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احتج���ت  العربي���ة: 
الس���عودية في  السفارة 
بانكوك في بيان لها أمس 
االول، على قرار السلطات 
التايلندية القاضي بترقية 
ضابط متهم بالضلوع في 
جرمية قتل ديبلوماسي 
سعودي عام 1990، مؤكدة 
أن الترقية تخالف النظام 

املعمول به في تايلند.
البيان إلى أن   وذهب 
قرار الترقية يعزز موقف 
املته���م اللواء س���موكيد 
أنه  بونثانوم، فضال عن 
مخالف للقانون، معتبرا 
ه���ذه اخلط���وة تهدي���دا 
خطيرا للجه���ود الرامية 
العالقات  إلى اس���تعادة 
الرياض  ب���ن  الطبيعية 

وبانكوك.
 وشددت السفارة في البيان بحسب صحيفة 
عكاظ السعودية على أن القانون التايلندي ينص 
على أن أي ضابط شرطة يتهم بعدم االنضباط أو 
بارتكاب فعل إجرامي تتم إقالته من منصبه بشكل 
مؤقت إلى حن استكمال اإلجراءات القانونية، وهو 

ما يؤكد عدم قانونية قرار الترقية.
وأفادت السفارة السعودية في بيانها أن »اململكة 
قلصت العالقات الديبلوماسية بن البلدين بعد 
مقتل أربعة من أفراد موظفيها الديبلوماس���ين 
واختفاء رجل األعمال محمد الرويلي في بانكوك 
عام���ي 1989 و1990، دون أن تق���دم بانكوك أحدا 

للعدالة في أي من احلاالت«.
وعبر مسؤولون سعوديون عن االشتباه بوجود 
صلة بن س���رقة ما قيمته نحو 20 مليون دوالر 
من األحجار الكرمية واملجوهرات من قصر ملكي 
في اململكة على يد عاملة تايلندية في 1989، وبن 
جرائم القت���ل واالختفاء التي متت في ذلك العام 

والذي تاله.
وأكدت سفارة اململكة أن القضية ستحال إلى 
احملكمة اجلنائية في بانكوك بحلول 25 من نوفمبر 

املقبل، بعد أن رأى مكتب 
املدعي العام كفاية األدلة 
السفارة  التي تقدمت بها 

أمام القضاء.
ويرجع جذر اخلالف 
السعودي � التايلندي الذي 
حتول الى قطيعة رسمية 
ال���ى الع���ام 1989 عندما 
س���رقت عاملة تايلندية 
جواهر تزن 90 كيلوغراما 
قيمته���ا 20 مليون دوالر 
العاصمة  ف���ي  من قصر 
الرياض، ولم  السعودية 
تتم بعد استعادة عدد من 
األحجار الكرمية منها ماسة 

زرقاء نادرة.
ومازال���ت مالبس���ات 
حادثة الس���رقة غامضة، 
وأعقبته���ا سلس���لة من 
األحداث الدامية تورط فيها 

عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند.
وبعد عام من السرقة قتل ثالثة ديبلوماسين 
سعودين )فهد الباهلي وعبداهلل بصري السيد 
وأحمد السيف( في تايلند في ثالثة حوادث منفصلة 
في ليلة واحدة، وبعد شهر اختفى رجل األعمال 
الس���عودي محمد الرويلي الذي كان شاهدا على 
أحد حوادث اطالق النار، وكانت تقارير صحافية 
الحقة قالت ان الرويل���ي تعرض لعملية خطف 
على أيدي مجموعة من رجال الش���رطة قبل أقل 
من أربع وعشرين س���اعة من موعد عودته الى 

السعودية.
وتش���ير التقارير الى ان خاطف الرويلي هو 
املقدم � حن وقوع احلادثة � »سموكيد بونثانوم« 
وعشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 
مترا من مكتب الرويلي بعدما اعترضته س���يارة 
وقادوه الى فندق صغي���ر في ضواحي بانكوك، 
وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه 
عن قضية املجوهرات، وعندما أصر على الرفض 
نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة وأطلقوا عليه 

الرصاص ثم أحرقوا جثته.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

جتارب النجاح والفش����ل في موضوع الطرح 
الطائفي كثيرة في العالم، ففي ايرلندا مثال يدور 
صراع عمره 120س����نة ومادته الرئيسية هي بث 
انف����اس الكراهية ف����ي ادمغة االطف����ال، اجنليز 
وايرلندين على السواء، فاذا كبروا لم يستطيعوا 
فكاكا من شيء شربوه مع حليب الرضاعة، بن 
العام 1966 و1999 وصلت اعداد القتلى في ايرلندا 

الى 3.636 واعداد اجلرحى الى 36.000 وانتقل الصراع من االرض 
االيرلندية الى بريطانيا بش����كل شامل، االيرلنديون لم يستطيعوا 
نس����يان حملة االجنليز عليهم ع����ام 1641بقيادة الرئيس كرومويل 
حينما قام بحمالت تصفية جس����دية مروعة فتناقص عدد س����كان 

ايرلندا الى النصف.
الش����يء نفسه حدث في رواندا في عام 1995 حيث ادى التطهير 
العرقي الى مذابح بشعة من قبائل الهوتو ضد التوتسي التي اعتبرها 
الهوتو مناصرة لالس����تعمار البلجيكي الق����دمي الذي اعتمد عليهم 
الحكام س����يطرته على البالد وذلك في القرن ال� 14 )....( النتيجة 
هي توزيع السيوف على افراد قبيلة الهوتو والذبح على الهوية بال 
رحمة للرجال واالطفال والنساء، اجيال لم تشهد تلك احلقبة ولكنها 
دفعت الثمن 800 ألف قتيل خالل 100 يوم فقط، وكانت الشرارة هي 
حادث����ة اغتيال رئيس رواندا وهو من الهوتو، فاندفع احلقد القدمي 

كالبركان وحتولت تلك البالد الى انقاض.
في العراق اس����تغلت قوى اقليمية ترس����بات ال يخلو منها بلد 
فنفخت فيها، وحملت جرائم حزب ضم جميع شرائح املجتمع في 
قياداته، واس����قطتها على نصف الشعب بأكمله فتكررت املمارسة 
السابقة والتي اشتكى منها اجلميع فاكتوى بنتائجها اجلميع ايضا، 

وحتولت البالد الى انقاض.
ال ميكن لعاقل ان يحمل مسؤولية هجوم الدولة الصفوية على 
االمبراطورية العثمانية عندما كانت جيوشها مشغولة بفتح اوروبا، 
وحتاصر مدينة ڤيينا عام 1525، ما ادى بسليمان القانوني الى فك 
احلصار والعودة ملواجهة ذلك الهجوم، هل يجوز حتميل وزر تعطيل 

حتول اوروبا الى االسالم على الشعب االيراني احلالي؟
لقد تداخلت االجندة السياس����ية االقليمية واهداف الساسة مع 
الت����راث التاريخي ووظفته اس����وأ توظيف، وذل����ك في جميع تلك 
الصراعات، ومن املهم ان يتقدم قادة الرأي املخلصون، وان ميارسوا 
دورهم مبس����ؤولية كاملة، مثلما فعل الشيخ راضي احلبيب الذي 
كتب »التش����يع بريء ممن يطعن بعرض ازواج االنبياء، فهذا هدم 
ألصل العصمة، ومن يفتري على السيدة عائشة ام املؤمنن يخالف 

مذهب آل البيت ويخرج عن منهجيتهم«.
انها وظيفة البيوت، مع العلم����اء، ال يجوز ان يبرمج االب ابنه 
عل����ى احلقد واحلقد املضاد، وال يصح الترويج للمش����اجرات عبر 
الفضائيات، تارة بن الشيعة والسنة، وتارة بن املسلمن واملسيحين، 
هذا الغرس الشيطاني له ثمن فادح، رأيناه في حروبنا االهلية في 
لبنان والعراق، وهي اسوأ من حرب حاكم ظالم � صدام، هتلر.. الخ 
� يسهل حذفه في مزبلة التاريخ، ولكن ماذا عن ثقافة الشعوب اذا 

بنيت على الضغينة والغل واالحقاد؟ 
كلمة أخيرة: زيارة املريض في املستشفى امر جميل، ولكنها تتم في 
كل االوقات فال ميلك املريض وقته، هو متيقظ على الدوام لالستقبال، 
ما يقلل من فائدة وجوده في املستشفى، هو بحاجة لتواجد اسرته، 
وغي����ر ذلك يجب ان يحدد بوقت، بن العصر واملغرب مثال، فقط ال 
غير، لننشر هذا العرف اجلميل الذي ال يحتاج الى قرارات ادارية، 

فاالعراف أقوى منها.

الشيخ راضي الحبيب

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

يذكر الزميل العزيز فؤاد الهاشم في أحد مقاالته 
أنه زار ذات مرة اليمن اجلنوبي بعد استقالله، فسأل 
مس���تقبليه عمن بنى مطارهم فأجابوه »اإلجنليز«، 
وس���ألهم ثانية عمن بنى الطريق الذي يربط املطار 
باملدينة فأجابوه »اإلجنليز«، وسألهم ثالثة عمن بنى 
الفندق فأجابوه »اإلجنليز«، فس���ألهم رابعة: وأنتم 
ماذا فعلتم؟ فأجابوه بزهو وفخر ش���ديد: »نحن من 

أخرج اإلجنليز«.. كفو!
> > >

والتقي���ت ذات مرة بصحبة راحلنا الكبير د.أحمد الربعي مبس���ؤول 
عماني كبير كان مناضال معه في حرب ظفار، وكان مما قاله الربعي ووافقه 
عليه ذلك املسؤول العماني، فرحه وسروره لفشل ثورتهم في ظفار مما 
جعل س���لطنة عمان تضحى بصورتها الزاهي���ة احلالية في وقت دمرت 
فيه الثورية واملاركس���ية اليمن اجلنوب���ي، ومما قاله الربعي انه اختلف 
ذات مرة مع بائع س���مك في سوق عدن على السعر، وذكر له أن األسعار 
كانت أرخص أيام اإلجنليز، فأجابه البائع »أرجع لنا عهد اإلجنليز وخد 

ما تريد من السمك.. ببالش«.
> > >

مع انته���اء احلرب الكونية الثانية ورعب الواليات املتحدة من امتداد 
اخلطر الشيوعي، عرضت أميركا على دول غرب أوروبا اجلائعة واملدمرة 
مشروع حلف عسكري )األطلسي( وتنمية اقتصادية )مارشال(، وتقدمت 
مبثل ذلك لدول ش���رق آس���يا فقبلت تلك الدول بذلك املشروع األميركي 
الذي حفظ مواردها مبنع احلروب فيما بينها، إضافة إلى تسريب التقنية 
األميركية املتقدمة لها في الصناعة والزراعة وفتح األس���واق األميركية 
ملنتجاتها مما أدى الى تطورها الزراعي والصناعي والتقني والثراء الشديد 

الذي أصاب بلدانها.
> > >

عرضت الواليات املتحدة آنذاك مشروعا مماثال هو حلف بغداد العسكري 
ال���ذي يضم دول املنطقة العربية وتركيا وباكس���تان وإيران، إضافة إلى 
مشروع أيزنهاور االقتصادي الذي يتضمن حال دائما للمشكلة الفلسطينية 
عبر عودة البعض وتعويض البعض اآلخر، وقد قبل بحلف بغداد محترفو 
ودهاة الساس���ة العرب أمثال نوري الس���عيد وكميل شمعون، ورفضه 
ضباط مجلس قيادة الثورة في مصر ممن ال يفقهون في أمور السياس���ة 
شيئا، مما نتج عنه حرب السويس وعشرات احلروب التي تلتها وحرمان 
املنطقة من التقنية الغربية وفتح أسواق أميركا ملنتجاتنا.. وعفية ثنائي 

هيكل وأحمد سعيد.
> > >

ه���ذه األيام تتكرر الغلطة الكارثية برفض حلف بغداد، ويفخر بعض 
الغوغ���اء العرب بخروج القوات االميركي���ة من العراق، ولم يقل لنا أحد 
من سيعوض الدور األميركي في العراق وهل سترسل بعض الدول قوات 
لالحالل محل ما س���مي بقوات االحتالل ملن���ع االقتتال األهلي على أرض 
السواد؟ أم س���تقوم تلك الدول بإرسال الذخائر واملتفجرات واحملرضن 

للعراق لتفجيره ثم إلقاء الالئمة كالعادة على اآلخرين.
> > >

آخر محطة: استضافتنا قبل مدة اإلعالمية البارزة منتهى الرمحي ضمن 
برنامجها الشائق »بانوراما« على فضائية »العربية« للحديث حول إمكانية 
حتالف عربي مع بعض القوى الدولية أو احمليطة ردا على حتالفات األعداء، 
وكان مما قلته أن أحدا لم يعد راغبا في التحالف معنا خاصة ونحن نحج 
والن���اس عائدة، فالدول الغربية لم تعد بحاجة لنا بعد س���قوط االحتاد 
السوفييتي وانحس���ار املد الشيوعي، أما الدول اإلقليمية فبعضها طامع 

فينا وهو اخلطر علينا فلماذا يقبلون بخلق أحالف معنا؟

األحالف ومفخرة إخراج األمريكان

خلفان: أميركا وإسرائيل تستخدمان الـ »بالك بيري« 
للتجسس على اإلمارات

دبي � العربية: حظيت املواع���ظ الدينية التي قدمتها 
الروائية اجلزائرية أحالم مس���تغامني على صحفتها في 
موقع التواصل االجتماع���ي »فيس بوك« بإعجاب املئات 
م���ن القراء، وذلك وفقا ملا ذكرت صحيفة احلياة اللندنية 
السبت. وقالت الصحيفة ان مستغامني ارتدت عباءة الدعاة 
وبدأت بتوجيه خطاب إلى بنات جنسها من النساء يتسم 
بروح دينية ونفس دعوي���ة، فكتبت في صفحتها حزمة 
من املواع���ظ والنصائح تعن املرأة عل���ى اختيار الرجل 
املناس���ب لها. وبدت تلك الكتابة متسقة مع شهر رمضان 
الكرمي، تقول أحالم في خطابها إلى النس���اء: »ال تطمئني 
إلى رجل انصرف عن طاع���ة اهلل مأخوذا بدنياه. إن من 
ال يعترف بفض���ل اهلل عليه لن يعترف بجميلك، ومن ال 
يستحيي من مالقاة اهلل مذنبا، سيذنب في حقك من دون 
شعور بالذنب، ومن ترك صالته وصيامه بذرائع واهية، 
وتربى عليها، سيعثر حن يشاء على الذرائع التي يحتاج 

إليها لتركك«.
وأضافت: »م���ن ال يرى أبعد من حياته وال يحس���ب 

لآلخرة حس���ابا، هو في احلب ال ي���رى أبعد من حلظته، 
ولن يصدق في التزامه معك أبعد من يومه، ومن نسي أن 
اهلل يراه، سينسى أن يرى دموعك حن تبكن من ظلمه، 
وم���ن لم يعتد التضرع إلى اهلل طلبا للغفران، لن جتدي 
معه عند احلاجة تضرعاتك«. وبحسب صحيفة »احلياة« 
حظيت مش���اركة األديبة اجلزائرية بإشادات واسعة في 
صفحتها، بن روعة قلمها والنفس الديني الذي مزج بن 
احلب ومراقبة اهلل، تقول نورة علي: »كالم يوزن مبيزان 
الذهب في تنظيم العالقات اإلنس���انية«، وتؤكد أن طاعة 
اخلالق واجتناب نواهيه، جتعل كل األمناط السلوكية لديك 
موزونة ومقبولة س���واء من شريك حياتك وباألحرى من 
مجتمع���ك ككل. ويقول متابع آخر: »رائعة دائما يا أحالم 
كما عودتنا، والرجل الذي يحب اهلل س���بحانه وتعالى، 
اجلميل الذي يحب اجلمال، أكيد سيحب أجمل مخلوقات 
اهلل أال وهي املرأة.. أم���ك، أختك، صديقتك، أو زوجتك«، 
مشددا على ضرورة تقوى اهلل في النساء، إذ أوصى النبي 

ژ بهن خيرا وأمرنا أن نعاملهن باحلسنى.

دبي � وكاالت: قال 
رئيس ش���رطة دبي 
ضاح���ي خلف���ان ان 
هناك مخاوف بشأن 
اطالع إسرائيل على 
ال�»ب����الك  بيان����ات 
بيري« واس����تخدام 
الواليات املتحدة لهذه 
الهواتف في التجسس 
على اإلم����ارات وراء 
حتركات املسؤولن 
اإلماراتين لكبح هذا 
الن����وع من الهواتف 

الذكية.
وقال خلفان في 
نشرت  تصريحات 
مبوق���ع صحيف���ة 
ام���س  »اخللي���ج« 
االول اجلم�ع��������ة: 
»الواليات املتحدة هي 
األول من  املستفيد 
عدم السيطرة على 

ال�»بالك بيري« ألن لها مصلحة في التجس���س على اإلمارات«، 
وأضاف »الغرب اتهمنا بقمع حريات مستخدمي ال�»بالك بيري« 
بينما يتاح للواليات املتحدة وإسرائيل وبريطانيا ودول أخرى 

االطالع على جميع البيانات التي تنقل عبر هذه الهواتف«.
ولم يوضح خلفان الذي كان ألقى باللوم صراحة على عمالء 
إسرائيل في اغتيال قيادي فلسطيني بارز في فندق في دبي في 
يناير، ما مصلحة واش���نطن في التجسس على دولة اإلمارات 

احلليفة للغرب.

دول���ة  وقال���ت 
الت���ي  اإلم���ارات 
ألف  يوجد بها 500 
مس���تخدم لهواتف 
ال�»بالك بيري« انها 
س���تعلق خدم���ات 
ال�»ب���الك بي���ري« 
للتراس���ل والبريد 
اإللكتروني والبحث 
على اإلنترنت اعتبارا 
من 11 أكتوبر الى ان 
تتمكن احلكومة من 
االطالع على الرسائل 

املشفرة.
وقال مصدر في 
الهندية  احلكوم���ة 
ان »ب���الك بي���ري« 
اس���تطاعت تأجيل 
إغالق خدماتها في 
الهند الشهر املاضي 
بعد ان وافقت شركة 
»ار.اي.ام« على منح 
الهند حق االطالع على بيانات ال�»بالك بيري« املؤمنة، وانتشرت 
خدمة تراسل ال�»بالك بيري« سريعا في منطقة اخلليج، حيث 

تستخدم في العمل بشكل واسع وكأداة للتواصل االجتماعي.
ولكن ألن البيانات مشفرة وترسل الى خوادم خارج البالد فال 
ميكن تعقبها محليا. ويقول محللون ان هذا األمر أثار مخاوف 
دول اخللي���ج القلقة أمنيا خاصة اإلمارات والس���عودية من ان 
نقص االطالع على البيانات ميكن ان يقيد قدرتها على كش���ف 

اجلواسيس الكامنن والقتلة او املتشددين اإلسالمين.

سفارة الرياض في بانكوك تحتج
 على ترقية ضابط متهم بقتل سعودي

ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي

أحالم مستغانمي ترتدي عباءة الدعاة على الـ »فيس بوك«
وتنصح النساء بعدم اختيار زوج »منصرف عن طاعة اهلل«

الضابط سموكيد بونثانوم املتهم بقتل رجل أعمال سعودي

توقيف أكبر شبكة تهريب كوكايين إلى لبنان
وضبط 50 كلغ من أصل 255  قادمة من ڤنزويال

بيروت ـ يوسف دياب
متكن مكتب مكافحة املخدرات في الش����رطة 
القضائية التابعة لقوى األمن الداخلي في لبنان، 
من ضبط أكبر كمية من مادة الكوكاين املخدرة، 
في مستودع لهذه املادة في »دوحة احلصى« جنوب 
بيروت. وقال مصدر أمني ان الكمية املصادرة بلغت 
50 كيلوغرام����ا من أصل 255 كيلوغراما اعترف 
املوقوفون وعددهم 5 بأنهم استطاعوا تهريبها من 
ڤنزويال الى لبنان عبر مطار دمشق الدولي، ومنه 

الى لبنان عبر املنافذ احلدودية املختلفة.
وحتدث بيان ملكتب املخدرات عن كيفية إلقاء 
القبض على الشبكة بالتفصيل، مشيرا الى انه 
عمال بإشارة النائب العام التمييزي القاضي سعيد 
ميرزا، ختم التحقيق وضبطت املخدرات، وأوقف 
كل من: الڤنزويلي � اإلسباني اجلنسية املدعو أ. 
غ )مواليد 1974(، ف. ص لبناني )مواليد 1971(، 
ت. ح لبناني )مواليد 1965(، ع. ع لبناني )مواليد 

1986(، ع. ح لبناني )مواليد 1988(، كما س����طر 
بالغ بحث وحتر بحق كل من املدعوين: ص. م، 
ش. س، ع. ص، م. م، وأشقائه: م. م، م. م، ج. م، 
اضافة الى ع. ع، ر. ع، ح أ ج، وترك املدعو أ. ي. 
وأكد انه سيصار الى متابعة اجراءات التحقيق 
والتعاون مع أجهزة مكافحة املخدرات في الدول 
املعنية بواسطة االنتربول والسيما في اطار تبادل 
املعلومات حول القضية واملشتبه فيهم املتورطن 

متهيدا ملالحقتهم.
وأوضح املصدر األمني ل� »األنباء« ان املوقوفن 
وعددهم خمسة من اصل عشرة اعترفوا بتصدير 
كمي����ات من هذه املادة الى تركيا، وان الش����رطة 
القضائي����ة تتابع عمليات البح����ث عن الكميات 
األخرى »املخزنة« في لبنان. الى ذلك ضبطت قوى 
األمن الداخلي 60 كيلوغراما من حشيش الكيف 
مع سائحن هولندين كانا يحاوالن اخلروج بها 

برا عبر معبر العريضة في الشمال. أحالم مستغامني

مصر تستطلع رؤية هالل شهر شوال األربعاء المقبل
القاهرة � أ.ش.أ: تس���تطلع دار اإلفتاء املصرية 
مس���اء يوم األربعاء املقبل رؤية هالل شهر شوال 
للعام الهجري احلالي لتحديد أول أيام عيد الفطر 

املبارك.
ومن املقرر ان تعلن دار االفتاء في بيانها الرسمي 
الرؤية الشرعية لهالل ش���هر شوال في ضوء ما 
تتوصل اليه جلانها الشرعية والعلمية املنتشرة 

في مختلف محافظ���ات اجلمهورية لتحديد اليوم 
املتمم لشهر رمضان واعالن غرة شهر شوال. يذكر 
ان مصر ملتزمة مبقررات مؤمتر جدة والذي أقرته 
منظمة املؤمتر اإلسالمي، وبقرارات مجمع البحوث 
االسالمية بشأن ثبوت رؤية هالل الشهر الهجري 
بالرؤية الشرعية. وكانت احلسابات الفلكية قد أكدت 

ان اول ايام شهر شوال هو يوم اجلمعة املقبل.


