
االحد
3  اكتوبر 2010

العربية40
والعالمية

رام اهلل )الضفة الغربية( ـ أ.ف.پ: أكدت القيادة 
الفلســـطينية التي اجتمعت امس في رام اهلل أنه ال 
مفاوضات مع اسرائيل في ظل مواصلتها لالستيطان 
كما صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 

نبيل أبو ردينة.
وقـــال أبو ردينة »موقفنا لـــم يتغير. لن نذهب 
للمفاوضـــات في ظل االســـتيطان، لكن وافقنا على 

استمرار االتصاالت مع اجلانب األميركي وسنعرض 
كل االتصاالت مع اجلانب االميركي واجلهود الدولية 

على جلنة املتابعة العربية وقمة سرت )بليبيا(«.
وأضاف أبو ردينة »ان موقفنا جاء بسبب املوقف 
املتعنت الســـرائيل التي تســـتمر في االستيطان« 
مؤكدا »لن تكون هنـــاك مفاوضات دون وقف كامل 

لالستيطان«.

القيادة الفلسطينية: ال مفاوضات مع إسرائيل في ظل االستيطان

اإلندبندنت: ترشيح كتل شيعية للمالكي لفترة ثانية يعد انتصارًا إيرانيًا في العراق
عواصــــم ـ إيــــالف: قالــــت صحيفــــة 
االندبندنت البريطانية إن التطور األخير 
الذي شهدته الســــاحة السياسة العراقية 
أمس االول واملتمثل في ترشيح االئتالف 
الوطني العراقي رئيس احلكومة املنتهية 
واليته، نوري املالكي لفترة ثانية في رئاسة 

الوزراء يعد انتصارا إليران.
وبحسب الصحيفة فإن توحيد صفوف 
االحزاب الشيعية في العراق يعد انتصارا 
اليران التي حاولت بقوة جمع شمل االحزاب 
الشيعية من جديد، بينما اعترف الصدريون 
بأنهم اتخذوا قرار دعم ترشــــيح املالكي 

بسبب ضغط شديد من ايران.
وقد اتفقت االحزاب السياسية الشيعية 
العراقي  الــــوزراء  على ترشــــيح رئيس 
لوالية جديدة، منهية بذلك ســــبعة اشهر 
من املناورات واخلالفات منعت تشــــكيل 

حكومة عراقية جديدة.
وترى الصحيفة ان وضع نهاية للواقع 
السياسي املعلق جاء من خالل القرار املفاجئ 
للتيار الصدري، صاحب النزعة القومية، 
املتمثــــل في التخلي عن املوقف الســــابق 
مبقاومة اســــتمرار املالكي فــــي وظيفته 
احلاليــــة. ونقل موقع »بي بي ســــي« عن 
الصحيفة قولها إن الطريق اصبح سالكا 
امام تشــــكيل حكومة جديدة، والتي، كما 
هو حال السابقة، ســــتكون حتت هيمنة 

االحزاب الشيعية والكردية.
كما ان سورية، التي بدت غير راضية 
عن املالكي، بدأت في التخفيف من موقفها، 

وبضغط من ايران ايضا.
وتشير الصحيفة الى ان واشنطن تريد 
ابقاء املالكي في السلطة، لكن مبشاركة من 

اياد عالوي، زعيم قائمة العراقية.
وتلفــــت الى ان االتفاق على ترشــــيح 
املالكي صــــار ممكنا عبــــر موافقة قيادة 
التيار الصــــدري، على الرغم من االعتقاد 
الســــائد انه لن يكون قرارا يحظى بتأييد 

قواعد التيار.
وتقول الصحيفة ان الصدريني ومعهم 
االكراد يخشــــون من عــــودة املالكي الى 
السيطرة القوية على مقاليد االمور، التي 
تعهد بالتخلي عن بعضها مقابل ترشيحه. 
وترى الصحيفة ان املالكي سيحاول استمالة 
بعض املنضوين حتت راية قائمة العراقية 
من الطائفة السنية حتى يتجنب مخاطر 

احساس السنة بالتهميش.
وتقول ان الصراع على السلطة السياسية 
في العراق كان مكثفا الن الســــيطرة على 
الدولة معناها الســــيطرة علــــى ايرادات 
النفط والغاز، واالبقاء على الوظائف ذات 
االجــــور والرواتب املجزية في بلد ترتفع 
فيه نســــبة البطالة، وحيث تتنشر ثقافة 

توزيع املناصب على االحزاب.
اما صحيفــــة »الغارديــــان« فترى ان 
خطوة ترشيح املالكي ال تعني ان االمور 
ستكون سهلة او سريعة احلل، فاملالكي ال 
يسيطر اال على 156 مقعدا برملانيا، وعليه 
استقطاب االكراد ليشكل احلكومة، كما ان 
عليه التفاوض مع عالوي البقاء السنة بني 
الصفوف وعدم تهميشهم. هذا، وقد أعلنت 
التــــي يتزعمها رئيس  العراقية،  القائمة 
الوزراء األسبق إياد عالوي، رفضها قرار 
التحالف الوطني ترشيح زعيم حزب الدعوة 
وائتالف دولة القانون نوري املالكي لوالية 

ثانية مدتها أربع سنوات.

أكدت أن الطريق أصبح سالكاً أمام تشكيل حكومة جديدة

طهران ـ هدى العبود 
أكد الرئيس��ان الس��وري بش��ار األسد 
ونظيره اإليراني محمود أحمدي جناد خالل 
محادثاتهما في طهران امس »حرصهما على 
وحدة العراق وس��يادته واستقالله«، وعبرا 
عن »دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
متث��ل كل أطياف الش��عب العراقي«. وأفاد 
بيان رئاسي سوري بأن مباحثات الرئيسني 
ش��ملت »املراح��ل املتقدمة الت��ي قطعتها 
العالق��ات األخوي��ة ب��ني س��ورية وإيران 
واالس��تمرار في توطيد التعاون القائم بني 
البلدي��ن وفتح آف��اق جديدة ف��ي مختلف 
القطاعات واملجاالت التنموية واالستثمارية 
وزي��ادة حجم التبادل التج��اري مبا يخدم 

املصالح املشتركة للبلدين والشعبني«.
وش��دد اجلانبان على »أهمية توس��يع 
شبكة املصالح بني دول املنطقة وصوال إلى 
تعاون اقتصادي إقليمي مش��ترك يس��هم 
في ازدهار املنطقة ويلبي تطلعات ش��عوبها 

ويخدم األمن واالستقرار فيها«.
وحول األوضاع في األراضي الفلسطينية 
وعملية الس��الم شدد الرئيس��ان، بحسب 
البي��ان، على أن »املمارس��ات اإلس��رائيلية 
اليومية في األراضي احملتلة وتهويد القدس 
وبن��اء املس��توطنات واس��تمرار احلصار 

اجلائ��ر املفروض على غزة تكش��ف زيف 
ادعاءات إس��رائيل ف��ي رغبتها في حتقيق 
الس��الم«. وأش��ار البيان إلى أن جناد جدد 
»دعم بالده الثابت للحقوق العربية مبا فيها 

استعادة سورية للجوالن احملتل«.
وأوضح أن املباحثات تناولت »املوضوع 
اإليران��ي الن��ووي الس��لمي حي��ث وضع 
الرئي��س أحمدي جناد الرئيس األس��د في 
ص��ورة التط��ورات األخي��رة املتعلقة بهذا 
املوضوع« حيث جدد األس��د »التأكيد على 
حق جميع الدول في االس��تخدام الس��لمي 
للطاق��ة النووية وأش��اد باس��تعداد إيران 
للحوار املباشر إلزالة جميع الشكوك املتعلقة 
ببرنامجه��ا النووي الس��لمي«. وأكد جناد 
في تصري��ح عقب املباحث��ات على »أهمية 
التوافق على كل امللفات« التي طرحت خالل 

مباحثاته مع الرئيس السوري.
وقال في تصريح ل� »األنباء« عن عالقته 
باالس��د: »نحن أخوان ونتشاور دائما في 
القضايا اإلقليمية ونقرر مع بعضنا البعض 
ونتقدم ونس��ير لألمام«. وردا على سؤال 
ح��ول التهديدات بش��ن حرب عل��ى بالده 
اجاب جن��اد »فلتطمئنوا فل��ن يتجرأ أحد 
عل��ى االعتداء على إي��ران، نحن مطمئنون 

ألوضاعنا وواثقون من أنفسنا«.

األسد ونجاد يدعمان تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق

نجاد لـ »األنباء«: لن يتجرأ أحد على االعتداء على إيران

)أ..پ( الرئيس اإليراني أحمدي جناد معانقا الرئيس السوري د.بشار األسد لدى استقباله في طهران أمس 

بيل كلينتون: أميركا تفقد نفوذها كدولة عظمى 

انقسام كبير في »السعادة«
أكبر األحزاب اإلسالمية بتركيا

عواصمـ  وكاالت: اعتبر الرئيس األميركي السابق 
بيل كلينتون أن الواليات املتحدة تفقد نفوذها كدولة 
عظمى بسبب النمو االقتصادي السريع لدول أخرى 

كالصني والهند بشكل خاص.
ونقلت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« عن 
كلينتون قوله في كلمة ألقاها خالل املنتدى املنعقد في 
مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم األوكرانية بعنوان 
»إستراتيجية يالطا األوروبية« إن بالده بحاجة إلى 
إصالحات تضمن استمرارية التقدم الصناعي ولكن 

على حساب أسباب الراحة لسكانها إلى حد ما.
وشــــدد كلينتون الذي ينشط في مجال األعمال 
اخليرية بعد انتهاء فترة رئاسته على أنه يسعى إلى 
ربط جسور الصداقة بني الواليات املتحدة والدول 

األخرى في العالم.
ويتوجــــه كلينتون إلــــى مصر بعد غــــد للقاء 
الرئيس حســــني مبارك لبحث قضية الســــالم في 

الشرق األوسط.
 إلــــى ذلك، تبــــدو اول محاكمة ألحــــد معتقلي 
غوانتانامــــو امام محكمة اميركية للحق العام التي 

ستبدأ االثنني في نيويورك، اختبارا حاسما لقدرة 
ادارة الرئيس باراك اوباما على تصحيح التجاوزات 
التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق جورج بوش 

في مجال مكافحة االرهاب.
وســــيواجه التنزاني احمد خلفان غيالني )36 
عاما( املتهم باملشاركة في االعتداءات على السفارتني 
االميركيتني في نيروبي ودار السالم مما اوقع 224 
قتيال، اكثر من مائتي تهمة وقد يحكم عليه بالسجن 

مدى احلياة.
وغيالني الذي اوقف في باكستان في 2004، هو 
املعتقل الوحيد في غوانتانامو الى اليوم الذي احيل 
الى محكمة فيدرالية ونقل الى االراضي االميركية.

وقد احيل خمسة آخرون اليزالون معتقلني في 
القاعــــدة البحرية االميركية فــــي كوبا للمثول امام 
محاكم عسكرية اســــتثنائية. وقال جوناثان ترلي 
البرفيســــور في جامعة جورج تاون في واشنطن 
لوكالــــة فرانس برس ان »احمــــد غيالني هو واحد 
من معتقلي غوانتانامو احملظوظني النه ســــيحظى 

مبحاكمة حقيقية امام قاض حقيقي«.

اسطنبول � كونا: يعيش اكبر األحزاب االسالمية في 
تركي��ا حاليا أجواء محتدم��ة وخانقة بعد اخلالفات التي 

نشبت بني اجليل اجلديد للحزب والرعيل األول به.
وتصاع��د التوت��ر داخ��ل أروقة حزب »الس��عادة« 
االس��المي الذي أسسه رائد االس��الم السياسي التركي 
جن��م الدين أرب��كان بعد ق��رار قضائي بإبط��ال نتائج 
وق��رارات املؤمتر العام للح��زب ومتكني رافعي الدعوى 
م��ن الوصاية على ادارة احل��زب وتعيني محامي االدعاء 
مصطفى قاالماق واثنني آخرين معه أوصياء على احلزب 
حلني عقد مؤمتر عام ط��ارئ للحزب واجراء التعديالت 

الالزمة على برامج ولوائح وقوانني احلزب الداخلية.
وفي خض��م األزمة داخل احلزب ق��دم قائد اجليل 
اجلديد للحزب نعمان كورتوملوش اس��تقالته من زعامة 
وعضوية حزب »الس��عادة« مؤكدا أنه لم يعد قادرا على 
ممارسة السياسة بحرية داخل احلزب. وكان هذا القرار 
متوقع��ا بعدما جنح ق��ادة اجلناح التقلي��دي في حزب 
»السعادة«التابع لنجم الدين أربكان من انتزاع قرار من 
احملكمة ميكنهم من الوصاية على ادارة احلزب حتى عقد 
مؤمت��ر عام طارئ واجراء التعديالت الالزمة على برامج 
ولوائح وقوانني احلزب الداخلية. وانتقد كورتوملوش في 
مؤمتر صحافي احلكم القضائي بقوله ان القرار مؤش��ر 
واضح على تسييس القضاء. وأضاف »بهذا القرار نرى 
بوضوح كيف يتم اس��تخدام طرق خارجة عن املألوف 

للتدخل في السياسة«.
وقال ان قراره باالس��تقالة جاء للحيلولة دون تفاقم 
التوتر داخل احلزب مشيرا الى أن فكرة االستقالة كانت 
واردة منذ أش��هر بسبب حتامل اجلناح التقليدي داخل 
احلزب على سياسته التجديدية اال أنه أجل قراره ملا بعد 
االستفتاء على التعديالت الدستورية كي ال يشتت عقول 
الناخبني. وأضاف »قد يتساءل شعبي العزيز عن السبب 
وراء وصولنا لهذه املرحل��ة« وتابع »أقول اننا لم نصل 
اليها ألننا خس��رنا في املؤمتر الكبير األخير للحزب بل 
ألننا كس��بنا املعركة فيه«. واستطرد »نحن أمام مؤامرة 
مدبرة« مضيفا »اليوم نح��ن اجلناح االصالحي نعاقب 
ليس ألننا فشلنا في ادارة احلزب بل ألننا جعلناه يلمع 
ونفضنا عنه غبار السياسة القدمية«. وأكد أنه وزمالءه 
ال ميكن أن ينحنوا س��وى هلل ع��ز وجل، مضيفا »قرار 
االستقالة كان صعبا جدا علي أنا وزمالئي لكن اهلل وحده 
يعل��م أننا حتملن��ا كل الصعوبات فقط لنكس��ب الدعاء 

احلسن من شعبنا«.
كما أشار كورتوملوش الى أن قرار االستقالة ال يعتبر 
نهاية السياس��ة بالنسبة له ولزمالئه بل يعد أول خطوة 

على طريق سياسة التجديد بقوله »خطابي ليس خطاب 
الوداع بل هو مقدمة لبداية سياسية جديدة« مشيرا الى 
أنه سيعلن عن استراتيجيته السياسية املقبلة في مؤمتر 

صحافي يعقده خالل األيام القادمة.
وظهر االنقس��ام السياس��ي بني اجلناحني التقليدي 
واإلصالح��ي بعدما دع��ا نعمان كورتومل��وش الى عقد 
مؤمتر عام للحزب الجراء انتخابات ملجلس ادارة احلزب 
ضمن خطته اجلديدة خلوض االنتخابات البرملانية بقوة 
عام 2011. وعقد املؤمتر العام للحزب في 11 يوليو املاضي 
وأس��فرت االنتخابات ع��ن فوز قائمة رش��حها نعمان 
كورتومل��وش وخل��ت من بعض الش��خصيات التي تعد 
من مؤسسي حركة االسالم السياسي في تركيا وبينهم 
ش��يوخ احلزب كم��ا خلت من عضوية اب��ن وابنة جنم 
الدين أربكان األمر الذي أحدث صخبا وانقس��اما واسعا 

داخل قيادة وصفوف احلزب لم يلتئم.
وق��ام أنصار اجلن��اح التقليدي بتحري��ض قيادات 
احل��زب ف��ي مختل��ف احملافظ��ات وجم��ع توقيعاتهم 
لرف��ع دعوى قضائية ضد رئي��س احلزب البطال نتائج 
االنتخابات بدعوى أن كورتومل��وش بأفكاره التجديدية 

ميضي باحلزب نحو الهاوية.
وبعد مضي أكثر من شهرين أصدرت احملكمة قرارها 
لصال��ح املدعني وعينتهم أوصياء على احلزب حلني عقد 
مؤمت��ر عام طارئ واجراء التعدي��الت التي حتول دون 
تكرار ما ح��دث. وتعزز اس��تقالة كورتوملوش ما ذكره 
النائ��ب الس��ابق محم��د بيكاروغلو الذي اس��تقال من 
حزب »السعادة« في كتابه »نهاية السياسة« وهو يحكي 
التطورات التي حدثت ف��ي احلزب بعد هزمية انتخابات 
3 نوفمبر 2002. وقال بيكاروغلو »بعد حصول احلزب 
على 2% من األصوات ش��رعنا مع نعم��ان كورتوملوش 
ف��ي تصفية الكوادر املؤيدة لنج��م الدين أربكان ولكننا 
أدركن��ا أن جناحنا في هذه املهمة ال يبدو ممكنا فقررنا 
االس��تقالة وقمت أنا بتنفيذ قرارنا وقدمت اس��تقالتي 

ولكن كورتوملوش لم يقدم استقالته«.
وتاب��ع »ملا بحثت عن س��بب تراجع كورتوملوش عن 
االس��تقالة وصلت الى معلومات تفيد بأن هناك من قال 
لنعمان كورتوملوش ان لك مس��تقبال في حزب السعادة 

فال تلطخ سمعتك باالستقالة«.
وقال محللون سياسيون ان كورتوملوش يثير رعب 
بعض األوساط السياسية في تركيا باجنازاته التي قفزت 
باحلزب الى الواجهة من جديد ووضعته في موقع البديل 
السياس��ي األفض��ل واملناف��س األقوى حل��زب العدالة 

والتنمية بزعامة رئيس احلكومة رجب طيب اردوغان.

البرازيل تحولت من فاعل متميز على الساحة الدولية للعزل بسبب إيران 
السابق حول القمع في ايران وكوبا 
فيما قد يبدو مجاملة مع »صديقيه« 
الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
والزعيم الكوبي فيدل كاســـترو، او 
تضامنه الكامل مع الرئيس الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز، زعيم اليسار الراديكالي 
في اميركا الالتينية، ايضا انتقادات 
منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.

وقد جعل دا ســـيلفا عندما تولى 
السلطة في 2003، من التكامل اإلقليمي 
في اميركا اجلنوبية احدى اولوياته 
لكن البرازيل بعد ثماني سنوات ورغم 
وزنها لم تتمكن من تنسيق املصالح 

املتناقضة بني جيرانها.
واعتبـــر اندري بيريرا ســـيزار 
املستشـــار في معهـــد »كاك« انه اذا 
فازت مســـاعدة دا سيلفا للمرشحة 
الى الرئاسة ديلما روسيف، كما تتوقع 
جميع االستطالعات، فانها ستسلك 

الطريق نفسه لسلفها.
وقـــال »اذا تأكد فوز روســـيف 
فلـــن يحصل تغيير في السياســـة 

اخلارجية«.
السياســـة  املقابـــل، كانت  فـــي 
اخلارجية مـــن الزوايا النادرة التي 
استخدمها معارض دا سيلفا األساسي 
االجتماعي الدميوقراطي جوزيه سيرا 
السيما بشأن ايران وحقوق االنسان. 
وقال ديڤيد فاليشـــر ان »الفرق بني 
روسيف وسيرا سيكون بال شك االكبر 

في مجال السياسة اخلارجية«.

مجموعة »بريك« مع الصني والهند 
وروســـيا.. لكن الصني تريد عرقلة 
اليابان والهند وباكستان. وفي هذا 
السياق فإن فرص البرازيلـ  التي تريد 

اصالح مجلس االمن ـ ضئيلة«.
وقـــد تبلـــورت إرادة العمـــالق 
االميركي اجلنوبي في ممارسة دور 
شامل ايضا عبر محاولته الوساطة 
ـ التي سرعان ما عرقلتها اسرائيل ـ 
في النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيني 

املتشعب، كما يرى امادو سرفو.
كذلك آلت مبادرة دا ســـيلفا نزع 
فتيل األزمة النووية بني ايران والدول 
الكبرى الى الفشل ووجدت البرازيل 
نفسها معزولة في األمم املتحدة عندما 
صوتت مع تركيا ضد تشديد العقوبات 

الدولية على طهران.
كما اثار صمـــت الزعيم النقابي 

األقل جزئيا«.
في املقابل لم يتحقق الطموح القدمي 
للديبلوماسية البرازيلية املتمثل في 
اجللوس حول طاولة مجلس األمن 
الدولـــي كعضو دائم وليس كمجرد 

مدعو.
لكن ذلك لم يحصل بسبب خطأ من 
دا سيلفا، بل لرفض الدول اخلمس 
الكبرى الدائمة العضوية في مجلس 
األمن والتي تتمتـــع بحق النقض، 
تقاسم نفوذها في اعلى هيئة قرارات 

في األمم املتحدة، كما يرى احمللل.
واعتبر ديڤيد فاليشر االستاذ في 
جامعة برازيليا ان احلكومة املقبلة 
التي ستنبثق عن االنتخابات الرئاسية 
والعامة في الثالث من اكتوبر ستواجه 

الصعوبات نفسها.
وقـــال ان »البرازيـــل عضو في 

ريـــو دي جانيـــرو ـ 
أ.ف.پ: رأى خبـــراء ان 
الرئيس البرازيلي املنتهية 
واليته لويس ايناســـيو 
لوال دا سيلفا الذي يتمتع 
بحضور كبيـــر، فرض 
الســـاحة  البرازيل على 
الدولية لكنه فرض عزلة 
على نفســـه في تقاربه مع ايران في 
سياسة يتوقع ان يتبعها خلفه بهدوء 

اكبر.
وفي غضـــون 8 ســـنوات وبعد 
اســـتفادتها مـــن اقتصـــاد في قمة 
االزدهار، اكتســـبت البرازيل مكانة 
الدولية  املفاوضات  مهمة في كبرى 
حول التجارة والبيئة واصالح ادارة 

االقتصاد العاملي.
وحاولـــت البرازيل ان جتعل من 
مجموعة العشـــرين ـ التي تشـــمل 
الدول الغنية والناشئةـ  مكانة كبيرة 
للمناقشات حول النظام العاملي اجلديد 
على حســـاب الدول الصناعية التي 

تشكل مجموعة الثماني.
وأعلن امادو سرفو استاذ العالقات 
الوطنية  فـــي اجلامعـــة  الدوليـــة 
في برازيليا لفرانـــس برس ان »دا 
سيلفا أراد تعزيز مجموعة العشرين 
وإضعـــاف مجموعـــة الثماني التي 
يعتبرها غير شـــرعية النها تقصي 

البلدان الناشئة«.
واعتبر »انـــه جنح في ذلك على 
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النائب المتطرف فيلدرز: أكافح أسلمة هولندا
الهايـ  أ.ف.پ: يرى النائب اليميني 
املتطرف غيرت فيلدرز )47 عاما( الذي 
تبدأ محاكمته غــــدا بتهمة التحريض 
على الكراهية العرقية والتمييز ضد 
املسلمني، ان لديه »رسالة« هي: مكافحة 

»أسلمة« هولندا.
ويقول فيلدرز الــــذي اخرج فيلم 
»فتنة« موضحا شعبيته »نحن جنرؤ 
على التصدي ملوضوعات حساسة مثل 
األسلمة، ونســــتخدم كلمات طبيعية 
وواضحة يستطيع الناخب الذي يقرأ 

اجلريدة ان يفهمها«.
وقد بث هذا الفيلم الذي تبلغ مدته 
17 دقيقة في مارس 2008 على االنترنت 
رغم اعتراض احلكومة الهولندية التي 
خشيت ان تثير االنتقادات التي تضمنها 
للقرآن أزمة مشابهة لتلك التي اثارتها 
الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد ژ 

في الدمنارك.
ويقــــول غيرت فيلــــدرز املعروف 
بعباراتــــه الالذعة »يقــــول انصاري 
)هناك شخص واحد على األقل يقول 
ما يفكر فيه ماليني الناس(. هذا ما اقوم 
به. لقــــد ضاق الناس ذرعا باحلكومة 
والنخبة اليســــارية التــــي ال تتحمل 

مسؤولياتها«.

والنائب املتطرف من مواليد فنلو 
)شرق(. وتلقى دراسته، التي تركزت 
على احلماية االجتماعية، في امستردام 
قبل ان يعمل في مجلس التأمني الصحي 

بني العامني 1984 و1988.
الليبرالي عام  الى احلزب  انتسب 
1990 حيث كلف بامللفات االجتماعية 
االقتصادية وحرر خاصة خطب الزعيم 
الليبرالي فريتس بولكنشــــتاين. ثم 
انتخب مستشارا بلديا في اوتريخت 
)وسط( العام 1997 ثم نائبا العام 1998. 
وبســــبب معارضته لعدد من مواقف 
احلزب الليبرالــــي وخاصة النضمام 
تركيا الى االحتاد االوروبي انســــحب 
فيلــــدرز من هذا احلزب عــــام 2004. 
وخلوض انتخابات 2006 التشريعية 
اسس فيلدرز حزب احلرية الذي متكن 
من انتزاع تسعة مقاعد من أصل 150 
في البرملان. وفي انتخابات 9 يونيو 
املاضي حصد حزبه 24 مقعدا مسجال 

اكبر تقدم له.
ويريد غيرت فيلدرز، الذي يطالب 
بـ »وقف كامل« للهجــــرة الوافدة من 
الدول االسالمية وبحظر بناء املساجد، 
ترحيل األجانــــب العاطلني عن العمل 
الى بلدانهم األصلية وسحب اجلنسية 

الهولندية من أصحاب السوابق الذين 
يحملون جنســــية مزدوجــــة. ويؤكد 
فيلدرز صاحب الشعر االبيض الطويل 
»اريــــد الدفاع عن احلرية. التي اعتقد 
انها ستختفي وتذوب مثل الثلج حتت 
اشعة الشمس في الوقت الذي تترسخ 
فيه االيديولوجية االسالمية اكثر واكثر 

في هذا البلد«.
واضاف النائب املتزوج من مجرية 
»انها فعال رسالة ادفع ثمنها باهظا. فمنذ 

سنوات لم اذق طعما للمتعة«.
ويعيش فيلدرز في ظل حماية امنية 
دائمة منذ 2006 اثر تعرضه بانتظام 

لتهديدات بالقتل.
وتقول السلطات الهولندية انه الرجل 
الذي يحظى باكبر حماية في هولندا. 
ويســــعى فيلدرز حاليا الى التعريف 
بنفسه على الساحة الدولية. فقد توجه 
الى لندن في مارس املاضي بعد ان اعيد 
في الســــابق من مطار هيثرو اللندني 
بعد ان اعتبرت احلكومة البريطانية 
ان افكاره »املتطرفــــة« متثل »تهديدا 
لألمن العام«. وفي 11 ســــبتمبر ألقى 
كلمة خالل تظاهرة في نيويورك ضد 
بناء مركز ثقافي اســــالمي قرب موقع 

غراوند زيرو.

بيرلسكوني: قضاة إيطالياتبدأ محاكمته غداً بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز
»عصابة إجرامية«

روماـ  كونا: وصف رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو 
بيرلسكوني امس االول القضاة االيطاليني بأنهم »عصابة 
اجرامية« في هجوم شنه خالل لقاء مع بعض مناصريه 

مثيرا جدال حادا في أوساط املعارضة.
وأظهر تسجيل مصور بالهاتف كشفه موقع احدى 
كبرى الصحف اليومية بيرلســـكوني بني مجموعة من 
الشباب من أنصاره وهو يقول »هناك اتفاق بني القضاة 
اليساريني يرمي الى قلب النتائج االنتخابية ويقدمون على 
أساسه تفسيرات عبثية للعدالة برغبة في التخلص ممن 
مت انتخابه« في اشارة الى اتهامات الفساد التي تالحقه 
في بعض القضايا. واستطرد رئيس احلكومة االيطالية 
في التسجيل الذي يعود الى أمس األول املصادف ذكرى 
مولده الــــ 74 بالقول »ولذا فهناك جلمود فوق نظامنا 
الدميوقراطي يتشكل من هذا التنظيم الداخلي« وأضاف 
»يتعني طلب جلنة برملانية حتدد أسماء هؤالء وتعلن اذا 
كان كما اعتقد أن هناك عصابة اجرامية داخل القضاء«. 
وفيما عبر عن دهشته من ادانة القضاء اجلنائي بدرجاته 
املتعددة حتى محكمة النقض للمحامي االجنليزي ديڤيد 
ميلز في قضية مازال الشـــق اخلاص برئيس الوزراء 
االيطالي معلقا وفق قانون محل جدل أشار الى وجود 
شكل من التواطؤ بني هيئات القضاة املختلفة التي ثبتت 
اإلدانة. وقد واجه بيرلسكوني الذي جدد البرملان ثقته 
في حكومته اخلميس املاضي انشـــقاقا سياسيا داخل 
حزبه يقوده رئيس مجلس النواب الذي يعارض مساندة 
تعديالت تشريعية تسقط هذه القضية بالتقادم وجتري 
تعديالت في النظام القضائي يلح عليها رئيس الوزراء 

وصفت بالعقابية في حق القضاة.


