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الخط األحمر محطات

عبقرية القذافي كي ال نفقد مصر كما فقدنا العراق
اهلل يذكرك باخلير يالقذافي ياملك ملوك افريقيا 

يازعيم اإلنس واجلان.
س���نفتقدك يا مهرج القمم العربية فأنت أول من 
وضع حال عبقريا ينهي قضية الصراع الفلسطيني - 
االسرائيلي باقتراحك اقامة دولة واحدة تضم اجلميع 
وتس���مى دولة أس���راطني وانت أول من دعا رئيس 
الواليات املتحدة األميركية رونالد ريغان للمبارزة 

على طريقة الكاوبوي رأسا برأس لكي حتقن دماء الشعب األميركي.
القذافي وضع تفسيرا لكلمة الدميوقراطية وأعاد اكتشافها وقال انها 
ف���ي األصل كلمة عربية تعني  دميومة الكراس���ي، وهو الزعيم الوحيد 
الذي ترافقه خيمته البدوية في حله وترحاله في كل املناسبات الدولية 
التي يدعى إليها فال يسكن إال داخلها رافضا قصور الضيافة املعدة له، 
انه غريب األطوار ال ميكن التنبؤ بتصرفاته، نّصب نفسه داعية إسالميا 
وراح يدعو فتيات ايطاليا لإلس���الم كما دعا قبل ذلك الرئيس اللبناني 

أمني اجلميل للدخول في اإلسالم.
املفارقة أن الطرائف والنكات تأتي غالبا من الشعوب كحال الشعب 
املص���ري الذي متي���ز بالنكتة  ولكن في ليبي���ا العكس هو الصحيح، 
فالنكتة تخرج من القصر الرئاس���ي ال من الشارع الليبي فقد حبا اهلل 

معمر القذافي خفة دم وخفة عقل كذلك.  
ففي غيابك الذي بات على األبواب ستغيب النكتة عن املشهد السياسي 
وستصبح القمم العربية بعدك جوفاء صماء موحشة جافة ال ابتسامة 
فيها ففي وجودك كان هناك ما يش���غل العالم فأحاديثك  تثير ش���هية 
االعالم ملا حتمله خطاباتك من غرابة وإثارة تس���تقطب اجلماهير في 

كل مكان.
 يا أبا سيف اإلس���الم ما الذي يجبرك على مقاتلة شعب ال يريدك، 
ألس���ت ملك ملوك إفريقيا؟! فارحل إلى حيث ممالكك فكل افريقيا ملك 
لك فحيثما تكون فالشعب شعبك واألرض أرضك فأنت كما تزعم قائد 
أممي وإمام للمسلمني، فال جتزع من غدر الزمان وانقالب الشعب الليبي 
عليك فهم الشك ال يفهمون مصلحتهم وال يقدرون قيمتك واملسألة في 
غاية البس���اطة هم فقط يريدون نقل مقر اقامتك من دولة حتكمها إلى 
دولة أخرى تابعة لك، فشعبك اإلفريقي وكل املمالك التابعة لك تدعوك 
لتح���ل بركاتك عليهم فليس من العدل أن تفضل االقامة في ليبيا على 
حساب شعبك اإلفريقي فال جتبر نفسك على اقناع من أصابتهم العني 
وثاروا عليك بالرجوع عن قرارهم  برحيلك فهم ال شك خاسرون، فمن 
يفرط في ملك امللوك مثلك ويرفض وجوده الش���ك انه ال يس���تحق ان 

يعيش فمن ال يحبك ال يستحق احلياة!
اهرب أيها الزعيم وارحل إلى حيث ألقت برحلها أم قش���عم فلم يعد 
الزمان زمانك وال الرجال رجالك فان كان الرحيل كما تعتقد مهانة فان 
البقاء على الذل والس���قوط في أيدي أعدائك هو الذل  املخزي الذي لن 

يطهره التاريخ.
أتساءل وأنا أتابع أحداث ما يجري في ليبيا وما تتناقله وسائل اإلعالم 
من مساوئ ماضي معمر القذافي وأقول لنفسي ملاذا كانت تدلس علينا 
األنظمة العربية وحت���اول ان تصنع من القذافي  وبقية الدكتاتوريني 
صورا جميلة براقة في أذهان الش���عوب العربية؟! فقد كانت تنقل لنا 
وسائل اإلعالم الرس���مية األخبار االيجابية واملآثر احلسنة عنه وعن 
غيره من الرؤس���اء السلطويني وتغض الطرف عن مساوئهم وتنساق 
الش���عوب للهتاف والتصفيق لهم دون ان تعلم عن حقائقهم  املخزية 
شيئا فكل الدول مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استمرار حكم القذافي 

طوال هذه السنني.

مع س���قوط نظام ص���دام عام 
2003 كان العراق اجلديد في مرحلة 
التكوين وق���د كان بإمكان الدول 
العربية عبر جامعتها العتيدة او 
الدول اخلليجية عبر مجلسها ان 
تدخل العراق من بوابته الشرعية 
خللق مش���روع مارش���ال عربي � 

خليجي لتنمية العراق دون متييز بني شماله ووسطه 
وجنوبه.

> > >
مش���روع عربي يقوم بكفكفة دمع اليتيم العراقي 
ومواساة الثكلى واألرملة ويفتح أبواب الرزق والعمل 
لرجال العراق، فالعراق اآلمن املرفه هو اضافة ألمتنا 
العربية ودعم لدول خليجنا، وبعد ان تأخذ دولنا دور 
الريادة والقيادة في مش���روع انقاذ العراق ميكن ألي 
دولة أخرى تريد مس���اعدته كالدول الغربية وايران 
وغيرها ان تدخل وتس���اهم، ومبث���ل هذا فليتنافس 

املتنافسون.
> > >

أمر كهذا لم يحدث ألن البعض منا انشغل باخلوف 
من »دميوقراطية« العراق، والبعض اآلخر من »مذهبية« 
عرب العراق وثالث باخللط بني االستعمار التقليدي 
الدائم لل���دول الذي رحل دون عودة من العالم، وبني 
التواجد العسكري األميركي املؤقت الذي سيرحل هذا 
العام ولم يك���ن احد يحتاج لتدمير العراق للوصول 

الى هذا الهدف.. السهل!
> > >

مصر الكبيرة والعظيمة في حالة مخاض ش���ديد 
هذه األيام وميكن لنا كعرب لو تعلمنا من درس عراق 
2003 ان جنعلها تخرج أجمل ما لديها ومن ثم تصبح 
مصر »اجلديدة« ذات دور تاريخي مستقبلي مؤثر � 
افتقدناه لسنوات طويلة � فاعل وداعم لقضايا العرب، 
وميكن باملقابل لو أهملنا مصر ان جنعلها تخرج أسوأ 
ما فيها فتنشغل عن قضايا األمة مبشاكلها الداخلية 
وان ينتهي األمر بتشرذمات سياسية ودينية ومناطقية 
تعيد تشكيل خرائط املنطقة وحينها سنصيح جميعا 
باملقول���ة اخلالدة »امنا ُأكلنا يوم ُأكل الثور األبيض« 
او حني س���محنا بابتالع ارض السواد وتقسيم ارض 

السودان!
> > >

آخر محطة: أمضي اجازة هذه األيام في مزرعة الصديق 
العزيز عبدالعزيز البابطني الرائعة في الس���عودية 
التي متتلئ باألش���جار واحليوانات املختلفة ومنها 
طائر النعام، واول م���ا تلحظه في ذلك الطائر انه ال 
يخبئ رأسه في الرمال كما يقال عند اخلطر بل ينظم 
صفوفه لرد االعتداء برجليه ومنقاره، أرجو اال جنعل 
كعرب النعام يضحك علينا عندما يرانا نخبئ رؤوسنا 
في رم���ال صحارينا عند ظهور الفنت واألخطار.. وما 

أكثرها هذه األيام!

       سعود السبيعي
info@redlinekw.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بوش يلغي مشاركته في منتدى بسبب مؤسس »ويكيليكس«ارتفاع حصيلة زلزال نيوزيلندا إلى 145 قتياًل

المصريون باإلمارات يمنحون
 هشام الجخ تاج »إمبراطور الشعراء«

نيوزيلندا � يو.بي.آي: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال 
الذي ضرب نيوزيلندا في مطلع األس���بوع إلى 145 قتيال 

بعد انتشال املزيد اجلثث من حتت الركام.
ونقل موقع عن مصادر في الشرطة مبدينة كريستشرش 
التي ضربها الزلزال الثالثاء املاضي انه لم يتم العثور على 
أي ش���خص على قيد احلياة اجلمعة في وقت اليزال 200 

شخص في عداد املفقودين ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.
وقال قائد الشرطة دايف كليف »نتوقع أن يرتفع هذا العدد 

فيما يجد عمال اإلنقاذ املزيد من القتلى في الركام«.

وكانت احلصيلة السابقة للزلزال قد أشارت إلى مقتل 
98 شخصا.

وكان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب 
الثالثاء املاضي مدينة كريستشرش النيوزيلندية فتسبب 
في دمار هائل وس���رعان ما بدأت أعم���ال اإلغاثة واإلنقاذ 
التي تساعد فيها فرق محلية وأخرى من أميركا وأستراليا 
واليابان وغيرها. وضرب الزلزال على عمق 5 كيلومترات 
على بعد 225 كيلومترا جنوب شرق وزيستبورت و305 

كيلومترات جنوب غرب العاصمة ويلينغتون.

واشنطن � د.ب.أ: ألغى الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش فجأة مشاركته في أحد املنتديات أمس 
بعد أن علم أنه متت دعوة مؤسس موقع ويكيليكس 

جوليان أساجن حلضور املنتدى.
وقال ديڤيد شيرر املتحدث باسم بوش »الرئيس 
السابق ال يرغب في املشاركة في منتدى مع رجل 
تسبب عمدا ومرارا في ضرر كبير ملصالح الواليات 
املتحدة«. وكان بوش قد قبل منذ ستة أشهر دعوة 
إللقاء كلمة في »قمة القيادة العاملية« في دنفر، وهو 

جتمع يضم الرؤساء التنفيذيني الشباب.
كما تلقى أساجن دعوة على الرغم من أنه مازال 
محتجزا في لندن انتظارا لتس���ليمه إلى السويد 

ملواجهة اتهامات بارتكاب جرائم جنسية.
وانتقد العديد من الساسة األميركيني واملسؤولني 
احلكوميني موقع ويكيليكس ومؤسسه لتسريب 
اآلالف من البرقيات الديبلوماسية األميركية ووثائق 
خاصة بوزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( تتناول 

حربي العراق وأفغانستان.

عجمان � د.ب.أ: أعرب الش���اعر املصري هشام 
اجلخ عن حزنه الش���ديد لعدم حصوله على لقب 
»أمير الشعراء«، وارتداء »عباءة« أمير الشعر التي 

متنحها أبوظبي حلامل اللقب.
وقال: »كن���ت امتنى أن أحقق أمل أبناء الثورة 
في مصر، وأعود لهم باللقب، والعباءة، لكن جلنة 

حتكيم املسابقة لم حتقق حلمي«.
وأشار إلى أنه تلقى »مئات االتصاالت ورسائل 
التعزية واملواساة بعد خسارته اللقب«، وحصوله 
على املركز الثاني، في املسابقة التي تنظمها هيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث.
وأضاف »البعض يعتبر حصولي على املركز 
الثان���ي أمرا جيدا ومرضيا، لكن���ي أقول لهم اني 
اتي���ت الى ابوظبي ألحصل عل���ى اللقب، وهو ما 

فشلت فيه«.
ومضى قائال: مصر واّلدة، والعام املقبل سيشارك 
شاعر مصري آخر في املسابقة، ومؤكد سيحصل 

على لقب »أمير الشعراء«.
من جانب آخر، أقامت اجلالية املصرية باإلمارات 
حفال للجخ اجلمعة، منحوه فيه لقب »إمبراطور 

الشعراء«.

وقدمت اجلالية تاجا مطلي���ا باللون الذهبي، 
رفعه الش���اعر على رأسه، وهتف له احلاضرون: 

»هشام إمبراطور الشعراء«.

برلني � د.ب.أ: طالب األمني العام للشؤون الثقافية مبدينة 
برلني األملانية احلكومة االملانية بتلبية الطلب القائم منذ أمد 
طويل من جانب تركيا وإعادة متثال ل� »أبوالهول« ذي القيمة 

الكبيرة واملوجود حاليا في متحف برجامون باملدينة.
وقال أندريه شميتز لوكالة األنباء األملانية )د ب ا(: »من 
وجهة نظري ف���إن »أبوالهول« الذي أعير ألملانيا لتجديده 

في عام 1915 يجب أن يعاد إلى تركيا«.
وقالت وزارة خارجية برلني إن املناقشات جتري بالفعل 

مع تركيا وأن اخلبراء من البلدين س���يلتقون في الشهور 
املقبلة.

وقالت متحدثة باس���م الوزارة »حتى اآلن نحن منارس 
حق امللكية على التمثال«.

وطالبت أنقرة منذ فترة طويلة بعودة متثال »أبوالهول 
حاتوشا« املعروض في متحف برجامون. ويعرض املتحف 
أيض���ا رأس نفرتيتي امللكة املصري���ة القدمية وهو متثال 

مصري.

وكاالت: يبدو ان مسيرات الغضب التي اندلعت في الشرق 
االوسط سوف لن تقتصر على الشوارع وامليادين الكبرى 
في العواصم العربية فقد انتقلت اليوم الى املساجد فما ان 
استرس���ل خطيب املسجد اجلديد مبدينة طولكرم بوسط 
الضفة الغربية اجلمعة في اخلطبة شانا هجوما الذعا على 
قناة اجلزيرة القطرية واصفا اياها بأنها تثير الفنت وتنمي 
األحقاد بني الشعوب، حتى هاجمه عدد من املصلني وسط 

اخلطبة وأنزلوه عن املنبر وتوقفت اخلطبة. 
وحسب موقع »دنيا الوطن« قال شهود عيان ان مشادة 
كالمية وقعت بني عدد م���ن املصلني أثناء صالة اجلمعة، 
بعد ان قام اخلطيب املسجد الشيخ رياض عواد في املسجد 
اجلديد الذي يتس���ع ملئات املصلني وسط مدينة طولكرم، 
بش هجوم الذاع غلى قناة اجلزيرة وسياستها باملنطقة، 
االمر الذي اثار غضب بعض املصلني ودفعهم للخروج من 
املس���جد، وعدم تأديتهم لصالة اجلمعة ما ادى الى اقامة 

الصالة مباشرة دون اكمال اخلطبة. 
وبحس���ب ش���هود العيان فإن عددا من رج���ال االمن 

الفلسطيني كانوا يتواجدون داخل املسجد بلباس مدني، 
ولكنهم لم يتدخلوا وان افراد من الش���رطة الفلسطينية 
كانت تتواجد خارج املسجد لم تتدخل ايضا اال ان خطبة 
اجلمعة توقفت بعد ما حدث مما اضطر خطيب املس���جد 

الى اقامة الصالة قبل اكمال خطبته.
وقال العميد طالل دوي���كات محافظ محافظة طولكرم 
ان ما حدث اليوم هو ان شخصا واحدا تهجم على خطيب 
املس���جد بطولكرم خالل إلقاء خطبت���ه مما احدث بعض 
البلبلة، وانتهى االمر وان االمر ال يعدو كونه حدثا عاديا 

وبسيطا وجار فحص االمر حسب قوله. 
من جهته، وصف الش���يخ عمار البدوي مفتي محافظة 
طولكرم سياسة وزارة االوقاف الفلسطينية بتوحيد اخلطب 
بني أئمة املساجد بأنها قد أساءت الى خطباء املساجد وقتلت 
البحث ومهارات اخلطابة مؤكدا ان خطب اجلمعة يجب ان 
تالمس قضايا املجتمع واملس���لمني وليس ترويجا لهذا او 
ذاك، واضاف ان ما يهم الناس في هذه القرية او املدينة او 

الضاحية يختلف بشكل كبير عن بعضها البعض.

إمام مسجد فلسطيني هاجم قناة الجزيرة
 في خطبة الجمعة  فهاجمه المصلون وأنزلوه عن المنبر 

برلين قد تعيد »أبوالهول حاتوشا« إلى تركيا

محاوالت الزالة الدمار الذي خلفه زلزال نيوزيلندا

جوليان أساجن جورج بوش

هشام اجلخ

سنغافورة تدافع عن عقوبة اإلعدام 
في أول تقرير حقوقي تقدمه لألمم المتحدة

سنغافورة � د.ب.أ: دافعت سنغافورة في أول تقرير 
تقدمه لألمم املتحدة حول وضع حقوق اإلنس���ان، عن 
موقفها الص���ارم ازاء عقوبة اإلعدام، إلى جانب قضايا 
أخرى مثل االعتقال دون محاكمة، والذي طاملا تعرضت 

بسببه النتقادات حادة من جماعات حقوقية.
تخضع تلك الدولة املدينة في مايو املقبل ألول مرحلة 
من مراجعة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
في اطار مساعي املنظمة الدولية ملراجعة أوضاع حقوق 

اإلنسان في الدول األعضاء )192 عضوا(.
وذكر التقرير الذي نش���ر ف���ي وقت متأخر اجلمعة 
أن »س���نغافورة ليس لديها فرصة للخطأ، نظرا ألنها 

دولة مدينة فتية متعددة األعراق والديانات وبها سكان 
ينطقون بلغات متعددة«.

وقالت احلكومة في س���نغافورة انها حتترم عاملية 
حقوق اإلنس���ان لكنها تؤكد أن »الطريقة التي يتم بها 
حتقيق جمي���ع احلقوق وتنفيذها يج���ب أن تأخذ في 

االعتبار الظروف الوطنية احملددة، والتطلعات«.
وذك���ر التقرير، فيما يتعلق بعقوب���ة اإلعدام وهي 
عقوب���ة وجوبية ف���ي جرائم القتل وبع���ض اجلرائم 
املتعلقة باملخدرات، ان سنغافورة »تعتبر عقوبة اإلعدام 
قضية تتعلق بالعدالة اجلنائية وليست قضية حقوق 

إنسان«.

وأوضح »في قضايا االجتار باملخدرات، ردعت عقوبة 
اإلع���دام عصابات مخدرات كبرى من ترس���يخ أقدامهم 

هنا«.
كما دافع التقرير عن قانون األمن الداخلي في سنغافورة، 
والذي يسمح باعتقال األشخاص دون محاكمة، قائال إنه 
يعد اجراء وقائيا في حتييد تهديدات األمن القومي وقد 

أثبت فاعليته في مكافحة اإلرهاب.
وقال »تدرك احلكومات في أنحاء العالم بشكل متزايد 
احلاجة لسلطات وقائية في إطار مؤسسي قانوني شامل 
للتعامل بفاعلية مع اإلرهاب وجميع أش���كال التطرف 

العنيف«.

سعودي متهم بمحاولة 
استخدام سالح دمار شامل

 في أميركا يدفع بالبراءة
عواص����م � وكاالت: دفع خالد علي الدوس����ري 
الشاب السعودي املعتقل في الواليات املتحدة بتهمة 
التخطيط الستخدام سالح دمار شامل الستهداف 

أهداف أميركية ببراءته أمام احملكمة امس االول.
وذكرت شبكة »ماي فوكس لوبوك« أن الدوسري 
)20 عاما( مثل أمام القاضي في محكمة في لوبوك 
بتكس����اس وقال محاميه روب هوبسون إنه دفع 

بالبراءة.
وقال هوبس����ون إن موكله بريء حتى إثبات 
العكس منتقدا تغطية وسائل اإلعالم لعملية االعتقال 
الت����ي قال إنها تركز على جانب واحد من األحداث 
ما يصعب خضوع الدوس����ري حملاكمة عادلة في 

لوبوك.
وكانت وزارة العدل األميركية قد أعلنت اخلميس 
املاضي عن إلقاء القبض على الدوسري الذي يدرس 
في جامعة »ساوث بالينز« قرب لوبوك في تكساس 
بتهمة محاولة استخدام سالح دمار شامل ملهاجمة 
أهداف أميركية بينها منزل الرئيس السابق جورج 

بوش االبن في داالس.
وأوضحت أن الدوس����ري كان يج����ري أبحاثا 
على االنترنت بشأن صنع عبوات باستخدام عدة 
مواد كيميائية وأحرز تقدما بهدف احلصول على 
معظم تلك املواد وأجرى أبحاثا على االنترنت عن 
أهداف أميركية محتملة وأرس����ل لنفس����ه رسائل 
عب����ر البريد االلكتروني حتت����وي على معلومات 

عن تلك األهداف.
وشملت الئحة االهداف التي بعثها إلى نفسه في 
عدة رسائل الكترونية منازل 3 أميركيني خدموا في 
العراق وعملوا في سجن أبو غريب وأسماء 12 سدا 
مائيا في كولورادو وكاليفورنيا باإلضافة إلى سدود 

إلنتاج الكهرباء من املاء ومفاعالت نووية.
كما أرسل لنفسه في 6 فبراير اجلاري رسالة 
الكترونية بعنوان »منزل الطاغية« كتب فيها عنوان 

الرئيس السابق جورج بوش االبن في داالس.

اإلس����كندرية � أ.ش.أ: صرح القاضي موس����ى 
النحراوي رئيس هيئة محكمة االس����كندرية التي 
تنظر قضية وفاة الشاب خالد سعيد بأن احملكمة لم 
تقرر بعد موعدا محددا الستكمال نظر هذه القضية، 
مرجحا ان تواصل احملكمة نظرها في الدور املقبل 
من شهر مارس املقبل والذي يبدأ يوم 26 او حينما 
تتهيأ الظ����روف االمنية ملواصلة نظر القضية مبا 
يضمن سالمة سير العدالة. وفي حال نظر القضية 
في هذا املوعد ستستمع احملكمة الى مرافعات الدفاع 
عن املتهمني امني ش����رطة محم����ود صالح محمود 
ورقيب عوض اسماعيل سليمان ويواجه املتهمان 
في القضية ثالثة اتهامات هي القبض على شخص 
من دون وجه حق واس����تخدام القسوة والتعذيب 
البدني، وسيتم نظر هذه التهم مبحكمة االسكندرية 
برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كل من 

عمرو عباس وعبدالعظيم البيه.

إرجاء نظر قضية خالد سعيد لضمان سالمة سير العدالة

مظاهرة باالسكندرية تنادي بحق خالد سعيد 


