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حازم مبي�سني

مهرجان ومقومات

ملا  مهرجانًا  ت�ضت�ضيف  وهي  املتناق�ضات،  بريوت  جمعت  كعادتها 
ي�ضمى قوى املقاومة العربية، واملق�ضود بذلك حزب الله وحما�س 
اأن  تعلن  تنظيمات  وه��ي  ال��ع��راق،  يف  امل�ضلمني  العلماء  وهيئة 
ل�ضالح  املنطقة  �ضراعات  ح�ضم  على  القادرة  وحدها  ال�ضالح  قوة 
التفاو�س  عن  الناجم  ال�ضيا�ضي  احلل  وترف�س  العربي،  املواطن 
للمع�ضلة الفل�ضطينية، مثلما ترف�س العملية ال�ضيا�ضية يف العراق، 
اإىل  والناظر  لبنان،  اىل  الدويل  املجتمع  لنظرة  برف�ضها  وجتاهر 
الذي  فما  �ضريعا عدم جتان�ضها،  يكت�ضف  العجائبية  التوليفة  هذه 
يجمع حزب ح�ضن ن�ضر الله بهيئة حارث ال�ضاري. وما الذي يجمع 
حما�س – وهي تابعة جلماعة الأخوان امل�ضلمني -بال�ضاري الذي 
يحارب فرع هذه اجلماعة يف العراق؟ هذا اإن جتاوزنا اخلالفات 

املذهبية بني هوؤلء، وهي خالفات ي�ضيل فيها الدم اإىل الركب.  
ل يوجد عاقل و�ضريف ميكن اأن يقف �ضد املقاومة، وقد التحقنا بها 
حني كان ثمن ذلك غاليًا، اأما مقاومات بريوت فيمكن ت�ضنيفها على 
اأنها جمرد واجهات للغري، وهي ت�ضتغل اأب�ضع ا�ضتغالل �ضرف فكرة 
�ضئنا  واإذا  �ضعوبها،  م�ضالح  عن  بعيدة  اأجندات  لتنفيذ  املقاومة 
التف�ضيل لقلنا كيف ميكن ت�ضنيف حما�س على اأنها حركة مقاومة 
بعد اأن ق�ضمت ال�ضعب الفل�ضطيني اإىل غزاوي و�ضفاوي، وانقلبت 
فا�ضتفردت  ال�ضلطة  ي�ضاركها  ك��ان  م��ن  هناك  لأن  �ضرعيتها  على 
بالغزيني، وو�ضعتهم حتت ح�ضارين اأولهما ذاتي، يكمن يف حالة 
ال�ضكان والتي بلغت حد مهاجمة م�ضاجد  لها  التي يتعر�س  القمع 
الدمياغوجية،  حما�س  برامج  ولي��ق��رون  بالله  موؤمنون  يوؤمها 
الدويل  املجتمع  رف�س  ب�ضبب  املواطن  منه  يعاين  دويل  والثاين 

لأفكار هذه احلركة وممار�ضاتها. 
وننظر اإىل مقاومة ال�ضاري التي فتحت اأبواب العراق على جحيم 
الطائفية، م�ضتندة اإىل تاأييد تنظيم القاعدة الإرهابي الذي خلفت 
مدار�ضهم  يف  قتلى  فرتكتهم  الأب��ري��اء،  اآلف  الإره��اب��ي��ة   عملياته 
ال�ضيد ح�ضن ن�ضر  اأما مقاومة حزب  ومتاجرهم و�ضوارع مدنهم، 
اإىل  الإ�ضرائيلي وحتولت  الن�ضحاب  بعد  فقدت وظيفتها  فقد  الله 
الفقيه  ولية  ثقافة  ن�ضر  همها  اليرانية،  الثورة  كتائب  من  كتيبة 
ال�ضارع  مكونات  كل  يناكف  تنظيم  اإىل  وحتولت  عنها،  والدفاع 
ال�ضيا�ضي اللبناين، لي�س دفاعًا عن املواطن، وامنا يف اإطار حماولة 

للهيمنة على الو�ضع بقوة ال�ضالح والرتهيب بالفو�ضى.
هيئة علماء بغري علم، وهي لي�ضت اأكرث من مربر ملا ي�ضهد العراق 
وهو  ال�ضلطة  عن  يفت�س  بامتياز،  طائفي  وحزب  اأعمى،  عنف  من 
يعلن زهده فيها ويقدم من خلف ال�ضتار اأزلمًا له ملمار�ضتها ح�ضب 
يتم�ضح  هجني  وتنظيم  ط��ه��ران،  م��ن  ي�ضتقيها  ال��ت��ي  توجيهاته 
بالإ�ضالم، ويقاتل الأ�ضقاء يف وقت يهادن فيه العدو املفرت�س، فاإذا 
كانت هذه املقاومات التي يقام لها مهرجان يف بريوت، ف�ضالم على 
انتظار  دون  يقاومون  وهم  باأرواحهم  �ضحوا  الذين  ال�ضهداء  دم 
اأ�ضواتهم وهم يتنافخون  ملهرجان يتبارى فيه اخلطباء على رفع 

فوق املنرب، دون اأن مي�س غبار معركة واحدة طرف اأحذيتهم.    

خ���������ارج احل�������دود

عن االحتاد االماراتية

رام اهلل / الوكاالت 
حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  طالب 
بالوقف  تلتزم  ب��ان  ا�ضرائيل  عبا�س 
مبا  ال�ضتيطانية  للن�ضاطات  الكلي 
وا�ضفا  ال�ضرقية،  القد�س  يف  ذلك  يف 
املوقف المريكي بانه "غام�س". فيما 
اعلنت وزارة الزراعة الفل�ضطينية يف 
احلكومة املقالة التابعة حلما�س ام�س 
اعتقل  ال�ضرائيلي  اجلي�س  ان  الح��د 

�ضبعة �ضيادين جنوبي قطاع غزة
املجل�س  ام���ام  القاها  كلمة  يف  وق���ال 
يف  انعقد  ال��ذي  فتح  حلركة  ال��ث��وري 
رام الله ال�ضبت ونقلتها وكالة النباء 
"عندما  الح��د  الر�ضمية  الفل�ضطينية 

وا�ضنطن  اىل  ال��ع��رب  الإخ����وة  ذه��ب 
ح��م��ل��وا م��ع��ه��م م��واق��ف��ن��ا ال��ت��ي ميكن 
تلتزم  ان  ام��ا  بخيارين:  نحددها  ان 
ا�ضرائيل بوقف ال�ضتيطان واملرجعية، 
واما ان تاتي اأمريكا وتقول هذه هي 
بتحديد  يتعلق  م��ا  يف  اللعبة  نهاية 
وغريها  ال��الج��ئ��ني  وق�ضية  احل���دود 
من  نتمكن  النهائية حتى  الق�ضايا  من 

الو�ضول اإىل حل �ضيا�ضي".
يف  غ��م��و���س  ع��ن  كلمته  يف  وحت���دث 
"املوقف  وق����ال  الم���ريك���ي  امل���وق���ف 
الم��ريك��ي ي���رتاوح وم��ا زل��ن��ا نعي�س 
غمو�ضا يف هذا املوقف"، م�ضريا اىل 
ان وا�ضنطن "مل ت�ضل لالآن اىل اتفاق 

وقف  ح��ول  ال�ضرائيلي  اجل��ان��ب  م��ع 
ال�ضتيطان ب�ضكل كامل".

تقول  كما  امريكا  كانت  "ان  وا�ضاف 
جزئيا،  ن��ع��ت��ربه  ات��ف��اق  اىل  و���ض��ل��ت 
مبعنى ان ا�ضرائيل توقف ال�ضتيطان 
مل�����دة م��ع��ي��ن��ة ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء ال��ق��د���س 
ال�ضكنية  الوحدات  اآلف  وبا�ضتثناء 
املوقف  ف��ه��ذا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ض��ف��ة  يف 
رف�ضا  قبلنا  م��ن  مرفو�س  ب�ضراحة 

قاطعا".
نعود  ان  ن�ضتطيع  "ل  عبا�س  وتابع 
ا�ضرائيل  بقيت  اذا  املفاو�ضات  اىل 

على هذا املوقف".
حتري�س  حملة  ب�ضن  ا�ضرائيل  واتهم 

"من  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  �ضده و�ضد 
ول  عدمية  �ضلطة  اننا  يقال  ان  اج��ل 

نريد �ضيئا".
واو�ضح انه �ضيقوم بجولة "يف اليام 
رو�ضيا  منها  عدة  بلدان  يف  القادمة" 
والهند  اليابان  ثم  وبريطانيا  واملانيا 
الزيارات  ه��ذه  ان  مو�ضحا  وك��وري��ا، 
ال�ضيا�ضي  اجلهد  هذا  اإطار  يف  "تقع 

لتحريك العملية ال�ضلمية".
�ضيا�ضيا  ح���راك���ا  امل��ن��ط��ق��ة  وت�����ض��ه��د 
لحياء  حم���اول���ة  يف  ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ا 
ا�ضرائيل  بني  املتعرثة  ال�ضالم  عملية 
وال���ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ي���ني م���ن���ذ ال���ه���ج���وم 
�ضتاء  يف  غزة  قطاع  على  ال�ضرائيلي 

.2008
المريكية  ودع��ت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة 
ا�ضرائيل  اخ���ريا  كلينتون  ه��ي��الري 
ا�ضتئناف  اىل  وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 
�ضروط  "بدون  ال�����ض��الم  م��ف��او���ض��ات 
تاأييدها  ع���ن  واع����رب����ت  م�ضبقة"، 
اقامة  الفل�ضطينيني يف  لتحقيق هدف 

دولة بحدود 1967.
الفل�ضطينيني  املفاو�ضني  كبري  ورد 
بالقول  كلينتون  على  عريقات  �ضائب 
"يتطلب  امل��ف��او���ض��ات  ا�ضتئناف  ان 

الوقف ال�ضامل لال�ضتيطان".
وزارة  اع���ل���ن���ت  اخ�������رى   ج���ه���ة  م����ن 
احلكومة  يف  الفل�ضطينية  ال��زراع��ة 

الحد  ام�س  حلما�س  التابعة  املقالة 
�ضبعة  اعتقل  ال�ضرائيلي  اجلي�س  ان 
فيما  غ��زة  قطاع  جنوب  يف  �ضيادين 
الوحيدة". مهنتهم  ميار�ضون  "كانوا 

وقالت الوزارة يف بيان ان "الزوارق 
احلربية ال�ضرائيلية قامت ليل ال�ضبت 
من  �ضيادين  �ضبعة  باختطاف  الح��د 

بحر حمافظة رفح جنوب القطاع".
كانوا  "ال�ضيادين  ان  وا����ض���اف���ت 
منت  على  الوحيدة  مهنتهم  ميار�ضون 
ثالثة مراكب، عندما باغتتهم الزوارق 
اإىل  واقتادتهم ومراكبهم  ال�ضرائيلية 

جهة غري معلومة".
الن�ضان  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  واك��د 
"وا�ضلت  بيان  يف  وقال  احلادث  هذا 
ت�ضعيد  ال�ضرائيلي  الحتالل  ق��وات 
ال�ضيادين،  �ضد  املوجهة  انتهاكاتها 
ح��ي��ث ف��ت��ح��ت م�����ض��اء ال�����ض��ب��ت ن��ريان 
يف  وه���م  ق��وارب��ه��م  جت���اه  ا�ضلحتها 
منهم  �ضبعة  واحتجزت  البحر  عر�س 
قبالة  وذلك  قواربهم،  على  وا�ضتولت 

�ضواطئ رفح".
وت�ضاعد  "ا�ضتمرار  املركز  وا�ضتنكر 
ال�ضرائيلي  الحتالل  قوات  انتهاكات 
املوجهة �ضد ال�ضيادين الفل�ضطينيني، 
من  مت�ضل  ���ض��ي��اق  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
الحتالل  قوات  تفر�ضها  التي  القيود 
اطار  يف  غزة  قطاع  يف  ال�ضكان  على 
على  تفر�ضه  ال��ذي  ال�ضامل  احل�ضار 
ال��ق��ط��اع وحت����رم ���ض��ك��ان��ه م���ن حقهم 
حقوقهم  ج��م��ل��ة  وت��ن��ت��ه��ك  ال��ع��م��ل  يف 
على  احل�����ض��ول  الن�ضانية".وتعذر 
ال���ض��رائ��ي��ل��ي مبا  م��ن اجلي�س  ت��اأك��ي��د 
تفر�س  ا���ض��رائ��ي��ل  ت���زال  ح�����ض��ل.ول 
�ضيطرت  منذ  غزة  قطاع  على  ح�ضارا 
ال�ضالمية  امل���ق���اوم���ة  ح���رك���ة  ع��ل��ي��ه 
بعد   2006 ح���زي���ران  يف  )ح��م��ا���س( 
مواجهات م�ضلحة مع منا�ضري حركة 
الفل�ضطيني  ال��رئ��ي�����س  ب��زع��ام��ة  ف��ت��ح 

حممود عبا�س.

واملوقف    .. اال�سرائيلي   اال�ستيطان  وقف  �سرورة   : عبا�س 
االمريكي " غام�س "

املختارة / اف ب
جنبالط  وليد  ال���درزي  اللبناين  الزعيم  اك��د 
الخرية  العقبات  تذليل  على  ج��ار  العمل  ان 
�ضنوات  ارب��ع  بعد  �ضوريا  اىل  زي��ارت��ه  ام��ام 
"دفن  امل�ضتحكم معها، م�ضددًا على  العداء  من 
مع  التاريخية"  "العالقات  وتطبيع  املا�ضي" 

القوي". "اجلار 
وقال جنبالط )60 عاما( يف مقابلة مع وكالة 
باتت  ال��ط��ري��ق  ارب���اع  "ثالثة  ب��ر���س  ف��ران�����س 
تبقى  �ضوريا.  وبني  بيني  وطبيعية  مفتوحة 
بالوقت  م��رت��ب��ط��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة وه���ي  اخل��ط��وة 

املنا�ضب".
وق���د اح����دث ج��ن��ب��الط ���ض��دم��ة يف الو���ض��اط 
اعلن  عندما  اللبنانية  وال�ضعبية  ال�ضيا�ضية 
يف ال�ضيف املا�ضي خروجه من قوى 14 اآذار 
التي انطلقت يف اآذار 2005 اثر اغتيال رئي�س 
احلكومة ال�ضابق رفيق احلريري ولعبت دورا 
لبنان  من  ال�ضوري  اجلي�س  خروج  يف  ب��ارزا 

بعد ثالثني �ضنة من التواجد فيه.
وا�ضار جنبالط اىل نقطتني ل تزالن عالقتني 

مع العا�ضمة ال�ضورية.
معقله  يف  اجلميلة  الرتاثية  دارت��ه  من  وق��ال 

ال�ضوف  منطقة  يف  املختارة  راأ�ضه  وم�ضقط 
)جنوب �ضرق بريوت( "يبقى خطاب �ضخ�ضي 
�ضد )الرئي�س ال�ضوري ب�ضار( ال�ضد ادليت به 
ذهبت  اذا  لي�ضاحه  �ضيغة  ايجاد  من  بد  ول 
اىل دم�ضق"، معتربا ان خطابه يف 14 �ضباط 
ال�ضد.  �ضخ�س  �ضد  ج��دا  عنيفا  "كان   2007
به اىل �ضحيفة  ادليت  ان هناك ت�ضريحا  كما 
" وا�ضنطن بو�ضت " اعتربه ال�ضوريون اهانة 

لنظامهم".
وك���ان ج��ن��ب��الط ق��د ���ض��ن اع��ن��ف ه��ج��وم على 
الرئي�س ال�ضوري يف الذكرى الثانية لغتيال 

احلريري 
ويف ت�ضريح اىل وا�ضنطن بو�ضت يف كانون 
ت�ضاعد  ل  مل  جنبالط  ت�ضاءل   ،2006 الثاين 
�ضاعدت  كما  ال�ضورية  املعار�ضة  وا�ضنطن 
الكالم  ه��ذا  تف�ضري  ومت  العراقية.  املعار�ضة 

على انه دعوة لجتياح امريكي ل�ضوريا.
وقال جنبالط لفران�س بر�س "اعتقد ان علي ان 

او�ضح ذلك يف الوقت املنا�ضب، لي�س الآن".
من  الع��ت��ذار  حد  اىل  �ضيذهب  ك��ان  اذا  وعما 

�ضوريا، قال "كل �ضيء يف وقته".
ال ان جنبالط اكد انه "غري نادم" على مواقفه 

خالل ال�ضنوات الربع املا�ضية.
حان  ال��ق��دمي��ة.  اخل��ن��ادق  دف��ن  "قررنا  وق���ال 
تاريخ  بفخر  �ضنكتب  ح�ضنا،  لنقول:  الوقت 
ق��اد اىل ال���ض��ت��ق��الل، امن��ا يف  ال���ذي  14 اذار 
�ضوريا  ا�ضمه  ق��وي  ج��ار  لدينا  نف�ضه  الوقت 
جتاهله  ميكننا  ل  ت��اري��خ��ي��ة،  معه  عالقاتنا 

ويجب احرتامه".
عن  عبارة  انها  ال�ضيا�ضة.  هي  "هذه  وا�ضاف 
�ضمن  الكثري  اجنزنا  "لقد  ودورات.  مراحل 

قوى 14 اآذار، امنا ل يجب طلب امل�ضتحيل".
و�ضبق انفتاح جنبالط على �ضوريا م�ضاحلات 
ابرز  الله  ح��زب  مع  واب��رزه��ا  داخليا  بها  ق��ام 

اركان قوى 8 اآذار.
�ضابق يف  "ع�ضو  انه  با�ضرار  وكرر جنبالط 
مقاعد  باكرثية  ف���ازت  ال��ت��ي  اآذار"   14 ق��وى 
الخ���رية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  النيابي  املجل�س 

وا�ضعا نف�ضه يف "موقع و�ضطي".
اتفقنا  لبنان.  من  خرجوا  "ال�ضوريون  وقال 
مع رئي�س احلكومة �ضعد احلريري ان م�ضاألة 
الدولية.  املحكمة  �ضالحية  م��ن  الغ��ت��ي��الت 
مع  ال��ت��ف��او���س  يف  تكمن  ال��وح��ي��دة  امل�ضكلة 

�ضوريا على تر�ضيم احلدود".

�ضل�ضلة  و2007   2005 ب��ني  ل��ب��ن��ان  و���ض��ه��د 
اخلا�ضة  املحكمة  حاليا  فيها  تنظر  اغتيالت 
وب��داأت عملها  ان�ضئت يف 2007  التي  بلبنان 

يف اآذار 2009.
ازمة  تطورت   ،2008 اي��ار  من  ال�ضابع  ويف 
�ضيا�ضية حادة بني ان�ضار قوى 14 اآذار وقوى 
اكرث  مبقتل  ت�ضببت  دامية  معارك  اىل  اآذار   8

من مئة �ضخ�س.
المني  ان  اىل  مقابلته  يف  جنبالط  وا���ض��ار 
العام حلزب الله ح�ضن ن�ضرالله يتوىل "تعبيد 
الطريق امام زيارته اىل العا�ضمة ال�ضورية"، 
راف�ضا "يف الوقت احلا�ضر" القول ما اذا كان 
كانوا  اذا  ا�ضتقباله وما  يرف�ضون  ال�ضوريون 

ي�ضعون �ضروطا حمددة لذلك.
واقر الزعيم الدرزي ان "النقالب" الخري يف 
ال�ضعبية،  قاعدته  لدى  تاييدا  يلقى  ل  مواقفه 
كما  التيار"  عك�س  "ال�ضباحة  يف  ما�س  لكنه 

قال "حفاظا على ال�ضلم الهلي".
�ضكل  لقد  در�ضا.  لقننا  ايار  "ال�ضابع من  وقال 
الطائفي  احلقد  ن��درك  جعلتنا  نف�ضية  �ضدمة 

الذي تركته مواقفنا على الر�س".
اي�ضا  و�ضهل  �ضهل.  ام��ر  "ال�ضعبوية  وت��اب��ع 

ما  هذا  نارية...  ت�ضعيدية  بخطابات  الدلء 
فعلته وفعله غريي، ما كاد يو�ضلنا اىل حرب 
باعجوبة،  جتنبها  م��ن  متكنا  �ضيعية  درزي���ة 
�ضارت  لذلك  رهيب.  �ضني  �ضيعي  توتر  واىل 

اولويتي العمل لتجنب حرب مذهبية".
الهلي  ال�ضلم  على  احل��ف��اظ  اج��ل  "من  وق��ال 
كانت  اذا  النظر  بغ�س  �ضيء  بكل  �ضا�ضحي 
يذهب  ان  امل��رء  على  ل.  ام  �ضعبية  ال��ق��رارات 
عك�س  ي�ضبح  ان  اي  ال�����ض��ري  عك�س  اح��ي��ان��ا 

التيار".
املتحم�ضني  ا�ضد  م��ن  جنبالط  ك��ان  ان  وبعد 
لنزع �ضالح حزب الله الذي اجتاح يف احداث 
ايار �ضوارع بريوت خالل �ضاعات، بات يعرب 
عن تفهمه لظروف حزب الله يف مواجهته مع 

ا�ضرائيل.
ا�ضرع  ان��ن��ي  "نعم،  ����ض���وؤال  ع��ل��ى  ردا  وق���ال 
لكن  الدفاعية.  اخلطة  مفهوم  وف��ق  املقاومة 
ال�ضيا�ضية  املالئمة  الظروف  ننتظر  ان  علينا 
ن�ضتطيع  الله. ل  والمنية والع�ضكرية حلزب 

ان منلي عليه ارادتنا".
اللبنانيون  ال��ق��ادة  ي�ضتاأنف  ان  وي��ف��رت���س 
جل�ضات حوار وطني تهدف اىل التفاق على 

�ضمنها  ومن  للبنان"  دفاعية  "ا�ضرتاتيجية 
على م�ضري �ضالح حزب الله.

بالزوار  تعج  املختارة  يف  ال�ضتقبال  قاعات 
م�ضاكلهم  ال���زع���ي���م  اىل  ي��ح��م��ل��ون  ال���ذي���ن 
ومطالبهم. اىل جانب وليد جنبالط، يقف ابنه 
تيمور )27 عاما( الذي يتدرب على ت�ضلم الدفة 

بعد والده.
وقال جنبالط حول م�ضالة الوراثة ال�ضيا�ضية 
"هذا هو لبنان. ل اعتقد ان لدى تيمور خيارا 

غري ال�ضتمرار بتحمل امل�ضوؤولية".
اىل  جنبالط  فريكن  وامل�ضري،  امل�ضتقبل  ام��ا 
"القدر"، ولو ان لديه احالما يف حال خروجه 

من العمل ال�ضيا�ضي.
يف  ����ض���غ���ريا  م����ن����زل  ا�����ض����رتي  "قد  وق�������ال 
النورماندي )فرن�ضا( او الرنوج واعكف على 

كتابة مذكراتي".
غري ان جنبالط م�ضكون بهاج�س التاريخ وهم 
الطائفة الدرزية التي ت�ضكل ن�ضبة 6% تقريبا 
فا�ضتدرك  م��الي��ني،  الرب��ع��ة  لبنان  �ضكان  م��ن 
اود  لكنني  يتحقق،  ذل��ك  ارى  ان  "اود  قائال 
اي�ضا، اذا ما انتقلت يوما اىل النورماندي، ان 

ارى املختارة يف ايد امينة مع ابني".

���س��وري��ا م���ع  املا�سي"  "دفن  ب����  م��ت��م�����س��ك  ج��ن��ب��اط  وا�سنطن "قلقة" ول���ي���د 
من توقيف نا�سطني 

ت�سامنوا مع 
االقباط  يف م�سر

وا�سنطن/ الوكاالت 
اعلنت وزارة اخلارجية المريكية 
ان الوليات املتحدة "قلقة للغاية" 

من توقيف ا�ضخا�س تظاهروا 
ت�ضامنا مع القباط الذين قتلوا 

يف 6 كانون الثاين يف م�ضر.
وقال مارك تونر املتحدث با�ضم 

اخلارجية المريكية يف بيان ان 
من  جدا  قلقة  املتحدة  "الوليات 

التوقيفات".
ودعت وا�ضنطن احلكومة 

امل�ضرية اىل "احرتام حقوق كل 
الذين يعربون �ضلميا عن اآرائهم 
ال�ضيا�ضية وتطلعاتهم للحرية"، 

بح�ضب ما جاء يف البيان.
واخلت ال�ضرطة امل�ضرية ال�ضبت 

�ضبيل جمموعة من النا�ضطني 
الذين توجهوا اىل مدينة جنع 

حمادي للتعبري عن ت�ضامنهم مع 
ا�ضر القباط ال�ضتة الذين قتلوا 
يف املذبحة التي جرت يف هذه 

املدينة الواقعة يف �ضعيد م�ضر 
يف ال�ضاد�س من كانون الثاين 

احلايل.
وكانت ال�ضرطة اوقفت اجلمعة 30 

من النا�ضطني وا�ضحاب املدونات 
اللكرتونية بعد و�ضولهم اىل 

جنع حمادي )على بعد 600 كلم 
جنوب القاهرة(.

�سنعاء/ الوكاالت 
اجلزائية  الب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  ا���ض��درت 
ب�ضنعاء  الره��اب  ق�ضايا  يف  املتخ�ض�ضة 
خم�س  بني  بال�ضجن  احكاما  الح��د  ام�س 
متمردين  ثمانية  ع��ل��ى  ���ض��ن��وات  وع�����ض��ر 
ح��وث��ي��ني ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م�����ض��ارك��ت��ه��م يف 
�ضمال  يف  اليمنية  القوات  مع  مواجهات 
اكد  فيما   امل��ا���ض��ي.  ال��ع��ام  �ضنعاء  ���ض��رق 
ام�س  جم��ددا  اليمن  �ضمال  يف  احلوثيون 
الحد انهم ل يحتجزون بريطانيا وخم�ضة 
وحملوا  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف  خ��ط��ف��وا  امل����ان 

ال�ضلطات م�ضوؤولية م�ضريهم
وق�ضى احلكم ب�ضجن كل من وليد حممد 
يف  �ضابق  �ضابط  �ضنة،   26( املوؤيد  قا�ضم 
الله  عبد  ح�ضني  و�ضامل  اليمني(  اجلي�س 
�ضنوات،  ع�ضر  مل��دة  �ضنة(   50( البطريي 
وك����ل م���ن ي��ا���ض��ر ع��ب��د ال���وه���اب ال��وزي��ر 
 19( الغ��رب��ي  احمد  وح�ضني  �ضنة(   28(
�ضنة(   29( اجلالل  حامت  الله  وعبد  �ضنة( 
�ضنة( وحممد  املقداد )30  والعزي �ضالح 
يحيى علي ال�ضهاري )30 �ضنة( ملدة ثماين 
�ضنوات، كما حكم على احمد يحيى الوزير 

)25 �ضنة( بال�ضجن خم�س �ضنوات.
خالل  ا���ض��درت  نف�ضها  املحكمة  وك��ان��ت 
بالعدام على 34  املا�ضية احكاما  ال�ضهر 
نف�ضها  الق�ضية  يف  اآخرين  حوثيا  متمردا 
اخرى  اح��ك��ام  اىل  ا�ضافة  نف�ضها  بالتهم 

بال�ضجن.

جديدة  جمموعة  ي�ضكلون  واملحكومون 
م��ن ب��ني جم��م��وع��ات ع���دة م��ن احلوثيني 
حماكمتهم  تتم  �ضخ�ضا   190 نحو  ت�ضم 
التمرد  يف  امل�ضاركة  بتهمة  دف��ع��ات  على 
واملواجهات امل�ضلحة يف بني ح�ضي�س يف 

�ضمال �ضرق �ضنعاء العام 2008.
يف  بال�ضرتاك  خ�ضو�ضا  املتهمون  ودين 
ال�ضلطات  ومب��واج��ه��ة  م�ضلحة  ع�ضابة 

بال�ضالح.
التي  ح�ضي�س  بني  يف  املواجهات  وكانت 
من  كيلومرتات  ع�ضرة  م�ضافة  على  تقع 
مئات  وج��رح  مقتل  عن  ا�ضفرت  �ضنعاء، 
وا�ضتخدمت   ،2008 وحزيران  اذار  بني 
ويتوقع  امل��ت��و���ض��ط��ة.  ال���ض��ل��ح��ة  ف��ي��ه��ا 
املتمردين  بحق  الحكام  من  مزيد  �ضدور 
احداث  يف  بال�ضلوع  املتهمني  احلوثيني 

بني ح�ضي�س.
م����ن ج���ه���ة اخ������رى اك�����د احل���وث���ي���ون يف 
ل  انهم  الح��د  ام�س  جم��ددا  اليمن  �ضمال 
يحتجزون بريطانيا وخم�ضة املان خطفوا 
يف هذا البلد وحملوا ال�ضلطات م�ضوؤولية 

م�ضريهم.
واع��ل��ن امل��ت��م��ردون يف ب��ي��ان ن�����ض��ر على 
اأكدناه  م��ا  "نوؤكد  الل��ك��رتوين  موقعهم 
�ضابقا اأن ق�ضية املختطفني الملان ل عالقة 
لنا بها على الطالق ول �ضحة ملا يردد يف 
قبلنا  من  طرفا  ان  الع��الم  و�ضائل  بع�س 

يقوم بدور الو�ضاطة".

افادت  "�ضبيغل" الملانية  وكانت �ضحيفة 
الرب���ع���اء ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين ان 
خ��اط��ف��ي ب��ري��ط��اين وا����ض���رة امل��ان��ي��ة من 
خم�ضة افراد طالبوا بفدية قيمتها مليوين 
عنا�ضر  اح��د  وان  عنهم  ل��الف��راج  دولر 

التمرد يقوم بدور الو�ضيط.
ابوبكر  اليمني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
ال��ره��ائ��ن  ان  ال���ث���الث���اء  اع���ل���ن  ال���ق���رب���ي 
مكانهم  "حدد  ح��زي��ران  منذ  املخطوفني 
التمرد  معقل  حيث  )�ضمال(  �ضعدة"  يف 
التفاو�س على اطالق  "يتم  احلوثي وانه 

�ضراحهم".
"ال�ضلطة  ان  املتمردين  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
الكاملة خا�ضة  امل�ضوؤولية  هي من تتحمل 
المن  مبنى  بجوار  وقع  الختطاف  وان 
املحمية  �ضعدة  مدينة  و�ضط  ال�ضيا�ضي 
الع�ضكرية"  وامل��واق��ع  النقاط  بع�ضرات 

للجي�س اليمني.
واملخطوفون ال�ضتة جزء من جمموعة من 
ت�ضعة ا�ضخا�س هم �ضبعة املان وبريطاين 
وكورية جنوبية، خطفوا يف حزيران يف 
حمافظة �ضعدة. ويف 15 حزيران/يونيو، 
الرهائن  م��ن  اث��ن��ني  مقتل  �ضنعاء  اك���دت 
اجلنوبية.  ال��ك��وري��ة  وال��ره��ي��ن��ة  المل����ان 
العاملية  ال��ه��ي��ئ��ة  اىل  ال��ره��ائ��ن  وي��ن��ت��م��ي 
�ضعدة  يف  تعمل  التي  الطبية  للخدمات 
منذ 35 عاما، وهي جمعية م�ضيحية تابعة 

للكني�ضة املعمدانية.

احلوثيون : ال نحتجز الرهائن ال�ست   

احداث  خلفية  على  ثمانية  ب�سجن  جديدة  احكام 
2008

باري�س/ اف ب
وزير  م�ضاركة  ان  الح��د  املتحدة  العربية  الم��ارات  اعلنت 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  اجتماع  يف  ا�ضرائيلي 
)ارينا( يف ابوظبي ل يعني تطبيعا بني البلدين. فيما اكد 
فرن�ضي  توقيف  الح��د  ام�س  ظبي  اب��و  مطار  يف  م�ضوؤول 
املتحدة  العربية  الم���ارات  يف  حطت  ط��ائ��رة  يف  الثالثاء 

بعدما افاد من باب املزاح ان حقيبته حتتوي على قنبلة.
وقال م�ضدر يف وزارة اخلارجية الماراتية لوكالة فران�س 
كبلد  التزاماتنا  اط��ار  يف  "تندرج  امل�ضاركة  هذه  ان  بر�س 
العا�ضمة  يف  يعقد  الذي  ولالجتماع  الوكالة  ملقر  م�ضيف" 

الماراتية.

ال انه ا�ضاف ان م�ضاركة الوزير ال�ضرائيلي "ل تبعات لها 
المارات وا�ضرائيل،  الثنائية" بني  العالقات  م�ضتوى  على 
بينهما  تربط  ل  ال��ذي��ن  البلدين  ب��ني  تطبيع  اي  م�ضتبعدا 

عالقات دبلوما�ضية.
وكان وزير البنى التحتية ال�ضرائيلي اعلن يف وقت �ضابق 
الحد انه موجود للمرة الوىل يف ابوظبي يف اطار اجتماع 

للوكالة الدولية للطاقة املتجددة.
اذاعة  معه  اج��رت��ه  هاتفي  ات�ضال  يف  لن��دو  ع��وزي  وق��ال 
ا�ضرائيلي  وزير  هناك  الوىل  "للمرة  ال�ضرائيلي  اجلي�س 

يف ابو ظبي وانه امر مهم بالن�ضبة الينا".
بعد ممثلني  نلتق  با�ضتقبال جيد ومل  "لقد حظينا  وا�ضاف 

لدول م�ضلمة".
ويف املا�ضي �ضاركت ا�ضرائيل يف ابوظبي يف اعمال الوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة لكن مب�ضتوى متثيل ادنى.
والبلدان اخلليجيان الوحيدان اللذان اقاما عالقات جتارية 

مع ا�ضرائيل هما قطر و�ضلطنة عمان.
وقد قطعت ال�ضلطنة هذه العالقات العام 2000 بعد اندلع 
النتفا�ضة الثانية، فيما اغلقت قطر مكتب ا�ضرائيل التجاري 
على ار�ضها مطلع العام 2009 بعد احلرب ال�ضرائيلية على 

غزة.
من جهة اخرى اكد م�ضوؤول يف مطار ابو ظبي ام�س الحد 
الم���ارات  يف  حطت  ط��ائ��رة  يف  ال��ث��الث��اء  فرن�ضي  توقيف 

حقيبته  ان  امل���زاح  ب��اب  م��ن  اف���اد  بعدما  املتحدة  العربية 
حتتوي على قنبلة.

وقال امل�ضوؤول يف مطار ابو ظبي لوكالة فران�س بر�س طالبا 
عاما(   66( ليوريه  لوي  جان  الراكب  ان  ا�ضمه  ك�ضف  عدم 
اعتقل "بناء على القانون الدويل الذي مينع حتى املزاح يف 

ق�ضايا الرهاب" م�ضيفا انه "�ضيطبق عليه القانون".
ومدة التوقيف بدون توجيه تهمة يف الم��ارات هي �ضبعة 

ايام.
من  متوجها  ك��ان  فيما  الفرن�ضي  املتقاعد  ليوريه  واعتقل 
باري�س اىل بانكوك عرب ابو ظبي يف رحلة ل�ضركة طريان 

الحتاد، اثر حادث و�ضفه اقراوؤه بانه عر�ضي.

وزير ا�سرائيلي 
يف اجتماع 
 " " ارينا 
باالمارات

ن�سطاء �سد اال�ستيطان


