
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1743( ال�سنة ال�سابعة - ال�سبت )13( اذار 2010 يف احلدث العربي6
 Arabic Situations

حازم مبي�سني

�ضكرًا للق�ضاء اللبناين
خ���������ارج احل�������دود

اللبناين  الق�ضاء  بانحياز  واح��دة  حلظة  ال�ضك  ي�ضاورنا  مل 
الذي اليجيز  القانون  ببنود  واالإلتزام  اإىل احلق واحلقيقة, 
باطاًل  واتهامهم  النا�س,  �ضري  يف  اخلو�س  ك��ان  من  لكائن 
ميلي�ضيا  وعلى  ال�ضوت,  علو  على  اعتمادًا  فيهم,  لي�س  مبا 
تفت�س  فيه, وهي  تفت�س عن عر�س لرتق�س  التي  االأق��الم  من 
تتوفر  مل  �ضهرة  عن  بحثًا  بها  لتتمحك  العالية  القامات  عن 
من خالل العمل الدوؤوب واملنتج, ومل ي�ضاورنا ال�ضك حلظة 
البريوتية  االآداب  جملة  عن  امل�ضوؤولني  رف�س  حم��اوالت  اأن 
االحتكام اإىل الق�ضاء, كان ينبع من معرفتهم باأنهم جتاوزوا 
كل  وعلى  ك��رمي,  فخري  اال�ضتاذ  على  هجومهم  يف  احل��دود 
املثقفني امل�ضاركني يف مهرجان املدى يف اأربيل, و�ضواًل اإىل 
الك�ضف عن �ضوفينية حاقدة, متثلت يف التهجم على القيادات 
الكردية التي رعت املهرجان املنعقد على اأر�س اإقليم كرد�ضتان 
وال  وح��ده,  كرمي  لفخري  موجهًا  يكن  مل  العراق.االإن�ضاف 
تقوم  وال��ت��ي  اإدارت��ه��ا,  جمل�س  ي��راأ���س  التي  امل��دى  ملوؤ�ض�ضة 
وثقافة  اع��الم  وزارة  اأي  ن�ضاط  على  تتفوق  تكاد  بن�ضاطات 
جمتمعتني يف عاملنا العربي, لكنه كان موجهًا ملئات املثقفني 
مقال  الأن  املهرجان,  ذل��ك  يف  امل�ضاركني  وال��ع��رب  العراقيني 
للتهجم على  االداب مل يكن مكر�ضًا  اإدري�س يف  �ضماح  ال�ضيد 
كرمي وحده, وامنا تطاير �ضرره لي�ضيب كل من تعاطف مع 
مهرجان املدى, لكن كرمي حتمل وحده م�ضوؤولية الدفاع عن 
الدمياغوجية وال جي�س  لال�ضاليب  يلجاأ  ه��وؤالء, وهو مل  كل 
االأقالم دفاعًا عن �ضخ�ضه اأو ن�ضاطات موؤ�ض�ضته, مع مقدرته 
على ذلك, واإمنا جلاأ اإىل بيت العدالة اللبناين يف خطوة توؤكد 
حلبة  يف  الدخول  عن  ترفعه  توؤكد  مثلما  نظرته,  ح�ضارية 
القوجميني,  بقايا  من  االآداب جمعًا  لها  ا�ضتنفرت  التي  الزار 
ال�ضهرة ولو  وح�ضودًا من بعثيي �ضدام, وجي�ضًا من طالبي 
ورئي�ضها  للمدى  موجهًا  يكن  مل  خ��ازوق.واالإن�����ض��اف  على 
 ( واإمن��ا  وحدهم,  الكرد  وللقادة  مهرجانها  يف  وامل�ضاركني 
العراقي  النظام  م�ضلحة  يف  ي�ضب  ك��ان   ) املهم  ه��و  وه��ذا 
وتداول  والدميقراطية  ال�ضيا�ضية  بالتعددية  املوؤمن  اجلديد 
املاأمول  التغيري  طاحونة  يف  ي�ضب  وك��ان  �ضلميًا,  ال�ضلطة 
على االأنظمة ال�ضمولية, احلاكمة واملتحكمة برقاب وم�ضالح 
�ضعوب املنطقة, وال�ضاعية للتحكم حتى يف م�ضتقبل االأجيال 
القادمة من هذه ال�ضعوب, وكان اإن�ضافًا لالنعطافة التي بداأت 
التغيري  اأن  االأخرية  االنتخابية  جتربته  توؤكد  الذي  بالعراق 
مل�ضلحة ال�ضعوب قادم الحمالة, واأن احلروب الدينكو�ضيتية 
التي يخو�ضها اأ�ضحاب العقول املتحجرة, واأبناء التنظيمات 
املوؤمنة بامتالكها احلقيقة وحدها, وال�ضغار الذين يبحثون 
عن القائد ال�ضرورة ليوجه خطاهم وال نقول تفكريهم الأنهم 
عليهم,  ب�ضهامها  �ضرتتد  االإلهية,  النعمة  هذه  من  ا�ضتقالوا 
اإن مل يكن بقوة الطبيعة فبقوة القانون.كنت اأعرف عراقيًا, 
االإنتماء  ويزعم  ح�ضني,  �ضدام  لنظام  مبعار�ضته  يتباهى 
للي�ضار, وي�ضتفيد من كل ذلك, ومن كل اجلهات, و�ضعى قبيل 
اأنهم  يبدو  الذين  االمريكيني,  مع  للعمل  �ضدام  نظام  �ضقوط 
رايات  لريفع  النظام  �ضقوط  بعد  وانتقل  فرف�ضوه,  ك�ضفوه 
يقوده  تنظيم  يف  حا�ضنته  ووجد  ال�ضنة,  العرب  عن  الدفاع 
وهو  االرهابي,  القاعدة  تنظيم  مع  فكريًا  ويرتبط  امل�ضايخ 
املنتظر  بال�ضرر  ت�ضعر  خليجية  م�ضيخة  من  يقب�س  تنظيم 
من انت�ضار فكرة العراق الدميقراطي التعددي, وكنت اأعرف 
ثم  الي�ضار  ي�ضار  اإىل  انتقل  ثم  فرتة,  بالي�ضار  ت�ضبث  اأردنيًا 
جديد,  ي�ضار  اخ��رتاع  خ��الل  من  ال�ضهرة  عن  باحثًا  تطرف 
االآداب  ح�ضدت  االردين  وه��ذا  ال��ع��راق��ي,  ذل��ك  اأ���ض��ب��اه  وم��ن 
جي�ضها للهجوم على املدى, وهوؤالء مل يكن مقدرًا لهم غري اأن 
اللبنانية,  اإىل الر�ضوخ حلكم العدالة  اإدري�س  يقودوا �ضماح 
وال ن�ضمت به على املوقف الذي وجد نف�ضه فيه, ونحزن الأن 
االآداب التي كانت �ضاحبة دور ريادي يف الثقافة العربية, قد 
و�ضلت اإىل موقعها احلايل الذي النرغب بتو�ضيفه, ويف كل 
يف  النزيه  للق�ضاء  واإج��الاًل  اأحرتامًا  قبعاتنا  نرفع  االأح��وال 
اأكرث جدوى من  اأن اللجوء اإىل بيوت العدالة  لبنان, ونوؤكد 
ال�ضوت العايل اخلايل من امل�ضامني احل�ضارية واالن�ضانية. 

رام اهلل / الوكاالت 
الفل�ضطينيني  املفاو�ضني  كبري  اعلن   
اجلمعة  ام�������س  ع���ري���ق���ات  ����ض���ائ���ب 
ابلغ  ع��ب��ا���س  حم���م���ود  ال��رئ��ي�����س  ان 
االمريكيني بان التوجه اىل مفاو�ضات 
"�ضعب  ا���ض��رائ��ي��ل  م��ع  مبا�ضرة  غ��ري 
بناء  قرارها  جدا" اذا مل ترتاجع عن 
القد�س  يف  ا�ضتيطانية  وح��دة   1600

ال�ضرقية.
على  االم��ريك��ي��ني  "ان  عريقات  وق���ال 
ع��ل��م ب����ان ال��رئ��ي�����س ي��ع��ت��ر ان����ه من 
مفاو�ضات  اىل  التوجه  جدا  ال�ضعب 
مبا�ضرة او غري مبا�ضرة دون وقف تام 
الغاء  يجب  ان��ه  وخا�ضة  لال�ضتيطان 
ا�ضتيطاين  م�ضكن   1600 بناء  ق��رار 
ان  وا���ض��اف  ال�ضرقية".  القد�س  يف 
به  اب��ل��غ  الفل�ضطيني  امل��وق��ف  "هذا 
على  وه��و  ر�ضميا  االم��ريك��ي  اجلانب 

علم باملوقف وتفا�ضيله متاما".
عبا�س  "الرئي�س  ان  ع��ري��ق��ات  واك���د 
حول  ام��ريك��ي��ا  وج���واب���ا  ردا  ينتظر 
القرار  ال���غ���اء  م���ن وج����وب  م���ا ط��ل��ب��ه 
اال�ضرائيلي بناء )وحدات ا�ضتيطانية 
ان  اىل  ولفت  القد�س".  يف  ج��دي��دة( 
باملوقف  علم  على  االمريكية  "االدارة 
و�ضعب  مي��ك��ن  ال  ب��ان��ه  الفل�ضطيني 
الذهاب للمفاو�ضات غري املبا�ضرة دون 
)املبعوث  عودة  ننتظر  ونحن  اجابة, 
االمريكي اىل ال�ضرق االو�ضط جورج( 
ميت�ضل اىل املنطقة حامال معه االجابة 

بالغاء القرار".
نتانياهو  بنيامني  حكومة  وت�ضببت 
االدارة  م����ع  دب���ل���وم���ا����ض���ي  ب���ت���وت���ر 
الثالثاء  اع��ل��ن��ت  ع��ن��دم��ا  االم��ريك��ي��ة 
االمريكي  الرئي�س  نائب  زي��ارة  خالل 
ج���و ب���اي���دن ال���ض��رائ��ي��ل واالرا����ض���ي 
 1600 بناء  على  عزمها  الفل�ضطينية 
القد�س  يف  جديدة  ا�ضتيطانية  وحدة 
على  الفل�ضطينيون  وي�ضر  ال�ضرقية. 
عا�ضمة  ال�ضرقية  ال��ق��د���س  ت��ك��ون  ان 

دولتهم الفل�ضطينية املن�ضودة.
رف�س  فل�ضطيني  م�ضوؤول  وبح�ضب 
الك�ضف عن ا�ضمه فان بدء املفاو�ضات 
الطرفان  ات��ف��ق  ال��ت��ي  امل��ب��ا���ض��رة  غ��ري 
اىل  ا�ضافة  ي�ضطدم,  بها  القيام  على 
ق�ضية اال�ضتيطان, بخالفات حول الية 
القيادة  ان  امل�ضوؤول  واكد  املباحثات. 
مليت�ضل  اقرتاحا  رف�ضت  الفل�ضطينية 
ب���ان جت���ري امل��ف��او���ض��ات م��ن خالله 
ال��ط��رف��ني يف ع��ني املكان.  م��ع وج���ود 
"رف�ضوا  الفل�ضطينيني  ان  وق����ال 
التفاو�س غري املبا�ضر يف نف�س املكان 
ويطالبون بتنقل الو�ضطاء االمريكيني 

بني الطرفني".

امل�ضوؤولة  ت�ضعى  اآخ����ر  ���ض��ع��د  ع��ل��ى 
للمنطقة  زي��ارت��ه��ا  خ��الل  االأوروب���ي���ة 
�ضوريا  م���ن  ك���ل  اإىل  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
واالأردن وم�ضر واإ�ضرائيل واالأرا�ضي 
اإجراء حمادثات مع  اإىل  الفل�ضطينية, 
بالدرجة  تتمحور  ال���دول  ه��ذه  ق���ادة 
م�ضاهمة  ط����رق  ح����ول  االأ���ض��ا���ض��ي��ة 
عملية  دف���ع  يف  االأوروب������ي  االإحت�����اد 
ال�ضالم, املتجمدة حاليًا, على خمتلف 
اإىل قيام  م�ضاراتها باجتاه حل يوؤدي 
قادرتني  وفل�ضطني  اإ�ضرائيل  دولتني 
ع��ل��ى ال��ع��ي�����س ���ض��م��ن ح�����دود اآم���ن���ة, 

وبالتايل اإنهاء ال�ضراع يف املنطقة
لالأمن  العليا  املمثلة  زي���ارة  وت��اأت��ي 

وال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة يف االإحت���اد 
االأو����ض���ط,  ال�����ض��رق  اإىل  االأوروب�������ي 
ت��ع��ق��ي��دات وحت��دي��ات كثرية,  و���ض��ط 
فهي من جهة تعتر الزيارة االأوىل من 
القليلة  االأوروبية,  للم�ضوؤولة  نوعها 
يجعل  م��ا  وه��و  املنطقة,  يف  اخل��رة 
قليلة,  الفعلي  النجاح  يف  حظوظها 
ذلك  اإىل  ي�ضاف  امل��راق��ب��ني,  بح�ضب 
مبا�ضرة  غري  مبفاو�ضات  البدء  تعرث 
والفل�ضطينيني,  االإ�ضرائيليني  ب��ني 
وحدات  بناء  االإ�ضرائيلي  القرار  اإث��ر 
القد�س  يف  ج����دي����دة  ا���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
على  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ن��ري��د  "ال  ال�����ض��رق��ي��ة, 
االإج������راءات االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة االأخ���رية 

فل�ضطينية  اأفعال  ردود  من  تالها  وما 
وعربية, بانتظار ما �ضت�ضفر عنه زيارة 
دائمًا,  نقول  ولكننا  للمنطقة,  اآ�ضتون 
ويعرقل  �ضرعي  غ��ري  اال�ضتيطان  اأن 
ت�ضريحات  بح�ضب  احلل",  م�ضرية 
االأ�ضبانية,  الرئا�ضة  �ضابقة مل�ضدر يف 

احلالية لالإحتاد االأوروبي
كما تاأتي جولة اآ�ضتون يف املنطقة قبل 
اأيام من انعقاد اجتماع للجنة الرباعية 
الدولية )الواليات املتحدة االأمريكية, 
واالأمم  رو�ضيا  االأوروب�����ي,  االإحت���اد 
يوم  مو�ضكو  يف  وامل��ق��رر  امل��ت��ح��دة( 
باأن  اآذار/م��ار���س اجل��اري ويذكر   19
اآ�ضتون تعتزم زيارة قطاع غزة خالل 

االأو�ضط,  ال�ضرق  يف  القادمة  جولتها 
االإن�ضانية  امل�ضاريع  تفقد  اأج��ل  "من 
قول  ح�ضب  هناك",  اأوروب��ي��ًا  املمولة 
الذي  غيلرن,  لوت�س  با�ضمها  الناطق 
اإج���راء  اإم��ك��ان��ي��ة  ينفي  اأو  ي��وؤك��د  مل 
املقاومة  حركة  م�ضوؤويل  مع  لقاءات 
وكانت   . ه��ن��اك  ح��م��ا���س  االإ���ض��الم��ي��ة 
يف  ت�ضاعدت  اأوروب��ي��ة  اأ�ضوات  عدة 
اإىل تغري يف  ت��دع��و  ال��ف��رتة االأخ���رية 
ما  االأوروب��ي مع قطاع غزة,  التعامل 
االأوروبية  الدبلوما�ضية  ي�ضع رئي�ضة 

اجلديدة اأمام حتديات اإ�ضافية
ام�س  ا���ض��رائ��ي��ل  ف��ر���ض��ت  ذل����ك   اىل 
ال�ضفة  ع��ل��ى  ك��ام��ال  اغ��الق��ا  اجل��م��ع��ة 
الغربية ملدة 48 �ضاعة خ�ضية منها من 
ت�ضاعد العنف ردا على الدفع اجلديد 
اال�ضرائيلية  احلكومة  اعطته  ال��ذي 

لال�ضتيطان.
ايهود  اال�ضرائيلي  الدفاع  وقرر وزير 
امنية"  "لدواع  االغ���الق  ه��ذا  ب���اراك 
بح�ضب  هجمات,  وق��وع  خلطر  نظرا 
م���ا ذك����ر ن���اط���ق ع�����ض��ك��ري. ودخ��ل��ت 
ليل  التنفيذ منت�ضف  االج��راءات حيز 

اخلمي�س اجلمعة وميكن متديدها.
ال�ضلطات اال�ضرائيلية  ميدانيا, ت�ضعر 
وقوع  احتمال  من  خ�ضو�ضا  بالقلق 
حيث  ال�ضرقية  القد�س  يف  �ضدامات 
ت��ع��زي��زات ومنعت  ال�����ض��رط��ة  ن�����ض��رت 
الرجال دون اخلم�ضني عاما من دخول 
�ضالة  الداء  االق�����ض��ى  امل�ضجد  ب��اح��ة 

اجلمعة.
وكانت �ضدامات عنيفة وقعت اجلمعة 
االق�ضى  امل�ضجد  ب��اح��ة  يف  امل��ا���ض��ي 
اجلرحى  ع�����ض��رات  ���ض��ق��وط  اىل  ادت 
بعد  ا�ضرائيليا,  �ضرطيا   15 بينهم 
قرار رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو 
ال�ضفة  يف  دي��ن��ي��ني  م��وق��ع��ني  ادراج 
يف  االبراهيمي  احل��رم  هما  الغربية 
اخلليل وقر راحيل يف بيت حلم على 

الئحة الرتاث التاريخي ال�ضرائيل.

ال����ق����ادم االأ������س�����ب�����وع  االأو�������س������ط  ال���������س����رق  اىل  اآ�����س����ت����ون 

عبا�ض: التفاو�ض "�ضعب جدا" دون اإلغاء اال�ضتيطان

تقرير غولد�ضتون : 
الربملان االأوروبي يوؤيد 

واإ�ضرائيل تاأ�ضف
بروك�سل/وكاالت

ت��اأي��ي��ده لتقرير  ال���رمل���ان االأوروب������ي ع��ن  اأع����رب   
التو�ضيات  بالعمل على تطبيق  غولد�ضتون وطالب 
الواردة فيه, داعيًا اإىل اإجراء حتقيقات للك�ضف عن 
التي  االنتهاكات  عن  امل�ضوؤوليات  وحتديد  احلقائق 
ح�ضلت خالل العمليات الع�ضكرية االإ�ضرائيلية على 
قطاع غزة يف نهاية عام 2008 وبداية العام 2009, 
"الر�ضا�س  ا���ض��م  اإ���ض��رائ��ي��ل  عليها  اأط��ل��ق��ت  وال��ت��ي 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع����رب����ت  ف��ي��م��ا  امل�ضبوب", 
الرملان  طالب  للقرار.فقد  اأ�ضفها  عن  االإ�ضرائيلية 
االأوروبي املمثلة العليا لالأمن وال�ضيا�ضة اخلارجية 
اأجل ح�ضد  من  العمل  اآ�ضتون,  كاترين  االحت��اد,  يف 
اأوروبي موحد" يحدد م�ضوؤولية كل طرف  "موقف 
عن اجلرائم التي ارتكبت خالل العمليات الع�ضكرية 
االإ�ضرائيلية على قطاع غزة, مبا يف ذلك الك�ضف عن 
حرب  جرائم  وق��وع  اأك��دت  التي  االإدع���اءات  حقيقة 
هناك, وفقًا ملا نقلته وكالة االأنباء االإيطالية "اآكي".
االأوروبيون  الرملانيون  تبناه  ق��رار  يف  ذل��ك  ج��اء 
 287 ومعار�ضة  �ضوتًا   335 باأغلبية  االول  ام�س 
بح�ضب  الت�ضويت,  عن  نائبا   43 وامتناع  اآخرين 
اأن  �ضرورة  االأوروبيون  الرملانيون  الوكالة.واكد 
يعمل االحتاد االأوروبي, دواًل وموؤ�ض�ضات, من اأجل 
تطبيق تو�ضيات تقرير غولد�ضتون, حول ما حدث 
يف غزة نهاية عام 2008 وبداية 2009, حيث "يجب 
للتو�ضيات  االأمثل  التطبيق  من  التاأكد  اأوروبا  على 
الواردة يف تقرير غولد�ضتون, خا�ضة جلهة تق�ضي 
والبعثات  احلكومية  غري  املنظمات  ل��دى  احلقائق 
كما جاء يف  االأوروبية يف اخلارج",  الدبلوما�ضية 
تاأكيدهم  االأوروب��ي��ون  النواب  ال��ق��رار.وج��دد  ن�س 
االإن�ضان  وحقوق  الدويل  القانون  احرتام  �ضرورة 
اأ�ضا�ضيًا من  ف�"يعتر هذا االأمر   , يف الظروف كافة 
اإقامة �ضالم دائم وعادل يف ال�ضرق االأو�ضط",  اأجل 
بح�ضب التقرير.كما ندد النواب يف قرارهم باأعمال 
املجتمع  منظمات  ممثلو  لها  تعر�س  ال��ت��ي  القمع 
املدين خالل وبعد العمليات الع�ضكرية االإ�ضرائيلية 
اإىل  كافة  االأط��راف  "ندعو   قائاًل:  غ��زة,  قطاع  على 
التوقف عن مثل هذه املمار�ضات."وجدد الرملانيون 
االأوروبيون مت�ضكهم باإعالن وزراء خارجية االحتاد 
االأوروب�����ي ال�����ض��ادر يف ال��ث��ام��ن م��ن ك��ان��ون االأول 
املا�ضي, والداعي اإىل فتح املعابر التي ت�ضل قطاع 
م�ضروط. وغري  دائم  ب�ضكل  اخلارجي  بالعامل  غزة 
من ناحيتها, اأ�ضدرت وزارة اخلارجية االإ�ضرائيلية 
بيانًا اأعربت فيه عن اأ�ضفها لقرار الرملان االأوروبي 
متابعة  اإىل  والفل�ضطينيني  اإ�ضرائيل  يدعو  ال��ذي 
حول  غولد�ضتون  تقرير  تداعيات  ح��ول  التحقيق 
عملية "الر�ضا�س امل�ضبوب" يف قطاع غزة قبل اأكرث 
اتهامات  من  عليه  التقرير  هذا  ي�ضتمل  وما  عام  من 

بارتكاب جرائم حرب.

متابعة اإخبارية: 
ي��ب��دو ان خ����راء االق��ت�����ض��اد ي����رون يف 
مكافحة  يف  ج��ي��دا  من��وذج��ا  ال��ب��ح��ري��ن 
البطالة, فمحرر ال�ضوؤون االقت�ضادية يف 
دفرتيو�س,  ديفيد  ان",  ان  "�ضي  وكالة 
بنهج  خرجت  املنامة  حكومة  ان  يقول 
جديد الإعادة تدريب القوى العاملة لديها, 
االأموال  تخ�ضي�س  هو  االأ�ضاليب  واأحد 
التي يدفعها اأرباب العمل للح�ضول على 
�ضندوق  اإىل  االأجانب  العمال  ت�ضاريح 
للتدريب على املهارات. وال�ضيء الوحيد 
البحرينيني  جانب  من  رغبة  هو  املوؤكد 
يف  كتبة  ال��وظ��ائ��ف:  جميع  يف  للعمل 
ال���ف���ن���ادق, و���ض��ائ��ق��و ���ض��ي��ارات اأج����رة, 
وغريها من وظائف اخلدمة, التي �ضغلها 
وظائف  ع��ن  ف�ضال  املحليون,  ال�ضكان 
بناء  على  ت�ضاعد  وال��ت��ي  اأع��ل��ى  ب��اأج��ور 
طبقة و�ضطى, وهذا النهج هو غري عادي 

يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.
اأكرث  تعد  البطالة  اأن  فيه  �ضك  ال  ومم��ا 
وميكن  املنطقة,  يف  اإحل��اح��ا  الق�ضايا 
"قنبلة موقوتة," كما و�ضفتها  اعتبارها 
ملكة االأردن رانيا العبدالله, فهذه املنطقة 
العامل,  يف  للنفط  احتياطي  اأك��ر  لديها 
وثروات يف البنوك حول العامل, لكنها ال 
بال�ضرعة  اقت�ضاداتها  تنوع  اأن  ت�ضتطيع 
مع  تتناغم  عمل,  فر�س  لتوليد  الكافية 
واأظهر  فيها.  ال�ضكاين  االزدي���اد  �ضرعة 
املتحدة  االأمم  برنامج  عن  �ضادر  تقرير 
اأن  املا�ضية,  ال�ضنوات  ب�ضاأن  االإمن��ائ��ي 
تبلغ  ال�ضباب  �ضفوف  يف  البطالة  ن�ضبة 
ذلك  اأعلى من  املائة, مع معدالت  25 يف 
اليمن  م��ث��ل  االأم���اك���ن  بع�س  يف  بكثري 
لكن  الفل�ضطينية.  واالأرا�ضي  واجلزائر 
معرفتها,  ال�ضعب  من  احلالية  االأرق���ام 

اجتماع  هناك  ك��ان  امل��ث��ال,  �ضبيل  فعلى 
بالبحرين  فندق  يف  هنا  العمل  ل��وزراء 
العربية,  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 

دق��ي��ق��ة حول  ب��اح�����ض��ائ��ي��ات  ي��خ��رج  مل 
نهاية  اج��ري  م�ضحا  لكن  االع����داد.  تلك 
اال�ضبوع املا�ضي لنحو األفني من ال�ضبان 

بري�ضون  اأ�ضداء  �ضركة  قبل  من  العرب 
معدل  اأن  ع��ام��ة,  ل��ل��ع��الق��ات  مار�ضتيلر 
البطالة يحتل واحدا من بني اأكر ثالثة 

نوعية  جانب  اإىل  املنطقة,  يف  خم��اوف 
ونوعية  املعي�ضة.  وت��ك��ال��ي��ف  التعليم 
وجهان  هما  البطالة  ومعدالت  التعليم 
يف  احل��ك��وم��ات  فبينما  واح����دة,  لعملة 
ال�ضرق االأو�ضط, ودول اخلليج على وجه 
الدوالرات  ت�ضتثمر ماليني  اخل�ضو�س, 
عر  غ��ال��ب��ا  ال��ع��ايل,  التعليم  جم���ال  يف 
ال�����ض��راك��ة م��ع امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��غ��رب��ي��ة, ال 
يف  والثانوي  االبتدائي,  التعليم  ي��زال 
ووفقا  التحديث.  اإىل  بحاجة  املدار�س 
مار�ضتيلر"  بري�ضون  "اأ�ضداء  لدرا�ضة 
ف���اإن ه��ن��اك اأرب��ع��ة م��الي��ني م��ن خريجي 
ولكن  املنطقة,  يف  ع��ام  ك��ل  اجل��ام��ع��ات 
ا�ضتيعاب  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  ي�ضتطيع  ال 
اأن  ف���اإم���ا  م��ن��ه��م,  امل���ائ���ة  ���ض��وى 10 يف 
ماهرة,  غري  بوظائف  القبول  يختاروا 
وغالبا  املنطقة,  خارج  اإىل  ي�ضافروا  اأو 
ي�ضاعد  ثالث  اأب��دا, فال خيار  ال يعودون 
الطويل  امل���دى  على  التنمية  دع��م  على 
العمل.  فر�س  وخلق  امل�ضتقبل  يف  اأو 
اإعانات  �ضرف  البحرين  ب��داأت  حني  يف 
التاأمني للمتوقفني عن العمل حيث اأعلن 
العلوي  جميد  اململكة  يف  العمل  وزي��ر 
من  االإعانات  هذه  من  دفعة  اأول  �ضرف 
خا�س  �ضندوق  عر  مت  م�ضروع  خ��الل 
ال��غ��اي��ة مب��وج��ب قانون  ل��ه��ذه  اأ���ض�����س 
البالد. اأقره برملان  التعطل  التاأمني �ضد 
عن  نقال  البحرين  اأنباء  وكالة  واأف���ادت 
التاأمني  اإعانة  اأن عدد م�ضتحقي  العلوي 
من املتوقفني عن العمل و�ضل اىل �ضبعة 
 %82 ي�ضكلون  اأ�ضخا�س  و810  اآالف 
التاأمني  نظام  يف  امل�ضجلني  اإجمايل  من 
�ضد التعطل وعددهم ت�ضعة اآالف و475 
عدد  اإن  البحريني  الوزير  وقال  عاطال. 
اجلاري  االأول  كانون  بقائمة  امل�ضمولني 

بلغ �ضتة اآالف و570 م�ضتحقا منهم األف 
امراأة.  اآالف و556  و14 رجال وخم�ضة 
االإجمايل  ال��ع��دد  م��ن   %75 اأن  واأ���ض��اف 
التعطل  �ضد  ال��ت��اأم��ني  اإع��ان��ة  مل�ضتحقي 
م���ن 32 عاما  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  م���ن  ه���م 
امل�ضتحقني  من   %78 اأن  مو�ضحا  فاأكرث 
لالإعانات يحملون موؤهالت درا�ضية دون 
اأعدت احلكومة  ال�ضهادة اجلامعية. وقد 
عن  ال��وق��ف  �ضد  للتاأمني  خا�ضا  قانونا 
وال�ضورى  النواب  جمل�ضا  اأق��ره  العمل 
وواج���ه اع��رتا���ض��ات يف ال�����ض��ارع ومن 
بع�س النواب لدى بدء تطبيقه يف متوز 
العاطلني  القانون  هذا  ويعطي  املا�ضي. 
عن العمل اإعانات لفرتة �ضتة اأ�ضهر بقيمة 
دينار  و500  دي��ن��ارا   150 بني  ت��رتاوح 
)نحو 398 و1329 دوالرا( مع م�ضاهمة 
بالتمويل.  اخلا�س  والقطاع  احلكومة 
يف  العمل  وزارة  وكيل  ق��ول  حد  وعلى 
احلكومة البحرينية عبد الرحمن عبد الله 
اآل خليفة اإن ن�ضبة البطالة بني املواطنني 

البحرينيني تراجعت اإىل %4.1. 
ميثلن  الن�ضاء  اأن  امل�����ض��وؤول  واأ���ض��اف 
ن��ح��و 60% م��ن ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل يف 
ن�ضمة  األف   651 ي�ضكنها  التي  البحرين 
وتنفذ  االأج���ان���ب.  ال��واف��دي��ن  م��ن  ثلثهم 
البطالة  م��ن  للحد  ب��رن��اجم��ا  احل��ك��وم��ة 
على  ب�����ض��دة  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
العمالة غري املاهرة الوافدة من اخلارج. 
قوة  م��ن  ن��ح��و %59  االأج���ان���ب  ومي��ث��ل 
البالغ حجم عمالتها  البحرين  العمل يف 
اإحدى  البطالة  �ضخ�س. وتعد   308400
احلكومة  تواجهها  التي  امل�ضكالت  اأب��رز 
وكانت وراء عدد من االحتجاجات التي 
االآونة  يف  بحرينيون  مواطنون  نظمها 

االأخرية. 

امل���ن���ام���ة ت�����ض��ت��ق��ط��ع االأم�������وال م���ن االأج����ان����ب ل���ت���دري���ب امل����ه����ارة امل��ح��ل��ي��ة
نهج جديد ملكافحة البطالة

باري�ص/ خا�ص
حذرت  بريطانيا اليوم اخلمي�س  من  ازدياد خرات 
 . املا�ضي  بالعام  ال�ضومال  مقارنة  القرا�ضنة يف 
وجاءت التحذيرات خالل ندوة الكرتونية اقامها 
باري�س  يف  االوروب���ي  العربي  ال��درا���ض��ات  مركز 
ان�ضطتهم  ال�ضومال  قرا�ضنة  ا�ضتعاد  مل��اذا  حول 
الظاهرة  ه��ذه  على  الق�ضاء  ع��دم  من  ومل�ضلحة   ,
با�ضم  الناطق  مار�ضتون  ب��اري  قال   . ؟  االإرهابية 
اخلارجية الريطانية  االأمن يف القارة االفريقية 

هو تداعيات امنية واقت�ضادية لذلك بريطانيا قلقة 
املخطوفة  ال�ضفن  ع��دد  وازدي���اد  ع��ودة  ناحية  من 
من قبل قرا�ضنة ال�ضومال  مقارنة بالعام املا�ضي 
. وم���ن ن��اح��ي��ة اخ���رى ه��ن��اك ازدي����اد يف خرات 
القرا�ضنة انف�ضهم يف املقابل هناك ازدياد الوعي 
ال�ضتمرار  ما�ضة  حاجة  هناك  لذلك  ال�ضفن  ل��دى 
ال��دول��ي��ة مل�����ض��اع��دة ا���ض��ت��ق��رار  املنطقة  اجل��ه��ود 
ان  مار�ضتون  وا���ض��اف    . التحديات  وم��واج��ه��ة 
لذلك  ببع�س   بع�ضها  مرتبطة  ال�ضومال  م�ضاكل 

العمل اال�ضا�ضي اال�ضتمرار يف م�ضاعدة ال�ضومال 
اي�ضال  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ع��ر  داخليا 
وال�ضالم  اال���ض��ت��ق��رار  على  وال��ع��م��ل  امل�����ض��اع��دات 
يحتاجون  ال�����ض��وم��ال��ني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   40 فمثال 
من  ل��ذل��ك  االوىل  ال��درج��ة  يف  غذائية  مل�ضاعدات 
للو�ضول  االن�ضانية   ال�ضفن  م�ضاعدة  التحديات 
اىل ال�ضومال واالحتاد االوروبي يحاول ار�ضال 
و�ضول  ك�ضمان  االن�ضانية  لل�ضفن  مرافقة  �ضفن 
جانبه   من   . ال�ضومال  اىل  ال�ضرورية  االم��دادات 

قال  د. وليد الطبطبائي نائب يف الرملان الكويتي  
قر�ضنة  عن  النظر  بغ�س  تعمد  هناك  ان��ه  اتوقع 
امل�ضالح  �ضرب  التعمد  من  الهدف  ال�ضومال  اهل 
العربية وبالتحديد اخلليجية والكويتية و�ضرب 
امل�ضالح  تخدم  االه��داف  اعتقد  املنطقة  ا�ضتقرار 
الغربية وهذا توقعي لعدم الق�ضاء على القر�ضنة 
د على  ق��ال  م��ن جانبه  .  واي�����ض��ا  ال�����ض��وم��ال  يف 
امل�ضكلة  ان   الدولية  العفو  منظمة  م��ن   العريان 
واحلرمان  الفقر  ه��ى  االوىل  نقطتني  ف��ى  تكمن 

النا�س  ال��ت��ى جعلت ه���وؤالء  ال��ع��وام��ل ه��ى  وه���ذه 
هم  يعرفون  ال��ذى  اخلطر  الطريق  ه��ذا  ي�ضلكون 
اال�ضاطيل  وبني  بينهم  القوة  تكافوؤ  عدم  انف�ضهم 
املوجودة ولكن من يريد البقاء للعي�س فى احلياة 
القا�ضية وال يجد من يقف اىل جانبه ي�ضلك الطرق 
يف  انا  الثانية  والنقطة  احلياة  اأجل  من  املختلفة 
االكر  اجل��زء  العربية  اجلامعة  تتحمل  ت�ضوري 
وتركوا  العرب  اهملها  التى  امل�ضكلة  هذه  حل  من 

هذا ال�ضعب ال�ضومايل يواجه م�ضريه مبفرده . 

ب���ري���ط���ان���ي���ا حت������ذر م�����ن زي�����������ادة  خ��������ربات ق���را����ض���ن���ة ال�������ض���وم���ال

اأبوظبي / رويرتز
ق��ال وزي���ر ال��دف��اع االم��ري��ك��ي روب���رت غيت�س 
ا�ضتعداد  لديهما  واالم�����ارات  ال�ضعودية  ان 
على  لل�ضغط  نفوذهما  ال�ضتغالل  يبدو  فيما 
ال�ضني لدعم فر�س عقوبات �ضد ايران ب�ضبب 

برناجمها النووي.
وبعد يوم من حمادثاته مع العاهل ال�ضعودي 
الدفاع  �ضافر وزير  الريا�س  الله يف  امللك عبد 
عهد  ويل  مع  ليبحث  االم���ارات  اىل  االمريكي 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  اأب��وظ��ب��ي 
من  جديدة  عقوبات  لفر�س  الغربية  امل�ضاعي 

االمم املتحدة على ايران.
ردا  املحادثات  عقب  لل�ضحفيني  غيت�س  وق��ال 
م�ضتعدة  االم���ارات  كانت  اذا  عما  �ضوؤال  على 
على  التغلب  يف  املتحدة  ال��والي��ات  مل�ضاعدة 
العقوبات  ب�ضاأن  ال�ضينية والرو�ضية  ال�ضكوك 
للقيام  ا���ض��ت��ع��دادا  ثمة  ب���اأن  اح�ضا�س  "لدي 

يتعلق  فيما  اأق��ل  ذل��ك  اىل  احلاجة  لكن  بذلك. 
برو�ضيا النني اعتقد ان رو�ضيا مقتنعة بالفعل 
يتعلق  االم���ر  ب��ع��ي��د.  ح��د  )ب��ال��ع��ق��وب��ات( اىل 

بال�ضني اأ�ضا�ضا."
وت�ضاعدت التوترات بني ايران والغرب ب�ضبب 
اال�ضالمية  للجمهورية  ال��ن��ووي  ال��رن��ام��ج 
رابعة  جمموعة  لفر�س  غربية  ق��وى  ودع���ت 
من العقوبات على طهران ب�ضبب رف�ضها وقف 

برنامج تخ�ضيب اليورانيوم.
اأدان  اخلليج  يف  غيت�س  جولة  مع  وبالتزامن 
ال��رئ��ي�����س االي������راين حم��م��ود اأح���م���دي جناد 
اأن  من  حم��ذرا  املنطقة  يف  االمريكي  الوجود 
الطاقة  م��وارد  على  للهيمنة  ت�ضعى  وا�ضنطن 

باخلليج حتت زعم مكافحة االرهاب.
زي��ارة اىل  اثناء  وق��ال احمدي جناد يف كلمة 
يف  ال��دول  " نحذر  اجلنوبي  هرمزجان  اقليم 
انها مل  البلطجة...  املنطقة ب�ضاأن وجود قوى 

تاأت اىل هنا ال�ضتعادة االمن او ملكافحة تهريب 
املخدرات."

الفرن�ضي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ق��ال  جنيف  ويف 
يعد  ال���دويل  االم��ن  جمل�س  ان  كو�ضرن  ب��رن��ار 
على  اقت�ضادية  عقوبات  يفر�س  قرار  م�ضروع 
االيرانية  البنوك  تقيد  اأن  �ضاأنها  م��ن  اي���ران 
يف اخلارج والتاأمني على ال�ضحنات من واىل 

اجلمهورية اال�ضالمية.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ع��ر فيه ع��ن ال��ت��ف��اوؤل باأن 
عقوبات  على  قريبا  �ضتتفق  العاملية  ال��ق��وى 
اأنه ا�ضار اىل ان ال�ضني  جديدة �ضد ايران اال 

ال تزال تقاوم ذلك.
وكان وزير اخلارجية ال�ضيني يانغ جيه ت�ضي 
عقوبات  فر�س  ان  املا�ضي  االح��د  يوم  قال  قد 
القائمة  االزم���ة  يحل  ل��ن  اي���ران  على  ج��دي��دة 
ب�ضبب برناجمها النووي الذي تخ�ضى القوى 
الغربية اأن ي�ضمح لطهران بانتاج �ضالح نووي 

لتوليد  فقط  يهدف  ان��ه  اي��ران  تقول  حني  يف 
الكهرباء.

وقال غيت�س ان رف�س ايران حماوالت الرئي�س 
باراك اوباما للحوار مع اجلمهورية اال�ضالمية 
�ضاعد يف تعزيز الدعم الدويل لفر�س مزيد من 

العقوبات.
وردا على �ضوؤال ب�ضاأن ما الذي ي�ضعى اليه من 
دول اخلليج قال غيت�س "ما اأود منها اأن تفعله 
هو   .. االقت�ضادية  عالقاتها  طبيعة  ب�ضبب   ..
اأن تقول ان من املهم بالن�ضبة للمملكة العربية 
ال�ضعودية اأن توؤيد ال�ضني قرار جمل�س االمن 

الدويل."
وتو�ضع ايران نطاق ومدى وكفاءة �ضواريخها 
با�ضتهداف  ���ض��رتد  ان��ه��ا  ال��دف��ع وق��ال��ت  ذات��ي��ة 
اذا  اخلليج  يف  االمريكية  والقواعد  ا�ضرائيل 

هوجمت ب�ضبب برناجمها النووي.
املنطقة  يف  اجلميع  اأن  "اأعتقد  غيت�س  وق��ال 

قلقون ب�ضاأن ايران" م�ضيفا اأن املخاوف تكمن 
ال�ضرية  واأن�ضطتها  اي��ران  تدخل  "تزايد  يف 
براجمها  اىل  ب��اال���ض��اف��ة  املنطقة  اأن��ح��اء  يف 

ال�ضاروخية والنووية".
الواليات  ان  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ض��وؤول��ون  وق���ال 
املتحدة و�ضعت ن�ضر اأنظمة الدفاع ال�ضاروخي 
يف ال����ر وال��ب��ح��ر داخ����ل اخل��ل��ي��ج وح��ول��ه. 
تو�ضيع  ي�ضمل  ذل��ك  اأن  امل�ضوؤولون  وي�ضيف 
يف  باتريوت  ال�ضاروخي  الدفاع  اأنظمة  ن�ضر 
والكويت  املتحدة  العربية  االم��ارات  يف  الر 
حربية  �ضفن  ن�ضر  عن  ف�ضال  والبحرين  وقطر 
يف  ���ض��اروخ��ي  دف���اع  اأن��ظ��م��ة  حتمل  اأمريكية 

البحر املتو�ضط وحوله.
�ضواريخ  بطارية  ان  لغيت�س  م�ضاعد  وق��ال 
خالل  االم���ارات  اىل  و�ضلت  ثانية  باتريوت 
ال�ضهور املا�ضية لكن مل يتم ن�ضرها بعد. وكانت 

االوىل قد و�ضلت قبل اأكرث من عام.

اي���ران معاقبة  جل��ه��ود  واالم������ارات  ال�����ض��ع��ودي��ة  دع���م  ت��رج��ح  اأم��ري��ك��ا 


