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هل تخلى �أوباما عن المعار�ضة ال�سورية و�س ّلم ب�شرعية الأ�سد؟

المقدادّ :
مقدمات للحوار الأميركي  -الإيراني
عرفات :وا�شنطن �ستزيد من حدة ال�صراع
دمشق – سعد الله الخليل
ش�� ّك��ل ال��ت��ص��ري��ح ال����ذي أطلقة
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في
مقابلة تلفزيونية مع شبكة (سي
بي اس) االخبارية األميركية حين
قال »:إنه ال توجد معارضة معتدلة
داخل سورية قادرة على هزيمة األسد
والمجموعات ال��ج��ه��ادي��ة» صدمة
للبعض ،فيما قرأه البعض تخليا ً عن
المعارضة السورية .

اعتراف بشرعية األسد

أك��د الباحث والمحلل السياسي
م��ي�لاد ال��م��ق��داد أن م��راك��ز األب��ح��اث
والدراسات نشرت مقاالت عن إعادة
الواليات المتحدة األميركية موقفها
من األح��داث الجارية ،ومنها ما كان
يؤكد على ض��رورة أن توافق أوباما
بأن ال يتورط بحرب وتدخل عسكري
بسورية دون أن يمنع ذلك من توجيه
ض��رب��ات ج��وي��ة ،ودع��م المعارضة
المسلحة على األرض من بينها معهد
الشرق األدن��ى في واشنطن ومعهد
ج���ورج واش��ن��ط��ن وب��ع��ض الك ّتاب
المنتمين ال��ى خلفية المحافظين
ال��ج��دد ،ولكن بالمقابل ك��ان هناك
ك ّتاب طلبوا من أوباما االستماع إلى
رأي الشعب األم��ي��رك��ي المعارض
ل��ل��ح��رب ،وأن يتعلم م��ن دروس
حرب أفغانستان  ،وأدرك جيدا ً انه
ال وج��ود للمعارضة المعتدلة وان
كل سالح يمنح ألي فصيل معارض
س��ي��ذه��ب أخ���ي���را ً للمتشددين من
القاعدة وتفرعاتها ،ولم يصل اوباما
لقناعة من الدراسات إلدراكه أن تلك
التنظيمات تحت رعاية استخبارات
ب�لاده ،وأض��اف المقداد»منذ بداية
السنة الماضية بدأ الغرب يشعر أن
العقرب الذي رباه بدأ يلدغه ،ويُعد
�وج��ه ل��ه رس��ائ��ل قوية
ال��ع�دّة ل��ه وي� ّ
لتحرير تلك الدول سواء في بريطانيا
أو استراليا  ،وبالتالي ما نجم عن
اجتماع وزراء الداخلية األوربيين
بضرورة التوجه لمعالجة اإلرهاب
الذي خرج عن الخطوط الحمراء التي

وضعتها اإلدارة األميركية كلها تدفع
نحو التخلي عن دعم المعارضة».
واعتبر ال��م��ق��داد أن «المناخات
اإليجابية م��ن ال��ح��وار اإلي��ران��ي -
األميركي في إطار مجموعة الخمسة
زائ���د واح����دا ً  ،ورغ��ب��ة األم��ي��رك��ان
فتح ح��وار ح��ول الملفين السوري
األميركي والرفض اإليراني وإصرارطهران على تأجيل البحث لما بعد
 15تموز يجعل من تصريحات أوباما
دفعة على الحساب للحوارات الالحقة
 ،يضاف لها الصفعة التي تلقتها
اإلدارة األميركية ف��ي االنتخابات
الرئاسية والتفاف الجماهير حول
الرئيس األسد  ،ويأتي تصريح أوباما
كاعتراف بشرعية الرئيس األس��د
وهو ما نصح أحد التقارير األميركية
ال��رئ��ي��س األم���ي���رك���ي ب��االع��ت��راف
بشرعيته األسد والتعاون معه».

استمرار الصراع واالقتتال

ورأى القيادي في الجبهة الشعبية
للتغيير والتحرير المعارضة عالء
عرفات أن هذا التصريح ،لم تطلقه
ال��والي��ات المتحدة إلعطاء انطباع
ل��دى كل األط���راف للذهاب إل��ى حل
س��ي��اس��ي ،ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ه��ذا
التصريح مب ّرر لتقوية المعارضة
ال��ت��ي تصفها ال���والي���ات المتحدة
بالمعتدلة ،فالمشروع األميركي في
سورية قائم على أال يسقط األسد
وأال ينتصر ،بالتالي إبقاء المعركة
دائرة ،وهو جزء من سياسة الواليات
المتحدة إلشعال المنطقة ،من شرقي
البحر المتوسط إلى ح��دود الصين
ومن البحر األحمر إلى بحر قزوين،
بما يخلق الفوضى وف��ق مشروع
الفوضى الخالقة ف��ي ال���دول التي
تناصب الواليات المتحدة العداء،
بما يشغل حلفاء تلك الدول بإطفاء
الحرائق،على أمل أن تتمكن الواليات
المتحدة م��ن تأخير خ��روج��ه��ا من
المنطقة وبالتالي من أزمتها ،وأضاف
عرفات «لم تيأس الواليات المتحدة
م��ن تحقيق أه��داف��ه��ا ف��ي الساحة
السورية ،وليست مضطرة ألن تسلّم

بالهزيمة ،بل ستزيد من حدة الصراع
في سورية بمنح المزيد من األسلحة،
وحين تقول إنها لن تعطي مضادات
ط��ي��ران للمعارضة ستجد نفسها
يوما ً ما مضطرة لمنحها عاجالً أم
آجالً ،ألنها ضرورة الستمرار الصراع
المسلح» وتابع «هناك أفكار مغلوطة
ح��ول خشية أميركية م��ن انتشار
اإلره��اب من سورية إل��ى أوروب��ا أو
حتى ال��والي��ات المتحدة والحقيقة
ّ
وتفضل
أن الواليات المتحدة ترغب
انتشار اإلره��اب في تلك ال��دول لما
يسمح لها ب��إح��ك��ام قبضتها على
هذه البلدان وعلى شعوبها» .ولفت
عرفات إل��ى أن من ق��رر ون ّفذ ضرب
برجي التجارة العالمية في أميركا،
مازال يحكم في واشنطن ويسير في
السياسات نفسها.
وأضاف عرفات« :بما أن الواليات
المتحدة غير قادرة على شن حروب
عالمية بإمكانها دعم حروب صغيرة،
تتمكن من خاللها تصدير أزمتها لذلك
يفكر ص ّناع السياسات األميركيين،
باختالق أح��داث ربما مختلفة عن
أحداث  11أيلول في مسعى الستمرار
الضخ في سياسات وحروب تصدّر
أزمات أميركا.

إرادة السوريين األساس

ورأى ع��رف��ات أن «المطلوب من
األطراف السورييين الوطنية الذهاب
إلى حل سياسي على أساس تغيير
جذري في النظام السياسي الشامل
واالجتماعي ،ما يأخذنا إلى بداية
الخروج من األزم��ة وتخفيف التوتر
القائم في البُعد الخارجي».
وأض���اف »:المطلوب م��ن ال��دول
الحليفة لسورية الضغط على بلدان
اإلقليم التي تم ّول وتسلح كتركيا
والسعودية ويمكن لروسيا والصين
م��م��ارس��ة ض��غ��ط ل��وق��ف ال��ن��ش��اط
التسليحي ،فأميركا تسعى للخروج
من أزماتها» .ورأى عرفات أن «الجهد
الداخلي مهم ألنه يح ّفز الخارج على
فعل جهود قد ال تنهي القتال بالمجمل
ولكن يخفف حدته».

�شهيدان بر�صا�ص االحتالل
في نابل�س ورام اهلل

بارزاني والنجيفي :للتمييز بين
الإرهاب والمطالب الم�شروعة

مهرجان خطابي في بلدة «بيت ريما»

للت�ضامن مع �سورية والأ�سرى الم�ضربين عن الطعام

بحث رئيس «إقليم كردستان» مسعود بارزاني مع رئيس ائتالف «م ّتحدون»
أسامة النجيفي مستجدات األوضاع األمنية والسياسية في العراق.
وذكر بيان لرئاسة اإلقليم ،أول من أمس ،أن «بارزاني أكد خالل استقباله
النجيفي ووفدا ً من «متحدون» ،على ضرورة التمييز بين األعمال اإلرهابية وبين
المطالب المشروعة لإلخوة الس ّنة» .وأضاف البيان أن «اللقاء شهد التباحث
حول األوضاع األمنية والسياسية ،واألزمة الكبيرة التي تع ّم العراق ،وكذلك
الوضع األمني المتردي في مناطق غربي العراق».
وتابع أن «آراء الجانبين كانت متطابقة بخصوص ض��رورة حل جميع
المشاكل التي يعاني منها العراق عبر السياسة ،وأن تتعاون جميع الكتل من
أجل مواجهة اإلرهاب».
وأكد بارزاني ،بحسب البيان ،أن «إقليم كردستان على استعداد للوقوف مع
اإلخوة الس ّنة والشيعة في مواجهة اإلرهابيين» .مستدركاً« :لكننا لن نكون
طرفا ً في حرب تحت مس ّمى الحرب ضد اإلرهاب ،في حين هي طائفية».

الرئا�سة الجزائرية :البالد
لي�ست بحاجة �إلى مرحلة انتقالية
أكدت الرئاسة الجزائرية ،أن البالد ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية ،مثلما
تطالب المعارضة ،معتبرة خيارها من «أخطر الخالفات».
وقال وزير الدولة ،أحمد أويحيى ،مدير ديوان رئاسة الجمهورية ،المكلف
بإدارة المشاورات السياسية حول مراجعة تعديل الدستور ،إن «جزائر اليوم
هي دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا ً بأنها دفعت ثمن
التالعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شلالً رهيبا ً لسنوات عدة».
وأوضح أويحيى ،في مؤتمر صحافي ،إن خيار بعض المقاطعين لهذا الحوار
في الذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن «أخطر الخالفات» مع السلطة
بخصوص تعديل القانون األول للبالد ،مؤكدا ً أن للشعب الجزائري فرصة
اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات.
وانتقد اويحيى ،الدعوات التي تطالب بتدخل الجيش للمساهمة في هذه
المرحلة االنتقالية ،من ّوها ً أن الجيش الذي تكفل بتصحيح اإلخفاقات السياسية
عام ( 1992توقيف المسار االنتخابي) يتح ّمل مسؤولية دستورية واضحة،
وأنه يكفيه فخرا ً أنه يسهر على حماية أمن البالد والدفاع عن الحدود ومكافحة
اإلرهاب.
وشدد مدير ديوان الرئاسة ،على أن المؤسسة العسكرية «ليست في خدمة
المناورات السياسية» وبأن «تطبيق الديمقراطية التعددية من مسؤولية
السياسيين ،الفتا ً ال��ى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلى غ��رار كل
«الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة».
من جهة أخرى ،حذر أويحيى ،من أن الدولة لن تتسامح مع أولئك الذين
يريدون استعمال الشارع لتحقيق مآربهم ،منبّها ً أن «الدولة لن تسمح بأن
يصبح أبناء الجزائر وقودا ً للمناورات السياسية».

تبرئة  496وتخفيف عقوبة � 4إلى الم�ؤ ّبد

الإعدام لبديع و� 182إخواني ًا
في ق�ضية «العدوة»

أن َزل القضاء المصري أحكام العدالة بإعدام إرهابيي جماعة اإلخوان المسلمين
وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع و 182آخرين في قضية شغب «العدوة»،
فيما خ ّفف عقوبة أربعة أشخاص إلى السجن المؤبّد وب ّرأ  496آخرين.
وقالت مصادر قضائية مصرية :إنّ «محكمة جنايات المنيا قضت بإعدام
المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد بديع و 182آخرين من أعضاء
ومؤيدي الجماعة إلدانتهم في قضية شغب وقع في آب الماضي».
وأعلن عبدالرحيم عبدالملك المحامي العام لجنايات المنيا ،أنّ «المحكمة
خ ّفضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم باإلعدام ،بينهم امرأتان ،إلى السجن
المؤبّد ،بينما تمت تبرئة  496آخرين».
وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة ،التي أغلقت
الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي األمن المركزي ومدرعات الشرطة،
فيما لم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول إل��ى قاعة
المحكمة.
وهتف نحو  200من أقارب المحكوم ببراءتهم «الله أكبر» ،و«يحيا العدل»،
و«يعيش السيسي» ،و«الجيش والشعب إي ٍد واحدة» ،وصاح شقيق متهم
محبوس« :الله أظهر الحق ،الله ب ّرئ شقيقي» ،لكن آخرين دخلوا في نوبة من
الغضب الشديد والبكاء والنحيب ،بعدما عرفوا بأحكام اإلعدام بحق ذويهم.

جانب من الحضور ويبدو مطران المقاومة عطاالله حنا

بيت ريما ـ فلسطين ـ البناء
أقام التج ّمع الشعبي الفلسطيني
للتضامن م��ع س��وري��ة م��ه��رج��ان�ا ً
خطابيا ً حافال في الساحة الرئيسية
لقرية بيت ريما التي تعتبر المكان
الذي تأسس فيه حزب البعث.
وقد اقيم هذا المهرجان الخطابي
تضامنا ً مع سورية بمناسبة اعادة
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ب��ش��ار االس���د،
وتضامنا ً مع األسرى والمعتقلين في
سجون االحتالل وال سيما المضربين
عن الطعام.
وت��ح��دث ف��ي ال��م��ه��رج��ان ع��ادل
البرغوثي رئيس بلدية بيت ريما،
واح��س��ان ال��ري��م��اوي ب��اس��م أهالي
البلدة ،و سيادة المطران عطاالله
حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم
االرث��وذك��س ،وكلمة القوى الوطنية
في محافظة رام الله السيد محمد
طه ،كلمة الجوالن للشيخ ابو محمد
ق��اس��م ال��ص��ف��دي ،و كلمة اللجنة
الشعبية للتضامن م��ع س��وري��ة
ألقاها الدكتور وصفي عبد الغني،
وكلمة القدس للكاتب راسم عبيدات،
وكلمة المثقفين الفلسطينيين التي
ألقاها عادل سمارة ،وكلمة الناشط
السياسي إحسان سالم «أبو عرب»،
وكلمة األسرى للسيدة حنين نصار،

وكلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن
ح��ق ال��ع��ودة عمر ع��س��اف ،وكلمة
المرأة الفلسطينية للمناضلة ميسر
عطياني ،وكلمة االس����رى العرب
للمناضل صدقي المقت ،والشاعر
ماهر أبو خوصة.
وق��د اجمع الخطباء في كلماتهم
على ض��رورة دعم ومساندة أسرانا
في إضرابهم المفتوح عن الطعام
الذي دخل يومه التاسع والخمسين،
والعمل الجاد من أجل الضغط على
حكومة االحتالل من أجل وقف عملية
تغذيتهم بالقوة ،وخصوصا ً ان هؤالء
األس��رى المضربين عن الطعام من
المعتقلين اإلداريين ،يجري اعتقالهم
وي��ش��ك��ل ان��ت��ه��اك �ا ً ص��ارخ��ا لكل
األع��راف والقوانين الدولية ،وكذلك
دع���وة إل��ى وق��ف استباحة الضفة
الغربية م��ن قبل ق���وات اإلح��ت�لال،
والتي تشن حربا ً شاملة على شعبنا
على خلفية اختفاء ثالثة مستوطنين،
حيث ت��م��ارس سياسة العقوبات
الجماعية بحق شعبنا وتحديدا ً
ف��ي مدينة الخليل ،وه��ذه الهجمة
المسعورة غير المسبوقة طالت
المئات من أبناء شعبنا واألس��رى
المحررين باالعتقال ،وكذلك القتل
والتدمير والهدم للبيوت والممتلكات
والحصار والتجويع ،ومنع حرية

ال��ح��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل واالق��ت��ح��ام��ات
واإلغ�لاق��ات للمناطق والمؤسسات
االجتماعية والخيرية ،وبما يجعل
ممارسة االحتالل ترتقي الى جرائم
حرب.
وك��ذل��ك أج��م��ع ال��خ��ط��ب��اء أن ما
يحدث في سورية والعراق يندرج
في إطار إدخال المنطقة العربية في
الحروب المذهبية والطائفية ،وتفكيك
جغرافيتها وإع��ادة تركيبها خدمة
للمشاريع المعادية ألمتنا ،وكذلك
أش��ادوا بصمود سورية وانتصارها
وقدموا التهاني لسورية ولشعبها
وجيشها باالنتخابات الرئاسية وفوز
الرئيس بشار فيها ،وقالوا بأن سورية
ما كان لها ان تنتصر لو ان جيشها ما
ُبني على عقيدة وطنية ،ولو لم يكن
هناك تالحم بين الشعب والقيادة.
وفي الختام قالوا« :إن التنسيق
األمني مض ّر لشعبنا ولمقاومتنا،
وي��ج��ب التركيز على م��ا ي��ق��وم به
االحتالل من اختطاف لشعب بأكمله
وم��ا يرتكبه من جرائم بحقه ،بدل
التركيز على المستوطنين المختفين،
وإن مصالح الشعب الفلسطيني
العليا فوق أي خالفات واجندات».
وقد اختتم المهرجان بتكريم ُأسر
األس��رى والمعتقلين من أبناء بيت
ريما.

الوفود الفالحية العربية في ختام زيارتها �إلى �سورية:
ما �سمّي بـ «الربيع العربي» م�ؤامرة غربية

تهم متعدّدة

االعتقاالت لن تكسر روح المقاومة
استشهد شابان فلسطينيان أمس ،أحدهما في مدينة
رام الله واآلخر في نابلس بالضفة الغربية المحتلة خالل
عمليات دهم لقوات االحتالل بحثا ً عن ثالثة مستوطنين
اختفوا قبل نحو أسبوعين .وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى
أربعة ،فيما أغار الطيران االسرائيلي على مواقع لحماس
والجهاد االسالمي في قطاع غزة.
وقال مصدر أمني :إن الشاب أحمد سعيد الفحماوي
استشهد برصاص االحتالل في مخيم العين بنابلس بعد
إصابته بـ  4رصاصات حسب التقرير الطبي ،مشيرا ً الى
ان جثمان الشهيد ال يزال في مستشفى رفيديا الحكومي.
وأفاد شهود عيان أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص
صوب المصلين بالقرب من مسجد عمر المختار في شارع
السكة في مخيم العين ،ما أدى ال��ى إصابة فحماوي
واستشهد على الفور.
وفي مدينة رام الله ،استشهد الشاب محمود اسماعيل
عطا أثناء مواجهات عنيفة اندلعت في وسط مدينة رام
الله بين الشبان الفلسطينيين وق��وات االح��ت�لال التي
اقتحمت المدينة فجر أمس ،و ُوجد الشهيد عطا فوق سطح
احدى البنايات مصابا ً بعد ان اطلق النار عليه قناص
«إسرائيلي» كان يتمركز في البناية المقابلة.
وفي جنين ،أصيب شاب بجراح خطيرة في الرأس
خالل مواجهات عنيفة دارت بين عشرات الشبان وقوات

االحتالل في قباطية.
وارت��ف��ع ع��دد الشهداء ال��ى أربعة منذ بداية الحملة
العسكرية اإلسرائيلية والتي ج��اءت اثر اختفاء ثالثة
مستوطنين ف��ي مدينة الخليل بالضفة الغربية قبل
اسبوعين.
في غضون ذل��ك ،شنت طائرات االحتالل االسرائيلي
غارات عدة فجر أمس ،على مواقع تابعة لحركتي حماس
والجهاد االسالمي جنوب قطاع غزة.
وذك���رت م��ص��ادر فلسطينية ،ان ط��ائ��رات االح��ت�لال
استهدفت ثالثة مواقع تابعة لكتائب القسام في منطقة
تل قطيف غرب دير البلح وفي خان يونس ورفح جنوبي
القطاع.
وأك��دت المصادر ،أن الغارة الرابعة استهدفت موقع
تدريب تابع لسرايا القدس شمال مدينة رفح ،مشيرة الى
أن اضرارا ً كبيرة لحقت بالمواقع دون الحديث عن وقوع
اصابات بشرية.
إلى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل اكثر من  40فلسطينيا ً
في مناطق مختلفة من الضفة الغربية .وفي الخليل تواصل
قوات االحتالل عمليات االعتقال والبحث والمداهمة ،وبذلك
يرتفع ع��دد المعتقلين إل��ى  420من بينهم تم تحريره
أخيراًخالل صفقة الجندي االسرائيلي جلعاط شاليط عام
.2011

موريتانيا :فوز الرئي�س الحالي في االنتخابات الرئا�سية
أش��ارت نتائج أولية غير رسمية
للجنة ال��م��وري��ت��ان��ي��ة المستقلة
لالنتخابات عن فوز الرئيس المنتهية
والي��ت��ه محمد ول��د عبد العزيز في
االنتخابات الرئاسية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة أن��ب��اء «ال��ش��رق
األوسط» عن مسؤول كبير في لجنة
االنتخابات قوله «إن النتائج األولية
غير الرسمية أك���دت ف��وز الرئيس
الحالي بأكثر م��ن  77ف��ي المئة»،
مضيفا أن المرشح الحقوقي بيرام ولد
أعبيدي يحتل المرتبة الثانية بأكثر
من  10في المئة من األصوات».
وك��ان الموريتانيون قد توجهوا
أول من أم��س السبت إل��ى صناديق
االقتراع الختيار رئيس للبالد ،في
انتخابات تشهد مقاطعة ائتالف

المعارضة المتمثل في «المنتدى
الوطني للديمقراطية والوحدة».
وأدل���ى العسكريون واألمنيون
ب���أص���وات���ه���م ال��ج��م��ع��ة ف���ي ه��ذه
االنتخابات ،طبقا ً لقرار فصل تصويت
العسكريين ع��ن المدنيين ال��ذي
اعتمد للمرة األول��ى في االنتخابات
التشريعية والبلدية نهاية العام
الماضي ،حين ص � ّوت العسكريون
قبل االنتخابات بيوم.
وتنافس5مرشحينفياالنتخابات
الرئاسية هم :الرئيس المنتهية واليته
محمد ولد عبدالعزيز ورئيس «حزب
الوئام الديمقراطي االجتماعي بيجيل
ولد هميد وزعيم «حزب التحالف من
أجل العدالة والديمقراطية» إبراهيم
صار والحقوقي بيرام ولد الداه ولد

أعبيدي ،والموظفة السامية السابقة
ف��ي ال��دول��ة الل��ة م��ري��م بنت م��والي
إدريس.
وجرت االنتخابات في ظل مقاطعة
ائتالف المعارضة «المنتدى الوطني
للديمقراطية والوحدة» الذي يضم 17
حزبا ً سياسيا ً وعددا ً من الشخصيات
المستقلة والمركزيات النقابية ،حيث
يقول إن «هذه االنتخابات معروفة
النتائج مسبقا ً وال تتمتع بأدنى
شروط الشفافية والنزاهة».
وخ��ض��ع��ت ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات
لمراقبة دولية بمشاركة وف��ود من
ال��م��غ��رب وال��ج��زائ��ر وت��ج��م��ع دول
الساحل والصحراء ،باإلضافة إلى
وف��دي الجامعة العربية واالتحاد
األفريقي.

وجهت إلى المتهمين في
وقال المصدر القضائي :إنّ «النيابة العامة كانت قد ّ
قضية الشغب بالـ «عدوة» تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر وتع ّمد
ارتكاب جرائم االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة ،والتأثير
في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف» ،مضيفا ً أنّ «النيابة
نسبت إلى بعض المتهمين حمل أسلحة نارية وأدوات ،ما يستخدم في االعتداء
على األشخاص ،حيث قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب
عمدًا مع سبق اإلصرار والترصد ،وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف
وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة ،وهو مكان وجود المجني عليه».

نوايا طعن

بدورها ،أعلنت هيئة الدفاع عن قيادات اإلخوان المسلمين نيتها الطعن على
تلك األحكام القضائية التي تدين عناصر الجماعة .ووفق السلطات وشهود عيان
نتج عن الشغب في العدوة حرق ونهب قسم الشرطة والوحدة البيطرية واإلدارة
الزراعية ومكتب األحوال المدنية.
جدير بالذكر ،أنّ للمحكوم عليهم ّ
حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض
أعلى محكمة مدنية مصرية ،فيما للمحكمة أن ترفض الطعن أو تقبله ،فإن قبلته
تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات نفسها.

ُيعبّرون عن فرحتهم بالحكم

أمين عام اتحاد الفالحين العرب خالد خزعل

ع ّمان  -محمد شريف الجيوسي
أك��دت الوفود الفالحية والزراعية العربية في ختام
زيارتها الى سورية ،أن ما س ّمي بالربيع العربي ليس
إال مؤامرة غربية ،استهدفت العالم العربي وعملت على
تحطيم بعض دوله وتمزيق دول أخرى بإثارة الفتن الدينية
والمذهبية واإلثنية.
وج��ددت الوفود الفالحية تضامنها المطلق مع شعب
سورية وفالحيها ضد العدوان الذي يشن عليهم من قبل
الدوائر الغربية وتشارك فيه قوى عربية خدمة للصهيونية،
وي��ؤك��دون أن انتصار سورية على اإلره���اب وهزيمتها
للمشروع األميركي في المنطقة من شأنه تغيير مستقبل
العالم العربي ويعيد لألمة العربية شخصيتها الوطنية
والقومية المقاومة للعدوان والرافضة للخنوع والمتمسكة
بالحقوق.
وشددت الوفود على أن سورية كانت وسوف تبقى قلب
العروبة النابض ومدرسة في الفداء والتضحية ،كما كانت
مدرسة في البناء والتقدم واالزده���ار ،عبر االعتماد على
النفس ورفض التبعيّة.
وعبّرت الوفود الفالحية العربية عن تمسكها بالتضامن
العربي والتكامل االقتصادي كخطوة نحو الوحدة العربية،
وعن تمسكهم بمنظمتهم القومية ،االتحاد العام للفالحين
والتعاونيين الزراعييين العرب ،وض��رورة قيام االتحاد
ب��دوره الرائد في جمع كلمة الفالحين العرب وتحقيق
مصالحهم.
يذكر أن الوفود الفالحية العربية زارت سورية بنا ًء
وجهها األمين العام لإلتحاد ،خالد خزعل خالل
لدعوة ّ
اجتماع األم��ان��ة العامة لإلتحاد في األردن قبل أشهر،

وتلبية لنداء الواجب القومي بالتضامن مع الشعب العربي
السوري جراء ما يتعرض له من ع��دوان ،وبهدف تقديم
التهنئة بالنصر الذي يحققه الجيش العربي السوري على
قوى اإلرهاب ،ولمناسبة الفوز الكبير للسيد الرئيس بشار
األسد لمنصب رئاسة الجمهورية ،حيث قامت وفود فالحية
تمثل األمانة العامة التحاد الفالحين والتعاونيين الزراعيين
العرب والمنظمات الفالحية في الجزائر ،اليمن،األردن
العراق ،السودان ،لبنان ،فلسطين بزيارة لسورية.
وتم خالل الزيارة اللقاء بالمسؤولين السوريين وقيادة
االتحاد العام للفالحين حيث استمعت الوفود لشرح ٍ
واف
عن حقيقة الحرب الكونية التي تشن على سورية تحت
شعارات زائفة ابتغاء تحطيم الدولة ومنجزاتها على الصعد
كافة ،خدمة لـ «إسرائيل» ومشاريعها االستيطانية وتهويد
القدس والتنكر للقرارات الدولية وفي مقدمتها حق العودة
وإقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة.
كما عبّروا عن أسمى آيات الشكر واالمتنان لسورية قيادة
وشعبا ً وفي مقدمتهم االتحاد العام للفالحين على ُحسن
االستقبال وكرم الضيافة ومشاعر األخ ّوة ،مجددين التهنئة
إل��ى سورية كلها بانتخاب الدكتور بشار األس��د رئيسا ً
للمرحلة المقبلة.
توقيع البيان الختامي :
االتحاد التعاوني ال��زراع��ي اليمني ـ االتحاد الوطني
للفالحين الجزائريين ـ االتحاد العام للمزارعين األردنيين
ـ االتحاد الوطني للفالحين اللبنانيين ـ االتحاد العام
للجمعيات الفالحية العراقية ـ االتحاد العام لمزارعي
السودان ـ اللقاء الوطني اللبناني ـ االتحاد العام للفالحين
والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين ـ االت��ح��اد العام
للفالحين في القطر العربي السوري.

مجل�س الملي�شيات والدروع يعلنان الحرب على الجي�ش

وا�شنطن ت�ستعد لإجالء دبلوما�سييها من ليبيا
فيما أعلن مجلس المليشيات وال���دروع
الحرب على الجيش الليبي ،كشفت واشنطن
إرجاء برنامجها لتدريب وإعادة تأهيل القوات
المسلحة الليبية ،وأش��ارت إلى أنّ الظروف
األمنية التي تمر بها ليبيا ال تشجع على وجود
مدربين أميركيين في الوقت الراهن ،الفتة إلى
استعدادها إلجالء دبلوماسييها في أي وقت.
وقال الناطق باسم القيادة األفريقية في
الجيش األميركي بنغامين بينسون إنّ «إعداد
الخطة التدريبية ال يزال جارياً ،أما تنفيذها

على أرض الواقع فإنه سيظل رهنا ً بتحسن
الظروف األمنية في ليبيا» .وأشار بنغامين
إلى أنّ «هذا ال يعني تخلي القيادة العسكرية
األميركية عن خطة التدريب الخاصة بالقوات
المسلحة الليبية».
وق��ال الناطق العسكري األميركي« :إنّ
ليبيا بعد سقوط نظام حكم العقيد القذافي
في  2011انتقلت من حالة الفوضى إلى
حالة من الحرب األهلية بين أطياف متعددة
ومتناحرة ،بينما القوات النظامية الليبية

باتت عاجزة عن لجم تلك األطياف وحملها
على إلقاء السالح».
وج��اءت تصريحات المسؤول العسكري
األم��ي��رك��ي متسقة م��ع ق���رار وزارة ال��دف��اع
األميركية إرسال طائرات نقل جوي من طراز
«س��ي  »130تابعة للجيش األميركي إلى
إيطاليا ،لإلسهام في إجالء الرعايا األميركيين
من ليبيا إذا استدعى األمر القيام بذلك.
ويرافق الطائرات األميركية المتمركزة في
قاعدة سيسلي جنوب إيطاليا طاقم أميركي

للتعامل م��ع األزم���ات ،وف��ي ق��اع��دة مورين
الجوية ج��ن��وب إسبانيا ،وص��ل  180من
مشاة البحرية األميركية لدعم  250من جنود
البحرية األميركية المتمركزين على متن
حاملة طائرات أميركية ترسو قبالة السواحل
اإلسبانية ،وهم على أعلى درجات االستعداد
للتدخل إلج�لاء الدبلوماسيين األميركيين
عن سفارة الواليات المتحدة في طرابلس،
وتأمين خروجهم من ليبيا إذا كانت أرواحهم
في خطر محقق.

