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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

التحدي الإ�سرائيلي 
اجلديد

رغ����م تك����رار الإع����ان يف كل العوا�ص����م العربية، ع����ن الرغبة يف 
التو�ص����ل اإىل �ص����ام م����ع الدول����ة العربي����ة، ف����ان امل�ص����وؤولني يف 
احلكومة الإ�ص����رائيلية اليمينية املتطرفة، يوا�صلون رف�ض اليد 
املم����دودة اإليه����م، ويعملون على اإف�ص����ال كل املبادرات ال�ص����لمية، 
لي�����ض مبجرد القول، واإمن����ا بالأفعال التي يدرك����ون قدرتها على 
ن�ص����ف فك����رة ال�ص����ام من اأ�صا�ص����ها.  ويف ه����ذا الإطار تتوا�ص����ل 
احلفريات الوا�ص����عة يف حميط امل�صجد الأق�صى وقد فتحت عدة 
ور�صات حفر يف منطقة الق�صور الأموية ، ومبا ي�صكل خطرًا على 
بناء امل�صجد، وقد اأدت حفريات م�صابهة اإىل ت�صققات وت�صدعات 
يف اجلهة اجلنوبية جلداره، ويف الوقت نف�صه، يخ�ص�ض مكتب 
نتانياهو اعتمادات اإ�ص����افية بقيمة 28 مليون دولر مل�صتعمرات 
يف ال�صفة الغربية، ل تقع �صمن الكتل ال�صتيطانية التي تطالب 
اإ�صرائيل ب�صمها يف اإطار اتفاق �صام حمتمل مع الفل�صطينيني.

 وم����ن ناحية ثانية، ويف اإطار �ص����عيها لعرقلة كل اجلهود الهادفة 
لبن����اء ال�ص����ام، ف����ان ال�ص����لطات الإ�ص����رائيلية ت�ص����عى لت�ص����ريع 
قان����ون، بخ�ص����و�ض اإج����راء ا�ص����تفتاء ب�ص����اأن الن�ص����حاب م����ن 
القد�ض ال�ص����رقية، وه�ص����بة اجلولن ال�ص����ورية، وهو ما يخالف 
القان����ون الدويل، ويعد انتهاكًا �ص����افرًا لتفاقي����ة جنيف الرابعة، 
لأنه  �ص����يجري ح����ول اأر�ض احتلته����ا اإ�ص����رائيل بالقوة يف حرب 
حزيران 1967، والوا�ص����ح اأن هذا ال�صتفتاء جزء من ال�صيا�صة 
التو�ص����عية الإ�ص����رائيلية ويتعلق باأر�ض مت �ص����مها بو�صائل غري 
�ص����رعية ول قانوني����ة، كم����ا اأن����ه وا�ص����ح اأن الدولة الت����ي تطرح 
م�ص����روعًا كهذا ل تريد ال�ص����ام ، وت�ص����عى لإ�ص����عال فتيل التوتر 

والعنف يف املنطقة.
اإ�صرائيل التي تقول اإنها راغبة بالعودة اإىل مائدة التفاو�ض دون 
�ص����روط، ت�ص����ع يف الوقت نف�ص����ه كل العقبات اأمام املفاو�ص����ات، 
وعملي����ًا تقوم بفر�����ض واقع بالقوة، من �ص����اأنه اأن يقطع الطريق 
على اأي ت�ص����وية �ص����لمية حقيقية يف ال�ص����رق الأو�ص����ط، وهذا ما 
يفر�ض على املجتمع الدويل حتمل م�ص����وؤولياته، واإعان موقف 
وا�ص����ح و�صريح من م�صروع القانون الذي ميثل بلطجة و�صرقة 
وت�ص����رفًا ل يخدم اأب����دًا اأمن وا�ص����تقرار املنطقة والع����امل، مثلما 
يفر�ض على الدول العربية والإ�ص����امية التحرك بجدية وفعالية 
لن�صرة اأوىل القبلتني، واأهلها ال�صامدين يف ظل حملة عن�صرية 

ا�صتيطانية ب�صعة للم�صا�ض بالأق�صى وتغيري معامل املدينة.
نع����رف اأن ال�ص����تفتاء ياأتي ردًا على اجله����ود الإقليمية والدولية 
الرامية اإىل دعم احلق الفل�صطيني، واجلهود الأوروبية الأخرية 
الرامي����ة لاع����راف بالقد�����ض عا�ص����مة للدولت����ني الإ�ص����رائيلية 
والفل�ص����طينية، والذي راأت فيه بع�ض القوى العربية – لاأ�ص����ف 
التعامل معه،  ومبا يوؤكد  اأو  التوقف عنده  – نفاقًا ل ي�صتحق 
اأن حكوم����ة نتنياهو ل تلقي باًل للمجتمع الدويل، يف حني تلجاأ 
اإلي����ه ح����ني يتعلق الأم����ر مب�ص����احلها، والغريب اأن ذل����ك املجتمع 
يقبل ت�ص����رفات اإ�ص����رائيل ه����ذه وكاأنه من����وم، اأو كاأنه غري معني 
بغري الكام املع�ص����ول، وترك الفعل على قبحه وب�ص����اعته لليمني 
ال�ص����هيوين، الذي ل يوؤمن بغري ما يراه حقًا له بغ�ض النظر عن 

ال�صرر الذي ميكن اأن يلحق بال�صام العاملي.
اإ�ص����رائيل بكل ت�ص����رفاتها احلمق هذه، وجتاوزها لكل اخلطوط 
احلمر، تدفع باملنطقة اإىل �ص����فري هاوية �صحيقة، �صيكون �صعبها 
اأك����رب املت�ص����ررين من الوق����وع فيها، وه����ي يف حال موا�ص����لتها 
العربي����ة،  الفل�ص����طينية، والقومي����ة  حت����دي امل�ص����اعر الوطني����ة 
والدينية يف العامل الإ�صامي، حت�صد جبهة من الأعداء، �صيكون 
لنفج����ار غ�ص����بها دوي مه����ول، لن تتوقف �ص����ظاياه عن����د حدود 

املنطقة واإمنا �صتمتد لت�صمل العامل باأ�صره.  

خ���������ارج احل�������دود

عن �سحيفة البيان  االماراتية

وا�سنطن / رويرتز
المريكية  اخلارجية  وزيرة  اأدان��ت 
احتجاج  تعطيل  كلينتون  هياري 
ال�صوداين  ال���ربمل���ان  اأم����ام  �صلمي 
حرية  ان  قائلة  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 
ال��ت��ع��ب��ري وال��ت��ج��م��ع ����ص���روري���ان 
م�صداقية  ذات  انتخابات  لإج���راء 

العام القادم.
ال�صودانية  ال�����ص��ل��ط��ات  واع��ت��ق��ل��ت 
كبار  من  اأع�صاء  ثاثة  الثنني  يوم 
الرئي�صي  ال�صيا�صي  اأع�صاء احلزب 
للجنوب واحتجزتهم لفرة وجيزة 
للدموع  الغازاملُ�صيل  اأط��ل��ق��ت  كما 
اأن�صارهم  نظمه  احتجاج  لتفريق 

اأمام الربملان.
الوليات  "تدين  كلينتون  وق��ال��ت 
امل���ت���ح���دة ت��ع��ط��ي��ل الح��ت��ج��اج��ات 
ال�صيا�صي  العنف  واأعمال  ال�صلمية 
وا�صافت  طرف."  اأي  ق��ب��ل  م���ن 
التعبري  وح��ري��ة  التجمع  "حرية 
التع�صفية  العتقالت  واحلماية من 
والحتجاز اأ�صا�صية لل�صماح باجراء 
انتخابات ذات م�صداقية يف ني�صان 

".2010
الأمريكي  امل��ب��ع��وث  ان  واأ���ص��اف��ت 
�صيعود  جري�صن  �صكوت  اخل��ا���ض 
ال�صبوع  مطلع  يف  ال�����ص��ودان  اىل 
ا�صتئناف  يف  للم�صاعدة  ال���ق���ادم 
التي ت�صاهم  الق�صايا  احلوار وحل 

يف زيادة التوتر.
وق����ال م�������ص���وؤول اأم���ري���ك���ي حتدث 
ان  الك�صف عن هويته  �صريطة عدم 

عودة  وق��رار  كلينتون  ت�صريحات 
اأهمية  ي��وؤك��دان  للمنطقة  جري�صن 
لنتخابات  الأ�ص�ض  اإر���ص��اء  �صرعة 
ال���ق���ادم وا���ص��ت��ف��ت��اء جنوب  ال���ع���ام 

ال�صودان ب�صاأن ال�صتقال.
اأ�صا�صي.  "الوقت  امل�صوؤول  وق��ال 
ابريل  يف  يحدث  الأول  ال�صتفتاء 
الط��راف  على  يتعني  عمل  وه��ن��اك 
بالقوانني  يتعلق  فيما  ب��ه  ال��ق��ي��ام 
والتعداد  احل��دود  بر�صيم  املتعلقة 

وت�صجيل الناخبني وغري ذلك."
ان  يعتقد  ان��ه  امل�����ص��وؤول  وا���ص��اف 
اليام  خ��ال  وا�صنطن  قلق  مبعث 
القليلة املا�صية هو الجراءات التي 

اتخذتها ال�صرطة جتاه املظاهرات.
حاله  على  الم���ر  ت��رك  "اذا  وت��اب��ع 
�صيوؤدي اىل بيئة انق�صام لن ت�صاعد 

على اجراء ال�صتفتاء يف ابريل."
لتحرير  ال�صعبية  احل��رك��ة  وك��ان��ت 
دعت  املعار�صة  واح��زاب  ال�صودان 
باجراء  للمطالبة  امل��ظ��اه��رات  اىل 
ا���ص��اح��ات دمي��ق��راط��ي��ة وذل���ك يف 
عمر  ال�صوداين  للرئي�ض  ن��ادر  حتد 

ح�صن الب�صري.
وا����ص���درت ال�����ص��ل��ط��ات ح��ظ��را يف 
ملنع  حم��اول��ة  يف  الخ���رية  اللحظة 

الحتجاجات.
املعار�صة  اح����زاب  بع�ض  وق��ال��ت 
املوؤمتر  ح��زب  ان  اظهر  احلظر  ان 
الوطني املهيمن يف �صمال ال�صودان 
لي�ض جادا ب�صاأن ال�صماح لا�صوات 
املعار�صة بامل�صاركة يف النتخابات 

القادمة.
ال�صودان  ي��ج��ري  ان  امل��ق��رر  وم���ن 
املنتج للنفط اول انتخابات متعددة 
الحزاب منذ 24 عاما مبوجب بنود 
انهى  الذي   2005 عام  �صام  اتفاق 
اكرث من عقدين من احلرب الهلية 
و�صاعد  الباد  وجنوب  �صمال  بني 
بني  ح��ك��وم��ي  ائ��ت��اف  ت�صكيل  يف 
ال��وط��ن��ي واحلركة  امل��وؤمت��ر  ح��زب 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان.
اي�صا  ال�صودان  جنوب  و�صيجري 
ا�صتفتاء حول ما اذا كان �صينف�صل 

عن ال�صمال وي�صكل دولة م�صتقلة.
ت�صريحات  يف  كلينتون  وق��ال��ت 
اخلارجية  وزارة  يف  لل�صحفيني 
�صتكون  القادمة  القليلة  "ال�صهور 
متوترة كلما اقربنا من النتخابات 

وال�صتفتاء."
ت�صاعف  ان  امل��ه��م  "من  وا���ص��اف��ت 
ج��م��ي��ع الط�������راف ج���ه���وده���ا حلل 
امل�������ص���ك���ات م����ن خ������ال احل������وار 

ال�صيا�صي وبدون العنف."
اولوية  يحتل  "ال�صودان  وق��ال��ت 
وبالن�صبة  اوب��ام��ا  للرئي�ض  مهمة 
حتول  بتحقيق  التزمنا  ونحن  يل 

�صلمي ودميقراطي."
وق�����ال امل�������ص���وؤول الم���ري���ك���ي ان 
ك��ل��ي��ن��ت��ون اأر����ص���ل���ت ج��ري�����ص��ن اىل 
الط���راف  اق��ن��اع  ام��ل  على  املنطقة 
اخلطوات  على  ُم��ددا  "بالركيز 
التي يحتاجون اىل القيام بها حتى 

ابريل."

كلينتون تدين تعطيل احتجاجات يف ال�سودان

بريوت / الوكاالت 
�صيزور  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����ض  ان  م�����ص��ادر  ذك���رت 
مي�صيل  الرئي�ض  "ان  وق��ال��ت   ال��ي��وم  وا�صنطن 
اىل  ال�صبت   ) ال��ي��وم   ( غ��دا  �صيتوجه  �صليمان 
الوليات املتحدة يف زيارة ر�صمية تلبية لدعوة 
�صبق  والتي  اوباما  ب��اراك  الأمريكي  نظريه  من 
اىل  زيارته  خال  بايدن  جو  نائبه  اليه  نقلها  ان 
ب���ريوت يف �صهر م��اي��و امل��ا���ص��ي وذل���ك لج���راء 
وعلى  الأمريكيني  امل�صوؤولني  كبار  مع  حمادثات 
اللبنانية  احلكومة  نالت  فيما  اوباما".  راأ�صهم 
اجلمعة  اخلمي�ض  ليل  احل��ري��ري  �صعد  برئا�صة 
منذ  م�صبوقة  غري  باغلبية  الربملان  ثقة  املا�صية 

انتهاء احلرب الهلية )1990(،
ر�صمي  وف��د  ال��زي��ارة  ه��ذه  �صليمان يف  وي��راف��ق 
ال�صامي  علي  ي�صم وزراء اخلارجية واملغربني 
ابو  وائل  والدولة  املر  اليا�ض  الوطني  والدفاع 
وامني.  واعامي  اداري  وفد  اىل  ا�صافة  فاعور 
الرئي�ض  "مواعيد  ان  اىل  امل�صادر  ا���ص��ارت  كما 
والجتماعات  باللقاءات  حافلة  �صتكون  �صليمان 
بالرئي�ض  لقائه  اب��رزه��ا  اي���ام  ث��اث��ة  م��دى  على 

�صاعة  �صي�صتغرق  وال��ذي  املقبل  الثنني  اوباما 
وال��وزراء  النواب  من  عدد  اىل  بال�صافة  كاملة 
الغلبية  ورئي�صة  لبناين  ا�صل  من  الأمريكيني 
ونائب  بيلو�صي  نان�صي  الأمريكي  بالكونغر�ض 
ال��رئ��ي�����ض الأم����ريك����ي ب��ال���ص��اف��ة اىل وزي����ري 
يح�صره  ا�صتقبال  حفل  ثم  وال��دف��اع  اخلارجية 

ابناء اجلالية اللبنانية".
�صيبحث  �صليمان  "ان  اىل  اي�صا  امل�صادر  ولفتت 
يوم الثاثاء املقبل مع املوفد الرئا�صي الأمريكي 
ج��ورج  الو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  ال�����ص��ام  لعملية 
املنطقة".  يف  ال�صام  عملية  ت��ط��ورات  ميت�صل 
كما ك�صفت عن ان �صليمان �صيوؤكد خال الزيارة 
"ثوابت املوقف اللبناين جلهة رف�ض لبنان  على 
توطني الاجئني الفل�صطينيني فيه ووجوب اقامة 

دولة فل�صطينية م�صتقلة". 
"�صي�صدد كذلك على �صرورة العمل  وا�صافت انه 
اجلدي من اجل انقاذ عملية ال�صام واعادة احياء 
وجلم  ال�صرائيلية   - العربية  املفاو�صات  طاولة 
ا�صرائيل ووقف اعتداءاتها وتهديداتها امل�صتمرة 
على ال�صعب الفل�صطيني ووقف بناء امل�صتوطنات 

والعراف بالدولة الفل�صطينية".
تطبيق  "�صرورة  على  �صيوؤكد  ان��ه  ذك���رت  كما 
ووق���ف  واح����رام����ه   1701 ال������دويل  ال����ق����رار 
اليومية  وخ��روق��ه��ا  ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
ان�صحاب  اللبنانية ف�صا عما يردد من  لل�صيادة 
ا�صرائيلي من اجلزء ال�صمايل من قرية )الغجر( 
احلدودية والذي يجب ان يكون وفق مندرجات 

هذا القرار".
حمادثات  امل�����ص��ادر  و�صفت  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
طريق  يف  "خطوة  باأنها  وا�صنطن  يف  �صليمان 
�صيما على �صعيد  البلدين ل  التعاون بني  تقوية 
للجي�ض  الأمريكية  الع�صكرية  امل�صاعدات  تفعيل 
والتجاري  الق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ع��اون  ال��ل��ب��ن��اين 
غري  كع�صو  لبنان  دخول  مع  بينهما  وال�صيا�صي 
�صيكون  بحيث  ال��دويل  الم��ن  مل�ض  اىل  دائ��م 
���ص��وت��ا م��داف��ع��ا ع��ن ق�����ص��اي��اه وق�����ص��اي��ا ال���دول 

العربية".
اىل  زي��ارت��ه  ا�صتبق  ق��د  �صليمان  الرئي�ض  وك��ان 
ترحيبه  فيها  اك��د  م��واق��ف  ب�صل�صلة  وا�صنطن 
جهوزية  وعدم  القد�ض  ب�صاأن  الوروب��ي  بالقرار 

�صروط  با  )ال�صام  مب�صروع  للخروج  ا�صرائيل 
عليها  ال�صغط  ���ص��رورة  اىل  بال�صافة  م�صبقة( 
حلملها على اللتزام بالقرارات الدولية والقتناع 
ب��ف��ك��رة ال�����ص��ام ال��ع��ادل وال�����ص��ام��ل وال���دائ���م يف 
املنطقة وجتديد ثوابت املوقف اللبناين الراف�ض 
بندا  �صيكون  وال����ذي  ال��ع��ودة  وح���ق  للتوطني 
ا�صا�صيا خال املحادثات. كما اأ�صار اىل ان منطقة 
)جنوب الليطاين( يف جنوب لبنان تنعم بالمن 
اللبناين  اجلي�ض  انت�صار  خال  من  وال�صتقرار 
وقوات الطوارئ الدولية املعززة )يونيفيل( فيها 

والتن�صيق بينهما.
�صعد  برئا�صة  اللبنانية  احلكومة  نالت  ذلك  اىل 
الربملان  ثقة  اجلمعة  اخلمي�ض  ليل  احل��ري��ري 
انتهاء احلرب الهلية  باغلبية غري م�صبوقة منذ 
)1990(، وذلك رغم ان مناق�صات البيان الوزاري 
اطراف  انق�صام حاد بني  ا�صتمرار وجود  ك�صفت 

حكومة الئتاف حول �صاح حزب الله.
و���ص��ت��ك��ون ف��احت��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ب��ع��د هذا 
الآن،  حتى  ر�صميا  اعلن  ما  بح�صب  الت�صويت، 
م�صاركة رئي�ض احلكومة يف قمة كوبنهاغن حول 

املناخ وقيامه بجولة عربية ت�صمل �صوريا.
وا�صتغرقت جل�صات مناق�صة البيان الوزاري ثاثة 
ايام انتهت قبيل منت�صف ليل اخلمي�ض بت�صويت 
122 نائبا من 124 موجودين على الثقة، ورف�ض 
وامتناع  الثقة،  اعطاء  الكرثية  من  واحد  نائب 
نائب اآخر من الكرثية عن الت�صويت. وغاب عن 

ح�صور اجلل�صة اربعة نواب.
بدء  م��ن��ذ  ح��ك��وم��ة  اي  ح�صلت  ان  ي�صبق  ومل 
تطبيق اتفاق الطائف الذي انهى احلرب الهلية 
التاأييد  من  الن�صبة  هذه  على   ،)1990-1975(
الناطقة  "ماغازين"  ا�صبوعية  و�صفتها  ال��ت��ي 
باللغة الفرن�صية يف عددها ال�صادر اجلمعة بانها، 

الظاهر". "الجماع 
لعمق  م��درك  نف�صه  احل��ري��ري  ان  وا�صحا  وب��دا 
تطبيق  دون  يحول  قد  ال��ذي  ال�صيا�صي  اخل��اف 
"الربنامج الطموح" للوزارة كما و�صفه، ل �صيما 
على ال�صعد القت�صادية والجتماعية، لذلك �صدد 
ما  على  ل  يجمع  ما  على  الركيز  ���ص��رورة  على 

يفرق.
رده  يف  الت�صويت  عملية  قبل  احل��ري��ري  وق��ال 

"لي�ض  ال��وزاري  "البيان  النواب  مداخات  على 
اخل��اف��ي��ة يف  الق�صايا  ك��ل  ل��ب��ت  م��ك��ان��ا وح��ي��دا 
الباد"، موؤكدا ان "الولويات التي تعني هموم 
النا�ض، هي الربنامج احلقيقي الذي �صركز عليه 

احلكومة".
من  وم��ا  ل��ب��ن��ان،  خ��دم��ة  هنا يف  "كلنا  وا���ص��اف 
امامنا  الآخ���ر، ول خ��ي��ار  ال��غ��اء  ق���ادر على  اح��د 
الوطني"،  الت�صامن  جتربة  يف  النجاح  �صوى 
وطني  ائ��ت��اف  او  وف��اق  حكومة  "هذه  م�صيفا 
تتحول  ال��ت��ي  اللحظة  ويف  وط��ن��ي��ة،  وح���دة  او 
طائفية  وم��ت��اري�����ض  خ��اف��ات  ح��ك��وم��ة  اىل  فيها 
يطرح  من  اول  �صاأكون  ت��اأك��دوا   )...( ومذهبية 
ق�صايا  معاجلة  على  وبها".و�صدد  بنف�صي  الثقة 
بالبيئة  واله��ت��م��ام  الكهربائي  التيار  انقطاع 
وحت�صني و�صع الطرق وحركة ال�صري "والعدالة 
يف التعليم وال�صكن وال�صحة" و�صيادة القانون.
جل�صات  خ��ال  ال�صا�صي  النقا�ض  حم��ور  وك��ان 
الثقة "البند ال�صاد�ض" من البيان الوزاري الذي 
بقاء  على  احلكومة  من  �صمنية  موافقة  ت�صمن 
قوية من  اعرا�صات  لقي  الله. وقد  �صاح حزب 

عدد كبري من نواب الكرثية.
وين�ض هذا البند على "حق لبنان، ب�صعبه وجي�صه 
ومقاومته، يف حترير او ا�صرجاع مزارع �صبعا 
من  اللبناين  واجل��زء  اللبنانية  كفر�صوبا  وتال 
اجلي�ض  فيها  ينت�صر  ارا�ض  وهي  الغجر"،  قرية 

ال�صرائيلي ويطالب لبنان با�صتعادتها.
يعترب  ال���ذي  ال��ل��ه  ح��زب  ب"املقاومة"  ويق�صد 
الدولة  هيبة  م��ن  ينتق�ض  �صاحه  ان  خ�صومه 

و�صاحياتها.
"لبنان  تكتل  من  تويني  نايلة  النائبة  وو�صفت 
اول" ال����ذي ي��راأ���ص��ه احل���ري���ري ه���ذا ال��ب��ن��د يف 
التفكريية"، موؤكدة  مداخلتها اخلمي�ض ب"املادة 
ال�صيا�صية  احلياة  على  ال�صاح  "هيمنة  رف�صها 
الوقت  مع  يق�صي  ال�صرعية  خ��ارج  ال�صاح  لن 
من  اجلميل  �صامي  النائب  ال�صرعية".وقال  على 
حزب الكتائب )اكرثية( من جهته "البند ال�صاد�ض 
وقد  مطلقا  بطانا  وباطا  �صرعي  غري  نعتربه 
البيان  بنود  ان  م�صيفا  ال�صغط"،  حتت  ح�صل 
مهددين  كانوا  النواب لنهم  بع�ض  عليها  "وافق 

بال�صاح"، يف ا�صارة اىل �صاح حزب الله.

القد�س/ الوكاالت 
قالت تقارير �صحفية ام�ض ان حمادثات 
والفل�صطينيني  ا�صرائيل  ب��ني  ال�صام 
توقفت قبل اأن يتوىل الرئي�ض المريكي 
الثاين  كانون  يف  احلكم  اأوباما  ب��اراك 
يومنا  حتى  متوقفة  ت��زال  ول  املا�صي 
هذا. فيما اعلن وزير يف حزب الليكود 
احلكومة  قرار  ان  ا�صرائيل  يف  احلاكم 
الغربية  ال�صفة  يف  ال�صتيطان  بتعليق 
ي�صكل  ا���ص��ه��ر ل  ع�����ص��رة  مل���دة  امل��ح��ت��ل��ة 

البناء. فعليا" لعمال  "جتميدا 
اىل  العملية  اع��ادة  يريد  اأوب��ام��ا  وك��ان 
وليته  م��ن  الول  ال��ع��ام  يف  م�����ص��اره��ا 
ثاثة  ���ص��وى  يتبق  مل  ل��ك��ن  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
ال���ع���ام وتبدو  ان��ت��ه��اء  ع��ل��ى  اأ���ص��اب��ي��ع 
احتمالت ا�صتئناف املحادثات يف العام 

احلايل 2009 �صئيلة للغاية.
عوامل  اىل  ال�صحفية  التقارير  وت�صري 
اأمر  اأن  بعد  ان��ه  منها  باملتابعة  جديرة 
امل�صتوطنات  يف  للبناء  جزئي  بتجميد 
اليهودية بال�صفة الغربية املحتلة ال�صهر 
املا�صي قال رئي�ض الوزراء ال�صرائيلي 
يف  الن  ال��ك��رة  ان  نتنياهو  بنيامني 
اأن  يجب  وان��ه��م  الفل�صطينيني  ملعب 
يكفوا عن و�صع ال�صروط والعودة اىل 
املحتمل  غري  وم��ن  املفاو�صات.  مائدة 
نتنياهو مبزيد من  يقوم  اأن  يبدو  فيما 

اللفتات.
اىل ذلك يتعر�ض الفل�صطينيون ل�صغوط 
غربية ل�صتئناف حمادثات ال�صام بعد 
ال�صعي  عن  الكربى  القوى  اأثنتهم  اأن 
املتحدة  المم  دع����م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
كبديل  واحد  جانب  من  دولتهم  لعان 
خال  من  عليها  واحل�صول  للتفاو�ض 

معاهدة لل�صام مع ا�صرائيل.
اجتماع  اأج���واء  على  ال��ق��رار  و�صيخيم 
منظمة التحرير الفل�صطينية الذي يعقد 

ال�صبوع القادم وي�صتمر يومني.
يقولون  لكنهم  حلظة  اأي  يف  يحدث  قد 

ع��ن اجلندي  الف����راج  ع���ام..  منذ  ه��ذا 
ال�صرائيلي ال�صري جلعاد �صليط مقابل 
نحو 1000 من بني 11000 فل�صطيني 
ال�صرائيلية.  ال�صجون  يف  حمتجزين 
ورمب����ا ي��ك��ون ه���ذا ح��ا ل��ه��ذا امل����اأزق. 
لتح�صني  لت��ف��اق��ات  الطريق  ميهد  فقد 
ال��ذي تفر�ض  الو���ص��اع يف قطاع غ��زة 
عليه  وت�صيطر  ح�صارا  ا�صرائيل  عليه 
)حما�ض(  ال���ص��ام��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة 
ال�صدع  ول����راأب  �صليط  حتتجز  ال��ت��ي 

يتزعمها  التي  فتح  وحركة  حما�ض  بني 
الرئي�ض الفل�صطيني حممود عبا�ض.

التنفيذية  اللجنة  مت��دد  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ولية  الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 
عبا�ض كرئي�ض ال�صبوع القادم ويرجح 
انتخابات  لج���راء  م��وع��دا  تناق�ض  اأن 
رئا�صية وبرملانية يف عام 2010 . ويف 
ال�صهر املا�صي اأرجاأت جلنة النتخابات 
من  كان  التي  النتخابات  الفل�صطينية 
كانون  يناير   24 يف  اج��راوؤه��ا  امل��ق��رر 

ق��ال��ت انها  ال��ث��اين لن ح��رك��ة ح��م��ا���ض 
او  غ���زة  ق��ط��اع  يف  اج���راءه���ا  �صتمنع 

جتري انتخابات م�صتقلة.
ولي�ض هناك خليفة لعبا�ض ومن ال�صعب 
التكهن بالجتاه الذي قد تاأخذه احلركة 
امل�صهد  ت��رك  اذا  الفل�صطينية  الوطنية 
عملية  وظلت  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  ال�صيا�صي 

ال�صام معلقة.
قد  ال��ذي  العامل  ه��ي  اي���ران  ف��ان  كذلك 
�صالفا.  امل��ذك��ورة  ال��ع��وام��ل  ك��ل  يبطل 

وت���رف�������ض ا���ص��رائ��ي��ل ا���ص��ت��ب��ع��اد �صن 
النووية  املن�صاآت  على  وق��ائ��ي  هجوم 
يف  الدبلوما�صية  ف�صلت  اذا  اليرانية 
اجلمهورية  نية  ح��ول  ال�صكوك  ازال���ة 

ال�صامية يف ت�صنيع قنابل ذرية.
الليكود  اعلن وزي��ر يف ح��زب  ذل��ك  اىل 
احلكومة  قرار  ان  ا�صرائيل  يف  احلاكم 
الغربية  ال�صفة  يف  ال�صتيطان  بتعليق 
ي�صكل  ا���ص��ه��ر ل  ع�����ص��رة  مل���دة  امل��ح��ت��ل��ة 

البناء. فعليا" لعمال  "جتميدا 

وق�����ال ب��ي��ن��ي ب��ي��غ��ني ال����وزي����ر ب���دون 
ح��ق��ي��ب��ة، خ���ال اج��ت��م��اع يف ت��ل ابيب 
يتعلق  ل  "المر  ان  اخلمي�ض  م�����ص��اء 
احلياة  جتميد  نقرر  مل  فعلي.  بتجميد 
بعد  فر�ض  فقط  ب��ل  امل�صتوطنات،  يف 
ال�صفة  يف  البناء"  لع��م��ال  احل����دود 

الغربية.
وتابع بغني يف ت�صريحات بثتها الذاعة 
اجلمعة انه "خال هذه ال�صهر الع�صرة 
�صوف ي�صاف ما ل يقل عن ع�صرة الف 
مقيم اىل الثاثمئة الف الذين يعي�صون 

هناك حاليا".
وبغني الذي ميثل يف احلكومة، اجلناح 
امل��ت��ط��رف يف ح���زب ال��ل��ي��ك��ود )مي��ني( 
بنيامني  ال��وزراء  رئي�ض  يتزعمه  ال��ذي 
اللجنة  اع�����ص��اء  م���ن  ه���و  ن��ت��ان��ي��اه��و، 

الوزارية املكلفة تطبيق قرار التعليق.
وكرر نتانياهو الحد وعده با�صتئناف 
ال�صفة  م�صتوطنات  يف  البناء  عمليات 
الغربية املحتلة فور انتهاء فرة تعليق 
ال�صتيطان الذي قررته حكومته لع�صرة 

ا�صهر.
وق������ال ن��ت��ان��ي��اه��و خ�����ال الج���ت���م���اع 
بو�صوح  "قلنا  حلكومته  ال�صبوعي 
انتهاء  فور  �صت�صتاأنف  البناء  اعمال  ان 
فرة التعليق. لقد م�صت 10 ايام حتى 

الن والوقت حمدود".
فريد  ق����رار  "انه  ن��ت��ان��ي��اه��و  وا����ص���اف 
وم���وق���ت ول��ي�����ض جت��م��ي��دا غ���ري حمدد 
ال�صلطة  اىل  ك��ام��ه  م��وج��ه��ا  زمنيا"، 
تام  بتجميد  تطالب  التي  الفل�صطينية 
قبل  الغربية  ال�صفة  يف  لا�صتيطان 

حتريك مفاو�صات ال�صام.
ك��م��ا ي��ع��ت��زم م��ك��ت��ب رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
بقيمة  ا�صافية  اع��ت��م��ادات  تخ�صي�ض 
يف  مل�����ص��ت��وط��ن��ات  دولر  م��ل��ي��ون   28
ال�صفة الغربية املحتلة حيث يقيم 110 
متحدث  اف��اد  م��ا  على  ا�صرائيلي،  ال��ف 

اخلمي�ض.

ال��غ��رب��ي��ة ال�����س��ف��ة  يف  ل��ا���س��ت��ي��ط��ان  جت��م��ي��د  ال   : ا���س��رائ��ي��ل��ي  وزي�����ر 

تقارير : ت�ساوؤل فر�ص حمادثات �سالم ال�سرق الو�سط 
مع نهاية العام

نيويورك / الوكاالت 
المني  م��ون  كي  ب��ان  با�صم  املتحدث  ق��ال 
ل����امم امل���ت���ح���دة ام�������ض ان ب��ان  ال���ع���ام 
دع���ا وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال���ص��ب��اين يوم 
اخلمي�ض لقراح حل ينهي اخلاف بني 
نا�صطة  اإ�صراب  ب�صاأن  وا�صبانيا  املغرب 

�صحراوية عن الطعام.
ان  لل�صحفيني  ني�صريكي  م��ارت��ن  وق���ال 
امل��ت��ح��دة �صيجتمع  ل���اأمم  ال��ع��ام  الأم����ني 

اأي�صا مع وزير اخلارجية املغربي .

مطار  يف  ح���ي���در  اأم��ي��ن��ات��و  وم����ازال����ت 
ال�صبانية  اخل��ال��دات  بجزر  لن��ث��اروت��ي 
منذ  يوما   26 منذ  الطعام  تناول  ترف�ض 
اأن اأعادتها ال�صلطات املغربية على طائرة 
مبدينة  راأ�صها  م�صقط  اىل  ع��ادت  عندما 
يف  الغربية  ال�صحراء  عا�صمة  العيون 

اأعقاب رحلة اىل نيويورك.
عن  ع��ام��ا(   43( حيدر  ا���ص��راب  وت�صبب 
ا�صبانيا  بني  العاقات  توتر  يف  الطعام 
وامل����غ����رب ال�����ذي ���ص��م م��ع��ظ��م اأرا����ص���ي 

ال�صبانية  امل�صتعمرة  الغربية  ال�صحراء 
م�صتقبل  وم���ازال   .1975 ع��ام  ال�صابقة 
بلغت  مفاو�صات  مو�صع  الرا�صي  هذه 
طريقا م�صدودا تقودها الأمم املتحدة بني 
تطالب  التي  بولي�صاريو  وجبهة  املغرب 

با�صتقال ال�صحراء.
وقال ني�صريكي ان بان طالب يف حمادثته 
موراتينو�ض  انخيل  ميكيل  مع  الهاتفية 
وزير خارجية ا�صبانيا "باقراح خطوات 
يقدم  مل  ول��ك��ن��ه  املوقف".  حل��ل  ممكنة 

تفا�صيل.
واأ�صاف ني�صريكي ان "بان عرب عن قلقه 
ب�صاأن تدهور �صحة )حيدر( واأكد �صرورة 

اإيجاد حل باأق�صى �صرعة ممكنة."
وقال طبيب ا�صباين ان �صحة حيدر على 
و�صك ال�صابة بتدهور ل �صفاء منه الأمر 
اذا  حتى  حياتها  ينهي  اأن  ميكن  ال���ذي 
اأنهت اإ�صرابها عن الطعام. وطلب احلزب 
ال�صراكي احلاكم يف ا�صبانيا منها انهاء 

ا�صرابها عن الطعام.

بان يدعو حلل م�سكلة 
نا�سطة �سحراوية 
ُم�سربة عن الطعام
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