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الأ�ضد يحّول دم�ضق اإىل ثكنة ع�ضكرية

ع�ضوائي  ب�ضكل  الأدوية  ي�ضتخدمون  اليمنيني  65 % من 

ال���رئ���ا����ض���ة  يف  غ��ي��ن��غ��ري��ت�����ش  اآم���������ال 
����ض���اوث ك��ارولي��ن��ا ت��ن��ع�����ش يف  الأم���رك���ّي���ة 

�ضالح يعتذر .. و يغادر اىل الوليات املتحدة

ناقالت حرب  ت�ضن  قد  واإيران  مدربة..  ودلفني  جديدة..  قتالية  ب�ضفن  ت�ضتعد  اأمركا 

م�ضر حتكم  الدينية  والعمامات  الع�ضكرية  القبعات 

سنة أوىل ثورة
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تقا�ضم الرثوة 

بقلم/ ثريا القر�شي 

ان���ت���ف�������ش���ت ال�������ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة لأ����ش���ب���اب 
اقت�شادية،واجتماعية،و�شيا�شية، و�شاأحتدث عن ال�شبب 
الرئي�س من وجهة نظري وهو ال�شبب القت�شادي كون 
للنا�س يجلب للمجتمع  املنا�شبة  غياب احلياة املعي�شية 

الأزمات، كما يوفر عك�س ذلك راحة البال للب�شرية. 
نقي�شان..ثراء  الإ�شالمية يف هذا اجلانب  امتنا  ويف 
وذاك  هذا  بني  ت��وازن  حدث  ولو   ، مدقع  وفقر  فاح�س 
فاخلريات  الجتماعية،  العدالة  من  ن�شبة  �شتتحقق 
�شواها  �شعوبا  تفيد  اأن  ميكنها  ل�شعوب  اهلل  وهبها  التي 

بالتكافل والتعا�شد وامل�شالح امل�شرتكة.
ال�شناديق  بها  فا�شت  التي  الأم��وال  ا�شتثمار  ميكن 
البيوت  بها  �شاقت  التي  الب�شرية  ال��روة  خ��الل  من 
مع  املال  وتناغم  وامل�شالح  اخلريات  بتقا�شم  وال�شوارع، 
الكادر والروة الب�شرية، فبع�س الدول العربية متتلك 
ثروة ب�شرية هائلة وعدد �شكان فائ�س،وهناك النقي�س 

يف بلدان عربية متخمة باملال.
على  واجب  امل�شرتكة  امل�شلحة  اأو  التقا�شم  هذا  مثل 
الطاقات  تلك  ا�شتيعاب  يفر�س  امل��ال  اهلل  وهبهم  من 
ت�شتقطب  م�شاريع  �شتبني  وبذلك  الب�شرية،  والروات 
يعود  ثروة  الإ�شالم،و�شتجني  امة  من  العاطلني  ماليني 

خريها للجميع،وتلك �شفقات رابحه جلميع الأطراف.
ال�شباب  واإقدام  الأو�شاع  وانفجار  ال�شعوب  ثورة  اإن 
على اإحراق اأنف�شهم نتائج ل�شيق ذات اليد ونكد العي�س 
اأن  بالإمكان  مال  راأ���س  هناك  اأن  ذروته،مع  بلغ  ال��ذي 
العاملية  البور�شات  يغذي  م��ن  ب��دل  املنطقة،  يغذي 

لإنقاذها من النهيار.
يعاين  من  العربي  العامل  يف  جند  اأن  مقبول  لي�س 
ماأخذه  منه  ال��ي��اأ���س  وي��اأخ��ذ  الفقر  ويطحنه  اجل��وع 
لدرجه اأن يقبل �شباب على املوت والت�شحية باأنف�شهم، 
يف حني نقراأ خربا عمن ي�شرتي لنف�شه حو�س ا�شتحمام 
مباليني الدولرات لزيادة الرفاهية الزائلة واملفاخرة 
ون�شف  مبليونني  ناقة  ي�شرتى  من  جند  اأو  البغي�شة، 

املليون درهم لكونها عداءة �شريعة.
بل  جوعًا  يت�شورون  م�شلمني  ن��رى  اأن  مقبول  لي�س 
وميوتون، وجند �شبابا تعج بهم ال�شوارع عاطلني �شاقت 
وهناك  رحبت،  مبا  الأر���س  بهم  و�شاقت  ال�شبل  بهم 
لينعم  اهلل  يكن  مل  ع�شبة  بيد  مفاحتها  تنوء  خزائن 
والتكافل  التوازن  لتحقيق  �شبيال  ليكونوا  اإل  عليهم 

فهذه حكمة اهلل.
دول  خزينة  تدخل  هبات  جمرد  لي�شت  هنا  الفكرة 
كرو�شهم،فاملنطق  بها  لتمتلئ  حكام  عليها  وي�شتويل 

ال�شحيح الذي يفر�س نف�شه هو ان�شجام امل�شالح.
لت�شمن  ا�شتحياء..لقيمات  على  اأموالكم  تهبونا  ل 
ول تغني من جوع،بل ا�شتثمروا ثرواتنا بروتكم، املال 
مال اهلل و�شعه بني اأيديكم لينظر ما انتم �شانعون به.

اإخوة(-وانتم �شت�شاألون  املوؤمنون  يقول تعاىل:)اإمنا 
مل  عاطل  وكل  رمقه  ي�شدبه  ما  يجد  مل  جائع  كل  عن 

يجد عمال، وكل عازب مل ي�شتطع التح�شن.
بع�شًا،كنا  بع�شه  ي�شد  كالبنيان  للموؤمن  امل��وؤم��ن 
واد.. يف  حبٍة  كل  عقد  كفرط  فاأ�شبحنا  كالبنيان 
التي  احلياة  فيهم  وابعثوا  لإخوانكم  العون  يد  فمدوا 
ال�شومال قبل  �شعب  ..،اأغيثوا  رونقها وحالوتها  فقدت 
يف  اإ�شرائيل  �شتزرع  الذي  وال�شودان  اجلوع،  يفنيه  اأن 

جنوبه وتكون ال�شباقة اإليهم.
يكفي تطاول يف البنيان، واأبراج تناطح ال�شماء فقد 
دخلتم مو�شوعة غني�س بالتبذير،واإهدار املال،واملباهاة 

واملفاخرة.

ال��ط��وارئ ح��د  ي�ضل  اليمن  يف  التغذية  �ضوء  معدل  اليوني�ضيف: 
اأكدت ال�شيدة ماريا كاليفي�س، مديرة مكتب 
و�شمال  الأو�شط  لل�شرق  الإقليمي  اليوني�شيف 
الأطفال  من  األ��ف��ًا   750 ح��وايل  اأن  اأفريقيا، 
�شوء  م��ن  مت�شررون  ال����5،  �شن  دون  اليمنيني 
التغذية وعدم كفاية الغذاء، واأن ثلثي هوؤلء 
خطر  اأو  الوفاة،  خطر  يواجهون  األف(   500(
�شوء  ج��راء  اجل�شدية،  اأو  الذهنية  الإع��اق��ة 

التغذية. 
 ولدى اليمن حاليًا اأعلى معدلت �شوء تغذية 

مزمن يف العامل، حيث يقرتب املعدل من 60% لالأطفال الذين يعانون من التقزم، خالل 2010، كما 
بلغ معدل �شوء التغذية احلاد )الهزال( يف بع�س املناطق، م�شتوى 32% لالأطفال دون �شن ال�5، وهو 
تفاقم هذه  ا�شتمرار  من  التي حذرت  اليوني�شيف  معلومات  الطوارئ، ح�شب  اإىل حد  ي�شل  م�شتوى 

الأزمة، وانعدام الأمن الغذائي لأطفال اليمن.
وقالت كاليفي�س، يف موؤمتر �شحفي عقدته �شباح اليوم يف مكتب اليوني�شيف ب�شنعاء، اإن »م�شتوى 
�شوء التغذية هو موؤ�شر على م�شتوى التنمية يف اأي بلد، ولذلك فاإن هذه امل�شكلة لي�شت مرتبطة فقط 

باأزمة اإن�شانية، ولكنها م�شاألة تنموية«.
ممثل  كايبلري،  جريت  ال�شيد  اأي�شًا  فيه  وحت��دث  ح�شره  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  واأ�شافت 
اليوني�شيف ب�شنعاء، »نعلم اأن م�شتوى �شوء التغذية يف اليمن يرتفع من �شنة اإىل اأخرى، لكنه ازداد 

�شوءًا خالل الأزمة التي حدثت خالل العام املا�شي«.
واإذ اأ�شارت اإىل اأن مر�س احل�شبة »يحدث يف كثري من الدول«، دون اأن يكون هناك »�شرورة لوفاة 
اأنهم كانوا  اأطفال جراء ذلك«؛ قالت اإن 74 طفاًل مينيًا »ماتوا ب�شبب احل�شبة، وال�شبب الرئي�شي 
تعقيدًا.  اأكر  بل  الغذاء،  قّل  »لي�س  التغذية  �شوء  اأن  معتربًة  التغذية«.  �شوء  من  اأ�شا�شًا  يعانون 
امل�شاألة مرتبطة بحرمان طويل وم�شتمر، و�شعف ال�شحة، والفتقار اإىل التح�شني والنظام ال�شحي 

ال�شليم )...(، ومرتبطة مب�شتوى ال�شعف التعليمي للمراأة )الأم(«.
احلاد  التغذية  �شوء  حالة  على  لالطالع  اليمن  تزور  التي  اليوني�شيف،  يف  امل�شوؤولة  وحتدثت 
واملزمن لدى الأطفال، عن التحديات التي تواجه اليمن يف ما يخ�س هذه امل�شكلة الإن�شانية، وعن 
من  الكثري  هناك  اأن  ذكرت  وفيما  ال��وزراء.  من  وعدد  احلكومة  رئي�س  مع  ولقاءاتها  زيارتها  نتائج 
)اليمنية(  »احلكومة  اإن  قالت  يكفي«؛  ل  ذلك  لكن  الأزم��ة،  هذه  مع  التعاطي  يف  »تعمل  املنظمات 
امل�شكلة  مع  التعاطي  منها  يكون  اأن  ينبغي  التي  الأولويات  يغفل  والكل  امل�شتقبل،  نقا�س  يف  تنهمك 
الآن ويف امل�شتقبل«، باعتبار ذلك »ا�شتثمارًا هامًا جدًا يف التنمية«، حيث الأمن وال�شالم والتنمية 

مرتبطة بحالة الأطفال يف مرحلة النمو العقلي.

موظفو ال�ضلطه الق�ضائيه 
يبداأون يف اخلام�ش من فرباير 

بتعليق ال�ضعارات احلمراء 

ت�شعيد  الق�شائيه  ال�شلطه  موظفي  نقابه  ق���ررت 
ال�شعارات  برفع  والبدء  القانوين  بال�شكل  اأحتجاجاتها 
و�شوًل  القادم  فرباير  من  اخلام�س  من  اإبتداًء  احلمراء 
اىل الإ�شراب ال�شامل اأذا مل يتم تنفيذ مطالب املوظفني 

التي كفلها القانون والد�شتور.
ودعت النقابه كافه املوظفني اىل التفاعل اجلاد حتى 

حتقق كافه مطالبهم املقرره يف الد�شتور والقانون.
�شرف  هي  املاليه  املطالب  اأب��رز  من  البيان  يف  وج��اء 
العالوات ال�شنويه باثر رجعي و�شرف بدل طبيعه عمل 
مع فوارقها و�شرف بدل الريف للعاملني يف الأرياف ، فيما 
وتغيري  اللوائح  تطبيق  حول  الإداريه  مطالبهم  تركزت 
يكون  لكي  اأداريه  اأعمال  ت�شمل  التي  الق�شائيه  الكوادر 
املتعاقدين  وتثبيت  اخت�شا�شاته  جم��ال  يف  واح��د  كل 
يف  التدخالت  ومنع  ال�شحي  التاأمني  لئحه  وا���ش��دار 
الأ�شتئناف  حماكم  يف  والتفتي�س  الرقابه  اخت�شا�شات 
ال�شلطه  قانون  من   )59( املاده  ن�س  تنفيذ  على  والعمل 
الق�شائيه ب�شاأن اأ�شدار قرارات م�شاعدي النيابه حلاملي 
الأ�شتقالل  مبداء  وتخفيف  واحلقوق  ال�شريعه  �شهاده 

املايل الق�شائي   .

اتفاقيتان بني اليمن والحتاد الوروبي 
لتعزيز حقوق الإن�ضان وحماية الأطفال 

واإيجاد فر�ش عمل م�ضتدامة 
يوقع اليمن والحتاد الأوروبي خالل الأ�شبوع احلايل 
على اتفاقيتني ماليتني للتعاون يف جمالت تعزيز حقوق 
الإن�شان وحماية الأطفال واإيجاد فر�س عمل م�شتدامة 

بقيمة 18 مليون يورو.
لدى  الأوروب��ي  الإحت��اد  بعثة  عن  �شادر  بيان  واأو�شح 
اليمن ذكرت  وكالة الأنباء اليمنية �شباأ انها تلقت  ن�شخة 
منه اأن التوقيع �شيتم خالل زيارة م�شئول ال�شرق الأو�شط 
ودول اجلوار يف الحتاد الأوروبي هوج مينجريلي  لليمن 

املقرر اأن تبداأ اليوم وت�شتمر حتى 27 يناير اجلاري.
اأن الزيارة تهدف اإىل تاأكيد الدعم  ولفت البيان اإىل 
ال�شيا�شي الكامل من الحتاد الأوروبي للعملية النتقالية 
وثيقا  �شريكا  �شيبقى  الأوروب���ي  الحت��اد  واأن  اليمن  يف 

لليمن يف املجالني التنموي وال�شيا�شي.
اأن امل�شئول الأوروبي �شيلتقي خالل  واأ�شار البيان اإىل 
الزيارة بامل�شئولني يف الدولة واحلكومة وممثلي الأحزاب 

والتنظيمات ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين 
ي�شار اإىل اأن امل�شاعدات املقدمة من الحتاد الأوروبي 
لليمن للفرتة من 2007 اىل 2013 ت�شل اإىل 300 مليون 

يورو.  

حكمة العدد  
لت�ضتعن بظامل على ظامل

 حتى لتكون فري�ضة لالثنني

رو�����ض����ي����ا جت������دد رف���������ش ال�����ق�����وة ����ض���د ����ض���وري���ا
ج�������ددت رو����ش���ي���ا 
رف�����ش��ه��ا ا���ش��ت��خ��دام 
اأو  �شوريا  �شد  ال��ق��وة 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ق��رار 
من جمل�س الأمن يربر 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات من 
عليها،  واح���د  ج��ان��ب 
فيه  تو�شلت  وق��ت  يف 
الد�شتور  اإعداد  جلنة 
اإىل  اجلديد يف �شوريا 
حتديد  تقرتح  �شيغة 
ب�شبع  الرئا�شة  م��دة 

�شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
الرتكي  اخلارجية  وزير  رفقة  �شحفي  موؤمتر  يف  لفروف  وقال 
اأية مقرتحات بناءة«  اإن بالده »منفتحة على  اأوغلو،  اأحمد داود 
ب�شاأن �شوريا، اإل اأنها ل تزال تعار�س اأي خطوة يف الأمم املتحدة 
اأو  �شابقا  عليها  الت�شديق  جرى  التي  الأحادية  العقوبات  توؤيد 

ا�شتخدام القوة �شد دم�شق.
واعترب لفروف اأن اأي مبادرة جديدة من الأمم املتحدة ل ميكن 
اأو »عقوبات اأقرت دون اأية م�شاورات مع  اأن تربر ا�شتخدام القوة 

رو�شيا اأو ال�شني«.
وجاءت ت�شريحات لفروف عقب الدعوة التي وجهها الأع�شاء 
لإ�شدار  الدولية  املنظمة  اإىل  الدويل  الأمن  جمل�س  يف  الغربيون 
اإنهاء  اإىل  الرامية  العربية  اجلامعة  جهود  لدعم   »قوية«  اإ�شارة 

اإراقة الدماء يف �شوريا.

مدينة تعز
املدينة احلاملة 
التى حباها اهلل

 اجلمال والروعة
 ووهب اهلها 
دماثة اخللق



النتخابات  اإىل  امل��ر���ش��ح  ت��ل��ق��ى 
الرئا�شية عن احلزب اجلمهوري ميت 
رومني �شفعتني خالل يومني، اأثرتا يف 
معنوياته وحظوظه باكت�شاح ال�شباق 
الرئي�س  ملواجهة  مبكرًا،  اجلمهوري 
الرئا�شة  انتخابات  يف  اأوباما  ب��اراك 

الأمريكية يف ت�شرين الثاين املقبل.
الأوىل متثلت يف ظهور نتيجة اإعادة 
فرز اأ�شوات النتخابات التمهيدية يف 
فيها  الأول  املركز  ومنح  اآي��وا،  ولية 
حلوله  والثانية  �شانتوروم،  ريك  اإىل 
املئة  يف   27.8( ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ولية  انتخابات  يف  الأ���ش��وات(  م��ن 
خلف  ال�شبت،  ي��وم  كارولينا  �شاوث 
على  ح�شل  الذي  غينغريت�س،  نيوت 
الناخبني  اأ�شوات  من  املئة  يف   40.4
رئي�س  ح�شد  ه��ك��ذا  اجل��م��ه��وري��ني. 
اأ�شل  من   23 ال�شابق  النواب  جمل�س 
املوؤمتر  اإىل  الولية  مندوبي  من   25
املقبل،  اآب   27 يف  ال��ع��ام  اجلمهوري 
ليتقا�شمهما  فقط  مندوبني  ت��ارك��ًا 
ثالثًا  حل  ال��ذي  و�شانتوروم،  رومني 

ب�17 يف املئة من الأ�شوات.
اأما ال�شيناتور رون بول، فحل رابعًا 
لي�شبح  الأ�شوات،  من  املئة  يف   13 مع 
املر�شح الوحيد من بني اأبرز املر�شحني 
ممن مل يربحوا ولية حتى الآن. وهو 
اأول  النتائج  �شدور  بعد  ق��رارًا  اتخذ 
املرحلة  يف  املناف�شة  بعدم  اأم�س  من 
ف��ل��وري��دا يف 31  امل��ق��ب��ل��ة، يف ولي���ة 
لنتخابات  والإع��داد  احلايل،  ال�شهر 

نيفادا يف الرابع من �شباط املقبل.
هكذا اأ�شبح لغينغريت�س 25 مندوبًا 
و14  لرومني،   33 مقابل  الآن،  حتى 
للح�شول  يتناف�شون  وهم  ل�شانتوروم، 

ي�شمنوا  ك��ي  م��ن��دوب��ًا   1144 ع��ل��ى 
تر�شيح حزبهم ر�شميًا. رومني اإذًا كرر 
�شاوث  املا�شية يف  النتخابات  هزمية 
ا�شتمالة  ي�شتطع  مل  التي  كارولينا، 
ج��م��ه��وري��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ني ج����دًا. ومل 
غينغريت�س  زوجة  ت�شريحات  تنفع 
زعزعة  يف  اخلمي�س  ي��وم  ال�شابقة 
ظهرت  اإذ  ال��ن��اخ��ب��ني،  ب��ني  مكانته 
الثانية،  زوجته  غينغريت�س،  ماريان 
هو  زواج��ه��ا  انهيار  �شبب  اإّن  لتقول 
رغبة رئي�س جمل�س النواب ال�شابق يف 
اأن تكون »عالقتهما مفتوحة«، اأي اأن 
يرتبطا بعالقات عاطفية مع اآخرين، 
يف  ماريان  وذك��رت  تقبله.  مل  ما  وهو 
حديثها اأّن زوجها قال لها حني رف�شت 

»كالي�شتا )زوجته احلالية( ل متانع«. 
ال�شابق  زوجها  اإّن  ماريان  واأ�شافت 
كالي�شتا،  احلالية  زوج��ت��ه  ي��د  طلب 
كما  متزوجني،  ي��زالن  ل  كانا  حني 
بزوجته  مرتبطًا  كان  حني  معها  فعل 

الأوىل كاثي.
الناخبني  ت��اأث��ر  ع���دم  م��ق��اب��ل  يف 
اجلمهوريني بكالم زوجة غينغريت�س 
عدم  ق���رروا  يكونون  ق��د  ال�شابقة، 
رف�شه  ب�شبب  ل��روم��ن��ي  ال��ت�����ش��وي��ت 
الإف�����ش��اح ع��ن ال��رق��م ال���ذي يدفعه 
جميع  يفعله  اأم���ر  وه��و  لل�شرائب، 
ال���ع���ادة.  امل��ر���ش��ح��ني ط��واع��ي��ة يف 
مدخوله  ب�شاأن  تكهنات  ذل��ك  اأث���ار 
وخ�شو�شًا  ثروته،  ومقدار  احلقيقي 

اأّن����ه ع���اد وق����ال اإّن����ه ي��دف��ع 15 يف 
ل  لأّن��ه  �شرائب،  مدخوله  من  املئة 
عوائد  على  يعي�س  بل  راتبًا،  يقب�س 
الناخبني  ذل��ك  جعل  ا�شتثماراته. 
املا�شي.  الأ�شبوع  يف  عنه  يبتعدون 
وظهر ذلك يف ا�شتطالع للراأي اأجرته 
تبنّي  اجلمعة،  يوم  غالوب«  »موؤ�ش�شة 
اأّن تاأييد اجلمهوريني لرومني انخف�س 
على امل�شتوى الوطني اإىل 30 يف املئة، 
مقابل ارتفاع ن�شبة تاأييد غينغريت�س 
اإىل 20 يف املئة. وما زاد ورطة رومني 
األف  ال���373  مبلغ  اإّن  ايام  منذ  قوله 
دولر الذي تلقاه مقابل اإلقاء خطاب 

»لي�س بال�شيء الكثري«.
واإث�������ر ان���ت���ه���اء ����ش���ب���اق ����ش���اوث 
ال�شابق  الرئي�س  توقع  ك��ارولي��ن��ا، 
اأن  �شتيل  مايكل  اجلمهوري  للحزب 
العام  احلزبي  امل��وؤمت��ر  نتيجة  تكون 
اجلميع  ي�شطر  واأن  متوقعة،  غ��ري 
املوؤمتر  م��وع��د  حتى  الن��ت��ظ��ار  اإىل 
يف  اأوباما  باراك  �شيناف�س  من  ملعرفة 
يح�شل  ومل  املقبل.  الثاين  ت�شرين 
ال�شباق  منذ  الكبري«  »احلزب  يف  ذلك 
تواجه  حني   ،1976 انتخابات  اإىل 
جريالد فورد ورونالد ريغان يف املوؤمتر 
احلزبي العام الذي اأقيم يف كان�شا�س 
الرت�شيح  ف��ورد  ورب��ح  اآن���ذاك،  �شيتي 
جيمي  الدميوقراطي  اأم��ام  ليخ�شر 
كارتر. وبداأت ال�شتعدادات لقت�شام 
فلوريدا  ولي��ة  يف  مندوبًا  اخلم�شني 
و�شانتوروم،  وغينغريت�س  رومني  بني 
�شيعزز  اأغلبيتهم  على  واحل�����ش��ول 
ا�شتحقاقي  قبل  منهم  اأي  ح�شور 
نيفادا )28 مندوبًا( وميني�شوتا )40 

مندوبًا(.

          وكالت

خطابه  الثالثاء  اوباما  باراك  المريكي  الرئي�س  بداأ   
ال�شنوي حول و�شع الحتاد امام الكونغر�س بال�شادة بكون 
وبان  العراق  يف  يحاربون  يعودوا  مل  المريكيني  اجلنود 
تهديدا«  يعد  »مل  لدن  بن  ا�شامة  القاعدة  تنظيم  زعيم 

للوليات املتحدة.
يعد هناك  �شنوات، مل  ت�شع  »للمرة الوىل خالل  وقال 
امريكيون يقاتلون يف العراق. للمرة الوىل خالل عقدين 
مذكرا  البلد«  لهذا  تهديدا  ي�شكل  لدن  بن  ا�شامة  يعد  مل 

بنجاحني لل�شيا�شة الدفاعية.
وا�شاف ان »معظم كبار امل�شوؤولني يف القاعدة قد هزموا« 
يف ا�شارة اىل ت�شفية المام المريكي اليمني املتطرف انور 
العولقي الذي قتل يف اليمن عام 2011 وكذلك م�شوؤولون 

اخرون يف غرب باك�شتان.
واو�شح انه بف�شل ان�شحاب خم�شني الف جندي امريكي 
املخابرات  واجهزة  اجلي�س  متكن  العام  خالل  العراق  من 
من الرتكيز جمددا على اولياتهم وتوجيه هذه »ال�شربات 

احلا�شمة« للقاعدة.
الوليات  القوة هذا« متكنت  »بف�شل موقف  اي�شا  وقال 
افغان�شتان  يف  التزاماتها  مدى  بتقلي�س  البدء  من  املتحدة 
حيث »مت �شرب اندفاعة طالبان« جمددا التاأكيد على ان 
قبل  افغان�شتان  من  يعودون  �شوف  امريكي  جندي  الف   23
جندي  الف  ت�شعني  حوال  حاليا  وينت�شر  ال�شيف.  نهاية 

امريكي يف افغان�شتان.
مع اإيران .. كل اخليارات مطروحة

مل�شاألة الربنامج  اأّن حال »�شلميا«  واعترب  اوباما اكذلك 
ولكن  ممكنا«  ي��زال  »ل  للجدل  املثري  الي���راين  ال��ن��ووي 

الوليات املتحدة ت�شع »جميع اخليارات« على الطاولة.
منع  على  عازمة  امريكا  �شك:  اي  هناك  »لي�س  وق��ال 
بجميع  واحتفظ  النووي  ال�شالح  على  احل�شول  من  ايران 
اخليارات عل الطاولة للو�شول اىل هذا الهدف. لكن حال 

�شيا�شيا لهذه امل�شاألة ل يزال ممكنا«.
حول  قبل  من  منق�شما  ك��ان  ال��ذي  »العامل  ان  وا�شاف 

موحدا  ا�شبح  اليرانية  النووية  امل�شكلة  ادارة  طريقة 
حاليا«.

واو�شح ان ايران »ا�شبحت اكر عزلة من اي يوم م�شى« 
وان ال�شغط على النظام »لن يرتاخى ابدا«.

واوف��ت  اي���ران الجت���اه  اي�شا »يف ح��ال غ��ريت  وق���ال 
اىل  جم��ددا  الن�شمام  فبامكانها  )الدولية(  بواجباتها 

ال�شرة الدولية«.
حتّول مذهل

خطابه  يف  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  اأ�شاد  كما 
ب«التحول  الكونغر�س  امام  الحت��اد  و�شع  حول  ال�شنوي 
امريكا  بان  واعدا  العربي«  »الربيع  احدثه  الذي  املذهل« 
»العنف  �شد  الدميوقراطية  ال��ق��وى  جانب  اىل  �شتقف 

والتهديد«.
التحول  ه��ذا  �شينتهي  متى  بالتحديد  نعلم  »ل  وق��ال 
قيام  ت�شجع  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ن��دع��م  ���ش��وف  امل���ذه���ل. 
دميوقراطيات قوية وم�شتقرة وكذلك ا�شواق مفتوحة لن 

الديكتاتورية ل ت�شمد امام احلرية«.

اأمريكا .. اأكر قّوة
واعلن باراك اوباما يف ذات اخلطاب ال�شنوي ان الوليات 
اية  منع  عزمه  عن  واع��رب  قوة«  »اأك��ر  ا�شبحت  املتحدة 

عودة اىل �شيا�شات او�شلت اىل الزمة القت�شادية.
النواب وال�شيوخ »لقد تقدمنا كثريا  امام جمل�شي  وقال 
ول ميكن ان نعود اىل الوراء. طاملا انا رئي�س، �شوف اعمل 

مع اي كان يف هذه القاعة على ر�شملة هذا التوجه«.
التي  الرئا�شية  ا�شهر من النتخابات  ولكن قبيل ت�شعة 
انه  اوباما  اكد  �شنوات،  اربع  �شيخو�شها لولية ثانية ملدة 
»اية  على  يعرت�س  و�شوف  بالعمل«  املعقوات  »�شيحارب 
الزمة  بهذه  ت�شببت  التي  ال�شيا�شات  اىل  للعودة  حماولة 

القت�شادية«.
الديون  واىل  �شعيف  اقت�شاد  اىل  نعود  لن  »ل،  وق��ال 
هذا  الغ�س.  على  القائمة  املالية  الرب��اح  واىل  ال�شيئة 
كي  يقوم  لقت�شاد  اخلطط  اق��دم  ان   )...( اري��د  امل�شاء، 

ي�شتمر«.
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كافة  على  تثار  اأن  يتوقع  اجل���دال  م��ن  حالة   
داخل  املقبلة  الفرتة  خالل  وامل�شتويات  الأ�شعدة 
فيلم  موؤخرًا  هناك  ُعِر�س  بعدما  وخارجها،  اأمريكا 
فيه  تظهر  الثالث«،  »اجلهاد  عنوانه  طويل  روائ��ي 
مو�شيقى كئيبة مرافقة ملجموعة �شور خا�شة مبن 
يطلقون  الذين  الرهابيني  بالإ�شالميني  ُو�شفوا 
ال��راأ���س،  يف  م�شيحيني  مواطنني  على  الر�شا�س 
واأطفال  مفخخة  �شيارات  لنفجار  �شور  وكذلك 
منفذ فيهم حكم الإعدام وجثثهم مغطاة مبجموعة 
اإ�شالميًا  علمًا  تظهر  مركبة  و���ش��ورة  الأوراق  من 

يرفرف فوق البيت الأبي�س.
اإحدى  جانب  من  متويله  مت  ال��ذي  الفيلم  وه��و 
اأكر  على  عر�شه  ومت  الربحية،  غري  اجلماعات 
األف �شابط كجزء من دورة تدريبية مقامة يف  من 

اإدارة �شرطة نيويورك.
وكانت تقارير �شابقة قد اأ�شارت يف كانون الثاين 
ا�شتعانت  الإدارة  اأن  اإىل   2011 ع��ام   ) يناير   (
بالفيلم يف دورتها التدريبية، بيد اأن م�شوؤول كبريا 
يف ال�شرطة  نفى حينها ذلك، وقال بعدها اإن الفيلم 
من  قليل  لعدد  مرتني  اخل��ط��اأ  طريق  ع��ن  ُع��ِر���س 

ال�شباط.
وورد يف الفيلم كالمًا على ل�شان اأحد الرواة قال 
من  الأجندة احلقيقية جلزء كبري  :«هذه هي  فيه 
لخرتاق  اإ�شرتاتيجية  وه��ي  اأم��ريك��ا.  يف  الإ���ش��الم 
احلرب  هي  وتلك   ... اأمريكا  على  الهيمنة  وفر�س 
التي ل تعلمون عنها �شيئًا«. ثم لفتت يف هذا ال�شياق 
اأن  اليوم �شحيفة النيويورك تاميز الأمريكية اإىل 
قانون  مبوجب  عليها  التح�شل  مت  �شرطية  وثائق 
خمتلفة،  حقيقة  عن  ك�شفت  قد  املعلومات،  حرية 
مع  مقابلة  على  ي�شتمل  الذي  الفيلم،  هذا  اأن  وهي 
مفت�س ال�شرطة راميوند كيلي، قد مت عر�شه، وفقًا 
لتقارير �شرطية داخلية، »يف حلقة م�شتمرة«، ملدة 

ترتاوح بني 3 اأ�شهر وعام من التدريب.
وخالل تلك الفرتة، اأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ما 
ل يقل عن 1489 �شابطًا �شرطيًا، مبختلف الرتب، 
اإن  بقولها  ال�شحيفة  وتابعت  الفيلم.  �شاهدوا  قد 
الأخبار التي حتدثت عن عر�س ذلك الفيلم ب�شكل 
عالقة  فيه  ت�شهد  ال��ذي  الوقت  يف  ج��اءت  مو�شع 
الكبري  الإ�شالمي  باملجتمع  نيويورك  �شرطة  اإدارة 
باأي  الإدارة  تتقدم  ومل  التوتر.  من  حالة  هناك 
اعتذار على جت�ش�شها على جماعات اإ�شالمية وقالت 

اإنها كانت تتحرى موؤامرات اإرهابية.
للحقوق  املدينة وداعمني  لكن م�شوؤولني مبجل�س 
املدنية وقادة اإ�شالميني اأكدوا يف املقابل، اأن الإدارة 
دا�شت بذلك على احلقوق املدنية وطم�شت اخلطوط 

التج�ش�س الأجنبي والداخلي  الفا�شلة بني طبيعة 
وزرعت كذلك م�شاعر اخلوف يف نفو�س امل�شلمني.

يف  املديرة  باتل،  فايزة  قالت  ال�شدد،  هذا  ويف 
جامعة  يف  احلقوق  بكلية  للعدالة  برينان  مركز 
خالل  م��ن  الوثائق  على  حت�شل  ال��ذي  ن��ي��وي��ورك، 
البداية  يف  الإدارة  املعلومات:«ردت  حرية  طلب 
باملعلومات.  اخلا�س  لطلبنا  وت�شدت  الفيلم  باإنكار 
وقد عر�شت ال�شرطة فيلمًا وثائقيًا مثريًا ل�شباطها 

وعرقلت بب�شاطة اجلهود التي كنا نقوم بها«.
تبلغ  الذي  الفيلم،  اإن  بقولها  ال�شحيفة  وتابعت 
مدته 72 دقيقة، قد مت متويله من جانب �شندوق 
ي�شم  التي  الربحية  غري  اجلماعة  تلك  كالريون، 
جمل�س اإدارتها م�شوؤول �شابق بوكالت ال�شتخبارات 
الرئي�س  اإدارة  يف  الدفاع  وزي��ر  ونائب  الأمريكية 

رونالد ريغان.
اأن  للجماعة  �شبق  الذي  الفيلم  حظي  اأن  و�شبق 
الغرب«  على  »احلرب  وهو  امل�شلمني  ويهاجم  مولته 
�شيلدون  الأم���ريك���ي  ال��ي��ه��ودي  امل��ل��ي��اردي��ر  ب��دع��م 
التي  املقابلة  على  جانبه  من  وتعقيبًا  اديل�شون. 
براون،  بول  اأ�شار  كيلي،  املفت�س  مع  بالفيلم  وردت 

�شرطة  اإدارة  با�شم  الر�شميني  املتحدثني  كبري 
نيويورك، اإىل اأن �شناع الفيلم رفعوا هذا املقطع من 
مقابلة قدمية. واأ�شاف براون اأن كيلي مل يطلب من 
�شناع الفيلم اإزالته من على موقع الفيلم الإلكرتوين 

اأو تو�شيح اأنه مل ي�شبق له اأن تعاون معهم.
ال�شحيفة  بها  قامت  التي  املحاولت  ف�شلت  فيما 
الذي  كالريون،  �شندوق  مع  املا�شية  الأي��ام  ط��وال 
على  احل�شول  اأج��ل  من  بنيويورك،  مقره  يوجد 
الغمو�س  عن  بعدها  ال�شحيفة  وحتدثت  تعقيب. 
حيث  ال�����ش��ن��دوق.  مت��وي��ل  م�����ش��ادر  يكتنف  ال���ذي 
اخلا�شة  الفيدرالية  الدخل  �شريبة  مناذج  تظهر 
من  ع���ادًة  ت��ق��رتب  وع��وائ��د  وم��ن��ح  م�شاهمات  ب��ه 
حجزت  حني   ،2008 عام  عدا  �شنويًا،  دولر  مليون 

م�شاهمات قيمتها 18.3 مليون دولر.
وعاودت باتل لتقول » ي�شري ما حدث اإىل وجود 
م�شكلة اأكرب تتمثل يف اأنهم رف�شوا الك�شف عن تلك 
املعلومات ناهيك عن مناق�شتها. فتدريب قوة �شرطة 

اأكرب مدينة يف العامل م�شاألة هامة«.  
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راي������ت�������������س ووت�������������������س: ال���������ش����ي����ع����ة يف 
ا���ش��ط��ه��اد اإىل  ي���ت���ع���ر����ش���ون  ال�������ش���ع���ودي���ة 

 
و�شفت منظمة رايت�س ووت�س املدافعة عن حقوق الن�شان التمييز الذي 
متار�شه ال�شعودية بحق مواطنيها ال�شيعة باأنه يرقى اإىل درجة ال�شطهاد.

وقالت املنظمة يف تقريرها ال�شنوي عن اأو�شاع حقوق الن�شان يف اململكة 
درجة  اإىل  ال�شيعة(  املواطنني  )بحق  التمييز  يتفاقم  الأحيان،  بع�س  »يف 
الدينية  ال�شعائر  ممار�شة  متنع  ال�شعودية  باأن  التقرير  واأورد  ال�شطهاد«. 
الأقليات  على  متوا�شال  متييزا  »ومتار�س  امل�شلمني  غري  على  علني  ب�شكل 

الدينية، وخا�شة ال�شيعة والإ�شماعيليني«.
ال�شيعة ي�شمل املمار�شة الدينية،  وم�شى يقول باأن التمييز الر�شمي �شد 

والرتبية، واملنظومة الق�شائية.
بع�س  من  ال�شيعة  اإق�شاء  اإىل  احلكوميون  امل�شوؤولون  »يعمد  واأ���ش��اف 

الوظائف العامة وم�شائل التخطيط والرف�س العلني ملذهبهم«.
اأو  الحتجاز  اإىل  يتعر�شون  قد  ال�شيعة  املواطنني  باأن  املنظمة  وقالت 
املكي  احل��رم  يف  وخا�شة  ال�شيعية  معتقداتهم  عن  اأف�شحوا  اإذا  العتقال 

واملدينة املنورة.
بحق  جلوي  بن  ب��در  الأح�شاء  حمافظ  ممار�شات  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
�شبب  املتكررة  العتقالت  خلف  ووقوفه  املنطقة  يف  ال�شيعة  املواطنني 

ممار�شة �شعائرهم اخلا�شة ورفعهم ل�شعارات ولفتات �شيعية.
احلقوق  داعية  واعتقال  با�شتدعاء  املباحث  جهاز  قيام  تناول  كما 
د�شتورية  مملكة  اإىل  دعوته  بعد  العامر  توفيق  ال�شيخ  املدنية  واحلريات 

وحقوق مت�شاوية لل�شيعة يف خطبة األقاها يوم جمعة.
وقال التقرير باأن ال�شعودية تعاملت بكثري من القمع مع مطالب املواطنني 

املطالبني بقدر اأكرب من الدميقراطية يف اإطار حركات الربيع العربي.
وتابع باأن ال�شلطات ال�شعودية وا�شلت اعتقال ال�شعوديني ب�شبب املعار�شة 

ال�شلمية.
عادلة  غري  حماكمات  اإىل  �شنوًيا  يتعر�شون  الأ�شخا�س  اآلف  باأن  واأورد 

واعتقالت تع�شفية.
املوجهة  بالتهم  فيهم  امل�شتبه  باإعالم  تقوم  ما  نادرا  ال�شلطات  باأن  وقال 

اإليهم اأو الأدلة املُ�شتعملة �شدهم.
من  ومنعهم  الأ�شخا�س  اآلف  باعتقال  املباحث  »تقوم  التقرير  واأ�شاف 
اأو  تعاطفهم  يف  لال�شتباه  عديدة،  ل�شنوات  واأحياًنا  باملحامني،  الت�شال 

تعاملهم مع جمموعات م�شلحة، اأو ب�شبب اأفكارهم ال�شيا�شية ال�شلمية«.
حتى  متظاهًرا   160 احتجزت  ال�شعودية  ال�شلطات  باأن  املنظمة  وقالت 
اآخرين رهن  يقل عن 40  ما ل  مازال  الأخري،  كتابة تقريرها  مايو. وحتى 

العتقال.
حقوق  حماية  يف  وف�شلت  القمع،  ممار�شة  »وا�شلت  ال�شلطات  باأن  واأو�شح 
من  ومليونني  اأجنبي،  عامل  ماليني  وثمانية  �شعودية،  امراأة  ماليني  ت�شعة 

املواطنني ال�شيعة«.
وجاء يف تقرير املنظمة باأن نظام ويل الأمر ال�شعودي وا�شل معاملة املراأة 

على اأنها قا�شرا.
واأ�شافت املنظمة باأن الفتيات والن�شاء مينعن، مهما كانت اأعمارهن، ب�شكل 

متييزي، من ال�شفر، والدرا�شة، والعمل دون موافقة اأوليائهن الذكور.
الذي مينع  العامل  الوحيد يف  البلد  ال�شعودية تبقى  اململكة  باأن  وتابعت 

املراأة من قيادة ال�شيارات.

�ضباطها  لتدريب  للم�ضلمني  م�ضيء  بفيلم  ت�ضتعني  نيويورك  �ضرطة 

مبظاهرات  تتنباأ  وا�ضنطن 
)عنيفة( يف البحرين واململكة 
الدخول من  اأمريكيني  متنع 

 
ع�شية الذكرى ال�شنوية الأوىل للمظاهرات التي قادها ال�شيعة يف البحرين يف 
فرباير 2011، اأ�شدرت وزارة اخلارجية الأمريكية حتذيرًا ملواطنيها املتوجهني 

اإىل البحرين من احتمال اندلع مظاهرات عنيفة يف البالد.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان اإن فعالية التحذير تبداأ من تاريخ 
»مظاهرات  حول  معلومات  يعّدل  هو  اأبريل،   19 وحتى  الثنني  اأم�س  اإ�شداره 

عفوية واأحيانًا عنيفة«.
وقالت اإن كافة امل�شافرين يواجهون تدقيقًا متزايدًا من ال�شلطات البحرينية 

وقد رف�شت احلكومة البحرينية منح بع�س الأمريكيني الإذن بدخول البالد.
ومعادية  »عنيفة  تندلع مظاهرات  الأوقات  بع�س  اإنه يف  واأ�شافت اخلارجية 
الأ�شبوع و�شملت  الليل ونهاية  للحكومة« يف بع�س الأحياء وعلى الأخ�س خالل 
نقاط  وو�شع  النفايات  م�شتوعبات  واإح��راق  الرئي�شية  الطرقات  بع�س  اإغ��الق 
اأن  كما  وغريها،  مولوتوف  قنابل  فيها  امل�شاركون  وا�شتخدم  ر�شمية  غري  تفتي�س 
وزارة الداخلية تبقي حواجز ر�شمية يف بع�س املناطق وت�شتخدم الغازات امل�شيلة 

للدموع وامل�شد�شات ال�شاعقة وغريها من و�شائل �شبط احل�شود.
اإن »املواجهات العنيفة بني قوات الأمن واملتظاهرين قد يجعل ال�شفر  وقالت 

اإىل البحرين ،و)التنقل( يف داخلها خطر من دون اإنذار م�شبق«.
واأ�شارت اإىل اأن ال�شفارة الأمريكية يف املنامة حتظر على موظفيها زيارة بع�س 
املناطق املحددة وتن�شح رعاياها بفعل الأمر عينه، ودعت مواطنيها اإىل التزام 

احلذر والبتعاد عن التجمعات.



اإن رو�شيا  الكرملني    قال م�شوؤول رو�شي كبري يف 
ل ميكنها عمل املزيد للرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد، 
من  الرو�شي  املوقف  تغري  اأم��ام  بذلك  الباب  فاحتا 
اأعتربت  الأثناء  ويف  �شوريا،  يف  اجلارية  الأو�شاع 
اأملانيا اأن املبادرة العربية اجلديدة ت�شكل تغريا يف 

قواعد اللعبة بالن�شبة ملجل�س الأمن الدويل.
ورو�شيا من بني احللفاء القليلني الباقني لالأ�شد، 
اإىل  وان�شمت  بالتنحي،  ملطالبته  ال�شغوط  وتقاوم 
كان  ال��دويل  الأم��ن  ملجل�س  ق��رار  عرقلة  يف  ال�شني 
من �شاأنه اإدانة حملة قمع املحتجني التي ُقتل فيها 

اآلف املدنيني.
عن  لالأنباء  الرو�شية  تا�س  اإيتار  وكالة  ونقلت 
واملبعوث  ب��ارز  م�شرع  وه��و  مارجيلوف،  ميخائيل 
اأفريقيا  اإىل  مدفيدف  دمي��رتي  للرئي�س  اخلا�س 
على  ���ش��يء  جعبتها  يف  يعد  مل  رو�شيا  »اإن  ق��ول��ه 

ال�شعيد الدبلوما�شي« ب�شاأن �شوريا.
جلنة  رئي�س  اأي�شا  وه��و  مارجيلوف،  واأ���ش��اف 
املجل�س  وهو  الحت��اد،  جمل�س  يف  الدولية  ال�شوؤون 
الأعلى بالربملان »ا�شتخدامنا حلق النق�س )الفيتو( 
اأداة  اآخ��ر  ك��ان  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  �شد 
لل�شماح للرئي�س ب�شار الأ�شد باحلفاظ على الو�شع 

القائم على ال�شاحة الدولية«.
اإ�شارة جادة للرئي�س من  وتابع باأن الفيتو »كان 
مثل  من  جعبتنا  يف  ما  ا�شتنفد  الفيتو  هذا  رو�شيا، 
الرئي�س  على  ينبغي  اأنه  اإىل  واأ�شار  امل��وارد«،  هذه 
ال�شوري »اأن يقراأ هذا املوقف بو�شوح. الإ�شالحات 
واإنهاء العنف والنتخابات احلرة هذا هو ما ينبغي 

اأن تفعله القيادة ال�شورية فورا اليوم«.
وحثت رو�شيا الأ�شد مرارا على تنفيذ اإ�شالحات 
و�شيلة  العقوبات  عار�شت  لكنها  اأ���ش��رع،  ب��وت��رية 
يف  �شركائها  على  ق��رار  م�شودة  وطرحت  لل�شغط، 
جمل�س الأمن العام املا�شي، لكن دبلوما�شيني غربيني 
يف  بجدية  التفاو�س  عن  بالتقاع�س  رو�شيا  اتهموا 

حماولة لإتاحة الوقت اأمام دم�شق.
قرارات اجلامعة

طالبته  بعدما  الأ�شد  على  الدويل  ال�شغط  وزاد 
اجلامعة العربية بالتنحي وت�شكيل حكومة وحدة 
مو�شكو  تعلق  ومل  دم�شق،  رف�شته  ما  وهو  وطنية، 

ب�شاأنه.
ت�شكيل  اإىل  العربية  اجلامعة  دع��وة  وج��اءت 
لوزراء  �شوريا يف اجتماع  حكومة وحدة وطنية يف 
املا�شي،  الأح��د  م�شاء  بالقاهرة  عقد  اخلارجية 
مما  للتحقق  اأر�شلت  مراقبني  بعثة  تقرير  ملناق�شة 
عربية  خطة  تنفذ  ال�شورية  احلكومة  كانت  اإذا 

لإنهاء 10 اأ�شهر من اإراقة الدماء.
على  العربية  للقرارات  ال�شوري  الرف�س  وجاء 
الر�شمية  الأن��ب��اء  لوكالة  م�شوؤول  م�شدر  ل�شان 
ال�شادرة  ال��ق��رارات  ترف�س  »�شوريا  اإن  قال  ال��ذي 

عن جمل�س اجلامعة العربية على امل�شتوى الوزاري 
العربية  العمل  خطة  اإط���ار  خ��ارج  �شوريا  ب�شاأن 
وتعدها  العربية  اجلامعة  مع  املوقع  والربوتوكول 
يف  �شافرا  وت��دخ��ال  الوطنية  ل�شيادتها  انتهاكا 
التي  لالأهداف  فا�شحا  وخرقا  الداخلية  �شوؤونها 
اأن�شئت اجلامعة العربية من اأجلها وللمادة الثامنة 

من ميثاقها«.
وت�شمنت املبادرة العربية اجلديدة حلل الأزمة 
الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  مطالبة  ال�شورية 
ليتوىل  الأول،  لنائبه  �شالحياته  كل  بتفوي�س 
املعار�شة،  مب�شاركة  وطنية  وحدة  حكومة  ت�شكيل 

خالل �شهرين.
وطالبت املبادرة احلكومة ال�شورية بالإفراج عن 
املعتقلني واإخالء املدن والأحياء ال�شكنية من جميع 
املظاهر امل�شلحة وفتح املجال اأمام منظمات اجلامعة 
وو�شائل الإعالم العربية والدولية للتنقل بحرية 
يف �شوريا والطالع على حقيقة الأو�شاع ور�شد ما 
يدور من اأحداث. وقرر الوزراء العرب اإحالة هذه 

القرارات اإىل جمل�س الأمن الدويل.
تغيري قواعد اللعبة

الأمم  لدى  اأملانيا  �شفري  قال  نف�شه،  ال�شياق  يف 
املتحدة بيرت فيتيج اأم�س الثنني اإن طلب اجلامعة 
دعوتها  تاأييد  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  من  العربية 
�شلطاته  نقل  اإىل  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 

اإىل نائبه، قد ينطوي على تغيري يف قواعد اللعبة 
طريق  اإىل  و�شل  ال��ذي  الأم���ن  ملجل�س  بالن�شبة 

م�شدود يف هذا ال�شاأن.
اتخذت  التي  »القرارات  لل�شحفيني  فيتيج  وقال 
اللعبة  لقواعد  تغيري  على  تنطوي  قد  القاهرة  يف 
العربية  اجلامعة  اأي�شا..  الأم��ن  ملجل�س  بالن�شبة 
قررت مطالبة جمل�س الأمن بتاأييد قراراتها. هذا 
رف�شه  اأو  جتاهله  املجل�س  لأع�شاء  ميكن  ل  �شيء 

ب�شهولة«.
تاأييد  العربية  اجلامعة  طلب  اأن  فيتيج  واأو�شح 
املراقبني  بعثة  »يتخطى  لقراراتها  الأم��ن  جمل�س 
العربية  اخلطة  درا�شة  املجل�س  اأع�شاء  وي�شاأل 

بكاملها«.
واأ�شاف الدبلوما�شي الأملاين »نعتقد اأكر من اأي 
جمل�س  من  قوي  ق��رار  اإىل  نحتاج  اأننا  م�شى  وقت 
ال�شوري  النظام  اإىل  وا�شحة  ر�شالة  واإىل  الأم��ن 
بامل�شاندة  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  ال�شوري،  وال�شعب 
والتاأييد احلق لقرارات اجلامعة العربية، واأي �شيء 

دون ذلك �شينظر اإليه على اأنه �شعيف للغاية«.
اإنه بعث بر�شالة اإىل رئي�س جمل�س  وقال فيتيج 
لدعوة  �شاجنكو  با�شو  اأفريقيا  جنوب  �شفري  الأمن، 
العربي  نبيل  العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم���ني 
وقت  يف  �شوريا  يف  بالو�شع  علما  املجل�س  لإحاطة 

لحق من هذا الأ�شبوع.  

حما�س  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  هاتف   
اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  قطر  اأمري  م�شعل  خالد 

ثاين.
م�شعل  اأن  القطرية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
ا�شتعر�س مع خليفة اآخر امل�شتجدات على ال�شاحة 

الفل�شطينية.
ل�شوؤون  الردين  ال��دول��ة  وزي��ر  اأعلن  وق��د  ه��ذا 
�شيقوم  م�شعل  اأن  املجايل  راكان  والت�شال  العالم 
قطرية،  و�شاطة  بف�شل  عمان  اإىل  بزيارة  الحد 
لجراء حمادثات ر�شمية، هي الوىل منذ ا�شتبعاده 

من اململكة عام 1999.
واأو�شح املجايل املتحدث الر�شمي با�شم احلكومة 
اأن  بر�س«  »فران�س  لوكالة  ت�شريح  يف  الردن��ي��ة، 
قطر  عهد  ويل  برفقة  الردن  اإىل  �شي�شل  »م�شعل 

ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين«.
واأ�شاف: »اأن امللك عبد اهلل الثاين �شي�شتقبل ويل 
العهد القطري الذي �شيكون برفقته م�شعل، كتعبري 

للعالقة الأخوية بيننا وبني قطر«.
وقال املجايل: »اإنها �شفحة جديدة للعالقة بني 
»لن  العالقة  هذه  اأن  اإىل  م�شريًا  وحما�س«،  الردن 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  ح�شاب  على  تكون 

التي يعتربها الردن كممثل لل�شعب الفل�شطيني«.
املكونات  ك��ل  م��ع  يتعامل  »الردن  اأن  وت��اب��ع 

خ�شو�شية  منطلق  م��ن  الفل�شطينية  ال�شيا�شية 
و«حما�س«  والفل�شطينيني،  الردن  ب��ني  العالقة 
اح���دى ه��ذه امل��ك��ون��ات«. واأك���د اأن »ال��ت��ق��ارب بني 
دور  تبني  على  ي�شاعد  »فتح«  وحركة  »حما�س« 
التعامل  يف  الفل�شطيني  العتدال  خط  مع  ين�شجم 

مع ما هو مطروح للتو�شل اإىل احللول«.

الردن،  يف  »حما�س«  مكاتب  فتح  اإع��ادة  وح��ول 

اأكد املجايل اأن »هذا املو�شوع لي�س مطروحًا وهم مل 

يطلبوا ذلك«.
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ا�ضتقباله الأحد ر�ضميا  اأمر قطر والأردن تعلن  يهاتف  م�ضعل  ال�������ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة احل������رة ال����ث����ائ����رة يف 
»اخل�������ط�������ر«..!!؟ اأم  »احل����������رية«  م���رح���ل���ة 

نور الدين �شعد 

يف  عارمة  ثورات  وي�شنع  اخلوف،  يك�شر  ان  العربي  ال�شعب  ا�شتطاع  لقد 
معظم الدول العربية، وهو يردد �شعار: ال�شعب يريد ا�شقاط النظام. ومتكن 
ال�شعب ان ي�شقط بع�س النظمة الظاملة املتجربة اجلاثية على �شدره منذ 
ع�شرات  خاللها  وقدم  املتبقية،  النظمة  عرو�س  يهز  وان  ال�شنني،  ع�شرات 

اللف من ال�شهداء واجلرحى.
نتيجة  حم��دق،  خطر  يف  العربي  وال�شعب  مهددة  ال��ث��ورات  ه��ذه  ولكن 
الثورات،  �شد  الع��داء  موؤامرات  منها  عظيمة،  وحتديات  عديدة  عوامل 
اخلطرية،  املرحلة  لتجاوز  ال�شارع  اغلبية  ل��دى  املطلوب  الوعي  وغياب 
�شائدة،  زالت  ما  التي  ال�شابقة  النظمة  لثقافة  اجلذري  التغيري  ب�شرورة 
ال�شعب،  ارادة  ميثل  جديد  دميقراطي  نظام  لقامة  ال�شرتاتيجية  وغياب 
الروح  وقتل  وت�شويها  لختطافها  الثورات  اع��داء  خطط  اىل  بال�شافة 
الثورية التغيريية، وا�شرار بع�س الثوار واملعار�شني على ال�شتعانة بالغرب 
يف عملية ا�شقاط النظمة، النظمة الفا�شدة التي ت�شتمد الدعم واحلماية 
من الغرب الذي هو عدو المة وامل�شوؤل الول عن ماآ�شيها! مما جعل المور 
تتجه اىل املجهول، حيث �شقط احلاكم الفا�شد وبرزت زمرة جديدة ترتدي 
ثوب الثورة ولكنها حتمل نف�س عقلية النظام ال�شابق، فهي تبحث عن احلكم 
فقط، وهي م�شتعدة ان تقدم التنازلت للغرب والتعهد بخدمة م�شاحله على 

ح�شاب الوطن واملواطنني!
هل و�شع ال�شعوب العربية الن اأف�شل بعد عام من اندلع الثورة، ام المور 
ما زالت يف خطر بحاجة اىل املزيد من الوعي والن�شوج والت�شحية وال�شمود 

بوجه العداء من اخلارج والداخل والثقافة والعقلية؟.
لقد ا�شعل الثائر حممد البوعزيزي نار الغ�شب ال�شعبي والثورة العربية، 
ع�شرات  واعتقال  وم�شاب،  �شهيد  بني  اللف  ع�شرات  خاللها  �شقط  التي 
الفا�شدة  النظمة  قمع  ب�شبب  ارتفاعا  ت�شجل  الرق��ام  زالت  وما  اللف، 
التي ترف�س التغيري وال�شالح واعطاء ال�شعب حقه باختيار حكومته ب�شكل 

�شلمي.
هذه ثورة ال�شعوب العربية وهي الن مهددة بعد عام من تفجريها، اذ انها 
تتعر�س ملوؤامرات من قبل اعداء العدالة واحلرية والدميقراطية اخلائفة 
على عرو�شها والراف�شة للتغيري، الذين يعملون على �شرقة الثورة وتن�شيب 
اهدافها  من  الثورة  تفريغ  خالل  من  الغرب،  وم�شالح  م�شاحلهم  يخدم  من 
احلقيقية، ودعم �شخ�شيات جديدة بلون الثورة ولكن بنف�س عقلية و�شيا�شة 
النظمة ال�شابقة، ودعم البلطجية واملرتزقة املدنني الذين يقومون باعمال 

تخريبية لت�شويه �شمعة الثورة والثوار!
كما ان حالة الت�شرذم والبحث عن امل�شالح ال�شخ�شية ال�شغرية بني الثوار، 
بعد  دميقراطي-  نظام  لقامة   - حمددة  ا�شرتاتيجية  على  التفاق  وعدم 
وامللل  والحباط  والقلق  اخلوف  حالة  وت�شلل  ال�شابقة،  النظمة  �شقوط 
الغرب،  وه��و  الم��ة  باعداء  ال�شتعانة  وفكرة  النا�س،  من  �شريحة  عند 
واللجوء للعنف والتدمري والقتل، وكذلك قيام اعداء الثورة على ن�شر الفنت 
واللعب على �شيا�شة فرق ت�شد بني الثوار، تلك المور متثل خطرا كبريا يهدد 

الثورة، ويجعل م�شتقبل ال�شعب العربي مظلما وخميفا.
املنت�شرة  والظاملة،  الفا�شدة  واملتبقية  ال�شابقة  النظمة  ثقافة  ان 
اخلطر  ت�شكل  المنية،  وخا�شة  ال��دول��ة  دوائ��ر  يف  واملتعفنة  واملتغلغلة 
ان  العربية  ال�شعوب  من  واملطلوب  جديد،  نظام  وبناء  الثورات  على  الكرب 
�شرقة  من  والنتباه  بها،  قامت  التي  الثورة  وعظمة  باأهمية  واعية  تكون 
�شيا�شتها  نفذ  ممن  ال�شابقة  النظمة  ثقافة  يحمل  من  كل  وم��ن  ال��ث��ورة 
املهمة ال�شعب، ولهذا  الثقافة وهذه هي  الفا�شدة، والعمل على تغيري هذه 
على ال�شعوب ان تكون اكر �شربا و�شمودا لتحقيق الهداف التي من اجلها 
اندلعت الثورة وهي اقامة نظام عادل ميثل ارادة ال�شعب، كما عليها ان تتحد 
وتدعم كافة الثورات يف الوطن العربي الكبري، وان ترف�س العنف والتدمري 
ت�شويهها؛  او  وا�شتغاللها  �شوؤونها  يف  خارجي  تدخل  اي  وترف�س  والقتل، 
فالثورة العربية ثورتنا نحن ال�شعوب من املحيط اىل اخلليج، فيجب دعمها 

وحمايتها وا�شتمرارها حتى تتحقق الهداف ومنها ال�شالحات ال�شاملة.
الثائرة يف مرحلة خطرية جدا، فهي مهددة  ال�شعوب العربية احلرة  ان 
بال�شواأ والفو�شى والدمار اذا ف�شلت يف بناء دولة العدالة واحلرية وال�شالم 
الغرب ال�شتعمارية  الدميقراطي احلر، بعيدا عن خطط  والنظام  والمان 
املهيمنة ب�شعار جديد، العدو الذي يريد ان ي�شيطر على الثورة واملنطقة من 

جديد با�شم ثورة الربيع العربي.

ت����غ����ي����ر حم����ت����م����ل مب�����وق�����ف رو������ض�����ي�����ا م������ن الأ������ض�����د    
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ليبيا يف  النتقايل  الوطني  املجل�ش  ا�ضتقال  حال  يف  اهلية  حرب  من  يحذر  اجلليل  عبد 

دم���������ض����ق ت����رف���������ش م������ب������ادرة ع����رب����ي����ة ج�����دي�����دة ت���ق�������ض���ي ب���ن���ق���ل ال�������ض���ل���ط���ات
جديدة  عربية  مبادرة  قاطع  ب�شكل  دم�شق  رف�شت 
لنهاء الزمة ال�شورية تدعو اىل ت�شكيل حكومة وفاق 
وطني خالل �شهرين وتطالب الرئي�س ال�شوري بتفوي�س 
احلكومة،  ه��ذه  م��ع  للتعاون  كاملة  �شالحيات  نائبه 
واكدوا انهم �شيطلبون دعم جمل�س المن لهذه اخلطة.

حركة  متثل  التي  املحلية  التن�شيق  جل��ان  ودان���ت 
الداخل  يف  ال�شد  ب�شار  نظام  �شد  ال�شورية  الحتجاج 
�شوريا،  يف  الزم��ة  لوقف  اجلديدة  العربية  باملبادرة 
معتربة انها ت�شكل »مهلة جديدة للنظام وفر�شة اخرى 
واأد  اىل  م�شعاه  يف  والغطاء  الوقت  جم��ددا  له  تتيح 
حركة  ا�شهر  ع�شرة  منذ  تهزها  التي  �شوريا  يف  الثورة« 

احتجاجية ل �شابق لها.
اخلارجية  وزير  تالها  التي  العربية  اخلطة  وتن�س 
يف  ث��اين  اآل  جرب  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  القطري 
ختام الجتماع الوزاري الذي ا�شتمر خم�س �شاعات على 
ب�شالحيات  الول  نائبه  اجلمهورية  رئي�س  »تفوي�س 
كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية« 

يفرت�س ان يتم ت�شكيلها »خالل �شهرين«.
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ترئ�س  ان  وي��ف��رت���س 
»�شخ�شية متفق عليها« وان تكون مهمتها »تطبيق بنود 
برملانية  لنتخابات  والعداد  العربية  اجلامعة  خطة 
على  ين�س  ق��ان��ون  مب��وج��ب  ح��رة  تعددية  ورئا�شية 

اجراءاتها وبا�شراف عربي ودويل«.
وكافة  ال�شورية  »احلكومة  العربية  اجلامعة  ودعت 
جاد  �شيا�شي  حوار  بدء  اىل  ال�شورية  املعار�شة  اطياف 
حتت رعاية جامعة الدول العربية يف اأجل ل يتجاوز 

ا�شبوعني« من اجل ت�شكيل احلكومة.
حمد  القطري  اخلارجية  وزير  الوزراء  رئي�س  وقال 
ان  القاهرة  اجتماع  عقب  �شحايف  موؤمتر  يف  جا�شم  بن 
ال�شوري  النظام  رحيل  اىل  تهدف  العربية  امل��ب��ادرة 

»�شلميا«.
اىل  ذاه��ب��ون  فنحن  ينفذوا  مل  ح��ال  »يف  وا���ش��اف 
جمل�س المن و�شنتخذ قرارات لي�س من بينها التدخل 
ا�شكال  كل  »وق��ف  اىل  جديد  من  داعيا  الع�شكري«، 
العنف: والفراج عن املعتقلني وازالة كل »وجود م�شلح 

من ال�شارع«.

يف  م�شوؤول  م�شدر  اعلن  الثنني،  من  مبكر  وقت  ويف 
ب�شاأنها،  ال�شادرة  ال��ق��رارات  ترف�س  دم�شق  ان  �شوريا 
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  ���ش��اف��ر«  »ت��دخ��ل  ان��ه��ا  معتربا 

ال�شورية.
ال�شادرة  القرارات  »ترف�س  دم�شق  ان  امل�شدر  وقال 
وتعدها  العربية  العمل  خطة  اطار  خارج  �شوريا  ب�شان 
�شوؤونها  يف  �شافرا  وتدخال  الوطنية  ل�شيادتها  انتهاكا 
الداخلية وخرقا فا�شحا لالهداف التي ان�شئت اجلامعة 

العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها«.
و�شرح م�شدر دبلوما�شي ان الدول الوروبية فر�شت 
من   22 ت�شمل  �شوريا  على  جديدة  عقوبات  الثنني 
ب�شبب  منظمات  وث��م��اين  المنية  الج��ه��زة  اع�شاء 

ا�شتمرار قمع احلركة الحتجاجية.
التي  العقوبات  من  ع�شرة  احلادية  ال�شل�شلة  وهي 
ا�شول  جتميد  وت�شمل  �شركات،  او  �شخ�شيات  ت�شتهدف 
ا�شبحت  وب��ذل��ك  اوروب����ا.  اىل  ت��اأ���ش��ريات  منح  وم��ن��ع 
�شخ�شا   150 ح��واىل  تطال  الوروب��ي��ة  الج����راءات 
ومنظمة مرتبطة بنظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد. 
املجتمعون  الوروبيون  اخلارجية  وزراء  القرار  واتخذ 

يف بروك�شل.
»ال�شتمرار  العرب  ال��وزراء  قرر  نف�شه،  الوقت  ويف 
العربية  اجلامعة  مراقبي  بعثة  عدد  وزي��ادة  دعم  يف 
واملايل  الفني  الدعم  من  لهم  يلزم  ما  وتوفري  �شوريا  يف 

والداري« وذلك بهدف »ت�شهيل مهمتهم«.
بعد  الول/دي�شمرب  كانون   26 يف  املراقبون  ون�شر 
موافقة دم�شق على بروتوكول ب�شاأن مهتهم التي تن�س 
املدن  من  الدبابات  و�شحب  العنف  اعمال  وق��ف  على 

ومنح و�شائل العالم الجنبية حرية التنقل.
وادى قمع احلركة الحتجاجية يف �شوريا اىل مقتل 
اكر من 5400 �شخ�س منذ منت�شف اذار/مار�س املا�شي 

وفقا لالمم املتحدة.
وكان وزير اخلارجية ال�شعودي المري �شعود الفي�شل 
فجر مفاجاأة باعالنه يف اجلل�شة الفتتاحية لجتماع 
مراقبيها  »�شت�شحب  بالده  ان  اخلارجية  وزراء  جمل�س 
من بعثة املراقبني العرب لعدم تنفيذ احلكومة ال�شورية 

لأي من عنا�شر خطة احلل العربي«.

اللتزام  اىل  العرب  »ال�شقاء  الفي�شل  �شعود  ودعا 
اجلامعة  جمل�س  ق��رره  مب��ا  وم�شداقية  جدية  بكل 
على  لل�شغط  تهدف  عقوبات  فر�س  ح��ول  العربية 
به  تعهدت  مبا  قول  ل  فعال  لتلتزم  ال�شورية  احلكومة 
وهي عقوبات الأ�شل فيها اأنها مفعلة وم�شتمرة طاملا مل 

نقرر جمتمعني الغاءها«.
من جهته حيا رئي�س املجل�س الوطني ال�شوري املعار�س 
انتهاء  فور  القاهرة  موؤمتر �شحايف يف  برهان غليون يف 
بطلب  اخلا�س  العرب  ال��وزراء  ق��رار  اجلامعة  اجتماع 

دعم جمل�س المن للمبادرة اجلديدة.
انتقالية  مرحلة  يف  جدي  دخول  »اي  ان  اكد  لكنه 

ينبغي ان يبدا باعالن ال�شد تنحيه عن ال�شلطة«.
العربية  باملبادرة  املحلية  التن�شيق  جل��ان  ون��ددت 
اجلامعة  ان  معتربة  �شوريا،  يف  الزمة  لوقف  اجلديدة 

العربية »ف�شلت مرة اخرى« يف ايجاد حل يف �شوريا.
وقالت جلان التن�شيق يف بيان ان »اجلامعة العربية 
ف�شلت مرة اخرى يف التو�شل اىل حل يرتقي اىل م�شتوى 
خماطر  ويتدارك  العظيم  ال�شوري  ال�شعب  ت�شحيات 

ا�شتمرار النظام يف العتماد على القمع الوح�شي«.
ورات ان مقرتح اللجنة الوزارية اجلديد »غري قابل 
للتحقق ويفتقر اىل اليات التنفيذ كما ل ير�شم نهاية 

لعتماد النظام احلل المني املطلق«.
يت�شمن  ل  ح��ال  يقبلوا  ل��ن  »ال�شوريني  ان  واك���دت 
معتربة  والف�شاد«،  القمع  لنظام  وجذريا  �شامال  تغيريا 
مهلة  تعطي  العربية  للجامعة  اجلديدة  »امل��ب��ادرة  ان 
الوقت  له جمددا  تتيح  للنظام وفر�شة اخرى  جديدة 
املجتمع  وحتويل  الثورة  واأد  اىل  م�شعاه  يف  والغطاء 

ال�شوري اىل ار�س حمروقة«.

حذر رئي�س املجل�س الوطني النتقايل يف ليبيا م�شطفى 
ا�شتقالة  حال  يف  ليبيا  يف  اهلية  حرب  من  اجلليل  عبد 
املجل�س الذي يواجه اخطر ازمة منذ �شقوط نظام معمر 

القذايف، ارغمت نائب رئي�شه على ال�شتقالة.
وقال عبد اجلليل يف مقابلة مع تلفزيون »ليبيا احلرة« 
الليبي »لن ن�شتقيل لن )ال�شتقالة( قد توؤدي اىل حرب 
�شد  الحتجاجات  ت�شاعد  اع��ق��اب  يف  وذل��ك  اهلية«، 

ال�شلطات اجلديدة.
على  �شاعات  بعد  بت�شريحاته  اجلليل  عبد  وادىل 
اثر  املجل�س  من  غوقة  احلفيظ  عبد  نائبه  ا�شتقالة 

احتجاجات طالبته بال�شتقالته.
ارجاء  اىل  ال�شارع  �شغط  حتت  املجل�س  ا�شطر  كما 
ا�شا�شه  على  �شيتم  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ي  ال��ق��ان��ون  تبني 
بعدما  حزيران/يونيو،  يف  تا�شي�شي  جمل�س  انتخاب 
الوطني  املجل�س  ال�شبت مقر  هاجم متظاهرون غا�شبون 

النتقايل يف بنغازي مهد الثورة يف �شرق ليبيا.
اجلديدة  ال�شلطات  تواجهها  �شيا�شية  ازمة  اول  وهي 

منذ ان تولت زمام المور يف البالد.
واذ ا�شتبعد عبد اجلليل ا�شتقالة املجل�س، اتهم »اياد 

خفية« بالوقوف خلف اعمال العنف الخرية.
واعلن غوقة الحد ا�شتقالته »مبا فيه م�شلحة المة« 
هاجمه  وقد  ا�شتقالته،  اىل  الدعوات  تزايد  بعد  وذلك 

طالب يف جامعة بنغازي اخلمي�س.
حرب  انتهاء  »بعد  انه  بر�س  لفران�س  متحدثا  وقال 
تخدم  ل  احلقد  م��ن  اج���واء  ت�شيطر  ب��دات  التحرير، 

امل�شلحة الوطنية«.
الوطني  املجل�س  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ه��و  »امل��ه��م  وت��اب��ع 
 .. الفو�شى  اىل  تنزلق  ان  لبالدنا  نريد  ل  النتقايل. 
لن هذه املرحلة حا�شمة، ول تقل دقة عن املرحلة التي 

�شبقتها«.
موؤكدا  بغوقة  ال���ش��ادة  على  اجلليل  عبد  وح��ر���س 
كان  فيما  الثورة  �شخ�شه« ودعم  الوطن قبل  »اختار  انه 

اخرون »يف م�شر او يف اماكن اخرى خمتبئني«.
والقيت قنابل يدوية ال�شنع ال�شبت على مقر املجل�س 
مئات  يحتله  ان  قبل  ب��ن��غ��ازي  يف  الن��ت��ق��ايل  ال��وط��ن��ي 

املتظاهرين ويحرقوا واجهته.
واعلن م�شدر طبي لوكالة فران�س بر�س مقتل �شخ�س 
على القل وجرح خم�شة اخرين ليل الحد الثنني يف 
طرابل�س. يف  �شابقون  وثوار  �شابق  �شجني  بني  مواجهات 
و�شرح م�شوؤول يف امل�شت�شفى املركزي بطرابل�س ان »رجال 

قتل وجرح خم�شة اخرون، احدهم يف غيبوبة«.
وافاد �شهود ان ثوارا �شابقني نفذ �شربهم من ت�شرفات 
�شجني �شابق ادين بارتكاب جرمية قتل وافرج عنه نظام 
معمر القذايف مع بداية الثورة الليبية، حاولوا اعتقاله 

يف حي الف�شلوم لكنهم قوبلوا مبقاومة �شر�شة.
وبعدما كان من املقرر ان يعقد املجل�س موؤمترا �شحافيا 
اىل  ا�شطر  النتخابي،  القانون  اق��رار  لع��الن  الح��د 
بعد  امنية  ل�شباب  عنه  يعلن  مل  مكان  يف  الجتماع 
احداث اليوم ال�شابق، على ما قالت �شلوى الدغيلي املكلفة 

ال�شوؤون القانونية يف املجل�س لوكالة فران�س بر�س.
وقال عبد الرازق العرادي الع�شو يف املجل�س لفران�س 
بر�س انه »كان من املفرت�س ان ي�شدر القانون النتخابي 
نظر  لع��ادة  حتتاج  البنود  بع�س  لكن  )الح��د(،  اليوم 
الثاين/ كانون   28 يوم  القانون  »�شي�شدر  مو�شحا  فيها«، 

يناير«.
النتخابية  اللجنة  ت�شكيل  مت  انه  املقابل  يف  واعلن 

برئا�شة  انها  مو�شحا  النتخابات  على  ال�شراف  املكلفة 
عثمان القاجيجي وت�شم 17 قا�شيا وحماميا ونا�شطا يف 
عن  وممثلون  القانون  يف  وخرباء  الن�شان  حقوق  جمال 

الن�شاء وال�شباب.
الرجاء  هذا  تخ�شي�س  �شيتم  فانه  العرادي،  وا�شاف 
لخذ راي منظمات املجتمع املدين وخرباء ذلك ان بع�س 
مواد م�شروع القانون الذي ن�شر على النرتنت اثار اجلدل 

مثل املادة التي حتدد 10% من مقاعد اجلمعية للن�شاء.
واو�شح ان »هناك اجتاها للغائها كما طالب الكثريون. 

اغلبية الراء كانت �شلبية«.
على  الر�شمية  املجل�س  �شفحة  على  امل�شاء  يف  ون�شرت 
موقع في�شبوك م�شودة جديدة معدلة للقانون ل تت�شمن 

اي ا�شارة اىل هذه احل�شة.
كما ان املادة املتعلقة بطريقة القرتاع وتلك املتعلقة 

نظام  ظل  يف  م�شوؤوليات  تولوا  الذين  ال�شخا�س  مبنع 
معمر القذايف من الرت�شح، يجب ان تخ�شعا اي�شا ملناق�شات 

جديدة، بح�شب العرادي.
من جهة اخرى تظاهر ما ل يقل عن اربعة الف طالب 
اعتقال  على  احتجاجا  ليبيا  �شرق  بنغازي  يف  الح��د 
يف  غوقة  له  تعر�س  الذي  الهجوم  بعد  زمالئهم  من   11

جامعتهم، على ما افاد مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
وغالبا ما يواجه غوقة اتهامات من املتظاهرين الذين 
يطالبون با�شتقالته وي�شفونه بانه »مت�شلق« اي انتهازي 

ومن اركان نظام القذايف.
غري  انتقادات  اىل  موؤخرا  النتقايل  املجل�س  وتعر�س 
معهودة منذ �شقوط القذايف وما زال اعت�شام يف بنغازي، 
مهد الثورة على القذايف يف �شرق ليبيا، يطالب مبزيد من 

ال�شفافية واق�شاء الذين كانوا يف النظام ال�شابق.



مئات املتظاهرين يتجهون اإىل املجمع 
الطبي العاملي للق�شا�س من مبارك

 
يف  املتظاهرين  مئات  اأن  التحرير  مبيدان  الرئي�شية  املن�شة  اأعلنت    
املخلوع ح�شني  الرئي�س  للق�شا�س من  العاملي  الطبي  املجمع  اإىل  طريقهم 

مبارك.
وعقب الإعالن يف مكربات ال�شوت �شادت حالة من الفرح والبهجة بني 

املتظاهرين الذين رددوا هتافات »اهلل اأكرب«.
الربعاء  �شباح  منذ  التحرير  ميدان  على  املتظاهرين  توافد  وتوا�شل 
للم�شاركة فى احتفالت الذكرى الأوىل لثورة 25 يناير حاملني الأعالم 
امل�شرية والالفتات التى تطالب با�شتكمال مطالب الثورة مب�شاركة خمتلف 

القوى ال�شيا�شية والئتالفات ال�شبابية الثورية.
الجتماعي  التوا�شل  موقع  علي  ياري�س«  اآ�شف  »اأن��ا  �شفحة  وكانت 
»في�س بوك« – يف وقت �شابق  قد هددت املتظاهرين املتواجدين يف ميدان 
ح�شني  املخلوع  الرئي�س  م�شت�شفى  ايل  باملظاهرات  التوجه  من  التحرير 

مبارك بطريق م�شر الإ�شماعيلية ال�شحراوي.
وقالت ال�شفحة: »حق التظاهر ال�شلمى مكفول مليدان التحرير داخل 
م�شت�شفي  اىل  التحرير  ميدان  بذهاب  الأمر  يتعلق  عندما  ولكن  امليدان 

الرئي�س فال ت�شاألونا حينها عن ال�شلمية«.

 يديعوت:موؤمتر لل�شالم عرب الفي�س 

بوك مب�شاركة الرئي�س عبا�س وبري�س 
وكلينتون ومدرب بر�شلونة«جوارديول«

 

يديعوت  �شحيفة  ذك���رت   
احرانوت ال�شرائيلية ان »اأوري 
بريت�س  م��رك��ز  م��دي��ر  ���ش��اف��ري« 
اآلف  ع�شرات  اأن  اأعلن  لل�شالم 
والإ�شرائيليني  العرب  ال�شباب 
من خمتلف دول منطقة ال�شرق 
الأو����ش���ط ي�����ش��ت��ع��دون ال��ي��وم 
لل�شالم«  الأول  »املوؤمتر  لإطالق 
�شفحة  ع��رب  �شينطلق  وال���ذي 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع 

»في�شبوك«.
املوؤمتر  اأن  ال�شحيفة  وقالت 

لل�شالم  ال�شباب( ومركز بريت�س  يا قادة  الذي تنظمه جمموعة )يال- 
ال�شابعة  حتى  وي�شتمر  اليوم  �شباح  من  العا�شرة  عند  اأعماله  �شيبداأ 

والن�شف من م�شاء غد الثالثاء.
الفل�شطيني  الرئي�س  الفرتا�شي  املوؤمتر  يف  ي�شارك  يديعوت  وبح�شب 
اخلارجية  ووزيرة  بري�س،  �شمعون  الإ�شرائيلي  والرئي�س  عبا�س  حممود 
بيب  القدم  لكرة  بر�شلونة  فريق  ومدرب  كلينتون،  هيالري  الأمريكية 
املتحدة  الوليات  ال�شلة يف  لكرة  الوطنية  الرابطة  غوارديول، ورئي�س 
�شتون، بع�شهم عرب م�شاركات  �شارون  الأمريكية  واملمثلة  ديفيد �شرتين، 

فيديو واآخرين من خالل ر�شائل مكتوبة.
وقال »اأوري �شافري« اإن املوؤمتر يهدف اأول وقبل كل �شيء و�شع جدول 
املنطقة  مب�شتقبل  يتعلق  فيما  الأو�شط  ال�شرق  يف  القادم  للجيل  اأعمال 
نقطة  تكون  اأن  �شاأنها  من  م�شرتكة  مبادرات  اأو  م�شاريع  اأربعة  واعتماد 
القادة  وتدريب  لبناء  النرتنت  عرب  اأكادميية  برامج  لتاأ�شي�س  انطالق 

ال�شباب وذلك بالتعاون مع اجلامعات الرئي�شية يف الوليات املتحدة.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن �شفحة املبادرة ت�شم )يال يا قادة ال�شباب( 
 2500 اإ�شرائيليني،   3500 م�شر،  من   9000 بينهم  ع�شوًا   37000 نحو 
فل�شطيني، 1500 جزائري، 1400 مغاربة، 1050 عراقيا و 700 �شعودي، 

و 500 ليبي، و 190 من لبنان وممثلني من دول اأخرى.
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قلب  يف  ومفجوعات  ثكاىل  حم�س  ن�شاء  باتت 
العا�شفة، ي�شت�شهد ال�شاب على م�شافة دمعة من اأمه، 

وتتظاهر هي على م�شافة �شاعة من ا�شت�شهاده.
ولكنني  قبل،  من  ن�شال«  »اأم  باخلالة  األتق  مل 
عندما راأيتها لأول مرة �شعرت اأنها اأمي التي من »باب 
»اآن�شة«  تناديني  اأن  جرحني  حم�س،  يف  ال�شباع« 
بدًل من ابنتي يف البداية، وبعد اأن ترجيتها بدمعة 
وقفت يف عيني اأن تعتربين ابنتها قالت: »كلكن متل 

ولدي.. ولدي ا�شت�شهدوا وانتو كلكن ولدي«.
مل اأجروؤ اأن اأنظر يف عيني اأم ن�شال عندما دعتني 
اإىل بيت اأختها يف باب ال�شباع، وكم �شعرت باخلجل 
متلكني  اخل��وف  لأن  العفو  منها  اأط��ل��ب  اأن  وك��دت 
اإىل باب  ال�شاعة  تلك اللحظة.. وانطلقنا يف نف�س 

ال�شباع.
�شعرت  ن�شال  اأم  اأخت  منزل  اإىل  دخويل  مبجرد 
باحلقد على الر�شا�س الذي ا�شتثناين واأبقاين على 

قيد احلياة ولي�س �شمن قائمة ال�شهداء.
واإمنا تنطلق زغاريد  ب�شهيد يف حم�س،  ل عزاء 

من البيوت كلما �شقط �شهيد جديد
نف�شي  وجدت  التي  الن�شائية  �شبه  اجلل�شة  ويف 
تقمن  اأمهات  حم�س،  اأمهات  على  تعرفت  قد  فيها 
وبناتهن  اأب��ن��اءه��ن  فرت�شلن  ال��ث��ورة،  يف  ب��دوره��ن 
اأغلى  مو  وولدنا  »بناتنا  خاطر  طيب  عن  للتظاهر 

من ال�شباب اللي راحوا« تقول اإحداهن.
اإل ن�شاء  اأن ت�شتخف باأي �شي وكل �شيء  ميكنك 
الثوار  ي�شميهن  كما  احلرائر  اأو  وفتياتها  حم�س 
واملتظاهرين، مل تكن يومًا اإل )ع الأول( مع اأزواجهن 
واإخوتهن واأولدهن، و)ع الأول( بالتعبري احلم�شي 

تعني اأن ال�شخ�س مع الثورة قلبًا وقالبًا.
حرائر حم�س ل يجل�شن يف بيوتهن عندما تبداأ 
يعطيك  اأيديهن  وت�شابك  هتافاتهن،  لهن  املظاهرة، 

يقفون  والرجال  ال�شباب  كان  واإن  بالأمان،  �شعورًا 
يف  املظاهرة  خالل  الن�شاء  حول  دائرية  بطريقة 
اأي  يحمني  اأنف�شهن  الن�شاء  فاإن  حلمايتهن  حماولة 
لت�شم  اإليهن  ان�شمت  فتاة جديدة من خارج حم�س 
وقفت  عندما  ح��دث  ما  وه��و  �شوتهن،  اإىل  �شوتها 

بينهن.
منهن  واح��دة  فاإن  البداية  يف  اأنتبه  مل  وعندما 
بعيني  اأبحث  وي�شرة  اأتلفت مينة  �شاهدتني  عندما 
اإىل  �شارعت  هناك  اإىل  اأو�شلني  ال��ذي  ال�شاب  عن 
اأربكني  �شوؤالها  يزعجني،  ما  هناك  كان  اإن  �شوؤايل 
الن�شاء  تلك  ب��ني  واأن���ا  نف�شي  على  اأخ���اف  »ك��ي��ف 
اللواتي و�شعن يف قلوبهن �شور ال�شهداء فبات ذلك 
النظام  ر�شا�س  كل  من  ج��راأة  واأك��ر  اأ�شجع  القلب 

وبط�شه«.
تكتفني  ول  بالتظاهر،  تكتفني  ل  حم�س  ن�شاء 
واأزواجهن،  واإخوتهن  اأولده��ن  من  ال�شهداء  بدفع 

�شماع  عند  الزغاريد  اأ�شوات  باإطالق  تكتفني  ول 
اأي�شًا  ت�شطلعن  واإمنا  ال�شباب،  اأحد  ا�شت�شهاد  خرب 
واأمان  اأمن  على  الإمكان«  »قدر  احلفاظ  مب�شوؤولية 
من  ال�شرورية  الأخ��ب��ار  فتو�شلن  احل��ر،  اجلي�س 
منطقة اإىل اأخرى، حيث لتزال يف بع�س الأحيان 
التفتي�س  جلهة  قلياًل  اأ�شهل  نهارًا  الن�شاء  حركة 

والوقوف على حواجز الأمن واجلي�س.
بكل  اإح�شا�شك  تفقد  عاٍر،  اأنك  ت�شعر  حم�س  يف 
ل  اأن  وخ��ف��ت  ه��ن��اك  بكيت  حم�س،  خ���ارج  ه��و  م��ا 
اأنتمي ل�شيء بعد تلك الزيارة اإل انتمائي )حلم�س 
اللواتي  احلرائر  باإحدى  اأفجع  اأن  خفت  العدية(، 
تزغردن،  ُتعتقلن،  حم�س  حرائر  معهن،  جل�شت 

وُتفجعن باملوت، وتبقني واقفات..
فلتنفجر خارطة العامل، ولتن�شف تلك الت�شاري�س 
التي ف�شلت معاناة حم�س واأهلها، وفجرت رجولة ل 

كان قبلها ول بعدها.

نظام  ان  م�شريون  فنانون  اأعلن   
لأن��ه  ع��رب��ي��ًا  الأ���ش��واأ  ال���ش��د  ب�شار 
بوقف  وطالبوا  التوريث،  ملف  فتح 
جرائمه �شد ال�شعب ال�شورى، وقالوا 
اإن ال�شمت على تلك اجلرائم عربيًا 
متامًا،  فيها  ال�شرتاك  يعادل  ودوليًا 
ال�شورية  ال��ق��ت��ل  اآل���ة  اأن  وذك����روا 
الأ�شد ح�شدت حتى الآن ما  بقيادة 
يزيد على �شتة الف �شهيد �شورى ما 
بني اطفال ورجال ون�شاء، واأو�شحوا 
دم�شق  مل��ه��رج��ان  م��ق��اط��ع��ت��ه��م  اأن 
ال�شينمائى جاءت يف اطار التعاطف 
الأ�شد  ولف�شح  ال�شوري  ال�شعب  مع 
الذي كان يريد حتويل املهرجان اىل 

غطاء �شيا�شي جلرائمه.
ال�شينمائيني  ن��ق��اب��ة  واأع��ل��ن��ت 
امل�شريني تعاطفها الكامل مع ال�شعب 
ال�شوري ال�شقيق باعتباره �شعبًا عربيًا 
وللعالقات اخلا�شة بني ال�شعبني منذ 
ال�شورية   – امل�شرية  الوحدة  اأي��ام 
الن�شر  ح��رب  يف  �شويا  وال���ش��رتاك 

والكرامة اكتوبر 1973.
موقف ر�شمي

نقيب  ف�������ودة  م�����ش��ع��د  واأك��������د 
ال�شينمائيني دعم نقابة ال�شينمائيني 
الكامل لل�شعب ال�شوري �شد اآلة القتل 
رجال  من  واأع��وان��ه  لالأ�شد  اجلبارة 
املدن  خمتلف  يف  وال�شبيحة  الم��ن 

ال�شورية.
النقابة  م��وق��ف  اإن  ف���ودة  وق���ال 
وا���ش��ح م��ن��ذ ب��داي��ة امل���ذاب���ح التي 
ارت��ك��ب��ت وم���ازال���ت ت��رت��ك��ب بحق 
باحلرية  ملطالبتة  ال�شوري  ال�شعب 
والكرامة، والو�شع احلايل ل يتطلب 
ال�شرب او ال�شمت بل لبد من الوقف 
ال��ف��وري لإراق����ة ال��دم��اء ���ش��د اي 

متظاهر ايًا كان.
اأن  ال�شينمائيني  ن��ق��ي��ب  وذك����ر 
الول  ب��ي��ان��ه��ا  ا����ش���درت  ال��ن��ق��اب��ة 
ب�شرورة  فيه  وط��ال��ب��ت  ف��رتة  منذ 

ال�شوري  ال�شعب  ملطالب  ال�شتجابة 
وم�شروعة  ع��ادل��ة  م��ط��ال��ب  وه���ي 
العربي،  الربيع  زم��ن  مع  وتتما�شى 
لإع��الن  الثاين  البيان  ا�شدرنا  ثم 
امل�شريني  ال�شينمائيني  مقاطعة 
الدويل  ال�شينمائي  دم�شق  ملهرجان 
املا�شي،  الثاين  نوفمرب/ت�شرين  يف 
وكنا من اأوائل النقابات التي اأعلنت 
رف�شها امل�شاركة يف املهرجان، ومل يكن 
هذا راأيًا فرديًا بل كان راأي اجلمعية 
التي اتخذت  لل�شينمائيني  العمومية 
ان  فنان  اي  حق  من  وقلنا  ال��ق��رار، 
ي�شارك، ولكن موقف النقابة القوي 
عن  يحجمون  ال��ف��ن��ان��ني  ك��ل  ج��ع��ل 

امل�شاركة.
اأ�شواأ نظام

اأن  )ناقد(  ال�شناوي  طارق  ويرى 
ونقابة  ال�شينمائيني  نقابة  موقف 
دم�شق  مهرجان  مبقاطعة  املمثلني 
ال�شمري  عن  تعبريًا  جاء  ال�شينمائي 
اجلمعي الفني، لتخاذ موقف وا�شح 
اأ�شواأ  يعترب  ال��ذي  الأ�شد  نظام  �شد 
الط���الق؛  على  العربية  النظمة 
العامل  يف  ال��ت��وري��ث  ب��اب  فتح  لأن���ه 

واليمن  م�شر  حاولت  حيث  العربي، 
ويبدو  ال��ت��ج��رب��ة،  ت��ك��رار  ول��ي��ب��ي��ا 
الو�شع اكر �شوءًا يف �شوريا لرتكاب 
قتل  جرائم  واجلي�س  المن  اجهزة 
بال رحمة �شد الن�شطاء واملواطنني، 
لأنهم يحلمون بغد اف�شل فقط وتلك 

كل جرميتهم.
نور  ال��ف��ن��ان  اإن  ال�����ش��ن��اوي  وق���ال 
ال�شيا�شية  مواقفه  تبدو  ال�شريف 
م�شطربة ومهزوزة، فمثاًل اأّيد ال�شد 
عبدالنا�شر،  جمال  بالزعيم  و�شبهه 
ت���راج���ع ع���ن تلك  ان  ل��ب��ث  م���ا  ث���م 
نور  ي�شرتك  مل  كذلك  الت�شريحات، 
مثل  يناير   25 ث���ورة  يف  ال�شريف 
متامًا  واختفى  الفنانني  من  العديد 
�شهور ظهر  ت�شعة  عن النظار، وبعد 
النظام  يهاجم  تلفزيوين  برنامج  يف 
ج�ّشد  اأن��ه  اي�شًا  والغريب  ال�شابق، 
�شخ�شية مبارك يف م�شل�شل اإذاعي يف 
التوريث  ملف  ت�شويق  بهدف   2008

للجمهور امل�شري.
ثورة م�شروعة

الفنان  اأك��د  الجت���اه،  نف�س  ويف 
ال�شعب  م��ع  وق��وف��ه  �شعبان  يو�شف 

الأ�شد  ديكتاتورية  �شد  ال�����ش��وري 
اأجل  من  �شعبه  دم��اء  ي�شفك  ال��ذي 
�شم�س  ان  وق��ال  بالكر�شي،  البقاء 
العامل  �شماء  يف  اأ���ش��رق��ت  احل��ري��ة 
جمال  ول  غياب  ط��ول  بعد  العربي 
اعتبارها  او  ان��ك��اره��ا  او  حلجبها 
الزمن  ك���ان  واإذا  ���ش��ي��ف،  �شحابة 
املا�شي هو زمن احلكام فقد جاء الآن 
م�شريهم  يختاروا  لكي  ال�شعوب  زمن 
الر�شد،  �شن  بلغوا  اأن  بعد  باأنف�شهم 
ومن حقهم ان يختاروا احلاكم الذي 
ول  وطموحاتهم  اأحالمهم  عن  يعرب 

يتاجر بها او يخدعهم.
جمال  بني  الربط  حماولت  وعن 
اأو�شح  ال���ش��د،  وب�شار  عبدالنا�شر 
�شعبان اأن املقارنة ظاملة وتعد اإهانة 
يوجه  مل  الذي  عبدالنا�شر  للزعيم 
ب�شار،  فعل  كما  �شعبه  اىل  الر�شا�س 
اإ�شرائيل  اىل  الر�شا�س  وّج��ه  ب��ل 
فعل  م��اذا  ولكن  غاليًا،  الثمن  ودف��ع 
ال�شرائيلية  النتهاكات  اإزاء  الأ�شد 
من  اأك���ر  ال�����ش��وري  اجل���وي  للمجال 
مرة وحتليق الطائرات ال�شرائيلية 
قاله  ما  كل  الرئا�شي.  الق�شر  فوق 
�شوف  �شوريا  ان  ال�شوري  الرئي�س 
ترد يف املكان والزمان املنا�شبني! ومل 
يفعل �شيئًا اإزاء بقاء اجلولن حمتلة 
حتى اليوم، واأخريًا ظهرت فرو�شيته 

على ال�شعب ال�شوري العزل.
ال��ف��ن��ان  اأع�������رب  ذل������ك،  واإىل 
»بالألون  برنامج  يف  �شعبان  يو�شف 
»درمي«  ف�شائية  على  الطبيعية« 
اأمله  عن  اأخ���ريًا  اخلا�شة  امل�شرية 
حكم  من  ال�شوري  ال�شعب  تخل�س  يف 
الأ�شد الذي فاق هتلر ونريون يف ذبح 

اأبناء �شعبه.

وت��ت��ظ��اه��رن ُت��ف��ج��ع��ن  ُتعتقلن  ح��م�����ش..  ن�����ض��اء 
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الأب  بريطانية«  انها  بامل�ضتندات  تثبت  مبارك  �ضوزان 
�ضوي�ضرا حتقيقات  فى  اأوربى  كمواطن  معاملتها  ليتم   « والم 

ع�ضكرية ثكنة  اإىل  دم�ضق  يحّول  الأ�ضد 

املكلف  الكبار  املحامني  اأح��د  غ��ادر    
�شوي�شرا  اإىل  لل�شفر  ثابت  ���ش��وزان  م��ن 
وبريطانيا لت�شليم ملفات قانونية خا�شة 
ب�شهاداتها فى 4 ق�شايا يتم التحقيق فيها 
التحقيقات  وه��ى  ال��دول��ت��ني  م��ن  ك��ل  ف��ى 
الأموال  بغ�شيل  ثابت  �شوزان  تتهم  التى 

والتهرب ال�شريبى.
فى هذا الإطار �شافر املحامى املكلف من 
على  الثالثاء  اأم�س  �شباح  مبارك  �شوزان 
 »799« رقم  للطريان  م�شر  �شركة  رحلة 
الأوىل  مهمته  لتنفيذ  لباري�س  متوجها 
ال�شقق  من  ع��دد  بت�شفية  تتعلق  والتى 
الفاخرة التى متلكها �شوزان بباري�س ومل 
يتم التحفظ عليها حتى الآن لعدم تقدم 

القاهرة بطلب التحفظ عليها.
املحامى  �شيقوم  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اأر�شدة  عن  م�شتحقة  �شيكات  بت�شويد 
للقرار  طبقا  فرن�شا  ف��ى  ل��ه��ا  جم��م��دة 
اأموالها  مب�شادرة  اخلا�س   270 الأوروبى 

مع �شرف اإعانة معي�شة لها كل �شهر.
فرن�شا  اأبلغت  قد  �شوي�شرا  اأن  يذكر 
يعلن  مل  مبارك  ل�شوزان  اأر�شدة  بوجود 
عنها من قبل ومت التو�شل اإليها م�شادفة 
الأوروبية  التحقيقات  عن طريق مكاتب 
ه��ذه  ك�شفت  ب���دوره���ا  ال��ت��ى  اخل��ا���ش��ة 

الأر�شدة مل�شر.
مبارك  ���ش��وزان  اأن  ال��ك��ربى  امل��ف��اج��اأة 
قبل  للمحامى  ر�شميا  تفوي�شا  ح��ررت 
اأع�شاء  �شد  بالدعاء  يقوم  حتى  �شفره 
ب�شوي�شرا  لل�شالم  مبارك  �شوزان  جمعية 
وعلى وجه التحديد اتهام علية البندارى 
ممتلكات  وتبديد  بالتزوير  �شا�س  ووليد 

متلكها.
�شوزان  حمامى  ح�شل  �شابق  وقت  فى 
مبارك على اإذن من ال�شلطات ال�شوي�شرية 
وممتلكات  ملكاتب  فيديو  فيلم  بت�شوير 
�شورته  ق��دمي  بفيلم  ملطابقتها  ���ش��وزان 
لأمالكها وممتلكاتها وترجع هذه اخلطوة 
اخلا�شة بت�شوير املمتلكات لإثبات تهمة 
التزوير والتبديد على كل من وليد �شا�س 

وعلية البنداري.
�شلمت  م���ب���ارك  ����ش���وزان  اأن  امل���ث���ري 
تثبت  التى  امل�شتندات  جميع  حماميها 
يتم  حتى  والأب«  »الأم  بريطانية  اأنها 
جتريها  التى  التحقيقات  خالل  معاملتها 
مواطنة  اأنها  على  ال�شوي�شرية  ال�شلطات 
تقدمت  التى  الأوراق  اأن  كما  اأوروب��ي��ة، 
جمعية  اإن�شاء  ت�شريح  ل�شتخراج  بها 
اأنها  على  ا�شتخرجتها  ب�شوي�شرا  ال�شالم 

بريطانية ولي�شت م�شرية.

ويرجع �شبب تقدم �شوزان مبارك بهذه 
الأوراق لل�شلطات ال�شوي�شرية التى تثبت 
يكون  ل  حتى  اجلن�شية  بريطانية  اأنها 
هذه  با�شرتجاع  للمطالبة  �شفة  اأى  مل�شر 

الأموال.
اإغالق  اإط��ار  فى  اخلطوات  هذه  تاأتى 
ال�شلطات  ت�شلكها  التى  ال��ط��رق  جميع 
الأم��وال  ل���ش��رتداد  امل�شرية  الق�شائية 
مبارك  ����ش���وزان  عليها  ا���ش��ت��ول��ت  ال��ت��ى 
ك�شفت  بنوك  اأو  م�شاريع  فى  وو�شعتها 
اأ�شرة  م�شروعات  جميع  اأن  التحقيقات 
جميع  ا�شتخراج  مت  م�شر  خ��ارج  مبارك 
بريطانيو  اأنهم  باعتبار  اإن�شائها  اأوراق 

اجلن�شية ولي�شوا م�شريني.
اتهمت علية  مبارك قد  �شوزان  وكانت 
البندارى ووليد �شا�س فى التحقيقات التى 
عرب  ال�شوي�شرية  ال�شلطات  معها  اأجرتها 
ممتلكاتها  ب�شرقة  كونفران�س«  »الفيديو 
ب�شوي�شرا، وقالت اإن علية البندارى كانت 
الطبيعى  للعالج  ممر�شة  عندها  تعمل 
والتدليك واأنها بعد اأن تقدمت فى العمر 
طلبت منها اأن ت�شرتيح وتعاونها فى اإدارة 
جمعيتها فى جينيف، وك�شفت �شوزان فى 
رف�شت  البندارى  علية  اأن  التحقيقات 
�شوزان  وقعتها  التى  ال�شيكات  ت�شليم 

�شوزان  وقالت  دولر،  مليون   50 بقيمة 
مواجهة  ح��اول��ت  اإن��ه��ا  التحقيقات  ف��ى 
لكن  �شبيلها  اإخالء  عقب  البندارى  علية 
علية اأغلقت خطوط التليفونات، وات�شح 
فقط  الر�شيد  ت�شحب  مل  اأنها  ل�شوزان 

مبوجب  لنف�شها  اجلمعية  باعت  اإنها  بل 
�شلطات  ���ش��وزان  واأب��ل��غ��ت  خا�س  توكيل 
التحقيقات ال�شوي�شرية باأنه ل يوجد فى 
توكيلها لعلية البندارى بند حق التوقيع 

والت�شرف فى الأمالك .

وكالة  ن�شرته  تقرير  وي��ق��ول 
م��ن��ذ بداية  اإن���ه  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ع�شرة  قبل  ال�شورية  النتفا�شة 
الحتجاج  حركة  طالت  اأ�شهر، 
�شواحي  الأ�شد،  ب�شار  نظام  على 
دم�����ش��ق ح��ي��ث ن���زل ال���ث���وار اإىل 
على  احتجاجا  للتظاهر  ال�شوارع 

القمع.
ويف �شواحي دم�شق ال�شرقية، يف 
زملكا و�شقبا وحمورية وكفر بطنا 
اأعالم  باتت  الأح��د  حررت  »التي 
ال�شاحات«  يف  ترفرف  ال�شتقالل 

بح�شب ما �شرح معار�س �شوري.
بقيت  ال��ت��ي  دم�����ش��ق،  اأن  اإل 
عن  ب��ع��ي��دة  اأوىل  م��رح��ل��ة  يف 
للنظام،  املناه�شة  الحتجاجات 
ت��ظ��اه��رات  الآن  ت�����ش��ه��د  ب��ات��ت 
ق�شرية  ك��ان��ت  واإن  احتجاجية 

وقليلة العدد.
و�شملت هذه التظاهرات اأحياء 
وكفر  وامل��زة  امليدان  مثل  �شكنية 
ن�شرت  ل��ذل��ك  ونتيجة  �شو�شة. 
واجلي�س  الأم��ن  ق��وات  ال�شلطات 

باأعداد كبرية.
�شفحة  على  النا�شطون  ويوؤكد 
»الثورة ال�شورية �شد ب�شار الأ�شد 
»دم�شق  اأن  في�شبوك  على   »2011
م�شريين  ع�شكرية«،  بثكنة  اأ�شبه 
يف  ال��ت��ظ��اه��ر  ي�����ش��ع��ب  اأن����ه  اإىل 

العا�شمة ال�شورية.
التدقيق  وازدادت احلواجز مع 
�شواتر  واأق��ي��م��ت  ال��ه��وي��ات.  يف 
ترابية قرب مقار قوات الأمن يف 
القابون.  وحي  العبا�شيني  �شاحة 
املقار  من  قريبة  �شوارع  واأغلقت 

الأمنية اأمام حركة ال�شري.
وال�شبت يف حي التجارة »اأقيمت 
اأمنية على الأقل«  ت�شعة حواجز 
ال�شكان.  اأح���د  اأف����اد  م��ا  ح�شب 
حمل  يف  يعمل  الذي  خالد  ويقول 
ال�شعالن  ���ش��ارع  يف  املالب�س  لبيع 
التجاري: »تقفل املحال التجارية 
الكثريون  يعد  ومل  باكرا  اأبوابها 

يخروجون من منازلهم لياًل«.
ثالث  الكهربائي  التيار  ويقطع 
و�شت  دم�شق  يف  اليوم  يف  �شاعات 

�شاعات يف �شواحي العا�شمة.
كل  ح��دي��ث  ال�شيا�شة  وب��ات��ت 
بعد  ال�����ش��وري��ة  العا�شمة  �شكان 
التي  الأخ��رية  الدامية  الهجمات 
اأكدت  والتي  كبريا.  قلقا  اأث��ارت 
من  اأنها  األوانها  بجميع  املعار�شة 

تدبري نظام الأ�شد.
ودارت مواجهات م�شلحة موؤخرا 
التي  من�شقني وجنود يف دوما  بني 
العا�شمة  عن  فقط  كلم   20 تبعد 
الأ�شبوع  نا�شطون  اأعلن  حني  يف 
ال�شوري  اجلي�س  ا�شتيالء  املا�شي 
على  من�شقني،  ي�شم  ال��ذي  احل��ر 

مدينة الزبداين على بعد 45 كلم 
�شمال غرب دم�شق.

وزارة  اأع���ل���ن���ت  واجل���م���ع���ة 
تدر�س  اأنها  الأمريكية  اخلارجية 
الوليات  �شفارة  اإغ��الق  اإمكانية 
خماوف  ب�شبب  دم�شق  يف  املتحدة 
ا�شتمرار  ظل  يف  متزايدة  اأمنية 

قمع الحتجاجات يف البالد.
الأمريكية  اخلارجية  وقالت 
من  جديا  قلقون  »نحن  بيان:  يف 
تدهور الو�شع الأمني يف دم�شق مبا 
بال�شيارات  )الهجومان(  ذلك  يف 
�شالمة  وعلى  م��وؤخ��را،  املفخخة 

واأمن اأع�شاء �شفارتنا«.
وي���واج���ه ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري 
احتجاجات   2011 م��ار���س  منذ 
اإىل  حتولت  م�شبوقة  غري  �شعبية 
هذه  قمع  واأدى  م�شلحة.  اأعمال 
اأكر  �شقوط  اإىل  الحتجاجات 
الأمم  بح�شب  قتيل،   5400 م��ن 
امل��ت��ح��دة. ل��ك��ن ن�����ش��ط��اء ال��ث��ورة 
من  اأك��ر  اإىل  احل�شيلة  يرفعون 

ذلك.



 مع التئام اجلل�شة الأوىل ملجل�س ال�شعب امل�شري 
وانتخاب مر�شح جماعة »الإخوان امل�شلمني« رئي�شًا 
الأعلى  املجل�س  اأن  امل�شرية  احلكومة  اأعلنت  له، 
الت�شريعية  �شلطاته  نقل  احلاكم  امل�شلحة  للقوات 
اإىل جمل�س ال�شعب اجلديد. وجاء يف بيان للحكومة 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  �شفحتها  على 
يعلن  طنطاوي  ح�شني  »امل�شري  اأن  »فاي�شبوك«، 
الت�شريع  �شلطة  ت�شليم  ال�شعب  ملجل�س  ر�شالة  يف 

والرقابة للمجل�س«.
والعدالة«  »احلرية  حلزب  العام  الأم��ني  وك��ان 
امل�شري، حممد �شعد الكتاتني، قد فاز برئا�شة اأول 
برملان بعد ثورة يناير، ب� 399 �شوتًا من اأ�شل 503 
اأ�شوات، هم اأع�شاء املجل�س الت�شريعي، الذي يحتل 
الإخوان غالبية مقاعده. وا�شتقبل نواب الإخوان 
النتخاب بالت�شفيق، وحاول اأحد الأع�شاء الهتاف 
ب�»اهلل اأكرب وهلل احلمد«، الهتاف الأ�شهر جلماعة 
الإخوان امل�شلمني، فمنعه باقي الأع�شاء، مبن فيهم 

اأع�شاء الإخوان من ذلك.
الأمني  من�شب  ع��ام��ًا(   59( الكتاتني  ويتوىل 
ال�شيا�شية  الذراع  والعدالة،  احلرية  حلزب  العام 
 47 بن�شبة  فاز  الذي  امل�شلمني،  الإخ��وان  جلماعة 
يف املئة من مقاعد اأول جمل�س منبثق من انتخابات 

حرة ت�شهدها م�شر منذ الثورة.
بالت�شديد  خطابه  بداأ  اجلديد،  املجل�س  رئي�س 
اأهدافها  ت�شتكمل  حتى  م�شتمرة  »الثورة  اأن  على 
ونقت�س لدماء ال�شهداء مبحاكمات عادلة و�شريعة 
وفعالة«، م�شيفًا اأن »م�شر فقدت الكثري من رجالها 
الجتماعية،  والعدالة  والكرامة  احلياة  اأجل  من 
وال�شتقرار والتنمية، لذا نعلن اأننا لن نخون دماء 

�شهدائهم اأبدًا«.
ووعد الكتاتني باقتالع الف�شاد من جذوره، وبناء 
الرعاية  وتوفري  التعليم  واإ�شالح  القانون،  دولة 
للم�شريني،  الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  ال�شحية، 
لفتًا اإىل اأن هذا لن يحدث اإل بالتوافق والتكامل 

املجل�س.  داخ��ل  املختلفة  ال�شيا�شية  القوى  بني 
نقاط  من  اأكر  بيننا  امل�شرتكة  »القوا�شم  اإن  وقال 
تاريخية  مبرحلة  متر  »م�شر  اأن  واكد  اختالفنا«. 
التي  املظلمة  احلقبة  تلك  من  العبور  يف  وتتمثل 
مرت بها من خالل نظام فا�شد، فال بد من اأن نرفع 
املواطنني،  م�شالح  وحتقيق  للوطن  العليا  امل�شلحة 
حقيقية«.  دميوقراطية  اأج��واء  خالل  من  وذل��ك 
مع  �شيتعاونون  ال�شعب  جمل�س  نواب  اأن  اإىل  واأ�شار 
يعرّب  د�شتور  لو�شع  جلنة  لختيار  ال�شورى  جمل�س 

عن جميع امل�شريني.
للمجل�س بعد  رئي�س  اأول  انتخاب  وبداأت جل�شة 
الثورة، بحالة من الفو�شى، ا�شتمرت لن�شف �شاعة 
رئي�س  ملن�شب  املر�شحني  اأح��د  طلب  بعد  تقريبًا، 
املجل�س، ع�شام �شلطان، اإتاحة الفر�شة للمر�شحني 
للتعريف باأ�شباب رغبتهم يف الرت�شح لهذا املن�شب، 
امل�شلمني  الإخ���وان  جماعة  ن��واب  رف�شه  م��ا  وه��و 
وبدعوى  الربملان،  داخل  الغالبية  على  معتمدين 
تن�س على هذا  ل  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  اأن 
وتعالت  القاعة  على  �شيطرت  الفو�شى  الإج��راء. 
وتدخل  ل��الق��رتاح،  وامل��وؤي��دة  الراف�شة  الأ���ش��وات 

عدد من النواب امل�شتقلني لتهدئة الأجواء.
يف امل��ق��اب��ل، ح��اول ع��دد م��ن ن��واب »الإخ����وان« 
اأثناء  تردد  ظلت  التي  الربملانية،  هيئتهم  تهدئة 
نائب  �شرخ  بينما  اقعد«،  »ا�شكت...  �شلطان،  كلمة 
اآخر يف وجه اأع�شاء الإخوان »اأنتم احلزب الوطني 

اجلديد«.
�شمت  دقيقة  بالوقوف  بداأت  اأم�س  يوم  جل�شة 
للم�شابني.  وحتية  الثورة،  �شهداء  لأرواح  حتية 
اجلل�شة  تراأ�س  ال��ذي  �شنًا،  الأع�شاء  اأك��رب  وق��ال 
»دم��اء  اإن  للمجل�س،  الداخلية  الالئحة  ح�شب 
و�شّطرت  ال��ي��وم  ه��ذا  �شنعت  التي  ه��ي  ال�شهداء 
بدمائهم الزكية �شهادة ميالد حلرية كل امل�شريني 
والرعاية  والتقدير  ال�شكر  كل  وك��ذا  وكرامتهم، 
باأنف�شهم  خاطروا  الذين  الثورة  مل�شابي  والإجالل 

من اأجل كرامة م�شر«.
بدورهم، النواب اجلدد اأدوا اليمني الد�شتورية 
اأمام رئي�س اجلل�شة، وتعهدوا احلفاظ على النظام 
مهام  اأوىل  اأن  رغم  الد�شتور،  واحرتام  اجلمهوري، 
الربملان اجلديد هي اإلغاء الد�شتور القائم واإعداد 

د�شتور جديد للبالد.
املنتمني  ال��ن��واب  من  ع��دد  اأدخ��ل  ال�شياق،  ويف 
الإ�شالمي  والتنمية«  والبناء  »الأ�شالة  حزب  اإىل 
)�شلفي(، تعدياًل على اليمني الد�شتورية. واأ�شافوا 
يف نهايته »مبا ل يخالف �شرع اهلل«، ما اأثار جدًل 
داخل اجلل�شة، اإل اأنهم اأ�شروا على موقفهم. وهو ما 
رد عليه �شباب الثورة الذين جنحوا يف النتخابات، 
باأن اأ�شافوا على اليمني باأن »يعملوا على ا�شتكمال 

مطالب الثورة واحرتام دم ال�شهداء«.
ال�شيا�شي،  النا�شط  وّزع  اجلل�شة،  انعقاد  واأثناء 
ع�شو الربملان، زياد العليمي، اأو�شحة على الأع�شاء، 
مكتوبًا عليها »ل للمحاكمات الع�شكرية للمدنيني«، 
كتب  بو�شاح  النجار،  م�شطفى  النائب  تو�ّشح  بينما 

عليه: »لن ن�شّيع دم ال�شهداء هدرًا«.
بالقوى  املرتبطني  وخا�شة  ال�شباب،  الأع�شاء 
الثورية، بداأوا ن�شاطهم مبكرًا، حيث وزعوا مذكرة 
على اأع�شاء املجل�س تطالبهم بتوقيع طلب لرئي�س 
املجل�س املنتخب، تاأليف اأربع جلان لتق�شي احلقائق، 
وحممد  وما�شبريو،  يناير،   25 ث��ورة  اأح���داث  يف 
م�شطفى  النائب  وقال  ال��وزراء.  وجمل�س  حممود، 
على  بالعمل  اأي�����ش��ًا  تطالب  امل��ذك��رة  اإن  النجار 
وم�شابيها،  يناير   25 ثورة  �شهداء  مطالب  حتقيق 
واأعوانه  ال�شابق  للرئي�س  القانونية  واملحا�شبة 
ورموز نظامه، وحما�شبة جميع امل�شوؤولني عن قتل 
حقوقهم  وانتهاك  واإ�شابتهم  م�شريني  مواطنني 
بعد تنحي مبارك، والعمل على اإعداد جدول زمني 
ل�شتكمال نقل ال�شلطة من املجل�س الأعلى للقوات 
الطوارئ،  حالة  واإلغاء  منتخب،  لرئي�س  امل�شلحة 

ووقف حماكمة املدنيني اأمام الق�شاء الع�شكري.

 عّلق وزير اخلارجية ال�شوري وليد 
اجلامعة  توجه  مو�شوع  على  املعلم 
بالقول  الأم��ن،  جمل�س  اإىل  العربية 
اأو  ن��ي��وي��ورك  اإىل  ال��ع��رب  »ل��ي��ذه��ب 
�شوريا  موقف  اأن  اإىل  م�شريًا  القمر«، 
حازم ويتجه اإىل مرحلة دميقراطية 
اأكر انفتاحًا، ود�شتور جديد ل يوجد 

يف اأي دولة عربية.
�شحايف  م��وؤمت��ر  يف  امل��ع��ل��م  وق����ال 
بدم�شق اإن فاقد ال�شيء ل يعطيه، يف 
قائاًل:  العربية،  اجلامعة  اإىل  اإ�شارة 
اجلامعة  دور  اغتالت  عربية  »دول 
واجتهت نحو جمل�س الأمن«، م�شتبعدًا 
وجود اأي مبادرة عربية جديدة حلل 

الأزمة ال�شورية.
اأن  ميكن  ل  رو�شيا  اأن  املعلم  واأك��د 
يف  خ��ارج��ي  ت��دخ��ل  اأي  على  ت��واف��ق 
الكون  ن�شف  اأن  موؤكدًا  �شوريا،  �شوؤون 
»العالقات  قائاًل:  بالده،  على  يتاآمر 
بني �شوريا ورو�شيا متجذرة«، موؤكدًا اأن 
رو�شيا »ل ميكن اأن توافق على تدخل 
خارجي« يف �شوؤون دم�شق، متهمًا دوًل 

الأزم��ة  تدويل  على  بالعمل  عربية 
ال�شورية.

�شتتعامل  ب���الده  اأن  على  و���ش��دد 
بحزم مع ما تتعر�س له من موؤامرات 

عربية وغربية، على حد قوله.
واأ�شاف املعلم اأن اجلامعة العربية 
املراقبني  بعثة  تقرير  تناق�س  مل 
العرب واتخذت قرارًا تعلم اأن دم�شق 

اأنهم  »اعتقدنا  ق��ائ��اًل:  تقبله،  ل��ن 
ويتعاملون  اأنف�شهم  من  يخجلون  رمبا 
لكن  التقرير  ه��ذا  م��ع  مبو�شوعية 
هذا  على  التفوا  ح��دث  توقعناه  م��ا 
الوحيد  ال��ب��ن��د  اأن���ه  رغ���م  ال��ت��ق��ري��ر 
اجلامعة  جمل�س  اأعمال  ج��دول  على 
وقدموا م�شروع قرار �شيا�شي يعرفون 
�شلفا اأننا لن نقبل به؛ لأنه قرار فا�شح 

بامل�شا�س ب�شيادة �شوريا وتدخل �شافر 
ب�شوؤونها الداخلية، مبعنى مل يناق�شوا 
املراقبني رغم  بعثة  العمق تقرير  يف 
الأرا�شي  يف  وجودها  على  �شهر  مرور 

ال�شورية ويف كل املحافظات«.
حماولة  العربي  ال��ق��رار  واع��ت��رب 
لر�شم م�شتقبل �شوريا بعيدًا عن اإرادة 
دولة  لي�شت  »�شوريا  قائاًل:  ال�شعب 

م�شلوبة لر�شم م�شتقبلها«. 
ملراقبيها  ال�شعودية  �شحب  وحول 
ق����ال امل��ع��ل��م: »ه�����ذا ���ش��اأن��ه��م رمب��ا 
مواطنوها  يرى  اأن  تخ�شى  ال�شعودية 

احلقائق على الأر�س«.
العربية  التو�شيات  اأن  املعلم  وكرر 
ت���دخ���ل ���ش��اف��ر يف ����ش���وؤون ���ش��وري��ا 
بالده  اأمن  اأن  على  م�شددًا  الداخلية، 
للجماعات  للت�شدي  ج��اه��دًا  يعمل 

امل�شلحة التي تهدد اأمن �شوريا.
بقوله:  ال�شحايف  املوؤمتر  واختتم 
ل  اجل��ام��ع��ة  يف  ع�شويتنا  »جتميد 
دول  قرارات  على  زور  �شهداء  يجعلنا 

اخلليج«. 
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والرقابة  الت�ضريع  �ضلطَتي  ال�ضعب  جمل�ش  ي�ضّلم  اجلي�ش 

وليد املعلم: ليذهب العرب اإىل نيويورك اأو القمر

»�ضباب الثورة« يهدد بجمعة غ�ضب ثانية 
اإذا بقى »الع�ضكرى« فى ال�ضلطة

هدد احتاد �شباب الثورة بالدعوة اإىل جمعة غ�شب ثانية فى حالة 
اإ�شرار املجل�س الع�شكرى على البقاء فى ال�شلطة وعدم ت�شليمها ل�شلطة 
مدنية، م�شرًيا اإىل اأنه يدر�س حالًيا قرار العت�شام فى ميدان التحرير 
وميادين م�شر مع القوى ال�شبابية وال�شيا�شية وال�شباب من امل�شتقلني فى 

حالة عدم ت�شليم ال�شلطة.
مليدان  بالنزول  ال�شعب  جمل�س  اأ�شدره  بيان  فى  الثورة  �شباب  وطالب 
الثورة  طريق  ل�شتكمال  يناير،   25 يوم  امل�شرى  ال�شعب  مع  التحرير 
والتاأكيد على م�شاندتهم ملطالب الثورة وال�شعب امل�شرى الأ�شيل، والتاأكيد 
على اأن الربملان و�شيلة لتحقيق اأهداف وطموحات ال�شعب امل�شرى ولي�س 

غاية اأو من�شبًا.
املن�شاآت  حلماية  املختلفة  القوى  بني  التن�شيق  مت  اأنه  البيان  واأك��د 
اإىل  الثورة  فى  يوم  اأول  من  الثوار  حماها  والتى  التحرير  ميدان  داخل 
تردى  اإىل  الآن،  ال�شلطة  لت�شليم  الداعى  الحتاد  موقف  واأرجع  الآن، 
ت�شبث  ب�شبب  للبالد،  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأو�شاع 
املجل�س الع�شكرى بال�شلطة و�شريه عك�س مطالب ال�شعب امل�شرى ومطالب 
الثورة، وا�شتمراره فى ا�شتخدام نف�س �شيا�شات مبارك فى اإدارة الدولة 

والتى خرجت ب�شببها ثورة 25 يناير املجيدة.

»العفو« تدعو الغرب للتفاهم مع الإ�ضالميني

دعت منظمة العفو الدولية النظم الدميقراطية يف الغرب اإىل التغلب 
على نفورها من اجلماعات الإ�شالمية التي باتت حتظى ب�شعبية يف �شمال 

اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، واإنهاء �شيا�شة دعم »النظم ال�شمولية«.
�شنوي ير�شد  للمنظمة كينيث روث يف تقرير  التنفيذي  املدير  وقال 
اإن على »املجتمع الدويل التفاهم مع الإ�شالم  انتهاكات حقوق الإن�شان، 
ال�شيا�شي عندما ميثل اختيار الأغلبية«، وذّكر باأن »الأحزاب الإ�شالمية 
يف  ات�شاقا  اأكر  يكون  اأن  على  الغرب  حاثا  بال�شعبية«،  حقيقة  حتظى 

دعم القوى املوؤيدة للدميقراطية يف العامل العربي.
الإ�شالم  يعتربون  اأ�شبحوا  العرب  من  »كثريا  ب��اأن  التقرير  وذّك��ر 
ال�شيا�شي نقي�شا للحكم ال�شمويل«، لذا يتعني على املجتمع الدويل ت�شجيع 
هذه احلركات الإ�شالمية كما قال، و«اإذا اقت�شت ال�شرورة ال�شغط عليها 
ذات  الأحزاب  من  بال�شبط  متوقع  هو  كما  الأ�شا�شية  احلقوق  لحرتام 

ال�شبغة امل�شيحية وحكومات اأوروبا«.
دعم يتوا�شل

كما اعترب اأن من ال�شروري على الغرب اإنهاء �شيا�شة دعم »جمموعة 
متنوعة من النظم العربية ال�شمولية« مقابل دعم م�شاحلها »بالنحياز 
اإىل الإ�شالحات الدميقراطية حتى اإذا كان ذلك على ح�شاب التخلي عن 

الأ�شدقاء يف الأنظمة ال�شمولية«.
للرئي�س  وا�شنطن  بتاأييد  ال�شيا�شات  هذه  على  مثال  التقرير  و�شرب 
زين  ال�شابق  التون�شي  للرئي�س  وفرن�شا   ، مبارك  ح�شني  املخلوع  امل�شري 
العابدين بن علي ، واأي�شا بالتعامل الغربي مع الرئي�س اليمني عبد اهلل 
�شالح الذي »اعُترب حائط �شد �شد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب«، 
للمملكة  »م��راع��اة  البحرين  من  ق��وي  موقف  اتخاذ  ع��دم  اإىل  اإ�شافة 
العربية ال�شعودية« وخ�شيَة تدخل اإيران يف �شوؤون البلد ذي الأغلبية 

ال�شيعية. 

�ضفارات  طرود م�ضبوه ت�ضل ل�ضت 
واأمريكا اأوروب���ا  يف  اإ�ضرائيلية 

 
اأر�شلت  ابي�س  م�شحوق  على  حتتوي  مغلفات   6 باأن  معاريف  �شحيفة  ذكرت 
�شفارات   3 ل  ال�شتة  بني  من  مغلفات   3 اإر�شال  مت  فقد  »اإ�شرائيلية«  ل�شفارات 

اإ�شرائيلية يف اأروربا ولثالث قن�شليات يف الوليات املتحدة .
»الإ�شرائيلية«  القن�شلية  لإغالق  اأدت  املغلفات  احدي  اأن  معاريف  وقالت 
وبلجيكا  هولندا  يف  »اإ�شرائيل«  ل�شفارات  و�شلت  ال�شتة  فاملغلفات  »بو�شتون«  يف 

وبريطانيا والقن�شلية »الإ�شرائيلية« يف نيويورك وبو�شتون وف�شتون.
وقد طالبت اخلارجية »الإ�شرائيلية« من موظفي تلك ال�شفارات والقن�شليات 
كتم الأمر ليكون �شرا وعدم ن�شره يف و�شائل الإعالم ولكن الرقابة الع�شكرية 

�شمحت بن�شره.
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اإىل  امل�شري  اجلي�س  لنزول  الأوىل  اللحظة  منذ    
اأدنى  امل�شريني  ي�شاور  مل  يناير،   25 ثورة  بعد  ال�شوارع 
�شك يف الثقة باملوؤ�ش�شة الع�شكرية التي بدت هي الأخرى 
ال�شورة  تلك  وحمايتها.  الثورة  لحت�شان  حتركت  وقد 
الأعلى  املجل�س  دخ��ول  بعد  متعددة  تغيريات  �شهدت 
بع�س  يف  وال�شباحة  ال�شيا�شة  معرتك  امل�شلحة  للقوات 
الأحيان �شد التيار يف مياه مل يتعودها، وو�شط عوا�شف 

واأعا�شري الحتجاجات التي مل تتوقف.
املجل�س  رئي�س  اأعلن  عندما  قليلة  اأي��ام  قبل  وحتى 
طنطاوي  ح�شني  حممد  امل�شري  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
باأوىل  ال�شعب  ملجل�س  والت�شريع  الرقابة  �شلطة  ت�شليم 
وباجلدول  مب�شداقيته  الت�شكيك  من  ي�شلم  مل  جل�شاته، 
حزيران  يونيو/  نهاية  قبل  ال�شلطة  لت�شليم  الزمني 

املقبل.
على  الع�شكري  املجل�س  منتقدي  غالبية  ويحر�س 
التفريق بينه وبني القوات امل�شلحة التي حتظى باحرتام 
للطعن  حمال  املجل�س  اأع�شاء  ب��ات  حيث  لف��ت،  �شعبي 
ب�شفتها  الهيئة  تلك  �شمن  العمل  قبلوا  طاملا  والت�شكيك 

ال�شيا�شية ولي�شت الع�شكرية.
وبينما يحظى املجل�س الع�شكري، بدعم �شيا�شي لفت 
القوى  جانب  من  العك�س  حدث  الإ�شالمية،  التيارات  من 
وترف�س  ال�شلطة  ت�شليم  بوعود  ت�شكك  التي  الليربالية 
اأي  م��ن  لأع�شائه  املقرتحة  احل�شانة  نف�شه  بالوقت 

م�شاءلة بعد العودة للثكنات الع�شكرية.
الآمن  اخلروج  الإ�شالمية  القوى  بع�س  توؤيد  وبينما 
ح�شاب  ب�شاعة  اأخ���رى  تطالب  الع�شكري،  للمجل�س 
مبحيط  العنف  اأحداث  وحتديدا  املا�شية  الفرتة  ب�شاأن 
الربملان وجمل�س الوزراء موؤخرا، وحماكمة املدنيني اأمام 
املحاكم الع�شكرية وما تتحدث عنه من انتهاكات ملعتقلني 

بال�شجون الع�شكرية.
ال�شدام املرتقب

املجل�س  بني  احل��ايل  وال��وئ��ام  الع�شل  �شهر  اأن  ويبدو 
النهاية  اإىل  طريقه  يف  الإ�شالمية  والتيارات  الع�شكري 
خالفات  �شوء  يف  وذلك  الربملان،  جل�شات  بدء  مع  قريبا 
اجلي�س  ميزانية  بك�شف  يتعلق  منها  الأول  رئي�شية، 
واإخ�شاعها للمناق�شة الربملانية، رغم َقناعة الع�شكريني 
اإدارة  يف  �ُشلطته  كانت  مهما  مدين  اأي  لتدخل  الراف�شة 

�شوؤون اجلي�س.
اخلروج الآمن

فيتعلق مبا  �شخونة-  الأكر  الثالث -وهو  اأما اخلالف 
ومنحه  الع�شكري  للمجل�س  الآم«ن  »اخلروج  ملف  ي�شمى 

احل�شانة من اأي م�شاءلة عن الفرتة املا�شية.
املناق�شات  وطبيعة  الربملان  جل�شات  بدايات  وتوؤ�شر 
القوى  فيها  تتفق  رمبا  احلما�س  من  حالة  عن  الدائرة 
حتت  موحدة  مطالب  على  اأي�شا  والليربالية  الإ�شالمية 
�شغط ال�شارع الذي تخيم عليه درجة من الغ�شب نتيجة 

اتهامات  م��ع  ال�شابق،  النظام  رم��وز  حماكمات  تباطوؤ 
مع  و«ال��ت��واط��وؤ«  ذل��ك  يف  بالت�شبب  الع�شكري  للمجل�س 
فلول النظام ال�شابق لإخفاء اأدلة تدين الرئي�س املخلوع 

ح�شني مبارك واأركان حكمه.
ت�شريعا  املقبلة  املرحلة  الربملان  يناق�س  اأن  وينتظر 
يقنن »اخلروج الآمن« لأع�شاء الع�شكري، و�شط توقعات 
باإجازته عرب اأغلبية برملانية كا�شحة للتيارات الإ�شالمية 
التي ترى اأن هذا اخلروج الآمن رمبا يعني فرتة انتقالية 

اآمنة وت�شليم �شل�س لل�شلطة بعد تطمني الع�شكريني.
د.  امل�شلمني  الإخ���وان  جلماعة  العام  املر�شد  ويوؤكد 
حممد بديع -يف حوار مع قناة درمي امل�شرية- اأن احلكام 
الع�شكريني النتقاليني �شيحا�شبون بعد ت�شليمهم احلكم 
فيها  تولوا  التي  الفرتة  خالل  ارتكبت  اأخطاء  اأي  عن 
اجلي�س  ميزانية  اأن  بديع  يوؤكد  كما  ال�شلطة.  مقاليد 
ميزانية  من  جزء  »فهي  برملاين  لإ�شراف  اأي�شًا  �شتخ�شع 

م�شر«.
يف مقابل ذلك هناك تيار اآخر، يرحب باخلرج الآمن، 
اخل�شريي  حممود  امل�شت�شار  ال�شعب  جمل�س  ع�شو  فمثال 
رحب -يف ت�شريحات �شحفية- بالدعوة لتطمني اأع�شاء 
باجلميل  »اعرتافًا  حما�شبة  دون  بخروجهم  الع�شكري 
بحماية  وال�شعب  ال��ث��وار  اإىل  قدموها  التي  واخل��دم��ة 

الثورة، والتخل�س من نظام مبارك«.
وقبل اأن تنتهي معركة اخلروج الآمن، تبدو يف الأفق 

و�شالحيات  اجلديد،  بالد�شتور  تتعلق  اأخ��رى  مواجهة 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ودور  املقبل  اجلمهورية  رئي�س 

واملجل�س الع�شكري نف�شه. 
فهذا املجل�س بحكم القانون يتاألف من قادة الأ�شلحة 
املختلفة للجي�س مثل �شالح الطريان والبحرية وغريهما، 
ال�شلم  وقت  يف  بهم  يناط  �شخ�شا،   18 تقريبا  وعددهم 
ال�شرعية  واح��رتام  للبالد  اخلارجية  اجلبهة  حماية 

الد�شتورية.
متعددة  �شيا�شية  قوى  حترك  جاء  الإط��ار  هذا  ويف 
اأجل ر�شم و�شع اجلي�س يف الد�شتور  بينها الإ�شالمية من 
موؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شة  كونه  عن  يخرج  ب��األ  اجل��دي��د، 

الدولة املدنية احلديثة.
واإذا جنح الع�شكري يف الوفاء بوعده بت�شليم ال�شلطة 
قبل نهاية يونيو/ حزيران املقبل بعد اإجراء انتخابات 
اأبوابه،  اأو���ش��ع  م��ن  التاريخ  دخ��ل  ق��د  �شيكون  رئا�شية 
تاريخ  التغيريات يف  اأهم  اأحد  الثورة واحت�شان  بحماية 
امل�شريني الذين يبحثون بدورهم اأي�شا عن خروج اآمن من 

تلك املرحلة.
  

امل�شدر: اجلزيرة  

�ضنة اأوىل ثورة

م�ضر حتكم  الدينية  والعمامات  الع�ضكرية  القبعات 
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امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  وحماولة  الثورة  مل�ضار  تقومي  اأين«:  اإىل  »اليمن  موؤمتر 

65 % من اليمنيني ي�ضتخدمون الأدوية ب�ضكل ع�ضوائي 

اليمن  ق�شايا  و���ش��ع��ت  ج��دي��د،  م��ن   
ع��ل��ى طاولة  ب��ه  امل��ح��دق��ة  وامل��خ��اط��ر 
قبل  بريوت،  ا�شت�شافت  وبعدما  البحث. 
اليمن  الوطني:  »املوؤمتر  فعاليات  اأي��ام، 
على  اأم�س،  القاهرة،  كانت  نريد«،  الذي 
»اليمن  موؤمتر  اأعمال  انطالق  مع  موعد 
اإىل اأين: نحو روؤية معا�شرة لبناء اليمن 
املعلومات  مركز  م��ن  ب��دع��وة  اجل��دي��د«، 
واملنظمة  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  وال��ت��اأه��ي��ل 

العربية حلقوق الإن�شان.
ميتد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر،  انعقاد  توقيت 
ليومني، وا�شح ل لب�س فيه من وجهة نظر 
حلقوق  والتاأهيل  املعلومات  مركز  مدير 
الإن�شان عز الدين الأ�شبحي. فهو »ياأتي 
لالحتفال مبرور عام على انطالق �شرارة 
الثورة« وحماولة لالإجابة عن »ت�شاوؤلت 
امل�شتقبل«، نظرًا اإىل اأن اليمن على مفرتق 
طريق يجعل من ال�شروري اإجراء تقومي 
املا�شي،  ال��ع��ام  بها  م��ّر  التي  ل��الأح��داث 
اإىل  اليمن  ان���زلق  ع��دم  على  وال��ع��م��ل 
الأ�شبحي  �شدد  ولذلك  العنف.  دائ��رة 
اليمنيني  جميع  ت��ك��اف��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
للم�شتقبل »لإعادة  وو�شع روؤية وا�شحة 
ي�شتحق احلياة«. موقف  ل�شعب  الكرامة 
مماثل اأكد عليه حممد فائق، من املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�شان امل�شري، حمذرًا 
اللتفاف  ال��ث��ورة  اأع���داء  حم��اولت  من 
كذلك  ال��ث��وري.  البناء  ومقاومة  عليها 
خ�شو�شية  على  حديثه  يف  فائق  رك��ز 
العربية  ال��ث��ورات  بني  اليمنية  ال��ث��ورة 
من  الرغم  على  �شلمية،  الأك��ر  بو�شفها 
اأك��رب  اليمن  ك��ون  وم��ن  ال���ش��ت��ف��زازات، 
جتنب  اإىل  مواطنوه  �شعى  �شالح  خمزن 

ا�شتخدامه يف معركتهم يف التغيري.
من جهته، لفت نائب رئي�س الفدرالية 
ال���دول���ي���ة حل���ق���وق الإن�������ش���ان، راج���ي 
على  باتوا  اليمنيني  اأن  اإىل  ال�شوراين، 
اأعتاب ح�شد نتائج جهدهم الذي بذلوه 
�شمدوا  بعدما  املا�شية،  الأ�شهر  ط��وال 
اإ�شقاط  مبطلب  متم�شكني  ال�شاحات  يف 

النظام.
كذلك حتدث عن اأ�شابع �شوداء كثرية، 
يف  التدخل  حت��اول  ودول��ي��ة،  اإقليمية 
بالتنبه  مطالبًا  وثورته،  اليمن  �شوؤون 
للتغلب  واإيجاد احللول  خلطورة املرحلة 
اأي  على  اليمنية  الوحدة  وتغليب  عليها 
الذي  ال�شوراين،  وا�شت�شهد  اآخر.  اعتبار 
حلقوق  الفل�شطيني  املركز  اأي�شًا  يراأ�س 
النق�شام  اأحلقه  الذي  بال�شرر  الإن�شان، 

الفل�شطيني بالق�شية الفل�شطينية.
التون�شية،  احلقوقية  النا�شطة  اأم��ا 
اإف����رازات  على  ف��رك��زت  ح��م��زة،  نبيلة 
الثورة التون�شية باإيجابياتها و�شلبياتها، 
م�شددًة على اأن اأحد اأهم اإجنازات الثورة 
واخل��وف.  ال�شمت  ج��دار  اأ�شقطت  اأنها 
واأبرز دليل على ذلك يتج�شد يف احلراك 
ال�شيا�شي والجتماعي يف تون�س وخمتلف 
احتجاجات،  حركات  ت�شهد  التي  الدول 

بينها اليمن اأي�شًا.
اليمني  ال��رئ��ي�����س  ق���دم  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
مداخلة  حم��م��د،  نا�شر  علي  ال�����ش��اب��ق، 
ميُكنه  �شيء  هناك  يعد  مل  اأنه  فيها  اأكد 
داعيًا  اليمن،  يف  التغيري  عجلة  اإيقاف 
اأه����داف  ك��ام��ل  ����ش���رورة »حت��ق��ي��ق  اإىل 
ولي�س  التغيري«  وا�شتحقاقات  ال��ث��ورة 
النظام. وبعدما  راأ�س  باإ�شقاط  الكتفاء 

ملعاجلة  روؤي���ة  »و���ش��ع  اأهمية  على  اأك��د 
واملركبة  وامل��ع��ق��دة  ال��ك��ب��رية  الق�شايا 
هذه  »اأوىل  اأن  اأكد  اليمن«،  تخ�س  التي 
العادلة  اجلنوبية  الق�شية  حل  املهمات 
اليمن«.  املدخل حلل كل ق�شايا  بو�شفها 
املوؤيد  ال�شابق،  اليمني  الرئي�س  واتهم 
اهلل  عبد  علي  نظام  الفدرالية،  خليار 
اجلميل  الوحدة  حلم  »حّول  باأنه  �شالح 
الفرقة  روح  واأ�شاع  مفزع،  كابو�س  اإىل 

والت�شرذم حينما كر�س اأزمته الأخالقية 
وطريقته يف احلكم بالو�شاية والتفرد«، 
احلراك  »انطالق  يف  �شاهم  الذي  الأم��ر 

اجلنوبي ال�شلمي ال�شعبي«.
وفيما اأقّر باأن التغيري يف اليمن »لي�س 
باإرادة �شعبية فقط، بل باإرادة خارجية 
اأي�����ش��ًا«، دع���ا ع��ل��ي ن��ا���ش��ر حم��م��د اإىل 
»التو�شل اإىل اأف�شل الو�شائل التي تبلور 
للق�شية اجلنوبية«،  حاًل عادًل ومن�شفًا 

م�شددًا على اأن »اليمن لي�س بحاجة فقط 
اإىل م�شاحلة تنطلق باإرادة حقيقية، بل 
اإىل م�شاحلة توؤدي اإىل امل�شاركة الفعلية 
يف ال�شلطة والروة، عماًل مببداأ الت�شالح 
والت�شامح الذي يجب اأن يعم البالد كلها. 
وهو ما يتطلب من وجهة نظره العرتاف 
وترك  ر�شميًا،  وقعت  التي  بالأخطاء 
اإىل منحه،  العفو لأ�شحابه لأن يبادروا 

ل فر�شه«.

 غربة نيوز خا�س //حممد الأحمدي 
مل يكن يتوقع ح�شني جربان » 60 عاما » 
اأنه �شيعي�س بقية حياته يف بحرية من البوؤ�س 
املمزوج ب�شتى �شنوف الياأ�س من الواقع الذي 
اإىل  ج��ربان  ذه��ب   . الفرا�س  طريح  جعله 
ي�شكو  ك��ان  اأن  بعد  ال�شحية  امل��راك��ز  اأح��د 
بع�س الآلم يف ج�شمه ؛ اإنه ل يتحمل حتى 
قريبة  ال�شحية  املراكز  كون  الب�شيط  الأمل 
. فلماذا يتجرع كوؤو�س الأمل والدواء  لبيته 
املركز  اإىل  ال��ذه��اب  ق��رر  .؟.!  بيته  ج��وار 
ال�شحي لنت�شال نف�شه من وحل الأمل الذي 
عليه  حلت  ال�شاعقة  لكن   . بدايته  يف  كان 
الطبيب  له  ق��رر  ،لقد  متناهية  وب�شرعة   ،
الدواء ب�شكل ع�شوائي ما جعله يتاأمل وكاأنه 
اأهله_  ت�شاءل   . املخا�س  مرحلة  يف  امراأة 
�شبب  _ع��ن  �شديدين  وقلق  توج�س  بعد 
تزايد اآلم قريبهم فكان اجلواب حمزن بكل 
املقايي�س ؛فاحلقنة التي كانت �شتزيل اأمله هي 
مقررة للن�شاء الالتي يع�شن مرحلة املخا�س. 
املاأ�شاة فبعد  اأن حتل به هذه  مل يكن يتوقع 
اأن كان يعاين من الآلم اخلفيفة يف بدنه ، هو 
الآن طريح الفرا�س وم�شاب مبر�س » ال�شل » 
نتيجة تلك احلقنة ،حتى ج�شمه بداأ ينكم�س 
اأن  بعد  ال�شيخوخة  اأق�شى مراحل  وكاأنه يف 
كان ي�شرب به املثل يف القوة والن�شاط . هذه 
الق�شة هي عبارة عن قطرة من بحار املعاناة 
التي يتجرعها املجتمع اليمني وب�شكل خميف 
، فالق�ش�س امل�شابهة متالأ اأرجاء البلد ،نتيجة 
ال��ذي  البع�س  ل��دى  وال�شمري  ال��وع��ي  قلة 
يحولون مهنة الطب من مهنة اإن�شانية بحتة 
، اإىل مهنة جتارية بكل املقايي�س . فالتجارة 
اأ�شبحت �شعارا يف�شله الكثري من اأدعيا الطب 
، رغم املخاطر الكبرية لذلك ؛ حتى اأن البع�س 
من التجار اأ�شبحوا يتحكمون ب�شحة ال�شعب 

؛ فثمة فئات ل يهمها �شوى الك�شب املادي كما 
اإدارة ال�شيدليات وخمازن الأدوية تكون  اأن 
اأحيانا من قبل اأ�شخا�س ل يفهمون يف الدواء 

�شيئًا
 « جعفر  �شم�شان  يقول  ال�شعيد  هذا  على 
لالأدوية  الع�شوائي  لل�شرف  اإن   « �شيدلين 
اإىل  .م�شريا  بامل�شتخدم  تلحق  كبرية  اأ�شرارا 
ال�شتخدام  اإىل  يوؤدي  الع�شوائي  ال�شرف  اأن 
اأنه  ن��ي��وز«  ل���«غربة  .واأو���ش��ح  الع�شوائي 
عندما ي�شتخدم املري�س الدواء مرة واحدة 
اأقوى من ذلك  التالية يريد عالج  املرة  ففي 
يف  ي�شتخدمه  كان  ال��ذي  بالعالج  ينتفع  ول 

ال�شابق .
ي�شتخدمون  اليمنيني  من   %  65 اإن  وق��ال 
هم  فقط  البقية  و  ع�شوائي  ب�شكل  الأدوي��ة 

من ي�شتخدمون العالج بعد و�شفة طبية .
بحث  باإجراء  قام  ال��ذي  جعفر  الطبيب 
 « اليمن  اأن«  اإىل  تو�شل  اجلانب  ه��ذا  ح��ول 
ب�شكل  لالأدوية  ا�شتخداما  البلدان  اأكر  من 
اأن  حتى  طبية  و�شفات  وب���دون  ع�شوائي 
حيث  من  بكثري  اليمن  من  اأف�شل  ال�شودان 

ا�شتخدام الأدوية ب�شكل �شليم .
وحول اأ�شرارا ال�شتخدام الع�شوائي تابع 
جعفر : ا�شتخدام الأدوية دون و�شفة طبية 
يكون له تداعيات �شلبية على حياة الإن�شان 
، نا�شحا اجلميع ب�شرورة ال�شتخدام ال�شليم 
الأدوي���ة  ا�شتخدام  يتم  ل  واأن   ، ل��الأدوي��ة 
اجلميع  جعفر  وطالب   . طبية  بو�شفة  اإل 
والتنويه  ؛  �شحتهم  على  احلفاظ  ب�شرورة 
الطبية  وامل��وؤمت��رات  الندوات  عقد  باأهمية 
ال�شتخدام  مبخاطر  املجتمع  تر�شد  التي 
من  اآم��ال  ؛  ل��الأدوي��ة  الع�شوائيني  وال�شرف 
واأن   ، بالتوعية  تقوم  اأن  الإع���الم  و�شائل 
يكون هناك رقابة على ال�شيدليات من قبل 

القوانني  وتطبيق   ، بذلك  املخت�شة  اجلهات 
العاملني  معظم  اأن  جعفر  .واأك���د  ال�شحية 
الدبلوم  �شهادة  على  حا�شلني  ال�شيدليات  يف 
 % و21   ، �شهادة  اأي  دون  يعمل  كبري  وج��زء 
من  ه��م  ال�شيدليات  يف  العاملني  م��ن  فقط 

حاملي �شهادات البكالوريو�س
300 �شركة دوائية عاملية يف اليمن 

الع�شوائيني  وال�شتخدام  ال�شرف  تنامي 
للدواء يقابله تنام يف انت�شار �شركات الأدوية 
يف بلدنا الذي يعاين من اأمرا�س �شتى ، حتى 
يف  تتناف�س  اأ�شبحت  الأدوي���ة  �شركات  اأن 
ا�شتقطاب عدد وا�شع من العمالء ومن املر�شى 
،فقد تزايد ن�شاط �شركات الأدوية يف اليمن 
�شركة   )300( من  اأك��ر  فهناك  كبري  ب�شكل 
اليمن  اإىل  منتجاتها  ت�شدر  عاملية  دوائية 
لتغطي ما يقدر ب�)96(% من ن�شبة ال�شتهالك 
ل  ال��ذي  الوقت  يف  الطبية  للعقاقري  املحلي 
تزيد فيه م�شاهمة امل�شانع الدوائية اليمنية 
يف تغطية 4% من اإجمايل ال�شتهالك الفعلي 
لالأدوية.هذا ما اأو�شحه تقرير طبي حديث 
�شادر عن الهيئة العليا للرقابة على الأدوية 
ت�شتورد  اليمن  اأن  ال�شحة  ل��وزارة  التابعة 
طبية  عقاقري  يعادل  مبا  ال�شركات  تلك  من 
مبا يعادل )18( مليارًا و)585( مليون ريال 
ال�شركات  تلك  فاإن  التقرير  �شنويًا.وبح�شب 
اأبرزها  واأجنبية  عربية  دولة   )48( تتبع 
واإيطاليا،  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
وبريطانيا، وم�شر، ولبنان، وفرن�شا، والأردن، 
»فاركو«  �شركة  والهند.وتاأتي  والإم���ارات، 
و«جالك�شو  الهندية،  و«�شيبال«  امل�شرية، 
وي��ل��ك��م«، )اأ���ش��م��ي��ت ك��ل��ني ا���ش��رتازن��ي��ك��ا( ، 
و)جلفار( على راأ�س قائمة ال�شركات الأكر 

ت�شدير ملنتجاتها اإىل اليمن 
الرقابة  ���ش��ع��ف  ه��و  امل��اأ���ش��اة  ي��زي��د  م��ا 

احلكومية على ال�شيدليات حتى اأن كثري منها 
للتجارة  كدكاكني  وتعمل  تراخي�س  ب��دون 
عن  ال�شادرة  فالإح�شائيات  ؛  الب�شر  باأرواح 
اأمانة  يف  وال�شكان  ال�شحية  ال�شئون  مكتب 
قرابة  وج��ود  عن  تك�شف  �شنعاء  العا�شمة 
وخمالفة  ترخي�س  بدون  �شيدلية  خم�شني 

لن�شو�س قانون رقم) 60( ل�شنة 1999م
تنامي ا�شتخدام املن�شطات يف اليمن 

عدد  يف  عمل  اإ�شحاق  اإبراهيم  الدكتور 
ل�����«  يقول  �شنوات   5 منذ  ال�شيدليات  من 
يذهبون  املواطنني  من  كثريا  »اإن  نيوز  غربة 
اأمرا�شهم  من  العالج  لغر�س  ال�شيدليات  اإىل 
اإىل  ال��ذه��اب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ع���دم  نتيجة 
.م�شريا  امل��ادي  العائق  ب�شبب  امل�شت�شفيات 
ول  ال��دواء  ي�شرف  قد  ال�شيدلين  اأن  اإىل 
يعلم باأنه قد يكون له م�شاعفات على �شحة 
املري�س . واأ�شاف : يتم �شرف الأدوية دون 
قيا�س ال�شغط ودون معرفة ما اإذا كان املري�س 
ي�شكو من اأمرا�س اأخرى مثل ال�شكر وال�شغط 
وبالتايل يوؤثر الدواء على الأمرا�س الأخرى 

وتزداد �شحة املري�س �شوءا .
ال�شيدلين اإ�شحاق اأ�شاف يف �شياق حديثه 

؛  امل�شكلة  من  جزء  يتحمل  ال�شيدلين  »اأن 
اآخر  جزءا  حتمل  من  املري�س  يعف  ل  لكنه 
؛ فثمة عاملني يعملون دون موؤهالت �شوى ما 
ي�شمى » اخلربة » وتكون النتيجة �شيئة بكل 

املقايي�س .
النائية  املناطق  يف  املر�شى  اأن  واأو���ش��ح« 
الع�شوائي  لال�شتخدام  عر�شة  اأكر  يكونون 
ولبع�س  املوا�شم  بع�س  يف  خا�شة  ل��الأدوي��ة 
بالإ�شافة   ، وال�شعال  الزكام  مثل  الأمرا�س 
الديزبام  مثل  الأدوي��ة  بع�س  ا�شتخدام  اإىل 

وامل�شادات احليوية .
انت�شرت  العقاقري  بع�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مثال   _ اجلن�شية  فاملن�شطات  ؛  كبري  ب�شكل 
ب�شكل  وت�شرف  مذهل  ب�شكل  انت�شرت   _
جن�شي  مبن�شط  ن�شمع  فرتة  وكل   ، ع�شوائي 
اأن  م��وؤك��دا   ، جديدة  م�شميات  حتت  جديد 
ا�شتخداما  البلدان  اأك��ر  من  تعترب  اليمن 

للمن�شطات اجلن�شية وبدون و�شفات طيبة .
الأدوية  من  كبري  عدد   : حديثه  واختتم 
ع�شوائية  بطريقة  و�شرفها  تهريبها  يتم 
الو�شفات  يف  الطبيب  يتدخل  م��ا  ون����ادرا 

الطبية .
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حالة التمرد متتد اإىل اأربع قواعد جوية فى اليمن
قواعد  اأربع  اإىل  امتدت  اليمنى  اجلو  ل�شالح  التمرد  موجة  باأن  مينيون  �شباط  اأفاد 

جوية، للمطالبة باإقالة قائد القوات اجلوية للبالد.
فى  جوية  قاعدة  اأكرب  »العند«،  قاعدة  فى  البارز  ال�شابط  �شفيان،  القادر  عبد  وقال 
باإقالة  تطالب  قاعدته  فى  القوات  اإن  ا،  اجلنوبية  حلج  حمافظة  فى  والواقعة  اليمن، 

اللواء حممد �شالح، الأخ غري ال�شقيق للرئي�س املنتهية وليته على عبد اهلل �شالح.
 200 نحو  اأن  �شنعاء  بالعا�شمة  اجلوية  القاعدة  فى  القباطى  حممد  العقيد  واأو�شح 
طيار يوا�شلون احتجاجهم الذى بداأوه اأم�س الأحد، حيث انتقلوا من القاعدة اإىل املقر 
الع�شكرى الذى  اإن املوقع  ال�شباط  القريب لنائب الرئي�س عبد ربه من�شور هادى، وقال 
ي�شم قاعدتني اثنتني اآخريني فى تعز فى جنوب البالد واحلديدة فى الغرب ي�شهد اأي�شا 

احتجاجات.

هزة اأر�ضية ت�ضرب اأجزاء وا�ضعة من حمافظة املحويت اليمنية
�شربت هزة اأر�شية اأجزاء وا�شعة من حمافظة املحويت اليمنية، مما اأدى اإىل 
حدوث انهيارات �شخرية فى ثالث مناطق مبديرية حفا�س، ودون حدوث اإ�شابات 
للهزة  التى تعر�شت  املناطق  اأهاىل  الهلع واخلوف عمت  من  اأن حالة  اإل  ب�شرية، 

الأر�شية.
فى  وت�شببت  �شباحا،  الثامنة  ال�شاعة  متام  فى  الأر�شية  الهزة  حدثت  وقد 
اأ�شرار باملبانى واملنازل القدمية فى بع�س املديريات.تاأتى هذه الهزة �شمن �شل�شلة 
هزات اأر�شية �شربت عددا من مديريات املحويت منذ اجلمعة املا�شية، اإل اأن هزة 

اليوم هى الأقوى منذ بداأت وهو ما يثري خماوف املواطنني من ا�شتمرارها.
اأر�شية قوية قد �شربت بع�س مديريات املحويت اجلمعة املا�شية  وكانت هزة 

دون اأن حتدث اأى اأ�شرار ب�شرية.

على  اح��ت��ج��اج��ًا  خ��ط��رًا  ت�����ض��ع��ي��دًا  ت�ضهد  ال�����ض��ال��ع 
ا���ض��ت��م��رار اع��ت��ق��ال ال�����ض��اب ف���ار����ش ال�����ض��ال��ع��ي
التي  اليمنية  ال�شلطات  �شد  احتجاجات  الثنني  اليوم  �شباح  ال�شالع  �شهدت 
باإطالق  ال�شباب  من  املئات  وطالب  �شالح،  عبداهلل  فار�س  ال�شاب  اعتقال  توا�شل 
�شراحه باأ�شرع وقت ممكن، وجرى اليوم اإغالق معظم املكاتب وامل�شالح احلكومية 
مبدينة ال�شالع وتوعدوا بت�شعيد الحتجاجات حتى اإطالق �شراح ال�شاب فار�س 
ومل  �شحته  تدهور  اإىل  اأدى  ما  الطعام  عن  الإ�شراب  اأيام  عدة  قبل  اأعلن  الذي 
ت�شتجب �شلطات ال�شجن التابع لالأمن ال�شيا�شي ب�شنعاء اأو تلتفت اإىل حالته، وكان 
ال�شالعي يف واقعة تفجريات  ال�شاب فار�س عبداهلل �شالح  القب�س على  قد جرى 
نادي الوحدة الريا�شي بعدن يف 11 ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام املا�شي 2010م 
املحكمة  اإىل  اإحالته  ثم  التفجريات،  وراء  بالوقوف  اأ�شقائه  من  واثنني  واتهامه 
اجلزائية املتخ�ش�شة واحلكم عليه بالإعدام يف حماكمة و�شفت من قبل حمامني 
اأ�شا�س تهمة ملفقة وكيدية،  باأنها حماكمة باطلة تقوم على  �شيا�شيني  ونا�شطني 
ول يوجد اأدنى دليل يوؤيد التهمة املن�شوبة اإىل املعتقل فار�س ال�شالعي الذي يعد 

يف الأ�شا�س معتقل �شيا�شي اأرادت ال�شلطات مترير ورقة من اأوراق لعبها
ال�شيا�شية بوا�شطة تلك التهمة، واأدى �شدور احلكم عليه يف 11 من دي�شمرب من 
العام املا�شي اإىل خلق حالة من التوتر يف مدينة ال�شالع التي ينتمي اإليها، حيث 
خرج الآلف مب�شريات احتجاجية حا�شدة اأعقبتها اأعمال عنف وقطع الطرقات 
اأ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى، كما قام  وم�شادمات مع قوات الأمن واجلي�س 

م�شلحون
باختطاف �شبعة جنود مينيني يف حمافظتي حلج وال�شالع اجلنوبيتني لل�شغط 
وجرى  فار�س،  املعتقل  �شراح  واإط��الق  اجلائر  احلكم  عن  بالعدول  ال�شلطات  على 

الإفراج عنهم بعد اأيام اثر تدخل و�شاطة قبلية بني اخلاطفني وال�شلطات.
باإطالق  بعدن  املن�شورة  �شجن  لإدارة  التابع  العام  الأم��ن  من  عنا�شر  قامت  و 
يا�شر  ال�شجني  وقتلت  العنابر  اأحدى  نزلء  على  للدموع  امل�شيلة  والقنابل  النار 
عبده القبار اثر قمعها ملا قالت انه مترد كبري يف عنرب )حا�شد( يف �شجن املن�شورة 

املركزي يف عدن، 
واأكد بع�س املعتقلون معهم اأن عنا�شر من الأمن املركزي حاولت نقل ال�شجني فار�س 
عبد اهلل ال�شالعي اإىل جهة غري معروفه اإل اأن زمالءه رف�شوا نقله وقد اأ�شيب باإ�شابات 
العام  الأمن  �شديد كما قامت عنا�شر  الأمن من قمع  به قوات  ما قامت  خطرية جراء 
با�شتخدام الع�شي ل�شرب ال�شجناء يف عنرب )حا�شد( وغالبية نزلئه هم من ن�شطاء 
اإدارة  املعتقلني رف�شت  اآخرين من  �شتة  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ال�شلمي اجلنوبي مما  احلراك 
اإ�شعافهم كعقاب على ما قالت انه مترد، لتعاود ا�شتدعائه م�شاء يوم 13  ال�شجن حتى 
بال�شجن  فيه  ينزل  الذي  العنرب  مغادرة  على  اإقناعه  جرى  حيث  2011م  اأغ�شط�س 
املركزي مبربر اإن والدته تريد زيارته على انفراد، ثم جرى نقله بوا�شطة جنود امن 
مب�شاركة عنا�شر تابعة لالأمن ال�شيا�شي اإىل مكان جمهول اإىل حني ظهوره ب�شنعاء يف 
علي  وخالد  احلاملي  عارف  املحاميان  هناك.  ال�شيا�شي  لالأمن  تابعة  انفرادية  زنزانة 

نا�شر وعدد اآخر من املحامني واحلقوقيني
اجلنوبيني املتطوعني بالدفاع عن املعتقل فار�س ال�شالعي ومعتقلني �شيا�شيني جنوبيني 
اعتربوا نقل فار�س ال�شالعي اإىل �شجن الأمن ال�شيا�شي ب�شنعاء اآنذاك مبثابة اختطاف 

ياأتي خارج نطاق القانون وحملوا ال�شلطة م�شئولية ما قد يحدث له.

 .. ال�����������ض�����ف�����ح  وي�����ط�����ل�����ب  ي�����ع�����ت�����ذر  ������ض�����ال�����ح 
امل���ت���ح���دة ال��������ولي��������ات  اىل  م�������ض���ق���ط  ي������غ������ادر  و 

ال����ب����ن����ك ال�����������دويل ي���������ض����ت����اأن����ف ن���������ض����اط����ه ب���ال���ي���م���ن    

من�ضبه توىل  منذ  الأوىل  للمرة  ب�ضنعاء  التغير  �ضاحة  ي��زور  با�ضندوه 

باأن  اليمنية  الرئا�شة  اأك��دت 
عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�س 
�شالح غادر �شنعاء اإىل الوليات 

املتحدة الأمريكية للعالج.
ووف���ق���ا ل��وك��ال��ة ���ش��ب��اأ، ف���اإن 
الرئي�س اليمني طلب ال�شفح من 

ال�شعب قبيل مغادرته البالد. 
خطابًا  ق����ّدم  ���ش��ال��ح  وك����ان 
اليمنية  الأن��ب��اء  لوكالة  وف��ق��ًا 
»�شباأ«، دعا فيه جميع الأطراف 
حول  اللتفاف  اإىل  ال�شيا�شية 
امل�شاحلة  واإىل  بع�شًا،  بع�شهم 
ما  واإ�شالح  وترميم  وامل�شارحة 
دمر خالل الأحد ع�شر �شهرًا من 

العام املا�شي.
للقنوات  ح��دي��ث��ه  يف  وق����ال 
الأخ  اليمنية بح�شور  الف�شائية 
نائب  ه���ادي،  من�شور  ع��ب��درب��ه 
امل�شت�شار  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
اجلمهورية  لرئي�س  ال�شيا�شي 
الإرياين:  عبدالكرمي  الدكتور 
»اإن ما حدث يف جمل�س النواب من 
وتزكية  احل�شانة  قانون  اإق��رار 
من�شور  عبدربه  الفريق  الأخ 
اجلمهورية  رئي�س  نائب  ه��ادي 
للفرتة  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ا���ش��ة 

القادمة يعد اإجنازًا طيبًا«.
من  امل�شتفيد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الرئي�س  لي�س  احل�شانة  قانون 
واإمن��ا كل من  واأق��رب��اءه فح�شب 
ع��م��ل م��ع ال��رئ��ي�����س خ���الل 33 

عامًا.
علي  اليمني  الرئي�س  وغ��ادر 
باجتاه  م�شقط  �شالح  عبداهلل 
الوليات املتحدة ح�شبما افادت 

وكالة النباء اليمنية.
علي  اليمني  الرئي�س  غ��ادر 
باجتاه  م�شقط  �شالح  عبداهلل 
الوليات املتحدة ح�شبما افادت 

وكالة النباء اليمنية.
وكان �شالح و�شل م�شاء الحد 
اخلا�س  ال�شلطاين  امل��ط��ار  اىل 
خطابا  القائه  بعيد  م�شقط  يف 
من  ال�شفح  فيه  طلب  �شنعاء  يف 
انه  فيه  واك��د  اليمني  ال�شعب 
املتحدة  الوليات  اىل  �شيتوجه 
للعالج، واعدا بالعودة اىل بالده 
ال�شعبي  امل��وؤمت��ر  ح��زب  لقيادة 

العام.
وذك�������رت وك����ال����ة الن���ب���اء 
اىل  »توجه  �شالح  ان  اليمنية 
ما  ل�شتكمال  املتحدة  الوليات 
تبقى من العالج جراء ال�شابات 
العتداء  يف  لها  تعر�س  ال��ت��ي 
دار  جامع  على  الآثم  الجرامي 

الرئا�شة«.

وا�شارت الوكالة اىل ان �شالح 
ترافقها  رئا�شية  طائرة  ا�شتقل 

طائرة رئا�شية اخرى.
اليمنية  العا�شمة  ت�شهد  ومل 
اح��ت��ف��الت ب��خ��روج ���ش��ال��ح من 

البالد.
وق���ال ول��ي��د ال��ع��م��اري، وهو 
املحتجني  ال�شباب  قياديي  م��ن 
الم���ور  ن�شتبق  »ل  �شنعاء  يف 
ويوم  ال�شاحات  يف  �شنبقى   ...
�شيحدد  هو  �شباط/فرباير   21
اىل  ا���ش��ارة  يف  اليمن«  م�شتقبل 
م���وع���د اج������راء الن��ت��خ��اب��ات 

يفرت�س  التي  املبكرة  الرئا�شية 
الرئي�س  نائب  فيها  ينتخب  ان 
رئي�شا  ه��ادي  من�شور  رب��ه  عبد 

للبالد.
وقال العماري »لن نحتفل ال 

عند حماكمة �شالح«.
مطلع  م�شدر  اف��اد  جهته،  من 
»�شالح  ان  الرئا�شة  م��ن  مقرب 
�شافر عن اولده ال�شغار اخلم�شة 

وزوجته والدتهم«.
احمد  الك���رب  جنله  ان  كما 
كان متواجدا منذ ايام يف م�شقط 

لرتتيب زيارته الق�شرية.

  رفع البنك الدويل جتميدا لتمويل اليمن، 
احلكومة  مع  العالقات  �شي�شتاأنف  اإن��ه  قائاًل 
مكتبه  اأغلق  ك��ان  بعدما  اجل��دي��دة  اليمنية 
ال�شطرابات  ب�شبب  املا�شي  اآذار  مار�س/  يف 
كانت  والتي  البالد  �شهدتها  التي  ال�شيا�شية 
نظام  واإزاح���ة  �شيا�شية  باإ�شالحات  تطالب 

الرئي�س علي عبد اهلل �شالح. 
وا�شنطن  من  يتخذ  ال��ذي  البنك  واأو�شح   
امل�شروعات  تنفيذ  �شي�شرع  اأن���ه  ل��ه  م��ق��را 
يف  الأ�شا�شية  اخلدمات  ل�شتعادة  الرئي�شية 
فر�س  توفري  يف  و�شي�شاعد  املت�شررة  املناطق 
م�شروعا   35 اعتمد  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  عمل.   
لليمن بتكلفة 1.1 دولر، واأنه قد �شرف 450 

مليون دولر منها.
 وياأتي قرار البنك با�شتئناف ن�شاطه بعد 
قانونا  املا�شي  ال�شبت  اليمني  الربملان  اأقر  اأن 
املالحقة  من  ح�شانة  �شالح  الرئي�س  مينح 
الق�شائية يف اإطار اتفاق لتخليه عن ال�شلطة 

بعد نحو عام من ال�شطرابات.
درا�شة  �شيجري  اإنه  الدويل  البنك  وقال   
الأمم  مع  والقت�شادية  الجتماعية  لالآثار 

املتحدة والحتاد الأوروبي والبنك الإ�شالمي 
�شرف  �شي�شتاأنف  اأن���ه  واأ���ش��اف  للتنمية. 

القرو�س ومنح التنمية لليمن.
رئي�س حكومة الوفاق اليمنية حممد �شامل 
خالل  الدويل  البنك  بخطوة  رحب  با�شندوة 
لقاء جمعه اأم�س مبدير �شوؤون اليمن يف البنك 

الدويل وائل زكوت يف �شنعاء.
با�شندوة على تركيز احلكومة على  واأكد   

دوران عجلة التنمية ومعاودة امل�شاريع ن�شاطها 
ملا ميثله ذلك من اأهمية يف توفري فر�س العمل 

وامل�شاهمة يف التخفيف من الفقر.
ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ب��ا���ش��ن��دوة  وت���ط���رق   
حكومة  تواجه  التي  واملالية  القت�شادية 
الوفاق، واجلهود املبذولة لتجاوزها بالتعاون 
مع جمتمع املانحني مبا يف ذلك اإمكانية تقدمي 

منح عاجلة لدعم املوازنة العامة. 

فى خطوة مفاجئة ولأول مرة منذ توليه 
زار  اليمنية،  الوطنى  الوفاق  حكومة  رئا�شة 
حممد �شامل با�شندوه، رئي�س جمل�س الوزراء، 
�شاحة التغيري ب�شنعاء اليوم الأربعاء، وتوجه 
توكل  املعار�شة  النا�شطة  خيمة  اإىل  مبا�شرة 
كرمان التى ح�شلت على جائزة نوبل موؤخرا.

وناق�س با�شندوه مع النا�شطة اليمنية �شبل 
اأجل  من  وال�شيا�شية  الثورية  اجلهود  توحيد 
اإطار تنفيذ  القادمة فى  جناح ال�شتحقاقات 
اليمنية،  الأزم���ة  حل��ل  اخلليجية  امل��ب��ادرة 
موؤكدا فى هذا ال�شدد اأن جناح املبادرة �شيكفل 

النتقال ال�شلمى لل�شلطة باأقل كلفة.

با�شندوه  تفهم  اللقاء،  من  مقربني  وح�شب 
قوى  م��ن  العديد  قبل  م��ن  ال��ث��ورى  اخل��ط��اب 
امل��ع��ار���ش��ة ال��ت��ى م���ازال���ت ت��رف�����س امل��ب��ادرة 
وفى  املزمنة.  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
جاء  اليمنى،  ال��وزراء  جمل�س  عن  �شدر  بيان 
فيه »اإن لقاء با�شندوه مع توكل كرمان تناول 
الوطنى  ال��وف��اق  حكومة  رئي�س  ت��اأك��ي��دات 
و�شركاء  الثورة  �شباب  من  اجلميع  جهود  باأن 
واحد«،  وع��اء  فى  ت�شب  ال�شيا�شية  العملية 
وتعزيز  اجلهود  توحيد  اإىل  با�شندوه  ودعا 
مهمة  القادمة  املرحلة  كون  الوطنى  البناء 
حتول  هناك  اأن  املراقبون  ويرى  وح�شا�شة. 

بعد  اليمنية  احلكومة  توجهات  ف��ى  كبريا 
�شالح  اهلل  عبد  على  اليمنى  الرئي�س  مغادرة 
البالد، واأ�شارا اإىل اأن زيارة با�شندوه ل�شاحة 
توكل  مع  ولقائه  مرة  لأول  ب�شنعاء  التغيري 

كرمان يعك�س هذا التحول.
قد  مكثفة  جهودا  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جتدر 
حتالف  بني  اتفاق  عقد  فى  م��وؤخ��را  جنحت 
الرئي�شية  )املعار�شة  امل�شرتك  اللقاء  اأحزاب 
اليمن(  )�شمال  احلوثيني  وجماعة  باليمن( 
اليمنية،  ال��ث��ورة  م��ك��ون��ات  اأح���د  تعد  ال��ت��ى 
الثورية  القوى  الأمر الذى يعزز العالقة بني 

اليمنية. 
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بالجنليزية  ه��ي  التي  داف��ع  كلمة  اإن    
م�شدرها  جاء   »Motivation »موتيفا�شن 
 »Matere »ماتريي  الالتينية  الكلمة  من 
القوامي�س  اأح��د  ف  ويعرِّ يتحرك،  ومعناها 
كلمة »دافع« باأنها ال�شيء الذي يدفع الإن�شان 
كلمة  بتحليل  قمنا  ولو  احلركة  اأو  للت�شرف 
لوجدنا   »Motivation »م��وت��ي��ف��ا���ش��ن 
اأك�شن   + موتيف  كلمتني:  م��ن  مرّكبة  اأن��ه��ا 
الت�شرف  يعني   »Motive + Action«

الناجت عن دوافع.
قال دني�س ويتلي موؤلف كتاب �شيكولوجية 
دوافعنا،  يف  رغباتنا  قوة  »تتحكم  الدوافع: 

وبالتايل يف ت�شرفاتنا«.
اأن  اأي�شوب حكاية موؤداها  ورد يف خرافات 
وطاردها  برية  اأرنبًا  اأفزع  ال�شيد  كالب  اأحد 
عن  ك��ف  الأرن����ب  جت��اوزت��ه  وحينما  م��ي��اًل، 

املطاردة.
الكلب  لقي  ريفي  رجل  ال�شباق  راقب  وقد 
قائاًل:  هزميته  ه  ُيعريرُّ فطفق  عودته،  ل��دى 

اأرنب �شغري ت�شبقك!!؟
اأن  تن�شى  اأن  اإياك  عظيم،  اآه  الكلب:  قال 
وراء  واجل���ري  ���ش��يء،  طعامك  وراء  اجل��ري 

حياتك �شيء اآخر متامًا.

احلكاية  هذه  يف  جيدًا  النظر  اأعملنا  لو 
لتبّدى لنا كم اأن الكلب كان حكيمًا يف رّده على 
حيث  بهزميته،  ع��رّيه  ال��ذي  الريفي  الرجل 
واجلري  الطعام  وراء  اجلري  معنى  بني  فّرق 
وراء  وال�شر  تفاوتها  مدى  وبني  احلياة،  وراء 
ورغم  »ال��رغ��ب��ة«،  هو  وال��ذي  التفاوت  ذل��ك 
رغبة  اأن  اإل  البقاء  اإىل  ي�شعى  كالهما  اأن 
ولأن  الكلب  رغ��ب��ة  م��ن  اأك���رب  ك��ان��ت  الأرن���ب 
تكون  اأن  يف  غ��رو  ف��ال  متباينة  رغباتهما 
دوافعهم متباينة اأي�شًا، ونخل�س من ذلك اإىل 
و»الدافع  البقاء«  »دافع  اأمناط:  الدوافع  اأن 

الداخلي« و»الدافع اخلارجي«.
قال العامل النف�شاين ابراهام ما�شلو: »اأهم 

الدوافع لالإن�شان هو دافع البقاء«.
اخلارجية  الدوافع  عن  نتحدث  حني  اأم��ا 
فيجب التاأكيد على اأن هذه الدوافع لها م�شكلة 

تكمن يف اأنها تتال�شى ب�شرعة.. كيف؟!
هذه الدوافع م�شدرها العامل اخلارجي كاأن 
�شينمائيًا  فلمًا  اأو  الأ�شدقاء  اأحد  مثاًل  يكون 
اأو اأحد اأفراد العائلة اأو كتاب ما اأو جملة اأو 
مروؤو�شينا يف العمل اأو خطيب اأو حما�شر.... 

الخ.
فلو قراأت كتابًا ما بهدف تن�شيط دوافعك 

من  اأ���ش��ب��وع  بعد  حما�شك  فق�س  النف�شية 
من  اأ�شهر  �شتة  بعد  ثم  �شهر  بعد  ثم  قراءته 
قراءته ماذا �شتجد؟ بالطبع �شتجد اأن درجة 
الفرتة  ب��ني  م�شتمر  انخفا�س  يف  احلما�س 

والأخرى.. األي�س كذلك؟!
فرانكلني:  بنيامني  الأمريكي  الكاتب  قال 
ولو  التي تهدمنا..  لنا هي  الآخرين  »نظرات 
ملا  اأنا  عدا  ما  العميان  من  حويل  من  كل  كان 
ول  جميل  مل�شكن  ول  اأنيقة  لثياب  احتجت 

لأثاث فاخر«.
ويليام  الأم��ري��ك��ي  النف�س  ع���امل  وق���ال 
الآخ��ري��ن  ت��ق��دي��ر  ان��ت��ظ��رت  »ل���و  جيم�س: 

لواجهت خداعًا كبريًا«.
جمال  يف  م�شابقة  ه��ن��اك  ب���اأن  علمت  ل��و 
يخ�شك وجائزة هذه امل�شابقة مغرية وقررت 
تلك  نيل  اأج��ل  من  امل�شابقة  يف  ت�شرتك  اأن 
ال��دوؤوب  والعمل  بالجتهاد  وقمت  اجلائرة 
امل�شابقة  جائزة  على  حت�شل  حتى  وامل�شتمر 
اأن تقي�س جودة  وفزت فعاًل، فما عليك �شوى 
انتاجك بعد انق�شاء امل�شابقة وح�شولك على 

اجلائزة.. فماذا �شتجد؟!
اأن مقدار اجلودة يف  �شتجد  اأنك  ل�شك يف 
تقل  ل  بن�شبة  ت�شاءل  قد  ونتاجك  عملك 
لنيل  �شعيت  حني  عليه  كانت  مما   %50 عن 

اجلائزة.. فما ال�شبب يف ذلك؟!
واأن  امل��ج��ال،  نف�س  ه��و  امل��ج��ال  اأن  رغ���م 
اأن  اإل  اأنت،  وهو  ال�شخ�س  نف�س  هو  ال�شخ�س 
الدوافع قد تغرّيت وهذه هي م�شكلة الدوافع 

اخلارجية حيث يتال�شى تاأثريها ب�شرعة.
قال مارك توين: »ميكنك النتظار متمنيًا 
جتاه  بالر�شا  ت�شعر  يجعلك  ما  �شيء  حدوث 
ت�شمن  اأن  ميكنك  ول��ك��ن  وع��م��ل��ك،  نف�شك 

ال�شعادة اإذا اأعطيتها لنف�شك«.
وقال كونف�شيو�س اأحد حكماء ال�شني: »ما 
وما  نف�شه،  يف  يجده  ال�شامي  الرجل  ين�شده 
الآخرين،  يف  يجده  العادي  الرجل  ين�شده 
ما  كل  على  بنف�شك  نف�شك  تكافئ  اأن  عليك 
اأحد،  اأو تقديرًا من  �شكرًا  تنجزه، ل تنتظر 
اخلارجية  الدوافع  على  يعتمد  الذي  فاملرء 
حيثما  اإىل  الآخ��رون  يقوده  الذي  كالأعمى 

يريدون«.
الدوافع  فهو  الدوافع  من  الثالث  النوع  اأما 
ال��داخ��ل��ي��ة وه���و اأق���واه���ا واأك���ره���ا ب��ق��اًء 

عن  موجهًا  تكون  به  اأن��ك  حيث  وا�شتمرارًا، 
طريق قواك الداخلية الذاتية التي تقودك 
دليل  هو  وذل��ك  عظيمة  نتائج  حتقيق  اإىل 
عليا«  »هند�شة  ذات��ك  هند�شة  على  قدرتك 
�شياغة  واإعادة  ذاتك  ت�شميم  على  وقدرتك 

عاملك دائمًا.
اأن  يف  ال�شبب  ه��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���دواف���ع 
من  اأعلى  اأ�شياء  بعمل  العادي  ال�شخ�س  يقوم 
عظيمة..  نتائج  اإىل  وي�شل  العادي  امل�شتوى 
الإن�شان..  جن��اح  وراء  الكامنة  القوى  هي 
حياة  يف  التباين  ح  يو�شِّ ال��ذي  ال��ف��رق  ه��ي 
اأن  اإىل  تدفعك  التي  القوة  هي  الأ�شخا�س.. 
تزرع الزهور بنف�شك بدًل من اأن تنتظر اأحدًا 
هي  الداخلية  »الدوافع  لك  بتقدميها  يقوم 
اأنف�شنا« هي املارد النائم  النور الذي ي�شع من 

بداخلنا يف انتظار من يوقظه.
تبقى م�شاألة تن�شيط دوافعنا الداخلية.. 

فكيف ن�شتطيع تن�شيط دوافعنا؟!
الدوافع  لتن�شيط  كثرية  و�شائل  هناك 

اأقواها هو »الرابط«.. فما هو الرابط؟!
ال��راب��ط ه��و اإق��ام��ة ع��الق��ة ب��ني مدركني 

لقرتانهما يف الذهن لعلة »ما«..
متامًا كعالقة الدال واملدلول ولناأخذ مثاًل 
على ذلك جتربة العامل الرو�شي بافلوف الذي 
ك�شف اأن عملية الربط باإمكانها اأن تثري عماًل 
مرة  كل  يف  يقوم  بافلوف  كان  فقد  ج�شمانيًا، 
بدق اجلر�س عند تقدمي الطعام لكلبه، وكان 
من الطبيعي اأن ي�شيل لعاب الكلب عند تقدمي 
ع�شبي  ربط  تكون  ق�شرية  فرتة  وبعد  الأكل 
عند الكلب ما بني تقدمي الأكل ودّق اجلر�س، 
اأن  ب��دون  اجلر�س  ي��دق  اأن  تعّمد  ذل��ك  وبعد 
يقّدم اأي طعام للكلب فكانت النتيجة اأن �شال 
لعاب الكلب مبجرد �شماعه للجر�س رغم عدم 

وجود الطعام.
النمط  نف�س  ع��ل��ى  يت�شرف  والإن�����ش��ان 
اأن  فالعطور وال�شور والكالم واحلركات ميكن 
تكون روابط تعيد اإىل اأذهاننا مواقف معينة 
التي  التجارب  يف  اأخرى  مرة  نعي�س  وجتعلنا 

مررنا بها من قبل.
وقد ح�شلت يل ق�شة ميكن اأن تكون مثاًل 
ا�شتيقظت  ليلة  ب���ذات  ال��راب��ط  ع��ن  ج��ي��دًا 
اإ�شاءة  وحدي،  وكنت  ال�شقة  �شالون  يف  فيها 
�شبحًا  �شمعت  ط��ن��ني..  �شمت..  ���ش��ف��راء.. 

كان  املطبخ  ب��اب  ال�شحون،  يجلي  املطبخ  يف 
ق�شعريرة  اأرى  ول  مبواربه،  ولكن  مفتوحًا، 
�شرت يف جلدي كهرباء خوف ما ورائي، غمرت 
اأقنعني  وحاولت  جدوى،  بال  بالفرا�س  راأ�شي 
ال�شبح  يف  »تفكريي«  ولكن  »اأه��ل��و���س«  اأن��ن��ي 
»التايكوندوا«  مالب�س  ملحت  ح�شوره،  زاد 
حزام  وفوقها  احلائط  على  معّلقة  البي�شاء 
احلزام  �شددت  ولب�شتها،  اإليها،  قفزت  اأ�شود، 
على خ�شري واأنا اأرجف، واجتهت اإىل املطبخ 
وحني دخلت مل اأجد �شيئًا ل �شوت.. اأ�شعلت 
قطرات  تئز،  ثالجة  ���ش��يء..  ل  ال�����ش��وء.. 
�شيء غري عادي  ت�شقط من احلنفية، ل  ماء 
مبالب�س  ليلتها  منت  ورجعت،  ال�شاي  �شربت 

التايكواندوا.
اإرادة  من  تغرّيت  ارادت��ي  اأن  الغريب  لي�س 
فعاد  حمارب  اإرادة  اإىل  »خائفة«  »من�شحبة« 
املكان يل بعد اأن كان علّي، بل كون هذا حدث 
حني بّدلت مالب�شي بالذات لبا�س التايكوندوا 
اإ�شمنت  من  بقاعات  بالقوة،  قلبي  يف  يرتبط 
م�شّلح ف�س، والريح تدخل من �شبابيك عالية 
اخل�شم،  مع  ح��ر«  »قتال  يف  واأن��ا  ومك�شوفة 
واأه��اج��م، واأن�����ش��ح ع��رق��ًا، ه��ذه »ال��ذاك��رة« 
تنام  كانت  مثلما  نف�شه،  اللبا�س  يف  نائمة 
الإلهية  التفاحة  يف  وال�شر  اخل��ري  معرفة 
لون  اجلّنة،  يف  واآدم  ح��واء  منها  اأكلت  التي 
مل�شة  اأو  وح��ده،  الأبي�س  التايكوندوا  بدلة 
منها جللدي، تكفي لكي ت�شيل القوة منها اإيّل، 

لتعود يل ذاكرة �شائعة.
متنحنا  رواب��ط  لأنف�شنا  نخرتع  اأن  علينا 
فالروابط  الداخلية  دوافعنا  وتن�شط  القوة 
�شالح ذو حدين من �شاأنها اأن متنحنا القوة كما 
من �شاأنها اأن تثبط عزائمنا كما قد ت�شل بنا 

اأحيانًا اإىل الهالك.
اإذا اأردت تن�شيط دوافعك واإ�شعال حما�شك 
التي  ال��رواب��ط  تعزيز  ���ش��وى  عليك  فلي�س 
القوة  ومتنحك  حما�شك  �شتزيد  ب��دوره��ا 
الروابط  تلك  ا�شتعمال  على  التدّرب  وكذلك 
منك  ج��زءًا  ت�شبح  حتى  يوميًا  م��رات  ع��دة 

وتعتاد عليها.
تخرتع  اأن  ب��ع��د  الآن  م��ن  عليك  م��ا  ك��ل 
الروابط لت�شل اإىل اأعلى درجات القوة وقتما 
تريد هو اأن تلم�س الرابط اخلا�س بالتجربة 

التي اأدت اإىل رفع درجة حما�شك.

واحلركات  وال�����ش��ور  وامل��الب�����س  ل��الأم��اك��ن   
كانت  كما  نائمة  ذاك��رة  والأ�شياء  والأل���وان 
تنام معرفة اخلري وال�شر يف التفاحة الإلهية 

التي اأكلت منها حواء واآدم يف اجلنة ..
اخلا�س  املميز  ال��ب��وق  ���ش��وت  ن�شمع  كلنا 
ب�شاحنات جمع النفايات التي تطوف الأحياء 
يف كل �شباح وهذا الأمر اأ�شبح ماألوفًا للجميع 
يوم  وجاء  حدث  لو  ماذا  لكن  يوميًا  وروتينًا 
و�شمع النا�س �شوت ذلك البوق يف غري موعده 

؟ 
لإخ��راج  �شراعًا  �شيهبون  اأنهم  املوؤكد  من 

نفاياتهم فكيف نف�شر ذلك ؟ 
الرابط  ن��ع��رف  اأن  يلزمنا  ذل��ك  لنعرف 
والذي ب�شببه تكون ربط ع�شبي لدى النا�س 
واإخ��راج  البوق  ذل��ك  �شوت  هما  �شيئني  بني 

النفايات..
ُمدركني  بني  عالقة  اإقامة  ه��و:  الرابط 

لقرتانهم يف الذهن لعلٍة ما..
وهناك جتربة للعامل الرو�شي اإيان بافلوف 
هذا  اأكت�شف  وقد  حيث  وتف�شره  ذلك  تو�شح 
يدر�س  ك��ان  عندما  غريبة  ظ��اه��رة  ال��ع��امل 
وهذه   ، الكلب  يف  اله�شم  جهاز  عمل  كيفية 
ال�شرطية  الأف��ع��ال   « عليها  اأطلق  الظاهرة 
املحفز  اأن  كيف  تو�شح  وه��ي   « الكال�شيكية 
اخلارجي ميكن اأن يرتبط با�شتجابة �شلوكية 
بافلوف  اأ�شبح  الكت�شاف  هذا  بعد   ، معينة 
النف�س  علم  حقل  يف  املوؤثرين  العلماء  اأحد 

اأ�شا�شًا  ال�شلوكي واأ�شبحت جتاربه ونظرياته 
�شيطرت  التي  والبحوث  الدرا�شات  من  لكثري 
على حقل علم النف�س ل�شنوات كثرية لحقة 

وحلد الآن . 
وتتلخ�س التجربة بالنقاط التالية:

ل  فاإنه  الكلب  قرب  اجلر�س  ُدّق  اإذا  اأول/ 
يفرز لعابًا يف فمه. 

ثانيًا/ اإذا ُقّدم الطعام وهو حمفز خارجي 
غري �شرطي )ucs( ي�شتجيب الكلب ا�شتجابة 

غري �شرطية )ucr( باإفراز اللعاب يف فمه .
ثالثًا / اإذا تكرر دق اجلر�س مبا�شرة قبل 
تقدمي الطعام فاإن الكلب ي�شتجيب ا�شتجابة 
للتهام  للتهيوؤ  اللعاب  ب��اإف��راز  �شرطية  غري 

الطعام.
اإذا  �شرطية  عدة  حم��اولت  وبعد  رابعًا/ 
 )cs( �شرطي  حمفز  وهو  اجلر�س  دق  ا�شتمر 
فاإن الكلب ي�شتجيب باإفراز اللعاب حتى دون 
�شيعقب  الطعام  اأن  منه  ظنًا  الطعام  تقدمي 
دقة اجلر�س وهذا ما يطلق عليه بال�شتجابة 
رابط  للكلب  تكون  اأن��ه  ون��رى   .. ال�شرطية 
ع�شبي بني دق اجلر�س والطعام وهو ما نحن 

ب�شدده ) الرابط (..
- �شوؤال : ماذا ميكن اأن ن�شتفيده من الرابط 

يف اإطار احلياة اليومية ؟
اإننا من خالل الرابط وتقنيته ن�شتطيع اأن 
نحقق نتائج باهرة يف جمال تعليم ال�شغار يف 
املدار�س والبيوت من خالل عمل روابط تقوي 

احلفظ  على  وت�شاعدهم  لديهم  ال��ذاك��رة 
اأو  ما  �شورة  عمل  ميكن  الدر�س  فمع  والفهم 
تفعيالت  يف  موجود  هو  كما  حلن  اأو  ما  ل��وٍن 
العرو�س يف بحور اخلليل بن اأحمد ال�شعرية 
فتكون رابطًا يذكرهم بالدر�س ي�شعب ن�شيانه 

..
كما ن�شتفيد من الرابط يف تن�شيط الدوافع 
الف�شيولوجية  ال�شتجابة  اأو  الداخلية 
فقب�شة الكف قد ت�شبح رابطًا يذكرنا بالقوة 
.. ويف  بال�شعف  فيها  ن�شعر  التي  الأوق��ات  يف 
نقدم  اأن  ن�شتطيع  والإع��الم  التوعية  جمال 

الأهمية  تبلغ  ولكنها  عادية  تبدو  قد  �شورة 
الرابط  بوا�شطة  فقط  وال��ت��اأث��ري  الق�شوى 
النا�س  توعية  �شبيل  يف  باملقلوب  كعر�شها 
فيما يخ�س البيئة مثال فريتبط فعل القراءة 
فعل  مع  املقلوبة  لل�شورة  الروؤية  اأو  للوحة 
الراأ�س فرت�شخ  الرقبة وحركة  لوي  اآخر هو 
نفو�س  يف  املتوخى  التاأثري  وت��وؤدي  الذهن  يف 
تقدمي  ميكن  وك��ذل��ك   ، توعيتهم  ي���راد  م��ن 
�شورة مغايرة عن الإ�شالم يف و�شائل الإعالم 
تكونت  اأي�شًا  الرابط  ب�شبب  التي  املختلفة 
عقدة اخلوف من الإ�شالم وامل�شلمني لفظاعة 

 Islam ب�«  ي�شمى  ما  اأو  النا�س  ي�شاهده  ما 
 ..  »phobia

تنمية  الرابط  خالل  من  اأي�شًا  ميكن  كما 
كافة  يف  ال��وع��ي  ون�شر  وامل��واه��ب  ال��ق��درات 

املجالت..
اأو  عطرًا  اأو  ما  اأغنيًة  يكون  قد  والرابط 
فكل  ذلك  اإىل  وما  �شورة   اأو  لونًا  اأو  مالب�شًا 
تلك الأ�شياء وغريها تاأخذ دللتها ومعانيها 
يف نفو�س النا�س ولديهم من خالل ما ارتبطت 
به لديهم من مواقف �شعيدة اأو حزينة قوية 

اأو �شعيفة بائ�شة اأو جديرة بالتفاوؤل ...

�������ض������ي������ك������ول������وج������ي������ة ال��������راب��������ط

�������ض������ي������ك������ول������وج������ي������ة ال�����دواف�����������������������������������������������ع
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�شهرية يف

 بروكلني - نيويورك

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�س
 كيك بكل النواع والحجام التي  

تطلبونها ملنا�شباتكم ال�شعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

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

www.nablussweets.com

6812.5th ave
BROOKLYN,NY  11220

القاهرة يف  مبارك  ح�ضني  حماكمة  اأثناء  ي�ضرخ  م�ضر  يف  يناير«   25« ثورة  �ضهداء  اأحد  والد 



    

عماد هادي

واد  من  معهم  نتحرك  ال��ث��وار  مع  نثور      
نعي�س  اأخ����رى..  اىل  خيمة  وم��ن  واد  اىل 
دقيقة  �شاعة،  �شاعة  يوما،  يوما  الثورة  مع 
دقيقة.. نعي�س يف خيام من المل و�شاحات 
احلرية،  من  وا�شعة  وميادين  الطموح  من 
ال�شبيل  ه��ذا  ال  كمغرتبني  �شبيل  لنا  لي�س 
خالله  من  مظاهرات  ن�شري   ) )الفي�شبوك 
واد  وم��ن  اخ���رى  اىل  جمموعة  م��ن  نتنقل 
لنطرح  اخ��رى  اىل  �شفحة  وم��ن  اخ��ر  اىل 
هذه  يف  الخ��ري��ن  اف��ك��ار  ونناق�س  اف��ك��ارن��ا 
الغ�شب  اىل  الأمر  بنا  وي�شل  بل  ال�شاحة.. 
والختالف والعداء احيانا.. واحايني نتفق 
يف  الثورة  يخدم  مبا  م�شرتكة  اه��داف  على 
الوطن  ار���س  يف  الثوار  و�شاحات  �شاحاتنا 
بع�س  ونرف�س  ا�شتقالتنا  نقدم  احلبيب.. 
يف  وكاننا   .. بع�شها  على  ونوافق  امل�شوؤليات 
اليمن مع الثوار .. بل البع�س يتعرق من �شدة 
�شاحات  يف  يتجول  كر�شيه  على  وهو  التعب 
الفي�شبوك وي�شهر ال�شاعات الطوال ل ت�شمع 
ال قعقعة لوحة املفاتيح )الكيبورد ( لديه.. 
تنطلق  التي  �شحكاتة  من  ت�شتغرب  قد  بل 
احلقيقة  يف  وهو  مل��اذا  تعرف  ان  دون  عاليا 
من  ال�شحكات  وي�شاركهم  ا�شدقاء  مع  يعي�س 

وراء البحار.
ودب  ه��ب  م��ن  لكل  �شاحة  الفي�شبوك     
واملتعجل  وامل��دب��ر  واملخرب  واملتاآمر  للثائر 
واملتاأخر والنطيحة وما اكل ال�شبع و�شاحب 
اجلد وطالب ال�شهوات فهذا له مطالب وذاك 
له نزوات، فمن طالب �شداقة مع ال�شباب اىل 
طالب �شداقة البنات، جمعت املتناق�شات يف 
واخليانة  الوطنية  واخلبث،  الطيبة  ثناياه 
وكل يف فلكه ي�شبح، من طراأت يف را�شه فكرة 
ان�شاأ جمموعة او �شفحة وا�شاف لها ا�شدقاء 
من كل انحاء العامل ي�شاركوه همه او اوهامه 

التي جتول يف خاطره.
    من على  هذه املن�شة تقام دول وت�شقط  

يف  حتقق  قد  بل   مبالغة  لي�س  وهذا  اخرى 
الفي�شبوك  العربي حيث كان  الربيع   افعال 
الداة  الكر فاعلية يف حتريك اجلماهري  
تون�س،  يف  اب��ت��داء   ال�����ش��وارع  اىل  للنزول 
التي  اجل��ري��ح��ة  ���ش��وري��ا   يف  ان��ت��ه��اء  ولي�س 
هذه  ت�شخري  يف  رهيبا  ابداعا  ثوارها  اب��دع 
ال�شبكة خلدمة اهداف ثورتهم فكم �شاهدنا 
البعثي  النظام  تف�شح  وفيديوهات  �شور  من 
و�شاحات  وجمموعات  �شفحات  على  النج�س 
اىل  الم��ر  بهم  و�شل  حتى  بل  الفي�شبوك 
عرب  وال�شورة  بال�شوت  املبا�شر  النقل  حد 

النرتنت من داخل ال�شاحات الثورية.
فثوار املهجر من العربان  لي�س لهم من بد 
يف  والعي�س  الثورات  مع  والتفاعل  للم�شاركة 
الفي�شبوك  �شوى  بلدانهم  داخ��ل  تفا�شيلها 
الحيان  بع�س  ففي  عام،  ب�شكل  والنرتنت 
 – اليمني  للمغرتب  وا�شحة  ال�شورة  تبدو 
الوطن  داخ��ل  يعي�س  ال��ذي  من  – اكر  مثال 
مبا  يكتفي  الخ���ري  لن  احل���دث  وي��الم�����س 
�شاحات  يف  فيتجول  املغرتب  اما  عيناه  راته 

ا�شباب  عن  للبحث  والن��رتن��ت  الفي�شبوك 
احلدث واقوال املحللني واآراء ال�شا�شة فتت�شح 
ال�شورة لديه اكر ويتكون عنده بذلك ن�شج 
ووعي �شيا�شيني مبا يدور يف وطنه من ثورات 
تختزلها  ان  الرواة  افواه  عجزت  ا�شطورية 

يف �شعر او كالم يقال.
ال�شاحة  ان���ه  الف�شيبوك  ع���ن   ق��ي��ل     
ي��ع��رب فيها الن�����ش��ان عن   ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  
على  م�شتعار   با�شم  ولكن  ب�شدق  م�شاعره 
احلقيقي  با�شمه  الواقع   يف  مايعي�شه  عك�س 

مع م�شاعر واحا�شي�س  مزيفة...
الكرتونية  الفي�شبوك  جيو�س  �شاحة   يف 
هدفها تدمري  �شفحات وجمموعات اخل�شوم 
من  ا�شدقاء  عن  للدفاع  واخرى  ال�شيا�شيني  

هجوم جيو�س اخرى.
الجتماعات  تعقد  ال�����ش��اح��ة  ه���ذه  يف 
لي�شل  النقا�س  فيها  يحتدم   التي  املطولة 
ذروت��ه يف بع�س الح��ي��ان  وق��د ي��وؤدي اىل 
يتدخل  وعندها  التهم   وق��ذف  الت�شاجر 
امل�شكلة  حلل  الفي�شبوكيون  الوجها  بع�س 
على  �شنحكمك..  ..ويامنعاه  التحكيم  ويتم 
اج��واء  فتلك   .. طبعا  اليمنية  الطريقة 
نعي�س يف اجواء ميانية  نحبها كونها جتعلنا 
واوجاعنا  همومنا  ع��ن  فيها  ن��روح  �شرفة 

الالمنتهية يف بالد املهجر.
  موقع الفي�شبوك  احدث �شجة كربى يف 
العامل  وخا�شة يف عاملنا العربي حني  خدم 
ثورات الربيع العربي.. على  �شبيل املثال - 
ل احل�شر- و�شل  الفي�شبوك او كاد ان ي�شل 
ال�شن جتدهم  اىل  كل بيت ميني حتى كبار 
وكم�شدر  كمو�شة  بالفي�شبوك  م��ول��ع��ني 
كانو خارج  اذا  الهل  مع  والتوا�شل  لالخبار 
ا�شرة بني  ان  الوطن بل قد جتد  او  القرية 
الفي�شبوك  على  جمموعة  لها  ان�شاأت  فالن 
الداخل  �شملها يف  العائلة ومل  �شوؤون  لدارة 
واخلارج ليجتمعوا يف هذه ال�شاحة ملناق�شة 
امر ما قد يخ�س العائلة او يهم الوطن فيما 

يتعلق بدور ال�شر يف املظاهرات وغريها.

ربيع  رغم ال�ضقيع! 
 م. اإبراهيم العن�شي 

والربيع  العربية   ال��ث��ورات 
من  املاليني  انقذ  الذي  العربي  
وجفاف  ال��دك��ت��ات��وري��ة  �شتاء 
يف  جريحا  زال  ل  ال�شتبداد  

ثالثة اأقطار 
ال��ي��م��ن ال�����ش��ع��ي��د وال�����ش��ام 
ال�������ش���وري   احل��ب��ي��ب واأر�����س 
ال��ك��ن��ان��ة م�����ش��ر . ه��ذ اجل��رح 

يكتمل   ان  اىل  الربيع  هذا  �شتنهي  التغيري«  رياح   ، الرياح  وهذه  �شيي�شفى 
ويزهر  لرنى بعده ثمار الدميوقراطية التى بداأت تنتع�س يف م�شر لتتبعها 
اليمن يف يوم 21 فرباير وننتظر �شوريا التي يبدوا ان ربيعها �شيبقى اق�شى 
ومن  واأعوانه  بال�شد  يطيح  �شيفا  مرور  بعد  اإعجابا   اأكر  ثمارا  لتوؤتي 
اأمثالهم يف الدول الخرى. عادة الربد ل يتحمله ال القوياء   تبقى من 

وكلما ا�شتد الظالم  فهذا مب�شر بال�شبح.
ولربيعهم  لثورتهم  جناحا  عنه  نقول  م�شر  يف  اإخواننا  به  مير  ما   
العربي املنتظر يف �شيف 2012   باإنتخاب اأول رئي�س  بعد اكر من ثالثة 
ابنائهم  وبجهود  الثالثة   العقود  نف�س  انتظرو  الذين  واليمنيني  عقود. 

وت�شحياتهم لكر من �شنة �شريحل الرئي�س هو الخر. 
يف هذه العقود الثالثة �شعد فيها العامل اىل  الف�شاء تاركا �شعوبا حتت 
، ورغم ذلك �شعوبنا تتفلت من  » الربد و اجلوع  واملخافة« واجلهل  وطاأة 
الر�شا�س  ي�شتقبلون  الذين  الح��رار  الثوار  ه��وؤلء  لتنتج  القيود   اأك��الل 
بال�شدور العارية لإنقاذ �شعوبهم من ذلك، رغم ال�شعاب والظلم وال�شجون  
ال�شام واليمن وم�شر لي�شل  العربي يف  والقهر والقتل والإق�شاء  يتخطى 
اىل من اأخره بني ال�شعوب ويقول له »اإرحل »  فقد جاء من ينقذ �شعبه  لقد 
جاء من يكفل احلرية لمته ووطنه  » اإرحل » فلن نقبل  ال ان نقود المم 
يف كل �شي حتى يف الدميوقراطية  وما جتربة اأر�س الكنانة منا ببعيد ! 
ن�شر وا�شتقبال  الربيع   قادم ل�شعوب طاملا ا�شتد عليها ظلم وق�شوة  ال�شتاء 

فالن�شر مع ال�شرب 
ثواره  وعظمة  اأهله  �شلمية  العامل  يري  مرتقب  مكتمل  عربي  وربيع 
واإ�شرار �شعوبه على احلياة الكرمية والعدالة وامل�شاواة بعيدا عن كل فكر 
تطرف ودكتاتورية ، نابذا قادة �شللوا �شعوبهم والعامل باأنهم دعاة عدل ) 
بل ظلم( ودعاة دميقراطية ) بل دكتاتورية( رافعني اأغ�شان زيتون )بل 
بندقية على �شعوبهم( وناأمل اوطان خري ل�شعوب ذاقت المرين ) اجلهل 

والظلم(  فيا له من ربيع يف �شتاء يكاد ربيعا...    
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خ���واط��ر   مه���اجر   خواطر يف ظالل الفي�ضبوك

�ضراع احلداثة والقوى الرجعية 
ماجدة طالب 

من مقدمة مرتجم رواية الدخان    الدكتور �شكري 
حممد عياد لروائي ايفاو ترجنيف  .حوايل منت�شف 
القرن التا�شع ع�شر كان يلوح على الأفق الوربي ظل  
.لقد  بونابرت  ونابيلون  الفرن�شية  الثورة  ظل  كبري 
قبل  كانوا  كما  فرن�شا  اىل  بوربون  نابيلون  ال  عاد 
�شنت  جزيرة  جمنون،يف  �شبة  نابيلون  ،ومات  الثورة 
ارجاء  يف  ت��رتدد  ظلت  احلرية  كلمة  هيالنة،ولكن 
احللف  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  امل��الي��ني.  فتتلقفها  اورب���ا 
ثورات  ا�شتمرت  فقد  امل�شتاأ�شدة  وهجمات   املقد�س   
املطالبة  حركات  ا�شتمرت  كما  الوطني  التحرير 
باحلكم النيابي ،فتحررت ايطاليا ، وتكررت الثورات 
يف  اجلمهورية  وع��ادت  وبولندا  املجر  يف  الوطنية 
فرن�شا ،وفر�س الحرار الملان حكومة دميقراقطية

وريثة  املقد�شة((  ))رو�شيا  ك��ات  اجل��و  ه��ذا  ويف 
المرباطورية البيزيطنية  وحامية الدين امل�شيحي

، هي املعقل  الول للرجعية .وكان دور القي�شرية 
يف مقاومة احلركات التحررية  دورا متعدد الوجة 
.كانت تفر�س على بولندا تفر�س على بولندا و�شائر 
ابدية،وتخمد  عبودة  وا�شيا  اورب��ا  م�شتعمراتهايف 
ثوراتها بعنف دموي وكانت ت�شع جيو�شها يف خدمة 
الرجعية الوربية املرتبكة ،كمافعلت يف ثورة املجر 
نزعة  كل  بق�شوة  نف�شها-تقمع  رو�شيا  وك��ان��ت-يف 
فكرية ت�شتم رائحة  احلرية ،وكل دعوة ا�شالحية 

حتبذ – �شرااأ وعالنية- احلكومة ال�شعبية.
تفرق  الرجعية  تكن  مل  الره��اب  قمع  حمى  ويف 
الأفكار  وبني  حقيقة  مل�شاحلها  املعار�شة  افكار  بني 
ميكن  التي  الفكار  وبني  حق�شقة  مل�شاحلها  املعار�شة 
((يف  ))ال�شالفوفيل  وت�شخدمها.كان  ت�شتغلها  ان 
يلقاة  مثلما  التنكيل  من  يلقون  الح��ي��ان   من  كثري 

ال�شالفوفيل  م��ع  ))ال��غ��رب��ي��ون(( 
كانوا يقدمون اىل الرجعية 

قوية  ت��ك��اأة  الرو�شية 
ملقاوة الثورة والثورة 

نظريا  وا���ش��ا���ش��ا 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ع��ل��ى ال��ق��دمي 
،ف���ق���د ك���ان���وا 
ي��ذه��ب��وا اىل 
احل�شارة  ان 
الورب����ي����ة 
قد دب فيها 
ال���ف�������ش���اد 
ينبغي  فال ،
ان ت�شتعري 
من  رو�شيا 
ال���غ���رب 
،ب������������ل 
ي�����ج�����ب 

ال�شلية  ال�شالفية  ن�شمها  على  حتافظ  اأن  عليها 
– يدعون  العك�س  –على  الغربيون  خ�شومهم  .وكان 
اىل  القتبا�س من الغرب والتلمذة له،ومعنى ذلك ،يف 
ذلك الوقت  اقتبا�س و�شائل النتاج احلديث ،ونظم 
وا�شكال  العاملي  العلم   ،وت��راث  الدميقراطي  احلكم 

الفن املتطور.
فال �شك ان الربيع العربي ) ثورة ال�شباب(  قامت من 
اجل الكرامة ولقمة العي�س واحلرية والدميقراطية  
يف هذا الع�شر. و مازالنا نعي�س حتت الرجعية الدنية   
التي تلب�س رداء الدين وحتدث اىل النا�س با�شم اهلل  
حتت البيزنطية ال�شعودية واليرانية  وافغان�شتان 
القد�شي  وال�شراع  واحلوثية  والقاعدة  وطالبان   
بتقدم  الظروف   تختلف   قد  .ولكن  بينهما     فيما  
التكنوجليا والت�شالت والبحث وجمع املعلومات مما 
و�شع من مو�شوعة الدراك ال�شبابي يف عامل املعرفة 

والحداث التاريخية ا ل�شيا�شية 
بوتقتة  يف  والبقاء   احلديث  التغري  من  فاخلوف  
الرجعية الدنية ،اي ب�شكل وا�شح  ت�شل�شل الأحداث  
بني  �شيا�شي  ا�شطراب  خلق  نتج  مم��ا  الأ�شالمية  
اخلالفة  والتوريث نتج عنة دول ومذاهب منق�شمة  

مازلنا نعاين منه اىل يومنا هذا.
اجلديد  بالتغري  القدمي  يندثر  ان  ال�شعب  فمن 
الذي كان اأمال جليال جديدا يعمل على تكملة  م�شرية 
عما  الب�شرية  �شتن�شفها  التي  احلرية  
و  الديني  ال�شراع   اط��ار  حتت  قريب 
يف  ال�شباب  يعد  مل  لذلك  ال�شيا�شي  
تلك ال�شورة  لهذه  الثورة امام القوى 
بالتطبع  اتهاماهم  �شوى  التقليدية 

الغربي واجندات الغربية  .
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كلمات يف رثاء هاين عو�ش اهلل
عبد احلميد �شيام

)1(
اأبناء الفقيد واأقاربه الكرام

�شمال  يف   ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  اأب��ن��اء 
نيوجرزي

اأيها الإخوة الأحباب
اأن  اأ���ش��ع��ب الأم����ور على الإن�����ش��ان  م��ن 
اأو  �شديقا  اأو  درب  رف��ي��ق  ل��ريث��ي  ي��ق��ف 
هذ  يف  الوطني  العمل  قيادات  من  قائدا 

البالد جمعتك معه اأيام الن�شال بحلوها ومرها واتفاقاتها واختالفاتها.  
تتلفت حولك فتجد اأن رفاق العمل الوطني الذين �شنعوا امل�شرية الوطنية 
ول  الآخر  تلو  الواحد  يختفون  بداأوا  قد  والإ�شالمية  العربية  للجالية 
منهم  نذكر  اأع��زاء   اأ�شدقاء  والغفران.  الرحمة  لهم  نتمنى  اأن  اإل  منلك 
املرحوم علي قا�شد واملرحوم علي توفيق واملرحوم عي�شى معايل واملرحوم 
حامت احل�شيني واملرحوم حممود ناجي واملرحوم جورج ح�شمة- واملرحوم 
حممد مهدي وغريهم.   وها هو جنم اآخر يهوي قبل الأوان وهو يف قمة 
والنا�شط  والقائد  ال�شديق  اإن  للت�شحية.  وا�شتعداده  ون�شاطه  عطائه 

الدكتور هاين عو�س اهلل... رحمه اهلل. 
)2(

الأن�شطة-  متعدد  كان  اأن��ه  هاين  الدكتور  وبني  جميعا  بيننا  الفرق 
العربية  اجلالية  اأبناء  بني  الوطني  الن�شاط  على  يركز  كان  منا  البع�س 
فقط- البع�س الآخر كان يركز على الن�شاط مع الأمريكان، وهناك من كان 
يخ�ش�س معظم ن�شاطه لل�شيا�شة واآخرون للعمل اخلريي اأو الجتماعي اأو 
الثقايف.  ومن ال�شعب اأن جتد كل هذه الأن�شطة جم�شدة يف �شخ�س واحد 
الفئات  كافة  ومع  الأوق��ات  كل  ويف  املجالت  كل  يف  يعمل  فهو  هاين-  اإل 
الفل�شطينية والعربية والأجنبية التي يتفق معها اأو يختلف .  يف ميدان 
مع  العمل  ويف  باع،  له  واأن�شطتها  امل�شاجد  جلان  ويف  اأمامك  جتده  التعليم 
اجلالية العربية جتده قائدا ومنظما وهاتفا وخطيبا... وهل هناك اأحد 
حماربة  جمال  يف  املظاهرات؟   يف  الهدار  �شوته  عن  يعو�س  اأن  ي�شتطيع 
ال�شورة النمطية للعرب وامل�شلمني جتده يف اأول ال�شفوف ويف حث اجلالية 
على النخراط يف العمل الإيجابي يف ال�شاحة الأمريكية جتده دائما يف 
الأن�شطة  املواهب متعدد  �شنفتقد هاين لأنه كان متعدد  الأم��ام.  من هنا 

متعدد العالقات. يتقدم ال�شفوف دائما خطيباأ  ومنظما وقائدا.
)3(

ل اأريد اأن اأركز يف كلمتي على املوت بل على احلياة... فما دمنا اأحياء 
نرزق... علينا دائما كاأبناء للجالية العربية والإ�شالمية اأن نقب�س �شيئا 
لرحمة  انتقاله  وبعد  الآن  تعلمناها من ق�شة حياة هاين....  درو�س  من 
ثالثة  والعمل  بالن�شاط  الغنية  حياته  من  ن�شتخل�س  اأن  نريد  املوىل... 

درو�س ن�شعها 
اأمام اأبناء اجلالية العربية والإ�شالمية وخا�شة جيل ال�شباب كمهمات 

عمل :
جمعيات  يف  منظمني  كنا  اإذا  اإل  تقدم  اأي  نحرز  اأن  ن�شتطيع  ل    .1
ونوادي واأحزاب وموؤ�ش�شات واحتادات. الفرد مهما كان قويا وعبقريا ل 
ي�شتطيع اإجناز اأية مهمة اإل �شمن املجموعة- على اأبناء اجلالية العربية 
والإ�شالمية اأن ينخرطوا يف العمل �شمن اأطر يختارونها باأنف�شهم. ل ميكن 
اأن نواجه املهمات ال�شعبة التي نواجهها يف هذه البالد اإل بالتنظيم والعمل 

اجلمعي والروابط املتينة التي تواجه التحدي جمتمعة ل فرادى؛
2.  ل ميكن لأبناء اجلالية العربية والإ�شالمية اأن يكونوا موؤثرين اإل 
اآليات العمل املتاحة لهم �شمن النظام الأمريكي.  علينا  اإنخرطوا يف  اإذا 
اأن نحارب ونرف�س الإنكفاء والن�شحاب من ال�شاحة حتت �شعار »ما لي�س 
الواهية  احلجج  تلك  من  اإلخ(  �شوتي  ينفع  وماذا  اأو  ق�شيتي  م�س  دعوة- 
نعي�شه جميعا.   الذي  املر  للواقع  وال�شت�شالم  والعجز  النهزام  التي تربر 
واأبنائها �شد  اأن ن�شبح جالية فعالة تدافع عن �شورتها وحقوقها  مهمتنا 
التمييز والتهمي�س واملالحقة .  الت�شويت اجلماعي قوة يف اأيدينا وعلينا 
األ نبعرها.  والنخراط يف ال�شيا�شة املحلية، اإقتداء باملرحوم، من اأهم 

امل�شوؤوليات التي يجب اأن نقوم بها كجالية،
العربية  احل�شارة  ميثل  م��ن  خ��ري  نكون  اأن  وه��ي  الثالثة  املهمة    .3
نكون  واأن  بانتمائنا  املجاهرة  يف  نخجل  واأل  البالد  هذه  يف  والإ�شالمية 
�شفراء خري وحمبة ملجتمعاتنا وح�شارتنا واأدياننا ال�شماوية . كما علينا 
اأن نتفاعل مع ما يجري يف الوطن العربي.  هناك ثورات �شد الظلم والقهر 
الإقليمية  يف  والإغراق  الطائفي  والتفتييت  والف�شاد  الأمنية  والأجهزة 
الإ�شالم  ر�شالة  ع��ن  بعيدا  املتزمت  الديني  الفكر  وتعميم  البغي�شة 
ال�شحيحة وجوهرها اأي العدل والأمن ورف�س الظلم والعدوان والنت�شار 
اإن من واجب كل عربي وعربية  ولذلك  والتكافل الجتماعي.   للمظلوم 
اإىل  الهادفة  العربية  ال�شعوب  ث��ورات  يدعموا  اأن  وم�شلمة  م�شلم  وكل 
احلرية والكرامة واملواطنة.  كما اأننا يجب األ نخ�شى من النت�شار لق�شية 
الأمريكية  �شنة النتخابات  التي تتحول يف  العادلة  – الق�شية  فل�شطني 
التنازلت  لتقدمي  يت�شابقون  حيث  املر�شحني  بني  للمزايدة  جمال  اإىل 
للكيان الغا�شب الباغي الظامل املحتل لالأر�س العربية وامل�شوؤول عن تهجري 
�شعب فل�شطني من دياره ووطنه واأر�شه.  اإن النت�شار لهذه الق�شية العادلة 
يجب اأن يظل م�شتمرا ومت�شاعدا يف كل مكان وزمان.  اأمل يكن هذا هو الهم 

الأول والأ�شا�شي للمرحوم الدكتور هاين عو�س اهلل.
واأود اأخرًيا اأن اأعزي مرة اأخرى اأبناءه واأبناء اجلالية جميعهم ب�شقوط 
الدرب ونوا�شل  لنتابع  فار�س وهو على �شهوة جواده ويف قمة عطائه... 
امل�شرية ورحمة من اهلل تنزل عليه واأ�شكنه اهلل ف�شيح جنانه واإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون.. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

        - ا�شتطالع/ هايل علي املذابي

واملكان،  الزمان  اأو  والقابلية،  احلركة  بني    *
العفاء،  اإىل  بددًا  مي�شي  ما  منها  احلادثة..  تظهر 
لتفاهته، اأو رتابته، اأو ل�شاآلة عن�شر التفاعل فيه.. 
واآخر يدخل التاريخ، اإ�شارة اإىل عظمة م�شدره، اأو 
ق�شة  اأو  خرب  لكل  م�شدرًا  وي�شبح  اأث��ره،  �شخامة 
مبا  يتميز  وثالث  النا�س  حديث  من  متجدد  اأي  اأو 
وظهور  البطولية،  ونكهة  اخل��ارق،  عن�شر  من  فيه 
اأو الأخالقي يف  اأو اخل�شيب،  العنيف  التفاعل  اأثر 
مالحمه، الرابع ما يبتدعه فنان منطلقًا من الواقع، 
الراهن  بني  مازجًا  اأو  اخليال،  اأج��واء  يف  حملقًا  اأو 
الأفق  هذا  ومن  والواقعي   املفرت�س  اأو  وال�شابق 

ي�شدر العطاء ال�شردي.. 
ك��ي��ف؟ احل��ادث��ة ت��ق��ع، ي��راه��ا ال��ف��ن��ان يحاول 
لي�شيف  �شاأن كل ذي موهبة   لتخليدها،  جت�شيدها 
ذلك  �شبيل  ويف  الناق�س.   اإىل  الأك��م��ل  اأو  املثل 
تنت�شب  قد  خمتلفة،  باأ�شاليب  عدة  �شباًل  ي�شلك 
اإىل ما �شمي باملدار�س، اأو ت�شتقل، اأو تت�شل بجانب، 

وتتباين باآخر.
الرئي�شيان  ال�شرد  �شكال  وال��رواي��ة  الق�شة   
ما  وهو  جوانب  يف  ويفرتقان  جوانب   يف  ،يلتقيان 

يجهله الكثريون ، غربة ومن خالل هذا 
ال�شتطالع  حاولت تقدمي روؤية حول 

ذلك من خالل اآراء نقاد وكتاب �شرد 
وخرجنا باحل�شيلة الآتية:

 الق�ضة تقت�ضي التكثيف، 
والرواية تتيح الإفا�ضة!!

احلديث  ك��ان  ال��ب��دء  يف 
م���ع ال�����ش��اع��ر وال��ن��اق��د 
وال��ذي  ع��زع��زي  �شلطان 
النحو  على  الأم��ر  ف�شل 
باإيجاز  الق�شة  التايل: 
حت����ت����وي ع���ل���ى ح���دث 
واحد )حادثة اأو واقعة 

زمان  ت��دور يف  واح���دة(، 
)حلظة،  –ق�شري  حم��دد 
ث��ان��ي��ة، ���ش��اع��ة/ ي���وم.. 
قليلة  �شخ�شياتها  اأ�شبوع( 
توجد  ل  وقد  وحمدودة- 
ال�شارد  غ��ري  �شخ�شيات 
مكان  يف  اأح��داث��ه��ا  ت���دور 

حمدد.
الق�شة ق�شرية من حيث 
ال�����ش��ك��ل ال��ك��ت��اب��ي، ق��د ل 
اأو  واح��دة  �شفحة  تتجاوز 
�شفحات.  ع�شر  تتجاوز  ل 
اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��رواي��ة 
ف��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى اأك����ر من 
ي��ك��ون هناك  ح���دث، وق���د 
تدور  رئي�شي،  واح��د  حدث 
اأ�شبوع/  طويلة،  اأزمنة  يف 
�شهر/ عام/ حقبة زمنية.. 

من  اأكر  يف  اأحداثها  وتدور 
فيها  ال�شخ�شيات  م��ك��ان.. 

ال�شكل  الرواية طويلة من حيث  كثرية ومتعددة.. 
وقد  اأك��ر  اأو  ال�شفحة  امل��ائ��ة  تتجاوز  الكتابي، 

تتعدى مئات ال�شفحات.
والإفا�شة  الإ���ش��ه��اب  للكاتب  تتيح  ال��رواي��ة: 
والإفا�شة  احل�شو  حتتمل  ل  الق�شة:  والإط��ال��ة. 
والإطالة، بل تعتمد التكثيف والختزال والرتكيز.

معني،  حدث  على  حتتوي  والق�شة  الرواية  من  كل 
وزمان ومكان، ومقدمة حبكة ونهاية اأو خامتة.

كبري!! لواقع  �شرد  الرواية   *

ال�شقاف  العزيز  عبد  عدنان  والأديب  القا�س 
قال:  اأن  وك��ان  كلمات  يف  واختزله  الأم��ر  خل�س 
و�شخ�س  ب�شيطة  ق�شية  يف  تختزل  دائمًا  الق�شة 
ممكن  الق�شة  اأن  ت�شوري  ويف  اأ�شخا�س  ع��دة  اأو 
تكون ق�شرية اأو طويلة حتى رواية الرهينة، مثاًل، 
اأما الرواية فهي عمل ملحمي وفل�شفي  هي ق�شة.. 

وهي �شرد لواقع كبري.

الق�ضة حتتاج اإىل موهبة غر عادية

والأدي���ب  وال��روائ��ي  القا�س  حت��دث  جهته  م��ن 
ج�����ازم ق���ائ���اًل: حممد عبد الوكيل 

كاتب  ل��ك��ل 

الق�شة  بني  بها  يوؤمن  ف��روق  اأو  تعريف  اأو  روؤي��ة 
خا�س  تعريف  كاتب  لكل  يكون  ويكاد  وال��رواي��ة، 
بالق�شة.. والق�شة الق�شرية يف ت�شوري هي »حلظة 
واخلارج  الداخل  ت�شور  حلظة  احلياة..  يف  تاأمل 

بدقة وحب واحرتاف«.
لأن  ع��ادي��ة  غ��ري  موهبة  اإىل  الق�شة  وحت��ت��اج 
من  كل  ولي�س  وقتًا  واأق��ل  حتديدًا  اأك��ر  م�شاحتها 
اأجد  خربتي  حدود  ويف  قا�شًا،  يعد  الق�شة  يكتب 
�شعوبة يف كتابة الق�شة واأتعب كثريًا لأنني اأبحث 

عن فكرة غري مطروقة ولغة غري مكتوبة.
اأما بالن�شبة للرواية فلديها القدرة على ه�شم كل 
�شيء اإنها مثل الآلة املهولة التي تطحن كل ما يقع 
بني اأ�شرا�شها، ولكن يف الرواية اأي�شًا خيوط خفية 

على الكاتب اأن يكون حا�شرًا معها طوال الوقت.

الق�ضة فن الوم�ضة والرواية فن ال�ضتق�ضاء !!

اأما القا�س والأديب حممد را�شد ال�شيباين فكانت 
ما  والرواية  الق�شة  بني  الفرق  ذلك  حول  روؤيته 
موؤداه: الق�شة اأو الق�شة الق�شرية تعد فن الوم�شة 
واللتقاط.. ذات النف�س ال�شردي الق�شري من حيث 
»العقدة«  احلبكة  حيث  وم��ن  الن�شي  الخ��ت��زال 
املحددة.. وال�شخو�س.. ولكل كاتب اأ�شلوبه اخلا�س 

وتقنياته اخلا�شة به.
ال�شتق�شاء  ف��ن  مم��ي��ز..  ف��ف��ن  ال���رواي���ة  اأم���ا 
النف�س  على  تعتمد  اأي  والم���ت���داد،  والتكثيف 
من  ال�شخو�س،  حيث  من  �شياغتها..  يف  الطويل 
حيث النتقال املكاين والروائي، وتعدد ال�شيناريو 
والتنوع  الإدها�س  على  الرواية  وتقوم  الدرامي، 
والإمتاع.. وتنبني على تراكم اخلربة واملعرفة 
الإبداعية، كما اأنها ت�شتمد ن�شقها من تقنيات 

متنوعة ومتميزة.

الق�ضة اختزال والرواية عامل مفتوح!!

والناقد  والأدي����ب  ال�شاعر  وع��ن 
الق�شة  اأن  ف��ريى  طلحة  اإب��راه��ي��م 
ل  مبا  الأح��داث  اختزال  تتطلب 
ت�شتدعي  كما  باملفارقات،  يخل 
الكالم  من  القا�س  يتخل�س  اأن 

املطنب واللغة الف�شفا�شة.
وهي لدى طلحة تكثيف 
خاطفة  ولقطات  لغوي، 
و���ش��خ��و���س اأق�����ل، اأم���ا 
في�شفها  ال�����رواي�����ة 
من  مفتوح  عامل  باأنها 
وال�شخو�س  الأحداث 
وال������زم������ك������ان������ات، 
وي�����ش��ي��ف:«ال��رواي��ة 
درامًا، وت�شل�شل حافل، 
كما اأنها طويلة اإىل حد 
القول  �شعة  وفيها  م��ا، 
املتناق�شات  وتوظيف 

الكثري.

»بينهما برزٌخ ليبغيان «
!!.. مفتوح   وعامٌل  اختزال  ال�ضردي...   العطاء 

كاريكاتري
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الخرة احللقة   / الو�ضعية  والقوانني  الت�ضريع  بني  واملقاومة  الإرهاب 

العاملي بالنظام  تطيح  قد  ظاهرة  الفقر... 

بقلم/�ل�سر�ج �ليماين

اأو  الوطن  عن  للدفاع  الدولة  تن�شئها  التي 
الوطني  �شعوره  على  بناءا  طوعا  ان�شمامهم 

وحملهم لل�شالح للت�شدي للغازي
اأو  املتطوعني  بف�شائل  تتعلق   / والثانية 
اأف��راد  من  تتكون  التي  وه��ي  التحرير  ق��وات 
دون  احلربية  العمليات  يف  طوعا  ي�شرتكون 
اأن يكونوا من وحدات اجلي�س النظامي وفيما 
والتفاقيات  لوثائق  نظرا  وجهة  نبني  يلي 

واملواثيق لهاتني الفئتني املقاومتني .
1-اتفاقيات لهاي 1970

اعرتفت املادة الثانية من الالئحة امللحقة 
لل�شكان  املحاربني  ب�شفة  له��اي  باتفاقية 
املعتدي  مقاومة  يف  يندفعون  الذين  املدنني 
�شفوفهم  تنظيم  يف  الوقت  لهم  يكون  اأن  دون 
وجه  يف  املنتف�س  اأو  القائم  ال�شعب  وعرفت   .
�شكان  م��ن  امل��واط��ن��ني  جم��م��وع��ة   (( ال��ع��دو 
ال�شالح  يحملون  ال��ذي��ن  املحتلة  الأرا���ش��ي 
ويتقدمون لقتال العدو ، �شواء كان ذلك باأمر 
من حكومتهم اأو بدافع من وطنيتهم اأو واجبهم 
هوؤلء  لتفاقية  ه��ذه  اع��رتت  ثم  وم��ن   .  ))
تنطبق  النظامية  القوات  قبيل  من  املواطنني 

عليهم �شفة املحاربني �شريطة ان يتوافر فيهم 
�شرطني :

ا0 حمل ال�شالح علنا«
ب0 التقيد بقوانني احلرب واأعرافها

من  واملتطوعني  بامليل�شيات  يتعلق  فيما  اأما 
امل��ادة  اأم��ره��م  عاجلت  فقد  التحرير  ق��وات 
بالتفاقية  امللحقة  ال��الئ��ح��ة  م��ن  الأوىل 
هذه  اأف��راد  متنح  والتي   1907 للعام  الرابعة 
امللي�شيات �شفة املحارب النظامي ، اإذا توافرت 

فيه ال�شروط الأربعة التالية :
ا0ان يكونوا حتت اأمرة �شخ�س م�شئول .

ميكن  ثابتة  مميزة  عالمة  يحملوا  ب0ان 
تبينها عن بعد .

ج0ان يحملوا ال�شالح علنا
احلرب  قوانني  عملياتهم  يف  يراعوا  د0ان 

واأعرافها .
2- اتفاقيات جنيف لعام 1949

اأ�شرت الدول ال�شتعمارية عند و�شع هذه 
التفاقيات على اإيراد عبارة حركات املقاومة 
الثورات  على  اخلناق  ت�شييق  بغية  املنظمة 
اأكدت  وق��د  الحتالل  �شلطات  �شد  امل�شلحة 
 1977 لعام  الأول  الربتوكول  من   44 امل��ادة 
�شرورة  1949على  جنيف  باتفاقيات  امللحق 

وحمل  مم��ي��زة  اإ���ش��ارة  و���ش��ع  �شرطي  ت��واف��ر 
ال�شالح

الدويل  القانون  يقره  مما  علنا«لال�شتفادة 
من حماية .

ول يخفى ما يف هذه ال�شروط من اإجحاف 
غالبا  ن�شاطها  يت�شم  وال��ت��ي  املقاومة  بحق 
يعد  مل  علنا«  ال�شالح  حمل  اأن  كما  بال�شرية 

امراأ«معقول يف عمليات احلروب احلديثة .
لذلك وجد الكثريون اأن ال�شرطني املتعلقني 

يعد  مل  علنا«  ال�شالح  وحمل  املميز  بال�شارة 
ي�شكالن قيدين واجبي الحرتام وقد تفهمت 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  املن�شاأة  املحاكم 
جتاه  ليناأ  موقفا  فاتخذت  ال�شعوبات  ه��ذه 
بهذه  كليا  تلتزم  مل  التي  املقاومة  حركات 

ال�شروط . 
اخلامتة

اأن تطرقنا يف هذا البحث املوجز اإىل  بعد 
الدويل  القانون  يف  الإره���اب  ظاهرة  مفهوم 

يختلط  ق��د  م��ا  اإىل  وت��ط��رق��ن��ا  وال��داخ��ل��ي 
تلك  ل�شيما  اأخ��رى  اأعمال  من  الن�شاط  بهذا 
امل�شلح  الكفاح  باأعمال  املتعلقة  الن�شاطات 

واملقاومة تخل�س اإىل النتائج التالية :
ال��دول��ي��ة و�شع  اأول:جت���ن���ب الت��ف��اق��ات 
الإرهابية  لالإعمال  للمق�شود  حمدد  تعريف 
اجل��رائ��م  بع�س  ت��ع��داد  اأ���ش��ل��وب  واع��ت��م��دت 
اأن  ون��رى  الإره���اب  مفهوم  �شمن  واعتربتها 
تعدد  اأ�شلوب  مبداأ  مع  يتناق�س  الأ�شلوب  هذا 
اجلرائم يبيح التالعب من حيث خروج الكثري 
من اجلرائم من دائرة الإرهاب اإل ل�شئ �شواء 
اأنها مل تذكر يف �شمن هذا النوع من اجلرائم 
جرائم  من  املتطور  يفرزه  قد  عما  متجاوزين 

اإرهابية
جديدة .

مل  العراقي  اجلنائي  الت�شريع  ثانيا:اأن 
جرمية  باعتبارها  الإرهابية  اجلرمية  يعالج 
بها  ملق�شود  حتديد  اإىل  ي�شعى  ومل  م�شتقلة 
الت�شريع  يف  جوهري  نق�س  ذلك  يف  اأن  ونرى 
الإره��اب من  ملا تتطلبه معاجلة  يجب تالفيه 
ملواجهة  خا�س  قانوين  نظام  اإىل  اإخ�شاعها 
اأثارها اخلطرية على املجتمع وردع مرتكبيها .

ثالثا: من املهم متييز ن�شاطات الكفاح امل�شلح 
املقاومة  يف  واحل��ق  الإرهابية  اجل��رائ��م  عن 
وتقرير مل�شري وفقاأ ملبادئ القانون الدويل غري 
النتهاكات  لتف�شري  مطلقا  ي�شمح  ل  ذلك  اأن 
والع�شابات  امللي�شيات  بع�س  بها  تقوم  التي 
ملخالفتها  مقاومة  اأع��م��ال  اأن��ه��ا  اعتبار  على 
الدولية  واملواثيق  التفاقات  يف  للم�شتقر 
ما  خا�شة  امل�شلح  الكفاح  الأعمال  �شروط  من 
واأعرافها  احل��روب  تقاليد  ب��اح��رتام  يتعلق 
وعدم العتداء على املدنيني ومن لي�شاركون 
العمليات  يف  ال�شرتاك  عن  يكفون  اأو  مبا�شرا 

احلربية .
القانون  يف  املقاومة  بت�شريع  ف��الع��رتاف 
ب�شبيعة  الع��رتاف  حتما  ليت�شمن  ال��دويل 
بقتل  تتعلق  ال��ت��ي  تلك  ل�شيما  ن�شاطاتها 
املدنيني وخطفهم وتدمري املمتلكات وكل ذلك 

يعد يف �شمن العمليات الإرهابية .

د.�شو�شن اأحمد 
يوما  ت��زداد  التي  الفقر  مع�شلة  تتفاقم 
بعد يوم على الرغم من التقدم الذي اأحرزته 
جني  وك��ذل��ك  امل��ج��الت،  �شتى  يف  الب�شرية 
الكثري من خريات الكوكب التي يجمع اخلرباء 
لل�شبعة  الرفاهية  لتقدمي  كافية  اأنها  على 
مليارات من الب�شر، الذين يعي�شون فوقه لو مت 

توزيعها باحلد الأدنى من العدالة.
الدولية  املنظمات  تعرفه  كما  الفقر  لكن 
مثل الأمم املتحدة والبنك الدويل هو احلرمان 
ال�شديد من احلياة الر�شية، واحلرمان املادي 
من دخل و�شحة وتعليم، واملعاناة من التعر�س 
والعنف  ال��دخ��ل  وق��ل��ة  ك��امل��ر���س  للمخاطر 
املدر�شة،  من  والنتزاع  والكوارث  واجلرمية 
�شوته  اإ���ش��م��اع  على  ال�شخ�س  ق���درة  وع���دم 
احلريات  نق�س  اأو  وانعدام  حيلته،  وانعدام 

املدنية وال�شيا�شية.
�شكان  ن�شف  م��ن  اأك���ر  ح���وايل  يعي�س  اإذ 
للفرد  يوميا  دولري���ن  م��ن  اأق��ل  على  ال��ع��امل 
اإىل  العائد  املطلق  الفقر  الواحد، وهذا معيار 
�شكان  خم�س  ح��وايل  ويعي�س  الدخل،  نق�س 
العامل على اأقل من دولر واحد يوميا للفرد، 
الفقر  اأن  وال��واق��ع  امل��دق��ع،  الفقر  حد  وه��ذا 
اأو�شاع  اأح��د  هو  الدخل  بانخفا�س  املرتبط 
الفقر ولي�س كلها، فالفقراء تعوزهم الفر�شة 
املنا�شبة، ويفتقدون اإىل ال�شوت امل�شموع، وهم 
الطبيعية  ولكوارث  واملر�س  للعنف  معر�شون 

وتوؤثر فيهم اأكر من غريهم.
املادي،  باجلانب  الفقر  ينح�شر  مل  وبهذا 

وحاجة اجل�شد للغذاء وما �شابه، بل يتعداها 
اىل الفقر النف�شي، الذي يعاين منه الفقراء 
وامل��ر���س،  واجل��ه��ل  اجل���وع  قعر  يف  القابعني 
والتعليم،  والرتبية  العمل  فر�س  قلة  ب�شبب 
وما اىل ذلك من عوامل تنه�س بقيمة الإن�شان 

وحتافظ على كرامته.
مل  عليه،  م��ت��ع��ارف  ه��و  كما  الفقر  ول��ع��ل 
مل�شرية  مرافق  فهو  بعينها،  مرحلة  وليد  يكن 
الغنب  ك��ان  وط��امل��ا  ن�شاأتها،  منذ  الب�شرية 
الكلي  الق�شاء  فر�س  فاإن  موجودا،  احلكومي 
تكن  مل  اإن  جدا  �شعبة  اأ�شبحت  الفقر  على 
على  الفقر  م�شكلة  ترتبع  حيث  م�شتحيلة، 
الإن�شانية،  واجهتها  التي  امل�شاكل  هرم  قمة 

عرب رحلتها الطويلة وال�شاقة.
م�شاعدة الدول الأ�شد فقرا

ويف ذات ال�شدد دعا برنامج الأمم املتحدة 
�شريبة  فر�س  اإىل  الدويل  املجتمع  الإمنائي 
البلدان  م�شاعدة  بهدف  ال�شرف  عمليات  على 
املناخي  التغري  مع  التكيف  على  فقرا  الأك��ر 
الأمم  برنامج  واأ���ش��ار  اآث���اره،  من  والتخفيف 
للعام  ال�شنوي  تقريره  يف  الإمنائي  املتحدة 
اأن  اإىل  ال��ب�����ش��ري��ة،  التنمية  ح���ول   2011
اأن فر�س �شريبة جد �شئيلة  حتليالتنا تبني 
على  قادر  ال�شرف  عمليات  على   )%  0،005(
دون  من  �شنويا  دولر  مليار   40 حواىل  تاأمني 
اأكرب  لقاء  ،ويف  اإ�شافية  اإداري��ة  تكاليف  اأية 
اقت�شاديات العامل يف كان جنوب فرن�شا، دعا 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي احلكومات اإىل 
م�شاعدة البلدان الأ�شد فقرا حتى تتمكن من 

خف�س التهديدات البيئية التي تثقل عمليات 
التنمية فيها، وتعترب الوكالة التابعة ملنظمة 
الأمم املتحدة اأن اأ�شواق روؤو�س الأموال العاملية 
التحدي،  ملواجهة  ال��الزم��ة  ال��ق��درة  »متتلك 
على  العام  ه��ذا  رك��ز  ال��ذي  التقرير  وي�شدد 
تاأثريات التغري املناخي على التنمية الب�شرية، 
يف  التفكري  لإع��ادة  املنا�شب  الوقت  اأن��ه  على 
املالية، وبح�شب  اأ�شمل على املعامالت  �شريبة 
ما ي�شرح برنامج الأمم املتحدة التنموي، فاإن 
و�شوف  غالبا  يعانون  الذين  هم  حظوة  الأقل 
التدهور  ت��اأث��ريات  من  املعاناة،  يف  ي�شتمرون 
البيئي على الرغم من اأن عددا منهم ل ي�شاهم 
يف ذلك باأي �شكل من الأ�شكال، وهذه ال�شعوب 
ر�شوم  ت�شمية  اخلرباء  عليه  يطلق  مبا  مثقلة 
للتاأثريات الأكر  اأكر عر�شة  م�شاعفة، فهي 
اأي�شا تواجه  اأنها  �شمول للتدهور البيئي، كما 
عن  الناجمة  املبا�شرة  بيئتها  على  تهديدات 
اإىل  بالإ�شافة  وامل��ي��اه  الداخلي  اجل��و  تلوث 
م�شاكل النظافة، وبهدف قيا�س العجز الكبري 
يف جمالت ال�شحة والتعليم وم�شتوى املعي�شة، 
موؤ�شرا  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  و�شع 
للمرة  العام  هذا  يدر�س  الأبعاد  متعدد  للفقر 
يتعلق  ما  يف  البيئية  الفاقات  م��دى  الأوىل 
مياه  اأو  للطبخ  وقود  على  باحل�شول  حتديدا 
التقرير  كاتبة  وتوؤكد  لال�شتهالك،  �شاحلة 
جد  الأرق���ام  اأن  كلوغمان  جيني  الرئي�شية 

�شادمة.
يف البلدان النامية، يعاين 6 اأ�شخا�س على 
اأقل تقدير من اأ�شل 10 اأ�شخا�س، من واحدة 

 4 يعاين  حني  يف  البيئية،  الفاقات  ه��ذه  من 
اأ�شخا�س من اأ�شل ع�شرة من فاقتني على اأقل 
الإمنائي  الربنامج  يعيد  ذل��ك،  اإىل  تقدير، 
اإىل  العامل  يف  التغذية  �شوء  ح��الت  ن�شف 
عوامل بيئية، وبالتايل يبني التقرير اأنه على 
التنمية  جمال  يف  امل�شجل  التقدم  من  الرغم 
الب�شرية خالل ال�شنوات الأخرية، فاإن التدمري 
تراجع  حني  يف  يت�شارع  البيئة  يطال  ال��ذي 
التنمية  موؤ�شر  اأظهر  وقد  العائدات،  توزيع 
املتحدة  الأمم  برنامج  و�شعه  الذي  الب�شرية 
وال�شحة  العائدات  يغطي  وال��ذي  الإمن��ائ��ي 
العاملي  ال�شعيد  على  م�شجال  تقدما  والتعليم، 
)من 0،679 اإىل 0،682 بني العام 2010 والعام 
2011(. لكن هذا املوؤ�شر نف�شه املكيف ليتالءم 
بن�شبة  عامة  خ�شارة  يظهر  امل�شاواة  وع��دم 
اإىل  23% خالل عام واحد، وتو�شح كلوغمان 
يف  �شجلت  قد  املوؤ�شر  يف  الأكرب  اخل�شارات  اأن 

فال�شحة،  العائدات  ثم  وم��ن  التعليم  جم��ال 
باأجمعها �شجلت  العامل  اأن مناطق  اإىل  وتلفت 
تراجعا يف هذا املوؤ�شر الذي يقال اأنه مكيف. 

بح�شب فران�س بر�س.
الرنوج  تاأتي   ،2011 العام  موؤ�شر  وبح�شب 
حني  يف  الطليعة  يف  وه��ول��ن��دا  واأ���ش��رتال��ي��ا 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  ت�شجل 
وتكمل  املرتبات،  اأدن��ى  وب��ورون��دي  والنيجر 
الوليات املتحدة ونيوزيالند وكندا واإيرلندا 
الع�شر  املراتب  وال�شويد  واأملانيا  ولي�شتن�شتني 
الأوىل. لكن اإذا ما مت تكييف املوؤ�شر ليتالءم 
الغنية  البلدان  بع�س  ف��اإن  امل�����ش��اواة،  وع��دم 
ترتاجع فتخرج من ت�شنيف املرتبات الع�شرين 
الأوىل. وبذلك تنتقل الوليات املتحدة مثال 
والع�شرين،  الثالثة  اإىل  الرابعة  املرتبة  من 
ال�شويد  مثل  اأخ���رى  ب��ل��دان  تتقدم  ح��ني  يف 

والدمنارك.

والقانون اجلنائي  الدويل  القانون  اهتمام فقهاء  الإرهاب حيزا كبريا من  يحتل مو�شوع 
وتدمري  لالأمن  �شياع  من  يخلفه  مبا  املجتمع  على  عظيم  خطر  من  الظاهرة  هذه  ت�شكله  ملا 
الأمنيني وتهديد  للمدنيني  للمقد�شات وقتل وخطف  وانتهاك حلرمات وتدني�س  للممتلكات 

حلياة الكثري منهم .
ويف العراق باأخذ هذا املو�شوع بعدا اأكر اأهمية بحكم معاناته من خمتلف �شور اجلرائم 

الإرهابية وحتت م�شميات وذرائع خمتلفة .
اأن  غري  املختلفة  جوانبها  من  درا�شتها  يتطلب  الإره��اب  مفهوم  يف  البحث  اأن  �شك  ول 
درا�شتها هذه تقت�شر على حتديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على ال�شعيدين الدويل 

والداخلي .
ويف هذا البحث املوجز �شن�شعى اإىل بحث مفهوم الإرهاب يف ال�شريعة الإ�شالمية والقانون 
امل�شروعة  العنف  اأعمال  من  غريه  من  الإره��اب  متييز  ونحاول  والداخلي  الدويل  الو�شعي 

كاأعمال املقاومة والكفاح امل�شلح .
اأربعة مباحث يتعلق املبحث الأول منها: يف  اإىل  –هذه- الدرا�شة-املتوا�شعة-  و�شنق�شم 

تعريف الإرهاب وتاأريخه.
ونكر�س املبحث الثاين ملو�شوع: الإرهاب يف القانون الوطني .

اأما املبحث الثالث ف�شنتناول فيه: مو�شوع الإرهاب يف القانون الدويل واأخريا ميزنا بني 
الإرهاب ون�شاط الكفاح امل�شلح واأعمال املقاومة .



FAT MAN  فات مان
  Fat man  " فات مان " 

�شخ�شية تاريخية معا�شرة لالأولد ال�شيئني، مثل �شخ�شية » بات مان «  
Zorro » و »  احلمار  و»�شنايرب مان«، » و�شوبر مان«،  » �شبايدر مان » و » 

العا�شر » :
- » فات مان » �شخ�شية اإ�شتيحائية من عبارة الربيزدنت ال�شهرية التي 
فاتكم   « وهي  النا�س،  م�شامع  على  دائمًا  تعيدها  اأن  اجلزيرة  فتاة  حتب 
اأننا ل منلك هذا  العربي  للنا�س يف املجتمع  اأن توؤكد  القطار« وكاأنها تريد 
القطار، وهي ل تدري – اأي هذه الفتاة ال�شيئة، فتاة اجلزيرة – اأننا منلك 
ما هو اأقوى من القطار وهو :« فات مان »، ثم اأمل ت�شمع الفنانة كوكب ال�شرق 
وهي تقول :« ف����������������ات من عمري �شنني ، �شنني، �شفت كتري كتري ، وقليل 
اهل احلب  دا  مواله،  يبكي على  واللي  ي�شكي حاله حلاله،  واللي  عا�شقني، 
�شحيح م�شاكني،« ، وهذه ال�شخ�شية » فات مان » اأقوى من �شخ�شية �شنايرب 
مان، و �شبايدر مان، وحيدر مان، ولطفي جعفر اأمان، و ال�شيخ مان، والعاقل 
مان، واأقوى من العقيد مان، وكذلك اأقوى من اأم العيال مان، و�شاحب الفندق 
مان، والتاك�شي درايفر مان، و اأقوى من جميع  اآل مان«، و« فات مان »، متميز 
عن كل اأولئك باأنه ياأكل الأولد ال�شيئني، وب�شرعة، وقبل اأن يرتد طريف، 
لأنه » فات مان » وجائع دائمًا، ولذلك فهو يبحث عن الأولد ال�شيئني دائمًا، 

من اأجل اأن ي�شبع جوعه ويكافح اجلرمية والأولد ال�شيئني....
 

FAT MAN 2
- » فات مان يف معركة مع اأتباع املجرم 
يحاولون  وهم  ال�شمعة  ال�شيئ  »ال�شوت« 
�شرقة املقربة وتهريب الأموات من اأجل 

اأن يعملوا يف دول اخلليج ..!!«.
ال�شمعة  ال�شيئ  للمجرم  اأن  مب��ا   -
تنظيميًا  كارتياًل  ال�شوت«   « والرائحة 
فالبد  وك��ب��ريًا،  ال�شمعة  �شيئ  اإجراميًا 
اأن ت��ك��ون اأع��م��ال��ه ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ش��ع، 
لأنها  ودينجر�س،  وديفيكلت  وكويكلي 
غ���ري م�����ش��روع��ة، وت��ب��ح��ث ع���ن ال��رب��ح 
البزن�س  ذل��ك  ك��ان  ول��و  حتى  ال�شريع، 
الأم���وات،  وبيع  املقابر،  بيع  جم��ال  يف 
اللحوم  وبيع  اأق�شد  عفوًا  اللحوح  وبيع 

الب�شرية، واملتاجرة باأ�شنان الب�شر واأل�شنتهم وبيعها يف الأ�شواق ال�شوداء، 
عالقاته،  ات�شاع  املوؤكد  فمن  واملنوال،  النهج  هذا  على  بزن�س  جمرم  ولأنه 
وجتاوزها حلدود الكرة الأر�شية، مبعنى اأنه من ذوي العالقات مع املوتى من 
الب�شر واحليوانات والكالب التي عا�شت يف ع�شور �شحيقة وكانت ديفرنت 
عن كالب اليوم، اأي لها اأربعني رجاًل، ت�شبه قطارات اليوم فكانت ت�شتخدم 
الأمم  وه��ذه  وب�شرعة،  املحافظات،  اإىل  املحافظات  من  الركاب  نقل  يف 
الرميم التي للمجرم » ال�شوت » عالقة كبرية وتوا�شال غري منقطع النظري 
بها، قريبة ال�شبه مبخلوقات فيلم » �شيد الدِبل »، عفوًا اأق�شد فيلم » �شيد 
اخلالخل والأقراط » ل عفوًا اأق�شد  » �شيد اخلوامت » فقط، الذي ي�شتعني 
 « املجرم  يبداأ  وهكذا  الُقدامى،  واملجرمني  باملوتى  والغزاة  الأ�شرار  فيه 
ال�شوت » ات�شالته باملجرمني الأموات يف دول اخلليج، مثل » اأبا جهل »، و« 
كفار قري�س«، ومن �شبقهم من الأموات ال�شيئني، ثم يعقد معهم ال�شفقة التي 
�شيهرب بها املوتى، الذين ملوا من حياة العزوبية، يف املقربة ذات املوا�شفات 
املطلوبة، واملوؤهالت احلديثة، ثم وبعد التفاق، وتوقيع العقد » بال�شوت«، 
يت�شل املجرم » ال�شوت » باأتباعِه من العنا�شر ال�شيئة ال�شمعة من الأولد 
اآوت هوب يف هذه احلياة، وياأمرهم بالتحرك  اأند ويذ  ال�شيئني ماك�شيمام 
فورًا لإلقاء القب�س على الأموات املطلوبني، و�شرقة املقربة وب�شرعة، وقبل 
اأن يرتد طريف، ويذهبون، ولكن املفاجاأة التي ل يتوقعها املجرم » ال�شوت«، 
ول الأولد ال�شيئني هي اأن البطل » ف�������������ات مان »، كان بال�شدفة موجودًا 
الكابينة  يف  ال�شيئني  الأولد  اأح��د  لي�شمع  الت�شالت  حم��الت  باإحدى 
عن  ال�شوت«   « املجرم  ي�شتف�شر  منها،  يت�شل  كان  التي  للكابينة  املجاورة 
اأو  بقية املوا�شفات املطلوبة يف املوتى املطلوب اإلقاء القب�س عليهم اأحياًء 
اأمواتًا، فيتبعه » فات مان »، ويظل يراقبه طوال اليوم، رغم ذلك فلم ين�َس 
 take a »فات مان« اأن ياأخذ طعامه معه يف هذه املهمة الديفيكلت وال����«  
way« احرتازًا من اجلوع على �شكل �شاندويت�شات، و�شعها يف ع�شرين كي�شًا 
اجلائعني  لإغاثة   اليوني�شيف  منظمة  �شعار  حتمل  دعائيًا،  بال�شتيكيًا 

وم�شردي احلروب...!!        
الأولد  عمل  يحبط  كي  مبكرًا  مان«  »فات  و�شول  كان  املقربة  يف  هناك 
ال�شيئني اأتباع املجرم » ال�شوت«، ويباغتهم، وب�شرعة، فيرتب�س بهم هناك 
اأ�شبوعني متتابعني، من  حتى امل�شاء، وي�شطر للنوم وال�شكن يف املقربة ملدة 
ذلك  بعد  يكت�شف  ولكنه  ال�شيئني،  الأولد  وخمطط  جرمية  اإحباط  اأجل 
الإنتظار الطويل اأنه يحر�س وينتظر يف املكان اخلاطئ، وي�شعر »فات مان« 
والندم على كل حلظة جوع ق�شاها يف ذلك  ال�شديد،  باخليبة والإحباط 
املجرم  اأتباع  ال�شيئني  الأولد  اأن  هي  حت�شل  التي  املفاجاأة  ولكن  املكان، 
»ال�شوت«، عندما ذهبوا جللب الأموات من املقربة، مل يجدوهم ومل يجدوا 

املقربة...!؟

كيف ؟!
ذلك ما �شنعرفه يف احللقة القادمة من م�شل�شل » ف������������ات مان« ..

انتظرونا يف احللقة القادمة من م�شل�شل » ف������������ات مان«
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 « ال��ك��ون��راب��ا���ش   « ب������  ال�ضهر  ال��رائ��ح��ة   ال�����ض��يء  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  م��ع  ح���وار 
حوار  ب��اأن  ال�شيئني  اأعزائي  علما  نحيطكم   -
العدد هو مع كهربائي �شيارات �شيء ال�شمعة  لي�س 
اأ�شواأ  كال..    « طريك  اإلف  طريي  الطريي«  م�شعد 

منه واإىل احلوار  : 
- كهربائي:   حدثنا عن اأهم قطع يف ال�سيارة تخ�ص 

جمالك وتتعلق به ؟
ال�شفائر  ع��دا  احلقيقة  يف   -

بوق   « ال��ه��ون  قطعة  ه��ن��اك 
ال�شيارة« هذه اأهم قطعة قد 
موهبتك  خاللها  من  تكت�شف 

املو�شيقية ، مثال هناك نظرية 
تقول اأن الإن�شان الذي ي�شتطيع 

الهوان  اأ�شوات  بني  التمييز 
الأ�شوات  وكذلك  والب���واق 

واأذن  مو�شيقي  ح�س  ل��دي��ه 
ي�شبح  لأن  وم��وؤه��ل  مو�شيقية 

ال�شتعداد  ه��ذا  اأن  اأي  ف��ن��ان��ًا، 
اإىل  فقط  يحتاج  امل�شبق  الفطري 

لتعلم  �شك�س  اإىل قالب  تنميته يعني 
و«ياين«  مثال  »كيتارو«   ، عليه  العزف 

نقل  �شاحنات  اأ�شحاب  كانوا  و«بيتهوفن« 
اأ�شا�شيات  فوقها  تعلموا  �شك�س«  » قالبات  كبرية 

يح�شرون  اأ�شبحوا  بعدها  النغمات   و�شلم  العزف 
موزارت  ...كذلك  عاملية  ثم  ومن  �شعبية  حفالت 
قالب  �شاحب  كان  اأن��ه  اإل  اأعمى  كان  اأن��ه  ورغ��م 

�شك�س نعم وتعلم املو�شيقى عليه ..و�شكرا 
- �سكرا : هل هناك �سيء اآخر لديه االهمية نف�سها ؟

 « امل��روح��ة  ري�شة   « الري�شة  اأك��ي��د  نعم   -
قدمية  هوانداي  �شيارة  لديه  كان  فبيكا�شو 

دائما ك�����ان�����ت  ترتفع  املكينة  ح���رارة 

بعد  فيما  ا�شبح  حتى  الري�شة  لها  ي�شلح  وك��ان 
ر�شاما عامليا ..حتى اأن اإحدى الر�شامات املبتذلت 
اأح�شر  الر�شم  تتعلم  تريد  م��رة  ذات  يل  قالت 
�شنتعلم  املوديل تبعي وتعال  نف�س  ري�شة مروحة 

الر�شم  اأق�شد  عفوا  �شويًا  الكهرباء 
!!..

- �سيء جدا جدا 
- من تق�شد بيكا�شو ؟ 

- ال اأنت  
- اأعرف ذلك �شكرًا 

الرتكيبية  البنية  ع��ن  حدثنا   -
للهون ؟

من  ي��ت��ك��ون  ال���ه���ون   -
مثل  واأنثى  ذكر  قطعتني 
بقية  ومثل  الإن�شان 
امل��خ��ل��وق��ات ف���اإذا 
يجتمع  مل  الذكر 
بالأنثى وظل يدق 
ي�شمعه  ل  وح�����ده 
اأحد حتى يحرتق يعني 
اإذا الأنثى  �شعيف ولكن 

معه مايهزك ريح ...
- طيب حدثنا عن ال�سلف ؟ 

يكون  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��ل��ف   -
ف�شوف  تفكيكه  مت  واإذا  وكالة 
ويتعب  ويتعبك  الكثري  يخ�شرك 
ال�شيارة وت�شطر اإىل اأن تلجاأ اإىل اأ�شحاب رداع اأو 
اأق�شد  عفوا  الر�شيد  لك  ي�شحبوا  حتى  البي�شاء 
ال�شفراء  ال�شيارة ويطلعوا لك  حتى ي�شحبوا لك 

واحلمراء والغرباء ......

يكتبها / هايل علي املذابي

اإعالن �ضيء
ال�شيئني عن  اأ�شرة قناة الأولد  -    نعلن 
باملوا�شفات  ج��دي��دة  اأ���ش��رة  اإىل  حاجتها 

التالية :
1- اأن تكون هذه الأ�شرة ال�شيئة من اأ�شرة 

طيبة وحلوة وم�شكينة وكرمية .
2- اأن تكون هذه الأ�شرة من ذوي الإزعاج 
املحدود  والغ�شب  املحدود  والعنف  املحدود 

والدو�شة املحدودة وغنية فيما عدا ذلك .
الأ�شرة  ه��ذه  اأف���راد  ع��دد  يكون  اأن     -3

املعاملة  اأو يف طور  ميتا  اأن يكون  اأب طيب وم�شكني  ويف�شل  اأ�شخا�س   7
لذلك لدى وكالة »عزرائيل«  لل�شفريات وال�شياحة، واأم حلوة وم�شكينة 

وحنونة، مل ي�شبق لها الزواج، وثالث بنات، واأخ واحد ويف�شل اأن
ل يكون ملتحقًا اأو �شبق له اللتحاق باجلي�س .

واحل�شانة  احلمراء  اجلوازات  اأ�شحاب  من  الأ�شرة  هذه  تكون  اأن   -4
الدبلوما�شية ..

5-  اأن تكون هذه الأ�شرة مقيمة يف القرية ال�شياحية ب�شارع اخلم�شني 
اأو

هذا  يف  دبلوما�شي  �شيا�شي  �شياحي  مكان  اأي  يف  ال�شبعني  اأو  ال�شتني 
العامل، وكذلك

اأجل  من  وا�شع  وفناء  غناء  حديقة  ملنزلهم  يكون  اأن  اأي�شًا  ي�شرتط 
الكثري من ال�شيارات .

يف  وترغب  املوا�شفات،  هذه  نف�شها  يف  جتد  التي  الأ�شر،  وعلى  هذا 
اللتحاق

ال�شيئة  احللوة  الأ�شرة  تكون  اأن  يف  وترغب  اأق�شد  عفوًا  باجلي�س، 
للقناة، تقدمي

ملفاتها، من اأجل اختبار القبول ثم اإعالن النتائج من اأجل احل�شول 
على هذه

املناق�شة ال�شيئة  واحللوة اأي�شًا مع مبلغ ع�شرة األف ريال لترد واهلل 
املوفق.

Hayyl83@gmail.com

خاطرة �ضيئة
هكذا تدخل اليمن يف ع�شور الإنحطاط  ، بعد اأن توقف احلوار بني نهديِك 

وبني القبائل املتقاتلة على املاء وعلى براميل الديزل ، وتعلن الع�شافري اإ�شرابها عن 
الطريان ، وتعلن الدراجات النارية ال�شيئة ثورتها وطنينها الذي ليهداأ ويحرم النا�س 

الطماأنينة 
وتعلن ال�شحف ال�شفراء اإ�شرابها عن ن�شر كتاباتي وق�شائدي 

ويعلن املعت�شمون بزنانري ال�شيخ ال�شيئ ال�شمعة والرائحة اإ�شرابهم عن الطعام 
وتكر الأثداء املتثائبة من البطالة ...

بيان ارهابي
اإن�����ه ون����ظ����رًا حل���ال���ة الح���ب���اط 
املروعة  وال��ي��اأ���س  الذريعة  والف�شل 
حياة  تفا�شيل  يف  وب�شدة  واملكد�شة 
وب�شدة  نطالب  فاإننا  العربي،  ال�شباب 
ون��ن��ا���ش��د اأم���ن���اء وم�����ش��ئ��ويل خم��ازن 
ال�شلحة والذخائر يف كافة املوؤ�ش�شات 
جتار  وكبارات  العربية،  واملع�شكرات 
الأ�شلحة ومهربيها يف القرنني الأفريقي 
والآ�شيوي، نطالبهم وننا�شدهم ب�شرف 

القنابل العنقودية والهيدروجينية والذرية والنووية، والألغام والأحزمة 
النا�شفة واأ�شابع الديناميت تي اإن تي لكل �شاب عربي فا�شل حمبط يائ�س، 
كٌل ح�شب احلالة، وح�شب الحتياج، من اأجل اإحباط واإف�شال كل خمططات 
جعلت  والتي  لأرواحهم،  امل�شتبيحة  والأح��زان  والياأ�س  والإحباط  الف�شل 
منهم وحولتهم اإىل كائنات عاجزة ل تقوى على مواجهة الواقع وحتدياته، 
وكذلك ن�شدد على ا�شتبعاد القنابل امل�شيلة للدموع مما نطالب ب�شرفه لهم، 
كما نطالب ونتمنى من كل �شاب/ة عربي/ة بالأن�شمام اإىل قائمة املطلوبني 
اأمواتًا اأو اأحياء للقوى الإمربيالية الإحباطية الياأ�شوية واحلزنية والف�شلية 
والتي �شعوا اإىل تدمريها وتخريب اأوكارها املتمعقلة يف �شدورهم واحلائلة 
لها  التخريب  بذلك  ف�شار  هممهم،  وقيدت  واأمنياتهم  وطموحاتهم  دونهم 
م�شائرهم  تقرير  يف  املطلق  احلق  لهم  �شار  �شدورهم،  يف  لأوكارها  والدحر 
ويف ما يرغبون يف اأن يكونوه، وكذلك من اأجل م�شتقبل اأف�شل واأ�شنان بي�شاء 

وحدائق غّناء تع�شو�شب بعطاءاتهم الدائمة التدفق..
ال�شبابية  والف�شل  الأح��زان  لتخريب  العامة  الهيئة   - بتاريخه  �شدر 

الدولية .
هايل علي - رئي�س الهيئة 

، مل  ن�شخة واحدة  �شوى  الوطن  : نحن ل منلك من هذا  مالحظة هامة 
يخرب  اأن  اأراد  ..وم��ن  عليها  احلفاظ  فريجى  غريها،  التاريخ  لنا  ي�شنع 

فليخرب يف نف�شه وف�شله .

Hayyl83@gmail.com



نكت م�ضرية
بيقولك اوباما ات�شل مببارك وقاله عايزك تبعتلي 
رجالة من عندك ي�شاعدونى فى النتخابات المريكية 
�شيخ  يا  روح  حل�شنى  وقال  اوباما  ات�شل  يومني  بعد  و 
مبارك  ح�شنى  راح  ال�شكة  و�شه  فى  وقفل  هلل  منك 
قالولوا  الخبار  ايه  وقالهم  بتوعوا  بالرجالة  ات�شل 

مربوك يا ري�س انت ك�شبت النتخابات المريكية

جهزى  جنية  مليون  ك�شبت  انا  ملراتة  بيقول  واحد 
ال�شيفى  الهدوم  اخد  طيب  قالتلو  ب�شرعة  �شنطتك 
وال�شتوى ؟؟ قالها خدى اللى تاخدية املهم ارجع البيت 

مالقكي�س

اأموت  لل�شابط  بيقول  فلو�س  بيزور  م�شكوه  غبى 
واعرف عرفتوا اأزاي ؟

ب65  ورق��ة  يف  هو  اجلزمة  اب��ن  يا  قاله  ال�شابط 
جنيه

من  مب�شابقة  ا�شرتك  بلدياتنا  واحد  فيه  بيقولك 
�شريبح املليون وكان ال�شوؤال الثاين:

ع�شفور باليد ول ع�شرة على..........
اأ( ال�شجرة ب( البقرة

ج( ال�شفراء د( احلمراء
ن�شاأل  ما   . �شعبة  اأولها  من  قرداحي  جل��ورج  فقال 

اجلمهور، 
فكان جواب اجلمهور 100% اجلواب الأول ال�شجرة،
حق،نحذف  على  اجلمهور  دامي��ًا  م�س  جل��ورج  فقال 
الأول  اجل���واب  فبقي  اإج��اب��ت��ني  حذفله  اإج��اب��ت��ني. 

ال�شجرة
واجلواب الثاين البقرة.

اجلوابني  بقى  امل�شيبة  ي�����ااااادي  جل���ورج  ف��ق��ال 
ال�شاكك فيهم .

بهريدي  فاأت�شل   ) هريدي   ( ب�شديقي  نت�شل  طب 
) اإزيك يا اأبو �شميده كيف اأخبارك ، اأم �شميده اإزيها 

والعيال --(
راحت الثالثني ثانية وملحق ي�شاأله ال�شوؤال.
ف�شاأله جورج قرداحي وهال �شو بدك ت�شوي

ريال   200 ال  اآخ��د  و  ياعم  اأن�شحب  راح  فجاوب 
بتاعت ال�شوؤال الأول واملثل بيقول:

ع�شفور باليد ول ع�شرة على ال�شجرة 

ي�شرقوا  قرروا  و  ع�شابه  عملوا  �شعايدة  جمموعة 
بنك

زعيم الع�شابه : حممدين يدخل البنك و ي�شتخبى 
و بعدين ي�شيل   .. البنك يقفل  ما  املياه حلد  فى دورة 

اجلريليه بتاعت التكييف
نك�شر  و  التكييف  فتحة  من  كلنا  نخ�س  ك��ده  بعد 

اخلزنه و ناخد الفلو�س
ملا نطلع من البنك حنالقى احلار�س نروح جتلينه و 

نهرب بالفلو�س .. فاهمني يا رجاله
الع�شابه : فاهمني يا ريي�س

املهم جت �شاعة ال�شفر و فعال راح حممدين البنك و 
ا�شتخبى فى دورة املياه

ملا  و   .. اخلزنه  فتحوا  و   .. دخلوا  و   .. لهم  فتح  و 
خرجوا من البنك مالقو�س احلار�س .. ف�شلوا ي�شتنوه 

�شاعة .. �شاعتني لكن احلار�س ماجا�س 
رئي�س الع�شابه : مافي�س فايدة يا رجالة يال نرجع 

الفلو�س اخلزنه اخلطة ف�شلت 

واحد �شعيدي وواحد امريكي وواحد ياباين تايهني 
يف ال�شحراء بقالهم ثالثة ايام وفجاأة ظهرلهم اجلني 

وقال كل واحد فيكم ليه طلب واحد ب�س 
اجلني  ونفذله  بلدي  اروح  عايز  ق��ال  المريكي 

طلبه 

الياباين قال عايز اروح بلدي ونفذله اجلني طلبه 
ال�شعيدي قاله واه هما �شبوين لوحدي هاتهم  راح 

يل تاين

نكت مينيه
 

لي�س  وق��ال  تلميذ  ق��ام   : للتالميذ  بي�شرح  واح��د 
تقول للقاف غاف قله ا�شكت يا ابني من غال اين اغول 

للغاف غاف !!!!!! غيع غيع غيع 

يف واحد حم�ش�س �شاد اأرنب �شاأله خويه كيف �شدت 
ال رنب قله خويه اأند�شيت ورى ال�شجره وقلدت �شوت 

اجلزره من�شور اليمن

حتل  ق��اع��ده  لي�س.  بطنها  على  ق��اع��ده  دج��اج��ه 
لي�س.  ظهرها  على  قاعده  ول.دج��اج��ه   . ال��واج��ب 

خال�س انتهت من الواجب الفقية اليمن

فى موؤمتر لل�شحاف رد على �شوؤال يقال انك تتلف�س 
اخلونه  المريكن  ال�شحاف  ؟رد  جيد  غري  بالفا�س 
الندال احلقراء ال�شفله العلوج املنحطني يقولون انى 

اقول كالم بديى انا ما اقول هذا الكالم ابدا 

امل�شباح  عفريت  لقا  هندي  فرا�س  واح��د  م��ّرة  يف 
ال�شحري جال�س نائم نومه خفيف فرح من قلبه جاله 
 .. ي�شحيه ويقوله بابا يااهلل قوم جيب فلو�س كتري 
جيب  روح  ياهلل  وقاله  ب�شوي�س  عينه  فتح  العفريت 

واحد �شاهي 

فيه مره واحد ن�شراوي زوجته تولد قالو له تبي 
بنت ول ولد قال ابي بطوله هههههههههههههه طبعا انا 

ن�شراوي 

فيه مره ميني وامريكي وفرن�شي راكبني يف طايره 
نزل  المريكي  بلده  فوق  انه  يعرف  مني  ن�شوف  قالو 
الفرن�شي  قاله  نيويورك  ف��وق  الن  نحن  ق��ال  ي��ده 
الفرن�شي  الب���راج  مل�شت  ق��ال  عرفت  كيف  واليمني 
نزل را�شه قال نحن الن فوق باري�س قال له اليمني 
العطورات  ريحة  �شمات  قال  عرفت  كيف  والمريكي 
اليمني نزل يده ورجعها قال انا الن فوق �شنعا قال 
يدي  نزلت  قال  عرفت  كيف  والمريكي  الفرن�شي  له 

وفيها �شاعه رجعتها بدون �شاعه 

ف��اج��اب  ك���م   =  10-10 ال��ت��ل��م��ي��ذ  م��ع��ل��م  ����ش���ال 
التلميذلاعلم فقال املعلم عندكم 10 غنم راح والدك 
فاجاب  البيت  يف  بقي  فكم  ببيعها  فقام  ال�شوق  اىل 

التلميذ يبقى ال�شبك ابو حنان

يف واحد بخيل مات من ال�شهر ليه؟؟؟؟؟؟؟ ع�شانه 
حلم انه يوزع فلو�س وحلف انه ماينام هههههههههههه
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واحدة لعملة  وجهان   ... واحلكمة  الرئي�ش 
بقلم د.يو�شف احلا�شري

يختلف  اليمن  يف  �شباب  م�شطلح   
العامل  بقاع  بقية  عن  تاما  اختالفا 
و�شف  )يف  ال�شباب  نقول  فعندما 
اأحداث اليمن( فنحن نعني �شريحة 
قليلة منهم ل يتجاوزون ال10% من 
كانعكا�س حلجم  اأجمع  اليمن  �شباب 
احلركة  �شاملة  اليمن  يف  املعار�شة 
والقاعدة  اليمن  �شمال  يف  احلوثية 
املعار�شة(  اأحزاب  وامل�شرتك)تكتل 
من  ُيفهم  األ  يجب  ذل��ك  اأج���ل  م��ن 
اأعني  اأين  امل�شطلح  لهذا  ا�شتخدامي 
غالبيتهم  لأن  اليمن  �شباب  جميع 
ينطق  ل  من  و�شف  عليهم  تنطبق 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ال��ه��وى  ع��ن 
ميانية(  واحلكمة   ، ميان  )الإمي��ان 
ُم�شرّي  �شباب  بني  ما  منهم  وال%10 
ومتحزب ومغرر به ومقلد لي�س بينه 
وبني ما قاله الر�شول الكرمي �شله ل 

من قريب ول من بعيد.
علي  اليمني  الرئي�س  اأث��ب��ت   -
رجل  اأنه  اهلل  �شفاه  �شالح  عبداهلل 
وباأن  العاملي  امل�شتوى  على  املرحلة 
احلكمة تنبع منه كما ينبع املاء من 
عيونه وجداوله ،،، وذلك من خالل 
الأزم��ات  اإدارة  يف  الفائقة  قدرته 
وال��ذي  الرئا�شي  تاريخه  م��ر  على 
اأم��ت��د لأك���ر م��ن 33 ع��ام يف اأر���س 
ت على هذه الأو�شاع منذ الأزل  ُجرِبَ
2011م  اأزمة  واأ�شعبها  اأهمها  ولعل 
اأي���دي  وح��رك��ت��ه��ا  �شنعتها  وال��ت��ي 
ا�شتثمار  اأمي��ا  ا�شتثمرت  خارجية 
فرتة  خ��الل  �شنعته  ال��ذي  ال�شباب 
خالل  م��ن  ���ش��واء  ال�شنني  ع�����ش��رات 
اخلارجية  ب��راجم��ه��ا  اأو  اإع��الم��ه��ا 
فاأ�شتطاع   ،،، ال��ع��ام��ة  ثقافتها  اأو 
ال��رئ��ي�����س خ���الل م��ا ي��ق��ل ع��ن عام 
واحد اأن يحافظ على متا�شك اليمن 
واقت�شاده  اأمنه  ون�شبيا   ( ووحدته 
اإذا ما ق�شنا هذين الأمرين مبقيا�س 
يف  املنت�شرة  والأف���ك���ار  ال��ط��وائ��ف 
ح�شب  ي�شغلهم  ال��ذي  وامل��ال  اليمن 
اأن  واأ�شتطاع   ،،،  ) والرغبة  الطلب 
اأطلقها  التي  نظرياته  �شحة  يثبت 
ب��اأن  ب��اأي��ام  الأزم����ة  قبيل  جميعا 
العربي عامة واليمن خا�شة  العامل 
تدار   ) )املوؤامرات  من  حالة  يعي�س 
من تل اأبيب ،،، وباأن الربيع العربي 
واأن   ،،، ما�شونيا  ربيعا  �شوى  لي�س 
ال�شباب مل يعد يف الأ�شا�س �شباب ،،، 
حتل  اأن  يجب  اخلالفات  جميع  واأن 
ونتقاتل  �شنتقاتل  واأننا   ،،، باحلوار 
ثم نتقاتل حتى يقتل بع�شنا البع�س 
ثم نفكر بعد ذلك اأن نتحاور ،،، واأن 
التحتية  وبنيته  ومنجزاته  اليمن 
اأ�شم  اأو  باأ�شمه  والفوقية مل ت�شجل 
فيجب  اليمن  باإ�شم  واإمن��ا  عائلته 
العمليات  خ��ارج  جميعا  ن�شعها  اأن 
احلكمة  ه��ذه  األي�شت   ،،، القتالية 
التي قالها ر�شولنا عنا قبل اأكر من 

14 قرنا من الزمن!!
عبداهلل  علي  الرئي�س  اأط��ل��ق   -
اأيام الأزمة مبادرة يف  اأول  �شالح يف 
من  عدد  على  حتتوي  الثورة  ملعب 
النقاط كانت كفيلة لنخرج مما مت 
الدماء  على  ونحافظ  فيه  ح�شرنا 
مت  ُهِدّ التي  وامل�شالح  �شالت  التي 
وال�شتات  افتقرت  ال��ت��ي  وال��ب��ي��وت 
وال�شراع وغريها التي اأ�شابت اليمن 
اأتت اأكلها على احلرث والن�شل ف�شاح 
املرجفون واملتاآمرون و�شمعنا نباحهم 
�شاحكني  و�شاحاتهم  اإعالمهم  يف 
اأن  يطمح  )مازال  قائلني  م�شتهزئني 
ي�شتمر يف احلكم حتى �شهر �شبتمرب( 
 ،،، )�شبتمرب2011(  به  ويق�شدون 

حتى  احلكم  يف  م�شتمر  الآن  وهاهو 
�شهر فرباير2012م رغم ما اأنفقتموه 
وخ��رب��ت��م��وه وق��ت��ل��وه و���ش��ردمت��وه 
والبغ�شاء  الكره  ثقافة  وزرعتهم 
و�شفنا  التي  احلكمة  تكمن  ،،،فاأين 

بها ر�شول اهلل ويف اأي جانب؟؟
ال�شواريخ  م��ن  ب��ع��دد  �شربوه   -
يف  ي�شلي  قائما  وه��و  واملتفجرات 
اهلل  ب��اأم��ان  مطمئنا  اآم��ن��ا  امل�شجد 
احلرام  �شهره  وغ��رة  بيته  وحرمة 
اأ�شبه  اأ���ش��اب��ت��ه  وك��ان��ت  )رج����ب( 
،،، فت�شوهت جميع  ال�شريري  باملوت 
وانح�شرت  ج�شده  وتفحم  اأع�شاءه 
�شظايا عده بني اأ�شلعه واأحرتق كل 
�شيء فيه حتى ظن اجلميع اأنه مات 
وذبحت الذبائح يف �شاحاتهم تقربا 
ملن قام بهذا العمل وخطط له ونفذه 
واأطلقوا اأ�شماء القائمني على اليمن 
اأن  قبل  يذبحونها  التي  البقر  على 
يذبحوها كي يبثوا احلما�س اخلادع 
املتواجد  ال�شباب  وقلوب  نفو�س  يف 
)هذا  ذبيحة  كل  قبل  فيقال  هناك 
وال�شباب  ف��ي��ذب��ح(  ال��ف��الين  ف��الن 
امل�شكني املغرر به املغلوب على اأمرهم 
)ي�شيح  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
ب اهلل اأكرب( وهكذا ،،، ثم غادر اإىل 
عالجه  ليتلقى  ال�شعودية  اجل��ارة 
كثريا  ك��الم��ا  الأم����ر  ه���ذا  يف  فقيل 
احلرب  من  الأطنان  من  اآلف  و�شالت 
ومثلها ورق ووجدنا املحللني واملقدمني 
ي�شفون  ق��ن��وات��ه��م  يف  وامل��ذي��ع��ني 
 ،،، ويتقولون  ويقولون  وي�شرحون 
الثالجة  يف  الآن  وه��و  م��ات  فقيل 
اأنه  وقيل  عائلته  تهريب  يتم  حتى 
مازال فيه عرق واحد ينب�س بعد اأن 
تال�شت جميع اأع�شاءه وقيل بل جنا 
يرجع،،،  لن  بالطبع  ولكنه  ما  حلد 
اأ�شا�شها  من  اأ�شال  العملية  اأن  وقيل 
متثيلية لكي يجد له خمرج ومهرب 
ال�شعودية  يف  الآن  وهاهو  م�شرف 
متلكه  اخل��وف  وقيل   ،،، يعود  ول��ن 
خا�شة  وعقله  قلبه  وامتالأ  وتلب�شه 
اأنهى  اأن  ،،، ولكنه وبعد  الفرتة  هذه 
جزء ب�شيط من عالجه قال لل�شعب 
اليمني املحب احلكيم الطيب �شاأعود 
اإليكم لنعي�س حالة التوتر والأزمة 
والبوؤ�س التي اأختلقها الأعداء فينا 
ي�شيبني  ما قد  يهمني  بع�س ول  مع 
اأ�شابني  مم��ا  اأك���ر  ي�شيبني  ف��ل��ن 
واملرتزقة  امل��رج��ف��ون  فاأ�شتمر   ،،،
يتكلمون وا�شفني باأن عودته لي�شت 
ونعدمه  و�شنحاكمه  ملحاكمته  اإل 
نف�س  يف  و�شبابهم  اإعالمهم  واأ�شتمر 
فاأيهما   ،،، اجل��دي��د  ال��ق��دمي  امل���وال 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  بو�شف  اأحق 

واآله و�شلم !!!
ق���واه  ب��ن�����ش��ف  الأزم�����ة  اأدار   -
العقلية واجل�شدية كما كان يديرها 
املبادرة  ودر�س  مكتملة  القوى  بهذه 
ومن  م�شتفي�شة  درا�شة  اخلليجية 
اأف�شل  واأع���ده���ا  اجل��وان��ب  جميع 
خليجية  )6دول  اأعدها  مما  واأقوى 
( كون املبادرة كانت عبارة عن نقاط 
– ثالثة  – اثنان  طفولية )واح��د 
كل  اإىل  ي�شاف  اأن  فاأ�شر  وه��ك��ذا( 
و�شرحا  التنفيذ  مزمنة  اآلية  نقطة 
يخ�س  فالأمر  وم�شتفي�شا  م�شتوفيا 
اليمن ولي�س اأفراد واأنا ل اأبحث عن 
اأمن  اأبحث عن  اأكر مما  اآمن  خروج 
واملتحزبني  املرجفون  فقال  اليمن 
ويتهرب  ويكذب  )مياطل  اليمن  يف 
التي  اأو�شافهم  يف  ا�شتمروا  و  و  و 
يف  والنا�س  ال�شماء  يف  اهلل  تغ�شب 
هذه  اإع���داد  مت  اأن  وبعد   ) الأر����س 
مدينة  اإىل  مبت�شما  ذهب  الأ�شياء 
اأر����س احل��رم��ني ووقع  ال��ري��ا���س يف 

ال�شلطة  عن  بالتخلي  املبادرة  على 
اإبن�شامة  وجهه  تك�شو  والبت�شامة 
كل  على  واليمنيني  اليمن  انت�شار 
املوؤامرات املحدقة به من كل جانب 
وجهان  واحل��ك��م��ة  اأن���ك  ف���واهلل   ،،،

لعملة واحدة.
اليمن  اأر�س  يف  املرجفون  وجد   -
اأن الأمور و�شلت اإىل انت�شار �شخ�شي 
للرئي�س )وفقا لتحليالتهم الذاتية( 
وخيامهم  ���ش��وارع��ه��م  يف  ف��اأح��ي��وا 
م�شاألة )ال�شهداء ودمائهم( فطالبوا 
رغم  للمحاكمة  الرئي�س  بتقدمي 
ن�شفهم  ال�شهداء  اأن  يعلمون  اأنهم 
الآخر  والن�شف  هم  باأيديهم  ُقِتلوا 
م�شرعهم  اإىل  بهم  زح��ف  م��ن  ه��م 
هذه  اإىل  الرئي�س  احلكيم  فتفطن 
املراوغات فكان بند احل�شانة �شمن 
اجلانبني  م��ن  عليها  امل��وق��ع  البنود 
فاحل�شانة وفقا لروؤيتي هي ح�شانة 
الرئي�س  كون  اأجمع  اليمني  لل�شعب 
يفوقون  ك��ث��ري  م��ن��ا���ش��رون  ل��دي��ه 
معار�شيه )واجلميع يعلم هذا( واأي 
حماولة للم�شا�س به من هذا اجلانب 
و�شراعات  مواجهات  اإىل  �شيوؤدي 
وقتل وتدمري وخراب لن ي�شلم منه 
اأن  الرئي�س  اإدراك  عن  عو�شا  اأحد 
كربى  م��وؤام��رة  حاله  يعي�س  العامل 
اجلميع  ب��اأق��دام  �شتجر  وخ��ط��رية 
اإىل هذه املهانات والتي ل نر�شى بها 
الأمر  هذا  �شيخلفها  قد  وما  جميعا 
 ،،، احل�شانة  مو�شوع  فكره  فكانت 
خريا  اأوتي  فقد  احلكمة  يوؤتى  ومن 

كثريا.
اأق�����رتب م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات   -
الرئي�س  فقرر  التوافقية  الرئا�شية 
اإجراءات  ليكمل  اإىل اخلارج  ال�شفر 
ال��ع��الج واأي�����ش��ا ل��ي��رتك الأج����واء 
ف�����ش��اف��ر  ت����واج����ده  دون  مت�����ش��ي 
ال�شعب  اأن  رغ���م  اإرادت�����ه  مبح�س 
لهذا  راف�س  واحلكيم  املحب  اليمني 
ال��راأ���س  م��رف��وع  ف�شافر  الأج����راء 
ي�شاف  انت�شارا  منت�شرا  والهامة 
انت�شار  ولي�س  اليمن  انت�شارات  اإىل 
اليمن  يف  املرجفون  فقال  �شخ�شي 
)كما عودونا دائما( هرب ولن يعود 
عبارات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  وانت�شرنا 
اأنها تدمي القلب من  واهلل ثم واهلل 
احلكمة  اأر���س  يف  وجدناها  عقول 
والإمي����ان ول��و ك��ان يل ق���درة كنت 
يو�شف  بن  احلجاج  �شيف  ا�شتعرت 
الروؤو�س  الثقفي لأعالج معظم هذه 
اأع��ي��ت من  ال��غ��ب��اء واحل��م��اق��ة  لأن 
يعاجلها ،،، فهل يا ترى هوؤلء �شمن 
من و�شفهم الر�شول باأنهم اأهل اإميان 
عليهم  يجب  اأنه  اأم  وحكمة  وذك��اء 
مراجعة �شجالتهم العائلية والبحث 
الر�شول  لأن  اأ�شولهم  عن  الدقيق 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم )ل ينطق 
ميان  الإمي��ان  قال  فقد  الهوى(  عن 
واحلكمة ميانية ،،، فاأين احلكمة من 

حتليالت هوؤلء !!!

- ويف نهاية �شرحي لالأمر واحلالة 
اأو�شح  اأن  اأحب  اليمن  اأ�شابت  التي 

اأ�شياء وبع�س النقاط لعل اأهمها :-
تنظيف  ع��ن  بحث  ال�شباب   .1
فخلق  واملف�شدين  الف�شاد  من  اليمن 
له ف�شاد ومف�شدين اأ�شعاف م�شاعفه 
ال�شابق  يف  عليه  م��وج��ود  ك��ان  مم��ا 
حكام  نف�شهم  هم  الأم�س  حكام  لأن 
ال��ي��وم م��ع اإ���ش��اف��ات ع��دي��دة الكل 
على  ت�شحكوا  ف��ال  جميعا  يعلمها 
اأنف�شكم وتد�شوا روؤو�شكم يف الأر�س 
اأو ت�شعوا اأ�شابعكم يف اآذانكم كي ل 
وت�شتغ�شوا  امل��رة  احلقيقة  ت�شمعوا 
ثيابكم كي ل تب�شروا الواقع الأليم 
 ،،، احل��وار  عن  وت�شتكربوا  وت�شروا 

فيا له من جناح ويا لها من حكمة.
ينتظر  األ  ي��ج��ب  امل��ظ��ل��وم   .2
اأكر حتى يقول  اأو  ال�شنني  ع�شرات 
هو اأو اأبناءه اأنني مظلوم ،،، املظلوم 
يجب اأن يقول يف حلظة ظلمة اللهم 
اأين مظلوم فخذ بحقي ممن ظلمني 
الذي  ال�شريف  احلديث  نعلم  ونحن 
بينها  لي�س  املظلوم  باأن دعوة  ي�شف 
العلم  متام  ونعلم  حجاب  اهلل  وبني 
كل  فلو  للعبيد  بظالم  لي�س  اهلل  اأن 
ظلمة  حلظات  يف  رب��ه  دع��ا  مظلوم 
ماكان اأ�شتمر هذا الرجل اأكر من 33 
منت�شرا  الراأ�س  مرفوع  وخرج  عاما 
علينا  فيجب   ،،، وتوجهاته  لأفكاره 
نبحث  اأن  قبل  اأنف�شنا  من  ن�شلح  اأن 

عن اإ�شالح الآخرين.
م�شواره  خالل  اخطاأ  الرئي�س   .3
واحلكومة  كثرية  اأخطاء  الرئا�شي 
اأخطاأت وال�شعب  اأخطاأت واملعار�شة 
هذه  ك��ل  ول��ك��ن   ،،، اأخ��ط��اأ  جميعه 
الأم�����ور ت��اأت��ي حت��ت ب��وت��ق��ة قول 
ال��ر���ش��ول )ك��ل��ك��م خ��ط��اءون وخري 
والرئي�س   ،،، التوابون(  اخلطاءين 
ف�شاحمناه  وامل�شاحمة  ال�شفح  طلب 
العفو  املعار�شة  �شتطلب  متى  ولكن 
للحظة  اأنها  اأم  وامل�شاحمة  وال�شفح 
واأنها  خمطئة  ب��اأن��ه��ا  م��درك��ة  غ��ري 
املالئكة  اأجنحة  على  علينا  تنزلت 

!!!
اليمن  غ���ادر  ب�شر  الرئي�س   .4
له  تبقى  م��ا  ليكمل  اإل��ي��ه  و�شيعود 
وبني  اأر�شة  يف  حياتية  حلظات  من 
اأبناءة واأهله و�شعبه كمواطن عادي 
فكفاكم مزايدة و�شماعة اأ�شمها علي 
كل  عليه  تعلقون  �شالح  ع��ب��داهلل 
�شيء وكل ف�شل وكل م�شكلة والتفتوا 
ما  وترميم  اليمن  وبناء  اليمن  اإىل 
خربتموه وهدمتموه فاليمن قبل كل 
�شيء واليمن بعد كل �شيء ولنتخل�س 
من عقده اأ�شمها علي عبداهلل �شالح 
ولن�شع اأيدينا فوق بع�شها للبناء ،،، 
قومي  ليت  فيا   !!! هدما  ن�شبع  اأمل 
ويا  يفقهون  قومي  ليت  ويا  يعلمون 

ليت قومي يعقلون .
Alhadree_yusef@hotmail.com

املدرجات ت�ضطخب .. والقابلة تتوج�ش!
علي ربيع

دارت الف�شول دورتها لتعانق النقطة ال�شتوية نف�شها من جديد، النقطة 
التي انطلقت منها عا�شفة التغيري باجتاه ربيع دائم اأرادته براءة احللم 
وا�شتعلت  العقول،  ارتبكت  املقايي�س،  بكل  عا�شف  عام  اليمن،  يف  ال�شبابي 
العواطف، �شالت الدماء وانهمرت الدموع، تعطلت لغات الداخل، وا�شت�شلم 
الأعداء،  الأخوة  اإىل معرتك  بهم  ال�شا�شة لطغيان غيبوبة �شغرى زجت 
الأ�شقاء  �شفارات  ج��راب  من  امل�شلولة  الع�شي  �شربات  �شوى  تيقظهم  مل 
والأ�شدقاء. كان بالإمكان اأن تكون خ�شائرنا اأقل وم�شابنا اأخف، لكن كان 

الذي كان. 
امل�شهد  را�شمو  متوا�شلة،  التغريي  احللم  وخما�شات  انتهى  اأول  ع��ام 
ول  عمر،  بن  حقيبة  يف  تتوج�س  امل�شتوردة  الأممية  والقابلة  يرتقبون، 
املوؤ�شرات  الولدة،  ما تعنيها �شالمة  املولود بقدر  ندري هل تعنيها عافية 
املبغ�شون  به  يرتب�س  جلنني  الأوىل  ال�شرخة  م�شارف  على  اأننا  تقول 
وتتزاحم على تلقفه اأيادي كر تتنازع اأبوته و�شرعية الو�شاية عليه مدة 

حولني كاملني.
را�شمو امل�شهد اختاروا نائب الرئي�س، والآباء الكر كما يبدو ظاهرُا فقد 
اأنهم على قدم و�شاق يعدون العدة ملعرتك له �شولته  اأمرهم، بيد  �شلموا 
وجولته طيلة عامي الر�شاعة اللذين اختط اأر�شيتهما الرا�شمون ذاتهم، 
بني  اللعبة  نتائج  عنه  �شت�شفر  ما  تداعيات  من  الكامل  تيقنهم  عدم  رغم 

اآباء مت�شاك�شني قد ل يتورعون عن انتهاك القواعد.
املتع�شبني،  جماهري  �شوى  املدرجات  يف  يبق  مل  يتعاىل،  وامل��رج  الهرج 
جيوبهم  اإىل  يتقافز  ال��ذي  اليومي  الهم  باجتاه  مبكرًا  ال�شعب  غادرها 
ق�شط  غ��از،  دبة  �شغرية،  حليب  عبوة  ناحلة،  �شمعة  اجلائع:  كاجلراد 
مدر�شي، وركام مهول من وجع الدائنني، يقابل كل ذلك ويع�شده خوف ل 
نهائي على مولود م�شتقبلي يتمنون اأن يبت�شم لهم يف �شباح نوراين قد يكون 
هو ليلة قدرهم املرجوة منذ ن�شف قرن ميني، اإخفاق القابلة وارد، وتنازع 

الآباء املدعني مدمر، كما قد تع�شف غوغاء املدرجات بكل �شيء.
عام ينف�س �شتاءه من جديد، اأهدابنا معلقة باجتاه الال�شيء، ننتظر اأن 
يعود رئي�س الوفاق احلكومي بالنجدة، قرع الأبواب موؤمل، لكن اجلوع اأكر 
اإيالمًا، تتناوب زوايا الروؤية علينا بكثافة، امل�شهد بو�شوحه خميف، لكننا 
الف�شائية  القنوات  �شيء،  كل  نرى  اأ�شبحنا  �شديقني،  كاأح�شن  معه  تاآلفنا 
امل�شهد ونحن عنا�شره  تاأتي بجديد، لأننا نحن  لنا ل  بالن�شبة  وال�شحف 

وقلوبنا هي م�شرح اأحداثه.
فهو باخت�شار جرمية ت�شليلية كاملة  اإن مل ي�شدق  التفاوؤل  اأن  اأعتقد 
كلها  املعطيات  مت�شائمة،  خانة  اإىل  م�شدودًا  اأحيانًا  اأجدين  لذا  الأرك��ان، 
جراحات  �شتتفاقم  فهل  ال��الدول��ة،  حلظة  يف  تعي�س  الآن  اليمن  تقول 
اللحظة اأم �شتلتئم، هل �شتتنف�س الدولة من جديد، املخا�شات خميفة اإن 
دققنا فيها، اأخطر ما فيها هو ال�شيطان الطائفي واجلهوي، مبا ينفثه من 
حروب  من  عليه  يحر�س  وما  املواطنة،  فكرة  من  للوعي  غا�شلة  خطابات 

ودماء با�شم اهلل ل ير�شاها اهلل ول تقرها العقول.
الرا�شمني،  جعبة  يف  املغيب  واإم��ا  اليمنيني،  حكمة  اإم��ا  اإذًا،  �شننتظر 
باإمكاننا اأن نفوت الفر�شة على املا�شي ونودعه اإىل رف متحفي يف ذاكرة 
با�شمه  احلروب  واإ�شعال  اإليه  ان�شدادنا  يف  ن�شرت�شل  اأن  وباإمكاننا  التاريخ، 
اأو  حزبًا  اأو  كان  �شخ�شًا  لأح��د  �شخ�شيُا  حقًا  لي�س  فالتغيري  اأجله،  ومن 
غايته  تكون  اأن  يجب  ث��وري  اجتماعي  فعل  التغيري  مذهبًا،  اأو  منطقة 
الإن�شان وكرامته، التغيري لي�س �شعارًا لتدجني الب�شر يف حظرية �شلطوية 
جديدة تطنب يف مديحها ن�شرات التا�شعة، ول التاأ�شيل ل�شتن�شاق ن�شوة 
ودولة  اإن�شان  بناء  التغيري  غابرة،  �شلطة  باإق�شاء  طربًا  عام  كل  حلظية 
وم�شاواة اجتماعية، التغيري هو الإذعان لقوة العقد الجتماعي بعدالته 
اأن  اأردن��ا  اإن  اإليه  ن�شعى  اأن  ينبغي  ما  وهذا  نفهمه  اأن  يجب  هكذا  و�شموه، 

ننت�شر للحياة وللم�شتقبل، ونخيب ظن القابلة امل�شتوردة.

يكون  قد  ملواطنيه،  يقدمه  ما  مبقدار  جمازيًا  اأو  حقيقيًا  يكون  الوطن 
جنة يف الأر�س يتهافت عليها الوافدون، وقد يتحول اإىل �شجن كبري جدًا 
كما هو حالنا، �شجن كبري تتحكم به مراكز قوى تت�شارع بينها وتتقاتل، 
ويف كل معاركها نحن جنودها، ودماوؤنا هي وقود اأجمادها اخلائبة. وطن 
يدمي  وطن  اآدميتك،  يحرتم  ل  وطن  حقك،  يعطيك  ل  وطن  يحميك،  ل 
قلبك بحبه ويترباأ منك يف اأول اختبار حقيقي يهدد حياتك. وطن كهذا 

بالتاأكيد وطن جمازي ل عالقة لقلوبنا به.
علي ربيع

الرجل امل�شهور 
نظارات  يلب�س  ثم  جميعا،  النا�س  ليعرفه  جهده  اأق�شى  يبذل  �شخ�س 

�شوداء ليتحا�شى معرفة النا�س له بعد ذلك.
بندر عقالن

رْي يِف َكِلَماِتِكم اّلكِيبَوَرّدّية ~ َتُكْون َزْرَعًا ُمْثِمَرًا َيْوم اْلِقَياَمة و  اْبَذُروا اخْلَ
�َشَنات .. ْيَدًا يِف ِمْيَزان احْلَ َر�شِ

اْل��َع��َوامِل  َه��ِذه  يِف  ا�ْشَعْوا  ،،و  اْلأَْه����َداف  ُعوا  �شَ و  ��َواَي��ا  اْل��َنّ اْح�َشُنْوا  ف�� 
ة   ل�� اَجل اهلْلَّ )( ْوِنَيّ اْلإَِلْكرْتُ

Fahed Yousif 

اآخلم�شه   « حول  كيف  اآل�شاآحر  �شفت   ، :باآباآ  لأبوه  يقول  اأماراتي  طفل 
درهم « اإىل حماآمه . . ! 

رد عليه اأبوه : هذاآ �شاآحر مبتدئ ،، اأنت ماآ �شفت اأمك كيف حتول 
» راآتبي » ل�� ف�شتاآن .. !!

�شباأ امل�شلحي
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غياب ال�ضباب �ضيا�ضيًا .. امل�ضوغات والتداعيات والتحديات ..!!
           -  حتقيق / هايل على املذابي )اليمن ( 

                    
 

العي�س  بلقمة  ال��دائ��م  ال�شباب  لن�شغال  لعل 
الأقل  -على  ي�شكنهم   ال��ذي  امل�شتقبل  بناء  وهاج�س 
اأن   اأو   ، �شيا�شيًا  لغيابهم  امل�شوغ  هو   - العربي  الوطن  يف 
ال�شيا�شية تتطلب ملكات خا�شة وخمزون  اللعبة  تكون 
ح�شاري عايل ولعل ذلك اأي�شًا ل يفهمه ول يتقنه �شوى 
كما  وهذا  الأبي�س  ال�شعر  فوديهم  يزين  الذين  اأولئك 
يبدو هو ال�شائد  الذي يعتنقه النا�س وتبناه وعيهم ويف 
حني حاول ال�شباب اأن يثبتوا ذواتهم ويحققوا وجودهم 
يف هذا العامل )عامل ال�شيا�شة ( فاإن ذلك ال�شائد الذي 
اعتنقه النا�س يقف لهم باملر�شاد، حتى ولو قاموا بثورات 
يف  ح�شور  لهم  لي�س  ذلك  رغم  فاإنهم  وتبنوها  تغيريية 
نهاية املطاف، بل ورمبا تداعت لهم اأ�شباب احلياة فحال 
ذلك دونهم ودون طموحاتهم وم�شاركتهم ال�شيا�شية واإن 
اأن تكون تلك هي الأ�شباب يف حالت خا�شة فاإن  تعذر 
– هم احلائل الذي يغيبهم  – اإن �شح الت�شنيف  الكبار 
ويحجب الروؤية باأعذار وحجج واهية منها قلة الوعي 
يف  وحقهم  ال�شباب  اأولئك  دون  واجلدية  الن�شج  وعدم 
امل�شاركة يف �شنع القرار والتعبري عن روؤاهم وحول ذلك 
من عوائق وحتديات اأجرينا هذا التحقيق وخرجنا مبا 

نطرحه الآن بني اأيديكم ....
 

!!.. التعليمية  املناهج  �ضعف 
 

وليد عبد احلفيظ ماجد- رئي�س مركز تنمية �شباب 
العام  الأمني  للدميقراطية  الجتماعي  باملنتدى  اليمن 

امل�شاعد ل�شبكة التكامل ال�شبابية العربية– يقول :  
امل�شاركة  اأم���ام  وامل��ع��وق��ات  التحديات  اأه��م  تتمثل   
العربية  املنطقة  يف  لل�شباب  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
اأول يف املنظومة التعليمية و�شعف مناهجها  التعليمية 
التي تعمل على دعم امل�شاركة ال�شيا�شية والقت�شادية 
كذلك   ، ال�شباب  �شفوف  بني  الأمية  وانت�شار  لل�شباب 
هذه  يف  للمواطنة  الدميقراطية  مفاهيم  اأدراج  عدم 
بني  البطالة  انت�شار  والفقر  البطالة  ثانيًا:  املناهج 
�شفوف ال�شباب بحيث ت�شل على �شبيل املثال يف بالدنا 
اليمن اإىل ما يزيد عن 26% وهذا موؤ�شر خطري ي�شعف 
، كجانب  لل�شباب  ال�شيا�شية والقت�شادية  امل�شاركة  من 
اآخر ل اأن�شى احلديد حتول الأحزاب ال�شيا�شية حيث ل 
توؤدي الدور الفاعل يف حتقيق امل�شاركة ال�شيا�شية ويتم 
اأطار كل  ال�شباب ب�شكل عام يف دائرة واحدة يف  ح�شر 

حزب وهذا يعجزهم عن امل�شاركة يف �شنع القرار.
 

!!.. ال�ضيا�ضية  الأحزاب  يف  دائمًا  مهم�ضني  ال�ضباب 
 

اللطيف  عبد  فهد   
من مركز املعلومات :

هم  طبعًا  ال�شباب   
ال��دي��ن��ام��و امل��ح��رك يف 

العربي  املجتمع  �شواء  اأي جمتمع 
عوائق  لدينا  متثل  ..دائ��م��ًا  الغربي  املجتمع  اأو 

كبرية ي�شببها الفقر والبطالة وهذه تعيق حركة 
ال�شباب من العمل داخل منظمات املجتمع املدين 

ال�شريان  اأو  احلياة  �شناع  هم  ال�شباب   دائمًا   ،
تنمية  هو  املنظمات  ودور  باحلياة  الناب�س 

القيادة  على  تدريبهم   ، وتوعيتهم  ال�شباب 
اأي�شَاً،  التطوعي،  العمل  على  تدريبهم 

هناك دور الأحزاب ال�شيا�شية ويتمثل 
وال�شباب  املجتمع  داخ���ل  احل���راك 

الأح������زاب  م��ه��م�����ش��ني يف  دوم������ًا 
يو�شعون  ل  حيث  ال�شيا�شية 

ول  ال��ق��رار  �شنع  اأم��اك��ن  يف 
الربامج  جميع  يف  يو�شعوا 

الأح���زاب  يف  عملها  يتم  ال��ت��ي 
يعني  املنظمات  يف  ال�شيا�شية 
اإ�شراكهم اإ�شراك حقيقي يف �شنع 
جمموعة  تدريب  واأي�شًا  القرار 
من ال�شباب الذي ي�شتطيعون نقل 

جتاربهم اإىل ال�شباب الآخر.
 

!!.. القت�ضادي  العائق 

 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  دماج  ثريا  الأ�شتاذة/    *

اأوام التنموية الثقافية � اليمن تقول :  
الوطن  يف  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  احلقيقة  يف   
العربي مل تكن يف اأوج ازدهارها ومل ت�شل اإىل املرحلة 
املطلوبة واأعتقد اأن ال�شبب الأ�شا�شي يف ذلك هو العائق 
القت�شادي، ال�شباب العربي اهتماماته هي كيف يح�شن 
بال�شيا�شة  اهتمامه  بالتايل   ، ودخله  املعي�شي  و�شعه 
فيه  يفكر  �شيء  اآخر  تكون  قد  ال�شيا�شية  بامل�شاركة  اأو 
حت�شني  ميكن  ل  حيث  �شعبة  فهي  للحلول  بالن�شبة  اأما 
و�شع كل ال�شباب اقت�شاديًا حتى واإن كان موؤهاًل فالوقت 
اأجل حت�شني م�شتواه  الثالثة من  اأو  ال�شغلني  ي�شيع بني 
ور�شة  اأقرارها يف  التي مت  التحالف  فكرة  لكن  املعي�شي 
العمل اخلا�شة بال�شباب وامل�شاركة ال�شيا�شية كانت فكرة 
احلكومة  اإىل  ال�شباب  نحن  هموما  ت�شل  حيث  ممتازة 
حلوًل  يجدوا  اأن  املحتمل  من  ال��ق��رار  �شناع  وم��واق��ع 
امل�شاركة  اإىل  الدخول  يف  املجال  يف�شحوا  اأو  مل�شاكلنا 
يف  تكمن  م�شكلة  هناك  ولكن   ، القرار  و�شنع  ال�شيا�شية 
وجود ال�شباب اأنف�شهم حتى اإذا اأتيحت ل�شاب ما فر�شة 
امل�شاركة يف �شنع القرار فاإنه ل ي�شتغل هذه الفر�شة .. 
اإىل  الو�شول  يف  التفكري  عدم  اأنف�شهم  ال�شباب  م�شكلة 

هذه املنطقة اأو اإىل امل�شتوى يف الوطن العربي.
 

!!.. �شيا�شية  ثقافة  لديه  ليوجد  الطالع  اجليل 
 

�شارة عبد الكرمي- جمعية �شيدات الأعمال املهنيات- 
ال�شعودية:

ال�شيا�شي  املجال  يف  ال�شباب  ينخرط  اأن  مهم  �شيء   
يتاأ�ش�س  لأنه  �شغره  من   ، �شيا�شية  ثقافة  لديه  ويكون 
ثقافة  ل��دي��ه  ي��وج��د  ل  ال��ط��ال��ع  اجل��ي��ل  وه���ذا  عليها 
معينة   مراكز  اأو  جمعيات  اإن�شاء  يلزم  ل��ذا  �شيا�شية. 
اأجل  من  عربية  دول��ة  كل  يف  يتجمعوا  حتى  لل�شباب 
املراكز  تلك  يف  ويعملوا  املجال  هذا  يف  ينخرطوا   اأن 
يتابعوا  اأن  وعليهم   ال�شيا�شية،  خرباتهم  تتكامل  حتى 
املعوقات  ، وعن  الأخ��رى  الدول  الأح��داث احلا�شلة يف 
فهي  فاحلكومات  لل�شباب  ال�شيا�شية  للم�شاركة  بالن�شبة 
منذ  �شيا�شية  ثقافة  هناك  يكون  اأن  يجب  عائق  اأكرب 
وكل   ، الدرا�شية  املناهج  يف  قلياًل  قليال  تدخل  البداية 
بهذه  النا�س  يقتنع  حتى  وال�شرب  الوقت  يلزمه  ذل��ك 

الأفكار وي�شت�شيغوها.
 

!!.. �ضركاء  لي�ضوا  ال�ضباب 
 

وال�شالم اأديب �شليم – القد�س  التعاون  مركز   –

ال�����دويل - 
م�شاريع  م��دي��ر 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين – 

فل�شطني قال :
يف  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة   
كانت  اإن  وحتى  �شعيفة  العربي  الوطن 
قوية فهي �شكلية لي�شت نابعة من م�شاركة �شيا�شية 
حقيقية ، ال�شباب لي�شوا �شركاء ، وذلك نتاج جمموعة 

عوامل موجودة يف الدول العربية وهذا ناجت عن التخلف 
امل�شتدامة يف  التنمية  القدرة على ال�شتمرار يف  وعدم 
م�شاركة  هي  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وهذه  العربي  الوطن 
�شعيفة ول تدخل يف جهور امل�شتدامة يف الوطن العربي 
ول  �شعيفة  م�شاركة  هي  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وه��ذه 
تدخل يف جوهر اأو �شلب احلقيقة، لذلك اأ�شبح ال�شباب 
املجتمع  غالبية   ي�شكلون  اأنهم  مع   - العربي  الوطن  يف 
امل�شوؤولية  لكن  دورهم �شعيف ول يتحملون    - العربي 
ال�شيا�شية، وكردة فعل على الظروف التي هم موجودين 
فيها وهذا ال�شيء قد يكون خطري على م�شتقبل الوطن 
العربي والهوية العربية يف حال عدم تفعيل امل�شاركة 
تعيق  عوامل  عدة  هناك  اأن  كما  لل�شباب.  ال�شيا�شية 
موروثات  منها  جزء  تكون  قد  �شيا�شيًا  ال�شباب  م�شاركة 
ثقافية وحلد اليوم نحن مل ن�شتخل�س منها ، كانتظارنا 
اأقل  اأو  �شواب  غري  على  كان  واإن  حتى  الكبار  من  احلل 

خربة، اأما العامل الثاين فهو العامل القت�شادية.
 

!!.. موجودة  غر  ال�ضباب  م�ضاركة 
 

حف�شة اأفيالل – نا�شطة يف جمعية اخليمة يف املغرب 
وباحثة لها راأي مفاده :

يف  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  عن  نتحدث   عندما   
الوطن العربي ن�شتطيع اأن نقول اأنها غري موجودة ، ويف 
الوطن العربي هناك ت�شابه كثري ، لكن يجب اأن ل نن�شى 
القرتاع  �شن  مثاًل  لآخر  بلد  من  خ�شو�شيات  هناك  اأن 
يختلف من بلد لآخر وهناك دول كثرية قطعوا اأ�شواط 
الق��رتاع  اأو  للت�شريع  ع�شرين  �شن  اإىل  و�شلوا  كبرية 
..الخ،  لكني اأعتقد اأن هذا التعدد املوجود داخل الوطن 
العربي ت�شتطيع اأن ت�شتفيد منه كل البلدان واأعتقد اأن 
املعوق الرئي�شي هو غياب التداول على م�شتوى الأحزاب 

ول  ال�شباب  ل��ق��درات  اعتبار  يوجد  ل  ال�شيا�شية 
لفاعلية ال�شباب يف املجتمع وغالبًا توؤجل هذه القدرة 
وهذه الفاعلية اإىل امل�شتقبل وهذا هو اخلطاأ الكبري، 

مل  العربي  الوطن  يف  التعليم  ج��ودة  هو  اآخ��ر  �شيء 
ت�شل اإىل امل�شتوى املطلوب فلو كان لدينا �شباب مثقفني 

عندهم م�شتوى من الوعي،  م�شتوى علمي اأكادميي، فاأن 
اأن   ال�شيا�شية. كما  امل�شاركة  املجال يف  لهم  �شيفتح  ذلك 
م�شاألة ال�شباب ل تخ�س ال�شباب فقط واإمنا هي م�شاألة 
تخ�س املجتمع وهي م�شوؤولية جميع ال�شرائح، يجب اأن 
من  وغريها  اجلامعات  يف  لل�شباب  قمع  هناك  يكون  ل 

موؤ�ش�شات املجتمع �شواء املدين اأو غريه، ويجب اأن 
ل يقت�شر على احلكومات فقط،  بل قد تكون 

منظمات املجتمع املدين �شليعة يف الأمر 
ولها يد يف ذلك..

 
اأكرب  وقوانينها  الدولة 

العوائق....!!

 
امل�شقطي– رئي�س جمعية  حممد  

�شباب البحرين حلقوق الإن�شان – البحرين 
قال :

 من اأهم املعوقات التي ت�شادف ال�شباب يف م�شاألة 
لديها  ال��دول��ة  اأن  ه��و   طبعًا،  ال�شيا�شية  امل�شاركة 

اأو غري  املحدثة  القوانني غري  معوقات كثرية من خالل 
الدولة  متار�شه  ال��ذي  واملنع  القمع  وكذلك  املطبقة، 
منظمات  لإن�شاء  الرتاخي�س  منح  عدم  يف  ال�شباب  على 
لبع�س  ال�شماح  اأو  امل��دين،  املجتمع  ملوؤ�ش�شات  مراكز  اأو 
نف�س  يف  ،اأي�شا  داخليًا   ، للعمل  ال�شبابية  التحالفات 
�شبابي  وعي  هناك  يكون  باأن  ت�شمح  ل  الدولة  الوقت 

يف  م�شكلة  هناك  وكذلك  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شاألة  يف 
عملية اإدراج املفاهيم ال�شيا�شية والدميقراطية وحقوق 
الإن�شان يف املناهج التعليمية. كما اأن ال�شباب ل يرغبون 
يف العمل يف الق�شايا ال�شيا�شية ل�شبب معني هو اخلوف من 
عمليات القمع املنهجية التي متار�شها ال�شلطة على عقول 
احلركي  ال�شبابي  الفكر  رواج   عدم  يف  �شواء  ال�شباب 
والعملي اأو من خالل عمليات القوانني غري الفاعلة اأو ما 
�شابه ذلك، هذا يوؤدي ومن خالل وجهة نظر الكثري من 
علماء النف�س وعلماء الجتماع اإىل انخراط  كثري من 

الفئات ال�شبابية  يف عمليات العنف.
 

!!... مهم�ش  ولكنه  مهم  راأيهم  ال�ضباب 
 

نور ر�شتم – من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية 
فلي لبنان قالت :

اأهمها  ال�شباب  تواجه  التي  والعوائق  التحديات   
ال�شيا�شية  العملية  يف  ال�شباب  اإ�شراك  عدم  واأغلبها 
عليه  بنيت  ما  ذلك  �شبب  والجتماعية  والقت�شادية 
جمتمعاتنا من اأن الكبار هم من يفهمون اأو هم الفاهمون 
اأكر ، اأما ال�شغار ) ال�شباب ( فراأيهم يف قد يكون مهمًا 
اإحباط  عندهم  �شار  فال�شباب  كثريا،  مهم�س  اأن��ه  اإل 
و�شار عندهم م�شاكل، لذلك  يجب اأن يكون لدى ال�شباب 
قوة واأول �شيء لذلك هو اأن يكون هناك توعية ليعرف 
ما  اأو  ي�شلوا  اأن  ي�شتطيعوا  اأين  واإىل  حقوقهم  ال�شباب 
احلقوق  تلك  ممار�شة  لهم  يت�شنى  وكيف  حدودهم  هي 

يف املجتمع.
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ب��ع��د ���ش��ائ��ع��ة م���وت���ه���ا.. ف��ي��ف��ي ع��ب��ده: 
م�����س خ��اي��ف��ة م���ن امل����وت وك��ف��ن��ي جاهز

بعد انت�شار ال�شائعات عليها، اأبدت الفانة امل�شرية فيفي عبده انزعاجها 
عن تكرار اأنباء وفاتها للمرة الثانية خالل فرتة وجيزة، واأو�شحت عبده 
اإحداها اىل هاتفها  ر�شائل هاتفية و�شلت  اأطلقها عرب  ال�شائعة  اأن مروج 
املحمول والتي تقول: »انتقلت اىل رحمة اهلل الفنانة فيفي عبده، اأدعوا 
عملها  عن  ل�شغالها  حماولة  هي  ال�شائعة  تلك  ان  معتربة  بالرحمة«،  لها 
الفني وخ�شو�شا بعدما قامت بتوقيع عقد اجلزء الثاين من م�شل�شل »كيد 

الن�شا«.
وقالت فيفي »انا ل اخاف املوت وكفني جاهز يف اي وقت، والذي يغار 

مني يعمل مثلي وي�شلم امره لربنا ول يرتك �شيئا بداخله«.
ال�شائعة  هذه  اط��الق  وراء  �شهرية  فنانة  ان  فيفي  من  مقربون  وق��ال 
لالنتقام منها، ومل تك�شف هذه امل�شادر عن ا�شم الفنانة ال انها اأملحت اىل 
من  زيجاتها  ب�شبب  الخ��رية  الون��ة  يف  كبريا  جدل  اث��ارت  �شخ�شية  انها 

اثرياء عرب. 

فهمي ت��ي�����ش��ري  ال��ف��ن��ان��ة  ���ش��د  ���ش��ك��وى 

قدم الفنان مراد موايف �شكوى �شد الفنانة تي�شري فهمي بنقابة املمثلني 
لعدم ح�شوله على باقي م�شتحقاته املالية عن دوره يف م�شل�شل »الهاربة« 
اأنه مل يح�شل من اأجره �شوى على األف جنيه وهو ما ي�شاوي حلقة  واأكد 

واحدة. 
اأن امل�شكلة التي تواجه مراد موايف هي عدم ح�شوله  ويجدر بالإ�شارة 

على عقد من ال�شركة يو�شح اأجره لذا فاإن مطالبته حتتاج اإىل اإثبات. 
نقابة  اأول  وكيل  ال�شريطي  �شامح  الفنان  ال�شكوى  ببحث  حالًيا  ويقوم 

املمثلني ورئي�س جلنة ال�شكاوي ح�شب ماورد بجريدة امل�شاء. 

بهاء الدين حممد يقا�ضي عمرو دياب ب�ضبب »ل�ضه خيايل« و«كله عادي«
اأن  عن  ت��ردد  ما  حممد  الدين  بهاء  الغنائي  ال�شاعر  نفى 
دياب  عمرو  الكبري  النجم  مع  خالفه  وراء  احلقيقي  ال�شبب 
هو تعاونه مع تامر ح�شني وجناح اأعمالهما مًعا، وذلك بح�شب 

�شحيفة »و�شو�شة«. 
واأكد بهاء الدين اأن اخلالف بينه وبني عمرو دياب ب�شبب 
قدم  ق��د  دي��اب  لأن  ع���ادي«  و«ك��ل��ه  خ��ي��ايل«  »ل�شه  اأغنيتي 
به  اخلا�س  ال��رادي��و  على  واأذاعهما  حفالته  يف  الأغنيتني 
دون اأن ي�شتاأذن بهاء الدين اأو يبلغه اأنه �شي�شرتيهما منه من 
الأ�شا�س لأن بهاء الدين قد عر�شهما عليه عندما كان يح�شر 

لألبوم »بناديك تعاىل« لكن عندما مل 
به  فوجئ  ثم  ي�شرتيهما،  لن  اأن��ه  ظن  الأل��ب��وم  يف  ي�شدرا 

يقدمهما. 
دياب،  مقا�شاة  قرر  قد  اأنه  اإىل  حممد  الدين  بهاء  واأ�شار 
لكنه اأوقف الإجراءات القانونية �شده حتى يعلق دياب على 

ما حدث، وهذا مل يحدث حتى الآن. 

����ش���الف ف��واخ��رج��ي 
ت���ت���ح���دى ال����ث����ورة 
ال�����������������ش��������وري��������ة 
مب�����ش��ل�����ش��ل ج��دي��د

لإ�شقاط  �شعبية  ثورة  ت�شهد  التي  �شوريا  تعي�شها  التي  الظروف  كل  رغم 
نظام ب�شار الأ�شد، ت�شتعد �شالف فواخرجي لبطولة م�شل�شل �شوري جديد. 
»امل�شابيح  م�شل�شل  لت�شوير  ت�شتعد  اإنها   MBC ملوقع  �شالف  وقالت 

على  قادرون  ال�شوريني  الفنانني  اأن  لإثبات  منها  حماولة  يف  ال��زرق«، 
العمل والإنتاج رغم كل الظروف. 

ويتناول امل�شل�شل اجلديد تاريخ �شوريا يف حقبة 
الأربعينيات من القرن املا�شي، يف ظل ال�شتعمار 
الذي  الوقت  يف  اخلطوة  تلك  وتاأتي  الفرن�شي، 
يف  ومظاهرات  دامية  اأحداًثا  �شوريا  فيه  ت�شهد 
ال�شوري  الرئي�س  برحيل  تطالب  ربوعها  جميع 
�شقوط  عن  ت�شفر  والتي  ونظامه،  الأ�شد  ب�شار 

قتلى وم�شابني ب�شكل �شبه يومي. 
وتعد �شالف من كبار املعار�شني للثورة ال�شورية 
واملطالبني با�شتمرار ُحكم الأ�شد امل�شتمر منذ 12 

عاًما. 

احلفل ال�شنوي الأول للجامعة الإ�شالمية الأمريكيةفرع نيويورك
املكان: مركز اندلو�شيا الإ�شالمي - ينكرز

الزمن: ال�شبت 28 يناير املوافق 5 ربيع الأول ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء.
ال�شيوف: ال�شتاذ م�شطفى �شاهني  واأع�شاء  هيئة التدري�س. 

املدعوين: جميع طالب اجلامعة وكذا اجلالية الكرمية رجاًل ون�شاًء، والدعوة عامة للجميع.
الع�شاء: جلميع احلا�شرين رجاًل ون�شاًء.

COME CELEBRATE THE FIRST ANNIVERSARY
FOR THE ISLAMIC AMERICAN UNIVERSITY NEW YORK BRANCH

Where: Andalusia Islamic Center
(380 Walnut Street, Yonkers, NY 10701)
When: Saturday January 28 at 6:00 PM

Guests: Br. Moustafa Shahin and faculty members.
All brothers and sisters are invited.

Dinner will be served for all.
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كلمات متقاطعة

م�شاعد طبيب يبحث عن عمل يف بروكلني
 دبلوم م�شاعد طبيب 2011

 يتقن العربية والجنليزية  ويتقن كل واجبات املكتب.
 اإذا كنت مهتما يرجى الت�شال بي على العنوان التايل :

 347-549-1722
 medical assistant looking for work in brooklyn
 has medical assistant diploma 2011

 speaks arabic & english.has  exellent
 communication skills&  knows all the

 office duty.
  if you interested please call me at :

  347-549-1722

�عـــــــــــــالن

مطلوب مدبرة منزل م�سلمة جتيد �للغة �لإنكليزية يف 
ولية كنكتيكت بر�تب مغر. �لرجاء �لت�سال بالرقم: 

 860-543-5400
 Muslim family in Connecticut seeking a

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

board. Please email: aidlibi@yahoo.com

�عـــــــــــــالن
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ناقالت حرب  ت�سن  قد  و�إير�ن  مدربة..  ودلفني  جديدة..  قتالية  ب�سفن  ت�ستعد  �أمريكا   
الحتاد  اتخذه  الذي  القرار  ي�شكل 
النفط  على  حظر  بفر�س  الأوروب���ي 
يوم  عليه  ات��ف��ق  وال����ذي  الإي�����راين، 
الأوروبيون،  اخلارجية  وزراء  الثنني 
تنفجر  اأن  املقرر  من  موقوتة،  قنبلة 
اليوم،  ذل��ك  يف  )مت��وز(.  يوليو   1 ي��وم 
بح�شب حزمة اإجراءات مطروحة على 
اأوروبا  �شتتوقف  بروك�شل،  الطاولة يف 
وهو  اإي���ران،  م��ن  النفط  ا�شترياد  ع��ن 
�شادرات  اإجمايل  خم�س  نحو  ميثل  ما 
�شيتم فر�س  نف�شه،  الوقت  الدولة. يف 
التمويل  ت�شتهدف  اأمريكية  عقوبات 
اإيران. ورمبا  النفط يف  العاملي لتجارة 
ت�شدير  اإي���ران  باإمكان  زال  ما  يكون 
ولكن  اآ���ش��ي��ا،  اإىل  نفطها  م��ن  كمية 

بخ�شومات كبرية.
وعلى عك�س العقوبات ال�شابقة على 
اإيران، �شوف يلحق حظر النفط ال�شرر 
بجميع املواطنني وميثل تهديدا للنظام. 
اأن  لقد ذكرت طهران منذ وقت طويل 
تلك الإجراءات �شتكون مبثابة اإعالن 
خرباء  وه��ن��اك  اإي����ران،  على  للحرب 
يوافقون على هذا  الغرب  قانونيون يف 
مبا�شر  ب�شدام  التهديد  اأن  بيد  الراأي، 
يف اخلليج تراجع خالل نهاية الأ�شبوع 
»يو  الطائرات  حاملة  ع��ربت  عندما 
التي  عملها  وفرقة  لينكولن«  اإ�س  اإ�س 
اإم  »اإت�س  الربيطانية  الفرقاطة  ت�شم 
فرن�شية،  و�شفينة حربية  اأرغيل«  اإ�س 
ح��وادث.  وق��وع  دون  من  هرمز  م�شيق 
حتذيرات  من  الرغم  على  ذل��ك  وك��ان 
وج��ه��ت��ه��ا ق�����وات احل���ر����س ال���ث���وري 
مفادها  ال�شهر  ه��ذا  بداية  الإي���راين 
حاملة  ع��ودة  طريق  �شتعرت�س  اأن��ه��ا 

الطائرات الأمريكية اإىل املنطقة.
التوترات  اأن  امل��وؤك��د  م��ن  اأن��ه  غ��ري 
�شتظهر على ال�شطح جمددا مع اقرتاب 
موعد �شريان العقوبات املفرو�شة على 
املتحدة  الوليات  ب��داأت  وقد  النفط. 
الع�شكري  وجودها  تكثيف  يف  بالفعل 
الثوري  احلر�س  ويخطط  املنطقة،  يف 
الإ���ش��الم��ي الإي�����راين لأل��ع��اب حرب 
و�شرح  املقبل.  ال�شهر  جديدة  بحرية 
فدوي،  علي  البحرية،  ال��ق��وات  قائد 
لوكالة اأنباء »فار�س« يف وقت �شابق من 
هذا ال�شهر، باأن التدريبات املقبلة التي 
�شتكون  العظيم«  »الر�شول  ا�شم  حتمل 
ال�شابقة،  احل��رب  األعاب  عن  خمتلفة 

دون اخلو�س يف التفا�شيل.
يعترب  الإي����راين  النفط  اإم���داد   *
الرئي�شي  ال�شريان  هو  هرمز  م�شيق 
اخلليج  منطقة  خالله  من  متد  ال��ذي 
العامل بالنفط. رمبا يكون لقدر ب�شيط 
برفع  متكافئ،  غري  تاأثري  ال�شغط  من 
العامل وحدوث  النفط اخلام يف  اأ�شعار 
على  امل��ع��ت��م��دة  ال����دول  يف  جم��اع��ات 
نقطة  اأ�شيق  عند  العامل.  يف  النفط 
له، بني �شبه اجلزيرة العمانية واجلزر 
يبلغ  عبا�س،  بندر  قبالة  الإي��ران��ي��ة 
القنوات  لكن  ميال،   20 امل�شيق  عر�س 
ثلث  م��ن  اأك���ر  اأ�شفلها  ي��ت��دف��ق  ال��ت��ي 
النفط املنقول عرب املحيط )17 مليون 
اإذ  اأ�شيق،  تعترب  يوميا(  نفط  برميل 
البرتول  ناقالت  مم��رات  عر�س  يبلغ 
املياه  ع��رب  فقط،  ميلني  اجت��اه  ك��ل  يف 
اإىل  جمددا  ثم  عمان،  قبالة  العميقة 
الإقليمية  املياه  داخل  الغرب،  اأق�شى 

الإيرانية.
تكون  ال��ذي  املوقع  هو  هذا  ويعترب 
فيه ناقالت النفط اأكر عر�شة ملحاولة 
من جانب اإيران لإغالق م�شخة النفط 
اأن  اإي��راين  م�شوؤول  لبث  وما  العاملية. 
انتقاما  امل�شيق،  اإغ��الق  باحتمال  لوح 
م��ن ال��ت��ه��دي��د ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
اإيران، حتى ارتفع ال�شعر العاملي للنفط 
جنيها   74( دولرا   115 اإىل  اخل��ام 
ثبات  حالة  ويف  للربميل.  اإ�شرتلينيا( 

هذا ال�شعر على املدى الطويل، �شيكون 
باهظا بالدرجة الكافية لكبح اأي قدر 
القت�شادي  النتعا�س  من  ب�شيط  ولو 

العاملي.
ال��ق��وات  اإج�����راء  يجعل  م��ا  وه���ذا 
�شالحا  اخلليج  يف  الإيرانية  البحرية 
قويا، غري اأنه بال �شك �شالح ذو حدين، 
رمب��ا يكون اأك��ر اإ���ش��رارا ب��اإي��ران منه 
بخ�شومها، فبينما، رمبا، تتمكن اململكة 
امل�شيق  عبور  من  ال�شعودية  العربية 
وحدات  كل  فاإن  نفطها،  اأنابيب  بخط 
غرب  تقع  الإيرانية  الطرفية  النفط 
اإيران  تقطع  �شوف  الختناق.  نقطة 
�شريان حياتها الذي ي�شكل اأكر من 60 

يف املائة من اقت�شادها.
اأو�شحت  فقد  ذل���ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املالحة  تعطيل  اأن  املتحدة  الوليات 
من  اأحمر«،  »خط  اخلليج  يف  البحرية 
�شاأنه اأن يدفع لتخاذ رد فعل ع�شكري 
النووية  املن�شاآت  فيه  �شتدخل  �شامل 
الإيرانية �شمن قائمة اأهداف العملية 
ا�شتبعد  الآن،  وح��ت��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة. 
على  هجمات  �شن  الأم��ريك��ي  اجلي�س 
�شن  تكاليف  اإن  اإذ  النووي،  الربنامج 
حرب �شد اإيران تفوق مكا�شب تاأجيل 
وزير  تقدير  بح�شب  النووي،  الربنامج 
الدفاع، ليون بانيتا، لعام اأو عامني على 
الأكر، لكن اإذا كانت الوليات املتحدة 
فاإن  النفط،  ب�شاأن  ح��رب  يف  �شتدخل 

حتليل التكلفة والعائد �شيتغري.
على  امل�شيق  اإغ���الق  ف��اإن  ث��م،  وم��ن 
 – انتحاريا  عمال  يكن  مل  اإن   – الفور 
غري  ال�شرر،  اأبلغ  باإيران  �شي�شر  فاإنه 
لي�س  طهران  يواجه  ال��ذي  اخليار  اأن 
ترقى  ل  كثرية  خيارات  ثمة  ثنائيا. 
للم�شيق؛  الكامل  الإغالق  م�شتوى  اإىل 
من  النفط  جت��ارة  عرقلة  من  اأ�شكال 
اخل��ام  النفط  �شعر  ت��رف��ع  اأن  �شاأنها 
بنفع  يعود  نحو  على  مرتفعا،  وتبقيه 
اإىل  ي�شل  ل  لكنه  اإي���ران،  على  كبري 
حرب.  ل�شن  ذري��ع��ة  يكون  اأن  درج��ة 
اخليارات  تلك  انتهاج  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
يتطلب دهاء وحكمة من جانب جميع 
اأم��را مطروحا  لي�س  وه��ذا  الأط���راف، 

باأية حال.
ففي فرتة يحتدم فيها التوتر ب�شكل 
ب��اإم��ك��ان ق��ائ��د ق���وات احلر�س  دائ���م، 
الثوري الإيراين ذي احلما�شة املفرطة 
حرب،  �شن  يف  اللحظة  هذه  ي�شتغل  اأن 
ع�شبي،  اأمريكي  قبطان  ي�شيء  قد  اأو 
قذائف  ع��ن  ث���وان  �شفينته  تف�شل 
لل�شفن، تقدير املوقف  اإيرانية م�شادة 
فيها  دخ��ل��ت  م��رة  اآخ���ر  ك��ان��ت  باملثل. 
امل�شيق  هذا  يف  نزاع  يف  واأمريكا  اإي��ران 
 ،1988 ع��ام  يف  التحديد،  وج��ه  على 
ت�شمى  �شواريخ  قاذفة  قذفت  حينما 
ركاب  طائرة  فين�شن�س«  اإ���س  اإ���س  »يو 
 290 م�شرع  عن  اأ�شفر  مما  اإي��ران��ي��ة، 

مدنيا، بينهم 66 طفال.
اإي����ر 655«  »اإي������ران  ���ش��ب��ح  ي��ل��ق��ي 
اإذ  احل��ال��ي��ة،  امل��واج��ه��ة  على  بظالله 
اأقوى  حتى  باأنه  احلادثة  تلك  تذكر 
العامل  يف  تقدما  واأك��ره��ا  اجليو�س 
ق���ادرة  ت��ك��ون  اأن  ب��ال�����ش��رورة  ل��ي�����س 
فيه  �شمح  موقف  على  ال�شيطرة  على 

بت�شاعد التوترات.
الأمريكية  الع�شكرية  اخليارات   *
ال�شالح  ق���وة  اأن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل  مم���ا 
من  اأم��ريك��ا.  ت�شرف  حت��ت  الكا�شحة 
اخلام�س  الأ�شطول  يدعم  اأن  املتوقع 
يف  وظيفته  تتمثل  ال��ذي  الأم��ريك��ي، 
يرتاوح  عدد  اخلليج،  منطقة  مراقبة 
طائرات.  حاملتي  اإىل  حاملة  بني  ما 
يف الوقت نف�شه، مع �شحب وزارة الدفاع 
من  قواتها  )البنتاغون(  الأمريكية 
العراق، فاإنها قد عززت بهدوء وجودها 
الع�شكري يف الكويت. وذكرت �شحيفة 

الآن  لديها  اأن  تاميز«  اأجنلي�س  »لو�س 
كتيبتا  بينها  من  هناك،  قوة   15.000
هليكوبرت.  ط��ائ��رات  ووح���دة  جي�س 
ويدعم الوليات املتحدة اأي�شا الوجود 
الربيطانيني  حللفائها  القوي  البحري 

ومن دول اخلليج.
الإيرانية  الع�شكرية  القوات  وتبدو 
بالقدر  قوية  لكنها  باملقارنة،  �شئيلة 
ال��ك��ايف لإحل���اق ���ش��رر ه��ائ��ل باملالحة 
غوا�شات  ثالث  متتلك  فهي  التجارية، 
»كيلو«  فئة  من  بالديزل  تعمل  رو�شية 
التي تعمل يف �شمت، ويعتقد اأنها تتمتع 
بالقدرة على زرع األغام، كما متتلك اأي�شا 
اأ�شطول �شخما من الغوا�شات ال�شغرية 
امل�شلحة  ال�����ش��غ��رية  ال���ق���وارب  واآلف 
العبور  ميكنها  لل�شفن  م�شادة  بقذائف 
رادار  قبل  من  اأث��ره��ا  يقتفى  اأن  دون 
كما  جدا،  قريبة  م�شافة  حتى  ال�شفن 
»ا�شت�شهاديني«  كتيبة  اأي�شا  لديها  اأن 
انتحاريني  مبهاجمني  تزودها  اأن  ميكن 

على اأهبة ال�شتعداد.
الأ�شطول  خم���اوف  اأك���رب  ويتمثل 
تلك  توظيف  احتمالية  يف  اخلام�س 
احلرب غري املتكافئة يف اإخ�شاع الأنظمة 
يف  خا�شة  ل�شفنه،  املعقدة  الدفاعية 
املوزعة  هرمز،  مل�شيق  ال�شيقة  احلدود 
ال�شخور  كثرية  الإيرانية  اجلزر  عند 
املليئة بالتجاويف والتي تعترب مثالية 
 ،2002 ع��ام  يف  �شرية.  هجمات  ل�شن 
بلغت  تدريبا  الأم��ريك��ي  اجلي�س  نظم 
تكلفته 250 مليون دولر )160 مليون 
»حتدي  ا�شم  يحمل  اإ�شرتليني(  جنيه 
الألفية«، وفيه �شنت الوليات املتحدة 
حربا �شد دولة مارقة جمهولة الهوية 
ال�شغرية  القوارب  من  كبري  عدد  لديها 
وك��ت��ائ��ب ا���ش��ت�����ش��ه��ادي��ني ع��ل��ى اأه��ب��ة 
ال�شتعداد. وفازت هذه الدولة املارقة، 
اأو على الأقل كانت فائزة، عندما قرر 
كبار �شباط البنتاغون اإنهاء التدريب. 
اأن  املفرت�س  من  ك��ان  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 
احلرب  كانت  حيث  العراق،  هو  العدو 
مع �شدام ح�شني تلوح يف الأفق، غري اأن 
منط القتال حاكى النمط الذي يتبعه 

احلر�س الثوري الإيراين.
وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني، رك���زت معظم 
خطط البحرية الأمريكية على كيفية 
مواجهة »تكتيكات احل�شد« – الهجمات 
باأعداد �شخمة  ال�شفن الأمريكية  على 
م��ن ال���ق���وارب وم��ئ��ات م��ن ال��ق��ذائ��ف 
يف  والأل��غ��ام،  النتحاريني  واملفجرين 

وقت واحد.
وا���ش��ن��ط��ن،  يف  اأ����ش���ب���وع���ني  »ك�����ل 
اأن حت�شر موؤمترا خمتلفا عن  باإمكانك 
�شام  قاله  ما  ه��ذا  احل�شد«،  تكتيكات 
بالقوات  متقاعد  كولونيل  غ��اردي��رن، 
بتدري�س  ق���ام  الأم��ريك��ي��ة،  اجل��وي��ة 
والعمليات  احلربية  ال�شرتاتيجيات 
الوطنية.  احل��رب  بكلية  الع�شكرية 
احلرب  األ��ع��اب  اأثبتت  »لقد  واأ���ش��اف: 
يلقي  معا  والألغام  القذائف  ح�شد  اأن 
الدفاع  على  ال�شفن  قدرة  على  ب�شغط 
ال��ذي  ال��ت��ح��دي  ويتمثل  نف�شها.  ع��ن 
كا�شحات  ت��اأم��ني  كيفية  يف  ت��واج��ه��ه 
اأ�شاليب  �شد  متتلكها  ال��ت��ي  الأل��غ��ام 

احل�شد«.
ا�شتجابات  اإح�����دى  مت��ث��ل��ت  وق���د 
نوع  تطوير  يف  الأم��ريك��ي��ة  البحرية 
وهي  األ  القتالية،  ال�شفن  من  جديد 
�شي  »اإل  ال�شاحلية  ال��ق��ت��ال  �شفينة 
امل�شممة  القتالية  ال�شفينة  وهي  اإ�س«، 
القوات  تكتيكات  ملواجهة  خ�شي�شا 
�شفينة  وتت�شم  الإيرانية.  البحرية 
و�شغرية  م�شقولة  باأنها  اإ���س«  �شي  »اإل 
م�شطح  غاط�س  وذات  وخفيفة  احلجم 
ميكنها  مب��ا  ك��ب��رية،  ب�شرعات  وت�شري 
املليئة  ال�شواحل  طول  على  العمل  من 

باجلزر.

اإن  ي��ق��ال  امل�شتويات،  اأدن���ى  وع��ل��ى 
بعدد  ا�شتعان  قد  اخلام�س  الأ�شطول 
املدربة على حتديد  الدلفني  من  كبري 

مواقع الألغام.
الفعل  رد  ���ش��ي��ك��ون  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
هو  احل�شد  تكتيكات  جت��اه  الأم��ريك��ي 
اجلو  يف  الأمريكية  الهيمنة  ا�شتغالل 
املوجهة  القذائف  من  الهائل  والعدد 
وب�شكل  ب�شرعة  الت�شعيد  يف  بدقة، 
القذائف  مواقع  جميع  لتدمري  هائل، 
الع�شكري  واملرفاأ  وال��رادار  الإيرانية 
لقد  ال�شاطئ.  على  امل��ي��اه  وح��واج��ز 
اجلوية  الهجمات  اأن  موؤكد  �شبه  بات 
واملواقع  القيادة  مواقع  اأي�شا  �شتتعقب 
قدر  وثمة  اأي�شا.  املحتملة  النووية 
تلك  فاعلية  يف  ال�����ش��ك  م��ن  حم���دود 
حتمل  اأنها  غري  كعائق،  ال�شرتاتيجية 
يف متنها خطر حتويل مناو�شة بحرية 
مدة  يف  �شاملة  ح���رب  اإىل  ب�شيطة 

ق�شرية.
* التكتيكات الإيرانية لهذا ال�شبب، 
اإىل  الع�شكريني  اخل��رباء  معظم  ي�شري 
اإجراء  انتهاج  اإي��ران  قررت  ما  اإذا  اأنه 
على  عقوبات  فر�س  من  لالنتقام  معني 
�شبيال  تنتهج  اأن  املرجح  فمن  نفطها، 
اآخر. يرى غارديرن اأن النموذج الأكر 
الناقالت«  »ح��رب  �شيكون  احتمالية 
عام  من  الفرتة  يف  والعراق  اإي��ران  بني 
الهدف  و�شيكون   .1987 اإىل   1984
من  وغريها  التاأمني  اأق�شاط  رف��ع  هو 
ال�شحن الأخرى، ومن ثم دفع  تكاليف 
الغرب  لإي��ذاء  كو�شيلة  النفط  اأ�شعار 
خالل  امل��ف��ق��ودة  ال��ع��ائ��دات  وتعوي�س 

احلظر.
اأي  يتخذوا  اأن  بال�شرورة  »لي�س 
اإجراء مبا�شر. اإذا ما انتهجوا التكتيك 
نف�شه الذي انتهجوه يف حرب الناقالت، 
يكون  ولن  لغم  موقع  حتديد  يتم  فقد 

منذ  التحديد  وج��ه  على  الوا�شح  من 
على  اأ�شياء  �شاأن  وم��ن  زرع��ه.  مت  متى 
النفط.  �شعر  ترفع  اأن  ال�شاكلة  ه��ذه 
اأ�شعار  يف  ارت��ف��اع  عن  النا�س  يتحدث 
النفط، لكن الأمر رمبا يبدو اأقرب اإىل 
حالة ا�شتقرار ن�شبي يف الأ�شعار«، يقول 
الت�شعيد.  ع��دم  هو  »احل��ل  غ��اردي��رن: 
والبحث  الناقالت  بحماية  تبداأ  اإنك 

عن األغام«.
الثاأر،  اإي���ران  ق��ررت  م��ا  اإذا  وحتى 
لها  بالن�شبة  م��ربر  هناك  يكون  فلن 
يف  مبا�شر  فعل  رد  باتخاذ  تتقيد  اأن 
�شعر  ت�شتهدف  اأن  املمكن  من  امل�شيق. 
ت�شتهدف  ت��خ��ري��ب  ب��اأع��م��ال  ال��ن��ف��ط 
على  العربية  بالدول  النفط  من�شاآت 
اأن  اأو  للخليج،  اجلنوبي  ال�شاحل  طول 
ت�شتهدف امل�شالح الغربية باأي مكان يف 
�شنوات من فر�س  اأو  اأ�شهر  العامل، بعد 

حظر على النفط الإيراين.

718-238-6300

Free counseling by appointmentمبوعد م�سبق
زورو� مكتبنا يف ��ستوريا
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ترقبوها قريبا

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

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

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

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

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

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

 غربة يف ا�سمها ر�سالة



www.ghorbanews.com

FRIDAY , JANUARY 27 . 2012   / Vol . 5 - Issue 128اعالنات28


