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اإيقاظ الفتنة

�أ�صابته،  �لديني  �لتطرف  من  موجة  وك��اأن  �لعربي  عاملنا  يبدو 
وبني  و�مل�صيحي،  �مل�صلم  بني  لتفرق  �لهوجاء،  �مل�صاعر  فانطلقت 
حتول  �إىل  �صيقود  �ملقيت  �لتع�صب  هذ�  وك��اأن  و�ل�صني،  �ل�صيعي 
يف  �لتجليات  و�آخ��ر  مذهبه،  غري  مذهب  �أو  �آخر  دين  �إىل  �لبع�ض 
بالتعدي على  �صو�بق جرمية م�صري  قيام �صاحب  �ملو�صوع  هذ� 
�أ�صفر  جتمعات مل�صيحيني فى مدينة جنع حمادى مبحافظة قنا ما 
عن مقتل ٧  م�صيحيني و�صرطي م�صلم و�إ�صابة نحو ١٥  �آخرين. 
وياأتي هذ� �العتد�ء على خلفية �تهام �صاب م�صيحي باغت�صاب فتاة 
�ملعتدى  لقيام  �العتد�ء  هذ�  و�أدى  �ملحافظة.  قرى  باإحدى  م�صلمة 
�أثار  ما  �ملدمع،  بالغاز  �الأم��ن  قوى  و�جهته  �لذي  بالتظاهر  عليهم 
�لذي  �مل�صت�صفى  باحلجارة  �ملتظاهرون  فهاجم  �لغيظ  م�صاعر 
كانت توجد فيه جثث �لقتلى، وحطمو� �صيار�ت تابعة للم�صت�صفى 
�الأمن باحلجارة  �ملحافظ ومدير  و�أخرى خا�صة، ور�صقو� موكب 
  ٢٩ بني  من  �لقبطي  �لوحيد  �أن��ه  رغ��م  �ملحافظ،  باإقالة  وطالبو� 

حمافظا يف م�صر  .
�ل�صعور  وبطغيان  بالت�صامح،  �مل�صهورة  م�صر  يف  ه��ذ�  يحدث 
�لوطني، و�لتي رفع قادتها وهم يحاربون �ال�صتعمار �صعار �لدين 
�أ�صعلو� �لنار يف  لله و�لوطن للجميع، وكان مئات من �ملتع�صبني 
�لفتك  يف  ف�صلهم  بعد  �ل�صعيد  م��دن  �إح��دى  يف  مل�صيحيني  متاجر 
يف  للنظر  �ملحكمة  �إىل  بنقله  �ل�صرطة  قيام  �أثناء  م�صيحي  ب�صاب 
قل وم�صلم و�حد  جتديد حب�صه، و�أ�صيب �صبعة م�صيحيني على �الأ
بجروح طفيفة ب�صبب تر��صق جمموعتني من �جلانبني باحلجارة 
�لدموية  �لنز�عات  �أن  �أي�صًا  ويحدث  �ليوم،  نف�ض  يف  �ملدينة  يف 
تن�صب ب�صبب بناء �لكنائ�ض �أو ترميمها �أوتغيري �لديانة �أو نتيجة 
عالقة حب بني �ثنني من ديانتني خمتلفتني ويتم كل ذلك رغم ما هو 
معروف عن �لعالقة �لطيبة بني م�صلمي م�صر وم�صيحييها. وجدير 
�لهجمات  �إن  يقول  �ل��ذي  �لدولية  �لعفو  منظمة  تقرير  باملتابعة 
�لطائفية �لتي ت�صتهدف م�صيحيي م�صر قد ز�دت عام ٢008. كما 
ي�صتحق  �أمر  �ملتطرفني  قبل  من  �مل�صريني  �لبهائيني  ��صتهد�ف  �أن 

�لتوقف عنده ومتابعته.
يف �صوريا يتبارى �ملتع�صبون الإثارة �لفتنة بني �لعلويني و�ل�صنة، 
و�ل�صني،  �ل�صيعي  وبني  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني  بني  �لعر�ق  ويف 
�لو�حد  �لدين  �أب��ن��اء  بني  �حل��دود  �لتع�صب  يتجاوز  لبنان  ويف 
بغ�ض �لنظر �إن كان �الإ�صالم �أو �مل�صيحية، ويف �ل�صود�ن يتعر�ض 
�ملتع�صبون للم�صيحيني و�الأرو�حيني، ويف �ل�صعودية ترتفع بع�ض 
�لكويت  ويف  و�ل�صيعة،  �لوهابيني  بني  �لنعر�ت  الإثارة  �الأ�صو�ت 
وغريهم،  �لبيت  �أه��ل  �تباع  بني  للتفريق  بغي�صة  دع��و�ت  تنطلق 
�لتي فجرها �حلوثيون وهم  �لطائفية  ت�صتعر �حلرب  �ليمن  ويف 
من �أتباع �ملذهب �لزيدي، ويف �ملح�صلة فان �لناظر �إىل هذ� �مل�صهد 

�ملاأ�صاوي ي�صعر باأنه يتطلع �إىل م�صت�صفى للمجانني.
�صيلقي �لبع�ض �للوم على �ال�صتعمار، ورمبا �ل�صهيونية �لعاملية، 
للقار�ت،  �لعابرة  �لتكتالت �القت�صادية  �تهام  �إىل  وقد ي�صل �المر 
ب��امل��ن��زل وم���رورً�  �ب��ت��د�ًء  �ل��رب��ي��ة،  �أ���ص�����ض  �أن  ه���وؤالء  ويتجاهل 
باملدر�صة ودور �لعبادة، ت�صتند على �لتع�صب �الأعمى، و�لتقليل من 
�صاأن �الآخرين، و�أن �لربية بكافة �أ�صكالها حتتاج �إىل �إعادة نظر، 
فكرة  على  تقوم  مناهج جديدة،  �إىل  بحاجة  و�ملدر�صة  �لبيت  و�أن 
�لت�صامح و�حر�م معتقد�ت �الآخرين، وتقوم على �أ�صا�ض �النتماء 
لنا  �ملفيد  من  ولعل  �ملذهبي،  �أو  �لطائفي  �أو  �لديني  بدل  �لوطني 
رفعه  �ل��ذي  و�لنبيل  �جلميل  �لوطني  �لطرح  �إىل  �لعودة  جميعًا 
�لقادة �لوطنيون يف م�صر قبل ع�صر�ت �ل�صنني و�لقائل �إن �لدين 

لله و�لوطن للجميع .

ـــــــدود خـــــــــارج احل

عن اخبار االحتاد االماراتية

وا�سنطن / الوكاالت 
�صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  قال 
ت�صريحات  رد� على  �ل�صبت  �م�ض  عريقات 
هيالري  �الم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  ل���وزي���رة 
كلينتون، �ن ��صتئناف �ملفاو�صات "يتطلب 
دعت  فيما  لال�صتيطان".  �ل�صامل  �ل��وق��ف 
هيالري  �الم���ريك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����رة 
و�لفل�صطينيني  ��صر�ئيل  �جلمعة  كلينتون 

"بدون  �ل�صالم  مفاو�صات  ��صتئناف  �ىل 
�صروط م�صبقة"،

فر�ن�ض  لوكالة  ت�صريح  يف  عريقات  وقال 
تتمكن  "�صن�صتمر يف م�صاعينا حتى  بر�ض 
��صر�ئيل  �ل����ز�م  م��ن  �الم��ريك��ي��ة  �الد�رة 
��صا�ض  ع��ل��ى  �مل���ف���او����ص���ات  ب��ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
�ل����و�ردة يف خ��ارط��ة �لطريق  �الل��ت��ز�م��ات 
�لن�صاطات �ال�صتيطانية مبا  وخا�صة وقف 

فيها �لنمو �لطبيعي و�لقد�ض".
"يتطلب  �مل��ف��او���ص��ات  ��صتئناف  �ن  و�ك���د 

�لوقف �ل�صامل لال�صتيطان".
ت�صتاأنف  �ن  ن��اأم��ل  "كما  ع��ري��ق��ات  وت��اب��ع 
�لتي توقفت عندها  �لنقطة  �ملفاو�صات من 
يف كانون �الول عام ٢008، ونريد �عر�فا 
�لدولتني و�العر�ف بحدود  و��صحا بحل 
من  �لر�بع  حدود  على  �لفل�صطينية  �لدولة 

حزير�ن عام ١٩6٧".
�المريكية  وزي��رة �خلارجية  دعت  ذلك  �ىل 
��صر�ئيل  �جل��م��ع��ة  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 
مفاو�صات  ��صتئناف  �ىل  و�لفل�صطينيني 

�ل�صالم "بدون �صروط م�صبقة" .
�الردين  نظريها  مع  �صحايف  موؤمتر  ويف 
�المريكية  �ل��وزي��رة  دع��ت  ج���ودة،  نا�صر 
�لفل�صطينيني �ىل حماولة وقف �لن�صاطات 

�ال�صتيطانية عرب مفاو�صات حول �لق�صايا 
�ال�صتيطان  وقف  جعل  من  بدال  �ال�صا�صية 

�صرطا ال�صتئناف �ملحادثات �ملجمدة.
حتل  �حل���دود  م�صكلة  "ت�صوية  �ن  وق��ال��ت 
�لقد�ض  ق�صية  �ال�صتيطان وت�صوية  م�صكلة 

حتل م�صكلة �ال�صتيطان".
و��صافت "نعمل مع �ال�صر�ئيليني و�ل�صلطة 
�لعربية  و�ل����دول  و�الردن  �لفل�صطينية 
لتحريك  �ل�����ص��روري��ة  �الج�����ر�ء�ت  لو�صع 
�صروط  ودون  وقت  ��صرع  يف  �ملفاو�صات 

م�صبقة".
حل  �ىل  �لتو�صل  يف  �ملها  ع��ن  و�ع��رب��ت 
�لهدف  حتقيق  ع��رب  للنز�ع  ح��د�  "ي�صع 
للحياة  قابلة  م�صتقلة  بدولة  �لفل�صطيني 
متفق  وتبادل   ١٩6٧ خطوط  ��صا�ض  على 
�ال�صر�ئيلي بدولة  عليه )الر��ض( و�لهدف 

يهودية بحدود �آمنة ومعرف بها".
�لتي  �حل���دود  �ىل  بذلك  كلينتون  وت�صري 
كانت قائمة قبل حرب حزير�ن ١٩6٧، يف 
لهم  دولة  �قامة  �لفل�صطينيني  ملطلب  تاأييد 
عا�صمتها  �لغربية وقطاع غزة،  �ل�صفة  يف 

�لقد�ض �ل�صرقية.
�صرورة  على  "�تفقنا  جودة  قال  جهته  من 
�لفل�صطينيني  بني  جدية  مفاو�صات  �طالق 
زمنيا  حم��ددة  مفاو�صات  و�ال�صر�ئيليني، 

وبخطة و��صحة".
عربي  جهد  "هناك  عريقات  �صائب  وق��ال 
كافة  قبل  من  �لفل�صطينية  للق�صية  م�صاند 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة وخ��ا���ص��ة حت���رك م�صر 
و�الردن و�ل�صعودية مع �الد�رة �المريكية 
�المريكية  ل��الد�رة  �بالغه  �ملوقف مت  وهذ� 

من قبل هذه �لدول".
وتوؤكد �لواليات �ملتحدة �ن و�صع �لقد�ض، 
عا�صمتها  �ن��ه��ا  ����ص��ر�ئ��ي��ل  ت���وؤك���د  �ل��ت��ي 
من  هي  �ملقبلة  �لدولة  وحدود  "�ملوحدة"، 

�المور �لتي يجب �ن حتدد باملفاو�صات.
ويف بد�ية لقائها مع جودة، قالت كلينتون 
�ن و��صنطن وعمان "قلقتان من �لن�صاطات 
معار�صتها  مكررة  �لقد�ض"،  يف  �الخ��رية 
لبناء م�صتوطنة يهودية جديدة يف �لقد�ض 

�ل�صرقية �لعربية.
معه  �جرتها  مقابلة  يف  ق��ال  ميت�صل  وك��ان 
"نعتقد  �الم��ريك��ي��ة  �����ض  ب��ي  ���ص��ي  �صبكة 
�كرث  ت�صتغرق  �ال  ي��ج��ب  �مل��ف��او���ص��ات  �ن 
م��ن ع��ام��ني، ونعتقد �ن��ه ح��ني ت��ب��د�أ، ميكن 

�جنازها �صمن هذه �لفرة �لزمنية". 
"ناأمل يف �ن تو�فق �الطر�ف. و�نا  وتابع 
يف  ذل��ك  حتقيق  ميكن  �ن��ه  �عتقد  �صخ�صيا 
فرة زمنية �ق�صر". و�لتقى جودة ميت�صل 

�جلمعة.
وزير  �ي�صا  وكلينتون  ميت�صل  و�ل��ت��ق��ى 
�لذي  �لغيط  �بو  �حمد  �مل�صري  �خلارجية 
قال �نه يحاول "�حياء" �ل�صالم يف �ملنطقة، 
�مل�صرية  �ملخابر�ت  مدير  بح�صور  وذل��ك 

�للو�ء عمر �صليمان. 
بتوجه  �الم��ريك��ي��ة  �مل��ب��ادرة  و�صتتو��صل 
وبروك�صل  ب��اري�����ض  �ىل  �الح����د  ميت�صل 
و�ع�صاء  �حللفاء  م��ع  م�����ص��اور�ت  الج���ر�ء 
جانب  �ىل  ت�صم  �ل��ت��ي  �ل��رب��اع��ي��ة  �للجنة 
�ملتحدة  و�المم  رو�صيا  �ملتحدة،  �لواليات 

و�الحتاد �الوروبي.
ميت�صل  �ن  �م��ريك��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  وق���ال 
�ملتحدة  لالمم  �لعام  �الم��ني  �جلمعة  �لتقى 

بان كي مون.
�ن  قبل  و��صنطن  �ىل  ميت�صل  و�صيعود 
�ل�صهر  نهاية  �الو�صط  �ل�صرق  �ىل  يتوجه 

�جلاري.
وم�صاعدة"  "�صمانات  كلينتون  وعر�صت 
��صتئناف  ي��ت��م  �ن  م���ا  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 

�ملفاو�صات بني �جلانبني.

ــام  ــس ــ� ال ــــات  ــــادث حم اىل  ــني  ــي ــن ــي ــط ــس ــ� ــل ــف وال ا�ـــســـرائـــيـــل  ـــو  ـــدع ت ــون  ــت ــن ــي ــل ك

عريقات : ا�ستئناف املفاو�سات يتطلب وقفا �سامال لال�ستيطان

دبي/ الوكاالت 
�لبلوي  خليل  همام  �الردين  �ك��د 
�لقاعدة  و���ص��ط  نف�صه  فجر  �ل���ذي 
بثته  فيديو  �صريط  يف  �المريكية 
�م�ض  �لف�صائية  �جل���زي���رة  ق��ن��اة 
�ل�صبت �نه نفذ �لهجوم يف خو�صت 
لالنتقام من �ال�صتخبار�ت �الردنية 

و�المريكية.
وق����ال ���ص��اب ق��دم��ت��ه �ل��ق��ن��اة على 
�ىل  ر�صالة  "هذه  �ن  �لبلوي  �ن��ه 
�ع���د�ء �الم���ة م��ن خم��اب��ر�ت �المة 

و�ملخابر�ت �ملركزية �المريكية".
بتفجري  �لبلوي  خليل  همام  وق��ام 
ح�����ز�م ن��ا���ص��ف ك����ان ي��رت��دي��ه يف 
خو�صت  والية  يف  ع�صكرية  قاعدة 
�الف���غ���ان���ي���ة ق�����رب �حل��������دود مع 
�الول.  ك��ان��ون   30 يف  باك�صتان 
�صبعة  مقتل  �ىل  �ل��ه��ج��وم  و�دى 
�مريكيني  ����ص��ت��خ��ب��ار�ت  عنا�صر 

و�صابط �ردين.
عائلة  �م�ض  �أك��دت  �خرى  من جهة 
نفذ  ب��اأن��ه  يعتقد  و�ل���ذي  �ل��ب��ل��وي، 
�أن   ، "خو�صت" �النتحارية  عملية 
�جلمعة  �أفرجت  �الأردنية  �ل�صرطة 

بعد  �عتقل  �لذي  �أ�صد،  �صقيقه  عن 
�صاعات من وقوع �لعملية.

ب��امل��ق��اب��ل، ق��ال��ت دي��ف��ن ب���اي���ر�ك، 
�أنها   ، ل��ب��ل��وي  �ل��رك��ي��ة  �ل���زوج���ة 
�الأخبار  �صماعها  لدى  دمت"  "�صُ
زوجها،  ب��ه  ق��ام  م��ا  تناولت  �ل��ت��ي 
م�صيفة �أنها جتهل حقيقة ما �إذ� كان 
بالفعل عن�صرً� يف �ال�صتخبار�ت .

حديث  يف  ب����اي����ر�ك،  و�أ����ص���اف���ت 
"كان  �ل���رك���ي���ة:   CNN ل��ق��ن��اة 
�أن  ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل  �مل�����ص��ت��ح��ي��ل  م���ن 
ميكنني  ال  ع��م��ي��ل..  ب��اأن��ه  �أع����رف 
�أ�صدق  ال  �أو  �أ�صدق  باأنني  �لقول 
�أكن  مل  بالتاأكيد  لكنني  ج��رى،  ما 

�أتوقع حدوثه."
بها  �الأخ��رية  �ت�صاالته  �أن  كا�صفة 
ما  فيها  يظهر  مل  �الن���رن���ت  ع��رب 
يريب، بل كان زوجها ي�صدد د�ئمًا 
على نيته �لعودة �إىل بالده ومن ثم 
�ل�صفر �إىل تركيا، علمًا باأن باير�ك 
كانت مقتنعة باأن همام موجود يف 

باك�صتان للدر��صة.
على  مطلع  م�صدر  قال  جانبه،  من 
�ال�صتخبار�ت  �أج��ه��زة  يف  �مل��ل��ف 

�الأردنية �أن �عتقال �لبلوي مل يكن 
بل  �صقيقه،  به  ق��ام  ما  خلفية  على 
مفر�صة  ب�صالت  تتعلق  ل�صبهات 
رف�ض  �إرهابي"  "تنظيم  مع  الأ�صد 
حت��دي��د ه��وي��ت��ه، يف ح���ني �أك���دت 
عائلة �لبلوي �أن �أ�صد، وهو مند�ض 
كمبيوتر يبلغ من �لعمر ٢٩ عامًا، 
لي�ض على �صلة بجماعات متطرفة.
�ال�صتخبار�ت  �أج���ه���زة  وت���ب���ذل 
�الأردن���ي���ة و�الأم��ري��ك��ي��ة �مل��زي��د من 
�لبلوي،  ح��ق��ي��ق��ة  مل��ع��رف��ة  �جل��ه��د 
�ملعروف باأبي دجانة �خلر��صاين، 
ن��ف��ذ عملية  ب���اأن���ه  ي��ع��ت��ق��د  و�ل�����ذي 
قتلت  �لتي  �النتحارية  "خو�صت" 
 30 يف   CIA ع��م��الء  م��ن  �صبعة 

كانون �الأول �ملا�صي.
ويف وقت تقول فيه عائلة �لبلوي 
�بنها،  عن  يقال  مبا  متفاجئة  �إنها 
للتطرف،  م���ي���اال  ي��ك��ن  مل  و�إن������ه 
مير  كان  �أنه  �لرجل  كتابات  تظهر 
يف  خم��ت��ل��ط��ة،  نف�صية  ب���اأو����ص���اع 
�الآون��ة �الأخ��رية، ح�صبما كتب يف 
مو�قع  ن�صرتها  ل���ه،  ر���ص��ال��ة  �آخ���ر 
للجماعات  م���وؤي���دة  �ل��ك��رون��ي��ة 

�الإ�صالمية �مل�صلحة.
��صم  م�صتخدما  �ل��ب��ل��وي،  ي��ق��ول 
م�صاركاته  توقيع  يف  �خلر��صاين 
ولدي  �لكتابة،  ��صتطع  �أع��د  "مل 
رغبة باأن �أُحال �إىل �لتقاعد �ملُبكر، 
تعبت..  ذب���ل���ُت..  �أف��ل�����ص��ُت..  ل��ق��د 
م��ل��ل��ت.. ك��اأن��ن��ي �أع���اين م��ن عم�ض 

فكري وت�صو�ض عاطفي."
كلماتي  ب����اأن  "�أ�صعر  وي�����ص��ي��ف 
�أ����ص���ب���ح���ت ب���اه���ت���ة وم��ن��ت��ه��ي��ة 
ي��دّي  ب��ني  حتت�صر  ��الح��ي��ة،  �ل�����صَّ
كهاًل  �أ�صبحت  �أين  و�أ�صعر  كابتها، 
�لفجوة  تت�صع  �ل�صن..  يف  طاعنا 
عليه  �أن��ا  ما  وب��ني  به  �أحلم  ما  بني 
�ملديح  ق�صائد  كل  وتتحول  حقًا، 
�إىل رثاء، وكل نار حترق قلبي حبا 

للجهاد �إىل رماد."
قالته  �لرجل مع ما  وتتفق كتابات 
فا�صل  �صنارة  تدعى  �لتي  �أمه  عنه 
�صبكة  �أخ������ربت  �ل���ت���ي  �ل���ب���ل���وي، 
CNN باأن �بنها كان منعزال منذ 
نعومة �أظفاره، وباأنه كان يريد �أن 
ي�صبح طبيب �أطفال، حتى �أنه �أر�د 

�ل�صفر �إىل �أمريكا للدر��صة هناك.

اخلرطوم / اف ب
كلينتون   قالت وزيرة �خلارجية �المريكية هيالري 
ي�صاعفو�  �ن  �ل�������ص���ود�ن  ق�����ادة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ن����ه 
و�ال  ن��زي��ه��ة  �ن��ت��خ��اب��ات  �ج����ر�ء  ل�صمان  ج��ه��وده��م 
با�صقاط بالدهم جمدد� يف هوة  �صيخاطرون  فانهم 

�لفو�صى و�لعنف.
وقالت كلينتون يف بيان مبنا�صبة �لذكرى �خلام�صة 
�أنهى عقدين من �حلرب  �لذي  �له�ض  �ل�صالم  التفاق 
�الطر�ف   " �ل�صود�ن  وجنوب  �صمال  بني  �الهلية 
�ىل  �ل��ع��ودة  بامكانهم  خيار.  �مامهم  �ل�صود�ن  يف 
عهد مظلم من �ل�صر�عات �و بامكانهم �لتقدم �صويا 

لالمام من �جل حتقيق �صالم د�ئم."
�ملت�صاعد  �لعنف  م��ن  قلقها  ع��ن  كلينتون  وع��ربت 
بغرب  د�رف�����ور  �ق��ل��ي��م  �جل��ن��وب ويف  ب��ال��ف��ع��ل يف 
�الحز�ب  متعددة  �نتخابات  �ج��ر�ء  قبل  �ل�صود�ن 
�كرث  منذ  �الوىل  �صتكون  و�لتي  ني�صان  �بريل  يف 
��صتفتاء على ��صتقالل �جلنوب  من عقدين وتنظيم 

�ملنتج للنفط �لعام �لقادم.
�صتكون  �ل��ق��ادم��ة  �ل�����ص��ه��ور  "يف  كلينتون  وق��ال��ت 
�لقيادة �لقوية �كرث من �صرورية ال �صيما يف �صوء 
�ملرحلة  ه��ذه  يف  بالفعل  وقعت  �لتي  �النتكا�صات 

�ل�صابقة على �النتخابات."
وق�����ال �ل��ب��ي��ت �الب��ي�����ض يف ب���ي���ان خ���ا����ض ب���ه �ن 
�لعنيفة  �ال�صتباكات  فيها  مبا  �الخ��رية  �النتكا�صات 

فيما  قمعي  لقانون  �خلرطوم  و�ق��ر�ر  �جلنوب  يف 
�لعنف  �حلكومة  و��صتخد�م  �لقومي  باالمن  يتعلق 
باخلري  يب�صر  "ال  �ل�صلمية  �الحتجاجات  الخ��م��اد 

للمنطقة �و ل�صعب �ل�صود�ن."
�لواليات  "�صتو��صل  �البي�ض  �لبيت  بيان  و��صاف 
�ملتحدة متا�صيا مع ��صر�تيجيتها �ملطالبة مبحا�صبة 
�مل�صوؤولني عن �لتاأخري�ت و�النحر�فات عن �لطريق 

�ملوؤدي �ىل �ل�صالم �لد�ئم."
�صهر�   ١8 �ىل   ١٢ خ��الل  �ل���دويل  �ملجتمع  و�صاهم 
�ملا�صية يف تخفيف �لتوتر�ت �لتي �ذكاها �لتناف�ض 
من �جل عائد�ت �لنفط يف بلد مق�صم �ىل �جتاهات 

دينية وعرقية و�يدلوجية.
حكومة  ت�صكيل  �ىل   ٢00٥ عام  �صالم  �تفاق  و�أدى 
�ل�صمايل  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر  ب��ني ح���زب  �ئ��ت��الف��ي��ة 
�ملتمردة  �ل�����ص��ود�ن  لتحرير  �ل�صعبية  و�حل��رك��ة 
�الهلية  �حل��رب  �ع��د�ء  بني  �لعالقات  لكن  �ل�صابقة. 
ب�صبب  �ال���ص��ط��ر�ب��ات  م��ن  ح��ال��ة  ت�صهد  �ل�صابقني 

�حلدود وتفا�صيل �ال�صتفتاء.
ت�صرين  �ك��ت��وب��ر  �مل��ت��ح��دة يف  �ل���والي���ات  و�أع��ل��ن��ت 
حيث  �ل�����ص��ود�ن  ب�صاأن  ج��دي��دة  �صيا�صة  ع��ن  �الول 
�حلو�فز  من  خليط  �خلرطوم  حكومة  على  عر�صت 
و�ل�صغوط لت�صجيع �ل�صود�ن على �جر�ء تغيري�ت 

دميقر�طية.
 م��ن ج��ه��ة �خ���رى �ع��ل��ن��ت �ل�����ص��ف��ارة �الم��ريك��ي��ة يف 

�خل���رط���وم ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى �الن���رن���ت �ل�صبت 
"متطرفة"  جمموعة  �ن  تفيد  معلومات  تلقت  �نها 
وجنوب  �وغند�  بني  رحلة  �صد  هجوم  تنفيذ  تريد 
�المريكية  �خلارجية  وزي��رة  قالت  فيما  �ل�صود�ن. 
�ن  �ل�صود�ن  قادة  على  �نه يجب  كلينتون   هيالري 
ي�صاعفو� جهودهم ل�صمان �جر�ء �نتخابات نزيهة .
�ن  تفيد  م��ع��ل��وم��ات  "تلقت  �ن��ه��ا  �ل�����ص��ف��ارة  وق��ال��ت 
قاتل  �عتد�ء  �رتكاب  يريدون  �ملنطقة  من  متطرفني 
�الوغندية  �لطري�ن  ل�صركة  تابعة  طائرة  منت  على 
)�ير �وغند�(" يف رحلة بني كمباال وجوبا عا�صمة 

جنوب �ل�صود�ن.
�ملتطرفني  ه��وؤالء  ق��درة  �ن  "مع  �لر�صالة  و��صافت 
على �رتكاب عمل من هذ� �لنوع تبقى جمهولة، يبدو 
�لتهديد جديا �ىل درجة كافية تدفعنا �ىل حتذير كل 

�لركاب �المريكيني".
و�كدت �ن كل �لركاب يجب �ن يبقو� "متيقظني".

يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �صفارة  يف  م�����ص��وؤول  وق���ال   
�صتفتح  �ل�صفارة  �ن  بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة  �خلرطوم 
�بو�بها كالعادة �الحد. لكن هذ� �مل�صوؤول مل يك�صف 

هوية �و �نتماء هوؤالء "�ملتطرفني".
بتحمل  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  ح��زب  كلينتون  وخ�صت 
�ل�����ص��الم قبل  �ت��ف��اق  �مل�����ص��وؤول��ي��ة �الك���رب ع��ن تنفيذ 
�لوفاء  �ىل  �الط��ر�ف  جميع  دعت  فيما  �النتخابات 

بتعهد�تهم من �جل حت�صني �د�رة �حلكم.

بريوت/ اف ب
مي�صال  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��رئ��ي�����ض  ط��ل��ب 
����ص��ت��ق��ب��ال��ه ع�صو  ���ص��ل��ي��م��ان خ���الل 
جون  �الم��ريك��ي  �ل�����ص��ي��وخ  جمل�ض 
�لنظر بقر�ر قد يتخذه  ماكني �عادة 
قنو�ت  ملنع  �الم��ريك��ي  �لكونغر�ض 
تلفزيونية بينها �ملنار �لناطقة با�صم 
"�حلريات  �ن  م��وؤك��د�  �ل��ل��ه،  ح���زب 

�العالمية ميزة ��صا�صية للبنان".
من جهة �خرى، �كد �صليمان جمدد� 
�لهدوء  من  مبناخ  "ينعم  لبنان  �ن 
و�ال�صتقر�ر و�ن �لتد�بري �ملتخذة يف 
�ملطار جيدة جد� و�ثبتت فاعليتها"، 
يف ��صارة �ىل تد�بري تنوي �الد�رة 
�المريكية �تخاذها حيال �مل�صافرين 

�ليها من لبنان.
وقال بيان رئا�صي �ن �صليمان طالب 
باعادة �لنظر بالقر�ر �لقا�صي مبنع 
�لتلفزيونية  �ل��ق��ن��و�ت  بع�ض  ب��ث 
وم��ن��ه��ا ق���ن���اة �مل����ن����ار، م����وؤك����د� �ن 
�العالمية  �حل���ري���ات  "مو�صوع 
للبنان  ��صا�صية  ميزة  عنها  و�لدفاع 

و�إحر�مه حرية �لتعبري".
رد�  �للبناين  �لرئي�ض  ك��الم  وي��اأت��ي 
�لكونغر�ض  �ن  م��ن  ت���ردد  م��ا  ع��ل��ى 
قانون  ت��ب��ن��ي  ���ص��دد  يف  �الم���ريك���ي 
ي���ف���ر����ض ع���ق���وب���ات ع���ل���ى �الق���م���ار 
قنو�ت  ببث  ت�صمح  �لتي  �ل�صناعية 

�ملتحدة  �لواليات  تتهمها  تلفزيونية 
باالرهاب.

�للبناين  �لله  ح��زب  �مريكا  وت��درج 
ف�صائية  ل���دي���ه  �ل������ذي  �ل�����ص��ي��ع��ي 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ن��اط��ق��ة ب��ا���ص��م��ه هي 
�ملنظمات  الئ��ح��ة  ع��ل��ى  "�ملنار"، 

�الرهابية.
�للبناين  �لرئي�ض  �ن  �لبيان  و�ك��د 
يف  للمعنيني  توجيهاته  "�عطى 
لبنان و�ل�صفر�ء يف �خلارج ملتابعة 

هذ� �ملو�صوع".
م���ن ج��ه��ة �خ�����رى، ق���ال �ل��ب��ي��ان �ن 
�لرئي�ض �صليمان عرب ملاكني بح�صور 
�ل�صفرية �المريكية مي�صال �صي�صون 
عن "�ل�صكر للم�صاعد�ت �لتي تقدمها 
لكنه  للبنان"  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

نوعيتها". بتطوير  "طالب 
"�لو�صع  �ن  �صليمان  �لرئي�ض  و�كد 
من  �للبناين  �جلانب  على  م�صتتب 
�لقر�ر  لبنان  يطبق  حيث  �حل���دود 
�ل���دويل  �مل��ج��ت��م��ع  د�ع��ي��ا   ،"١٧0١
�ىل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وخ�صو�صا 
لتطبيقه  ��صر�ئيل  على  "�ل�صغط 
�للبنانية  �الر��صي  من  و�الن�صحاب 
�لتي ال تز�ل حتتلها ووقف خروقاتها 
�جل���وي���ة و�ل���ب���ح���ري���ة وت���ه���دي���د�ت 
لبنان". �صد  �مل�صتمرة  م�صوؤوليها 
وقال �لبيان �ن ماكني "نوه بطريقة 

و�د�رتها  "�المور  �صليمان  قيادة" 
م��ن��ذ ك���ان يف ق��ي��ادة �جل��ي�����ض ومنذ 
"�لدليل  �ن  �ىل  م�صري�  �نتخابه"، 
و�الزدهار  �ال�صتقر�ر  حال  ذلك  �ىل 

�لتي ينعم بها لبنان".
"هذ�  �ن  ر�أى  م��اك��ني  �ن  و����ص��اف 
�مل�صاعدة  مل��و����ص��ل��ة  م�صجع  ع��ام��ل 
�صتى  ويف  �مل�صتويات  خمتلف  على 

�ملجاالت".
وك��ان �صليمان �ع��رب �م��ام وف��د من 
برئا�صة  �المريكي  �ل�صيوخ  جمل�ض 
�ل�صي  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي  �ل���ن���ائ���ب 
من  قلقه  ع��ن  �جل��م��ع��ة  ها�صتينغز 
�مل�صددة  �الم��ن  �ج���ر�ء�ت  ت�صمل  �ن 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  فر�صتها  �ل��ت��ي 
�ملو�طنني  م��وؤخ��ر�،  م��ط��ار�ت��ه��ا  يف 

�للبنانيني.
مطلع  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وفر�صت 
�ال���ص��ب��وع �ج�����ر�ء�ت م�����ص��ددة على 
لبنان  منها  دول��ة   ١4 م��ن  �ل��ق��ادم��ني 
�ع��ق��اب حم��اول��ة تفجري  وذل����ك يف 

فا�صلة لطائرة �مريكية.
وم��ا ت���ز�ل �ل��رح��الت �مل��ب��ا���ص��رة بني 
لبنان و�لواليات �ملتحدة متوقفة منذ 
١٩8٥ ب�صبب خطف طائرة �مريكية 
�مريكي  ومقتل  ب���ريوت  م��ط��ار  �ىل 
كان على متنها خالل �صنو�ت �حلرب 

�الهلية )١٩٧٥-١٩٩0(.

القاهرة/ الوكاالت 
�علن وزير �خلارجية �مل�صري �حمد �بو �لغيط �ن م�صر 
قررت منع �ي قو�فل م�صاعد�ت �ن�صانية لغزة من عبور 

�ر��صيها.
بها يف و��صنطن  �دىل  �لغيط، يف ت�صريحات  �بو  وقال 
ون�صرت �م�ض �ن "م�صر لن ت�صمح باأي نوع من �لقو�فل 
نوعية  �و  م�صدرها  يكن  مهما  جم��دد�  �ر��صيها  بعبور 

�لقائمني عليها".
�حلياة  �صريان  قافلة  "�ع�صاء  �ن  �لغيط  �ب��و  و����ص��اف 
قامو�  غ��االوي(  جورج  �لربيطاين  �لنائب  نظمها  )�لتي 

و�صكك  م�صر  �ر���ض  على  �جر�مية  بل  عدو�نية  بافعال 
�لفل�صطينيني  لن�صرة  �ملتو��صل  م�صر  جهد  يف  �لبع�ض 

وق�صيتهم".
ت�صليم  مبقت�صاها  ميكن  جديدة  �لية  "هناك  �ن  وتابع 
�ملعونات للهالل �الحمر �مل�صري مبيناء �لعري�ض على �ن 
تقوم �ل�صلطات بت�صليمها �ىل �لهالل �الحمر �لفل�صطيني 

د�خل قطاع غزة".
�لنائب  �ن  �جلمعة  �علنت  �مل�صرية  �ل�صلطات  وك��ان��ت 
فيه  مرغوب  غري  "�صخ�ض  غ��االوي  ج��ورج  �لربيطاين 

يف م�صر".

�مل�صرية �صباح �جلمعة  بقر�ر �خلارجية  و�بلغ غاالوي 
يف مطار �لقاهرة �بان مغادرته م�صر بعد عودته من غزة 

�لتي قاد �ليها قافلة "�صريان �حلياة" للم�صاعد�ت.
�مل�صرية  �ل�صلطات  �ن  بيان  يف  �لقافلة  منظمو  و�ك��د 
حافلة  �ىل  �ل�صعود  على  �جباره  بعد  "طردت" غاالوي 
على معرب رفح �حلدودي بني م�صر وقطاع غزة، ثم نقله 

�ىل مطار �لقاهرة.
لل�صرطة و�كبته �ىل  �ليات  �ن �صت  �مني  و�فاد م�صوؤول 

�لقاهرة.
مع  �قتيد  �نه  بريطانيا  �ىل  و�صوله  عند  غ��االوي  و�ك��د 

�صديق بالقوة �ىل �صيارة و�جرب على ركوب �لطائرة.
وقال عرب تلفزيون "�صكاي نيوز" "عمد ٢٥ �صرطيا �ىل 
�قتيادنا �ىل �ملطار مبا�صرة وحلظة جلو�صي يف �لطائرة 
�تى ممثل لوز�رة �خلارجية ليقول يل �نني �صخ�ض غري 

مرغوب فيه" يف م�صر.
غري �ن �خلارجية �مل�صرية مل تتحدث عن طرده بل �كدت 
"لن  فيه" و�ن��ه  م��رغ��وب  غ��ري  "�صخ�صا  ب��ات  �لنائب  �ن 

ي�صمح له م�صتقبال بالدخول �ىل م�صر".
بعدما  �لنظام،  بالعمل على زعزعة  وتتهم م�صر غاالوي 
دعا �ىل �الطاحة بنظام �لرئي�ض �مل�صري ح�صني مبارك 

يف تظاهرة يف بريطانيا.
بني  �لعري�ض  يف  عنيفة  مو�جهات  �ندلعت  و�الرب��ع��اء 
�جتازت  �لتي  �لقافلة  يف  وم�صاركني  �مل�صرية  �ل�صرطة 
ل�صيطرة  �خلا�صع  غزة  قطاع  ودخلت  م�صاء  رفح  معرب 
جانب  من  وحل�صار  حما�ض  �ال�صالمية  �ملقاومة  حركة 

��صر�ئيل.
�مل�صرية  �ل�صلطات  ��صدرت  �الح��د�ث،  تلك  �عقاب  ويف 
بريطانيان  ه��م  نا�صطني  �صبعة  بحق  توقيف  م��ذك��ر�ت 
�لتخريب  بتهمة  وكويتي  وماليزي  و�مريكية  وتركيان 

و�رتكاب �عمال عنف بحق قوى حفظ �لنظام.

ارا���س��ي��ه��ا يف  م������رورًا  غ���زة  اىل  امل��ت��ج��ه��ة  ال��ق��واف��ل  مت��ن��ع  م�����س��ر 

الكونغر�س االمريكي برفع  �سليمان يطالب 
املنع عن قنوات لبنانية

ــــــــاره ــــــــح ــــــــت ــــــــان ب  " ـــــــــت  ـــــــــدم ـــــــــس �  " زوجــــــــــــــتــــــــــــــه 

وا�سنطن  ت�سغط على اخلرطوم  ب�ساأن االنتخابات البلوي يوؤكد انه نفذ هجومه انتقاما من املخابرات االردنية   
ــــــــي ــــــــاب حتـــــــــــذيـــــــــــرات مــــــــــن عـــــــمـــــــل اره


