
هيالري كلينتون واثقة من فوز أوباما بوالية ثانية
واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون انها ترغب في البقاء على 
رأس الديبلوماسية االميركية على االقل حتى بدء الوالية الثانية احملتملة للرئيس باراك اوباما من اجل 
مساعدة االدارة اجلديدة على تسلم مهامها. وفي مقابلة مع محطة التلفزيون االميركية »اي بي سي«، 
قالت كلينتون »سأبقى حتى بدء الوالية الثانية الني اعلم ان االمر يتطلب بعض الوقت« لتشكيل فريق 
حكومي جديد. واضافت »يجب ان حتصل عملية انتقالية في االدارة من دون مصادمات مع الذين 
سيعينهم الرئيس اوباما بعد اعادة انتخابه« معربة عن تأكيدها انه سينتخب لوالية ثانية.
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عربية وعالمية
ساحة املسجد احلسيني في عمان 

عنوان املطالبني باإلصالحات في األردن

كوبا تعتزم إطالق سراح آخر سجينني 
في أحداث »الربيع األسود«

الفوضى تعم برملان زميبابوي 
بعد تأجيل انتخاب رئيسه

»جيروزاليم بوست«: إسرائيل أخفقت 
في كسب تأييد األمم املتحدة

عمان � يو.بي.آي: أصبحت س���احة املسجد احلسيني في وسط 
العاصمة األردنية عمان على غرار ميدان التحرير في القاهرة وساحة 
التغيير في صنعاء عنوانا للمطالبني بتحقيق إصالحات سياس���ية 
في األردن على اختالف انتماءتهم الفكرية والسياسية حيث تشهد 
منذ يناير املاضي مس���يرات اسبوعية يشارك فيها اآلالف للمطالبة 

بتحقيق إصالحات سياسية واقتصادية.
وأصبحت ساحة املسجد التي كانت في خمسينيات وستينيات 
القرن املاضي تس���تخدم لتنفيذ احكام اإلعدام بحق املدانني بجرائم 
القتل منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي منطلقا ملختلف فعاليات 

املعارضة األردنية.
وشهدت الس���احة انطالق مئات املسيرات في مناسبات مختلفة 
س���واء كان دعما وتأييدا لالنتفاضة الفلسطينية او رفضا التفاقية 
السالم مع اسرائيل املوقعة في العام 1994 او دعما وتأييدا للعراق 
إبان احلصار الدولي الذي فرض عليه في العام 1992 واحلرب التي 
قادتها الواليات املتحدة إلس���قاط نظام صدام حسني في العام 2003 
وغيرها من األحداث السياسية والعسكرية التي مرت على املنطقة 

خالل العقدين املاضيني.
وأعرب زكي بني ارشيد رئيس املكتب السياسي في حزب جبهة 
العمل اإلس���المي اكبر احزاب املعارضة في األردن ان ارتباط ساحة 
املسجد احلسيني باملسيرات املطالبة باإلصالح رمبا جاء مصادفة.

وأضاف بني ارش���يد ليونايتد برس إنترناشونال »االمر لم يكن 
مخططا له ولكن منظمي املسيرات املطالبة باإلصالحات السياسية 
ارادوا من اختيار هذا املكان االس���تفادة من موقعه اإلس���تراتيجي 
وسط العاصمة وسهولة الوصول اليه من كل مكان ومن جهة اخرى 
االستفادة من االعداد الكبيرة من املصلني املتواجدين بداخل املسجد 

احلسيني...عقب صالة كل يوم جمعة«.
ويعتبر املسجد احلس���يني أقدم مسجد في عمان ويعود تاريخ 
تأسيسه الى العام 1923 وسمي بهذا االسم نسبة الى الشريف احلسني 
بن علي وهو جد العائلة املالكة في األردن. ويقع املسجد في منطقة 
الوسط التجاري القدمي للعاصمة االردنية وحتيط به مئات املتاجر 

التي يعود تاريخ وجود بعضها الى ثالثينيات القرن املاضي.

هافانا � د.ب.أ: قالت كنيسة الروم الكاثوليك في كوبا امس االول إن 
السلطات الكوبية تعتزم إطالق سراح آخر اثنني من املعارضني اللذين 
اليزاالن في الس����جون من بني مجموعة من 75 ش����خصا ألقي القبض 

عليهم في أحداث »الربيع األسود« في مارس 2003.
ويرفض فيليكس نافارو وخوسيه دانيل، اللذان تعتبرهما منظمة 
العفو الدولية سجينني سياسيني، مغادرة كوبا فور إطالق سراحهما. 
وهما يقضيان عقوبات بالس����جن ملدة 25 عاما بعد إدانتهما بأنهما من 

»املرتزقة« ويعمالن لصالح الواليات املتحدة.
كما أعلنت أبريشية هافانا إطالق سراح 11 سجينا آخرين من املقرر 

أن يسافروا إلى اسبانيا فور مغادرتهم السجن.
يذكر أن خمس����ة من بني هؤالء املفرج عنهم على قائمة الس����جناء 
السياس����يني التي وضعتها املنظمة املعارضة »اللجنة الكوبية حلقوق 
اإلنس����ان واملصاحلة الوطنية« ويقضون عقوبات بالس����جن تتراوح 
بني أربعة أعوام و30 عاما بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مثل »اإلرهاب« 
و»االزدراء« و»العصيان«.  من جهة أخرى، أكد الزعيم الكوبي التاريخي 
فيدل كاسترو أنه لم يعد رئيسا للحزب الشيوعي الكوبي. وقال كاسترو 
إنه تخلى عن هذا املنصب منذ نحو خمسة أعوام مضت، عندما تنحى عن 
رئاسة البالد ألسباب صحية وتخلى عن سلطاته ألخيه راؤول كاسترو. 
وأنهى التصريح حالة الغموض بشأن مستقبل فيدل كاسترو بوصفه 

رئيسا للحزب، قبل أقل من شهر على مؤمتر تاريخي للحزب.

هراري � د.ب.أ: عمت مشاهد الفوضى برملان زميبابوي امس األول 
عقب إلغاء انتخاب رئيس املجلس.

وردد النواب شعارات وأغان عقب إعالن سكرتير مجلس النواب 
أوستني زفوما إلغاء عملية انتخاب رئيس البرملان.

وقال حزب احلركة من أجل التغيير الدميوقراطي بزعامة رئيس 
الوزراء مورغان تسفاجنيراي إنه سيقاضي زفوما على القرار الذي 
اتخذه من جانب واحد. وكانت احملكمة العليا قد أبطلت في وقت سابق 

هذا الشهر انتخاب رئيس البرملان لوفمور مويو منذ عام 2008.
ومويو هو حليف لتس���فاجنيراي وهو أول رئيس للبرملان من 
خ���ارج حزب الرئيس روبرت موجابي »االحت���اد الوطني األفريقي 
الزميبابوي � اجلبهة الوطنية »)زانو بي أف( منذ استقالل زميبابوي 
عام 1980. وقال األمني العام حلزب احلركة من أجل التغيير تينداي 
بيت���ي ووزير املالية في احلكومة االئتالفي���ة إن زفوما أصبح أحد 
»أذناب« حزب زانو بي أف. وفي وقت الحق، خفف تسفاجنيراي من 
حدة نقده للنظام القضائي في زميبابوي. وقال: »كحزب، فإننا مازلنا 
ملتزمني باستقاللية القضاء. لم نسع أبدا إلى تدمير أي شخص في 

القضاء وسنواصل عرض أمورنا أمام القضاء«.

غزة � أ.ش.أ: بحثت غابرييال ش���اليف مندوبة اس���رائيل السابقة 
لدى األمم املتحدة من خالل املبادرة التي تنظمها صحيفة »جيرازوليم 
بوست« االسرائيلية بعنوان »عشرين سؤال« اسباب اخفاق اسرائيل 
في احلصول على دعم األمم املتحدة، واخطائها الديبلوماسية، والضغط 

الفلسطيني من اجل احلصول على اعتراف بدولة فلسطينية.
ووفقا ملا ذكرته الصحيفة االسرائيلية على موقعها االلكتروني الثالثاء 
املاضي انه من بني األسئلة التي عرضت على شاليف من خالل املبادرة 
التي تنظمها الصحيفة كخدمة مجانية بهدف اتاحة الفرصة أمام القراء 
للتعرف على ردود بشأن قضايا حتظى باالهتمام العام، السؤال عما 
اذا كان رد بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي على حادث قتل 
اسرة مجاورة إيتمار اليهودية بالتعهد ببناء خمسمائة وحدة سكنية 
صائبا أم ال. وبحسب الصحيفة، على الرغم من تأكيد شاليف ان قضية 
األمم املتحدة مازالت ليست بالقضية اخلاسرة بالنسبة السرائيل، اال 
انه���ا اعترفت في الوقت ذاته بأنها واجه���ت خالل فترة العامني التي 
ش���غلت فيها منصب املندوبة الدائمة السرائيل لدى املنظمة األممية 
مقاومة عنيفة للقضية االسرائيلية، خاصة من جانب اعضاء اجلامعة 
العربية فيما يتعلق بتقرير غولدستون بشأن االعتداءات االسرائيلية 

التي شنتها ضد غزة باسم »الرصاص املصبوب«.

ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة 
اخالقية كبيرة اذ اس����تندوا الى 
قانون يعود للع����ام 1963 وهم 
بالتالي ينسفون توحيد الوطن 

في مايو 1990«.
بدوره، قال عيدروس النقيب 
رئيس كتلة احلزب االشتراكي 
املع����ارض في البرمل����ان لوكالة 
فرانس برس ان »الس����لطة لن 
تستطيع تطبيق قرار الطوارئ 
الشارع  الزخم املوجود في  الن 

هو رفض حلالة الطوارئ«.
وقبل التصويت دعت جماعات 
مينية معارض����ة احملتجني إلى 
تنظيم مسيرة يوم غد اجلمعة الى 
القصر الرئاسي ملطالبة الرئيس 
علي عبداهلل صالح بالتنحي آملني 

في انهاء أزمة.
وقال محمد قحطان املتحدث 
باسم املعارضة لقناة اجلزيرة 
أمس موجها حديثه الى رئيس 
اليمن »اجلمعة القادمة ستكون 
جمعة الزحف س����تزحف مئات 
الى  العارية  االالف بصدوره����ا 
قصرك الرئاسي اقتل من شئت 
اس����فك دم من شئت سيصلون 
الى غرفتك سيصلون الى مكانك 

وسيخرجونك من مخبئك«.

املوازنة املعروف باسم »قانون 
النكب����ة« كونه يفرض عقوبات 
اقتصادية على إحياء ذكرى النكبة 
الفلس����طينية كما صادقت على 
قانون عنصري آخر يعرف باسم 
»جلان القب����ول«. وأيد »قانون 
النكبة« ال����ذي جرى التصويت 
عليه بع����د منتصف الليلة قبل 
املاضية 37 عضوا في الكنيست 
من التحالف احلكومي الذي ميثل 
أحزاب اليمني واليمني املتطرف 
وعارضه 25 عضوا في الكنيست 
من املعارضة واألحزاب العربية. 
املالية  القان����ون وزير  ويخول 
اإلسرائيلي بتقليص ميزانيات 
مؤسسات تتلقى متويال حكوميا 
بينها سلطات محلية ومؤسسات 
تعليمية وثقافية واجتماعية في 
حال نظمت أو شاركت في إحياء 

ذكرى النكبة.
انهالت  في غض����ون ذل����ك، 
التهديدات على قطاع غزة احملاصر 
من جميع مس����ؤولي اسرائيل 
بعد س����قوط صاروخني انطلقا 
من القطاع. فقال سيلفان شالوم 
نائب رئيس الوزراء االسرائيلي 
إنه ال مناص من حرب واس����عة 
النطاق على قطاع غزة في حال 

ظل التصعيد على حاله.
ونقلت صحيفة »معاريف« 
االسرائيلية عن ش����الوم قوله 
تعقيبا على سقوط صاروخ غراد 
في محيط مدينة بئر السبع فجر 
أمس »إذا لم يتغير الوضع في 
غزة ال أجد حال إال ش����ن حرب 
واسعة تكون شبيهة بالرصاص 

املصبوب«.

قبل التصوي����ت على الطوارئ. 
م����ن جهتها، طعن����ت املعارضة 
بنصاب وش����رعية اجللسة كما 
رفضت عرض الرئيس بإجراءت 
أنها  انتخابات رئاسية معتبرة 
جاءت متأخرة. بدورة قال النائب 
الهج����ري العضو  عبدال����رزاق 
في جتمع االصالح )اس����المي، 
معارضة( لوكالة فرانس برس ان 
»تزويرا فاضحا« حصل في جلسة 
البرملان، مؤكدا ان 133 نائبا فقط 
من اصل 301 حضروا اجللس����ة 

وليس 164 كما اعلن رسميا.
واوضح ان����ه »لم يحضر اال 
133 نائب����ا ورئيس املجلس قام 
بتزوير احملضر تزويرا فاضحا 
والقول بانهم 164 نائبا. ما قاموا 
به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، 

ونحن نطعن بذلك«.
كما اشار الى انه »ليست هناك 
اذ ال  الطوارئ  مشروعية لقرار 
يوجد هناك قانون للطوارئ في 

اليمن«.
وذكر ان القانون الذي استند 
اليه التصوي����ت يعود الى زمن 
جمهورية اليمن الشمالي ما قبل 

الوحدة مع اجلنوب في 1990.
ان »النظام  الهجري  واعتبر 

بالعملية دون ان تتبناها.
الناطق باسم  ابواحمد  وقال 
سرايا القدس في غزة »هذه رسالة 
قوية لالحت����الل ان جرائمه لن 
تستطيع ان تكس����ر املقاومة«. 
وتبنت س����رايا الق����دس معظم 
عمليات إطالق الصواريخ على 
جنوب اس����رائيل بع����د مقتل 8 
فلسطينيني في غزة منهم 4 من 

أفرادها.
اذاع����ة اجلي����ش  وذك����رت 
االس����رائيلي ان رئيس الوزراء 
ابلغ بالهجوم  بنيامني نتنياهو 
عندم����ا كان يجتمع مع 7 وزراء 
رئيسيني ملناقشة االجراءات التي 
ستتخذ ضد قطاع غزة بعد تزايد 

الهجمات بالصواريخ.
وأعرب وزير خارجية اسرائيل 
افيغدور ليبرمان عشية زيارته 
لباري����س انه يأم����ل ان يحصل 
على تأييد من فرنسا للعمليات 
العسكرية التي تنفذها إسرائيل 
في قطاع غزة، بعد ان نددت ب� 
»مقتل 4 مدنيني فلسطينيني« في 
غارة اسرائيلية و»كررت تنديدها 
إلطالق صواريخ ضد أهداف مدنية 
في جنوب اس����رائيل«، حسبما 

أعلنت وزارة اخلارجية.
وكان آخر اعتداء في القدس 
في يولي����و 2008 عندما هاجم 
فلس����طيني بجرافة في القدس 
ما أسفر عن مقتل 3 اسرائيليني 
ووقع آخر تفجير انتحاري في 

القدس عام 2004.
في سياق آخر، صادقت الهيئة 
العامة للكنيست بالقراءتني الثانية 
والثالثة على تعديل قانون أسس 

لم يصوت لصالح القرار موقفه 
بغياب وج����ود قانون للطوارئ 
وبارتكاز التصويت على قانون 
كان يسري في شمال اليمن قبل 
الوحدة مع اجلنوب، فيما طالب 
النائب االخر مبحاسبة املسؤولني 
عن »املجازر« بحق املعتصمني 

وأدان الرئيس الفلس����طيني 
العملية، مشيرا  محمود عباس 
في بيان نش����رته وكالة األنباء 
الرس����مية )وفا( الى انه كان قد 
»أدان العملية اإلس����رائيلية في 
قطاع غزة أم����س االول، والتي 
أدت إلى استش����هاد 8 مواطنني 
وإصابة أكثر من 20 آخرين في 
قصف إسرائيلي ملناطق متفرقة 

من قطاع غزة«.
كما أدان رئيس الوزراء املكلف 
س����الم فياض في بيان »بأش����د 
العبارات هذه العملية اإلرهابية 
ايا كان مرتكبوها«، وأش����ادت 
القدس اجلناح املسلح  س����رايا 
حلركة اجلهاد اإلسالمي في غزة 

استحالة تطبيق حالة الطوارئ، 
حيث حضر اجللسة 164 نائبا من 
أصل نحو 300، وصوت 162 منهم 
لصالح قرار فرض حالة الطوارئ، 
بحس����ب ما أفاد مراس����ل وكالة 
فرانس برس استنادا الى ما اعلن 
رسميا في البرملان. وبرر نائب 

وه����رع مئات م����ن الفضوليني 
الى م����كان احلادث م����ع اإلبقاء 
على املسافة من املوقع وجابت 
شرطة بالزي املدني املوقع ملقابلة 
الشهود احملتملني. وقال فرانكو 
»اننا جنري تفتيش����ا في موقع 
االنفجار ومحيطه ونبحث عن 

مشتبه فيهم محتملني«.
وأف����ادت عناص����ر التحقيق 
األولي����ة بأن القنبل����ة تزن بني 

كيلوغرام وكيلوغرامني.
وقال وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهود ب����اراك في بي����ان »نحن 
ل����ن نس����مح بإي����ذاء املواطنني 
اإلسرائيليني ال في اجلنوب وال 

في القدس«.

صنع����اء � وكاالت: في اطار 
مس����اعيه في الصم����ود بوجه 
املنادية بإسقاطه  االحتجاجات 
اقت����رح الرئي����س اليمني علي 
ام����س إجراء  عب����داهلل صالح 
انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 
2011 في محاولة ارضاء رمبا تكون 

األخيرة.
وجاء في الوثيقة التي نقلت 
جلماع����ات معارض����ة والقائد 
العس����كري علي محسن االحمر 
الذي أعلن انضمامه للمحتجني 
انه سيجري استفتاء على دستور 
جديد تعقبه انتخابات برملانية. 
البرمل����ان املنتخب  وسيش����كل 
حكومة وجتري انتخابات رئيس 
اجلمهورية عقبها مباشرة قبل 

نهاية عام 2011.
البرملان  اقر  جاء ذلك بعدما 
اليمن����ي أم����س بش����به اجماع 
ب����ني الن����واب احلاضرين حالة 
الطوارئ الت����ي اعلنها الرئيس 
ملدة ثالثني يوما، وسط تقلص 
كبير لالغلبية الداعمة للرئيس 
ال����ذي كان يحظى  البرملان  في 
بدع����م 240 نائبا من أصل 301. 
اال ان املعارضة طعنت في نصاب 
وشرعية اجللسة وشددت على 

عواصم - وكاالت: هز انفجار 
مدينة القدس امس وأدى الى مقتل 
امرأة وإصابة نحو 30 شخصا 
آخرين بجروح في أول هجوم من 
نوعه في املدينة منذ عام 2004 
في حني استمر تبادل إطالق النار 

بني قطاع غزة وإسرائيل.
ام����رأة تبلغ من  وتوفي����ت 
العمر 59 عاما متأثرة بجراحها 
في مستشفى هداسا في الهجوم 
ال����ذي وقع بالق����رب من محطة 
الباصات املركزية وأصيب اكثر 
من 30 شخصا في الهجوم الذي 

لم تتبناه اي جهة بعد.
وقال رئيس ش����رطة القدس 
اه����ارون فرانكو »وقع االنفجار 
ق����رب موقف للحاف����الت حيث 
توقفت حافلتان حتمالن العديد 
من الركاب، ويبدو ان قنبلة كانت 
مخبأة في حقيبة بالقرب من كشك 

للهاتف«.
ورأى ش����هود عيان أناس����ا 
ممددين عل����ى األرض تغطيهم 
الدماء وقال الش����هود ان حافلة 
حتطمت كل نوافذها وتطايرت 
ش����ظاياها باجتاه حي يهودي 

متدين في القدس.
وقال اوري ش����احم مسؤول 
من جمعية جنمة داود احلمراء 
لإلسعاف لوكالة فرانس برس 
ان معظم اجلرحى كانوا خارج 
احلافلة. ووضعت الشرطة طوقا 
حول املكان واستخدمت الكالب 
البوليسية للبحث بني الشجيرات 
املجاورة والقمام����ة وصناديق 
البريد عن مواد متفجرة اخرى من 
املمكن ان تكون مخبأة في املنطقة. 

)أ.ف.پ( محتج ميني يقدم االزهار ويقبل رأس أحد اجلنود املنضمني للمتظاهرين  

)أ.ف.پ( إسرائيلني يسعفون أحد الذين اصيبوا في هجوم القدس احملتلة امس  

البرملان اليمني يقر باإلجماع قانون الطوارئ

وقع بالقرب من محطة حافالت بقنبلة كانت مخبأة في حقيبة.. وتل أبيب تلّوح بحرب جديدة على قطاع غزة

صالح يعرض إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام
واملعارضة ترفض  وتصر على »الزحف« إلى القصر اجلمهوري غدًا

مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات في أول تفجير بالقدس منذ 2004  

صنعاء ـ يو.بي.أي: أثار إعالن اللواء علي محسن 
األحمر قائد املنطقة الشمالية والغربية في اليمن 

انضمامه إلى احملتجني بساحة التغيير بجامعة 
صنعاء تباينا حادا بني أغلبية يشكلها حزب 

اإلصالح )اإلخوان املسلمون( والقبائل والقوى 
السياسية بني ترحيب ورفض وتوجس.

وتبدي قوى سياسية مخاوف من صعود علي 
محسن إلى سدة احلكم بديال عن الرئيس احلالي 
علي عبداهلل صالح أبرزهم )احلوثيون( باعتباره 
الغرمي امليداني لهم والقائد األهم حلرب صيف 

1994 مع اجلنوبيني الذين يحملونه مسؤولية مقتل 
اآلالف منهم.

وعقب يوم من إعالن األحمر انشقاقه عن صالح 
وكان يعد احد أعمدة حكمه ظهر الرئيس صالح 

متوعدا بحرب أهلية من هول صدمته مبوقف من 
سانده على مدى 32 عاما.

وحول ما تردد من مخاوف وقلق حول صعود 
محسن بديال عن صالح قال امني عام حزب احلق 

حسن زيد لــ »يونايتد برس انترناشونال«: 
بالنسبة لقلق البعض فهو مشروع ألن مشكلتهم 

مع الرئيس صالح ليست مشكلة شخصية امنا 
ألنه حكم باملؤسسة العسكرية التي تدين له بالوالء 

وليس للوطن.
وأضاف »انه بوجود جيش يتبع شخصا فقد 

تغريه ممارسة السلطة بهذه القوة فتتكرر املأساة 
وكأننا لم نذهب ولم نعد«.

وتعزو أوساط سياسية إلى أن الشرخ بدأ بني 
صالح ومحسن منذ ان بدأ مشروع التوريث ومع 
تولية الرئيس صالح ألبنائه وأبناء شقيقه األكبر 

محمد الذين يعتبرون احللقة األضيق ألسرته 
والزج بعلي محسن في 6 حروب مع احلوثيني 

ليكون عدوهم األول.
واستقبل »شباب الثورة الشعبية »انضمام 

األحمر بكامل ألويته العسكرية إلى ثورتهم املطالبة 
بإسقاط النظام بتوجس وترحيب حذر لكونه ابرز 

أركان النظام الذي قامت الثورة ضده.
وأبدوا مخاوف من ان يكون تأييده وانضمامه 

محاولة رتب لها لاللتفاف على الثورة التي رفعت 
منذ انطالقها في الثالث من فبراير املاضي شعار 

بناء دولة مدنية حديثه كهدف أول لها.
ويعتمد املؤيدون له من شباب االخوان املسلمني 

على قربه من فكرهم األيديولوجي.
وهذا التباين بدا جليا من خالل النقاشات املثارة 

في أوساط الشباب أو على موقع التواصل 

االجتماعي »فيس بوك«.
وعقب إعالن االحمر انضمامه إلى الثورة اعتلى 

احد الشباب منصة ساحة التغيير بجامعة صنعاء 
وقال »نرحب بانضمام اجليش الى صفوف الثورة 
الشبابية لكن شروطنا واضحة ان يسلموا السلطة 

للشعب وأال يحلم العسكر باحلكم من جديد«.
وسارع عدد من الشباب احملسوبني على التيار 
التقدمي لإلعالن عن »الكتلة املدنية »وعرفوها 
علي أنها عبارة عن تكوين لعمل مدني يضم 

نشطاء حقوقيني وطالبا وإعالميني وسياسيني 
وشخصيات اجتماعيه تسعى الى دعم الثورة 

الشعبية السلمية.
وقال الناشط احلقوقي على الديلمي وأحد 

املعتصمني بالساحة منذ أكثر من شهر لـ »يونايتد 
برس انترناشونال« من حق أي شخص االنضمام 

الى الثورة السلمية للشباب شريطة أال يعود 
العسكر للحكم من جديد ويكون اجليش مهمته 

حماية احلدود مع عدم التساهل مع جرائم الثالثني 
عاما املاضية«.

وشدد الناشط احلقوقي على رفض ثورة الشباب 
ألي حتالفات قبلية عسكرية قد تستهدفهم وأكد 

على إميانهم بدولة املواطنة املتساوية التي يحكمها 

الدستور والقانون.
ووصل االرتياب بانضمام األحمر للثورة حد 

وصف الكاتب اليمني محسن عايض في صحيفة 
»صوت الثورة« الناطقة باسم املعتصمني بأنها ال 

تعدو ان تكون »مسرحية« بني صالح واألحمر.
وقال عايض »لم تكن اخلطوة التي أقدم عليها 

األحمر وهو اجلنرال املسؤول في حرب صيف 94 
والشريك الرئيسي مع الزنداني في إنشاء تنظيم 

القاعدة واحملترف في كل احلروب في محافظة 
صعدة إال مجرد مسرحية أبطالها صالح وعلي 

محسن وسلوك قبيح واستبدادي قهري«.
وأضاف »لهذا فالشباب في ساحة التغيير يعلمون 

أن ما اقدم عليه األحمر لم يكن إال مجرد موقف 
لشخص يستعرض مبا نهبه من الوطن في شراء 
الدبابات على حساب املدارس واجلامعات كي يأتي 
في حلظة ليستعرض قوته ويخطف ثورة الشباب 

بقوة الدبابة«.
وخلص الكاتب اليمني الشهير الى القول ان 

الرئيس صالح جنح في تشويه صورة الثورة 
السلمية وفي إبراز النافذين والفاسدين وامللوثني 

بالدم أمثال الزنداني وعلي األحمر كي يقول للعالم 
هذه هي ثورة اليمن السلمية في تشويه مقصود.

هل سيكون األحمر بدياًل لصالح في حكم اليمن؟
حتليل  اخباري

الكنيست يقّر قانون 
»النكبة« العنصري 
ويضّيق على سكن 

فلسطينيي 48


