
أوباما ألغى تعبير »احلرب على اإلرهاب« ولم يعدل كليًا عن توظيف منطقه
نيويورك ـ أ.ش.أ: تساءلت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية عن موعد إنهاء احلرب التي تقودها الواليات املتحدة 
في كل من أفغانستان والعراق، قائلة »هل سيكون هناك نهاية محددة للصراع في العراق وأفغانستان مع استمرار تورط 
القوات األميركية في ساحة احلرب؟ وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من عدول إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما عن 
استخدام تعبير »احلرب على اإلرهاب«، غير أنها لم تعدل كليا عن توظيف املنطق املراد به. وقالت الصحيفة - في تعليق 
لها حول جدوى شن الواليات املتحدة حلرب على أفغانستان والعراق فيما يعرف باحلرب على اإلرهاب ـ هل إذا ما مت 
إجالء قواتنا متاما من العراق وأفغانستان كما هو مقرر بالنسبة إلى العراق بحلول نهاية هذا العام، سيتم اعتبار حربنا هذه 
كجزء من حرب عاملية على اإلرهاب؟.
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عربية وعالمية
القربي يبحث مع سفيري واشنطن واالحتاد األوروبي تطويق مواجهات في صنعاء

خسائر أزمة اليمن ما بني  4 و 5 مليارات دوالر
 واألحمر يدعو احلرس اجلمهوري واألمن املركزي إلى االنضمام للثورة

لألحمر، وذلك على الرغم من الهدنة 
بني اجلانبني منذ يومني عندما بدأت 
جهود الوساطة، هزت عدة انفجارات 
العاصمة اليمنية صنعاء في وقت 
مبكر امس وسط معارك بني القبائل 
املعارض���ة للرئيس علي عبداهلل 

صالح،  والقوات املوالية له.
التقاري���ر ان خمس  وقال���ت 
انفجارات وقعت في منطقة احلصبة، 
بصنعاء، مقر األحمر الذي تخوض 
قواته مواجهات مسلحة عنيفة مع 

قوات الرئيس صالح.
في غضون ذل���ك، بحث وزير 
ف���ي حكومة  اليمني  اخلارجي���ة 
تصريف االعمال د.ابوبكر القربي 
امس مع سفيري واشنطن واالحتاد 
االوربي بصنعاء مساعي تطويق 
مواجه���ات وقع���ت ف���ي صنعاء 
االس���بوع املاضي بني قوات االمن 
اليمنية واتب���اع املعارض صادق 
االحمر اسفرت عن مقتل نحو 115 
من اجلانبني. وافادت وكالة االنباء 
اليمنية الرسمية )سبأ( بان القربي 
بحث مع سفيري الواليات املتحدة 
االميركية بصنع���اء جيرالد فاير 
ستاين واالحتاد االوروبي ميكليه 
شيرفونيه اوجه التعاون بني اليمن 
وكل من الواليات املتحدة واالحتاد 
املتواصلة  االوروب���ي واجله���ود 
لتطويق التداعيات األخيرة في حي 

احلصبة بالعاصمة صنعاء«.
وجرى خالل اللقاء بحث املساعي 
احلثيثة واملبادرات الهادفة للخروج 
من األزمة السياسية التي متر بها 

اليمن.

واألمن املركزي الذين ال نكن لهم إال 
كل التقدير واالحترام لن يضحوا 
بأنفسهم من اجل فرد واحد أو أسرة 
واحدة ولن يقفوا أمام اخليار الذي 
اختاره ش���عبهم في التغيير وفي 
احللم مبستقبل أفضل فهم ليسوا 
أقل وطنية من أبناء هذا الش���عب 
وليسوا مبعزل عما مارسه وميارسه 
علي صال���ح وما تبقى من نظامه 
من جتهيل ومصادرة حلقوق هذا 

الشعب«.
وأكد االحمر في الرسالة »ما زاد 
من عظمة هذه الثورة هو محافظتها 
على نهجها السلمي رغم ما حلق 
بالقائمني بها من الشباب املعتصمني 
سلميا من قتل وجرح ورغم استمرار 
احملاوالت من قب���ل من تبقى من 
النظام الفاسد جلر هذه الثورة إلى 
العنف واالقتتال«، بحسب  مربع 

املوقع االلكتروني.
وواصل في رس���الته »إن عدو 
هذا الشعب وخصمه الوحيد ليس 
احلرس اجلمهوري وال األمن املركزي 
وال أي وحدة من الوحدات العسكرية 
األخ���رى وإمنا عدو هؤالء جميعا 
ه���و علي صالح ال���ذي جثم على 
صدر ش���عبنا كل هذه السنوات 
وصادر ابس���ط حق���وق املواطن 
اليمن���ي لصاحله ولصالح أوالده 

وأسرته«.
وفيما تعثرت جهود الوساطة 
احمللية بني السلطة اليمنية والشيخ 
صادق األحمر بشأن وقف املواجهات 
القوات احلكومية  العسكرية بني 
وبني العناصر املس���لحة املوالية 

� وكاالت: قال وزير  صنع���اء 
ام���س إن األزمة  اليمني  التجارة 
السياسية التي تدفع اليمن إلى حافة 
احلرب األهلية قد كلفت االقتصاد 
ما يصل إلى خمسة مليارات دوالر 
وإن هناك حاجة ملس���اعدة عاجلة 

للحيلولة دون انهيار اقتصادي.
واكد وزير التجارة والصناعة 
هشام شرف عبداهلل في مقابلة مع 
رويترز »لدينا تقارير بأن اخلسائر 
تتراوح بني أربعة وخمسة مليارات 
دوالر«. واك���د ان م���ن املتوقع أن 
تتسبب األزمة السياسية في ارتفاع 
العجز إل���ى 7% من الناجت احمللي 
اإلجمالي مقارن���ة مع توقع أولي 
كان يبلغ 4%. الى ذلك، دعا شيخ 
مشايخ قبيلة حاشد الشيخ صادق 
بن عبداهلل بن حسني األحمر احلرس 
اجلمهوري واألمن املركزي وبقية 
الوحدات العسكرية إلى الوقوف إلى 

جانب ثورة الشعب السلمية.
وطالب االحمر في رسالة نشرها 
موقع »الصحوة نت« التابع حلزب 
اليمنى من اجل االصالح  التجمع 
املعارض امس افراد احلرس واالمن 
املركزي أن يكونوا حراس���ا أمناء 
ملا يطالب به الش���عب اليمني من 
ضرورة التخلص من االس���تبداد 
النظام  والتس���لط ورحيل ه���ذا 
الذي  التغيير  ليكونوا من صناع 

ينشده الشعب.
واضاف »ان اجليش في جميع 
وحداته هو جيش الشعب وليس 
ملكا لفرد أو أسرة،  وإنني على يقني 
)أ.ف.پ(بأن إخواننا في احلرس اجلمهوري  رجال قبائل مينيون موالون للشيخ صادق األحمر يحرسون منزله في صنعاء  

رفسنجاني: الوعي الشعبي في املنطقة لن يرحم حكامها
وما يحدث في سورية حركة شعب مقاوم

دبي ـ العربية.نت: وصف 
رئيس مجلس تشخيص 

مصلحة النظام في إيران أكبر 
هاشمي رفسنجاني ما يحدث 
في سورية بأنه حركة شعب 

مقاوم وأن الوعي الشعبي 
في املنطقة لن يرحم حكامها. 

ودعا رفسنجاني إلى إعادة 
ثقة الشعب اإليراني بالنظام، 
مكررا بعض اقتراحاته حلل 

أزمة االنتخابات الرئاسية 
املستمرة منذ يونيو 2009. 

وقال رفسنجاني في لقاء 
مع أطباء شاركوا في احلرب 

العراقية ـ اإليرانية التي 

اندلعت في سبتمبر 1980 
وتوقفت في أغسطس 1988 

»ما عاد الكذب واخلداع 
املؤقت وشراء األصوات 

باملال واالستيالء على 
بيت املال وأموال الشعب 

وغيرها من األساليب 
مؤثرا في الشعب ألنه فهم 

اللعبة ولن تنطلي عليه«. 
وأشار على موقعه الرسمي 

ونقلته الصحف اإليرانية 
امس، الى ما وصفه بكذب 
احلكومة والرئيس محمود 
أحمدي جناد واإلحصاءات 
التي يوردها باستمرار عن 

إجنازاته ووصفها بأرقام 
كاذبة، وقال »الكذب واإلعالن 
عن إحصاءات خيالية خلداع 
الشعب كذب لن ينطلي على 

اجلمهور«.
وأضاف »حتى إذا استلم 

البعض أمواال وباع صوته 
فهو يلعن هؤالء املكرة 

الكذابني«، وانتقد رفسنجاني 
تفكك املجتمع اإليراني بعد 

االنتخابات الرئاسية ودعا الى 
عزل الرئيس أحمدي جناد 

بقوله »عزل أبواحلسن بني 
صدر )أول رئيس للجمهورية 

االسالمية( وحد الشعب 

وجعله يشارك في احلرب بأيد 
خالية«.

وأشار الى أن الوعي الشعبي 
منتشر في املنطقة وهو لن 

يرحم احلكام، مؤكدا أن »العالم 
تغير ويجب أن ننظر الى 

املنطقة، فالشعب أصبح
يقظا واعيا ومجاهدا 

ومناضال«.
وختم حديثه قائال ان »الشعب 

في اليمن ينزل الى الشارع 
منذ شهور ويستشهد، وفي 
ليبيا الشعب يحارب ويقتل. 

وفي سورية الشعب أيضا 
يقاوم«.

احملافظون الدينيون يضغطون على جناد:  نأمل أن يعود إلى الصراط املستقيم
»يس����يئون الى النظام بإطالقهم 
اتهامات ال اساس لها من الصحة« 

ضد احلكومة.
وقال »انهم اشخاص خطرون 
للغاي����ة يضع����ون عقب����ات امام 

احلكومة والنظام«.
الهج����وم غير  ويس����جل هذا 
املسبوق على احمدي جناد واوساطه 
في وقت لم يخف الرئيس نيته في 
تقدمي مرشحني له بوجه الغالبية 
احملافظة احلالية في االنتخابات 

التشريعية في مارس 2012.
ورب����ط الطرفان املعركة حول 
محاولة اقالة مصلحي املقرب من 
املرش����د االعلى بهذا االستحقاق 
االنتخابي. وق����ال اجلنرال محمد 
علي جعفري قائد احلرس الثوري 
امس ان »التيار االنحرافي.. يسعى 
الستخدام املال والسلطة للتاثير في 
االنتخابات املقبلة«.وحذر سعيدي 
»على املس����ؤولني املكلفني مراقبة 
االنتخاب����ات ان يبقوا متيقظني.. 
حتى ال تتدخل احلكومة في العملية 

االنتخابية«.

مشيئة املرش����د الذي عارض في 
يوليو 2009 تعيني مشائي نائبا 
اول للرئيس، بإعطائه »املزيد من 

السلطة« كمدير ملكتبه.
كما جدد انقاداته لتمرد الرئيس 
في نهاي����ة ابريل على ق����رار اية 
اهلل خامنئي مبن����ع اقالة رئيس 
االستخبارات حيدر مصلحي، االمر 

الذي اشعل االزمة احلالية.
وختم ممثل املرشد االعلى »آمل 
ان يعود احمدي جناد.. الى الصراط 

املستقيم«.
ودافع احمدي جناد دائما حتى 
اآلن عن مستشاره الرئيسي نافيا 

عنه كل التهم.
كما دافع علنا هذا االسبوع عن 
مسؤول آخر من املقربني منه هو 
نائ����ب الرئيس حميد بقائي الذي 
يش����ير اليه القضاء واالوس����اط 
احملافظة بأصابع االتهام في العديد 
من القضايا الغامضة التي تنطوي 

على استغالل للسلطة.
ورد النائ����ب االول للرئي����س 
محمد رضا رحيمي منددا بالذين 

بإقالة مشائي العتباره ليبراليا جدا 
وقوميا جدا.

وقال اية اهلل محمد تقي مصباح 
يزدي بحسب ما نقلت عنه الصحف 
انه »اذا وصل التيار املنحرف الى 
السلطة، فسوف يسيء الى االسالم 
والى الثورة، وثمة مؤشرات على 

ان الدين في خطر«.
احملافظ����ون  كان  وبعدم����ا 
املتطرفون يتخوف����ون منذ زمن 
طويل م����ن تأثير مش����ائي على 
الرئيس، باتوا اليوم يتهمونه بأنه 

»سحر« احمدي جناد.
ولدع����م ه����ذه االتهامات اعلن 
القض����اء الذي تصدى للس����لطة 
التنفيذية ف����ي ملفات عديدة منذ 
عام، اعتقال عدد من »الس����حرة« 
الذين اتهموا بالقيام بش����عوذات 

في محيط الرئيس.
وقال حجة االس����الم سعيدي 
ان »بعض االف����راد« في احلكومة 
استخدموا »وسائل شيطانية« مثل 

»التنومي والسحر احملرم«.
واتهم احم����دي جناد مبخالفة 

طهران � أ.ف.پ: شدد احملافظون 
الذي����ن يهيمنون على  الدينيون 
احلي����اة السياس����ية االيراني����ة 
ضغوطهم عل����ى الرئيس محمود 
احمدي جناد إلرغامه على التخلي 
عن مستشاره الرئيسي والعدول 
عن خوض االنتخابات التشريعية 

املقبلة مبرشحيه.
وندد ممثل املرشد االعلى علي 
خامنئي لدى احلرس الثوري امس 
بوجود »عناصر مندسة فاسدة« 
داخل اجلهاز التنفيذي الذي يرأسه 
احمدي جن����اد طالبا من الرئيس 
العودة الى »الصراط املستقيم«.

وكان حجة االسالم علي سعيدي 
يس����تهدف صراحة بكالمه مدير 
مكتب الرئيس اس����فنديار رحيم 
مشائي الذي يتهمه اجلناح املتشدد 
في النظام منذ ش����هر بقيادة تيار 
»منح����رف« يه����دف الى نس����ف 
مؤسسات اجلمهورية االسالمية.

ويطالب احملافظون الدينيون 
التابعون للمرشد االعلى والذين 
يسيطرون على غالبية املؤسسات، 

احملمود يدعو املعارضة البحرينية
إلى تغيير قياداتها

املنامة � رويترز: قال رجل الدين السني الشيخ 
عبد اللطيف احملمود رئيس جتمع الوحدة الوطنية 
البحريني امس إنه يتعني على املعارضة البحرينية 
أن تغير قياداتها كي يتسنى للمملكة أن متضي قدما 
في املصاحلة السياسية. وقال الشيخ عبد اللطيف 
احملمود إن زعماء املعارضة الشيعية في البحرين 
الذين يتبنون برنامجا طائفيا واملتصلني بالقيادة 
الدينية في إيران خطفوا احلركة الدميوقراطية التي 
بدأت في فبراير عندما احتل محتجون يستلهمون 
انتفاضات في تونس ومصر ميدانا رئيس���يا في 
املنامة. وقاد احملمود فريقا من املفاوضني السنة 
بالتنسيق مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن 
عبسى آل خليفة إلجراء محادثات مع املعارضة قبل 
أيام من فض حركة االحتجاج واعتقال زعمائها في 
منتصف مارس. وقال احملمود في مقابلة »عندما 
نح���ب أن ندخل في عملي���ة إصالحية يجب أن 
يشترك فيها كل األطراف.. رؤيتنا أن للمجتمع ثالث 
قوى: النظام.. السنة.. الشيعة وهذه اإلصالحات 
السياسية والدستورية يجب االتفاق عليها بني هذه 
القوى الثالث. املوضوع اآلن أن احلركة السياسية 
الشيعية.. اإلشكالية عندهم اآلن أنهم لن يعيدوا 
تكوين أنفسهم. القيادات السياسية واجلمعيات 
السبع فشلت في إدارة احلوار وبالتالي ليس معنى 
ذلك أننا نلغي الطائفة الشيعية وال نلغي اجلمعيات 
السياسية الش���يعية. »املطلوب أن يعيدوا فيما 
بينهم تكوين أنفسهم ويقدموا أنفسهم للمجتمع 
من جديد.. خاصة حسب ما أظنه أنهم سيغيرون 

القيادات السياسية لهذه اجلمعيات.. خاصة جمعية 
الوفاق«. وقال احملمود إن الشيعة هم املسؤولون 
ع���ن معاناتهم وتابع قائ���ال: »احلقيقة أن الذين 
عاشوا الرعب هم أهل السنة خاصة الشهر األول. 
الذين عاشوا الرعب لم يكونوا هم الشيعة وإمنا 
أهل الس���نة حيث كانت احلركة طائفية مرتفعة 
الوتي���رة وكان هناك كثير من محاوالت االنتقام 
والسب والعداء« متهما احملتجني باالعتداء على 
السنة وسبهم. وندد كذلك بإضراب معلمي املدارس 
وبالعطالت التي منحتها بعض الشركات للسماح 
للعاملني باملشاركة في االحتجاجات. ونفى احملمود 
االتهامات التي توجهه���ا املعارضة للتجمع بأنه 
ممول من الواليات املتحدة أو السعودية حليفتها 
أو األس���رة احلاكمة في البحرين ولكنه قال إنه 
التقى مع جيفري فيلتمان مساعد وزيرة اخلارجية 
األميركية لشؤون الشرق األدني بعد أول اجتماع 
حاش���د للتجمع في أواخر فبراير املاضي. وقال 
احملم���ود »حتى في أول األمر لم يكن عندي قلق 
)من االحتجاج���ات(. ألن الظاهر أن هناك ثالث 
قضايا رئيسية أعلنوها وهي اململكة الدستورية 
وصالحيات مجلس الشورى والتجنيس. أنا أرى 
أنه نعم.. هذه القضايا نطرحها للنقاش ما فيش 

)ال توجد( عليها إشكالية«.
وتاب����ع قائ����ال »لكن بع����د ذل����ك تبني أن 
القضية ليست قضية إصالحات إمنا القضية 
طائفية إلقامة دولة طائفية يتحكم فيها ولي 

الفقيه«.

املنام���ة � أ.ف.پ: حذر زعيم 
املعارضة الشيعية في البحرين 
الشيخ علي سلمان في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس من ان سياسة 
»القمع« املتبعة حاليا لن جتلب 
االستقرار وان اإلصالح هو احلل 

الناجع الوحيد.
العام  األم���ني  وقال س���لمان 
جلمعية الوف���اق »البحرين بكل 
تأكيد مطالبة بإصالحات جدية، 
األكيد انه لن يكون هنالك استقرار 

عن طريق القمع«.
وقبل ايام من رفع حالة الطوارئ 
في االول من يونيو، حذر الشيخ 
علي سلمان من انه »ليس هناك من 
حل امني  ملشاكل البالد«، مؤكدا انه 
»هناك حاجة لإلصالح السياسي 
ودون ه���ذا اإلصالح سيس���تمر 
الوضع السيئ ولن يكون هناك 
اس���تقرار حقيقي«. واضاف »اذا 
كانت العقلية التي ستستمر في 
ادارة شؤون البالد هي العقلية التي 
نراها مع غياب العالج املناس���ب 
لألزمة وهو العالج السياسي، فهذا 
معناه ان حالة املرض ستستمر 

في جسد البحرين«.
وقال متوجها بحديثه للسلطات 
»يقولون اآلن ليس هناك مظاهرات. 
أنت اخفت الناس بالدبابة،  اذن 

وفي حال اغلقت أبوابها، سيسعى 
الى رفعها لكل من يسمع«.

وأكد زعيم الوفاق ان املعارضة 
الشيعية ال تس���عى إلقامة دولة 
دينية على الطريقة اإليرانية بل 

الى دولة مدنية.
وق���ال »اكدنا اكثر من مرة ان 
مطالبنا وطنية. كررنا اننا ال نريد 
دولة دينية ب���ل مدنية. ال نريد 
والية الفقيه في البحرين وال ميكن 

تطبيقها«.
واض���اف »نطال���ب مبلكية 
دستورية، ميلك فيها آل خليفة، 
وال نريد إلي���ران ان تتدخل في 
شؤوننا الداخلية وال السعودية 
ايض���ا«. وقال »أس���جل للنظام 
انه جن���ح في حتري���ك اخلوف 
املذهبي، واثارة اخلوف من ايران«، 
واضاف »نحن نستمر في خطاب 
وحدوي، ومطالبتنا هي للسنة 
والش���يعة، ولن نرضى بأي حل 

ضد السنة«.
وش���دد على ان »ه���ذا البلد 
سيعيش فيه السنة والشيعة غدا 
وعلين���ا أال نحرق هذه األرضية 
للتعايش املشترك. نحن لن نغادر 
البحرين، فالقمع لن يجعلنا نغادر. 
البحرين  والس���نة لن يغ���اروا 

ايضا«.

في انتخابات 2006، قال ان ذلك 
لم يؤد الى نتيجة.

واض���اف ان »املوقف االولي 
بني القوى السياس���ية منذ قرار 
االنسحاب من مجلس النواب هو 
عدم التوجه الى االنتخابات. القرار 
النهائي سيتخذ في األيام القليلة 

املقبلة«.
وأكد »جربنا املش���اركة )في 
البرملان( ولم نس���تطع ان نغير 
قانونا واحدا«، كما اش���تكى من 
توقيف نائبني من مجموعته هما 
مطر مطر وجواد فيروز اللذين قال 

انهما معتقالن في مكان سري.
الش���يخ علي س���لمان  وأكد 
»منذ اعتقال النائبني )السابقني( 
ال معلوم���ات عنهم���ا، لم يتصال 
حتى بأهاليهم���ا«، مضيفا »هذا 
نائب ال يعرف مكان اعتقاله، ولم 
يلتق به أهله، فما بالك باملواطن 

العادي؟«.
وق���ال ان »م���ا حص���ل غير 
مس���بوق.. هذا خارج حدود ما 
كنا نتصور«، واضاف »يجب ان 
يعرف النظ���ام ان ما حصل في 
الشهرين املاضيني لن ميحى من 
ذاكرة الناس، الشعب لن ينسى، 
وسيعمل الش���عب على توثيقها 
ورفعها الى املنظمات البحرينية، 

عليك ان تبقي الدبابة، وهذا وضع 
غير طبيعي.. احلل األمني اثبت 

فشله على مدى السنوات«.
واضاف ان التخويف خلق »نارا 
اكبر، نعم هي حتت الرماد لكن لم 

حتل األزمة«.
ولفت الى ان املظاهرات عادت 
بشكل اصغر في القرى الشيعية، 
بالرغم من استمرار حالة السالمة 

الوطنية )الطوارئ(.
وق���ال ان »الن���اس ينزلون 
الشارع.. اآلن يخرجون مبسيرات 
ش���موع في القرى.. هذا الوضع 

سيستمر«.
وأكد الش���يخ علي سلمان ان 
»الش���عب يريد إصالح النظام« 
وانه »لم نرفع يوما شعار إسقاط 

النظام«.
وأوضح ان املتظاهرين كانوا 
يقل���دون املتظاهرين في تونس 
لك���ن غالبيتهم هي م���ع امللكية 

الدستورية.
الن���اس يرددون  وقال »كان 
الش���عار بلكنة تونسية، اجرينا 
استفتاء بني هؤالء الناس ومعظمهم 

قال انه يريد ملكية دستورية«.
بيد ان الشيخ س���لمان الذي 
كان قاد املعارضة الشيعية إلنهاء 
مقاطعتها لالنتخابات واملشاركة 

الشيخ علي سلمان

علي سلمان: اإلصالح هو احلل  وال نريد والية الفقيه في البحرين


