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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

نفتخر مبحاربة االرهاب 
ومطاردته

ك�شفت عملية التفجري االنتحارية يف خو�شت والتي ا�شت�شهد خاللها 
ن�شمي اأردين كان يخدم بلده وال�شالم العاملي،عن م�شاركة اأردنية 
االإرهاب،ومالحقة  مكافحة  يف  يتعاظم  اأردين  دور  حثيثة،وعن 

االإرهابيني
ال���ذي اك��ت��وى بنار   ح��ي��ث ي��وج��دون،وك�����ش��ف��ت اأن ه���ذا ال��وط��ن 
عليهم  للق�شاء  بو�شعه  ما  كل  يلعنهم،ويقدم  االإرهابيني،�شيظل 
وا�شتئ�شال �شاأفتهم،ويبدو ع�شيًا على الفهم ارتباك بع�ض االأجهزة 
اأن يكون م�شدر  احلكومية يف التعامل مع هذا اخلرب،الذي يجب 
فخر بدل اأن نحاول الطبطبة عليه،واإذا كان منفذ العملية ا�شتطاع 
الو�شول اإىل عمق مقر للمخابرات االأمريكية،فلي�ض كثريًا اأن يتمكن 
واملهنية،قبل  بالكفاءة  له  االأردين،امل�شهود  االأمن  جهاز  خداع  من 

ال�شهادة ملنت�شبيه بال�شجاعة والتفاين وعمق االنتماء والوالء.
العربي،ولن  الوطن  يف  االأم��ن  رج��ال  اأف�شل  لدينا  ب��اأن  نتباهى   
اأ�شبح  بلدنا  ب��اأن  اأفغان�شتان،ونفتخر  عملية  من  باحلرج  ن�شعر 
باالإ�شالم،ون�شتذكر  املت�شرتين  االإرهابيني  �شبكات  ملتابعة  مفتاحًا 
يف هذا ال�شدد الدور االأردين يف ا�شطياد االإرهابي  اأبو م�شعب 
اأعوام،وال  اأربعة  قبل  العراق  يف  القاعدة  تنظيم  الزرقاوي،زعيم 
يعيبنا االعرتاف باأن االإرهابي الذي نفذ العملية يف اأفغان�شتان،مل 
يكن اأكرث من  جمرد خمرب،ا�شتطاع التمويه حتى على عائلته،التي 
تنظيم  لفكر  ال��دع��وي  بن�شاطه  علم  على  اأف��راده��ا  م��ن  اأي  يكن  مل 
القاعدة،حتت ا�شم م�شتعار هو اأبو دجانة اخلرا�شاين،ولي�ض علينا 
ي�شتدعي  ما  عملياتها،وهو  تطوير  يف  القاعدة  جهد  من  نقلل  اأن 
تغيريًا يف اإ�شرتاتيجية جمع املعلومات حول ن�شاطاتها،وهذا جهد 
يحتاج  جهد  واحد،وهو  ا�شتخباري  جهاز  فيه  ينجح  لن  بالتاأكيد 
فيها جهود معظم  دولية،تت�شافر  �شبكة معلومات  اإىل  فيه  النجاح 
اإرهابيي  الوباء،ومنع  ه��ذا  على  اال�شتخبارات،للق�شاء  اأج��ه��زة 
اأو  جن�شية  عن  النظر  االن�شاين،بغ�ض  الدم  ا�شتباحة  من  القاعدة 

دين امل�شتهدفني.
مهنية  االك���رث  ب��اأن��ه��ا  تتميز  االأردن���ي���ة  امل��خ��اب��رات  اأن  ���ش��رًا  لي�ض 
كل  ملنت�شبيها  توفر  الدولة  واأن  العربية،  املخابرات  اأجهزة  بني 
باأ�شلوب  انتهاًء  امل�شتمر،ولي�ض  بالتدريب  االإم��ك��ان��ي��ات،اب��ت��داًء 
اختيار العاملني فيها من الكفاءات التي تتمتع باأعلى درجات الوعي 
اإ�شعاد  منجزات  عن  اأي�شًا  وطنهم،ودفاعًا  عن  دفاعا  واالإخال�ض 
الب�شرية وتوفري العي�ض االآمن واحلياة الهانئة،يف مواجهة القوى 
الظالمية التي ت�شتبيح دم االإن�شان ملجرد عدم توافقه مع توجهاتها 
احلمقاء،ولي�ض �شرًا اأن يد االأمن االأردين �شتظل ممدودة للتعاون 
على  والق�شاء  االإره��اب  ملحاربة  العامل،  هذا  يف  اخلريين  كل  مع 
واال�شتقرار،  ال�شالم  اأجواء  اإ�شاعة  االإجرامية،وبهدف  خمططاته 
يوؤمنون  الوطنية  املوؤ�ش�شة  لهذه  املنت�شبني  معظم  اأن  �شرًا  ولي�ض 
باأنهم بذلك يوؤدون العبادة احلقيقية التي طلبها منا الله يف الدفاع 
ون�شر  والرتويع  بالقتل  عليها  التعدي  ومنع  الب�شرية  احلياة  عن 

املفاهيم الظالمية. 
حم�شورة  االإرهاب،لي�شت  حماربة  م�شوؤولية  اأن  اجلميع  ي��درك 
بالواليات املتحدة،واإن كانت تت�شدى القتالعه من جذوره بعد اأن 
ا�شتهدفها يف عقر دارها،ويدرك اجلميع اأن امل�شوؤولية تقع اأواًل على 
امل�شلمني الذين يتحدث االإرهابيون با�شمهم زورًا،ويدرك اجلميع 
القاعدة  �شواه،فتنظيم  مي�ض  اأن  قبل  االإ�شالم  �شرب  االإره��اب  اأن 
العراق،واملوؤ�شف  يف  الطائفية  اإذك���اء  على  ج��اه��دًا  يعمل  م��ازال 
خلق  على  التيار،ويعمل  هذا  يف  اجنرفوا  ال�شيا�شيني  بع�ض  اأن 
�شورية،وي�شجع  يف  الطائفية  الإحياء  لبنان،و�شعى  يف  العداوات 
ال�شذج من  ا�شتدراج  الوطنية يف م�شر من خالل  اللحمة  على فك 
امل�شلمني واالأقباط اإىل حرب اأهلية بغي�شة،واأنه ا�شتهدف االأبرياء 
كل  كاهل  على  ي�شع  كله  ذلك  واأن  عمان  يف  اأفراحهم  اإقامة  خالل 
امل�شاركة  يف  يتمثل  واإن�شانيًا  ووطنيًا  دينيًا  واجبًا  موؤمن  م�شلم 
اأن  اأن يدرك اجلميع  االإره��اب. واملطلوب  الفعلية يف احلرب على 

االأردن يفاخر مب�شاركته يف احلرب �شد هذه الفئة ال�شالة.    

خ���������ارج احل�������دود

عن اخبار االنوار اللبنانية

وا�سنطن/ الوكاالت 
االمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  التقت 
يف  اجلمعة  ام�����ض  كلينتون  ه��ي��الري 
نا�شر  االردين  ن��ظ��ريي��ه��ا  وا���ش��ن��ط��ن 
ج���ودة وامل�����ش��ري اح��م��د اب��و الغيط، 
يف اطار اجلهود املكثفة التي تبذل من 
ال�شالم يف  عملية  اط��الق  اع��ادة  اج��ل 

ال�شرق االو�شط.
اخلمي�ض  املتحدة  ال��والي��ات  واعلنت 
امل�شتوى  عالية  حم��ادث��ات  اط��الق  عن 
تهدف اىل ا�شتئناف حمادثات ال�شالم 

بني الفل�شطينيني وا�شرائيل. 
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة 
ك��راويل اخلمي�ض  بي جاي  االمريكية 
مع  �شتلتقي  كلينتون  ان  لل�شحافيني 
كل  الغيط  اب��و  واح��م��د  ج���ودة  نا�شر 

ويف  وا�شنطن  يف  اجلمعة  ح��دة  على 
اخلا�ض  االم��ريك��ي  املبعوث  ح�شور 

لل�شرق االو�شط جورج ميت�شل. 
العامة  امل��خ��اب��رات  م��دي��ر  و�شين�شم 
الغيط  ابو  اىل  �شليمان  عمر  امل�شرية 

يف وقت الحق من االجتماع. 
�شيتوجه  ميت�شل  ان  كراويل  وا�شاف 
الجراء  وبروك�شل  باري�ض  اىل  االحد 
غري  وا�شنطن  حلفاء  م��ع  م�����ش��اورات 
الثالثة  االع�شاء  بينهم  وم��ن  ال��ع��رب 
لل�شالم  الرباعية  اللجنة  يف  االخرين 
يف ال�����ش��رق االو����ش���ط وه���م االحت���اد 
ورو�شيا،  املتحدة  واالمم  االوروب���ي 
�شيتم  الرباعية  مع  اللقاء  ان  مو�شحا 

يف بروك�شل.
ونحن  افكارنا،  "لدينا  ك��راويل  وق��ال 

م�شيفا  االفكار"  ل��ت��ب��ادل  م�شتعدون 
يف  االوىل  اخلطوة  ان  الوا�شح  "من 
اىل  الطرفني  اع��ادة  هي  العملية  ه��ذه 
ايجاد  وك��ذل��ك  الر�شمية  امل��ف��او���ش��ات 
الق�شايا  مل��ع��اجل��ة  ال���ط���رق  خم��ت��ل��ف 

اال�شا�شية" التي تهم طريف النزاع. 
اجرتها  مقابلة  يف  ق��ال  ميت�شل  وك��ان 
االمريكية  ا����ض  ب���ي  ب���ي  ���ش��ب��ك��ة  م��ع��ه 
ال  ان  يجب  املفاو�شات  ان  "نعتقد 
انه  ونعتقد  عامني،  من  اكرث  ت�شتغرق 
هذه  �شمن  اجنازها  ميكن  تبداأ،  حني 

الفرتة الزمنية". 
ان توافق االطراف.  "نامل يف  وتابع 
وانا �شخ�شيا اعتقد انه ميكن حتقيق 

ذلك يف فرتة زمنية اق�شر".
مع  االمريكية  اجلهود  ه��ذه  وتتزامن 

القيادة  تبذله  كثيف  دبلوما�شي  حراك 
تعمل  ع��رب��ي��ة  ودول  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
من  االمريكية  االدارة  مع  بالتن�شيق 
اجل بلورة افكار الحياء عملية ال�شالم 

وفق ا�ش�ض وجداول زمنية حمددة. 
بداية  منذ  االو�شط  ال�شرق  �شهد  فقد 
والزيارات  اللقاءت  من  �شل�شلة  العام 
�شيما  ال  املنطقة  دول  اب��رز  ق��ادة  ب��ني 
واالردن  و�شوريا  وال�شعودية  م�شر 
الفل�شطيني  الرئي�ض  اىل  باال�شافة 
ا�شتقبلت  ح��ني  يف  ع��ب��ا���ض،  حم��م��ود 
رئي�ض  االول  ك��ان��ون  نهاية  ال��ق��اه��رة 
بنيامني  اال����ش���رائ���ي���ل���ي  ال����������وزراء 

نتانياهو.
الفل�شطينيني  امل�����ش��وؤول��ني  وبح�شب 
�شيطرحان  و�شليمان  الغيط  ابو  فان 

خالل زيارتهما لوا�شنطن االفكار التي 
متت بلورتها خالل هذه اللقاءات على 
االدارة االمريكية راعية عملية ال�شالم 

يف ال�شرق االو�شط.
واو�شح كبري املفاو�شني الفل�شطينيني 
�شائب عريقات لوكالة فران�ض بر�ض ان 
"هذا احلراك  اهم اال�ش�ض التي يهدف 
هو  ار�شائها  اىل  املكثف"  ال�شيا�شي 
قبل  اال�شتيطان  بوقف  ا�شرائيل  الزام 
"نريد  م��وؤك��دا  مفاو�شات  ب��اأي  ال��ب��دء 
عموم  يف  لال�شتيطان  ���ش��ام��ال  وق��ف��ا 
منذ  املحتلة  الفل�شطيني  االرا����ش���ي 

العام 1967 مبا فيها القد�ض".
ا�شتئناف  ن���ري���د  "واي�شا  وت���اب���ع 
توقفت  التي  النقطة  من  املفاو�شات 
عندها يف كانون االول 2008 وحول 

ك��اف��ة ق�����ش��اي��ا ال��و���ش��ع ال��ن��ه��ائ��ي مثل 
واملياه  واحل���دود  والالجئني  القد�ض 

واالمن واملت�شوطنات واال�شرى".
وا�شاف عريقات "نريد و�شع جداول 
يتفق  م��ا  لتنفيذ  رق��اب��ة  وف���رق  زمنية 
كافة  من  ا�شرائيلي  ان�شحاب  من  عليه 
منذ  املحتلة  الفل�شطينية  االرا���ش��ي 
ال�شرقية  القد�ض  وجعل   1967 العام 

عا�شمة الدولة الفل�شطينية".
واكد دبلوما�شيون عرب وغربيون يف 
االول/دي�شمرب  كانون  نهاية  القاهرة 
خطابي  اع��داد  �شدد  يف  وا�شنطن  ان 
�شمانات للفل�شطينيني واال�شرائيليني 
ال�شتئناف  ا�شا�شا  ي�شكال  ان  ينبغي 

املفاو�شات بينهما.
اال�شرائيلية  م��ع��اري��ف  �شحيفة  ام���ا 
املتحدة  ال��والي��ات  ان  االثنني  فافادت 
و���ش��ع��ت خ��ط��ة ���ش��الم ت��ه��دف اىل حل 
خالل  الفل�شطيني  اال�شرائيلي  النزاع 
لتاأمني  ���ش��م��ان��ات  وت�����ش��م��ل  ���ش��ن��ت��ني 

جناحها".
رف�ض  اخ��ر  فل�شطيني  م�شوؤول  وق��ال 
العربية  ال��دول  ان  ا�شمه  عن  الك�شف 
"خطري  ال�شالم  عملية  �شلل  ان  ت��درك 
االمريكية  االدارة  اما  اجلميع"،  على 
اجلمود  حت��م��ل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  "ال  ف��ه��ي 

ال�شيا�شي".
وا�شاف امل�شوؤول "نحن بلورنا موقفا 
مع  ل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  م�شرتكا  عربيا 
وغريها  واالردن  وم�شر  ال�شعودية 
الوزيران  وا�شنطن(  )اىل  و�شيحمله 
اب��وال��غ��ي��ط وعمر  امل�����ش��ري��ان اح��م��د 
�شعودي  حت����رك  وه���ن���اك  ���ش��ل��ي��م��ان 

واردين اي�شا مع االدارة االمريكية".
قيام  امكانية  من  قلل  امل�شوؤول  ان  اال 
ا�شرائيل  حليفتها  باقناع  وا�شنطن 
االدارة  الن  االف����ك����ار  ه����ذه  ب��ق��ب��ول 
وتراجعت  دوره��ا  "تراجع  االمريكية 

عن وعودها"، على حد قوله.
الرئا�شة  با�شم  الناطق  قال  جانبه  من 
"�شنكثف  الفل�شطينية نبيل ابو ردينه 
احل���رك���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ع خم��ت��ل��ف االط�����راف 
ال��دول��ي��ة الن��ق��اذ م��ا مي��ك��ن ان��ق��اذه من 
عملية ال�شالم الن ا�شرائيل تتهرب من 

ا�شتحقاقات عملية �شالم جادة".

كلينتون تلتقي نظرييها االأردين وامل�سري لبحث ال�سالم 
يف ال�سرق االو�سط

�سنعاء/ اف ب
ن�شره  ب��ي��ان  يف  اليمنية  الداخلية  وزارة  اعلنت 
�شاب  توقيف  اجلمعة  ام�����ض  االل��ك��رتوين  موقعها 
حمافظة  يف  القاعدة  تنظيم  اىل  انتمائه  يف  ي�شتبه 
ماأرب، كما ك�شفت هوية اثنني من "قيادات التنظيم" 
املحافظة  يف  املا�شي  االول  كانون   14 يف  اعتقال 

نف�شها.
�شابا  اخلمي�ض  اليمنية  االم��ن  ق��وات  اعتقلت  فقد 
البيان  عنه  عرف  عاما(   25( ح�شرموت  �شكان  من 

باحلروف االوىل ال�شمه " و ج ه ".

وكانت االجهزة االمنية مبحافظة ماأرب اوقفت يف 
14 كانون االول "اثنني من قيادات عنا�شر التنظيم 
هما مبارك هادي هياف ال�شبواين، ومن�شور �شالح 

�شامل دليل"، بح�شب ما جاء يف بيان الداخلية.
اجلمعة  بر�ض  فران�ض  لوكالة  امني  م�شدر  وق��ال 
كانت  االول  كانون   14 يف  ج��رت  التي  العملية  ان 
ترمي "لتوقيف الزعيم املحلي لتنظيم القاعدة عايد 

ال�شبواين الذي متكن من الفرار".
وا�شاف "وقع ا�شتباك م�شلح ا�شفر عن مقتل خم�شة 

عنا�شر من القوى االمنية".

من  عنا�شر  �شت  توقيف  االرب��ع��اء  اليمن  واع��ل��ن 
حممد  يدعى  منهم  واح��د  اال�شبوع،  مطلع  القاعدة 
وي�شتبه  التنظيم  قادة  احد  انه  يعتقد  احلنك  احمد 
لل�شفارة  وجهت  التي  التهديدات  وراء  وقوفه  يف 

االمريكية، بح�شب ال�شلطات.
ملكافحة  الوا�شعة  حملتها  موا�شلة  �شنعاء  وتوؤكد 
االرهاب يف العديد من حمافظات البالد، ومن بينها 
التي  واجل���وف،  واأب���ني  و�شبوة  م���اأرب  حمافظات 
املتطرفني،  اال�شالميني  للمتمردين  معاقل  تعترب 

بهدف منعهم من اعادة تنظيم �شفوفهم.

اعتقال �سخ�ص ي�ستبه 
بانتمائه للقاعدة يف اليمن 
وك�سف هوية معتقلني اخرين

 بريوت/ اف ب
اوقف اجلي�ض اللبناين ليل اخلمي�ض اجلمعة  
�شخ�شا و�شفه متحدث ع�شكري "بانه �شيد 
ثمني"، وافادت تقارير �شحافية انه ي�شتبه 
بانتمائه اىل حركة "فتح اال�شالم" املتطرفة 
وانه كان يعد "العمال ارهابية". فيما يقوم 
احلريري  �شعد  اللبناين  احلكومة  رئي�ض 
ت�شتغرق  املقبل  االثنني  تركيا  اىل  بزيارة 

يومني
وقال متحدث ع�شكري لوكالة فران�ض بر�ض 
�شباح ام�ض ان اجلي�ض نفذ عملية ليال يف 
ثمني"،  �شيد  "توقيف  اىل  ادت  ب���ريوت 
اخرى،  تفا�شيل  ب��اي  االدالء  ع��ن  ممتنعا 

م�شريا اىل ان االمر بات يف يد التحقيق.
وافادت تقارير �شحفية  ان الرجل "مطلوب 
اال�شالم"،  فتح  منظمة  عنا�شر  م��ن  وه��و 

وانه "كان يعد للقيام باعمال ارهابية" وقد 
�شابقة". ارهابية  اعمال  يف  "�شارك 

منطقة  يف  ح�شلت  العملية  ان  واو�شحت 
عائ�شة بكار يف غرب بريوت.

يف  مقيم  فل�شطيني  امل��وق��وف  ان  وذك���رت 
يف  الفل�شطينيني  الالجئني  خميمات  اح��د 
 " اخ���رى  ت��ق��اري��ر  ا���ش��ارت  بينما  ال�شمال، 
املنزل  ومعدات" من  "اجهزة  م�شادرة  اىل 
عملية  فيه  وح�شلت  اجلي�ض  داهمه  ال��ذي 

التوقيف.
 2007 �شيف  يف  دام��ي��ة  م��ع��ارك  ووق��ع��ت 
اال�شالم  فتح  وحركة  اللبناين  اجلي�ض  بني 
يف خميم نهر البارد لالجئني الفل�شطينيني 
 400 ح���واىل  مقتل  اىل  ادت  ال�شمال  يف 
وانتهت  ع�����ش��ك��ري��ا.   168 بينهم  �شخ�ض 
بدخول اجلي�ض اىل املخيم املدمر واعتقال 

وفرار  اال�شالم  فتح  عنا�شر  من  كبري  عدد 
ع�شرات اآخرين.

ومنذ ذلك احلني، وجهت ا�شابع االتهام اىل 
التي  التفجري  عمليات  من  عدد  يف  احلركة 
مناطق  يف  وع�شكريني  مدنيني  ا�شتهدفت 

خمتلفة من لبنان.
احلكومة  رئي�ض  ي��ق��وم  اخ���ر   �شعيد  على 
تركيا  اىل  بزيارة  احلريري  �شعد  اللبناين 
يف  خاللها  يبحث  يومني  ت�شتغرق  غد  بعد 
ال�شرق  يف  والتطورات  الثنائية  العالقات 
حكومي  م�شدر  اف��اد  ما  بح�شب  االو���ش��ط، 

وكالة فران�ض بر�ض.
واو�شح امل�شدر ام�ض اجلمعة ان احلريري 
�شيغادر االثنني اىل تركيا تلبية لدعوة من 
يف  اردوغ���ان،  طيب  رج��ب  الرتكي  نظريه 
زيارة تندرج �شمن اجلولة التي بداأها بعد 

االول  كانون  يف  احلكومة  رئا�شة  ت�شلمه 
ال�شعودية  االآن  حتى  �شملت  والتي   2009

و�شوريا واالردن.
وقال امل�شدر ان "العالقات اللبنانية الرتكية 
با�شتمرار  قائمة  املتبادلة  متينة والزيارات 
العالقات بني  ثنائية ترعى  اتفاقات  وهناك 

البلدين".
وا�شار اىل "الدور ال�شيا�شي والدبلوما�شي 
�شهدها  ازم����ات  خ���الل  ت��رك��ي��ا  لعبته  ال���ذي 

لبنان".
الثاين  كانون  يف  ب��ريوت  اردوغ���ان  وزار 
اللبناين  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  وق���ام   .2007
انقرة  اىل  بزيارة  ال�شنيورة  فوؤاد  ال�شابق 
يف ت�شرين الثاين 2008. وكانت اآخر زيارة 
اخلارجية  لوزير  لبنان  اىل  تركي  مل�شوؤول 

احمد داود اوغلو يف متوز 2009.

احل���������ري���������ري ي�������������زور ت������رك������ي������ا االث��������ن��������ني امل����ق����ب����ل

اال�سللالم فتللح  اىل  بانتمائلله  ي�ستبلله  بللريوت  يف  �سخ�للص  توقيللف 

القد�س/ الوكاالت
قال �شهود فل�شطينيون وعاملون 
ام�ض  مت  ان��ه  الطبي  امل��ج��ال  يف 
ل�شبي  جثتني  انت�شال  اجلمعة 
عمره  م���ن  ع�����ش��رة  ال���راب���ع���ة  يف 
وفل�شطيني اخر من نفق للتهريب 
يف جنوب قطاع غزة بعد مقتلهما 

يف �شربات جوية ا�شرائيلية. 
القتلى  ع������دد  ي���رت���ف���ع  وب����ه����ذا 
يف  ث���الث���ة  اىل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ا�شرائيل  �شنتها  التي  ال�شربات 
ليل يوم اخلمي�ض �شد عدة اأهداف 
ن�شطاء  اأطلق  اأن  بعد  القطاع  يف 
قذائف  من   12 نحو  فل�شطينيون 

املورتر وال�شواريخ �شوبها.
وقال الفل�شطينيون انهم انت�شلوا 
اجلثتني من نفق ق�شفته ا�شرائيل. 
وكان قد عرث على جثة رجل ثالث 

يف نف�ض املكان يوم اخلمي�ض.
اجلوية  ال�����ش��رب��ات  وا�شتهدفت 
وخان  غ��زة  مدينة  اال�شرائيلية 
ي���ون�������ض ورف������ح ع���ل���ى احل�����دود 
امل�شرية حيث ت�شتهدف ا�شرائيل 
عادة انفاقا تقول ان الفل�شطينيني 
ي�شتخدمونها يف تهريب اال�شلحة 

من م�شر.
انهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  وي���ق���ول 
لتهريب  االن���ف���اق  ي�����ش��ت��خ��دم��ون 
يحتاجها  التي  اال�شا�شية  ال�شلع 
احل�شار  ب�شبب  ب�شدة  ال��ق��ط��اع 

اال�شرائيلي املفرو�ض عليه.
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى ا���ش��ت��ب��ع��دت 
"تنازالت"  اي  تقدم  ان  ا�شرائيل 
ا�شافية حلركة املقاومة اال�شالمية 
ح��م��ا���ض م���ن اج����ل االف������راج عن 
مقابل  ���ش��ال��ي��ط  اجل��ن��دي ج��ل��ع��اد 
حمتجزين  ع��ن  ا�شرائيل  اف���راج 
نقلت  م��ا  بح�شب  فل�شطينيني، 
اال�شرائيلية  االع�����الم  و���ش��ائ��ل 

اجلمعة.
وق�����ال م�������ش���وؤول ا���ش��رائ��ي��ل��ي مل 
ل�شيحفة  ا���ش��م��ه،  ع���ن  ي��ك�����ش��ف 
رئي�ض  ان  اح��رون��وت  ي��دي��ع��وت 
"بلغ  نتانياهو  بنيامني  ال��وزراء 

احلد االق�شى يف التنازالت".
واكد ان "رئي�ض الوزراء ال يرغب 
متورطني  الرهابيني  ال�شماح  يف 
بالعودة  دم��وي��ة  اع���ت���داءات  يف 
حياة  وت���ه���دي���د  م���ن���ازل���ه���م  اىل 

اال�شرائيليني من جديد".
اال�شرائيلية  االذاع������ة  وذك�����رت 
اي�شا  ت���ع���ار����ض  ا���ش��رائ��ي��ل  ان 
ط���ل���ب ح���م���ا����ض االف�����������راج عن 
الفل�شطينيني  امل�شوؤولني  بع�ض 
اودت  ه��ج��م��ات  يف  امل��ت��ورط��ني 
وحتديدا  ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ني،  ب��ح��ي��اة 
ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ف��ت��ح ورم��ز 
مروان  الفل�شطينية  االنتفا�شة 
ا�شرائيل  تتهمه  ال��ذي  الربغوثي 
لالنتفا�شة  امل��دب��ر  ال��ع��ق��ل  ب��ان��ه 

الثانية.
اال�شرائيلي  اجل��ي�����ض  واع��ت��ق��ل 
 2002 يف  ال���ربغ���وث���ي  م�����روان 
و����ش���درت ب��ح��ق��ه يف ح���زي���ران/
احكام  خ��م�����ش��ة   2004 ي��ون��ي��و 
ب��ال�����ش��ج��ن امل����وؤب����د ب��ع��د ادان���ت���ه 
ب���ال���ت���ورط امل��ب��ا���ش��ر يف ارب��ع��ة 
هجمات �شد اال�شرائيليني ا�شفرت 
خالل  ا�شخا�ض  خم�شة  مقتل  عن 

االنتفا�شة.
���ش��ر حركة  ام���ني  وال���ربغ���وث���ي، 
انتخب  الغربية،  ال�شفة  يف  فتح 
للمرة   2009 اب/اغ�شط�ض  يف 
االوىل ع�شوا يف اللجنة املركزية 
الرئي�ض  ب��زع��ام��ة  ف��ت��ح،  حل��رك��ة 
الفل�شطيني حممود عبا�ض، اثناء 
ب��ي��ت حلم  ل��ل��ح��رك��ة يف  م���وؤمت���ر 

بال�شفة الغربية.
ومت التطرق اىل احتمال االفراج 
تبادل  اطار عملية  م��رارا يف  عنه 
وحما�ض  ا���ش��رائ��ي��ل  ب��ني  ا���ش��رى 

التي تعتقل جلعاد �شاليط.
وجت������ري ا����ش���رائ���ي���ل وح��م��ا���ض 
بو�شاطة  مبا�شرة  مفاو�شات غري 
اجل  من  م�شرية  ورع��اي��ة  تركية 
اال�شرائيلي  اجلندي  عن  االف��راج 
اي�شا  يحمل  الذي  �شاليط  جلعاد 
واملحتجز  الفرن�شية،  اجلن�شية 
حزيران/  25 منذ  غزة  قطاع  يف 

يونيو 2006.

ا�سرائيل ت�ستبعد االفراج عن �ساليط  قريبا

انت�سال جثتي فل�سطينيني بعد �سربات جوية على غزة

اخلرطوم / رويرتز 
 2500 من  اك��رث  مقتل  عن  العرقي  العنف  اأع��م��ال  ت�شاعد  اأ�شفر 
واأجرب 350 الفا على النزوح من ديارهم عام 2009 وفقا لتقرير 
اأ�شدرته ع�شر جماعات اغاثة. واأثارت اأعمال العنف خماوف على 
ا�شتقرار املنطقة املنتجة للنفط والتي منحت حق اجراء ا�شتفتاء 
على اال�شتقالل وحكومة تتمتع بحكم ذاتي يف اتفاق لل�شالم اأبرم 

عام 2005 واأنهى اكرث من عقدين من احلرب االهلية مع ال�شمال.
مواجهة  يف  جنوبية  قبائل  اأي�شا  و�شع  ال��ذي  ال�شراع  وخلف 
نزاعات  م��ن  بالفعل  تعاين  منطقة  يف  ا�شتياء  البع�ض  بع�شها 
اأ�شواأ  ع��ن  تفا�شيل  يلي  وفيما  وامل��رع��ى.  االر����ض  على  تقليدية 
على  �شخ�شا   453 قتل    2009 اآذار    13-5 ففي  القتال  موجات 
االقل معظمهم من الن�شاء واالطفال يف هجمات �شنتها )لو نوير( 
احدى قبائل النوير على ما ال يقل عن 17 قرية من جماعة املوريل 
العرقية يف جونقلي. وتقول ان الهجمات كانت ثاأرا لغارات على 

املا�شية وهجمات على قراها يف يناير كانون الثاين.
 16 على  هجمات  يف  االق��ل  على   177 قتل  ني�شان    19-18 ويف 
قرية للقبيلة �شنها مقاتلون من جماعة املوريل. وي�شتهدف الن�شاء 
هجمات  اأنها  على  وا�شع  نطاق  على  اليها  ينظر  فيما  واالط��ف��ال 

انتقامية ردا على اأحداث مار�ض.
ويف 12 حزيران هاجمت قبيلة )جيكاين نوير( وهي جماعة فرعية 
من قبائل النوير الكبرية �شفنا حمملة مب�شاعدات غذائية من االمم 
املتحدة يف نهر �شوبات للمناطق التي ت�شكنها قبيلة لو نوير يف 

جونقلي. وقتل 40 من اجلنود اجلنوبيني وطاقم ال�شفينة.
ويف 2 اأب هاجمت جماعة املوريل قرية �شيد تابعة لقبيلة لو نوير 
قرب بلدة اكوبو بوالية جونقلي مما اأ�شفر عن مقتل 185 �شخ�شا. 

وقتل جنود جنوبيون كانوا يحر�شون املخيم اي�شا.
ويف 28 اب هاجم نحو 800 من قبيلة لو نوير قرية ورنيول التي 
ت�شكنها قبيلة الدنكا بور يف والية جونقلي مما اأ�شفر عن مقتل 38 
وا�شابة 76. وقال جي�ض اجلنوب ان هذا من عمل ميلي�شيا تابعة 

لقبيلة لو نوير م�شيفا اأن جماعة املوريل لديها ميلي�شيا اي�شا.
نوير  لو  جماعة  مقاتلي  من  كبرية  جمموعة  هاجمت  اأيلول  ويف 
يف  ه��ول  الدنكا  قبيلة  ت�شكنها  التي  ب��ادي��ت  دوك  قرية  العرقية 

جونقلي. وقتل اكرث من 100 �شخ�ض.
ويف 3-5  ت�شرين االول قال نائب حاكم والية جونقلي ان 23 على 
االقل قتلوا واأ�شيب 21 يف غارات متبادلة على املا�شية بني قبيلة 

املونداري وقبيلة الدنكا بور.

ت�ساعد وترية العنف العرقي جنوبي ال�سودان


