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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

�أهاًل حما�س

�سقفها  �أن  ورمبا  غريها,  مثل  حما�س  �إن  �لقول  ونعيد  �سابقًا  قلنا 
�أعلنت �حلركة على ل�سان عزيز �لدويك  منخف�س عن �سو�ها, فقد 
يدعو  �ل��ذي  ميثاقها  لإلغاء  ��ستعد�دها  �ل�سفة  يف  قيادييها  �أب��رز 
وذلك  �ل��وج��ود,  يف  �إ�سر�ئيل  بحق  وقبلت  �إ�سر�ئيل,  �إب���ادة  �إىل 
مارتني  ديفيد  �لربيطاين  �ملليونري  مع  �خلليل  يف  �جتماعه  خالل 
�أبر�هامز, �لذي تلقى تاأكيدً� من �لدويك باأن قادة حما�س, وبينهم 
حكومة  وزر�ء  ورئي�س  م�سعل,  خالد  �ل�سيا�سي  مكتبها  رئي�س 
حدود  على  فل�سطينية  دول��ة  �إقامة  يدعمان  هنية,  �إ�سماعيل  غزة 
قابل  عاما   20 قبل  و�سع  �ل��ذي  حما�س  ميثاق  و�أن   ,  1967 ع��ام 
لاللغاء, لنه مل يعد هناك من يريد �إلقاء �لآخر يف �لبحر, وحما�س 
�لدويل,وخا�سة  �ملجتمع  تعلن رغبتها يف �حلو�ر مع  مثل غريها 
�إي��ر�ن, هو  �أن تلقيها دعما ماليا من  �لحتاد �لأوروب��ي, وتعرتف 

�لنتيجة �ملبا�سرة للمقاطعة و�لعقوبات �ملفرو�سة عليها.
من  �أكرث  لي�س  �لدويك,  قبل  من  �لت�سريحات  لهذه  �لالحق  �لنفي 
تاأكيد لها, فهو حني يعلن �أنه لميكن لأي قيادي يف حما�س �ملو�فقة 
�حلركة  تلك  ميثاق  باأن  للتف�سري  يعود  �حلركة,  ميثاق  �إلغاء  على 
ميثاق  للغاء  لحاجة  �أنه  ومبعنى  �إ�سر�ئيل,  تدمري  على  لين�س 
ليدعو لتدمري �لدولة �لعربية, وحماولته �لتذكري باأنه مل يتحقق 
�أي �جناز لل�سعب �لفل�سطيني بعد �أن �ألغت منظمة �لتحرير ميثاقها 
بكل  �لت�سكيك  يف  �ل�ستمر�ر  من  �أكرث  لي�س  باإ�سر�ئيل,  و�عرتفت 
ذ�ت  بدولة  تقبل  لن  �أن حما�س  و�إعالنه  �تخذتها,  �لتي  �خلطو�ت 
حدود موؤقتة, فيما تو�فق على دولة كاملة �ل�سيادة على �لأر��سي 
و�فقت  ما  على  �ملو�فقة  وحرفيًا  متامًا  يعني   ,  1967 عام  �ملحتلة 
جاهدة  ت�سعى  �حلركة  هذه  �أن  �لو��سح  لكن  وفتح,  �ل�سلطة  عليه 

لطماأنة �أبناء �لعم باأنها لت�سعى للقائهم يف �لبحر.
ملزيد من �لتعمية, طلع علينا �لقيادي �حلما�سي �سالح �لربدويل, 
يكون  ب��اأن  وي�سكك  �لدويك,  ت�سريحات  يف  جاء  ما  بع�س  لينفي 
�إ�سر�ئيل,  ب��اإب��ادة  �أب���دً�  تقل  مل  حركته  �أن  وليعلن  بها,  �أدىل  ق��د 
�إىل  �لالجئني  وعودة  �لفل�سطينيني  حقوق  ل�ستعادة  تعمل  و�أنها 
وطنهم, �أما �لإ�سر�ئيليون فلهم �أن يعودو� �إىل �لديار �لتي جاوؤو� 
مع  �لتحاور    - للعجب  يا   – �ل��ربدوي��ل  رف�س  وباملنا�سبة  منها, 
�لإ�سر�ئيليني, لكنه �أبدى �ل�ستعد�د و�لرغبة يف �لتحاور مع �لقوى 

�لدولية ملطالبتها مبعاجلة �خلطيئة �ملرتكبة بحق �لفل�سطينيني. 
ذ�كرتنا,  �سعف  على  يعتمد�ن  �حلما�سيني  �لقياديني  �أن  يبدو 
�ل�سيخ  �أنه حتى يف حياة موؤ�س�س �حلركة �ملرحوم  وباأننا ن�سينا 
�أعلنت حما�س مو�فقتها على هدنة طويلة �لأمد مع  ح�سن يا�سني, 
�إ�سر�ئيل, وهذ� ما �أعاد تاأكيده رئي�س حكومة غزه �إ�سماعيل هنية 
وحدد �لفرتة ب�ستني �سنة , يف حني يت�سيد خالد م�سعل من دم�سق 
�لعالميني �لغربيني لينقل من خاللهم �لر�سائل حول مو�فقته على 
قيام دولة فل�سطينية �سمن حدود عام 1967. ولتاأكيد هذ� �لطرح 
حدود  على  �ل�سائد  �لهدوء  يالحظ  �أن  عينني  �ساحب  لأي  ميكن 
�لقطاع , و�أن يالحظ �أي�سًا �أنه بعد مرور عام على حرب غزة تقوم 
�مل�سلح,  �لكفاح  باعتقال ومطاردة كل من يحاول ممار�سة  حما�س 
و�سوًل �إىل تدمري م�سجد كان خم�س�سًا لجتماعات جمموعة من 

�ملت�سددين �لر�ف�سني لطروحاتها.
�لنهائي تتطابق  �أن مو�قفها من �حلل  حما�س تعرف مثلما نعرف 
هنا  �ل�ساليب  �ختلفت  و�إن  و�ملنظمة,  و�ل�سلطة  فتح  مو�قف  مع 
�إمارة غزة,  �أو هناك, و�أن �خلالف �ملوؤدي حتى �لآن �إىل �نف�سال 
لي�س �أكرث من تنازع على �ل�سلطة, نخ�سى �أن يف�سي �إىل �نف�سال 
د�ئم, قد يعقبه �عرت�ف بدولتني و�حدة �سفاوية و�خرى غز�وية 
يظل  فيما  بينهما,  �سد�قة  معاهد�ت  وتعقد�ن  �ل�سفر�ء  تتبادلن 

�حلديث د�ئرً� عن وحدة �ل�سعب �لفل�سطيني.

خ���������ارج احل�������دود

عن االحتاد االماراتية

اخلرطوم / رويرتز
�بعاد  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �ل�سلطات  ق���ررت 
�قليم  �ن�سانية �جنبية يف  26 منظمة 
ب�سبب  �ل�������س���ود�ن,  غ��رب��ي  د�رف������ور 
�سادر  بيان  ذكر  ما  ح�سب  خمالفات, 
عن مفو�سية �لعون �لن�ساين �لتابعة 
لوز�رة �ل�سوؤون �لن�سانية �ل�سود�نية 
�ملعار�سة  من  ن�سطاء  قال  فيما  �م�س. 
مع  ��ستبكت  �ل�سرطة  �ن  �ل�سود�نية 
يف  م�ستقل  �نتخابي  مر�سح  �أن�سار 
�سخ�سا   31 و�عتقلت  �ل�سود�ن  �سرق 

و�أ�سابت ت�سعة �خرين بجروح.
"�إن �بعاد هذه �ملنظمات  �لبيان  وقال 
مت وفقا للمادة )11( من قانون تنظيم 
ل�سنة  �ل�سود�ن  يف  �لن�ساين  �لعمل 
�بعاد  ي��ت��م  مب��وج��ب��ه  �ل����ذي   ,2006
للقانون  وفقا  تعمل  ل  �لتي  �ملنظمات 

�ملحدد".
و��ساف �ن �عالن �بعاد �ملنظمات "جاء 
�لفنية  �للجنة  �عدتها  لتقارير  وفقا 
�ملنظمات  لعمل  و�ل��ت��ق��ومي  للمتابعة 
�ل�سود�ن",  يف  �لعاملة  �لن�سانية 
"�ن  �كت�سفت  �للجنة  �ن  �ىل  م�سري� 
�ملنظمات �ملبعدة خالفت �لقانون �لذي 

ينظم �لعمل �لن�ساين".
و��سار �لبيان �ىل �ن وز�رة �ل�سوؤون 
�لن�سانية �ل�سود�نية منحت �ملنظمات 
لتوفيق  �سهر"  مل���دة  "مهلة  �مل��ب��ع��دة 

�و�ساعها من �جل ت�سفية ح�ساباتها.
وكان �لرئي�س �ل�سود�ين عمر �لب�سري 

وحملية  �جنبية  منظمة   16 ط��رد  قد 
من د�رفور يف �عقاب ��سد�ر �ملحكمة 
�جلنائية �لدولية مذكرة �عتقال دولية 
مار�س  �ذ�ر-  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  بحقه 
حرب  جر�ئم  �رت��ك��اب  بتهمة  �ملا�سي 
�قليم  يف  �لن�����س��ان��ي��ة  ���س��د  وج���ر�ئ���م 

د�رفور.
م���ن ج��ه��ة �خ�����رى ق����ال ن�����س��ط��اء من 
�ل�سرطة  �ن  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �مل��ع��ار���س��ة 
�نتخابي  مر�سح  �أن�سار  مع  ��ستبكت 
و�عتقلت  �ل�سود�ن  �سرق  يف  م�ستقل 
�خرين  ت�سعة  و�أ�سابت  �سخ�سا   31

بجروح.
و�سكت �لحز�ب �ل�سيا�سية على نحو 
�سر�ء  وعمليات  م�سايقات  من  متكرر 
�أ�����س����و�ت وت��ره��ي��ب م���ن ق��ب��ل حزب 
بزعامة  �حل���اك���م  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر 
�لرئي�س �ل�سود�ين عمر ح�سن �لب�سري 
خالل عملية �لت�سجيل لول �نتخابات 
عاما   24 منذ  �لبالد  ت�سهدها  تعددية 

و�ملقررة يف �بريل ني�سان.
�أي  يف  ت����ورط����ه  �حل������زب  وي���ن���ف���ي 

خمالفات.
يناف�س  �ل��ذي  علي  حممد  حامد  وق��ال 
على من�سب و�يل ولية �لبحر �لحمر 
مبو�نيها  و�ل�سهرية  بالذهب  �لغنية 
�ن  �لنفط  ت�سدير  يف  ت�ستخدم  �لتي 
�ل�سرطة  رجال  من  جد�  كبري�  "عدد� 
ل  ك��ان��و�  بينما  )�ن�����س��اره(  هاجمهم 
وجرحو�  �حل���اف���الت  د�خ����ل  ي���ز�ل���و� 

ت�سعة ��سخا�س.".
�ملوؤمتر  �سابق يف حزب  وعلي ع�سو 

�لوطني.
وقال �ن �أن�ساره مل يطلبو� منه �أو من 
ت�سريحا لجر�ء م�سرية يف  �ل�سرطة 
يف  �لبلدة  جابو�  لكنهم  �سود�ن  بور 
يطلقون  وه��م  �لثالثاء  ي��وم  ح��اف��الت 

�لبو�ق و�ل�سيحات.
و�أ�ساف �أن �لمر كان �أ�سبه مبا يحدث 
عقب �لفوز مببار�ة لكرة �لقدم م�سري� 
مر�سح  وه��و  �حل��ايل  �ل���و�يل  �أن  �ىل 
�سيار�ت  ����س��ت��خ��دم  �حل��اك��م  �حل���زب 
ل�ستدعاء  حكومية  ��سعاف  وعربات 
ل��ل��ق��ي��ام مب�����س��رية يف وقت  �أن�����س��اره 
���س��اب��ق م��ن ي���وم �ل��ث��الث��اء ب���دون �أي 

عو�ئق.
��ستخد�م  �حل���اك���م  �حل����زب  وي��ن��ف��ي 
�لنتخابية  �لدعاية  يف  �لدولة  مو�رد 
قانون  ي��ح��ظ��ره  �ل�����ذي  �لم�����ر  وه����و 

�لنتخابات.
بني  م��ن  �سخ�س  �خ��ر  �ن  علي  وق���ال 
يوم  عنه  �أف���رج  �عتقلو�  �سخ�سا   31
�خلمي�س. و�أ�ساف �أن ت�سعة �أ�سخا�س 
�ل�سرطة  ��ستخدمت  عندما  �أ�سيبو� 
و�سربت  ل���ل���دم���وع  �مل�����س��ي��ل  �ل���غ���از 

�أن�ساره.
�أن هذ� يجعلهم يخ�سون ما قد  وتابع 
�لنتخابات.  خ��الل  �ل�سلطات  تفعله 
ومل تكن �ل�سرطة يف �خلرطوم �أو بور 

�سود�ن قادرة على �لدلء بتعليق.

نيويورك / اف ب
�خلا�س  �لم��ريك��ي  �ملبعوث  �لتقى 
�ىل �ل�سرق �لو�سط جورج ميت�سل 
حممود  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ب��ال��رئ��ي�����س 
جهود  ل��دف��ع  �جلمعة  �م�����س  عبا�س 
فيما   , �لو�سط  �ل�سرق  يف  �ل�سالم 
�ملتحدة  ل���المم  �ل���ع���ام  �لم����ني  �ك���د 
�لتي  للم�ساعي  دعمه  مون  كي  بان 
�جل  من  �ملتحدة  �لوليات  تقودها 
��سر�ئيل  بني  �ملفاو�سات  ��ستئناف 

و�لفل�سطينيني
ر�م  يف  ميت�سل  حم��ادث��ات  وت��ات��ي 
مع  �جتماعاته  من  ي��وم  عقب  �لله, 
يف  وكذلك  ��سر�ئيل  يف  م�سوؤولني 
�نهما  ق��ال  �للتني  ولبنان  و�سوريا 
�لتو�سل  يف  رئي�سيا  دور�  تلعبان 
�ل�سرق  يف  �سامل  �سالم  �تفاق  �ىل 

�لو�سط. 
تثمر  �ن  �مل��ت��وق��ع  غ��ري  م��ن  �ن���ه  �ل 
حم���ادث���ات ع���ن �ن���ف���ر�ج م���ع جتدد 
�خلالف بني �لفل�سطينيني و��سر�ئيل 
و�عرت�ف �لرئي�س �لمريكي بحجم 

�ل�سعوبات. 
ن�سرتها  مقابلة  يف  �وب��ام��ا  وق���ال 

عددها  يف  �لمريكية  "تامي"  جملة 
�لخري "�عتقد �ننا بالغنا يف تقدير 
)�ل�سر�ئيليني  �قناعهم  على  قدرتنا 
��ستئناف  يف  و�لفل�سطينيني(" 

مفاو�سات �ل�سالم.
�ل����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ني  �ن  و��������س������اف 
"�لبيئة  �ن  وج��دو�  و�لفل�سطينيني 
�و  �لتحالفات  وطبيعة  �ل�سيا�سية 
�لنق�سامات د�خل جمتمعاتهم بلغت 
عليهم  �ل�����س��ع��ب  م��ن  جعلت  درج���ة 

�لبدء يف حو�ر مفيد". 
�ل�سحيح  م���ن  �ن���ه  "�عتقد  وق����ال 
حتقيق  من  نتمكن  مل   .. �ننا  متاما 
�لنفر�ج �لذي كنا نرغب به" م�سيفا 
�نه لو �ن �د�رته توقعت �ل�سعوبات 
"ملا رفعت  �ل�سيا�سية على �جلانبني 

�لتوقعات �ىل هذه �لدرجة". 
و���س��غ��ط��ت و����س��ن��ط��ن ب�����س��دة على 
��سر�ئيل لتجميد بناء �مل�ستوطنات, 
عبا�س  و�سعه  �ل��ذي  �ل�سرط  وه��و 
توقف  بعد  �ملفاو�سات  ل�ستئناف 

��ستمر �كرث من عام. 
رئي�س  �ع��ل��ن  �ل��ث��اين  ت�سرين  ويف 
�ملت�سدد  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�������وزر�ء 

ملدة  تعليق  ع��ن  نتانياهو  بنيامني 
�لبناء  تر�خي�س  ل�سد�ر  ��سهر   10
�ل�سفة  يف  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ل��ل��م��ن��ازل 
�لغربية با�ستثناء �لقد�س �ل�سرقية. 

و�خلمي�س ��سار �لمني �لعام لالمم 
�نه  �ىل  بقلق  مون  كي  بان  �ملتحدة 
رغم قر�ر ��سر�ئيل �حلد من عمليات 
ز�ل  "ما  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لبناء 
لتو�سيع  �مل���ايل  و�ل���دع���م  �ل��ن�����س��اط 
�لقد�س  ويف  هناك  )�مل�ستوطنات( 

�ل�سرقية م�ستمر�".
وقال �ن "عمليات �لبناء �ل�ستيطانية 
وتخالف  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  تنتهك 
خارطة �لطريق �لتي تلزم ��سر�ئيل 

بوقف �لن�ساط �ل�ستيطاين".
�طلقتها  �لتي  �خلطة  ه��ذه  وتن�س 
�ملتحدة  )�لوليات  �لرباعية  �للجنة 
و�لمم �ملتحدة و�لحتاد �لوروبي 
وقف  ع��ل��ى   ,2003 يف  ورو���س��ي��ا( 
�لعنف وجتميد �ل�ستيطان و�ن�ساء 
�لعام  م�ستقلة  فل�سطينية  دول����ة 

.2005
و�ك��د ب��ان ك��ي م��ون �ن��ه "يف غياب 
حم����ادث����ات, ت���ر�ج���ع���ت �ل��ث��ق��ة بني 

�جلانبني", موؤكد� �نه "�ذ� مل نحقق 
قريبا,  �ل�سيا�سية  �لعملية  تقدما يف 

فقد نو�جه تر�جعا".
وز�د من تعقيد مهمة ميت�سل �عالن 
نتانياهو �لربعاء عن �سرط م�سبق 
��سر�ئيل  �ح���ت���ف���اظ  وه����و  ج���دي���د 
بتو�جد على طول �حلدود �ل�سرقية 
يف  �مل��ق��ب��ل��ة  �لفل�سطينية  ل��ل��دول��ة 

�ملنطقة �ملحاذية لالردن. 
من جهة �خرى �كد �لمني �لعام لالمم 
�ملتحدة بان كي مون دعمه للم�ساعي 
من  �ملتحدة  �لوليات  تقودها  �لتي 
�ج���ل ����س��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���س��ات بني 
����س��ر�ئ��ي��ل و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني حول 
ق�����س��اي��ا �ل��و���س��ع �ل��ن��ه��ائ��ي مب��ا يف 
�لالجئني  وم�����س��ري  �ل��ق��د���س  ذل����ك 

�لفل�سطينيني.
خالل  بحدة  �نتقد  �خ��رى,  جهة  من 
�ملتحدة  �لمم  جلنة  جل�سة  �فتتاح 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  ممار�سة  حول 
للت�سرف,  �ل��ق��اب��ل��ة  غ���ري  حل��ق��وق��ه 
�ل�ستيطاين  �ل��ن�����س��اط  ����س��ت��م��ر�ر 
مبا  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سر�ئيلي 
يف ذلك �لقد�س �ل�سرقية, موؤكد� �نه 

ويخالف  �ل��دويل  �لقانون  "ينتهك 
خارطة �لطريق".

�لتي  �جل���ه���ود  "�دعم  ب����ان  وق����ال 
ل�ستئناف  �ملتحدة  �لوليات  تبذلها 
مفاو�سات جدية حول كافة �لق�سايا 
فيها  مبا  �لنهائي  بالو�سع  �ملتعلقة 
و�لفل�سطينيني  �ل�سر�ئيليني  �م��ن 

و�حلدود و�لالجئني و�لقد�س".
غ��ي��اب حم���ادث���ات,  "يف  و�����س���اف 
�جلانبني",  ب���ني  �ل��ث��ق��ة  ت��ر�ج��ع��ت 
تقدما  ن��ح��ق��ق  مل  "�ذ�  �ن���ه  م���وؤك���د� 
فقد  قريبا,  �ل�سيا�سية  �لعملية  يف 
ت�سريحات  تر�جعا".وتاأتي  نو�جه 
بينما  �ملتحدة  ل��المم  �ل��ع��ام  �لم��ني 
يقوم �ملبعوث �لمريكي �ىل �ل�سرق 
بجولة  ميت�سل  ج����ورج  �لو����س���ط 
ميت�سل  �ج����رى  �مل��ن��ط��ق��ة.وق��د  يف 
�مل�سوؤولني  مع  حمادثات  �خلمي�س 
�سعيه  �ط�����ار  يف  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
�لفل�سطينية  �ملفاو�سات  ل�ستئناف 
من  �كرث  منذ  �ملجمدة  �ل�سر�ئيلية 
�ىل  بقلق  مون  كي  بان  عام.و��سار 
��سر�ئيل  قر�ر  من  �لرغم  وعلى  �نه 
�ل�سفة  يف  بناء  عمليات  م��ن  �حل��د 

لتو�سيع  �ل��دع��م  ز�ل  "ما  �لغربية 
ومتويل �لتو�سع هناك ويف �لقد�س 

�ل�سرقية م�ستمر�".
وقال �ن "عمليات �لبناء �ل�ستيطانية 
وتخالف  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  تنتهك 
خارطة �لطريق �لتي تلزم ��سر�ئيل 

بوقف �لن�ساط �ل�ستيطاين".
�طلقتها  �لتي  �خلطة  ه��ذه  وتن�س 
�ملتحدة  )�لوليات  �لرباعية  �للجنة 
و�لمم �ملتحدة و�لحتاد �لوروبي 
وقف  ع��ل��ى   ,2003 يف  ورو���س��ي��ا( 
�لعنف وجتميد �ل�ستيطان و�ن�ساء 
�لعام  م�ستقلة  فل�سطينية  دول����ة 
على  ح����رب�  ب��ق��ي��ت  ل��ك��ن��ه��ا   .2005

ورق.
"�لن�ساط  �ن  مون  كي  بان  و��ساف 
�ل����س���ت���ي���ط���اين ي���ق���و����س �ل��ث��ق��ة 
نتيجة  وي�����س��ت��ب��ق  �جل��ان��ب��ني  ب���ني 
�ملفاو�سات �ملقبلة لقامة دولة د�ئمة 
بحد  �ل��دول��ت��ني  ح��ل  ��سا�س  وي��ه��دد 

ذ�ته".
و�كد �ن �ملجتمع �لدويل "ل يعرتف 
�ل�سرقية  للقد�س  ����س��ر�ئ��ي��ل  ب�سم 
�لر����س��ي  م��ن  ج���زء�  ت�سكل  �ل��ت��ي 

�لفل�سطينية �ملحتلة".
�ىل  �ل��ت��و���س��ل  "ينبغي  و�����س���اف 
و�سيلة عرب �ملفاو�سات لكي ت�سبح 
تعي�سان  لدولتني  عا�سمة  �لقد�س 
جنبا �ىل جنب يف �سالم و�من, مع 
ب�ساأن  �جلميع  من  مقبولة  ترتيبات 

�لماكن �ملقد�سة".
قلقه  ب��ان عن  �خ��رى, عرب  من جهة 
من "�لو�سع �لن�ساين �خلطري" يف 
غزة بعد �كرث من عام على �لهجوم 
�ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع �ل���ذي 

ت�سيطر عليه حركة حما�س.
"�ملحا�سبة على  وعرب عن ��سفه لن 
حلقوق  �لدويل  للقانون  �لنتهاكات 
تتم  "مل  �ل���ن���ز�ع  خ���الل  �لن�سان" 
ب�سكل منا�سب" كما دعت �ليه جلنة 

م�ستقلة تابعة لالمم �ملتحدة.
�ملدعي  �لتي يرئ�سها  �للجنة  وكانت 
�لدويل �ل�سابق ريت�سارد غولد�ستون 
بارتكاب  وحما�س  ��سر�ئيل  �تهمت 

جر�ئم حرب خطرية خالل �لنز�ع.
"وقف  �ىل  ب�����ان  دع�����ا  و�خ��������ري�, 
�ملدنيني  ول�ستهد�ف  للعنف  كامل 
يطلقها  ب�سو�ريخ  �ل�سر�ئيليني" 
قطاع  م��ن  فل�سطينيون  نا�سطون 
غزة. كما دعا �ىل رفع �حل�سار �لذي 
على   2007 منذ  ��سر�ئيل  تفر�سه 

غزة.

بان يدعم املفاو�سات بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني

ميت�سل يلتقي عبا�س و�سط ت�ساوؤم ب�ساأن �ل�سالم يف �ل�سرق �لأو�سط 

وا�سنطن / اف ب
ق���ال���ت ت���ق���اري���ر ���س��ح��ف��ي��ة �م�������س �ن وزي���ر 
رحب  �ل��ق��رب��ي  بكر  �ب��و  �ليمني  �خل��ارج��ي��ة 
هيالري  �لمريكية  �خلارجية  وزيرة  بدعوة 
من  �ل��ي��م��ن  يعمل  ب���ان  �خل��م��ي�����س  كلينتون 
يف  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  م�ستقبله  �ج��ل 
�ملتحدة  �لوليات  �لتي متولها  �طار �جلهود 
هذ�  يف  �لتنمية  وت�سجيع  �لره��اب  ملكافحة 

�لبلد.
و�دلت كلينتون يف بهذه �لت�سريحات خالل 

زيارة �لقربي �ىل و��سنطن.
وق��ال��ت يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف م�����س��رتك معه  
لتطوير  �ملا�سية  �ل�سنة  يف  بجد  "عملنا 
عالقات بناءة و�يجابية مع �ليمن يف جمايل 

�لمن و�لتنمية".
�لتز�ما  ر�أي��ن��ا  �ننا  بقوة  "نعتقد  و��سافت 
ف��ع��ل��ي��ا وف���ع���ال م���ن ج��ان��ب ح��ك��وم��ة �ليمن 
يف  �لقاعدة  وخ�سو�سا  �ملتطرفني  مبحاربة 

�سبه جزيرة �لعرب يف �ل�سهر �لخرية".
"��سارة �يجابية  ور�أت �ن هذ� �لعمل ي�سكل 

جد�" تبني عليها �لوليات �ملتحدة.
�لبلدين  �ن  �لم��ريك��ي��ة  �ل���وزي���رة  وت��اب��ع��ت 
�ن  ميكن  ل  بيننا  �ل��ع��الق��ات  �ن  "يدركان 
مو�سحة  فقط",  �لرهابيني  حول  تتمحور 
�مل�ساكل  بع�س  لت�سوية  �ملثلى  "�لطريقة  �ن 

�لقائمة هي ��سرت�تيجية تنموية فعلية".
من  تريد  �ملتحدة  �لوليات  �ن  �ىل  و��سارت 
�ليمن بذل جهود �بعد من خطة �لنقاط �لع�سر 
�لقت�سادية �لتي تقدم بها �لرئي�س علي عبد 

�لله �سالح.
وقالت "قلنا بو�سوح �نه لدينا توقعات ولنا 
�حلق يف �لعمل مع حكومة �ليمن مع قيامنا 
مل�سلحة  ذل��ك  يكون  �ن  نريد  لننا  بالتنمية 

�سعب �ليمن".
و��سافت "نريد �ن نرى نتائج على �لر�س. 
ونريد  �لره��اب  مكافحة  جلهود  نتائج  نرى 
�لمر  يتعلق  عندما  مماثلة  نتائج  ن��رى  �ن 

بالتنمية".
وت��اب��ع��ت ك��ل��ي��ن��ت��ون �ن��ه��ا ت��ع��ت��ق��د �ن وزي���ر 
يف  �لآخ��ري��ن  �مل�سوؤولني  وك��ب��ار  �خلارجية 
�حل��ك��وم��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة ي���درك���ون �حل��اج��ة �ىل 

حتقيق مثل هذه �لنتائج.
وقدمت �لوكالة �لمريكية للم�ساعدة �لدولية 
�ىل �ليمن م�ساعدة بقيمة 125 مليون دولر 

على ثالث �سنو�ت.
وقالت كلينتون �ن "جناح هذه �ل�ستثمار�ت 
�لقيام  ع��ل��ى  �ل��ي��م��ن  ق�����درة  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
�جل  م��ن  �ل�����س��روري��ة  �ل�سعبة  ب��اخل��ي��ار�ت 
وحماية  �قت�ساده  و��سالح  �د�رت��ه  حت�سني 
وتاأمني  �لف�ساد  وحم��ارب��ة  �لن�سان  حقوق 

مناخ �ف�سل لالعمال و�ل�ستثمار".
�طلق  "�ليمن  �ن  �ل��ق��رب��ي  ق���ال  ج��ه��ت��ه,  م��ن 
بر�مج تنموية خالل �لعو�م �لثالثة �ملا�سية 
�ن  �ىل  م�سري�  جريئة",  ��سالحات  و�ج��رى 
ميلك  ل  �ليمن  �ن  �ىل  مرده  �لنتائج  "غياب 
�ج��ل تطبيق هذه  م��ن  �ل�����س��روري��ة  �مل����و�رد 

�ل�سالحات".
�لوليات  "م�ساعدة  �ن  �ل��ق��رب��ي  و����س��اف 
يف  �لمور"  ت�سهيل  يف  �ست�ساهم  �ملتحدة 

�ليمن.
�سباط   27 يف  �لربعاء  �لوزير�ن  و�سيلتقي 
حول  م��وؤمت��ر�  �ست�ست�سيف  �لتي  لندن  يف 

�ليمن يف ذلك �لتاريخ.
�ل  يجب  �ن��ه  حمللون  ر�أى  �خ��رى  جهة  من 
مبكافحة  �ل��ع��رب  وح��ل��ف��اوؤه  �ل��غ��رب  يكتفي 
�ليمن  م�ساعدة  يريدون  كانو�  �ذ�  �لره��اب 
ي�ستغلون  �لذين  �ملت�سددين  خطر  �خماد  يف 
�ل�سر�عات �لد�خلية و�لفقر و�سعف �ل�سلطة 

�ملركزية.
�سوؤون  يف  �خل���ب���رية  ه��ي��ل  ج��ي��ن��ي  وق���ال���ت 
)ي�سمل  �لغرب نهجا  يتبنى  �أن  "يجب  �ليمن 
�أه���د�ف���ا فورية  �حل��ك��وم��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا( ي��ح��دد 
�أو�سع نطاقا  ملكافحة �لرهاب يف �طار عمل 
يحاول معاجلة �ل�سغوط �لقت�سادية �لبعد 

مدى ويقلل من حدة �لتوتر�ت �ل�سيا�سية."

�ليمن  ع��ن  بحثا  كتبت  �ل��ت��ي  هيل  وتابعت 
قائلة  �لبحثية  ه��او���س  ت�����س��ات��ام  ملوؤ�س�سة 
غربيا  م��وق��ف��ا  �سيتطلب  ه���ذ�  �ن  ل��روي��رتز 
موحد� ودعما من جري�ن �ليمن �لعرب ف�سال 

عن �سريك يف �ليمن ميلك �لر�دة و�لقدرة.
�مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا يف  �ل���ولي���ات  جتتمع 
لبحث  �لربعاء  لندن  �لربيطانية  �لعا�سمة 
�سبل مكافحة �لت�سدد وت�سجيع �ل�سالح يف 
�لله  عبد  علي  �لرئي�س  يحكمه  �ل��ذي  �ليمن 

�سالح )67 عاما( منذ ما يقرب من 32 �سنة.
�لزعيم  م��ع  �لغربية  �ل��ق��وى  تعامل  وكيفية 
للطرفني  ح�سا�سة  م�ساألة  �مل���رو�غ  �ليمني 

�للذين ل تت�سابك م�ساحلهما �ل جزئيا.
و�سعى �سالح �حلري�س على �حل�سول على 
ت�سوير  �ىل  �لمريكيني  و�لتمويل  �ل��دع��م 
�أعد�ئه �لد�خليني وهم �ملتمردون �حلوثيون 
�جلنوبيون  و�لن��ف�����س��ال��ي��ون  �ل�����س��م��ال  يف 
�لغا�سبون من �حلكومة على �أنهم مرتبطون 

جميعا بتنظيم �لقاعدة بطريقة �و �أخرى.
ويعرتف �ملحلل �ليمني عبد �لغني �لرياين 
�ل�سابق  "�جلهادي"  لعبه  �ل��ذي  �ل��دور  ب��اأن 
طارق �لف�سلي يف �حلركة �جلنوبية "�أك�سب 
حترك �حلكومة لتحويل �لتمويل �ملخ�س�س 
�لحتجاجات  لخ���م���اد  �لره�����اب  مل��ك��اف��ح��ة 
�مل�سروعة يف �جلنوب مزيد� من �ل�سرعية."

يف  تكمن  �لرئي�سية  �ليمن  م�سكلة  �أن  ويرى 
�سوء �حلكم.

�حلرب  يف  �لن�سر  حتقيق  ميكن  "ل  وق��ال 
�لد�ة  م���ن  جت��ري��ده��ا  دون  �ل���ق���اع���دة  ���س��د 
�لرئي�سية �لتي ت�ستخدمها يف �لتجنيد وهي 
�لظلم و�لفتقار �ىل �سيادة �لقانون و�لف�ساد 

�مل�ست�سري �لذي �أفقر �أغلبية �ل�سعب."
ويقول �لبنك �لدويل �ن نحو 42 يف �ملئة من 
�لبالغ عددهم 23 مليون ن�سمة  �ليمن  �سكان 
�ليوم.  يف  دولري��ن  من  �أق��ل  على  يعي�سون 
خالل  م�ستوياته  �أدن���ى  �ىل  �ل��ري��ال  وه��ب��ط 
�نتاج  و�نخف�س  �ل���س��ب��وع.  ه��ذ�  ���س��ن��و�ت 
يف  �ملئة  يف   70 �لتناق�س  يف  �لخ��ذ  �لنفط 
�لفرتة من كانون �لثاين �ىل �كتوبر ت�سرين 
�لغاز  �سادر�ت  ت�ستطيع  ول   .  2009 �لول 

�جلديدة �سد �لفجوة.
�ليمن  �سكان  يت�ساعف عدد  �أن  �ملنتظر  ومن 
خالل 20 عاما لكن �لوظائف �سحيحة بالفعل 

ومو�رد �ملياه ترت�جع.
و�أ�سفر �ل�سر�ع مع �حلوثيني يف �ل�سمال عن 
�لف   200 نحو  ونزوح  �لقتلى  �لف  �سقوط 
�لدولة  �أم��و�ل  وي�ستنزف   .  2004 عام  منذ 
على �لرغم من �أن �ل�سعودية �ملانح �لرئي�سي 
لليمن بد�أت قتال �ملتمردين على حدودها يف 

ت�سرين �لثاين.

�ليمن يرحب بدعوة كلنتون �ىل تعزيز جهوده يف جمال �لتنمية

CNN / بلدوين
هاجمت ملي�سيات �حلزب �لإ�سالمي على مدينة بلدوين يف و�سط �ل�سومال �م�س 
�جلمعة بعد قتال عنيف �ساركت فيها عنا�سر من ملي�سيات �سومالية متناحرة, 
وفقًا ل�سهود عيان. فيما حذر �ملتمردون �ل�سالميون يف �ل�سومال كينيا من غزو 
�لبالد, وفقا  �لتي تقع حتت �سيطرتهم باجلزء �جلنوبي من  �ملناطق �حلدودية 

لتقارير �عالمية ن�سرت �م�س .
ونقلت �إذ�عة �سبيلي عن �سهود عيان قولهم �إن �لقتال �ندلع يف وقت مبكر �جلمعة 
�لتي  �ملدينة  يف  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  وعنا�سر  �لإ�سالمي  �حلزب  عنا�سر  بني 
�سهدت هدوءً� ن�سبيًا خالل �لأيام �لقليلة �ملا�سية, فيما كانت �مللي�سيات حتت�سد 

للمعركة على مايبدو.
لأهل  مقر  على  بالهجوم  با�سر  �لإ�سالمي  �حل��زب  �أن  �إىل  �لعيان  �سهود  و�أ�سار 
�ل�سنة خارج �لبلدة, وتبع ذلك ��ستباك عنيف بني �جلانبني, غري �أنه مل ترد �أي 
�أي من �جلانبني  معلومات عن �سقوط قتلى وجرحى يف �ملعارك, فيما مل يعلن 

�ملتحاربني عن هذه �ل�ستباكات.
كذلك �ندلع قتال عنيف بني عنا�سر �حلزب �لإ�سالمي وعنا�سر من "�أهل �ل�سنة 
ولية  يف  بلدوين  من  كيلومرتً�   20 بعد  على  ب��اردي��ري  قرية  يف  و�جلماعة" 

هري�ن.
وكان تقرير ملفو�سية �سوؤون �لالجئني قد �أفاد باأن ما يقارب من 63 �ألف �سومايل 
�مل�سلحة,  و�مللي�سيات  �حلكومية  �لقو�ت  بني  �لقتال  من  هربًا  منازلهم  من  فرو� 

خالل 19 يومًا.

يحذرون كينيا من غزو بالدهم

�ملتمردون يهجمون على 
بلدوين و�ســط �ل�سومال

ال�سرطة ت�ستبك مع معار�سني قبل االنتخابات

�ل�سود�ن يبعد 26 منظمة �ن�سانية من د�رفور 

فل�ضطينيان يرميان احلجر �ضد قوات االحتالل


