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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعاملية

لندن ـ «القطس العربي» 

من توفيق رباحي:

أعـرب قياديون فـي اجلماعـة االسـالمية الليبية 
املقاتلـة باخلـارج عـن تأييدهـم للحـوار الدائر بني 

السلطات الليبية وقيادة اجلماعة في الداخل.
وقـال قياديـون سـابقون وحاليون فـي اجلماعة 
انهـم يؤيـدون ذلـك احلـوار «إذا أدى ملصلحـة حقن 
الدماء وفك أسـر السـجناء (من اجلماعة) وإشـاعة 
األمـن والعدل ولّم شـمل العائالت وإتاحـة الفرصة 

للعمل الدعوي والتربوي والسياسي».
وقـال قيـادي سـابق باجلماعـة التقتـه «القدس 
العربي» أمس اخلميس بلندن، ان السنتني األخيرتني 
شهدتا حوارا بني النظام الليبي و»اجلماعة االسالمية 
الليبيـة املقاتلة» عن طريق سـيف اإلسـالم القذافي 

وبعض قياديي اجلماعة املسجونني باخلارج.
واضـاف املصـدر أن االتصاالت جتـري عن طريق 
وسـطاء ليبيـني، موضحا أن هـذا احلـوار أثمر جوا 
مـن الثقـة بني الطرفـني «شـجعنا على ابـداء موقف 

ايجابي».
وقـال املصدر ان النظام الليبـي هو الذي بادر الى 
هذا احلوار. وتوقع أن يكون احلكام الليبيون جادين 
هذه املرة، خصوصا وأنهم تخلصوا من ملفات ثقيلة 
تسـببت في عزلـة ليبيـا ومعاناتهـا، أبرزهـا قضية 

لوكربي وملف املمرضات البلغاريات.
وقـال ان اجلماعة تنتظر من هذا احلوار أن يسـفر 
عن اإلفراج عن القياديني املسجونني وإشاعة أجواء 
مـن الثقة بعد سـنوات من االختالف متيـزت بالقمع 

واملواجهة بني اجلماعة والنظام احلاكم في ليبيا.
باملقابـل، قـال املصـدر ان النظـام الليبـي طلـب 

مـن قيـادة اجلماعة بحوثـا ودراسـات عـن «العمل 
اجلهادي» وشـروطه وحيثياته، وكـذا قضايا معينة 

مثل «تكفير احلكام» وموضوعات أخرى مشابهة. 
وملـا سـئل هـل طلـب النظـام الليبـي أو اشـترط 
«توبـة» اجلماعـة عـن «العمـل اجلهـادي»، قـال ان 
املطلـوب فـي الوقـت احلاضـر هو هـذه الدراسـات 
والبحـوث، موضحـا أن القيـادة فـي الداخـل أدرى 
بكل التفاصيـل. وقال ان هذه البحـوث ُأجنزت ومن 
م للمعنيني باألمر في األول من آب/ املفروض أن تسـلّ

أغسطس املقبل.
وذكـر بأن اجلماعة توقفت عـن «العمل اجلهادي» 

منذ نحو عقد من الزمن.
وأصدر أعضاء حاليون وسابقون باجلماعة بيانا 
باملناسـبة، تضمن عشـر نقاط حـول مجريات حوار 
قيادتهم مع النظام الليبي، ويصف العالقة مع األخير 

حاليا وما ستكون عليه.
وتأسسـت اجلماعـة اإلسـالمية الليبيـة املقاتلـة 
في منتصـف الثمانينات داخـل ليبيا لكنهـا ما لبثت 
ان انتقلت الى أفغانسـتان ملقاتلة السـوفييت. وبعد 
انتهاء االحتالل السـوفييتي ألفغانسـتان، استقرت 
أيلول/سـبتمبر   11 أحـداث  جـاءت  أن  إلـى  هنـاك 
2001 فاضطـرت الى اخلروج الى باكسـتان بسـبب 

املطاردات األمريكية والغربية، ومنها الى إيران.
وساد غموض في عالقة اجلماعة بتنظيم القاعدة، 
خصوصا من 2005 عندمـا صدر بيان عن «أبو الليث 

الليبي» يعلن االلتحاق بـ»القاعدة». 
غير أن القيادي الذي التقته «القدس العربي» نفى 
أمس أن تكون اجلماعة التحقت يوما ما بـ»القاعدة» 
مشددا على أنها رفضت االلتحاق باجلبهة اإلسالمية 
العامليـة. وقال ان إحـدى ميزات تنظيمه، اسـتقالله 
عن التنظيمات والشبكات الدولية العاملة في احلقل 

«اجلهادي»، متسائال ملاذا تنتظر اجلماعة سنة 2005 
كي تعلن االلتحاق بتنظيم أسامة بن الدن.

ويتضمـن البيان الذي حمـل تاريخ اليوم اجلمعة 
اعترافا صريحا بأن «خيار العمل العسكري لم يحقق 
أهداف اجلماعة من رفـع املظالم عن الناس وحتقيق 
املصالح الشرعية املعتبرة»، وعليه «فإننا نؤيد قرار 
اجلماعة والقاضـي بوقف األعمال العسـكرية داخل 
ليبيا والتمسـك بسياسـاتها في عدم فتح أية جبهات 

خارجية مهما كانت األسباب».
وجدد البيان التذكير بعالقة اجلماعة بـ»القاعدة» 
بالقول «نؤكد أن ما ورد على لسان الشيخ أبو الليث 
الليبـي من االنضمـام الى تنظيـم القاعـدة ـ إذا فهم 
منه ذلك ـ هو قرار فردي يخالف الالئحة األساسـية 
للجماعة والتي تشترط موافقة معظم أعضاء مجلس 

الشورى في مثل هذه القرارات الهامة».
أكثـر من ذلك يسـتبعد البيان أيـة فرصة اللتحاق 
اجلماعـة بـ»القاعـدة» فـي املسـتقبل قائـال «نؤكـد 
بوضـوح عـدم ارتبـاط اجلماعـة املقاتلـة بتنظيـم 

القاعدة ال سابقا وال الحقا».
بـ»ابـداء  الليبـي  النظـام  اجلماعـة  وطالبـت 
املصداقيـة في احلـوار، ونترقـب ما يصـدر عنه وما 
تـؤول إليه نتائج احلـوار ونحتفظ بحقنا الشـرعي 
والطبيعـي فـي معارضـة النظام مـا لـم يتراجع عن 
سياساته السابقة التي أدت الى التأزم واالنسداد».

ويعيـش قياديـو اجلماعـة باخلـارج موزعني بني 
عدد من العواصم أبرزها لندن.

وفي تشـرين األول/أكتوبر 2005 أحلقت احلكومة 
بقائمـة  املقاتلـة  الليبيـة  اجلماعـة  البريطانيـة 
التنظيمات اإلرهابية، وشـددت عليها اخلناق بفضل 
قوانـني مكافحـة اإلرهاب التي ما انفكت تتشـدد منذ 

سنة 2001.  

اعلنوا براءة التنظيم من «القاعدة» واكدوا تخليه عن «العمل اجلهادي»

قياديون في «اجلماعة الليبية املقاتلة» يؤيدون
الرباط ـ «القدس العربي» حوارا مع طرابلس يقوده سيف االسالم القذافي

من محمود معروف:

هدد مســؤول كبير بجبهة البوليزاريو بالعودة 
الى شــن هجمات مسلحة ضد القوات املغربية في 
الصحراء الغربية اذا لم تصل االمم املتحدة الى حل 
عادل للنزاع بعد ساعات من اختتام مبعوث لالمم 
املتحدة املنطقة جولة زار خاللها اجلزائر وتندوف 
ونواكشوط والرباط سعى خاللها للحصول على 
موافقة اطراف النزاع على مفاوضات غير رسمية 
بني املغرب وجبهــة البوليزاريو متهــد للعودة الى 
املفاوضــات الرســمية اجملمــدة منذ اكثــر من عام 

ونصف.
وقال عبــد القادر الطالب عمــر رئيس احلكومة 
التي تشــكلها اجلبهة ان «ثماني عشرة سنة مرت 
علــى وقف إطــالق النار دون الوصــول إلى حل»، 
واصفا إياها بأنها «أكثر من كافية»، وطالب األمم 
املتحدة بأن تكون «صارمة» فيما يخص اخلروقات 
التــي يتعرض لها هذا القرار. وأضاف الطالب عمر 
في ندوة عقدها األربعــاء باجلزائر ونقلتها وكالة 
االنباء اجلزائرية أن «ثماني عشرة سنة (عن وقف 
إطــالق النار) هي حقيقة أكثر من كافية من الصبر 
واالنتظــار الطويل وهــذا الصبر ينحصــر في كل 
مــرة ويضيق هامش حتمله». واضــاف «يجب أن 
تكون األمم املتحدة صارمة في ما يخص خروقات 
وفــق إطــالق النــار وإذا كانــت هناك أفق للســلم 
فأهال وســهال نحن نريد السلم اما إذا كان استمر 
الوضع على ما هو عليه فعلى هذه القيادة أن تقوم 
بتحضيرات جادة خليار العودة إلى الكفاح املسلح 

ألنه ال ميكن ان نبقى هكذا طول الزمن».
عــدة  املاضيــة  االســابيع  خــالل  وصــدرت 

يهــددون  صحراويــني  ملســؤولني  تصريحــات 
بالعودة الى العمل املسلح ضد املغرب اذا ما فشلت 

االمم املتحدة بانهاء النزاع املتفجر منذ 1975. 
ويقلــل املســؤولون املغاربــة مــن اهميــة هــذه 
التهديدات ويعتبرونها مناوشــات اعالمية تسبق 
او تلي حتركا لالمم املتحدة من اجل انهاء اجلمود 

الذي تعرفه تسوية النزاع.
وجبهــة  املغــرب  مــن  كل  مقاربــة  وتتبايــن 
البوليزاريــو حول تســوية النزاع ويقــول املغرب 
ان حكما ذاتيا بصالحيات واســعة حتت السيادة 
املغربية الســبيل الوحيد املمكن حلل دائم ونهائي 
وعادل النــزاع وهو ما ترفضه جبهــة البوليزاريو 
وتطالــب باجراء االمم املتحدة الســتفتاء يقرر من 
خاللــه الصحراويون مصيرهم بدولة مســتقلة او 

االندماج باملغرب.    
وقال الطالب عمر الذي يعتبر من املتشددين في 
قيادة اجلبهة «ميكن أن ينتظر من الصحراويني كل 
شيء إال االستسالم ورفع الراية البيضاء» مؤكدا 
أن هــذا هو البرنامج الذي حدد مــن طرف القيادة 
السياســية جلبهــة البوليزاريــو التــي «عليهــا أن 
تلتزم به ألنها ستحاســب عليه غدا أمام ناشطيها 
ومقاتليها». وفــي حديثه عن اجلولة األخيرة التي 
قــام بها املبعوث الشــخصي لألمني العــام ملنظمة 
األمم املتحــدة في الصحــراء الغربية كريســتوفر 
روس للمنطقــة أكد أن التفاؤل الــذي عبر عنه هذا 
األخير 'ليس بتفاؤل مطلق بل فقط بالنســبة لقرب 
عقد اللقــاءات األوليــة غير الرســمية التحضيرية 
للجولــة اخلامســة مــن املفاوضــات بــني جبهــة 

البوليزاريو واملغرب». 
وأوضح أن الهدف بالنســبة لروس هو «تطبيق 
قــرارات مجلس األمن القاضية بحق الصحراويني 
فــي حتقيــق مصيرهــم» مشــيرا الــى أن املبعوث 

الدولي اعتبر اللقــاءات األولية التي قد جترى في 
األيام القادمة «خطوة إيجابية».

وتقترح اوساط صحافية ان حتتضن العاصمة 
النمســاوية فيينــا خالل االيــام القادمــة اجلولة 
االولــى مــن اللقــاءات واالتصاالت غير املباشــرة 
بني املغرب وجبهــة البوليزاريو ورشــحت تقارير 
فــي وقــت ســابق كال مــن الدوحــة وطرابلــس 
ومدريد الحتضان هذه اللقاءات التي متهد للجولة 
اخلامســة مــن املفاوضات الرســمية التــي كانت 
جتــري منــذ حزيران/يونيو 2007 في مانهاســت 

احدى ضواحي نيويورك. 
وذكــر طالب عمــر أن الطرف الصحــراوي عبر 
لــروس عن انشــغاالته التي يجــب أن تؤخذ بعني 
اإلعتبــار من طرف منظمــة األمم املتحــدة لتفادي 
تعكــر أجــواء املفاوضــات واملتعلقة فــي وضعية 

حقوق اإلنسان في األراضي الصحراوية.
وأعــرب عن تأســفه للموقف األخيــر للحكومة 
اإلســبانية في نقــاش مجلس األمن حــول مراقبة 
وضع حقوق اإلنســان فــي املناطــق الصحراوية 
احملتلــة إذ ســايرت موقف فرنســا التــي «هددت 
باستعمال الفيتو». و قال «فرنسا تتحمل تاريخيا 
عرقلــة تطبيــق املشــروعية الدوليــة لقــرار األمم 
املتحدة في املنطقة» مذكرا مبعارضتها خلطة بيكر 
«التــي إعتبرها مجلس األمن أحســن خطة وطالب 

بفرضها».
وأضــاف «مؤخــرا اجلميع إتفق خــالل نقاش 
مجلس األمن على مســألة مراقبة حقوق اإلنسان 
إال فرنســا عارضتها وهــددت باســتعمال الفيتو 
إذن فرنســا هــي املعرقــل ومع األســف أصبحت 
أن  معتبــرا  تســايرها»  اإلســبانية  احلكومــة 
«للحكومة االســبانية مســؤولية كبرى في عرقلة 

تطور األوضاع». 

مسؤول بالبوليزاريو: الهدنة مع املغرب
طالت اكثر من الالزم والعودة للسالح واردة

■ سـرت (ليبيـا) ـ ا ف ب: اجـرى 
قـادة الدول االفريقيـة امس اخلميس، 
فـي اليـوم الثانـي لقمتهـم في سـرت، 
مشـروع  حـول  مكثفـة  محادثـات 
يطالـب  التـي  االفريقيـة»  «احلكومـة 
بها الزعيـم الليبي معمـر القذافي، قبل 
االنكباب على االزمات والنزاعات التي 

تشهدها قارتهم.
ويطالـب القذافـي الذي يسـتضيف 
القمة بوصفه الرئيس الدوري لالحتاد 
االفريقي، بانشاء «سلطة» بصالحيات 
موسـعة بالرغم من حتفظـات عدد من 

الدول خصوصا جنوب افريقيا.
وكان اجلـو صبـاح امـس اخلميس 
متوترا على مستوى الوفود الـ53 غداة 
مناقشات عاصفة بني وزراء اخلارجية 
الذين، وحسب مصادر متطابقة، انهوا 
املناقشـات بدون التوصـل الى نتيجة 

بعد حادث وقع بني نيجيريا وليبيا.
وقـال احـد املندوبـني في وقـت كان 
فيـه رؤسـاء الـدول يسـتعدون لعقـد 
جلسـة عامـة، ان «اجلميـع حانق جدا 

وال نعرف بعد كيف ستنتهي االمور».
وتأخـذ بعـض الـدول علـى العقيد 
القذافـي رغبته فـي جرهم الـى اتخاذ 
قرار باالعالن اعتبارا من هذه القمة عن 
انشاء «سلطة» مع صالحيات تنفيذية 
في ثالثة مجاالت تطال سـيادة الدول: 
الدفاع والعالقـات الدوليـة والتجارة 

اخلارجية.
وبامـكان الزعيـم الليبـي ان يعـول 
على حلفاء مثل السـنغال ومالي ولكن 
يبـدو ان بعـض الـدول الكبـرى مثـل 
وانغـوال  افريقيـا  وجنـوب  نيجيريـا 

ليست مستعدة للرضوخ.
واستبعد وزير اخلارجية االنغولي 
اسونساو دوس اجنوس قبل االجتماع 
حصـول اي تغيير في املواقف موضحا 
«بهـدوء»  االنطـالق  تريـد  بـالده  ان 
الـى وحـدة يجـب ان تكـون بالتالـي 

اقتصادية قبل ان تكون سياسية.
وكان مشـروع احلكومـة االفريقيـة 
موضـع خـالف خـالل القمـة السـابقة 
لالحتاد االفريقي التي عقدت في اديس 

ابابا في شباط/فبراير املاضي.
وقد حول قادة الدول في حينه امللف 

الى وزراء اخلارجية.
مـن ناحيته، دخـل العقيـد القذافي 
الذي بـدا عليه االنزعاج مرتني بشـكل 
االجتماعـات  قاعـة  الـى  متوقـع  غيـر 
في سـرت قبـل انعقـاد القمة وقـال ان 
الوقت قد حان للبت في املشـروع وانه 
ال يسـتبعد ان يطلـب تصويتا من قادة 

الدول في حال استمرت العرقلة.
ثلثـا  وافـق  «اذا  القذافـي  وقـال 
الثلـث  يخضـع  ان  فيجـب  االعضـاء 

املتبقي وان يحترم قرار االكثرية».
وقـال منـدوب احـدى دول افريقيـا 
«تصويتـا  ان  الصحـراء  جنـوب 
الن  كارثيـا  سـيكون  املشـروع  علـى 

االنقسامات ستظهر الى العلن».
وحسـب احـد الدبلوماسـيني، فـان 
نقاشا صاخبا اخر قد يؤدي الى تفجير 
البحـث فـي «اقتـراح غير منتظـر» من 
ليبيا التي ترغب في فرض شروط على 
تعـاون اعضـاء االحتـاد االفريقـي مع 
احملكمة اجلنائية الدولية بعد اصدارها 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني 

عمر البشير املوجود في سرت.
وفي حـال كان الوقت سـانحا، فان 
هـذه القمـة الــ13 لالحتـاد االفريقـي 
سـتنكب ايضا بعد ظهر امس اخلميس 
علـى الوضـع االمنـي والنزاعـات فـي 
االنقالبـات  تكاثـرت  حيـث  افريقيـا 
االشـهر  خـالل  السياسـية  واالزمـات 
بيسـاو  وغينيـا  (مدغشـقر  املاضيـة 

والنيجر...).
خاصـا  اهتمامـا  تعيـر  وسـوف 
للصومال حيث يعتبر االحتاد االفريقي 
ان االزمـة التي تعصف بهـذا البلد هي 

«االخطر» بني االزمات االخرى.
اجملـاورة  الـدول  قـادة  وطالـب 
للصومال ومنها اثيوبيا وكينيا بارسال 
قوات افريقية اضافيـة «بدون تأخير» 

التـي  االنتقاليـة  احلكومـة  ملسـاعدة 
تكافـح لبقائها امام هجوم االسـالميني 
السـالم  قـوة  وتتألـف  املتشـددين. 
االفريقية املنتشرة في الصومال، حاليا 
فقـط من جنـود اوغنديـني وبورنديني 
وهـي مؤلفـة مـن 4300 رجـل فقط من 
اصـل ثمانيـة االف كان مـن املقـرر ان 

يشاركوا فيها.

القذافي يهدد باللجوء للتصويت وقادة يتهمونه بالضغط والتسرع

قمة االحتاد االفريقي: خالفات حادة
ومحادثات مكثفة حول مشروع احلكومة االفريقية

صحف: احباط محاولة 
الستهداف السفارة 

االمريكية في اجلزائر
أحبطـت  أي:  بـي  يـو  ـ  اجلزائـر   ■
مصالـح االمـن اجلزائريـة محاولـة كان 
ينـوي قيادتها أحـد عناصـر ''القاعدة في 
بالد املغرب اإلسـالمي'' ضد مقر السـفارة 
األمريكية في اجلزائر العاصمة، حيث مت 

توقيفه في حي بضاحيتها الشرقية.
امـس  «اخلبـر»  صحيفـة  ونسـبت 
ان  قولـه  أمنـي  مصـدر  الـى  اخلميـس 
مصالح األمـن وضعت يدهـا على عنصر 
اإلسـالمي''  املغـرب  ببـالد  ''القاعـدة  مـن 
بالعاصمـة كان ينوي تنفيـذ اعتداء ضد 
مقر السفارة األمريكية الواقعة في شارع 

البشير اإلبراهيمي في العاصمة.
وذكر املصـدر أن مصالـح األمن كانت 
علـى علـم مسـبق بتوقيـت احملاولـة، ما 
جعلهـا تتبـع أثر املنفـذ املفتـرض وتلقي 

القبض عليه.

املغرب يرجئ احلسم
في منع احلج هذا املوسم 
اسـتبعد  أ:  ب  د  ـ  البيضـاء  الـدار   ■
للمجلـس  العـام  الكاتـب  يسـف  محمـد 
العلمـي األعلـى باملغـرب أن يتـم اتخـاذ 
سياسـي  أو  شـرعي  رسـمي  قـرار  أي 
بخصـوص منع املغاربة مـن التوجه هذا 
العـام إلـى اململكـة العربيـة السـعودية 
ألداء مناسـك احلـج على خلفية انتشـار 

فيروس أنفلونزا اخلنازير. 
وأضـاف يسـف فـي تصريـح خـاص 
لصحيفة «األحداث املغربية» نشـر امس 
اخلميـس أن احلسـم النهائـي فـي منـع 
املغاربة من أداء احلج سيتم بعد اجتماع 
هيئـة العلمـاء، معتبـرا أنـه لـم تتضـح 
الرؤية حتى اآلن بخصوص هذا الوباء. 

علـى  يفـرض  هـذا  أن  يسـف  ورأى 
السـلطات الدينية باملغرب انتظار تطور 
التعاطـي مع املرض فـي كل أنحاء العالم 
مـن أجـل وضـع التصـور األنسـب على 

املدى القريب واملتوسط والبعيد. 
السـلطات  إن  الدينـي  املرجـع  وقـال 
الدينيـة أو الرسـمية املغربيـة لـم تعتمد 
الربيعـي  اللـه  عبـد  تصريحـات  علـى 
وزير الصحة السـعودي علـى اعتبار أن 
املعطيات الواردة في تصريح هذا الوزير 
السـعودي تهم اإلجراءات التي تقوم بها 

بالده من أجل مكافحة انتشار الداء. 
كما شـدد يسف على ضرورة التشاور 
والسـلطات  واخملتصـني  العلمـاء  بـني 
املغربيـة «مـن أجـل وضع تصـور خاص 
الشـروط  اسـتيفاء  وبالتالـي  ببالدنـا 
العلميـة والدينيـة مـن أجل بنـاء موقف 

يرتكز على أسس صحيحة». 

مقتل اسباني وانقاذ 21 
بحارا في غرق سفينة 
صيد قبالة موريتانيا 

■ نواكشوط ـ د ب أ: ذكر مصدر أمني 
موريتاني أن قبطان سـفينة أسبانيا لقي 
حتفـه فيمـا مت إنقـاذ 21 آخريـن عندمـا 
تعرضت السفينة للغرق مساء األربعاء. 
الصيـد  سـفينة  أن  املصـدر  وأوضـح 
األسـبانية كانت تقوم بالصيـد في املياه 
عشـرين  نحـو  بعـد  علـى  املوريتانيـة 
ميـال بحريـا غربـي نواذيبـو العاصمـة 

االقتصادية املوريتانية عندما غرقت. 
السـواحل  خفـر  قـوات  ومتكنـت 
وسـفن أوروبية أخـرى عاملة فـي املياه 
طاقـم  مـن   21 إنقـاذ  مـن  املوريتانيـة 
السـفينة األسـبانية، حيث مت نقلهم إلى 

نواذيبو لتلقي العالج. 

اجلزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

وضـع القضـاء اجلزائـري األربعـاء حـدا لقضيـة الطفلـة 
اجلزائرية ـ الفرنسية «صفية» أو «صوفي» بعد معركة قضائية 
حول نسـبها دامت حوالي 5 سنوات. وقد تسلم والدها املزعوم 
الفرنسي اجلنسية جاك شاربوك الطفلة يوم األربعاء، في حني 
أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي أعلن اخلبر عن 

ارتياحه، مشددا على أنه كان يتابع تطورات امللف شخصيا.
كمـا اعتبـر سـاركوزي أن «عـودة الطفلة صفية إلـى والدها 
ثمرة عمل قامت به وزارة اخلارجية الفرنسـية وسفارة باريس 
فـي اجلزائر، و لم يفـوت الفرصة ليشـكر الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة ووزير داخليته نور الدين يزيـد زرهوني على الدور 

الذي لعباه في هذه القضية.  
من جهتها أعربت محامية العائلة، االسـتاذة فاطمة الزهراء 
بن براهم، في اتصال مع «القدس العربي» عن استيائها من قرار 
السـلطات اجلزائرية تسليم الطفلة صفية إلى والدها الفرنسي 
املزعـوم، مشـددة علـى أنها فوجئـت بالنبأ ملا أذيـع في وكاالت 

األنباء العاملية، وذلك لتواجدها خارج اجلزائر وقت إعالنه.
واتهمت احملامية بن براهم السـلطات اجلزائرية بأنها قامت 
ببيع الطفلة صفية، مشددة على أنها صفقة سياسية مفضوحة، 
ولذلك تقرر التفريط في الطفلة، وتسـاءلت عن الثمن الذي دفع 

حتى مت «بيع» صفية بهذه الطريقة.
واسـتغربت توجيـه الرئيـس الفرنسـي نيكوال سـاركوزي 
عبارات شـكر للرئيـس اجلزائري ولوزير الداخليـة نور الدين 
يزيد زرهوني للدور الذي لعباه في هذه القضية، متسـائلة عن 
نوعية هذا الدور الذي حرص الرئيس الفرنسـي على أن يشكر 

عليه السلطات اجلزائرية.
وأكـدت بن براهـم أنها «أكثـر من حزينـة»، ألنهـا أدركت أن 
املواطـن اجلزائري أصبح بدون أي قيمـة، وأن حكومة بلدها ال 

تقيم أي اعتبار ملواطنيها.
 وضربـت مثاال باملطرب اجلزائري محمـد خليفاتي املعروف 
باسـم الشـاب مامي الذي مثل أمس أمام القضاء الفرنسـي، في 
القضية املرفوعة عليه من طرف عشـيقته السابقة، التي اتهمته 
باالختطـاف ومحاولـة إجبارها علـى اإلجهاض، مشـددة على 
أن السـلطات الفرنسـية جنحت فـي إلقاء القبـض على املطرب 

وتقدميه للعدالة حتى بعد أن هرب للجزائر.
وأضافـت قائلـة: «إن القضاء الفرنسـي أجبر الشـاب مامي 
علـى القيام بتحليل احلمض النووي ملعرفة إن كان والد الطفلة 
التي أجنبتها عشـيقته السـابقة، في حني أننا نطالب الفرنسي 
جاك شـربوك بالقيام بهذا التحليل منذ 5 سنوات ملعرفة إن كان 
والد الطفلة صفية، ولكنه ظل رافضا إجراء التحليل، ألنه يعلم 
بأنه ليس والدها احلقيقي، دون أن حترك السلطات اجلزائرية 

ساكنا».
جديـر بالذكـر أن قضيـة الطفلة صفيـة تعـود تفاصيلها إلى 
حوالـي 8 سـنوات، عندمـا تزوجـت أمها بعـد طالقها مباشـرة 
مبواطن فرنسـي اسمه جاك شاربوك وسافرت معه إلى فرنسا، 
وبعد فتـرة من والدة الطفلة صفية توفيـت والدتها، فاحتفظت 
عائلـة هـذه األخيـرة بالطفلة، مؤكـدة أنهـا ابنة الـزوج األول 
البنتهم، في حني أصر شاربوك على أن الطفلة ابنته بيولوجيا، 
وظلـت القضيـة مطروحـة أمام القضـاء، خاصة بعـد أن أخفت 
العائلـة «صفيـة» ورفضـت السـماح لوالدها املزعـوم برؤيتها 

خوفا من اختطافها وتهريبها خارج اجلزائر. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

إلـى  اخلميـس  امـس  صبـاح  وصـل 
مطـار طنجـة جثمـان املواطنـة املغربية 
دليلة امليموني التي توفيت يوم الثالثاء 
املاضي جراء إصابتها بفيروس أنفلونزا 
مستشـفيات  احـد  فـي   (1 إن   1 اش  (أ 

العاصمة االسبانية.
حتفهـا  امليمونـي  دليلـة  ولقيـت 
مارانيـون»  «غريغوريـو  مبستشـفى 
مبدريـد، بعد وضـع مولودهـا البكر عن 

طريق عملية قيصرية.
ونقـل جثمان الشـابة املغربيـة، التي 
أكملـت عامهـا العشـرين يـوم وفاتهـا، 
مـن مدريـد علـى مـنت رحلـة دوليـة إلى 
مطـار الـدار البيضـاء، قبل أن يتـم نقله 
إلـى طنجـة عبـر رحلـة داخليـة، حيث 
مـن املنتظـر أن يوارى الثـرى نهار امس 

مبدينة املضيق القريبة من تطوان.
االجهـزة  املتوفـاة  عائلـة  واتهمـت 
الطبيـة االسـبانية بالتقصيـر وحملتها 

مسؤولية الوفاة.
والـدة  اإلسـماعيلي  عزيـزة  ونفـت 
تعرضـت  قـد  ابنتهـا  تكـون  أن  دليلـة 

إلصابة بفيروس أنفلونزا (أ اش 1 إن 1) 
قبل دخولها إلى املستشفى، موضحة أن 
«دليلة كانت تعاني من مشـاكل تنفسـية 
بسيطة توجهت على إثرها إلى مستشفى 

(غريغوريو مارانيون).
كما فندت تصريحات األطباء اإلسبان 
حول إصابة ابنتها مبرض الربو، مشيرة 
إلـى أن «دليلـة كانـت بطلـة فـي ألعـاب 
القـوى، كمـا حققـت إجنـازات مهمـة مع 
فريقها (جمعيـة الوفاق) مبدينة املضيق 
يصعـب معها تصديـق القـول بإصابتها 

مبرض تنفسي مزمن».
وبعد أن شـككت في الرواية الرسمية 
للمسؤولني اإلسـبان، قالت االسماعيلي 
«إن أسـرة الهالكة ما تـزال تنتظر نتائج 
التشـريح الطبي الذي سـيحدد السـبب 

احلقيقي لوفاة دليلة».
واتهم محمد الورياشـي زوج الراحلة 
املصالـح الطبيـة بالعاصمـة االسـبانية 
بـ»التقصير في القيام بواجبها» وأكد أن 
االطبـاء «لم يولوا االهتمام الالزم حلالة 
زوجتـه لذلك أعتـزم متابعة املسـؤولني 
بتهمـة  قضائيـا  مبدريـد  الصحـة  عـن 

االهمال والتقصير».

وقال مت «الكشـف على املرحومة التي 
وضعت قبل 24 سـاعة من وفاتها مولودا 
ذكرا عـن طريـق عملية قيصريـة، ثالث 
مرات مبستشـفيني مبدريد قبـل إدخالها 
إلى قسـم العناية املركـزة، وذلك بالرغم 
من أن حالتها الصحية كانت خطيرة منذ 

البداية».
وأكد زوج الشـابة املغربية أن زوجته 
«لـم تكـن مصابة مبـرض الربـو» وذلك 
خالفـا ملا أعلنـت عنـه مصادر إسـبانية 
لتبرير التعقيدات الصحية التي تعرضت 

لها الضحية.
وذكـر الورياشـي بأن زوجتـه كانت 
تعانـي ملدة أسـبوع كامـل قبـل إدخالها 
إلى املستشـفى يـوم 15 حزيران/يونيو 
التنفـس  فـي  «صعوبـات  مـن  املاضـي 
ومن سـعال حـاد ومن ارتفـاع في درجة 
احلـرارة ومـن آالم فـي عدة أطـراف من 
جسدها»، ورغم ذلك «فإن االطباء الذين 
كشـفوا عليها ثالث مرات كانوا يقدمون 
لهـا وصفـة من االدويـة ويسـمحون لها 
بالرجـوع إلى بيتهـا دون إجراء حتاليل 
للتأكـد مـن املـرض الـذي كانـت تعاني 

منه.»

■ رومـا ـ يو بي أي: صادق مجلس الشـيوخ اإليطالي امس 
اخلميس بالقراءة الثالثة والنهائية على مشـروع قانون يجرم 

الهجرة غير الشرعية. 
وذكـرت وكالة «آكـي» االيطالية لألنبـاء ان 155 سـيناتورا 
وافقوا على مسـودة القانون مقابـل اعتراض 124 آخرين، علمًا 
أن مجلس النواب كان قد صادق على مشـروع القانون في شهر 

أيار/مايو املاضي.  
ومـن ضمـن أحـكام القانـون اجلديـد إمكانيـة التحفظ على 
املهاجرين غير الشـرعيني في مراكز االحتجاز ملدة 180 يوما، أي 
ثالثة أضعاف الفترة التي كانت سارية قبل دخول القانون حيز 

التنفيذ.
وينـص القانـون اجلديد أيضـا على فـرض غرامـة على من 
يدخـل األراضي اإليطالية من دون تأشـيرة تصـل إلى 10 آالف 
يـورو (نحـو 14.084 دوالر)، بينمـا يواجـه مـن يؤجر مسـكنا 
ملهاجر غير قانوني عقوبة السـجن حتى ثالث سنوات. ويسمح 
القانون لرؤسـاء البلديات بتشكيل دوريات في البلدات واملدن 

ملكافحة اجلرمية، بينها الهجرة غير الشرعية. 
وكان القانـون اجلديد تعّرض النتقادات شـديدة من جانب 
املعارضـة اإليطاليـة والكنيسـة الكاثوليكيـة ونشـطاء حقوق 

اإلنسان باالضافة إلى املفّوضية العليا لشؤون الالجئني.

القضاء يضع حدا ملعركة قضائية استمرت خمس سنوات 
اجلزائر تسلم الطفلة «صفية» للفرنسي شاربوك 

ومحامية العائلة تندد بـ«الصفقة السياسية» 

عائلة شابة مغربية توفيت باسبانيا
تعتزم مقاضاة ادارة املستشفى بسبب «االهمال»

مجلس الشيوخ اإليطالي يصادق
على مشروع قانون يجّرم الهجرة غير الشرعية

القذافي منتظرا زواره القادة االفارقة في اليوم األول من قمة سرت


