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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

ال�سودان يف مواجهة حلظة 
احلقيقة

بعد خم�سة اأعوام على اتفاقية ال�سالم، واإنهاء احلرب الأهلية بني 
الخوة الأعداء يف �سمال وجنوب ال�سودان، والتي امتدت اأكرث من 
ع�سرين عامًا، فان الواقع املوؤمل يقول اإن التفاق مل يكن مب�ستوى 
الطموح، اأو اأن تنفيذه كان حماولة لتفريغه من م�سمونه،  ولهذا 
معني  غري  بدا  التفاق  ذك��رى  حلول  عند  ال�سوداين  ال�سارع  فان 
عدم  عقدة  من  التخل�ص  ف�سال يف  الذين  �سريكي احلكم،  بخالفات 
تنمية  من  ال�سالم  اتفاق  متطلبات  تنفيذ  يف  وف�سال  بينهما،  الثقة 

وحتول دميقراطي، رغم اأن اجلميع تغنى باأنه حدث تاريخي .
الدميقراطي وم�سري اجلنوب،  التحول  بني التفاق على قاعدتي 
يتهمونه  اجلنوبيني  فان  فيه،  طرفًا  كان  احلاكم  احلزب  اأن  ورغم 
برف�ص امل�سمون، واأنه تبعًا لذلك لي�ص هناك �سوداين يرى م�ستقباًل 
اإيجابيًا لل�سالم رغم توقف املعارك، والوا�سح اأن ا�ستبعاد القوى 
ال�سيا�سية من امل�ساركة يف حتقيق ال�سالم ميثل جزءًا من الأزمات 
التي ما تزال تعرت�ص تنفيذ التفاق حتى الآن، كما اأن من الوا�سح 
اأن طريف التفاق ظال يناور كل منهما لتح�سيل بع�ص املكا�سب على 
ح�ساب الطرف الأخر الذي يقاوم مثل هذا الطموح ما اأدى اإىل عدم 
حتقيق ال�سالم، وهو ما ي�سعر املجتمع الدويل باخلوف من العودة 

اإىل ميادين القتال يف اأي حلظة. 
انف�سال  على  ال�ستفتاء  ا�ستحقاق  اأم��ام  اليوم  ال�سودانيون  يقف 
اجلنوب، يف حني تزداد املخاوف من اأن يوؤدي النف�سال اإىل ظهور 
وغياب  القبلية،  بالنق�سامات  تتعلق  جنوبية،  �سبغة  ذات  م�ساكل 
املنتظرة  احلكومة  اأن  اإىل  اإ�سافة  احل�سرية،  املراكز  خارج  الأمن 
تفتقر اإىل اخلربة، ومبا يوحي م�سبقًا اأن جنوب ال�سودان امل�ستقل 
قد يجابه مب�سكالت يبدو غري قادر على حلها، ويخ�سى اجلنوبيون 
اأن ت�سهد اليام القادمة اقتتاًل كبريًا و�سراعًا متزايدًا على  اليوم 
اأ�س�ص قبلية، خ�سو�سًا ونحن نالحظ ازدياد  املناورات ال�سيا�سية، 
�سرورة  يوؤكد  ومب��ا  وال�ستفتاء،  النتخابات  موعد  اق��رتاب  مع 
حتظى  ج��دي��دة  دول���ة  لت�سكيل  ال��ت��ع��اون  م��ن  عالية  درج���ة  ت��وف��ري 

مبقومات البقاء. 
قادر  من�سبط  جي�ص  بناء  من  اليوم  حتى  يتمكنوا  مل  اجلنوبيون 
ال�سالم  معهد  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  اأ���س��ار  وق��د  الأم����ور،  �سبط  على 
الأمريكي، وهو مركز اأبحاث م�ستقل اإىل اأن "كثريا من اجلماعات 
ت�ساورهم �سكوك ب�ساأن قدرة اجلي�ص على حماية املجتمعات غري 
وغري  متحيزة  اأنها  على  ال�سالح  نزع  جلهود  وينظرون  امل�سلحة 
"اي كي يف باك�ص كري�ستي"،  متماثلة،يف حني قال تقرير ملنظمة 
لي�ص  عام  ب�سكل  اجلي�ص  اإن  حكومية  غري  هولندية  منظمة  وهي 
جي�سًا موحدًا، ولكنه جمموعة من امليلي�سيات ال�سابقة واجلماعات 
على  للحفاظ  توازنات  لإح��داث  م�ستمرة  حاجة  وهناك  العرقية، 
اليوم  حتى  القادر  غري  اجلنوبي  اجلي�ص  فان  وبالتايل  وحدته"، 
على دفع مرتبات جنوده وي�سهد اقتتاًل داخليًا، ويتهم بانتهاكات 
حلقوق الإن�سان، لن يكون عونًا حلكومة اجلنوب امل�ستقل، بقدر ما 

�سيكون عبئًا عليها وعلى املواطنني يف اآن معًا .
ويعاين اجلنوب اليوم من هجرة الوافدين من �سرق اأفريقيا الذين 
من  معاناتهم  جراء  النا�سئ،  اقت�ساده  من  حيويا  جزءا  ي�سكلون 
املعاملة الفظة، كما اأن معظم ال�سودانيني ال�سماليني قد غادروا بعد 
تعر�ص �سركاتهم لهجمات منذ عام 2005، وتعاين بع�ص الأحزاب 
مكاتبها،  واإغ���الق  زعمائها  كاعتقال  امل�سايقات،  من  ال�سيا�سية 
ويواجه ال�سحفيون حتر�سات تتعار�ص مع حرية ال�سحافة التي 
يكفلها الد�ستور، ويخ�سى كثريون من ا�سرتاطات ترخي�ص و�سائل 
يتم احلديث  لالإعالم  قانون مقرتح  ي�سعها  التي  املت�سددة  الإعالم 
مواطنيهم  اإق��ن��اع  من  النف�ساليون  الزعماء  يتمكن  اأن  قبل  عنه 

بالت�سويت لالنف�سال. 
انف�سالهم  كان  واإذا  باجلنوبيني،  الظلم  اإيقاع  مع  بالتاأكيد  ل�سنا 
�سيوفر لهم حياة كرمية، ويريح ال�سمال من اأكالف احلرب املادية 
اأحد  ل  اأن  ت��وؤك��د  امل��وؤ���س��رات  لكن  بالنف�سال،  ف��اأه��اًل  والب�سرية، 

�سي�ستفيد من هذا النف�سال.

خ���������ارج احل�������دود

عن االقت�سادية  ال�سعودية

�سنعاء / الوكاالت 
الأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  اأك��د 
ا�سارة  يف  برتيو�ص،  ديفيد  اجل��رال 
اأن  اأمريكي،  ع�سكري  مل�سوؤول  ثانية  
الوليات املتحدة ل تعتزم اإر�سال قوات 
اخلطر  م��ع  للتعامل  اليمن  اإىل  ب��ري��ة 
ا�سيب  فيما  القاعدة.  لتنظيم  املتزايد 
ال�سرطة بجروح يف  ثالثة عنا�سر من 
ال�سالع  مدينة  يف  اندلعت  ا�ستباكات 
)جنوب( حيث كان ينفذ ا�سراب �سامل 
ب��دع��وة م��ن احل����راك اجل��ن��وب��ي الذي 
تقرير  اجل��ن��وب��ي��ني يف  ب��ح��ق  ي��ط��ال��ب 

امل�سري،
 CNN�ل حديث  يف  برتيو�ص،  واأك��د 
تنوي  ب����الده  اأن  الأح������د،  ام�����ص  ب���ث 

الأمنية  م�ساعداتها  متويل  م�ساعفة 
اأكرث  اإىل  دولر  مليون   70 من  لليمن، 

من 150 مليون دولر.
الأمريكي  الع�سكري  امل�����س��وؤول  وق��ال 
وزير  اأن  اليمن،  من  موؤخرًا  عاد  الذي 
متاما  "اأو�سح  ال��ي��م��ن��ي:  اخل��ارج��ي��ة 
اأمريكية  برية  ق��وات  تريد  ب��الده ل  اأن 

هناك."
كانت  اإذا  ما  �سوؤال حول  رد على  ويف 
هناك،  اإىل  قوات  لإر�سال  خطط  هناك 
اأن  دوم���ًا  نريد  بالطبع..  "ل  ف��اأج��اب: 
م�ساكلها  مع  امل�سيفة  ال��دول��ة  تتعامل 
نقدم  فنحن  امل�ساعدة،   نريد  بنف�سها.. 

م�ساعدة."
اأبوبكر  اليمني  اخلارجية  وزير  وكان 

ال�سبكة  مع  مقابلة  يف  اأكد  قد  القربي، 
بتدخل  تقبل  "ل  ب���الده  اأن  الأرب���ع���اء 
لأن  اأرا�سيها،  على  مبا�سر"  اأمريكي 
لتنظيم  ال��ت�����س��دي  ع��ل��ى  ق����ادر  ال��ي��م��ن 

القاعدة.
اأخرى  اإث��ر  برتيو�ص  تاأكيدات  وتاأتي 
ن��ف��ى خ��الل��ه��ا  رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة الأرك����ان 
مايكل  اجل��رال  امل�سرتكة،  الأمريكية 
نية  ل��ل�����س��ب��ك��ة،  م������ولن، يف ح���دي���ث  

وا�سنطن اإر�سال قوات برية لليمن.
وقال مولن: "اليمن دولة ذات �سيادة، 
ولدينا احرتام كبري للرئي�ص )علي عبد 
يحتاج  م��ا  على  وحلكمه  �سالح  ال��ل��ه( 
اإليه من م�ساعدة، وبالن�سبة لنا التدخل 
مطروحًا  خ��ي��ارًا  لي�ص  الأر�����ص  ع��ل��ى 

اأن  اإىل  برتيو�ص  نناق�سه." ولفت  ومل 
امل�ساعدات  م��ن  امل��زي��د  �ستوفر  ب���الده 
حكومة  مل�ساعدة  لليمن،  القت�سادية 
والت�سدي  التنمية  خطط  يف  �سنعاء 
من  اتخذت  التي  املت�سددة،  للجماعات 
هجمات  ل�سن  انطالق  نقطة  اأرا�سيه 

اإرهابية.
الأمريكي  ال��ت��م��وي��ل  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأخرى،  عربية  م�ساعدات  اإىل  ي�ساف 
اململكة  ب����اأن  ت��ق��اري��ر  اأف������ادت  ب��ع��دم��ا 
العربية ال�سعودية �ستقدم فيها ملياري 
ما  املتحدة  العربية  والإم���ارات  دولر 
بني 600 مليون اإىل 700 مليون، على 
اأمريكيون،  م�سوؤولون  قوله.واأقر  حد 
الوليات  باأن  هويتهم،  ك�سف  رف�سوا 

ا�ستخبارية  معلومات  قدمت  املتحدة 
لل�سلطات  القاعدة  لتنظيم  اأه��داف  عن 
اخلو�ص  رف�����س��وا  ل��ك��ن��ه��م  ال��ي��م��ن��ي��ة، 
لعبته  رمب��ا  دور  اأي  ع��ن  تفا�سيل  يف 
طائرات اأو اأ�سلحة اأمريكية يف ت�سديد 

هذه ال�سربات.
"مرة اأخ����رى.. مل  واأردف����وا ب��ال��ق��ول: 
التي  امل�����س��اع��دة  ه���ذه  مطلقًا  نناق�ص 
لن  اأننا  واأخ�سى  اليمن،  يف  قدمناها 

نفعل هذا اليوم."
من جهة اخرى ا�سيب ثالثة عنا�سر من 
ال�سرطة بجروح يف ا�ستباكات اندلعت 
كان  حيث  )جنوب(  ال�سالع  مدينة  يف 
ينفذ ا�سراب �سامل بدعوة من احلراك 
اجلنوبي الذي يطالب بحق اجلنوبيني 
يف تقرير امل�سري، وذلك بح�سب م�سدر 
امني واخر من احل��راك. وقال م�سدر 
ا�سيبوا  ع��ن��ا���س��ر  "ثالثة  ان  ام��ن��ي 
بجروح واجلناة معروفون لدينا وهم 
من  مالحقتهم".  تتم  ا�سخا�ص  ثالثة 
جهته قال م�سدر من احلراك اجلنوبي 
قتلوا  ال�سرطة  من  عنا�سر  "ثالثة  ان 
ب��ع��د ان ���س��ه��د ال��ع�����س��ي��ان امل����دين يف 
ال�سالع ا�ستباكات م�سلحة بني ال�سرطة 
ان  اي�سا  امل�سدر  وذك��ر  وم�سلحني". 
يف  ال�سديد  ال��ت��وت��ر  م��ن  "حالة  ه��ن��اك 
مع  م�ستمرة  وال���س��ت��ب��اك��ات  ال�سالع 
ت�سجيل ق�سف مدفعي من احد مواقع 
ا�سار  كما  املدينة".  ب��اجت��اه  اجلي�ص 
امل�سدر نف�سه اىل ت�سجيل اطالق للنار 
حمافظة  عا�سمة  احل��وط��ة  مدينة  يف 

حلج دون �سقوط ا�سابات.
قال �سهود ان املحالت التجارية اغلقت 
متاما وتعطلت حركة املوا�سالت فيما 
بدت ال�سوارع �سبه فارغة يف حمافظات 
ال�����س��ال��ع وحل���ج واب���ني و���س��ب��وة. يف 
المن  ق��وات  ح��اول��ت  ال�سالع،  مدينة 
على  التجاري  املحالت  ا�سحاب  حث 
ف��ت��ح اب������واب حم��الت��ه��م ول���ك���ن دون 
ال�سهود.من  اح���د  ب��ح�����س��ب  ج�����دوى، 
الع�سو  امل��ع��ط��ري  ع��ب��دو  ق���ال  ج��ه��ت��ه، 
ورئي�ص  اجلنوبي  احل���راك  ق��ي��ادة  يف 
"جمل�ص الثورة ال�سلمي اجلنوبي" ان 
مدينة  يف  تام  بهدوء  ينفذ  "الع�سيان 

واحلوطة  ردف��ان  منطقة  ويف  ال�سالع 
)اب����ني( ويف  يف حل��ج ويف زجن��ب��ار 
�سبوة". والدعوة لال�سراب قائمة حتى 
ظهر اليوم الحد. وا�ساف املعطري ان 
ا�ساليب  تبنينا  يوؤكد  الع�سيان  "هذا 
اجلنوبية  الق�سية  ب�سان  ح�سارية 
ورف�سنا الغنف والرهاب" معتربا ان 
التحرك "رد عملي على من اراد ال�ساق 
وطالب  اجلنوبي".  باحلراك  القاعدة 
اي�سا "بالفراج عن معتقلي احلراك".

احد  ال�سلمي"  الثورة  "جمل�ص  وك��ان 
م��ك��ون��ات احل���راك اجل��ن��وب��ي، اك��د ان 
اخلطوات  ���س��م��ن  "ياتي  ال����س���راب 
اع����ت����داءات  ع��ل��ى  ردا  ال��ت�����س��ع��ي��دي��ة 
ال�سلطة املتكررة التي كان اآخرها قمع 
العت�سام اأمام �سحيفة اليام واعتقال 
من  اليام وجنله وعدد  رئي�ص حترير 
املعت�سمني املت�سامنني مع ال�سحيفة". 
الربعاء  اليمنية  الم��ن  ق��وات  والقت 
اليمني  ال�����س��ح��ايف  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ص 
با�سراحيل  ه�سام  املعروف  اجلنوبي 
نا�سر �سحيفة اليام املغلقة منذ ايار/
على  التحري�ص  بتهمة  املا�سي  مايو 
بني  مواجهات  بعد  وذل��ك  النف�سال، 
المن  وق��وات  اجلريدة  مبنى  حرا�ص 
ا���س��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل ���س��خ�����س��ني. كما 
اع��ت��ق��ل��ت ق���وات الم���ن ال��ث��الث��اء اكرث 
ينفذون  ك��ان��وا  �سخ�سا  خم�سني  م��ن 
بينهم  ال�سحيفة  مبنى  يف  اعت�ساما 
اجلنوبي  با�سراحيل.واحلراك  جنل 
احلركة  على  يطلق  ال���ذي  ال���س��م  ه��و 
اجلنوب  يف  ال��وا���س��ع��ة  الحتجاجية 
خمتلفة.  �سيا�سية  قوى  ت�سمل  والتي 
منذ  ا�سطرابات  اليمن  جنوب  و�سهد 
�سيا�سية  م��ط��ال��ب  خلفية  ع��ل��ى  ا���س��ه��ر 
من  ق�سم  ي���رى  ح��ني  يف  واج��ت��م��اع��ي��ة 
من  للتمييز  يتعر�سون  ان��ه��م  �سكانه 
على  يح�سلون  ل  وانهم  ال�سمال  قبل 
يف  واطلقت  للتنمية.  كافية  م�ساعدات 
لنف�سال  دعوات  التحركات  هذه  اطار 
الذي كان دولة م�ستقلة  اليمن،  جنوب 
بع�ص  ت���ط���ورت  ف��ي��م��ا   ،1990 ق��ب��ل 
ت���ظ���اه���رات احل������راك اجل���ن���وب���ي اىل 
مواجهات ا�سفرت عن مقتل الع�سرات.

ا����س���اب���ة ث����اث����ة م����ن ال�������س���رط���ة يف ا������س�����راب ج���ن���وب���ي ال��ي��م��ن

برتيو�س: لن نر�سل جنودنا اىل اليمن لكن �سن�ساعف م�ساعداتنا االمنية

اخلرطوم / الوكاالت 
جماعات  م��ن  حت��ذي��رات  ام�ص  ال�����س��ودان  رف�ص 
اىل  اأخ��رى  مرة  ينزلق  اأن��ه  من  ون�سطاء  معونة 
على  �سنوات  خم�ص  مبرور  يحتفل  فيما  احلرب 

اتفاقية �سالم متعرثة مع اجلنوب.
وبينك  راديوهيد  فرقة  من  طبول  قارعو  وظهر 
" اعزفوا من اجل  فيلم  اأخ��رى يف  فلويد وف��رق 
توقيع  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  ال�سالم" 
ال�سبت يف اطار احتفالت عاملية حلث  التفاقية 

املزيد من  منع  امل�ساعدة يف  على  العاملية  القوى 
اراقة الدماء يف الدولة املنتجة للنفط.

ال�سمال  ب��ني  اأه��ل��ي��ة  ح��رب��ا  ال�����س��ودان  واأن���ه���ى 
اتفاقية  بتوقيع  ع��ق��دي��ن  ا���س��ت��م��رت  واجل��ن��وب 
العالقات  ولكن   2005 عام  يف  ال�ساملة  ال�سالم 

بني اجلانبني ظلت متوترة.
�سل�سلة  والن�سطاء  املعونة  جماعات  واأ���س��درت 
من التقارير يف اليام القليلة املا�سية حتذر من 
التنازيل  العد  ب��دء  م��ع  ال�����س��راع  جت��دد  احتمال 

ني�سان  اأبريل  يف  عامة  لنتخابات  ال�سودان  يف 
القادم وا�ستفتاء ب�ساأن انف�سال جنوب ال�سودان 
من املقرر اأن يجرى يف يناير كانون الثاين عام 
يف  رفيع  ع�سو  وه��ي  اوت��و  ان  وقالت   .  2011
احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان القوة املهيمنة 
يف  "الو�سع  لل�سحفيني  ال�����س��ودان  جنوب  يف 
ت�سويره... مت  عما  جدا  بعيد  ال�سودان  جنوب 

فهو لي�ص كله اخفاق وكاآبة."
جوبا  م��ن  تتحدث  كانت  التي  اأوت���و  واأ���س��اف��ت 

اأن الن�سطاء ف�سلوا يف  عا�سمة جنوب ال�سودان 
وتطورات  حت�سينات  احل�سبان  يف  ياأخذوا  اأن 

مهمة يف ال�سنوات اخلم�ص منذ توقيع التفاق.
ان  بيان  ال�سودانية يف  وقالت وزارة اخلارجية 
باأنه  الجنبية...  املنظمات  بع�ص  "من  تقريرا 
اىل  ب��ال��ع��ودة  واجل��ن��وب  ال�سمال  على  حم��ك��وم 
احلرب لي�ص �سحيحا ومل يكن مدعوما بحقائق 

على الر�ص."
با�سم وزارة  املتحدث  وقال معاوية عثمان خالد 

اخلارجية ال�سودانية لوكالة ال�سودان لالنباء انه 
ل بد من تعزيز المن يف اجلنوب.

لعالج  خ��ي��ارا  تعد  مل  احل��رب  اأن  اأ���س��اف  ولكنه 
ال�سمال واجلنوب يف �سوء حقيقة  الو�سع بني 

اأن البالد ذاقت ويالت احلرب وم�ساعفاتها.
على  �سخ�سا   139 ان  اجلمعة  م�سوؤولون  وق��ال 
القل قتلوا يف ا�ستباكات قبلية يف منطقة واراب 
اجلنوبية النائية يف ال�سبوع املا�سي يف اأحدث 

ت�ساعد يف اأعمال العنف القبلية.

اخلرطوم ترف�س حتذيرات من اندالع حرب جديدة مع اجلنوب

بروك�سل / الوكاالت 
ي��ب��داأ امل��ب��ع��وث ال��رئ��ا���س��ي الأم��ريك��ي 
جورج  الأو�سط  ال�سرق  اإىل  اخلا�ص 
ال���دول  م��ن  ع���دد  يف  ج��ول��ة  ميت�سيل 
ويزور  بفرن�سا،  ي�ستهلها  الأوروبية، 
خاللها اأي�سا بروك�سل حيث ي�سارك يف 
الدولية.  الرباعية  اللجنة  اجتماعات 
ام�ص  فل�سطينيون  م�سعفون  قال  فيما 
اأدى  احل��دود  ر�سا�ص عرب  اط��الق  ان 
اىل مقتل اثنني من الفل�سطينيني ام�ص 

الحد يف قطاع غزة .
ميت�سل  بها  ادىل  ت�سريحات  وك��ان��ت 
 )PBS( ل�سبكة  املا�سي  ال�سبوع  يف 
الم��ري��ك��ي��ة غ��ري ال��ت��ج��اري��ة ق��د اث��ارت 
تلميحه  ب�سبب  ا�سرائيل  يف  غ�سبا 
اىل احتمال جلوء وا�سنطن اىل فر�ص 
على  اجبارها  اجل  من  عليها  عقوبات 

القيام بتنازلت للفل�سطينيني.
طبيعة  ع��ن  ���س��ئ��ل  ق��د  ميت�سل  وك����ان 
وا�سنطن  ت�ستطيع  ال��ت��ي  ال�����س��غ��وط 
ف��اأج��اب:  ا���س��رائ��ي��ل،  ع��ل��ى  ت�سليطها 
"مبوجب القانون المريكي، ت�ستطيع 
�سمانات  ح��ج��ب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

القرو�ص عن ا�سرائيل."
الرئي�ص  ادارة  ب��اأن  ميت�سل  وا���س��اف 
بو�ص الب قد قامت فعال بهذه اخلطوة 
يف�سل  ب��اأن��ه  اك��د  ان��ه  ال  ال�سابق،  يف 
اللجوء اىل  �سلوك �سبيل القناع على 

العقوبات.
رئي�ص  م��ك��ت��ب  مي��ن��ع  مل  ذل����ك  ول���ك���ن 
احلكومة ال�سرائيلية بنيامني نتنياهو 
الفل�سطينيني  حمل  بيان  ا���س��دار  م��ن 

م�سوؤولية تعرث مفاو�سات ال�سالم.
ان  اجلميع  "يعلم  البيان:  يف  وج��اء 

ال�سلطة الفل�سطينية ترف�ص ا�ستئناف 
اتخذت  بينما  ال�����س��الم،  م��ف��او���س��ات 
العملية  لدفع  مهمة  خطوات  ا�سرائيل 
ال�سلمية" يف ا�سارة اىل قرار حكومة 
ال�ستيطاين  الن�ساط  جتميد  نتنياهو 
ملدة  املحتلة  الفل�سطينية  الرا�سي  يف 
القرار  ه��ذا  ي�سمل  ول  ا�سهر.  ع�سرة 
تتوا�سل  ح��ي��ث  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��ق��د���ص 
قدم  ع��ل��ى  فيها  ال���س��ت��ي��ط��ان  عمليات 

و�ساق.
الفل�سطينيون  يرف�ص  جانبهم،  م��ن 
ما  ا�سرائيل  مع  التفاو�ص  ا�ستئناف 
كافة  ت���ام  ب�سكل  الخ����رية  ت��وق��ف  مل 
تلك  فيها  مبا  ال�ستيطانية  الن�ساطات 
ال�سرقية،  القد�ص  يف  بها  تقوم  التي 
ذريعة  بها حتت  تقوم  التي  والخ��رى 
للم�ستوطنات  الطبيعي"  "النمو 

املوجودة.
م�سعفون  ق������ال  اخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
عرب  ر�سا�ص  اط��الق  ان  فل�سطينيون 
من  اث��ن��ني  م��ق��ت��ل  اىل  اأدى  احل�����دود 
قطاع  يف  الح��د  ام�ص  الفل�سطينيني 
غزة بينما هدد بنيامني نتنياهو رئي�ص 
"برد قوي" على  ال��وزراء ال�سرائيلي 
من  ا�سرائيل  على  ال�سواريخ  اط��الق 

داخل القطاع.
اجلي�ص  ب���ا����س���م  م��ت��ح��دث��ة  وذك�������رت 
تقارير  اأي  تتلق  مل  انها  ال�سرائيلي 
ع���ن اط�����الق ن����ار م���ن ج���ان���ب ق���وات 
لكن  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
باأن  اأف����ادوا  الفل�سطينيني  امل�سعفني 
منهم  طلبت  ال�سرائيلية  ال�سلطات 
حدودية  منطقة  من  جثتني  ا�ستعادة 

مع اإ�سرائيل.

�سمعوا �سوت  انهم  �سهود عيان  وقال 
م�سدر  ل��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ان���ف���ج���ار 

النفجار مل يكن وا�سحا.
وقال نتنياهو يف الجتماع ال�سبوعي 
 20 ان  ال�سرائيلي  ال���وزراء  ملجل�ص 
م���ن ق���ذائ���ف امل���ورت���ر وال�����س��واري��خ 
غزة  قطاع  من  ا�سرائيل  على  اأطلقت 
املقاومة  حركة  �سيطرة  حتت  الواقع 
"اأعترب  م�سيفا  )حما�ص(  ال�سالمية 

ذلك خطريا للغاية."
احل���ك���وم���ة  "�سيا�سة  وا����س���ت���ط���رد 
)ال�سرائيلية( وا�سحة. اأي اطالق نار 
على اأرا�سينا �سريد عليه ب�سكل فوري 

وقوي."
طول  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  وازدادت 
خالل  غ��زة  م��ع  ال�سرائيلية  احل���دود 
ف���رتة طويلة  ب��ع��د  ال���س��ه��ر الخ�����رية 

�سنتها  التي  احل��رب  منذ  ال��ه��دوء  م��ن 
ا�سرائيل على القطاع ملدة ثالثة اأ�سابيع 
انها  ا�سرائيل  ق��ال��ت  وال��ت��ي  ع��ام  قبل 
ال�سواريخ  اطالق  وقف  بهدف  �سنتها 
فل�سطيني   1400 خاللها  قتل  والتي 

و13 ا�سرائيليا.
وقتل ثالثة فل�سطينيني يف �سل�سلة من 
الغارات اجلوية ال�سرائيلية يف قطاع 
اأول  بينها  وم��ن  اخلمي�ص  ي��وم  غ��زة 
غارة جوية منذ فرتة طويلة ت�ستهدف 

موقعا داخل مدينة غزة.
هذه  ان  حل��ك��وم��ت��ه  ن��ت��ن��ي��اه��و  وق����ال 
امل�سانع  ا�ستهدفت  اجلوية  ال��غ��ارات 
وانفاقا  ال�سواريخ  فيها  �سنعت  التي 
اأ�سار  م�سر  مع  غزة  ح��دود  طول  على 
اىل اأن الفل�سطينيني ي�ستخدمونها يف 

تهريب ال�سالح.

ادي�س ابابا/ اف ب
التهديد  ان  بيان  يف  الثيوبية  احلكومة  قالت   
ال�سباب  ال�سالميون  املت�سددون  ي�سكله  ال��ذي 
"على  فوريا  دوليا"  ردا  "يتطلب  ال�سومال  يف 

م�ستوى" التحدي.
وقال بيان على موقع وزارة اخلارجية الثيوبية 
على النرتنت ان "العامل اكتفى ل�سنوات مبراقبة 
ملكافحة  اجلهود  وكانت  ال�سومال  يف  الح��داث 

ت�ساعد الرهاب �سئيلة".
ان  ه��ي  ال��ي��وم  "النتيجة  ان  ال��ب��ي��ان  وا���س��اف 
لالرهاب   خطرية  حا�سنة  ا�سبحت  ال�سومال 
اليمن  يف  القاعدة  يدعمون  الذين  ال�سباب  مع 
ال��ق��رن الفريقي  ال���دول الخ���رى يف  وي��ه��ددون 

والقارة الفريقية".
يتطلب  ال�سومال  يف  "الرهاب  ان  الن�ص  واكد 

ردا دوليا مب�ستوى" هذا التهديد.
وعربت الوزارة عن ا�سفها "ل�سقوط مئات القتلى 

�سنها  التي  الخ���رية  النتحارية  الهجمات  يف 
ال�سباب يف مقدي�سو  وجهت ر�سائل تعزية لكن 

�سدرت ردود فعل قليلة عن ال�سرة الدولية".
تبدو  النامية  ال���دول  "يف  اب��اب��ا  ادي�����ص  وق��ال��ت 
العمال الرهابية وكاأنها متوقعة ول توؤخذ على 

حممل اجلد وحتى يتم جتاهلها".
حتمل  "عليها  الغربية  ال���دول  ان  الن�ص  واك��د 
يف  وخ�����س��و���س��ا  ال���ع���امل  يف  م�سوؤولياتها" 
على  م�ساحلها  رع��اي��ة  ع��ن  و"الكف  ال�سومال 

ارا�سيها فقط".
على  م�سممني  كنا  "اذا  نف�سه  امل�����س��در  وذك���ر 
لتحرك  م��وؤك��دة  حاجة  عناك  الره���اب،  مكافحة 

دويل م�سرتك يف كل مكان يظهر فيه الرهاب".
احلكومة  تقاتل  التي  ال�سباب  حركة  وت�سيطر 
لتنظيم  ولءه���ا  وتعلن  ال�سومالية  النتقالية 
الكرب  والق�سم  ال�سومال  جنوب  على  القاعدة، 

من العا�سمة مقدي�سو.

املت�سددين  ت��ه��دي��دات  اب��اب��ا:  ادي�����س 
ال�سوماليني تتطلب"ردا دوليا" 

غ�����زة يف  ال����ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي����ني  م��������ن  اث������ن������ني  م����ق����ت����ل  م�����������س�����ع�����ف�����ون: 

م��ي��ت�����س��ل ي���ب���داأ ج���ول���ة ����س���ام ال�������س���رق االو�����س����ط م���ن اورب����ا

وا�سنطن/ اف ب
وكالة  م��دي��ر  ب��ان��ي��ت��ا  ل��ي��ون  ك�سف 
)�سي  الم��ريك��ي��ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
ام�ص  ن�����س��ر  م���ق���ال  يف  اي�����ه(  اآي 
كان  الردين  النتحاري  ان  الح��د 
فجر  ع��ن��دم��ا  للتفتي�ص  �سيخ�سع 
امريكية  ع�سكرية  قاعدة  يف  نف�سه 
مقتل  اىل  ادى  مما  افغان�ستان  يف 
و�سابط  الوكالة  عمالء  من  �سبعة 

اردين.
وكتب بانيتا يف املقال الذي ن�سرته 
ان  بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة 
مب�سدر  نثق  بان  يتعلق  ل  "المر 
قدم  لو  حتى  حمتمل  ا�ستخباراتي 
معلومات ميكن التحقق منها ب�سكل 

م�ستقل".
اب����دا  ل���ي�������ص  "المر  ان  واك�������د 
جتاهل  اح���د  ول  ال��ب�����س��اط��ة  ب��ت��ل��ك 

املخاطر".
"الرجل كان �سيخ�سع  ان  وا�ساف 
المن  عنا�سر  قبل  م��ن  للتفتي�ص 
بعد  ع��ل��ى  امل���وج���ودون   -- ل��دي��ن��ا 
ال�ستخبارات  ع��م��الء  ع��ن  م�سافة 

-- عندما قام بالتفجري".
وتابع املقال ان الوكالة كانت تريد 
ان تبحث مع النتحاري همام خليل 
ابو مالل البلوي يف �سبل قتل امين 
الظواهري الرجل الثاين يف تنظيم 

القاعدة الذي ل يزال فارا.
وفجر البلوي وهو اردين من ا�سل 

عميل  ان���ه  يف  ي�ستبه  فل�سطيني 
ع�سكرية  قاعدة  يف  نف�سه  م��زدوج، 
من  ب��ال��ق��رب  خو�ست  يف  ام��ريك��ي��ة 
احلدود الباك�ستانية يف 30 كانون 
الول ، يف هجوم هو ال�سواأ الذي 

تتعر�ص له الوكالة منذ 1983.
اردين  ���س��اب��ط  ال�����س��ح��اي��ا  وم����ن 
ا�ستخباراتي رفيع امل�ستوى يتحدر 
من ال�سرة امللكية كان هو من جند 

البلوي.
ال�سظايا  والف  الن��ف��ج��ار  وادى 
كل  مقتل  اىل  املتطايرة  الفولذية 

الذين كانوا حول البلوي.
بني  ان  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وا�����س����اف����ت 
ايه  اآي  ال�سي  يف  خبرية  ال�سحايا 
العمر  من  والربعني  اخلام�سة  يف 
ومتخ�س�سة  اطفال  لثالثة  ام  هي 
مكافحة  يف  اع�����وام  ع�����س��رة  م��ن��ذ 
الرهاب. وكانت يف قاعدة خو�ست 

منذ �ستة ا�سهر.
وت���اب���ع���ت ن���ق���ال ع����ن م�����س��وؤول��ني 
امريكيني ان �ستة ا�سخا�ص اخرين 
ع��ل��ى الق���ل ا���س��ي��ب��وا ب��ج��روح من 
ال�سي  يف  الثاين  امل�سوؤول  بينهم 

اآي ايه يف افغان�ستان.
غ�سبه  ع�����ن  ب���ان���ي���ت���ا  واع���������رب 
لالنتقادات التي وجهت اىل الوكالة 
الذي  البلوي  مع  تعاطيها  لطريقة 
املعادية  التعليقات  العديد من  ن�سر 

للغرب على النرتنت.

بان  الي��ح��اء  خ�سو�سا  وا�ستنكر 
"الذين �سحوا بحياتهم امنا جلبوا 
�سعف   " ب�سبب  انف�سهم  على  ذل��ك 

احرتافهم".
متكن  كيفية  على  النتقاد  وت��رك��ز 
البلوي من عبور عدة نقاط تفتي�ص 
القاعدة  اىل  بالدخول  له  وال�سماح 

الع�سكرية التي مل يزرها من قبل.
ايه  اآي  لل�سي  �سابق  عميل  وق��ال 
"عندما  بو�ست  وا�سنطن  ل�سحيفة 
من  ب��ق��دوم��ه.  نحتفل  اح���د  ي��اأت��ي 
بانه  ي�سعرون  جنعلهم  ان  اجليد 

مرحب بهم وانهم مهمون".
يعترب  "كان  الردين  ان  وا���س��اف 
ياأتيك  لذلك عندما  ا�ستثنائيا  عميال 
زائر مهم وتخرج ملالقاته.. هل هذا 

�سلوك مهني �سيء؟ بالطبع".
هو  الت��ه��ام  ان  راأى  بانيتا  ان  ال 
الذين  املارينز  "جنود  ب��ان  ايحاء 
جلبوا  امن���ا  امل��ع��ارك  يف  يقتلون 
ذلك على انف�سهم لنهم ل يتمتعون 

باملهارات القتالية الكافية".
"العربة  ان  مقاله  بانيتا يف  وكتب 
ال���س��ا���س��ي��ة م��ن ه���ذا ال��ه��ج��وم هي 
اي���ه ه��م يف  اآي  ال�����س��ي  ع��م��الء  ان 
اخلطوط المامية ملواجهة القاعدة 

وحلفائها مثل جنودنا متاما".
يخاطرون  "انهم  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م 
ملواجهة العدو ويجمعون معلومات 
لتدمري �سبكاته وتعطيل عملياته".

بانيتا مدافعًا عن ال�سي اآي ايه: البلوي كان �سيخ�سع 
للتفتي�س عندما فجر نف�سه


