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جنود مينيون ورجال قبائل يحتفلون بعد إحدى املعارك ضد احلوثيني في صعدة             )أ.ف.پ(

صورة أرشيفية لزعيم القاعدة أسامة بن الدن )أ.پ(

تحذيرات أميركية وغربية من انتحاريات تدربن في اليمن على تفجير الطائرات

بن الدن يتبنى محاولة تفجير طائرة ديترويت ويتوعد: أمن أميركا بأمن فلسطين
عواصم – وكاالت: أطلق زعيم 
تنظيم القاعدة، أس����امة بن الدن، 
تسجيال صوتيا قصيرا امس تبنى 
فيه مسؤولية حركته عن محاولة 
الطال����ب النيجيري عمر الفاروق 
عبداملطلب، الفاشلة لتفجير طائرة 
أميركية أثناء أعياد امليالد، وتوعد 
الواليات  مبواصل����ة اس����تهداف 
املتحدة في ظل اس����تمرار دعمها 

إلسرائيل.
واستهل بن الدن كلمته املقتضبة 
التي بثتها قن����اة »اجلزيرة«: من 
أسامة إلى أوباما، السالم على من 
اتبع الهدى، لو أن رسائلنا حتملها 
الكلمات مل����ا حملناها بالطائرات، 
الرسالة املراد إبالغها عبر طائرة 
املجاهد عمر الف����اروق هي تأكيد 
على رسالة س����ابقة بلغها أبطال 
11 س����بتمبر، في إشارة للهجمات 
اإلرهابية عل����ى الواليات املتحدة 

عام 2001.
وتوعد زعي����م تنظيم القاعدة 
في أول تس����جيل صوتي له منذ 
سبعة أش����هر، واألول هذا العام، 
أمي����ركا باملزيد من الهجمات: »لن 
حتلم أميركا باألمن حتى نعيشه 

واقعا في فلسطني«.
وتابع: »ليس من اإلنصاف أن 
يهن����أ األميركيون بالعيش ما دام 
إخواننا في غزة في أنكد عيش«.

وأردف: بإذن اهلل غاراتنا عليكم 
ستتواصل مادام دعمك لإلسرائيليني 
في غزة متواصال«، وكان بن الدن 
قد أطلق في سبتمبر املاضي شريط 
ڤيديو مبناسبة الذكرى السادسة 
للهجمات عل����ى الواليات املتحدة 
شرح فيها للشعب األميركي أسباب 

تلك الضربات.
التس����جيل الصوتي  وتزامن 
لزعيم القاعدة، مع حتذير أجهزة 
اميركية وغربية من  استخبارات 
تدريب القاع����دة النتحاريات في 

اليمن لضرب أهداف غربية.
الذي نشرته  التحذير  ويقول 
صحيفة »صنداي تلغراف« امس إن 
خاليا القاعدة دربت نساء في اليمن، 
ممن ال تبدو عليهن مظاهر عربية، 

لتنفيذ عمليات انتحارية.
م����ن جانبهم قال مس����ؤولون 
أميركي����ون إن تنظيم  أمني����ون 
القاعدة قد يس����تخدم انتحاريات 
لتنفيذ هجمات في الواليات املتحدة 
مشيرين إلى أنه طلب منهم التنبه 
ورصد أي محاولة من قبل نساء 

قد يحاولن الدخول إلى البالد لهذه 
الغاية.

ونقلت ش����بكة »آي بي سي« 
اإلخبارية األميركية عن مسؤول 
أميركي قوله إن هناك امرأتني على 
األقل يعتقد أن لهما عالقة بتنظيم 
القاعدة في اليمن ومالمحهما قد ال 
تدل على أنهما من أصول عربية 
قد تتوجهان إلى أميركا بجوازات 
س����فر غربية، ووصف املسؤول 
التهديد بأنه »حالي« ولكنه ليس 

وشيكا.
وقال مسؤول مكافحة اإلرهاب 
السابق في البيت األبيض ريتشارد 
كالرك للشبكة »لديهم )القاعدة( 

نساء مدربات«.
ويقول مسؤولون أميركيون 
إن الغارة التي شنها سالح اجلو 
األميركي عشية عيد امليالد املاضي 
ضد أهداف يشتبه في أنها مخيمات 
تدريب للقاعدة رمبا أسفرت عن 

مص����رع الكثي����ر م����ن عناصرها 
ولكنها لم تقض متاما على جميع 
االنتحاريني الذي����ن يتدربون في 

اليمن.
وقال كالرك إنه »اليزال هناك 
)ف����ي اليم����ن( آخ����رون يتلقون 
التدريبات وليس لديهم أي سجل 
)إرهابي( وهم أشخاص ال يبدون 
كإرهابيني ينتمون إلى القاعدة وقد 

ال يكونون عربا أو رجاال«.
وجاء ه����ذا التحذير في وقت 
وصف فيه مس����ؤولون أمنيون 
أميركيون وجود »عدد كبير غير 
معتاد« م����ن املدرجني على الئحة 
املمنوع����ني من الس����فر جوا وهم 
يحاولون إما ركوب الطائرات داخل 
الواليات املتحدة أو املجيء إليها.

ومت منع ما ال يقل عن س����تة 
أش����خاص من املدرجة أسماؤهم 
على الئحة املمنوعني من الس����فر 
من ركوب الطائرات خالل فترة 48 

ساعة ما بني يومي السبت واالثنني 
املاضيني بحسب ما ذكر مسؤولون 

أميركيون.
وكان من ضمن الذين منعوا من 
الس����فر يوم السبت املاضي رجل 
مصري كان يعتزم التوجه على منت 
طائرة للخطوط اجلوية األميركية 
من لندن إلى ميامي ألن اسمه كان 
واردا على الئح����ة املمنوعني من 

السفر جوا.
وتس����اءل كالرك عم����ا إذا كان 
س����بب جناح هذه التوقيفات هو 
أن »اجلميع يقوم بعمل أفضل في 
تطبيق الئحة املمنوعني من السفر 
أم أن الالئح����ة أصبحت أطول أو 
أن اإلرهابي����ني يحاولون اختبار 

أمننا«.
لكن مسؤوال أميركيا رفيعا قال 
إن التفسير األقرب هو أن الالئحة 
ضمت حديثا املزيد من اإلرهابيني 

احملتملني.

»صنداي تايمز«: زعيم القاعدة تزوج من فتاة يمنية لتدعيم عالقته مع اليمن

قاض أميركي لـ »األنباء«: قرار اإلبقاء على 50 معتقاًل
 في غوانتانامو دون محاكمة قد ال يكون دستوريًا

لن��دن � يو.ب��ي.آي: ذكرت صحيفة صن��داي تاميز امس أن 
زعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن الدن اقترن بفتاة مينية لتدعيم 
عالقته مع مس��قط رأس والده امللياردير حني قرر الزواج للمرة 
اخلامسة عام 2000. ونسبت الصحيفة إلى الشيخ اليمني راشد 
محمد سعيد اسماعيل الذي وصفته بأنه أحد املساعدين السابقني 
لزعيم القاعدة بن الدن قوله إن األخير »جلأ إلى أكثر مستشاريه 
املوثوقني لديه وطلب منه ايجاد عروس له حني قرر الزواج للمرة 

اخلامسة وابلغهم بأنه يريد فتاة مينية«.
واضاف الشيخ اسماعيل في مقابلة مع الصحيفة أنه »تكفل 
ش��خصيا مبهمة ايجاد زوجة متدينة ومطيعة وس��خية ومهذبة 
وهادئة وصغيرة الس��ن كما أراد بن الدن كي ال تش��عر بالغيرة 
من زوجاته األخريات ألن الزوجات املتعددات يتنافسن على جذب 
انتب��اه أزواجهن وينتهي بهن املطاف في التش��اجر ولم يرد بن 
الدن أن تنهمك زوجته اجلديدة مبثل هذه القضايا«. وقال الشيخ 
اس��ماعيل املعروف أيضا باسم أبو الفداء إنه »تعرف على الفتاة 
في مسقط رأسه في بلدة إب الواقعة جنوب غرب اليمن واعتقد 
أن أم��ل البالغ��ة من العمر وقتها 18 عام��ا وابنة موظف حكومي 
ستكون الزوجة املناسبة لزعيم تنظيم القاعدة عندما كان في سن 
43 عاما«. واضاف أنه »زار عائلة أمل قبل عام من وقوع هجمات 
11 سبتمبر عام 2001 في الواليات املتحدة وأبلغها بأن أسامة بن 
الدن يبحث عن زوجة وأنه شهير ويعرف عنه الورع والتواضع 

والدين واإلميان القوي والكرم وحب اخلير وأنه س��يكون زوجا 
صاحل��ا البنتهم«. وأردف أنه اجرى لقاء آخر مع أمل للتأكد من 
موافقتها على الزواج من بن الدن اخبرها خالله بان زعيم تنظيم 
القاعدة »تخلى عن قصوره وثروته لشن اجلهاد نيابة عن املسلمني 
ويعيش في افغانستان ويخش��ى على حياته في بعض األحيان 
ويشعر باألمان أحيانا أخرى ويعيش في مدينة في بعض األوقات 

وفي أوقات أخرى في اجلبال والكهوف«.
وق��ال أبو الفداء إن والد أمل »اعط��اه اإلذن الصطحابها إلى 
افغانس��تان بعد موافقتها على ال��زواج من زعيم تنظيم القاعدة 
واستغرق التحضير اسبوعني ومت وفقا لتعمليات بن الدن الذي 
أرسل في ذلك الوقت 5000 دوالر أي ما يعادل 3100 جنيه استرليني 
اليوم إلى اليمن لش��راء ذهب ومجوهرات ومالبس ألمل ومبلغا 

سخيا من املال إلى عائلتها لضمان ارتياحها لهذا الزواج«.
واضاف أن حفل الزواج اداره مصطفى أبواليزيد املسؤول املالي 
وقتها في تنظيم القاعدة واملعروف باسم الشيخ سعيد املصري 
في قندهار حيث أراد بن الدن أن تستقر زوجته اجلديدة وتضع 
مولودها األول هناك والتي ولدت الحقا طفلة قبل أيام من هجمات 
9/11 في الواليات املتحدة سميت صفية. وقالت الصحيفة إن أبو 
الفداء اعتقل في اليمن بعد هجمات سبتمبر واحتجز ملدة عامني 
ويعمل اآلن مستش��ارا لدى احلكومة اليمنية وعرض التوس��ط 

بينها وبني تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
القاضي االميركي ريكاردو اوربينا  قال 
ل� »األنب��اء« انه يعارض قرار ادارة الرئيس 
باراك اوباما باالبقاء على معتقلني في قاعدة 
غوانتانامو رهن االعتقال في موقع آخر دون 

محاكمة.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده اول 
من امس في واشنطن ثالثة من القضاة املكلفني 
عادة بالنظر في قضايا معتقلي غوانتانامو هم: 

اوربينا ورويس المبيرث وريجي والتون.
وكانت االدارة االميركية قد اعلنت انها 
ستقس��م املعتقلني في القاعدة الى ثالثة 
اقس��ام، االول يضم 110 معتقلني س��يتم 
ترحيلهم الى بالدهم او بلدان اخرى، والثاني 
يضم نحو 35 معتقال سيقدمون للمحاكمة 
امام محاكم مدنية او عس��كرية، والثالث 
يضم 50 معتقال لن يقدموا للمحاكمة بسبب 
احتماالت الكشف عن معلومات استخبارية 
حساسة، ومن ثم سيبقون رهن االعتقال 

الى فترة مفتوحة دون محاكمات.
وقد نظر القضاة الثالثة في 41 قضية من 
قضاي��ا معتقلي غوانتانامو وقرروا االفراج 
ع��ن 31 منهم، وقد أف��رج بالفعل عن 21 من 

هؤالء ال� 31.
وق��ال القضاة الثالثة خالل املؤمتر انهم 
قلقون من ق��رار االدارة، وأوضح القاضي 
والت��ون ان اجلذر احلقيقي ملا يحدث هو ما 
وصفه بالفراغ القانوني في مساحة مواجهة 

املنظمات االرهابية.
وشرح ذلك بقوله »نحن ال نؤدي وظيفة 
اختراع القوانني او وضعها. نحن نفس��رها 
ونطبقها. وفي حالة االرهابيني فإن ما لدينا 
من قوانني يهدد باالنحراف عن الدستور. ذلك 
ان ما لدينا هو ال شيء. ان قوانني الواليات 
املتحدة في حاالت احلرب والتي يفترض ان 
تطبق على االسرى تقضي باالفراج عنهم بعد 
انتهاء النزاع او محاكمتهم فورا. وما يحدث 
ف��ي الوقت احلالي هو تخبط قانوني ينبغي 

ان ينتهي على ايدي مصدر التش��ريع لدينا 
اي الكونغرس«.

وقال اوربينا »اذا ما واجهت حلظة يتحتم 
علي فيها اصدار حكم باالفراج عن ارهابي لعدم 
كفاية االدلة فسأتردد كثيرا لسببني، االول ان 
املعايير القانونية غير متوافرة، والثاني هو 
انني سأسأل نفسي عما اذا كنت سأفرج عن 
ارهابي ال يلبث ان يعود الى االرهاب ليفجر 
مبنى الكابيتول او نصب الرئيس جيفرسون 

في واشنطن مثال«.
وأوضح اروبينا ردا على سؤال ل� »األنباء« 
ان قرار االبقاء على 50 معتقال دون محاكمة 
بامل��رة محاط بظالل كثيفة من الش��ك حول 

دستوريته.
وأضاف »علمنا ان الكونغرس سيناقش 
تشريعا جديدا يحدد االطار القانوني حملاكمة 
املعتقلني في قضايا االرهاب في الربيع املقبل. 
ونأمل ان يحل املجلس التشريعي هذه القضية 

على نحو يتسق مع الدستور«. 

بريطانيا تدعو للتعاون الدولي معها إلحداث تغيير إيجابي في صنعاء

مقتل 3 جنود يمنيين في هجوم شنه انفصاليون جنوبيون في شبوة
عواصم � وكاالت: اعلن مسؤولون محليون ان 3 جنود 
مينيني قتلوا امس عندما اطلق مس���لحون النار على نقطة 

عسكرية في عتق في محافظة شبوة شرق اليمن.
وقالت املصادر نفسها ان »مجهولني مروا على منت سيارة 
واطلقوا النار على نقطة عس���كرية وقتلوا ثالثة جنود في 
عتق« كبرى مدن محافظة شبوة. وكانت السلطات اليمنية 
ارسلت في االسابيع االخيرة تعزيزات الى شرق البالد للبحث 
عن عناصر يعتقد انهم من تنظيم القاعدة التي تنش���ط في 
املنطق���ة. الى ذلك، واصلت قوات اجلي���ش واألمن اليمنية 
تقدمها خالل الس���اعات املاضية واكتسحت عددا من أوكار 
ومتاريس وخنادق العناصر احلوثية في محور »املالحيظ« 
غرب محافظة صعدة ش���مال اليمن. صرحت بذلك مصادر 
عس���كرية مينية، وقالت »إن الوحدات العس���كرية متكنت 

من تطهير العديد من املواقع من تلك العناصر وصوال إلى 
سوق »املالحيظ«، حيث الذت عناصر اإلرهاب بالفرار أمام 
الهجمات املتتالية، وتكبد احلوثيون خسائر فادحة ومت تدمير 
العدي���د من آلياتها وعتادها، بينما دكت وحدات عس���كرية 
آخرى أوكارا ومراكز جتمعات العناصر احلوثية قرب »وادى 
غافرة« و»سود العشرى«. وفى محور »سفيان« مبحافظة 
»عمران« جنوب محافظة صعدة، قالت املصادر »إن وحدات 
عس���كرية دمرت أوكارا إرهابية في »املجزعة« و»صيفان« 
وأحلقت خسائر كبيرة في صفوف العناصر اإلرهابية، كما 
أحبطت وحدات أخرى محاوالت تسلل للعناصر اإلرهابية 
قرب »تبة البركة« و»تبة جلهم« وأوقعت بهم خسائر كبيرة 
بينما الذ آخرون بالفرار. وبالنسبة حملور »صعدة«، فقد مت 
تدمير ش���احنة محملة بالذخائر واملؤن للعناصر احلوثية 

على طريق »سبهلة � املهاذر«، بينما قامت وحدات عسكرية 
وأمنية بتمشيط املزارع الواقعة في محيط منطقة »آل عقاب« 
من األوكار والعناصر اإلرهابية، كما مت تدمير سيارة اخرى 

كانت محملة باألسلحة واملؤن للعناصر احلوثية.
الى ذلك، دعت بريطانيا إلى التعاون بش���كل وثيق فيما 
بينها وبني الش���ركاء الدوليني ومتعددي األطراف إلحداث 
تغيير إيجابي ف���ي اليمن ودعم جه���ود احلكومة اليمنية 
املنتخبة دميوقراطيا إلحالل هذا التغيير، مشيرة إلى أنه ال 

ميكن اتخاذ اإلجراء من قبل دولة وحدها.
وذكرت ورقة أصدرتها اخلارجية البريطانية قبل أيام من 
لقاء لندن حول اليمن واملزمع عقده في السابع والعشرين 
من ش���هر يناير اجلاري أن بريطانيا تشعر بالقلق جتاه ما 

يجري في اليمن منذ بعض الوقت.

في شريط بثته محطة أفغانية

حكمتيار يعلن قطع العالقات مع »القاعدة« و»طالبان«
دبي � العربية: أعلن زعيم احلزب االسالمي 
في افغانستان قلب الدين حكمتيار في شريط 
مسجل بثته محطة تلفزيونية افغانية امس 
االول عن قطع العالقات بني تنظيمه وكل من 
القاعدة وطالبان، داعيا إلى خلق اجواء سياسية 
إيجابي���ة في بالده بغية متك���ني املجموعات 
املسلحة من الدخول في مفاوضات مع احلكومة 

األفغانية في كابل.
 وجاء في الشريط الذي بثت محطة »طلوع« 
األفغانية مقاطع من���ه مطالبة حكمتيار بأن 
تكون احلكومة األفغانية الطرف الوحيد الذي 
يتفاوض مع املجموعات املسلحة التي حتارب 
قوات اجلي���ش األفغاني واجليوش االجنبية 

خاصة القوات األميركية.
وأكد حكمتيار مرة أخرى على مطلبه الداعي 
إل���ى جالء القوات األجنبية من أفغانس���تان، 
مشددا على أنه »ال نتيجة للحوار واملصاحلة 
حتى ينقل االجانب صالحيات هذه املسألة إلى 

احلكومة األفغانية« وعبر عن اس���تعداده للتفاوض مع حكومة 
الرئيس حامد كرزاي، مش���يرا إلى أن اخلروج من األزمة الراهنة 

مفتاحه تنظيم »انتخابات حرة« بحسب تعبيره. 
وبخصوص العالقة بني حزبه مع تنظيم القاعدة وحركة »طالبان« 
أعلن حكمتيار ألول مرة إقدامه على قطعها، وقال في الش���ريط: 

»اجتمعت بقادة القاعدة وطالبان آلخر مرة في 
عام 2002 ومنذ ذلك التاريخ لم ألتق بأي أحد 
منهم«، معتبرا أن احلرب ضد القوات األجنبية 
في افغانستان هي القاسم املشترك الوحيد بني 
حزبه وتنظيمي القاعدة وطالبان. وفي شريط 
مصور سابق بثته محطة »عاج« الباكستانية 
اخلاص���ة في نوفمبر عام 2009 قال حكمتيار 
إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن اليزال 
على قيد احلياة، كما انتقد استراتيجية تنظيم 
القاعدة قائال إنها كانت مخطئة وتسببت في 
سقوط نظام طالبان، وفقا ملا نقلت صحيفة 

»ديلي تاميز« الباكستانية آنذاك. 
وأشار وقتها إلى أن إيران والصني والهند 
تساعد الواليات املتحدة في أفغانستان رغم 
»وج���ود خالف���ات بينه���ا«، ودان العمليات 
االنتحارية في باكستان وطالب اجلهات التي 
تستهدف قوات األمن الباكستانية بأن توجه 

أسلحتها نحو القوات األجنبية.
من جهتها قالت صحيفة »ذي نيش���ن« الباكس���تانية حينها 
ان تصري���ح حكمتيار حول بن الدن يش���ير إل���ى أمرين، األول 
أنه مطلع على األوضاع الصحية لزعيم القاعدة، والثاني فش���ل 
جه���ود الواليات املتحدة في القضاء على بن الدن في ذلك احلني 

بالصواريخ التي أسقطتها.

مسودة لمؤتمر لندن تتوقع بدء تسليم السلطة لألفغان في 2011

أفغانستان: مشكالت أمنية وتمويلية 
تؤجل االنتخابات إلى 18 سبتمبر

عواصم، وكاالت: أعلنت اللجنة االنتخابية 
األفغاني��ة املس��تقلة ام��س أن االنتخابات 
التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو مت 

إرجاؤها الى 18 سبتمبر.
وقال فضل احمد مناوي احد كبار املسؤولني 
في اللجنة ان اللجنة »قررت، بسبب مشكالت 
تتعل��ق بالتمويل واالمن وعدم االس��تقرار 
والتحديات اللوجس��تية ولتحس��ني العملية 
االنتخابية في الب��الد تنظيم االنتخابات في 

18 سبتمبر 2010«.
وكانت احلكومة األفغانية اعلنت في نهاية 
ديسمبر املاضي تنظيم االنتخابات في 22 مايو 
2010، وحتى متويلها إذا ما استمرت األسرة 
الدولية التي تشعر بخيبة امل بسبب االنتخابات 

الرئاسية املثيرة للجدل، في االمتناع عن الدفع. 
الى ذلك افادت مسودة بيان بشأن مستقبل 
افغانس��تان من املقرر ان يكش��ف عنها في 
مؤمتر دولي في لندن هذا االسبوع أن القوات 
االفغانية ينبغي أن تبدأ تولي »السلطة االمنية« 

في بعض االقاليم بحلول اوائل 2011.
وتقول املسودة ان افغانستان واملجتمع 
الدولي س��يتفقان على »اطار عمل« لتسليم 
أمن البالد الى القوات االفغانية على ان تبدأ 

العملية هذا العام.
وتلتزم »باتفاق لب��دء االنتقال في 2010 
وقد ينقل عدد من االقاليم الى السلطة االمنية 
االفغانية مع انتقال قوة املعاونة االمنية )الدولية 
التي يقودها حلف شمال االطلسي( الى دور 

مساعد في تلك االقاليم بحلول اوائل 2011«.
وأكدت املسودة اجلهود القناع مقاتلي حركة 
طالبان بإلقاء اسلحتهم وإلزام افغانستان بإنشاء 
هيئة »للتواصل مع املتمردين« على أن ميول 

املجتمع الدولي برنامج اعادة االندماج.
وسيلتزم املانحون الدوليون بضخ مزيد 
من مساعدتهم من خالل احلكومة االفغانية 
وتقدمي اعفاء من الديون لكابول رغم ان املسودة 

لم تتضمن االرقام الدقيقة.
وستلتزم افغانستان ايضا بإنشاء نظام 
شفاف الدارة قطاعي التعدين والطاقة لديها 
وهما ميثالن مصدرين محتملني لاليرادات 
بالنسبة لالقتصاد االفغاني الذي يعتمد على 

املساعدات.

قلب الدين حكمتيار


