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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

اأوباما يرتاجع ل�صالح 
نتنياهو

ـــــــدود خـــــــــارج احل

ي�شعر  �أن  �أوب����ام����ا  ب������ار�ك  �الم���رك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ح���ق  م���ن 
باالإحباط،ب�شبب تعرث جهود �ل�شالم يف �ل�شرق �الأو�شط،لكن 
ذلك،�شو�ء  عن  �مل�شوؤولية  ببع�س  ولو  ي�شعر  �أن  و�جبه  من 
�إد�رت���ه  م��و�ق��ف  �شعيد  على  �ل�����ش��خ�����ش��ي،�أو  �ل�شعيد  على 
بقرب  تب�شرنا  �لفارغ،وهي  �جلوز  من  �لكثر  �أطعمتنا  �لتي 
يفر�شه  �ل��ذي  و�جبها  من  وتن�شحب  �ل�شر�ع،لتعود  �نتهاء 
�ال�شر�ئيليني  �أن  تعلن  �ل��دويل،ث��م  للمجتمع  تزعمها  عليها 
كان  مهما  �شر�عهما  لت�شوية  جاهزين  لي�شا  و�لفل�شطينيني 
�أي  مار�شت  و��شنطن،وكاأنها  متار�شه  �ل��ذي  �ل�شغط  حجم 
�شغط على �لدولة �لعربية،�لتي تو��شل فر�س حقائق جديدة 
ماأمولة،بينما  �أو  حمتملة  ت�شوية  �أي��ة  �الأر���س،ت��ع��رق��ل  على 
�ملنطقة،وهي  عو��شم  بني  �ملكوكية  مبعوثها  بجوالت  تكتفي 
جوالت ثبت �أنها الت�شمن وال تغني من جوع وي�شح و�شفها 

باجلوالت �ل�شياحية.
ويحق لنا �أن ن�شاأل �شاكن �لبيت �الأبي�س،عن �إعالنه �أن �إحالل 
�ل�شالم يف �ملنطقة هو �أحدى �الأولويات �لرئي�شية الإد�رته،وما 
لتنفيذ  �الد�رة  تلك  �تخذتها  �ل��ت��ي  �لعملية  �خل��ط��و�ت  ه��ي 
لتقدم  يذكر  �أمل  لديه  لي�س  �أنه  يب�شرنا  �أن  �الأولوية،قبل  تلك 
�لو�شول  �الأو���ش��ط،وك��اأن  �ل�شرق  يف  �ل�شالم  باجتاه  �شريع 
�إىل �ل�شالم �ملن�شود يتم مبجرد �لتمنيات وال يحتاج لالأعمال 
�الو�شط  �ل�شرق  �شر�ع  تاريخ  �أن  يعرف  ال  �ل�شاحلة،وكاأنه 
�لقانون �لدويل �لذي يدين �الحتالل،وكاأنه يجهل  وال يتبنى 
من  �أك��رث  منذ  م�شتمر  و�جل���والن  وغ��زة  �ل�شفة  �ح��ت��الل  �أن 
�ربعني عاما،من دون �أن تتحرك �الد�ر�ت �المركية �ملتعاقبة 
حاالت  يف  تفعل  �لتنفيذ،كما  مو�شع  �لدويل  �لقانون  لو�شع 
�إنهاء ذلك �الحتالل �لذي يتحول يوميًا  م�شابهة،و�لعمل على 
�إىل م�شاألة عوي�شة غر قابلة للحل،ومبا يعني ��شتمر�ره �إىل 

ما النهاية.
�ل�شغوط  على  ع�شية  ��شر�ئيل  �أن  يعتقد  �أوب��ام��ا  ك��ان  �إذ� 
عظمى،و�أنه  دول��ة  �أنها  وه��م  �شغط  حتت  و�قعًا  يكون  فانه 
�ملتطرفني  ذر�ع  يل  ع��ل��ى  �ل���ق���ادر  ب��ل��ده  �إم���ك���ان���ات  ي��ج��ه��ل 
�الإ�شر�ئيليني،و�إفهامهم �أنهم لي�شو� فوق �لقو�نني �لدولية،هذ� 
�إن مل نتحدث عن �مل�شلحة �المركية �ملبا�شرة من حل �ل�شر�ع 
�شلميًا،قبل �أن نتحدث عن و�جبها �الخالقي جتاه ذلك،ولي�س 
نتنياهو  �ندفاع  جلم  على  ق��ادرة  غر  و��شنطن  �أن  �شحيحًا 
�أن   �شحيحًا  �مل��ح��ت��ل��ة،ول��ي�����س  �الر�����ش���ي  يف  �ال���ش��ت��ي��ط��اين 
�لواليات �ملتحدة ال ميكنها فر�س حلول يف بع�س �ل�شر�عات 
�المناط  لنبذ  م�شتعدة  �ل�شر�عات  ه��ذه  �أط���ر�ف  تكن  مل  م��ا 
�الطر�ف  هذه  كانت  �إذ�  �إنه  يقول  �لو�قع  للعد�ء،الن  �لقدمية 
وال  لل�شغوط  ال  بحاجة  تكون  لن  �لعد�ء،فانها  لنبذ  م�شتعدة 
يقول  كما  �المركي  �لرئي�س  كان  بينها،و�إذ�  للتو�شط  حتى 
�ل�شالم،فانه  عملية  ��شتئناف  �أمام  �لعقبات  �شاأن  من  قد هون 
بذلك يدين نف�شه وهو يعرتف بانه بذل وعودً� مل يكن و�ثقًا 
قائد  �لعامل من  ما ينتظره  بها،ولي�س هذ�  �لوفاء  �إمكانية  من 

�لدولة �القوى.
و�جل���الد  �ل�شحية  ب��ني  ي�����ش��اوي  �أوب���ام���ا  �أن  م��وؤ���ش��ف��ًا  ي��ب��دو 
�ملتعنتة،ومو�قف  �ال�شر�ئيليني  مو�قف  بني  ي�شاوي  وه��و 
�إ�شر�ره  �إع���الن  �ملت�شاهلة،ويبدو  و�ل��ع��رب  �لفل�شطينيني 
�لد�ئمني،كمن  و�مل�شاركة  و�حل�شور  �مل�شاعي  مو��شلة  على 
يخاطب جمموعة من �ل�شذج،خ�شو�شًا وهو يوؤكد �أن �لتو�شل 
�ىل �شالم يف �ل�شرق �الو�شط  �شي�شتغرق وقتًا طوياًل،يرت�فق 
�مل�شاعر  مد�عبة  يتجاهل  مل  �الحباطات،لكنه  من  �لعديد  مع 
و�ملنطق  �لعقل  غياب  يف  �ل�شائدة  �أنها  يبدو  �لتي  �لعربية 
�أي وقت" بتغير جوهري يف  �أح��دً� يف  "يفاجئ  باأال  فيعدنا 
�أنه لي�س هناك  ��شرت�تيجية �ل�شالم يف �ل�شرق �الأو�شط،رغم 
قر�ر حتى �الآن،الأن يعر�س �حلل �لذي ير�ه لل�شر�ع. والندري 
حكومة  ق��ر�ر  على  باالطالع  له  �شمحت  �ن�شغاالته  كانت  �إن 
نتنياهو �الخر بطرد ع�شر�ت �آالف �لفل�شطينيني من وطنهم 

يف خطوة توؤكد مو�قفه جتاه �ل�شالم.

متابعة اخبارية:
كما كان متوقعا، �النتخابات يف �ل�شود�ن 
لتغييب  روتينية  �ج��ر�ء�ت  �شوى  تكن  مل 
�ن  �ملوؤكد  من  وبات  �ل�شيا�شية،  �لتعددية 
كل ما حتدث عنه جيمي كارتر هو حم�س 
يف  فالرجل  قا�شرة"،  �شيا�شية  "روؤية 
طريقه �ىل �لرت�جع عما قاله يف بد�ية �يام 

�القرت�ع.
�أول  يف  �الأ���ش��و�ت  ف��رز  عمليات  وب���د�أت 
�ل�شود�ن  ت�شهدها  ت��ع��ددي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات 
تهديد�ت  و���ش��ط  وذل���ك   ،1984 ع��ام  منذ 
بنتائج  �أب���دً�  تعرتف  ل��ن  باأنها  �ملعار�شة 
�نتخابات ُتظهر �أن حزب �ملوؤمتر �لوطني 
وذلك  فيها،  كبر�  ف��وز�  حقق  ق��د  �حل��اك��م 
"لطاملا �أن �القرت�ع قد �شهد عمليات تزوير 

على نطاق و��شع".
�ملعار�شة،  �أح���ز�ب  م��ن  �لعديد  �تهم  فقد 

�ل���ت���ي ك���ان���ت ق���د ق��اط��ع��ت �الن��ت��خ��اب��ات 
�لواليات،  ام  وحكَّ و�لت�شريعية  �لرئا�شية 
�حل���زب �حل��اك��م، ب��زع��ام��ة �ل��رئ��ي�����س عمر 
�أ�شو�ت  تزوير  مبحاولة  �لب�شر،  ح�شن 

�لناخبني.
�لقليلة  �ملعار�شة  �الأح���ز�ب  بع�س  �أن  �إالَّ 
�ملعقدة،  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي 
�ملنتجة  �ل��ب��الد  حتويل  �إىل  ترمي  و�ل��ت��ي 
عقود  �أع��ق��اب  يف  دميقر�طية  �إىل  للنفط 
�لتقارير  و�شفت  فقد  �الأهلية،  �حلرب  من 
للحزب  �لتابعني  �ملر�قبني  عن  �ل�شادرة 
لالنتخابات  �الأولية  �لنتائج  ب�شاأن  �حلاكم 

باأنها "�أ�شعب من �أن ُت�شدَّق".
�ملر�شحني  �أح��د  خ��ال��د،  �لعزيز  عبد  وق��ال 
هنالك  يكون  �أن  �أت��وق��ع  "كنت  للرئا�شة: 

تزوير، ولكن لي�س �إىل هذ� �حلد".
قبل  من  ر�شمي  تعليق  �أي  بعد  ي�شدر  مل 

له  �ملعار�شة  مز�عم  ب�شاأن  �حلاكم  �حلزب 
ُتعلن  لن  �لتي  �النتخابات  نتائج  بتزوير 

نتائجها �إال بعد عدة �أيام.
و�أ�شاف قائال: "�أنا مذهول، فهذه فو�شى، 

ولي�شت �نتخابات."
خا�شت  �لتي  �ملعار�شة  �الأحز�ب  �أكرب  ا  �أمَّ
خم�شة  ��شتمرت  �لتي  �النتخابات  غمار 
�لدميقر�طي،  �أي��ام، وهو حزب �الحت��ادي 
فقال �إنه تلقى تقارير ب�شاأن وقوع خمالفات 

وجتاوز�ت يف كافة �أنحاء �لبالد.
"�شئمنا"

وقال �شالح �لبا�شا، م�شوؤول �الت�شال يف 
�حلزب �ملذكور: "كل �شيء فا�شد متاما. لقد 

�شئمنا، ولن نعرتف بهذه �النتخابات".
�النتخابات  ُقبيل  ح  �شرَّ قد  �لبا�شا  وك��ان 
قائال �إنه "متاأكد" من �أن حزبه �شوف يفوز 
بحاكمية �شت من واليات �لبالد. لكنه عاد 

�أن  ي��ب��دو  �إن���ه  ليقول  �جلمعة  �أم�����س  ي��وم 
�حلزب مل يفز باأي من �ملنا�شب تلك.

تعليق ر�شمي من  �أي  بعد  هذ� ومل ي�شدر 
قبل �حلزب �حلاكم ب�شاأن مز�عم �ملعار�شة 
له بتزوير نتائج �النتخابات �لتي لن ُتعلن 

نتائجها �إال بعد عدة �أيام.
لكن �أحد �أع�شاء �حلزب �حلاكم قال لوكالة 
ت�شعى  �مل��ع��ار���ش��ة  �إن  ل��الأن��ب��اء  روي����رتز 
بقوله:  م�شيفا  خ�شارتها،  على  للتغطية 

ذلك." تقول  �خلا�شرة  �الأحز�ب  "كل 
مز�عم تزوير

وكانت مز�عم قد �نت�شرت على نطاق و��شع 
���ش��اب��ق ح���ول ح�����ش��ول عمليات  يف وق���ت 
تالعب باأ�شو�ت �لناخبني، �شو�ء من قبل 
�أن�شار �لب�شر يف �شمال �لبالد، �أو من قبل 
�أن�شار �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 

يف �جلنوب.

من جانبه، قال �لرئي�س �الأمريكي �ل�شابق، 
موؤ�ش�شته  ���ش��ارك��ت  �ل���ذي  ك��ارت��ر،  جيمي 
يف  �الن��ت��خ��اب��ي��ة  �لعملية  ���ش��ر  مب��ر�ق��ب��ة 
�حلكم  الأو�ن��ه  �ل�شابق  من  �إن��ه  �ل�شود�ن، 
جرت  قد  كانت  �إذ�  وما  �النتخابات،  على 

يف �أجو�ء حرة ونزيهة �أم ال.
ف�شنوجه  باالنتخابات،  فوزنا  �أُع��ل��ن  �إذ� 
مل  �لتي  تلك  حتى  �الأح���ز�ب،  لكل  �لدعوة 
�حلكومة،  يف  معنا  ت�شرتك  لكي  ت�شارك، 

الأن تلك حلظة حرجة يف تاريخنا.
�لدين، ع�شو بارز يف حزب  غازي �شالح 

�ملوؤمتر �لوطني �حلاكم يف �ل�شود�ن 
و�أ�شاف كارتر قائال �إن �النتخابات �شهدت 
�لت�شويت.  �مل�شكالت على م�شتوى  بع�س 
�أن  �حتمال  من  متاأكد�  لي�س  �إن��ه  قال  لكنه 
بعينه  مر�شحا  حابت  قد  �حلكومة  تكون 

دون �آخر.

�تفاق �شالم
�نتهت  �ل��ت��ي  �الن��ت��خ��اب��ات  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 
�خل��م��ي�����س �مل��ا���ش��ي ه��ي ج���زء م��ن �تفاق 
�ل�����ش��الم �ل���ذي ج���رى �ل��ت��و���ش��ل �إل��ي��ه بني 
�أنهى  قد  كان  و�لذين  و�جلنوب،  �ل�شمال 
�الأهلية  عقدين من �حلرب  عام 2005  يف 

يف �لبالد.
�الأح���د  �الق�����رت�ع  ب����د�أت عملية  ه���ذ� وق���د 
�ملا�شي وكان من �ملقرر �أن ت�شتمر عمليات 
لكن جرى  فقط.  �أي��ام  ملدة ثالثة  �الق��رت�ع 

متديدها الحقا ليومني �إ�شافيني.
م�شد�قية  الختبار  �النتخابات  وتعر�شت 
�ملعار�شة  �أح����ز�ب  بع�س  ق���ررت  ب��ع��دم��ا 
من  خمتلفة  م�شتويات  مقاطعة  �لرئي�شية 
�لت�شويت، متهمة �لرئي�س �لب�شر وحزبه 

�حلاكم بالتزوير.
دعوة حكومية

"ريال  ميكن �لتن�شغيل با�شتخد�م برنامج 
بالير"، �و "ويندوز ميديا بالير

���ه �الأربعاء  وك���ان �حل���زب �حل��اك��م ق��د وجَّ
يف  مبا  �ملعار�شة،  جماعات  �إىل  �ل��دع��وة 
قاطعت  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �الأح�����ز�ب  ذل���ك 
�النتخابات، للم�شاركة يف �حلكومة �ملقبلة 

�إذ� ما فاز يف �النتخابات.
�خل���ط���وة  ت���ل���ك  يف  �مل����ر�ق����ب����ون  ور�أى 
�لناجم عن �تهامات  لر�أب �ل�شدع  حماولة 
�ملعار�شة للحكومة بالتالعب و�لتزوير يف 

�النتخابات.
�حلاكم،  �حل��زب  يف  �لبارز  �لع�شو  وق��ال 
فوزنا  �أُع��ل��ن  "�إذ�  �ل��دي��ن:  ���ش��الح  غ���ازي 
ب��االن��ت��خ��اب��ات، ف�����ش��ن��وج��ه �ل���دع���وة لكل 
لكي  ت�شارك،  �لتي مل  تلك  �الأح��ز�ب، حتى 
ت�شرتك معنا يف �حلكومة، الأن تلك حلظة 

حرجة يف تاريخنا".

احلوثيون يخرقون الهدنة 

هجم��ات وق��وع  خ�صي��ة  اليم��ن  يف  امني��ة  اج��راءات 

�سنعاء / الوكاالت 
حول  �المنية  �الج���ر�ء�ت  تعزيز  مت 
و�ملن�شاآت  �الج��ن��ب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ار�ت 
خ�شية  وذل����ك  �ل��ي��م��ن  يف  �حل��ي��وي��ة 
وقوع �عتد�ء�ت، على ما �علنت �م�س 

�ل�شبت �لد�خلية �ليمنية.
بيان ��شدرته  �ل��وز�رة يف  ت�شر  ومل 
قالت  �ن��ه��ا  غ��ر  ت��ه��دي��د حم����دد،  �ىل 
�نها ��شدرت تعليمات �ىل م�شوؤويل 
�ملحافظات  وباقي  �شنعاء  يف  �المن 
�الربعاء  من  بد�ية  �الم��ن  "بتعزيز 

حول �ملن�شاآت �حليوية".
وط���ل���ب���ت �ل������������وز�رة م�����ن ه������وؤالء 
يومية  تقارير  توجيه  �مل�����ش��وؤول��ني، 
�ليها حول �من �ملن�شاآت �لنفطية �لتي 
ترتكز يف مناطق جنوب �شرق �لبالد 
�نت�شار  �ي�شا من مو�قع  �لتي تعترب 

�لقاعدة.
بعمليات  �ل��ق��ي��ام  �ل�����وز�رة  وط��ل��ب��ت 
باالمن  �مل��ك��ل��ف��ة  ل��ل��وح��د�ت  م��ر�ق��ب��ة 
"�لوقاية من كل �عتد�ء" على  بهدف 

لكل  "و�لت�شدي  �حليوية  �ملن�شاآت 
طارىء".

وبح�شب م�شدر يف وز�رة �لد�خلية 
فان �لوحد�ت �ملكلفة حماية �ملن�شاآت 
�لنفطية يف حمافظات �شبوه وماأرب 
بوحد�ت  ��شتبد�لها  مت  وح�شرموت 
مو�جهة  "على  ت��دري��ب��ا  للتو  �ن��ه��ت 
�ي���دي  ع��ل��ى  �الرهابية"  �الع���م���ال 

مدربني �ردنيني.
و����ش���ددت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ي��م��ن��ي��ة منذ 
عنا�شر  �شد  �شيا�شتها  ��شهر  ب�شعة 
مفرت�شني يف �لقاعدة وكثفت غار�تها 
�جلوية على مالذ�ت مفرت�شة لتنظيم 

��شامة بن الدن.
م�شوؤولون  ق����ال  �خ����رى  ج��ه��ة  م���ن 
�لنار  فتحو�  �حلوثيني  �ن  �جلمعة 
فوق  حت��ل��ق  ع�شكرية  ط��ائ��رة  ع��ل��ى 
�أخطر  من  و�ح��دة  يف  �شعدة  مدينة 
�حلرب  النهاء  �لهدنة  خ��رق  ح��و�دث 

يف �شمال �لبالد.
تقول  �ل���ت���ي  �ل���ط���ائ���رة  ت�����ش��ب  ومل 

و�شائل �عالم ر�شمية �نها كانت تنقل 
و�حلكومة  �جلي�س  م��ن  م�شوؤولني 
�ل����ذي وق����ع يوم  �ل���ن���ار  يف �ط����الق 

�خلمي�س.
�لهدنة  مر�قبة  جلنة  يف  ع�شو  وقال 
من  ع�����ش��ك��ري��ة  ط���ائ���رة  "تعر�شت 
من  عنا�شر  لنر�ن  �أنتونوف  ط��ر�ز 
فوق  حتلق  ك��ان��ت  بينما  �حل��وث��ي��ني 

مدينة �شعدة."
برحالت  �ل��ط��ائ��رة  "تقوم  و�أ���ش��اف 
ع�شكريني  ق�����ادة  ل��ن��ق��ل  روت��ي��ن��ي��ة 
)�شعدة(  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ىل  و�د�ري�����ني 
�حل��ادث  وو���ش��ف  بعملهم."  للقيام 

باأنه خرق للهدنة.
باأن  مينية  �ع���الم  و���ش��ائ��ل  و�أف����ادت 
�حلوثيني نفو� تورطهم يف �حلادث.

وو�فقت �حلكومة �لتي ت�شعى الحالل 
يحاول  �ل��ذي  �ليمن  يف  �ال�شتقر�ر 
قدمه  موطيء  تعزيز  �لقاعدة  تنظيم 
�أن  على  �شباط  يف  �لهدنة  على  فيه 
يوقف �حلوثيون �لقتال �لذي يندلع 

ب�شكل متقطع منذ عام 2004 وت�شبب 
يف ت�شريد 250 �ألف �شخ�س.

�ل��ط��ائ��رة و�حد  �ل��ن��ار على  و�ط���الق 
�لهدنة  خ����رق  ح�����و�دث  �أخ���ط���ر  م���ن 
وي��اأت��ي بعد �أي���ام م��ن ت��ب��ادل الطالق 
�أ�شفر عن مقتل حار�س مدر�شة  �لنار 
بنر�ن �ملتمردين ومقتل �أحدهم يوم 
�ملخاوف  �ليمن  �ل��ث��الث��اء.وت�����ش��در 
تنظيم  �أعلن  بعدما  �لغربية  �المنية 
�لقاعدة يف جزيرة �لعرب م�شوؤوليته 
طائرة  لن�شف  فا�شلة  حم��اول��ة  ع��ن 
رك�����اب ك���ان���ت م��ت��وج��ه��ة ل��ل��والي��ات 

�ملتحدة يف دي�شمرب كانون �الول.
وت����خ���������ش����ى ح�����ك�����وم�����ات غ���رب���ي���ة 
�لتنظيم  ي�شتغل  �أن  من  و�ل�شعودية 
�لو�قع  �ليمن  يف  �ال�شتقر�ر  �نعد�م 
من  بالقرب  ��شرت�تيجية  منطقة  يف 
ليتخذ  �لعامل  يف  للنفط  م�شدر  �أكرب 
يف  هجمات  ل�شن  ق��اع��دة  �ل��ب��الد  م��ن 

�ملنطقة وما ور�ءها.
و�أعلن �لرئي�س �ليمني علي عبد �لله 

�حلرب  �نتهاء  �ملا�شي  �ل�شهر  �شالح 
يف �ل�شمال وحتاول حكومته �حباط 

م�شاعر �نف�شالية يف �جلنوب.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن وق���ف �ط��الق 
�شابقة  هدنات  فان  قائما  الز�ل  �لنار 
�أن  يف  حمللون  وي�شكك  ت�شتمر  مل 
ت�شتمر هذه �لهدنة �أي�شا الن �شكاوى 
�ل�شيعة من تعر�شهم للتمييز مل حتل.
�ل�شمال  يف  �ل�����ش��ر�ع  ج��ان��ب  و�ىل 
قمع  �أي�شا  �ليمنية  �حلكومة  حتاول 
حيث  �جلنوب  يف  �نف�شالية  م�شاعر 
�المن  ق���و�ت  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  تنامت 
�ل�شهور  يف  و�نف�شاليني  �ليمنية 
�لقليلة �ملا�شية كما قتل �أ�شخا�س من 

�جلانبني و�عتقل �خرون.
�شابط  م��ق��ت��ل  �ن  ���ش��ن��ع��اء  وق���ال���ت 
متقاعد يف �جلي�س �ليمني يف جنوب 
�لبالد يوم �الربعاء يف �نفجار قنبلة 
يف  �ي�شا  ت�شبب  و�ل���ذي  ب�شيارته 
برتبة  �شابط  وه��و  �شقيقه  ��شابة 
يكن  ومل  ح���ادث  نتيجة  ج���اء  عقيد 

�غتياال نفذه �نف�شاليون.
يف  �ليمنية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�ن  �الن���رتن���ت  �شبكة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا 
يف  با�شالحات  يقومان  كانا  �الثنني 
كانا  قنبلة  �شقطت  عندما  �ل�شيارة 
و�نفجرت  �ل�����ش��ي��ارة  يف  يحمالنها 
فقتلت �ل�شابط و�أ�شابت �الخر. ومل 
تقدم �لوز�رة �ملزيد من �الي�شاحات.

�شمال وجنوب  �لوحدة بني  و�أعلنت 
لكن   1990 عام  ر�شمي  ب�شكل  �ليمن 
ك��ث��ري��ن يف �جل��ن��وب ح��ي��ث توجد 
�لنفطية  �ل��ي��م��ن  م��ن�����ش��اآت  غ��ال��ب��ي��ة 
�ل�شمال  مو�طني  �أن  م��ن  ي�شتكون 
�ال�شتحو�ذ  يف  �ل��وح��دة  ي�شتغلون 

على �ملو�رد و�لتمييز �شدهم.
�ىل ذلك نفى  �حلوثيون يف �ليمن �ية 
على  �لنار  �ط��الق  عن  لهم  م�شوؤولية 
�ليمن كما  طائرة ع�شكرية يف �شمال 

�تهمهم متحدث ر�شمي يف �شنعاء.
وقال بيان �شادر عن �ملكتب �العالمي 
ن��ق��ل��ه موقع  �مل���ل���ك �حل���وث���ي  ل��ع��ب��د 
�نه  "نوؤكد  �النرتنت  على  �حلوثيني 
نار  �إط��الق  عن  قيل  مبا  لنا  عالقة  ال 
على طائرة ع�شكرية �شباح �خلمي�س 
15 ني�شان 2010 و�أنه مل يحدث من 
طائرة  �أي  على  نار  �إط��الق  �أي  قبلنا 

منذ �إعالن وقف �حلرب".
م�شتعدون  "نحن  �ل��ب��ي��ان  و����ش��اف 
�مل���و����ش���وع  الإج���������ر�ء حت��ق��ي��ق يف 
ب��ه��ذ�  جل���ن���ة  �أي  م����ع  و�ل����ت����ع����اون 
مت  �ل���ذي  �مل��ك��ان  لبحث  �خل�شو�س 
�لتي  �جلهة  وع��ن  منه  �ل��ن��ار  �إط���الق 
نار  �إط��الق  هناك  ك��ان  �إن  خلفه  تقف 

فعال".
وك���ان م��ت��ح��دث ر���ش��م��ي مي��ن��ي �علن 
�حلوثيني  �مل��ت��م��ردي��ن  �ن  �جل��م��ع��ة 
طائرة  على  �خلمي�س  �لنار  �طلقو� 
دون  م��ن  �ليمن  �شمال  يف  ع�شكرية 
ل��ق��ر�ر وقف  ����ش��اب��ت��ه��ا، يف �ن��ت��ه��اك 

�طالق �لنار.
�للجنة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و�و����ش���ح 
تطبيق  �مل��ك��ل��ف��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �الم���ن���ي���ة 
��شتهدفت �شباح  �لنر�ن  �ن  �لهدنة، 
�خلمي�س طائرة من طر�ز �نطونوف 
فوق مدينة �شعدة على بعد 240 كلم 
معقال  كانت  و�ل��ت��ي  �شنعاء،  �شمال 

للمتمردين.
ونقلت وكالة �النباء �ليمنية �لر�شمية 
)�شباأ( عن �ملتحدث قوله �ن �لطائرة 
وتنقل  روتينية  مبهمة  تقوم  كانت 
يف  وم�شوؤولني  �جلي�س  يف  �شباطا 

�ملنطقة �ل�شمالية.
"�نتهاكا  �عتربه  �ملتحدث مما  وحذر 
�لنار  �ط���الق  وق���ف  ل��ق��ر�ر  خطر�" 
��شهر  �شتة  بعد  �شباط  �ملربم يف 12 
و�ملتمردين  �جلي�س  بني  معارك  من 

�حلوثيني �ل�شيعة.
�ال�شابيع  يف  �ل���ط���رف���ان  وحت�����دث 
�الخ����رة ع��ن ع���دة �ن��ت��ه��اك��ات لقر�ر 
وقف �طالق �لنار �لذي ال يز�ل قائما 

مع ذلك.
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وا�سنطن / الوكاالت  
�الأم��ري��ك��ي��ة هيالري  دع���ت وزي�����رة �خل��ارج��ي��ة 
كلينتون �إ�شر�ئيل �إىل بذل مزيد من �جلهد الإبر�م 

�شالم مع �لفل�شطينيني.
وحثت كلينتون �إ�شر�ئيل على دعم جهود �ل�شلطة 
تعزيز  باجتاه  �لغربية  �ل�شفة  يف  �لفل�شطينية 

�ملوؤ�ش�شات.
ودعت وزيرة �خلارجية �الأمريكية �لفل�شطينيني 
عن  �لكف  خالل  من  �ل�شالم  تعزيز  �إىل  بدورهم 

�لتحري�س ومكافحة �لف�شاد.
يف  �ألقته  خطاب  يف  �أي�شا  كلينتون  دع��ت  كما 
�أكرب  �لقيام بتحرك  �إىل  �لعربية  �لدول  و��شنطن 

لدفع عملية �ل�شالم يف �ل�شرق �الو�شط.
وعلى  �شهال  لي�س  "�لطريق  �إن  كلينتون  وقالت 
كل طرف مبا يف ذلك ��شر�ئيل �أن يقوم بخيار�ت 
قيادة  يتطلب  �أم��ر  وه��ذ�  �شرورية  ولكن  �شعبة 

�شجاعة".
و�شرحت وزيرة �خلارجية �الأمريكية باأن رئي�س 
�أعلن  نتنياهو،  بنيامني  �ال�شر�ئيلي،  �ل���وزر�ء 
مو�فقته مبدئيا على حل �لدولتني لكنها قالت �إن 
"ت�شهيل �لو�شول و�لتنقل د�خل �ل�شفة �لغربية 
به  ق��ام  �ل��ذي  �الم��ن��ي  �لو�شع  حت�شني  على  رد� 
�لفل�شطينيون لي�س كافيا الثبات �ن هذه �ملو�فقة 

�شادقة". 
مو��شلة  ع��ل��ى  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  "ن�شجع  و�أ���ش��اف��ت 
�ح��رت�م  ب��اظ��ه��ار  �شامل  ���ش��الم  دف��ع نحو  �ي��ج��اد 
وقف  ع��رب  للفل�شطينيني  �ل�شرعية  للطموحات 

�الن�شانية  �حلاجات  وتلبية  �ال�شتيطان  �أن�شطة 
يف غزة".

"بتفادي  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ط��ال��ب��ت  ك��ذل��ك 
�الأح���ادي���ة �جلانب  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات و�خل���ط���و�ت 
ميكن  �ل��ت��ي  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س  يف  وخ�شو�شا 
�حلو�ر  تعر�س  �أو  �جلانبني  ثقة  على  توؤثر  �ن 

للخطر".
وت�شهد �لعالقات بني �لواليات �ملتحدة و��شر�ئيل 
جو  �الأمريكي  �لرئي�س  نائب  زي��ارة  منذ  توتر� 
�أعلنت  و�لتي  �آذ�ر  مار�س  يف  ال�شر�ئيل  بايدن 
��شتيطانية  وح�����د�ت  ب��ن��اء  خ��الل��ه��ا  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
يريد  �لتي  �ملحتلة  �ل�شرقية  �لقد�س  يف  جديدة 

�لفل�شطينيون �ن تكون عا�شمة دولتهم �ملقبلة.
�لت�شريحات  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �أد�ن�����ت  وق���د 
جلهودها  �شربة  و�عتربتها  ب�شدة  �الإ�شر�ئيلية 

ملحاولة �إنهاء �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي.
وكان �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �وباما قد �شدد هذ� 
�الأ�شبوع على �أن �ل�شالم يف �ل�شرق �الو�شط هو 
ق�شية �أمن قومي بالن�شبة �إىل �لواليات �ملتحدة.

ويف ما يت�شل بالدول �لعربية �أكدت كلينتون �أن 
�ل�شالم  مبادرة  يف  قدما  �مل�شي  م�شلحتها  "من 
�لعربية على م�شتوى �الأفعال ولي�س فقط �الأفعال 

وت�شهيل مو��شلة �ملفاو�شات للفل�شطينيني". 
"فعال  �لعربية  �مل��ب��ادرة  كانت  �إذ�  �إن��ه  و�أ�شافت 
�شحبها  خطر  ن��و�ج��ه  �أال  ينبغي  �شادقا  عر�شا 
من جانب بع�س �لدول �لعربية يف كل مرة تربز 

�شعوبة".

�ملتحدة  �لواليات  �أن  على  �أي�شا  كلينتون  �شددت 
حمذرة  �إ�شر�ئيل  وقوة"  ب�"�أمن  ملتزمة  تز�ل  ال 
�أن تعرث عملية �ل�شالم مينح  يف �لوقت ذ�ته من 

فر�شة الأعد�ء هذ� �ل�شالم. 
من جهة �خرى دعت دول �حلو�س �لغربي للبحر 
وز�ريا  �جتماعا  عقدت  �لتي  �ملتو�شط  �البي�س 
خم�شة  "منتدى  �ط���ار  يف  تون�س  يف  �جلمعة 
�ل�شالم  مفاو�شات  ��شتئناف  �ىل  خم�شة"  ز�ئ��د 
بني �لفل�شطينيني و��شر�ئيل ونددت ياال�شتيطان 

�ال�شر�ئيلي خ�شو�شا يف �لقد�س �ل�شرقية.
�شفتي  بني  للحو�ر  �لر�شمي  غر  �ملنتدى  و�شم 
وتون�س  ليبيا  خارجية  وزر�ء  �ملتو�شط  غ��رب 
و�جلز�ئر و�ملغرب وموريتانيا وفرن�شا و��شبانيا 

و�يطاليا و�لربتغال ومالطا.
�نخيل  ميغيل  �ال�شباين  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
�لتون�شي  نظره  مع  تر�أ�س  �ل��ذي  مور�تينو�س 
كمال مرجان �لدورة �لثامنة لهذ� �ملنتدى "طالبنا 
عن  وعربنا  للمفاو�شات  �ل��ف��وري  باال�شتئناف 
�لقد�س  يف  و�ل��و���ش��ع  �ال���ش��ت��ي��ط��ان  �ز�ء  قلقنا 

�ل�شرقية".
العادة  ب��الده  تعد  �ل��ذي  مور�تينو�س  و����ش��اف 
�طالق عملية �ل�شالم ملنا�شبة قمة �الحتاد من �جل 
�لتز�م  "�نه  �ملتو�شط يف حزير�ن يف بر�شلونة، 
و�لعمل  �ل�شالم  بعملية  �لدفع  �جل  من  �يجابي 
على جعل حل �لدولتني قابال للتحقق يف م�شتقبل 

قريب جد�".
والحظ مرجان من جانبه �ن "�لنز�ع يف �ل�شرق 

�ملناق�شات  م��ن  كبر�  قم�شا  ��شتقطب  �الو���ش��ط 
عملية  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  تو�فق"  �ىل  وت��و���ش��ل��ن��ا 

�ل�شالم.
وزي���رة  ك��ر�ك�����ش��ي  �شتيفانيا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
�لدولة �اليطالية يف �ملوؤمتر �ل�شحايف �خلتامي 
لالجتماع "�ننا نتقا�شم �لقلق ذ�ته ب�شاأن �لو�شع 
�المل  �ي�شا  ولكن  يوم  كل  �شعوبة  ي��زد�د  �ل��ذي 
�لذي يثره تو�فق دويل �و�شع من �جل ت�شوية 

�شريعة" للنز�ع يف �ل�شرق �الو�شط.
و�عرب وزير �خلارجية �لفرن�شي برنار كو�شنر 
�لذي  للحو�ر  �رتياحه  عن  تون�س  مغادرته  لدى 

د�ر بني وزر�ء �لدول �لع�شر. 
ومن  �ل�شيا�شة  يف  جيد  ب�شكل  "حتدثنا  وق��ال 
�لطبيعي �ال نكون متفقني يف كل �الوقات ولكن 
من  حقيقة  جد�  قريبني  كنا  �الجتماع  هذ�  خالل 
�لقد�س و�لنز�ع  �تفاق كامل ب�شاأن ما يجري يف 

�ال�شر�ئيلي �لفل�شطيني".
فان  �لنظر  وج��ه��ات  يف  �ملعلن  �لتطابق  ورغ���م 
�العالن �خلتامي �لذي كان مقرر� �ن ي�شدر نهاية 
�لتي  ليبيا  �حتجت  فقد  ي�شدر.  مل  �جلمعة  يوم 
عبارة  �شياغة  على  �لعربية  �لقمة  حاليا  تر�أ�س 
بح�شب  �الو���ش��ط،  �ل�شرق  يف  بالو�شع  تتعلق 

م�شدر قريب من �الجتماع.
للمجموعة  �ملقبل  �ل���وز�ري  �الجتماع  و�شيعقد 
عقد  فكرة  متابعة  على  �شتعمل  �لتي  �يطاليا  يف 
ز�ئد خم�شة" وتن�شق  "خم�شة  ملنتدى  ثانية  قمة 

تو�شيع �خت�شا�شات �ملنتدى وجماالت عمله.

ال�صالم م��ب��اح��ث��ات  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  اإ���ص��رائ��ي��ل  ت��دع��و   كلينتون 
تون�س / اف ب

ق�شية  �ث��ار  �ن��ه  كو�شنر   برنار  �لفرن�شي  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�ل�شجني  �ل�شحايف  م�شر  فيها  مبا  تون�س  يف  �الن�شان  حقوق 
توفيق بن بريك. و�كد كو�شنر لل�شحافيني على هام�س �جتماع 
وز�ري ملجموعة "خم�شة ز�ئد خم�شة" للبلد�ن �ملطلة على حو�س 
"لقد  لها،  ر�شمية  زي��ارة  ب��اول  يقوم  �لتي  تون�س  يف  �ملتو�شط 

حتدثنا عن حقوق �الن�شان".
و��شاف متحدثا عن مباحثات �جر�ها مع نظره �لتون�شي كمال 
�لتي  �جلهود  �درك  �ين  �لتون�شيني  ال�شدقائي  قلت  "لقد  مرجان 
يقومون بها من �جل �ن يكون �ملجتمع عادال ومزدهر� وحمرتما 

حلقوق �لن�شاء وحقوق �لرجال. �نا �عرف ذلك و�هنئهم عليه".
ورد� على �شوؤ�ل هل مت �لتطرق حلالة �ل�شحايف توفيق بن بريك 
قليلة".  �يام  �المر يف غ�شون  ت�شوية  تتم  �ن  "�آمل  قال كو�شنر 

�مل�شجون منذ 29 ت�شرين �الول �عربت  �ل�شحايف  ��شرة  وكانت 
عن خ�شيتها من متديد �شجنه �ىل ما بعد 26 ني�شان موعد �نتهاء 
دبلوما�شي  توتر  يف  ت�شببت  �لق�شية  ه��ذه  وكانت  حمكوميته. 
بني �لبلدين.ويف ت�شرين �لثاين �عرب كو�شنر عن "خيبة �مله" 
ل�شدر �حكام بحق �شحافيني بيد �ن �ل�شلطات �لتون�شية �نتقدت 

�لد�خلية". �شوؤونها  يف  �الجنبي  "�لتدخل 
وكان مت توقيف بن بريك )49 عاما( وحكم عليه يف 26 ت�شرين 
�شيدة  باالعتد�ء على  �د�نته  بعد  ��شهر   6 بال�شجن  �لثاين 2009 
بعد  ��شكاته  �ىل  هدفت  �لق�شية  �ن  قالو�  �قاربه  �ن  غر  �عمال 
كتابات يف �شحف فرن�شية منتقدة لنظام �لرئي�س �لتون�شي زين 
�لعابدين بن علي. وكان هذ� �ملعار�س نفذ يف عام 2000 ��شر�با 
عن �لطعام ��شتمر 42 يوما �حتجاجا على و�شع حقوق �الن�شان 

يف بلده.

كو�صنري يثري ق�صايا حقوق االن�صان يف تون�س

الكويت / الوكاالت 
مباحثات  باري�س   يف  �م�س  �ل�شباح  نا�شر  �ل�شيخ  �لكويتي  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  عقد 
ر�شمية مع رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي فر�ن�شو� فيون . وبحث تعزيز �لعالقات بني �لبلدين 
�خلارجية  وز�رة  وكيل  وق��ال  �مل�شرتك.  �الهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �القليمية  و�لق�شايا 
لل�شحفيني �ن �لرئي�س نيكوال �شاركوزي قلد �ل�شيخ نا�شر و�شام �ال�شتحقاق �لوطني �الكرب 
�لفرن�شي  تقدير� من �جلانب  "مل�شنا  �لفرن�شية. و��شاف  �رفع و�شام يف �جلمهورية  وهو 
للكويت وعقب �ملباحثات مت �لتوقيع على ثالث �تفاقيات تتعلق باال�شتخد�م �ل�شلمي للطاقة 
�لنووية و�لت�شاور بني وز�رتي خارجية  �لبلدين وثالثة يف جمال �لبيئة. و�كد �جلار�لله 
�ن �ل�شيخ نا�شر ��شتعر�س مع �لرئي�س �شاركوزي كافة �وجه �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
وكان هناك �رتياح تام لتطور تلك �لعالقات ومتانتها. و��شاف �نه مت خالل �الجتماع �ي�شا 
على  ومبنية  تاريخية  تعد  �لتي  وفرن�شا  �لكويت  بني  �لعالقات  تطوير  �شبل  �ىل  �لتطرق 

�الحرت�م و�لتفاهم و�مل�شالح �مل�شرتكة بني �لبلدين �ل�شديقني يف كافة �ملجاالت.

جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء الكويتي 
يجتمع مع نظريه 
الفرن�صي


