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أوباما ميدد حالة 
الطوارئ في العراق 

ملدة سنة

البيت األبيض ينفي 
وجود خالف مع 

مكتب رئيس الوزراء 
االسرائيلي حول 
توقيت خطاب 

نتنياهو في الكونغرس

البيت األبيض ينفى توجهه لدعوة إسرائيل لالنسحاب إلى حدود 67

أوباما يحدد اليوم خطوط السياسة األميركية جتاه »الربيع العربي« 
امس أن اخلطاب الذي سيلقيه 
الرئيس األميركي باراك أوباما لن 
يقيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياه���و من الناحية 

السياسية.
وقال أوري���ن � في تصريح 
لالذاعة اإلسرائيلية أمس � »إن 
خطاب أوباما ال يؤدي إلى تطويق 
أو تكبي���ل نتنياهو«، موضحا 
أن اخلطاب سيتناول باألساس 
التطورات األخيرة في الشرق 
األوس���ط، وس���يخصص قسم 
صغير منه للصراع اإلسرائيلي 

� الفلسطيني.
وأضاف »ان الواليات املتحدة 
عملت وتعمل في محاولة ملنع 
إعالن الدولة الفلسطينية بشكل 
أح���ادي اجلانب في س���بتمبر 
املقبل«، موضحا أن واش���نطن 
ف���ي  س���توقف أي تصوي���ت 
اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة 
يؤدي إلى اعتراف دولي بالدولة 
الفلسطينية بحدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وم���ن ناحية اخ���رى، نفى 
ح���دوث مواجه���ة ب���ني البيت 
األبيض ومكتب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي حول توقيت خطاب 
الذي يس���بق خطاب  أوبام���ا، 
نتنياه���و أمام الكونغرس يوم 
االثنني املقبل، قائال »إن توقيت 
خطاب الرئيس األميركي سببه 

جدول أعمال الرئيس فقط«.
من جهة أخرى، أعلن أوباما 
أمس األول متديد حالة الطوارئ 
في العراق ملدة س���نة اضافية 
به���دف حتقيق االس���تقرار في 

البالد.
وذكر بيان صادر عن البيت 
االبيض ان اوبام���ا مدد العمل 
مبضمون االم���ر التنفيذي رقم 
الرئيس  الذي اص���دره   13303
الس���ابق جورج بوش في عام 
2003 معلنا حالة الطوارئ وذلك 

بهدف حماية تنمية العراق.
واوضح البيان ان السبب في 
ذلك يرجع الى العقبات التي حتول 
دون اعادة اعمار منظم للعراق 
واستعادة وصون السلم واالمن 
في البالد وتطوير املؤسس���ات 
السياسية واالدارية واالقتصادية 
اضافة الى التهديدات املستمرة 

على االمن القومي.

هو املستقبل احلقيقي لدولهم 
وشعوبها«.

وفي سياق متصل قال كارني 
في معرض رده على سؤال حول 
املصاحل���ة بني حركت���ي فتح 
وحماس »اننا نراقب التطورات 
في االراضي الفلسطينية عن كثب 
وقد اوضحنا من قبل انه يجب 
على حماس التوقف عن اللجوء 
الى العن���ف املفرط واالعتراف 
بحق اس���رائيل ف���ي الوجود« 
الفتا الى أن مشاركة حماس في 
احلكومة الفلسطينية ستتطلب 

التزامها بتلك املعايير.
إلى ذلك، نفى البيت األبيض 
ما ذكرته صحيف���ة »يديعوت 
آحرونوت« من أنباء بشأن قيام 
أوباما  الرئيس األميركى باراك 
مبطالبة إس���رائيل في خطابه 
اليوم باالنسحاب إلى حدود عام 
67 مع إجراء تعديالت حدودية 
سيتم االتفاق عليها مع اجلانب 

الفلسطيني.
ونقل راديو »سوا« األميركي 
عن كارنى قول���ه »إن الرئيس 
أوبام���ا لم يطلع إس���رائيل أو 
أية دول���ة أخرى على مضمون 

اخلطاب مسبقا«.
وكان���ت صحيفة »يديعوت 
أفادت  آحرونوت« اإلسرائيلية 
أمس األول بأن أوباما س���يدعو 
إس���رائيل، في سياق اخلطاب، 
لالنس���حاب إلى حدود عام  67 
م���ع إجراء تعدي���الت حدودية 
سيتم االتفاق عليها مع اجلانب 

الفلسطيني.
كذلك أكد السفير اإلسرائيلي 
لدى واش���نطن ماي���كل أورين 

ق���ال  � وكاالت:  واش���نطن 
املتحدث باس���م البيت األبيض 
جاي كارني أمس ان كلمة الرئيس 
باراك أوباما املرتقبة اليوم والتي 
ستتناول األوضاع في الشرق 
األوسط ستمثل فرصة لتقييم 
التغيرات التاريخية التي تشهدها 
املنطق���ة وكيفية دعم الواليات 
املتحدة »لهذا التغير االيجابي« 
 مش���يرا ال���ى ما ب���ات يعرف

ب� »الربيع العربي«.
وأضاف كارن���ي في مؤمتر 
صحاف���ي ان التط���ورات التي 
شهدتها األشهر األخيرة أتاحت 
للواليات املتحدة »فرصة للتركيز 
على املبادئ التي ميكن تقدميها 
للمنطقة حيث نعمل على تقرير 
السياسات التي يجب ان تتبعها 
االدارة احلالي���ة لدعم التغيير 
والدميوقراطية التي تطمح اليها 

شعوب املنطقة«.
واوضح ان الرئيس سيتناول 
التي  الطرق  الي���وم  في كلمته 
ميكن م���ن خاللها تقدمي افضل 
دعم للتغيير االيجابي السيما 
التركيز على مبادئنا االساسية 
املتمثلة ف���ي البعد عن العنف 
ودعم حقوق االنسان واالصالح 

السياسي واالقتصادي.
كما بني ان���ه رغم حالة عدم 
له���ذا  االس���تقرار املصاحب���ة 
التغيي���ر والتي ميكن ان تصل 
لدرجة الرعب نظرا لعدم معرفة 
الطريق الذي ستؤدي اليه تلك 
ف���ان الوضع يتطلب  االحداث 
اغتنام الفرصة للمس���اعدة في 
صياغة مستقبل افضل للمنطقة 

وللعالم بأسره.
وتاب���ع كارن���ي ان أوبام���ا 
سيتناول في كلمته عملية السالم 
في الش���رق األوسط وضرورة 
إح���راز تق���دم ف���ي محادثات 

السالم.
ولم يغفل كارني االشارة الى 
وجود مش���اكل على نفس قدر 
عملية السالم من األهمية وهي 
ضرورة تلبية حكومات املنطقة 
املطالب املشروعة للشعوب التي 

متثلها.
واكد ضرورة ان يسعى القادة 
السياسيون في املنطقة بأكملها 
ال���ى تنفيذ خط���وات ايجابية 
تشجع التغير االيجابي »الن هذا 

ضيوف يلتقطون صورا ألوباما في احتفال ملناسبة شهر التراث االيهودي )أ.ف.پ(

سيف العدل خليفة مؤقتاً لنب الدن وبوادر خالفات داخل أجنحة التنظيم 
أكد القائد السابق للجماعة الليبية 
املقاتلة املقيم في لندن نعمان بن 
عثمان تقارير باكستانية أفادت 

بأن هناك معركة حامية داخل 
تنظيم »القاعدة« بني املجموعات 

القيادية في باكستان. وذلك 
على خلفية اختيار املصري 

محمد إبراهيم مكاوي املعروف 
بـ »سيف العدل« أميرا مؤقتا، 
وتلك في اخلارج، والتي ترغب 
في انتقال تقليدي للسلطة الى 
أمين الظواهري، الرجل الثاني 
في التنظيم. وكانت صحيفة 
»ذا نيوز« الباكستانية أفادت 
بأن »سيف العدل«، وهو في 

األربعينيات من عمره، انتخب 
زعيما انتقاليا لتنظيم »القاعدة« 

في اجتماع لكوادره في 
باكستان.

وأشارت الصحيفة الى أن 
االختيار وقع على سيف العدل 

بعد رفض أي من أبناء أسامة بن 
الدن تولي منصب رسمي في 
التنظيم، وخصوصا أن جنله 
خالد قتل في مجمع والده في 

أبوت اباد، فيما ال يزال آخرون 
صغار السن وتنقصهم اخلبرة 

لتولي مثل هذه املسؤولية. 
يذكر أن »سيف العدل«، وهو 

مسؤول العمليات في »القاعدة«، 
كان ضابطا في القوات اخلاصة 
املصرية قبل أن يصبح قريبا 

من بن الدن منذ تسعينيات 
القرن املاضي. وتتهمه السلطات 
األميركية بالضلوع في تفجير 

سفارتيها في نيروبي ودار 
السالم عام 1998، وتعرض 

مكافأة قدرها خمسة ماليني 
دوالر ملن يدلي مبعلومات تؤدي 

إلى اعتقاله. واعتقل في ايران 
بعد فراره من الغزو األميركي 

ألفغانستان عام 2001، إال 
أن نعمان بن عثمان أكد أن 

السلطات االيرانية أفرجت عن 
»سيف العدل« قبل سنة، عاد 

بعدها الى باكستان. 
وأشارت التقارير الباكستانية 

أيضا الى تعيني الظواهري )59 
عاما( مسؤوال عن العمليات 

اخلارجية للتنظيم، وهو ما يعد 
خفضا ملنصبه بعدما كان الرجل 
الثاني في »القاعدة«. ويرجح أن 
يرفض الظواهري هذا املنصب 
اجلديد، وأال يقبل قيادة »سيف 

العدل« نظرا الى الفارق في 
السن واخلبرة الدينية والقيادية، 

وهو ما سيؤدي الى انقسامات 
في التنظيم قد حتدث بني شقيه 

املوجود في باكستان واخلارج.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة »وول 

ستريت جورنال« األميركية 
انه عقب اغتيال زعيم تنظيم 

القاعدة انخفضت قائمة العناصر 
االرهابية املطلوبة من قبل مكتب 

التحقيقات الفيدرالي األميركى 
الى تسعة اشخاص.

واوضحت الصحيفة ـ في تقرير 
بثته على موقعها االلكتروني 
أمس »ان ثمانية من التسعة 
مطلوبون بسبب مساندتهم 

لتنظيم القاعدة وشن هجمات 
على املنشآت الفيدرالية وارتكاب 

قرصنة جوية وجميعهم اعداء 
للبشر اال ان املطلوب األخير في 

القائمة يعتبر مختلفا.
 وأشارت الصحيفة الى ان 
املطلوب االخير هو دانيال 

اندرياس سان دييغو املواطن 
األميركي املتهم في عملية تفجير 

اثنتني من املؤسسات الكبرى 
هما شركة »تشيرون« لألدوية 
املتخصصة في صنع اللقاحات 
وشركة »شاكلي« املتخصصة 

في صناعة الڤيتامينات 
والشامبو.

واستعرضت الصحيفة مجريات 
االحداث قائلة ان مكتب 

التحقيقات قد أعلن ان سان 
دييغو استهدف هاتني الشركتني 

لصلتهما بشركة االبحاث 

»هونتينجدون اليف ساينسيز 
»ومقرها بريطانيا والتي تقوم 

بتجارب حتليلية على احليوانات 
وهو يعتبر ناشطا في مجال 

حقوق احليوان ويعارض بشدة 
اجراء هذه التجارب. 

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون أن 
رجل الدين األميركي املتشدد 
اليمني األصل أنور العولقي 
القيادي بتنظيم القاعدة في 

شبه اجلزيرة العربية وأتباعه 
سيكونون الهدف التالي بعد 

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن على يد قوات خاصة 

أميركية في باكستان مطلع 
الشهر اجلاري.

ونسبت صحيفة ديلي تليغراف 
الصادرة أمس إلى كاميرون قوله 

أمام جلنة برملانية ان العولقي 
واعضاء جماعته املرتبطة 

بتظيم القاعدة في اليمن »يجب 
انهاؤهم وأنا ال أشك في أنه 

شخص خطير للغاية يقف وراء 
بعض املؤامرات األخيرة التي 

شهدناها«.
وأضاف كاميرون »سيكون من 
مصلحتنا إذا ما متت مهاجمة 

تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة 
العربية بشكل صحيح وإنهاؤه 

ولكن يجب أن نتصرف مبا 
يتماشى مع القانون الدولي في 

ذلك«.
وتعتقد االستخبارات البريطانية 

أن تنظيم القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية هو الفرع 

األكثر خطورة في شبكة تنظيم 
القاعدة.

في سياق آخر ذكر مسؤولون 
أميركيون ان وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية »سي آي إي« 

استخدمت طائرات من دون 
طيار خفية ومتطورة جديدة 

لتنفيذ عشرات املهمات السرية 
داخل الفضاء اجلوي الباكستاني 

ومراقبة املجمع الذي قتل فيه 
زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن 

الدن.
ونقلت صحيفة »واشنطن 

بوست« األميركية عن املسؤولني 
االميركيني احلاليني والسابقني 

قولهم ان الـ »سي آي إي« 
استخدمت طائرات من دون 
طيار متطورة جدا لتفادي 

اكتشافها على الرادارات وحلقت 
على ارتفاع عال جدا فنفذت 

طلعات سرية فوق املجمع طوال 
أشهر قبل تنفيذ عملية 2 مايو 
وذلك بغية تصوير أفالم ڤيديو 

فائقة الدقة ال ميكن لألقمار 
االصطناعية توفيرها.

وأشار املسؤولون إلى أن هذه 
الطائرات سمحت للـ »سي آي 

إي« بالدخول من دون اكتشافها 
بعد تخطي احلدود التي لطاملا 

فرضتها باكستان على الطائرات 
من دون طيار األميركية األخرى 
التي تنفذ بشكل روتيني غارات 
تستهدف مسلحني قرب احلدود 

مع أفغانستان.
عواصم ـ عاصم علي والوكاالت  ٭

سيف العدل


