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الـعـــدد  (170األربعاء 31اكتوبر  2007م

خارج الحدود :ال إلعادة تقسيم األوطان!! ..سالم صالح محمد

أخبار
·خليفة الجھادي عبد النبي يتھمه
بمواالة السلطة وقتل المناوئين لھا

الخميس  05أكتوبر 2006

·قال :نمتلك خيارات متعددة
للمواجھة

ﺭﺒﻤﺎ ﻤﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﻨﺭﺍل ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﺍﻟﻑ ﺒﻴﺘﺭﺯ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ

·تنذر بفشل استئناف الحوار
·فيما يصر أبناء إب على سجن
الجناة وعدم االحتكام للعرف
·قال عنه إعالم الحاكم بأنه صاحب
يد ملطخة بدماء األبرياء

تقارير

·السلطة تدفع قضية المتقاعدين نحو
مزيد من التأزم
·مطالبات نيابية للتحقيق في فساد
المؤسسة االقتصادية ..
·فساد مؤسسة الميثاق يطفو على
السطح ورقابة المؤتمر تبرئ مديرھا
العام
·تصاعد حدة االحتقانات السياسية
ومبادرة الرئيس تسد منافذ الحوار

متابعات

ﻋﻨﻭﺍﻥ )ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻡ( ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻨﻴﻭ

ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ..ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺨﺎﺭﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺤﻜﻡ

ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍ ﻭﺠﻭﺍ ﻭﺒﺤﺭﺍ ﺩﻤﺭﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻀﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ

أرسل ھذا المقال لصديق

ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﻗﺘﻴل ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ.

ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺤﺯﺏ ﺍﷲ ﻓﺸل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺇﺤﺭﺍﺯ ﻨﺼﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﻀﺭﺒﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ
)ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁ ﺠﺩﻴﺩ( ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻭﺯﻴﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻪ.

·عائد من جوانتانامو يحكي تفاصيل
معاناته

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ

·قرية "رماضة" بالعدين تتعرض
للخراب والحصار من قبل شيخ
المنطقة

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﺎﺩ ﻭﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ

كتابات
·متى يكون الكبير كبيراً أكثر مما
يجب؟ نحنُ اآلخرون" ..فكـري
قـاسم"
·سأصدقك القول  ..يا فخامة
الرئيس " !..عبد الجبارسعد"
·ال َّدبَّاب رمز لعيفطة الديمقراطية
الشعبية ! "د.محمد شمسان"
·األرض تھتز تحت أقدام النظام
السياسي" ..عبد الرحمن كتيبة"
·في وداع سبأ األخير "محمد مثنى"

خيارات

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ  33ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻻ ﺯﺍل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻡ ﻭﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ

·نتيجة إطالق النار في األعراس

قيم المقال!

صفحة للطباعة

·مواطن يمني يبتكر مولداً يعمل
بدون وقود

·فيما تم معالجة الجرحى بمصر
على نفقة السلطة

الرجاء تقييم ھذا المقال:

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺘﺤﺕ

ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ -ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ
·حوار السلطة والمعارضة في
عدن ..

تقييم المقال
:
تصويتات1 :

ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ

ﻭﻓﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺎﺴل ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺴﻠﺔ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺎﻭل
ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ.

ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺠﻠﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﺒﻁﺀ ﺘﺤﺎﻭل
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ..ﺘﺎﺭﺓ

ﺒﺎﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻭﺍﻟﻭﻥ ﻭﻻ
ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ..ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺠﺎﻫﺯﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻟﺒﻠﺩﺍﻨﻨﺎ ﻭﺸﻌﻭﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﺎﺌﻔﻲ ﻭﻋﺭﻗﻲ ﻭﺩﻴﻨﻲ ،ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻼ ﻭﺴﺒﺒَﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻠﺘﺩﺨل
ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺒﻌﻀﻨﺎ ﻀﺩ ﺒﻌﺽ ﻭﻋﺠﺯﻨﺎ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﻤﺩﺨ ﹰ

ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻨﺎ.

ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ )ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ( ﻻ ﻴﺴﺭ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ
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شباب ورياضة
·على طـــاولة وزير الشبــــاب
والرياضة
·انتبھوا ..من تكرار خطأ الناشئين!!
·باعوا الذمم والضحية رياضة
وطن!!
·عجائب في بطولة الجمھورية
األولى لفتيات الكاراتية
·سفيرة الرياضة والحبل القصير

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻓﻬل ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺒﻤﺎ

ﻴﺨﺩﻡ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺤﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻌﺏ ﻨﺎل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺤﻘﻕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ..ﺇﻨﻨﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﻤﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻭﺍﺀ
ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﻨﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺒﺎﺴل ﻭﺍﻟﺼﺎﻤﺩ..

ثقافة وفكر
·الترجمة وحوار الثقافات !!

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻗﺩ ﺃﺭﺍﺡ ﺍﻷﻤﺔ

·)الخمر والنبيذ في اإلسالم (
للشاعر علي المقري

ﺒﻜل ﺃﻁﻴﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﻓﻭﺭ ﺃﻥ ﻁﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ

·تظاھرة مھرجان )البردوني(..

ﻟﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ

·اختتام فعاليات مھرجان البردوني
بندوة الثقافة واإلنترنت

ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ..

·األمانة العامة لألدباء تستنكر
االعتداء على الخيواني

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﻗﺒل  15ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺠﺭﺕ ﻗﺒل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ

تحقيقات واستطالع
·التعليم ..تدھور مستمر وعجز عن
توفير كتاب وكرسي
·دراسة حديثة :المباني المدرسية
تعاني أزمة متجذرة وتغيرات
سياسية وضغوط قبلية
·حدائق تشكو اإلھمال ومتنفسات
تستوجب اإلقفال
·قبائل »الحداء« تدوس ھيبة الدولة
بقتلھا »الرعوي« غيلة في بحث
»إب«
·المساعدات الرمضانية  ..تراوح
بين شد جمعية »الصالح« وجذب
قيادات الدوائر المؤتمرية

قضايا
·الحافة يناشد وزير الداخلية
·»صباح« يا وزير التعليم
·طالب الھندسة يشكون عميد الكلية
·مواطنون يطالبون بالقبض على
قتلة
·منقطعو إب يشكون عدم قبول
ملفاتھم

ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺴﺏ
ﻜﺒﻴﺭ ..ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺩﺀﹰﺍ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﺫ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺃﻭﺠﺩ

ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻤﻐﺘﺼﺒﺎ ﻟﻬﺎ ..ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻠﻤﻠﻡ ﺍﻟﺸﻤل ﻭﻁﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ 94ﻡ،
ﻭﺤﺭﺏ ﺼﻌﺩﺓ 2005ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻨﺤﻭ
ﺩﺤﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺃﺭﺴﻴﻨﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻘﻬﺎ

ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻭﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻴﻀﻊ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ

ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺸﺭﺍﻙ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.
ﻟﻜل ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺸﻘﻴﻕ ﻤﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺘﺤﺭﻜﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻟﺠﻡ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﺎﺸﻴﺭﻩ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ..

إعالنات

ﻭﻟﻥ ﺘﻜﺘﻤل ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ

ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻺﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺼﺭﻴﺔ
ﻜﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﻔﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺎﻟﺕ
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ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﺘﻭ ﻤﻥ ﺃﺘﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ
ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ

ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ..

ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻬﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﺎﺌﻔﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻲ
ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻲ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻹﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫﻭ
ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺈﻓﺸﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ..

ﻭﺍﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺩﻋﻭﻭﻥ
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻹﻴﻘﺎﻑ

ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻘﺴﻡ ،ﻓﺎﻷﻤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺘﻜﺎﻓﺅ ﻭﺴﻼﻡ.

*ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
المواضيع المرتبطة
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