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عربية وعالمية
معلومات عن وساطة مينية وسعودية ورئيس هيئة علماء اليمن يدعو الرئيس للتنحي وإنهاء »املهزلة«

صالح يحّذر من حرب أهلية.. ومواجهات بني اجليش واحلرس اجلمهوري 

االنتقال اآلمن للسلطة في اقتراح 
قريب م����ن العرض الذي كانت 
املعارضة قدمت����ه لصالح قبل 

أسابيع ولكن األخير رفضه. 
وفي سياق مواز حتدثت قناة 
اجلزيرة الفضائية عن وس����اطة 
سعودية للخروج من األزمة. وقالت 
مصادر ان الرئيس ارس����ل وزير 
خارجيته الى الرياض طلبا للتدخل 

وحل االزمة. 
من جهته، دع����ا رئيس هيئة 
علماء اليمن عبد املجيد الزنداني 
الرئيس صالح الى انهاء »املهزلة« 
ف����ي البالد والتنح����ي نزوال عند 

مطالب الشعب.

ف����ي اجليش واخرى لعس����كري 
في احلرس اجلمهوري نقلتا الى 
مستشفى في املكال اثر اشتباك بني 
اجلانبني قرب القصر اجلمهوري 

مساء أمس األول«.
كما اصيب ثالثة عس����كريني 

بجروح في املواجهات.
وكان مس����ؤول ميني وآخر 
أميركي كشفا لشبكة »سي ان 
ان« األميركية ان الوساطة التي 
يقوم بها األحم����ر تدور حول 
إمكانية بقاء صالح في منصبه 
حتى نهاية العام احلالي على أن 
يتم خالل األشهر املقبلة تنفيذ 
العديد من اخلطوات التي تضمن 

الرفض، واكد القيادي في املعارضة 
البرملانية )اللقاء املشترك( محمد 
الصبري ان����ه يتعني على صالح 
ان »يرحل اآلن« استجابة ملطالب 
الشعب، وذلك في تصريحات لقناة 

»العربية«.
في الوقت نفسه، دخل التوتر 
منحى جديدا حيث قتل جنديان 
ميني����ان في اول اش����تباكات بني 
اجلي����ش واحل����رس اجلمهوري 
املوالي لصالح في املكال عاصمة 
اف����ادت مصادر  حضرموت، كما 
طبية وشهود عيان وكالة فرانس 
برس. واوضحت املصادر ان »جثتي 
جنديني واحدة تعود لعس����كري 

عواصم � وكاالت: وسط معلومات 
عن قيام اللواء علي محسن األحمر 
قائد املنطقة العسكرية الشمالية 
الغربية الذي أعلن انضمامه لثورة 
الش����باب املعتصمني في س����احة 
التغيير بوس����اطة م����ع الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح لتأمني 
انتقال آمن للسلطة في البالد خالل 
املقبلة، دعا رئيس هيئة  األشهر 
الزنداني  اليمن عبداملجيد  علماء 
الرئيس إلى إنه����اء »املهزلة« في 
البالد والتنحي نزوال عند مطالب 

الشعب.
لكن صالح ب����دا »صامدا« كما 
ق����ال ال ب����ل انه اته����م احملتجني 
املطالبني باسقاطه بتنفيذ أجندة 

خارجية. 
وحذر صال����ح في اجتماع مع 
اجتماع ملجل����س الدفاع الوطني 
الضباط من أنهم سيندمون مانحا 
اياهم فرصة للع����ودة واالعتذار 
وق����د وصفهم هم واملس����ؤولون 
املس����تقيلون باملغرر بهم وأنهم 

يتساقطون كأوراق اخلريف. 
الش����باب  اتهام  وجدد صالح 
املعتصم����ني في س����احة التغيير 
بتنفيذ أجندات خارجية، معتبرا 
ف����ي الوقت نفس����ه أنهم ضحية 
ص����راع ق����وى سياس����ية عتقت 
وشاخت ومتناقضة وهدفها الوحيد 
الى السلطة محذرا من  الوصول 
ان اي محاولة لالنقالب ستؤدي 
الى حرب أهلية مشيرا الى ان عهد 

االنقالبات ولى. 
وفي وقت الح����ق، اكد مصدر 
مقرب من الرئيس لفرانس برس 
ان صالح ابدى استعداده ملغادرة 
الس����لطة في بداية العام املقبل، 
وذلك بعد تنظيم انتخابات برملانية 

بنهاية العام احلالي.
اال ان املعارضة س����ارعت الى 

محتجون يطالبون بإسقاط صالح في صنعاء

اليمن: هل هي بداية النهاية؟
صنعاء ـ بي.بي.سي: مع احتفاله بعيد ميالده الـ 

66، يواجه الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح واقعا 
جديدا متثل في ظهور منافس عسكري جديد له، 

وقد ظهر على الساحة فجأة ليتحدث باسم الثورة 
الشعبية في وجه نظامه ويسعى لالطاحة بعائلته من 

سدة احلكم التي يتربع عليها منذ قرابة 32 عاما.
انه اللواء علي محسن االحمر، قائد املنطقة 

الشمالية الغربية في اجليش اليمني، الذي اعلن 
بشكل مفاجئ تأييده للثوار املطالبني بالدميوقراطية 

ورحيل عبداهلل صالح عن احلكم.

انتشار الدبابات

في موازاة ذلك، انتشرت امام بوابة القصر 
الرئاسي في العاصمة صنعاء الدبابات والعربات 
املصفحة التابعة إلمرة احمد علي عبداهلل صالح، 

جنل الرئيس، كما متوضعت الدبابات ايضا خارج 
مقر وزارة الدفاع ومبنى املصرف املركزي. 

وتأتي عمليات االنتشار الدفاعية هذه حلماية 
سلطة الرئيس عبداهلل صالح في اعقاب اعالن 

اللواء االحمر انشقاقه عنه، والذي تزامن ايضا مع 
خطوات اخرى مشابهة قام بها عدد من الوزراء 

والسفراء والبرملانيني ورجال االعمال خالل االيام 
القليلة املقبلة. وقد اكتسبت عمليات االنشقاق هذه 
زخما وسرعة اضافيني يوم اجلمعة املاضي عندما 
فتحت مجموعة من القناصة نيران اسلحتها على 

مخيم كان املعتصمون املطالبون بالدميوقراطية قد 
اقاموه في العاصمة منذ اندالع االنتفاضة، االمر 

الذي اسفر عن مقتل اكثر من 50 شخصا واصابة 
آخرين بجراح.

قراءة خاطئة

وقد استندت احملاوالت االخيرة التي بذلتها 
الواليات املتحدة لتشجيع احلوار بني االحزاب الى 

قراءة خاطئة الى حد كبير للحراك وللديناميات 

السياسية احلقيقية في اليمن.
فبينما ركز الديبلوماسيون انتباههم على االحزاب 

السياسية املعترف بها، انتقل الى العلن بشكل 
تدريجي النقاش حول الفجوات املوجودة بني 
املؤسسات الرسمية للدولة وشبكات الرعاية 

والفساد املتداخلة بشكل وثيق الصلة مع نظام 
الرئيس عبداهلل صالح. ومع انشقاق اللواء االحمر، 
فقد انكشف اخيرا التنافس القائم منذ امد طويل 

بني الفصائل املختلفة داخل النظام احلاكم.

توتر وقلق

ويشعر املتظاهرون من دعاة الدميوقراطية بالتوتر 
والقلق من احتمال اختطاف املؤسسة العسكرية 

واملصالح التجارية لثورتهم الشعبية وذلك لطاملا ان 
هؤالء ببساطة هم من سيسمون وجها جديدا حلكم 

البالد وذلك من دون ادخال اي تغييرات جوهرية 
على الوضع احلالي القائم.

وقد يتعني على املسؤولني االميركيني اآلن اجراء 
مراجعة سريعة حلساباتهم بشأن مصاحلهم في 

اليمن على املديني القصير والبعيد.
فحتى تاريخه، انتهج االميركيون نهجا حذرا مع 
الرئيس عبداهلل صالح. واالمر احلاسم الذي اثر 

على صانعي القرار االميركي هو تقديرهم ان فرع 
القاعدة في شبه اجلزيرة العربية، ومركزه في 

اليمن، يصنف على انه من اكثر االفرع فاعلية في 
التنظيم االرهابي العاملي.

مخاطرة أميركية

اال انه كلما حاول املسؤولون االميركيون االبقاء 
على عبداهلل صالح وعائلته في احلكم خاطروا 

باحلاق الضرر مبصاحلهم. فاليمنيون غاضبون من 
حقيقة ان وحدات من قوات االمن املركزي املدعومة 

اميركيا ويقودها احد ابناء شقيق الرئيس عبداهلل 
صالح قد لعبت دورا بارزا في قمع املتظاهرين.

السجن 7 سنوات للرئيس اإلسرائيلي 
السابق كاتساف بتهمة االغتصاب

اخلرطوم تدعو القوى السياسية للقبول 
بسودان الشريعة اإلسالمية

عواصم � وكاالت: دعا نائب الرئيس السوداني 
علي عثم���ان محمد ط���ه القوى السياس���ية الى 
القبول باحلوار »لبناء سودان الشريعة االسالمية 
والوحدة الوطنية«، مشيرا ان احلوار مطروح اآلن 
لترتيب اوضاع السودان واقرار الدستور اجلديد، 
وجدد التأكي���د على أنه ال تراجع عن الش���ريعة 

االسالمية.
وطالب طه، في كلمة ل���ه بجنوب دارفور اول 
من امس قبل أن ينهى زيارة لها استمرت يومني، 
املواطنني إلى التمسك مبنهج الشريعة واجلهاد في 
سبيلها، مؤكدا تعهد الدولة بإكمال مسيرة السالم 
في دارفور، وأش���ار الى قي���ام واليتني اضافيتني 

لدارفور ليصبح االقلي���م خمس واليات وقال إن 
اخليار مت���روك ألهلها لقبول ذل���ك أو قبول أمر 

االقليم الواحد.
كما أكد التزام الدولة بتنمية الشريط احلدودي 
جلنوب دارفور مع دولة جنوب السودان وتوفير 
االمن وسبل االستقرار للرحل واملزارعني وحتقيق 
االمن والس���الم االجتماعي ال���ذي يعد رأس املال 

ملشروعات التنمية بدارفور.
في غضون ذلك، ندد الرئيس الس���وداني عمر 
البش���ير باملزاعم التي ادعاها االمني العام للحركة 
الشعبية باقان أموم مؤخرا، بشأن سعي الشمال 

لزعزعة االستقرار في اجلنوب.

العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني

أكد أنه زار دائرة حكومية متخفيًا وأخذ ملفات دون انتباه أحد

موسكو تضاعف إنتاج صواريخها ابتداء من 2013 وتبدأ مع واشنطن تبادل املعلومات في إطار »ستارت«

األمم املتحدة تتهم إسرائيل باالشتراك في عمليات تطهير عرقي

العاهل األردني يكشف أسرار جوالته متخفيًا

حاكم مينيسوتا أول جمهوري مرشح للرئاسة األميركية
عواصم � وكاالت: بدأ أول من 
امس موسم االنتخابات الرئاسية 
التي ستجرى العام املقبل حيث 
أصبح حاكم مينيسوتا السابق 
تيم بولنتي أول جمهوري يتخذ 
خطوات للترشح ضد الرئيس 

باراك أوباما.
وأعلن بولنتي في تسجيل 
مصور بث عل���ى موقع فيس 
ب���وك االجتماعي على ش���بكة 
االنترن���ت أن���ه ش���كل جلنة 
استكش���افية لتقييم ترشحه 
لالنتخابات، وهذه هي اخلطوة 
الرسمية األولى في دخول حلبة 
السباق للفوز بترشيح احلزب 
اجلمهوري لالنتخابات الرئاسية 

في نوفمبر 2012.
ويتوق���ع أن تزدحم حلبة 

في سياق آخر، أعلنت مساعدة 
وزيرة اخلارجية األميركية للحّد 
من التس���لح روز جوتيميللر 
أمس بدء عملية تبادل البيانات 
النووية وفق معاهدة ستارت 
الروسية � األميركية للحّد من 

التسلح.
ونقلت وكالة االنباء الروسية 
)نوفوس���تي( عن جوتيموللر 
قولها إنه مع بدء تنفيذ املعاهدة 
ب���دأ تنفيذ نظام رصد واس���ع 
النطاق وتبادل املعلومات بني 

البلدين.
وأضافت أنه مبوجب املعاهدة 
اجلديدة للحّد من األسلحة والتي 
حتل محل معاهدة ستارت 1 فإن 
بالتبادل  اجلانبني س���يقومان 
األول للمعلوم���ات في غضون 

السباق باملرشحني اجلمهوريني، 
حي���ث ان الفائز في سلس���لة 
االنتخابات التمهيدية للواليات 
س���يضمن ترش���يح احل���زب 
احملاف���ظ له في مواجهة أوباما 

في االنتخابات الرئاسية.
الذي  ويحظ���ى بولنت���ي، 
ش���غل منصب حاك���م والية 
مينيسوتا بدءا من عام 2003 
وحتى يناير املاضي، بشعبية 
في أوساط احملافظني، لكنه ال 
يتمتع بنفس مستوى شعبية 
سياس���يني آخرين يتوقع أن 
يترشحوا لالنتخابات من بينهم 
الرئيس السابق ملجلس النواب 
نيوت جينجريت���ش وحاكم 
السابق ميت  ماساشوسيتس 

رومني.

45 يوما بعد أن دخلت املعاهدة 
حيز التنفيذ في 5 فبراير املاضي 
وس���يتم تب���ادل البيانات بني 

البلدين كل ستة أشهر.
وأكدت أن املعاهدة س���وف 
تزود كال من الواليات املتحدة 
وروسيا بصورة شاملة عن دورة 
حياة القوات االستراتيجية لكال 

البلدين.
من جهة اخرى، أعلن رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني 
أن إنتاج األنظمة الصاروخية في 
ابتداء من  روسيا سيتضاعف 
عام 2013، ونقلت وسائل إعالم 
روس���ية عن بوتني توضيحه 
خ���الل اجتماع لبحث مس���ألة 
تطوير قطاع الصناعات احلربية 
التس���ليح  وتطبي���ق برنامج 

احلكومي لألعوام 2011 و2020 
أن القوات الروسية »ستحصل 
على أسلحة صاروخية جديدة 
إستراتيجية وعمالتية تكتيكية 
من طراز »ي���ارس« و»بوالفا« 

و»اسكندر ع أم«.
وقال بوتني ان روسيا ستنفق 
77 مليار روبل )2.7 مليار دوالر( 
لتطوي���ر اإلنتاج التسلس���لي 
البرنامج  للصواريخ في إطار 

احلكومي لتحديث التسليح.
وأوضح أن روس���يا تنوي 
إعادة جتهيز شبكة الدفاع اجلوي 
بش���كل كامل حيث ستحصل 
أفواج الدفاع اجلوي جميعها على 
منظومات جديدة من طراز »أس 
ع« 400 ومنظومات »بانتسير 

ع أس«.

حتدث امللك عبداهلل الثاني 
في كتابه ال���ذي صدر مؤخرا 
بعنوان »فرصتن���ا األخيرة.. 
الس���عي نحو السالم في زمن 
اخلطر«، عن جوالته اخلفية من 
شمال األردن الى جنوبه كاشفا 
الزيارات  األسرار وخفايا تلك 
التي أحدثت هلعا في صفوف 
الدوائر  املس���ؤولني ومديري 

احلكومية.
وكشف امللك عبداهلل بحسب 
صحيفة السوس���نة األردنية،  
انه ق���ام في اح���دى الزيارات 
متخفي���ا الى دائ���رة حكومية 
تعمها الفوض���ى، ودخل امللك 
الى احد األقسام وأخذ ملفات 
دون ان ينتبه له أحد مما يكشف 
درجة التس���يب واالنفالت في 
تلك الدائ���رة، مما اضطره الى 
كش���ف زيارته للوزير املعني 
الذي واجهه امللك بالسؤال عن 
التسيب في احدى دوائر وزارته، 
فاصطن���ع الوزير اجابة وقال 
للملك: س���يدي التقارير التي 
تصلك قد تكون غير صحيحة، 
فواجهه امللك بامللفات مما أوقع 
الوزير في حرج ش���ديد ولم 
يس���تطع الكالم. ويقول امللك 
في كتابه: »جتولت، مجهوال، في 
مكاتب اإلدارات العامة واملرافق 
احلكومي���ة على اختالفها، من 

التجارية موضوعة في صناديق 
وموزعة على زوايا الغرفة هنا 
وهناك. إشباعا لفضولي، ولكي 
أعرف مدى اإلهم���ال ملصالح 
الناس، اجته���ت إلى أحد تلك 
الصناديق على األرض وأخذت 
بيدي بضعة ملفات واجتهت بها 
نحو الباب. من يصدق أن أحدا 
لم يسألني ماذا أفعل وإلى أين 
كنت ذاهبا بتلك امللفات. حتى 
ان أيا م���ن املوظفني لم ينتبه 

إلى ما حدث.
التالي اتصلت  الي���وم  في 
بال���وزارة املعنية وس���ألتهم 
ملاذا يتعاملون بهذا االستهتار 
الس���افر بش���ؤون املواطنني 
التي من املفترض أن حتتوي 
على معلومات سرية. قال لي 
أح���د املس���ؤولني إنني زودت 
مبعلومات غير صحيحة، لكن 
حني سحبت امللفات التي كانت 
التزال بحوزتي شحب وجهه 
وأسقط في يده ولم يعد يفوه 
بكلمة. رأيت أن أعلن عن تلك 
الزيارة لسببني على األقل، األول 
أنه كان علي أن أعيد امللفات إلى 
حيث يج���ب أن تعاد، والثاني 
أنن���ي أردت أن يفهم املعنيون 
جميعا أن دفع عملية التغيير 
واإلصالح هو مسألة جدية ولن 

أسمح بالتساهل فيها.

األحيان كانت تبقى طي الكتمان. 
إذا تبني لي أن بعض املواطنني 
تساء معاملتهم كنت أثير املسألة 
مع الوزير املختص في عمان، 
أع���رف احلقيقة  وهكذا بدأت 
عندما كان���وا يحجبون عني 
بعضها أو أحيانا اجلزء األكبر 
منها. زرت مرة إحدى الدوائر 
العجب،  الضريبي���ة فرأي���ت 
الناس واملؤسسات  س���جالت 

إل���ى جنوب  أقصى الش���مال 
اجلنوب، مس���تفيضا، سائال، 
مستفسرا. برفقة حارس شخصي 
متخف وضعيف البنية، بهدف 
التضليل. زرت املستشفيات، 
والدوائر الضريبية، ومخافر 
الش���رطة، وسواها العديد من 
دوائر احلكومة واإلدارات العامة. 
أحيانا كان الناس يكتش���فون 
زياراتي السرية، لكن في أكثر 

عدوى الثورات العربية تنتقل إلى بريطانيا »ساحة حترير« وسط لندن ضد احلكومة
في حترك مستوحى من ثورة الشباب املصريني، دعا ناشطون ضد 
سياسة التقشف احلكومية في بريطانيا الى احتالل ساحة ترافلغار وسط 
لندن لـ 24 ساعة نهاية االسبوع اجلاري، وذلك على غرار ما حدث في 
ساحة التحرير املصرية ألسابيع انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق 
حسني مبارك. كما قال ناشطون في احلركة الطالبية نظموا تظاهرات 
العام املاضي ضد قرار احلكومة زيادة نفقات الدراسة اجلامعية، إنهم 

يعدون لبرنامج حافل باالعتصامات واالحتجاجات وطالبوا بتحويل »ساحة 
ترافلغار« أو الطرف األغر الى ساحة اعتصامات. وأكد مايكل شيسم 
املسؤول في احلملة الوطنية ضد سياسة التقشف وزيادة االقساط: نريد 
أن تصبح ساحة ترافلغار نقطة رئيسية لتحركات احتالل متواصلة )ملرافق 
عامة( ومسيرات واعتصامات خالل عطلة نهاية األسبوع.
لندن ـ عاصم علي  ٭

األكادميي األميركي فولك أوضح 
في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق 
اإلنسان »انه في الوقت الذي يعد 
فيه لتمرير قرارات تدين السلوك 
االسرائيلي باالراضي احملتلة منذ 
النموذج املس����تمر  ان  عام 1967 
للتوس����ع االس����تيطاني بالقدس 
املتوازي مع عمليات  الش����رقية 
القس����ري للفلسطينيني  االجالء 
املقيمني بتلك املناطق منذ فترات 
طويلة يؤدي الى استحداث وضع 
ال ميكن التسامح حياله بالنسبة 
جلزء من املدينة الذي كان يخضع 

من قبل لألردن.

السابق قد أدين في 30 ديسمبر في 
محكمة منطقة تل أبيب باغتصاب 
موظفة س����ابقة مرتني عندما كان 
وزيرا للس����ياحة في تسعينيات 

القرن املاضي.
كما أدين بارتكاب عملني مخلني 
باآلداب أحدهما مع استخدام القوة 
التحرش اجلنسي  الى  باإلضافة 
بثالث موظفات في وزارة السياحة 
ثم في الرئاس����ة عندم����ا انتخبه 

الكنيست في العام 2000.
كذل����ك أدين كاتس����اف بتهمة 
عرقلة سير العدالة، وكان من املمكن 
أن يواجه حكما بالس����جن ثماني 

سنوات على االقل على جرائمه.
وجاء ف����ي حيثيات احلكم ان 
احملكم����ة »ال ميكنها أخذ املنصب 
الع����ام لكاتس����اف ف����ي االعتبار 
للتخفيف من خطورة جرائمه. ال 
ميكن احتساب ماضيه كمسؤول، 

وال مجال لتخفيف احلكم«.
وأضافت احملكم����ة »ال ميكن 
تخفيف العقوب����ة إال بعد عملية 
)إعادة تأهيل(«. وتابعت ان »املتهم 
ليس ضحية، بل شخص ارتكب 

تعديات«.
في سياق مواز، اعتبر ريتشارد 
فولك محقق األمم املتحدة ان التوسع 
االستيطاني االسرائيلي بالقدس 
الشرقية وإجالء فلسطينيني من 
منازلهم بأنه إجراء ميكن تصنيفه 
بأنه ش����كل من أش����كال التطهير 
العرقي. ووفقا ملا ذكرته صحيفة 
يديعوت أحرن����وت على موقعها 
االلكتروني مس����اء أمس األول أن 

عواصم � وكاالت: أفادت وسائل 
الرئيس  االعالم االسرائيلية بأن 
االسرائيلي السابق موشيه كاتساف 
حكم عليه أمس بالس����جن سبع 
س����نوات مع النفاذ بع����د إدانته 
باغتصاب امرأة مرتني، في قضية 
غير مس����بوقة في تاريخ الدولة 

العبرية.
كما حكم على كاتساف البالغ 
من العمر 65 عاما بالسجن سنتني 
مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 100 
ألف شيكل )28300 دوالر( للضحية 

التي أشير اليها بحرف »ألف«.
وهتف كاتساف »إنهم يخطئون، 
هذه كذبة«، ثم ضم ابنه وهو يبكي 

بعيد إصدار احلكم.
ومت النطق باحلك����م بأغلبية 
قاضيني من أصل ثالثة في محكمة 
تل أبيب برئاسة القاضي جورج 

كارا.
وقرر كاتساف استئناف احلكم، 
بحسب تسيون عمير أحد محاميه 
ال����ذي اعتبر اإلدان����ة »يوم حداد 

للمجتمع االسرائيلي«.
وقال عمير »س����ندرس احلكم 
العليا  أمام احملكمة  وسنستأنفه 
في االسابيع املقبلة. فالرأي العام 
ليس����ت لديه سوى رؤية جزئية 

لواقع التحقيق«.
ومنحت احملكمة كاتساف مهلة 
45 يوما قبل تنفيذ احلكم، نزوال 
عند طلب محاميه. ومن املفترض 
ان يبدأ تنفيذ العقوبة في 8 مايو، 

بحسب وسائل االعالم.
موشيه كاتسافوكان الرئي����س االس����رائيلي 

الرئيس اليمني يتهم 
معارضيه بتنفيذ 

أجندة خارجية


