
القد�س / اف ب
االثنني  ام�س  اال�سرائيلية  ال�سرطة  فر�ست 
قيودا على الدخول اىل باحة احلرم القد�سي 
الوقت  يف  اليهودي  الف�سح  عيد  اقتتراب  مع 
الذي يقو�س فيه قرار ا�سرائيل بناء وحدات 
ا�ستيطانية جديدة يف القد�س ال�سرقية فر�س 

ا�ستئناف مفاو�سات ال�سالم.
اغالق  اي�سا  اال�سرائيلية  ال�سلطات  وقتتررت 
ال�سفة الغربية املحتلة حتى 6 ني�سان "لدواع 
الذي  اليهودي  الف�سح  عيد  مبنا�سبة  امنية" 
م�ساء  وتنتهي  االثنني  م�ساء  احتفاالته  تبداأ 

اخلام�س من ني�سان.
وتاأتي هذه القيود على حركة تنقل فل�سطينيي 
قبل  متتعتتهتتودة  قتتيتتود  وهتتي  التتغتتربتتيتتة،  ال�سفة 
كتتل عيد يتتهتتودي، يف التتوقتتت التتذي ربتتط فيه 
)ليبيا(  بتت�تتستترت  قتتمتتتتتهتتم  يف  التتتعتتترب  التتتقتتتادة 
اال�سرائيلية- املفاو�سات  ا�ستئناف  االحتتد 
يف  لال�ستيطان  التتتتتام  بالوقف  الفل�سطينية 

االرا�سي املحتلة.
واعلن ميكي روزنفيلد الناطق با�سم ال�سرطة 
باحة احلرم  بدخول  ال�سماح  ان  اال�سرائيلية 
الفل�سطينيني  بتتالتترجتتال  �سيح�سر  القد�سي 
عتتامتتا ويحملون  اعتتمتتارهتتم 50  تتتفتتوق  التتذيتتن 
�سكان  ي�ستثني  ما  القد�س،  يف  دائمة  اقامة 

ال�سفة الغربية.
وا�ساف ان قرار املنع ال ينطبق على الن�ساء 
جميع  على  باملقابل  ينطبق  ولكنه  امل�سلمات، 
الزوار غري امل�سلمني، من دون ان تو�سح اىل 

متى �سي�ستمر العمل بقرار املنع هذا.
االق�سى  م�سجد  ي�سم  الذي  القد�سي  واحلرم 
ال�سريفني  احلرمني  ثالث  هو  ال�سخرة  وقبة 
يف اال�سالم، وهو اي�سا املكان االكرث قد�سية 

ا�سم  عليه  يطلقون  التتذيتتن  لليهود  بالن�سبة 
+جبل الهيكل+.

البلدة  االقتت�تتستتى و�تتتستتتوارع  بتتاحتتة  و�تتستتهتتدت 
اآذار/ منت�سف  ال�سرقية  القد�س  يف  القدمية 

مار�س مواجهات عنيفة على خلفية �سيا�سية-
والقوات  فل�سطينيني  متظاهرين  بني  دينية 
اجلرحى  ع�سرات  عن  ا�سفرت  اال�سرائيلية 
يف  جريحا  و15  الفل�سطينيني  �سفوف  يف 

�سفوف القوات اال�سرائيلية.
واندلعت تلك املواجهات يف القد�س ال�سرقية 
فل�سطينيون  نفذها  تظاهرات  ختتالل  املحتلة 
اعيد  تاريخي  كني�س  تد�سني  على  احتجاجا 
عن  و"دفاعا  التتقتتدميتتة  التتبتتلتتدة  يف  تتترمتتيتتمتته 
اال�سرائيلية  احلكومة  اعطت  بعدما  القد�س" 
�سكنية  وحتتتدة   1600 بتتنتتاء  عتتلتتى  موافقتها 
املدينة  من  ال�سرقي  ال�سطر  يف  ا�ستيطانية 

املقد�سة.
اال�سرائيلية  التت�تتستترطتتة  يف  �تتستتابتتط  وكتتتتان 
ال�سرطة  عنا�سر  من  االالف  ان  االحتتد  اعلن 
"حول  �سيما  وال  التتقتتد�تتس  يف  �سينت�سرون 
الف�سح  الهيكل+"، وذلك خالل ا�سبوع  +جبل 
بذكرى  التتيتتهتتود  فيه  يحتفل  التتتذي  التتيتتهتتودي 

خروجهم من م�سر بح�سب التوراة.
وقال ال�سابط ان "ال�سرطة لن ت�سمح بح�سول 
يف  العام  بالنظام  اختتالل  اي  او  تظاهرة  اي 
الهيكل+ من جانب اي كان، �سواء من  +جبل 
من  ام  )اال�سرائيلي(  اليمني  متطريف  جانب 

جانب م�سلمني متطرفني".
والتتتتقتتتتد�تتتتس التتت�تتتستتترقتتتيتتتة حمتتتتتور نتتتتتتتزاع بني 
فاحلكومة  واال�تتستترائتتيتتلتتيتتني،  الفل�سطينيني 
هي  ب�سطريها  القد�س  ان  توؤكد  اال�سرائيلية 
ال�سرائيل،  واملوحدة"  "االبدية  العا�سمة 
القد�س  جعل  الفل�سطينيون  يتتريتتد  حتتني  يف 

ال�سرقية عا�سمة دولتهم املن�سودة.
واعلنت احلكومة اال�سرائيلية خالل اال�سابيع 
يف  عتتتدة  ا�ستيطانية  متت�تتستتاريتتع  عتتن  التتفتتائتتتتتة 

دبلوما�سية  بازمة  ت�سبب  ما  ال�سرقية  القد�س 
بينها وبني وا�سنطن التي حتاول عبثا احياء 

عملية ال�سالم امل�سلولة منذ اكرث من عام.
�سرت  متتديتتنتتة  يف  التت�تتستتنتتويتتة  قمتهم  وختتتالل 
التتلتتيتتبتتيتتة االحتتتتد دعتتتم التتتقتتتادة التتعتترب موقف 
الذي  عبا�س  حمتتمتتود  الفل�سطيني  الرئي�س 
ا�سرائيل،  مع  املفاو�سات  ا�ستئناف  يرف�س 
حتتتتتى تتتلتتك غتتتري املتتبتتا�تتستترة التتتتتتتي �تتستتبتتق له 
التتقتترارات  قبل  ا�ستئنافها  على  وافتتتق  وان 
اال�ستيطانية االخرية، ما مل تراجع ا�سرائيل 
عن تلك القرارات.واكد القادة العرب يف قرار 
"ا�ستئناف  ان  �سرت  قمة  ختام  يف  ا�سدروه 
املفاو�سات يتطلب الوقف الكامل لال�ستيطان 
اال�سرائيلي يف االرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
القادة  دعتتا  كما  ال�سرقية".  القد�س  فيها  مبا 
اىل  اوباما  بتتاراك  االمريكي  الرئي�س  العرب 
الذي  واال�سا�سي  املبدئي  مبوقفه  "التم�سك 
دعا فيه اىل الوقف الكامل ل�سيا�سة اال�ستيطان 
النمو  ذلك  يف  مبا  املحتلة  االرا�سي  كافة  يف 

الطبيعي ويف القد�س ال�سرقية".
دون حقيبة يف احلكومة  الوزير من  ان  غري 
يف  ع�سو  وهتتتو  بتتيتتغتتن،  بيني  اال�تتستترائتتيتتلتتيتتة 
االثنني  اكتتد  اال�سرائيلية  االمنية  احلكومة 
االمريكيون  ميار�سها  التتتتتي  "ال�سغوط  ان 
النهم  يتمنونه،  ملتتا  معاك�سة  نتائج  �ستوؤتي 
بذلك يدفعون الفل�سطينيني والعرب اىل اخذ 

مواقف اكرث ت�سددا".
املوحدة  "القد�س  العامة  لتتالذاعتتة  وا�تتستتاف 
هي عا�سمة ا�سرائيل ولي�س هناك من فر�سة 
على االطالق يف ان نتخلى عن �سيادتنا على 
ال  ال�سالم  احليوية  م�ساحلنا  وعتتن  املدينة 

ميكن ان يفر�س فر�سا".
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ترجمة: املدى
انتقادات  اوباما  بتتاراك  االأمريكي  الرئي�س  يواجه 
الفل�سطيني  ال�سراع  مع  تعامله  ب�ساأن  املحافظني 
القمة  فيه  انتتعتتقتتدت  التتتذي  التتوقتتت  اال�تتستترائتتيتتلتتي،يف 

العربية.
القمة العربية ال توحي  اأن اجتماعات  ويف احلقيقة 
و�سفتها  كما  او  الكثري  منها  يتوقع  بتتقتترارات  عتتادة 

�سحيفة االهرام "قمة اأخرى عرجاء".
فان مو�سوعات كثرية طرحت  ذلك  الرغم من  وعلى 
للبحث من اجل تفعيل املوقف العربي جتاه ا�سرائيل 
ومنها اقراح بدعم ت�سكيل دولتني فل�سطني واخرى 

ا�سرائيل بطبيعة احلال اأو دولة واحدة ت�سم الكيانني 
با�سم ا�سراتني اقرحها الرئي�س الليبي منذ اأكرث من 

عام يف لقاء مع النيويورك تاميز.
املناداة  كانت  االأختترية  العربية  القمة  �سعارات  ومن 
واحدة  قوة  للوقوف  والتوحيد  العربية  بامل�ساحلة 
التي  العربية  امل�ساحلة  هذه  اأن  كما  ا�سرائيل  جتاه 
خارجية  وزراء  2002،�سغلت  عام  مببادرة  طرحت 

العرب قبل انعقاد القمة.
رئي�سة  ب�سورة  النقا�س  اأثتتار  الذي  املو�سوع  ولكن 
هو:"هل يتوجب متديد مهلة الت 120 يومًا املمنوحة 
اآذار  من   3 التتت  يف  بتتداأت  التي  الفل�سطينية  لل�سلطة 

مناق�سة  اىل  ا�سرائيل"؟،اإ�سافة  مع  حمادثات  لبدء 
كيفية انقاذ القد�س وكما يبدو فان هذه املو�سوعات 
تتطرق بو�سوح اىل العالقات االمريكية اال�سرائيلية 
وكانت هناك تقارير ت�سري اىل طلب اإدارة اوباما من 
القادة  الطالع  املكتوبة  العهود  من  �سل�سلة  نتنياهو 
حوار  لبدء  تاأييدهم  ت�سلم  وبالتايل  عليها  العرب 
جديد بني الطرفني هذا على الرغم من حتديد اوباما 

تاأريخا له.
التو�سل  اجل  من  لل�سغط  اوباما  جهود  على  وردًا 
اىل حل لل�سراع الفل�سطيني اال�سرائيلي علق خبري 
طلبات  قتتدم  اوبتتامتتا  قائاًل:"اأن  متتوؤختترًا  ا�سرائيلي 

والقادة  وفل�سطني  ا�سرائيل  قتتادة  قبل  من  بالتنازل 
العرب املوؤيدين الأمريكا وكان نتنياهو الوحيد الذي 

اجاب ب�سكل جزئي عليها.
كافة  اوباما  طلبات  رف�ست  فقد  العربية  التتدول  اأمتتا 
املفاو�سات  موا�سلة  الفل�سطينية  ال�سلطة  ورف�ست 
ومع ذلك فان نتنياهو كان الوحيد الذي تلقى انتقادًا 

�سديد اللهجة من اإدارة اوباما.
حماوالت  التتعتترب  التتقتتادة  دعتتم  عتتدم  فتتان  وبالتاأكيد 
اوباما خللق ديناميكية جديدة متوجهة للتو�سل اىل 
�سالم مبني على الثقة بني اجلانبني، و�سف من قبل 
االأمريكية"،كما  لتتالإدارة  اأمتتل  خيبة  بت"اأكرب  البع�س 

العام  يف  لل�سعودية  االأختترية  اوباما  زيتتارة  و�سف 
"�سرب  واأن  االطتتتالق  على  امل�سجعة  املا�سي،بغري 
اأن  االمريكية  االإدارة  على  نفد"،واأن  قد  ال�سعودية 
جديدة  �سيا�سة  اتباع  معها  خا�سة  عالقات  اأرادت 

جتاه ا�سرائيل.
تبدو  االختترى  العربية  والتتتدول  ال�سعودية  ان  كما 
"اأن تقبل او ترف�س" تلك  مقتنعة ورا�سية ب�سيا�سة 

االقراحات.
يقولون  كما  وهم  فعله؟  العرب  على  الذي  ما  ولكن   
ال ميتلكون �سيئًا ليعطوه بعد اأن ا�سبحت ارا�سيهم 

حمتلة من قبل ا�سرائيل.

نظر  وجتتهتتة  متتن  التت�تتستتراع  ق�سية  يف  امل�سكلة  اإن 
ا�سرائيل اأن املطلوب منها التخلي عن اأرا�س ثم تبقى 
ال  ذلك،وقد  مقابل  ال�سالم يف  يتحقق  ان  انتظار  يف 
اأعوام   10 قبل  لبنان  من  ان�سحبت  قد  فهي  يتحقق، 
ومل تلق جزاء مع ذلك وكذلك االأمر اإثر ان�سحابها من 

غزة قبل خم�سة اأعوام.
اإن مبادرة اوباما يف بناء الثقة بني الطرفني مقاربة 

جيدة ولكنها مع اال�سف مل تلق التاأييد من العرب.

عن الغارديان  

م�����������ب�����������ادرة اوب�����������ام�����������ا ب����������ن ال����������ع����������رب واإ���������س��������رائ��������ي��������ل!

CNN / سنعاء�
اأي  الله �سالح  اليمني علي عبد  الرئي�س  نفى 
م�سريًا  اليمن،  يف  االأمريكية  للقوات  وجتتود 
اأن  ال�سربات التي وجهت الأوكار تنظيم  اإىل 
القاعدة يف بالده مل تكن اأمريكية اإمنا مينية، 
اأمنية  معلومات  تتتبتتادل  وجتتتود  عتتن  وحتتتتدث 
موؤمتر  فيما دعت �سنعاء خالل  البلدين.  بني 
"ا�سدقاء اليمن" الذي بداأ اعماله يف ابوظبي 
الوفاء  اىل  املانحة  اجلتتهتتات  االثتتنتتني،  امتت�تتس 

بااللتزامات املالية .
تلفزيونية  مقابلة  يف  اليمني  الرئي�س  واأكتتد 
مع قناة "PBS"  االأمريكية، اإىل اأن حكومته 
تنظيم  �سد  هتتتوادة  دون  حربها  �ستوا�سل 

القاعدة حتى الق�ساء عليه اأو ا�ست�سالمه.
واأ�سار �سالح يف املقابلة التي اأوردتها وكالة 
نفيه  متتعتتر�تتس  يف  "�سباأ"  اليمنية  االأنتتتبتتتاء 
اتفاقية  اأو  معاهدة  اأو  اأمريكية  قوات  وجود 
االأرا�سي  يف  التواجد  التتقتتوات  لتلك  تخول 
اليمنية، اإىل وجود كوادر حمدودة يف جمال 

التدريب.
اأمريكي ميني يف جمال  تن�سيق  عن  وحتدث 
التي  ال�سربات  باأن  جازمًا  املعلومات،  تبادل 

وجهت اإىل تنظيم القاعدة كانت مينية.
تقارير  بتتعتتد  اليمني  التترئتتيتت�تتس  نتتفتتي  ويتتاأتتتي 
اأ�سارت  املا�سي،  الثاين  كانون  يف  اأمريكية 
واأجهزة  اأمريكية  ع�سكرية  فرق  م�ساركة  اإىل 
�سرية  عتتمتتلتتيتتات  يف  اأمتتريتتكتتيتتة  ا�تتستتتتتختتبتتارات 
القاعدة  ملالحقة  اليمنية  القوات  مع  م�سركة 
�ستة  على  الق�ساء  عتتن  اأ�تتستتفتترت  التتيتتمتتن،  يف 
يف  "القاعدة  حركة  قيادات  اأبتترز  من   15 من 

اجلزيرة العربية".
ونقلت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" عن قيادات 
اأن  هويتها،  ك�سف  رف�ست  رفيعة،  اأمريكية 
العمليات، التي وافق عليها الرئي�س االأمريكي، 
باراك اأوباما، بداأت  قبل �ستة اأ�سابيع و�سارك  
العمليات  "قيادة  من  العنا�سر  ع�سرات  فيها 
وتنح�سر   ،)JSOC( امل�سركة"  اخلا�سة 

متتالحتتقتتة وت�سفية  التت�تتستتريتتة يف  التتقتتوة  متتهتتام 
العنا�سر امل�ستبه باالإرهاب.

اال�ست�ساريني  فتتريتتق  اإن  التتتتتقتتريتتر  وزعتتتتم 
االأمريكيني ال ي�سارك يف عمليات املداهمة تلك، 
لها، وو�سع  التخطيط  مهامه يف  تنح�سر  بل 
االإ�سراتيجيات وتوفري االأ�سلحة والذخرية، 

اال�ستخباراتية  املعلومات  توفري  جانب  اإال 
احل�سا�سة.

اأوباما  التتعتتمتتلتتيتتات، وافتتتق  تتتلتتك  متتن  وكتتجتتزء 
التي  الفائت  االأول  كتتانتتون   24 �سربة  على 
اجتماعًا  حتتيتتنتتهتتا،   اعتتتتتقتتد  فيما  ا�تتستتتتتهتتدفتتت، 
مع  ميني،  اأ�سل  من  اأمريكي  العولقي،  الأنور 

ورغم  للقاعدة،  االإقليمية  القيادات  من  عتتدد 
يقتل  ومل  العولقي  ت�ستهدف  مل  العملية  اأن 
فيها، اإال اأن اأ�سمه اأ�سيف اإىل قائمة مواطنني 
اأمريكيني ت�ستهدفهم "قيادة العمليات اخلا�سة 

امل�سركة" اأما لالعتقال اأو القتل.
ويتتربز التقرير متتدى التتتتتورط االأمتتريتتكتتي يف 

اليمن، الذي بدت اأطره العري�سة تظهر للعيان 
االأمريكي  التتدور  ميثل  وقتتد  املا�سي،  ال�سهر 
هناك حتديًا  �سيا�سيًا للرئي�س اليمني ، الذي 
االأمريكي  الدعم  بني  املتتوازنتتة  عليه  يتوجب 
الع�سائر  جانب  من  حمتمل  عنيف  فعل  ورد 
ال�سيا�سية  اجلتتمتتاعتتات  جتتانتتب  اإىل  اليمنية 

يف  اأمريكي  تدخل  يعتربونه  قد  ملا  والدينية 
�سوؤون اليمن.

وجاء  تقرير "وا�سنطن بو�ست" بعد ت�سريح  
القربي  اأبتتوبتتكتتر  اليمني  اخلتتارجتتيتتة  لتتوزيتتر 
اأمريكي  بتدخل  تقبل  "ال  بتتالده  اإن  فيه  قتتال 
على  قادر  اليمن  الأن  اأرا�سيها،  مبا�سر،" على 
لتنظيم  الت�سدي 

القاعدة.
يف  القربي  وقتتال 
 CNNلت حديث 
التتتتتواليتتتتتات  اإن 
تعلمت  املتتتتتحتتدة 
متتتتتتتن جتتتتتاربتتتتهتتتتا 
اأفغان�ستان  يف 
اأن  والتتتتتتعتتتتتتراق، 
املبا�سر  التتتتتدختتل 
يف�سي  اأن  ميكن 
هتتتتتزميتتتتتة،  اإىل 
اأن  اأكتتتتتتتتد  لتتتكتتتنتتته 
"ترحب  بتتتتتتتالده 
من  بتتتاملتتت�تتتستتتاعتتتدة 
ودول  اأمتتتتريتتتتكتتتتا 
الدعم  يف  اأختتترى 
تي  ا ر �ستخبا ال ا
والعتاد والعدة."

موؤمتر  ختتالل  �سنعاء  دعتتت  اختتترى  جهة  متتن 
"ا�سدقاء اليمن" الذي بداأ اعماله يف ابوظبي 
الوفاء  اىل  املانحة  اجلتتهتتات  االثتتنتتني،  امتت�تتس  
اربع  قبل  قطعتها  التي  املالية  بااللتزامات 
�سنوات مل�ساعدة اليمن الذي يعاين من الفقر 

وتهديدات القاعدة.
وزارة  وكتتيتتل  التتلتته،  عبد  �تتستترف  ه�سام  وقتتتال 
الدويل  التعاون  لقطاع  والتنمية  التخطيط 
يف اليمن، يف كلمة امام امل�ساركني يف املنتدى 
�سبه  يف  الفقري  البلد  هتتذا  لتتدعتتم  املخ�س�س 
احلاحا  تتتزداد  احلاجة  ان  العربية،  اجلزيرة 
لتتتتتوفتتري املتتتتتوارد املتتالتتيتتة عتترب وفتتتاء اجلهات 

يف  قطعتها  التي  املالية  بااللتزامات  املانحة 
يف  والبطالة  الفقر  من  للحد  لندن  يف   2006

اليمن.
قامت  احلكومة  ان  اليمني  املتت�تتستتوؤول  واكتتتد 
بتتا�تتستتالحتتات ولتتكتتن التتطتتريتتق ال يتتتزال طويال 
ملواجهة  اجلتتهتتود  جميع  ت�سافر  متتن  بتتد  وال 
التحديات التي تعوق م�سرية التقدم وتن�سف 

دعائم االمن واال�ستقرار.
والتتتقتتتى عتتبتتد التتلتته كتتلتتمتتتتته هتتتذه امتتتتام ممثلي 
يف  بتتتداأوا  وغربية  عربية  دولتتة   20 حتتواىل 
يومني  ي�ستغرق  اجتماعا  االثتتنتتني  ابوظبي 
االقت�ساد  م�سائل  مكلفة  عمل  جمموعة  ي�سم 
واحلكم الر�سيد مت ت�سكيلها يف اطار جمموعة 
املانيا  متتن  كتتل  برئا�سة  اليمن"  "ا�سدقاء 

واالمارات.
منتدى  هتتتو  اليمن"  "ا�سدقاء  واجتتتتتمتتاع 
عقد  دويل  متتوؤمتتتر  ختتالل  انتت�تتستتىء  للمانحني 
نهاية كانون الثاين/يناير يف لندن حول فكرة 
تقدمي الدعم لليمن يف مواجهة تنظيم القاعدة 

يف �سبه اجلزيرة العربية.
وكان اليمن ياأمل يف احل�سول على م�ساعدات 
عاجلة لتمويل خطة امنائية يف ختام اجتماع 
يف  �سباط/فرباير  نهاية  يف  املانحني  لكبار 
حتقيق  دون  انتهى  االجتماع  لكن  الريا�س، 
 24 اليمن  �سكان  عدد  ويبلغ  ملمو�سة.  نتائج 
خط  حتت  منهم   %45 قرابة  يعي�س  مليونا، 
النقد  و�سندوق  احلكومة  ارقتتام  وفق  الفقر، 
التتتدويل. وتتتواجتته التتبتتالد حتتتديتتات متتع توقع 
 10 بتتني  متتا  ختتالل  النفطي  خمزونها  ن�سوب 
نفطية  اكت�سافات  غياب  ظل  يف  �سنة   12 اىل 
جديدة.وا�سافة اىل تهديدات تنظيم القاعدة، 
احلركة  اجلنوبي"،  "احلراك  اليمن  يواجه 
النف�سال  املوؤيدين  جتمع  التي  االحتجاجية 
من  التتبتتالد  تعاين  كما  �سنعاء.  عتتن  اجلتتنتتوب 
بتتني اجلي�س  احلتترب  متتن  ا�سهر  �ستة  عتتواقتتب 
التت�تتستتمتتال والتي  واملتتتتتمتترديتتن احلتتوثتتيتتني يف 

انتهت بوقف الطالق النار يف 12 �سباط.

مب���������س����اع����دت����ه����ا    " ال���������وف���������اء   " اىل  امل������ان������ح������ن  ت������دع������و  ������س�����ن�����ع�����اء 

ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ي��ن��ف��ي وج�����ود ق�����وات اأم��ري��ك��ي��ة يف ب���اده

 طرابل�س / اف ب
اقراحه  واجهها  التي  االنتقادات  على  القذايف  معمر  العقيد  الليبي  الزعيم  رد   
البلد اىل دول عدة على ا�سا�س  تق�سيم نيجرييا اىل دولتني بعر�س تق�سيم هذا 

اتني اقتداء بنموذج يوغو�سالفيا ال�سابقة.
ت�سريحه  ان  قوله  القذايف  عن  االثنني  الر�سمية  الليبية  االنباء  وكالة  ونقلت 
قالوا  الذين  احلكوميني  النيجرييني  من  نفر  "ت�سريح  على  تعليقا  ياأتي  هتتذا 
م�سيحية  دولتني  اىل  تق�سيمها  باقراحه  نيجرييا+"  واقع  يجهل  القذايف  +ان 

وم�سلمة، وهو اقراح القى ا�ستهجان احلكومة النيجريية.
وقال القذايف "فعال ات�سح ما قاله هوؤالء ان نيجرييا لي�ست مكونة من جزاأين، 
وهناك  باال�ستقالل،  يطالب  واجلنوب  الغرب  يف  +اليوربا+  �سعب  هناك  وامنا 
يطالب  +االإيتتتجتتتاو+  �سعب  وهتتنتتاك  واجلتتتنتتتوب،  التت�تتستترق  يف  +االأيتتتبتتتو+  �سعب 

باال�ستقالل، وهناك �سعب +االأيروا+ يف ال�سمال يطالب باقامة دولة +اإيروا+".
دولتني  اىل  التق�سيم  م�سكلتها  يحل  ال  نيجرييا  اإن  قتتالتتوا،  كما  "فعال  وتتتابتتع 
تطالب  الدين،  عن  النظر  بغ�س  اختترى،  �سعوب  هناك  بل  وا�سالمية،  م�سيحية 

باال�ستقالل".
الفائت،  العام  االفريقي  لالحتاد  الدورية  الرئا�سة  توىل  التتذي  القذايف،  وكتتان 
اقرح يف 16 اذار/مار�س اثر مواجهات طائفية دارت بني امل�سلمني وامل�سيحيني 
يف و�سط نيجرييا تق�سيم هذا البلد اىل دولتني على غرار ما ح�سل العام 1947 

عندما جرى التق�سيم بني الهند وباك�ستان.
اياه  متهمة  م�سوؤولة"  "غري  القذايف  ت�سريحات  نيجرييا  اعتربت  االثر  وعلى 

بتبني "مواقف م�سرحية"، وا�ستدعت �سفريها يف طرابل�س للت�ساور.
االحتاد  م�سكلة  ت�سبه  بل  فقط،  الهند  ت�سبه  ال  "نيجرييا  ان  القذايف  واو�سح 
ا�ستقلت هذه  ثم  نيجرييا،  مثل  �سعوب،  عدة  على  قائما  كان  الذي  اليوغ�ساليف 

ال�سعوب وانتهى االحتاد اليوغ�ساليف ب�سالم".
منوذج  هو  احلالة  هتتذه  يف  لنيجرييا  املماثل  النموذج  فتتان  "بالتايل  وا�ساف 
من  اعلن  الذي  كو�سوفو،  اىل  ا�سافة  دول  �ست  اىل  ق�سمت  التي  يوغ�سالفيا"، 

جانب واحد ا�ستقالله عن �سربيا يف �سباط/فرباير 2008.
ويبلغ عدد �سكان نيجرييا نحو 150 مليون ن�سمة وتعترب البلد الذي ي�سم اكرب 

عدد من ال�سكان يف القارة االفريقية.
وغالبية ال�سكان يف �سمال البالد من امل�سلمني يف حني ان الغالبية يف اجلنوب 
من امل�سيحيني واالرواحيني. ووقعت املواجهات الطائفية يف مدينة جو�س التي 

ت�سكل خط التما�س بني ال�سمال واجلنوب.

القذايف يعر�س تق�سيم 
نيجرييا اىل عدة دول

االق�سى ب��اح��ة  اىل  ال��دخ��ول  على  ق��ي��ودًا  تفر�س  ا���س��رائ��ي��ل 

اخلرطوم / رويرتز
قالت تقارير �سحفية ام�س ان متمردي 
هليكوبر  طائرتي  اأ�سقطوا  دارفتتتور 
وذلتتك  التت�تتستتوداين  للجي�س  تتتابتتعتتتتتني 
الذي  القتال  عتتن  التقارير  اأحتتتدث  يف 
بني  املتعرثة  ال�سالم  حمتتادثتتات  عكر 

اخلرطوم ومتمردين اخرين.
�سقوط  عن  ال�سوداين  اجلي�س  واأعلن 
طائرتي هليكوبر له ب�سبب م�سكالت 
اأن تكون الطائرتني قد  فنية لكنه نفى 

تعر�ستا لهجوم.
وقال ابراهيم احللو من جماعة جي�س 
املتتتتتمتتردة لرويرز  التت�تتستتودان  حتتتريتتر 
ان  باري�س  متتن  الهاتف  عتترب  متحدثا 
هتتاجتتمتتت مواقع  التتقتتوات احلتتكتتومتتيتتة 
يوم  دارفتتتتتتور  جتتنتتوب  اجلتتمتتاعتتة يف 

ال�سبت.
وقال ان قوات جي�س حترير ال�سودان 
اأطتتلتتقتتت التتنتتار عتتلتتى اثتتنتتتتتني متتن هذه 
يف  منهما  واحتتدة  و�سقطت  الطائرات 
الثانية  �سقطت  بينما  اال�ستباك  موقع 
نياال  متتديتتنتتة  اىل  طتتريتتقتتهتتا  يف  وهتتتي 

عا�سمة جنوب دارفور وقال احللو ان 
احلكومة تقول ان احلرب انتهت ولكن 

ذلك جمرد دعاية.
واحدا  ال�سودان  حترير  جي�س  وكتتان 
متتتن جتتمتتاعتتتتتني حتتمتتلتتتتتا التت�تتستتالح �سد 
متهمني   2003 عام  اخلرطوم  حكومة 
اياها باهمال وتهمي�س االقليم الواقع 

غرب ال�سودان.
ويرف�س عبد الواحد حممد النور زعيم 
املتمردين املقيم يف باري�س التفاو�س 
متتع اخلتترطتتوم ورفتت�تتس وقتتفتتا الطالق 
بتتني احلكومة  تتتوقتتيتتعتته  جتتترى  التتنتتار 
وامل�ساواة  العدل  وحرجة  ال�سودانية 

املتمردة يف دارفور ال�سهر املا�سي.
ويتتتعتتتلتتتن جتتيتت�تتس حتتتتريتتتر التتت�تتتستتتودان 
اجلي�س  هتتجتتوم  عتتلتتى  متتتتتكتترر  ب�سكل 
منطقة  يف  متتواقتتعتته  على  التت�تتستتوداين 
وقعت  منذ  دارفتتور  بو�سط  متترة  جبل 
اخلتترطتتوم االتتتفتتاق متتع حتتركتتة العدل 
وامل�ساواة االقوى ع�سكريا يف فرباير 
ان  االغتتاثتتة  منظمات  وتتتقتتول  �سباط. 
اال�ستباكات يف املنطقة اأدت اىل نزوح 

االف اال�سخا�س.
املتحدث  ختتالتتد  التت�تتستتوارمتتي  ورفتت�تتس 
اأعلنه  متتا  التت�تتستتوداين  اجلي�س  با�سم 
املتمردون من ا�سقاط للطائرتني وقال 
ثاين  هو  ال�سودان  حترير  جي�س  ان 
الف�سل  ادعتتاء  حتتتاول  متمردة  حركة 

يف احلادث.
�سقطتا  الطائرتني  ان  لرويرز  وقتتال 
اأعتتتطتتتال فتتنتتيتتة وان اأحتتتتتدا مل  بتت�تتستتبتتب 

ي�سقطهما اأو ي�ستهدفهما.
لوكالة  خالد  قتتال  منف�سل  بيان  ويف 
طائرة  ان  )�سونا(  ال�سودانية  االنباء 
من الطائرتني اأ�سابها عطل بينما كانت 
تطري على ارتفاع منخف�س يف منطقة 

�ستايا بني مدينتي كا�س ونياال.
يف  ا�ستعلت  النار  اأن  البيان  واأ�ساف 
دخلت  عندما  الثانية  الطائرة  حمتترك 
فيه الرمال اأثناء حماولتها انقاذ طاقم 
اأنه مل  واأ�ساف خالد  الطائرة االوىل. 

تقع ا�سابات.
وتتتتوقتتتفتتتت حمتتتتادثتتتتات التتت�تتتستتتالم بني 
واملتت�تتستتاواة واحلكومة  التتعتتدل  حتتركتتة 

العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  ال�سودانية 
اتفاق  الدوحة منذ مت توقيع  القطرية 

وقف اطالق النار يف فرباير �سباط.
من  املفاو�س  عمر  ح�سن  اأمني  وانتقد 
التت�تتستتودانتتيتتة حركة  طتتترف احلتتكتتومتتة 
العدل وامل�ساواة وقال لل�سحفيني يف 
اخلرطوم يوم ال�سبت ان احلركة غري 

جادة ب�ساأن املحادثات.
ملتزمة  لتتيتت�تتستتت  احلتتتركتتتة  ان  وقتتتتتال 
وانها  احلكومة  اأ�تتستترى  عن  بتتاالفتتراج 
خرقت وقتتف اطتتالق التتنتتار املتتوقتتع يف 

الدوحة.
يف  امل�سوؤول  الفقي  طاهر  قتتال  بينما 
ان  لتترويتترز  وامل�ساواة  العدل  حركة 
املحادثات و�سلت اىل درجة اجلمود. 
وت�سر احلركة على تاأجيل االنتخابات 
يف  املتتقتتررة  والت�سريعية  الرئا�سية 
االنتخابات  ان  قائلة  ني�سان  ابتتريتتل 
ال  بينما  اأجريت  ما  اذا  مهزلة  �ستكون 

يزال ال�سراع دائرا.
تتتغتتيتتري موعد  اخلتتترطتتتوم  ورفتت�تتستتت 

االنتخابات.

متمردو دارفور ي�سقطون طائرتن للجي�س ال�سوداين

دبي / اف ب
ا�سدرت حمكمة اماراتية حكما باعدام 17 هنديا بتهمة قتل باك�ستاين خالل م�سادة بني 
ذكرت  كما  املحافظة،  ال�سارقة  امارة  تهريب اخلمور يف  متناف�سة يف جمال  ع�سابات 

ال�سحف املحلية االثنني.
واو�سحت �سحيفة "ذي نا�سينل" ان حمكمة ال�سارقة ال�سرعية االبتدائية ا�سدرت حكما 
الهندية، يف ق�سية قتل �سخ�س من اجلن�سية  باالعدام على 17 �سخ�سا من اجلن�سية 
الباك�ستانية وا�سابة ثالثة اآخرين يف م�ساجرة ن�سبت بينهم ب�سبب جتارة اخلمور يف 

منطقة ال�سجعة ال�سناعية يف امارة ال�سارقة يف كانون الثاين/يناير 2009.
املوت  حتى  الباك�ستاين  �سربوا  اجلناة  ان  باالنكليزية  الناطقة  ال�سحيفة  وا�سافت 
هوؤالء  ا�سابة  عن  ا�سفر  ما  مواطنيه  من  ثالثة  �سربوا  كما  حديدية  ق�سبان  بوا�سطة 

بجروح بالغة.
واندلع ال�سجار بني ع�سابتني متناف�ستني يف جمال االجتار باخلمور، املحظورة متاما 

يف ال�سارقة )�سمال(، وح�سل يف جممع ل�سكن العمال املهاجرين.
واو�سحت ال�سحيفة انها املرة االوىل التي ت�سدر فيها حمكمة اماراتية حكما باالعدام 

على هكذا عدد كبري من اال�سخا�س.
وا�سافت ان ال�سلطات االمنية اعتقلت حواىل 50 �سخ�سا بعد ال�سجار اال ان املحكمة 

حكمت باعدام ال17 االكرث �سلوعا من بينهم باجلرمية.
امارة دبي  ملا هو عليه االمر يف  ال�سارقة، خالفا  او تناولها يف  ويحظر بيع اخلمور 

املجاورة حيث ي�سمح بتقدمي الكحول يف احلانات واملطاعم املرخ�س لها بذلك.

الق�ساء االماراتي يحكم على 17 
هنديا باالعدام


