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البحرين: السجن 20 عامًا لتسعة 
أشخاص بتهمة خطف رجل أمن

دبي ـ أ.ف.پ: اصدرت محكمة استثنائية في 
البحرين امس احكاما بسجن تسعة اشخاص مدة 
عشرين عاما احدهم رجل دين شيعي، اثر ادانتهم 
بتهمة خطف احد عناصر االمن العام، بحسب مصدر 
رسمي.وذكرت وكالة انباء البحرين ان »محكمة 
السالمة الوطنية االبتدائية ادانت في قضية جرمية 
اختطاف احد رجال االمن العام تســــعة متهمني 

بالسجن ملدة 20 عاما وبرأت متهما آخر«.
وبني املدانني محمد حبيب الصفاف امللقب بـ 
»املقداد«، وهو رجل دين كان اعتقل الصيف املاضي 
مع 22 شخصا اخرين من الشيعة بتهمة »التآمر 
لقلب النظام«.لكن السلطات قررت العفو عنهم 

جميعا مع بدء التظاهرات في فبراير املاضي.
وكانت احملكمة ادانت قبل يومني ثمانية من 
املتهمني في »قضايا اجلنح« بينهم ايراني وامرأة 

كما قضت بتبرئة ثالثة آخرين.يشار الى ان جميع 
االحكام غير نهائية وقابلة للطعن امام »محكمة 
السالمة الوطنية االستئنافية« خالل خمسة عشر 
يوما من صدورها.وكان رئيس الوزراء الشــــيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة اعلن االثنني املاضي 
ان »االيادي اخلبيثة التي كانت حتاول ان تغدر 
بالوطن ال ميكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها 
فالقانون كفيل بها، فمن امن العقوبة اساء االدب 
وخطط ملا هو اكبر واعظم وهذا لن نسمح به«.
وقد احالت النيابة العامة العسكرية في اململكة 
عشرات االشخاص الى محكمة استثنائية اصدرت 
بحق بعضهم احكاما باالعدام، كما وجهت الى عدد 
من املعتقلني من قادة املعارضة تهما عدة ابرزها 
»مؤامــــرة قلب نظام احلكم والتخابر مع منظمة 

ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية«.

صحيفة مينية: الرئيس صالح قال للزياني 
»لن أوقع على قطع رأسي«

عواصمـ  وكاالت: مرة أخرى عادت األزمة اليمنية 
الى نقطة الصفر، بعد فشل احملاولة اخلامسة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي في اقناع الطرفني بتوقيع 
مبادرة انتقال السلطة. وكما في املرات السابقة، 
تبادل الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح واحزاب 
املعارضة املمثلة في اللقاء املشترك االتهامات بإفشال 
املبادرة. واحتجاجا على الطرفني، خرج شــــباب 
الثورة في مظاهرات ليلية اول من امس بعد ورود 
انباء عن فشل احملاولة ومغادرة أمني عام املجلس 
عبداللطيف الزياني صنعاء.في هذه االثناء، قال 
مسؤول ميني معارض إن وزراء مجلس التعاون 
اخلليجي سيعقدون جلســــة طارئة خالل األيام 

القادمة لبحث أزمة اليمن بعد انهيار االتفاق.
وقال محمد باسندوة الذي تواترت أنباء عن 
احتمال توليه منصب رئيس الوزراء في حكومة 
مؤقتة إن مجلس التعاون اخلليج أبلغ املعارضة 
اليمنية بعقد اجتماع لوزراء خارجيته سيكرس 

لبحث املبادرة اخلاصة باليمن.
وأضاف أن االجتماع قد يعقد غدا في الرياض 
وإن كان مســــؤولون خليجيون لم يتمكنوا من 

تأكيد املوعد.
في غضون ذلك، قالت صحيفة »األولى« اليمنية 
ان الرئيس علي عبداهلل صالح ابلغ االمني العام 
عبداللطيف الزياني وســــفراء دول اخلليج عند 
امتناعه عن التوقيع على املبادرة اخلليجية حلل 
األزمة السياســــية في اليمن »لن أوقع على قطع 
رأســــي«.ونقلت الصحيفة الواسعة االطالع عن 
مصادر وصفتها باملوثوقة قولها »ان الزياني وسفراء 
اخلليج أبلغوا الرئيس صالح في نهاية اجتماع يوم 
أمس بأن أمامه يومني إضافيني كمهلة في حال أراد 
املوافقة على توقيع املبادرة واال فإنهم سيتخذون 

قرارا بسحبها«.
وبحسب املصادر، انفعل الرئيس صالح في نهاية 

االجتماع وقال »لن أوقع على قطع رأسي«.
وأفادت الصحيفة نقال عن مصادرها بأن الزياني 
أثنى على اللقاء املشترك وجتاوبه وتقدميه الكثير 
من التنازالت والقبول بالكثير من التعديالت التي 
اشــــترطها الرئيس، وقال الزياني »قدمتم كل ما 

تستطيعون لكن ال فائدة، أنا اآلن مسافر«.
وفي ســــباق االتهامات بني املعارضة واحلزب 
احلاكم، قال االمني العام للحزب االشتراكي والرئيس 
الدوري للقاء املشترك املعارض ياسني احمد نعمان 
لوكالة »فرانس برس« ان »النظام افشل املبادرة 
برفضه توقيعها رغم انها كانت تستجيب جلزء 

كبير من مطالبه«.
واضاف نعمان ان رفض التوقيع على اخلطة 
اخلليجية »يضع النظام في مواجهة الشعب الذي 

سيواصل انتفاضاته السلمية وسيصعدها«.
وتابع ردا على سؤال »لن يكون هناك رد فعل 

حتى لو استخدم النظام السالح«.
وختم نعمان »نحن مصممون على االستمرار 
في العملية السياسية، لكن يبدو ان النظام مصر 
على خيارات اخرى، اي رفض اخليار السلمي، كما 

انه مستعد لكل شيء لكي يبقى في السلطة«.
في سياق متصل، قال مسؤول في اللقاء املشترك 
طالبا عدم ذكر اســــمه ان صالح فرض شــــروطا 
تعجيزية قبل التوقيع على املبادرة التي تنص على 
رحيله.ولم تصدر اي مؤشرات حول رغبة الرئيس 
بالتنحي، داعيا انصاره الى حشد صفوفهم اليوم 

كما يحصل كل يوم جمعة في صنعاء.
كما وجه صالح دعوة الى الصحافيني حلضور 
عرض عسكري االحد املقبل مبناسبة الذكرى احلادية 
والعشرين للوحدة اليمنية، لكن »شباب الثورة« 
اكدوا انهم يحضرون القامة »حفل كرنڤالي« في 

املناسبة.
من جهتها، قالت توكل كرمان الناشــــطة في 
شــــباب الثورة ان »املبادرة اخلليجية ال تعنينا 
ونصر علــــى املضي في ثورتنا الى النهاية حتى 

خلع صالح«.
واضافت »لقد بدأنا التحرك في اجتاه الدوائر 
احلكومية والقصر الرئاسي منذ االربعاء املاضي 

وسنواصل ذلك«.
واعتبرت كرمان ان »املعارضة خسرت الكثير من 
انصارها بعد ان وافقت على املبادرة اخلليجية«.

في املقابل، اتهم املؤمتر الشعبي العام )احلزب 
احلاكم باليمن( حتالف أحزاب اللقاء املشترك بأنه 
تسبب في عدم توقيع املبادرة اخلليجية بشأن حل 
األزمة السياسية باليمن أمس في صنعاء، مؤكدا 
أن املؤمتر على اســــتعداد لتوقيعها في أي وقت، 

ولكن مع أحزاب معترف بها.
وقال مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤمتر 
الشعبي العام في تصريح صحافي له امس إن املؤمتر 
وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الدميوقراطي 
رحبــــوا منذ البداية باملبــــادرة املقدمة من وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وتعاملوا معها بإيجابية تامة وأبدوا االســــتعداد 
للتوقيع علــــى تلك املبادرة مع األحزاب املعترف 

بها قانونا واملمثلة في مجلس النواب.
وتابع املصدر قائال إن أحزاب اللقاء املشترك 
ومن معهم من القوى املتطرفة واإلرهابية ظلت على 
موقفها املتشدد وتصعيدها لألوضاع وأصرت بتعنت 
شديد على أن يتم التوقيع على االتفاقية من قبل 
عناصر وكيانات غير شرعية خارجة على القانون 
وغير معترف بها وغير قادرة على الوفاء مبا ورد 
في االتفاقية وآلية تنفيذها من بنود والتزامات وهو 
ما رفض املؤمتر الشعبي العام وحلفاؤه القبول 
به مؤكدين متسكهم بالتوقيع على االتفاق من قبل 

أحزاب معترف بها قانونا.

تشيني رئيس الظل ينتهي من كتابة 
مذكراته »في حياتي«

قالت ليز تشيني ابنة نائب الرئيس االميركي 
السابق ان والدها انتهى من كتابة مذكراته التي 
ســــتصدر قريبا في كتاب بعنوان »في حياتي: 
مذكــــرات شــــخصية وسياســــية«، وان الكتاب 
»سيتضمن مسلسال من املفاجآت واالسرار التي 
لم تكن معروفة من قبل«.واوضحت ليز ان الكتاب 
سيكشف عن آراء نائب الرئيس الذي اثار جدال 
لم يتوقف في العاصمة االميركية خالل سنوات 
رئاســــة جورج بوش في عدد من القضايا التي 
التزال محال للنقاش اآلن، واضافت »ستكون تلك 
االراء واضحة وصريحة على نحو قد يؤدي الى 
اغضاب البعض«.وفي ردها على سؤال من اجهزة 
االعالم االميركية حول ما ذكره الرئيس بوش من 
ان تشيني لم يكن سعيدا برفض الرئيس العفو 
عن مساعد تشيني لويس ليبي، قالت »ليس هذا 

اال تفصيلة صغيرة. ان الكتاب سيتضمن عددا من 
االمور التي لم تكن معروفة ابدا من قبل«.

وتوقع محللــــون ان يتعرض نائب الرئيس 
السابق ملا حدث في البيت االبيض وقاد الى اتخاذ 
قرار شــــن احلرب على العراق والى عالقته مع 
كل من الرئيس بوش ووزير اخلارجية االسبق 
كولن پاول والى تفصيــــالت الوقائع التي تلت 
هجوم 11 ســــبتمبر.وكان دور تشيني قد حتول 
طبقا لرواية بعد معارضــــي الرئيس بوش الى 
دور محوري جتاوز احيانا دور بوش نفســــه، 
فقد اتهم تشــــيني انه »رئيس الظل« وبأنه ترك 
للرئيس دورا هامشيا بســــبب تدخله في كافة 
التفصيالت السيما السياسة اخلارجية التي تعد 

خارج صالحيات نائب الرئيس.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

املفوضية األوروبية تريد اتفاقًا على مرشح لرئاسة صندوق النقد

ستروس ـ كان يستقيل ويتعهد باخلضوع ملراقبة صارمة
عواصمـ  وكاالت: قدم مدير عام 
صندوق النقد الدولي الفرنســــي 
دومينيــــك ســــتروس ـ كان أمس 
اســــتقالته من منصبه واكد على 
براءته من اتهام االعتداء اجلنسي 
املوجه اليه وانه »ســــيكرس كل 

جهوده« للدفاع عن نفسه.
واعلن صندوق النقد الدولي في 
بيان ان »دومينيك ستروس ـ كان 
أبلغ مجلــــس ادارة صندوق النقد 
الدولي بنيته االستقالة من منصبه 

كمدير عام مبفعول فوري«.
وارفق صنــــدوق النقد ببيانه 
رســــالة دفع فيها ستروس ـ كان 
ببراءته.وقال ســــتروسـ  كان من 
السجن الذي نقل اليه االثنني في 
نيويورك »اريد ان اقول للجميع انني 
انفي بشدة كل االدعاءات املوجهة 
ضدي«.واضــــاف في بيان »بحزن 
كبير اشــــعر بانني مضطر اليوم 
لتقدمي استقالتي ملجلس االدارة من 
منصبي كمدير عام لصندوق النقد 
الدولي«.وقال »اريد ان احمي هذه 
املؤسسة التي خدمتها بشرف وتفان، 
خصوصا انني أريد ان أكرس كل 
قوتي وكل وقتي وطاقتي الثبات 
براءتي«.واعــــرب عن اســــتعداده 
لوضعه حتــــت مراقبة دائمة ليال 
ونهارا في حال سمح له مبغادرة 
سجن »ريكيرز ايالند« في نيويورك 
الذي نقــــل اليه منذ االثنني بتهمة 
اعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب.

وقال ستروسـ  كان في تصريح 
حتت القســــم »اتخلى طوعا عن 

يتراوح عدد أعضائها بني 16 و23 
شخصا، اجتماعا مغلقا ودون حضور 
القاضي لالستماع الى شهادات الدفاع 
واالدعاء واتخاذ القرار حول ادانة 
ستروسـ  كان.وفي حال عدم ادانته، 
فسيخرج حرا بعد اسقاط الدعوى 
لعدم كفاية االدلة. اما في االحتمال 
اآلخر، فسيتعني عليه ان يقرر ما 
اذا كان ســــيقر بالذنب او سيدفع 
ببراءته. اذا استمر على موقفه املصر 
على براءته فستتم محاكمته على 
االرجح في غضون بضعة أشهر. 
اما اذا غير رأيه واقر بذنبه فسيتم 
التفــــاوض في العقوبة بني الدفاع 
واالدعاء.تعيش املدعية وهي في 
الثانية والثالثني من العمر مع ابنتها 
البالغة خمسة عشر عاما لوحدهما 
في شقة بالبرونكس، احلي الشعبي 

الكبير شمال نيويورك.
مــــن جانبها قالــــت املفوضية 
األوروبية أمــــس ان دول االحتاد 
األوروبي ينبغي ان تتفق على مرشح 
قوي ليحل محل دومينيك ستراوس 
كان في رئاسة صندوق النقد الدولي.

وقالت متحدثة باسم املفوضية في 
إفادة صحافيــــة دورية »بينما ان 
اجلنسية ليست معيارا فيما يتعلق 
باخلالفة فمــــن الطبيعي ان تتفق 
دول االحتاد األوروبي باعتباره أكبر 
مساهم في الصندوق على مرشح 
قوي وكفء يستطيع ان ينال دعم 
الدول األعضاء في صندوق النقد 
لقيادة هذه املؤسسة املهمة للغاية 

في املستقبل«.

والبالغ أربعة ماليني دوالر.
وجــــاء فــــي طلب االفــــراج ان 
»الزوجني اشتريا املنزل في العام 
2007«، وارفقــــوا بالطلــــب صكا 
بامللكية باسم ان سانكلير زوجة 

ستروس ـ كان.
في غضــــون ذلك، حاول جيف 
شــــابيرو محامي املدعيــــة عاملة 
التنظيف، ان ينفي مســــبقا امام 
التلفزيون فرضية حصول عالقة 
جنســــية بالتراضي بني موكلته 
وســــتروس ـ كان وهــــو ما ميكن 
ان يثيره الدفاع.وأكد شابيرو ان 
موكلته مستعدة لالدالء بشهادتها 
امام احملكمة بحضور ستروس ـ كان، 
الذي كان حتى بضعة ايام مضت 
احد اكثر الرجال نفوذا في العالم.

وقال لقناة »ان.بي.سي« انه »عندما 
سيســــتمع احمللفون الى شهادتها 
ويرونها وسيكون بوسعها أخيرا 
ان تروي قصتها علنا« سيدركون 
»ان ما حصل فــــي تلك الغرفة لم 
يكن أبدا بالتراضي«.وأضاف لشبكة 
»ان.بي.سي« »ليس لديها أي افكار 
مسبقة فهي تقوم بذلك ألنها تعتقد 
انه الصواب وان عليها القيام به«، 
ورفض على غرار شقيق املدعية اي 

»فرضية بوجود مؤامرة«.
من جهتها، أدلت عاملة التنظيف 
في فندق سوفيتل مبانهاتن وهي 
غينية في الثانية والثالثني ولها ابنة 
في اخلامسة عشرة بشهادتها أمس 

األول أمام هيئة احمللفني.
وعقدت هيئــــة احمللفني التي 

اي اجــــراء كان ملغــــادرة الواليات 
املتحدة«.

وســــيحاول وكالء الدفاع عن 
املدير العام لصندوق النقد الدولي 
احلصول على االفراج عنه من خالل 
اقتراح اجراءات مراقبة صارمة مثل 
وضع سوار الكتروني، حسب ما 
ذكرت محطة التلفزيون االميركية 

»سي.ان.ان«.
ويعتبر محامو ستروس ـ كان 
الذين يقترحون دفع كفالة بقيمة 
مليون دوالر ان هذا االخير »لديه 
االمكانات املالية الكافية« لتسديد 
املبلغ، بحســــب الطلب الذي رفع 
أمام احملكمة العليا لوالية نيويورك 
ونشر مســــاء األربعاء على موقع 

»نيويوك تاميز« االلكتروني.
ولدعم طلبهــــم، عرضوا ثمن 
املنزل الذي يقيم فيه في واشنطن 

صورة ستروس كان كما وزعت في وثيقة خاصة بالسجن              )رويترز(

اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث األزمة

والدتا األميركيني احملتجزين في إيران تضربان عن الطعام

خبراء الوكالة الدولية يتهمون مسؤولني إيرانيني  بالتجسس عليهم 
أفــــادت  عواصــــم ـ وكاالت: 
صحيفة »ديلي تلغراف« الصادرة 
امــــس أن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حتقق في قيام مسؤولني 
ايرانيني باختراق الهواتف النقالة 
واحلواسيب الشــــخصية لثالثة 
من خبرائهــــا بحثا عن معلومات 

سرية.
وقالــــت الصحيفة إن اخلبراء 
يعتقدون أن أجهزتهم االلكترونية 
تعرضت لالختراق حني تركوها بال 
رقابة خالل جوالت التفتيش على 

املواقع النووية في ايران.
الثالثة،  واضافت أن اخلبراء 
إلــــى دولة عضو  الذين ينتمون 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وحتدثوا بشرط عدم الكشف عن 
هويتهم، اكدوا أن احلادث وقع في 

وقت سابق من العام احلالي.
ونسبت إلى أحد اخلبراء قوله 
إنه وزميليه اآلخرين نبهوا الوكالة 
الذرية ومقرها  الدولية للطاقــــة 
ڤيينا »بوقوع أحداث غير عادية 
خالل جولتهم التفتيشية في ايران 

وقيام غربــــاء بالعبث مبعداتهم 
االلكترونية«.

وأشــــارت إلــــى أن اخلبيرين 
إنهمــــا ال ميلكان  قــــاال  اآلخرين 
املزيد من املعلومــــات حول تلك 

األحداث.
في غضون ذلك، أعلنت والدتا 
أميركيني معتقلني في إيران بتهمة 
التجسس أنهما بدأتا أمس إضرابا 
عن الطعــــام احتجاجا على عدم 
تلقيهما أي معلومات حول مصير 

ولديهما.
وكانت محاكمة شــــاين بوير 
وجوش فتال احملتجزين في إيران 
منذ 21 شــــهرا قد أجلت األسبوع 
املاضي من دون تقدمي أي تفسير.

ونقلت شبكة »سي.ان.ان« عن والدة 
بوير سيندي هيكي »لم نتلق أي 
معلومات عن شاين وجوش منذ 
عدة أشــــهر ونخشى أن يكون قد 
بدآ إضرابا عن الطعام لالحتجاج 

على هذا التأجيل األخير«.
وأضافت هيكي »نقلق من أنهما 
ال يحصالن على رعاية طبية مالئمة 

وقد تكون حياتهما بخطر«. 
وحثت لورا فتال والدة جوش 
الســــلطات اإليرانية على اإلفراج 
عنهما وقالــــت إن »الذي يتحمل 
مسؤولية منع اإلفراج عن ابنينا 
يجلب العار إلى إيران« وأضافت 
»حرم شاين وجوش من العدالة 
والتعاطف لفترة طويلة واليوم 
نبدأ إضرابا عن الطعام ونقف إلى 
جانب ابنينــــا ونحث إيران على 
التوقف عن معاقبتهما ومعاقبة 

عائلتينا«.
من جهتها، قالت عائلة سارة 
شورد خطيبة بوير التي كانت قد 
اعتقلت معهما وأفرج عنها الحقا 
بكفالة مالية إنها ستبدأ اإلضراب 

عن الطعام يوم غد.
وكان األميركيون الثالث شورد 
وبوير وفتال اعتقلوا في يوليو 
2009 بعــــد اجتيازهــــم احلدود 
العراقية مع إيران من جهة كردستان 
العراقية بشكل غير شرعي حسبما 
التي  الســــلطات اإليرانية  أفادت 

اتهمتهم بالتجسس.

»ويكيليكس«: بوتني أمر بعرقلة النووي 
اإليراني في 2006

عواصم ـ أ.ف.پ: كشفت وثيقة من موقع ويكيليكس نشرتها صحيفة 
»يديعوت احرونوت« أمس ان الرئيس الروسي السابق فالدميير 

بوتني امر بشكل سري عام 2006 بعرقلة البرنامج النووي االيراني.
وبحسب الصحيفة، فإن املدير العام للجنة االسرائيلية للطاقة النووية 

جدعون فرانك التقى في 7 فبراير 2006 السفير االميركي لدى تل 
ابيب ريتشارد جونز البالغه مبضمون محادثات أجراها مع مسؤولني 
روس خصوصا وزير اخلارجية سيرغي الفروف ونائب وزير الدفاع 

الروسي سيرغي ايڤانوڤ واخيرا نظيره الروسي سيرغي كيرينكو.
واضاف املصدر نفسه انه خالل احملادثات ابلغ كيرينكو فرانك ان 

الروس سيقومون بتأخير تسليم ايران الوقود االضافي حملطة بوشهر 
»السباب فنية« بأوامر شخصية من بوتني نفسه.

وتضيف الصحيفة نقال عن وثائق »ويكيليكس« ان الروس اتخذوا 
هذا القرار، ألن االيرانيني هددوهم بقدرتهم على اثارة اضطرابات في 

الشيشان.

»الپنتاغون« ترفض نشر تفاصيل اغتيال زعيم القاعدة.. ومواقع إنترنت تبث آخر رسالة له

بن الدن يحّذر من انحراف الثورات العربية 
ويدعو  إلى تأسيس مجلس لـ »تقدمي  الرأي واملشورة«

عواصــــم ـ وكاالت: فــــي وقت 
الدفــــاع األميركية  أعلنت وزارة 
)الپنتاغون( بشكل نهائي أنه ال نية 
لديها للكشف عن تفاصيل عملية 
تصفية زعيــــم تنظيم »القاعدة« 
أسامة بن الدن انطالقا من اعتبارات 
أمنية، بثت مواقع جهادية تابعة 
للقاعدة الشريط الذي سجل قبل 

مدة من مقتله.
وأشــــاد بن الدن في الشريط 
بثورتي تونس ومصر وتوقع ان 
تعم »رياح التغيير« جميع الدول 

االسالمية.
وقــــال زعيم تنظيــــم القاعدة 
الراحل في التســــجيل الذي تبلغ 
مدته 12 دقيقة و37 ثانية »اضاءت 
الثورة من تونس، فأنست بها االمة، 
واشرقت وجوه الشعوب، وشرقت 
حناجر احلكام، وارتاعت يهود لقرب 
الوعود، فباسقاط الطاغية سقطت 
معاني الذلــــة واخلنوع واخلوف 
واالحجام ونهضت معاني احلرية 

والعزة واجلرأة«.
كما تطرق بن الدن الى الثورة 
املصرية، اال انه لم يأت على ذكر 
سقوط نظام حســــني مبارك، ما 
يوحي بان الرســــالة سجلت على 
االغلب قبل وقوع ذلك في 11 فبراير.

وقال بن الدن: »بسرعة البرق اخذ 
فرســــان الكنانة قبسا من احرار 
تونس الى ميدان التحرير فانطلقت 
ثــــورة، ثورة  ثورة عظيمة واي 
مصيريــــة ملصر كلها ولالمة كلها 

ان اعتصمت بحبل ربها«.
واضــــاف »احســــب ان رياح 
التغيير ســــتعم العالم االسالمي 
ان  الشباب  بأسره، فينبغي على 

يعدوا لالمر ما يلزم«.
كما دعا بن الدن بقية الشعوب 
العربية واالســــالمية الى االقتداء 

العبودية ألهواء احلكام والقوانني 
الوضعية والهيمنة الغربية«.

وأضاف »في هــــذا املقام أذكر 
الصادقني بأن تأســــيس مجلس 
لتقدمي الرأي واملشورة للشعوب 
املهمة  املسلمة في جميع احملاور 

واجب شرعي.
ومن بــــني مهام هــــذا املجلس 
بحسب بن الدن »إنقاذ الشعوب« 
التــــي تكافح إلســــقاط »طغاتها« 
و»توجيه الشعوب التي أسقطت 
احلاكم وبعض أركانه باخلطوات 
املطلوبة »حلماية الثورة وحتقيق 
أهدافها« إلى جانب »التعاون مع 
الشعوب التي لم تنطلق ثوراتها 
بعد لتحديد ساعة الصفر وما يلزم 
قبلها«، وأضاف »أحسب ان رياح 

التغيير ستعم العالم«.
وحذر بن الدن من ان املنطقة 
»شهدت قبل بضعة عقود ثورات 
عديدة فرح الناس بها ثم ما لبثوا 
أن ذاقوا ويالتها« ودعا الى جتنب 
تكرار ذلك من خالل »ثورة الوعي 
املفاهيم«، ونصح في  وتصحيح 
سبيل ذلك بقراءة كتاب »مفاهيم 
ينبغي أن تصحح« للشيخ محمد 
قطب.وكان راديو »سوا« األميركي 
نقل أمس، عن وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس قوله ان األحاديث 
الكثيرة حــــول عملية تصفية بن 
الدن تثير قلقا لديه، وأن وزارته 
قررت عدم نشر أي تفاصيل خوفا 
على سالمة العسكريني األميركيني 
الذين نفــــذوا هذه العملية وأفراد 

عائالتهم«.
 وأضاف غيتس »ان نشر املزيد 
من التفاصيل عن عملية تصفية 
بن الدن يجعــــل القيام مبثل هذه 
العمليــــات فــــي املســــتقبل أكثر 

صعوبة«.

السابق قال انه سجلها قبل أسبوع 
من مقتله.

ويبدأ بن الدن رسالته بتوجيه 
اخلطاب إلى »األمة اإلسالمية« قائال 
»أمتي املســــلمة: نراقب معك هذا 
احلدث التاريخي العظيم ونشاركك 
الفرحة والسرور والبهجة واحلبور، 
األمــــة وجهها ترقب  طاملا ميمت 
الذي الحت بشــــائره من  النصر 
املشرق فإذا بشمس الثورة تطلع 

من املغرب«.
وشــــدد علــــى ضــــرورة عدم 
الوقوف عند احللول الوسط مع 
األنظمة السابقة.وبحسب الرسالة 
الصوتية التي تخللها الكثير من 
املقاطع الشعرية، قال بن الدن ان 
»األمة اإلسالمية« أمام »مفترق طرق 
خطير وفرصة تاريخية عظيمة 
نادرة للنهوض باألمة والتحرر من 

بثورتي تونس ومصر.
وقال موجها حديثه اليهم »يعي 
احلكام ان الشعب خرج ولن يعود 
حتى تتحقق الوعــــود، ان الظلم 
في بالدنا قد بلغ مبلغا كبيرا وقد 
تأخرنا كثيرا في تغييره، فمن بدأ 
فليتم نصره اهلل ومن لم يبدأ فليعد 

لالمر عدته«.
القاعــــدة حذر من  لكن زعيم 
سقوط الثورات العربية احلالية، 
كما ســــابقاتها في حــــال لم يتم 
املفاهيم« وحض على  »تصحيح 
الرأي  تشــــكيل مجلس لتقــــدمي 

واملشورة للشعوب املسلمة.
وذكرت شبكة »ســــي.ان.ان« 
األميركية ان الرسالة حتمل شعار 
الذراع  مؤسسة »السحاب« وهي 
اإلعالمية للتنظيم الذي سبق له أن 
تعهد بنشر رسالة صوتية لزعيمه 

الصورة التي وزعها موقع السحاب اإللكتروني والتي رافقت بث رسالة بن الدن األخيرة  )أ.پ(

أطفال ونساء يؤدون الصالة خالل إحدى املظاهرات في صنعاء


