نشر مقالة تتناول نهج أمريكا تجاه حزب هللا
ُنشرت مقالة في كريستيان ساينس مونيتور تتناول الجهود التي بذلتها اإلدارات األميركية
السابقة الجتثاث حزب هللا اللبناني والتي باءت كلها بالفشل لتقول إن على اإلدارة الحالية أن
.تحاول نهجا مختلفا
وقالت كاتبة المقالة إن واشنطن مستمرة في فشلها ألنها تسير في االتجاه الخطأ ،ذلك أن
الواليات المتحدة ال تفهم دور حزب هللا أو تقدر وجوهه المتعددة وبدال من ذلك تلجأ إلى حلول
سريعة كثيرا ما تضيف وقودا إلى الشرق األوسط المحترق
ولكي يجتث الجناح العسكري لحزب هللا اللبناني يحتاج الرئيس باراك أوباما إلى أن ينقلب على
عقبيه ويستفيد من العالقات الجديدة التي بين هذه اإلدارة وإسرائيل
ففي الماضي القريب آثرت الحكومة األميركية ثالثة مسارات للعمل لم تأت إال بنتائج عكسية أو
ثبت عدم جدواها في إضعاف الجماعة
أوال ألن الواليات المتحدة أيدت الهجوم اإلسرائيلي الذي عاد بلبنان إلي الوراء عشرين عاما
وقتل مدنيين أبرياء على كال الجانبين دون تحقيق أي أهداف عسكرية ضد حزب هللا .ثم كانت
هناك محاولة إضعاف قوة حزب هللا عبر إيران الراعي الرئيس للجماعة
وحاولت واشنطن موخرا اجتثاث حزب هللا عبر حليف آخر هو سوريا .لكن مع وجود محكمة
دولية تحقق في اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري يمكن أن يتعقد الموقف جدا

إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للمحاكمة
أمر قاضٍ فرنسي اليوم الجمعة بإحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى المحاكمة
لالشتباه بتورطه في منح وظائف وهمية لحلفاء سياسيين في بلدية باريس عندما كان عمدة
.لها في الفترة من  1977إلى 1995

وكانت سلطة االدعاء قد طالبت بوقف نظر القضية ،لكن القاضي اكسفيري سيميوني ،قرر
تقديم شيراك للعدالة بتهمة إساءة استخدام المال العام وخيانة الثقة
وكان القضاء الفرنسي يحقق في مزاعم تقول إن مقربين من شيراك قد حصلوا على
وظائف وهمية وتلقوا رواتب من بلدية باريس بالرغم من أنهم لم يعملوا بها
وقد أعلن مكتب شيراك أنه مستعد للتصدي لتلك المزاعم وإثبات أن الوظائف كانت حقيقية
وليست وهمية
كلينتون تجتمع سرا مع زعماء القبائل في إسالم آباد لمواجهة طالبان
دون إعالن مسبق ,وفي تكتم شديد تجتمع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون صباح
اليوم في العاصمة الباكستانية إسالم آباد ,مع مجموعة من زعماء القبائل الباكستانية في
منطقة الحدود الشمالية مع أفغانستان لبحث إمكان التعاون للحد من تأثير طالبان في تلك
المنطقة .زعماء القبائل المدعوون لهذا االجتماع وهو األول من نوعه علي هذا المستوي
سيبلغ عددهم 120شخصا تقريبا وينتمون لـ منطقة القبائل التي تدار فيدراليا التي تضم اقليم
وزيرستان حيث تقوم القوات الباكستانية حاليا بهجوم عسكري واسع النطاق للقضاء علي
نفوذ طالبان باكستان هناك .ويأتي هذا االجتماع بعد يومين من إعالن وزيرة الخارجية
األمريكية فور وصولها إلسالم آباد قبل يومين ,استعداد بالدها للتعامل مع عناصر طالبان
األقل تشددا ,مؤكدة أن واشنطن تسعي لفصل قادة طالبان عن العناصر التابعة أو المؤيدة
لها ,وأن من حمل السالح في وقت من األوقات ليس بالضرورة عنصرا من عناصر طالبان
األمم المتحدة تطلب تحقيقًا في أوسيتيا
عبرت االمم المتحدة عن قلقها من انتهاكات حقوق االنسان في القوقاز وطلبت من روسيا
اجراء تحقيق "معمق ومستقل" حول اعمال العنف التي ارتكبت في اوسيتيا الجنوبية في
اغسطس عام  2008خالل الحرب الروسية الجورجية
طلبت اللجنة المكونة من  18خبيرا مستقال ,من روسيا العمل على منح ضحايا انتهاكات جدية
لحقوق االنسان والحق االنساني الدولي المسجلين في اوسيتيا الجنوبية حق االستفادة من
تعويضات
ورأت اللجنة ان منطقة اوسيتيا الجنوبية كانت حينذاك فعليا تخضع لعملية عسكرية منظمة
من قبل روسيا وبالتالي تعود مسؤولية العمليات الى هذه المجموعات المسلحة
لكن العمليات العسكرية لروسيا في جورجيا ليست المصدر الوحيد لقلق االمم المتحدة التي
تحدثت عن اعمال تعذيب واعتقال تعسفي واعدامات خارج اطار القضاء ارتكبت في
الشيشان
واشارت اللجنة ايضا الى ارتفاع عدد االشخاص الذين فقدوا او خطفوا في الشيشان ,داعية
روسيا الى اتخاذ االجراءات الضرورية النهاء هذه المشكلة في المنطقة

•

كلينتون :يصعب تصديق أن باكستان ال تعرف أين يختبىء زعماء »القاعدة
إسالم آباد ،كابول ،واشنطن » -الحياة« ،أ ف ب
الجمعة 30 ,أكتوبر2009 ,
قالت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون امس انه »من الصعب التصديق« بأنه ال يوجد في حكومة
».باكستان احد يعرف اين يختبىء قادة تنظيم »القاعدة
وصرحت كلينتون التي تقوم بزيارة لباكستان الى محرري كبرى الصحف الباكستانية في العاصمة الثقافية
».الهور »القاعدة وجدت في باكستان مالذا آمنا منذ 2002

•
المالكي يجري تغييرات كبيرة في قياداة العمليات بعد مجزرة األحد
بغداد  -عبدالواحد طعمة
الجمعة 30 ,أكتوبر2009 ,
أفاد مصدر قريب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان قرارًا اتخذ بإقصاء  32من قيادات األجهزة
األمنية على خلفية تفجيرات األحد الماضي ،وأعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا
توقيف اكثر من  60من عناصر األمن ،بينهم  13ضابطًا على خلفية التفجيرات التي استهدفت وزارتي العدل
واألشغال ومحافظة بغداد األحد الماضي بمنطقة الصالحية ،فيما طالبت لجنة األمن والدفاع في البرلمان
باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة والوزراء األمنيين »لشرح تفاصيل الوضع األمني والتحديات التي
».تواجه العراق

•
أوباما يستقبل جثث جنوده القتلى ويطلب تقويم أداء زعماء المناطق األفغانية
الجمعة 30 ,أكتوبر2009 ,
نيــــويورك ،واشنــطــــن ،كـــابـــول – أ ف ب ،رويترز ،يو بي أي  -استقبل الرئيس األميركي باراك أوباما
في قاعدة دوفر لسالح الجو األميركي امس ،جثث  18جنديًا أميركيًا قتلوا في أفغانستان هذا األسبوع والتقى
.بأهاليهم

•
الوكالة الذرية تتسلم من إيران »ردًا أوليًا« على مشروع التخصيب
الجمعة 30 ,أكتوبر2009 ,
طهران ،فيينا  -أ ب ،رويترز ،أ ف ب  -أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تسلمت من ايران امس» ،ردًا
اوليًا« على مشروع المدير العام للوكالة محمد البرادعي حول تخصيب اليورانيوم اإليراني في الخارج،
.الستخدامه في مفاعل للبحوث الطبية

مة إسالمية – مسيحية لتعزيز الوحدة الوطنية
ق ّ
مة
علمت صحيفة "اللواءاللبنانية" أن اوساطًا إسالمية ومسيحية بدأت التداول بفكرة عقد ق ّ
إسالمية  -مسيحية تخصص لنصرة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ،باالضافة
.إلى التداول في الشأن اللبناني وتعزيز الوحدة الوطنية
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة الحوار اإلسالمي  -المسيحي التي زارت مفتي الجمهورية
مد رشيد قباني ،أمس ،عرضت هذه الفكرة عليه ،ووجدت لديه تجاوبًا ،وهي
الشيخ مح ّ
ستزور البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر هللا بطرس صفير اليوم للغرض ذاته من أجل

وضع ترتيب عقد هذه القمة التي يرجح أن تعقد في غضون االسبوعين المقبلين ،وفي ضوء
.اللقاءات التشاورية التي ستتم مع رؤساء الطوائف كافة

