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نبيل العربي
] وافق نبيل العربي وهو قاض سابق بمحكمة 
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة ف��ي اله��اي أم��س األول )األح���د( 6 
وزي��ر  منصب  ت��ول��ي  ع��ل��ى   2011 آذار  م����ارس/ 
خ��ارج��ي��ة م��ص��ر، ف��ي ت��ح��رك آخ��ر إلب��ع��اد الحرس 
عن  م��ب��ارك  حسني  ال��س��اب��ق  للرئيس  ال��ت��اب��ع  ال��ق��دي��م 

الحكومة.
أحمد  محل  الجديد  المنصب  في  العربي  وسيحل 
ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ت��ول��ى  ال���ذي  أب��وال��غ��ي��ط 

.2004
- من مواليد 15 مارس/ آذار العام 1935.

العام  في  القاهرة  بجامعة  الحقوق  كلية  من  تخرج   -
.1955

- ماجستير في القانون الدولي.
- دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق 

بجامعة نيويورك.
إسرائيل  مع  ديفيد  كامب  مفاوضات  في  ش��ارك   -
معاهدة  إب����رام  إل���ى  أف��ض��ت  ال��ت��ي   ،1978 ال��ع��ام  ف��ي 
آذار  م���ارس/  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��م��ص��ري��ة/  ال��س��ام 

1979، وذلك بصفته رئيسًا لإلدارة القانونية بوزارة 
الخارجية المصرية في ذلك الحين.

ديفيد  كامب  معاهدة  على  تحفظاته  عنه  ُع��رف   -
للسام مع إسرائيل، رغم كونه أحد مفاوضيها.
- سفير مصر لدى الهند )1981 - 1983(.

طابا  نزاع  إلنهاء  التفاوض  في  مصر  وفد  ترأس   -
مع إسرائيل )1985 - 1989(.

جنيف  في  المتحدة  األمم  لدى  لمصر  دائمًا  ممثًا   -
.)1991 - 1987(

- المندوب الدائم لمصر لدى األمم المتحدة )1991 
.)1999 -

- عضوًا في لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي من 
1994 حتى 2001. 

العامين  بين  الدولية  ال��ع��دل  محكمة  ف��ي  قاضيًا   -
2001 و2006.

منذ  الهاي  في  الدائمة  التحكيم  محكمة  في  عضو   -
العام 2005. 

للتحكيم  اإلقليمي  ال��ق��اه��رة  لمركز  م��دي��رًا  عمل   -
التجاري الدولي. 

وش���رك���اه  ه���اش���م  زك����ي  م��ؤس��س��ة  ف���ي  ش���ري���ك   -
القانونية في القاهرة منذ العام 2008.

التحكيم  في  السودانية  للحكومة  مستشارًا  عمل   -
ب��ش��أن ح����دود م��ن��ط��ق��ة أب��ي��ي ب��ي��ن ح��ك��وم��ة ال���س���ودان 

والحركة الشعبية لتحرير السودان.
التي  المستقلة  ال��ح��ك��م��اء«  »ل��ج��ن��ة  أع��ض��اء  أح���د   -

تشكلت بعد اندالع الثورة ضد الرئيس السابق حسني 
مبارك، بهدف إقناع نظامه بإجراء إصاحات.

التي  الشخصيات  قائمة  ضمن  ال��ع��رب��ي  وك���ان   -
حكومة  إل��ى  ضمها  يناير«   25 شباب  »ائتاف  اقترح 

رئيس الوزراء الجديد عصام شرف.
 25 »ث�����ورة  ن��ج��اح  ب��ع��د  م���ق���ااًل  ال��ع��رب��ي  ون��ش��ر   -
خال  المصرية  الخارجية  السياسة  فيه  انتقد  يناير« 
خصوصًا  »مراجعتها«،  إلى  ودعا  األخيرة،  السنوات 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��وق��ف م��ص��ر م���ن ال��ح��ص��ار ال��م��ف��روض 
الخارجية  السياسة  تكن  »ل��م  وق��ال  غ��زة.  قطاع  على 
علمي  بأسلوب  تعالج  األخيرة  السنوات  في  المصرية 
متأنية  دراسة  بعد  القرارات  اتخاذ  إلى  يؤدي  عصري، 
خبراء  ب��واس��ط��ة  ال��م��ط��روح��ة  المسائل  أب��ع��اد  لجميع 

متخصصين«.
حلقة  أح��دث  األخ��ي��ر  ال����وزاري  التعديل  ويعتبر   -
األعلى  المجلس  أجراها  التي  اإلصاحات  سلسلة  من 
استجابة  أكثر  وبدا  الباد  يدير  الذي  المسلحة  للقوات 
من أي وقت مضى لمطالب المجموعات التي ثارت ضد 
 11 ي��وم  به  وأط��اح��ت  حاشدة  احتجاجات  في  مبارك 

فبراير/ شباط الماضي.

أن  أعتبر  ال  لكني  ليبيا،  في  عسكري  تدخل  هو  نريده  ما  آخر   [
فرض منطقة حظر جوي يدخل في هذا السياق. ال نريد قوات على 
طرق  وهناك   الليبية،  األرض  على  قواتنا  يريدون  ال  وهم  األرض 

أخرى إلظهار النفوذ األميركي وإرضاخ القذافي.
السناتور الديمقراطي جون كيري
رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي

من  ب���داًل  ون��ف��ق  ك��وب��ري  إن��ش��اء  ف��ي  اإلس���راع  يتم  ال  ل��م��اذا   [
اإلشارات الضوئية عند نهاية جسر الشيخ خليفة بمنطقة ميناء 
ازدح��ام��ًا  تشهد  اإلش���ارات  ه��ذه  أن  خصوصًا  سابقًا،  سلمان 

مروريًا خانقًا على مدار اليوم؟

تحويل الشحن إلى عنف

] كما توقع عقاء البحرين من مختلف الفئات، فإن »الشحن الطائفي« بدأ 
قليًا،  هدأ  حمد،  مدينة  في  السابع  الدوار  في  بدأ  طائفي«...  »عنف  إلى  يتحول 

التفاصيل  أم��س.  مساء  من  متأخر  وقت  في  البسيتين  إلى  انتقل  ثم 
الديني،   - السياسي  الخطاب  انزالق  وهو  واحد،  والجوهر  مختلفة، 

المشاعر،  وان��ف��ات  السقوف،  كل  اقتلعت  التي  المطالب  وتصعيد 
التي  الحادة  السياسية  األزمة  من  بالمخرج  يتعلق  فيما  اآلراء  وتشتت 

دخلتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011. 
اللوم  إللقاء  وقت  هناك  وليس  الصغير،  بيتها  في  »منقسمة«  أصبحت  بحريننا 

أن  نأمل  والتي  فصولها،  من   واحدة  نعيش  التي  الحميدة،  غير  النتيجة  هذه  إلى  الوصول  في  ساهم  من  على 
تشحذ همم جميع العقاء واألخيار للدخول على الخط، ووأد الفتنة، وإرجاع الطمأنينة إلى النفوس. 

البحرين وقفت شامخة في مراحلها المديدة كرمز للتعايش السلمي، والفترات التي شهدت شحنًا ومن ثم 
الماضي،  القرن  وخمسينيات  عشرينيات  في  سابق،  وقت  في  كان  هذا  ولكن  ووئام...  باجتماع  انتهت  عنفًا، 
ونأمل أال تتطور األمور إلى أكثر مما هي عليه اآلن، إذ ينبغي أن يتدخل الجميع من دون استثناء لتشكيل »لوبي 

ضاغط« يمسك الوضع من كل جانب. 
إننا بلد متعدد األعراق والمذاهب واألديان، وأجدادنا عاشوا في تجانس حافظ على تعددية جميلة، وكانت 
النخب تلعب دورها المؤثر واإليجابي لتصحيح المسار الوطني، وكان التفاعل ديدن البحرينيين. ولعلنا في 
السابق كنا نعاني من »حساسيات طائفية«، ربما تصعد إلى مستوى النكات الساخرة التي تنهزم عندما تشتد 
اآلخر  يرى  أنه  بمعنى  عقائدية«،  »طائفية  إلى  البعض  لدى  األمر  تحول  فقد  اآلن  أما  الفضاء.  ويتدخل  األمور 
وفي  اإلنترنت  وعلى  المنتديات  في  ويتحدث  يخطب  ذلك  أجل  ومن  اهلل...  إلى  يقربه  منه  التخلص  وأن  باطًا، 

القنوات الفضائية التي أصبحت منطلقًا إلى بث السموم في جميع االتجاهات.
عن   والتحدث  والبروتوكوالت  المجامات  على  الرسمي  الخطاب  ركز  بينما  سلبيًا،  تتطور  األمور  ُتركت 
متطلبات النمو واالزدهار االقتصادي، هذا بينما الواقع كان يتحدث عن تخندقات ساهمت فيها جهات نافذة 

رسميًا أو دينيًا أو مجتمعيًا. 
بتلك  البحرين  لحقت  ما  وسرعان   ،2011 العام  مطلع  عربية  بلدان  عدة  في  المتتالية  األح��داث  جاءت  ثم 
البحرين؛  خصوصية  إلى  االلتفات  ضرورة  إلى  ندعو  كنا  ولكننا  القيود...  من  التحرر  نحو  العارمة  الموجة 
ألن كل بلد يختلف عن اآلخر، وباإلمكان االستفادة من تجربتي تونس ومصر، ولكن ال يمكن تقليدهما؛ ألننا 
في وضع مختلف جدًا، ومن المفترض أن تسود الحكمة والسداد في الرأي اللذان ال غنى عنهما في أي حال من 
األحوال. إن االستنتاجات من أي تجرية ال يمكن تعميمها من دون النظر إلى التفاصيل الموضوعية المختلفة، 

إذ تعاني الدولة والمجتمع من تقسيمات قبلية وعرقية وطائفية حادة. 
المؤسف أن البعض كان يرى أن تعزيز هذه االنقسامات يضمن توازنًا من نوع ما، ويحافظ على استقرار 
فإننا  يكن،  مهما  النهج.  هذا  اتبع  من  على  خطيرة  ذلك  تبعات  أن  نجد  ولكننا  األشكال،  من  شكل  على  الوضع 

بحاجة إلى العقاء للدخول على الخط، وإبعاد الساحة عن مزيد من هذه االنزالقات.
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مزاح بالمسدسات ينهي 
حياة شاب بالسعودية

جدة  مدينة  في  عامًا   19 العمر  من  يبلغ  السعودية  في  شاب  لقي   [
مسدس  من  طائشة  نارية  طلقة  تلقيه  إثر  مصرعه  السعودية(  )غرب 
قالت  ما  بحسب  مزاحهما،  أثناء  عامًا   27 العمر  من  البالغ  عمه  اب��ن 

صحيفة »اليوم« السعودي أمس اإلثنين )7 مارس/ آذار 2011(. 
المنتزهات  شرطة  قسم  أن  الخبر  تفاصيل  في  الصحيفة  وذكرت 
وصول  عن  بالحي  المستشفيات  أحد  من  باغًا  تلقى  قد  جدة  جنوب 
شاب في حالة خطرة إثر تعرضه إلصابة بالغة في الرأس بعد أن تلقى 
الفور  وعلى  عمه.  اب��ن  مع  مزاحه  أثناء  مسدس  من  نارية  رصاصة 
العناية  في  يرقد  الشاب  كان  حيث  المستشفى،  إلى  الشرطة  انتقلت 
العناية  حجرة  دخوله  مجرد  الفور  على  أنفاسه  لفظ  أنه  إال  المركزة 
الشابين  أن  وتبين  ال��ح��ادث  في  تحقيقًا  الشرطة  وفتحت  المركزة، 
من  فارغ  المسدس  أن  يظن  الجاني  وكان  بعضهما  مع  يمزحان  كانا 
الحال،  في  أرضًا  تطرحه  طلقة  لتنطلق  الزناد  على  فضغط  طلقات  أي 
وتم نقل المصاب إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه بمجرد إدخاله العناية 

المركزة.

§ البسيتين، السلمانية - علي العليوات، أماني المسقطي

متجمعين  بــيــن  مــعــركــة  البسيتين  منطقة  شــهــدت   [
آذار   / مـــارس   7( اإلثــنــيــن  ــس  أم مــســاء  الــســاحــات  ــدى  ــإح ب

2011( وستة شبان كانوا في سيارتهم.
»معركة  يشبه  ماحدث  إن  »الوسط«   لـ  عيان  شاهد  وقال 
والسيوف«.   الحديد  واألســيــاخ  العصي  فيها  استخدمت 
الذين  الشبان  من  كبيرة  ــداد  أع وجــود  »الــوســط«  ــدت  ورص
أمني  انتشار  وســط  واألســيــاخ  العصي  بأيديهم  يحملون 
إلى  المؤدية  المنافذ  جميع  المرور  رجال  أغلق  فيما  مكثف، 
المتجمعين   إلى  التحدث  من  »الوسط«  تتمكن  ولم  الموقع، 

لمعرفة أسباب المعركة، وذلك بسبب توتر األجواء. 
مصطفى  هم:  للضرب  تعرضوا  الذين  الستة  والشبان 
ــادل،  ع محمد  عــلــي،  عــبــداهلل  أحــمــد،  جــاســم  علي  الغنامي، 
العشرينات  في  )جميعهم  سعيد  محمد  سيد  علي،  حسين 

من عمرهم«. 
أحد  فيه  يتحدث  كان  شعبّيًا  »تجمعًا  فإن  للشاهد  ووفقًا 
األشخاص المعروفين عن األوضاع السياسية في البحرين 
قبل  من  هجومًا  شهد  ما  سرعان  حماسية،  خطابات  وسط 
جماعة من المشاركين في التجمع على سيارة كان يستقلها 

6 شبان بعد مالحقة السيارة وحشرها في مكان ضيق«. 
مجمع  إلـــى  نقله  بــعــد  الــمــصــابــيــن  ــان  ــب ــش ال أحـــد  وقـــال 
السلمانية الطبي  إنه كان  مع أصدقائه في سيارتهم بمنطقة 
مجموعة  قبل  من  عليهم  بهجوم  تفاجأوا  حين  البسيتين 
والسيوف  الحديد  واألسياخ  العصي  بأيديها  تحمل  كبيرة 

مصطفى  ُنقل  وفيما  السيارة،  وهشموا  ضربًا  وأوسعوهم 
والطوارئ  الحوادث  قسم  إلى  أحمد  جاسم  وعلي  الغنامي، 
بالسلمانية. هذا وتضاربت األنباء بشأن مصير باقي ركاب 
بمركز  توقيفهم  عن  أنباء  تواردت  إذ  أشخاص(،   4( السيارة 

شرطة المحرق.
المبرر«،  و»غير  ــروع«  ــم »ال بـ  الــحــادث  الشاب  ــف  ووص
وخصوصًا أنهم لم يتعرضوا ألحد، على حد قوله. وتعددت 
اإلصبع  في  وكسر  الــرأس  في  جــرح  بين  االثنين  إصــابــات 

وجروح في أنحاء الجسم بسبب تهشم زجاج السيارة. 
إبراهيم  المسعف  تحدث  الطبي،  السلمانية  مجمع  وفي 
البسيتين  إلى  وصوله  أثناء  للضرب  تعرضه  عن  عبداهلل 
واألسياخ  ــواح  األل تحمل  كانت  التي  الجماعات  أيــدي  على 

عن  بالغًا  »تلقينا  ــط«:  ــوس »ال لـ  عبداهلل  ــال  وق والسيوف، 
وجود حادث في البسيتين وعلى الفور توجهنا إلى الموقع، 
ومع  البالغ،  تلقي  من  وجيزة  فترة  بعد  هناك  إلى  وصلنا  إذ 
والسيوف  العصي  تحمل  بمجموعات  تفاجأت  وصولنا 
إلى  بسحبي  أحدهم  قام  فيما  وجهي  في  تصرخ  واألسياخ 
اإلسعاف  سيارة  تعرضت  وقــد  وضــربــي،  السيارة  ــارج  خ
بعد  الموقع  إلى  توجه  أنه  آخر  مسعف  وذكر  أضرار«.   لعدة 
منه  طلب  الموقع  إلى  وصوله  ومع  الشرطة،  من  بالغ  تلقي 
نقلوا  المصابين  أن  اعتبار  على  المغادرة  الشرطة  ــال  رج
التحدث  ــط«  ــوس »ال وحــاولــت  خــاصــة.  ســيــارات  بواسطة 
لكن  نظره،  وجهة  من  القصة  على  للتعرف  اآلخر  الطرف  إلى 

المنطقة حوصرت أمنيًا ولم تتمكن من الوصول. 

اعتداء على 6 شبان وسيارة إسعاف في البسيتين

سيارات شرطة تغلق منافد البسيتين  أمس   )تصوير: محمد المخرق(


