
املخابرات الفرنسية: القاعدة لديها إمكانات لشن هجمات كبرى
باريس - أ ش أ: قال مدير املخابرات الداخلية الفرنسية بيرنار سكارسينى إن تنظيم القاعدة في 
بالد املغرب اإلسالمي لديه اإلمكانات لشن هجمات إرهابية كبرى.
وأشار سكارسينى - في حديث نشرته أمس »لو تيليغرام« الفرنسية - إلى أن تنظيم القاعدة 
في بالد املغرب اإلسالمي لديه إمكانات مادية هامة، نتيجة األموال التي حصل عليها كفدية من 
أجل إطالق سراح العديد من الرهائن األجانب الذين كان يحتجزهم في النيجر ومالي واجلزائر، 
ونتيجة العديد من أعمال التهريب التي يقوم بها في املنطقة.
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إيباك تطالب أعضاءها بالتزام األدب خالل إلقاء الرئيس األميركي - اخلائب أمله في نتنياهو - خلطابه اليوم

أثرياء يهود أميركيون يتخلون عن أوباما وواشطن حتذر من اعتراف دولي بفلسطني
بينها وبني فتح.

من جهتها اعتبرت وسائل 
إعالم إسرائيلية اخرى ان رئيس 
وزراء إسرائيل غادر اجتماعه 
الرئي����س األميركي باراك  مع 
أوباما وهو أكثر ثقة عما كان 
عليه عندما دخل االجتماع وذلك 
نقال مسؤولني لم يكشف عنهم 
الواليات املتحدة  إلى  سافروا 

مع رئيس الوزراء.
ونق����ل موق����ع صحيف����ة 
أحرون����وت«  »يديع����وت 
االسرائيلي عن مسؤول قوله 
بعد االجتماع »هناك خالفات 
لكن العالقات طيبة«، وأوضح 
رئيس الوزراء أن إسرائيل لن 
تنسحب حتى حدود 1967 وفقا 
ملا ذكره املسؤول الذي لم يكشف 
عن هويته مضيفا أن إسرائيل 
»لن تقبل بالجئني أو تتحدث 
إلى حماس، عليهم أن ينسوا 
ذلك«. وقال مس����ؤول آخر لم 
يكشف عن هويته سلوك أوباما 
كان واضحا للغاية وأظهر أنهم 
حاولوا تهدئة االمور، ومأدبة 
غداء خاصة كانت طريقة أخرى 
لتقليص التوترات، لقد ادركوا 
أنهم ذهب����وا بعيدا للغاية مع 

نتنياهو.
ونقل عن مس����ؤول آخر أو 
رمبا نفس املسؤول قوله في 
صحيفة »جيروزاليم بوست«. 
إن نتنياهو خرج من االجتماع 
مع أوبام����ا وهو اكثر ثقة مما 
كان عليه عندما دخل االجتماع، 
ولم يوضح املسؤول السبب 

في ذلك.
وقال املس����ؤول انه أوضح 
أنه من اخلطر أن يكون هناك 
»توقعات غي����ر واقعية« وأن 
زي����ادة آم����ال الفلس����طينيني 
النس����حاب إس����رائيلي كامل 
إلى حدود 1967 أو احتمال أن 
تسمح إسرائيل بعودة الالجئني 
الفلسطينيني إلى إسرائيل ميثل 

ذلك متاما.

اليهودي، مشيرا الى ان تركيز 
نتنياهو على قضية حدود 1967 
وردت ف����ي اخلطاب يعني انه 
ابتعد كثيرا عن التقاط الفكرة 
التي وردت فيه، وكان نتنياهو 
كرر ف����ي تصريحات أصدرها 
اخلمي����س واجلمعة املاضيني 
رفضه لدعوة أوباما الى التوصل 
التفاق سالم مع الفلسطينيني 
على أساس العودة الى حدود 
العام 1967 قائال ان هذه اخلطوط 
ال »ميكن الدفاع عنها« في ظل 
احلقائق الدميغرافية واألمنية 

القائمة حاليا في املنطقة.
وأقر املسؤول ان أوباما أعرب 
عن استيائه من الطريقة التي 
يجري فيها التعاطي مع عملية 
السالم، مشيرا الى ان الرئيس 
األميركي قدم في خطابه نظرته 
لكيفية البدء في هذه العملية 
مبا في ذلك املساهمة في جتنب 
ما سيحدث في سبتمبر املقبل. 
وقال املس����ؤول »هذه املرة قد 
ينتهي األمر في اجلمعية العامة 
باعت����راف 187 دول����ة بالدولة 
الفلسطينية ووقوف دولتني 
ضد ذلك« في إشارة الى الواليات 
املتحدة وإسرائيل، وأضاف ان 
»األمر سيكون سيئا بالنسبة 
إلس����رائيل والواليات املتحدة 

أيضا«.
وق����ال ان نتنياه����و »دفع 
بصراحة الى تفاقم الوضع بني 
البلدين وقد صعد الى الشجرة 
وال احد يعرف كيف س����ينزل 
منه����ا، وأوضح املس����ؤول ان 
الى حدود 1967  أوباما  إشارة 
ومبادل����ة األراضي كأس����اس 
للمفاوض����ات وليس كنتيجة 
نهائية، وش����دد املسؤول على 
القول »نحن ال نرى أي فرق بني 
ما تفعله حماس وما تقوم به 
إسرائيل«، مضيفا «ان الواليات 
املتحدة تعت����رف بأن حماس 
منظمة إرهابية« وانها حذرة 
من املصاحلة األخيرة التي جرت 

بالصمت جتاه مقاطع اخلطاب 
الذي ال يوافقون عليها.

وكان بعض اعضاء املنظمة 
قد روج����وا لفكرة تقضي بأن 
يلتزم احلضور بالصمت الكامل 
وان ميتنعوا متاما عن التصفيق 
للرئيس سواء في بداية اخلطاب 
او خالل����ه او بعد االنتهاء من 
القائ����ه، إال ان قيادات املنظمة 
اعتب����روا ذلك يندرج في عداد 
املواقف غير الالئقة التي ينبغي 
جتنبها. في املقابل حذر مسؤول 
أميركي إسرائيل من أن رفض 
رئيس وزرائها بنيامني نتنياهو 
التي أعلنها  ملقترحات السالم 
الرئيس باراك أوباما في خطابه 
يوم اخلميس املاضي قد يؤدي 
الى اعتراف دول العالم باإلعالن 
عن دولة فلسطينية في األمم 

املتحدة في سبتمبر املقبل.
ونقلت صحيفة »هآرتس« 
امس السبت عن مسؤول في 
وزارة اخلارجية األميركية رفض 
ذكر اسمه قوله ان أوباما يشعر 
بخيبة أمل إزاء رد فعل نتنياهو 
الش����رق  عل����ى خطابه حول 
األوسط، واعتبر املسؤول ان 
نتنياهو ارتكب خطأ بتركيزه 
على قضية حدود عام 1967 بدال 
من النظر الى مجمل سياسته 
بصورة عامة، خاصة وان البديل 
إعالن الفلسطينيني إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة من جانب 

واحد في األمم املتحدة.
وقال املس����ؤول ان خطاب 
الكثير  أوباما »احت����وى على 
الت����ي تؤكد دعمه  من األمور 
إلس����رائيل» وحتذي����ره م����ن 
املصاحل����ة ب����ني حركتي فتح 
وحم����اس وأدانته ملا اس����ماه 
»لإلرهاب« الذي ترتكبه األخيرة 
ودعوته للفلسطينيني الى وقف 
خطواتهم اخلاصة باالعتراف 

الدولي بدولتهم.
وأضاف املسؤول ان أوباما 
اعترف بإسرائيل كدولة للشعب 

منتشرة على نطاق واسع بني 
الناخبني اليه����ود كما يتضح 
التي  اليهودية  من الصح����ف 
تصدر ف����ي الواليات املتحدة، 
ولهذا الس����بب فق����د أصدرت 
منظم����ة ايباك التي تعد أقوى 
مكونات اللوبي االسرائيلي في 
الواليات املتحدة بينا موجها 
ألعضائها بالتزام األدب خالل 
إلقاء الرئيس خلطابه في مؤمتر 

املنظمة اليوم األحد.
وقال البيان املوجه لألعضاء 
ان املنظم����ة تنتظر ان يعامل 
احلضور رئيس الواليات املتحدة 
باللياق����ة الضرورية ملعاملة 
رئيس البالد، وطلبت املنظمة 
من االعض����اء عدم الصياح او 
املقاطعة او الصفير وااللتزام 

إس����رائيل«. وقالت مسؤولة 
اليهودية  االتصال باجلالي����ة 
في حمل����ة انتخاب اوباما عام 
2012 السيدة بني بريتزيكر ان 
هناك بالفعل صعوبات في إقناع 
املتبرعني اليهود بدعم اوباما، 
وأضافت »هناك من يشوهون 
سجل الرئيس في دعم إسرائيل 
عن عم����د إلفادة املرش����حني 
اجلمهوريني، وعلينا ان نقوم 
مبهمتنا ف����ي تثقيف الناخب 
اليهودي ب����أن التزام الرئيس 
اوباما بأمن إسرائيل ورخائها 
هو التزام أقوى كثيرا مما كان 

عليه في اي وقت مضى«.
بيد ان حالة االس����تياء بني 
أنصار اس����رائيل بسبب ذكر 
اوبام����ا حل����دود 1967 تب����دو 

موق����ف الرئيس جورج بوش 
كم����ا ورد ف����ي رس����الته الى 
آرييل  الوزراء االسبق  رئيس 
شارون«، وكانت تصريحات 
اوباما والرفض العلني الذي عبر 
عنه نتنياهو ملا قاله الرئيس 
االميركي ف����ي خطابه قد اثارا 
جدال واسعا في صفوف اجلالية 

اليهودية األميركية.
وقال احد اكب����ر املتبرعني 
اليهود حلملة اوباما في 2008 
وهو صاحب شركة مقاوالت 
أخ����رى ف����ي فيرجينيا يدعى 
روب����رت كوبالن����د ان����ه قرر 
عدم التصوي����ت للرئيس في 
املقبل����ة واضاف  االنتخابات 
كوبالند »انني اش����عر بخيبة 
امل في هذا الرئيس، لقد خذل 

عواص����م � أحم����د عبداهلل 
ارتفع مس����توى  والوكاالت:  
التوتر بني أميركا وإس����رائيل 
عشية خطاب الرئيس األميركي 
باراك أوباما امس أمام اللوبي 
الداعم إلس����رائيل  اليه����ودي 
واملسمى »ايباك« بسبب مواقفه 
الداعمة لدولة فلسطني، فقد قال 
مايكل آدلر وهو احد كبار ممولي 
احلملة الرئاسية الدميوقراطية 
في الواليات املتحدة انه حذر 
البيت األبيض من اتباع سياسة 
مستفزة جتاه رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو قبل 
أيام من لقاء األخير بالرئيس 
اوباما في البيت األبيض أمس 

األول.
وقال آدلر الذي راكم ثروة 
كبيرة من أعمال املقاوالت في 
والية فلوري����دا »قلت للبيت 
األبي����ض ان م����ن الضروري 
التزام احلذر بس����بب شكوك 
اجلالية اليهودية في مدة تأييد 
اوباما السرائيل، وبعد خطاب 
الرئي����س واضط����رار رئيس 
التعبير  الى  الوزراء نتنياهو 
عن خالفه معه علنا فان هذه 
الشكوك ستتأكد ان الرئيس ال 
يبدي حساسية كافية ملوقفنا 
رغم دعمنا له، واعتقد ان موقفه 
االخير س����يكون له ردة فعل 

سلبية«.
البيت  الناطق باسم  وكان 
األبيض جاي كارني قد حاول 
التخفي����ف من وقع م����ا قاله 
الرئي����س عن اعتب����ار حدود 
1967 أساس����ا للتفوض بقوله 
في مؤمتره الصحافي اليومي 
أول من أم����س ان هذا املوقف 
ليس جديدا وان����ه مثبت في 
االوراق الرس����مية التي حتمل 
تبادالت احلكومتني األميركية 
واإلسرائيلية حول هذا القضية. 
وقال كارني »كان هذا هو موقف 
املثبت  الرئيس بيل كلينتون 
واملوثق وكان ه����ذا ايضا هو 

مقهى جديد يحمل اسم أوباما  في بلدة مانيغول اإليرلندية احتفاء بزيارة الرئيس األميركي إلى البلدة التي كان يعيش فيها بعض أجداده    )رويترز(

)ا.پ( أطفال ليبيون أمام رسم كاريكاتيري للعقيد القذافي    

8 فصائل ترفض تسمية مرشحني حلكومة 
الوحدة: حماس وفتح حتتكران القرار

غ���زة � يو.بي.آي: أعلن���ت ثماني قوى من 
فصائ���ل منظمة التحرير الفلس���طينية امس 
االمتناع عن املش���اركة في تس���مية مرشحني 
لرئاس���ة وعضوية حكومة الكفاءات الوطنية 
املنوي تشكيلها بناء على اتفاق املصاحلة املوقع 

في القاهرة أواخر الشهر املاضي.
وقالت الفصائل في بيان تلقت يونايتد برس 
انترناشونال نسخة منه إن »هذا القرار يأتي 
احتجاجا على نهج االحتكار الثنائي للقرار من 
قبل حركتي فتح وحماس اللتني انفردتا ببحث 
وإقرار آليات تنفيذ االتفاق مبعزل عن مشاركة 
س���ائر القوى والشخصيات التي ساهمت في 

احلوار الوطني«.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء إثر اجتماع 
قيادي عقدته مساء أمس األول وقالت إنها »إذ 
تبارك كل جهد يفضي إلى إجناز املصاحلة تعد 
نفسها في حل من املسؤولية عن اخلطوات التي 
تتقرر باالتفاق الثنائي بني قطبي االنقسام«.

ورأت الفصائل أن »هذا األمر ال يبشر بفتح 
صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة 
التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة 

وطنية راسخة«.
والفصائل املوقعة على البيان هي: اجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدميوقراطية 
لتحرير فلسطني وحزب الشعب الفلسطيني 
واالحتاد الدميوقراطي الفلسطيني )فدا( إضافة 
إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة 
التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية 

واجلبهة العربية الفلسطينية.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن حركتي 
حم���اس وفتح اتفقتا خالل مش���اوراتهما في 
القاهرة االثنني والثالثاء املاضيني على أسماء 
من املستقلني والتكنوقراط مرشحني ملنصب 
رئيس الوزراء وش���غل حقائب في احلكومة 
املقبلة على أن يجري التشاور بشأنها كل طرف 

مع قيادته ومع باقي القوى.

عمان � يو.بي.آي: اعتصم املئات من الشركس 
في األردن أمس السبت أمام السفارة الروسية 
في عمان في وقفة صمت حتت شعار )احلق 
والوفاء( مطالبني روسيا باالعتذار عن حرب 
اإلبادة والتهجير التي مارستها روسيا القيصرية 

قبل نحو 147 عاما بحق الشراكسة.
ويحيي الشراكسة في الوطن األم والشتات 
في 21 مايو من كل عام ما يسمى يوم احلزن 
يوم اإلبادة للشعب الشركسي تذكيرا ملا عاناه 
أجدادهم من جرائم إب���ادة جماعية وتهجير 
قسري إلى أراضي الدولة العثمانية من قبل 
جيوش روسيا القيصرية في القرن التاسع 

عشر.
وارتدى معظم املش���اركني في االعتصام 
االزياء التقليدية الشركسية ورفعوا الفتات 
تدعو لعدم اقامة الدورة الش���توية لأللعاب 
االوملبيبة عام 2014 في سوتش���ي العاصمة 

التاريخية للشراكسة.
وكانت 14 منظمة وجمعية شركس���ية من 
مختلف دول العالم من بينها األردن وتركيا 
وفلس���طني دعت إلى التظاهر أمام السفارات 
واملمثليات الديبلوماسية الروسية في الذكرى 
147 إلبادة األمة الشركس���ية وتهجيرها من 

وطنها التاريخي.

وأش���ارت هذه املنظمات في بيان مشترك 
إلى أن روس���يا الفدرالية ارتكبت أول إبادة 
في تاريخ أوروبا احلديث بإبادتها الشراكسة 
وتدمير أوطانهم من أجل إقامة إمبراطوريتها 
مؤكدة أن روسيا التزال تخفي جرميتها عن 

أعني العالم.
وشدد البيان على ضرورة معارضة إقامة 
األوملبياد على أرض سوتشي عام 2014 وجاء 
فيه »لقد كانت سوتشي عاصمة شركسيا واملرفأ 
األساسي الذي شهد تهجير وإبادة شعب برمته. 
إن كراسنايا بوليانا التي أعلنت روسيا منها 
انتصارها على شركسيا قبل 150 عاما ستصبح 

املركز الرئيسي لأللعاب األوملبية«.
وبدأ الشراكسة بالوصول إلى األردن في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر ويقدر عددهم فيه 
بنحو 200 ألف شخص وهم ممثلون في البرملان 
بثالثة مقاعد وشغل العديد منهم مناصب عليا 

في الدولة منها رئاسة الوزراء.
ويعتبر س���عيد املفتي وهو شركسي احد 
أهم رؤس���اء الوزراء ف���ي األردن في حقبتي 
األربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي، 
وتعتبر مناطق صويلح ووادي الس���ير في 
شمال عمان مراكز إقامة الشركس في األردن 

إضافة إلى مدينة الزرقاء.

في ذكرى 21 مايو يوم احلزن

الشركس في األردن يطالبون روسيا 
باالعتذار عن إبادة أجدادهم 

»الناتو« يدّمر مراكز قيادية للقذافي 
وطرابلس تندد باحلصار البحري املفروض عليها

عواصم � وكاالت: أعلن حلف 
شمالي األطلسي )الناتو( في بيان 
ام����س ان طائرات����ه دمرت خالل 
الس����اعات املاضي����ة مبنى قيادة 
ومراقبة ومنشأة تخزين وعربة 
مدرعة واحدة بالقرب من العاصمة 

الليبية طرابلس.
وقال احللف في حتديثه اليومي 
حول العمليات في ليبيا ان طائراته 
دمرت أيضا وحدة قيادة ومراقبة 
عل����ى مقربة من مدينة )س����بها( 
ومخ����زن للذخائر وثالث قاذفات 
صواريخ أرض � جو بالقرب من 
مدينة )سرت( و3 قاذفات صواريخ 

في محيط مدينة )الزنتان(.
وبذل����ك يكون حلف ش����مالي 
األطلسي نفذ منذ بداية عملياته 
في ليبيا ي����وم 31 مارس املاضي 
ما مجموع����ه 7585 طلعة جوية 
بينها 2926 طلعة رافقتها ضربات 
ألهداف تابعة لنظام العقيد الليبي 

معمر القذافي.
ف����ي غضون ذلك، ن����دد نظام 
العقيد معم����ر القذافي »بحصار« 
بحري قال ان حلف شمال األطلسي 
يفرضه عليه بع����د تدمير 8 من 
البحرية في عدة موانئ  بوارجه 
من البالد في غارات شنها التحالف 

الدولي.
وقال النقيب عمران الفرجاني 
قائد حرس الس����واحل في مؤمتر 
صحافي ان »الب����وارج ال� 8 التي 
دمرت ملك حلرس السواحل الليبي 
وال يتجاوز طول الواحدة 50 مترا«. 
وأوضح ان ب����ني البوارج املدمرة 
فرقاطة واحدة يبلغ طولها 100 متر 
متلكها البحرية الليبية وكانت في 
ميناء طرابلس بغرض الصيانة، 
واصفا هجوم احللف األطلسي بأنه 

»جنون«.
وق����ال القائد فرجاني متحدثا 
عن »حصار بحري«، انه لم تغادر 
اي بارجة من البحرية او حرس 
السواحل ميناءها منذ 25 مارس 
إنذارا من احللف  عندما »تبلغنا 
األطلسي يحظر على مراكبنا اإلبحار 

حتى داخل مياهنا اإلقليمية«.
وأوضح ان 8 مراكب تستخدم 
لدوريات حرس السواحل أصيبت 
في الغارات: 5 في ميناء طرابلس 

واثنان في 5 وواحدة في سرت.

م����ن جانب����ه، أعل����ن احللف 
االطلسي انه دمر 8 بوارج حربية 

في هجمات منسقة.
وأعلن االميرال راس هاردينغ 
مس����اعد قائد عملي����ة »احلماية 
املوحدة« األطلسية في ليبيا »نظرا 
لتزايد اعتماده على القوة البحرية، 
لم يكن أمام احللف االطلسي من 
خيار سوى تنفيذ عمليات حاسمة 
حلماية املدنيني في ليبيا وقوات 

احللف في البحر«.
من جانبه، أعلن االحتاد االفريقي 
الذي ب����ات يع����رب صراحة عن 
حتفظاته حيال العمليات األطلسية، 
انه سيعقد قمة طارئة مخصصة 
للنزاع في ليبيا األربعاء واخلميس 

املقبلني في أديس أبابا.
وقد طلبت طرابلس عقد هذه 
القمة في ابريل من اجل إيجاد حل 

افريقي لالزمة.
ويقوم االحتاد األفريقي بوساطة 
ح����ول »خارطة طري����ق« وافق 
عليها القذافي لكن رفضها الثوار 

املطالبون برحيله قبل كل شيء. 
وقد سمحت غارات احللف األطلسي 
باستقرار خط املواجهة في شرق 
البالد بني البريقة واجدابيا على 
بعد 160 كلم جنوب غرب بنغازي 
»عاصمة« الثوار ومساعدتهم على 
فك احلصار عن مصراتة، املدينة 
الكبيرة احملاصرة على بعد 200 

كلم شرق طرابلس.
 في غضون ذلك، حث الرئيس 
أوبام����ا زعماء  ب����اراك  األميركي 
الكونغرس على تبني قرار يدعم 
املهمة العسكرية األميركية في ليبيا 
وذلك بعد انتهاء فترة الستني يوما 
القانونية التي تتطلب من الرئيس 
احلصول على تصديق الكونغرس 

على هذه العمليات.
وذك����رت ش����بكة »بلومبرغ« 
األميركي����ة أن أوباما وبعد مرور 
الكونغرس  إبالغه  60 يوما على 
رس����ميا أن املقات����الت األميركية 
أهدافا في ليبيا بعث  س����تهاجم 
أمس األول اجلمعة برس����الة إلى 

زعم����اء الكونغ����رس عب����ر فيها 
ع����ن دعمه القتراح »س����يؤكد أن 
الكونغرس يدعم املهمة األميركية 

في ليبيا«.
وقال ان هذا القرار »س����يؤكد 
املهم����ة  الكونغ����رس يدع����م  أن 
األميركية ف����ي ليبيا وأن فرعيه 
متحدان بالتزامهما في دعم تطلعات 
الشعب الليبي نحو حتقيق إصالح 

سياسي«.
انه  الرئي����س األميركي  وقال 
تعبي����را ع����ن دعم����ه للعمليات 
العس����كرية في ليبيا  األميركية 
»سيؤكد )الكونغرس( على االلتزام 
الثوار في  األميركي« مبس����اعدة 
ليبيا ويعزز »وحدة الهدف« بني 
التنفيذي والتش����ريعي  الفرعني 

للكونغرس.
ويقض����ي القان����ون األميركي 
بوجوب أن يحصل الرئيس على 
تصريح من الكونغرس بأي عمل 
عسكري خالل 60 يوما وإال يجب 

البدء بسحب القوات.


