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حازم مبي�سني

اإعالمنا واملغرب العربي

عن  عزوفها  امل�شرقية،  العربية  الإع���ام  لأج��ه��زة  املتابع  ياحظ 
متابعة اأنباء اجلناح الغربي من هذا العامل – على فر�ض اأنه واحد 
-، والأكرث اإثارة اأن الكتاب واملعلقني ال�شيا�شيني يبتعدون عن هذا 
عن  وتكرارًا  م��رارًا  ال�شفحات  بت�شويد  اأنف�شهم  وي�شغلون  امللف، 
اأمور داخلية يف كل بلد على حدة، ويف اأح�شن الأحوال، يفتحون 
اأو�شاع  مت�ض  كانت  اإن  الإقليمية،  الق�شايا  بع�ض  على  نوافذهم 
الغرب،  يوؤثر يف  �شرقًا  ما يجري  اأن  اأقطارهم، ويتجاهل اجلميع 
اآث��ارًا مما  يجري هناك،  ال�شرق  اإىل  الرياح الغربية �شتحمل  واأن 
الدول املغاربية ما ي�شتحق  اأن يف  اأن املتابع �شيكت�شف  واملده�ض 
لأنه  واإمنا  فقط،  عربيًا  مو�شوعًا  لكونه  لي�ض  والتعليق،  املتابعة 

�شيوؤثر ب�شكل اأو باآخر على حياة العرب امل�شرقيني.
اأو  يعرفون  الذين  العربي  امل�شرق  من  املهتمني  ع��دد  كم  ن��دري  ل 
احلرب  عن  معلومات  ميتلك  منهم  ومن  املغرب،  م�شاكل  يتابعون 
غري املعلنة بني اجلزائر واململكة املغربية على خلفية اجلمهورية 
الثانية، وكيف  الأوىل واملرفو�شة من  املدعومة من  ال�شحراوية، 
اأين  اإىل  الق�شية على الحتاد املغاربي، ولي�ض معلومًا  اأثرت هذه 
التنظيمات ال�شاموية  و�شلت احلرب احلكومية اجلزائرية �شد 
 – الأمازيغيني  لق�شية  املتابعني  عدد  هو  كم  ندري  ول   ، املتطرفة 
تهمي�شهم  عن  يقولونه  – وما  الباد  يف  الأ�شليون  ال�شكان  وهم 
احلريات  ق�شية  يتابع  اأح��دًا  اأن  اأظ��ن  ول�شت   ، حقوقهم؟  وه�شم 
الدميقراطية يف تون�ض، اأو يعرف ماذا يجري يف ليبيا املحكومة 
من رجل واحد منذ اأكرث من اأربعني عامًا، وهو يعد لتوريث واحد 
من اأبنائه قيادة الثورة والدولة من بعده، ول يعلم اأحد �شيئًا عن 
لاأحزاب  امللك  يرتك  وكيف  الدميقراطية،  املغربية  اململكة  جتربة 
اأن تتناف�ض على ال�شلطة وتتداولها �شلميًا، وكيف اأن حزبًا واحدًا 
ي�شتاأثر بحكم تون�ض اخل�شراء منذ ا�شتقالها، وهل فينا من يعرف 
اأن  واإىل  بومدين،  ه��واري  بعد  احلكم  ت��وىل  جزائريًا  رئي�شًا  كم 

ت�شنم املن�شب رفيق م�شريته بوتفليقة؟
الإعام امل�شارقي، مبا هو تابع لل�شلطات احلاكمة، ينظر اإىل امل�شرق 
العربي باعتباره بوؤرة الفعل، رمبا لوجود فل�شطني اجلغرايف يف 
للهجمة  ت�شديها  من  العربي  امل�شرق  دول  تعلنه  وما  البقعة،  هذه 
احت�شنت  من  هي  اجلزائر  اأن  الع��ام  هذا  وين�شى  ال�شهيونية، 
اأجل  من  ن�شالها  اليوم  حتى  توا�شل  التي  فتح،  حركة  انطاقة 
منظمة  احت�شنت  تون�ض  اأن  وين�شى  الفل�شطينية،  الق�شية  حل 
التحرير الفل�شطينية بعد خروجها من لبنان، يف حني كانت اأبواب 
الدول امل�شرقية مو�شدة يف وجهها، وين�شى هذا العام امل�شاركة 
وين�شى   1973 ح��رب  يف  واملغربية   1967 ح��رب  يف  اجلزائرية 
ال�شراخ  توا�شل  التي  القد�ض  جلنة  ترتاأ�ض  املغرب  اأن  اجلميع 
باأنها يجب اأن تكون عا�شمة الدولة الفل�شطينية العتيدة، وين�شى 
يكون  يكاد  العربي  املغرب  دول  يف  ال�شكان  تعداد  اأن  يتجاهل  اأو 
م�شاويا لعددهم يف امل�شرق، واأن �شمري الن�شان العربي يعترب هذا 

العديد ذخرًا لق�شاياه حني يجد اجلد.
يف املغرب العربي حركة ثقافية نا�شطة ب�شكل ملفت للنظر، وهناك 
على  املثقفني  بع�ض  ولعل  امل�شرق،  يف  ما  تفوق  لعلها  ن�شر  حركة 
ذلك  عن  يعرف  ل  العادي  املواطن  لكن  الأمرين  هذين  على  اطاع 
�شيئًا، ولعلي ل اأبالغ اإن قلت اإن 95% من امل�شرقيني ل ي�شتطيعون 
على غري  لوم  من  هنالك  ولي�ض  املغاربة،  املبدعني  من  ا�شمني  ذكر 
العام امل�شرقي يف كل ذلك، وهو يعتقد اأن ما يحدث عنده حمليًا 
ما  متابعة  عناء  نف�شه  يج�شم  اأن  دون  من  العامل،  اهتمام  ي�شتحق 
باأنه  يتغنى  ال��ذي  العربي  للوطن  امل��غ��ارب��ي  اجل��ن��اح  يف  يجري 

واحد.        

خ���������ارج احل�������دود

عن االحتاد االماراتية

وا�سنطن/ الوكاالت 
الرئي�ض المريكي باراك اوباما  اعلن 
انه ل ينوي ار�شال قوات امريكية اىل 
من  الرغم  على  ال�شومال،  او  اليمن 
تزايد املخاوف ب�شاأن الن�شاط املتنامي 
هذين  يف  امل��ت��ط��رف��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 
اخلارجية  وزي���ر  اك��د  فيما  البلدين. 
الملاين غيدو ف�شرتفيلي خال زيارته 
املفاجئة اىل �شنعاء ام�ض  الثنني ان 
ال�شلطات اليمنية تعرف مكان احتجاز 

الرهائن ال�شت . 
ودعا اوباما اىل تعاون دويل ملواجهة 
اعترب  ح��ي��ث  ال��ي��م��ن  امل��ت�����ش��ددي��ن يف 
قوات  ار���ش��ال  مولن  مايكل  الم���ريال 

امريكية اىل هذا اليمن "غري وارد".
مقابلة  يف  الم��ريك��ي  الرئي�ض  وق��ال 
اجلمعة،  "بيبول"  جم��ل��ة  ت��ن�����ش��ره��ا 
وب��ث��ت م��ق��ت��ط��ف��ات م��ن��ه��ا الح�����د، "ل 
ا�شتبعد ابدا اي احتمال يف هذا العامل 
دول  يف  اليمن،  مثل  دول  يف  املعقد 
مع  العمل  ان  اعتقد  ال�شومال،  مثل 
�شركاء دوليني ي�شكل حتى ا�شعار اآخر 

احلل الكرث فاعلية".
البتة  ل��دي  نية  "ل  اوب��ام��ا  وا���ش��اف 

بار�شال قوات اىل هذه املناطق".

الرئي�ض المريكي ان املنطقة  واعترب 
وباك�شتان  افغان�شتان  بني  احلدودية 
ال  القاعدة"،  تنظيم  معقل  تزال  "ل 
ب���ان وج���ود جمموعات  اع���رتف  ان���ه 
لدن  بن  ا�شامة  تنظيم  ل�شبكة  تابعة 
اكرث  "م�شكلة  ي�شكل  ب��ات  اليمن  يف 

خطورة".
والتي  الفقرية  ال��دول��ة  اليمن،  وع��اد 
التطرف،  م�شكلة  من  زمن  منذ  تعاين 
اىل واجهة الحداث بعد تبني تنظيم 
ال��ع��رب حماولة  ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة 
امريكية  رك��اب  طائرة  لتفجري  فا�شلة 
ديرتويت  اىل  ام�شرتدام  من  متجهة 
)���ش��م��ال ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة( يف 25 

كانون الول/دي�شمرب.
اخريا  �شنت  ج��وي��ة  غ���ارات  ون�شبت 
اىل  اليمن  يف  للقاعدة  م��واق��ع  على 
الوليات املتحدة التي تعهدت بزيادة 
والع�شكرية  القت�شادية  م�شاعداتها 
عن  ووا�شنطن  لندن  واعلنت  لليمن. 
ملكافحة  �شرطة  جهاز  لتمويل  خطط 

الرهاب يف الباد.
المريكية  القوات  اركان  رئي�ض  واقر 
مع  مقابلة  يف  مولن  مايكل  الم��ريال 
الوليات  ب��ان  الح��د  ان"  ان  "�شي 

اىل  معينا"  "دعما  ت��ق��دم  امل��ت��ح��دة 
�شبكات  الق�شاء على  اليمن يف  جهود 
القاعدة، لكنه اكد ان �شنعاء هي التي 

تقود العمليات.
عر�ض  لي  معار�شته  اليمن  واب��دى 
ان  ال  ام���ريك���ي،  ع�����ش��ك��ري  ب��ت��دخ��ل 
�شنعاء  ف�شل  م��ن  يخ�شون  حمللني 
منفردة،  القاعدة  تنظيم  مواجهة  يف 
ف��ي��م��ا اك����د م�������ش���وؤول���ون ام��ريك��ي��ون 
الع�شكري  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  �شعيهم 

وال�شتخباراتي مع اليمن.
ورح���ب ق��ائ��د ال��ق��وات الم��ريك��ي��ة يف 
الو�شطى  واآ���ش��ي��ا  الو���ش��ط  ال�����ش��رق 
اجلرنال ديفيد برتايو�ض بنية �شنعاء 

الق�شاء بنف�شها على املت�شددين.
ان  "�شي  ل�شبكة  ب��رتاي��و���ض  وق����ال 
اليمن  اىل  زي��ارة  ان" بعد عودته من 
الرئي�ض  مع  حمادثات  خالها  اج��رى 
رغبنا  "لطاملا  ���ش��ال��ح  ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ي 
م�شكلتها  املعنية  الدولة  تعالج  ان  يف 
بنف�شها. نريد ان ن�شاعد. ونحن نقدم 

امل�شاعدة".
ب�����اده اع���دت  ب���رتاي���و����ض ان  وق�����ال 
اليمن  اىل  م�شاعداتها  لزيادة  خططا 
يف 2010 اىل 150 مليون دولر، اي 

التي  امل�شاعدات  �شعف  تفوق  بزيادة 
ب70  قدرت  والتي   2009 يف  قدمتها 
مليون دولر. ال ان م�شوؤولني اكدوا 
حتدد  مل  امل�شاعدات  جمموع  قيمة  ان 

بعد.
وعلى الرغم من ان هذه الرقام �شئيلة 
المريكية  بامل�شاعدات  مقارنة  ج��دا 
لفغان�شتان، والتي ت�شل اىل مليارات 
على  برتايو�ض  �شدد  فقد  ال���دولرات، 
م�شاعدات،  يقدمون  اخرين  حلفاء  ان 
ومن بينهم اململكة العربية ال�شعودية، 
تقدميها  اىل  تقارير  ا���ش��ارت  وال��ت��ي 
وكذلك  دولر،  مب��ل��ي��اري  م�����ش��اع��دات 
المارات العربية املتحدة التي تعهدت 
ب��ت��ق��دمي م�����ش��اع��دة ل�����ش��ن��ع��اء ب��� 650 

مليون دولر.
بالق�شاء  اليمن  وا�شنطن  وط��ال��ب��ت 
�شنعاء  ان  ال  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  على 
حتديات  مواجهة  يف  حاليا  منهمكة 
ال�شمال  يف  ال�شيعي  كالتمرد  ك��ربى 
اىل  بال�شافة  اجلنوب،  يف  واحلراك 
ازمة اقت�شادية متفاقمة بفعل ت�شاوؤل 
وامل��وارد  كما  لديها  النفط  احتياطي 
علي  اليمني  الرئي�ض  املائية.وابدى 
على  انفتاحه  الح��د  �شالح  الله  عبد 

احلوار مع املتمردين.
وقال �شالح يف مقابلة مع قناة ابوظبي 
ا�شلحتهم  )ال���ق���اع���دة(  ت��رك��وا  "اذا 
وتخلوا عن العنف والرهاب وعادوا 
م�شتعدون  نحن  ال�شواب  ج��ادة  اىل 
يتخلى  ان�����ش��ان  اي  م��ع��ه��م.  لنتفاهم 
�شنتعامل  نحن  والره��اب  العنف  عن 

معه".
وح��دات  الم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  وتن�شر 

معززة يف العراق وافغان�شتان.
وم����ن امل���ق���رر زي�����ادة ع��دي��د ال��ق��وات 
المريكية يف افغان�شتان -التي جعلها 
متمردي  على  حلربه  حم��ورا  اوب��ام��ا 
يف  يتح�شنون  الذين  القاعدة  تنظيم 
باك�شتان املجاورة- اىل ثاثة ا�شعاف 
ما كانت عليه يف 2008 ليبلغ حواىل 

100 الف جندي يف 2010.
اجلهود  ال�����ش��وم��ال  ت�شتقطب  ك��م��ا 
حيث  الره�����اب،  ملكافحة  الم��ريك��ي��ة 
تواجه احلكومة ال�شومالية النتقالية 
ال�شباب  ح��رك��ة  م��ت�����ش��ددي  ه��ج��م��ات 

وحلفائهم يف احلزب ال�شامي.
ال�شومالية  احل���ك���وم���ة  وت��ت��م��ت��ع 
التي  ال��ب��اد  ع��ل��ى  حم����دودة  ب�شلطة 
البحري  الطريق  على  �شواحلها  تطل 
حقول  اىل  املتجهة  لل�شفن  الرئي�شي 
النفط يف ال�شرق الو�شط، حيث يكرث 
واملحيط  عدن  خليج  قبالة  القرا�شنة 
ال��ه��ن��دي.م��ن ج��ه��ة اخ���رى اك���د وزير 
ف�شرتفيلي  غيدو  المل��اين  اخلارجية 
�شنعاء  اىل  املفاجئة  زي��ارت��ه  خ��ال 
تعرف  اليمنية  ال�شلطات  ان  الثنني 
وهم  ال�شت،  الرهائن  احتجاز  مكان 
خمتطفون  وب��ري��ط��اين  امل���ان  خم�شة 

منذ حزيران املا�شي.
ف�����ش��رتف��ي��ل��ي يف ح���دي���ث مع  وذك�����ر 
علي  اليمني  الرئي�ض  ان  ال�شحافيني 
اجتماعه  خال  ابلغه  �شالح  الله  عبد 
به "انهم يعرفون اين يحتجز الرهائن 
�شكر  ان��ه  ال��وزي��ر  الملان".وا�شاف 
اجل  من  "جلهودها  اليمنية  احلكومة 

الفراج عن الرهائن".
ك��م��ا ذك���ر ان ال�����ش��ف��ارة المل��ان��ي��ة يف 
لو�شع  بو�شعها  ما  بكل  تقوم  �شنعاء 
حتتمل"  ل  ال��ت��ي  احل��ال��ة  "لهذه  ح��د 
ول�شمان الو�شول اىل "نهاية �شعيدة" 

لختطاف الرهائن.
اليمني  ال���وزراء  رئي�ض  نائب  وك��ان 
ل�شوؤون الدفاع والمن ر�شاد العليمي 
ال�شلطات  ل���دى  ان  اخل��م��ي�����ض  اع��ل��ن 
ب��ان  م����وؤك����دة  "معلومات  ال��ي��م��ن��ي��ة 

املختطفني )زوجان املانيان واطفالهما 
الثاثة وبريطاين( ما يزالون على قيد 

احلياة".
"املعلومات  ان  اىل  امل�شوؤول  وا�شار 
بني  تن�شيقا  هناك  بان  توؤكد  املتوفرة 
يف  والقاعدة  احلوثيني  )املتمردين( 
هذه العملية، حيث يعتقد ان املعتلقني 
الطفال الذين مت احل�شول على �شور 
اح��ي��اء موجودون  ل��ه��م وه���م  ف��ي��دي��و 
�شرق  تقع  حمافظة  وه��ي  ماأرب"  يف 
تنظيم  م��ع��اق��ل  م���ن  وت���ع���د  ���ش��ن��ع��اء 

القاعدة.
وا�شار كذلك اىل ان "ال�شخا�ض الكبار 
والربيطاين(  المل��ان��ي��ني  )ال���زوج���ني 
يف  احل��وث��ي��ني  قبل  م��ن  ي�شتخدمون 
جرحى  م��ع��اجل��ة  يف  اي  العاج"، 
القوات  م���ع  ح��رب��ه��م  يف  امل��ت��م��ردي��ن 
احل���دود  ع��ل��ى  وال�����ش��ع��ودي��ة  اليمنية 

ال�شمالية لليمن.
واملختطفون ال�شتة جزء من جمموعة 
من ت�شعة ا�شخا�ض بينهم �شبعة املان 
وبريطاين وكورية جنوبية، اختطفوا 
يف حزيران يف حمافظة �شعدة، معقل 

التمرد احلوثي.
ويف 15 حزيران ، اكدت �شنعاء مقتل 
والرهينة  المل��ان  الرهائن  من  اثنتني 
ان  اىل  م�شرية  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة 
منطقة  يف  عليها  عرث  الثاث  اجلثث 
ن�شور يف حمافظة �شعدة التي تعترب 

معقا للتمرد الزيدي.
العاملية  الهيئة  اىل  الرهائن  وينتمي 
للخدمات الطبية التي تعمل يف �شعدة 
م�شيحية  جمعية  وهي  عاما،   35 منذ 

تابعة للكني�شة املعمدانية.
يف  م�شت�شفى  نف�شها  الهيئة  ومت��ل��ك 
جنوب  اإب  مب��ح��اف��ظ��ة  ج��ب��ل��ه  م��دي��ن��ة 
ا�شامي  م�شلح  ق���ام  ح��ي��ث  ���ش��ن��ع��اء، 
بقتل ثاثة اطباء امريكيني يف كانون 
الول 2002.وي�شهد اليمن با�شتمرار 
عمليات خطف اجانب على ايدي قبائل 
لها.  مطالب  احلكومة  حتقق  ان  تريد 
مئتي  من  اكرث  القبائل  هذه  وخطفت 

اجنبي يف ال�شنوات ال16 الخرية.
نقطة  اع��ت��ربت  �شعدة  ح��ادث��ة  ان  ال 
ع��م��ل��ي��ات اخلطف  ت��اري��خ  حت���ول يف 
التي �شهدها اليمن مرارا وتكرارا على 
يف  وانتهت  املا�شية،  ال�شنوات  مدى 
الغالبية العظمى من احلالت بالفراج 
عن املخطوفني ما عدا مرات قليلة قتل 
ال�شلطات  ت��دخ��ل  اث��ن��اء  ره��ائ��ن  فيها 

ع�شكريا لتحريرهم.

اأمل�������ان�������ي�������ا ت����ب����ح����ث ع�������ن ال�������ره�������ائ�������ن ال���������س����ت

اأوباما: الانوي ار�صال قوات امريكية اىل اليمن وال�صومال

القد�س / الوكاالت 
بقرار  معنية  غري  انها  الثنني  ام�ض  م�شر  اك��دت 
امل�شرتكة  احلدود  طول  على  �شياج  بناء  ا�شرائيل 
فيما  ال�شرعيني.  غري  املهاجرين  ت�شلل  ملنع  معها 
اأقرت احلكومة الإ�شرائيلية  "بناء جدار اإلكرتوين 
حديث التقنية" بطول 255 كيلو مرتا وكلفة 270 

مليون دولر على احلدود مع م�شر .
امل�شرية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
�شاأن  "هذا  ب��ر���ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  زك���ي  ح�����ش��ام 

داخلي".
وكان م�شوؤول ا�شرائيلي �شرح بان جلنة حكومية 
طول  على  م��راح��ل  ث��اث  على  حاجز  بناء  اق��رت 
بطول  متتد  التي  م�شر  مع  ال�شحراوية  احل��دود 
التي  الرئي�شية  الطرق  �شد  بهدف  وذلك  كلم   250

ي�شلكها املت�شللون.
يتوقع  ان��ه  بر�ض  فران�ض  لوكالة  امل�شوؤول  وق��ال 
اجلي�ض  ب��ه  ت��ق��دم  ال���ذي  امل�����ش��روع  كلفة  تبلغ  ان 

ال�شرائيلي ما بني مليار و1،5 مليار دولر.
بنيامني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  وق����ال 
ان  ال�شبوعي  احلكومة  اجتماع  خال  نتانياهو 
اللجوء  طالبي  بدخول  ال�شماح  �شتوا�شل  ب��اده 

الذين ياتي معظمهم من دارفور.
ون��ق��ل م�����ش��وؤول ب����ارز ع���ن ن��ت��ان��ي��اه��و ق��ول��ه ان 

مناطق  من  الاجئني  بدخول  �شت�شمح  "ا�شرائيل 
حدودها  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ت�شمح  ل��ن  ول��ك��ن  ال���ن���زاع، 

لغراق الباد بالعمال غري ال�شرعيني".
احلدود  عرب  الت�شلل  وقف  اىل  ا�شرائيل  وت�شعى 
عبور  نقطة  ا�شبحت  التي  امل�شرية  ال�شرائيلية 
ومهربي  اللجوء  وطالبي  للمهاجرين  رئي�شية 
وقف  على  العمل  م�شر  م��ن  وطلبت  امل��خ��درات، 

عمليات الت�شلل هذه.
وتقول وزارة الداخلية ان نحو 300 الف �شخ�ض 
من بينهم 100 الف من العمال املهاجرين وال�شياح 
جتاوزوا فرتة اقامتهم امل�شموح بها يف ا�شرائيل 

التي يبلغ عدد �شكانها �شبعة مايني ن�شمة.
ت��ق��ول ان هذه  الن�����ش��ان  ال ان ج��م��اع��ات ح��ق��وق 

الرقام مبالغ فيها.
وت��ت��ع��ر���ض م�����ش��ر لن���ت���ق���ادات م��ن��ظ��م��ات حقوق 
الن�شان ب�شبب �شيا�شتها القا�شية حيال املهاجرين 
الفارقة الذين يوؤكدون انهم يريدون التوجه اىل 

ا�شرائيل هربا من الفقر.
الإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�ض  اأقر  اخرى  جهة  من 
حديث  اإلكرتوين  ج��دار  "بناء  نتنياهو،  بنيامني 
التقنية" بطول 255 كيلو مرتا وكلفة 270 مليون 
"منع  دولر على احلدود مع م�شر، وذلك بغر�ض 
اإ�شرائيل  اأم��ن  وحماية  والتهريب  الت�شلل  اأعمال 

وزير  ح��ذر  فيما  ت�شتهدفها.  التي  التهديدات  من 
باراك الثنني احلكومة  ايهود  ال�شرائيلي  الدفاع 
التي  حما�ض  حلركة  التابعة  املقالة  الفل�شطينية 

ت�شيطر على قطاع غزة .
من  �شيبداأ  اجل��دي��د  اجل���دار  اأن  نتنياهو  وك�شف 
امل�شرية  احل��دود  عن  بعيدا  رف��ح،  مدينة  جنوبي 
حديثة  رادارات  على  و�شيحتوي  غزة،  قطاع  مع 
وبع�ض التقنيات املتطورة بهدف ك�شف املت�شليني 

عرب احلدود.
الوزراء  رئي�ض  مكتب  عن  �شادر  بيان  يف  وج��اء 
الإ�شرائيلي "اتخذت قرار اإغاق احلدود اجلنوبية 
والإرهابيني...هذا  املت�شللني  اأم���ام  لإ���ش��رائ��ي��ل 
اليهودي  الطابع  تاأمني  بهدف  ا�شرتاتيجي  ق��رار 

والدميقراطي لإ�شرائيل".
ال�شماح  �شتوا�شل  اإ�شرائيل  اأن  نتنياهو  واأ�شاف 
اإننا  ق��ائ��ا  اأردف  لكنه  اإليها  ب��ال��دخ��ول  لاجئني 
غري  املهاجرين  من  الآلف  لع�شرات  ن�شمح  "لن 
حدودها  عرب  اإ�شرائيل  اإىل  بالت�شلل  القانونيني 

اجلنوبية واإغراق بلدنا باأجانب غري �شرعيني".
وذكرت م�شادر اإ�شرائيلية اأن بناء اجلدار اجلديد 
هو  الأويل  اثنتني:  غايتني  "حتقيق  اإىل  يرمي 
الإج�����رام وال��ت��ه��ري��ب وت�شلل  م��ك��اف��ح��ة ح����وادث 
اأمنية وتتمثل بتاأمني احلدود  الاجئني، والثانية 

مع �شبه جزيرة �شيناء امل�شرية �شد كافة املخاطر 
اأو  القاعدة  قبل  م��ن  اأك��ان��ت  ���ش��واء  وال��ت��ه��دي��دات، 
غريها من املنظمات واجلهات التي ميكن اأن تهدد 

اأمن اإ�شرائيل".
اجلدار  اأن  الإ�شرائيليون  امل�����ش��وؤول��ون  وك�شف 

اجلديد "لن يكون اإ�شمنتيا، ول عاليا، بل حديث 
وُيذكر اأن اآلف املهاجرين الأفارقة وغريهم تدفقوا 
امل�شرية خال  انطاقا من احلدود  اإ�شرائيل  على 
ال�شنوات القليلة املا�شية وذلك هربا من النزاعات 
حياة  �شروط  عن  بحثا  اأو  بلدانهم  يف  امل�شلحة 

اأف�شل يف اإ�شرائيل.
و�شعدت ال�شرطة امل�شرية اإجراءاتها الأمنية خال 
ال�شهور املا�شية يف حماولة منها ملراقبة حدودها 
تهريب  ن�شاطات  تزايد  اأع��ق��اب  يف  اإ�شرائيل  مع 
ما  امل�شرية  ال�شرطة  قتلت  الب�شر عرب م�شر. وقد 
ل يقل عن 17 �شخ�شا منذ �شهر اأيار املا�شي كانوا 

يحاولون الت�شلل لإ�شرائيل.
ُي�شار اإىل اأن العمل جاٍر الآن على بناء جدار اآخر 
امل�شرية،  غ��زة واحل��دود  قطاع  احل��دود بني  على 
ُي��ب��ن��ى م��ن م����ادة الفولذ  وت��ق��ول ال��ت��ق��اري��ر اإن����ه 

و�شيكون بعمق حوايل 18 مرتا حتت الأر�ض.
وقد توقَّع �شابط يف اجلي�ض الإ�شرائيلي موؤخرا 
م�شر  تقوم  ال��ذي  ال��ف��ولذي،  اجل���دار  ي�شاعد  اأن 

غزة،  قطاع  مع  احل��دود  على  اأرا�شيها  يف  ببنائه 
ع��ل��ى احل���دِّ ب��درج��ة ك��ب��رية م��ن ع��م��ل��ي��ات تهريب 
من  النتهاء  "اإن  قال:  لكنه  اإمتامه.  عند  الأ�شلحة 

بناء اجلدار "قد ي�شتغرق �شهورا". 
وكانت م�شر قد قلَّلت من �شاأن اأعمال احلفر التي 
غ��زة، ومتتد بطول 14  م��ع  جت��ري على احل���دود 
على  ت�شيطر  التي  حما�ض،  حركة  لكن  كيلومرتا. 
وتقول  املوت"،  "جدار  �شفة  عليه  تطلق  غ��زة، 
املفرو�ض  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  احل�����ش��ار  ُيحكم  ق��د  اإن���ه 
من  التهريب  اأنفاق  "خنق  خال  من  القطاع  على 

�شيناء".
ومتار�ض اإ�شرائيل �شغوطا كبرية على م�شر منذ 
احلدود  عرب  للتهريب  تت�شدى  لكي  طويلة  فرتة 
بالذخرية  خالها  من  الفل�شطينيون  يتزود  التي 
يف  امل��ت��وف��رة  غ��ري  الأ�شا�شية  التجارية  وال�شلع 
غزة، وذلك عرب حفر اأنفاق حتت الأر�ض بني غزة 

و�شيناء امل�شرية.
كانت  نفق   3000 نحو  اإن  الأن��ف��اق  ُبناة  ويقول 
غزة  قطاع  على  الإ�شرائيلي  الهجوم  قبل  تعمل 
اأ�شابيع واأودى  اأواخر عام 2008 وا�شتمر ثاثة 
منها  يعمل  يعد  مل  لكن  الأ�شخا�ض.  مئات  بحياة 
اجلوية  والهجمات  احل��رب  بعد  نفقا   150 �شوى 

الإ�شرائيلية الاحقة على املنطقة.

ن������ت������ن������ي������اه������و اأق��������������������������ره  ان  ب���������ع���������د 

م�صر تعد بناء احلاجز على حدودها مع ا�صرائيل " �صاأنًا داخليًا " 
بريوت / اف ب

اعلن متحدث ع�شكري ان اجلي�ض اللبناين اطلق ام�ض الثنني نريان م�شاداته 
الر�شية باجتاه اربع طائرات حربية ا�شرائيلية انتهكت حرمة الجواء فوق 

جنوب لبنان.
وقال املتحدث الع�شكري لوكالة فران�ض بر�ض ان "امل�شادرات الر�شية التابعة 
للجي�ض ت�شدت لربع طائرات حربية ا�شرائيلية معادية حلقت �شباح الثنني 

على علو منخف�ض فوق منطقة مرجعيون".
نحو  اطلقت  اجلي�ض  م�شادات  ان  املنطقة  يف  بر�ض  فران�ض  مرا�شل  واف��اد 

�شبعني طلقة باجتاه املقاتات ال�شرائيلية.
انتهاكات  عن  تتحدث  بيانات  يومية  �شبه  بوترية  اللبناين  اجلي�ض  وين�شر 
م�شاداته  ي�شتخدم  م��ا  ن���ادرا  لكنه  اللبناين  اجل���وي  للمجال  ا�شرائيلية 

الر�شية.
ال�شرائيلية  اخلروقات  وت��رية  ازدي��اد  اىل  دويل  م�شوؤول  ا�شار  ناحيته  من 

لاجواء اللبنانية موؤخرا.
جنوب  يف  العاملة  الطوارىء  قوات  با�شم  متحدث  وهو  تنتي  اندريا  وقال 
الطلعات  عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  "لحظنا  بر�ض  لفران�ض  )يونفيل(  لبنان 
ت�شكل  املا�شي،  ال�شبوع  خال  اللبنانية  الج��واء  يف  ال�شرائيلية  اجلوية 

انتهاكا للقرار 1701".
"كما هي العادة ابلغنا اجلي�ض ال�شرائيلي ا�شتنكارنا ال�شديد لهذه  وا�شاف 

النتهاكات وابلغنا بها جمل�ض المن الدويل".
اللبنانية  الرا�شي  فوق  ال�شرائيلي  الطريان  حتليق  املتحدة  المم  وتعترب 
انتهاكا لقرار جمل�ض المن الدويل رقم 1701 الذي مبوجبه توقفت العمليات 

الع�شكرية بني ا�شرائيل وحزب الله �شيف 2006.

مقدي�سو / رويرتز
عن  ب��ال��دف��اع  معنية  ج��م��اع��ة  ق��ال��ت 
القتال  ان  و�شهود  الن�شان  حقوق 
املتمردة  ال�شام  حزب  جماعة  بني 
للحكومة  م���وال���ي���ة  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
ا�شتوؤنف يوم الثنني يف ال�شومال 
بلدة  يف  ا�شتباكات  م��ن  ي��وم  بعد 
بو�شط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ل��دوي��ن 
اأ�شفر عن مقتل 13 على  الباد مما 

القل.
وت���ري���د ج��م��اع��ة ح����زب ال����ش���ام 
اأخ���رى  مناف�شة  م��ت��م��ردة  وح��رك��ة 
تف�شري  تطبيق  ال�شباب  حركة  هي 
يف  ال���ش��ام��ي��ة  لل�شريعة  مت�شدد 
اأنحاء الباد الواقعة مبنطقة القرن 

الفريقي.
حكومة  ال�������ش���وم���ال  يف  ول��ي�����ض 
ول   .1991 عام  منذ  فعالة  مركزية 

ت�شيطر احلكومة النتقالية ال على 
بينما  مقدي�شو  م��ن  اأج���زاء  ب�شعة 
حركة  ب��ني  مق�شمة  امل��ن��اط��ق  بقية 

ال�شباب وحزب ال�شام.
ويدور قتال بني حركة ال�شباب التي 
تنظر اليها وا�شنطن على اأنها تقاتل 
ال��ق��اع��دة يف  ع��ن تنظيم  ب��ال��وك��ال��ة 
لل�شيطرة  ال�شام  وح��زب  املنطقة 

على بقية الباد.
لل�شام  ع��ل��م��ان  ج��م��اع��ة  وق���ال���ت 
وحقوق الن�شان ان 13 على القل 
ق��ت��ل��وا واأ���ش��ي��ب 18 اخ�����رون يف 
الح��د بني  ي��وم  ن�شب  ال��ذي  القتال 

حزب ال�شام وميلي�شيات قبلية.
ي��ا���ش��ني ج����دي نائب  وق�����ال ع��ل��ي 
رئي�ض جماعة علمان لرويرتز "عدد 
حملتا  اجل��م��اع��ت��ان  اأع��ل��ى.  القتلى 
�شحاياهما. ل نعرف عدد املقاتلني 

الذين لقوا حتفهم."
وقال �شكان ان القتال ا�شتوؤنف يف 

بلدوين يوم الثنني.
اأحد  وه���و  ع��ب��دويل  ح�شني  وق���ال 
"اجلماعتان  ل���روي���رتز  ال�����ش��ك��ان 
البنادق  ن����ريان  اط����اق  ت��ت��ب��ادلن 

اللية يف ال�شوارع."
األ���ف   19 ب��ح��ي��اة  ال��ق��ت��ال  واأودى 
على  مليون   1.5 واأج��رب  �شومايل 
عام  بداية  منذ  ديارهم  من  النزوح 
غربية  اأمنية  اأجهزة  وتقول   2007
للمت�شددين  م��اذا  باتت  الباد  ان 

مبا يف ذلك اجلهاديني.
موالية  اأخ���رى  ميلي�شيا  واأع��دم��ت 
للحكومة هي اأهل ال�شنة واجلماعة 
ال�شباب  يوم الحد قائدا من حركة 
اليديولوجية  نبذ  رف�ض  اأن  بعد 

املت�شددة للحركة.

دم�سق / الوكاالت 
زي��ارة عمل  اي��ران مون�شهر متكي يف  بحث وزير خارجية 
اخر  ال�شورية  ال�شيا�شية  القيادة  مع  ام�ض  بها  قام  ق�شرية 
واقليمية  ثنائية  وق�شايا  املنطقة  يف  الو�شاع  م�شتجدات 

ذات اهتمام م�شرتك.
والتقى متكي الرئي�ض ال�شوري ب�شار ال�شد حيث نقل اليه 
ايرانية ر�شالة من نظريه اليراين  ح�شب م�شادر اعامية 
حممود احمدي جناد تتعلق باخر م�شتجدات الو�شاع يف 
املنطقة وبخا�شة الرا�شي الفل�شطينية والو�شع يف العراق 

كما �شيجري حمادثات مع نظريه ال�شوري وليد املعلم.

 " ام�ض  لل�شحفيني  الي��ران��ي��ة  العامية  امل�شادر  وق��ال��ت 
امللف  تطورات  اخر  على  ال�شد  الرئي�ض  �شيطلع  متكي  ان 

النووي اليراين" .
ال�شفارة  مقر  يف  �شيلتقي  متكي  ان  امل�����ش��ادر  وا���ش��اف��ت 
اليرانية يف دم�شق مع عدد من قادة الف�شائل الفل�شطينية 
تطورات  اخ��ر  على  منهم  لاطاع  �شوريا  يف  املتواجدين 

الو�شاع على ال�شاحة الفل�شطينية.
مع  بالتزامن  ال�شورية  العا�شمة  اىل  متكي  زي��ارة  وتاتي 
ن�شاط دبلوما�شي عربي بداأ منذ ال�شبوع املا�شي يهدف اىل 

انهاء حالة النق�شام الفل�شطيني.

اجلي�ش اللبناين يطلق النار باجتاه 
مقاتالت ا�صرائيلية

متكي يبحث يف دم�صق م�صتجدات الو�صع االقليمي

مقتل 13 يف ا�صتباكات بني مت�صددين �صوماليني وموالني للحكومة


