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غزةـ  كونا: اقتحمت جماعات يهودية متطرفة امس املسجد االقصى 
املبارك مبدينة القدس احملتلة وجتولت بداخله حتت حراســـة من 

شرطة االحتالل، حسبما ذكر في تقارير اعالمية.
وذكرت محطات اذاعية محلية ان شرطة االحتالل سمحت لـ 130 

يهوديا متطرفا باقتحام املسجد االقصى من بوابة »املغاربة«.
واوضحت ان شرطة االحتالل لم تكتف بالسماح لهذه املجموعات 

بالدخول الى االقصى بل قامت مبرافقتها وتوفير احلماية لها.

ونقلت عن احد حراس املسجد االقصى قوله ان »خمس مجموعات 
يهوديـــة متطرفة دخلت من البوابة يتقـــدم كل مجموعة منها احد 

كبار احلاخامات«.
وعبر عن خشيته من ان تكون عملية االقتحام هذه مقدمة لتدفق 

مجموعات اخرى من املتطرفني اليهود.
واشار احد حراس االقصى الى ان املجموعات اليهودية املتطرفة 

قامت بجوالت في باحات وساحات ومصليات املسجد االقصى.

جماعات يهودية تقتحم المسجد األقصى وتتجول داخله تحت حراسة شرطة االحتالل

أسترالي »يدخن« القرآن واإلنجيل  في شريط على »يوتيوب« ..
و اإلمام عبدالرؤوف يحّمل سارة بالين مسؤولية تزايد الخوف من اإلسالم

متطرفان يقومان بحرق  نسخ من املصحف الشريف في والية تينيسي           )رويترز(اإلمام فيصل عبدالرؤوف متحدثا في مركز العالقات اخلارجية في نيويورك أمس       )أ.ف.پ(

تعيين البلجيكي هيرمان ناكرتس كبيراً لمفتشي وكالة الطاقة 

جولة »المفاوضات 2« الفلسطينية - اإلسرائيلية  
المباشرة تنطلق في مصر اليوم

 عواصم ـ وكاالت: قرر املدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا امانو أمس تعيني اخلبير 
النووي البلجيكي هيرمان ناكرتس 
كبيرا للمفتشني الدوليني ليخلف 
اولي هاينونني الذي استقال الشهر 

املاضي، بحسب ديبلوماسيني.
امانو رســــميا اعضاء  وأبلغ 
مجلس حكام الوالية وعددهم 35 
باختياره اربعة نواب للمدير العام 
وذلك خــــالل االجتماع التقليدي 

الذي تعقده الوكالة في سبتمبر 
وبدأ في ڤيينا امس.

وفيمــــا رفضت الوكالة تأكيد 
التعيينات رسميا الى حني توقيع 
العقــــود، قــــال ديبلوماســــيون 
يشاركون في اجللسة املغلقة ان 
ناكرتس )59 عاما( اختير ملنصب 

رئيس قسم التفتيش.
وتســــتند الــــى ذلك القســــم 
مسؤولية التأكد من ان النشاطات 
النووية ألي دولة هي نشــــاطات 

سلمية وضمان عدم حتولها الى 
نشاطات تخدم اغراضا عسكرية. 
وكان هاينونني )63 عاما( استقال 
في نهاية اغســــطس بعد خمس 
سنوات في منصب كبير املفتشني 
ونحــــو 30 عاما مــــن العمل في 
الوكالــــة، وكان ناكرتس انضم 
الى الوكالة فــــي 2006 عندما مت 
تعيينه نائبا لهاينونني، وقبل ذلك 
كان رئيسا لعمليات التفتيش في 

املفوضية االوروبية.

 عواصمـ  وكاالت: يجتمع زعيما 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
مصر اليوم لعقد اجلولة الثانية 
من مفاوضات الســــالم املباشرة 
التــــي مازالت مهــــددة باالنهيار 
بسبب تعنت اسرائيل في مسألة 

االستيطان.
الرئيس  ومن املقرر ان يعقد 
املصري حســــني مبارك سلسلة 
من اللقاءات املنفــــردة اليوم مع 
كل من رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ورئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس ووزيرة 
اخلارجيــــة االميركيــــة هيالري 
بــــدء اجلولة  كلينتون تســــبق 
املباشرة  املفاوضات  الثانية من 
ـ االســــرائيلية في  الفلسطينية 

منتجع شرم الشيخ.
 وذكــــر مصدر ديبلوماســــي 
مصري في تصريح لـ »كونا« ان 
مبارك سيستعرض مع األطراف 
الثالثــــة، كل على حدة، التوصل 
الى اتفاق سالم خالل فترة زمنية 
القضايا املطروحة  محددة حول 

املباشرة  املفاوضات  على جولة 
الثانية. واقتــــرح نتنياهو أمس 
األول جتميدا جزئيا لالستيطان 
لكن السلطة الفلسطينية مازالت 

مصرة على التجميد التام.
 وقال عضو الوفد الفلسطيني 
املفاوض محمد اشــــتية لوكالة 
»فرانس برس« فــــي اتصال من 
عمان ان »موقفنا واضح وأبلغناه 
قبل قمة شــــرم الشــــيخ لإلدارة 
األميركية ان السالم واالستيطان 

ال يلتقيان«.

»الكونغرس« يبحث أكبر صفقة تسلح في تاريخ أميركا: 
بيع طائرات متقدمة إلى السعودية بقيمة 60 مليار دوالر

أردوغان يسقط العلمانيين بـ »القاضية«: تركيا اجتازت عتبة تاريخية

القاهرة ـ د.ب.أ: في صفقة اعتبرت أكبر عقد تســــلح في 
تاريخ الواليات املتحدة لوصول قيمتها الى 60 مليار دوالر، 
تعتزم إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما إطالع الكونغرس 
على خطط لتقدمي طائرات متقدمة للسعودية، كما أنها جتري 
محادثات مع اململكة بشأن حتديثات في مجال البحرية والدفاع 
الصاروخي والتي ميكن أن تصل قيمتها لعشرات املليارات 
اإلضافية، وفقا ملا ذكره تقرير إخباري امس. وذكرت صحيفة 
»وول ستريت جورنال« امس أن احلكومة األميركية تعتزم 
الترويج للصفقة باعتبارها فرصة كبرى لتوفير عدد ضخم 
من الوظائف والذي يصل إلى 75 ألف وظيفة، وفقا لتقديرات 
شركات التسليح األميركية. كما ترى اإلدارة األميركية في بيع 

مقاتالت متطورة إلى حليف رئيسي في الشرق األوسط جزءا 
من سياســــة أوسع نطاقا تستهدف دعم احللفاء العرب ضد 
إيران. وذكرت الصحيفة أن احملادثات بني الواليات املتحدة 
والســــعودية معروفة على نطاق واسع منذ عدة أشهر، لكن 

كثيرا من التفاصيل اجلديدة ظهرت اآلن لبؤرة االهتمام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول، لم تسمه، قوله ان اإلدارة 
األميركية ستسمح، في إعالمها للكونغرس، للسعودية بشراء 
84 طائــــرة جديدة من مقاتالت »إف 15« وحتديث 70 طائرة 
أخرى، وشــــراء ثالثة أنواع من املروحيات، وهي 70 طائرة 
من طراز »أباتشــــي« و72 طائرة من طــــراز »بالك هوكس« 
و36 طائرة من طراز »ليتل بيردس«. يذكر أن إعالم اإلدارة 

للكونغرس يتطلب مراجعة من جانب الهيئة التشريعية في 
البــــالد، كما أنه ميكن ألعضائه املطالبة بإدخال تعديالت أو 
فرض شــــروط ورمبا إيقاف الصفقة، على الرغم من أن هذا 
غير متوقع. ويجري مسؤولون أميركيون مناقشات بشأن 
حزمة أخرى محتملة بقيمة 30 مليار دوالر لتحديث القوات 
البحرية الســــعودية، باإلضافة إلى محادثات بشأن تزويد 
السعودية بنظم دفاع للصواريخ الباليستية. وكان أعضاء 
في الكونغرس موالون إلسرائيل قد أعربوا عن مخاوفهم في 
املاضي من مبيعات األسلحة للسعودية، قائلني إن هذا رمبا 
يقلل من التفوق العسكري اإلسرائيلي ويوفر دعما »حلكومة 

لها سجل سيئ في مجال حقوق انسان«.

عواصمـ  وكاالت: احتفل حزب العدالة والتنمية احلاكم في 
تركيا امس بفوزه في استفتاء على تعديالت دستورية هدفت 
الى احلد من سلطة القضاء واجليش ابرز ركائز العلمانيني، 
ممــــا يعزز من فرصه بالفوز بفتــــرة ثالثة على التوالي في 

السلطة في انتخابات مقررة خالل عشرة أشهر.
وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن 
االستفتاء على حزمة اإلصالحات الدستورية عزز الدميوقراطية 

في تركيا، وجعلها جتتاز عتبة تاريخية.
ونقلت وســــائل اإلعالم التركية عــــن أردوغان قوله في 

تصريحات عقب اإلعالن عن النتائج »مواطنونا اظهروا ثقتهم 
في دميوقراطيتنا التي عززها االســــتفتاء على اإلصالحات 

الدستورية«.
وأضاف »دميوقراطيتنا أكثر قوة اآلن، اليوم الفائز هي 
الدميوقراطية« مشيرا إلى أن التصويت لصالح التعديالت 
الدستورية بنسبة 58% يعتبر هزمية ملن وصفهم مبؤيدي 

االنقالبات العسكرية.
وأشــــارت النتائج األولية إلــــى أن 58.45% من الناخبني 
األتراك صوتوا لصالح اإلصالحات الدستورية فيما عارضها 

41.54%. وأجرى الرئيس األميركي باراك أوباما اتصاال هاتفيا 
بأردوغان خالل إقامة املباراة النهائية في بطولة كأس العالم 
لكرة السلة 2010 بني الواليات املتحدة وتركيا والتي أقيمت 
في مدينة إسطنبول، حيث »أشاد بحيوية الدميوقراطية في 
تركيا واإلقبال على الســــتفتاء« حسبما قال البيت األبيض 
في بيان. وأعرب االحتاد األوروبــــي عن تأييده للتعديالت 
الدســــتورية إال أن ســــتيفان فولي مفوض شؤون توسيع 
االحتــــاد األوروبي قال أمس إن تأثير اإلصالحات على أرض 

الواقع يعتمد على التنفيذ الفعلي لها.

وقال نائب مستشار اجلامعة بيتر 
كولــــدراك للصحافيــــني »بالطبع 
اجلامعة مستاءة ومصابة بخيبة 

امل من حصول امر كهذا«.
وبرر ستيوارت فعلته بانه اراد 
ان ميارس حقه في حرية التعبير. 
وقال »شريط الڤيديو كان مزحة 
بالطبع«، مشيرا الى انه وضع داخل 
اللفائف التي دخنها امام الكاميرا 
حشيشا طبيعيا وليس حشيشة 

الكيف. 
إلى ذلــــك نقلت امس صحيفة 
الدايلي تلغــــراف البريطانية عن 

اإلمام فيصــــل عبدالرؤوف، الذي 
يقف وراء مشــــروع بنــــاء املركز 
اإلسالمي، قوله إن سياسيني من 
أمثال سارة بالني )املرشحة السابقة 
عن احلزب اجلمهوري ملنصب نائب 
الرئيس( هم املسؤولون عن إشعال 
مشاعر اخلوف املتزايدة من اإلسالم، 
التي أدت إلى حرق ومتزيق نسخ 
من املصحف الشريف في الذكرى 
التاسعة ألحداث احلادي عشر من 

سبتمبر.
وفــــي الوقت الــــذي أعلن فيه 
القــــس األميركي، تيــــري جونز، 

عدوله عن تنفيذ تهديداته بحرق 
نســــخ من املصحف الشريف في 
الذكرى التاسعة لهجمات سبتمبر 
في غاينيسفيل )فلوريدا( السبت 
املاضــــي، مت حــــرق نســــخ مــــن 
املصحف في تينيسي ونيويورك 
بشكل مستقل، كما قام متطرفون 
مناهضون لإلسالم بتمزيق صفحات 
من املصحف أمام البيت األبيض، 
بالتزامن مــــع قيام رجل بتقطيع 
صفحات من املصحف الشــــريف 
وإضرام النار فيها أثناء احتجاج 
بالقرب من موقــــع مقترح لبناء 

مركز إسالمي ومسجد بالقرب من 
موقع غراوند زيرو. وأوردت تقارير 
صحافيــــة أن الرجل أخذ يصيح 
ويقول »إذا كانوا يستطيعون حرق 
األعالم األميركية، فأنا بوسعي أن 

أحرق القرآن«. 
الرؤوف في هذا  وأضاف عبد 
الســــياق »ما حدث هو أن بعض 
السياسيني رأوا أن هذا املشروع 
ســــيكون مفيدا للغاية بالنسبة 
إلى طموحاتهم السياســــية. وهو 
ما أدى إلى تنامي مشاعر اخلوف من 

اإلسالم في الواليات املتحدة«. 

وذكرت الصحيفة في هذا اإلطار 
أن ســــارة بالني كانت الشخصية 
البــــارزة األولى في البــــالد التي 
تدلي بدلوها فيما كان يتم وصفه 
بالنزاع احمللي، حينما قامت بإرسال 
رسالة على موقع التدوين املصغر 
»تويتر« في يوليو املاضي، وقالت 
فيها: »أطلب من املسلمني الساعني 
لتحقيق السالم أن يتفهموا أن بناء 
مسجد بالقرب من منطقة غراوند 
زيــــرو عبارة عــــن حتريض غير 
ضــــروري، ألنه يطعــــن القلوب. 
لــــذا، أرجوهم أن ينبذوه من أجل 

الصالح العام«. 
وتعقيبــــا على ذلــــك، أوردت 
التلغراف عن اإلمام عبد الرؤوف، 
قوله »لقد كان تدخل بالني ماكرا، 
وســــاهم في جعل القضية مثارا 
جلدال األشخاص املتطرفني ونقاشهم 
طوال أشهر الصيف. كما أبدى عبد 
الرؤوف تــــردده حيال النظر في 
إمكانية نقل املشروع إلى مكان آخر 
نظرا للطريقة التي سيفسر بها ذلك 
األمر من قبل املتطرفني اإلسالميني، 
وقال هنا »أكثر ما يقلقني إزاء نقل 
املركز إلى مكان آخر هو أن العنوان 

األبرز في العالم اإلسالمي سيكون 
أن اإلســــالم يتعرض للهجوم في 

الواليات املتحدة«.
وفــــي الوقت الــــذي أظهر فيه 
رئيس بلدية نيويــــورك، مايكل 
بلومبيــــرغ، دعمه ملقتــــرح بناء 
املسجد، بالتزامن مع تدخل الرئيس 
باراك أوباما لتذكير املنتقدين بأن 
احلريات الدينية في أميركا تسمح 
للجميع بفتح أماكن مقدسة ملمارسة 
العبادات اخلاصة بجميع األديان، 
قرر العديد من النواب الدميوقراطيني 
البارزين، ومن بينهم، هاري ريد، 
زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ، 
أن ينأوا عن املوقف الذي التزمه 

الرئيس األميركي.
من جانبه، أدان شــــيخ االزهر 
د.احمد الطيب امس »العمل احلقير« 
الذي قامت به امس االول مجموعة 
مســــيحية صغيرة متطرفة عبر 
متزيق بضع صفحات من القرآن 
امام البيت االبيض، خالل االحتفاالت 
 11 التاســــعة العتداءات  بالذكرى 

سبتمبر 2001.
وهاجم الشيخ د.احمد الطيب 
»قلة حاقدة اعماها التعصب ودفعها 
سوء القصد واالصرار على االساءة 
الى متزيق صفحات من  لالسالم 
املصحف الشريف« لكنه اكد ان »هذا 
العمل احلقير لن ينال شــــيئا من 
كتاب اهلل«. وفي تصريحات لوكالة 
انباء الشــــرق االوسط املصرية، 
اعتبر شيخ االزهر ان هذه املجموعة 
»ال تعبر عن الغالبية الساحقة من 
شعوب العالم الغربي التي تشترك 
مع املسلمني في استنكار هذا العمل 

االحمق«.

عواصمـ  وكاالت: في وقت مازال 
يتواصل فيه اجلدل في نيويورك 
وعدد من الواليات األميركية حيال 
املقترح  مشروع املركز اإلسالمي 
تشييده بالقرب من منطقة غراوند 
زيرو، مزق اســــتاذ فــــي القانون 
االســــترالي اوراقــــا من املصحف 
واالجنيل ولفها سجائر راح يدخنها 
ايهما يشتعل افضل،  وهو يسأل 
وذلك في شريط ڤيديو نشره على 
موقع يوتيــــوب بعد اجلدل الذي 
اثاره في العالم اجمع قس اميركي 
دعا الى حرق املصحف ثم تراجع 
عن دعوته. وظهر الكس ستيوارت، 
وهو عضو في جماعة ملحدة، في 
شــــريط الڤيديو ومدته 12 دقيقة 
او  وهو بعنوان »الكتاب املقدس 
القــــرآن، ايهما يحتــــرق افضل؟« 
وهو يحمل باحدى يديه مصحفا 
وباالخرى الكتاب املقدس قبل ان 
ميزق ورقة من االول واخرى من 
الثاني ويلفهما سجائر اشعل فيها 
النار وراح يدخنها امام الكاميرا.

وهذا الشريط الذي سحب الحقا 
من موقع يوتيوب، مت حتميله على 
املوقع نهاية االسبوع املاضي بعدما 
دعا قس اميركــــي الى حرق 200 
مصحف على املأل في الذكرى التاسعة 
العتداءات11 سبتمبر، قبل ان يعود 
في النهاية ويتراجع عن خطته هذه 
التي اثارت موجة احتجاج عاملية 
وحتذيرات من خطر تنفيذها على 
ارواح االميركيني والســــيما منهم 
اجلنود في افغانستان، وإثر نشر 
الشريط استدعت جامعة كوينزالند 
للتكنولوجيا ستيوارت الذي يعمل 
استاذا لديها واوقفته عن العمل. 

باريسـ  رويترز: خالل حقبة احلرب الباردة بني أميركا واالحتاد 
السوفييتي السابق كان »عيد اإلنسانية« الذي يقام على مشارف 
باريس من املناسبات السنوية املهمة التي يلتقي فيها الشيوعيون 
ــية  من أنحاء العالم في ضيافة واحد من أكبر اجلماعات السياس

التي يعتد بها في غرب أوروبا.
واليوم بعد أن أصبح سقوط سور برلني من الذكريات البعيدة 
رمبا بات احلزب الشيوعي الفرنسي مجرد ظل لتلك القوة السياسية 
ــي إقباال كبيرا من  ــنوية مازالت تالق ــبة الس الكبيرة لكن املناس

الشيوعيني في كل أنحاء العالم.
ومازال الشيوعيون في الشرق األوسط لهم حضور واضح في 
مهرجان »عيد اإلنسانية« حيث شارك فيه عدد كبير من زعمائهم 
يوم السبت املاضي واألمل ميألهم في حتول املد السياسي أخيرا 

لصاحلهم.
وكان الشرق األوسط وخاصة الدول العربية يضم بعضا من 
أوائل األحزاب الشيوعية التي تأسست في أعقاب الثورة الروسية 

عام 1917 وقيام الشيوعية الدولية.
وترجع جذور احلزب الشيوعي الفلسطيني إلى عام 1920 بينما 

تأسس احلزب الشيوعي العراقي عام 1924.
ــرق األوسط  ــيوعية في الش وقضى العديد من األحزاب الش
معظم سنوات وجوده كيانا غير مشروع في بالده أو واجه قمعا 

شديدا على األقل.
ــوم ال تقتصر هموم تلك األحزاب على زوال  والي

ــوفييتي بل جتد نفسها محاصرة  االحتاد الس
ــة السوق  ــالم السياسي وسياس بني اإلس

ــالة مفادها  املفتوحة ومحاولة توجيه رس
أن أيديولوجيتها التي يرى كثيرون أنها 
ــتنفذت مازالت تستطيع أن تقدم  اس

بديال حقيقيا.
وكان للحزب الشيوعي العراقي 
ــي في تاريخ بالده بعد  دور رئيس
احلرب العاملية الثانية ولكنه تعرض 
للقمع بصفة خاصة منذ وصول صدام 

حسني إلى السلطة عام 1978.
وميارس احلزب نشاطه حاليا فيما 

يعتبر مناخا من احلرية والدميوقراطية 
في العراق.

ــم  ــالم كاظم املتحدث باس وقال محمد س
احلزب الشيوعي العراقي في فرنسا »بالتأكيد مع 

نهوض األفكار الدينية وسيطرة األحزاب الدينية على دفة 
الدولة هنالك صعوبة في ان يكون ألحزاب تقدمية علمانية مكان 

ــة الدولة. ولكن اجلماهير رأت تقدم هذه األحزاب  مهم في سياس
وتوجهاتها في االنتخابات األخيرة أثبتت ذلك«.

وما من مكان تراجعت فيه القوى الشيوعية 
في الشرق األوسط أكثر من تراجعها داخل 
احلزب الشيوعي اللبناني. ففي عام 1967 
عشية حرب األيام الستة كان عدد أعضاء 
ــزب 75 ألف عضو ميثلون نحو  احل
3% من السكان. وكان في ذلك احلني 
أكبر تشكيل سياسي في البالد. لكن 
حسن حمدان عضو اللجنة املركزية 
للحزب ذكر أن الوضع أصبح مختلفا 
اآلن وأصبح عدد األعضاء ال يزيد 

على 5 آالف.
ــدان يرى  ــك مازال حم ورغم ذل
الفرصة مهيأة لنهوض احلزب الشيوعي 
ــات السوق املفتوحة  في بلد كانت لسياس
ــالل عدة موجات من إعادة  اليد العليا فيه خ

اإلعمار بعد احلرب.
ــاري  ــتراكي عموما والفكر اليس وقال ان »الفكر االش
ــروع الشيوعي في لبنان اليزال يلقى تأييدا وبشكل  وحتى املش

ــباب في لبنان نتيجة األفق املسدود أمام  خاص من قبل فئة الش
املشروع السياسي للرأسمالية النيوليبرالية في لبنان«.

وخالل حقبة االستعمار برزت إلى الوجود في الشرق األوسط 
ــركات للمقاومة كافحت ضد الوجود األجنبي وزعم كثير  عدة ح

منها االنتماء إلى التيار الشيوعي.
ويقول العديد من املعلقني إن اإلسالم السياسي استولى حاليا 

على راية املقاومة من أيدي القوميني.
لكن مصطفى براهما الكاتب العام حلزب النهج الدميوقراطي 
ــرب أكد أن الوقت حان  ــيوعية في املغ املغربي أحد األحزاب الش

الستئناف النضال.
وقال براهما ان »اإلسالميني على تالوينهم ال يشكلون الوطنية 
احلقيقية. الذي يجسد الوطنية احلقيقية في املغرب هي األحزاب 
ــيوعية  الدميوقراطية على مختلف تالوينها ومنها األحزاب الش
ــتمرت حتمل شعلة الكفاح ألنه حتى األحزاب  احلقيقية التي اس
ــج في النظام  ــرات عديدة ومنها من اندم ــيوعية عرفت تغي الش
الرأسمالي الليبرالي أو ساهم في حكومات تطبق سياسته وبالتالي 
فقدت هي أيضا من بريقها كما فقد اإلسالم السياسي. لكن الفكر 
ــتراكي مازال له مكان  الدميوقراطي والفكر التقدمي والفكر االش
ــي عاملنا العربي  ــد الوطنية احلقيقية ف ــع وهو الذي يجس وموق

واإلسالمي«.

الحزب الشيوعي اللبناني أكبر المتراجعين

الشيوعيون في الشرق األوسط يواصلون الكفاح رغم تناقص أعدادهم


