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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

مناورات حما�س املك�شوفة

مت�سكها  ال�سيا�سي  مكتبها  رئي�س  ل�سان  على  حما�س  حركة  تعلن 
اآن  يف  امل�سرية  الورقة  على  وحتفظاتها  الفل�سطينية،  بامل�ساحلة 
امل�ساحلة  جهود  الجناز  النهائية  املراحل  اإىل  و�سلت  واأنها  معًا، 
مع غرميتها حركة فتح، التي يرتاأ�سها الرئي�س الفل�سطيني حممود 
اجلدار  م�سر  بناء  انتقاد  م�سعل  يجدد  نف�سه  الوقت  ويف  عبا�س، 
جندي  مقتل  ينكر  مل  لكنه   ، القطاع  مع  ح��دوده��ا  على  ال��ف��والذي 
الورقة  التحفظ على  اأن  تلك احلدود، والوا�سح هنا  م�سري على 
ذلك ال  اأن  الوا�سح  اأن  كما  امل�ساحلة،   اإجن��از  يعني عدم  امل�سرية 
ي�سب يف م�سلحة ال�سعب الفل�سطيني، بقدر ما هو خ�سوع لقوى 
م�سعل  فان  ذلك  ورغم  فل�سطينية،  غري  الأجندات  وخدمة  اإقليمية، 
والدول  م�سر  جانب  اإىل  ال�سعودية  تلعب  اأن  يف  االأم��ل  عن  يعلن 
وتوحيد  امل�ساحلة  جهود  رعاية  يف  مميزًا  دورًا  االأخرى  العربية 

ال�سف الفل�سطيني. 
الت�سريعية،  االنتخابات  يف  امل�ساركة  حما�س  حركة  قبلت  حني 
واأن  �سعارات،  من  ترفعه  ما  لكل  ن�سفًا  يعني  ذلك  اأن  ت��درك  كانت 
البحث عن حل  كاملة على عملية  اأ�سفت م�سروعية  امل�ساركة  هذه 
امل�ساركة  ي��ررون  احلركة  هذه  ق��ادة  من  البع�س  وك��ان  �سيا�سي، 
ب�سكل  للتعامل  الفل�سطيني،  البيت  ترتيب  اإع��ادة  ت�ستهدف  باأنها 
القادة  ه��وؤالء  لكن  الإ�سرائيل،  املنحاز  ال��دويل  التوجه  مع  خمتلف 
دام��وا   م��ا  معهم  التعامل  يرف�س  ال���دويل  املجتمع  اأن  جت��اه��ل��وا 
العرية  بالدولة  واالع��رتاف  الدولية  الرباعية  �سروط  يرف�سون 
اأخطاء فتح،  فازت حما�س م�ستفيدة من  اأن  والتعامل معها، وكان 
اأنواع من  اأبواب جحيم، متثل يف فر�س  لكنها فتحت على �سعبها 
احل�سار على الذين منحوها ثقتهم الأ�سباب عقائدية، اأو عاقبوا فتح 

بانتخابها وهم يعرفون اأنها نقي�س لتلك احلركة.
لعبت حما�س لعبة املوافقة على وثيقة االأ�سرى، يف حماولة الإيهام 
العامل باأنها قد لينت موقفها، لكن معرفة هذه االأ�ساليب واملناورات 
�سيا�سيًا  موقفًا  اعتمدت  حما�س  اأن  ورغ��م  اللعبة،  ه��ذه  اأحبطت 
فحواه القبول بدولة فل�سطينية على حدود 1967 ، وجرى تاأكيد 
ما  ت�سكيل  عن  اأ�سفر  ما  املكرمة،  مكة  يف  فتح  مع  االتفاق  يف  ذلك 
�سمي وقتها  حكومة وحدة وطنية، مع منح حممود عبا�س ال�سلطة 
واقع  كاأمر  حما�س  بها  تقبل  فل�سطينية  دول��ة  لتحقيق  للتفاو�س 
دفعت  ال�سلطة  �سهوة  لكن  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  ه��و  احلقيقي  ف��ح��واه 
اإقليمية  باأجندات  باملرتبطني  موؤيدين  احلامية  الروؤو�س  اأ�سحاب 
اإىل االنقالب على ال�سرعية، واال�ستئثار بحكم الغزيني حتت رايات 

اجلوع، والقمع وا�ستمرار احل�سار. 
يف  وت�سارًبا  امل�ساحلة،  جتاه  املوقف  يف  تخبطًا  حما�س  تعاين 
ت�سريحات قادتها والناطقني الكرث با�سمها. وباتت امل�ساحلة عند 
بع�س اأفرادها حبل النجاة، يف حني يرى قادة ورموز اأنها ال تزيد 
اأخطر ما يف مو�سوع امل�ساحلة هو  اأن  عن خدعة، ويدرك هوؤالء 
االنتخابات الأن نتيجتها املحتمة �ستكون خ�سارة مطلقة، وحما�س 
لذلك تلجاأ للرتاجع دومنا �سبب وجيه، فاخلالف يف حقيقته اأخطر 
من ما هو معلن وهو يتعلق بت�سور طبيعة احلل مع االإ�سرائيليني، 
وهنا فان املطلوب واملحتم اأن تنتقل فئة اإىل موقع االأخرى فتقف 
معها على نف�س االأر�سية، وهناك فهمان خمتلفان، اأولهما االعرتاف 
كاملة،  ا�سرتجاع حقوقهم  يومًا من  يتمكنوا  لن  الفل�سطينيني  باأن 
فتح  م��وق��ف  ه��و  وه���ذا  م��ت��اح،  ه��و  م��ا  على  احل�سول  عليهم  واأن 
ومنظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية، وهناك يف املقابل موقف 
زائل  البد  واأن��ه  �سرعي،  غري  ال�سهيوين  الكيان  اأن  على  االإ�سرار 
هو  وه��ذا  ل�سعبها،  حق  هي  كلها  فل�سطني  واأن  الزمن،  طال  مهما 
اللفظية جتاه  مناوراتها  تتخلى عن  اأن  التي يجب  موقف حما�س 

امل�ساحلة الوطنية املطلوبة.  

ـــــــدود خـــــــــارج احل

عن ال�سرق القطرية

ايران ت�شيد مبواقف �شليمان يف حت�شني اجلبهة اللبنانية

�سنعاء / الوكاالت 
ثالثة  اعتقال  ميني  اأمني  م�سدر  علن 
ع��ن��ا���س��ر م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة قرب 
احلدود اليمنية ال�سعودية.ونقل موقع 
وزارة الدفاع اليمنية عن امل�سدر قوله 

متخفني  ك��ان��وا  الثالثة  العنا�سر  ان 
اأ�سلحة  وي��ح��م��ل��ون  ع�����س��ك��ري  ب����زي 

ومتفجرات.
اأعلنت  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وك���ان���ت 
تنظيم  ق��ي��ادات  م��ن  �ستة  مقتل  ام�����س 

يف  مينية  ج��وي��ة  �سربة  يف  ال��ق��اع��دة 
بينهم  اليمن  �سمال  اجل��وف  حمافظة 
جزيرة  يف  للتنظيم  الع�سكري  القائد 
اىل  باال�سافة  ال��رمي��ي  قا�سم  ال��ع��رب 
التي�س  و�سالح  الوايلي  عبادة  عمار 

وع��اي�����س ج��اب��ر ال�����س��ب��واين وه��م من 
املطلوبني الجهزة االمن اليمنية. ويف 
ق��ال جريجوري جون�سن  االإط��ار  ه��ذا 
بجامعة  اليمنية  ال�سوؤون  يف  الباحث 
تاأكد  اذا  الرميي  مقتل  ان  برين�ستون 

للقاعدة  للغاية  قوية  "�سربة  �سيمثل 
اأنه لن  يف �سبه اجلزيرة العربية رغم 
التنظيم  انهيار  اىل  بال�سرورة  يوؤدي 

باأكمله."
يف حوار �سحفي معه  ، اعتر القيادي 

نا�سر  "القاعدة"  تنظيم  يف  ال�سابق 
البحري الذي كان اأحد اأفراد احلرا�سة 
الدن   بن  اأ�سامة  لزعيمها   ال�سخ�سية 
"القاعدة"  عنا�سر  م��ع  احل���وار  ب���اأن 
للخروج  االأم��ث��ل  احل��ل  ه��و  اليمن  يف 
م��ن دوام����ة ال��ع��ن��ف يف ال��ب��الد، ولكن 
�سريطة اأن ال ياأتي من موظفي الدولة، 
الأن هوؤالء ال�سباب اأطلقهم اإىل اجلهاد 
�سيوخ وعلماء ورموز معروفة، وعلي�ه 
العلماء  ه���وؤالء  اأن  حالة  يف  يفرت�س 
يف  االأم���ر  ل��ويل  ويطيعون  ي�سمعون 
اأنتم دعومت هوؤالء  لهم  يقال  اأن  اليمن 
حت����اوروه����م..  اأن  ف��ع��ل��ي��ك��م  ل��ل��ج��ه��اد 
احلكومة  لدى  معروفة  اأ�سماء  وهناك 
الذين  االأ���س��خ��ا���س ه���م  ه�����وؤالء  ب����اأن 
اإقناع هوؤالء ال�سباب مثل  ي�ستطيعون 
ال�سيخ  ال��زن��داين،  املجيد  عبد  ال�سيخ 
عبد املجيد الرميي، ال�سيخ ح�سني عمر 
ال�سلفية  احل��رك��ة  وم�سايخ  حم��ف��وظ، 
العلماء  على  ينبغي  ولكن  اليمن  يف 
اأواًل اأن يكونوا مقتنعني وموؤمنني باأن 

هذا هو احلل الأزمة البلد.
البي�ساء  اأبناء  ملتقى  ح��ذر  ذل��ك،  اإىل 
القيام  مغبة  من  �سنعاء  يف  ال�سلطات 
بع�س  �سد  ج��وي��ة  ع�سكرية  ب�سربة 
بذريعة  البي�ساء  حمافظة  مديريات 
وعر  واالإره�����اب.  ال��ت��ط��رف  مكافحة 
امللتقى عن ا�ستنكاره ال�سديد للطلعات 
اجلوية اال�ستخباراتية منها واحلربية 
حمذرًا  املحافظة  مناطق  بع�س  على 
جوية  ب�����س��رب��ة  ال��ق��ي��ام  م��ن  ال�سلطة 
ا�ستنادًا اإىل معلومات وتقارير مظللة 
يرفعها بع�س �سعاف النفو�س لت�سفيه 
حياة  ح�ساب  على  �سخ�سية  ح�سابات 

االآمنني من اأبناء املحافظة و�ساكنيها.

القوات الأمنية اليمنية تقتل �شتة وتعتقل ثالثة من تنظيم القاعدة

القد�س / الوكاالت 
ام�س  العامة  االإ�سرائيلية  االإذاعة  نقلت 
"يوم  االح���ت���ي���اط   يف  اجل������رال  ع���ن 
"نحن اأمام جولة  طوف �سامية" القول 
اأن حما�س  واأ�سك يف  غ��زة،  اأخ��رى يف 
دون  طريقها  تغري  اأو  فجاأة  �ست�ست�سلم 
اأن تتلقى �سربة اأكرث جدية من تلك التي 
امل�سبوب".  الر�سا�س  تلقتها يف حملة 
اجلمعة  ا�سرائيلي  م�سوؤول  ق��ال  فيما 
الله  حزب  وجماعة  القاعدة  تنظيم  اإن 

اللبنانية وراء تفجري االردن .
"�ستكون  اجلولة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأكرث تركيزا وكثافة، وذات نتائج بعيدة 
مناطق  على  ال�سيطرة  ت�سمل  االأم����د، 
حما�س  ت��درك  بحيث  غ��زة،  يف  معينة 
نتيجة  امل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  �ستخ�سر  اأن���ه���ا 
و�سع  خلق  يجب  بحيث  ال�ستفزازها، 

ينفذ فيه اوك�سجنيها". 
واأ�ساف "يف ال�سنة االأخرية �ساد هدوء 
جيد  ب�سكل  اجلي�س  ا�ستغله  ن�سبي، 
وعمليات  ق��وات��ه  وتنظيم  للتدريبات، 
"كلنا  ق��ائ��اًل  ا���س��ت��درك  لكنه  اأخرى"، 
ن�سمع ونرى انه يوجد اأجواء ت�سعيد، 
اأن حما�س حتاول من خالل هذا  وزعم 

مركز  ع��ن  االأن���ظ���ار  ���س��رف  الت�سعيد 
االأحداث.

من جهة اخرى قال م�سوؤول ا�سرائيلي 
وجماعة  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اإن  اجلمعة 
القائمة  يت�سدران  اللبنانية  الله  حزب 
الهجوم  يف  بهم  للم�ستبه  اال�سرائيلية 
التفجريي على دبلوما�سيني ا�سرائيليني 

يف االردن.
عن  م�سوؤوليتها  جماعة  اأي  تعلن  ومل 
اخلمي�س  ي����وم  وق����ع  ال�����ذي  ال��ه��ج��وم 
دبلوما�سيني  ت��ق��الن  ���س��ي��ارت��ني  ع��ل��ى 
يف  منهم  اأي  ي�سب  ومل  ا�سرائيليني. 
يربط  طريق  على  وق��ع  ال��ذي  الهجوم 
ومعر  ع��م��ان  االردن��ي��ة  العا�سمة  ب��ني 

حدود على الطريق اىل القد�س.
على  اط��ل��ع  ا�سرائيلي  م�����س��وؤول  وق���ال 
معلومات خمابرات اأردنية لرويرتز مع 
اال�سارة اىل اأن التحقيقات اجلارية يف 
عمان مازالت يف م�ستهلها "تقديري اأن 

هذا كان عمال للقاعدة اأو حزب الله."
وطلب امل�سوؤول اال�سرائيلي عدم ك�سف 

هويته.
اذا  فيما  �سككوا  لبنان  يف  البع�س  لكن 
كان الهجوم يحمل ب�سمات اأعمال حزب 

الله.
وقال م�سدر ا�سرائيلي اخر على اطالع 
ان  االردن  ال�����س��ف��ارة يف  ب��االم��ن ح��ول 
"اذا  على  �سريكز  التحقيق  م��ن  ج��زءا 
من  )للمعلومات(  ت�سرب  هناك  كان  ما 
كان  ما  اذا  اأي  داخل اجلهاز االردين". 
معلومات  على  ح�سلوا  قد  املهاجمون 
ب�ساأن  االردنية  االمن  اأجهزة  داخل  من 

حتركات الدبلوما�سيني.
الدبلوما�سيني  اأن  امل�����س��در  واأ����س���اف 
اال�سرائيليني يف االردن وهو واحد من 
متثيل  لها  التي  القليلة  العربية  ال��دول 
ومرافقيهم  ا�سرائيل  م��ع  دبلوما�سي 
االردن���ي���ني ي�����س��ت��خ��دم��ون ���س��ي��ارات ال 
ي�ستخدمون  كما  مميزة  عالمات  حتمل 
م�����س��ارات م��ت��غ��رية. وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن 
املهاجمني متكنوا من مراقبة حتركاتهم 

عن كثب.
اللبناين  املركز  اأ�سامة �سفا مدير  وقال 
ل���ل���درا����س���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ب���ريوت 
حزب  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  غ��ري  م��ن  ان 
ميدانا  لي�س  االردن  الن  م�سوؤوال  الله 
معروفا لعملياته كما ال يتنا�سب الهجوم 
عمل  طريقة  م��ع  وال�سعيف  الغام�س 

حزب الله.
هجمات  ل��ت��ل��ق��ي  ا���س��رائ��ي��ل  وت��ت��اأه��ب 
العقل  انتقامية منذ اغتيال عماد مغنية 

الع�سكري املدبر حلزب الله يف دم�سق.
بالالئمة  ال��ل��ه  ح���زب  ج��م��اع��ة  واأل���ق���ت 
وقع  ال��ذي  التفجري  يف  ا�سرائيل  على 
وتعهدت  مقتله  اىل  واأدى   2008 ع��ام 
يكون  اأن  ا�سرائيل  ون��ف��ت  ب��االن��ت��ق��ام. 
واأحبطت  مغنية  اغتيال  يف  دخ��ل  لها 
م��ن��ذ ذل����ك ال���وق���ت حم������اوالت خلطف 

ا�سرائيليني يف اخلارج.
تهديدات  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأ���س��در  كما 

عنيفة جتاه اال�سرائيليني.
األقى  ان���ه   2002 ع���ام  االردن  وق����ال 
حزب  جماعة  يف  اأع�ساء  على  القب�س 
ال��ل��ه مل��ح��اول��ت��ه��م ت��ه��ري��ب اأ���س��ل��ح��ة عر 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  اىل  اأرا�سيه 
العالقات  تتمتع  املحتلة.وال  الغربية 
املتحدة  الواليات  مع  الوثيقة  االردنية 
مع   1994 ل��ع��ام  ال�����س��الم  ات���ف���اق  وال 
�سكان  ب��ني  ك��ب��رية  ب�سعبية  ا���س��رائ��ي��ل 
فل�سطينيون.  منهم  وك��ث��ريون  االردن 
بتاأييد  املت�سددون اال�سالميون  ويتمتع 

قوي يف بع�س املناطق.

االردن تـــفـــجـــر  يف  اهلل  ــــــزب  ح اأو  بــــالــــقــــاعــــدة  تــ�ــســتــبــه 

قائ��د اإ�شرائيل��ي يوؤك��د حتمي��ة املواجه��ة م��ع حما�س

القاهرة / رويرتز
جلماعة  واليته  املنتهية  العام  املر�سد  اأعلن 
االخوان امل�سلمني مب�سر حممد مهدي عاكف 
الع�سو  على  وقع  االختيار  اأن  ال�سبت  ام�س 
القيادي يف اجلماعة حممد بديع مر�سدا عاما 

جديدا.
وانتهت والية عاكف يوم االربعاء.

االر�ساد  مكتب  يف  ع�سو  عاما(   66( وبديع 
منذ عام 1993 وينتمي للجناح املحافظ يف 
ن�سبة  القطبيني  ي�سمي جناح  الذي  اجلماعة 
الذي  البارز �سيد قطب  املفكر االخواين  اىل 

اأعدم �سنقا عام 1966.
للمن�سب حما�سرا  اختياره  قبل  بديع  وكان 
يف كلية الطب البيطري جامعة بني �سويف 

مبدينة بني �سويف جنوبي القاهرة.
يف  االول  للمن�سب  بديع  اختيار  عن  واأعلن 
اجلناح  بني  �سراع  من  �سهور  بعد  اجلماعة 
انتهى  ا���س��الح��ي  ف��ي��ه��ا وج���ن���اح  امل��ح��اف��ظ 
حممد  اجلماعة  يف  الثاين  الرجل  با�ستقالة 
حبيب من جميع منا�سبه قبل نحو اأ�سبوعني 
اجلناح  يف  القياديني  االع�ساء  اأب���رز  وه��و 

اال�سالحي.
من�سب  ي�سغل  كان  الذي  حبيب  يح�سر  ومل 
اعالن  للجماعة  العام  للمر�سد  االول  النائب 
نتائج  م��ن  لغ�سبه  اجل��دي��د  املر�سد  اختيار 
اأجريت  االر�ساد  ملكتب  علنية  غري  انتخابات 
عدم  ع��ن  واأ���س��ف��رت  املا�سية  اال���س��اب��ي��ع  يف 
يعمل  ال��ذي  املكتب  لع�سوية  انتخابه  اع��ادة 

كلجنة تنفيذية للجماعة.
واألقي القب�س على بديع عام 1965 مع عدد 
وقدموا  قطب  بينهم  اجلماعة  اأع�����س��اء  م��ن 
ملحاكمة ع�سكرية و�سدر عليه حكم بال�سجن 
اأعوام ورء  ت�سعة  اأم�سى منها  ملدة 15 عاما 

الق�سبان.
على  يوما   75 ملدة  احتجز   1998 عام  ويف 
كان  اال�سالمية  للدعوة  جمعية  ق�سية  ذم��ة 

ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س ادارتها.
ويف عام 1999 حكمت عليه حمكمة ع�سكرية 
بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ق�سى منها ثالث 

�سنوات وت�سعة اأ�سهر م�سجونا.
واحتجز ملدة �سهر عام 2008 خالل انتخابات 

للمجال�س املحلية.

وي���دع���و اال���س��الح��ي��ون يف اجل��م��اع��ة اىل 
وحوار  ال�سيا�سي  العمل  يف  اأك��ر  انخراط 
ال�سيا�سية  واالح��زاب  اجلماعات  مع  اأو�سع 
املوؤثرة  العاملية  القوى  يف م�سر وحوار مع 
املحافظني  لكن  املتحدة  الواليات  وبخا�سة 
لتقوية  تعطى  اأن  يجب  االول��وي��ة  اأن  ي��رون 
االجتماعي  ال��ع��م��ل  خ����الل  م���ن  اجل���م���اع���ة 
امل��ن��اخ ال  اأن  ي��ب��دو فيه  وال��دع��وة يف وق��ت 
نقلت  كما  ج��دوى  ذي  �سيا�سي  بعمل  ي�سمح 

عنهم �سحف حملية.
وت���ق���ول احل���ك���وم���ة ان ج��م��اع��ة االخ�����وان 
امل�سلمني حمظورة لكنها ت�سمح لها بالن�ساط 

يف حدود.
اأجريت  التي  الت�سريعية  االنتخابات  وبعد 

قوة  ك���اأق���وى  اجل��م��اع��ة  ب����رزت  ع���ام 2005 
عام  يوليو  ث���ورة  منذ  م�سر  يف  معار�سة 
1952 بح�سولها على 88 مقعدا يف جمل�س 

ال�سعب متثل نحو خم�س مقاعد املجل�س.
من  اأي  يف  ي��ف��ز  مل  مر�سحيها  م��ن  اأي���ا  ل��ك��ن 
االنتخابات العامة اجلزئية التي اأجريت منذ 
باأنها  للحكومة  اتهامات  و�سط  الوقت  ذل��ك 
ملنع  مر�سحيها  ا�سقاط  اأو  �سطب  على  تعمل 
ات�ساع قاعدة نفوذها ال�سيا�سي بدرجة تهدد 
انتخب  ال��ذي  مبارك  ح�سني  الرئي�س  حكم 

الول مرة عام 1981.
االنتخابات  اجل��م��اع��ة  اأع�����س��اء  وي��خ��و���س 
للحظر  ت��ف��ادي��ا  م�ستقلني  ب�����س��ف��ة  ال��ع��ام��ة 

املفرو�س عليها.

حممد بديع مر�شدًا عامًا جديدًا لالخوان امل�شلمني يف م�شر

  بروت / الوكاالت 
اعرب الرئي�س االيراين حممود احمدي جناد عن تقديره للرئي�س مي�سال 
�سليمان يف حت�سني اجلبهة الداخلية اللبنانية وتر�سيخ اجواء الوفاق بني 

اطياف املجتمع اللبناين موؤكدا دعم بالده لوحدة لبنان و�سيادته.
وذكر املكتب االعالمي التابع لرئا�سة اجلمهورية اللبنانية يف بيان له ان 
"نائب الرئي�س االيراين حممد ر�سا ميز تاج الديني نقل للرئي�س �سليمان 
ر�سالة �سفوية من نظريه االيراين حممود احمدي جناد تتناول العالقات 

الثنائية وتعزيزها يف �ستى املجاالت".
حكومة  بت�سكيل  �سليمان  الرئي�س  هناأ  الديني  ت��اج  ان  البيان  وا���س��اف 
جمل�س  يف  الدائمة  غ��ري  للع�سوية  لبنان  وبانتخاب  الوطنية  ال��وح��دة 

الرئي�س  "تقدير  نقل  االي���راين  امل�سوؤول  ان  اىل  وا���س��ار  ال���دويل.  االم��ن 
اللبناين  الداخل  حت�سني  يف  �سليمان  الرئي�س  ملواقف  وامل�سوؤولني  جناد 
لبنان  لوحدة  الكامل  ايران  دعم  على  م�سددا  فيه  الوفاق  اجواء  وتر�سيخ 
اي�سا  ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء  ان  ال��ب��ي��ان  وذك���ر  ارا�سيه".  وا�ستقالل  و�سيادته 
"االو�ساع االقليمية وخمططات ا�سرائيل للتمل�س من ال�سالم وعدم اعطاء 

الفل�سطينيني حقوقهم".
ال15  ال��دويل يف  االمن  دائم مبجل�س  انتخب ع�سوا غري  لبنان  ان  يذكر 
من �سهر اكتوبر املا�سي اىل جانب كل من البو�سنة والهر�سك والرازيل 
العربية  ال����دول  وت��ع��ول   2011-2010 ل��ل��ف��رتة  ون��ي��ج��ريي��ا  وال��غ��اب��ون 
واال�سالمية على هذا الدور للبنان يف دعم الق�سايا العربية وعلى راأ�سها 

الق�سية الفل�سطينية

جوبا / رويرتز 
يخو�س �سلفا كري النائب االول لرئي�س 
ال�����س��ودان ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ة جنوب 
يف  املقررة  االنتخابات  يف  ال�سودان 
على  التناف�س  ت��ارك��ا  ال��ق��ادم  ني�سان 
من�سب رئا�سة ال�سودان لع�سو اأ�سغر 

يف حزبه من ال�سماليني.
وقال باجان اأموم االمني العام للحركة 
لرويرتز  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية 
رئي�س  مل��ن�����س��ب  احل���رك���ة  "مر�سح 
عرمان  �سعيد  يا�سر  ه��و  اجلمهورية 
�سلفا  هو  ال�سودان  جلنوب  واملر�سح 

كري رئي�س احلركة."
وق������رار ك���ري وه����و رئ��ي�����س احل��رك��ة 
حركة  ال�����س��ودان  ل��ت��ح��ري��ر  ال�سعبية 
جنوب  يف  ال�سابقة  الرئي�سية  التمرد 
ال�سا�سة  اأن  اىل  ا����س���ارة  ال�����س��ودان 
انف�سال  اىل  يتطلعون  اجل��ن��وب��ي��ني 
ذاتي  بحكم  املتمتع  ال�سودان  جنوب 
ا�ستفتاء  يف  اجلنوب  ي�سوت  عندما 
اأقل  خالل  ال�سمال  عن  اال�ستقالل  على 

من عام.
رئي�سا  ك��ري  يظل  اأن  حمللون  وت��وق��ع 
للجنوب املنتج للنفط نظرا النه مي�سي 
وقتا قليال يف اخلرطوم رغم اأنه اأ�سبح 
عمر  ال�سوداين  للرئي�س  االول  النائب 
ح�سن الب�سري منذ عام 2005 مبوجب 
اتفاق لل�سالم وقع يف ذلك العام واأنهى 

حربا اأهلية ا�ستمرت عقدين.
واأدى القتال اىل مقتل مليونني ونزوح 

اأرب���ع���ة م��الي��ني ع��ن دي���اره���م وزع���زع 
اال�ستقرار يف معظم �سرق اأفريقيا.

وق���ال���ت م��اج��ي ف��ي��ك وه���ي ت��ع��م��ل مع 
املتحدة  ال����والي����ات  م��ق��ره��ا  ج��م��اع��ة 
اىل  �سينظر  ان���ه  ل���الب���ادة  م��ن��اه�����س��ة 
اأولويات  اأن  اىل  كا�سارة  الرت�سيحني 
احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف 

اجلنوب.
على  تقراأ  اأال  ال�سعب  "من  واأ�سافت 
واجهة  عرمان  النحو."واأ�سبح  ه��ذا 
�ساركت  اأن  منذ  اخلرطوم  يف  احلركة 
املوؤمتر  ائتالفية مع حزب  يف حكومة 
ال�سابق.  ال�سمايل  ع��دوه��ا  ال��وط��ن��ي 
الرملانية  املجموعة  عرمان  وي��راأ���س 
اأ�سا�سا  وي�����س��غ��ل  ال�سعبية  ل��ل��ح��رك��ة 

من�سب املتحدث با�سم احلركة.
ب�سوؤون  كبريا  اهتماما  ك��ري  يبد  ومل 
عندما  اال  يتدخل  وال  ال�سودان  �سمال 
ال�سالم  اتفاق  التاأخري يف تنفيذ  ي�سل 
البع�س  دف��ع  مما  االزم��ة  م�ستوى  اىل 
اىل اأن يطلق عليه لقب "النائب الغائب" 

بدال من النائب االول للرئي�س.
وقال اأموم "نريد اأن ي�ستمر كري رئي�سا 
اىل  اجل��ن��وب  �سعب  ل��ي��ق��ود  للجنوب 
اال�ستفتاء...ويا�سر عرمان اأحد كوادر 
احلركة ال�سعبية منذ فرتة طويلة وهو 
زعيم قادر واأف�سل مر�سحينا" ملن�سب 

رئي�س ال�سودان.
وعلى الرغم من اأن اتفاق ال�سالم وقع 
ال�سودان  وح����دة  ج��ع��ل  ���س��ع��ار  حت��ت 

طبق  بنوده  من  القليل  اأن  اال  جذابة 
الثقة  ان��ع��دام  من  زاد  مما  نية  بح�سن 
بني اجلنوبيني بحكومة ال�سمال الذين 

يتهمونها منذ فرتة طويلة بالقمع.
من  م�سلم  وه���و  ع��رم��ان  و�سيناف�س 
ال�سعبية  ل��ل��ح��رك��ة  ان�����س��م  ال�����س��م��ال 
ل��ت��ح��ري��ر ال�����س��ودان ب��ع��د خ��ي��ب��ة امله 
اخلرطوم  يف  متعاقبة  حكومات  يف 
الرئي�س ال�سوداين الب�سري وهو اأي�سا 
م�سلم من ال�سمال يف انتخابات رئا�سة 

اجلمهورية.
�سرعية  ا���س��ف��اء  يف  ال��ب�����س��ري  وي���اأم���ل 
املحكمة  اأ���س��درت  اأن  بعد  موقفه  على 
اأمرا  املا�سي  العام  الدولية  اجلنائية 
باعتقاله يف جرائم حرب ارتكبت اأثناء 
حملة للت�سدي للتمرد يف اقليم دارفور 

بغرب ال�سودان.
وق����د ي��ك��ون ع���رم���ان م��ر���س��ح��ا ب����ارزا 
اجلنوبيني  ملاليني  بالن�سبة  للرئا�سة 
مالذ  عن  بحثا  احلرب  من  فروا  الذين 
يف ال�سمال ومئات االف من ال�سماليني 
الذين اأظهروا تاأييدا للحركة ال�سعبية.

دميقراطي  بتحول  االنتخابات  وتعد 
ي�سهد  ب����اأن  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ق��ل��ي��ل��ني  ل��ك��ن 
ال�����س��ودان ت��غ��ي��ريا يف ظ��ل واح���د من 
يف  تعقيدا  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ن��ظ��م  اأك���رث 
العامل واتهام املعار�سة حلزب املوؤمتر 
عملية  يف  بالتزوير  احلاكم  الوطني 

ت�سجيل الناخبني.

ت�ساد تق�سف املتمردين على حدود ال�سودان

اجلنوب رئا�شة  انتخابات  كري" يخو�س  "�شلفا 

CNN/ دبي
قالت منظمة ان�سانية ام�س ال�سبت، اإن ال�سلطات 
الليبية تنتهك حقوق اللجوء الإريرتيني مهاجرين 
"يعني  ذل��ك  اإن  قائلة  اأرا�سيها،  على  حتتجزهم 
االإعادة  خلطر  اللجوء  ملتم�سي  تعر�س  احتمال 

الق�سرية اإىل اإريرتيا."
 وقالت "هيومن رايت�س ووت�س" املعنية بحقوق 
م�سوؤولني  متنح  الليبية  ال�سلطات  اإن  االإن�سان 
منهم  اإريرتيني  مهاجرين  مقابلة  حق  اإريرتيني 
خرق  يف  ليبيا،  يف  حمتجزين  جل��وء  متلم�سي 

حلقهم يف التما�س اللجوء."
يف  الالجئني  برنامج  مدير  فريليك،  بيل  وق��ال 
"االإريرتيون ال�ساعون اللتما�س اللجوء  املنظمة 
خ�سية اال�سطهاد يف بلدهم لهم احلق يف ال�سرية 
"وبدعوة  وت��اب��ع  طلباتهم،"  يف  النظر  اأث��ن��اء 
ورمبا  ب��ه��م،  لالجتماع  االإري��رتي��ني  امل�����س��وؤول��ني 
ترهيبهم، اأثناء االحتجاز، فاإن ليبيا ترتكب خرقًا 

ج�سيمًا حلق اأولئك االأفراد يف اللجوء."
ل�سوؤون  ال�سامية  املتحدة  االأمم  وكانت مفو�سية 
امل�سيفة  ال���دول  متتنع  ب���اأن  اأو���س��ت  ال��الج��ئ��ني 

طلباتهم  ُرف�ست  ملن  حتى  الق�سرية  االإع���ادة  عن 
اأن جميع  اإريرتيا، الأن من املرجح  اإىل  باللجوء، 
لالحتجاز  �سيتعر�سون  املُ��ع��ادي��ن  االإري���رتي���ني 

والتعذيب.
االأ�سبوعني  م����دار  ع��ل��ى  اإن����ه  امل��ن��ظ��م��ة،  وق��ال��ت 
االإريرتية  بال�سفارة  م�سوؤولون  زار  املا�سيني، 
مراكز  منها  املهاجرين،  احتجاز  مراكز  من  عددًا 
وزليتان  و�سورمان  وغربويل  وزاوي��ة  م�سراتة 
فوتوغرافية  ����س���ورًا  وال��ت��ق��ط��وا  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 

للمحتجزين.

منظمة ان�شانية تنتقد "انتهاك" ليبيا حقوق الالجئني الإريرتيني

الجئون مينيون


