
االحد
26  سبتمبر 2010

العربية40
والعالمية

أديس أباباـ  أ.ش.أ: صرح رئيس الوزراء اإلثيوبي 
ميليس زيناوي بأنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة 
احلكومة في بالده، مؤكدا أن فترته احلالية ستكون 
األخيرة. وقال في معرض رده على سؤال حول ما 
إذا كانت هناك حدود لفترات شغل منصب رئيس 
الوزراء »أؤكد لكم أن هذه ستكون فترتي األخيرة 

في السلطة«.

ستوكهولم ـ وكاالت: بعد تلقيها 
انـــذارا بوجـــود قنبلة علـــى متنها 
هبطت طائرة باكستانية قادمة من 
كندا اضطرارا في مطار السويد. وقال 
متحدث باسم مطار ستوكهولم الدولي 
)ارالندا( مت اعتقال رجل مشتبه بحمله 

للقنبلة واستجوابه. 

قادسـ  د.ب.أ: احتفلت اسبانيا امس األول مبرور 
قرنني على تدشني »دستور قادس« الذي ينظر إليه 
على أنه أرســـى أســـس الدميوقراطية احلديثة في 
اســـبانيا. وزار امللك خوان كارلوس وزوجته امللكة 
صوفيا كنيسة القسني بيتر وبول في جزيرة ليون 
قرب قادس، حيث أدت اجلمعية التشريعية الوطنية 

اليمني خالل حرب االستقالل عن فرنسا عام 1810.

زيناوي: لن أترشح لرئاسة وزراء إثيوبيا مجددًا إسبانيا تحتفل بمرور قرنين على تدشين »دستور قادس«إفشال تفجير طائرة بمطار ستوكهولم

املنامة ـ العربية: بـــات الفوز بالتزكية في االنتخابات البرملانية 
البحرينية لسنة 2010 السمة األبرز للمشهد السياسي الداخلي، حيث 
وصل عدد الفائزين بالتزكية إلى خمسة من أصل أربعني نائبا، بعد 
أن انسحب منافســـوهم تاركني لهم املجال للجلوس على مقاعدهم 

البرملانية قبل موعد االقتراع بنحو شهر.
وبذلك يكون 12.5% من مجمل العملية االنتخابية قد حسم، وهي 
ظاهرة لم تشهدها انتخابات 2002 و 2006، حني لم يتأهل بالتزكية 
إال النائبة لطيفة القعود التي عاودت الكرة في االنتخابات احلالية، 

مع 4 نواب آخرين، بينما يظل العدد مرشحا للزيادة.
وبعد فوز »نواب التزكية« اخلمســـة، لن يتوجه حوالي 18380 
مواطنا مدرجـــا على جداول االنتخاب في دوائـــر النواب الفائزين 

للتصويت في صندوق االقتراع.
ويرى النائب الســـابق احملامي فريد غـــازي أن هذه الظاهرة لها 
بعدان، بعد قانوني وآخر سياسي. ويقول إن »البعد القانوني يتمثل 
في أن الدائرة التي ينســـحب منها املرشح ترفع نسبة املشاركة في 

مجمل العملية االنتخابية، حيث ان الدائرة اتفقت على هذا املرشح 
وفاز بالتزكية. وعندما تعلن النســـبة فـــإن كل الناخبني يعتبرون 

مشاركني، وأنا غير مقتنع بهذا املفهوم«.
ويضيف أن »املفهوم السياســـي يتمثـــل في أن عملية االنتخاب 
تذكي روح املنافســـة، وتثبت إرادة األغلبية. بينما الفوز بالتزكية، 
ورغم مشـــروعيته، إال أنه ســـيعني عزوف املرشحني عن الترشح، 
وإذا كبرت هذه النسبة فستكون كارثة، تتمثل في عزوف التنافس 

االنتخابي«.
وعن األســـباب التي قد تؤدي إلى االنسحاب، يقول غازي: »عدة 
أســـباب دفعتهم لالنسحاب. السبب األول قد يكون أن املنافسني قد 
يجدون في املرشـــح قوة انتخابية ال ميكن مواجهتها، وسيضيفون 
لهم أعباء مادية ونفســـية عليهم وعلى أسرهم، مما يقدرها هو أن 

العملية ال تستحق املواصلة«.
ويضيف »وفي بعض ما قرأناه، بغض النظر عن صحته، هناك 
بعض املنسحبني تعرضوا لضغوط، وهناك منسحبون حصلوا على 

إغراءات مادية، وهذا ما يتم تداوله. وقد تكون هناك أسباب خافية 
عنا، وقد يكون االنسحاب يأتي بسبب التأخر في تقدير املسؤولية 
املترتبة على الترشح، فبعد أن يترشح ويصبح األمر واقعا يشعر 
بأن املســـؤولية كبيرة وضخمة، ثم ينسحب، ألن عملية االنتخاب 

فيها إرهاق مادي جسيم«.
من جانبه، رأى النائب السابق جاسم عبدالعال »أن هذه الظاهرة 
غير محببة، ألنها تغيب روح املشاركة، وكأنه مجلس معني، واحلماس 
يقل لالنتخاب. وأمتنى من الفائزين أن يخصصوا املبالغ التي رصدوها 

خلوض املعترك االنتخابي للفقراء واحملتاجني في مناطقهم«.
وأضاف »البد من حدوث منافسة واحتكاك، وعدم مصادرة حق 
الناس في الترشيح، سواء بضغوطات دينية أو سياسية، وفي بعض 
املناطق من يترشـــح فيها يصبح وكأنه ضد التوجه الديني، وهذا 

موضوع غير صحيح بتاتا«.
وختم »أمتنى أال تتســـع هذه الظاهرة، فهي عملية غير مريحة، 
وحترم الناس من حق التصويـــت والذهاب إلى صندوق االقتراع، 

ونحن ال نريده مجلسا معينا، وأعتقد أن جميع النواب يفضلون هذا 
األســـلوب لعدم وجود نفس خلوض املعترك االنتخابي، خاصة أن 
مرحلة االنتخابات هي مرحلة اخلبرة واملتعة وعصر األفكار واخلطاب 

االنتخابي واحلماسة التي تفيد النائب فيما بعد العمل النيابي«.
لكن النائبة لطيفة القعود، وهي أول الواصلني إلى برملان 2010، 
تعتبر التزكيـــة »ظاهرة صحية، مادامت تتم بشـــرعية ونزاهة«. 
وتضيف القعـــود »التزكية تعني أن أهالي الدائرة راضون عن أداء 
نائبهم للدورة الســـابقة مما يقلص فرصة منافســـيه. كما أن نظام 
التزكية أكثر دميوقراطية من نظام الكوتا الذي يعمل به في أكثر من 
بلد عربي مما يساهم في وصول برملانيات قليالت اخلبرة«. وتؤكد 

القعود أن الفوز بالتزكية يجعل النائب أمام مسؤولية إضافية.
جتدر اإلشارة إلى أن املدير التنفيذي لالنتخابات نواف املعاودة 
أعلن إغالق باب الترشيح لالنتخابات البلدية والبرملانية، التي ستجري 
فـــي 23 أكتوبر، النتخاب 40 عضوا فـــي مجلس النواب البحريني، 

إضافة إلى 40 عضوا في خمسة مجالس بلدية.

حسم بسببها 12.5% من مجمل العملية االنتخابية.. وتأكد عدم ذهاب 18 ألف مواطن لالقتراع

األمم المتحدة تحذّر: اإلنفاق العسكري ارتفع 50%خالل العقد األخير

اتساع ظاهرة »التزكية« في االنتخابات البحرينية: فوز 5 نواب من أصل 40

نجاد: تعليق أوباما على كالمي »غير ناضج«.. واستئناف المحادثات النووية الشهر المقبل

األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون مصافحا وزيرة خارجية جنوب افريقيا 
مايتي يكوانا مبقر األمم املتحدة            )أ.پ( الس��يدة األميركية األولى ميش��يل أوباما ترحب بنظيرتها الكاميرونية شانتال بيا على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة      )أ.ف.پ(

األخوان إد وديڤيد ميليباند يتعانقان بعد إعالن النتائج أمس               )رويترز(

بريطانيا: إد ميليباند  الزعيم الجديد  لـ  »العمال« 

الدول المانحة تحّذر من انهياره ومقتل رجل أمن وإصابة 9 في هجوم مسلح

اليمن يحتفل اليوم بالذكرى الثامنة واألربعين لثورة 26 سبتمبر
صنع��اء � وكاالت: حتتفل اجلمهوري��ة اليمنية اليوم 
بالذكرى الثامنة واألربعني لثورة 26 سبتمبر 1962 والتي 
تعتبرها الشخصيات السياسية النضالية والشعبية اليمنية 
ثورة إنس��انية أدت إلى تخلص الش��عب اليمني من حكم 
اإلمامة في الشمال، وسببا مباشرا في حترير اجلنوب من 
االستعمار. وتنظر هذه الشخصيات إلى ثورة 26 سبتمبر 
على أنها الثورة اإلنس��انية الثانية بعد الثورة الفرنسية، 
وأنه��ا كانت النواة األولى لقيام ثورة 14 أكتوبر 1963 في 
احملافظات اجلنوبية ضد االستعمار البريطاني، ومن أهم 
اجنازات ثورة 26 س��بتمبر 1962 حتقيق الوحدة اليمنية 

بني الشمال واجلنوب يوم 22 مايو 1990.
وقد لعبت مصر في عهد الزعيم جمال عبدالناصر دورا 
مهما في جناح الثورة اليمنية بوقوفها إلى جانب اليمن حتى 
مت القضاء على النظام امللكي في الشمال،  وإنهاء االستعمار 
في اجلنوب، حيث استطاع الشعب اليمني االنتصار على 

اإلمامة ش��ماال وطرد املستعمر البريطاني من احملافظات 
الشرقية واجلنوبية بعد قيام ثورة 14 أكتوبر 1963.

وقد قامت ثورة 26 سبتمبر 1962 باجلمهورية العربية 
اليمنية »سابقا« نتيجة عدة إرهاصات داخلية وخارجية، 
س��اعدت كلها على التفكير اجل��دي في قيام تنظيم ثورة 
لإلطاحة بحكم امللكيني واس��تبداله بنظام جمهوري يقوم 
على الشورى والدميوقراطية والعدل وأدت هذه اإلرهاصات 
في النهاية إلى تفجير الثورة. ومن األحداث الداخلية التي 
أدت إلى قيام ثورة 26 س��بتمبر، ما نتج عن فشل الثورة 
الدستورية عام 1948، ثم إعدام الكثيرين على يد نظام اإلمام 
من بني رموز حركة 1955 في »تعز« جنوب اليمن، ثم إقدام 
نظام اإلمامة على قتل العديد من مشايخ القبائل الكبرى، 
وهروب عدد كبير من »األحرار« اليمنيني من بطش اإلمام 
إلى »عدن« جنوب اليمن )رغم وجود املستعمر البريطاني( 
وإلى »القاهرة«، ثم االعت��داء الذي تعرض له اإلمام أحمد 

حميدالدين بأحد مستش��فيات محافظة »احلديدة« غرب 
اليمن ونتج عن ذلك وفاته يوم 19 سبتمبر 1962.

أم��ا األحداث اخلارجية التي س��اعدت على قيام ثورة 
26 س��بتمبر، فقد كان في مقدمتها ثورة 23 يوليو 1952 
في مص��ر، وبروز الدور العرب��ي القومي للرئيس جمال 
عبدالناص��ر،  ثم ثورة 58 ف��ي العراق وظهور عبدالكرمي 
قاس��م، والوحدة بني مصر وس��ورية عام 1958،  وكذلك 
صفقة أس��لحة حديثة تس��لمتها اليمن إلى جانب خبراء 
عس��كريني من مصر واالحتاد الس��وفييتي سابقا. وقد 
أدت العديد م��ن األحداث الداخلية اليمنية واخلارجية إلى 
التفكير في تأس��يس تنظيم ثوري، ، حيث تأسس تنظيم 
الضباط األحرار، وهو التنظيم الذي كان الوسيلة األساسية 
لتفجير ثورة 26 سبتمبر 1962 باليمن، بقواعده وخالياه 
األساسية والفرعية خالل الفترة من ديسمبر 1961 وحتى 

سبتمبر 1962.

ومتثلت الشرارة التي فجرت الثورة اليمنية في الشمال 
في خطاب العرش لإلمام بدر الذي تسلم السلطة بعد وفاة 
والده اإلمام أحمد حميدالدين يوم 18 سبتمبر 1962،  عندما 
أعلن أنه سيمضي قدما في انتهاج سياسة والده في احلكم 
ما عجل بالتحرك السريع لتنظيم الضباط األحرار، وسمع 

الشعب اليمني بالثورة صباح يوم 27 سبتمبر 1962.
ومن أهم اجنازات ثورة 26 سبتمبر 1962 توحيد شطري 
اليمن س��ابقا »اجلمهورية العربية اليمنية في الش��مال« 
و»جمهورية اليمن الدميوقراطية الش��عبية في اجلنوب«، 
حي��ث مت إعالن »اجلمهورية اليمنية« يوم 22 مايو 1990، 
وهي الوحدة التي ظلت في وجدان كل اليمنيني على اعتبار 
أن اليمن كان موحدا في األصل طوال فترات تاريخه القدمي 
واحلديث. إلى ذلك حذرت الدول املانحة في اجتماع بنيويورك 
امس األول من ان اليمن أفقر بلد في العالم العربي، سيشكل 

»خطرا كبيرا« اذا لم مينع العالم انهياره.

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني آالن دنكان بعد 
اجتماع »اصدقاء اليمن« ان »الدافع الرئيسي )لتقدمي املساعدات 

لليمن( هو حماية استقرار الدولة بشكل عام«.
واضاف »ستكون هناك مخاطر كبيرة على البالد واملنطقة 
والعالم بشكل عام اذا انهارت الدولة في اليمن«، موضحا 
ان هذا البلد »لن يكون لديه نفط وال ماء وال وقت« قريبا.   
إل��ى ذلك أعلنت مصادر أمني��ة ان عنصرا من املخابرات 
اليمنية قتل امس وأصيب 9 آخرون بجروح، عندما أطلق 

مسلحان النار على حافلتهم في وسط صنعاء.
وق��ال مصدر في أجهزة األم��ن اليمنية ان »مجهولني 
مس��لحني هاجما حافلة لألمن السياس��ي )املخابرات( في 
وسط صنعاء مما أدى الى مقتل واحد من عناصر الدورية 

وإصابة 9 آخرين بجروح«.
وهذا اول هج��وم داخل العاصمة اليمنية منذ محاولة 

االعتداء على السفير البريطاني في ابريل املاضي.

اتفاق سوري ـ عراقي على عودة سفيري البلدين

عالوي: لن نشارك 
في حكومة يرأسها المالكي

»تكساس« تمنع تعليم طالبها 
كتبًا مؤيدة لإلسالم

عواصم � هدى العبود ووكاالت: أعلنت قائمة العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء األس��بق اياد عالوي انها لن تشارك 
في أي حكومة برئاسة رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري 
املالك��ي ألن »منوذج إدارته غير صالح للتكرار«. وفي بيان 
أصدرته بعد اجتماع ألركانها في وقت متأخر امس األول، 
قال��ت القائمة انه��ا »تعتبر النموذج احلال��ي إلدارة الدولة 
برئاس��ة نوري املالكي غي��ر صالح للتكرار لذا س��يتعذر 
على العراقية املساهمة او املش��اركة بأي حكومة يرأسها« 
األخي��ر. الى ذل��ك، ذكرت تقارير اخباري��ة امس األول ان 
س��ورية والعراق توصلتا الى اتفاق لعودة سفير كل منهما 

الى اآلخر في اقرب وقت ممكن.

ش��يكاغو � أ.ف.پ: تبنت الس��لطات التنفيذية املكلفة 
مبس��ائل التعليم ف��ي والية تكس��اس )جن��وب الواليات 
املتحدة( قرارا يهدف إل��ى مالحقة ما اعتبرته »كتبا مؤيدة 

لإلسالم ومعادية للمسيحية« في مناهج التعليم.
ورأت »هي���ئة التع��ليم« التي تق����وم مبهام وزارة 
الترب���ي��ة في الوالية ان الك���تب املدرس��ية احلالية في 
الوالية تت��ضمن »إش��ادة مبررة سياس����يا بالثق���افة 

اإلس�المية وتنديدا باحلضارة املسيحية«.

غزة ـ أ.ش.أ: أطلقت حنني الزعبي النائبة العربية في الكنيست 
املزيد مـــن التصريحات املنددة باملوقف اإلســـرائيلي حيال تقرير 
بعثة التحقيق ملجلس حقوق اإلنســـان التابع لألمم املتحدة بشأن 
االعتداء على »اســـطول احلرية« وأكدت على هويتها كفلســـطينية 

معادية للصهيونية.
ونقلت جريدة »اجليروزاليم بوســـت« اإلسرائيلية على موقعها 
اإللكتروني الليلة قبل املاضية عن حنني الزعبي قولها »انني لست 
صهيونية.. انا فلســـطينية ومواطنة«، مضيفة أن موقف احلكومة 

اإلسرائيلية حيال التقرير األممي يفتقر للموضوعية.

عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
أملح قيادي في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أمس أن اجلبهة 
اتخذت قرارا بتعليق عضويتها في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية وأنها ستعلن ذلك رسميا في مؤمتر صحافي اليوم.
الى ذلـــك، عقد وفدان من حركة التحرير الوطني )فتح( وحركة 
املقاومة اإلسالمية )حماس( اجتماعا أمس االول في العاصمة السورية 

لبحث سبل استئناف املصاحلة الوطنية بني احلركتني.
وأكد بيان مشترك صدر عقب االجتماع الذي عقد بني قيادة حماس 
في دمشق برئاسة خالد مشعل رئيس املكتب السياسي للحركة ووفد 
قيادة حركة فتح برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة املركزية لفتح، 
على أنه مت التفاهم واالتفاق على الكثير من نقاط اخلالف حول ورقة 

املصاحلة املصرية، وان اتفاق املصاحلة قريب.

حنين الزعبى: »لست صهيونية«

»فتح« و»حماس«: اتفاق المصالحة قريب

لندن ـ عاصم علي ـ أ.ف.پ
انتخــــب إد ميليباند زعيما حلــــزب »العمال« 
البريطاني متفوقا على شقيقه ديڤيد بفارق بسيط، 
بحسب اعالن النتائج امس في مانشستر في شمال 
غرب بريطانيا حيث عقد مؤمتر احلزب السنوي أمس. 
وقام إد )40 عاما( على الفور مبعانقة شقيقه ديڤيد 
)45 عاما( الذي كان فوزه هو املرجح قبل 24 ساعة 
فقط. وكان وزير اخلارجية السابق ديڤيد ميليباند 
يعتبر لفترة طويلة األوفر حظا في االنتخابات خلالفة 
غوردن براون على رأس احلزب. لكن استطالعات 
الرأي قد أشارت قبل إعالن النتائج الى ان شقيقه 
األصغر إد وزير الطاقة السابق لديه فرص حقيقية 

للفوز عليه.
 ويعتبــــر ديڤيد ميليبانــــد )45 عاما( الوريث 
األمني حلــــزب العمال اجلديد الذي أسســــه توني 
بلير، فيما اتخذ إد مواقف متيل أكثر إلى اليســــار 

خالل احلملة.
ويذكر أن املرشحني الثالثة اآلخرين وهم إد بالز 
وزير املدارس السابق املقرب من براون، والنائبة ديان 
ابوت ووزير الصحة السابق اندي برنام لم يكونوا 
يتمتعون، بأي فرصة للفوز، بحسب االستطالعات 
التي كانت قبل النتائج. ويواجه حزب العمال الذي 
هزم بعد 13 عاما في احلكم في انتخابات مايو املاضي، 
انقساما حول االستراتيجية التي يتعني اعتمادها 
الستعادة السلطة التي بات يشغلها حتالف حزبي 

االحرار ـ الدميوقراطيني واحملافظني.

عواصــــمـ  وكاالت: حذر األمني العــــام لألمم املتحدة بان كي 
مون من التداعيات املتوقعة الرتفاع اإلنفاق العسكري الدولي 
خالل العقد األخير بنسبة 50% ليصل إلى أكثر من 1.5 تريليون 
دوالر. وقال بان كــــي مون ـ في اجتماع على هامش اجتماعات 
اجلمعيــــة العامة لألمم املتحدةـ  »تخيلوا ما الذي كان ميكن أن 
نفعله إذا خصصنــــا تلك املوارد للحد من الفقر والتخفيف من 
التغير املناخي، وحتقيق األمن الغذائي وتعزيز الصحة الدولية 
ومواجهة التحديات التنموية العاملية، إن نزع الســــالح وحظر 
االنتشــــار أساسيان جلميع املجاالت بأنحاء العالم وليس فقط 
لألمن والسلم الدوليني«. وأكد أن نزع السالح وحظر االنتشار 
النووي ميكن أن يعززا الثقة بني الدول واالســــتقرار اإلقليمي 
والدولي، مشيرا إلى أهميتهما في حتقيق الرؤية املشتركة من 
أجل ضمان حياة أفضل جلميع البشــــر. الى ذلك، قال الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد إنه من املقرر أن يجتمع مبعوثون 
من إيران والدول اخلمس دائمة العضوية مبجلس األمن الدولي 
باإلضافة الى أملانيا في أول أكتوبر املقبل لبحث كيفية استئناف 

احملادثات اخلاصة بحل األزمة النووية مع طهران.
الى ذلك، وصف الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد تعليق 
الرئيس األميركي أوباما على تصريحاته )جناد( بشأن هجمات 
احلادي عشر من سبتمبر اإلرهابية 2001 بأنها »غير ناضجة«. في 
سياق آخر، التقى الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد األميركية 
سارة شــــورد التي أفرجت عنها الســــلطات اإليرانية األسبوع 

املاضي بعد احتجازها مع اثنني آخرين ألكثر من عام.

من اليس��ار إلى اليمني الس��يدة األولى لتركيا والس��يدة األولى ألميركا 
برفق��ة زوجة األم��ني العام لألمم املتحدة والس��يدة األول��ى جلمهورية 
كيريباتي أثناء جولته��ن على هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة


