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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

�شكرًا للجنة املتابعة

خ���������ارج �حل�������دود

ا�ستئناف  اأيدت  حني  العربية  املبادرة  جلنة  فعلت  ح�سنًا 
التطمينات  بعد  الإ�سرائيلية  الفل�سطينية  املفاو�سات 
يف  القرار  �ساحب  الفل�سطيني،وهو  للجانب  الأمريكية 
العربية  الدول  اإطالع  �سرورة  املفاو�سات،مع  ا�ستئناف 
اأنه  القرار  ثنايا  بني  من  كافة،والوا�سح  التطورات  على 
ي�سرتط وقف الأن�سطة ال�ستيطانية،لأن ا�ستمرارها يعني 
القرار  اأن  اأي�سًا  تبداأ،والوا�سح  اأن  قبل  املفاو�سات  ف�سل 
ياأتي من قبيل التجاوب لدعم جهود الو�سيط الأمريكي،بعد 
 - البع�ض  يزعم  كما   – اإيجابية،ولي�ض  موؤ�سرات  ظهور 
ال�سالم  لفر�ض  ي�سعى  الذي  الإ�سرائيلي  اجلانب  لر�ساء 
بالطريقة التي يريدها،على اأن بدء املفاو�سات خالل اأيام 
تظهر  الأمريكية  الإدارة  اأن  املطلق،رغم  النجاح  ليعني 
هذه املرة اجلدية للتو�سل لنتائج هذا امللف،وهي تتمنى 

�سماع كلمة عربية موحدة.
بديل،�سارعت  اأي  ت��ق��دم  اأن  ودون  متوقع  ه��و  ومثلما 
الأمريكية  ال�سمانات  اأن  باعتبار  للرف�ض  حما�ض  حركة 
�سوري،باعتبار  حتفظ  هناك  وكان  جديدة،  وخدعة  وهم 
لقرار  عربي  غطاء  منح  ي�ستهدف  القاهرة  اجتماع  اأن 
غري  مفاو�سات  يف  بالدخول  �سلفًا  وا�سنطن  يف  اتخذ 
لبنان  والإ�سرائيليني،وتناغم  الفل�سطينيني  بني  مبا�سرة 
اإىل  للتوجه  عربي  وف��د  بت�سكيل  مطالبًا  الطرح  ه��ذا  مع 
ورف�ض  العربية،  الثوابت  على  للتاأكيد  ال��دويل  املجتمع 
بعد  اإل  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  مفاو�سات  يف  الدخول 
اأن  الإ�سرائيلية،والالفت هنا  الأن�سطة ال�ستيطانية  وقف 
على  بال�سغط  وا�سنطن  مطالبة  يوا�سلون  الذين  العرب 
اإ�سرائيل،يتجاهلون اأن نتنياهو مل يقبل بالعودة مع وقف 
غري معلن لال�ستيطان،اإل بعد �سغوط مكثفة بذلتها اإدارة 
ال�سرق  يف  حقيقي  �سالم  اإىل  للتو�سل  �سعيها  يف  اأوباما 
الرا�سي  على  فل�سطينية  دول���ة  ق��ي��ام  ي�سمن  الو���س��ط 

املحتلة عام 1967 . 
جماين،فقد  ب�سكل  ه��ذا  موقفها  تقدم  مل  العربية  اللجنة 
ا�سرتطت األ تنتقل املباحثات غري املبا�سرة اإىل مفاو�سات 
مبا�سرة انتقال تلقائيا،كما لحظت اأن تقييم هذه اجلولة 
�سيكون خالل �سهرين، ومت�سكت ببيانها ال�سادر يف اآذار 
يذهبوا  ل��ن  اأن��ه��م  الفل�سطينيون  �سدد  ح��ني  امل��ا���س��ي،يف 
ا�ستيطانية  وحدة  بناء  مت  حال  يف  املفاو�سات  هذه  اإىل 
واحدة،واإذا كانت اإ�سرائيل رحبت بالدعم العربي،واأعلنت 
مكان  اأي  يف  الفل�سطينيني  م��ع  للتفاو�ض  ا�ستعدادها 
العربي  اجل��ان��ب  يدفع  اأن  يجب  ل  ذل��ك  زم��ان،ف��ان  واأي 
وا�سنطن  ح��ث  ع��ن  ل��ل��رتاخ��ي،وال��ت��وق��ف  والفل�سطيني 
واملجتمع الدويل على ال�ستمرار يف دفع زخم التفاو�ض 

اإىل النهايات املاأمولة.
ال��ع��رب،ون��ع��رف ح����دود ق��درات��ه��م،م��ط��ال��ب��ون ب��ق��رع كل 
الأبواب،بدل التمرت�ض وراء �سعارات مل تعد براقة،وهي 
الب�سطاء وال�سذج،وهم مطالبون ب�سرح  ل ت�ستهوي غري 
القوال  ترتافق  اأن  الدويل،والأف�سل  للمجتمع  مواقفهم 
بالأفعال،لكي يكون ممكنًا حتقيق تقدم فعلي على اأ�سا�ض 
م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  قيام  ي�سمن  الدولتني،الذي  حل 
ا�ستمرار  اإ�سرائيل،لأن  جانب  اإىل  و�سالم  باأمن  تعي�ض 
قد  الذي  التوتر  من  الكثري  على  ينطوي  الراهن  الو�سع 
ثمنه  �سيدفع  ال��ذي  العنف  من  جديدة  موجة  اإىل  ي��وؤدي 
الرئي�ض  اأن  مالحظة  يجب  الإط����ار  ه��ذا  اجل��م��ي��ع،ويف 
احلوار،و�سعيه  يف  بالتقدم  التزامه  لينكر  الفل�سطيني 
لغطاء عربي ي�سعفه يف مهمته ال�سعبة،ول ينكر اأن موقفه 
هذا مبني على ما قدمته وا�سنطن من التزامات،ول ينكر 
الفل�سطينيني  يعطي  العربية  ال�سالم  مبادرة  تفعيل  اأن 
اأماًل،مثلما ل يخفي رف�سه ل�سعارات الرف�ض العدمية التي 

لت�سمن ول تغني من جوع.   

متابعة �خبارية: 
يع���ج  الو�س���ط  ال�س���رق  يف  امل�سه���د 
املراقب���ون  يراه���ا  الت���ي  بالق�س����ض 
متهي���دا ملفاجاأة مدوية، واحلديث هنا 
عن تداعيات امللف النووي. المارات 
فتح���ت جبهة مع طه���ران حول اجلزر 
�سبك���ة  تكت�س���ف  والكوي���ت  الث���الث، 
الث���وري،  للحر����ض  تابع���ة  جت�س����ض 
رغ���م اخلارجي���ة اليراني���ة، والي���وم 
تك�سف ت�سريب���ات ا�سرائيلية عن قلق 
خليج���ي من حتليق طائ���رة اأ�ستطالع 
ايرانية فوق حامل���ة طائرات امريكية 
يف املنطقة.الت�سريبات ا�ستخباراتية، 
ن�سرها ام�ض الثنني موقع اإلكرتوين، 
ك�سف���ت النق���اب عن قل���ق دول اخلليج 
من جتاهل قيادة الأ�سطول اخلام�ض، 
وق���ادة حامل���ة الطائ���رات الأمريكي���ة 
م���ع  ع�سكري���ًا  "اإيزنه���اور" التعام���ل 
طائرة جمع املعلومات الإيرانية التي 
حلق���ت عل���ى م�ساف���ة قريب���ة ج���دًا من 

احلاملة يف 21 من ني�سان املن�سرم.
وقالت الت�سريب���ات ان قادة الأ�سطول 
الأمريك���ي اخلام�ض مل جتابه الطائرة 
الإيراني���ة ب�سب���ب توجيه���ات م�سبقة، 
حت���ذر م���ن التعام���ل ع�سكريًا م���ع اأي 
ه���دف اإي���راين ثابت اأو متح���رك دون 
امل�ستوي���ني  م���ن  بذل���ك  اأوام���ر  تلق���ي 
ال�سيا�سي والع�سكري يف وا�سنطن".

تعتيم �مريكي
ووفقًا ملعلوم���ات التقرير ال�سرائيلي 

تعّمدت وكال���ة ال�ستخبارات املركزية 
المريكي���ة "CIA" التعتي���م عليه���ا، 
اخللي���ج  دول  اأفع���ال  ردود  لت���اليف 
العرب���ي، كان���ت طائ���رة ا�ستخب���ارات 
اإيرانية من ط���راز "فوقار اإف 27" قد 
حلقت فوق خليج ُعمان ملدة 20 دقيقة، 
عل���ى م�ساف���ة ل تزيد عل���ى 900 مرت، 
وبارتف���اع ل يتج���اوز 250 م���رتًا من 
حاملة الطائ���رات الأمريكية اإيزنهاور 

املرابطة يف املنطقة ذاتها. 
تق���وم  الإيراني���ة  الطائ���رة  وكان���ت 
مبهم���ة ا�ستطالعية به���دف جمع اأكرب 
ق���در ممكن م���ن املعلومات ع���ن ن�ساط 
حاملة الطائ���رات الأمريكية الوحيدة 
الراب�س���ة قبال���ة ال�سواح���ل الإيرانية 
وعن جمموعة القطع البحرية املُلحقة 

بها. 
ورغ���م ح�سا�سية العملي���ة وخطورتها 
عل���ى الأ�سط���ول اخلام����ض اإل اأن���ه مل 
تكن هناك اأي حماولة لإحباط العملية 
الإيرانية، اأو جمرد الت�سوي�ض عليها.

وتق���ول معلومات تقرير موقع "دبكا" 
، ال���ذي ي�سف نف�س���ه بال�ستخباراتي 
الأمريكي���ة  الع�سكري���ة  "الدوائ���ر  اإن 
يف اخللي���ج العربي فر�س���ت حالة من 
ال�سري���ة والتعتيم عل���ى الواقعة، ومل 
ت���دل بتفا�سي���ل عنه���ا اإل يف 28 م���ن 
ال�سه���ر املا�س���ي، بع���د حال���ة الده�سة 
امل�سوب���ة بالقل���ق، الت���ي اأعرب���ت عنها 

الأجهزة الأمنية اخلليجية". 
اإقليمي���ة  اإع���الم  لو�سائ���ل  واأك���دت 

ا�ستياءه���ا البال���غ م���ن تراخ���ي قيادة 
الأ�سط���ول اخلام�ض مبنطق���ة اخلليج 
م���ع  التعام���ل  يف  الع���رب  وبح���ر 
ي���دور  الت���ي  الإيراني���ة،  التهدي���دات 

احلديث عنها. 
حتا�سي �الهد�ف 

�الير�نية
ويف ظ���ل ه���ذا التط���ور الدراماتيك���ي 
ج���اء رد قي���ادة الأ�سط���ول اخلام����ض 
حا�سمًا: "لدينا تعليمات م�سددة بعدم 
التعامل ع�سكريًا مع اأي هدف اإيراين، 
دون احل�س���ول عل���ى اأوام���ر مبا�سرة 

بذلك من وا�سنطن". 
�سحيف���ة  ن�سرته���ا  اأخ���رى،  تقاري���ر 
"ماكوري�سون" نقلت يف هذا ال�سياق 
عن دوائ���ر ا�ستخباراتية ع�سكرية يف 
ت���ل اأبي���ب قوله���ا: اإن اق���رتاب طائرة 
جمع املعلومات الإيرانية بهذا ال�سكل 
م���ن ال�سف���ن احلربي���ة المريكية، كان 
�سيمكنها - خالل 10 ثوان على الأكرث 
- م���ن التحلي���ق مبا�سرة ف���وق حاملة 

الطائرات ايزنهاور". 
وتعقيبًا على ذلك قالت دوائر ع�سكرية 
اأمريكية: مل تكن املواجهة بني الطائرة 
الإيرانية وال�سفن احلربية المريكية 
يف منطق���ة اخللي���ج ت�س���كل تهدي���دًا، 
ل�سيم���ا اأن طائرة جم���ع املعلومات مل 
تكن م�سلحة، م���ا يحول دون م�سا�سها 
اخلليج.عل���ى  يف  اأمريكي���ة  باأه���داف 
�سعي���د ذي �سل���ة حاول قائ���د عمليات 

الأ�سط���ول المريكي الأدمريال جاري 
ريجهد، التقليل من خط���ورة الواقعة 
عندما ق���ال: اإن الطياري���ن الإيرانيني 
مل يكون���وا ذات ي���وم �س���واء يف هذه 
العملي���ة اأو غريها فاعلني اأو ي�سكلون 
تهدي���دًا عل���ى الق���وات الأمريكي���ة يف 
اخللي���ج، فلم تكن هن���اك حاجة للعمل 
ع�سكري���ًا �سده���م، خا�س���ة اأن حتليق 
الطائرة الإيرانية كان بعيدًا عن املياه 

الإقليمية ملنطقة اخلليج. 

جر�أة �أير�نية
مل  الأمريك���ي  امل�س���وؤول  ت�سريح���ات 
تل���ق قب���وًل ل���دى الدوائ���ر ال�سيا�سية 
والع�سكرية اخلليجي���ة، وراأى هوؤلء 
اأن ه���ذه امل���رة هي الأوىل م���ن نوعها، 
الت���ي جت���روؤ فيه���ا طائ���رة ا�ستط���الع 
اإيرانية على القرتاب بهذا ال�سكل من 
حاملة طائ���رات اأمريكية. ويف الوقت 
ال���ذي جتنب فيه الأمريكي���ون الرد اأو 
على الأقل التعامل مع الهدف املعادي، 
تك���ون  اأن  امل�ستبع���د  غ���ري  م���ن  فاإن���ه 
هن���اك عملية اإيراني���ة مماثلة، اأو رمبا 
اأك���رث خطورة �سد الق���وات الأمريكية 

الراب�سة يف منطقة اخلليج العربي.
يف  ع�سكري���ون  مراقب���ون  وي���رى 
وا�سنط���ن اأن قل���ق دول اخللي���ج م���ن 
م���ا  اإزاء  موق���ف الولي���ات املتح���دة، 
�س���د  العم���ل  يف  برتاخيه���ا  ُو�س���ف 
الهدف الإي���راين قد تزاي���د اإىل درجة 
العملي���ة  تزام���ن  ظ���ل  يف  كب���رية، 

الإيراني���ة الن�سب���ي م���ع ق�سي���ة غ���رق 
اإح���دى القطع البحرية التابعة لكوريا 
اجلنوبية، وتعام���ل الوليات املتحدة 

مع احلادث.
وربط املراقب���ون بني تعامل الوليات 
املتح���دة مع ه���ذا احلادث، ال���ذي راح 
�سحيت���ه ما يقرب من 46 مالحًا كانوا 
عل���ى م���ن �سفين���ة كوري���ا اجلنوبية، 
وب���ني تراخي وا�سنطن يف العمل �سد 
الطائ���رة الإيراني���ة ح���ال اقرتابها من 
حاملة الطائرات اإيزنهاور. فال يختلف 
املوقف���ان بح�سب وجهة نظر املراقبني 
يف وا�سنطن، ففي اأعقاب غرق �سفينة 
كوريا اجلنوبية اأ�سرعت اإدارة اأوباما 
لتعل���ن اأن���ه ل توج���د موؤ�س���رات كافية 
ال�سمالي���ة يف  كوري���ا  �سل���وع  توؤك���د 
غ���رق �سفين���ة تواأمه���ا اجلنوبي، رغم 
اأجه���زة ال�ستخب���ارات  اأن حتقيق���ات 
الكورية اجلنوبي���ة اأكدت ذلك، وقالت 
لغم���ًا  "اإن  النهائ���ي:  تقريره���ا  يف 
اأو غوا�س���ة �سغ���رية تابع���ة لكوري���ا 
ال�سمالي���ة "كالت���ي ي�سعه���ا الأ�سطول 
الإي���راين يف مياه اخللي���ج العربي"، 

كانت �سببًا يف غرق ال�سفينة".
رغ���م ذل���ك، اأعلن حينئ���ذ م�ساعد وزير 
اخلارجي���ة الأمريكي���ة املكل���ف اأي�س���ًا 
باملل���ف الإيراين جيم�ض �ستنربغ، اأنه 
مل ي�سم���ع عن �سلوع دول���ة اأخرى يف 
غرق �سفينة كوريا اجلنوبية. وبعبارة 
اأخ���رى �سع���ت الوليات املتح���دة اإىل 
العمل ب���كل م���ا يف و�سعه���ا للحيلولة 

دون ال���رد عل���ى تل���ك الواقع���ة بعم���ل 
م�سلح �سد كوريا ال�سمالية، �سواء عن 

طريق وا�سنطن اأو �سيئول.

ما موقف و��سنطن
ال�سوؤال الذي بات يفر�ض نف�سه حاليًا 
م���ن قب���ل الدوائ���ر اخلليجي���ة املعنية 
مبتابع���ة ما يج���ري يف مي���اه اخلليج 
من تطورات دراماتيكية بني الوليات 
املتحدة واإيران ه���و: ما املوقف الذي 
�ستتبناه وا�سنطن اإذا ما اأقدمت ايران 
اإغ���راق �سفين���ة حربي���ة تابع���ة  عل���ى 
لإح���دى ال���دول اخلليجي���ة، بالطريقة 
نف�سها التي اأغرقت بها كوريا ال�سمالية 

�سفينة تواأمها اجلنوبي؟
الت�سريب���ات  اأن  ع���ن  ف�س���اًل 
اأن  توؤك���د  الغربي���ة  ال�ستخباراتي���ة 
طائ���رة ال�ستط���الع الإيراني���ة، الت���ي 
حلق���ت بالقرب م���ن حامل���ة الطائرات 
الأمريكي���ة اإيزنه���اور، كانت قد اأقلعت 
من مطار ع�سك���ري اإيراين يف جزيرة 

اأبومو�سى بح�سب التقرير.
اأن وزي���ر خارجي���ة  بالذك���ر  اجلدي���ر 
ال�سي���خ  املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات 
عبدالله بن زايد اآل نهيان كان قد اأعلن 
يف الع�سري���ن من �سهر ني�سان املا�سي 
اأنه "ل فارق بني الحتالل الإ�سرائيلي 
له�سب���ة اجلولن ال�سورية، اأو جنوب 
لبنان، اأو ال�سفة الغربية وغزة، وبني 
الحت���الل الإيراين للج���زر الإماراتية 

الثالث".

طائرة ��ستطالع �ير�نية تقرتب من �حلاملة �أيزنهاور

دول اخلليج قلقة وال�شتخبارات الأمريكية تعّتم على الق�شة

�سرم �ل�سيخ / �لوكاالت 

التق���ى رئي����ض ال���وزراء ال�سرائيل���ي بنيامني 
نتانياه���و الثن���ني الرئي����ض امل�س���ري ح�سني 
مب���ارك يف منتج���ع �س���رم ال�سي���خ عل���ى البحر 
املرتق���ب  ال�ستئن���اف  مع���ه  وبح���ث  الحم���ر 
للمفاو�سات غ���ري املبا�سرة م���ع الفل�سطينيني، 

بح�سب ما افادت مرا�سلة فران�ض بر�ض.
وا�ستمر الجتماع املنفرد بني مبارك ونتانياهو 
قراب���ة �ساعة ون�س���ف ال�ساعة وانتهى من دون 

ادلء اي ت�سريحات من اجلانبني.
وقالت وكالة انباء ال�سرق الو�سط امل�سرية ان 
الرئي�ض امل�سري ورئي�ض الوزراء ال�سرائيلي 
بحث���ا "اآخ���ر التط���ورات واجله���ود امل�سري���ة 
والدولي���ة الرامي���ة لتهيئ���ة الأج���واء الالزم���ة 
لإجراء املحادثات غ���ري املبا�سرة بني اجلانبني 
الفل�سطيني والإ�سرائيلي من اأجل حتقيق حل 

الدولتني".
وتوج���ه نتانياهو اىل مطار �س���رم ال�سيخ فور 

انتهاء املباحثات.
وتاأت���ي زي���ارة نتانياه���و مل�س���ر فيم���ا ي�ستعد 
ل�ستئن���اف  وال�سرائيلي���ون  الفل�سطيني���ون 
املفاو�س���ات غ���ري املبا�س���رة بينهم���ا ال�سب���وع 

املقبل.
وكان مكت���ب رئي�ض ال���وزراء ال�سرائيلي افاد 
ان "نتانياه���و ومب���ارك �سيبحث���ان خ�سو�سا 
ا�ستئناف مفاو�سات ال�سالم مع الفل�سطينيني" 
املجمدة من���ذ احلرب الخرية عل���ى قطاع غزة 

يف نهاية 2008.
وقالت �سحيفة الهرام امل�سرية �سبه الر�سمية 
الثنني ان مب���ارك �سيبلغ نتانياهو ب "الروؤية 
امل�سري���ة واملوقف العربي ح���ول �سبل حتقيق 

ال�سالم يف ال�سرق الو�سط". 
ونقل���ت ال�سحيفة عن دبلوما�سي م�سري قوله 
ان الرئي�ض امل�س���ري "�سيوؤكد لرئي�ض الوزراء 
لي  الراف����ض  العرب���ي  املوق���ف  ال�سرائيل���ي 
حلول جزئية او مرحلية يف عملية ال�سالم كما 
�سيحذر م���ن اجواء التوتر ب�سب���ب املمار�سات 

الرا�س���ي  يف  امل�سروع���ة  غ���ري  ال�سرائيلي���ة 
الفل�سطينية املحتلة".

اىل  �سينق���ل  مب���ارك  ان  اله���رام  وا�ساف���ت 
نتانياهو "املوقف العربي الراف�ض للتهديدات 
�سوري���ا  اىل  املوجه���ة  الخ���رية  ال�سرائيلي���ة 

ولبنان".
وكان الرئي�ض ال�سرائيلي �سيمون برييز اتهم 
يف 13 ني�سان/ابري �سوريا بتزويد حزب الله 
ب�سواريخ �سكود ميكن ان ي�سل مداها اىل كل 
الرا�سي ال�سرائيلية، وهي اتهامات رف�ستها 

مي�س���ال  اللبن���اين  الرئي����ض  ونفاه���ا  دم�س���ق 
�سليمان.ويراف���ق رئي�ض ال���وزراء ال�سرائيلي 
م�ست�س���اره الدبلوما�س���ي ع���وزي اراد ووزير 

ال�سناعة والتجارة بنيامني بن اليعازر.
وكان���ت جلنة متابع���ة مبادرة ال�س���الم العربية 
اعط���ت م�س���اء ال�سبت ال�س���وء الخ�س���ر لبدء 
مفاو�س���ات غ���ري مبا�س���رة ب���ني الطرفني حتت 
ا�س���راف الولي���ات املتح���دة م�س���رية اىل انه���ا 
اتخذت ه���ذه القرار بع���د "تعه���دات امريكية" 
حمم���ود  الفل�سطين���ي  الرئي����ض  اىل  قدم���ت 

عبا�ض.
واك���د الم���ني الع���ام للجامع���ة العربي���ة عمرو 
مو�س���ى الح���د ان���ه "يف مفهومن���ا مت ايقاف" 
ببن���اء 1600 وح���دة  ال�سرائيلي���ة  امل�ساري���ع 
ا�ستطياني���ة يف القد����ض ال�سرقي���ة. واو�س���ح 
ان  مو�س���ى  مكت���ب  مدي���ر  يو�س���ف  ه�س���ام 
المريكيني ابلغوا الفل�سطينيني بان القرارات 
الت���ي ادت اىل ايق���اف املفاو�س���ات ل���ن تنف���ذ. 
يذك���ر ان اع���الن ا�سرائي���ل مطل���ع اذار املا�سي 
عن بناء هذه الوح���دات ال�ستيطانية ادى اىل 
رف�ض الفل�سطينيني ا�ستئناف املفاو�سات غري 
املبا�سرة. ويف مقابلة ن�سرتها ال�سبت �سحيفة 
"الي���ام" الفل�سطينية، او�سح عبا�ض ان هذه 

املفاو�سات "�ست�ستمر اربعة ا�سهر".
وق���ال عبا�ض املوج���ود يف ابو ظب���ي يف اطار 
جول���ة عربية يزور خالله���ا ال�سعودية الثالثاء 
وم�سر الربعاء، ان "اوباما قال انهم ملتزمون 
بع���دم ال�سماح ب���اي اج���راءات ا�ستفزازية من 

الطرف���ني ونح���ن قبلنا ه���ذا لنه م���ن جانبنا ل 
توجد اي اجراءات ا�ستفزازية".

واعلن���ت و�سائل العالم ال�سرائيلية ان املوفد 
المريكي اخلا�ض اىل ال�سرق الو�سط جورج 
ميت�س���ل �سي�س���ل م�س���اء الثن���ني اىل ا�سرائيل 
يف جول���ة جديدة يجري خالله���ا حمادثات يف 

القد�ض ورام الله.
وقال كب���ري املفاو�س���ني الفل�سطيني���ني �سائب 
الرئي����ض  �سيلتق���ي  ميت�س���ل  ان  عريق���ات 
الفل�سطيني حممود عبا�ض اجلمعة يف رام الله 
بال�سفة الغربي���ة مو�سحا ان اللجنة التنفيذية 
ملنظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة �ستعقد اجتماعا 
يف اليوم الت���ايل للموافقة على قرار ا�ستئناف 

املفاو�سات.
و�ستجري املفاو�س���ات غري املبا�سرة من خالل 
ج���ولت مكوكية يقوم بها ميت�سل بني الطرقني 
بانتظ���ار ح�س���ول تق���دم يتي���ح النتق���ال اىل 

املفاو�سات املبا�سرة.
ال�سرائيلي���ة  "هاآرت����ض"  �سحيف���ة  وذك���رت 
ان نتانياه���و يرغ���ب يف ان يط���رح ف���ور ب���دء 
املفاو�سات مطالب امني���ة تتعلق بنزع ا�سلحة 
والت���ي  قيامه���ا  املزم���ع  الفل�سطيني���ة  الدول���ة 
تعتزم ا�سرائيل ابق���اء �سيطرتها على حدودها 

وجمالها اجلوي.
وبعد 17 عاما على بدء عملية ال�سالم مع توقيع 
اتفاق���ات او�سلو، ل تزال خالفات جوهرية بني 
الطرفني حول الق�ساي���ا ال�سا�سية وخ�سو�سا 

القد�ض والالجئني وال�ستيطان.

نتانياهو يبحث مع مبارك " م�شتجدات " ا�شتئناف مفاو�شات ال�شالم

�لكويت/ �ف ب

اك���دت احلكوم���ة الكويتي���ة ام����ض الثنني ان���ه مت توقي���ف ا�سخا����ض ي�ستبه 
بقيامه���م باعم���ال جت�س����ض غ���ري انها مل تته���م اي���ران بالعالقة مع اف���راد هذه 

ال�سبكة املعتقلني.
وق���ال وزير الت�س���ال الناطق با�س���م احلكومة حممد الب�س���ريي لل�سحافيني 

المن". اجهزة  قبل  من  ا�ستجوابهم  يجري  بهم  امل�ستبه  من  عدد  "هناك 
غري انه مل يو�سح عدد هوؤلء ال�سخا�ض او جن�سياتهم او عالقاتهم اخلارجية 

وطبيعة التهم املوجهة اليهم.
واكتفى الوزير با�سافة ان التحقيق معهم مل ينته.

وكان���ت �سحيفة "القب�ض" الكويتية قالت ال�سبت ان �سبعة من عنا�سر اخللية 
املفرت�س���ة يعمل���ون حل�ساب ال�سرط���ة واجلي�ض وقاموا بجم���ع معلومات عن 

قواعد كويتية وامريكية.
واو�سح���ت ال�سحيفة ذاتها الحد ان اخللية ت�س���م �ستة كويتيني واربعة من 
غ���ري حمددي اجلن�سي���ة "بدون" يعمل���ون يف اجلي�ض. كما ا�س���ري اىل تورط 
لبناني���ني اثن���ني يعم���الن يف الكوي���ت احدهم���ا كان يت���وىل متوي���ل ان�سط���ة 

املجموعة.
وت���وىل اللبناين الث���اين متري���ر املعلوم���ات اىل عن�سر ات�سال م���ن احلر�ض 
الث���وري الي���راين من خ���الل زي���ارات منتظمة ملدينت���ي م�سهد )�سم���ال �سرق 

ايران( وا�سفهان )و�سط(، بح�سب ال�سحيفة ذاتها.
ونفت ايران ب�سكل قطعي اي عالقة لها بهذه الق�سية بيد ان ذلك مل مينع نوابا 

يف الربملان الكويتي من املطالبة بطرد ال�سفري اليراين لدى الكويت.

ال�شلطات الكويتية
توؤكد توقيف متهمني بالتج�ش�س 

دون اتهام ايران

�خلرطوم/ رويرتز
اأعلن���ت اأك���رب جماعة متم���ردة يف اقليم 
دارف���ور بغرب ال�س���ودان ام�ض الثنني 
م���ع  ال�س���الم  حمادث���ات  علق���ت  انه���ا 
احلكومة ال�سوداني���ة متهمة اخلرطوم 
مبهاجم���ة ق���رى ومواق���ع ع�سكرية يف 

انتهاك لوقف اطالق النار بينهما.

ويعترب اعالن حرك���ة العدل وامل�ساواة 
رمزي���ا بدرج���ة كب���رية لن املحادث���ات 
الر�سمية متعرثة من���ذ اأ�سهر لكنه يربز 
م���رور  رغ���م  الطرف���ني  موق���ف  تباع���د 
�سب���ع �سن���وات على ب���دء ال�س���راع يف 
اقلي���م دارفور. وقال اأحم���د ح�سني ادم 
املتحدث با�س���م حركة العدل وامل�ساواة 

لروي���رتز هاتفي���ا ان���ه نظ���را "للهجوم 
ال�سامل" امل�ستمر على ال�سكان املدنيني 
يف دارف���ور وب�سب���ب "الع���دوان عل���ى 
قواتن���ا" عل���ى الر����ض ق���ررت احلركة 
جتمي���د م�ساركته���ا يف عملي���ة ال�س���الم 
الع���دل  حرك���ة  الدوحة.واتهم���ت  يف 
وامل�س���اواة جي����ض ال�س���ودان بق�س���ف 
مواقعه���ا يف امل�ستوطن���ات القريبة يف 
منطق���ة جب���ل م���ون يف غ���رب دارف���ور 
بالق���رب م���ن ح���دود ت�س���اد عل���ى مدى 

ال�سبوعني املا�سيني.
وقال���ت قوات حف���ظ ال�س���الم امل�سرتكة 
والحت���اد  املتح���دة  ل���المم  التابع���ة 
الفريق���ي انه���ا مل ت�ستط���ع التاأك���د من 
�سحة هذه التقارير لنها ل تن�سر قوات 
يف املنطق���ة كما مل ميكن احل�سول على 

تاأكيد من جهة م�ستقلة.
ومل يت�س���ن عل���ى الف���ور احل�سول على 
تعلي���ق من جي�ض ال�س���ودان لكن قواته 
تنف���ي دوما �سن اي هجمات يف املنطقة 

احلدودي���ة النائية.ووقع���ت اخلرطوم 
مع حركة العدال���ة وامل�ساواة اتفاقا يف 
قط���ر يف فرباي���ر �سباط لوق���ف اطالق 
الن���ار كم���ا وقع���ت اتف���اق اط���ار يحدد 

�سروط املفاو�سات امل�ستقبلية.
وبعد اأيام دخلت املناق�سات الولية اىل 
طري���ق م�س���دود حني اعرت�س���ت حركة 
الع���دل وامل�س���اواة على ب���دء اخلرطوم 
حمادثات مع جماعة متمردة اخرى يف 
دارف���ور هي حركة التحري���ر والعدالة.
واأو�س���ح ادم ان التعلي���ق ل ي�س���ل اىل 
ح���د الن�سح���اب الكامل م���ن املحادثات 
واأبدى ا�ستعداد حركة العدل وامل�ساواة 
للعودة اىل طاولة املحادثات اذا اأوقفت 

اخلرطوم حملتها الع�سكرية.
وقال انه على نظام اخلرطوم ان يختار 
ب���ني م�س���ار احل���رب وم�س���ار ال�س���الم. 
وحذر م���ن ان حركته �ستتخذ املزيد من 
الج���راءات اذا ا�ستم���ر الهج���وم. ومل 

يعط املزيد من التفا�سيل.

مقدي�سو/ �ف ب

ال�سالمي���ون  املتم���ردون  يعت���زم 
ال�سومالي���ون الذي���ن ا�ستول���وا  على 
مرف���اأ هرادي���ري اح���د اب���رز خمابىء 
القرا�سن���ة يف و�س���ط الب���الد فر����ض 
ال�سريعة ال�سالمية يف املنطقة ووقف 
القر�سن���ة كما اعلن اح���د قادتهم ام�ض 

الثنني لوكالة فران�ض بر�ض.
وقال ال�سيخ احمد ابو يحيى احد قادة 
حزب ال�سالم لوكالة فران�ض بر�ض ان 
من  جزءا  الن  ا�سبح���ت  "هرادي���ري 
م���دن ال�سومال حي���ث تطبق ال�سريعة 

ال�سالمية".
وا�ساف ردا على ال�سئلة عرب الهاتف 
م���ن مقدي�سو "ال�سبب ال���ذي جئنا من 

اجل���ه اىل هرادي���ري ه���و رف���ع العل���م 
ال�سالم���ي فيه���ا. لن يك���ون هناك بعد 
الن قر�سن���ة او ان�سط���ة اجرامية من 
اي ن���وع كان يف هذه املنطقة. اعتبارا 
من هذا اليوم �سيتبع النا�ض ال�سريعة 

ال�سالمية".
وتاب���ع ان "وجودن���ا �سيغ���ري �سورة 
ه���ذه املدين���ة و�سكانه���ا الت���ي �سوهها 
قطاع الطرق. لقد حملن���ا معنا القراآن 
�سيحاول���ون  الذي���ن  وكل  الك���رمي 
الت�س���دي لل�سريعة �سيقتلون ب�سيوف 

املجاهدين".
"ل���ن  ال�سالم���ي  الزعي���م  ه���ذا  وق���ال 
يت���م الت�سام���ح م���ع كل من يق���ف عقبة 
ام���ام تطبي���ق ال�سريع���ة"، راف�سا يف 
الوقت نف�سه القول ما اذا كانت قواته 

�ستهاجم القرا�سنة قبالة ال�سواحل.
م���ن  ال�سالمي���ون  املتم���ردون  وكان 
ح���زب ال�سالم ا�ستول���وا الحد بدون 
اي مقاومة عل���ى بلدة هراديري، مرفاأ 
ال�سي���د ال�سغري الواقع على بعد 500 
كل���م �سم���ال مقدي�سو ال���ذي ا�سبح يف 
ال�سنتني املا�سيتني احد ابرز خمابىء 
القرا�سن���ة ال�سومالي���ني واحد مراكز 

القر�سنة يف العامل.
وق���ال �سه���ود ان ال�سالمي���ني كان���وا 
يقوم���ون بدوري���ة �سب���اح الثنني يف 
وي�ستجوب���ون  هرادي���ري  �س���وارع 

ال�سكان.
وقال عب���دي يار احد ق���ادة القرا�سنة 
يف هوبي���و على بع���د 220 كلم �سمال 
�س���د  بع���د  يتدخل���وا  "مل  هرادي���ري 

القرا�سنة على طول ال�ساحل".
وا�ساف ردا على ال�سئلة من مقدي�سو 
"لكن ذلك مل مينع القرا�سنة من ابعاد 
ع���دة �سف���ن خا�سع���ة ل�سيطرته���م عن 
ال�ساح���ل حت�سبا ملحاول���ة ال�سالميني 

ال�ستيالء عليها".
وبح�سب جمعية البحارة القليمية يف 
�سرق افريقيا فان ثالث �سفن �سادرها 
قرا�سن���ة كان���ت موج���ودة الح���د يف 
هرادي���ري عند و�س���ول مقاتلي حزب 
ال�س���الم، واحدة تابع���ة جلزر �سي�سل 

واخرى نروجية و�سفينة كينية.
وقال ال�سياد املحلي عبد الغفار حممد 
"كان هناك ثالث �سفن قرب هراديري 
لكن هذا ال�سب���اح مل نرها، لقد غادرت 

اىل هوبيو".

متمردو دارفور يعلقون حمادثات ال�شالم الـمـتـ�شــددون الـ�شـومـالـيـــون يـعـلـنـون
ــــري ــــرادي ـــي ه ــــن "وقـــــــف" الـــقـــر�ـــشـــنـــة فــــ ع

احتجاج يف باري�س �سد ال�سيا�سة االيرانية


