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تعج  بروكلني  م�ضاجد 
اخلري �ضهر  يف  بامل�ضلني 

هل حقا مات وزير الدفاع ال�ضوري
علي حبيب  لرف�ضه دخول حماة  ؟؟؟

املعار�ضة واآل الأحمر ينفون اإر�ضال وفود لل�ضعودية

ال�ضلطة تطالب الإنرتبول باعتقال دحالن

قيادات،  واغتيال  عرفات،  بت�ضميم  تهم 
وانقالب ع�ضكري، وجتارة اأ�ضلحة وف�ضاد

احلدود  على  قواتها  حت�ضد  تركيـــــــا 
الأمن ملجل�س  خا�ضة  وجل�ضة  ال�ضورية 

ف�ضل قراءة القراآن يف رم�ضان



ف�ضاد املãقف
�شعب  ان عظمة اي  ق��ال..  اذك��ر من  ال 

تكمن يف ما ميلك من �شعراء
وم��ث��ق��ف��ن وادب������اء وك���ت���اب وف��ن��ان��ن 

.........
على  القاب�ض  ه��و  احلقيقي  فاملثقف  
اجلمر  والذي  يتحمل تبعات موقفه النابع 
من م�شوؤوليته االخالقية جتاه املجتمع  و 
للفقراء  دائما  واملنحاز  التنويري   دوره 

واحلريات  واحلق واحلقيقة والعدالة .
ففي عاملنا العربي جند ان بع�ض املثقفن 
وا�شبح  اال�شتبداد  ارك��ان  �شنعوا  من  هم 
واملجتمع   النا�ض  اح��رام    يفتقد  البع�ض 
�شلوكيات  يف  فكري  النحطاط   ادى  مما 

املثقف فقدت فيهم الثقة  لقيادة املجتمع
وما ن�شاهده من ثورات �شبابية ... ا�شبح 
املثقف  فيها متفرجا وم�شدوما ومبهورا او 

راكب ملوجتها.. 
او  بيان  ومثقف  �شحفي  يكتب  فعندما 
مقال لل�شجن خالد �شاهن املحكوم بق�شية 
للمثقف   ف�شاد   فهذا  االردن   يف  ف�شاد   
يف  اوامل�شاركة  الفا�شدين  القدام  وتثبيت 

�شنع الف�شاد واال�شتبداد  ؟
  ..وان يروج جمموعة من الكتاب   وفى 
يوم واحد وكل فى عاموده اليومي ل�شيا�شة 
احلكومة او لوزير )مزنوق ( او متورط  فى 

ق�شية  ما  ..   فهذا تزلف  وف�شاد  .
  وان يكون جمل�ض النواب .. وهم نخبة 
يقرفه  مب��ا  يعلم   م��ن  اخ��ر  املجتمع  م��ن 

امل�شوؤول من ف�شاد او ا�شتبداد  .
فهذه م�شيبة ...؟

 وان ميتدح �شاعرا الرئي�ض.. ويو�شفه 
انه الرب  ..فهذا  ا�شتهتار وابتذال؟  

مثقف  ت��ل��ف��زي��وين  م��ذي��ع  ي��رف��ع   وان 
للرئي�ض   تاييدا  ال�شا�شة  على  )الر�شا�ض( 
واال�شتبداد فهذا هو  االنحطاط االخالقي 
والثقايف وان يخرج علينا مثقف ويقول ان 
التاريخ مل ي�شهد والدة عبقريا وملهما كما 
ان  ي�شبق  مل  و  اجلنون   هو  فهذا  القذايف 

�شهد التاريخ هكذا   جنون ؟
وان )يدبك او ي�شحج ( نقيب الفنانين 
امام جمل�ض ال�شعب ال�شوري  حتية وتاييدا 
للرئي�ض فهذا ا�شتخفاف وا�شتهتارا ورزالة 
دحية  يف  وم�شاركة  و���ش��ذوذ  وانحطاط  

وجوقة  الف�شاد ؟؟؟
اىل  العربي  املثقف  حالة  ت�شل  وان 
هنا  اك��رام��ي��ات  ع��ل��ى  للح�شول  مت�شول 
ويت�شابق  وامل��ل��وك  ال��روؤ���ش��اء  م��ن  وه��ن��اك 
فهذه   وابتذاال  نفاقا  االكرث  على  البع�ض 
وتثبيت  واملهنة   الفكر   ل�شرف   . خيانة  
الكتاب  بع�ض  ينظر  وان  الف�شاد  ارك���ان 
وهو  امري  او  رئي�ض  او  مللك  الكتاب  وا�شباه 
باعو  م��ن   ا�شتثناء  ب��ال  كلهم  انهم  يعلم 
فل�شطن وهم من �شرقو  قوت ال�شعب وهم 
م�شيبة و�شبب م�شاكل الفقر واحلرمان فى 

الوطن العربي .
اما من دفعا حياته ثمن ملواقفه الوطنية  
و�شحل  وقتل  واعتقال  ومالحقة  قهر  من 
 , وطنه  عن  واغراب  املوت  حتي  وتعذيب 
فهم  وقود ا للحراك ال�شعبي العربي  االن 

...وعلينا ان  نرفع لهم القبعات عاليا .
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 zمنة وامل�ضتجدة }�ضكرتõامل íفنانة الف�ضائ
ف�ضتمâ و�ضرخâ واأل¨â الكليب !!

»غ����رب����ة«  ع���ل���م���ت   
م��ع��روف��ة  ف���ن���ان���ة  ان 
بف�شائحها التي انت�شرت 
حول اأو�شاعها العائلية 
اذ  وامل�شتجدة  املزمنة 
ف�شائحها  عدد  ان  يبدو 
اأعمالها,  عدد  من  اأك��ر 
بانحاز  م��وؤخ��را  ق��ام��ت 
ي�������ش���اف اىل  ج����دي����د 

اجنازاتها الكثرية.
اأن��ه  التفا�شيل  ويف 
واأث�����ن�����اء ق���ي���ام ه���ذه 

من  كبرية  كمية  ا�شتهلكت  لها  جديد  كليب  بت�شوير  الفنانة 
من  حالة  يف  اأيامها  تعي�ض  جعلتها  التي  وامل��خ��درات  الكحول 
اجلنون, فبداأت باجراء االت�شاالت بفريق عمل الكليب لت�شرخ 

وت�شتم وتعلن عدم ر�شاها عن لفكرة والت�شوير.
علما  الكليب  ت�شوير  الغاء  مت  بت�شرفاتها  متادت  ان  وبعد 
اأموال  األف دوالر من  اأنفقت حوايل 80  الفنانة هذه كانت  ان 

»فنها« لت�شوير »حتفتها« اجلديدة.

من اغاÊ احلõن والنحيب ا¤ اغاÊ ال�ضرير

الفنان ما غريه  جورج دفوين الذي ن�شحناه ن�شيحة 
ان يبقى فى عمله  الناجح )البزن�ض( فى نيويورك وان

ال يهدر فلو�شه فى  اغاين هابطة وفا�شلة وان ال ي�شرى
الن  )دندنه(  فى  الهابطة  اغانيه  عر�ض  اوق��ات  بفلو�شه 

الغناء ابداع
يخلق مع االن�شان وموهبة تاتى مع االن�شان 

نحيب  وكلها  فا�شلة  او  هابطة  كانت  االخ���رية  االغنية 
واهاهات على 

ال�شرير فى غرفة النوم ؟؟؟؟؟؟

فنانة الفيلم الباحي..�ضرب م™ 
ال�ضدي≤ حتى الãمالة..ورق�س 

zمني }للبحارةK âîعلى ي

 فنانة الفيلم االباحي مع �شديقها الرثي على يخت ثمن..
وترق�ض و«تهي�ض« للبحارة

حّلقت ع�شفورة »غربة« فوق يخت ثمن على بحر منطقة 
»ال�شان جورج«, فاإذ بها ترى وبال�شدفة فنانة م�شهورة بفيلمها 
االباحي وهي ترق�ض وتغني على �شطح اليخت مع �شاب اأ�شغر 
اأنها  مبا  »البيكيني«  اإرتداء  تن�ض  مل  الفنانة  ان  اإال  �شنًا,  منها 
»البحارة«  من  طلبت  فعندها  البحر,  يف  ميالدها  بعيد  حتتفل 
اإعجابها,  من حولها باأن ي�شعوا لها بع�ض االغنيات التي تنال 

وبداأت ترق�ض و«تهي�ض« لهم على وقع انغام املو�شيقى.
الوقت  طوال  موؤخرتها  يف  يحّدق  فكان  الفنانة  �شديق  اأما 
اإىل غرفة  الثمالة, وعندها دخال  وي�شرب اخلمرة معها حتى 
غادرت  حتى  ح�شل,  ال��ذي  ما  اأعلم  باليخت..واهلل  مرفقة 

الع�شفورة املكان النها مل ترد ان تعرف مزيد ما ح�شل.

يف اخر حوار لها..هند ر�ضتم 
تك�ضف �ضبب اعتõالها يف القمة

 يف اخ���ر ح��وار 
ل��ه��ا م���ع ج��ري��دة 
»اجل����م����ه����وري����ة« 
ك�����ش��ف��ت امل��م��ث��ل��ة 
هند  ال����راح����ل����ة 
ر�شتم �شر اعتزالها 
الفن وهي يف قمتها, 
ك��ذل��ك اب���دت عن 
راأيها مبمثالت هذا 

اجليل.
وق�����ال�����ت ه��ن��د 
املخرج  ان  ر���ش��ت��م 
ح�������ش���ن ح��ل��م��ي 
واملخرج  املهند�ض 
حممد اجلواد اللذان اكت�شافاها من خالل تقدميها يف دور �شغري 
يف فيلم »ازهار وا�شواك« وبعدها توالت االدوار ال�شغرية التي 
كرت مع مرور الوقت.وعن لقبها »مارلن مونرو ال�شرق« قالت 
ر�شتم:«مل احب هذا اللقب فقد �شبهوين مبارلن مونرو وانا مل 
اقلدها طوال حياتي ولعل هذا ما جعلني احتدى النقاد واقدم 

هندومة البنت البلدي البتعد عن لعنة مارلن«. 
و�شرحت ر�شتم انها اعتزلت الفن وهي يف القمة لتظل هند 
اليوم  زمن  يف  اعتزلت  قائلة:«انا  اجلمهور,  عرفها  التي  ر�شتم 
يزال  ال  التي  ر�شتم  هند  اظل  حتى  النجمات  بع�ض  فيه  تبداأ 
ا�شمها يبيع االفالم للقنوات الف�شائية ويتلهف عليها املوزعون 
لكل  جميلة  �شورتي  ولتظل  االعتزال,  على  �شنوات  مرور  رغم 
معجبيني رمزا لالنوثة واجلمال وزمن الفن اجلميل«. وا�شادت 
منة  املمثلة  واداء  يعقوبيان,  عمارة  يف  �شامي  ليلى  بدور  هند 

�شلبي. 
واكدت هند ان حياتها هي �شيء خا�ض جدا, من هنا رف�شها 
ال�شغرية,  ال�شا�شة  على  درامي  كعمل  الذاتية  �شريتها  لتقدمي 
ال�شحرورة  حياة  ق�شة  ي��روي  ال��ذي  »ال�شحرورة«  كم�شل�شل 

�شباح.

 âوالعالمية...�ضرق zدوعîالفنان امل
اأمواله و⁄ تو�ضله ا¤ ال�ضهرة !!

ي�شلوا  ان  حاولوا  الذين  الفنانن  احد  اأن  »غربة   ع�شفورة  علمت 
»اأكل  قد  متعرّثة,  زالت  ما  خطواته  ولكن  اأع��وام  منذ  النجومية  لعامل 
�شبيل  ان يتعاون معها يف  الفنان  ال�شرب وكّر« مع اعالمية حاول ذلك 

الو�شول اىل ال�شهرة املوعودة.
الفنان  معها  تعاون  التي  تلك  االعالمية  ان  ع�شفورتنا  علمت  فقد 
وحتته  فوقه  ما  امل��وع��ود  الفنان  ه��ذا  دف��ع  وق��د  امل��الي��ن,  منه  �شرقت 

لي�شرك يف عمل مع النجم امل�شري ال�شاب املحبوب.
ومن �شروب االحتيال التي قامت بها, اأنها �شجلت عليه فاتورة توزيع 
املياه وااللبومات على احلا�شرين اأثناء حفل اأقامه اثر تعاونه مع هذا 
اأنه مل يتم  النجم امل�شري, وعندما �شاأل عن االأمر علم الفنان املخدوع 
ومل  اأمواله  خ�شر  وقد  وهرب  ال�شرب  فاأكل  األبومات  وال  مياه  ال  توزيع 

يك�شب ال�شهرة.

�ضوري وبن∂  ‘�ضريياتل‘  على  عقوبات  تفر�س  اأمريكا 

مطلوب  مندوبات اعالن 
فى نيويور∑  ÷ريدة غربة نيوز 
الت�ضال م™ 7192444050

�ضورتني للفنان العاملي توΩ كروز م™ ابنته  التقطها امل�ضور العربي امل�ضهور �ضعيد التب 
كانâ غال± لحدi املجالت الÈيطانية و�ضحف امريكية خالل زيارته لنيويور∑ 

للهاتف  �شركة  اأكر  على  عقوبات  االأربعاء,  املتحدة,  الواليات  فر�شت   -
املحمول يف �شوريا وبنك �شوري بفروعه يف لبنان .

واأعلنت وزارة اخلزانة معاقبة �شركة »�شرييتل« م�شغل الهاتف املحمول يف 
وقالت  اللبناين,  ال�شوري  التجاري  وامل�شرف  ال�شوري  التجاري  والبنك  �شوريا, 
اإن االأمريكين » حمظور عليهم االنخراط يف املعامالت التجارية اأو املالية مع 

تلك الكيانات .«
االإرهاب  �شوؤون  م�شوؤول  كوهن  اأ�ض  ديفيد  عن  اإن«  اإن  »�شي  �شبكة  ونقلت 

واال�شتخبارات املالية اإن احلكومة ت�شتهدف البنية التحتية املالية لنظام الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد .
وكانت م�شادر اأمريكية مطلعة ك�شفت الثالثاء, اأن اإدارة الرئي�ض, باراك اأوباما, تتجه, وخالل االأيام القليلة 

القادمة, نحو ا�شت�شدار دعوة �شريحة للرئي�ض ال�شوري, ب�شار االأ�شد, للتنحي .
وذكرت امل�شادر اأنه من املتوقع اإعالن وا�شنطن عن اخلطوة بعيد الت�شاور مع جمل�ض االأمن الدويل, فيما ت�شتعد 
و�شركات  حكومين  وم�شوؤولن  االأ�شد  عائالت  اأف��راد  على  العقوبات  من  جديدة  حزمة  لفر�ض  اخلزانة  وزارة 

مرتبطة بالنظام .
وكانت وا�شنطن قد اكتفت بالتنديد باأعمال القمع الدموية التي ت�شدى بها نظام دم�شق الحتجاجات �شعبية 
باأن  املا�شي,  ال�شهر  كلينتون,  هيالري  اخلارجية,  وزيرة  باإعالن  االأمريكي  اخلطاب  حدة  وتزايدت  له,  مناه�شة 
الرئي�ض ال�شوري فقد �شرعيته واأنه »لي�ض �شخ�شًا ال ميكن اال�شتغناء عنه«, يف ت�شريح ا�شتهجنه النظام ال�شوري 

وو�شفه ب�«الفعل التحري�شي .
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..zkا qضرقتهم متطلبات احلياة  يف امريكا فن�ضوا اأن }لأهلهم عليهم حق�

!zــــار ــــ¶ ــــت }الن ـــد  ـــن ب  âــــ حت  lوزوجــــــــــات ـــون..  ـــول ـــ¨ ـــض ـــ� م  lêاأزوا

Ëالكر بال�ضهر   kاحتفاء رم�ضانى  اإفطار  ماأدبة  يقيم  الأمريكى  الرئي�س 

iــور ــض ــ� ــب ال ــع ــض ــ� ــاعــد ال ــ�ــض ــت ــض ــن � ــط ــن ــض ـــس: وا� ـــ� ـــي ــâ الأب ــي ــب ال

كثرياتl هن اللواتي يعانن غياب اأزواجهّن 
بحكم  وذل���ك  امل��ن��زل,  ع��ن  طويلة   mل��ف��رة
�شاعاتm كرث  ت�شتغرق  التي  اأعمالهم  طبيعة 
اأو الرتباطهم باأكرث من وظيفة يومية, مما 
يوؤثر �شلبًا على حياتهم االأ�شرية! فالزوجة 
مبفردها  البيت  اأم��ور  لتدبري   lم�شطرة هنا 
يعود  الذي  الزوج  من   mم�شاعدة انتظار  دون 
يف نهاية اليوم مطبق العينن.. كل ما يريده 
هو تناول الطعام ومن ثم اخللود اإىل النوم, 
البيت  بتفا�شيل  يهتم  كي  لديه  وقت  ال  اإذ 
واالأوالد واملدار�ض واالأحداç التي مرت بها 
�شاعة  وع�شرين  االأرب��ع  مدار  على  العائلة 

املا�شية.. فهذا كله من ح�شة الزوجة.. 

حتى يوم االإجازة ! 
يومية  �شورًة  لنا  تر�شم  يا�شن  اأحمد  اأم 
م�شت�شفي  يف  الطبيب  زوج��ه��ا  م��ع  حلياتها 
ال�شابعة  يف   ßي�شتيق ال��ذي  نيويورك   فى 
على  ليكون  عجل  على  وي�شتعد  �شباحًا, 
اأحد امل�شايف  بحلول ال�شاعة  راأ�ض عمله يف 
الوقت  ت�شارع  وحدها  ليركها  الثامنة, 
طلبات  وتلبية  املنزلية  االأع��م��ال  الإجن��از 

اأبنائها الثالثة.. 
وليت االأمر يتوقف –وفقًا ليا�شن– عند 
ال�شاعة  بحلول  وظيفته  من  عودته  حد 
طعام  تناول  وبعد  فهو  الظهر,  بعد  الثانية 
اأن  ومبجرد  مالب�شه,  يغري  اأن  ودون  الغذاء 
تدق ال�شاعة الثالثة يخرج ب�شرعة للحاق 
اأخرين يف مراكز طبية خا�شة  بوظيفتن 
ال�شاعة  عند  ال��ق��وى  منهك  منهما  ي��ع��ود 
احلادية ع�شرة لياًل .. ليتناول لقيماتm من 

وجبة الع�شاء ثم يخلد للنوم 
اأم اأحمد تعاين من غياب زوجها املتوا�شل, 
املريحة,  االأ���ش��ري��ة  ل��الأج��واء  وافتقادها 
تقول :«اأحتاج يف اأحيانm كثرية اإىل وجوده 

املنزل,  اأع��م��ال  يف  ي����وؤازرين  اأن  بجانبي, 
ويقارنون  ك��ث��ريًا..  له  ي�شتاقون  واأوالده 
الذين  اأ�شدقائهم  م��ن  بغريهم  اأنف�شهم 
flتلفة  ن��زه��ات  يف  اBبائهم  م��ع  يخرجون 
بينما هم حمرومون من اجللو�ض معه حتى 
التي قد ي�شطر لقطعها  اأيام االإج��ازات,  يف 
او  امل�شت�شفي  من  النقال  هاتفه  من   mبرنة

العيادة اخلا�شة  

فراÆ قاتل 
اأنها  اإال  موظفة  كونها  فرغم  اإلهام   اأم��ا 
املنزل,  الطويل عن  تعاين من غياب زوجها 
فبينما هي تعود للمنزل يف ال�شاعة الثالثة, 
حتى  اأي�شًا  امل��وظ��ف  زوج��ه��ا  دوام  ي�شتمر 
قرابة العا�شرة م�شاء »فهو الذي رب§ نف�شه 
فى  يتواجد  واحيانا  كثرية  وظيفية  مبهام 
القهوة ل�شرب االرقيلة ختي منت�شف الليل  
ياكل  ان  يريد  زوجها  ان  فتقول  �شعاد  اما 

الدنيا بالعمل املتوا�شل ». 
 mب�شكل بالعمل  مرتب§  زوجها  اأن  وتبن 
يوم  ي��اأخ��ذ  اأن  حتى  يقبل  وال  ج��دًا   mكبري
كبري   mÆبفرا ت�شعر  جعلها  مما  واحد,  اإجازة 

خالل �شني زواجها اخلم�شة......«. 
مبمار�شة  وقتها  �شغل  حماوالتها  ورغ��م 
االأعمال املنزلية وعددm من الهوايات اإال اأنها 
من  حمرومة  كونها   , القاتل   Æبالفرا ت�شعر 
معظم  وق�شائها  الطبيعية  حياتها  ممار�شة 

وقتها وحيدة. 

 ... Çحياة طوار
وت�شارك �شابقتيها احلال ااحالم  , التي 
معظم  يق�شي  �شحفيًا  م�شورًا  زوجها  يعمل 
عرت-  –كما  فحياتها  املنزل,  خارج  وقته 
اأن  فيه  تنتظر  قطار  انتظار  حمطة  باتت 

يتفرÆ زوجها بع�ض الوقت ليجل�ض معها. 

اأن��ه ال  تقول :«اأ���ش��واأ ما يف عمل زوج��ي 
الر�شمي  ال���دوام  فانتهاء  ل��ه,  حم��دد  وق��ت 
مرتب§  واالأم����ر  ال��ع��م��ل,  ان��ت��ه��اء  يعني  ال 
الفينة  ب��ن   çال��ت��ي ق��د حت���د  Çب��ال��ط��وار
واالأخرى, وي�شطر للخروج للت�شوير لوقت 

غري حمدد«..... 
عندما   ßبالغي ت�شعر  اأنها  اإىل  وت�شري 
مكان  اإىل  اخل��روج  على  وزوجها  هي  تتفق 
اإىل  ب�شببه  ي�شطر  ات�شال,  ياأتيه  ثم  معن 
الذهاب الأحد مواقع الت�شوير, م�شرية ً اإىل 
ظل  يف  ة  nشاعف� oم م�شÄوليات  تتحمل  اأنها 
غياب زوجها عن البيت, فتجد اأحيانًا نف�شها 
حائرة ال ت�شتطيع البت يف اأمرm معن دون اأن 
يكون  الذي  زوجها  حتى  ير�شدها  من  جتد 

غارقًا حتى اأذنيه يف العمل. 

ليت عمله يتغري! 
اأحد ا�شحاب  بينما ت�شرد هداية زوجة 
زوجها  عمل  م��ع  معاناتها  ان   القر�شري 
بالقول :«اأمتنى اأن اأ�شحو من النوم واأجده 
قد غريs جمال عمله, فلم اأعد اأراه اإال نادرًا,   
اىل   وياتي  امل�شاء  اىل  ال�شباح  من  ويعمل 
منهمك يبحå عن النوم فق§   توا�شل الليل 
بالنهار يف العمل, وقد ميتد الدوام من �شبع 

�شاعات اإىل خم�شة ع�شرة �شاعة احيانا ». 
احلياة  مني  �شرق  العمل  واأ�شافت:«هذا 
اأو  زوجي  اأرى  اأعد  فلم  الهادئة,  الزوجية 
نف�شي  على  االعتماد   sوعلي اإليه,   çاأحت��د
وتربية  باملنزل,  اخلا�شة  االأم��ور  كافة  يف 

االأوالد«. 
  الزوجة  مل تذكر ا�شمها قالت ان زوجها 
يعمل فى كازية 12 �شاعة وال يراها اال ما 
�شاعات   تبل≠ خم�شة  التي  نادر وفى عطلته 

النه يعمل ن�شف �شفت 
ويعتر هذا اليوم اجازة يق�شيها نام  ام 

يلعب كرت فى املقهي   
ي�شكل  بات  زوجها  عمل  اأن  اإىل  واأ�شارت 

عبÄًا نف�شيًا ثقياًل عليها, ....   ..... 
اأ�شتاذة علم النف�ض  يقولون   اأن االإغراق 
نف�شية  م�شكلة  يعك�ض  م��رر  بال  العمل  يف 
يكون  وق��د  االأ���ش��رة,  داخ��ل  ال��زوج  يعانيها 
مبثابة حيلة للتهرب من م�شÄوليات االأ�شرة 
مع  ال�شيÄة  العالقة  من  اأو  تبعاتها,  وم��ن 

الزوجة.  .....   ؟؟ 
بن  طيبة  ال��ع��الق��ة  ك��ان��ت  اإذا  :«ل��ك��ن   
تت�شرر  الزوجة  اأن  املوؤكد  فمن  الزوجن, 
كونها  كاهلها,  يثقل  الذي  ال��زوج  غياب  من 
الفتا  وي�شاندها«,  يوؤازرها  من  اإىل  حتتاج 
ي�شعرها  الزوجة  عن  الزوج  ابتعاد  اأن  اإىل 
من  فيها  رغبته  وع���دم  جاذبيتها  ب��ع��دم 

الناحية النف�شية. 
ال��زوج  ب��ن  ال��ع��الق��ة  طبيعة  اأن  واأك���د 
والزوجة حتدد مدى تاأثري غياب الزوج عن 
البيت �شواء �شلبًا اأو اإيجابًا, قائاًل: »احلياة 
فعلى  واملراأة,  الرجل  بن  �شراكة  الزوجية 
اإليه,  املوكلة  بالوظائف  يقوم  اأن  منهما  كل 
واأال يتهرب من م�شÄولياته بحجة العمل اأو 

غريه«. 
واأ�شاف :« اإذا كان الزوج م�شطرا للغياب 
املراأة  فعلى  والعمل,  االأ�شرة  حاجة  ب�شبب 
هروبًا  ولي�ض  قهري,  غيابه  الأن  تعذره  اأن 

من م�شÄولياته«. 
ون�شح الرجل يف هذه احلالة باأن يعو�ض 
العاطفية  العالقة  من  تفتقده  زوجته عما 
واأن   , الربية  م��ن  ف��ق��دوه  عما  واأب��ن��اءه   ,
يحر�ض على اأال ي�شايقها, ويقدر ما حتتمله 
ذاته على �شرورة  الوقت  موؤكدا يف  الأجله, 
اأال ينحاز الرجل للعمل على ح�شاب اأوالده 

الذين هم راأ�شمال كل من الرجل واملراأة.

اأن  االأبي�ض  البيت  اأعلن 
ب��اراك  االأمريكى  الرئي�ض 
اإفطارًا  اليوم  يقيم  اأوباما, 
رم�شانيًا فى البيت االأبي�ض, 
رم�شان,  ب�شهر  لالحتفال 
وذل������ك ب��ح�����ش��ور زع���م���اء 
ونا�شطن م�شلمن, ف�شاًل عن 
م�شÄولن منتخبن وقادة من 

ديانات اأخرى.
االأمريكى  الرئي�ض  وكان 
قد  كلينتون,  بيل  االأ�شبق 
االإف��ط��ار  ع��ق��د  تقليد  ب���داأ 
ال���رم�������ش���ان���ى ف����ى ال��ب��ي��ت 
االأبي�ض, ثم وا�شله من بعده 
ال�شابق  االأمريكى  الرئي�ض 
جورج بو�ض, وهذه هى املرة 
فيها  ي�شت�شيف  التى  الثالثة 
الرئي�ض اأوباما هذا االإفطار 

الرم�شانى.

كان  اأوباما  اأن  اإىل  ي�شار 
قد اأعرب فى بيان مبنا�شبة 
حلول �شهر رم�شان املعظم فى 
عن  اجل��ارى,  اأغ�شط�ض  اأول 
للمجتمعات  متنياته  اأطيب 

االإ���ش��الم��ي��ة ف��ى ال��والي��ات 
العامل  اأنحاء  وفى  املتحدة 

مبنا�شبة �شهر رم�شان.
ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  ودع�������ا 
امل����زي����د م����ن امل�������ش���اع���دات 

جوعا  ي��ت�����ش��ورون  ل��ل��ذي��ن 
»اإن  ق��ائ��ال:  ال�شومال,  ف��ى 
للتذكري  ف��ر���ش��ة  رم�����ش��ان 
باأهمية الو�شول اإىل من هم 

اأقل حظا«.
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عبداهلل فواد ابو ح�شي�ض عر�س وي�ضرتن يونيون 
الرتويجي ل�ضهر رم�ضان، 

Áنí العمالء اإمكانية 
اإر�ضال الهدايا النقدية 
وا�ضتالΩ جوائõ باأنف�ضهم

وي�ضرتن يونيون ت�ضار∑ 

عمالئها يف التعبري عن 

fiبتهم يف �ضهر رم�ضان
 

���ش��رك��ة وي�����ش��رن ي��ون��ي��ون )ورم���زه���ا 
�شركة  هي   )WU هو   NYSE ببور�شة 
عاملية رائدة يف جمال خدمات الدفع. فمع 
وباجو  فالوتا  واأورالن���دي  فيجو  عالمات 
توفر  لها,  التابعة  هاو�ض  وكا�شتوم  فاثيل 
طرقا  واأعمالها  لعمالءها  يونيون  وي�شرن 
وتلقي  الإر�شال  بها  وموثوق  و�شهلة  �شريعة 
االأموال حول العامل باالإ�شافة اإىل اإر�شال 
وي�شرن  خ��دم��ات  تقدم  ال�����ش��راء.  اأوام���ر 
فالوتا  واأورالن��دي  فيجو  وعالمات  يونيون 
لها  التابعة  هاو�ض  وكا�شتوم  فاثيل  وباجو 
من خالل �شبكة ت�شم ما يقرب من 430000 
موقعا للوكالء يف 200 دولة واإقليم. , اأمتت 
�شركة وي�شرن يونيون 196 مليون تعامال 
بنقل  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��ع��م��الء  ب��ن 
مليون  و415  العمالء  بن  دوالر  مليار   71

معاملة للم�شروعات التجارية.

�شوريا  جتاه  تبنتها  التى  بلهجتها  املتحدة  الواليات  مت�شكت 
بدون  اأف�شل  مكانا  �شتكون  �شوريا  اإن  واعترت  املا�شى,  االأ�شبوع 

الرئي�ض ب�شار االأ�شد الذى قالت انه فقد �شرعيته.
وقال جاى كارنى املتحدç با�شم البيت االأبي�ض »اإن اأهم �شىء 
ميكن اأن نفعله االBن هو �شمان اأن تدعم اأفعالنا اأقوالنا«, الفتا اإىل 
اأن االنتقال الدميقراطى �شيكون اأف�شل ل�شوريا واملنطقة والعامل, 
الكرامة  على  احل�شول  فى  ال�شورى  ال�شعب  م�شاعدة  ونعتزم 
واحلرية التى يطالب بها والتى قتل من اأجلها العديدون, م�شريا 

اإىل اأن وا�شنطن �شتعمل وتن�شق مع �شركائها الدولين.
اأن تزايد عزلة �شوريا التى �شهدت حتركات عدد  واأكد كارنى 
من كرى الدول العربية �شد االأ�شد, لي�شت وليدة ال�شدفة بل اإنها 

نتيجة دبلوما�شية اأمريكية.



الأمريكي للجي�س  قاعدة  من  اأ�ضلحة  �ضرقة 
كانت  اإن  االأمريكية  الفدرالية  ال�شلطات  حتقق   - فريزنو 
التابعة  اإي��روي��ن  ف��ورت  قاعدة  من  �شرقت  ا�شلحة  جمموعة 
للجي�ض االأمريكي و�شلت اإىل مدينة فريزنو بوالية كاليفورنيا.

ونقلت �شبكة »�شي اأن اأن« االأمريكية عن مكتب الكحول والتب≠ 
مع  يعمل  املكتب  ان  قوله  اأي(  دي  )اأف  واملتفجرات  واالأ�شلحة 
مكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اBي(, وعر�شا مكافاأة بقيمة 
واإدانة  اعتقال  اإىل  توؤدي  مبعلومات  يتقدم  ملن  دوالر  اBالف   10
االأ�شخا�ض الذين يقفون وراء �شرقة االأ�شلحة, وهي 26 م�شد�ض 
يف  اجلي�ض  بقاعدة  م�شتودع  دراغونوف,من  وم�شد�ض   74  AKو

فورت اإيروين يف كاليفورنيا.
بع�ض  اعتقال  االBن  حتى  مت  ان��ه  اإىل  ال�شلطات  واأ���ش��ارت 
دون  من  بامل�شتودع,  موظفن  ا�شتجواب  مت  بعدما  االأ�شخا�ض 
اإعطاء مزيد من التفا�شيل فيما يجري البحå عن م�شتبه بهم 
بع�ض  و�شول  عن  معلومات  الفدرالية  ال�شلطات  وتلقت  اBخرين. 
االأ�شلحة امل�شروقة اإىل فري�شنو, ومت تبلي≠ امل�شوؤولن املخت�شن 
هناك باالأمر. وقال العميل اخلا�ض جون توري�ض من فرع مكتب 
انه  اأجنل�ض,  لو�ض  يف  واملتفجرات  واالأ�شلحة  والتب≠  الكحول 
اإال  ال�شرقة,  يف  يحققون  وم�شوؤولينا  عمالءنا  ان  من  »بالرغم 
اننا نطلب م�شاعدة النا�ض العتقال وحماكمة امل�شوؤولن عن هذه 

اجلرمية

ينòر  الأمريكية  لالأ�ضهم  ــاد  ح انهيار 
ــيــة جــديــدة ــاديــة عــامل ــ�ــض ـــة اقــت ـــاأزم ب
ب�شكل  االأمريكية,  �شريت«  »وول  بور�شة  موؤ�شرات  تراجعت 
و�ش§  االثنن,  اأم�ض,  التداول  جل�شة  تعامالت  نهاية  فى  حاد, 
لت�شنيف  بورز«  اBند  »�شتاندر  موؤ�ش�شة  خف�ض  تاأثري  من  flاوف 
االأكر  االقت�شاد  على  االئتمانى  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
جونز  داو  موؤ�شر  وخ�شر  العامل,  دول  باقى  واقت�شاديات  عامليًا 
 10809^80 م�شتوى  عند  لي�شتقر  نقطة,   634^76 ال�شناعى 

نقطة, بن�شبة انخفا�ض 55^%5.
وانخف�ض موؤ�شر �شتاندرد اBند بورز S&P« 500 500 » االأو�شع 
 1119^46 م�شتوى  عند  لي�شتقر  نقطة,   79^92 مبقدار  نطاقًا, 

نقطة, بن�شبة انخفا�ض بلغت 66^%6.
واأغلق موؤ�شر نا�شداك »Nasdaq«, والذى تغلب عليه اأ�شهم 
التكنولوجيا, التعامالت منخف�شًا مبقدار 72^174 نقطة, لي�شل 

مل�شتوى 69^2357 نقطة, بن�شبة انخفا�ض بلغت 90^%6.
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وا�شنطن 

ن�شره  مقال  يف  ت�شوم�شكي  نعوم  االأمريكي  املفكر  قال 
اأمريكا  انهيار  اإن موؤ�شرات   »Æاأور اBوت دوت   çمبوقع »ترو
الثانية,  العاملية  احلرب  بعد  القوة  اأوج   Æبلو منذ  بداأت 
حرب  تلت  التي  املرحلة  يف  امللحو®  التفوق  وت��اله��ا 
جمرد  كان  ذلك  اأن  مع  الت�شعينيات  يف  الثانية  اخلليج 

خداع للذات. 
وقال اإن امل�شهد قادم الإرعاب حتى املنظمن, فال�شركات 
قلقة  االBن  هي  القرار  مراكز  يف  املت�شددين  و�شعت  التي 
امتيازاتها  بنته, وتفقد  الذي  ال�شرح  ي�شقطون  اأنهم  من 

والدولة القوية التي تخدم م�شاحلها.
واأو�شح ت�شوم�شكي اأن طغيان ال�شركات على ال�شيا�شة 
بل≠ حدا جعل  الغالب,  تاأثري مايل يف  ذو  واملجتمع, وهو 
بالكاد  اللذين   � واجل��م��ه��وري  الدميوقراطي  احل��زب��ن 
حق  عن  ميكن  ما  اأبعد   � ال�شيا�شية  االأح���زاب  ي�شبهان 

املجتمع ب�شاأن الق�شايا الرئي�شية قيد املناق�شة.
وقال اإن امل�شكلة االأوىل التي تهم املجتمع هي البطالة, 
عمله  مت  مما  اأكر  كبري,  حكومي  بتحفيز  ممكن  وحلها 
االإنفاق  يف  االنخفا�ض  قابلت  بالكاد  والتي  االBن,  حتى 
حمدودة  مبادرة  اأنها  من  الرغم  على  واملحلي,  احلكومي 
رمبا اأنقذت املالين من فر�ض العمل. وبالن�شبة للموؤ�ش�شات 
املالية فاإن اأهم ما ي�شغلها هو العجز, وهو ما يردد على 
االأل�شنة, وتوؤيد ن�شبة كبرية من ال�شكان مواجهة العجز 
ا�شتطالع  ووفق  جدا,  االأغنياء  على  ال�شرائب  بفر�ض 
اأجرته كل من وا�شنطن بو�شت واأي بي �شي نيوز فقد وافق 
على ذلك 72% مقابل رف�ض 27%, بينما يعار�ض 69% من 
ال�شكان خف�ض دعم النظام الطبي ويعار�ض 78% خف�ض 
دعم الرعاية ال�شحية. وحتدç ت�شوم�شكي عن ا�شتطالع 

وقال  ال��دويل«.  ال�شيا�شي  التوجه  »برنامج  اأج��راه  اBخر 
مدير الرنامج �شتيفن كول »من الوا�شح اأن كال من البيت 
خارج  يوجدان  النواب  جمل�ض  يف  واجلمهورين  االأبي�ض 

اهتمامات املواطنن فيما يتعلق بامليزانية«.
وقال اإن اال�شتطالع يك�شف انق�شاما عميقا »فاأكر فرق يف 
االإنفاق هو اأن اجلمهور يف�شل اإجراء تخفي�شات كبرية يف 
االإنفاق الع�شكري, يف حن مييل البيت االأبي�ض وجمل�ض 
النواب اإىل زيادات متوا�شعة. كما يف�شل اجلمهور مزيدا 
ومراقبة  والتعليم  العمل  على  التدريب  يف  االإنفاق  من 

التلوç اأكرث مما فعل البيت االأبي�ض اأو جمل�ض النواب«.
واأ�شاف ت�شوم�شكي اأن احلل الو�ش§ »النهائي« اأو بعبارة 
اأن  املوؤكد  �شبه  من  بات  املتطرف  لليمن  اال�شت�شالم  اأدق 
الطويل  املدى  على  اجلميع  وت�شرر  النمو  لتباطوؤ  يوؤدي 
اللذان  الطرفان  وهما  وال�شركات  االأغنياء  با�شتثناء 
حققا اأرباحا قيا�شية. وقال اإن الكونغر�ض ميلك اأ�شلحة 
اأخرى يف معركته �شد اأجيال امل�شتقبل, فب�شبب مواجهة 
اأمريكان  اأهملت  البيÄة,  حلماية  اجلمهورية  املعار�شة 
اإيلكريك باور )وهي �شركة طاقة كبرية( جهودا وطنية 
م�شنع  من  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  غ��از  اللتقاط  ب��ارزة 
جلهود  �شربة  وج��ه  ما  وه��و  بالفحم,  العاملة  للطاقة 
االحتبا�ض  ظاهرة  عن  امل�شوؤولة  االنبعاثات  جماح  كبح 

احلراري وفق ما ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز.
وليدة  لي�شت  االإج���راءات  هذه  اإن  ت�شوم�شكي  وق��ال 
كانت  عندما  ال�شبعينيات  ف��رة  اإىل  تعود  ب��ل  ال��ي��وم 
ال�شيا�شة االقت�شادية الوطنية تخ�شع لتحوالت كرى, 
منهية ما كان ي�شمى »الع�شر الذهبي« لراأ�شمالية الدولة

ال�شناتور  قال   � ليبيا24   - »وا�شنطن 
العقيد  ان  االمريكي جون كريي اجلمعة 
البالد  يحكم  »لن  القذايف  معمر  الليبي 
اىل  دع��ا  ان��ه  اال  مطلقا«,  اخ���رى  م��رة 
من  الليبي  العقيد  خروج  �شان  يف  ال�شر 

ال�شلطة.
املا�شي  ال�شهر  وا�شنطن  واع��رف��ت 
انه  على  االن��ت��ق��ايل  الوطني  باملجل�ض 
ليبيا,  ال�شرعية« يف  »ال�شلطة احلكومية 
اىل  الكونغر�ض  اع�شاء  من  عدد  ويدعو 
بنغازي  مدينة  يف  امريكية  �شفارة  فتح 

التي ي�شيطر عليها الثوار �شرق البالد. 
و�شرح كريي لتلفزيون »ام ا�ض ان بي 
مقتل  الثوار  اعالن  من  �شاعات  بعد  �شي« 
خمي�ض القذايف جنل العقيد الليبي و31 
�شخ�شا اخرين »القذايف لن يحكم البالد 

جمددا حتت اية ظروف«. 
واكد كريي ان القوات الغربية »حالت 
دون حدوç عملية ذبح العديد من النا�ض 
فر�شة  ه���وؤالء  منحنا  وق��د  ليبيا(  )يف 
اال�شخا�ض  خا�شة  م�شريهم,  لتقرير 
الدميوقراطية  اىل  ي��دع��ون  ال��ذي��ن 

وحقوق« االن�شان. 
تنحي  ب�شان  ال�شر  اىل  دعا  انه  اال 
الرئي�ض  خ���روج  ب���ان  م��ذك��را  ال��ق��ذايف 
ال�شربي ال�شابق �شلوبودان ميلو�شيفيت�ض 
بعد  كامال«  عاما  »ا�شتغرق  ال�شلطة  من 
على  احللف  �شنها  التي  الق�شف  حملة 

�شربيا. 
وا�شاف »اعتقد ان علينا تعلم ال�شر. 
نهاية  يف  انه  واعتقد  حقيقي.  ال�شغ§ 

املطاف فان القذايف �شيغادر«. )ا ف ب(

املفكر نعوΩ ت�ضوم�ضكي: اأمريكا تنهار 

ال�ضركات انتîابات احلõبني ‡ا و�ضعهما يف جيوب  تكاليف  ت�ضîم  انتقد 

ـــا ـــق ـــل ـــط ـــــــــــــرi }م ـــــــــرة اأخ ــــم لــــيــــبــــيــــا م ــــك ــــح ـــــــن ي ــــــــòايف ل ــــــــق ـــــــــــريي: ال ـــــــــون ك ج

íـــضـــالـــ� بـــــــــدون   kـــــا ـــــدم ق ـــي  ـــض ـــ� Á اأن  Áــــكــــن  الــــيــــمــــن  ــــــة:  الأمــــــريكــــــي اخلـــــارجـــــيـــــة 
م�شوؤولن  لقاء  عقب  اليوم  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ذك��رت 
اأمريكين بالرئي�ض علي عبداهلل �شالح يف اململكة العربية ال�شعودية 

ان اليمن »ميكن اأن مي�شي قدما بدونه«.
اخلارجية  با�شم   çاملتحد عقده  �شحايف  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
االمريكية مارك تونر يف وا�شنطن ا�شاف فيه ان »موقفنا �شواء �شيبقى 
من  ي�شيع  الوقت  اأن  هو  ال  اأم  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  )�شالح( 
حيå اغتنام الفر�شة باملوافقة على اتفاق جمل�ض التعاون اخلليجي 
وامل�شي قدما يف عملية االنتقال لل�شلطة وما نعمل عليه االن من خالل 
من  بدال  االأم��ام  اىل  العملية  حتريك  حماولة  هو  و�شفرينا  �شفارتنا 

االنتظار«.
وفيما يتعلق باملحادثات االأخرية بن �شالح الذي يق�شي حاليا فرة 
نقاهة بعد عالجه من اثار حماولة اغتيال يف يونيو املا�شي وم�شوؤولن 
امريكين قال تونر »لقد دعونا اىل انتقال �شلمي ومنظم لل�شلطة على 

الفور.. ونعتقد اأن ذلك �شي�شب يف م�شلحة ال�شعب اليمني ».
اأن ينتظر حتى يتم اتخاذ  ان »ذلك ال ميكن  ال�شياق  واكد يف هذا 
قرار ب�شاأن م�شتقبل الرئي�ض �شالح حيå يوجد نائب للرئي�ض وهو ما 

يتطلب �شرعة التحرك نحو هذا االنتقال على الفور«.
املحادثات  تفا�شيل  حول  ال�شحافين  اأ�شÄلة  على  رده  معر�ض  ويف 
التي جرت مع الرئي�ض )�شالح( رف�ض تونر اخلو�ض يف تلك التفا�شيل 
مكتفيا بالقول »يف النهاية على الرئي�ض �شالح ان يتخذ قرارا ويعلنه 

�شواء عر احلكومة اليمنية اأو من تلقاء نف�شه
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ناق�شت  اإنها  املتحدة  الواليات  قالت 
مع املجل�ض االأعلى للقوات امل�شلحة الذى 
يتوىل حكم م�شر موؤقتًا قلقها من تزايد 
فى  املتحدة«  للواليات  العداء  »م�شاعر 
�شريت  »وول  �شحيفة  م�شر.وكانت 
الع�شكرى  املجل�ض  اتهمت  قد  جورنال« 
باأنه وراء حملة املعاداة للواليات املتحدة 
التى  امل��ت��ك��ررة  ت�شريحاته  خ��الل  م��ن 
غري  للمنظمات  وتخوينًا  اإدانة  تت�شمن 
امل�شاعدات  اأموال  تقبل  التى  احلكومية 
نوالند  فكتوريا  االأمريكية.و�شرحت 
االأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة 
قلقون  اإننا  اأق��ول  »دعونى  لل�شحفين 
املعاداة  اأ�شكال  من  ال�شكل  ه��ذا  ب�شاأن 
اإىل  تت�شلل  ال��ت��ى  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
نوالند  العام«.وقالت  امل�شرى  اخلطاب 
»لقد اأعربنا عن تلك املخاوف للحكومة 
الواليات  ت�شوير  اأن  ونعتقد  امل�شرية, 
كما  دقيقًا,  لي�ض  ال�شكل  بهذا  املتحدة 
اإن نوالند حر�شت  اأنه غري من�شف«.اإال 
على التاأكيد على دعم وا�شنطن »القوى« 
الدميقراطى فى م�شر, وقالت  لالنتقال 
الواليات  م�شر«.وكانت  دعم  »�شنوا�شل 
امل��ت��ح��دة ات��خ��ذت م��وق��ف��ًا ح����ذرًا عند 
 25 فى  م�شر  فى  ال�شعبية  الثورة  بدء 
يناير, اإال اأنها ما لبثت اأن دعمت تنحى 
الرئي�ض ح�شنى مبارك عن ال�شلطة فى 
11 فراير ودعمت االنتقال اإىل احلكم 

الدميقراطى
اأن  ج��ورن��ال,  �شريت  وول  وزع��م��ت 
اإ�شفاء  وراء  تقف  م�شر  ف��ى  ال�شلطة 
�شفة ال�شر على ال�شفرية االأمريكية فى 
من�شبها  تولت  التى  باتر�شون  اBن  م�شر 
ال�شادر  عددها  اأ�شابيع.وفى  عدة  قبل 
اأكتوبر على  ن�شرت جملة  يوليو  فى 31 
ت�شتخدم  وهى  باتر�شون  �شورة  غالفها 
ديناميت  الإ�شعال  االأمريكية  الدوالرات 
لف بعلم اأمريكى زرع فى ميدان التحرير 
الذى �شهد قيام الثورة, بح�شب ما ذكرت 
اإن  نوالند,  وول �شريت جورنال.وقالت 
الهجمات ال�شخ�شية على باتر�شون »غري 
فاإنها  تعلمون  »كما  مقبولة«.واأ�شافت 
�شفرائنا  اأف�شل  من  واحدة  )باتر�شون( 

وخرة«. احرامًا  واأكرثهم  العامل  فى 
وتابعت وهى فى م�شر لتمثيل ال�شيا�شة 
االأمريكى  ال�شعب  وتطلعات  االأمريكية 
ب���دع���م م�����ش��ر ق���وي���ة ودمي��ق��راط��ي��ة 

ومزدهرة
ن�شرت  ق��د  اك��ت��وب��ر  وك��ان��ت جم��ل��ة 
 : بعنوان  التايل  باملقال  مذيال  الغالف 
�شفرية جهنم التي ت�شعل النار يف ميدان 

التحرير
 من باب االأمانة املهنية اأود اأن اأعرف 
لي�ض  جهنم“  ”�شفرية  تعبري  اأن  بداية 
ال�شباب  اأن  اكت�شفت  لكننى  تاأليفى;  من 
كو�شف  ي��ت��داول��ون��ه  االإن���رن���ت  ع��ل��ى 
بالقاهرة  اجلديدة  االأمريكية  لل�شفرية 
ال�شفرية  عن  كتب  باتر�شون..!فما  اBن 
باأفالم  اأ�شبه  االإنرنت  على  االأمريكية 
اأفالم  فلنقل  اأو  االأمريكية..  املغامرات 
ال�شفرية  لعبته  ال��ذى  الرعب..فالدور 
فيها  خدمت  التى  واملواقع  البلدان  فى 
ب��امل��وؤام��رات  يرتب§  م��ا  اأك���رث  يرتب§ 
واإثارة القالقل والفÏ.. حدç ذلك فى 

باك�شتان ومن قبلها كولومبيا
هناك وقائع خطرية من�شورة ترتب§ 
اأن  ن�شتطيع  ال  �شابه,  وما  باالغتياالت 
موثقة  غ��ري  الأن��ه��ا  ه��ن��ا,  عنها   çنتحد
مرعبة  جمملها  فى  لكنها  دليل..  وبال 
عن  ت�شتحق  باتر�شون  ال�شفرية  وجتعل 
وقد  جهنم«..!!  »�شفرية  لقب  ج��دارة 
ن�شر موقع ويكليك�ض باللغة االإجنليزية 
اإىل  ت�شري  ال�شفرية,  تدين  وثائق  عدة 
اأنها ت�شعى فى كل الدول التى تعمل بها 
الدعم  على  يعتمد  مواز  اإع��الم  الإقامة 
 çاالأمريكى لزعزعة اال�شتقرار واإحدا
اأن  فو�شى وبلبلة.ما يعنينا فى كل هذا 
على  نف�شها  فر�شت  باتر�شون  ال�شفرية 
واقع امل�شهد ال�شيا�شى امل�شرى حتى قبل 
اأن تطاأ قدماها اأر�ض م�شر.. بت�شريحها 
كل  على  كال�شاعقة  وقع  الذى  القنبلة 
فيه  ت��وؤك��د  وال���ذى  ال�شيا�شية,  ال��ق��وى 
 25 منذ  دوالر  مليون   40 اإنفاق  مت  اأنه 
يناير على منظمات املجتمع املدنى لن�شر 
الدميقراطية على الطريقة االأمريكية 
ف��ى م�����ش��ر..وق��د ت��ن��اث��رت ال��ع��دي��د من 

الروايات عن حجم املبل≠ الكامل املر�شود 
لن�شر الدميقراطية فى م�شر, فمن قائل 
اإنه 65 مليون دوالر, ومن قائل اإنه 105 
اأو 360 مليون دوالر, لكن  مالين دوالر 
ما هو موثق فى �شجالت جمل�ض ال�شيوخ 
باتر�شون  اBن  �شهادة  ح�شب  االأمريكى, 
فى يونيو املا�شى, هو مبل≠ ال� 40 مليون 

دوالر فق§
ل��ك��ن ب��ع��ي��دًا ع���ن ح��ج��م امل��ب��ل��≠.. 
كل  م��ن  بها  نخرج  التى  احلقيقة  ف��اإن 
فى  تدفع  اأم��ري��ك��ا  اأن  ه��ى  ال��ك��الم  ه��ذا 
املجتمع  منظمات  لبع�ض  مبال≠  اخلفاء 
ا�شمها  ه��الم��ي��ة  دع����وى  حت��ت  امل��دن��ى 
الدفع  الدميقراطية..فواقعة  ن�شر 
ال�شفرية  بها  واعرفت  وموثقة,  ثابتة 
االأمريكية, وهذا االعراف الذى هو �شيد 
االأدلة يعفينا من طرح بع�ض الت�شاوؤالت, 
اأخرى  ت�شاوؤالت  طرح  اإىل  يدفعنا  لكن 
عنها:  االإج��اب��ة  نعرف  اأن  يجب  مهمة 
وفيم  وك��ي��ف..؟!  قب�ض..؟!  ال��ذى  من 
ب�شراحة  االأم��وال..؟!ه��ذه  هذه  اأنفق 
ت�شغلنا  اأن  يجب  التى  الت�شاوؤالت  هى 
حماوالت  لواأد  لي�ض  ف�شاعدًا,  االBن  من 
فق§,ولكن  يناير   25 ث��ورة  اإج��ه��ا���ض 
حركة  �شب§  وهو  واأ�شمى  اأعمق  لهدف 
املجتمع وتطهريه من الذين يعيثون فيه 
ملوثة..!ومع  اأمريكية  باأموال  ف�شادًا 
الذين  املحرمن,  ّتاب  oالك لكل  تقديرى 
تركوا احلمار واأم�شكوا فى الردعة, كما 
هالهم  فقد  القدمي,  ال�شعبى  املثل  يقول 
اأن يتهم ع�شو باملجل�ض الع�شكرى حركة 
معر�شن  اأم���وال,  بتقا�شى  منظمة  اأو 
منذ البداية على فكرة تخوين اأى طرف 
فى املجتمع, وكاأننا فى مدينة اأفالطون 
اأن  اأن ت�شتوقفهم واقعة  الفا�شلة; دون 

هناك من قب�ض اأموااًل اأمريكية ملوثة
فعاًل,  غ��ري��ب  ك��الم  ب�شراحة  وه��و 
النا�ض  واتهام  التخوين  مبداأ  �شد  فكلنا 
بالباطل, ومع املبداأ القانونى وال�شرعى 
ادعى,  من  على  البينة  اأن  وهو  املعروف 
ذلك  رغم  لكننا  اأنكر,  من  على  واليمن 
كله نرى اأن من حقنا اأن نعرف من الذى 
جميعًا  كنا  االأم���وال..؟!اإذا  هذه  قب�ض 

الكاريكاتريية  ال�شورة  من  �شخرنا  قد 
ترويجها  ال�شابق  النظام  ح��اول  التى 
قلة  اأنهم  وهى  التحرير  معت�شمى  عن 
اأجنبية..  اأج��ن��دات  اأ�شحاب  مند�شة 
 50 ال��ي��وم  ف��ى  منهم  ال��واح��د  يقب�ض 
كله  يعنى  ك��ن��ت��اك��ى,  ووج��ب��ة  دوالرًا 
اإال  النبى,  على  بال�شالة  »اأمريكانى« 
واقعة  من  ن�شخر  اأن  اأب��دًا  ميكن  ال  اأننا 
حقيقية اعرفت بها اأمريكا نف�شها وهى 
واجلماعات  املنظمات  بع�ض  مولت  اأنها 
يعتر  احلكومة..!وقد  ظهر  وراء  من 
الدرجة  ل��ه��ذه  ان��زع��اج��ى  اأن  البع�ض 
لكننى  امل��ررة,  غري  املبالغة  من  نوع  هو 
كلمة  »االن���زع���اج«  اأن  اأرى  ب�شراحة 
عما  تعر  اأن  ميكنها  ال  لطيفة  ظريفة 
اأ�شعر به, وما ي�شعر به اأى م�شرى غيور 
دخلت  ال��ت��ى  ف���االأم���وال  وط��ن��ه..  على 
اهلل  لوجه  ياأخذوها  مل  البع�ض  جيوب 
الرحمن  بها موائد  ليقيموا  اأو  والوطن, 
الإفطار الغالبة وامل�شاكن واأبناء ال�شبيل 
عن  الكرمي..!وبعيدًا  رم�شان  �شهر  فى 
اإياه,  الكبري  والكالم  التخوين   åاأحادي
من  يتاأكد  اأن  ال�شعب  حق  من  اأن  اأعتقد 
مبعايري  املدنى  املجتمع  منظمات  التزام 
م�شادر  ع��ن  االإع����الن  ف��ى  ال�شفافية 
االأم��وال,  تنفق  وجه  اأى  وفى  متويلها, 
وعليها اأن تعلن ميزانياتها كل �شتة اأ�شهر 
اأن  االأقل.كما  على  واحدة  �شحيفة  فى 
من حق ال�شعب اأن تك�شف احلكومة عن 
اأم��وااًل  قب�شت  التى  املنظمات  اأ�شماء 
اأمريكا..  غري  وم��ن  اأمريكا  من  ملوثة 
كما اأن من حقه اأي�شًا اأن تتخذ احلكومة 
املنظمات  ه��ذه  �شد  رادع���ة  اإج����راءات 
حتاول  التى  جهنم  اأب���واب  نغلق  حتى 
»�شفرية  اجلديدة  االأمريكية  ال�شفرية 
ب�شفة  م�شر  على  تفتحها  اأن  جهنم« 
النبالء فى ميدان  الثوار  عامة.. وعلى 

التحرير ب�شفة خا�شة

�شي  ب��ي  ب��ي  مرا�شل  اأف���اد 
يف وا�شنطن باأنه من املحتمل 
االأمريكي  الرئي�ض  يدعو  اأن 
الرئي�ض  اأوب����ام����ا  ب�����اراك 
الأول  االأ���ش��د  ب�شار  ال�شوري 
ال�شلطة.  عن  بالتنحي  مرة 
م�شادر  ع��ن  امل��را���ش��ل  ون��ق��ل 
دع��وة  اإن  ق��ول��ه��ا  اأم��ري��ك��ي��ة 
اخلمي�ض  تاأتي  قد  التنحي 
البيت  م��ن  خطى  ب��ي��ان  ع��ر 
م��ن خالل  رمب��ا  اأو  االأب��ي�����ض 

باراك  الرئي�ض  يتلوه  بيان 
اأوباما بنف�شه.

امل�شادر  تاأكيدات  وتاأتي 
التنحي  دعوة  توجيه  ب�شاأن 
بعد اأ�شبوع واحد من اجتماع 
اخلارجية  وزي����رة  ع��ق��دت��ه 
كلينتون  هيالرى  االأمرييكية 
ال�����وزارة ب��ع��دد من  يف م��ق��ر 
ال��ن��ا���ش��ط��ن ال�����ش��وري��ن يف 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
والذين طالبوا ب�شرورة قيام 

الرئي�ض اأوباما بتقدمي نداء 
االأ�شد  ب�شار  للرئي�ض  وا�شح 

مبغادرة ال�شلطة.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى ب���داأ 
االن�شحاب  ال�شوري  اجلي�ض 
م���ن م��دي��ن��ة ح���م���اة وري���ف 

ادلب.
وج�����اء ذل����ك ب��ع��د اأرب����ع 
زي��ارة  م��ن  �شاعة  وع�شرين 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رك��ي 
�شورية  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د 

ولقائه الرئي�ض ب�شار اال�شد,
ل��ب��ي بي  وذك���رم���را����ش���ل 
رتبتها  ج��ول��ة  يف  ك���ان  ���ش��ي 
للمنطقة  ال�شورية  ال�شلطات 
ب��داأت  ال�شورية  ال��ق��وات  ان 
اأريحا  مدينة  من  االن�شحاب 
اإدلب, حيå حتركت  يف ريف 
حممولة  وم�شفحات  ق��وات 
عددها  ق��در  �شاحنة,  على 
بخم�شن اBلية ودبابة وناقلة 
مدخل  على  للتجمع  جنود, 

من  واخل���روج  اأري��ح��ا  مدينة 
املحافظة ب�شكل كامل.

بي بي �ضي: اأوباما ينوي مطالبة الرئي�س ال�ضوري بالرحيل عن ال�ضلطة

باأزمة �ضامتة بني وا�ضنطون واملجل�س الع�ضكري يف م�ضر غال± ‹لة اكتوبر يت�ضبب 

office assistant title
 looking for office assistant

 position, office
 duties , secretary ,speak

 arabic,m.s. office programs
in new jersey

 Maria
Tel:1201 3454952

»م�شعب بن عمري« بال ميم !!

ا�شم  اأو رمبا خطÅ فني ب�شري كان وراء تغري  الطبيعة  اأحد عوامل  اأن  يبدو 
م�شجد  م�شعب بن عمري يف مدينة بروكلن بنيويورك اإىل م�شجد م�شعب بن عري  
ال�شحابي  ا�شم  على  �شمي  قد  كان  والذي  الفتته   من  امليم  حرف  �شق§  اأن  بعد 
من  اأكرث  م�شى  اأنه  اإىل  نيوز  لغربة  املنطقة   يف  القاطنن  اأحد  ,واأ�شار  اجلليل  
عام والالفتة على هذا احلال دون اأن يبادر اأحد من ابناء اجلالية اإىل الدعوى 
لتغريها اأو ا�شالحها حتى يعود للم�شجد ا�شمه ال�شحيح , واأ�شاف قائال: �شحيح 
لي�ض  ولكن  اي مكان  اأمر طبيعي ويحدç يف  امل�شجد  �شقوط حرف من الفتة  اأن 
من الطبيعي ان يبقى ا�شم امل�شجد م�شوه لفرة طويلة  دون اأن نبادر نحن اأبناء 
اجلالية امل�شلمة بجمع مبال≠ عينية من اأجل اإ�شالح الالفتة لكي تعود لواجهة 

امل�شجد بريقها  .
اأن  نيوز  لغربة  ت�شريح  يف  امل�شجد  امام  الر  حممد  ال�شيخ  اأو�شح  جانبه  من 
امل�شجد ب�شدد اإ�شتبدال االفتة باأخرى جديدة موؤكدا حر�ض اإدارة امل�شجد على 

اإجراء جميع االإ�شالت والتعديالت التي يتطلبها امل�شجد 

بروكلن ت�شبح يف اأمطار اخلري 

هطلت اأمطار غزيرة ظهر يوم الثالثاء املا�شي يف مدينة بروكلن بنيويورك 
حتت  االإختباء  اإىل  اإ�شطرو  والذين  ال�شوارع  يف  امل�شاة  حركة  باإعاقة  ت�شببت  
اإنتهاء العا�شفة املطرية التي  مظالت املحال التجارية  لفرات طويلة باإنتظار 
رافقتها اأ�شوات الرعد ورياح قوية اأدت اإىل اإنقطاع بå اإر�شال العديد من املحطات 
التلفزيونية , وبالرغم  من االأمطار الغزيرة التي ا�شتمرت ل�شاعات متوا�شلة اإال 
اأن ال�شوارع مل تغرق باملياه نظرا لنظام الت�شريف اجليد والذي حال دون تعطل 

حركة �شري ال�شيارات  كما يحدç يف واليات اأخرى.

  ..وم�شاة غري اأبهن ب�«االإ�شارات« 
»قيادة« رعناء يف �شوارع بروكلن!  

 اإ�شتكى عدد من �شكان مدينة بروكلن من عدم اإحرام بع�ض �شائقي ال�شيارات 
مناطق  يف  جنونية  ب�شرعة  قيادتهم  خالل  من  العامة  امل��رور  واداب  لقواعد 
تكتß بامل�شاة  غري اأبهن ب�شالمة املارين , وقال اأمين والذي يعمل م�شمما ملواقع 
االنرنت يف ت�شريح لغربة نيوز: اإن  رعونة واإ�شتهتار اأحد �شائقي ال�شيارات من 
اأبناء اجلالية العربية كانت �شتكون وراء تعر�شي الإ�شابات بالغة لو لطف اهلل عز 
وجل ,حيå اأنني جنوت باإعجوبة من حادç �شري عندما كنت اأقطع اأحد ال�شوارع 
م�شيا على االأقدام بعد اأن تاكدت اأن اإ�شارة مرور امل�شاة مفتوحة واللون االأبي�ض 
احلمراء  االإ�شارة  على  �شائقها  يتوقف  مل  م�شرعة  ب�شيارة   Åالأفاج منها  ي�شطع 
رمبا الأنه م�شاب بعمى االألوان اأو عمى القلب , وبف�شل اهلل متكنت بحركة �شريعة 
من العبور اإىل الطرف االأخر من ال�شارع , وتابع اأمين : ومل يكرç �شائق ال�شيارة 
من  ت�شدح  ال�شاخبة  واالأغاين  بالفرار  �شارع  العك�ض  على  بل   çحد مبا  االأرعن 
بع�ض  اإ�شتهتار  تنامي ظاهرة  اإىل  اأحمد حممد  اأ�شار  اأخرى  ناحية  .من  �شيارته 
امل�شاة يف منطقة بي ريدج بروكلن باالإ�شارات ال�شوئية اأثناء قطعهم لل�شوارع  

االأمر الذي ي�شكل خطورة بالغة عليهم وعلى قائدي ال�شيارات .
القواعد  اإح��رام  اأبنائهم  وتثقيف  تعليم  ب�شرورة  االأه��ايل  حممد  وطالب 

املرورية واالأخطار الناجمة عن جتاهلها .  

fiليات

�شكرا..�شرطة نيويورك
بروكلن  مدينة  يف  العربية  اجلالية  اأبناء  من  ع��دد  اأع��رب 
بنيويورك عن �شكرهم واإمتنانهم لرجال ال�شرطة الذين ي�شهرون 
على �شالمتهم واأمنهم خالل �شهر رم�شان الكرمي وال �شيما خالل 
هذا  رم�شان  متيز   åحي ال�شالوات  وباقي  الراويح  �شالة  اقامة 
الذي  االأم��ر  امل�شاجد  يف  ال�شالة  على  ال�شديد  باالإقبال  العام 
خارجها  ال�شالة  اإىل  اإ�شطرهم  مما  بامل�شلن  اإكتظاظها  اإىل  اأدى 
ال�شالة  اأوقات  خالل  ال�شرطة  و�شيارات  رجال  تواجد  ,واأ�شحى 
منظر ماألوف جلميع �شكان املنطقة مما �شاعد على ا�شفاء اأجواء 
اأن  لقاء مت  من االأمان والطماأنينة , وك�شفت م�شادر لغربة نيوز 
ومدير  نيويورك  مدينة  عمدة  بن  رم�شان  �شهر  بدء  قبل  عقده 
امل�شاجد واملوؤ�ش�شات  واأئمة  امل�شلمين  ال�شرطة  ال�شرطة و�شباط 
اال�شالمية يف املدينة للتهنÄة بال�شهر الف�شيل والتن�شيق ل�شمان 
عدم ح�شول اية م�شاكل خالل اأوقات ال�شالوات وبناء عليه قامت 

ال�شرطة باإر�شال عنا�شر و�شيارت حلماية امل�شاجد وامل�شلين.



حتقيق: �شالح حميدان

اع�����رب ع����دد م���ن اأب����ن����اء اجل��ال��ي��ة 
االأمريكية  نيويورك  بوالية  امل�شرية 
عن  نيوز  غربة  جلريدة  ت�شريحات  يف 
الكبري بعد متابعتهم حليثيات  ارتياحهم 
الرئي�ض  ملحاكة  االأوىل  العلنية  اجلل�شة 
وعدد  وجنليه  م��ب��ارك  ح�شني  املخلوع 
ان  ,م�شريين اىل  ال�شابق  رموز نظامه  من 
الق�شبان  وراء  ووق��وف��ه  مبارك  ح�شور 
يف  ت�شري  التي  للثورة  كبريا   انت�شار  يعد 
�شرورة  على  ,و�شددوا  ال�شحيح   طريقها 
اأن تكون املحاكمات واقعية ولي�ض جمرد 
امل�شري  العام  ال��راأي  لتهدئة  حم��اوالت 
حلن �شدور اأحاكم عادلة تر�شي اجلميع 
,كما اأكد جميع من مت اإ�شتطالع اأرائهم اأن 
ق�شية �شبيه الرئي�ض التي مت ت�شويقها يف 
لي�ض االإ حيلة غبية لن تنطلي  املحكمة 

على الق�شاء وال�شعب امل�شري العريق.
منذ   : ح�شن  اأحمد  ق��ال  البداية  يف 
نتابع  ون��ح��ن  م�شر  يف  ال���ث���ورة  ب��داي��ة 
جمريات االأحداç حلظة بلحظة وكاأننا 
يل  وبالن�شبة  م�شر  يف  اأهلنا  مع  نعي�ض 
ال�شابق  الرئي�ض  ح�شور  اأتوقع  اأك��ن  مل 
اأ�شال  عقدها  اأتوقع  مل  التي  للمحاكمة 
نظرا الإ�شتمرار وجود رموز النظام ال�شابق 
يف بع�ض مواقع احلكم , ويتابع: االإ اأنني 
اجلل�شة  ب��دء  بعد  كبري  باإرتياح  �شعرت 
االأوىل ملحاكمة الري�ض املخلوع واأمتنى اأن 
حتى  ال�شحيح  الطريق  يف  االأاأم��ور  ت�شري 
ومنطقية  عادلة  اأح��ك��ام  اإىل  الو�شول 
املحاكمات  نتائج  يف  التالعب  يتم  واالأ 
البع�ض بهدف  التحايل عليها من قبل  او 
اليهم  املن�شوبة  التهم  من  املتهمن  ترئة 
حمامي  فجرها  ال��ت��ي  القنبلة  وح���ول 
ان  اىل  ا�شار  عندما  املحكمة  يف  مبارك 
ح�شني  لي�ض  هو  الق�شبان  وراء  يقف  من 
 : ح�شن  ,يقول  له  �شبيه  واإ‰��ا  مبارك 
جديدة  لعبة  االإ  لي�شت  الق�شية  هذه  ان 
على  للتحايل  ال�شابق  الرئي�ض  األعاب  من 
م�شطرا  نف�شه  وج��د  وال���ذي  املحاكمة 
حل�شورها لتهدئة ال�شارع الذي و�شل اإىل 
مرحلة االإنفجار ,كما ان جميع امل�شرين 
كبارا و�شغار يعرفون مبارك وال يتوهون 
وراء  اأن من يقف  ولو فر�شنا جدال  عنه 
حيلة  فلماذا  مبارك  �شبيه  هو  الق�شبان 

التمار�ض وغريها من احليل .
حتقق  لن  الثورة  اأن  اإىل  اأحمد  واأ�شار 
اأهدافها ولن تنعم م�شر باحلرية االإ بعد 
اإبعاد امل�شري الطنطاوي واإجراء اإنتخابات 
اإبتداء  والنزاهة  باحلرية  تتميز  عامة 
,كما  القاعدة  اإىل  وو���ش��وال  القمة  م��ن 
االأم���وال  جميع  اإ���ش��ت��ع��ادة  اأح��م��د  متنى 
املنهوبة من قبل النظام ال�شابق وتوزيعها 

على ال�شعب ب�شكل عادل.

ال�ضعب يحاكم حاكمه

م��ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ال��دك��ت��ور حممد 
مبارك  ح�شني  ظهور  جمرد  اأن  البكري 
كبريا  اإن��ت�����ش��ار  ي��ع��د  ال��ق�����ش��ب��ان  وراء 
يحاكم  عربي  و�شعب  ال  فكيف  للثورة  

ح��اك��م��ه االأم����ر ال���ذي اأدخ����ل ال��راح��ة 
امل�شرين  جميع  قلوب  اإىل  والطماأنينة 
الرئي�ض  بح�شور  ي�شككون  كانو  الذين 
البكري  واأ���ش��اف   , للمحاكمة  املخلوع 
قبل  امل��وت  من  مبارك  على  اأخ�شى  كنت 
العارمة  الفرحة  علينا  فت�شيع  املحاكمة 
وراء  كان يقف  مبارك هو من  ان  واأك��د   ,
فامل�شرين  وحل��م��ه   ب�شحمه  الق�شبان 
على حد تعبريه قادورن على متييز عناد 
وغباء مبارك من بن مالين االأ�شخا�ض 
باالإ�شافة اإىل ان مبارك يعد االإ�شرائيلي 

الوحيد املوجود يف م�شر.
ومتنى الدكتور حممد اأن يعي�ض مبارك 
ال��ذل  يعي�ض  ل��ك��ي  ع��ام��ا  ث��الث��ن��ن  مل���دة 
الذي  الظلم  ب�شبب  واأحفاده  واملرارة هو 
مار�شه على �شعبنا العظيم حالل �شنوات 

حكمه البائ�ض.
�شعرت   : معو�ض  ج��م��ال  ق��ال  ب���دوره 
حليثيات  متابعتي  بعد  كبري  ب��اإرت��ي��اح 
املخلوع  الرئي�ض  ملحاكة  االأوىل  اجلل�شة 
رموز  من  وع��دد  وجنليه  مبارك  ح�شني 
نظامه ال�شابق واأنا كنت على ثقة كبرية 
واأرك��ان  هو  املحكمة  اأم��ام  �شيمثل  باأنه 
يقود  ال��ذي  هو  فال�شعب  الظامل  نظامه 
الذي  ه��و  ي��ري��ده  وم��ا  احلالية  املرحلة 
اإرادة  من  اأقوى  اأرادة  فال  يكون  اأن  يجب 
ال�شعب ال �شيما بعد تذوقه طعم احلرية 
اإن   : قائال  معو�ض  وت��اب��ع   , احلقيقية 
مطلب  كانت  املخلوع  الرئي�ض  حماكمة 
رئي�ض من مطالب ال�شعب ولكنه من املبكر 
احلديå ان املحكمة �شتنهي حالة الغ�شب 
املوجود يف ال�شارع فال بد من �شدور اأحكام 
املتعط�شة  ال�شعوب  غليل  ت�شفي  عادلة 

للحرية.
اأما فيما يتعلق مبو�شوع �شبيه الرئي�ض 
اأنها  ال�شخرية  من  بنوع  معو�ض  ,يو�شح 
مبارك  حمامي  األ��ع��اب  م��ن  لعبة  جم��رد 
لك�شب  رمب��ا  او  املحكمة  على  للتحايل 

املزيد من الوقت .

حيل فا�ضلة

من  �شعادة  اأق��ل  �شفيق  ع��زة  تكن  ومل 
امل�شري  الرئي�ض  مبحاكمة  �شابقيها 
بقولها  لنا  حديثها  بداأت  والتي  ال�شابق 
اأنا يف الواليات املتحدة االأمريكية  ب�شبب 
لقمة  حرمها  ال���ذي  م��ب��ارك  الطاغية 
اأدنى  اإىل  التعليم  بقطاع  وو�شل  العي�ض 
امل�شتويات وال�شحة وغريه من القطاعات 
املحاكمة  اإذاع���ة  :اإن  �شفيق  ,واأ�شافت 
نظامه  ورم���وز  وجنليه  م��ب��ارك  ووج���ود 
نفو�ض  يف  االإرت��ي��اح   åبع الق�شبان  وراء 
امل�شرين ويتيح الفر�شة ملعرفة احلقائق 
بدال من حالة الغمو�ض التي كانت ت�شود 
علينة  اأن  كما   , املا�شية  املرحلة  خالل 
جل�شة املحاكمة تعد مبثابة اإنذار لكل من 
�شتكون  املحكمة  باأن  م�شر  حكم  �شيتوىل 
�شعبها  ويظلم  م�شر  يخون  من  كل  م�شري 
واأال �شبيل لل�شرقة والربح من املال العام 
واأ�شبح  اخل��وف  مرحلة  جت��اوز  فال�شعب 

قادرا على حماكمة حاكمه .
املحاكمة  ب�شفافية  ع���زة  و�شككت 
وم�شداقيتها م�شتبعدة اإ�شدار اأية اأحكام 
احليل  :اإن  وقالت  املخلوع  الرئي�ض  على 

ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  حم��ام��و  ي��ح��اول  ال��ت��ي 
وهو  املحاكمة  مبارك  كح�شور  متريرها 
م�شتلق على �شرير طبي يف الوقت الذي مل 
ين�ض فيه �شب≠ �شعره وحالقة ذقنه ,هي 
امل�شري  ال�شارع  الإ�شتعطاف  قدمية  حيل 
على  تنظلي  لن  اأنها   االإ  غ�شبه  وتهدئة 
املعاملة  �شبب  عن  �شفيق  وت�شائلت  اأحد 
املبارك  ال�شجن  ينالها  التي  اخلا�شة 
من  غريه  معاملة  يعامل  اأن  يجب  وال��ذي 
ال�شجناء واالإ فاإن الثورة لن تكون حققت 

اأي  من اأهدافها.
�شبيه  مو�شوع  على  ع��زة  علقت  كما 
اىل  م�شرية  ال��دع��اب��ة  م��ن   Åب�ش م��ب��ارك 
موا�شفات  يف  ملبارك  �شبيه  يوجد  ال  اأنه 
اخليانة والظلم والف�شل والغباء وغريها 
�شحد  ال�شهل  من  جتعل  التي  االأم��ور  من 

مثل هكذا حيلة.
ال�شقيقن  من  كل  اأع��رب  جانبهم  من 
عن  ح�شن  واأح��م��د  مو�شى  وعمر  حممد 
بدء  بعد  الكبري  ب��االإرت��ي��اح  �شعورهم 
امل�شري  الرئي�ض  حماكمة  جل�شات  اأوىل 
دخلت  م�شر  اإن  اإىل  اأ���ش��ارو  و  امل��خ��ل��وع 
فى  مبارك  ظهر  عندما  العربى  التاريخ 
ملطلب  ا�شتجابة  باملحكمة  االتهام  قف�ض 
ثالثة  مر  على  ا�شتعبده  ال��ذي  ال�شعب 
عقود ,ف�شال عن االأبعاد التاريخية لتلك 
التى  االأوىل  املرة  تعتر  التى  املحاكمة 
يحاكم فيها حاكم عربى على اأيدى �شعبه 
دون تدخل خارجى ,كما اأ�شارو اإ  اإىل اأن 
منارة  مبثابة  ك��ان��ت  املحاكمة  وق��ائ��ع 
العربية  ال��دول  مواطنو   بهديها  يهتدي 

 çالذين ال يزالو ينا�شلون من اأجل اإحدا
التغيري واحلرية.

وقال اأحمد اإن ما و�شل اإليه مبارك 
الظلم  من  ل�شنوات  طبيعية  نتيجة  هو 
يف  اأهلنا  عا�شها  واالإ�شتبداد  والقهر 
بائ�ض ال يعرف  م�شر حتت حكم نظام 
البالد  خريات  من  والنهب  ال�شرقة  االإ 
غري اأبه مبا يعاين منه ال�شعب من فقر 

وتدين يف م�شتوى التعليم وال�شحة .
كما اأكد ح�شن على اأن اإدعاء ال�شبه 
الرئي�ض  حم��م��ام��ي  ب��ه  ت��ق��دم  ال���ذي 
املخلوع هو لي�ض االإ م�شخرة جديدة من 
اإعتاد  وال��ذي  ال�شابق  النظام  م�شاخر 

على معاملة �شعبه باإ�شتغباء .
فكانت  ع��ب��دال��رح��ي��م  اأح��م��د  اأم����ا 
�شبيال  ل��ه  بالن�شبة  م��ب��ارك  حماكمة 
لنيل العدالة على حد تعبريه وطريقا 
املن�شودة  احلرية  اإىل  للو�شول  ممهدا 
النظر  يجب  :ال  الرحيم  عبد  ,وق��ال 
اإىل حماكمة الرئي�ض ال�شابق بنوع من 
علينا  يجب  وا‰��ا  وال�شماته  الت�شفي 
والق�شا�ض  ال��ع��دال��ة  وراء  ن�شعى  اأن 
واأن  وال�شرقات  اجلرائم  مرتكبي  من 
ن�شتمع اإىل حكم املحكمة بغ�ض النظر 
ذريعة  اأحمد  واأعتر   , النتيجة  عن 
حممامي  اأح��د  بها  تقدم  التي  ال�شبه 
مبارك نوع من الت�شليل واخلداع ولكن 
�شرورة  اإىل  اأ���ش��ار  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
يف  وال��راه��ن  االأدل���ة  اإىل  االإ�شتماع 
.    بدوره و�شف م�شطفى  هذا ال�شدد 
حماكمة مبارك باليوم التاريخي الذي 
اإ�شرداده  امل�شري  ال�شعب  فيه  اأعلن 
حلريته وكرامته  م�شريا اإالأى اأن م�شر 
بعد  ديكتاتور  يحكمها  ب��اأن  ت�شمح  لن 
 , احل��ر  �شعبها  اإال  يقودها  ول��ن  اليوم  
بالفخر  �شعرت  قائال:  مبارك  واأ�شاف 
بعد  م��ب��ارك  حماكمة  تابعت  عندما 
وهو  والقهر  بالذل  ال�شعور  من  �شنوات 
بل  ال�شماته  او  الت�شفي  من  نوع  لي�ض 
هي ر�شالة اىل العامل تفيد باأن ال�شعب 
امل�شري عاد حر اأبي كما كان يف ال�شابق 
ال�شعب  اإن  تامرخالد  قال  جانبه  .من 
امل�شرى �شوف يوا�شل كتابة ال�شفحات 
اجلديد,  العربي  التاريخ  من  االأوىل 
حلظة  ع��ا���ش��وا  امل�شرين  اأن  م��وؤك��دا 
متثل  املحاكمة  اأن  و  فارقة,  تاريخية 
على  ثار  ال��ذى  ال�شعب  الإرادة  جناًحا 
ح�شنى مبارك واأ�شق§ نظامه ورموزه, 
واأع����رب خ��ال��د ع��ن ارت��ي��اح��ه الكبري 
ملحاكمة مبارك مطالبا باأحكام تن�شف 
ال�شعب امل�شري وتعيد اأمواله املنهوبة.
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حممد وعمر مو�شى واأحمد ح�شن
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ا�شطنبول - اقربت �شداقة تركيا 
اال�شد  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�ض  م��ع 
وزير  ي��زور  فيما  االنهيار  نقطة  من 
لزيارة  اأوغلو  داود  اأحمد  اخلارجية 
اللحظة  ج��ه��ود  يف  ال��ث��الث��اء  دم�شق 
قوات  مبنع  اال���ش��د  الق��ن��اع  االخ���رية 

االمن من مهاجمة املدنين.
م�شت�شارة  �شعبان  بثينة  وح��ذرت 
اأوغلو  داود  االح��د  اال�شد  الرئي�ض 
من انه �شي�شتمع اىل رد حازم بعد ان 
قال رئي�ض الوزراء الركي رجب طيب 
�شي�شلم  خارجيته  وزير  ان  اأردوغ��ان 
»ر�شالة حا�شمة« لدم�شق بعد ان تابع 
املنا�شدات  من  العديد  اال�شد  جتاهل 

لوقف العنف.
داود  ان  ت��رك��ي  م�����ش��وؤول  وق����ال 
ال�شابقة.  ال��ن��داءات  �شيكرر  اأوغ��ل��و 
التطرق  يف  يرغب  مل  امل�����ش��وؤول  لكن 
اذا  تركيا  �شتفعله  الذي  ما  قول  اىل 
دعوات  عن  اBذانها  �شم  �شوريا  وا�شلت 

ا�شطنبول.
اأوغلو خايل  غري انه اذا عاد داود 
الوفا�ض فان اأردوغان يواجه احتمال 
بعناية  رعاها  �شداقة  عن  التخلي 
مما  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل 
واعتمادا  عزلة  اأك��رث  اال�شد  ي��رك 
اأي  اأك��رث م��ن  ال��دع��م االي���راين  على 

وقت م�شى.
�شوؤون  خبري  دين�شر  بهادير  وقال 
 çاالبحا مبوؤ�ش�شة  االو�ش§  ال�شرق 
انه  اأنقرة  الدولية يف  اال�شراتيجية 
احلكومة  جانب  من  تغيريا  يتوقع  ال 
احلكومة  لتعليقات  نظرا  ال�شورية 
داود  زيارة  ب�شاأن  دم�شق  يف  ال�شورية 

اأوغلو.
تركيا  على  »�شيتعن  دين�شر  وقال 
مع  ع��الق��ات��ه��ا  ب��ج��دي��ة  ت��در���ض  ان 
�شوريا«. واأ�شاف »كانت �شفحة بي�شاء 
االن.  حتى  �شنوات  ع�شر  م��دى  على 
»�شفحة«  اىل  حولها  االخ��ري  التوتر 
كانت  اذا  ما  غدا  نرى  و�شوف  رمادية 

مرحلة  غ���دا  ���ش��ت��دخ��ل  ال��ع��الق��ات 
ال�شفحة احلمراء«.

يف  حربا  تخو�ض  ك��ادت  ان  وبعد 
�شوريا الإيوائها  مع  الت�شعينات  اواخر 
ال�شداقة  اأ�شبحت  اأك��راد  مت�شددين 
عنوان ال�شيا�شة اخلارجية الردوغان 
مع  امل�شاكل  تبديد  على  تقوم  التي 

الدول املجاورة.
اأردوغ�������ان يف ع��ط��ل��ة مع  وذه����ب 
اال�شد وعقدت احلكومتان اجتماعات 
م�شركة واأ�شبحت تركيا اأكر �شريك 
جت���اري ومل ت��ع��د ه��ن��اك ت��اأ���ش��ريات 
تركيا  وحاولت  اجلارين  بن  دخ��ول 
�شوريا  بن  �شالم  اتفاق  يف  الو�شاطة 

وا�شرائيل.
عندما  �شوريا  مع  العالقة  وف��رت 
اال���ش��د  ت�شجيع  اأردوغ�������ان  ح����اول 
ا�شالحات  اج��راء  على  ج��دوى  دون 
القمعي  احلكم  وان��ه��اء  دميقراطية 
حزب  ميار�شه  ال��ذي  الواحد  للحزب 

.åالبع
يف  اوجلن  ل�شينان  لتقرير  وطبقا 
كارنيجي  موؤ�ش�شة  تن�شرها  دوري���ة 
لل�شالم الدويل اأظهرت االحتجاجات 
اأنقرة  اأن  العربي  الربيع  يف  ال�شعبية 
اجل��ان��ب  يف  ت��ك��ون  ان  االن  ت��ري��د 
م�شتعدة  وانها  التاريخ  من  ال�شحيح 
الن توؤيد ق�شايا مثل حقوق االن�شان 
مع  العالقات  للخطر  عر�ض  اذا  حتى 

زعماء يف ال�شلطة.
اأب���داه  ال���ذي  ال�����ش��ر  ويتناق�ض 
مع  اال�شد  جتاه  االن  حتى  اأردوغ���ان 
ال�شرعة التي ن�شح بها ح�شني مبارك 
عندما  م�شر  رئ��ا���ش��ة  ع��ن  بالتنحي 
هناك  ال�شوارع  احتجاجات  تفجرت 
نفد  ال�شر  لكن  العام  ه��ذا  مطلع  يف 

فيما يبدو.
تركيا  يف  حقيقي  غ�شب  وي��وج��د 
تفجر  منذ  الوح�شي  القمع  ب�����ش��اأن 
يف  للدميقراطية  املوؤيدة  املظاهرات 

�شوريا يف مار�ض اذار.

اأكرث  ويف يونيو حزيران بعد فرار 
تركيا  اىل  ���ش��وري  االف  ع�شرة  م��ن 
و�شف  االمن  قوات  هجمات  من  هربا 
يتعر�ض  التي  القتل  اعمال  اأردوغ��ان 
اأعمال  باأنها  ���ش��وري��ون  مدنيون  لها 

وح�شية.
تتخذ  ان  املرجح  غري  من  انه  غري 
العربية  ال���دول  مثل   -- حكومته 
املجاورة رغم غ�شبها من �شلوك اال�شد 
عدة  �شفراء  ا�شتدعاء  يف  تاأكد  الذي 
اأحادي  اج��راء  اأي   -- خليجية  دول 
حمللون  ذك���ر  ح�شبما  دم�����ش��ق  ���ش��د 
يف  ال��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شة 

ال�شرق االو�ش§.
ب�شاأن  الدويل  املجتمع  انق�شام  ومع 
فانه من  �شوريا  ب�شاأن  ينبغي عمله  ما 
منحى  تركيا  تاأخذ  ان  املرجح  غري 
عقوبات  خ���الل  م��ن  ���ش��واء  اأح���ادي���ا 

اقت�شادية اأو عمل ع�شكري.
وقال �شميح اديز وهو كاتب عمود 
ب�شحيفة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 
حد  اىل  ت��ذه��ب  ل��ن  »ت��رك��ي��ا  ميليت 
منفردة.  اقت�شادية  عقوبات  توقيع 
ت�شر  العقوبات  ان  دائما  تقول  انها 

باال�شخا�ض ولي�ض االنظمة«.
ومن اال�شتثمارات الكبرية التي قد 
العالقات  يف  للتجميد  عر�شة  ت�شبح 
يتكلف  م�شرك  �شد  م�شروع  الثنائية 
ويطلق  ال���دوالرات  من  مليارات  عدة 
ح�شر  ال��ذي  ال�شداقة«  »�شد  عليه 
التمهيدية  االعمال  الدولتن  زعماء 

له يف فراير �شباط.
اأي�شا  تركيا  تقاوم  ان  املرجح  ومن 
عازلة  منطقة  الن�شاء  �شغوط  اأي 
ان  رغ��م  ال�شورية  االرا���ش��ي  داخ���ل 
ت�شل�شل  ه��ذا  ان  اىل  ا���ش��ارت  تقارير 
بخط§  ال��رك��ي  اجلي�ض  ل��ه  ا�شتعد 

طارئة.
اأي  تتخذ  لن  »تركيا  ادي��ز  وق��ال 
مل  ما  منفرد  ب�شكل  ع�شكريا  اج��راء 
مت�شها اثار كبرية لها طبيعة ان�شانية 

اأو تهدد امنها القومي«.
يجب  ان��ه  اBخ���رون  حمللون  وق��ال 
على تركيا ان تتجنب ا�شتدراجها اىل 
�شوريا الر�شاء  اأي تدخل ع�شكري يف 
له  �شيكون  ذلك  الن  الغربية  القوى 
مترد  انهاء  جهود  على  عك�شية  اBث��ار 
يف  طويلة  ف��رة  منذ  م�شتمر  ك��ردي 

جنوب �شرق تركيا.
تقل�ض  ق��د  »تركيا  دين�شر  وق��ال 
والدبلوما�شية  التجارية  عالقاتها 
تتخذ  مل  اذا  حتى  لكن  �شوريا.  م��ع 
تركيا مثل هذه اخلطوات فان ر�شالتها 
احلكومة  م��ن  وم��وق��ف��ه��ا  ال��وا���ش��ح��ة 
معنويا  دع��م��ا  ���ش��ت��ك��ون  ال�����ش��وري��ة 

للمحتجن«.
املنفى  يف  يقيمون  �شوريون  وتدفق 
وا�شح  ت�شجيع  اأي  دون  تركيا  على 
يف  للم�شاركة  الركية  احلكومة  من 
توحيد  ا�شتهدفت  اجتماعات  �شل�شلة 

املعار�شة �شد اال�شد.
م�شوؤولن  جانب  م��ن  اج���راء  واأي 
ال�شورية  املعار�شة  ال�شراك  ات��راك 

�شيباعد اأكرث بن دم�شق واأنقرة.
�شفريها  ال�شعودية  �شحبت  وبينما 
من دم�شق اليوم االثنن عر اديز عن 
�شكوكه ب�شان ما اذا كانت تركيا تريد 
حذو  حتذو  انها  على  اليها  ينظر  ان 
الريا�ض حتى ال ينظر اىل اأفعالها من 

منظور طائفي.
داود  ق��ال  املا�شي  اجلمعة  وي��وم 
 åاوغلو انه من ال�شابق الوانه احلدي
لدى  ال�����ش��وري  ال�شفري  مطالبة  ع��ن 

اأنقرة مبغادرة البالد. »رويرز«

بهية مارديني
وزير  زي���ارة  ف�شلت  ال��ق��اه��رة:  م��ن  مارديني  بهية 
حتقيق  يف  �شوريا  اىل  اأوغلو  داود  الركي  اخلارجية 
املرجو منها يف وقف نزيف الدماء, خا�شة اأن الو�شع يف 
�شوريا ال يتحمل فرات زمنية اأخرى ملراقبة االأو�شاع, 
يف حن ي�شري مراقبون اإىل اأن ر�شالة ب�شار االأ�شد اإىل 

اأنقرة مفادها« اإما اأنا... اأو الفو�شى«.
يف  �شليم  ح��ج��ازي  حممد  امل�شري  املحامي  وق��ال 
وموقف  متاأخرة,  ج��اءت  اأوغلو  زي��ارة  اإن«  ت�شريح  
التي  البلد  الأنها  االأزمة  بداية  منذ  كان غريًبا  تركيا 
�شاكًنا  حت��رك  ومل  ال�شورين,  الالجÄن  ا�شت�شافت 
وعلى  اأعينها  اأم��ام  يتم  والقمع  ال��دويل  امل�شتوى  على 

حدودها«.
يف  الريبة  على   åتبع الركية  املواقف  »ان  وراأى 
تلوين  العاملية  امل�شلمن  االإخ���وان  جماعة  حماولة 
االخ����واين«,  اال���ش��الم��ي  ب��ال��ل��ون  العربية  ال��ث��ورات 

م�شتغرًبا »املوقف الركي املتاأخر يف التحرك«.
االأ·  اال عر تدخل  �شوريا  »اأنه الحل يف  واعتر 
يرتكبها  التي  اجلرائم  اأن  باعتبار  الفوري,  املتحدة 

ب�شار االأ�شد بحق �شعبه هي جرائم �شد االن�شانية«.
اأ�شرف  ال�شوري  ال�شيا�شي  النا�ش§  عّر  جانبه  من 
املقداد  عن اعتقاده »اأن الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد 
العائلة طبًعا«,  »يراجع«  كالعادة حتى  مهلة  قد طلب 
ومدر�ض  دبلوما�شي  هو  الركي  امل�شوؤول  »اأن  واعتر 
والدبلوما�شية  اجلّم  باالأدب  يتمتع  اجلامعة  يف  �شابق 
املفقودة يف عهد االأ�شد قد �شرح عما ميكن ت�شريحه 
ما  وهو  املقبلة,  االأي��ام  يف   çشيحد� ما  �شرياقب  باأنه 
تقريره  �شيقدم  نف�شه  الوقت  يف  به,  ي�شرح  اأن  يجب 

اىل جهات عدة«.
االأي��ام  يف  مهم  موقع  يف  �شتكون  تركيا  »اإن  وق��ال 
لالأ�شد  مرعًبا  يوًما  اخلمي�ض  ي��وم  و�شيكون  املقبلة, 
عندما ينقل االمن العام تقريره ملجل�ض االمن ح�شب 

الدويل  لالأمر  االأ�شد  ب�شار  امتثال  عدم  عن  القانون 
ملناق�شة  االمن  جمل�ض  �شريغم   åحي االإج��رام,  بوقف 
االمر جدًيا, وعندها �شيكون املوقف الدويل وا�شًحا يف 
رف�شه هذه اجلرائم �شد االإن�شانية, و�شينتقل املجل�ض 
ملناق�شة االمر وحتويله اإىل قرار, �شيرتب عنه البند 
ال�شابع القا�شي بتفوي�ض اجراءات قا�شية بحق ب�شار 
وع�شابته وال نن�شى املحكمة اجلنائية الدولية«, وراأى 
»اأن ب�شار لن ي�شمع ل�شوت العقل, و�شوف نرى اجراءات 

حا�شمة يف االأيام االBتية«.
يف  املقيم  �شطوف  �شمري  ال�شوري  املعار�ض  ب��دوره 
اتفاق  اطار  يف  تاأتي  اأوغلو  زيارة  »اأن  اعتر  اجلزائر 
على  ال�شوريون  امل�شوؤولون  يوافق  مل  و�شفقة  اقليمي 
ثم  تراجع,  راأيناه  الركي  »املوقف  وقال  حمتواها«. 
للنظام  ر�شالة  ليوّجه  وج��اء  دول��ي��ة,  مبباركة  ع��اد 
وبقيت  الركي,  الداخلي  البيت  رتب  بعدما  ال�شوري 
مع  اردوغ��ان  واجتماع  ليونة,  اأكرث  الركية  احلركة 

قادته الع�شكرين قبل زيارة اوغلو كان وا�شًحا«.
وبتقدير �شطوف »فاإن االأتراك يح�شبون احل�شابات 
توجيه  فق§  ال��زي��ارة  ه��دف  ولي�ض  مبكر,  ب�شكل 
دم�شق,  من  الحق  ملوقف  يح�شّرون  هم  بل  الر�شالة, 
فكالم بثينة �شعبان اأنه اأكرث حزًما, اال اأنهم �شيكونون 
اال�شتهالك  وملجرد  الداخلي  ال��راأي  يعبÄون  اعالمًيا 
�شيكونون  الواقع  يف  ان��ه  غري  الوقت,  على  ويلعبون 

منبطحن«.
هيثم  ال�شوري  ال�شيا�شي  النا�ش§  ق��ال  ذل��ك  اىل 
بدرخان »ان زيارة وزير اخلارجية الركي اأحمد داود 
اأوغلو اىل �شوريا جاءت �شمن الت�شاورات الدولية قبل 
االأ·  لهيÄة  العامل  االأم��ن  وتقدمي  االأ�شبوع  نهاية 
املتحدة تقريره حول االأو�شاع يف �شوريا, ومن املعروف 
وايران  ا�شرائيل  من  كل  جانب  واىل  اليوم  تركيا  ان 

تعتر من الدول االأ�شا�شية يف املنطقة.
مل تاأت الزيارة اإال بعد االإتفاق مع ايران على بع�ض 

الق�شايا والتقارب يف املوقف ازاء ما يجري يف �شوريا«. 
وقال »لي�ض من االأعراف الدبلوما�شية ان ي�شرح وزير 
الأي  الدفاع  وزير  ي�شرحها  كالتي  ت�شاريح  اخلارجية 
الركي  اخلارجية  وزي��ر  ف��اأق��وال  هنا  وم��ن  ك��ان,  بلد 
اأحمد داود اأوغلو يف املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده عقب 
زيارته اإىل دم�شق ومباحثاته مع االأ�شد وا�شحة يف اأن 
االأحداç يف �شوريا جتري ب�شكل ال يتما�شى مع روحية 
الفوري  الوقف  �شرورة  على  وت�شديده  رم�شان,  �شهر 
للعنف, والقيام باإ�شالحات تتوازى مع متطلبات ال�شعب 

ال�شوري الذي يحدد م�شتقبله بنف�شه.
املقبلة  االأي��ام  خ��الل  خطوات  »�شن�شهد  وا�شافته 
االإ�شالحات«  اأم��ام  املجال  و�شيف�شح  ال��دم��اء,  لوقف 
وت�شديده على اأنه مل يذهب اإىل دم�شق الإي�شال ر�شائل 
دول اأخرى غري تركيا, م�شيًفا اأنه من املهم اأال يتواجه 
قد  »االأ�شد  اأن  ومو�شًحا  ال�شوري,  اجلي�ض  مع  ال�شعب 
اإرهابية حتاول �شرب ا�شتقرار  حتدç عن جمموعات 

�شوريا, ولكنه مل يقل اإن املدنين اإرهابيون««.

من جهة اأخرى قال بدرخان »اإن العالقات ال�شورية 
انطالقا  بعيًدا  �شوًطا  قطعت  االإيجابية  الركية 
وي�شري  وعاملًيا,  املنطقة  يف  املت�شاعد  تركيا  دور  من 
بع�ض املراقبن اىل االأوراق التي بيد �شوريا يف حالة 
الت�شعيد يف العالقات بن البلدين, ومنها ورقة حزب 
مع  الهدنة  انتهاء  بعد  وخا�شة  الكرد�شتاين,  العمال 
االأخرية,  الفرة  اتراك يف  ومقتل ثالç جنود  تركيا 
الركي  للرئي�ض  قريًبا  املتوقعة  الزيارة  اىل  اإ�شافة 
اىل ال�شعودية, والبحå يف عودة �شعد احلريري رئي�ض 

الدولة ال�شابق اىل ال�شاحة ال�شيا�شية اللبنانية.
اإىل  ب��درخ��ان,  ا���ش��ار  كما  امل�����ش��ادر,  بع�ض  وت�شري 
يف  الفو�شى  او  انا  )ام��ا  املك�شوف  على  مت  احل��وار  »ان 
املنطقة( ا�شارة من الرئي�ض ال�شوري, لكن هذه االأوراق 
الثورة  بداية  قبل  املوقوتة  كالقنبلة  مفعولها  كانت 
يف  ل�شورية  اجليدة  العالقات  ع��ودة  واب��ان  ال�شورية 

الفرة االأخرية مع دول املنطقة والعامل«.

�ضداقة تركيا م™ �ضوريا تقرتب من نقطة النهيار

الأ�ضد لأوغلو: اإما اأنا... اأو الفو�ضى 

jRhر �a~dا´ �d�سوŸ� …Qقا∫ cا¿ 
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لديها,  معلومات  بح�شب  اإنه  غربية  دبلوما�شية  م�شادر  قالت   � دم�شق 
االأ�شد  ب�شار  الرئي�ض  اأقاله  والذي  حبيب  علي  ال�شوري  الدفاع  وزير  فاإن 
اأم�ض »كان من اأ�شد املعار�شن للقيام بحملة ع�شكرية يف مدينة حماه وان 

معار�شته اأجلت اأكرث من مرة اإقدام اجلي�ض على هذه اخلطوة«. 
اأن يكون �شبب ا�شتبعاد العماد حبيب هو »االختالف  ورجحت امل�شادر, 
حول اإدارة االأزمة واإنهاك اجلي�ض عر زجه يف املدن و�شد ال�شعب والذي 
مكوثه  نتيجة  قطاعاته  يف  ومتتابعة  وكثرية  �شغرية  ان�شقاقات  اإىل  اأدى 

الطويل يف املدن وعلى احتكاك دائم مع االأهايل«. 
كان الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد اأقدم اأم�ض على تعين �شاب§ م�شيحي 
علي  ال�شابق  الدفاع  لوزير  خلفا  راجحة  داوود  العماد  هو  للدفاع  وزيرا 
منذ  �شورية  يف  احلاكم   åالبع حزب  تاريخ  يف  مرة  الأول  وذل��ك  حبيب, 
حوايل ن�شف قرن يت�شلم فيها م�شيحي وزارة الدفاع, والبع�ض يقول الأول 

 .åمرة يف تاريخ �شورية احلدي
وذكر بيان �شوري ر�شمي اأنه »يف اإطار االإجراءات املتتابعة التي اأعلنها 
الرئي�ض ب�شار االأ�شد موؤخرا اأ�شدر املر�شوم رقم 307 والذي �شمى مبوجبه 

العماد داوود بن عبد اهلل راجحة وزيرا للدفاع«. 
االأو�شاط  يف  وهو  دم�شق  ريف  يف  »عربن«  منطقة  من  راجحة  العماد 
اأو�شاطا اأخرى  اأن  الع�شكرية يح�شب على نوعية ال�شباط »التقنين« كما 

ترى اأنه مقرب جدا من اأركان النظام. 
وبح�شب البيان الر�شمي, فاإن »العماد حبيب كان قد اأمل به املر�ض منذ 

مدة وقد �شاءت حالته ال�شحية يف الفرة املا�شية«. 
كان م�شدر ع�شكري �شوري م�شÄول �شرح اأم�ض اأن وحدات اجلي�ض بداأت 
حماية  »مهمة  اإجن��از  بعد  �شورية  غرب  �شمال  حماة  مدينة  من  اخل��روج 

املواطنن املدنين«. 
واال�شتقرار  االأمن  باإعادة  كلفت  التي  اجلي�ض  »وحدات  امل�شدر:  وقال 
جت�شدت  نوعية  مهمة  اإجناز  بعد  منها  باخلروج  بداأت  حماة  مدينة  اإىل 
التنظيمات  عنا�شر  فلول  ومالحقة  املدنين  املواطنن  حياة  حماية  يف 
املدينة  اأو�شال  وقطعت  وتخريبا  ف�شادا  عاثت  التي  امل�شلحة  االإرهابية 
وعطلت دورة احلياة فيها اإىل اأن تدخلت وحدات اجلي�ض وت�شدت بدقة 
ومهنية عالية الأولÄك االإرهابين واألقت القب�ض على عدد منهم لتقدميهم 

اإىل العدالة«. 
اإن  قوله  امل�شدر  عن  »�شانا«  الر�شمية  ال�شورية  االأنباء  وكالة  ونقلت 

احلياة الطبيعية بداأت تعود ب�شكل تدريجي اإىل ربوع املدينة. 
كان املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان نقل عن نا�ش§ يف مدينة حماة من 
اأن قوات من اجلي�ض واالأمن اقتحمت احلي و�شنت  �شكان حي اجلراجمة 
حملة مداهمات واعتقاالت وا�شعة طالت ما ال يقل عن 1500 �شخ�ض من 

�شكان حي اجلراجمة فق§. 
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�شبحي حديدي
ت�شامنية  وقفة  اإىل  لبنان  مثقفي  من  عدد  تداعى 
ال�شهداء,  متثال  اأمام  اليوم,  م�شاء  ال�شوري,  ال�شعب  مع 
الدعوة  انطوت  وق��د  ب��ريوت.  اللبنانية  العا�شمة  يف 
على ن�ّض ق�شري, طافح بال�شجاعة االأخالقية والو�شوح 
ال�شوري  االإ�شتبدادي  <النظام  اأّن  اإىل  اأ�شار  ال�شيا�شي, 
ي�شّم اأذنيه عن املطالب امل�شروعة لل�شعب ال�شوري>, واأّن 
االإن�شانية  الكرامة  هو  الأنف�شهم  ال�شوريون  يريده  <ما 
كابو�ض  واإنهاء  االجتماعية,  والعدالة  والدميقراطية 

ديكتاتورية اجلمهورية الوراثية>.
بنات  من  بهم  �شيلتحق   rن�� nوم ه��وؤالء,  �شياأتلف  وحن 
واأبناء لبنان, �شوف تكون اأعداد ال�شهداء يف مدينة دير 
الزور )الذي قّرر نظام ب�شار االأ�شد اقتحامها باأكرث من 
وناقالت  واجلرافات,  املدرعات  وع�شرات  دبابة,   250
ق�شف  بعد  <ال�شبيحة>,  وقطعان  االأ�شد  ماهر  جند 
اعتقال  حمالت  وتنفيذ  وكهرباء  ماء  وقطع  وح�شار 
ظهر  حتى  �شقطوا  الذين   40 ال�  جت��اوزت  قد  وا�شعة(, 
ال�شهيدان  �شهرين.  بنت  ر�شيعة  طفلة  وبينهم  اأم�ض, 
فنا يف اإحدى حدائق دير  oه�شام الفحل ومهند االأ�شقر د
م�شتحياًل  كان  املدينة  مقرة  اإىل  الو�شول  الأّن  ال��زور, 
دير  من  ت�شّربت  التي  واالأ�شرطة  الق�شف;  وابل  حتت 
مدينة  ت�شّور  <يوتيوب>,  موقع  على  ونo�شرت  ال��زور, 
والقذائف.  االإنفجارات  ودوّي  الدخان  �شحب  تخنقها 
النعمان مل  واإدلب ومعّرة  حال حم�ض واحلولة وحماة 
يكن اأف�شل كثريًا, وثمة ن�شق ع�شكري � اأمني اأخذ يتكّرر 

يف كّل مدينة وبلدة وحّي.
وحن �شيتحلق االأ�شدقاء اللبنانيون عند متثال 6 اأيار, 
�شوف تطّوقهم اأغلب الظّن, وكما فعلت قبلÄذ, قطعان من 
<ال�شبيحة> اللبنانين, االأع�شاء يف منظمات واأحزاب 
ال�شورين,  من  اأخرى  قطعان  وكذلك  للنظام;  منا�شرة 
راأ�ض  ح��ّب  عن  تعبريهم  �شار  ال�>منحّبك>,  جماعة 
النظام عابرًا للحدود, اأو حيثما تواجد �شفري <�شّبيح> 
يف هذه العا�شمة اأو تلك. هنا, اأي�شًا, ثمة ن�شق دعاوي � 
اأمني �شار كال�شيكيًا, الأنه ينطوي على <برنامج> يبداأ 
من تخوين املت�شامنن, ثّم التحّر�ض بهم بق�شد االإعتداء 
اأمام  الركوع  ال�شهري:  الوثني  الطق�ض  قبيل  اجل�شدي, 
حممد  ال�شيخ  فتوى  بعد  )وخا�شة  االأ�شد  ب�شار  �شورة 
الركعة  هذه  بجواز  ق�شت  التي  البوطي,  رم�شان  �شعيد 
ما  <مطرح  االأ�شهر:  الهتاف  وترديد  لل�شريعة!(,  طبقًا 

بتدو�ض/ نحنا بÔكع/ نحنا نبو�ض>!
املناط  االأداء  مع  ت��اّم  طباق  يف  <�شبيحة>  ه��وؤالء 
بوظائفهم, ولهذا فاإنه ال طائل من وراء ت�شنيف �شلوكهم 
تنفيذية  اأدوات  فهم  �شيا�شية,  اأو  اأخالقية  م�شّميات  يف 
بامل�شاءلة  اجل��دي��رة  هي  اأعلى  اإرادات  وف��ق  تتحّرك 
واالإدان����ة  التف�شيح  قبل  والتمحي�ض,  والتفّح�ض 
اإىل  م�شطرًا  امل��رء  لي�ض  املثال,  �شبيل  على  وال�شجب. 
تتّبع هذا الت�شريح اأو ذاك, على ل�شان اأّي من القيادين 
اللبنانن املنا�شرين للنظام ال�شوري, كي تتظّهر حيثيات 
 çالت�شريح يف اهتياج <ال�شّبيح> على االأر�ض; بل يحد
اأحيانًا اأن تكون اللغة, خلف العد�شات وخالل املوؤمترات 
<ت�شبيحًا> من الهراوة والع�شا اأثناء  ال�شحافية, اأ�شّد 
االإعت�شامات, واأ�شّد نفاقًا ورياء وذّرًا للرماد يف العيون, 

غنّي عن القول!
اإىل هذا, ثمة اأن�شاق متباينة يف ت�شجيل الت�شامن مع 
النظام ال�شوري )اأي: مع اBلته االأمنية والع�شكرية التي 
وت�شجيل  متوا�شل(,  والعّد  �شهيد,   rي nاألف من  اأكرث  قتلت 
الت�شامن مع <احلقوق> و>املطالب امل�شروعة> لل�شعب 

فتات  من  لل�شعب  النظام  �شيلقيه  ما  مع  )اأي:  ال�شوري 
ال�شوري  ال�شعب  �شمع  معًا.  اBن  يف  اأكرث(,  لي�ض  االإ�شالح, 
عون,  مي�شيل  ميقاتي,  جنيب  اأمثال  من  املعزوفة  هذه 
 rواإن ت�شله,  اأن  توّجب  كما  ح��ردان;  واأ�شعد  ب��ّري,  نبيه 
الفتوى  دار  من  ال��راءة,  اأو  احلياد  تتو�ّشل  تنويعات  يف 
)حيå مل يجد مفتي اجلمهورية اللبنانية, حممد ر�شيد 
ال�شوري,  النظام  �شفري  ا�شتقبال  يف  غ�شا�شة  قباين, 
ومنحه من�شة اإعالمية �شّد االإنتفا�شة(, اأو من جمل�ض 
عن  متامًا  تتعامى  التي  بياناته  )يف  املوارنة  املطارنة 

عذابات ال�شعب ال�شوري(.
القليل فق§ وتتفق على  تتفاوت يف  باأ�شاليب  كاأنهم, 
ذلك  منحّبك!  ذات��ه:  بالهتاف  ي�شدحون  اجل��وه��ري, 
اإزاء  متماثل  واح��د  ال�شورين  اأمل  مقدار  اأّن  يعني  ال 
املنخرطن يف اجلوقة, اإذr لي�ض رياء ميقاتي حول <عدم 
التدخل يف �شوؤون الدول االأخرى>, �شبيهًا بوقاحة عون 
�شغب>  <اأعمال  ال�شورية  االإنتفا�شة  باأّن  يجزم  حن 
اإيالمًا  االأ�شّد  عليها>.  <الق�شاء  ال�شوري  للجي�ض  يحّق 
ل�>حزب  العام  ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل, االأمن  هو يقن 
جليلة>  <خدمة  ال�شوري  النظام  اإ�شقاط  باأّن  اهلل>, 
طر  oف ال�شوري  ال�شعب  اأّن  االأمل  مرّد  لي�ض   rاإذ الإ�شرائيل; 
وقف  الأنه  اأي�شًا  بل  فح�شب;  اإ�شرائيل,  مناه�شة  على 
تاّم  با�شتقالل  امللمات,  جم���يع  يف  املقاومة  جانب  اإىل 
عن جتارة املمانعة التي ظّل��ت قاعدة النظام يف عالقته 

باملقاومة.
واالأ�شدقاء  ال�شديقات  �شورة  جانب  اإىل  وهكذا, 
ال�شعب  مع  ت�شامن  �شمعة  �شي�شعلون  الذين  اللبنانين 
ال�شوري, تقفز �شورتان موازيتان: اجلÔال عون يغادر 
ف��اّرًا  فرن�شا,  من  ب�شمانة  ال��ظ��الم,  جنح  حتت  ب��ريوت 
بندقية  يقّدم  اهلل,  ون�شر  االأ���ش��د;   ßحاف ع�شكر  من 
اإ�شرائيلية غنمتها املقاومة اللبنانية, هدية اإىل العميد 
ر�شتم غزايل, �شاب§ االأمن ال�شوري. هي بع�ض مفردات 
ذاكرة لي�شت للن�شيان, كما قد يدرك ن�شر اهلل على نحو 
اأ�شّد حّدة من اإدراك عون, قيا�شًا اإىل ما ي�شل <ال�شّيد> 
من تقارير حول انحطاط �شعبيته يف ناظر غالبية من 
 rاإذ عميق  حزن  ويغمرهم  حقبة,  ذات  اأحّبوه  ال�شورين 

يب�شرونه اليوم يلهج بذكر قتلة االأطفال.
منحّبك!>,  <ما  امل�شاّد,  ال�شعار  اأّن  فاالأرجح  ولهذا 

لي�ض حكرًا على ب�شار االأ�شد وحده

 !∂qو�¿ ن�ضر اˆ وميقاتي وعون: منحبNE’�h سرUاæd�~عب
عبد احلليم قنديل

  
لرواية  املجال  يت�شع  وال  طويلة,  االإخوان  عبدالنا�شرمع  �شدام  ق�شة 

تفا�شيلها, واإ‰ا نقف عند اأبرز مالحمها ومغازيها. 
دينيا,  �شداما  يكون  اأن  اأولهما:  �شفتن:  جرى  عما  نرفع  اأن  ويلزم 
ثانيهما: اأن يكون �شداما مدفوعا اإليه اأو مت حل�شاب جهات اأجنبية, واأغلب 
كتابات االإخوان تدور حول التف�شريين, وو�شل احلال بكاتبة اإخوانية هي 
ال�شيدة زينب الغزايل اأن تقول يف مذكراتها: <اإن املخابرات االأمريكية 
م�شفوعة  تقارير  قدمت  العاملية  وال�شهيونية  الرو�شية  وامل��خ��اب��رات 

بتعليمات لعبد النا�شر بالق�شاء على احلركة االإ�شالمية>. 
وتف�شري تاBمري كهذا الي�شمد لنقا�ض, بل من العبå اأن يناق�شه اأحد, اإنه 
يجور على بديهية اإ�شتقاللية عبد النا�شر وعدائه ال�شارم للغرب بكافة 
تالوينه واأطيافه, كذلك اليجوز التف�شري الديني, الأنه لي�ض لالإخوان, وال 

لغريهم حق اإدعاء �شلطة دينية لي�شت يف االإ�شالم, ثم اإن عبد النا�شر مل يكن غريبا عن االإ�شالم, بل كان 
وارثا وجمددا ل�شيغة التوفيق الفعال بن االإ�شالم والعقل الثوري املنفتح على الع�شر. 

مل يبق غري التف�شري الواقعي جدا, وهو اأن ما جرى كان �شداما بن تنظيمن و�شيغتن, واأن ما حدç من 
الق�شة  ماهو جوهري يف  روؤية  يعمينا عن  اأن  لكنه الي�شح  النا�شريون,  واأولهم  جتاوزات مدان من اجلميع, 

كلها. 
كان االإخوان ميثلون موروثا يتحدى الوافد وي�شارعه, كانوا حالة دفاع عن ثقافة وح�شارة مهددة, كانوا 
يعرفون ماال يريدون, اأما ما يريدونه فلم يكن معلوما بالدقة وال باالإجمال املفيد, بينما عبد النا�شر كان 
يعرف طريقه, الاأعني اأنه كانت لديه اإيديولوجيات متكاملة منذ البداية, بل كان يف الواقع دليله ووراءه 

مرياç التوفيق الفعال يف التاريخ امل�شري احلديå واملعا�شر بالذات. ودعونا نعيد تاأمل ما جرى: 
يف  يعمل  النا�شر  عبد  كان  وقتها   ,1938 �شنة   � معروف  هو  كما   � االأح��رار  ال�شباط  حركة  بداية  ن�شاأت 
له مغزاه, ففي  اأ�شل بالئنا كله> والتاريخ  <اإن االإجنليز  الوطنين:  ال�شباط  منقباد, ويقول لزمالئه من 
العام نف�شه حتولت حركة االإخوان اإىل العمل ال�شيا�شي, واأعلنت حركة م�شر الفتاة عن حتولها اإىل حزب, 
ثم كانت معاهدة 1936 توؤتي اأكلها, فقد تف�شخت املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية القدمية بكل اأحزابها, وقنع زعماوؤها 
بدور ال�شريك االأ�شغر لق�شر امللك ودور املندوب ال�شامي, وقررت �شلطات االإحتالل فتح اأبواب الكلية احلربية 
لفÄات كانت حمرومة, وكان الهدف تقوية ااجلي�ض امل�شري لتوريطه يف ال�شدام مع جيو�ض النازي الزاحفة 
<اأن االأحد  <فاتيكيوتي�ض> يف كتابه )اجلي�ض امل�شري يف ال�شيا�شة(:  من �شمال اإفريقيا, ويذكر اليوناين 
ع�شر �شابطا الذين �شمتهم الهيÄة التاأ�شي�شية جلماعة ال�شباط االأحرار يف اأواخر 1949 دخل منهم الكلية 
 1917 واثنن   1918 �شنة  ولدوا  منهم  خم�شة  واأن  بعدها,  دخلوا  والباقون  ثمانية   1936 �شنة  احلربية 
اأو  االBباء  جيل  عن  التبعد  بالريف  �شلتهم  اأن  كما  �شعبية,  اأ�شول  من  غالبيتهم  وكانت  �شنا,  اأقل  والباقون 

االأجداد>. 
وكانت حركة ال�شباط االأحرار نوعا من اال�شتطراد يف ظروف جديدة لتقليد را�شخ يف حركة الوطنية 
وراء  امل�شري  اجلي�ض  وحت��رك  اال�شتقاللية,  على  حممد  جتربة  مع   åاحلدي اجلي�ض  ن�شاأ  فقد  امل�شرية, 
عرابي, ويف ثورة 1919 حتركت جمعيات �شرية م�شاندة يف اأو�شاط اجلي�ض كما يقول اللواء حممد جنيب يف 
مذكراته, وبعد احلرب العاملية الثانية ‰ا الن�شاط الوطني يف �شفوف اجلي�ض امل�شري باطراد, فقد التفت 
جمموعة من ال�شباط ال�شبان )بينهم عبد اللطيف بغدادي � ح�شن اإبراهيم � عبد املنعم عبد الرءوف( حول 
عزيز امل�شري, وكان عزيز امل�شري معروفا ب�شدة عدائه لالإجنليز وتعاونه مع حركة ر�شيد عايل الكيالين 
جلماعته,  ين�شم  مل  واإن  الروحي,  االأب  مبثابة  امل�شري  عزيز  يعتر  النا�شر  عبد  جمال  وكان  العراق,  يف 
واقرب عبد النا�شر من تنظيم �شري اBخر يف اجلي�ض تابع جلماعة االإخوان امل�شلمن, ثم ان�شق عن التنظيم 
اBخرون  معه  وخرج   ,1946 �شنة  والطلبة  العمال  الإنتفا�شة  االإخوان  مناه�شة  بعد   ,1947 �شنة  االإخواين 
 åبينهم كمال الدين ح�شن وخالد حميى الدين, واإىل جوار هذين التنظيمن كان هناك تنظيم ع�شكري ثال
التزام حدتو )احلركة  اأع�شائه بعد  اأغلب  ان�شق عنه  �شنة 1945, ثم  <حدتو> املارك�شية ت�شكل  حلركة 
واإىل  فل�شطن,  وتق�شيم  اإ�شرائيل  الإن�شاء  املوؤيد  ال�شوفيتي  االحتاد  مبوقف  الوطني(  للتحرر  الدميقراطية 
جوار تلك التنظيمات ال�شخ�شية واالأيديولوجية الثالثة, كان هناك عدد هائل من ال�شباط و�شف ال�شباط 
الوطنين ا�شتفزهم حادç 4 �شباط/فراير 1942, وهو احلادç الذي اأجر خالله امللك فاروق على تعين 
<مايلز المب�شون> وحتت تهديد الدبابات  وزارة وفدية باأمر مبا�شر من املندوب ال�شامي الريطاين ال�شري 

التي تطوق الق�شر امللكي. 
وكان عبد النا�شر يتاأمل ماجرى يف اجلي�ض, ثم يتلم�ض مراكز التاأثري خارجه, وقد احتك بالوفد حينا 
وان�شم اإىل م�شر الفتاة حينا اBخر, واقرب من االإخوان واملارك�شين واحلزب الوطني وجهازه ال�شري بقيادة 
عبد العزيز علي, ثم كان ا�شراكه كقائد فيلق يف حرب 1948 نقطة النهاية يف ر�شوخ اليقن لديه ب�شرورة 
امل�شكلة  <اأن  الفل�شطينية:  الفالوجا  منطقة  يف  حما�شر  وهو  النا�شر  عبد  واأدرك  املمكنة,  واأداته  التغيري 
وعاد  ترعاها>,  للذئاب  العوا�شم  ترك  يف  بل  امل�شري,  اجلي�ض  بها  زود  التي  الفا�شدة  االأ�شلحة  يف  لي�شت 
اإىل القاهرة ليجمع كل معارفه من ال�شباط الوطنيين من كل االجتاهات يف تنظيم واحد اأطلق عليه اإ�شم 
<ال�شباط االأحرار>, ومت اجتماعه القيادي االأول يف ت�شرين االول/اأكتوبر 1949, وهنا جتلت موهبة عبد 
النا�شر يف التنظيم املحكم الذي تنتهى كل خيوطه اإليه �شخ�شيا, كما جنح يف جعل التنظيم مراBة عاك�شة لكل 
تيارات االأجيال اجلديدة <فقد تفرعت عن قيادة ال�شباط االأحرار اإدارة ا�شمها <اإدارة االت�شال بالكتل 
< ويف �شنة 1950 و�شع عبد  ال�شعبية> اإىل جوار اأربع اإدارات اأخرى للتجنيد والتمويل واالإرهاب واالأمن 
امل�شرين,  اخلونة  من  واأعوانه  اال�شتعمار  على  الق�شاء  نقاط:  �شت  من  برناجما  اجلبهوي  للتنظيم  النا�شر 
والق�شاء على االحتكار و�شيطرة راأ�ض املال على احلكم, اإقامة عدالة اإجتماعية, اإقامة جي�ض وطني قوي, 

واإقامة حياة دميقراطية �شليمة. 
وقد ي�شاأل �شائل: واأين االإ�شالم ؟ �شوؤال طرحه ح�شن اله�شيبي مر�شد االإخوان على عبد النا�شر يف اأيام 
الثورة االأوىل, ورد عليه عبد النا�شر: <اإن التحرر من االإ�شتعمار واال�شتغالل بداية العمل لالإ�شالم> ويقول 
<اإذا كان القراBن هو الد�شتور, فاإن ذلك يعني خلع   :� � وكان وقتها ع�شوا بحركة االإخوان  د. ح�شن حنفي 
امللك والق�شاء على الف�شاد والظلم االجتماعي وحتقيق اجلالء, وهو ما حققته الثورة> وي�شيف د. حنفي: 
<مل يتجاوز االإخوان حدود ال�شعارات الدينية ومل ميالأوها مب�شمون �شيا�شي, يف حن حققت الثورة امل�شمون 

دون ال�شعار>.
<التوفيق الفعال>,  كانت تلك �شيغة البداية, وفيها يت�شح تاأثر عبد النا�شر بحاجات الواقع وب�شيغة 
وقد ي�شح هنا اأن ن�شيف ملحة عن خريطة القراءات التي اأ�شهمت يف ت�شكيل وعي عبد النا�شر قبل الثورة, 
النا�شر من  ا�شتعارها عبد  اإ�شدارات بالعربية واالإجنليزية  <جورج فو�شيه> قائمة  ال�شوي�شري  وقد ن�شر 
مكتبة مدر�شته الثانوية ثم من مكتبة الكلية احلربية التي تعلم بها وعمل بها بعد تخرجه, وترز يف قائمة 
اأر�شالن  و�شكيب  الكواكبي  الرحمن  الفعال> االأفغاين وحممد عبده وعبد  <التوفيق  رموز  موؤلفات  فو�شيه 
الغاياتي  على  ودي��وان  امل�شرية  الثورة  تاريخ  عن  الرافعي  الرحمن  عبد  وموؤلفات  كامل  م�شطفى  و�شرية 
 Åاأي�شا قراءاته يف التاريخ واالقت�شاد ال�شيا�شي واال�شراتيجية الع�شكرية بعدها جت <وطنيتي>, وترز 
بلد حقق  اليابان> كتجربة  <معجزة  اإ�شمه  الفرن�شية, وجملد �شخم  والثورة  ب�شمارك  �شرية  قراءاته يف 

تنمية هائلة بعيدا عن �شيطرة الغرب.
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ال�شحفي  الكاتب  ك�شف 
بع�ض  ع��ن  ح���م���ودة,  ع����ادل 
الق�شر  كوالي�ض  يف  ج��رى  ما 
نظام  �شقوط  ليلة  الرئا�شي 
ح�شني  امل��خ��ل��وع  ال��رئ��ي�����ض 

مبارك. 
 وق��ال ح��م��ودة, يف حلقة 
من  الفقي>>  <>اأن�ض 
رج���ال  <>كل  ب���رن���اجم���ه 
ف�شائية  على  الرئي�ض>> 
اإن  �شي>>,  ب���ي  <>�شي 
�شراعا  �شهد  الفقي  <>اأن�ض 
ب���ن جنلي  ح�����ادا وع��ن��ي��ف��ا 
الرئي�ض ال�شابق عالء وجمال 
اجلمهورية  برئا�شة  مبارك 
مبارك  وذه��اب  التنحي,  يوم 
ل�����ش��رم ال�����ش��ي��خ, وح����اول اأن 

يف�ض بينهما>>. 
حترير  رئ��ي�����ض  واأو����ش���ح   
جريدة الفجر اأن اأن�ض الفقي 
الرئا�شي  الق�شر  من  ان�شحب 
ب��ع��د اح��ت��دام ال�����ش��راع بن 
جن��ل��ي ال��رئ��ي�����ض ال�����ش��اب��ق 
ذمة  على  حاليا  املحبو�شن 
املتظاهرين  ق��ت��ل  ق�����ش��اي��ا 
وال��ف�����ش��اد امل���ايل; ح��ن قال 
�شيعت  <>انت  جلمال  عالء 

يف  و�شعتنا  اب����وك..  ت��اري��خ 
تدخلت  بينما  ماأزق>>, 
ه��اي��دي را���ش��خ زوج���ة عالء 
جلمال  اأي�شا  وقالت  مبارك 
رمبا  اننا  يف  ت�شببت  <>اأنت 
دي..  ال��ب��ل��د  يف  ن��ع��ي�����ض  ال 
ابني  قر  ازور  مقدر�ض  رمبا 

حممد>>. 
 وا�شتعر�ض حمودة تاريخ 
واأ�شرته;  الفقي  اأن�ض  حياة 
موجها  كان  وال��ده  »اإن  وق��ال 
وترعرع  ون�شاأ  العربية  للغة 
البحر  ب�����ش��ارع  عقل  ب��ح��ارة 
اأحد  وهو  باجليزة,  االأعظم 
بالذكاء  متيزا  اأخ��وة  �شبعة 
اأن�ض  اأن  اإال  للتعليم  وحبهم 
ك���ان خ��الف��ه��م, وت���خ���رج يف 
اأن ق�شى  جتارة القاهرة بعد 
بفرع  االأول  اجلامعي  عامه 

اخلرطوم>>. 
اأن�ض  اأن  ح��م��ودة  واأك����د   
 , mع��ال ط��م��وح  ذا  ك��ان  الفقي 
لفرقة  ينتمي  اأن  وح����اول 
اإال  ال�شعبي  الرق�ض  فرق  من 
�شالته  ووج��د  يكمل  مل  اأن��ه 
<>املو�شوعات  ب�  فيما ي�شمى 
عقدي  اب��ان  االأمريكية>> 

والثمانينات,  ال�شبعينات 
املكاتب  اأح��د  اإدارة  وت��وىل 
ه��ذه  ط��ب��ع  يف  املتخ�ش�شة 
املو�شوعات, م�شريا اإىل �شهادة 
االإ�شكندرية  مبكتب  �شريكته 
كان  الفقي  اأن  اأك���دت  ال��ت��ي 
رجال م�شتقيما ويعطي كل ذي 

حق حقه>>. 
حترير  رئ��ي�����ض  واأ����ش���ار   
اجتاه  اأن  <>الفجر>> اإىل 
االأطفال  لكتب  الفقي  اأن�ض 
مبارك(  �شوزان  تعني  )التي 

وف��ق��ا حل��م��ودة, ه��و م��ا اأدى 
واحل��ك��م,  ال�شلطة  اإىل  ب��ه 
رمبا  روايتن  حمودة  وحكى 
اأكرث  الفقي  اأحدهما  قربت 
�شوزان  اأن  حتى  ال�شلطة,  من 
مبارك اعترته ابنا ثالثا لها 

مع جمال وعالء. 
حمودة  ع���ادل  وت��ط��رق   
امل�شلحة  ال��ق��وات  ب��ي��ان  اإىل 
فيه  اأع���ل���ن  وال�����ذي  االأول 
يف  لل�شعب  انحيازه  اجلي�ض 
وال��ذي  النظام,  �شد  ثورته 

اأذاعه االإعالمي عبداللطيف 
الفقي  اأن�ض  عن  رغما  املناوي 
 åمثل يف   å��ال��ث��ال )ال�����ش��ل��ع 
و�شف  ب��ح�����ش��ب   )å���ال���ت���وري
ح���م���ودة, وج���م���ال م��ب��ارك 
اإن  حمودة  وقال   .)åالوري(
كان  للبيان  باإذاعته  املناوي 
قد و�شع نف�شه يف اخلطر فلو 
املناوي  �شيكون  الثورة  ف�شلت 
اأول من كان �شيعلق يف ميدان 

التحرير. 

ــ∂ ــب ــب ــض ــ� ب ابـــــنـــــي   Èقـــــ ازور  هـــــقـــــدر  مــــ�ــــس  ÷ـــــمـــــال:  هـــــايـــــدي 

ــات املــبــكــرة  ــاب îــ ــت ــتــقــاللــيــةz يف الن ــار ال�ــض ــب ــت ــي يــواجــه }اخ ــرب ــ¨ الــقــ�ــضــاء امل

اإدارة  مدير  الطرهوين,  �شمري  املقدم  قّدم 
جديدة  رواي��ة  تون�ض  يف  االإره���اب  جمابهة 
التون�شي  الرئي�ض  دفعت  �شاعات  اأربع  الأطول 
مغادرة  اإىل  علي  بن  العابدين  زي��ن  ال�شابق 
البالد يف 14 يناير املا�شي باإجتاه ال�شعودية.

�شحايف  موؤمتر  خ��الل  الطرهوين  وو�شف 
عقده االإثنن مبقر رئا�شة الوزراء التون�شية 
اإعتقال  خاللها  مت  التي  ال�شاعات  بالق�شبة, 
تون�ض  مبطار  املخلوع  الرئي�ض  عائلة  اأف��راد 
الثورة  م�شار  يف  باحلا�شمة  ال��دويل,  قرطاج 

التون�شية.
االإعتقال »بطريقة  نفذ عملية  اإنه   وقال 
عفوية وبقرار فردي ومن دون اأية تعليمات«, 
وزارة  ق����رارات  على  مت��رد  اأن���ه  اإىل  ملمحا 
تنفيذ  اإىل  االأم��ر  به  ي�شل  ومل  الداخلية, 

اإنقالب ع�شكري.
بحدود  ب��داأت  التمرد  عملية  اأن  واأو�شح   
يناير,   14 ي��وم  م��ن  ظهرا  الثانية  ال�شاعة 
الإط��الق  باالإ�شتعداد  اأوام���ر  و�شلته  عندما 
واأمر عنا�شره  املتظاهرين فرف�ض,  النار على 
باإ�شتخدام الغاز امل�شيل للدموع وعدم اللجوء 

اإىل اإطالق الر�شا�ض احلي.
 ومل يذكر املقدم الطرهوين م�شدر االأوامر 
فجاأة  لينتقل  الر�شا�ض,  باإطالق  تلقاها  التي 
ظهر  بعد  دقيقة  و45  الثانية  ال�شاعة  اإىل 

نف�ض اليوم, حيå قال اإن معلومة و�شلته عن 
اأبلغه  باملطار  له  زميل  من  طريق«ال�شدفة« 
الرئي�ض بن علي و�شلوا  اأفراد عائلة  اأن  فيها 

اإىل املطار اإ�شتعدادا ملغادرة البالد.
االأمن  �شاب§  زميله  من  طلب  اإن��ه  وق��ال   
الرئي�ض  عائلة  اأف��راد  �شفر  تعطيل  باملطار 
من  عن�شرا   12 ب�شحبة  توجه  واأنه  املخلوع, 
قواته اإىل املطار الذي و�شله بحدود ال�شاعة 

الثالثة من بعد ظهر الرابع ع�شر من يناير.
دون  ومن  وطني,  بدافع  ت�شرف  اأنه  واأكد   
اأية اأوامر من جهة اأمنية اأو ع�شكرية اأخرى, 
تاأخري  باملطار  »تعمل  التي  زوجته  من  وطلب 
حلن  املخلوع  الرئي�ض  عائلة  اأف��راد  طائرة 
من  ومنعهم  باإعتقالهم  اأم��ر   åحي و�شوله, 

ال�شفر خارج تون�ض«.
كان  معلومات  مع  املعطيات  هذه  وتتقاطع   
مدير االأمن الرئا�شي اجلÔال علي ال�شرياطي 
ك�شف عنها اأثناء التحقيق معه, حيå قال اإنه 
علم اأن متردا نفذه عدد من اأع�شاء الوحدات 

اخلا�شة التابعة لفرقة مكافحة االإرهاب.
مع  منها  ب�شق  تتناق�ض  املعلومات  اأن  غري   
يف  والدفاع  الداخلية  وزيرا  به  �شرح  كان  ما 
قريرة,  ر�شا  و  فريعة,  ,اأحمد  علي  بن  عهد 
ومع اأخرى كانت ت�شري اإىل دور اأ�شا�شي وفعال 
للموؤ�ش�شة الع�شكرية, وبالتحديد قائد هيÄة 

اأركان اجلي�ض التون�شي اجلÔال ر�شيد عمار.
ال�شابق  التون�شي  الداخلية  وزي��ر  وك��ان   
اأحمد فريعة اأعلن اأن اجلي�ض توىل اأمر البالد 
هو  عمار  ر�شيد  اجل��Ôال  واأن  يناير,   13 يف 
الذي كان ي�شرف على غرف العمليات التابعة 
الدفاع  وزي��ر  اأك��د  فيما  الداخلية,  ل���وزارة 
واأ�شاف  املعلومات,  هذه  قريرة  ر�شا  ال�شابق 
لي�شتف�شر منه  اإت�شل به  الرئي�ض بن علي  اأن 
لتنفيذ  ت�شتعد  كانت  جمهولة  طائرة  حول 
اإنزال داخل الق�شر الرئا�شي, كما اأكد اأن بن 

علي �شاعة مغادرته املطار كان »flدرا«.
 واأ�شار الطرهوين اإىل اأنه ت�شرف من تلقاء 
نف�شه, وبحر�ض على اأمن البالد, وتعبريا عن 
وقوفه اإىل جانب ال�شعب, ولكنه مل يجب عن 
ال�شحافين,  األ�شنة  على  كثريا  تردد  �شوؤال 
وه���و مل���اذا مل مي��ن��ع ال��رئ��ي�����ض ب��ن ع��ل��ي من 
حتت  ك��ان  املطار  اأن  واحل��ال  املطار,  مغادرة 
من  وح��دات  اإليه  اأن�شمت  اإن  بعد  �شيطرته 
التابعة  اخلا�شة  والوحدات  احلر�ض,  طالئع 

للداخلية؟«.
متباينة  فعل  ردود  الت�شريحات  واأث��ارت   
تابعوا  ال��ذي��ن  ال�شحافين  غالبية  ل���دى 
الك�شف  توقيت  اأن  البع�ض  واإعتر  املوؤمتر, 
اإىل  االBخر  البع�ض  ذهب  فيما  »مريب«,  عنها 
مبرحلة  دخلت  الداخلية  وزارة  اإن  القول 

منقذ  مبظهر  الظهور  جلهة  دوره��ا  »تبيي�ض 
البالد«.

اأن  ه��ذه  النظر  وج��ه��ة  اأ���ش��ح��اب  وي���رى   
ت�شريحات املقدم �شمري الطرهوين املراد منها 
كان  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  �شورة  »ته�شيم 
ينظر لها ال�شارع التون�شي على اأ�شا�ض اأنها هي 

اأنقذت البالد«.

وزارة  اإن  القول  حد  اإىل  ه��وؤالء  ويذهب   
اأ�شهر  �شبعة  التون�شية »قررت بعد  الداخلية 
خالل  الحقتها  التي  ال�شعارات  من  التخل�ض 
يناير,   14 ث��ورة  تلت  التي  القليلة  االأ�شهر 
وزارة  الداخلية  وزارة  �شعار«  منها  وبخا�شة 
جديد  ب�شعار  اإ�شتبداله  وحماولة  اإرهابية«, 

هو »وزارة الداخلية وزارة ثورية«.

ـــرار ـــف ال اإ¤  عـــلـــي  ــــن  ب  âـــ ـــع ـــات دف ـــاع ـــض � ـــــــ™  اأرب ـــــــول  Wـــــــة جــــديــــدة لأ ـــدΩ رواي ـــق ي تــونــ�ــضــي  مـــ�ـــضـــوDول 
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اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
املعار�ض اأن النا�ش§ احلقوقي مبدينة درعا 

معن العودات لقي حتفه اليوم االثنن 
مع �شخ�شن اBخرين على يد قوات االأمن 

ال�شورية.
املر�شد  مدير  الرحمن  عبد  رامي  وابل≠   
االأمن  قوات  »اأن  انرنا�شونال  بر�ض  يونايتد 
على  اليوم  ع�شر  الر�شا�ض  اطلقت  ال�شورية 
اإىل  اأدى  ما  ال�شهداء  اأح��د  لت�شييع  جنازة 

هيثم  البارز  ال�شوري  واملعار�ض  احلقوقي  النا�ش§  �شقيق  العودات,  مقتل 
حلقوق  العربية  اللجنة  با�شم  والناطق  فرن�شا  يف  املقيم  العودات,  مناع 

االإن�شان, واثنن اBخرين«.
مقتل  يعتر  االإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  »اإن  الرحمن  عبد  وقال   
نا�ش§,  تاأكيد  ح�شب  بالوجه  بعيار  اأo�شيب  كونه  متعمدًا  اغتيااًل  العودات 
احلراك  ن�شطاء  با�شتهداف  البدء  يف  ال�شورية  ال�شلطات  قيام  من  ويحّذر 

ال�شيا�شي يف �شوريا اأو ذوي املعار�شن ال�شورين«.
 وعلى �شعيد الو�شع يف مدينة ديرالزور الواقعة �شرق �شوريا, قال عبد 
بالر�شا�شات  لق�شف  تعر�شت  اجل��ورة  بحي  ال��وادي  منطقة  »اإن  الرحمن 
الثقيلة, فيما ا�شت�شهدت فتاة يف الثامنة ع�شرة من العمر بر�شا�ض قنا�ض 

ومت دفنها باحلديقة املركزية و�ش§ املدينة«. 
 وا�شاف »مت انزال 20 دبابة يف �شمال غرب مدينة �شراقب مبحافظة 
ادلب متركزت يف االأرا�شي الزراعية, فيما متركزت 13 دبابة اأخرى قرب 

مدينة �شرمن مبحافظة ادلب.
flتلفة«  �شورية  مناطق  يف  اليوم  �شقطوا  �شهداء  خم�شة  »اإن  وق��ال   
اBذار  منت�شف  يف  االحتجاجات  بدء  منذ  للقتلى  العامة  احل�شيلة  لرتفع 

ار�ض اإىل« 1691 �شهيدًا من املدنين و 401 من اجلي�ض وقوى االأمن«.
اخلارج  من  مدعومة  م�شلحة  جمموعات  ال�شورية  ال�شلطات  وتتهم   

باإطالق النار على املتظاهرين وقوات االأمن.
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طارق  االأ�شبق  االت�شاالت  وزير  اأن  امل�شتوى  رفيع  �شيادي  م�شدر  ك�شف 
الدفاع  وزير  طنطاوي  ح�شن  امل�شري  مع  تليفونية  حمادثة  اأج��رى  كامل 
وقت اندالع ثورة 25 يناير ورئي�ض املجل�ض االأعلى للقوات امل�شلحة حاليا, 

ي�شت�شريه فيها ب�شاأن عودة االت�شاالت التي كان قد مت قطعها اBنذاك.
وقال امل�شدر ل�شحيفة االأهرام يف عددها ال�شادر غدًا اخلمي�ض اإن امل�شري 
طنطاوي قال لوزير االت�شاالت »خلي اللي اأعطاك االأمر بقطع اخلدمة..

يعطيك االأمر باإعادة االت�شاالت مرة اأخرى«.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأن هذا املعنى يوؤكد عدم وجود �شلة على االإطالق بن 
امل�شري وقطع خدمة االت�شاالت اأثناء الثورة امل�شرية, بل يوؤكد اي�شا اأنه 

ا�شتنكر القرار.
وك�شف امل�شدر اأن هناك قوى وجهات كانت تعد العدة ملهاجمة املجل�ض 
االأعلى للقوات امل�شلحة من خالل الت�شكيك يف مثول مبارك اأمام املحكمة 

ت الفر�شة عليه sغري اأن ظهوره يف القف�ض فو

اأمين بن التهامي من الدار البي�شاء
يف  حقيقًيا  اخ��ت��ب��اًرا  املغربي  الق�شاء  ي��واج��ه 
باأنها  ي��رّوج  التي  الأوان��ه��ا,  ال�شابقة  اال�شتحقاقات 
بعدما  املقبل,  االأول  ت�شرين  اأكتوبر-   7 يف  �شتنظم 
اللوائح  مراجعة  على  االإ�شراف  مهمة  اإليه  اأ�شندت 

االنتخابية.
التق�شيمات  عموم  عر  الق�شاء,  اإىل  �شتوكل   :
اللجان  رئا�شة  مهمة  الوطني,  للراب  اجلماعية 
قا�ض  اإىل  �شتعهد  اإذ  االنتخابات,  ملراقبة  االإدارية 
رئا�شة كل جلنة بجانب ع�شوية منتدب عن املجل�ض 
اجلماعي املعني, وكذا ممثل االإدارة الرابية باحليز 

املكاين الذي متار�ض به اللجنة اخت�شا�شاتها.
flتلف  االأرب��ع��اء,  اليوم  تقدم,  اأن  املنتظر  ومن 
قانون  بخ�شو�ض  مالحظاتها  ال�شيا�شية  االأح��زاب 
وزارة  عر�شته  ال��ذي  االنتخابات,  لوائح  مراجعة 
ت�شند  اأن  ع��ل��ى  ين�ض  وال����ذي  عليها,  ال��داخ��ل��ي��ة 

اللوائح  ومراجعة  الت�شجيل  على  االإ�شراف  عملية 
االنتخابية اإىل جلان حملية م�شتقلة يراأ�شها قا�ض, 
البلديات,  روؤ�شاء  اإىل  موكولة  املهمة  كانت  بعدما 

بينما يراأ�ض اللجنة املركزية رئي�ض الق�شاء.
يف  جامعي  اأ���ش��ت��اذ  ق��راق��ي,  العزيز  عبد  وق���ال 
العلوم ال�شيا�شية يف الرباط ونا�ش§ يف جمال حقوق 
االإن�شان, اإن »النقا�ض الذي تلى املوافقة على د�شتور 
الت�شريعية  لالنتخابات  كبرًيا  اهتماًما  اأفرز   ,2011
�شيا�شية  موؤ�ش�شات  �شتفرز  التي  االBل��ي��ة  بو�شفها 

جديدة وفق ما ين�ض عليه الد�شتور اجلديد«.
وذكر عبد العزيز قراقي, , اأن »النقا�ض من طرف 
كل القوى ال�شيا�شية ان�شّب على الر�شانة القانونية 
لهذه  معاجلة  تطلب  ال��ذي  ال�شيء  لذلك,  املنظمة 

الن�شو�ض تختلف عما كان عليه االأمر يف ال�شابق«.
ي�شرح  امل��ج��ال,  ه���ذا  يف  م�شتجد  اأه���م  وي��ب��ق��ى 
مهمة  الق�شاء  مبنح  املتعلق  »هو  ال�شيا�شي,  املحلل 

علًما  االنتخابية,  اللوائح  مراجعة  على  االإ�شراف 
اإىل  ال�شابق  يف  ي�شند  ك��ان  االخت�شا�ض  ه��ذا  اأن 
روؤ�شاء اجلماعات, الذين هم ب�شكل اأو باBخر طرف يف 

العملية االنتخابية«.
عبد  ي��رز  للق�شاء,  امل�شوؤولية  ه��ذه  منح  ولعل 
العزيز قراقي, »ي�شكل اأول امتحان ملدى ا�شتقالليته 
التي جرى التاأكيد عليها يف الد�شتور اجلديد, وملدى 
الذي  املوؤ�ش�شاتي  البناء  يف  االنخراط  على  قدرته 
ا اأن يكون  يتطلع اإليه املغاربة, والذي اأ�شبح مفرو�شً
�شمن  اأ�شا�شي  كمرتكز  الدميقراطية  مع  من�شجًما 

الثوابت املغربية«.
ال�شيا�شية  العلوم  يف  اجلامعي  االأ�شتاذ  واأ�شاف 
ا يف  »من �شاأن منح الق�شاء هذه املهمة اأن ي�شاهم اأي�شً
الطّي النهائي مللف تبادل التهم بن القوى ال�شيا�شية 
وراء  اإنها  با�شتمرار  قيل  التي  الداخلية,  ووزارة 

هند�شة املجال ال�شيا�شي ب�شكل ال يعك�ض الواقع«.
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اليوم  االإن�شان  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�شبكة  قالت 
”اإنه يتوجب علي الديكتاتور ال�شوري ب�شار االأ�شد ونظامه 
التوقف عن جرائمهم ال�شنعاء �شد االإن�شانية واالإ�شتجابة 
اأن  االأن,بعد  احلكم  وترك  والرحيل  ال�شعبية  للمطالب 
فقدوا ال�شرعية متاما وحتولوا من حكومة ت�شادر احلقوق 
يف  احلكم  علي  ت�شيطر  م�شلحة  ع�شابة  ايل  واحل��ري��ات 
الدماء, وهو ما ال  واأراقة  �شوريا بالعنف والقوة املفرطة 
يت�شور معه اأن يظل نظام الديكتاتور ب�شار االأ�شد يف احلكم 

اأكرث من ذلك“
وكان نظام الديكتاتور ب�شار االأ�شد قد ا�شتخدم اجلي�ض 
امل�شروع  حلقهم  املواطنن  الإ�شتخدام  للت�شدي  ال�شوري 
املدن  باإقتحام  قاموا   åحي الراأي  عن  ال�شلمي  التعبري  يف 
و  العهود  لكل  باملخالفة  املدافع  و  بالر�شا�ض  ال�شورية 
املواثيق الدولية وحتي الت�شريعات املحلية وهو ما يجعل 
هذا النظام م�شÄول قانونا عن املجازر التي يرتكبها يوميا 
النظام  باإ�شقاط  املطالبن  ال�شلمين  املتظاهرين  بحق 
ويجب ان تتم حماكمة رموزه علي جرائم العقاب اجلماعي 

والقتل العمد للمتظاهرين.
وقد �شهد االأ�شبوع املا�شي اعنف املواجهات بن ال�شلطات 
 “ يقتلنا  ”�شمتكم  جمعة  من  بدء  املتظاهرين  و  ال�شورية 
مرورا بجمعة ”اهلل معانا “ مازالت املجازر م�شتمرة حتى 
هذه اللحظة فى اأنحاء متفرقة من �شوريا فى مدن ” دم�شق 
”و” حلب ”و“حماة“ و“ درعا“و“دير الزور“ و غريها من 
املدن مما اأ�شفر و بح�شب بيانات حقوقية ملنظمات �شورية 
عن مقتل اأكرث من200 �شخ�ض. واإ�شابة االالف .باال�شافة 

اىل عدد غري حمدود من املفقودين و املعتقلن .
“ ان  االن�شان  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�شبكة  وقالت 
و  التدهور  غاية  يف  ال�شوري  احلقوقي  و  االإن�شاين  الو�شع 
مع كل حلظة متر يقع املزيد من املدنين ال�شلمين الذين 
ب�شورة  ارائ��ه��م  عن  ع��روا  انهم  �شوى  ج��رم  يرتكبوا  مل 
كل  ا  النظام  فيه  �شد  ال��ذى  الوقت  فى  م�شروعة  �شلمية 
اأ�شبح �شوت الر�شا�ض هو اللغة الر�شمية  منافذ احلوار و 
هو  الوحيد  رم��وزه  مكان  ا�شبح  و  �شريعة  كل  فقد  لنظام 

املحاكمة و لي�ض مواقع ال�شلطة و امل�شÄولية ”
يالحق  واخل��زي  العار  ”اإن  العربية  ال�شبكة  واأ�شافت 
اأي خطوات  اإتخاذهم  املجتمع الدويل والعربي علي عدم 
اإيجابية حلماية املواطنن االأبرياء من بط�ض الديكتاتور 
ونظامه وخا�شة جامعة الدول العربية التي ظلت �شامتة 
لها  بيان  اأ�شدرت  ان  ايل  ال�شلمية  التظاهرات  فرة  طول 
ام�ض اكتفت فيه بدعوة لوقف العنف بدال من مطالبتهم 
ال�شلطة  عن  والرحيل  ال�شعبية  للمطالب  باالإ�شتجابة 

واملثول للمحاكمة علي جرائمهم يف حق املواطنن ”
وطالبت ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق االإن�شان اليوم 
بعدم  العربية  الدول  وجامعة  والعربي  الدويل  املجتمع 
واتخاذ  االBن  بعد  ال�شوري  للنظام  �شرعية  باأي  االإعراف 
اإجراءات حقيقية لفر�ض عقوبات علي ب�شار االأ�شد ورموز 
نظامه من اأجل ال�شغ§ عليهم لوقف العنف واالإ�شتجابة 

ملطالب ال�شعب“

الدمردا�ض,  معتز  االإعالمي  فجر 
مفاجاأة من العيار الثقيل عندما اأعلن 
حماكمة  يف  قانونية  ثغرة  هناك  اأن 
الرئي�ض ال�شابق, ح�شني مبارك ووزير 
يف  العاديل  حبيب  االأ�شبق  الداخلية 
فيما  خا�شة  املتظاهرين  قتل  ق�شية 
اأن  يخت�ض ب�«اأحراز الق�شية«, موؤكدا 
اإبطال الق�شية  هذه الثغرة من �شاأنها 

ون�شفها من اأ�شا�شها.
»م�شر  برنامج  الدمردا�ض يف  وعر 
»احلياة2«  ف�شائية  املذاع  اجلديدة« 
عن تعجبه من اأن ق�شية يف حجم قتل 
املتظاهرين يف ميادين م�شر و�شوارعها 

بنادق   3« على  ال��ت��ح��رز  فيها  وي��ت��م 
خرطو�ض فق§, وبع�ض الطلقات«.

م�شادر  عن  الكبري  االإعالمي  ونقل 
خا�شة اأن حمامي املتهمن يف الق�شية 

�شيقدم طعنا على اأحراز النيابة.
عن  ت�شاءلت  »امل�شادر  اإن  واأ�شاف: 
اأن ق�شية متهم فيها رئي�ض جمهورية 
وجنليه ووزير داخليته و�شتة لواءات 
من م�شاعديه متهمن بقتل املتظاهرين 
 3 عن  عبارة  الق�شية  اأح��راز  وتكون 
الطلقات  من  وع��دد  خرطو�ض  بنادق 

ومالب�ض عدد من ال�شهداء«.
اإن  متخيلن  »ك��ن��ا  ق��ائ��ال:  وع��ل��ق 

االأحراز دي ممكن تكون 15 مدرعة, 
ر�شا�شات  ع��ل��ى  م�شفحة,   40 ع��ل��ى 
م�ض  حية  وذخ��رية  وب��ن��ادق  وقنابل 

بنادق خرطو�ض«.
القرن,  حماكمة  اأن  »يعني  وتابع: 
فيها  واحل��رز  �شهيد..   800 وح��وايل 
فيها  يكون  رمبا  امل�شاألة  خرطو�ض... 
النيابة  عنها  جتيب  ا�شتفهام  عالمة 

العامة يف االأيام القليلة املقبلة«.
ت�شمنت  الق�شية  اأح��راز  اأن  يذكر 
اأ�شلحة ا�شتخدمت يف قتل متظاهرين 
���ش��ل��م��ي��ن وف�������وارÆ ط��ل��ق��ات ن��اري��ة 
وا�شطوانات مدجمة و�شرائ§ كا�شيت 

وم�شتندات  ودفاتر  فيديو  و�شرائ§ 
مع  التعامل  بخط§  تتعلق  ورق��ي��ة 
املتظاهرين وقمع التظاهرات ال�شلمية 

من جانب االأمن املركزى.
القاهرة  جنايات  حمكمة  وكانت 
والتي  رفعت  اأحمد  امل�شت�شار  برئا�شة 
ومعاونيه  ال��ع��ادىل  حماكمة  تبا�شر 
متظاهرين  بقتل  اتهامهم  ق�شية  يف 
يناير   25 ثورة   çاأح��دا اإبان  �شلمين 
قد اأرجاأت جل�شاتها اإىل 14 اأغ�شط�ض 
عن  ال��دف��اع  هيÄة  لتمكن  اجل����اري 
املتهمن واملدعن باحلقوق املدنية من 

االطالع على اأحراز الق�شية.

العار يالح≤ �ضمâ املجتم™ الدو› والعربي

للدماء حقنا  الآن  يرحل  ان  الأ�ضد  ب�ضار  الديكتاتور  على   : �ضوريا 

املت¶اهرين بقتل  مبار∑   Ωاتها ق�ضية  تن�ضف  قانونية  وزيرا K¨رة  ال�ضورية   ïال�ضواري جÔال  يعني  ال�ضد 
تل  �ضن�ضرب   : لنقرة  ودم�ض≤   ... للدفاع 
لالWل�ضي  Ωهجو اي  على  ردا   ñضارو� باألف  ابيب 

االطل�شي  تهديدات  على  ردا 
ع���ن ب�����ش��ار اال����ش���د ج���Ôال 
داود  ال�����ش��وري��ة  ال�����ش��واري��خ 
راجحة وزيرا للدفاع يف ر�شالة 
االمريكية  االدارة  اىل  رمزية 
 ... امل��ع��اين  م��ن  الكثري  حتمل 
وهو   ( راجحة  داود  واجلÔال 
م�شيحي ( توىل تطوير ال�شالح 
ويعتر  �شوريا  يف  ال�شاروخي 
�شوريا  يف  ع�شكري  قائد  اه��م 
... ووفقا ملا تردد يف دم�شق فان 
ر�شالة  االت��راك  ابلغت  �شوريا 

م�شمونها ان دم�شق �شت�شرب تل ابيب بالف �شاروخ بعد اول غارة اطل�شية 
على االرا�شي ال�شورية

اعلن  قد  تونر  مارك  االمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم   çاملتحد وكان 
نظريها  مع  هاتفية  مكاملة  وخالل  كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزيرة  اأن 
اأن  �شوريا.وك�شف  يف  الو�شع  اإىل  تطرقت  اوغلو  داود  اأحمد  الركي 
اأن  �شوريا  على  باأن  القائل  االمريكي  املوقف  ناق�شت  كلينتون  »الوزيرة 
يف  املعتقلن«,  جميع  �شراح  تطلق  واأن  ثكناتهم«  اإىل  جنودها  فورًا  »تعيد 

تدخل جديد و�شافر يف ال�شوؤون الداخلية ل�شورية
واأ�شار تونر اإىل اأن »كلينتون طلبت من داود اأوغلو اإي�شال هذه الر�شائل 
حتول  لعملية  االمريكي  الدعم  اأي�شًا  وك��ررت  ال�شورية,  احلكومة  اإىل 
عن  نقلت  الركية  االأنا�شول  اأنباء  وكالة  �شوريا«.وكانت  يف  دميوقراطي 
وزير  �شري�شل  اإن��ه  قوله..  اأردوغ���ان  طيب  رجب  الركي  ال��وزراء  رئي�ض 
لقاءات  �شيجري  وان��ه  اجل��اري  اBب  من  التا�شع  يف  �شورية  اإىل  خارجيته 

�شرورية وينقل ر�شائلنا بطريقة حازمة
يف املقابل مل يتاأخر الرد ال�شوري على ت�شريحات »اجلار« الركي , اذ 
اأكدت الدكتورة بثينة �شعبان امل�شت�شارة ال�شيا�شية واالإعالمية يف رئا�شة 
اجلمهورية اإذا كان وزير اخلارجية الركي قادمًا اإىل �شورية لينقل ر�شالة 
حازمة فاإنه �شي�شمع كالمًا اأكرث حزمًا بالن�شبة للموقف الركي الذى مل 
يدن حتى االBن جرائم القتل الوح�شية التي ارتكبتها اجلماعات االإرهابية 
امل�شلحة بحق املدنين والع�شكرين وال�شرطة.وقالت الدكتورة �شعبان اإذا 
�شورية م�شالة خارجية نتيجة  كانت احلكومة الركية ال تعتر مو�شوع 
بالت�شاور  دائمًا  رحبت  قد  �شورية  فاإن  والثقافة  والتاريخ  القربى  رواب§ 
مع االأ�شدقاء ولكنها رف�شت رف�شًا قاطعًا طوال تاريخها حماوالت التدخل 

ب�شوؤونها الداخلية من اأي قوى اإقليمية اأو دولية كانت
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املتحدة االربعاء فر�ض  الواليات  اعلنت   
ال�شوري,  التجاري  امل�شرف  على  عقوبات 
اكر م�شارف �شوريا اململوك للدولة, التهامه 

بتقدمي خدمات مالية لكوريا ال�شمالية.
اي  جتميد  ال��ع��ق��وب��ات  ه���ذه  وتت�شمن   
الواليات  امل�شرف ميلكها يف  يكون  ا�شول قد 
املتحدة ومنع ال�شركات االمريكية والرعايا 

االمريكين من التعامل معه.
»ميللييت« الركية عن   وك�شفت �شحيفة 
احلدود  على  ع�شكرية  تركية  ا�شتعدادات 

ال�شورية. 
ل��واءي��ن  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
احلدود  قرب  يتمركزان  تركين  ع�شكرين 
ال�شورية ا�شتعدادا الأي اأوامر ميكن اأن ت�شدر 
عن القيادة الع�شكرية, حيå يتمركز اجلي�ض 

الثاين امل�شوؤول عن احلدود ال�شورية.
 يف املقابل قال �شكان اإن دبابات اقتحمت 
بالقرب  ���ش��وري��ا  غ���رب  ���ش��م��ال  يف  ب��ل��دت��ن 
لتو�شع  ت��رك��ي��ا االرب���ع���اء  م��ع  م��ن احل����دود 
قمع  اىل  ي��ه��دف  ع�شكريًا  ه��ج��وم��ًا  ب��ذل��ك 

االحتجاجات.
 واأعلن رئي�ض الوزراء الركي رجب طيب 
زار  �شوريا  يف  الركي  ال�شفري  اأن  اإردوغ���ان 
بدء  �شاهد   åحي حماة  مدينة  االأرب��ع��اء 
انت�شار  بعد  منها  ال�شوري  اجلي�ض  ان�شحاب 
ب���اع���داد ك��ب��رية ن��ه��اي��ة مت��وز/ي��ول��ي��و اثر 

تظاهرات حا�شدة.
لكوادر  اجتماع  خ��الل  اردوغ����ان  وق��ال   
ان  وراأى  حماة  �شفرينا  »زار  انقرة  يف  حزبه 
من  تن�شحب  ب��داأت  االم��ن  وق��وات  الدبابات 
ان�شحاب  بن  رابطا  اردوغان  واقام  حماة«. 
القوات وزيارة وزير اخلارجية الركي ام�ض 
امر مهم جدا  بالطبع  »انه  وا�شاف  لدم�شق. 
للمبادرة  االيجابية  النتائج  اىل  بالن�شبة 

)الركية(«.
تطبيق  اىل  �شوريا  دع��ا  اردوغ���ان  وك��ان   
يف  »ناأمل  واو�شح  ابطاء.  دون  اال�شالحات 
 15 اىل   10 غ�شون  يف  �شيء  كل  ينتهي  ان 
يوما وان تخطو �شوريا خطوات نحو تطبيق 

اال�شالحات«.
اليوم  ال��دويل  االأم��ن  ويعقد جمل�ض   هذا 
ي�شتمع  �شوريا  حول  خا�شة  جل�شة  االأربعاء 
خ��الل��ه��ا اإىل ت��ق��ري��ر االأم����ن ال��ع��ام ل��الأ· 
املتحدة بان كي مون حول التطورات يف هذا 
التي  اخل��ط��وات  �شوئها  على  ويقرر  البلد, 
�شيتخذها. لكن م�شادر دبلوما�شية ا�شتبعدت 
اإ�شدار اأي بيان قوي �شد دم�شق وذلك ب�شبب 

اعرا�ض رو�شيا وال�شن على تدخل جمل�ض 
االأمن.

 وقد دعت منظمة هيومن رايت�ض ووت�ض 
اإىل  املتحدة  االأ·  الدولية  العفو  ومنظمة 
دعت  كما  ���ش��وري��ا,  على  �شغوطها  ت�شعيد 
االأمن  جمل�ض  لبيان  اال�شتجابة  اإىل  �شوريا 
البالد.  يف  املحتجن  مهاجمة  عن  والتوقف 
وقالت هيومن رايت�ض ووت�ض اإن على جمل�ض 
االأمن ت�شعيد ال�شغوط على �شوريا من خالل 
ت�شديد العقوبات عليها وحظر بيع االأ�شلحة 
املنظمة  ودعت  حتقيق.  جلنة  وت�شكيل  لها 
بحق  ملزم  ق��رار  اإ�شدار  اإىل  االأم��ن  جمل�ض 

�شوريا.
اأي نظرة �شادقة على حقائق  اإن   وقالت 
الو�شع املرعب يف �شوريا يجب اأن تكون اأكرث 
من كافية الإقناع جمل�ض االأمن باإ�شدار قرار 
�شعيف.  بيان  جم��رد  ولي�ض  قانونيا,  ملزم 
اإحالة  اإىل  االأم��ن  جمل�ض  املنظمة  ودع��ت 
املحكمة  ع��ام  مدعي  اإىل  �شوريا  يف  االأزم��ة 
احلكومة  مع  جرى  كما  الدولية  اجلنائية 
حملة  اأعقاب  يف  فراير/�شباط  يف  الليبية 

القمع �شد املتظاهرين.
اأعلنت وزارة اخلارجية  ال�شياق   ويف هذا 
الفرن�شية االربعاء انه ال ميكن لنظام ب�شار 
جمل�ض  ر�شالة  جتاهل  يف  ي�شتمر  »ان  اال�شد 
املا�شي  اال�شبوع  دان  ال��ذي  ال��دويل«  االم��ن 
وقالت  ال��ب��ل��د.  ه���ذا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف  ق��م��ع 
با�شم   çاملتحد م�شاعدة  ف��اج  كري�شتيان 
ميكن  »ال  �شحايف  موؤمتر  خ��الل  اخلارجية 
ر�شالة  ل�شلطات دم�شق ان ت�شتمر يف جتاهل 
جمل�ض االمن الدويل التي اكدتها دول عدة 

يف املنطقة«.
للمناورات  يعد  مل  »الوقت  ان  وا�شافت   
ان  ال�����ش��وري��ة  ال�شلطات  على  وامل��م��اط��ل��ة. 
لل�شعب  امل�شروعة  للطموحات  ت�شتجيب 
تطور  حول  التقرير  ان  واك��دت  ال�شوري«. 
االربعاء  �شريفعه  ال��ذي  �شوريا  يف  الو�شع 
ك��ي مون  ب��ان  املتحدة  ل��ال·  ال��ع��ام  االم��ن 
يف  ال�����ش��ادر  االم���ن  جمل�ض  الع���الن  »طبقا 
عنا�شر  �شيك�شف  اب/اغ�شط�ض  من   åالثال

جديدة حول خطورة الو�شع يف �شوريا«.
 وا�شافت »بعد التجاوزات اجلديدة التي 
ويف  املدنين  بحق  ال�شوري  النظام  ارتكبها 
فرن�شا  عليه  الدولية  ال�شغوط  تزداد  حن 
وقف  على  م�شى  وقت  اي  من  اكرث  م�شممة 
جمل�ض  وتبني  �شوريا«.  يف  والعنف  القمع 
االمن الدويل قبل ا�شبوع اعالنا »يدين« قمع 

املتظاهرين زاد ال�شغ§ الدويل على الرئي�ض 
ال�شوري.

طلب  ال�شبت  هاتفية  حمادثة  وخ��الل   
انهاء  ال�����ش��وري  الرئي�ض  م��ن  م��ون  ك��ي  ب��ان 
وحملة  املتظاهرين  �شد  الع�شكرية  حملته 
رف�ض  اال�شد  وكان  اجلماعية.  االعتقاالت 
واخلمي�ض  ات�شاالته.  على  الرد  االن  حتى 
املا�شي مل ي�شتبعد وزير اخلارجية الفرن�شي 
االن جوبيه الذي اعلن ان على جمل�ض االمن 
ان يدر�ض جمددا الو�شع يف �شوريا بعد ا�شبوع 
ن�ض  النتزاع  »اال�شرار  االع��الن  تبني  على 

اكرث الزاما«.
 ت��رك��ي��ا ت��رح��ب ب��ان�����ش��ح��اب ال��دب��اب��ات 

ال�شورية من حماه  
عّر وزير اخلارجية الركي اأحمد داوود 
الدبابات  الن�شحاب  ترحيبه  ع��ن  اأوغ��ل��و 
ال�شورية من مدينة حماه. وا�شار اوغلو اىل 
ال�شوري  الرئي�ض  مع  عليه  اتفق  ما  هذا  ان 
دم�شق  يف  اجتماعهما  خ��الل  االأ���ش��د  ب�شار 
خطوة  االأو�شاع  تهدئة  يتم  اأن  على  اأم�ض, 
ذلك  اأثبت  �شوريا  ان  موؤكدا  االأخ��رى,  بعد 
اليوم, مو�شًحا ان هذا االن�شحاب هو اخلطوة 

االأوىل حلل االأزمة.
�شحايف  ت�شريح  يف  اأوغ��ل��و  داوود  واأك��د   
االأ�شد عن تفا�شيل  الرئي�ض  مع   åاأنه تباح
تركيا  واأن  اتخاذها,  �شيتم  التي  اخلطوات 
مع  بالتوازي  موقفها  مبراجعة  تقوم  �شوف 

هذه اخلطوات يف االيام املقبلة.
زار  �شوريا  يف  الركي  ال�شفري  ان  واأ�شاف   
حماه اليوم, واجتمع مع املحافß وم�شوؤولن 
املدينة  ����ش���وارع  ك��ل  يف  وجت���ول  اBخ���ري���ن, 
النا�ض  دبلوما�شي وحتدç اىل  ب�شحبة وفد 
اأنه  واأ�شار وزير خارجية تركيا اىل  هناك. 
ال�شورية  ال�شلطات  مع  املبداأ   åحي من  اتفق 
على التن�شيق ملمثلي و�شائل االإعالم الركية 
تركيا  يف  االأجنبية  االإعالم  و�شائل  وممثلي 
القليلة  االأي��ام  يف  وحماه  الزور  دير  لزيارة 
املقبلة من اأجل االطالع على مايجري هناك 
ال��واق��ع. وق��ال ان »ه��ذه خطوة  اأر���ض  على 
اإيجابية من اأجل االإثبات للعامل باأن �شوريا 

منفتحة على و�شائل االإعالم.
 وفد دويل يف دم�شق

 هذا وجتري بعثة مكونة من ممثلي الهند 
يف  االأرب��ع��اء  اإفريقيا  وج��ن��وب  وال��رازي��ل 
الذي  القمع  الإنهاء  ترمي  م�شاورات  دم�شق 
املظاهرات  على  ال�شورية  القيادة  ت�شنه 
اأرا�شيها,  على  بالدميوقراطية  املطالبة 
اإ�شافة اإىل الدعوة اإىل احلوار بن احلكومة 

واملتظاهرين.
 وكانت الرازيل قد اأعلنت و�شول موفدها 
اإىل �شوريا بانتظار زمالئه لعقد مباحثات مع 
وزير اخلارجية ال�شوري وليد املعلم. وكانت 
اأن  اأعلنت  قد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة جت���ري م��ف��او���ش��ات مع 
على  العقوبات  ت�شديد  اج��ل  من  �شركائها 
ب�شبب  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ض  نظام 

قمعه للمتظاهرين.
فيكتوريا  الوزارة  با�شم  املتحدثة  وقالت   
لالأ�شف  املثري  »م��ن  اإن��ه  لل�شحافين  نوالند 
البال≠ اأن الرئي�ض االأ�شد ال ي�شغي اإىل �شدى 
الدويل  املجتمع  يوجهها  التي  االنتقادات 
القلق  عن  وتعر  دوم��ا  تعلو  والتي  لنظامه 

اإزاء ما يحدç يف �شوريا �شد املدنين«.
وا�شتخدام  العنف  »اإن  نوالند  واأ�شافت   
امل�شاملن  �شد  امل�شفحة  والعربات  الدبابات 
مرر  ال  �شوريا  يف  ن�شهده  ال��ذي  النحو  على 
اإنهاء  نوالند  واأعلنت  االإط���الق«.  على  له 
وا�شنطن  كانت  التي  ال�شراكة  اإ�شراتيجية 
تتبعها مع دم�شق, وقالت اإنه ال ميكن اأن تقيم 
الواليات املتحدة عالقة �شراكة مع حكومة 

تقتل االأبرياء من اأبناء �شعبها.
ق��وات  بر�شا�ض  حم�ض  يف    16 مقتل   

االمن
حم�ض  مدينة  يف  نا�شطون  اأكد  ميدانيا,   
مقتل 16 �شخ�شا االربعاء يف املدينة الواقعة 
و�ش§ �شوريا بر�شا�ض قوات االمن قبل �شاعة 
من موعد االفطار. وقال احد النا�شطن اإن 
ع�شوائي  ب�شكل  النار  اطلقت  االم��ن  »ق��وات 
 11 ف�شق§  عمرو  بابا  حي  يف  النا�ض  على 

قتيال وا�شيب اخرون بجروح«.
 وا�شاف النا�ش§ يف ات�شال الحق ان »عدد 
ملقاة   åواجلث قتيال,   16 اىل  ارتفع  القتلى 
اطالق  ب�شبب  انت�شالها  ميكن  وال  ال�شارع  يف 
»ه��ن��اك ح���وايل ع�شرين  ال��ن��ار«. وا���ش��اف 

جريحا ممددين على االر�ض«.
 وا���ش��اف ال��ن��ا���ش��§ »ل��ق��د ب����داأوا حملة 
اعتقاالت يف املنازل وفتحوا النار على كل من 

يحاول الهرب«.
باطالق  فوجÄنا  »لقد  اBخر  نا�ش§  وقال   
النار, فلم تكن هناك تظاهرة يف املدينة مع 
لتناول  منازلهم  اىل  للعودة  النا�ض  ا�شتعداد 

االفطار«.
 وترتفع بذلك اىل 17 قتيال ح�شيلة يوم 
بلدة  يف  �شيدة  مقتل  اثر  �شوريا  يف  االربعاء 

�شرمن مبحافظة ادلب.
 اإطالق نار كثيف من ر�شا�شات ثقيلة ودوي 

انفجارات يف دير الزور
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأف��اد  ميدانيًا,   
كثيف  نار  اطالق  ا�شوات  �شماع  عن  االن�شان 
�شباح  انفجارات  ودوي  ثقيلة  ر�شا�شات  من 
 åحي �شوريا  ب�شرق  ال��زور  دير  يف  االربعاء 
ب�شدد  اجلي�ض  يكون  ان  من  ال�شكان  يخ�شى 

تنفيذ عملية جديدة.
الرحمن  عبد  رام��ي  املر�شد  مدير  وق��ال   
»�شوهدت  ان��ه  الفرن�شية  االأن��ب��اء  لوكالة 
جتوب  امل��درع��ة  اجلند  ون��اق��الت  الدبابات 
واجلبيلة  يا�شن  ال�شيخ  احياء  يف  ال�شوارع 
اطالق  ا�شوات  �شماع  ا�شتمرار  مع  واملوظفن 

نار من ر�شا�شات ثقيلة ودوي انفجارات«.
ال�شاد�شة  من  واعتبارا  ان��ه  اىل  وا���ش��ار   
بتوقيت �شوريا )03:00 ت≠( �شمعت »ا�شوات 
اطالق نار كثيف من ر�شا�شات ثقيلة وا�شوات 
واملوظفن«.  اجلبيلة  حيي  يف  ان��ف��ج��ارات 
وا���ش��اف »ه��ن��اك fl��اوف ل��دى االه���ايل من 
اجلي�ض  ينفذها  ج��دي��دة«  اقتحام  عملية 
�شهدت  التي  املدينة  ه��ذه  يف  االم��ن  وق��وات 
الثالثاء مقتل 17 �شخ�شا على االقل وا�شابة 

اكرث من 50 اBخرين, بح�شب املر�شد.
نا�شطن  عن  الثالثاء  نقل  املر�شد  وكان   
�شيارات  ترافقها  دبابات  ان  ال��زور  دي��ر  يف 
امنية ترفع ر�شا�شات ثقيلة تنت�شر يف �شوارع 
�شهدت  التي  احلرية  �شاحة  ويف  ال��زور  دير 
االخ��رية,  اال�شابيع  يف  حا�شدة  تظاهرات 
هذه  يف  وا���ش��ع��ة«  »اع��ت��ق��االت  اىل  م�����ش��ريا 
�شمال  كلم   430 بعد  على  الواقعة  املدينة 

�شرق العا�شمة.
قوات  »اقتحام  عن  نف�شه  امل�شدر  واف��اد   
ه��ائ��ل��ة م��ن اجل��ي�����ض م���دن زم��ل��ك��ا وعربن 
وحمورية )ريف دم�شق( وقيام قوات االمن 
والبدء  النارية  الدراجات  جميع  مب�شادرة 
بحملة اعتقال كبرية« م�شريا اىل ان »ا�شوات 

الر�شا�ض م�شموعة حتى املدن املحيطة«.
لالت�شاالت  كامال  »قطعا  هناك  ان  واكد   
»بحملة  البدء  مت   åحي  çالثال امل��دن«  عن 
ال�شاعة  منذ  واعتقاالت  للبيوت  مداهمات 
نف�شه  امل�شدر   çحتد كما  فجرا«.  اخلام�شة 
ال�شورية  للقوات  ع�شكرية  عملية  بدء  عن 
يف حمافظة ادلب. وقال املر�شد »ان القوات 
ال�شورية بداأت �شباح اليوم االربعاء عملية 
�شرمن  مدينة  يف  وا�شعة  وامنية  ع�شكرية 

حيå �شقطت قتيلة«.
حتى  »ا���ش��ف��رت  العملية  ان  وا����ش���اف   
ا�شابات  جرحى,  ع�شرة  �شقوط  عن  االن 
حركة  بداية  ومنذ  حرجة«.  منهم  اربعة 
اذار/م��ار���ض  ���ش��وري��ا يف 15  االح��ت��ج��اج يف 
من  اكرث  واعتقل  �شخ�ض  الفي  حواىل  قتل 
وتتهم  حقوقية.  منظمات  بح�شب  الفا   12
ارهابية  »جمموعات  ال�شورية  ال�شلطات 
وراء  وال��وق��وف  ال�شكان  برهيب  م�شلحة« 

اعمال العنف واالحتجاجات.
 »تنحي االأ�شد عن ال�شلطة«

 وقالت و�شائل اإعالم اأمريكية اإن االإدارة 
االأمريكية تخط§ من اجل الطلب ر�شميًا من 

الرئي�ض ب�شار االأ�شد بالتنحي عن ال�شلطة يف 
بالده. واأو�شحت �شبكة »فوك�ض« االإخبارية 

اأن االإعالن �شيتم بحلول يوم غد اخلمي�ض.
االإدارة  اأن  اإىل  ال�����ش��ب��ك��ة  واأ�����ش����ارت   
االأمريكية �شتت�شاور مع دول يف جمل�ض االأمن 
ت�شتعد  وقت  يف  اخلطوة  هذه  حول  الدويل 
فيه وزارة اخلزانة لفر�ض جمموعة جديدة 
من العقوبات على �شوريا. وو�شف م�شوؤول يف 
باأنها  اجلديدة  العقوبات  االأمريكية  االإدارة 
ال�شورية  القيادة  يجعل  مب�شتوى  �شتكون 
قمع  ب��وق��ف  ال��دول��ي��ة  للمطالبات  ت�شغي 

املتظاهرين.
 من جهتها, نقلت �شبكة �شي ان ان االإخبارية 
عن م�شادرها القول اإن البيت االأبي�ض ي�شعى 
االإعالن عن املطالبة بالتنحي, بينما تدعو 
اإىل احلذر قبل  االأمريكية  وزارة اخلارجية 

هذه اخلطوة.
 هذا واأفادت �شحيفة لو�ض اأجنلو�ض تاميز 
غربية  حكومة  اأن  االأربعاء  اليوم  ال�شادرة 
واح��دة على االأق��ل ب��داأت يف متويل برنامج 
من اجل جمع االأدلة التي قد ت�شتخدم �شد 
املحكمة  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ض 
حكومته  تعامل  طريقة  ب�شبب  ال��دول��ي��ة 
والتي  ب��احل��ري��ة  املطالبة  امل��ظ��اه��رات  م��ع 
املا�شي.  م���ار����ض/اBذار  منذ  ب��الده  ت�شهدها 
ومل تذكر ال�شحيفة ا�شم احلكومة الغربية 
اأن اجلهود يف هذا امللف بداأت  اأ�شافت  لكنها 
واأن  ال�شورين  املعار�شن  م��ن  ع��دد  بلقاء 
�شيتم  الدولية  املحكمة  اإىل  االإحالة  ملف 
االأمن  الت�شاور مع عدد من دول جمل�ض  بعد 

الدويل.
اأعمال العنف يف �شوريا   اجلزائر ت�شجب 

وتدعو حلوار وطني »�شامل«
 اإىل ذلك, �شجبت اجلزائر االربعاء العنف 
يف �شوريا, ودعت اىل التحلي باحلكمة واىل 
با�شم   çاملتحد افاد  كما  �شامل,  وطني  حوار 
بالين  عمار  وق��ال  اجلزائرية.  اخلارجية 
ان  اال  ميكننا  ال  »اليوم  �شحفي  ت�شريح  يف 
ال�شورية  االأط���راف   åونح العنف  ن�شجب 
على التم�شك با�شلوب احلكمة وبحوار وطني 
والتقدم  االزمة  على  التغلب  اأجل  من  �شامل 
التي  ال�شيا�شية  االإ���ش��الح��ات  تنفيذ  يف 
اعلنتهاال�شلطات ال�شورية للحفا® على اأمن 
وا�شتقرار هذا البلد ال�شقيق الذي يلعب دورا 

مهما يف املنطقة«.
اخلارجية  وزي��ر  بت�شريح  ب��الين  وذك��ر   
اجلزائرية مراد مدل�شي يوم 21 حزيران/
ما  ان  اع��ت��ر  ال���ذي   Æلوك�شمبور يف  يونيو 
ي��ح��دç يف ���ش��وري��ا »غ���ري م��ق��ب��ول«. وك��ان 
معار�شون �شوريون اعلنوا رف�شهم اي تدخل 
اجنبي يف بلدهم, متهمن نظام الرئي�ض ب�شار 
»الثورة  بدء  منذ  اطفال   110 بقتل  اال�شد 
نظمته  اج��ت��م��اع  خ��الل  وذل���ك  ال�شلمية«, 
منظمة العفو الدولية يف اجلزائر العا�شمة 

قبل ع�شرة ايام.
الرابطة  رئي�ض  بو�شا�شي  م�شطفى  و�شن   
اجلزائرية للدفاع عن حقوق االن�شان وع�شو 
التن�شيقية الوطنية للتغيري والدميوقراطية 
اجلزائرية  ال�شلطات  على  عنيفا  هجوما 
منددا ب�شمتها عما يجري يف �شوريا وموؤكدا 
ال�شعب  وم��وق��ف  »ي��ت��ن��اق�����ض  م��وق��ف��ه��ا  ان 
اجلزائري املت�شامن مع ال�شعب ال�شوري الذي 
ينا�شل يف �شبيل الكرامة والدميوقراطية«. 
يف  ���ش��وري  االف  �شبعة  م��ن  اك���رث  ويعي�ض 
اجلن�شية  على  ح�شل  بع�شهم  اجل��زائ��ر, 
دعم  جلنة  م�شوؤويل  بح�شب  اجل��زائ��ري��ة, 
والتغيري  باال�شالح  ال�شوري  ال�شعب  مطالب 

يف اجلزائر.

الأمن ملجل�س  خا�ضة  وجل�ضة  ال�ضورية  احلدود  على  قواتها  حت�ضد  تركيا 



اأبناء ا÷الية اليمنية يف بريطانيا 
ي�ضتنكرون العتداء على جام™ النهدين

خا�ض لغربة نيوز - لندن- 
اجلالية  اأب���ن���اء  ا���ش��ت��ن��ك��ر 
املتحدة  اململكة  يف  اليمنية 
الغادر  االإرهابي  العمل  ب�شدة 
االأخ  فخامة  ا�شتهدف  ال���ذي 
�شالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض 
من  وع��دد  اجلمهورية  رئي�ض 

النهدين  جامع  يف  اجلمعة  �شالة  اأدائهم  اأثناء  الدولة  رجال 
بدار الرئا�شة.

وهناأ اأبناء اجلالية يف بيان �شادر عنهم  كافة اأبناء ال�شعب 
اأرواح  على  مرحمن  الرئي�ض.  االأخ  فخامة  ب�شالمة  اليمني 

ال�شهداء الذين �شقطوا جراء االعتداء االإجرامي.
منفذي  ب�شب§  االأمنية  االأجهزة  اجلالية  اأبناء  وطالب 

العمل االإجرامي وتقدميهم للعدالة ليكونوا عرة لغريهم.

اإحتجاجاk على املفاو�ضات ال�ضرية .. نعمان 
يقدΩ ا�ضتقالته من رئا�ضة اللقاء امل�ضرت∑

  قدم القيادي البارز يف 
املعار�شة اليمنية د. يا�شن 
االثنن  فجر  نعمان  �شعيد 
تكتل  رئا�شة  من  ا�شتقالته 
امل�شرك  اللقاء  »اأح���زاب 
يعتر  وال����ذي  امل��ع��ار���ض« 
اح������د اك������ر ال��ت��ك��ت��الت 
لنظام  املعار�شة  ال�شيا�شية 
علي  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����ض 
خطوة  يف  �شالح  ع��ب��داهلل 

و�شفت باملفاجÄة.
ر�شميا عن تقدمي  االإع��الن  اللحظة  ويف حن مل يتم حتى 
�شيما  اخل��ر  اأك��دت  االإع��الم  و�شائل  بع�ض  ان  اإال  اال�شتقالة 
الكرمي  عبد  البارز  احلقوقي  والنا�ش§  املعار�ض  القيادي  وان 
رئا�شة  من  ال�شتقالته  يا�شن  تقدمي  خر  اأك��د  قد  اخليواين 

اللقاء امل�شرك .
التوا�شل  م��وق��ع  يف  �شفحته  على  اخل��ي��واين  ق��ال   åحي
االلتفاف  حماولة  على  :«اأحتجاجا  بوك  الفي�ض  االجتماعي 
رئا�شة  من  ي�شتقيل  نعمان  �شعيد  يا�شن  الدكتور  الثورة  على 

امل�شرك.
م�شريًا  الثورة«  ل�شرقة  حماوله  :«هناك  اخليواين  واأ�شاف 
بهذا ال�شدد اإىل وجود اتفاقات خفيه يراد متريرها من خلف 
عن  التنحي  اإىل  نعمان  الدكتور  دفع  ال��ذي  االأم��ر  الكوالي�ض 

رئا�شة امل�شرك.
ي�شار اىل ان ال�شفري االأمريكي ب�شنعاء, جريالد فاير�شتاين, 
بن  معلنة  غري  ب�شورة  جتري  مفاو�شات  وجود  عن  ك�شف  قد 

ال�شلطة واملعار�شة يف اليمن.
و اأكد ال�شفري االأمريكي خالل مناق�شات مع �شحفين مينين 
مفاو�شات  هناك  اأن  مبنزله,  رم�شانية  اإفطار  ماأدبة  ح�شروا 
بن  خا�شة  مفاو�شات  هناك  وق��ال:  ات�شاالت,  جمرد  ولي�ض 
امل�شرك  واللقاء  اليمني عبدربه من�شور هادي  الرئي�ض  نائب 

وهناك اإ�شارات ايجابية«.

مدير مديرية اأرحب:الõنداÊ ي�ضعى 
لتحويل اأرحب ا¤ (قندهار

ق��ال م��دي��ر عام 
م���دي���ري���ة اأرح����ب 
�شنعاء  مبحافظة 
ال�������ش���ي���خ ق��ا���ش��م 
ما  ان  ال��ف��ي�����ش��ي 
اأرح���ب  ي��ح��دç يف  
ه����و ت����اBم����ر ل��ق��وى 
امل�شرك  يف  ال�شر 

)واالخوان امل�شلمن( والقاعدة واأدعياء  الدين والقبائل على 
اأرحب والوطن ب�شكل عام.

و�شرب  اأرح��ب  على  الهجمة  االنقالبين  تكثيف  واعتر 
موؤ�ش�شة اجلي�ض واالأمن

ياأتي �شمن flط§ اأعدوه للهجوم على العا�شمة وحماولة 
اىل  املنطقة  وحتويل  ال�شلطة..  على  وال�شيطرة  اال�شتيالء 
)تورا بورا( وفق مايريده الزنداين وجهاديو القاعدة يف حزب 

اال�شالح والفرقة.
مو�شحًا يف حديå - ل�شحيفة )امليثاق ( يف عددها ال�شادر 
والوطنين  االأوف��ي��اء  باأبنائها  اأرح��ب  ب��اأن   - االثنن  اليوم 

ال�شرفاء �شيكون للمتاBمرين واالنقالبين باملر�شاد.
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التقى الرئي�ض علي عبداهلل �شالح عدد من امل�شوؤلن 
وقيادات املوؤمتر ال�شعبي العام مبقر اقامته يف ال�شيافة 

امللكية بالريا�ض.
ال�شيا�شية  االو����ش���اع  ا�شتعر�ض  مت  ال��ل��ق��اء  ويف 
على  وامل�شتجدات  البالد  يف  واالمنيه  واالقت�شادية 

ال�شعيد العربي والدويل.
وقد اكد الرئي�ض �شالح التزام املوؤمتر ال�شعبي العام 
بالبحå عن حلول للق�شايا وحل اخلالف مع املعار�شة 
مع  االي��ج��اب��ي  التعامل  يف  اال�شتمرار  اهمية  وعلى 
املبادرة اخلليجية والبحå عن اBليه منا�شبة لتنفيذها 

تكفل انتقال �شلمي و�شل�ض لل�شلطة وفقًا للد�شتور.
والذي  �شالح  للرئي�ض   åالثال الظهور  هذا  ويعتر 
التقى فيه بالراعي وجمور الذين كانوا اي�شًا من �شمن 
حاليًا  واملتواجدين  النهدين  جامع  بحادثة  امل�شابن 

بالريا�ض لتلقي العالج.

امل�شرك  اللقاء  اأح��زاب  تكتل  اأك��د 
�شيخ  مكتب  وكذلك  اليمن  يف  املعار�ض 
م�شايخ قبائل حا�شد �شادق بن عبد اهلل 
با�شمهما  وفد  اأي  اإر�شال  عدم  االأحمر 
مرحلة  حول   åللتباح ال�شعودية  اإىل 
ما بعد �شقوط نظام الرئي�ض علي عبد 
اهلل �شالح وحول منحه �شمانات بعدم 

املالحقة القانونية.
با�شم  الر�شمي  الناطق  وا�شتهجن 
اأحزاب اللقاء امل�شرك املعار�ض حممد 
قحطان <االأنباء التي تداولتها و�شائل 
اللقاء  م��ن  االإع����الم ع��ن ذه���اب وف���د 
للتفاو�ض  للريا�ض  و�شركائه  امل�شرك 

مع علي عبد اهلل �شالح>. 
العربي>  ل�>القد�ض  قحطان  وقال 
<اإن مثل هذه االأنباء مدعاة لل�شخرية 

ولي�ض لها اأي اأ�شا�ض من ال�شحة>.
�شادق  ال�شيخ  مكتب  اأكد  جانبه  من 
االأحمر اأنه ال �شحة ملا تردد من اأنباء 
اإىل  االأحمر  اBل  من  وفد  اإر�شال  حول 
ال�شعودية للتباحå مع نظام علي �شالح 
لليمن  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  حول  املنهار 

بعد رحيل �شالح. 
وفدا  اأن  اأم�ض  اأنباء  ت��رددت  وكانت 
اBل  وم���ن  امل�����ش��رك  ال��ل��ق��اء  تكتل  م��ن 
 åللتباح ال�شعودية  اإىل  و�شل  االأحمر 
�شالح  الرئي�ض  نظام  ع��ن  ممثلن  م��ع 
القادم,  ال�شيا�شي  الو�شع  ترتيب  حول 
غري اأن هذه االأنباء قوبلت باال�شتهجان 
امل�شرك  اللقاء  قيادة  قبل  من  والنفي 

ومن قبل اBل االأحمر اأي�شا. 
من  العديد  طالب  ذل��ك  غ�شون  يف 
اأم�ض  ب�شنعاء  ال�شعبية  الثورة  �شباب 
عبد  علي  اليمني  الرئي�ض  ب��اإع��ادة 
املجال  الإتاحة  اليمن  اإىل  �شالح  اهلل 
ونيل  الثورة  جناح  بعد  حماكمته  اأمام 
التي  اجل��رائ��م  ج��راء  ال��ع��ادل  جزائه 
من  �شنة   33 ط���وال  نظامه  ارتكبها 

حكمه لليمن.
الثورية  النظر  وج��ه��ات  وتفاوتت 
لليمن,  �شالح  ع��ودة  عدم  اأنباء  حيال 
الغالبية  فيه  لت  ف�شّ الذي  الوقت  ففي 
عودته لليمن حتى ينال جزاءه العادل 
اأمام الق�شاء اليمني امل�شتقل بعد جناح 

االBخر  البع�ض  ل  ف�شّ ال�شعبية,  الثورة 
انتقال  مب�شاألة  للتعجيل  عودته  عدم 
اأي��دي  من  واخراجها  �شلميا  ال�شلطة 
�شالح اإىل غريه وبالتايل حتقيق الهدف 

من اندالع الثورة ال�شعبية. 
عقب  العربي>  ل�>القد�ض  وقالوا 
على  اأمريكية  �شغوط  عن  اأنباء  تردد 
عدم  على  الإج��ب��اره  �شالح  الرئي�ض 
�شالح  ع��ودة  عدم  <اإن  لليمن,  العودة 
لالأبد,  حكمه  �شفحة  يطوي  قد  لليمن 
ويد�شن مرحلة �شيا�شية جديدة �شواء 
عبده  نائبه  اإىل  ال�شلطة  نقل  بعملية 
اأخرى  جهة  الأي  اأو  هادي  من�شور  ربه 

كمجل�ض رئا�شي اأو انتقايل>.
�شالح  ع���ودة  ع��دم  ان  وا���ش��ت��درك��وا 
دولية  �شمانات  ل��ه  ي��وف��ر  ق��د  لليمن 
للحيلولة دون حماكمته, و>لذلك نحن 
ويعاقب  يحاكم  حتى  عودته  نف�شل 
واأف��راد  ارتكبها  التي  اجلرائم  ج��راء 

عائلته واأركان نظامه>.
�شالح  لعودة  والرف�ض  القبول  وبن 
الثورة  �شباب  اأ���ش��وات  تعالت  لليمن, 

اأن  طاملا  نظامه,  �شفحة  بطي  املطالبة 
حتقيق  على  قاربت  ال�شعبية  ال��ث��ورة 
نقل  ب�����ش��رورة  تطالب  ول��ذا  اأه��داف��ه��ا 
ا�شتكمال  يف  والبدء  فورا  منه  ال�شلطة 

اجراءات مرحلة ما بعد �شالح. 
اللقاء  اأحزاب  تكتل  حدد  ذلك  اإىل 
امل�شرك يوم 17 ال�شهر اجلاري موعدا 
للجمعية  التاأ�شي�شي  االجتماع  النعقاد 
املقرر  التي من  ملعار�شة  الوطنية لقوى 
كافة  متثل  ع�شو   700 نحو  ت�شم  ان 
كافة  يف  وال�شيا�شية  الثورية  القوى 
اأرجاء اليمن, وتوكل اإليها مهمة اختيار 
املجل�ض الوطني الذي �شيتكون من نحو 
25 �شخ�شا, والذي �شيكون الواجهة التي 
ال�شيا�شية  والتيارات  الثورة  قوى  متثل 

املعار�شة لنظام الرئي�ض �شالح. 
واأو����ش���خ ب��ي��ان ل��ل��ق��اء امل�����ش��رك اأن 
احلا�شن  �شت�شكل  الوطنية  <اجلمعية 
و�شتختار  ال�شعبية,  للثورة  الوطني 
قيادة  يتوىل  وطنيا  جمل�شا  بينها  من 
التغيري  عملية  وا�شتكمال  الثورة  قوى 

الثوري وال�شيا�شي

الرئي�س �ضالí ي�ضتقبل عدد 
من امل�ضوDلني وقيادات املوD“ر

 åلبح لل�ضعودية  وفود  اإر�ضال  ينفون  الأحمر  واآل  املعار�ضة 

للمحاكمه بعودته  يطالبون  الãورة  �ضالí..و�ضباب  بعد  ما 
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الذى  الليبى,  النظام  طالب 
و�شركاوؤها  بريطانيا  ت�شعى 
االأطل�شى  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  ف��ى 
رئي�ض  بتنحى  اإ�شقاطه,  اإىل 
ديفيد  ال��ري��ط��ان��ى  ال�����وزراء 
ك���ام���ريون, م��ع��ت��ًرا اأن���ه فقد 
�شرعيته ب�شبب اأعمال ال�شغب 
فى  م��دن  ع��دة  ت�شهدها  التى 

بريطانيا.
وقال نائب وزير اخلارجية, 
»على  ك��ع��ي��م,  خ��ال��د  ال��ل��ي��ب��ى 
الرحيل  وحكومته  ك��ام��ريون 
ال�شعبية  امل���ظ���اه���رات  ب��ع��د 

بولي�ض  �شلطه  ال��ذى  العنيف  القمع  بعد  خا�شة  وحلكومته,  له  الراف�شة 
املدن  ت�شهدها  ال��ت��ى  ال�شلمية  امل��ظ��اه��رات  ف��ى  امل�شاركن  �شد  حكومته 
احلكومة  هذه  يرف�ض  الريطانى  ال�شعب  اأن  على  دللت  والتى  الريطانية 
التى حتاول اإجباره بالعنف على قبولها«, م�شيفا اأن »كامريون اأ�شبح فاقدا 

لل�شرعية وعليه الرحيل هو وحكومته«.
الوقوف  بعدم  االأم��ن  وجمل�ض  ال��دوىل  »املجتمع  الليبى  امل�شÄول  وطالب 
مكتوفى االأيدى جتاه هذا االعتداء ال�شارخ على حقوق ال�شعب الريطانى 

الذى يطالب بحقه فى حكم بالده«.
لندن  من  flتلفة  مناطق  فى  �شغب  اأعمال  ال�شبت  منذ  بريطانيا  وت�شهد 
منطقة  فى  �شكان  اأح��د  على  النار  ال�شرطة  اإط��الق  بعد  امل��دن  من  وغريها 

توتنهام �شمال العا�شمة ما اأدى اإىل وفاته.
وتقود بريطانيا اإىل جانب فرن�شا العملية الع�شكرية التى اأطلقها احللف 
اندالع  من  اأ�شابيع  بعد  االأمن  بتفوي�ض من جمل�ض  مار�ض  منت�شف  ليبيا  فى 

االنتفا�شة �شد نظام معمر القذافى.

ن¶اΩ القòافى يطالب 
رئي�س وزراء بريطانيا 

بالتنحى ل�ضتîداΩ العنف 
�ضد املت¶اهرين

ب�ّشام علّيان

ك��ت��ب ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال���درا����ش���ات 
البعد  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي   çوال���ب���ح���و
الدولة  لبناء  والقانوين  ال�شيا�شي 
ب�شبب  وذل��ك  املقبلة,  الفل�شطينية 
عدم ات�شاح النظام ال�شيا�شي لهيكلة 
ال�شلطة الفل�شطينية القائمة, نتيجة 
واالإ�شرائيلية;  االأمريكية  ال�شغوط 
على  تنهال  التي  العربية,  وكذلك 

القيادة الفل�شطينية!!
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  لكن 
التي  باملواقف  مبا�شرة  معنيًا  لي�ض 
االأبي�ض  البيت  اإدارات  تتخذها 
لالحتالل  الع�شكريون  احل��ك��ام  اأو 
الفل�شطينية  فالدولة  االإ�شرائيلي. 
حقيقة ال يتطرق اإليها �شك, والو�شع 
كل  ت��وؤك��ده  ال��دول��ة  لهذه  القانوين 
امل��واث��ي��ق واالأح���ك���ام وال���ق���رارات 
العامة   Çامل��ب��اد وتدعمه  الدولية 
متكن  على  املبني  ال��دويل  للقانون 
ممار�شة  م��ن  الفل�شطيني  ال�شعب 
اأر���ض  على  ال��د���ش��ت��وري��ة  �شلطاته 

فل�شطن.
معمعة  اإىل  ال��ع��ودة  ف��اإن  ل��ذل��ك, 
املفاو�شات; واالإ�شرار على اإجراءات 
�شكلية الإكمال »اأحجية« املفاو�شات 
دون  باجلزء  القبول  على  والركيز 
النظام  �شناعة  يف  تدخل  هو  الكل 
الفل�شطينية  ل��ل��دول��ة  ال�شيا�شي 
اأرك���ان  لتكييف  مت��ه��ي��دًا  ال��ق��ادم��ة, 
ال���دول���ة ح�����ش��ب ���ش��ع��ي احل��ك��وم��ة 
الفل�شطينين,  البتزاز  االإ�شرائيلية 
ال�شعبة:  اخليارات  اأم��ام  وو�شعهم 
تطلعات  ب��اإج��ه��ا���ض  ال��ق��ب��ول  اإم����ا 
على  واملوافقة  الفل�شطيني,  ال�شعب 
املفاو�شات,  ط��اول��ة  اإىل  ال��ع��ودة 
الدولة,  اإقامة  ا�شتحالة  وبالتايل 
اللوم  اإلقاء  وبالتايل  رف�شها,  واإم��ا 
املفاو�شات  لف�شل  الفل�شطينين  على 
العقيمة, مما يعني ا�شتغالل نتنياهو 
الأية نتائج حتى يت�شنى له موا�شلة 
من  املزيد  وارت��ك��اب  االنتقام  دورة 
جرائم القتل والتدمري بحق ال�شعب 

الفل�شطيني املت�شبå باأر�شه.
وبهذه احلالة, مطلوب من ال�شعب 
الفل�شطيني ت�شيي�ض �شلطته القائمة 
ال�شكل  اإىل  وبها  معها  للو�شول  االBن 
البعد  لتاأكيد  القانون  ي�شمنه  الذي 
اأ�شا�شه  على  �شتقوم  الذي  القانوين 
فطبقًا  امل�شتقلة.  فل�شطن  دول���ة 
للقانون الدويل, فاإن تعريف الدولة 
هو: كيان, ميثل اأر�شًا معينة, و�شكانًا 
على  ق����ادرة  اإدارة  حت��ت  دائ��م��ن, 
اإقامة عالقات دولية مع االBخرين. 
وملا كانت هذه ال�شفات متثل حقائق 
الدولة  م��وع��د ظ��ه��ور  ف���اإن  ث��اب��ت��ة, 
تتعلق  م�����ش��األ��ة  ت�شبح  اجل���دي���دة 
ب��ال��واق��ع امل��ق��رن ب��ال��ق��ان��ون ال��ذي 

يحمي هذا الواقع الثابت.
ال�شيا�شي  ال��وج��ود  يعتر  فيما 
اعراف  عن  متامًا  م�شتقاًل  للدولة 
يحق   åبحي ب��ه��ا,  االأخ����رى  ال���دول 
للدولة - حتى قبل االعراف بها - 
وا�شتقاللها,  �شيادتها  عن  تدافع  ان 
نف�شها  وتنظيم  بقائها  على  والعمل 
ك��م��ا ي��ح��ل��و ل��ه��ا م���ن خ����الل و���ش��ع 
القوانن التي تالئم م�شاحلها واإدارة 
ال�شالحيات  وحت��دي��د  خ��دم��ات��ه��ا, 

وال�شلطات حلاكمها اأو قائدها.
وح�����ش��ب اأ���ش��ح��اب ال��ت��ف�����ش��ري يف 
اإ�شهار  فالإثبات  ال���دويل;  القانون 
من  ب��د  ال  الفل�شطينية  ال���دول���ة 

االعتماد على ما يلي:
الفل�شطينية  الدولة  اإعالن  اأواًل: 

يف 1988/11/15 .

الدولة  ا�شتيفاء  م��دى  ث��ان��ي��ًا: 
الفل�شطينية مثل: االإقليم, ال�شكان, 

احلكومة, ا�شتمرارية الدولة.
ث��ال��ث��ًا: اأ���ش��ان��ي��د ت��دع��م وج��ود 
الفل�شطينية  الدولة  وا�شتمرارية 
العربية,  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل: 
امليثاق الوطني الفل�شطيني, قرارات 
بالق�شية  املعنية  امل��ت��ح��دة  االأ· 

الفل�شطينية.
اخل��راء,  ه���وؤالء  اإىل  وا�شتنادًا 
اأعلنت  التي  اال�شتقالل  وثيقة  فاإن 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  دورة  خ��ت��ام  يف 
 ;1988/11/15 يف  الفل�شطيني 
اأج��زاء  ثالثة  اإىل  تق�شيمها  ميكن 
االأ�ش�ض  يت�شمن  اأول��ه��ا:  رئي�شية, 
والقانونية  والتاريخية  الطبيعية 
الدولة  اإع��الن  يف  اإليها  ا�شتند  التي 
الفل�شطينية, حيå ا�شتندت الوثيقة 
»وثيقة اال�شتقالل« يف تاأكيد وجود 
فل�شطن,  �شعب  وا�شتقالل  وحرية 

على ما يلي:
وخا�شة  االأ·,  ع�شبة  ميثاق   -1
فل�شطن  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي   22 امل����ادة 
)اأ(  فÄة  االن��ت��داب  حتت  مبوجبها 

باعتبارها موؤهلة لال�شتقالل.
 ;1922 لعام  ل��وزان  معاهدة   -2
التي اعرفت باأن ال�شعب الفل�شطيني 
�شاأنه �شاأن ال�شعوب العربية االأخرى 
التي ان�شلخت عن الدولة العثمانية, 

هو �شعب حر وم�شتقل.
ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ق�����رار   -3
ل�شنة   181 ال��رق��م  املتحدة  ل��الأ· 
ال�شعب  بحق  اع��رف  ال��ذي   1947,
على  دولته  اإق��ام��ة  يف  الفل�شطيني 
رغم  ال�����ش��رع��ي��ة;  فل�شطن  ار�����ض 
واإجحاف  ظلم  م��ن  عليه  ترتب  م��ا 
ال  ملن  اقتطعت  اأخ��رى   mاأرا����ض بحق 

ي�شتحق؟!
االح���ت���الل  ���ش��رع��ي��ة  ع����دم   -4
العربية  ل���الأر����ض  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة, وب��اع��ت��ب��ار ه��ذا 
 Çملباد ���ش��ارخ��ا  انتهاكا  االح��ت��الل 
االأ·  وميثاق  الدولية  ال�شرعية 

املتحدة والقانون الدويل.
من  امل��ت��ح��دة  االأ·  اع���راف   -5
بحقوق  العديدة,  قراراتها  خ��الل 
ال�شعب الفل�شطيني الوطنية, مبا يف 
ذلك حقه يف تقرير امل�شري, وحقه يف 
ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  دولته  اإن�شاء 

على ار�ض وطنه.
ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  اع�����راف   -6
الدولية  واملنظمات  بالدول  ممثاًل 
االإق��ل��ي��م��ي��ة ب��احل��ق��وق ال��ث��اب��ت��ة 
ومبنظمة  الفل�شطيني,  لل�شعب 
باعتبارها  الفل�شطينية  التحرير 
لل�شعب  والوحيد  ال�شرعي  املمثل 

الفل�شطيني.
ال�شعبية  املقاومة  ا�شتمرارية   -7

التحرير  اإىل  للو�شول  الفل�شطينية 
املقاومة  اأعمال  ت�شاعد  خ��الل  من 

الوطنية.
يتاأكد  االأخ���ري,  البند  ه��ذا  وم��ن 
املواطنون  وه��و  ال��ث��اين,  االأ���ش��ا���ض 
ت�شكيل  يف  ودوره��م  الفل�شطينيون, 
اأبناء  فكل  الفل�شطينية,  ال��دول��ة 
فل�شطن  داخل  الفل�شطيني  ال�شعب 
ال�شتات,  يف  وخارجها  التاريخية 
لهم ن�شب واأ�شول وح�شارة تاريخية 
هناك  اأن  ك��م��ا  ارث���ي���ة,  وث��ق��اف��ة 
فل�شطن  لعروبة  تاريخية  اأ���ش��واًل 
تر�شخ  وق��د  االأ�شلين,  ومواطنيها 
هذا يف ظل انت�شار االإ�شالم واحلقب 

التاريخية التي تلت ذلك.
اأما االأ�شا�ض الثالå; فهو احلكومة 
فاإن   , املوؤرخن  فح�شب  ال�شلطة,  اأو 
فل�شطن,  فيها  مبا  العربية  البالد 
ك��ان��ت ت����دار ب��ح��ك��م حم��ل��ي ذات���ي, 
جمال�ض  اإىل  جم��م��ل��ه  يف  ي�شتند 
اإداري�������ة وجم��ال�����ض ع��م��وم��ي��ة يف 
االأق�شية واالألوية والواليات, وكان 
يف  وا�شعة  �شالحيات  املجال�ض  لهذه 
والق�شاء  والتعليم  واملالية,  االإدارة 
االأم��ور  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  وال�شحافة 

احلياتية.
الفل�شطيني  ال�شعب  ك���ان  وق���د 
وبجميع  بحقوقه,  ت��ام  وع��ي  على 
فعندما  ب���ه,  امل��ح��ي��ط��ة  ال���ظ���روف 
فل�شطن  م��ن  بريطانيا  ان�شحبت 
املنوطة  بااللتزامات  ال��وف��اء  دون 
ع�شبة  ميثاق  من   22 املادة  مبوجب 
�شعبي  فل�شطيني  موؤمتر  قد  oع االأ·; 
يف مدينة غزة يف �شهر ت�شرين االأول 
من  ���ش��ري��ع��ة  ب��دع��وة   1948, ع���ام 
لت�شكيل كيان  العليا  العربية  الهيÄة 
الت�شريعية  ال�شلطة  يتوىل  �شيا�شي 
انبثق  وقد  فل�شطن,  يف  والتنفيذية 
املجل�ض  ب�  يعرف  ما  املوؤمتر  هذا  عن 
الفل�شطيني وحكومة عموم  الوطني 
فل�شطن, التي مل تتمكن - يف حينها 
الفعلية  �شلطاتها  مم��ار���ش��ة  م��ن   -
من  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  ب�شبب 
جهة, ول�شبب اBخر - يحاول البع�ض 
عدم  وهو   - جدوى  دون  ي�شمره  اأن 
امل�شتقلة  العربية  ال���دول  وق���وف 
حينذاك مع حكومة عموم فل�شطن, 
االأردن  �شرقي  اإم��ارة  قيام  وخا�شة 
خارجية(  وم�����ش��اع��دة  )وب���اأوام���ر 
ب�شم ال�شفة الغربية, وعدم تقدمي 
امل�شاعدة لتمكن ال�شعب الفل�شطيني 
من ممار�شة �شلطاته الد�شتورية على 

ار�ض فل�شطن.
هذه  يف  ا�شتخال�شه  نريد  ما  اإن 
الفل�شطيني  الكيان  اأن  املنا�شبة, 
اإ�شهار  لعملية  اإال  يحتاج  وال  قائم 
االإ�شرائيلية  امل��راوغ��ة  رغ��م  فق§ 
العرجاء  االأم��ريك��ي��ة  وال�شيا�شة 

القادة  م��ن  فاملطلوب  املنطقة,  يف 
راأ����ض  ع��ل��ى  ال��ذي��ن  الفل�شطينين 
القادة  التنفيذية مبا فيهم  ال�شلطة 
ال�شلطة;  قيادة  مع  يختلفون  الذين 
املوؤ�ش�شات  ا�شتقالل  على  يوؤكدوا  اأن 
الفل�شطينية عن االرتهان لالحتالل 
�شفة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  الإع���ط���اء 
اإجماع  بقرار  واال�شتقالل  الوطنية 
ذات  الدولة  اإىل  للو�شول  فل�شطيني 
ال�شيادة التي توفر احلماية ل�شعبها 
يحاول  اإج���راءات  اأي��ة  مواجهة  يف 
اختالقها  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 

لتعطيل م�شروع الدولة...!!

كاتب   / علّيان  · ب�ّشام 
وباحå فل�شطيني/عربي.

kوقانونيا kوليات دولتهم �ضيا�ضياDون لت�ضلم م�ضوõالفل�ضطينيون جاه
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املباين اجلديدة
االن�شاءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة االبنية

الت�شميم املعماري

ا�شت�شارات 
للمخالفات

موق™ اخباري عربي متجدد 
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تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èاعالن∂ معنا ي�ضب≤ اخل



www.ghorbanews.com

15 اعالنات FRIDAY , AUGUST 12 . 2011   / Vol . 4 - Issue 115



www.ghorbanews.com

FRIDAY , AUGUST 12 . 2011   / Vol . 4 - Issue 115اعالنات16

NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�شهرية يف نيوجر�شي

كنافة نابل�شية باجلبنة وال�شمن  البلدي 
ناعمة وخ�شنة , بقالوة م�شكلة , وربات بالق�شطة 

, وكافة انواع احللويات ال�شرقية الفاخرة
ا�شتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�شبات

جديد نابل�ض
 كيك بكل االنواع واالحجام التي  

تطلبونها ملنا�شباتكم ال�شعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

MAIN ST . PATERSON , NJ 07503 1050

Tel : 973-881-8003

Fax : 973-742-5001

www.nablussweets.com وكل عام وانتم بخري   
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و�ضî�ضية �ضيا�ضية  اأ�ضبابها   zال¨ياب ح�ضرة  }يف  �ضد  احلملة  اإبراهيم:  فرا�س 

و عاد يف كفن 
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ليحفظك الرب

اأي هذا احلب

ويبقيك

طفال كالقرنفل بن يدي

يلهو بذقني

ف�������األ�������ه�������و ب���������ش����ع����ره 

االأ�شود............

ويبت�شم

روعة اجللنار

وقت ال�شباح تفتح

الأفرح..........

ي�شربني بدالل على وجهي

ويجري...

فاأجري...

åيدوخني بخب

ليلعب

ال تعبl هو

يف خيالئه

وال اأنا

من ولعي به اأتعب.....

ليحفظك الرب

اأيهذا احلب وتبقى

مثلما القمح

كرامة وخبزا

مثلما �شهري

اأبثه الوجع

فين�شيني وين�شى

وقد كنت من املوت

قاب قو�شن اأو اأدين

اأحييتني حتى ان�شيتني

ما كنت األقى

فا�شبحت كال�شبح

�شياء ويا�شمينا وتبغا

ي�شعلني ال�شوق م�شباح زيت

تاأتيه الريح تطفيه

لكن...

القاهرة –العرب اأونالين: اعتر املمثل ال�شوري فرا�ض 
احلملة  الغياب«  ح�شرة  »يف  م�شل�شل  وبطل  منتج  اإبراهيم 
اهلل  رام  مدينة  يف  دروي�ض  حممود  موؤ�ش�شة  بداأتها  التي 
الفل�شطينية �شد امل�شل�شل الذي يعر�ض حاليا ويحكي �شرية 
مفتعلة  ا�شتباقية  »حملة  الراحل  الفل�شطيني  ال�شاعر 

اأ�شبابها �شيا�شية و�شخ�شية وال عالقة لها بالعمل«. 
اإن  »د.ب.اأ«  االأملانية  االأنباء  لوكالة  اإبراهيم  وق��ال 
�شدر  الذي  ال�شارخ  البيان  ذلك  هو  قاله  ما  على  الدليل 
عن املوؤ�ش�شة بعد احللقة االأوىل مبا�شرة مما يدل على اأن 
»البيان متت �شياغته قبل بدء عر�ض العمل وهو ما يفقده 
 600 من  موؤلف  عمل  فريق  الأن  ومنطقيته  م�شداقيته 
�شخ�ض بن فنان وفني وتقني ال ميكن ق�شر جهدهم على 
مدى 3 �شنوات الإنتاج ق�شيدة حب ملحمود دروي�ض ال ميكن 

اخت�شار جمهودهم يف حلقة اأوىل« على حد قوله. 
االBخرين  اأراء  م�شادرة  فخ  يف  نقع  ال  »حتى  واأ���ش��اف 
نتمنى اأن يتابع من يعر�شون العمل حتى نهايته وعندها 
نتقبل االنتقاد قبل املديح كما نرجو من كل حمبي دروي�ض 
اأن يت�شابقوا لتقدمي اقراحات اأخرى لتخليد هذا ال�شاعر 
على  تعمل  اأن  دروي�ض  موؤ�ش�شة  من  اأي�شا  ونرجو  الكبري 
اإجناز ما اأن�شاأت من اأجله بدال من الهجوم الالمنطقي الذي 
قامت به«. واأو�شح فرا�ض اإبراهيم: »اأعتقد اأنه من املخجل 
اأن يكون االإجناز االأول لهذه املوؤ�ش�شة بعد �شنوات م�شت هو 
هذا البيان املفرÆ من اأي قيمة اأو منطق اأما عن ترئتها من 
معنا  بالتعاون  اأ�شا�شا  اتهمت  كانت  لو  حقها  فهذا  امل�شل�شل 
اأما واأننا مل نتهمها بالوقوف معنا فنحن نرئها براءة تامة 

ونتحمل م�شÄوليتنا الكاملة اأخالقيا وفنيا عن امل�شل�شل«. 
وكانت موؤ�ش�شة حممود دروي�ض قد قالت يف بيان لها قبل 
لل�شاعر  اإ�شاءة  يعتر  الذي  امل�شل�شل  من  تتراأ  اإنها  يومن 
العربي  الثقايف  ال��وع��ي  يف  وح�شوره  و�شورته  ال��راح��ل 
وقف  اإىل  داعية  براأيها  �شناعه  اأبلغت  واأنها  واالإن�شاين 

عر�شه حيå مل يلتزم �شناعه بحقوق امللكية الفكرية. 
وكالة  العرب  والنقاد  الكتاب  من  عدد  اأبل≠  املقابل  يف 
فقالت  امل�شل�شل  على  اعرا�شهم  »د.ب.اأ«  االأملانية  االأنباء 
عن  م�شل�شل  �شد  اإنها  مفرح  �شعدية  الكويتية  الكاتبة 

الوجدان  يف  حا�شرا  الزال  كونه  ال�شرعة  بتلك  دروي�ض 
القومي وال�شعري واالإن�شاين حيå رحل قبل 3 �شنوات فق§ 
بينما هناك اأ�شماء عدة كان ميكن تقدمي اأعمال عنها مثل 
اأحمد �شوقي واأبي القا�شم ال�شابي وحافß اإبراهيم ونازك 

املالئكة واأمل دنقل ممن مل يتحم�ض املنتج لتقدميهم. 
يف  خا�شة  »مهلهال«  امل�شل�شل  م�شتوى  مفرح  واعترت 
حلقتيه االأوىل والثانية اللذان يو�شحان اأن العمل �شعيف 
اختيار  �شعيد  على  بل  وح�شب  الكتابة  �شعيد  على  لي�ض 
لكن  اأنزور flرج جيد  اأن جندة  املمثلن والت�شوير ورغم 
امل�شل�شل ال يبدو جيدا على االإطالق ون�شتطيع ب�شهولة اأن 

نقول اإنه يهن حممود دروي�ض بدال من تكرميه. 
 Åوقال الكاتب وال�شاعر امل�شري يا�شر الزيات اإنه فوج
باأخطاء يف اللغة العربية يف اإلقاء بطل امل�شل�شل لق�شائد 
راأيه طامة  حممود دروي�ض منذ احللقة االأوىل وهي وفق 
اأن  للمخرج  اأمكن  كيف  م�شتطردا  تفويتها  ميكن  ال  كرى 
ي�شمح بتلك االأخطاء يف م�شل�شل عن واحد من اأبرز �شعراء 

العرب؟ 
ال��راأي  مع  عمر  حنن  اجلزائرية  ال�شاعرة  واتفقت 
ال�شابق قائلة اإن بطل امل�شل�شل ارتكب جمازر لغوية خالل 
ب�شوته  تقدميها  على  اأ�شر  التي  دروي�ض  ق�شائد  اإلقاء 
للغة  حقيقية  اإهانة  ي�شكل  فيما  تدقيق  اأو  مراجعة  دون 

العربية ولل�شعر العربي. 
متعجلة  امل�شل�شل  مبعاداة  االأ�شوات  تعايل  اأن  واأ�شافت 
لكنها منطقية »فمنذ حادç ال�شري الذي تعر�ض له مار�شيل 
خليفة وفرا�ض اإبراهيم واأنا اأ�شعر اأن حممود دروي�ض لي�ض 
مع  التعاطف  كثريا  حاولت  وقد   çيحد عما  متاما  را�شيا 
التي افر�شت وجودها  النية احل�شنة  امل�شل�شل ومع  فكرة 
عند املنتج واملخرج وكاتب ال�شيناريو اإال اأنه يف النهاية ال 

تكفي النية احل�شنة لت�شنع االأعمال الفنية العظيمة«. 
واأو�شحت اأنه »من غري املقبول اأن يهان حممود دروي�ض 
هكذا باأن يظهر للم�شاهد العربي ب�شخ�شية ال عالقة لها 
به واأن يكون م�شل�شل يروي �شريته بهذا امل�شتوى املتدين اإذ 
نالحß �شعف ال�شيناريو و�شطحية احلوار وتفكك البنية 
نزار  اأطر م�شل�شل  الذي  الرومان�شي  القالب  اأن  الفنية كما 

�شاعر  عن  للتعبري  منا�شبة  فكرة  يكن  مل  �شابقا  قباين 
كدروي�ض الذي حمل ق�شية وطنه طوال حياته«. 

وقال الناقد امل�شري حممد قناوي اإنه و�شع م�شل�شل«يف 
التي  الدرامية  االأع��م��ال  قائمة  �شمن  الغياب«  ح�شرة 
لقيمة  رم�شان  �شهر  زح��ام  خ��الل  متابعتها  على  يحر�ض 
وال�شيا�شية  االجتماعية  واحلياة  ك�شاعر  دروي�ض  حممود 
التي عا�ض فيها »لكن مع انتهاء احللقة االأوىل اأعرف اأنني 
والتمثيل  امللفقة   çاالأح��دا نتيجة  كبرية  ب�شدمة  اأ�شبت 
اأو  التجارية  ال�شبغة  اأن  وا�شحا  ب��دا   åحي فيه  املبال≠ 

الدواعي الدرامية فر�شت نف�شها على كاتب ال�شيناريو«. 

الذي  امل�شتوى  عاكوم  فادي  اللبناين  الكاتب  وا�شتنكر 
اعتقد  »ال  قائال  االأوىل  احللقات  يف  امل�شل�شل  عليه  ظهر 
من  الكثري  اأن  رغم  توقعناها  التي  بالقيمة  اأتى  العمل  اأن 
املو�شيقار  امل�شاركن فيه عاي�شوا حممود دروي�ض خ�شو�شا 
دروي�ض  تقدمي  اأن  على  م�شددا  خليفة«  مار�شيل  اللبناين 
باأنها »باهتة« حت§ من قدره  التي و�شفها  بهذه الطريقة 

ومكانته . 
واأ�شاف اأن املمثل الذي ج�شد �شخ�شية دروي�ض ي�شبه كل 
�شيء اإال دروي�ض ولو مت البحå الختيار ال�شخ�ض املنا�شب 

للعمل �شيجد �شناعه اأكرث من فنان اأف�شل. »د ب اأ

 حممود دروي�ض 
يحكون يف بالدنا
يحكون يف �شجن

عن �شاحبي الذي م�شى
و عاد يف كفن

*
كان ا�شمه.. .

ال تذكروا ا�شمه!
خلوه يف قلوبنا...

ال تدعوا الكلمة
ت�شيع يف الهواء, كالرماد...

خلوه جرحا راعفا... ال يعرف ال�شماد
طريقه اإليه. ..

اأخاف يا اأحبتي... اأخاف يا اأيتام ...
اأخاف اأن نن�شاه بن زحمة االأ�شماء

اأخاف اأن يذوب يف زوابع ال�شتاء!
اأخاف اأن تنام يف قلوبنا

جراح نا ...
اأخاف اأن تنام !!

-2-
العمر... عمر برعم ال يذكر املطر...

مل يبك حتت �شرفة القمر
مل يوقف ال�شاعات بال�شهر...

و ما تداعت عند حائ§ يداه ...
و مل ت�شافر خلف خي§ �شهوة ...عيناه!

و مل يقبل حلوة...
مل يعرف الغزل

غري اأغاين مطرب �شيعه االأمل
و مل يقل : حللوة اهلل !

اإال مرتن
لت تلتفت اإليه ... ما اأعطته اإال طرف عن

كان الفتى �شغريا ...
فغاب عن طريقها

و مل يفكر بالهوى كثريا ...!

-3-
يحكون يف بالدنا
يحكون يف �شجن

عن �شاحبي الذي م�شى
و عاد يف كفن

ما قال حن زغردت خطاه خلف الباب
الأمه : الوداع !

ما قال لالأحباب... لالأ�شحاب :
موعدنا غدا !

و مل ي�شع ر�شالة ...كعادة امل�شافرين
تقول اإين عائد... و ت�شكت الظنون

و مل يخ§ كلمة...
ت�شيء ليل اأمه التي...

تخاطب ال�شماء و االأ�شياء ,
تقول : يا و�شادة ال�شرير!

يا حقيبة الثياب!
يا ليل ! يا جنوم ! يا اإله! يا �شحاب ! :

اأما راأيتم �شاردا... عيناه جنمتان ؟
يداه �شلتان من ريحان

و �شدره و �شادة النجوم و القمر
و �شعره اأرجوحة للريح و الزهر !

اأما راأيتم �شاردا
م�شافرا ال يح�شن ال�شفر!

راح بال زوادة , من يطعم الفتى
اإن جاع يف طريقه ؟
من يرحم الغريب ؟

قلبي عليه من غوائل الدروب !
قلبي عليك يا فتى... يا ولداه!

قولوا لها , يا ليل ! يا جنوم !
يا دروب ! يا �شحاب !

قولوا لها : لن حتملي اجلواب
فاجلرح فوق الدمع ...فوق احلزن و العذاب !لن 

حتملي... لن ت�شري كثريا
الأنه ...

الأنه مات , و مل يزل �شغريا !
-4-

يا اأمه!
ال تقلعي الدموع من جذورها !

للدمع يا والدتي جذور ,
تخاطب امل�شاء كل يوم...

تقول : يا قافلة امل�شاء !
من اأين تعرين ؟

غ�شت دروب املوت... حن �شدها امل�شافرون
�شدت دروب احلزن... لو وقفت حلظتن

حلظتن !
لتم�شحي اجلبن و العينن

و حتملي من دمعنا تذكار
ملن ق�شوا من قبلنا ... اأحبابنا املهاجرين

يا اأمه !
ال تقلعي الدموع من جذورها

خلي ببÄر القلب دمعتن !
فقد ميوت يف غد اأبوه... اأو اأخوه

اأو �شديقه اأنا
خلي لنا ...

للميتن يف غد لو دمعتن... دمعتن !
-5-

يحكون يف بالدنا عن �شاحبي الكثريا
حرائق الر�شا�ض يف وجناته

و�شدره... ووجهه...
ال ت�شرحوا االأمور!

اأنا راأيتا جرحه
حدّقت يف اأبعاده كثريا...

» قلبي على اأطفالنا »
و كل اأم حت�شن ال�شريرا !

يا اأ�شدقاء الراحل البعيد
ال ت�شاألوا : متى يعود

ال ت�شاألوا كثريا
بل ا�شاألوا : متى ي�شتيقß الرجال

ليحف¶∂ الرب



حل املخرج امل�شري خالد يو�شف مع االعالمي 
الفنية  اع��م��ال��ه  ع��ن   çليتحد اجل���الد  جم���دي 
املوا�شيع  من  وغريها  الحقته  التي  واال�شاعات 

احل�شا�شة.
مرتاح  �شمريه  ان  يو�شف  خالد  املخرج  �شرح 
واعتر  اح��د.  اي  اىل  ي�شيء  مل  ان��ه  مب��ا  ج��دا, 
يو�شف ان امل�شاهد التي يقدمها يف افالمه هي اداة 
امل�شاهد  هذه  وب��رر  النقاد.  قبل  من  بها  ليحارب 
قيمة  ال�شافة  �شامية«  »م�شاهد  يعترها  التي 
حقيقية يف االعمال التي يقدمها, دون ان يق�شد 

منها اثارة غزارة ال�شباب.
كونهن  من  بالرغم  اخ��وات��ه  ان  يو�شف  وق��ال 
ان���ه يف بع�ض  اف���الم���ه,اال  ي�����ش��اه��دن  حم��ج��ب��ات 
االعمال  على  االنتقاد  بع�ض  يقدمن  االوق���ات 

التي يقدمها لل�شينما, مررا ان الزمن قد تغري عن 
ايام زمان, قائال انه ال يقدم م�شاهد جن�شية كما 
يهاب  ال  انه  يو�شف  خالد  البع�ض.واعلن  يقدمه 
املوت, ا‰ا يخاف من املر�ض. وهذا عك�ض ما يقال 

يف االعالم عن خوفه من املوت.
يف  تالحقه  التي  اال�شاعات  ان  يو�شف  وا�شار 
ا�شا�ض  لها  لي�ض  حياته,  مراحل  من  مرحلة  كل 
التي  العالقات  كل  يف  ان  يو�شف  لل�شحة.وقال 
ان   åحي ال�شلبي  الطرف  كان  حياته,  يف  بها  مر 
ال�شيدات كانت ت�شعى للو�شول اليه ومل ي�شع يوما 
يو�شف  خالد  اح��د.واع��رف  مع  عالقة  القامة 
�شخيف,  �شخ�ض  ق��ائ��ال:«ان��ا  �شعبة,  طباعه  ان 
للتتحمل  جماهدة  تكون  ان  يجب  تتزوجني  ومن 

معا�شرتي«.
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بخيل طاحت فلو�شه من فوق ال�شطح نزل مالقاهم لي�ض ؟ نزل اأ�شرع منهم 
تغ�شلوين  ال  مت�شبح  فيها  كاتب  جيبه  يف  ر�شاله  لقوا  مات  بخيل 

قول  الثاين  قال  احلمار  ت�شبه  انك  ت�شدق  للثاين  يقول  حم�ش�ض  فيه 
ما �شاء اهلل 

من  ونزل  رجع  متطر  الدنيا  �شاف  ال�شيارة  من  ينزل  جاء  حم�ش�ض 
الباب الثاين 

االيرباج  بي�شوف  عل�شان  جدار  و�شدم  لكز�ض  �شياره  ا�شرى  قروي 
�شدق وال كذب 

يف  و�شته  توفوا  منهم  اربعه  الكرفته  رب§  على  يتعلمون  قراوى  فيه 
حاله خطره 

اأمه  با�شم  ال�شيارة  ؟  لي�ض  برقع  ال�شيارة  ملب�ض  قروي 
عليك  ما  قال  �شوك  بوه  ترى  انتبه  له  قالوا  �شمك  على  معزوم  قروي 

الب�ض نعال 
�شبي  نار  يا  اأغنية  ي�شغل  النه  ؟  ليه  املطايف  تلحقه  دامي  واحد  يف 

زين  مو  خطي  ر�شاله  اكتبلي  قله  الأخوه  راح  جوال  طلع  حم�ش�ض 
كم  املح�ش�ض  قاله  ؟  ثقيل  دمك  لي�ض  قاله  واحد  �شاأله  حم�ش�ض  يف 

وزنه 
داميًا  ويقول  املرايه  يف  نف�شه  ي�شوف  قاعد  مقطوعة  اأذن��ه  جح�ض 

احللو ناق�ض 

ا�ضحك مع غربة نيوز  ....

zسامية�  ~gساûم  »g �Óaم«   ‘ �ÒãŸة   ~gساûŸ�{ jو�س∞:   ~dاN
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الزواج فى امريكا 
عر امييل ال�شحيفة فق§ 

 åفتاة تبل≠ من العمر 33 �شنة و مطلقة وعندها  طفل تبح
العمر من 40 اىل  يبل≠ من  الزوجية  زوج يقد�ض احلياة  عن  

 50
وعليه ان يكون من �شكان  نيويورك 

او  متزوج  غري  �شخ�ض  عن   åتبح  44 العمر  من  تبل≠  فتاة 
يكون  وان   الزوجية  احلياة  يقد�ض  وان  اوالد  وبدون  مطلق  

متدين وم�شلم ومعه  اجلواز االمريكي او القرين كارت 

رجل يبحå عن فتاة م�شلمة  تبل≠ من العمر 30   وان  تعمل 
معه وت�شاركه احلياة وان تتحمل م�شاعب عمله   

ن�ضائح رم�ضانية لعدم الإ�ضابة بال�ضمنة
غ���ال���ب���ًا م���ا ت����زداد 
خالل  البع�ض  اأوزان 
نتيجة  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
كبرية  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول 
االإفطار  من  الطعام  من 
وح��ت��ى االإم�������ش���اك, يف 
حن اأن معظم االأطباق 
تتميز  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
ب���ارت���ف���اع ال�����ش��ع��رات 
الناجمة  احل���راري���ة 
الزيت,  ا�شتخدام  ع��ن 
وال�������ش���م���ن, وال���زب���دة 
الب�شيطة,  وال�شكريات 
معظمها  اأن  ال���ش��ي��م��ا 

اأو  حلويات  عن  عبارة  يكون  اأو  القلي,  على  طهيه  طريقة  يف  يعتمد 
امل�شاء  بالتخمة خالل فرة  وال�شعور  اإىل اخلمول  باالإ�شافة  معجنات. 
الذات يلعبان دورًا يف زيادة الوزن اأي�شًا اإىل جانب النوم وقلة احلركة 
من  اأعلى  املتناولة  الطاقة  معدل  املح�شلة  فتكون  النهار,  فرة  خالل 
من  flتلفة  اأماكن  يف  �شحوم  �شورة  على  فتراكم  امل�شروفة,  الطاقة 

اجل�شم, االأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع الوزن واالإ�شابة بال�شمنة.
ولتجنب االإ�شابة بال�شمنة ين�شح اخلراء يف تغيري العادات وتعزيز 
تناول التمر, وت�شحيح العادات الغذائية ال�شيÄة التي تبداأ من الت�شوق 
�شراء  يجب  اإذ  رم�شان,  ب�شهر  اخلا�شة  الغذائية  املواد  ل�شراء  الزائد 
االأطعمة ح�شب الكمية التي يحتاج اإليها اأفراد االأ�شرة ب�شورة اعتيادية, 
اإذ اإن �شراء كميات كبرية من الطعام يوؤدي اإىل تناول كميات كبرية منه, 
ما يوؤدي اإىل زيادة الوزن. وعند اإعداد الطعام يجب التخل�ض من جميع 
احلليب  منتجات  واختيار  الدجاج,  وجلد  املراكمة,  والدهون  ال�شحوم 

القليلة الد�شم.
ت�شهم  التي  االأ�شناف  واإع��داد  الطهي  طرق  ا�شتبدال  اإىل  باالإ�شافة 
يف زيادة الوزن, كا�شتبدال عملية القلي بال�شواء واللجوء اإىل ح�شوها 
املقلية, واالبتعاد  امل�شلوقة بدل  اأو اخل�شراوات  الد�شم,  القليل   Íباجل
اأو العمل على  اإ�شافة ال�شمن وا�شتبدال تناول احللويات بالفواكه,  عن 

حت�شريها ببدائل ال�شكر, وتقليل تناولها ملرة اأو مرتن يف االأ�شبوع.

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

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

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

 6415-609-978 

م�ضكلة..... وحل
عاما   47 عمره  رجال  اأحب  عاما   20 عمري  فتاة  اأنا 

متزوج واأب ل�5 اأوالد..ويريد الزواج مني

م�شكلتي اين على عالقة من 7 �شهور ب�شخ�ض متجوز و 
عندو 5 اوالد و انا عمري 22 و هو 47 �شنة 

هو يحبني كتري و بدو يتقدم خلطبتي ب�ض انا بح�ض 
اين عملت �شي غل§ 

هيدي امل�شكلة
بتمنى ت�شاعدوين... كتري بحاجة حلل

ما بدي حتكيلي على فرق العمر او هو متجوز 
نحنا كتري متفاهمن و بنحب بع�ض ب�شدق

انا بحبو كتري و ما بدي اخ�شرو و هو نف�ض ال�شي 
ال�شن  يف  الفارق  عن   åاحلدي تعترين  ال  كنت  اذا 
اأنه  نتجاهل  اأن  ميكننا  ال  لكن  لك,  يعود  فهذا  م�شكلة 
حقيقة  وه��ذه  اأوالد,  ل�5  واأب  لعائلة  رب  واأن��ه  متزوج 
تعلمي  اأن  وعليك  تتجاهليها.  اأن  انت  حتى  ميكنك  ال 
واأوالده  عائلته  من  مقبوال  يكون  لن  منه  زواج��ك  اأن 
وهذا �شيجعل �شورتك عندهم �شيÄة جدا وحتى �شورة 
والدهم �شتتزعزع اأمامهم و�شيفقدون احرامهم له الأنه 
معها  وليحطم  ليتزوجها  اأوالده  من  اأ�شغر  امراأة  اختار 
�شورة العائلة ال�شعيدة التي يتمناها كل ان�شان, وحاويل 
�شيركه  وم��ا  احلالية  زوجته  مكان  نف�شك  ت�شعي  اأن 

زواجكما من اأثر نف�شي ومعنوي عليها.
بينما  العمر  من  الع�شرين  يف  اأن��ك  اأي�شا  تن�شي  وال 
الفوارق  اأن  و�شرين  اأع��وام   3 بعد  اخلم�شن  �شيبل≠  هو 
بينكما �شتكر �شنة بعد �شنة, ال �شيما واأن الرجل يعي�ض 
منها  يخرج  التي  العمر  منت�شف  اأزمة  املرحلة  هذه  يف 
حتمله  مبا  ال�شيخوخة  اق��راب  ليواجه  �شنوات,  بعد 

هذه الكلمة من م�شامن.
 Çاالختيار يعود لك اأنت, وعليك اأن تدركي هنا م�شاو
�شيما  ال  وح�شناتها,  منه  ال��زواج  خطوة  على  اقدامك 
على  يدل  وهذا  غل§«  �شي  عملت  »انك  ت�شعرين  واأن��ك 
وفكري  نف�شك  �شاوري  كليا,  بالفكرة  اقتناعك  ع��دم 
جيدا قبل اتخاذ قرارك و�شكرا على ار�شالك م�شكلتك.

الكاتب علي ال�شراف   
كم من دروي�ض بقي لنا بعد هذا املحمود؟ 

كررون. التفرد املطلق هو ما ي�شنع من  oيف احلقيقة ال اأحد. فالكبار ال يكررهم اأحد, وال هم ي
ال�شاعر �شاعرا, ومن �شوته �شوتا. ولهذا ال يكرره اأحد, وال يحل حمله اأحد.

 Æالفرا lمثل تفرد �شاعرها( مطلقة اأي�شا. اإذ لن ي�شّد اأحد( lوهنا تكمن اخل�شارة. انها خ�شارة
التي يحتلها  املكانة  ي�شد  لن  اأن احدا  مثلما  العربي. وذلك  ال�شعر  الذي كان ميالأه دروي�ض يف 

�شعراء كبار مثله, ما يزالون يرفعون �شقوف املعاين اىل �شماوات ت�شتحق اأن ترتقى, ويدفعون
 باملعرك التحرري اىل اأقانيم ما تزال ت�شتحق اأن تبلغها العزائم.

وما يغيب من دروي�ض, هو ما �شيغيب منهم. ومثلما لن يبقى لنا من دروي�ض اإال هذا املحمود 
وحده, فلن يبقى لنا من باقي ال�شعراء اإال ما ي�شنعون.

كان دروي�ض واحدا من حفنة �شعراء حرية, �شنعتهم املقاومة, مثلما اأعادوا هم �شنعها. كان 
واحدا من اأولÄك الذي يحّولون ال�شعر اىل قوة خلق تعيد احلياة اىل احلياة اإذا مات منها �شيء, 
طرقها  oدركا من قبل, وتفتح اأر�شا, يف الفكر والثقافة, مل ت oوت�شنع من معانيها وجودا مل يكن م

اأقدام الباحثن.
الناب�ض  املعنى  ذل��ك  ومينحه  الفل�شطيني  الوجود  �شياغة  يعيد  ك��ان  اإذ  دروي�����ض,  ولكن 
تعني  ال  اأ�شطورة  الفل�شطينية  الراجيديا  خيوط  من  ين�شج  كان  فقد  اخلا�شة,  فرديته  من 
ت�شتقيم  ال  �شيء  اىل  �شوته,  عر  الفل�شطينية,  الق�شية  حتولت  لقد  وحدهم.  الفل�شطينين 

القيم االإن�شانية, كما ال ي�شتقيم التاريخ, اإن مل ت�شتقم وي�شتقم معها.
اأ�شاعر لي�ض كمثله اأحد؟

بالتاأكيد. ولكنه فعل ذلك, فق§ عندما قدم ق�شيته كق�شية لي�ض كمثلها ق�شية.
دروي�ض, بكل الهالة التي كانت حتي§ به, ظل اإن�شانا طيبا وب�شيطا ومتوا�شعا. يحب النا�ض, 
ويحب ان يحبه النا�ض, ويخ�شاهم اأي�شا. ولكنه, برغم كل تلك الهالة, مل يكن �شاعرا لنف�شه. 
يدافع  بق�شية  غّلفها  وال  بفرديته  يترع  مل  �شاعرا  االBخ��رون;  ميلكه  �شاعرا  لنا;  �شاعرا  كان 
انه  اإال  الكثريون,  ما ي�شنعه هو. وهذا فرقl قد ال يدركه  الق�شية  عنها, ولكنه �شنع من تلك 

الفا�شل احلا�شم الذي ي�شنع من ال�شاعر اأ�شطورة من جن�ض االأ�شطورة التي ي�شنعها لق�شيته.
اإقراأ ق�شائده اليوم, و�شتعرف ان دروي�ض كان باالأحرى يتقم�ض جمده اخلا�ض من ال جمده 

اخلا�ض.
كان يجول يف �شمائرنا ليكتب ما يجول يف �شمريه, فق§ لنكت�شف انه �شوتنا, واننا نعرفه 
من قبل اأن يولد, وان كلماته ترن يف م�شامعنا كاأنها �شيء كنا نريد ان نقوله ومل نعرف كيف 

نخرجه األفاظا وكلمات.
ولكن, اإذا كانت االأ�شطورة هي حممود دروي�ض, فانه واحد من اأولÄك ال�شعراء الذين يظلون 

يتجددون كلما جتددت, ويرتقون �شماوات جديدة كلما فتحت معانيها اأفقا جديدا.
ولدينا ممن �شيوا�شلون �شنع ال�شماء ما لي�ض يح�شرهم عدد.



ا�شتطالع: �شالح حميدان

نعم عزيزي القارÇ اإن ما ت�شاهده من �شور 
م�شاجد  اأح��د  يف   لي�ض  االإ�شتطالع   هذا  يف 
بل  دم�شق  ال�شورية  اوالعا�شمة  القاهرة  
منطقة  يف  عمري  بن  م�شعب  م�شجد  يف  ان��ه  
االمريكية  ن��ي��وي��ورك  مب��دي��ن��ة  ب��روك��ل��ن 
..هذا ال�شرح اال�شالمي الذي تزين بجموع 
تت�شع  مل  والذين  اخلري  �شهر  خالل  امل�شلن 
لهم اأروقة امل�شجد الداخلية فراحو ي�شلون 
رائعة  فنية  لوحة  م�شكلن  خارجه  ارت��اال 
اجلمال يف بلد ال يعرف عن عظمة االإ�شالم 
اأول  ا�شم  حمل  ال��ذي  ..امل�شجد  القليل  اال 
راقية  بدبلوما�شية  نقل  االإ���ش��الم  �شفراء 
ر�شائل حمبة و�شالم من دين االأ�شالم لكافة 
االأديان..ومل يكن حال باقي م�شاجد املدينة 
امل�شلن  بجموع  تغ�ض  راح��ت  بل  �شاأنا  اأق��ل 
زارت م�شجد  نيوز«  و�شيوف الرحمن »غربة 
اال�شتاذ  �شيخه  والتقت  عمري  ب��ن  م�شعب 
حممد الر الذي حدثنا عن اخلدمات التي 
واأهم  الف�شيل  ال�شهر  خالل  امل�شجد  يقدمها 
وغريها  ال�شعيد  الفطر  لعيد  االأ�شتعدادات 
من  عدد  اأراء  لكم  ر�شدنا  كما  املوا�شيع  من 
امل�شلن من حمتلف االأعمار حول  ن�شاطاتهم 

يف رم�شان فكان االإ�شتطالع التايل :
بن�شبة  ال��ر  ال�شيخ  اأ���ش��اد  ال��ب��داي��ة  يف 
م�شريا  العام  هذا  رم�شان  يف  امل�شلن  اقبال 
اإىل اأن اأعداد امل�شلن ت�شاعفت عن ال�شنتن 
 , امل�شجد  ام��ام��ة  ت�شلمه  منذ  ال�شابقتن 
يتميز  ه��ذاال��ع��ام  رم�شان  اإن   : ال��ر  وق��ال 
اإبتداءا  ال�شابة  العمرية  الفÄات  باإقبال 
باالإ�شافة  ال�شباب  وح��ت��ى  االأط��ف��ال  م��ن 
والفتيات  الن�شاء  قبل  من  كبري  اقبال  اإىل 
ربع  مدة  متاأخر  امل�شجد  اأن  ومن  وبالرغم 
�شاعة يف موعد ال�شالة عن امل�شاجد االأخرى 
اال اأن النا�ض حري�شون على مواظبة ال�شالة 
يف فيه وب�شكل الفت االأمر الذي ا�شطر عدد 
كبري من امل�شلن اىل ال�شالة يف  اخلارج على 
الر�شيف املحاذي له نظرا الكتظا® امل�شجد 
بطابقيه بامل�شلن من الن�شاء والرجال االأمر 
الذي مل يح�شل منذ �شنوات ,وتابع: لو كان 
لكنا  اأك��رث  اأع��داد  الأ�شتقبال  يت�شع  امل�شجد 
اأن  هو  ذلك  على  دليل  واأك��ر  العجب  راأينا 
امل�شجد ميتلÅ بامل�شلن قبل �شاعة كاملة من 

موعد ال�شالة.
واأ���ش��اف ال��ر:ون��ظ��را الأذدي����اد اأع���داد 
لهم  امل�شجد  اأروق��ة  ات�شاع  وع��دم  امل�شلين 
فاإنني ا�شتغل هذه املنا�شبة لكي اأنا�شد اأبناء 
نيوز  غربة  جريدة  �شفحات  عر  اجلالية 
للعمل على اإيجاد مكان جديد مب�شاحة اأكر 
لدعم  الدوؤوب  وال�شعي  عليه  م�شجد  لت�شيد 
امل�شروع ب�شكل جاد مع احلفا® على امل�شجد 
للجالية  ب��ارزة  عالمة  اأ�شبح  ال��ذي  احل��ايل 

امل�شلمة يف نيويورك .
امل�شلين  اإقبال  ن�شب  تزايد  الر  وع��زى 
اجلالية  ابناء  ل�شغف  الف�شيل  ال�شهر  خالل 
اإىل نقل روحانية رم�شان يف البالد العربية 

اإىل بالد املهجر .
وتابع اإمام م�شجد م�شعب بن عمري قائال : 
لقد متيز رم�شان هذا العام يف امل�شجد باإيجاد 
جموع  على  وت�شهيلها  ال�شالة  لتنظيم  جلنة 
جمموعة  من  اللجنة  هذه  وتتاألف  امل�شلن 
يف  راأوا  الذين  اخلري  وال�شباب  االأاأطفال  من 
وعقيدتهم  لدينهم  تقربا  امل�شجد  خدمة 
اأمر�ض  يو�شف  ,وه��م  قلوبهم  على  الغالية 
وم�شطفى  معو�ض  وع�شام  زعقيق  واأم���ري 
وعمر  اأمر�ض  ون��ور  واأحمد  وحممد  حممود 
وحتى  اأعوام   9 من  اأعمارهم  وتراوح  الر  
اللجنة  اأع�����ش��اء  وي��ق��وم  ع�شر,  التا�شعة 

كتنظيم  الرم�شانية  ال�شوؤون  معظم  بتنظيم 
االفطار اليومي واالإعداد له وتنظيف املكان 
بعد االأفطار كما تعمل الفتيات على تنظيم 
لهم  املخ�ش�ض  املكان  اىل  امل�شليات  و�شول 
,كما قام اأع�شاء جلنة التنظيم بعمل عظيم 
قبل بدء �شهر رم�شان الكرمي متثل بتنظيف 
امل�شجد وطالء �شوره اخلارجي ليبدو ب�شكل 

جميل.
خالل  امل�شجد  ب��رام��ج  ع��ن  ال��ر   çوحت��د
يف  امل�شجد  ينظم  ق��ائ��ال:  الف�شيل  ال�شهر 
القران   ßامل�شابقات يف حف رم�شان عدد من 
الثقافية  امل�شابقة  اإىل  باالإ�شافة  الكرمي 
العامة والتي حر�شنا على طباعتها وتوزيعها 
على اأبناء اجلالية كنوع من االإثراء الثقايف 
,هذا ف�شال عن الرامج التي يقوم بها امل�شجد 

يف االأ�شهر العادية. 
احدى  ومن  قائال:  حممد  ال�شيخ  واأ�شاف 
هو  م�شجدنا  على  العام  هذا  رم�شان  ف�شائل 
يف  ثالثة  من  ال�شباب  االأئمة  عدد  اذدي��اد 
العام املا�شي اإىل خم�شة وهم يوؤمون يف �شالة 
الراويح والتهجد وال�شالواة العادية , ويعد 
بها  ميتاز  كرمية  ميزة  االأئمة  هوؤالء  وجود 
م�شاجد  باقي  عن  عمري  بن  م�شعب  م�شجد 
اأن  ال�شيما  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
الذين  اأبناء اجلالية  ال�شباب هم من  هوؤالء 

حفظو القران يف هذا امل�شجد .
ل�شالة  االأمريكي  ال�شعب  نظرة  وح��ول 
امل�شلمن خارج امل�شجد اأو�شح الر اأن املجتمع 
االأمريكي يحب االإن�شان املتدين بغ�ض النظر 
عن الدين الذي ينتمي اإليه وهذا بحد ذاته 
,واأ�شار  املجتمع  ه��ذا  قيم  من  جيدة  قيمة 
قبل  لقاء  عقد  مت  اأن��ه  اإىل  حممد  ال�شيخ 
بدء �شهر رم�شان بن عمدة مدينة نيويورك 
ومدير ال�شرطة و�شباط ال�شرطة امل�شلمين 
يف  اال�شالمية  واملوؤ�ش�شات  امل�شاجد  واأئمة 
والتن�شيق  الف�شيل  بال�شهر  للتهنة  املدينة 
خالل  م�شاكل  اي��ة  ح�شول  ع��دم  ل�شمان 
اأوقات ال�شالوات وبناء عليه قامت ال�شرطة 
امل�شاجد  حلماية  و�شيارت  عنا�شر  باإر�شال 

وامل�شلين.
لعيد  امل�شجد  اإ�شتعدادات  يخ�ض  فيما  اأما 
اإىل  ال�شيخ حممد  اأ�شار  ,فقد  ال�شعيد  الفطر 
اخلالء  يف  العيد  ل�شالة  التجهيز  يتم  اأن��ه 
ومع  اأخرى  وم�شاجد  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 
»ال�شيتي« وال�شرطة ل�شمان االأمن وال�شالمة 
يف  ال�شالة   تتم  ان  يتوقع  و  امل�شلن  جلموع 

حديقة »بن�شنهري�شت« .
حممد  ال�شيخ  اأ���ش��اد  حديثه  نهاية  ويف 
اخلريي  للعمل  اجلالية  اأب��ن��اء  بدعم  ال��ر 
الذي جعل من  االأمر  واإهتمامهم مب�شجدهم 
م�شجد م�شعب بن عمري داعما رئي�شيا لكافة 
الواليات  يف  االأ�شالمية  واملراكز  املوؤ�ش�شات 

املتحدة االأمريكية.

رم�شان يف عيون اأبناء اجلالية
اأعرب عدد من اأبناء اجلالية االإ�شالمية يف 
لقاءات مع »غربة نيوز« عن فرحتهم العارمة 
اإىل  م�شريين  الكرمي  ال�شهر  حلول  مبنا�شبة 
انهم كانو ينتظرون هالل رم�شان بفارÆ ال�شر 
حد  على  ال�شهر  ه��ذا  روحانية  يعي�شوا  لكي 
ال�شاب م�شطفى  تعبريهم ومن بن هوؤالء كان 
وجهه   Åمتل الفرحة  كانت  وال��ذي  امل��دب��ويل 
م�شطفى    , ال��راوي��ح  ل�شالة  طريقه  يف  وه��و 
اأمريكي  العربية بطالقة كونه  الذي اليجيد 
املولد عر لنا بطريقته اخلا�شة عن �شعادته 
�شهر رم�شان  امل�شجد وخ�شو�شا يف  بال�شالة يف 
 Æوقال : اأنا انتظر �شهر رم�شان يف كل عام بفار,
عن  االأمريكان  الأ�شدقائي   çواأحت���د ال�شر 

عظمة هذا ال�شهر وما يعنيه للم�شلمن.
اأبو  اأحمد وحممد  ومل يكن الطفالن هادي 
�شوك اأقل فرحة من م�شطفى مبنا�شبة حلول 
تكللت  ك��ث��رية  حم���اوالت  وب��ع��د   , اخل��ري  �شهر 
يرمو  باأن  اقناعهما  ا�شتطعنا  بالنجاح  اأخرها 
 åامل�شا�شة« من فميهما لكي نتمكن من احلدي«

والتقاط ال�شور .
من  بكثري  اأكر  بديا  اللذان  واأحمد  هادي 
عمريهما من خالل حديثهما عن عظمة ال�شهر 
يعك�شان  امل�شجد  يف  ال�شالة  واأهمية  الف�شيل 
التي  العريقة  االأ�شالمية  العائلية  البيÄة 
ينتميان اليها والتي �شعت ب�شتى الطرق لرب§ 

اأبنائها بدينهم وعقيدتهم.

�شهر  اأن  ق��ائ��ال:   خالد   çحت��د جانبه  م��ن 
والقربات  الطاعات  �شهر  باأنه  عرف  رم�شان 
اإىل اهلل تبارك وتعاىل , كما اأنه �شهر لتقوية 
املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ن  االجتماعية  ال��رواب��§ 
امل�شلم �شيما واأن العبادات �شرعت من اأجل نيل 
اأداء  تعاىل  اهلل  وجعل  تعاىل  اهلل  من  االأجر 
االجتماعي  التوا�شل  ليخدم  العبادات  هذه 
جماعة  باأدائها  اأمرنا  املوؤمنن,فال�شالة  بن 
يف  ويتعارفون  امل�شلمون  ليلتقي  امل�شجد  يف 
امل�شجد  يف  ال��راوي��ح  �شالة  رحابها,وكذلك 
وال�����ش��دق��ات  لل�شائمن  ال��ط��ع��ام  وت��ق��دمي 
للمحتاجن من امل�شلمن وزكاة الفطر يف نهاية 

رم�شان, كل هذا من باب التوا�شل بن املوؤمنن, 
واهلل تعاىل ال يقبل من امرÇ م�شلم اأن يتقدم 
واحلق  رحمه  ي�شل  ال  وه��و  بالطاعات  اإليه 
تبارك وتعاىل اأمرنا ب�شلة االأرحام يف العديد 

من االBيات القراBنية  
اأهيب بجميع االأخوة  واأ�شاف خالد قائال: 
يتقوا  اأن  وال�شائمات  ال�شائمن  واالأخ���وات 
اهلل يف اأرحامهم وجريانهم وعامة امل�شلمن يف 
هذا ال�شهر الكرمي وغريه الأن �شهر رم�شان هو 
ال�شهر  طيلة  واالأخالق  الطاعات  على  تدريب 
والعمر  العام  لباقي  وتدريبًا  هداية  ليكون 

باإذن اهلل تعاىل.
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تولوز/ فرن�شا - قالت ال�شرطة الفرن�شية ان 
يف  م�شجد  يف  ال�شبت  م�شاء  نف�شه  اح��رق  م�شلما 
حي �شعبي يف تولوز »فرن�شا«, موؤكدة انها »ق�شية 
مبعاداة  اال�شكال  م��ن  �شكل  ب��اي  لها  عالقة  ال 
االجانب و�شببها الوحيد ا�شطرابات عقلية كان 

يعاين منها هذا الرجل«.
العمر,  من  اخلم�شن  يف  وهو  الرجل  وا�شيب 
باملÄة من ج�شمه وتويف م�شاء  بحروق يف ت�شعن 
االحد. ور�ض الرجل على نف�شه وقودا يف م�شجد 

اميبالو الذي كان خاليا وا�شرم النار.
�شلوكه عنيفا  بدا  ان  �شبق  الذي  الرجل  وبداأ 
هذا  يف  االم��ام  على  �شفهيا  بالتهجم  املا�شي,  يف 
تولوز  غرب  جنوب  الواقع  عادة  الهادىء  احلي 

وتعي�ض فيه جالية م�شلمة كبرية.
وقد عاد بعد ذلك اىل منزله. وكان االمام قد 

ابل≠ ال�شرطة التي و�شلت بعد رحيله.

يف  ووق��ف  امل�شجد  اىل  بعدها  الرجل  وع��اد 
قال  كما  ال�شالة,  االم��ام  منه  ي��وؤم  ال��ذي  املكان 
»�شارحل  ق��ال  الرجل  ان  م�شيفا  نف�شه  االم��ام 

لكنني �شاBخذ امل�شجد معي«.

بحروق  ا�شيب  الرجل  ان  عيان  �شاهد  وق��ال 
امل�شجد  امام  لكنه متكن من اخلروج اىل  خطرية 
حيå كان عدد من اال�شخا�ض ي�شتعدون لالفطار 

وقدموا له ا�شعافات اولية.
يكن  انه »مل  املنطقة  �شرطة  م�شوؤول يف  واكد 
هناك اي �شبب لت�شرفه بهذا ال�شكل �شوى حالته 
هادئة  تولوز  يف  امل�شلمة  واجلالية  العقلية.. 

ب�شكل عام«.
حري�شة  وهي  فرن�شا  يف  مدينة  رابع  وتولوز 
وال  والت�شامح,  ال�شيافة  ح�شن  يف  �شمعتها  على 

ت�شم م�شجدا كبريا.
ويف حي امبالو هذا �شيفتتح يف 2012 م�شجد 

من اربعة طوابق مبÄذنة وقبة. 
االحياء  يف  مماثلة  اخ��رى  م�شاريع  وهناك 
من  امل�شلمون  ي�شكو   åحي ت��ول��وز  يف  ال�شعبية 

الظروف التي ي�شلون فيها. »ا ف ب«
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مار�ضيل خليفة يت�ضامن م™ ال�ضوريني 
با�ضاءة �ضمعة فى ت¶اهرة بلبنان

والطالب  والفنانن  املثقفن  م��ن  امل��Ä��ات  جّت��م��ع   
اجلامعين يف �شاحة احلرية يف بريوت, مطالبن دول 
لوقف  الفوري  التحرك  اإىل  املتحدة  واالأ·  العامل 
�شد  االأ�شد  ب�شار  نظام  به  يقوم  الذي  والقتل  القمع 

ال�شعب ال�شوري
و�شارك يف هذا التجمع بح�شب �شحيفة » امل�شتقبل 
»  الفنان اللبناين املعروف مار�شيل خليفة الذي اأ�شعل 

�شمعة 
اإىل  »جÄت  قائال:  �شوريا,  ”ال�شهداء“ يف  روح  عن 

هنا كي اأقول ال للدكتاتورية العربية«. 

 íاملجل�س الأعلى مل�ضلمي اأملانيا يبي
لالعبني الإفطار يف اأياΩ املباريات 

اأ(-  ب  )د   � برلن 
االأعلى  املجل�ض  اأب��اح 
اأملانيا  يف  للم�شلمن 
القدم  ك��رة  لالعبي 
يف  االإف��ط��ار  امل�شلمن 
رم�����ش��ان خ���الل اأي���ام 

املباريات.
واأ�شار اأمين مزايك 
رئ����ي���������ض امل��ج��ل�����ض 
ت�������ش���ري���ح���ات  يف 
ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء 
االأمل����ان����ي����ة)د.ب.اأ( 
مطالبة  �شعوبة  اإىل 
بال�شيام  ال��الع��ب��ن 
اجلهد  م��راع��اة  دون 

اجل�شماين الذي يبذلونه خالل عملهم. 
يقوم  اأن  اإمكانية  اإىل  م�شريا  ا�شتثناء  يعتر  القدم  كرة  العب  و�شع  اإن  مزايك  وقال 

الالعب بق�شاء االأيام التي اأفطرها بعد ذلك. 
كان املجل�ض االأعلى للم�شلمن قد اأعلن عن نف�ض هذا املوقف العام املا�شي اأي�شا.

ف�ضل قراءة القراآن يف رم�ضان

بفرن�ضا م�ضجد  يف  نف�ضه  حرق  بعد   zعقليا }م�ضطرب  م�ضلم  وفاة 

– عز وجل- القراBن  اأنزل اهلل 
ال��ك��رمي يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان, ق��ال 
 nل pنزoاأ  nي pذsال  nان nش� nم nر  oر rه nش�| تعاىل: 
 mات nن uي nب nو  pا�ض sلنuل ًدى  oه  oنBا rر oقrال  pيه pف
{البقرة:  pان nق rر oفrال nو ى  nد�� oه�� rال  nن�� uم

,185
ليلة  يف  ك���ان  ال��ق��ران  ون����زول 
مباركة هي خري من األف �شهر |اإpنsا 
نs��ا  pاإ|  ,} mة�� nك nار�� nب�� tم  mةnل rي nل  pيف  oاه�� nن�� rل nن��زnاأ
 nاك nر rدnا اأ nم nو * pر rد nقrال pةnل rي nل pيف oاه nن rل nنزnاأ
 l rري nخ  pر rد nقrال  oةnل rي nل  *  pر rد nقrال  oةnل rي nل ا  nم

{ القدر. mر rه nش� pفrلnاأ rن uم
ال��ق��راBن يف  ق��راءة  اأن  �شك  وال 
رم�����ش��ان ه��ي م��ن اأح���ب االأع��م��ال 
وكان  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  اىل 
اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  �شحابة 
وعليه و�شلم يواظبون على قراءة 
القراBن ويجتهدون فى قراءته فى 

رم�شان.
وقد اأثنى اهلل �شبحانه وتعاىل 
على من يقراأه ويتدبره فقال جل 
كتاب  يتلون  ال��ذي��ن  )اإن  �شاأنه: 
مما  واأنفقوا  ال�شالة  واأقاموا  اهلل 
يرجون  وعالنية  ���ش��ّرًا  رزقناهم 
اأجورهم  ليوفيهم  تبور  لن  جتارة 
غفور  اإن���ه  ف�شله  م��ن  وي��زي��ده��م 
اأي   .)30-29 )ف��اط��ر:  ���ش��ك��ور( 
مبواقيتها  ال�شالة  ي��وؤدون  الذين 
واأدائ���ه���ا ال��ك��ام��ل وي��ن��ف��ق��ون من 
اأموالهم يف �شبيل اهلل ويت�شدقون 
على الفقراء فلن ي�شيع ذلك عند 
اهلل �شبحانه وتعاىل بل �شيوفيهم 
اجلنة,  هو  امل�شلم  واأجر  اأجورهم 
اأه���ل  م���ن  ن��ك��ون  اأن  اهلل  ن�����ش��األ 

اجلنة.
وعن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
ياأتي  فاإنه  القراBن  )اق��روؤوا  قال 
الأ�شحابه(  �شفيعًا  القيامة  ي��وم 
رواه م�شلم. اأي ي�شفع لك بالطاعة 
واالإميان ويقول القراBن يا رب اإين 

وال  فيه,  ف�شفعني  النوم  حرمته 
يزال كذلك حتى ي�شفع فيه.

وق����راءة ال��ق��راBن ال��ك��رمي لها 
يف  ج���اء  م��ا  منها  ك��ث��رية  ف�شائل 
مو�شى  اأب���و  رواه  ال���ذي   å��احل��دي
اأن  عنه-  اهلل  -ر���ش��ي  االأ���ش��ع��ري 
و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي 
ق���ال: )م��ث��ل امل��وؤم��ن ال���ذي يقراأ 
ريحها  االأت��رج��ة  كمثل  ال��ق��راBن; 
املوؤمن  ومثل  طيب,  وطعمها  طيب 
كمثل  ال���ق���راBن;  ي��ق��راأ  ال  ال����ذي 
حلو,  وطعمها  لها  ري��ح  ال  التمرة 
القراBن;  يقراأ  الذي  املنافق  ومثل 
ري��ح��ه��ا طيب  ال��ري��ح��ان��ة  م��ث��ل 
وطعمها مر . ومثل املنافق الذي ال 
يقراأ القراBن; كمثل احلنظلة لي�ض 

لها ريح وطعمها مر(.
وع��ن اأب���ي اأم��ام��ة -ر���ش��ي اهلل 
اهلل  ر���ش��ول  �شمعت  ق���ال:  ع��ن��ه- 

يقول:  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
يوم  ياأتي  فاإنه  القراBن  )اق���روؤوا 
القيامة �شفيعًا الأ�شحابه, اقروؤوا 
اBل  و���ش��ورة  البقرة  ال��زه��راوي��ن: 
عمران, فاإنهما تاأتيان يوم القيامة 
كاأنهما غمامتان اأو كاأنهما غيايتان 
�شواف  طري  من  فرقان  كاأنهما  اأو 
اق��روؤوا  اأ�شحابهما,  عن  حتاجان 
بركة,  اأخذها  فاإن  البقرة  �شورة 
ي�شتطيعها  وال  ح�شرة,  وتركها 
ال�شياطن  هم  والبطلة  البطلة(. 

وال�شحرة.
�شبحانه  اهلل  ك��رم  من  واأي�شا 
وتعاىل ما جاء يف احلديå امل�شهور 
ر�شي  م�شعود  ب��ن  ع��ب��داهلل  ع��ن 
اهلل  ر���ش��ول  ق��ال  ق���ال,  عنه  اهلل 
 rن��� n22م% و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
 pه pب  oهnل nف  p sاهلل  pاب nت pك  rن pم ًفا  rر nح  nاأ nر�� nق
ا ال  nهpال nث rم nاأ  pر rش� nع pب  oة nن nش� n rاحل nو  lة nن nش� nح

 lف rر nح  lفpلnاأ  rن pكnل nو  lف rر nح امل   oول oقnاأ
رواه   22% lف rر nح  lيم pم nو  lف rر nح  lم nال nو
البخاري. اأي بكل حرف من كتاب 
واحل�شنات  ح�شنة  ب��ه  ل��ك  اهلل 
وف�شله,  اهلل  من  بكرم  تت�شاعف 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  وعن 
اإن  ربه:)عبدي  عن  يرويه  فيما 
اأتيتني  واإن  قبلتك,  نهارًا  اأتيتني 
�شرًا  اإيّل  تقربت  اإن  قبلتك,  لياًل 
تقربت  واإن  ذراع��ًا,  اإليك  تقربت 
اإيّل ذراعًا تقربت اإليك باعًا, واإن 
اأي  هرولة(  اأتيتك  مت�شي  اأتيتني 
العبد  م��ن  اق��ب��اال  اك��رث  ك��ان اهلل 

لنف�شه.
هذا  يف  امل�شلم  على  ينبغي  لذا 
اأوقاته  يغتنم  اأن  الكرمي  ال�شهر 
القراBن; الأن  ويكرث فيه من تالوة 
لكرثة القراءة فيه مزية خا�شة, 
ال�شالم-  -عليه  جريل  كان  فقد 
عليه  اهلل  -�شلى  النبي  يعار�ض 
و�شلم- القراBن يف رم�شان كل �شنة 
تويف  ال��ذي  العام  ك��ان  فلما  م��رة, 

فيه عار�شه مرتن.
حال ال�شلف ال�شالح يف رم�شان

-ر�شوان  ال�شالح  ال�شلف  ك��ان 
تالوة  م��ن  ي��ك��رثون  عليهم-  اهلل 
ال�شالة  يف  رم�����ش��ان  يف  ال���ق���راBن 
اأن�ض  بن  مالك  كان  فقد  وغريها, 
ق��راءة  ت��رك  رم�����ش��ان  اإذا دخ��ل 
واأقبل  العلم  وجمال�ض   åاحلدي
امل�شحف.  من  القراBن  قراءة  على 
يختم  اهلل-  -رحمه  قتادة  وك��ان 
القراBن يف كل �شبع ليالm دائمًا ويف 
الع�شرة  ويف   çث��ال كل  يف  رم�شان 

االأواخر منه يف كل ليلة.
فيه  �شهر  ال��ق��راBن,  �شهر  فهذا 
فينبغي  م�����ش��اع��ف��ة,  االأج�������ور 
اأوقاته  ي�شتغل  اأن  امل�شلم  على 
يرك  وال  والقربات,  بالطاعات 

وقته ي�شيع �شدى.

مطلوب عمل
اأنا اقيم بواليه نيوجر�شي احمل رخ�شه �شوق  

ابحå عن عمل بنف�ض الواليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .اال�شم

 العمر: 42 �شنه , رقم التلفون : 6465085295  

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

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

Wباñ لبناÊ يبحå عن عمل
طباخ لبناين لديه خرة �شنوات يف املاكوالت 

واحللويات العربية يبحå عن عمل

call georges : 3474576897 



هل حقاk مات وزير الدفاع ال�ضوري علي حبيب ؟؟؟

كثرية  ���ش��ائ��ع��ات  ت��ن��اق��ل  مت 
حول  اأم�ض  ليلة  منذ  دم�شق  يف 
حبيب  علي  الدفاع  وزير  �شحة 
م�شادر  ك�شفت  فقد  حم��م��ود. 
على  ال��ع��ث��ور  مت  اأن����ه  م��ط��ل��ع��ة 
ال��وزي��ر ح��ب��ي��ب, ال���ذي اأق��ال��ه 
الرئي�ض ب�شار االأ�شد من من�شبه 
مقتواًل  االثنن,  �شابق  وقت  يف 

يف منزله.
ال�شوري  التلفزيون   çوحت��د
مو�شحا  طبيعية  الوفاة  اأن  عن 

اإن وزير الدفاع املقال مري�ض منذ بع�ض الوقت وو�شعه ال�شحي تدهور موؤخًرا. 
وكان الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد قد اأ�شدر يوم االثنن مر�شوًما بتعين العماد 
اأول داوود راجحة وزيًرا جديًدا للدفاع, بدياًل للعماد علي حبيب الذي كان وزيرا 

للدفاع منذ العام 2009.
قبل  بداأت  حبيب  علي  حول  الدراماتكية   çاالح��دا فان  االأم��ر,  حقيقة  ويف 
اأيام معدودة على غرار ما ذكره االعالم الغربي من ان بع�ض العائالت ذات النفوذ 
داخل الطائفة العلوية اأبدت خ�شيتها حول م�شريها بعد زوال نظام حكم ب�شار 
الطوائف  جانب  من  انتقام  لعملية  يتعر�شوا  ان  من  العلويون  ويتخوف  االأ�شد. 
ال�شنية يف حال انهار نظام اال�شد. وتفيد بع�ض التقارير ان عائلة حبيب, احدى 
املعار�شة  يف  اطراف  مع  بات�شاالت  �شرعت  �شوريا,  يف  القوية  العلوية  العائالت 

بغر�ض ايجاد flرج لها عند انهيار النظام خوفا على حياتها.
ولذلك رب§ مراقبون مقتل وزير الدفاع ال�شوري اأو ما �شوره النظام ال�شوري 
الطائفة  بنية  داخل  انق�شام  وجود  حول  طبيعية> بالتقارير  <وفاة  اأنه  على 

العلوية احلاكمة.
واأ�شاف املراقبون اأن العلوين, الذين ي�شكلون 12% فق§ من تعداد �شكان �شوريا, 
ذبحون ولذا يجب على  oقد اأيد معظمهم االأ�شد خوفا من اأنه اإذا اأطيح به فاإنهم �شي

املعار�شة اأن تقنع العلوين باأنهم ميكن اأن ينقلبوا باأمان على نظام االأ�شد.
التخل�ض  يتم  �شوري  م�شوؤول  اأول  لي�ض  حبيب  علي  اأن  بالذكر,  اجلدير  من 
 åحي ال�شورية  القيادة  ق��ول  حد  على  »ع��ّف��ن«  اأن  بعد  النظام  بوا�شطة  منه 
وكذلك  بالف�شاد  اتهامه  عقب  الزعبي  حممود  ال�شابق  احلكومة  رئي�ض  »انتحر« 
التحقيق معه  اأثناء  ال�شخ�شيات يف �شوريا,  اأقوى  »انتحر« غازي كنعان, من  فقد 

بخ�شو�ض مقتل رئي�ض حكومة لبنان رفيق احلريري.
من  يقرب  ما  منذ  م�شبوقة  غري  �شعبية  انتفا�شة  االأ�شد  نظام  ويواجه  هذا 
<جماعات  يتهم  زال  وما  االحتجاج  بحجم  يقر  ال  النظام  لكن  اأ�شهر,  اخلم�شة 
م�شلحة> بزرع الفو�شى لترير اإر�شال اجلي�ض اإىل flتلف املدن ال�شورية لقمع 
التظاهرات. وقد اأدى ا�شتخدام القوة اإىل �شقوط اأكرث من األفي قتيل غالبيتهم 

من املدنين منذ 15 مار�ض, بح�شب منظمات حقوقية.
ولد العماد حبيب يف مدينة �شافيتا 1939- قرية روي�شة املندرة, و قد انت�شب 
للجي�ض العربي ال�شوري عام 1959, وتدرج  باملنا�شب الع�شكرية حتى و�شل اإىل 
رتبة لواء عام 1986. وكان قد قاد معركة ال�شلطان يعقوب يف البقاع اللبناين 
م�شاة  لفرقة  قائدًا   1994 عام  عّن   .1982 عام  ال�شهيوين  العدو  ق��وات  �شد 
ميكانيكية, و عام 1998 ح�شل على رتبة عماد, كما عن قائدًا للقوات اخلا�شة 
عام 2002, ويف عام 2004 عّن  نائبًا لرئي�ض هيÄة االأركان ويف عام 2005 رئي�شًا 

لها, وهو ع�شو يف اللجنة املركزية حلزب البعå العربي اال�شراكي.

العãور على جãة وزير الدفاع ال�ضوري مقتولk يف منõله

ن��ق��ل��ت م���واق���ع دول��ي��ة 
و�شورية, اليوم, عن م�شادر 
العثور  مت  اأن���ه  »مطلعة«, 
ال�شوري,  الدفاع  وزير  على 
الذي  حبيب,  علي  ال��ل��واء 
اأقاله الرئي�ض ب�شار االأ�شد 
مقتواًل  اأم�����ض,  من�شبه  من 
 çيف م��ن��زل��ه, ف��ي��م��ا حت��د
التليفزيون ال�شوري عن اأن 
اإن  وقال:  طبيعية,  الوفاة 
منذ  مري�ض  املقال  الوزير 

بع�ض الوقت وو�شعه ال�شحي تدهور موؤخًرا.
اإن الرئي�ض ال�شوري  وقالت �شحيفة »االأهرام« القاهرية على موقعها اليوم: 
ب�شار االأ�شد كان قد اأ�شدر اأم�ض, االثنن, مر�شومًا بتعين العماد اأول داود راجحة 
وزيرًا جديدًا للدفاع, بدياًل للعماد علي حبيب, الذي كان وزيرًا للدفاع منذ عام 

.2009
النظام  �شوره  ما  اأو  حبيب,  علي  ال�شوري  الدفاع  وزير  مقتل  مراقبون  رب§ 
انق�شام  وجود  حول  موؤخرًا  ترددت  بتقارير  طبيعية«  »وفاة  اأنه  على  ال�شوري 
داخل بنية الطائفة العلوية احلاكمة, ويرون االأمر غري بعيد عن القنبلة التي 
اأغ�شط�ض حول احتمال  االأمريكية يف مطلع  »نيويورك تاميز«  فّجرتها �شحيفة 
انقالب العلوين على نظام احلكم, خا�شة اأن عائلة حبيب اأكر من عائلة ب�شار 

االأ�شد داخل الطائفة العلوية.
 %  12 ي�شكلون  الذين  العلوين  اأن  لها  تقرير  يف  ك�شفت  قد  ال�شحيفة  وكانت 
اأطيح  اإذا  اأنه  من  خوفًا  االأ�شد  معظمهم  اأيد  قد  �شورية,  �شكان  تعداد  من  فق§ 
اأن  باأنهم ميكن  العلوين  اأن تقنع  املعار�شة  ذبحون, ولذا يجب على  oشي� فاإنهم  به 

ينقلبوا باأمان على نظام االأ�شد.
ويواجه نظام االأ�شد انتفا�شة �شعبية غري م�شبوقة منذ ما يقرب من خم�شة 
اأ�شهر, لكن النظام ال يقر بحجم االحتجاج, وما زال يتهم »جماعات م�شلحة« بزرع 

الفو�شى لترير اإر�شال اجلي�ض اإىل flتلف املدن ال�شورية لقمع التظاهرات

كهربائية  fiطة   44 من  العراق  يحرمان  والبريوقراWية  الف�ضاد 
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ادى الف�شاد والبريوقراطية يف وزارة 
خطة  اف�شال  اىل  العراقية  الكهرباء 
لبناء  ال��ع��امل  مطلع  اق���رت  حكومية 

خم�شن حمطة كهربائية متنقلة.
بغداد: ادى الف�شاد والبريوقراطية 
يف وزارة الكهرباء العراقية اىل اف�شال 
العامل  مطلع  اق���رت  حكومية  خطة 
لبناء خم�شن حمطة كهربائية متنقلة 
الكبري  النق�ض  مل�شكلة  حد  و�شع  بهدف 

يف الكهرباء ب�شرعة.
نوري  ال����وزراء  رئي�ض  طلب  و�شكل 
الكهرباء  وزي��ر  اقالة  االح��د  املالكي 
توقيع  خلفية  على  العاين  �شالل  رعد 
عقدين وهمين لبناء حمطات م�شابهة, 
العرثات  �شل�شلة  يف  االخ���رية  احللقة 
�شاعات  م��ن  العراقين  ح��رم��ت  ال��ت��ي 

ا�شافية من الكهرباء.
عام  ال�شابق  النظام  �شقوط  ومنذ 
2003, يعاين قطاع الكهرباء يف العراق 
االنتاج يرجم على  من �شعف كبري يف 
�شاعة   18 اىل  ي�شل  بتقنن  االر����ض 

يوميا.
ال��ع��ام ان  ���ش��الل اع��ل��ن مطلع  وك���ان 
حمطة  خم�شن  بناء  تنوي  احلكومة 
بكلفة قدرها �شتة مليارات و250 مليون 
دوالر, على ان تبدا هذه املحطات العمل 

نهاية ال�شنة.
اب���رام  م��ع  اخل��ط��ة  تطبيق  وب����دا 
احلكومة املحلية يف الب�شرة يف ني�شان/
�شينية  �شركة  مع  العقود  اول  ابريل 
�شريعة  توليد  حمطات  اربعة  لو�شع 
الن�شب تبل≠ طاقة الواحدة منها 125 
ميغاواط وبكلفة 200 مليون دوالر, اال 

ان هذا العقد بقي حرا على ورق.
وق���ال رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال��ك��ه��رب��اء يف 
فا�شل  زي��اد  الب�شرة  حمافظة  جمل�ض 
»وزارة  ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  علي 
ب�شيغته  العقد  ت��وق��ع  مل  ال��ك��ه��رب��اء 
�شبب  االBن  حتى  نعرف  وال  النهائية, 

التاخري واملماطلة«.
واكد انه »منذ توقيع العقد االويل, 
مل تقم ال�شركة باي خطوة جتاه تنفيذ 

العقد ب�شبب عرقلة وزارة الكهرباء«.
اتفاقا  العراق  ابرم  ايار/مايو  ويف 
الكورية  اك�����ض«  ت��ي  »ا����ض  �شركة  م��ع 
توليد  حم��ط��ة   25 ل��ب��ن��اء  اجل��ن��وب��ي��ة 

متنقلة يف خطوة جاءت بعد زيارة قام 
بها رئي�ض الوزراء العراقي اىل كوريا.

فيما  تن�شلت  الكورية  ال�شركة  لكن 
ح�شولها  عدم  ب�شبب  االتفاق  من  بعد 
على �شمانات مالية من م�شارف كورية, 

بح�شب ما اكد م�شدر حكومي عراقي.
ان  بر�ض  لفران�ض  امل�شدر  واو���ش��ح 
ال�شركة  تع§  مل  الكورية  »امل�شارف 
هذا  وع��ل��ى  م��ال��ي��ة,  �شمانات  املعنية 
ملمحا  العقد«,  تنفيذ  توقف  اال�شا�ض 
اىل امكانية ان تكون ال�شركة الكورية 

»�شركة وهمية«.
ال�شاد�ض  الكهرباء يف  وزارة  واعلنت 
�شركة  مع  عقد  توقيع  متوز/يوليو  من 
 625 بقيمة  اج«  بي  »ام  تدعى  املانية 
حمطات  خم�ض  ل��ب��ن��اء  دوالر  م��ل��ي��ون 
 12 خ��الل  تنجز  الكهربائية  للطاقة 
�شهرا, قبل ان يتبن انها �شركة مفل�شة 
بح�شب  ق�شائية,  اح��ك��ام��ا  وت��واج��ه 
ل�شوؤون  ال���وزراء  رئي�ض  نائب  اعلن  ما 

الطاقة ح�شن ال�شهر�شتاين اليوم.
عن  االع��الن  مت  اي��ام,  اربعة  وبعد 
مع  عقد  على  الكهرباء  وزارة  توقيع 
»ك���ب جينت«  ت��دع��ى  ك��ن��دي��ة  ���ش��رك��ة 
�شريعة  كهربائية  حمطات  ع�شر  لبناء 
وبقيمة  ميغاواط  الف  بطاقة  الن�شب 

1,66 مليار دوالر.
وقال ال�شهر�شتاين يف موؤمتر �شحايف 
ان ال�شركة الكندية »�شركة على الورق 
ا�شل«,  اي  وال  عنوان  لها  ولي�ض  فق§ 

ال�شركتن  مع  العقدين  »ال��غ��اء  معلنا 
دع��وى  واق��ام��ة  وال��وه��م��ي��ة  املفل�شة 

ق�شائية بحقهما«.
جلنة  ت�����ش��ك��ي��ل  اىل  ا����ش���ار  ك��م��ا 
كل  وت�شمل  الكهرباء  وزير  مع  »حتقق 
اجلانب  يف  دور  لهم  ال��ذي  اال�شخا�ض 
الوزارة«,  يف  واملايل  والتعاقدي  الفني 
ام��وال  اي  ت�شرف  »مل  ان��ه  اىل  الفتا 
عراقية على العقدين, لكن هذه امل�شالة 

كلفت العراق �شمعته«.
يف  خلل  »بوجود  ال�شهر�شتاين  واقر 
»هذا  ان  اكد  لكنه  التعاقدات«,  ق�شايا 
اذ  تتاثر,  الكبرية  امل�شاريع  ان  يعني  ال 
ان م�شاريع الوزارة للح�شول على �شبعة 
العام  بحلول  ا�شافية  ميغاواط  االف 

2013 مت�شي قدما«.
عن  يقل  ال  ما  اىل  العراق  ويحتاج 
14 الف ميغاواط لتلبية الطلب املرتفع 
على الطاقة, بينما ال يتجاوز ما لديه 

حاليا �شبعة االف ميغاواط.
»بار�شونز  ل�شركة  وثيقة  واف���ادت 
تعمل  التي  لال�شت�شارات  برينكريفوف« 
من  االول  يف  الكهرباء  وزارة  حل�شاب 
انفاق  العراق  على  ان  �شباط/فراير, 
حواىل ثمانن مليار دوالر يف ال�شنوات 
الع�شرين املقبلة اذا اراد تلبية حاجات 

�شكانه يف جمال الكهرباء.
تظاهرات  البالد  ت�شهد  ما  وغالبا 
يف  النق�ض  على  احتجاجا  غا�شبة 
م��دن اجلنوب  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء يف ع��دد 

احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع  خ�شو�شا 
احيانا اىل اكرث من خم�شن درجة.

وق����د دف���ع���ت ال���ت���ظ���اه���رات وزي���ر 
اىل  وح��ي��د  ك��رمي  ال�شابق  ال��ك��ه��رب��اء 
ح��زي��ران/  21 يف  ا�شتقالته  ت��ق��دمي 

يونيو 2010.
التي  االربعة  العقود  على  وتعليقا 
حمطة   44 ببناء  تق�شي  وكانت  الغيت 
عراقي  م�شدر  ق��ال  الن�شب,  �شريعة 
ان  ا�شمه  ع��ن  الك�شف  رف�ض  م�شوؤول 
»العراق تعاقد مع هذه ال�شركات بهدف 
ن�شب  فرة  تبل≠   åحي االجناز  �شرعة 

املحطات �شتة ا�شهر«.
على  م�شروع  اي  ينفذ  »مل  وا�شاف 
جميع  جلب  عدم  ب�شبب  الواقع,  ار�ض 
معها  ال��ع��راق  تعاقد  ال��ت��ي  ال�شركات 

خطاب �شمان«.
وذكر امل�شوؤول احلكومي ان »ال�شركات 
مل�شروع  �شمانات  تريد  الكرى  العاملية 
ال��دف��ع ب��االج��ل )ب��ع��د االجن����از( من 
لكن  املالية,  وزارة  او  ال��ن��واب  جمل�ض 
الرملان مل يتعاون مع احلكومة يف هذا 

ال�شدد«.
احلكومة  ت�شتطع  مل  »ل���ذا  وت��اب��ع 
باملجيء«  ال��ك��رى  ال�����ش��رك��ات  اق��ن��اع 

لال�شتثمار يف هذا القطاع.
ف�شاد  م��ن  يعاين  ال��ع��راق  ان  يذكر 
منظمة  �شنفت  وقد  م�شت�شر,  حكومي 
ال�شفافية الدولية يف تقريرها ال�شنوي 
دولة  اكرث  كرابع  العراق   2010 للعام 

ف�شادا يف العامل.
هيÄة  اعلنت  حزيران/يونيو,  ويف 
�شخ�شا   479 ان  احلكومية  النزاهة 
ادينوا بالف�شاد خالل اال�شهر اخلم�شة 
وانها �شبطت  العام احلايل,  االوىل من 
49 مليون دوالر يف ق�شايا ف�شاد متكنت 
منها  دوالر  ال���ف   218 ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن 

فق§.
القا�شي  النزاهة  رئي�ض هيÄة  وقال 
�شباط/فراير  يف  العكيلي  رح��ي��م 
يف�شلون  ال����وزراء  ان  ب��ر���ض  لفران�ض 
على  وزارتهم  يف  الف�شاد  على  التغطية 
ان  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدا  مكافحته, 
الف�شاد هو احد االبواب املهمة لتمويل 
االرهاب, يف بالد ال تزال ت�شهد اعمال 

عنف �شبه يومية منذ ثماين �شنوات.

د. علي حممد فخرو:

يف  وطنية  ح��وارات  الإج��راء  الدعوات  تعددت 
العديد من اأقطار الوطن العربي: يف �شوريا وليبيا 
واليمن واالأردن والبحرين, ولكن حتى يف االأقطار 
التي جنحت فيها الثورات مثل م�شر وتون�ض توجد 
دعوات مماثلة الإجراء حوارات بن flتلف قوى 
الثورة. الهدف يف جميع احلاالت هو االإتفاق على 
يف  احلياة  مبوجبها  �شتقوم  التي  الكرى  النقاط 
ال�شراعات  من  للتخفيف  وذل��ك  املجتمعات  تلك 
على  واالأنظمة  ال�شعوب  اأنهكت  التي  واالختالفات 

حدx �شواء.
اأ�شكال  م��ن  واح���دًا  ي��اأخ��ذ  اأن  ميكن  ح��وار  اأي 
حوار  املعلومات,  تبادل  على  يقت�شر  حوار  ثالثة: 
اأكرث  بن  يجمع  اأن  اأو  للتفاو�ض,  وحوار  للت�شاور, 
من �شكل واحد. اأما احلوارات الوطنية, وهي عادة 
االأ�شكال  بن  جتمع  اأن  يجب  فاإنها  التعقيد,  بالغة 
الت�شاور  املعلومات,  ت��ب��ادل  الثالثة/  وامل��راح��ل 
اتخاذ  اأج��ل  من  التفاو�ض  ثم  التفاهم,  اأج��ل  من 
احلا�شر  حتكم  اأ�ش�ض  اإىل  وال��و���ش��ول  ال��ق��رارات 

وامل�شتقبل.
اأن  يجب  التي  ال�شروط  عن  الكثري  تب  oك ولقد 
يتخلى  اأن  اأب��رزه��ا  من  ح��وار.  اأي  لنجاح  ر  lتتوف
ويكونوا  ال�شابقة  اأح��ك��ام��ه��م  ع��ن  امل��ت��ح��اورون 
يعتر  واأن  جديدة,  اأحكام  لتبني  ا�شتعداد  على 
واأن  متعاونن,  كزمالء  بع�شًا  بع�شهم  املتحاورون 
يقوم  ل��ل��ح��وار  ق��ائ��د  االأح����وال  جميع  يف  ي��وج��د 

التفاهم  على  وامل�شاعدة  النظر  وجهات  بتقريب 
بن املتحاورين وذلك ب�شكل حيادي ومو�شوعي غري 

منحاز على االإطالق.
اأجواء  يف  تنعقد  التي  الوطنية,  احلوارات   sلكن
طول  يف  الكرى  التغيريية  ال�شعبية  احل��راك��ات 
معامل  �شتحدد  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  وع��ر���ض 
امل�شتقبل العربي, حتتاج, باالإ�شافة اإىل ما �شبق من 

�شروط عامة, ل�شروط اأخرى بالغة االأهمية.
بن  جتري  الوطنية  احل��وارات  كانت  ملا   :nاأوال
االأنظمة ال�شيا�شية احلاكمة من جهة وبن flتلف 
مكونات وقوى املجتمع من جهة ثانية, فاإن �شلطات 
الدولة حتتاج اأن تقبل بالتعامل مع املعار�شة على 
االأخ�ض كندu م�شاوm لها, ت�شاأل فيجاب عليها, تقرح 
في�شتمع اإليها, ترف�ض فيوؤخذ ذلك بعن االعتبار. 
للنظام  املوالية  القوى  على  تنطبق  ال  والندية 
فالندية  دعى حل�شور احلوار,  oت التي  ال�شيا�شي من 
تفر�ض اال�شتقاللية والقدرة على املواجهة, وهو 

ما ال يتوافر يف هذه القوى املوالية.
 uثانيا: هناك نقاط مف�شلية تعتر مفاتيح الأي
يف  النقاط  هذه  تتمثل  العربي  الوطن  يف  ح��وار. 
ي�شمح  تنظيم  اأو  قانون  اأو  مظهر  لكل  تامة  اإزال��ة 
وامل�شاواة  العدالة  اإحالل  ويف  اال�شتبداد,  بوجود 
االإ�شكالية,  تلك  حتل  مل  اإذا  مكانها.  واحل��ري��ة 
وم�شاحلها  اأخ��رى  �شيادة  لهيمنة  مدخاًل  لتكون 
 åاحلدي ف��اإن  اأخ��رى,  فÄوية  �شيقة  م�شالح  على 
واالأجور  االإ�شكان  مثل  من  النفعية  اجلوانب  عن 
اأكرث  يكون  لن  وغريها  والتعليم  ال�شحة  وخدمات 

من لغوp عبثي عن حلول موؤّقتة.
الطرق  هي  ال�شيا�شية  احللول  اإن  اإذن,  ثالثا: 
حول  االتفاق  فبدون  االأخ��رى.  امل�شاكل  كل  حلل 
والعالقات  احلكم  واأنظمة  وال�شرعية  الد�شاتري 
والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطات  بن 
االقت�شاد  لق�شايا  احل��ل��ول  ف���اإن  واالإع��الم��ي��ة 
اأو  م�شوهة  حلواًل  �شتكون  والثقافة  واالجتماع 
والأن  حم��دودة,  اأقليات  �شالح  يف  ت�شب  اأو  عاجزة 
من  كل  دع��وة  ف��اإن  االأه��م  هي  ال�شيا�شية  الق�شايا 
وت�شويه  النقا�ض  ت�شتيت  يف  �شي�شاهم  ودب  هب 

االأولويات ودخول املتحاورين يف متاهات.
ال��داع��ي الإج���راء احل��وار هو وجود  اإن  راب��ع��ًا: 
وبن  احلكم  نظام  بن  متطابقة  غري  نظر  وجهات 
يركز  اأن  يجب  فاحلوار  معار�شة.  جمتمعية  قوى 
نقاط  الوقت حول  نقاط اخلالف وال ي�شيع  حول 
املحافظة  اأهمية  ح��ول  �شيختلف  فمن  االت��ف��اق. 
على البيÄة اأو اإيجاد العمل لل�شباب اأو حل م�شاكل 
جدول  ي�شبح  حتى  املعوقن  م�شاعدة  اأو  االإ�شكان 
يوجد  نوع  كل  على  حتتوي  �شلطة  احل��وار  اأعمال 
اخلالف  نقاط  واملك�شرات.  والفاكهة  اخل�شار  من 
دميقراطي  حكم  نظام  اإقامة  حول  اإنها  وا�شحة: 
مل�شاءلته  وخا�شع  ال�شعب  اإرادة  من  منبثق  ع��ادل 
من  منبثق  ظامل  ا�شتبدادي  نظام  وجه  يف  وذل��ك 

اإرادة فرد اأو اأقلية وغري خا�شع للم�شاءلة.
ال��ه��دف م��ن احل����وار يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي لي�ض 
اأ�شانيد  وله  ال�شم�ض,  و�شوح  وا�شح  اإن��ه  اأحجية, 

تاريخية كثرية.



ملحجبة  دولر  الف  ع�ضرون 
رف�ضâ �ضركة اأمريكية توXيفها

 عرب بو�شت – من رائد �شاحلة – منحت هيÄة حملفن فيدرالية 
20 الف دوالر كتعوي�شات ل�شابة حمجبة من منطقة تول�شا تعوي�شا 
لها عن اال�شرار الناجمة عن عدم توظيفها يف متاجر » ايركرومبي 
اية  منحها  رف�شت  الهيÄة  ولكن  احلجاب  ترتدى  النها   « فيت�ض  اند 

تعوي�شات عقابية .
تبنت  التى  الفر�ض  تكافوؤ  للجنة  طلبا  املحكمة  رف�شت  وق��د 
الق�شية بفر�ض عقوبات �شد ال�شركة ومع ذلك قالت املدعية الوف 
�شامانثا , 20 عاما , بانها �شعيدة جدا بالنتائج وم�شرورة الن ق�شيتها 

كانت عامة امام اجلمهور .
يف  ال�شركة  �شد  الق�شية  رفعت  قد  الفر�ض  تكافوؤ  جلنة  وكانت 
النها  الديني  التمييز  متار  ال�شركة  ان  بدعوى   2009 عام  ايلول 

اختارت عدم توظيف حمجبة .

 âضعودي اغت�ضب ابنته يعرت±: ”كان�
بها!“ اأو¤  واأنا  ب�ضباب  عالقة  على 

جرمية  يف  ال�شعودية  يف  العام  واالّدع��اء  التحقيق  هيÄة  حتقق 
االإن�شانية  م�شاعره  من  د  sجتر اأب  بطلها  املكي  املجتمع  هزت  ب�شعة 

ل اإىل ذئب ب�شري, اغت�شب ابنته. sكافة, وحتو
اأثناء  قال  اجلاين  االأب  اأن  ال�شعودية  ”�شبق“  �شحيفة  وذكرت 
واإنه اكت�شف هذه  لها عالقات ب�شباب كثريين,  ابنته  اإن  التحقيق: 
منه  حماولة  يف  غريي“,  من  بابنتي  اأوىل  ”اأنا  وق��ال:  العالقات; 
الإيجاد flرج جلرميته الب�شعة, فيما قال م�شدر اBخر: اإن االأب رمبا 

كان يبتّز ابنته ال�شحية; نتيجة لهذه العالقات.
وكان االأب ي�شتغل غياب زوجته وغفلتها وعدم انتباهها, ويعتدي 
حالة  يف  ودخلت  االأمّرين,  تعاين  االبنة  كانت  بينما  ابنته,  على 
ومل  البداية,  يف  مت  pد oش� التي  والدتها,  فاأبلغت  جّدًا;  �شيÄة  نف�شية 

�شّدق ما �شمعت اأذناها; حتى وقفت بنف�شها على املاأ�شاة oت
ر�شمية  �شكوى  قّدم  الذي  الفتاة,  خلال  م�شيبتها  الوالدة  و�شكت 
ملركز هيÄة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ومركز �شرطة جرول 
وهيÄة التحقيق واالّدعاء العام; حيå �شدرت التوجيهات بالقب�ض 

على الوح�ض الب�شري متلّب�شًا باجلرم امل�شهود; ملحاكمته �شرعًا.
وعانت الفتاة التي نoومت باأحد امل�شت�شفيات من ت�شّنجات نف�شية 

وع�شبية, وخ�شعت الإعادة تاأهيلها وعالجها.
اأن يطول  و بح�شب م�شادر ال�شحيفة ال�شعودية فاأنه من املتوقع 

االأب حكم الق�شا�ض وال�شلب; نظًرا لفظاعة جرميته.

العرو�س ت�ضعينية والعري�س Kمانيني 
طار  اي(  بي  )ي��و   � لندن 
بعدما  الفرح  من  ثمانيني 
مت��ك��ن م���ن اإق���ن���اع ع��رو���ض 
اأحالمه بالزواج منه بعدما 

بلغت ال�94 من العمر.
وقالت �شحيفة )�شنداي 
اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  م�����ريور( 
�شنة(   84( والكر  ديريك 
اأي���ل���ول/  3 يف  ���ش��ي��ت��زوج 

يف  حبيبته  املقبل  �شبتمر 
بعد  �شنة(   94( �شتانارد 
تقدمه  على  �شنة   12 مرور 

بطلب يدها.
واأو�شحت اأنه عندما طلب 

والكر الزواج من �شتانارد رف�شته بالرغم من انف�شالها عن زوجها, اإال 
اأنها ال توؤمن بفكرة الطالق.

االأول/ ت�شرين  يف  تويف  امل��راأة  زوج  اأن  اىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
اأكتوبر املا�شي عن عمر 97 �شنة, ووافقت االBن على الزواج من جديد 

من حبيبها الذي مل يفقد االأمل اأبدًا.
وقال والكر, وهو جراح �شابق يف �شالح البحرية امللكي, من منزلهما 

يف �شافولك اإن »املراأة املنا�شبة مل تاأت اإال االBن«.
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العلوية:  Wائفتها  تîاWب  يõب∂  �ضمر  الكاتبة 
و‹رمة Wاغية  وعائلته  قاتل  الأ�ضد  ب�ضار 

الفنان fiيي اإ�ضماعيل يحرتΩ القòايف و⁄ يلت≤ Ãبار∑ 
وينفي اعرتا�ضه على الPان ولكن Wلب تîفي�س ال�ضوت

ب�ضرية كدروع  ي�ضتîدمهم   Ωالن¶ا اأن  باإدرا∑  Wالبتهم 
نoقل عن الكاتبة ال�شورية, �شمر يزبك, قولها 
ال�شباب  اأح��د   « للثورة  االأوىل  االأي���ام  يف  اأن��ه 
الّراد,  يف  و�شعوه  درع��ا,  يف  ا�شت�شهدوا  الذين 
جثته,  اأخ��رج��وا  ومل��ا  القتلى«,  ح��ي«ب��راد  وه��و 
وجدوه قد كتب بدمه: »و�شعوين هنا واأنا حّي, 

�شالمي الأمي«. 
مرت االأيام وم�شهد نزيف دم »ال�شاب احلي« 
انتقل من درعا اإىل اأرياف دم�شق وحوا�شرها و 

اإىل مدن �شوريا بكاملها.
ال��ث��ورة,  يقتل  ومل  اخل���وف,  قتل   lر���ش��ا���ض
و�شفت �شمر يزبك, حقيقة م�شتخدميه, ورغم 
اأنهم من نف�ض طائفتها اإال اأنها و�شفتهم بالقتلة 
الطائفة  اأبناء  وطالبت  املجرمة,  والع�شابات 
بعدم التحول اإىل وقود لنريان اأ�شعلوها يف مدن 

�شوريا. 

املتظاهرون نور �شوريا 

على  كلمتها  ب��داي��ة  يف  يزبك  �شمر  ت�شجع 
االإمام  كان  لو  فتقول«  املتظاهرين  الفي�شبوك 
اأول  لكان  بيننا,  يعي�ض  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي 
الكرمية,  ال�����ش��وري��ة  االأر�����ض  ف���وق  متظاهر 
ولراأيتم وجهه داميًا, املطالبون باحلق, والذين 
مترغوا حتت اأبواط الع�شكر واالأمن, هم فكرة 

نور من وجه احلق الذي نادى به االإمام«.
من  جتد  لكنها  اأهلها  غ�شب  الكاتبة  تخ�شى 
فتقول:«اأعرف  وايقاظهم  تنبيههم  ال�شرورة 
كم �شيغ�شبكم هذا احلديå, اأعرف اأنكم تراأمت 
للوقوف  جم��ال  م��ن  هناك  يعد  مل  االBن  مني, 
امل�شتبد  النظام  يفعله  ما  اجتاه  حيادي  ب�شكل 
حتولوا  الذين  ورجالكم  الفقرية,  قراكم  بكم; 
يف  عمرًا  ق�شوا  الذي  ومثقفيكم  مرتزقة,  اىل 
طاغية  بعائلة  املتمثل  النظام  النظام,  �شجون 
يف  وت�شتمر  ل��ه��ا,  ب�شريًا  درع���ا  منكم  جتعل 
احلق  م�شار  عن  وحترفكم  وطغيانها,  جروتها 
الذي طاملا �شعيتم يف االأر�ض, وت�شردمت وذقتم 

عذابات ال هول لها من اأجله«.

ول��ك��ي ال ي��رب��ط��وا ال��ط��ائ��ف��ة ب��ال��ن��ظ��ام, 
نظرها,  من  زائل  الثاين  بينما  باقية,  فاالأوىل 
تتابع:«زوال العائلة املجرمة احلاكمة ال يعني 
اأبقى, واأعز, يذهبون  زوااًل للطائفة. الطائفة 
وتعي�شون بن اإخوتكم, لهم ما لكم, ولكم ما لهم, 
معنى  تعلمت  وفل�شفتكم  ثقافتكم  اأ�شطر  وعلى 
اأن نقول احلق, ولو على موتنا, اأمل يدفع االإمام 

علي بن اأبي طالب حياته ثمنًا للحق؟.

انظرو اإىل احلقيقية 

اإىل  للنظر  »طائفتها«  اأب��ن��اء  �شمر  تطلب 
لن تروا احلقيقة,  اإىل متى  احلقيقة فتقول«: 
والع�شابة  ماء؟  ااإىل  ال�شوري  الدم  حتول  وقد 
قتلى  ال�����ش��وري��ن  م��ن  جعلت  ال��ت��ي  احل��اك��م��ة 
جعلت  يدفنون,  وال  الطلق  الهواء  يف  يتعفنون 

منكم اBالت قتل لها« .
ال�شيطانية  االألعاب  اأعرف  الأين  »اأ�شاحمكم 
الذي  واخل���وف  عليكم,  النظام  مار�شها  التي 
مما  اأك��رث  االأن  ظلمون  oت تابعن,  اإىل  حولكم 
ظلمتم يف تاريخ اإباداتكم واملذابح التي تعر�شتم 

لها. لكن التاريخ لن ي�شاحمكم. التاريخ �شيقف 
وي�شهد اأنكم اأنتم من عانيتم من القتل, حتولتم 
يكون  اأن  بن  خري  عندما  واإمامكم  قتلة,  اإىل 

قاتاًل اأو قتياًل, اختار اأن يكون قتياًل«.
الطاغية  يقوله,  فيما  اجل��الد  ت�شدقوا  »ال 
واحد يف التاريخ, يغري �شكله, ولكن روحه تبقى, 
الدين,  بلبو�ض  الطاغية  ه��ذا  خدعكم  وق��د 
وهو منه بريء, يدا الطاغية مغم�شتان بدماء 
روح  هو  ال�شورين,  بدماء  الوطن,  يف  اأخوتكم 

الطاغية التي قتلت احل�شن واحل�شن«.
�شمر  تختم  اأه���ل���ه,  ينقذ  اأن  ي��ري��د  ك��م��ن 
زرعها  التي  الق�شور  خطابها«:انزعوا  يزبك 
اإىل  للعودة  وا�شتعدوا  واالإج��رام,  القتل  نظام 
وان  واأ�شلكم.  وثقافتكم  وطيبتكم  طهارتكم 
معنى  وانتهى  انتهيتم  فقدت  ه��ذا,   çيحد مل 
نوركم  وذه��ب  وال��روح��ي,  الفل�شفي  وج��ودك��م 

االأعلي اىل غري رجعة«.

على قائمة ال�شرف 

مل يكن اأنحرافًا عن الدرب ما قالته الكاتبة 
ال�شورية, �شمر يزبك, على ال� »في�شبوك«, فطاملا 
عرف عنها الدخول يف »املحرمات« عر كتاباتها 
ورواياتها ال�شيما يف »ال�شل�شال« التي حتكي عن 
العقائدية  املجتمعات  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
بالرميز  يزبك  �شمر  فيها  وت�شري  وال�شمولية 
كذلك  ال�شوري,  باملجتمع  نافذة  �شخ�شيات  اإىل 
مل  م�شتمرة  وكتابات  اأخ��رى  رواي��ات  يف  فعلت 
نخوة  جذور  طرفيه  على  يروي  كنهر,  تنقطع 

�شورية ال مثيل لها. 
و�شعت  م�����ش��رف��ة,  وم��واق��ف  ح��اف��ل,  �شجل 
ال�شرف  الئحة  على  يزبك  �شمر  الكاتبة  اأ�شم 
ال�شورية  للثورة  اBخرين  موؤيدين  ت�شم  التي 
�شكاف,  ومي  �شقري,  و�شميح  ن�شري,  اأ�شالة  مثل 
ر�شي  اBل  حممد  و  مل�ض,  االأخ��وان  وامل�شرحين 
 oاإلتزام الثقافة,  و  الفن  اأن  اكد  ممن  وغريهم 

ولي�ض متثياًل.

لندن � اعتر الفنان امل�شري حميي اإ�شماعيل 
اأن ليبيا تتعر�ض )يف الوقت احلايل( اإىل حرب 
�شليبية, موؤكدا اأنه ما زال يحرم العقيد معمر 
القذايف, الأنه رجل وطني وي�شاعد فل�شطن وكل 

احلركات التحررية.
التي  »املخبول«  روايته  اأن  اعتر  حن  ويف 
يناير   25 ثورة  بقيام  تنباأت   2001 عام  كتبها 
فاإنه اأ�شار اإىل اأنه مل يتمن لقاء الرئي�ض ال�شابق 
ح�شني مبارك مثل باقي الفنانن, واأنه اإذا كان 
النا�ض  باأموال  �شيطالبه  كان  فاإنه  به  التقى 

الفقراء التي متت �شرقتها.
»ك�ض  برنامج  مع  مقابلة  يف  اإ�شماعيل  وقال 
ملك« على قناة »احلياة« الف�شائية »القذايف مل 
ومازالت  عنه,  فيلما  عملت  اإذا  بالقتل  يهددين 
حتى االBن اأحرم هذا الرجل, الأنه وطني ومل 
يكن خائنا وال عميال, كما اأنه رجل طيب جدا 
احلركات  وكل  فل�شطن,  مل�شاعدة  دائما  ي�شعى 

التحريرية يف العامل«.
»اإذا كان القذايف حاكما فيه م�شحة  واأ�شاف 
ديكتاتورية, فاإن كل احلكام العرب ديكتاتوريون 
وهذه هي امل�شكلة, والقذايف ثائر دائما وحما�شه 
غري م�شبوق, وقد تخونه ح�شاباته لكن بداخله 
ليبيا  يف   çيحد ما  ووطنية.  اإن�شانية  جوانب 
حاليا حرب قبائل وخيانات غري عادية, كما اأن 

البالد تتعر�ض اإىل حرب �شليبية«.

»املخبول«  روايته  اأن  امل�شري  الفنان  واعتر 
ث��ورة  بقيام  ت��ن��ب��اأت   2001 ع��ام  كتبها  ال��ت��ي 
روايته  يف  �شجل  اأن��ه  اإىل  م�شريا  يناير,   25
زيف  حالة  تعي�ض  كانت  التي  البالد  اأو���ش��اع 
يف  فا�شد  �شيء  كل  وكان  وخداع,  وديكتاتورية 

م�شر, حيå كانت تعاين من نظام ديكتاتوري.
لقاء  يتمن  مل  اأن���ه  على  اإ�شماعيل  و���ش��دد 
باقي  مثل  م��ب��ارك  ح�شني  ال�شابق  الرئي�ض 
الفنانن يف عيد الفن االأخري, الفتا اإىل اأنه اإذا 
كانت اأتيحت له الفر�شة والتقى »مبارك« مثلما 
باأموال  �شيطالبه  كان  فاإنه  الرواية,  يف  كتب 

النا�ض الفقراء التي متت �شرقتها.

القادم  الرئي�ض  يكون  اأن  اأمله  عن  واأع��رب 
يظلم  واأال  الد�شتور,  ويحرم  نظام,  رجل  مل�شر 
ال�شعب, م�شيدا بالرئي�ض الراحل اأنور ال�شادات 
الذي كان ي�شيد بفنه ويقول اإنه ي�شتحق اأو�شكار 

عن دوره يف فيلم »االإخوة االأعداء«.
�شوت  على  اعرا�شه  امل�شري  الفنان  ونفى 
االأذان, حيå و�شف االأمر بال�شائعة ال�شخيفة, 
لكنه �شدد على اأن اأ�شفل منزله م�شجدا وموؤذنا 
يخف�ض  اأن  منه  طلب  واأن��ه  جدا,  عال  و�شوته 
االأذان  لفكرة  تاأييده  مبديا  امليكرفون,  �شوت 
�شوت  يكون  اأن  ب�شرط  امل��وح��د,  االإل��ك��روين 
�شوته  م��ن  يفزع  ال  حتى  flف�شا  امليكرفون 

العايل.
»حد  فيلم  يف  �شارك  اأن��ه  اإ�شماعيل  واأو�شح 
لقيمة  ج��الل  رام��ز  الفنان  مع  حاجة«  �شامع 
الدور; الأنه جمع عنا�شر متميزة يف ال�شيناريو 
واالإخراج واالإنتاج, وكان اأول فيلم جيد يعر�ض 
»�شيد  فيلم  اأن  اإىل  م�شريا  �شنة,   15 بعد  عليه 
تامر  من  بدال  باخلطاأ,  عليه  عر�ض  العاطفي« 
ح�شني, كما اأنه يرف�ض العمل فيه الأن دوره مل 

يكن البطولة.
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ال�ضلطة تطالب الإنرتبول باعتقال دحالن

تهم بت�ضميم عرفات، واغتيال قيادات، وانقالب ع�ضكري، وجتارة اأ�ضلحة وف�ضاد
التحقيق  املكلفة  اللجنة  تقرير  ك�شف 
املركزية  اللجنة  ع�شو  دح���الن,  حممد  م��ع 
�شلوعه  احلركة,  من  وامل��ط��رود  فتح  حلركة 
الراحل  الفل�شطيني  الرئي�ض  ت�شميم  يف 
ع�شكري  النقالب  والتخطي§  عرفات,  يا�شر 
قيادات  ت�شفية  وحماولة  الغربية,  بال�شفة 

فل�شطينية.
رئي�ض  من  اأعده كل  الذي  التقرير  وح�شب 
عبد  الطيب  ونائبه  االأحمد,  عزام  اللجنة, 
غربية  اأبو  عثمان  اللجنة,  ومقررا  الرحيم, 
ووكالة  نت  اجلزيرة  عر  ون�شر   ,åشع� ونبيل 
االنباء اللف�شطينية »معا«, مت توجيه ر�شائل 
وبرقية  دح��الن,  مع  التعامل  بعدم  لل�شفراء 

لالإنربول للمطالبة باعتقاله واأعوانه.
ال�شلطة  ف�����اإن  ن����ت,  ل��ل��ج��زي��رة  ووف���ق���ا 
دول��ي��ة  ل�����ش��غ��وط  ت��ت��ع��ر���ض  الفل�شطينية 
وعربية لطي ملف دحالن وعدم حماكمته اأو 

مطاردته.
ت�شليم  مع  التقرير  عن  الك�شف  ويتزامن 
الواقع  دح��الن,  بق�شايا  التحقيقات  حم�شر 
الفل�شطيني حممود  للرئي�ض  يف 118 �شفحة, 

عبا�ض.
خالل  نفى  دحالن  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
التحقيق معه التهم التي ن�شبت اإليه يف جميع 

امللفات, رغم وجود اأدلة تدينه.
واغتيال  ع��رف��ات  يا�شر  ال�شهيد  ت�شميم 

قيادات فل�شطينية
تهم  ل��دح��الن  وج��ه��ت  ال��ت��ق��ري��ر,  وح�شب 
بامل�شاركة يف اإدخال علب دواء م�شمم للرئي�ض 

الفل�شطيني يا�شر عرفات.
تواجد  اأثناء  اأنه  التحقيق  نتائج  واأك��دت 

يف  الع�شكري  ير�شي  م�شت�شفى  يف  ع��رف��ات 
باري�ض, قام دحالن مبقابلة م�شوؤول يف احلر�ض 
علب  ح��رق  منه  وطلب  اهلل,  ب��رام  الرئا�شي 
الدواء اخلا�شة بالرئي�ض, وهو ما اعرف به 
عدد من مرافقي عرفات عند التحقيق معهم.

وي��ت��ح��دç ال��ت��ق��ري��ر ع���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق مع 
لقيادات  اغتياالت  بتنفيذ  ال�شلوع  يف  دحالن 
وجتارية,  واإعالمية,  �شيا�شية,  فل�شطينية 
اللواء  منهم  نا�شفة,  بعبوات  ا�شتهدافها  عر 
واملن�شق  عجوة,  اأب��و  وح�شن  مدحت,  كمال 
العام لهيÄة االإذاعة والتلفزيون, ه�شام مكي.

ر�شا وف�شاد
ر�شا  ق�شايا  يف  للتحقيق  دحالن  خ�شع  كما 
وف�شاد, وتوظيف للمال العام ل�شالح �شركاته 
االقت�شادية اخلا�شة, وحقق معه اأي�شا ب�شاأن 
واالإم��ارات  �شوي�شرا  ببنوك  املودعة  اأمواله 

ومملكة اجلبل االأ�شود.
وت�شري التحقيقات اإىل قيام دحالن ب�شراء 
با�شمه,  وت�شجيلها  االأردنية  �شيحان  جريدة 
يف  اأي�شا  معه  التحقيق  ومت  ذل��ك,  نفى  لكنه 
اأجل متويل ف�شائية  تلقاها من  التي  االأموال 

الغد االأردنية.
م�شروع  اأن  التحقيق  اأثناء  دحالن  وادعى 
الف�شائية جتاري ذو هدف وطني, وذلك رغم 
اعراف موظفن يف القناة اأثناء ا�شتجوابهم 
عبد  ليا�شر  التعر�ض  منهم  طلب  دحالن  باأن 

ربه وحممود عبا�ض.
ا�شتهداف مقر الرئا�شة وزرع اأجهزة تن�شت

ووج��ه��ت ل��دح��الن ت��ه��م ب��ا���ش��ت��ه��داف مقر 
 åالرئا�شة ومبان حكومية واأمنية اأخرى, حي
عمل على جتنيد �شباط وموظفن يف موؤ�ش�شة 

الرئا�شة واالأجهزة االأمنية ل�شاحله.
اأبو عو�ض, م�شوؤول  وتطلع دحالن لتجنيد 
بعد  للتهديد  تعر�ض  الذي  الرئا�شي,  احلر�ض 
اال�شرائيليون  قام  لهذا  ونتيجة  ذلك,  رف�شه 

باعتقاله.
يف  تن�شت  اأجهزة  ب��زرع  دح��الن  اتهم  كما 
ومكاتب  واالأمنية,  الوزارية  املباين  من  عدد 
ت�شجيالت  وجود  ورغم  flتلفة,  �شخ�شيات 
اأمنية  ���ش��خ�����ش��ي��ات  م���ع  ل���دح���الن  ���ش��وت��ي��ة 

فل�شطينية توؤكد ذلك فاإنه نفى هذا االأمر.
ان��ق��الب ع�����ش��ك��ري وجت����ارة اأ���ش��ل��ح��ة مع 

مواطنن من فل�شطينيي الداخل
وخ���ط���§ دح��������الن, ح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر 
يف  ع�شكري  ان��ق��الب  لتنفيذ  والتحقيقات, 
�شلطة  على  واالنقالب  الغربية,  ال�شفة  مدن 
الرئي�ض اأبي مازن, ونفى دحالن ما وجه اإليه 

من تهم ب�شراء اأ�شلحة لهذا الهدف.
�شفقات  ب��اإب��رام  تهم  لدحالن  وجهت  كما 
اأ�شلحة مع جتار عرب داخل اخل§ االأخ�شر, 
بجنن  االأق�شى  كتائب  يف  ن�شطاء  واع��رف 
عن نية دحالن تنفيذ flط§ ع�شكري مبدن 

ال�شفة.
كما اتهم دحالن باحل�شول على ثالثمائة 
األف دوالر من اجلÔال االأمريكي كيå دايتون 
عام 2005, لت�شكيل قوى اأمنية تابعة له بغزة, 
االن�شحاب  ملف  من  اأم��وال  اختال�ض  وكذلك 
االأح��ادي  الف�شل  خطة  يف  امل�شتوطنات  من 

اجلانب, واملتاجرة يف التمور اال�شرائيلية.

ونهجا.. موD�ض�ضة  بو�ضفها  الدحالنية 
 خالد بركات

ال ميكن لعاقل اأن يلغي احلقيقة واملنطق وي�شدق 
اللجنة  م��ن  املف�شول  الع�شو  دح���الن  حممد  ب���اأن 
فتح  يف  البالوي  »كل  �شبب  هو  فتح  حلركة  املركزية 
وال�شاحة الفل�شطينية« اإال اإذا اأردنا اأن ن�شلم عقولنا 

.ßللعّرافات والدجالن وقراء الكف واحل
نف�شه,  ي�شف  كما  ال�شلطة«  »اب���ن  ه��و  دح���الن   
مالزمة,  ظاهرة  ميثل  وهو  االأمنية,  موؤ�ش�شتها  وابن 
 1993 ع��ام  ول��دت  التي  اأو�شلو  ملرحلة  كال�شرورة, 
باعتبارها  عليها  »الدحالنية«  ا�شم  اإط��الق  وميكن 
الذي  املت�شلق  الفل�شطيني  لل�شيا�شي  وطريقا  نهجا 
بامل�شروع  يوما  ع��رف  ما  اأو  ف  ت.  م.  لورثة  انتمى 

الوطني الفل�شطيني!
 ال �شك لدينا اأن حممد دحالن ي�شعر بالغÍ ورمبا 
اأكن  مل  ق��اع��دة:  على  وذل��ك  واخل��ي��ان��ة,  اخلديعة 
يخ�شع  الذي  الوحيد  اأك��ون  فلماذا  الوحيد  الفا�شد 

احل�شيني  ورفيق   åشع� ونبيل  فتوح  روحي  و  عمرو  نبيل  ال�شيد  النتيجة  هذه  اىل  �شبقه  لقد  والعقاب؟  للمحا�شبة 
واBخرون, وعندما �شكلت جلان التحقيق, يف املجل�ض الت�شريعي, اكت�شفت اأن 320 مليون دوالر هدرت من املال العام يف 

�شنة واحدة, و�شمعنا من البع�ض حينÄذ من دافع عن نف�شه بحجة اأنه لي�ض احلرامي الوحيد!
ال�شلطة عليها. ومع  ال�شافلن بعد هيمنة  اأ�شفل  اإىل  الفل�شطينية التي عرفت با�شم م. ت. ف  املوؤ�ش�شة   انحدرت 
توقيع اتفاق اأو�شلو تربع تيار االأمن واملال على القرار الفل�شطيني, تارة بحجة »حمايته« و »حماية امل�شالح واحلقوق 
الفل�شطينية« وتارة اأخرى بذريعة »االتفاقيات املوقعة«, وحتت هذه احلج والذرائع الواهية ارتكبت ع�شابة دحالن 

وبغطاء من يا�شر عرفات واأبو مازن الع�شرات من اجلرائم بحق �شعبنا.
 اإن �شبكة االنرنيت مليÄة باأ�شرطة فيديو وت�شجيالت و�شور ومقاالت ووثائق وغريها من �شواهد ودالئل تبن 
وجه  على  فتح  وحركة  ال�شلطة  يف  القيادات  من  وغريه  ال�شخ�ض  هذا  بجرائم  الفل�شطينية  القيادة  وعلم  معرفة 

اخل�شو�ض, وبع�شهم اأع�شاء وزمالء لل�شيد دحالن يف اللجنة املركزية حلركة فتح.
 اأعطني ا�شم قيادي اأمني واحد تقلد مواقع متقدمة يف اأجهزة ال�شلطة, ومل يرتكب جرمية بحق اأبناء �شعبه؟ 
ال�شيد جريل الرجوب مثال الذي له ت�شجيل كامل يف حمادثة مع ال�شهيد الدكتور عبد العزيز الرنتي�شي يقول له 
حرفيا اإن اأوامر االعتقال كانت تاأتيه من اأعلى هيÄة قيادية وبح�شور كل اجلمع. ومكاملة اخرى للرجوب مع قيادي يف 

حركة فتح من قطاع غزة يقول فيها الرجوب عن ممار�شات دحالن وامل�شهراوي وغريهم ما قاله مالك يف الوي�شكي!
 األي�ض التن�شيق االأمني مع العدو ال�شهيوين جرمية ترتكب يوميا بحق �شعبنا وعلى عينك يا تاجر؟ األي�ض التعاون 
واقعا  اأمر  باعتبارها  الفل�شطينية  القوى  بع�ض  من  ومقبولة  م�شروعة  �شارت  – لالأ�شف-  وطنية  جرمية  العدو  مع 
وخالفا يف الروؤية! هل اخليانة وجهة نظر كما يقول ل�شان حال ال�شارع الفل�شطيني؟ ثم ماذا عن اختطاف القائد 

اأحمد �شعدات ورفاقه الذين مت ت�شليمهم للعدو حتت حرا�شة بريطانية واأمريكية؟ األي�شت هذه جرمية؟
 املحا�شبة احلقيقية جتري حن يتم ت�شكيل جلان م�شتقلة للتحقيق, تبحå وحتقق يف كل هذه اجلرائم وغريها.. 
حينها فق§, �شنكت�شف اأننا مل نكن اإزاء ق�شية �شخ�ض فا�شد, بل اأمام �شلطة فا�شدة من راأ�شها وحتى اأخم�ض قدميها, 

بل اأمام ق�شية كرى يتم اغت�شابها يف و�شح النهار!
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اأردوغان يعلن }نهاية حقبةz: نفد �ضÈنا ولن نبقى متفرجني
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حممود  ال�شيخ  امل�شري  الداعية  اأث��ار 
امل�شرية   ال�شاحة  عامر اجلدل جمددًا يف 
حممد  ال�شابق  الرئي�ض  حماكمة  برف�شه 
اإهانة  املحاكمة  معترًا  مبارك,  ح�شني 

لل�شعب  امل�شري والرئي�ض ال�شابق.
وقال عامر اإن لديه اأدلة �شرعية بعدم 

جواز حماكمة مبارك, الأنه
اأعادت  التي  اأكتوبر  حرب  اأبطال  اأحد 
الكرامة مل�شر, كما اأنه كان »�شلطان« م�شر, 

هان اأو يحاكمه اأحد. oوال يجوز اأن ي
ومنجزات  لف�شل  بالتنكر  امل�شري  لل�شعب  �شمنيًا  اتهامًا  ال�شيخ  ووج��ه 
واالBن  اأكتوبر,  ن�شر  �شاحب  ال�شادات  قتلوا  )امل�شريون(  فهم  روؤ�شائه, 

يحاكمون مبارك اأحد قادة الن�شر مع ال�شادات.
�شقوط مبارك غري �شرعي

دمنهور  مدينة  يف  ال�شنة  اأن�شار  جمعية  رئي�ض  عامر,  ال�شيخ  واعتر 
غري  اأن��ه  و�شفه,  كما  »االإم��ام«  اأو  مبارك,  اإ�شقاط  اأن  البحرية,  مبحافظة 
�شرعي, الأن االإ�شالم ال يجيز اخلروج على »ال�شلطان« اأو احلاكم, وال يجيز 
الثورات اأو خلع احلاكم اإال يف حالتن, هما منع النا�ض من ال�شالة, اأو الردة 

عن االإ�شالم.
تلوا يف ثورة يناير/كانون الثاين من امل�شرين  oووفقًا لهذا الراأي, فاإن من ق
العدو, ما يعني ح�شب  قتلوا يف حرب �شد  oي »�شهداء وهميون«, حيå مل  هم 

راأي ال�شيخ اأنه ال جتوز حماكمة مبارك ب�شبب قتلهم.
غري  الك�شب  ال��ث��وار,  قتل  وه��ي  مبارك,  اإىل  املوجهة  التهم  عامر  وفند 
لها  اإنه ال يوجد  الغاز الإ�شرائيل, واحدة تلو االأخرى, وقال  امل�شروع, وبيع 

اأي دليل اأو �شند �شرعي.
متجيد الهزمية واإهانة االنت�شار

وقال عامر اإن امل�شرين مل يحاكموا امل�شوؤول عن هزمية 67, والذي ت�شبب 
يف قتل 100 األف جندي م�شري يف احلرب, لكنهم قتلوا ال�شادات الذي حارب 

وانت�شر يف اأكتوبر, واالBن يحاكمون مبارك �شريكه يف �شنع الن�شر.
اأكتوبر 73, فهذه احلرب  اإنه ال يجوز الت�شنيع بقادة حرب  وقال ال�شيخ 
متثل قيمة كبرية يف التاريخ امل�شري والعربي واال�شالمي, الأنها جاءت بعد 
ذل وانك�شار, بل ذهب للقول باأنه لو اأن جنديًا اأطلق طلقة واحدة على يهودي 
يف احلرب جلعلنا له خ�شو�شية, فكيف احلال مببارك قائد القوات اجلوية 
امل�شرين  الطيارين  واأعد  الذي درب  الكلية اجلوية  يف تلك احلرب, وقائد 

لتلك احلرب.
لو  �شخ�شيًا  واأنه  روؤ�شائهم,  ملعروف  بالتنكر  امل�شرين  �شمنًا  عامر  واتهم 
وجد دولة عربية اأو اإ�شالمية تقبل جلوئه, ف�شوف يذهب اإليها, ويرك هذا 
املجتمع بعدما و�شل اإليه, وقال اإن ما يحدç االBن من حماكمة, واإهانة مل�شر, 
عبدالنا�شر  وميجد  ال�شادات,  قتل  الذي  امل�شري,  ال�شعب  على  غريبًا  لي�ض 

امل�شوؤول عن الهزمية.
ت�شدير الغاز جائز �شرعًا

وقال عامر اإنه ال يجوز اأي�شًا حماكمة مبارك على ت�شدير الغاز الإ�شرائيل 
التعامل  يجوز  وعليه  عهد,  وبينها  بيننا  دولة  فهي  ال�شرعية,  الناحية  من 
معها بيعًا و�شراء, م�شتداًل بتفاو�ض الر�شول »�شلى اهلل عليه و�شلم« مع قبيلة 

غطفان خالل غزوة اخلندق.
اإ�شرائيل,  مع  التعامل  ج��واز  على  ال�شرعية  لالأدلة  �شرده  معر�ض  ويف 
ا�شت�شهد براأي لل�شيخ يو�شف القر�شاوي, الذي و�شفه باأنه »�شيخ اخلوارج«يف 

الع�شر احلايل.
وقال عامر اإن امل�شرين اأهانوا �شوزان, زوجة مبارك وزوجات جنليه عالء 
وجمال, وهن م�شلمات بنات م�شلمن, بينما مل يهينوا »كاميليا ال�شليبية« - 
ح�شب و�شفه - يف اإ�شارة اإىل كاميليا �شحاتة التي كان قد تردد اأنها اأ�شلمت 
اأزمة عنيفة بن امل�شلمن واالأقباط  واأن الكن�شية احتجزتها, ما ت�شبب يف 

يف م�شر.
واتهم ال�شيخ من خا�شوا يف عر�ض مبارك, باأنهم منافقون ويبغون ر�شاء 

النا�ض و�شخ§ اهلل.
حمذرًا  م�شر,  و�شعب  ملبارك  اإهانة  املحاكمة  اأن  على  بالتاأكيد  وختم 
اأهان  »من   åبحدي م�شت�شهدًا  ح�شن,  �شدام  بعد  العراق  م�شري  من  امل�شرين 

ال�شلطان اأهانه اهلل«.
و�شبق لعامر اأن اأثار �شجة قبل الثورة وقبل تنحي مبارك بفتوى اأباح فيها 

دم الدكتور حممد الرادعي, النا�ش§ ال�شيا�شي واملر�شح املحتمل للرئا�شة.
ورد اأن�شار الرادعي باأنه عميل جلهاز اأمن الدولة املنحل, وهي اتهامات 
نفاها عامر, وقال اإنه ال تربطه اأي �شلة من اأي نوع باأمن الدولة اأو بال�شلطة, 

واأنه يتحرك من منطلق كونه مواطنًا م�شريًا.

االمتن  فقيد  روح  على  الفاحته  ن��ق��راأ  ب��داي��ة 
مّنه  بال  اعطى  الذي  اجلليل   واال�شالميه  العربية 
وبال ت�شيي�ض لكل منحة  قدمها كان يرجوا من ورائها 
وجه اهلل  ال�شيخ زايد بن �شلطان اBل نهيان طيب اهلل 
ثراه واأ�شكنه ف�شيح جنانه مبا ك�شبت يداه من اعمال 
ولفل�شطن  اجل��ري��ح  ل��غ��زة  ق��دم  فقد  وال���ر  اخل��ري 
ا�شقانا  ع��ن��دم��ا  �شل�شبيال  م���اء  و���ش��ق��ان��ا  ول�����الأردن 
ال�شهيانه ماء املجاري واأول من فتح موؤائد الرحمن 
جلياع العرب وامل�شلمن ودفع هنا وهناك الكثري ومل 
ي�شميها مكارم وقد ا�ش�ض ل�شعبه االماراتي كل و�شائل 
بيته  وكان  الكرمي  والعي�ض  والدميقراطيه  احلريه 
من  وياأكلون  �شويا  ي�شهرون  �شعبه  ابناء  لكل  ديوانا 
مالهم يف بيت اأبيهم املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
ا�شرة  تكادهم  حتى  النا�ض  بن  بالعدل  حكم  الذي 
العرب  بكاه  الذي  اجلليل  �شيخهم  كنف  يف  واح��دة 
وامل�شلن حتى قالوا عنه اخلليفةال�شاد�ض .بعد عمر 
بن عبدالعزيز ر�شي اهلل عنه واللي يف الرجال بنعد  
تليق  خا�شه  مقالة  العظيم  الرجل  لهذا  و�شاأفرد    .

مبقامه الطيب الطاهر .
ال�شيخ  ولبنان  العرب  فقيد  روح  على  نرحم  كما 
ا�شتقرار  يف  �شببا  كان  الذي  احلريري  رفيق  اجلليل 
لبنان وترك وراءه ارثًا من املتعلمن واملثقفن الذين 
كانوا باالBالف يدر�شون من خالل موؤ�ش�شاته وبرامج 
يا�شهيد  اهلل  فرحمك  الغايه ً  لهذه  اع��دت  وطنيه 
التي  الغدر  يد  وان  وا�شعه  رحمة  .والعرب  لبنان 
امتدت اليك امتدت للعمل اخلريي وامتدت اىل كل 
كان  لو  حتى  بنعد  الرجال  يف  واللي  لبنان  يف  بيت 

�شرقة منحه نفطيه للوطن .
النظام  يريد  م��اذا  يريد   م��اذا  نت�شاءل  واالBن 
ال�شعودي  من هذا االغداق التاBمري الذي ما كان يف 
يوم من االيام لوجه اهلل بل الف�شاد االمتن العربيه 
يف  التخلف  وتكري�ض  ال��ذ·  و���ش��راء  واال�شالميه 
عامه   العربي  وال��وط��ن  خا�شه  العربيه  اجل��زي��ره 
النظام  ممار�شات  لف�شح  حمدده  ا�شÄله  اأطرح  وهنا 

ال�شعودي .
منذ بداأ الرثاء يعم اجلزيره العربيه ب�شبب تدفق 
النق§ واعتالء النظام ال�شعودي �شدة االثرياء اأما 
كان عليه ان يقلد املرحوم ال�شيخ زايد  ال�شيخ زايد 
�شاحب الثقافه الب�شيطه وال يعيبه ذلك فنبينا كان 
عليها  فاأجزل  اأمته  احتوى  الكبري  قلبه  ولكن  اأميا 
ه وال تاBمر عليها كالنظام ال�شعودي  nالعطاء بدون من
الذي يتكرم باملليارات ال حبا فينا بل لدفع نظامنا 
ور�شوة  رغبه  تلبية  ثمن  �شعبه  مع  مواجهة  اىل 
النظام ال�شعودي التي يراد بها باطل ومن اجل منع 
اوت�شويف اجراء ا�شالحات �شامله يف وطننا حتى ال 

ي�شل دخانها اBىل النظام ال�شعودي .
ت�شكنوا  اأن   االث��ري��اء  ايها  بكم  اوىل  ك��ان    اأم��ا 
�شعبكم يف م�شاكن كرميه بدل ال�شفيح او الزينكو ) 
اما اوىل   . القذايف ويفتخر  ( كما يفعل نطام  زنقه 
بكم بدل �شفقات الت�شليح  والكوم�شن عليها ان رفعتم 

احلرب  اي��ام  منذ  والت�شنيع   العلمي   åالبح �شقف 
وتكميم  القمع  بدل  العلم  نا�شية  وامتلكتم  البارده 
الذي  امل�شطهد   املقهور  العظيم   ل�شعكبم  االف��واه 
األي�ض اوىل بكم من دفع نقم  ي�شتحق منكم الكثري . 
اموالكم للحكام ان ا�شتوعبتم طوابري العاطلن عن 
العمل  يف الوطن العربي عامه واالردن بخا�شه  ممن 
يحملون flتلف م�شاعل العلم  وانقاذهم وا�شرهم من 
ويالت الفقر والظلم واحلاجه واظنكم اعدء ا�شداء 
باأميتكم  حتكمون  وانكم  متتلكونه  ال  النكم  للعلم 
وم�شت�شاريكم بغ�ض النظر عن ا�شولهم  و�شيا�شاتهم 
اأهم �شهيانه ام مت�شهينن املهم ان ين�شحوكم  وقدموا 
لكم م�شورتهم التي تر�شي ال�شهيونيه  وتقمع وتهن 
وتكمم �شعوبكم بحيå ال يعلمون من بعد علم �شيÄا 
�شريةالعلم   ب�شماع   ترغبوا  وال  هلل   يومÄذ  واالأم��ر 
م�شريتكم  ويف�شح  بعرو�شكم  �شيطيح  الذي  هو  الأنه 

امام  اهلل وال�شعوب           .
ايديكم   ت�شعوا   ان  ب��دل  بكم  االوىل  الي�ض 
العرب  على  لتتاBمروا  النج�شه  ال�شهيونيه  بااليدي 
وامل�شلمن ان ت�شعوا ايديكم باأيدي العرب وامل�شلمن 

�شد اعداء اهلل واعداء العرب وامل�شلمن .
قوة  لت�شبح  االمه  �شمل  جمع  بكم  اوىل  كان  اأما 
عظمى ي�شار لها بالبنان بدل متزيقها وجعلها اطيافا 
و�شيعا تتناحر �شد بع�شها وت�شتكملوا ذلك مببادرة 
العربيه  امل��ب��ادره  �شميتموها  التي  وال��ع��ار  اخل��زي 
�شاهم يف متويل   اول من  األ�شتم   . ال�شهيونيه  ل�شالح 
وان�شاء تنظيم القاعده عندما كانت م�شلحة امريكا 

وا�شرائيل تتطلب ذلك .
اأمل متر املقاتالت اال�شرائليه من اجوائكم لق�شف 
املفاعل العراقي حتت االن�شاء . األ�شتم وعراب العهر 
ل�شالح  العراق  بتمري  �شاهمتم  من  مبارك  ح�شني 
األ�شتم من وقف ويقف عرثه يف وجه   . ال�شهيونيه  
�شيا�شة  خلق  من  واأول  العربي  للت�شامن  جهد  اي 
واال�شالميه  العربيه  االمتن  ت�شتيت  يف  ل  املحاور 
العرب  �شهاينة  األ�شتم  وبالتايل  ال�شهيونيه  ل�شالح 

وامل�شلمن باإمتياز .
كل  دفعتم  لو  عوج  ذي  غري  بل�شان  لكم  اقول  اأنا 
اBل �شعود   احلرام دم ال�شعب وبروله  الذي  اأموال 
عليها  ا�شتوليتم  والذي  ال�شفيح     من  بيوتا  ي�شكن 
النف§  اأم��وال  كل  فوقها  ودفعتم  ال�شعب  غياب  يف 
ل��ن ت��وق��ف��وا م�����ش��رية ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي م��ن التقدم 
�شيوفا  وت�شتقبلوا   فيها  ترحبوا   ان  بكم  ف��االوىل 
جدد  ا�شافة البن علي , علي  ابن عبداهلل , ومعمر 
االر�ض  جعلتم  الأنكم  مبارك   ابن  وح�شني  القذايف 
دم  مل�ش�شا�شي  موطننا  اهلل  باركها  التي  الطاهره 
وانتم  منكم  النهم  والعمالء   والل�شو�ض  ال�شعوب 
ح�شني  اللعن  جثة   �شراء  حاول  من  ال�شتم   , منهم 
الع�شكري  املجل�ض  رف�ض  لوال  مبليارات  حيا  مبارك 
اأمل   , ال�شفقه  لهذه  امل�شري   وال�شعب  االنتقايل 
 , خائبا  وي��رد  الغايه  لهذه  الفي�شل  �شعود  يذهب 
هو  العظيم  امل�شري   ال�شعب  تفكرون  مازلتم  وهل 

�شعب ح�شني مبارك الذي علمه الذله والقبول بكل 
ال�شفقات واملوؤامرات , األ�شتم , األ�شتم , األ�شتم , وكم 
كل  من  العربيه   االم��ة  حرمتم  وقد  �شنعد  األ�شتم 
و�شائل ال�شرف والكرامه واأو�شلتموها مهالك الردى  
باملال الذي غريمت وجه النفع فيه اىل وجه القبح 
فيه , فاأ�شبح بدال ان يكون ر�شول خري وعلم وحترر 
والتاBمر  الرذيله  اىل  حرفتموه  ا·  وقوة  وح�شاره 
على الن�شل واحلرç , و�شياأتي يوم لي�ض ببعيد وكما 
�شريككم  ح�شني مبارك ذليال مك�شور اجلناح  وقف 
و�شيفكم ابن علي كذلك و�شيوفكم القادمون تباعا  
اأمري   700 عن  عددكم  زاد  ولو  باأنف�شكم  و�شتقفون 
كنتم  اإن  فاتع�شوا  دربكم  ورف��اق  غريكم  وقف  كما 
يريد  اهلل  الن  تكونوا  اأن  واأ�شك  االلباب  ذوي  من 
ب�شائر غريكم  ب�شائركم كما عمى ويعمي  يعمي  ان 
لي�شدق فيكم قول احلق جّل جالله ) واذا اردنا ان 
نهلك قرية اأمرنا مرفيها فف�شقوا فيها / فحق عليها 
القول فدمرناها تدمريا ( �شدق احلق من فوق �شبع 

طباقا .
فكم من املليارات اأدليتم بها  اىل احلكام لتقهروا 
وي�شدق  املاكرين  خري  واهلل  ومتكرون  �شعوبهم   بها 
فيكم قوله تعاىل ) ويل لكل همزة ملزه / الذي جمع 
ماال وعدده /يح�شب ان ماله اخلده /كال لينبذن يف 
احلطمه / وما ادراك ما احلطمه /نار اهلل املوقده 
لع على االفÄده/ انها عليهم موؤ�شده / يف  sالتي تط /

عمد ممدده ( �شدق اهلل العظيم .
حقوقهم  م���ن  ح���ق  ال�����ش��ع��وب  ت��وع��ي��ة  ان  وب���ا 
اأخذت  فقد  االخطر  وهي  واالجتماعيه  االن�شانيه 
على عاتقي بذل كل اجلهود وا�شتخدام كل الو�شائل 
وجمع املعلومات لتوعية ال�شعوب وف�شح ما يقوم به 
وبرملانات  وحكومات  روؤ�شاء  كل  وflاطبة  احلكام 
االمة  اح��رار  ذل��ك  يف  يدعمني  ال��ع��امل    او�شعوب 
و�شرفائها   الطالع العامل   على ما يقوم به احلكام 
وطرق  واملكارم   واملمار�شات  �شعوبهم  اجتاه  العرب 
تبديد املال والر�شى للحكام لينهبوها وميار�شوا فيها 
قهر ال�شعوب واذاللها وهذ نوع من انواع اجلهاد �شد 
راأ�شهم  وعلى  ال�شعوب  ا�شتعبدوا  ال��ذي  ال�شالطن 
�شعب  ب���اذالل   çيكر مل  ال��ذي  ال�شعودي  النظام 
حكام  ذ·  �شراء  اىل  يتعداه  بل  االبيه  اجلزيره 
والتحرر  اال���ش��الح  ان��واع  كل  لوقف  اBخ��ري��ن  ع��رب 
ربها  ب��اإذن  املنطلقه  العربي  الربيع  م�شرية  ووق��ف 
 / التكاثر  األهكم   ( التنزيل  حمكم  يف  تعاىل  قال   ,
حتى زرمت املقابر /كال �شوف تعلمون /ثم كال �شوف 
ن اجلحيم  oتعلمون/كال لو تعلمون علم اليقن / لرو
pÄذن عن النعيم ( �شدق اله العظيم  nلن يومÄش� oثم لت/

لواء ركن متقاعد �شلمان معايطه
salmanmaaita@hotmail.com

»نفاد  اإىل  تركيا  انتقلت  االأم��ل«,  »خيبة  بعد 
ال  ب��الده  اأن  وزرائ��ه��ا  رئي�ض  اإع��الن  بعد  ال�شر«, 
وزير  اإيفاد  قرر  واأن��ه  متفرجة,  البقاء  ت�شتطيع 
دم�شق,  اإىل  غدا  اأوغلو,  داود  اأحمد  خارجيته, 
اأثار �شجاال مع دم�شق  ناقال »ر�شائل حازمة«. مما 
اأنه  اأوغلو باالإعالن عن  ا�شتبقت زيارة داود  التي 
يعجب  مل  ما  وه��و  ح��زم��ا«,  اأك��رث  »كالما  �شي�شمع 
يف  ب���اأن  عليها  ردوا  ال��ذي��ن  االأت����راك,  ال�شا�شة 
موقفها »قلة تقدير«. وياأتي نفاد ال�شر كمقدمة 
ل�»اإجراءات« قد تتخذها يف املو�شوع ال�شوري, بعد 
الركية«,  الن�شائح  عن  اBذانها  دم�شق  »�شمت  اأن 
ل�»ال�شرق  اأم�ض,  تركية,  ر�شمية  م�شادر  قالت  كما 

االأو�ش§«.
الركي,  اخلارجية  وزي��ر  اإن  امل�شادر  وقالت 
»ر�شالة  دم�شق  اإىل  �شينقل  اأوغ��ل��و,  داود  اأحمد 
لنظام  الركي  الدعم  ا�شتمرار  ترب§  اأخ���رية« 
ب���»اال���ش��ت�����ش��الم ملطالب  ب�����ش��ار االأ���ش��د  ال��رئ��ي�����ض 
ال�شعب«, وخل�شت اإىل القول اإنه »ال ميكن ال�شكوت 
للدماء  �شوريا من �شفك  اليوم عما يح�شل يف  بعد 
دبلوما�شية  م�شادر  قالت  بينما  علينا«,  العزيزة 
ل�»ال�شرق االأو�ش§« اإن تركيا »قد تتخذ اإجراءات, 
اإذا ا�شتمر االأداء احلايل للنظام, من دون اأن تف�شح 
اأن  اأ�شارت اإىل  عن ماهية هذه االإج��راءات, لكنها 

االأداء ال�شوري �شيحدد اخلطوات الركية.
كالم  على  ال�شوري  بالرد  امل�شادر  وا�شتخفت 
اأردوغان, معترة اأنه كان االأجدر ب�شوريا اإ�شماعنا 
مواقف حازمة و�شادقة فيما يتعلق باالإ�شالحات, 

ان���ت���ق���ادات  يف  وراأت 
ال�شيا�شية  )امل�شت�شارة 
للرئي�ض  واالإع���الم���ي���ة 
�شعبان  بثينة(  ال�شوري 

»قلة تقدير للموقف«.
وك����ان اأردوغ�������ان قد 
يف  اإف�����ط�����ار  يف   çحت�����د
اأم�ض,  من  اأول  اإ�شطنبول, 
تركيا«,  �شر  »ن��ف��اد  ع��ن 
�شبورين  كنا  »لقد  وقال: 
االBن,  ح���ت���ى  ل���ل���غ���اي���ة 
اإذا  ما  ملعرفة  واالنتظار 
هذه  ح��ل  ن�شتطيع  ك��ن��ا 

االأزمة, اأو اأنهم �شوف ي�شتمعون اإىل ما كنا نقوله.. 
اأردوغان احلملة  وو�شف  االBن«.  ينفد  لكن �شرنا 
ال�شورية على االحتجاجات ب�»الوح�شية«, وحذر 
»فظائع  تكرار  من  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ض 

مماثلة ملذبحة عام 1982 يف حماه«.
�شوريا  �شيزور  اأوغلو  داود  اإن  اأردوغ���ان  وق��ال 
الثالثاء )غدا(. واأ�شاف: »�شوف نتحدç مع  يوم 
كما  حازمة«,  بطريقة  ر�شالتنا  وينقل  احلكومة 
من  ذل��ك  تلي  التي  العملية  �شكل  »�شيكون  ق��ال: 
خالل اال�شتجابة التي �شنح�شل عليها«, معترا اأن 
ما يحدç يف �شوريا هو »�شاأن داخلي« لركيا, ولي�ض 
م�شاألة �شيا�شة خارجية, بالنظر اإىل احلدود التي 
والثقافة  البلدين,  بن  كيلومرا   850 على  تزيد 
قائال:  وختم  التاريخية.  والعالقات  العميقة, 

ما  على  املتفرج  موقف  نقف  اأن  ن�شتطيع  ال  »نحن 
�شوريا,  من  اأ�شواتا  ن�شمع  نحن  �شوريا.  يف   çيحد
�شي  ب��اأي  القيام  طريق  عن  ي�شتجيب  اأن  ويجب 
امل�شت�شارة  وانتقدت  ب��ه«.  القيام  علينا  يتوجب 
بثينة  ال�شوري,  للرئي�ض  واالإعالمية  ال�شيا�شية 
�شوريا,  ما يجري يف  الركي جتاه  املوقف  �شعبان, 
داوود  اأحمد  الركي  اخلارجية  وزير  اأن  موؤكدة 
اأكرث  »كالما  �شوريا  زيارته  ل��دى  �شي�شمع  اأوغلو 

حزما«.
ويف ت�شريح بثته وكالة »�شانا« الر�شمية, قالت 
قادما  الركي  اخلارجية  وزير  كان  »اإن  �شعبان: 
لنقل ر�شالة حازمة اإىل �شوريا فاإنه �شي�شمع كالما 
منتقدة  الركي«,  للموقف  بالن�شبة  حزما,  اأكرث 
جرائم  االBن  حتى  يدن  »مل  الذي  الركي  املوقف 

القتل الوح�شية بحق املدنين واالأمن واجلي�ض«.



اأردنية :‚اì الãورات العربية يõيد من فحولة الرجال درا�ضة 
يف  العربية  الثورات  جناح   -  
الفحولة عند  اأهدافها يزيد من 

رجال املجتمعات الثائرة.
التي  النتيجة  لي�شت  ه���ذه 
التي  ال��درا���ش��ة  اإل��ي��ه��ا  خل�شت 
من  ط��ب��ي  ط��اق��م  عليها  اأ���ش��رف 
عبداهلل  املوؤ�ش�ض  امللك  م�شت�شفى 
اجل��ام��ع��ي وق���اده���ا االأ���ش��ت��اذ 
امل�شاعد يف كلية الطب يف جامعة 
العلوم والتكنولوجيا د. اإبراهيم 
التي  النتيجة  لكنها  الغالييني, 
انتهت  اأن  بعد  ا�شتخال�شها  ميكن 
الفقر  بان  القول  اإىل  الدرا�شة 
اأ���ش��ب��اب ال�شعف  اأه���م  اأح���د  ه��و 
ما  وفق   , الرجال  عند  اجلن�شي 
قبيالت  ابراهيم  ال�شحفي  ن�شر 

يف العرب اليوم .
الدرا�شة نف�شها خل�شت اإىل اأن 
9^49% من االأردنين يعانون من 
وتدين  الفقر  واأن  جن�شي,  خلل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شهري,  ال��دخ��ل 
اأ�شباب  اأبرز  والتدخن  ال�شمنة 

هذا ال�شعف.
�شاحة  تعود  لن  املعنى,  بهذا 
امل�شتهلك  حماية  جمعيات  قتال 
ملطابخ  امل������وؤن  ت���وف���ري  يف  ه���ي 
فخالل  فق§.  االأردن��ي��ة  االأ�شر 
لغالء  اجلمعيات  ه��ذه  حماربة 
تدافع  هي  االأ�شواق  يف  االأ�شعار 
منها  كثرية,  اإن�شانية  حقوق  عن 
للمتزوجن  اجلن�شية  احل��ق��وق 

واملتزوجات.
العمر  من  البال≠  نا�شر  اأحمد 
35 عامًا يدرك جيدا هذا املعنى, 
برب§  ثقافته  ت�شعفه  مل  واإن 
بع�شها  الدومينو  اأحجار  �شقوط 

يف اأعقاب بع�ض.
اإىل  بالن�شبة  االأ�شعار  ارتفاع 
�شوء  يعني  الفقراء,  امل�شتهلكن 
يوميا  فكريا  ان�شغاال  تغذية, 
االحتياجات  بتوفري  م�شتمرا 
ابتعادا  ل��الأ���ش��رة,  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
العام  والتثقيف  الثقافة  ع��ن 
و�شد  ه��م��وم��ا  وي��ع��ن��ي  امل�شتمر, 
انهيارا  م�شتمرا,  وغ�شبا  اأع�شاب 
�شيوؤدي  ما  النف�شية;  احلالة  يف 
وهذه  بالنف�ض,  اأق��ل  ثقة  اإىل 
تقود يف النهاية اإىل اأداء �شعيف 
اجلن�ض  احل��ي��اة,  ���ش��وؤون  ك��ل  يف 

اأحد اأ�شكالها.
انه  اح��م��د  ال�شاب  يفعله  م��ا 
نحو  زوج��ت��ه  ع��ن  بعيدا  ي��ه��رب 
حزينا  ليجل�ض  االأردن  ���ش��ارع 
هربا  واالأوج���اع,  االBالم  تتاBكله 
ت�شكل  باتت  زوج��ي��ة  حياة  م��ن 
عالج  يف  ف�شله  نتيجة  قلقًا;  له 
العالقة  فغدت  اجلن�شي,  �شعفه 

الزوجية همًا ال يحتمل.
ال اأحد ميكن اأن ي�شدق اأن هذا 
العري�ض املنكبن امل�شتوي القامة 
به خلل ما. يف احلقيقة هو نف�شه 

مل يكن يعلم.
الهرب  ف��اإن  الأحمد  بالن�شبة 
اخلا�شرة  امل��واج��ه��ة  م��ن  اأف�شل 
التي مل يخرج من تداعياتها منذ 
فرة طويلة. يعرف اأحمد باأنه 
اأخفاها  م�شكلته   ßالح عندما 
ال  كيف  واأ�شدقائه;  اأه��ل��ه  ع��ن 
يف  االأه���م  الق�شية  وال��ف��ح��ول��ة 
به  ما  يعرف  اأح��د  ال  جمتمعنا, 

اإال �شاحبه وزوجته.
احلالة  ا�شتمرت  اأن  وبعد  اإنه 
جميع  تفلح  ومل  معه  املر�شية 
الفحو�شات الطبية والفيتامينات 
يف معاجلة مر�شه جذريًا ا�شطر 

اإىل البوح عله يجد احلل.
م��ن��ذ ث��الث��ة اأع����وام واأح��م��د 

الع�شا  اإىل  ال��و���ش��ول  يتمنى 
اأو  الفقر  ليودع  لي�ض  ال�شحرية, 
ليتبواأ من�شبًا رفيعًا, بل لي�شتطيع 
من  الزوجية  حياته  ميار�ض  اأن 
دون املن�شطات التي غدت رفيقة 

دربه.
يقول والهم يطفو على وجهه: 
مل اأترك م�شت�شفى اإال وراجعته, 
عليه  وع��ر���ش��ت  اال  دك��ت��ور  وال 
ان  يل  يقولون  كلهم  ح��ال��ت��ي.. 
جيدة..  جميعها  الفحو�شات 

لكنني ل�شت جيدا.
ا���ش��ار عليه  ���ش��دي��ق  الأح��م��د 
عّله  ال�����ش��ي��وخ  اأح����د  ب���زي���ارة 
اأن  خا�شة  احلقيقة,  اإىل  ي�شل 
خلل  عن  تك�شف  مل  الفحو�شات 
اإذا,  ال��داء  يكون  م��اذا  ج�شمي; 

ومن اأين يعرث على الدواء?
مزدحم  ط��ري��ق  ال��ع��ّراف��ون. 
ب��االأم��اين وال��ع��رثات, يف اBخ��ره 
ن��ف��ق, ال ي���دري ���ش��اح��ب��ه, اأه��و 
حممد  د.  ي���ق���ول  �شراب?. 
ال�شوبكي م�شت�شار اأمرا�ض نف�شية 
وع�شبية: هناك ثقافة متجذرة 
عامة   åالثال العامل  �شعوب  لدى 
والكمكمة  التخباية  على  تبنى 

يف بع�ض املوا�شيع احل�شا�شة.
اأح��ج��ار  ت��داع��ي  اإىل  ع���ودة 

الدومينو
الطبيبة,  اإىل  ذهبت  عندما 
مبر�ض  اإ�شابتها  من  تخ�شى  وهي 
ال�����ش��رط��ان ج����راء اأوج������اع يف 
بعد  الطبيبة  فاجاأتها  بطنها, 
بالقول:  الدقيقة  الفحو�شات 
هو  كيف  ل��ك��ن,  بعيد,  ذل��ك  اإن 

زواجك?
املري�شة  ال�����ش��ي��دة  تفهم  مل 
من  الطبيبة  تق�شده  ال��ذي  م��ا 
عنه  منها  فا�شتف�شرت  �شوؤالها 
فاأجابتها الطبيبة: هل عالقتك 
جيدة?  زوج���ك  م��ع  اجلن�شية 

اكتفت ال�شيدة بالبكاء.
ه���ي ق�����ش��ة ���ش��ردت��ه��ا اإح���د 
كيفية  ع��ن  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر 
لدى  اجلن�شي  ال�شعف  يقود  اأن 
لدى  ع�شوية  م�شاكل  اإىل  الزوج 
جمددا  يعيدنا  م��ا  وه��و  امل���راأة. 
يف  الدومينو  اأحجار  �شقوط  اإىل 
 åحي الب�شرية  املجتمعات  بنية 
و�شوؤونها  ملفاتها  ب��ن  ال��راب��§ 
�شق§  ان  واح���د  حبل  ي�شوقه 
�شتتلوه  دومينو,  حجر  اأول  فيه 

حجارة.
تقول:  ثقافة  م��ن  لدينا  م��ا 
ق�شية  ال��ف��ح��ول��ة  م�����ش��األ��ة  اإن 
نف�شه,  الرجل  �شرف  حد  ت�شل 
اأ�شا�شا يف ك�شب درجة  وجدارته 
ه���ذه ال�����ش��ف��ة رج���ل. وم���ن هنا 
العيب  م��ف��ه��وم  ت��ك��ر���ض  ي��ج��ري 
هذه  مثل  يف  الطبيب  زي��ارة  من 

على  ي�شاعد  ما  وه��و  املوا�شيع, 
تنامي عقدة الدونية لدى الفرد 
جن�شي  �شعف  م��ن  يعاين  ال��ذي 
اإذا  الهيبة,  قلة  ب¯  ي�شعر  اإذ 
اأم���ره. يف  م��ا جت��راأ وك�شف ع��ن 
احلقيقة �شيف�شل معظم الرجال 
حمرومًا  طوياًل  عمرًا  يعي�ض  اأن 
طبيبًا  ي��زور  اأن  على  املتعة  من 

flت�شًا, ثم يف�شح اأمره.
وف�����ق م����ا ق���ال���ه ال�����ش��وب��ك��ي 
ل¯م�شروع م�شمون جديد فاإن ما 
يفاقم اأعرا�ض ال�شعف اجلن�شي 
ما  اإذا  ال��ت��ي  النف�شية  احل��ال��ة 
فكيف  بها  تعرث  �شليما  اأ�شابت 

باملري�ض.
امل�شائب  م�����ش��ي��ب��ة  ي���ق���ول: 
الوعي  قلة  املر�شى  بع�ض  عند 
االأخ����ذ  ب��ك��ي��ف��ي��ة  واالإدراك 
باالإ�شباب وحل املع�شالت اعتمادًا 
بال�شكوت  ولي�ض  املنطق,  على 
القدمية  امل��وروث��ات  وا�شتح�شار 
واخلرافات, واالإكثار من اإ�شقاط 

الغيبيات على ال�شعف اجلن�شي.
اجلن�شي  ال�����ش��ع��ف  ���ع���رف  oوي
يف  م��ا  ق�شور  ان��ه  عامة  ب�شورة 

عملية االأداء اجلن�شي.
اجلن�شي  ال�����ش��ع��ف  ت��ع��ري��ف 
الكثريين  على  ملتب�شًا  زال  م��ا 
الرجال,  معظم  عند  وغام�شًا 
ارتخاء  اأن��ه  على  يفهمه  فالكل 
الع�شو التنا�شلي اأثناء اجلماع اأو 

عدم �شالبته.
اجلامع  العلمي  التعريف  لكن 
االأمرا�ض  اأط��ب��اء  يتبناه  ال��ذي 
اجلن�شي  ال�شعف  ب��اأن  اجلن�شية 
هو عدم القدرة على الو�شول اأو 
االحتفا® بانت�شاب كاف جلماع 

م�شبع.
يكون  االأح��ي��ان  م��ن  كثري  ويف 
اأخرى,  الأمرا�ض  عار�شا  ال�شعف 
واأحيانًا يكون م�شاحبًا الأمرا�ض 
الفقري  ي��ك��ن  مل  ف����اإذا  ع�شوية 
نف�شه ب�شورة  قادرا على مداواة 
�شليمة, فهذا يعيدنا جمددا اإىل 
العربية  ال��ث��ورات  مطالب  اأح��د 

وهي حياة اإن�شانية ي�شتطيع فيها 
املواطن العي�ض بكرامة.

واأج��ري��ت ال��درا���ش��ة م��ن قبل 
امللك  م�شت�شفى  من  طبي  طاقم 
مت  اجلامعي,  عبداهلل  املوؤ�ش�ض 
�شمال  يف  اإجرائها  على  تدريبهم 
اخللل  اأ���ش��ب��اب  ح���ول  االأردن 
ون�شرت  الرجال,  عند  اجلن�شي 
عاملية  طبية  جملة  يف  نتائجها 

اأمريكية قبل نحو �شتة اأ�شهر.
يف  امل�شاعد  االأ���ش��ت��اذ  وك�شف 
العلوم  جامعة  يف  ال��ط��ب  كلية 
اإب��راه��ي��م  د.  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  اأ���ش��رف  ال���ذي  الغالييني 
�شملت  ال��درا���ش��ة  اأن  ال��درا���ش��ة, 
عينة  ���ش��ك��ل��وا  رج�������اًل,   950
�شملتهم  ممن   )%68( الدرا�شة, 
على  اأنف�شهم  قيموا  ال��درا���ش��ة 
اأن���ه���م ط��ب��ي��ع��ي��ون, ف��ي��م��ا اأق���ر 
)32%( باأن لديهم خلال جن�شيا, 
النهائية  القيم  احت�شاب  وبعد 
من   %49^9 اأن  تبن  لال�شتبيان 
الرجال يعانون من خلل جن�شي.

من  الكثري  ه��ن��اك  اأن  واأ���ش��ار 
ت�شلب  م���ن  ي��ع��ان��ون  امل��ر���ش��ى 
الدم  �شغ§  وارت��ف��اع  ال�شراين 
اإ�شافة  ال�شكري,  ارتفاع  وكذلك 
اأخ��رى وه��ذه كلها  اأم��را���ض  اإىل 
م�شوؤولة عن وجود اخللل يف اBداء 

العملية اجلن�شية.
�شملت  التي  الدرا�شة  اأن  وبن 
اأعمارهم بن  950 رجال تراوح 
18-80 عاما, ق�شمت النتائج اإىل 
ب�شيطة لدى 1^25%, ومتو�شطة 
ل¯  و���ش��دي��دة   %  13^55 ع��ن��د 

.%11^4
الذي فاجاأ الرجال يف االأردن 
اأه��م  اأح���د  ال��ف��ق��ر ك���ان  اأن  ه��و 
ومن  اجلن�شي.  لل�شعف  االأ�شباب 
انه  الفقري  تعريفات  اأب�ش§  بن 
اقت�شاديا  القادر  غري  امل�شتهلك 
ع��ل��ى ت��وف��ري احل���د االأدن�����ى من 

احتياجاته االن�شانية.
جاء يف الدرا�شة, اأنه كلما �شاء 
الو�شع االقت�شادي لدى االأفراد 
االأداء  عملية  على  �شلبًا  انعك�ض 
الفقر  اإىل  واإ���ش��اف��ة  اجلن�شي, 
ال�شهري,  ال��دخ��ل  ت���دين  ج���اء 
وال��ت��دخ��ن وق��ل��ة ال��ري��ا���ش��ة, 
اأ�شباب  وكلها  ال����وزن.  وزي����ادة 
اجلن�شي  اخللل  ن�شب  من  تزيد 
لدى الرجال, فكيف اإذا اجتمعت 

على رجل.
م�شت�شار  ال�شوبكي,  يجد  مل 
من  وع�شبية  نف�شية  اأم��را���ض 
اإال  ل��ل��رج��ال  يزجيها  ن�شيحة 
ال�شحي  االه��ت��م��ام  ب�����ش��رورة 
لتفادي  االأه��م  العامل  باعتباره 

م�شكلة اخللل اجلن�شي.
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 ºست�Q ~æg اةah
ا  k82 عام øع z¥ر sسûd� hرfمو ÚdQما{

   توفيت م�شاء اليوم الفنانة القديرة, 
هند ر�شتم, عن عمر يناهز 82 عاًما اإثر 
 sاأن اإىل  ي�شار   , mةsقلبي  mب��اأزم��ة اإ�شابتها 
خالل  م��ن  الفني  م�شوارها  ب���داأت  هند 
يف  ت�شارك   rاأّن قبل  البنات«,  »غزل  فيلم 
ة  sامل�شري ال�شينما  اأف��الم  اأ�شهر  من  عدد 
حياتي«,  يف  و«ن�شاء  حميدو«,  »ابن  مثل 
و«بن ال�شما واالأر�ض«, واأطلق عليها لقب 
باملمثلة  ل�شبهها  رق«  sال�ش مونرو  »مارلن 
االأمريكيsة, مارلن مونرو, وت�شاركهما يف 

عر االأ�شقر. sال�ش
امل�شرية  ال�شينما  فقدت  القاهرة: 

من  جمموعة  قدمن  اللواتي  الفنانات  اأف�شل  من  واح��دة  االثنن  م�شاء 
االأعمال املتميزة يف تاريخها وذلك بوفاة الفنانة القديرة هند ر�شتم اثر 
احد  داخل  عاما  والثمانن  االثنن  يناهز  عمر  عن  قلبية  باأزمة  اإ�شابتها 
اجلثمان  دفن  اإج��راءات  اإنهاء  يتم  ان  املقرر  ومن  القاهرة,  يف  امل�شت�شفيات 
اإقامة  يتم  ان  على  عائ�شة  ال�شيدة  م�شجد  من  الثالثاء  ظهر  �شالة  عقب 

العزاء يوم االأربعاء عقب �شالة الع�شاء مب�شجد ال�شرطة.
ع�شقت هند ال�شينما امل�شرية منذ ال�شغر وكانت تذهب اىل دور العر�ض 
ال�شينمائية برفقة �شديقاتها حيå كانت توفر م�شروفها ال�شخ�شي من اأجل 
من  انتقادات  وتواجه  بدايتها  يف  تزال  ال  كانت  التي  لل�شينما  به  الدخول 
العائالت املحافظة حيå كان والدها �شاب§ �شرطة ورف�ض عملها يف ال�شينما 
ال�شينما بعد  لها و�شاعدتها على دخول جمال  يف حن ان والدتها حتم�شت 
انف�شال والدها عن والدتها حيå عا�شت برفقة والدتها التي كانت مي�شورة 

احلال.
م�شادفة كانت وراء دخول هند اىل جمال ال�شينما الذي ع�شقته كثريا, 
وعندما  الدين  عماد  كوزم�ض  �شينما  يف  االف��الم  اأح��د  ت�شاهد  كانت   åحي
انتهى الفيلم كانت قد تعرفت على الفتاة التي كانت بجوارها ودعتها اإىل 
اأن تذهب معها ملكتب التمثيل الأن املكتب اأعلن عن حاجته لفتيات للتمثيل, 
عندما ذهبت التقت عز الدين ذو الفقار وكان وقتها م�شاعد flرج وظن اأنها 
لي�شت م�شرية خا�شة وان غالبية البنات املوجودات لديه يف ذلك الوقت مل 
يكن م�شريات, و�شاألها هل جتيدين العربية فردت بالتاأكيد, وقدمها للمخرج 

الذي اأ�شند لها م�شهدا يف هذا الفيلم.
ذهبت هند لت�شوير م�شهدها يف ا�شتديو جالل وبعد ت�شوير امل�شهد �شاألها 
اأمام الكامريا؟ فقالت نعم ف�شاألها  اأول مرة تقفن فيها  املخرج هل هذه هي 
امل تخايف؟ فقالت اأخاف من اأيه يا اأ�شتاذ دي حته حديده, لتبداأ ال�شينما 
باأدوار  االأعمال  من  العديد  يف  ا�شركت   åحي لها  اأبوابها  فتح  يف  ذلك  بعد 

�شغرية.
 åتعتر هند ان مكت�شفها هو املنتج ح�شن رمزي, واملخرج ح�شن االإمام, حي
اأر�شلها ح�شن رمزي اإىل املخرج ح�شن االإمام بورقة لدور يف اأحد اأفالمه لكن 
اأول  وكان  اBخر  دورا  واأعطاها  العال  زهرة  الفنانة  مع  اتفق  قد  كان  االإمام 
م�شهد لها عبارة عن رق�شة ت�شبه االأفالم االأجنبية لتده�ض االإمام باأدائها 
ليمنحها بعد ذلك فر�شة الدور الثاين يف فيلم بنات الليل الذي حقق جناحا 

كبريا, ليدفع بها لبطولة فيلم اجل�شد يف عام 1955.
حاولت هند تقدمي كافة اأنواع التمثيل, الدرامي والرجيدي لكنها كانت 
اليوم  حتى  مثاال  وظل  ابتذال  دون  قدمته  الذي  االإغ��راء  يف  متيزا  اأكرث 
الإغراء الفن الراقي الذي مل تنجح فيه اي فنانة بعدها وظل ي�شرب بها 
املثل فيه, لكن هند كانت ترف�ض لقب ممثلة االإغراء موؤكدة ان هذا االأمر 

كان يح�شرها يف اإطار معن رغم تعدد اأدوارها.
 åجنحت هند يف حياتها الفنية لكنها مل تنجح يف حياتها اال�شرية حي
ف�شلت زيجاتها االأوىل من املخرج ح�شن ر�شا بعد ان اجنبت ابنتها الوحيدة 
ب�شنت للتفرÆ للفن وتربية ابنتها وتن�شى نف�شها من اأجل الفن الذي وهبته 
حياتها حيå كانت تقيم يف بالتوهات الت�شوير وقدمت جمموعة من اأجنح 

اأعمالها ال�شينمائية.
هند مل تقدم على تقدمي جتربة الدراما التليفزيونية لكنها ندمت على 
االمر بعد ذلك اإذ كان من املفر�ض ان تقدم عمال دراميا لكنها اختلفت على 
االإيرادات  �شباك  على  تربعت   åحي ال�شينمائي  بنجاحها  واكتفت  االأجر, 
وقدمت جمموعة من االأعمال الناجحة من بينها »باب احلديد« و » اإ�شاعة 
تاريخ  يف  عالمات  �شكلت  التي  االأعمال  من  وغريها  حميدو«  ابن   « و  حب« 
ال�شينما امل�شرية.بعد �شنوات من العمل امل�شتمر يف ال�شينما وخالل تواجدها 
جنح  الذي  فيا�ض  حممد  الدكتور  �شاهدها  االجتماعية  املنا�شبات  اأحد  يف 
عمرها  من  الرابع  العقد  بداية  على  تو�شك  وهي  جديد  من  قلبها  فتح  يف 
تالحقها  التي  العد�شات  وان  زائلة  وال�شينما  النجومية  ان  تذكرت   åحي
اليوم تنفر منها غدا, التقته حتدثا �شويا, وقررا االرتباط, عاهدها على 
ق�شة  اأجمل  لتبداأ  ناجحة  زوجة  تكون  ان  ووعدته  كابنته  ابنتها  رعاية 
حب عا�شتها يف حياتها وا�شتمرت لنحو ثالثة عقود. ت�شبب موت الدكتور 

فيا�ض قبل �شنوات يف اإ�شدال ال�شتار عليها.
واأغالفة  ال�شينما  ترك  ان  هند  ق��ررت  ال��زواج  من  وجيزة  فرة  بعد 
املجالت وترك كل �شيÅ من اأجل اأ�شرتها, قررت ان تكون ام وزوجة فح�شب, 
ذلك  يف  �شاعدها  لها,   Æوتتفر الدور  هذا  فيه  تلعب  الذي  الوقت  حان  فقد 
امر �شعب  ال�شينمائي ووجود جيل جديد وجدت االلتزام معه  املناخ  تغري 
�شيÅ, وكان  نهائي باالعتزال واالبتعاد عن كل  مما دفعها اىل اتخاذ قرار 

اBخر اأفالمها حياتي عذاب الذي عر�ض 1979.

مطلوب مندوبيني ومندوبات اعالن
والراتب م¨ري 

العمل فى Ãدينة نيوجر�ضي  تلفون 

العمل Ãدينة نيويور∑  تلفون 
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