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كرر دعوته لقيام دولة فلسطينية ضمن »1967« وطالب حماس باالعتراف بإسرائيل

أوباما: وجود إسرائيل غير قابل للنقاش 

بالرجال، وهذا التفكير الذي نشأت 
عليه هو ما جعلني أكون حيثما 
كان الصواب، وحيثما كان اخلطأ 

أجانبه، مع أسامة أو غيره«.
وحول قصة مقتل بن الدن، أشار 
الشريف إلى أنه »في منطقة مثل 
باكس����تان ال شك أن هناك حتايال 
ف����ي أن يوجد في مثل هذا املكان، 
تطبيقا لنظرية: كلما كنت قريبا من 
العدو كنت أكثر أمنا، لكن التساؤل 
األول: مكان مثل الذي صور وبهذه 
املواصفات كيف ميكن أال يوجد به 
أف����راد للحماية؟ ولم يكن بداخله 
ابنه  أربعة أشخاص منهم  سوى 
خال����د، وقد يكون هذا من باب إذا 
كثر العدد لفت النظر، لكن التساؤل 
الثان����ي: أن املبنى كبير والبد من 
أن يكون له مداخل ومخارج عدة، 
وأعتقد أن العملية كلها لم تستغرق 
إال خمس أو ست دقائق أما بقية 
ال� 40 دقيقة التي قيلت فكانت في 
البحث والتفتيش عن محتويات 
امل����كان«. وردا على س����ؤال حول 
اجلان����ب الذي وفر ل����ه احلماية، 
رأى أنه »قد يكون من تصور أنه 
يخدم قضي����ة معينة أو ملصلحة 
جهة تخدم جهة أخرى أيا كانت، 
وس����واء كان هذا التصور بسبب 
عقدي أو مصلحي، فإنه هو الراجح 
عندي، وهو الذي مكنه من اإلقامة 

في منطقة أكثر أمنا«.

األميركية من اعتقال بن الدن حيا، 
قال أوباما إنه ال يريد اخلوض في 
املهمة، مؤكدا صعوبتها  تفاصيل 
الشديدة بكل املقاييس، مشيرا إلى 
أن األوامر لديهم كانت باخلروج 
من العملية بأقل اخلس����ائر وهذا 
أحد أسباب اختيار هذه املجموعة 
لتنفيذ املهمة. وقال اوباما امس ان 
بالده ستدرس تنفيذ عملية مماثلة 
لتلك التي قت����ل فيها بن الدن في 
حالة اكتش����اف زعيم مسلح آخر 

في باكستان.
في هذا الوقت، أكد صهر بن بن 
الدن سعد بن عبداهلل الشريف أنه 
كان على اختالف معه، مشيرا إلى 
أن جوهر االختالف هو »أنني بعد 
التجربة األفغانية وخروج الروس 
لم أعد أرى نفعا من اجتاه اجلماعات 
املس����لحة، وأن التغيير ممكن أن 
يحدث بطريقة سلمية، وأن العمل 
ضمن مؤسسات مدنية والتأثير من 
خاللها أفضل، أما مسألة مقاومة 
احملتل فهذه مسألة مسلم بها في 
كل الشرائع السماوية واألرضية، 
لكنها قضي����ة مختلفة متاما عما 

سارت عليه األمور بعد ذلك«.
وفي اجل����زء األول من حديثه 
إلى »احلياة«، أوضح أنه لم يندم 
يوما ألنه تعرف على بن الدن »فأنا 
مستقل التفكير منذ البداية، فأعرف 
الرجال باحل����ق وال أعرف احلق 

»جبارة«، مشيرا إلى أن ذلك يعد 
واضحا ف����ي ردود األفعال داخل 

الواليات املتحدة األميركية.
وأع����رب أوباما � ف����ي حديث 
خاص لهيئ����ة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.س����ي( أذاعته امس � عن 
تقديره لألداء غير املسبوق للفريق 
األميركي الذي نفذ عملية قتل بن 
الدن، مش����يرا إلى أنه عندما يتم 
إرسال قوات سواء كانت من الرجال 
أو النس����اء لتنفيذ أي عملية فإن 
القل����ق يكون حول م����ا إذا كانوا 

سيعودون أم ال.
وأشار أوباما إلى أن تنفيذ مثل 
هذه العملية دون سقوط ضحايا 
يع����د عمال غير عادي. وبس����ؤال 
الرئيس األميرك����ي عما إذا كانت 
عملية استهداف بن الدن قتال أو 
أسرا، قال أوباما »إنه إذا كانت قتال 
أو أسرا فلقد أرسلنا رجالنا إلى هذا 
املجمع دون معرفة ما إذا كان يوجد 
أي شخص لديه قنابل يستعد لشن 
هجوم عليهم أم ال«. كما أكد أوباما 
أن خ����روج الفريق املكلف بتنفيذ 
املهمة ساملا كان على رأس أولوياته 
فضال عن أدائه، معربا عن اعتقاده 
أنهم نفذوا هذه املهمة بطريقة غير 
عادية حيث لم يصب أو يقتل أي 
من املدني����ني املتواجدين باملجمع 
خالل تنفيذ العملية. وحول ماذا 
كان يجب فعله لكي تتمكن القوات 

وتوفير االمن الفعال عند احلدود. 
االنس����حاب الكامل عل����ى مراحل 
للقوات االسرائيلية يجب ان يتم 
بالتنس����يق مع االضطالع باملهام 
االمني����ة الفلس����طينية في دولة 
منزوعة السالح ذات سيادة. مدة 
الفترة االنتقالية يجب االتفاق عليها 
ويجب اثب����ات فعالية الترتيبات 

االمنية عمليا«.
واوض����ح اوباما »هناك التزام 
بامننا املش����ترك وتصميمنا على 
اي����ران من احلص����ول على  منع 
اس����لحة نووية«. وكان أوباما قد 
قال في خط����اب اخلميس املاضي 
الدائمة  »إننا نعتقد أن احل����دود 
ينبغي أن تكون استنادا إلى حدود 
عام 1967 مع تبادل لألراضي بني 
اجلانبني« مشددا على ضرورة أن 
»يكون للفلسطينيني احلق في حكم 
انفس����هم مع ضمان أمن إسرائيل 
التي ينبغي أن يكون لها احلق في 
الدفاع عن نفسها بنفسها مثل أي 

دولة أخرى«.
الواليات  الت����زام  واكد عل����ى 
املتح����دة القوي بأمن اس����رائيل 
وبتصديها النتقاد اس����رائيل في 

احملافل الدولية.
في غضون ذلك  وصف أوباما 
حلظة مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
أس����امة بن الدن والعق����ل املدبر 
لهجمات 11 س����بتمبر بأنها كانت 

عواصم � وكاالت: اكد الرئيس 
األميركي باراك اوباما مجددا امس 
التزام بالده بأمن اسرائيل. وقال 
اوبام����ا في كلم����ة القاها مبؤمتر 
جلنة الشؤون العامة األميركية � 
اإلسرائيلية في واشنطن امس، ان 
وجود اسرائيل قوية وآمنة يصب 
في مصلحة االمن القومي األميركي 
بسبب »مصاحلنا االستراتيجية 

املشتركة«.
وتاب����ع »اننا نتفهم التحديات 
التي تواجهه����ا اس����رائيل، ولذا 
فانن����ي وادارت����ي اعطينا اولوية 
المن اس����رائيل. هذا هو الس����بب 
وراء قيامن����ا بزيادة التعاون بني 
جيشينا الى مستويات غير مسبوقة 
واتاح����ة تكنولوجياتن����ا االكثر 
تقدما الس����رائيل وزيادة متويلنا 
العسكري اخلارجي الى مستويات 
قياسية رغم االوقات العصيبة من 
الناحية االقتصادية«. واضاف »كما 
اعلنت في االمم املتحدة في العام 
املاضي، ان وجود اسرائيل غير قابل 
للنقاش. واشنطن ستقف بحزم 
امام اي محاولة لنزع الش����رعية 
عن دولة اس����رائيل او عزلها في 
احللب����ة الدولية«. وتابع »اعلنت 
اخلمي����س املاض����ي ان االتف����اق 
االخير بني فت����ح وحماس عقبة 
امام الس����الم. ال ميكن توقع قيام 
دولة بالتفاوض مع منظمة ارهابية 
مصممة على تدميرها. سنواصل ان 
تتحمل حماس مسؤوليات السالم 
وهى االعتراف بحق اسرائيل في 
الوجود ونبذ العنف وااللتزام بكل 
االتفاقيات القائمة«. واستطرد »انني 
قلت ان الواليات املتحدة تعتقد ان 
املفاوضات يجب ان تسفر عن اقامة 
دولتني مع حدود فلسطينية دائمة 
مع اسرائيل واالردن ومصر وحدود 

اسرائيلية دائمة مع فلسطني«.
وقال »حدود اسرائيل وفلسطني 
يجب ان تقوم على اساس خطوط 
1967 مع تبادل لالراضي يتم االتفاق 
علي����ه حتى تتم اقامة حدود امنة 

ومعترف بها للدولتني«.
واشار الى »ان لكل دولة احلق 
في الدفاع عن نفس����ها ويجب ان 
تكون اسرائيل قادرة على الدفاع 
عن نفسها ضد اى تهديد. يجب ان 
تكون بن����ود االتفاق قوية بالقدر 
الذي يحول دون استئناف االنشطة 
االرهابية ووقف تهريب االسلحة 

الرئيس األميركي أوباما خالل مؤمتر جلنة الشؤون العامة األميركية -اإلسرائيلية

»دير شبيغل«: وساطة أملانية 
في احملادثات السرية بني واشنطن وطالبان

برلني ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير صحافية في أملانيا 
أن ديبلوماسيا أملانيا رفيع املستوى يقوم بجهود 

وساطة في احملادثات السرية بني احلكومة األميركية 
وحركة طالبان األفغانية.

وقالت مجلة »دير شبيغل« ان واشنطن وحركة 
طالبان بدآ املفاوضات منذ خريف العام املاضي، 

حيث كان أول اجتماع في قطر تاله اجتماعان 
آخران على األراضي األملانية كان أولهما مطلع العام 
احلالي وكان آخرهما يوما السابع والثامن من الشهر 

اجلاري. وأضافت املجلة أن الديبلوماسي األملاني 
الذي يقوم بالوساطة في هذه احملادثات السرية هو 
ميشائيل شتاينر الذي عينته احلكومة األملانية منذ 

أبريل املاضي مبعوثا خاصا لبرلني إلى أفغانستان 
وباكستان.

في سياق متصل، كان مسؤول افغاني قد صرح قبل 
أسبوع بأن اجلانبني اجتمعا ثالث مرات آخرها كان 

في أملانيا وخالل الشهر اجلاري.
ووفقا لتقرير املجلة فإن اجلانب األميركي في هذه 
احملادثات يضم ممثلني عن وزارة اخلارجية ووكالة 

االستخبارات املركزية )سي.آي.ايه(، أما اجلانب 
األفغاني فيضم مبعوثا وصف بأن له »صلة قرابة« 

باملال عمر زعيم حركة طالبان.
ويعتقد أن مبعوث طالبان نقل جوا إلى أملانيا 

للمشاركة في احملادثات.

عواصم � د.ب.أ: صرح محامي املدير العام السابق لصندوق 
النقد الدولي دومينيك س����تراوس � كان لصحيفة إسرائيلية 
امس بأن موكله سيدفع »بأنه غير مذنب« بشأن تهم االعتداء 
اجلنس����ي، وأعرب عن ثقته في احلص����ول على البراءة. وقال 
احملامي بنيامني برافمان لصحيفة »هآرتس« ان موكله »سيدفع 
ببراءته وسيجري تبرئة ساحته في النهاية«، وذلك فيما وصفته 
الصحيفة بأنه املقابلة األولى التي يجريها احملامي منذ القبض 
على ستراوس � كان بتهمة محاولة االعتداء اجلنسي على عاملة 
نظافة بأحد فنادق نيويورك. وأوضح برافمان للصحيفة، خالل 
زيارة قصيرة إلس����رائيل، إنه على يقني بأن س����تراوس � كان 

مستعد خلوض معركة طويلة.
وأضاف أن ستراوس � كان يتعامل »بشكل جيد« مع املوقف، 

لكنه ليس سعيدا باتهامه مبا لم يقترفه.
وذك����رت »هآرتس« أن برافمان � ال����ذي من املقرر أن يعود 
إلى نيويورك خالل س����اعات � رفض مناقشة أي تفاصيل عن 
القضية، لكنه بدا »غاضبا« إزاء تقارير إعالمية فرنس����ية أن 

موكله استبدت به الغريزة اجلنسية.
وقال إنه إذا لم يكن س����تراوس � كان مشهورا وأجنبيا، لم 

تكن احملكمة لتطلب كفالة مباليني الدوالرات.
وأكدت إدارة اإلصالح مبدينة نيويورك أن ستراوس � كان 
دفع كفالة بقيمة مليون دوالر نقدا، مرفقة بإيداع ضمانة بقيمة 
خمسة ماليني دوالر، وأطلق سراحه يوم اجلمعة املاضي بعد 

ستة أيام من القبض عليه بتهمة محاولة االغتصاب.
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان 
ان باريس س����تدعم طلبا محتمال من س����تراوس � كان بتنفيذ 
فترة عقوبته في فرنس����ا حال إدانته. وقال إلذاعة »يوروب 1« 
وصحيفة »لو باريزيان« الفرنس����يتني إنه »يبدو واضحا لي 
إنه إذا أدين س����تراوس � كان وطلب نقله إلى فرنسا ، ستدعم 
احلكومة الفرنسية طلبه«. ومبوجب اتفاق بني فرنسا والواليات 
املتحدة، ميكن ألي فرنس����ي مدان جنائي����ا بطلب قضاء فترة 
عقوبته في فرنس����ا. على صعيد آخر، دعت منظمات نسائية 
إل����ى تنظيم مظاهرة في باريس احتجاجا على »تعليقات ضد 
املرأة أدلت بها ش����خصيات عامة« فيما يتعلق بالتهم املوجهة 
ضد ستراوس � كان. وكمثال على ذلك استشهدت هذه املنظمات 
بتعليق من وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك الجن، العضو 
البارز في حزب ستراوس كان االشتراكي، حيث قلل من أهمية 

الفضيحة في مقابلة تلفزيونية قائال »لم ميت أحد«.

ستراوس - كان

محامي ستراوس ـ كان: 
أثق في احلصول على البراءة

اليمن:  اغتيال »املبادرة اخلليجية« على يد صالح
وإجالء ديبلوماسيني خليجيني وغربيني من صنعاء بعد محاصرتهم

مدن مينية اخرى.
ورددوا شعارات مثل »يا زياني ال 
تبادر، علي صالح سيغادر« ولبس 
بعضهم ثيابا بألوان العلم اليمني، 

األحمر واألبيض واألسود.
وتنص املبادرة اخلليجية على 
تش����كيل حكومة وح����دة وطنية 
وتنحي صالح وتسليمه صالحياته 
الى نائبه في غضون 30 يوما ثم 
تنظم انتخابات رئاس����ية بعد 60 

يوما.
وفي ظل هذه األجواء املشحونة، 
قت����ل متظاهر مع����ارض للنظام 
واصيب آخر بالرصاص على طريق 
املطار في العاصمة اليمنية وفق 
ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس 

برس.
وبحس����ب حصيلة وضعتها 
»فران����س ب����رس« اس����تنادا الى 
مصادر طبي����ة وامنية، قتل اكثر 
من 180 شخصا منذ نهاية يناير في 
املواجهات وعمليات قمع احملتجني 

في سائر انحاء اليمن.

املعني����ة بالتوقي����ع« مبا في ذلك 
احزاب اللقاء املشترك )املعارضة( 
وذلك في بيان نشرته وكالة االنباء 

اليمنية امس االول.
ودع����ا احل����زب احلاك����م الى 
توقيع علني امام وسائل اإلعالم 
الس����فراء »مبا يجعل  وبحضور 
من هذه املناس����بة حدثا تاريخيا 
يجسد احلكمة اليمنية واحلرص 
على جتنيب الوطن الفتنة واراقة 
الدماء«. واكدت املعارضة رفضها 

التوقيع في القصر اجلمهوري.
الرئيس  وميدانيا، قام انصار 
اليمني امس بقطع عدد من الطرق 
الرئيسية في صنعاء رفضا لتوقيع 
الرئيس على املبادرة بحسب ما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
يأتي ذلك فيما قام احملتجون 
املطالبون بإسقاط النظام بتحرك 
ضخم ايض����ا في صنع����اء رمبا 
ه����و األكبر منذ انط����الق احلركة 
االحتجاجي����ة املطالبة بإس����قاط 
النظام قبل 4 اش����هر، وكذلك في 

العام ملجل����س التعاون اخلليجي 
الزياني الى الرياض  عبداللطيف 
حلضور اجتماع وزراء خارجية 

املجلس املخصص لليمن.
وحذرت املعارضة صالح من 
ان الث����ورة »س����تقتلعه« اذا ل����م 
يوقع على املبادرة اخلليجية التي 
تنص على تنحيه فيما قام انصار 
الرئيس بقطع طرقات رئيس����ية 
رفضا للمبادرة مبوازاة حترك قد 
يكون األضخم للمحتجني املطالبني 

بإسقاط النظام.
وقال قحطان في وقت س����ابق 
لوكالة فرانس ب����رس انه »اذا لم 
يوقع صالح )على املبادرة( فالثورة 
س����تقتلعه وتطرده من السلطة 

وسيخرج منها مذموما مذلوال«.
وأكد احلزب احلاكم وحلفاؤه في 
اعقاب اجتماع برئاسة صالح على 
»ضرورة ان جتري مراسم التوقيع 
على اتفاقية املبادرة )اخلليجية( في 
القاعة الكبرى بالقصر اجلمهوري 
وبحضور جميع األطراف السياسية 

عبداهلل صالح. 
وقال املصدر ان »دول املجلس 
ستس����حب مبادرتها بشأن اليمن 
في حال رف����ض الرئيس اليمني 

التوقيع عليها«.
من جانبه، دعا املتحدث باسم 
املعارضة اليمنية امس واشنطن 
والري����اض ال����ى الضغ����ط على 
الرئيس صالح ليوقع على املبادرة 

اخلليجية.
وق����ال محمد قحط����ان لوكالة 
فرانس برس ان »الرئيس ال يريد 
ان يوقع على املبادرة ويبحث عن 
اعذار... الدول الراعية تتعامل معه 
باحترام زائد واذا قالوا له بوضوح 
انهم سيحملونه مسؤولية فشل 

املبادرة فعندها سيوقع«.
واض����اف »وحده����ا الواليات 
املتحدة والس����عودية ميكنهما ان 

تضغطا عليه )ليوقع(«.
ان األمور  واعتب����ر قحط����ان 
ستحسم في الساعات القليلة املقبلة 
حيث من املفترض ان يغادر األمني 

على املبادرة اخلليجية ويشترط 
االتفاق على »آليات التنفيذ« قبل 

التوقيع.
الذي يش����غل  البركاني  وقال 
منصب األمني املساعد حلزب املؤمتر 
الشعبي العام ان »الرئيس صالح 
رافض التوقيع حتى يتم االتفاق 
على آليات التنفيذ« للمبادرة التي 
تن����ص على تنحي����ه في غضون 
30 يوم����ا. في غضون ذلك، وبعد 
محاصرة سفارتها، حثت اإلمارات 
العربية املتحدة اليمن امس على 

تأمني سفارتها في صنعاء.
وقالت وكالة انباء االمارات ان 
النداء وجه خالل محادثة هاتفية 
بني وزير خارجية اإلمارات الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان ووزير 
القربي  أبوبكر  اليمني  اخلارجية 
امس. من جانبه، قال مصدر خليجي 
في الرياض ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي ستقوم بسحب املبادرة 
إذا لم  اخلليجية اخلاصة باليمن 
يوقع عليها الرئيس اليمني علي 

التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
قد تس����حب مبادرتها حلل األزمة 

نتيجة لذلك.
املوالني  وكان مئات املسلحني 
للرئي����س اليمني عل����ي عبداهلل 
صالح قد حاصروا امس س����فارة 
االمارات العربية املتحدة في صنعاء 
حيث األمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي وسفراء واشنطن ولندن 

واالحتاد االوروبي.
وذكر مص����در ديبلوماس����ي 
لوكالة فرانس برس ان املبعوثني 
موجودون في الس����فارة بانتظار 
قرار الرئيس بالنس����بة للتوقيع 
على املب����ادرة اخلليجية، وكانوا 
اش����رفوا مس����اء امس األول على 
توقي����ع املعارضة عل����ى املبادرة 
التي تنص على تنحي صالح في 

غضون شهر.
وقد أكد املس����ؤول في احلزب 
اليمني احلاكم سلطان البركاني في 
وقت سابق من أمس ان الرئيس 
اليمن����ي مازال يرف����ض التوقيع 

صنع����اء � وكاالت: فيما أعلن 
اليمني عل����ي عبداهلل  الرئي����س 
صالح أنه لن يوقع على املبادرة 
اخلليجية التي تنص على اتفاق 
انتقالي إال بحضور املعارضة إلى 
القصر اجلمه����وري، رغم توقيع 
ممثلي حزب املؤمتر الشعبي العام 
احلاكم وحلفائه، أفاد شهود بأنه مت 
مساء أمس إجالء الوسيط اخلليجي 
في األزمة اليمنية وديبلوماسيني 
غربي����ني بينهم س����فير الواليات 
املتح����دة ف����ي صنعاء بواس����طة 
مروحيتني بعدما حاصرهم مئات 
من املس����لحني املوال����ني للرئيس 
اليمني داخل الس����فارة اإلماراتية 

في صنعاء.
وتعقيبا على ذلك، قالت مصادر 
ديبلوماس����ية إن الديبلوماسيني 
اخلليجي����ني والغربيني فش����لوا 
اتفاق  إقناع صال����ح بتوقيع  في 
لنقل الس����لطة مؤكدة: »لقد فشل 

االتفاق«.
إن  وقال ديبلوماسي خليجي 

)أ.ف.پ( الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح متحدثا في املؤمتر الصحافي مساء أمس   رجل أمن ميني يراقب حشودا مناهضة للرئيس اليمني خالل تظاهرها أمس في صنعاء

الرئيس األميركي: 
حلظة مقتل بن الدن 
»جبارة«.. وصهر زعيم 

تنظيم »القاعدة«: 
قد يكون انتقاله إلى 
املبنى حيث قتل مت 

ضمن صفقة

الرئيس اليمني: لن 
أوقع على االتفاق إال 
بحضور املعارضة في 

القصر اجلمهوري


