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االمم املتحدة تتهم وا�شنطن بت�أخري م�ساعداتها ملقدي�شو

خ���������ارج احل�������دود

متمردو " حركة ال�شباب " يحكمون �سيطرتهم على ميناء �صومايل

كفاية والتوريث
حازم مبي�ضني

مقدي�شو /الوكاالت

ب ��د�أت احل��رك��ة امل�صرية م��ن �أج��ل التغيري (ك�ف��اي��ة) ،باتخاذ
خطوات ملالحقة جمال مبارك جنل الرئي�س امل�صري ق�ضائي ًا،
واملطالبة مبثوله �أم��ام الق�ضاء يف اتهامات تتعلق مب�صادر
ثروته ،و�شككت يف �شرعية املهمات الر�سمية التي يقوم بها
على ال�ساحة ال�سيا�سية ،و�ألقت هذه اخلطوة بظاللها على عدّة
متغريات يف امل�شهد ال�سيا�سي يف م�صر ،واعتربها البع�ض
حماولة تهدف �إىل �إجها�ض �سيناريو التوريث املحتمل رغم �أن
فكرة املحاكمة مازالت يف مراحلها الأولية ،وهي تنتظر قبول
اللجنة القانونية التي �شكلتها احلركة لدرا�سة امل�س�ألة.
معروف طبع ًا �أن حركة كفاية لن ت�ؤيد دعم جمال مبارك �إذا ما
تر�شح خلو�ض �سباق االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،النها مبدئي َا
�ضد �أي �شكل من �أ�شكال توريث ال�سلطة ،وهي يف الوقت نف�سه
ت�شتكي من مادة يف الد�ستور امل�صري ت�ضع العديد من العقبات
يف طريق �أي مر�شح م�ستقل ،ومتنع عملي ًا تر�شحه با�شرتاطها
مباركة احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم� ،إ�ضافة ل�شكوى
احلركة املزمنة من املادة الد�ستورية التي تقول ب�إمكانية �إعادة
انتخاب الرئي�س ب�شكل متكرر من دون قيود على عدد فرتات
احلكم .ومعروف �أي�ض ًا �أن �شعبية حركة كفاية بد�أت بالرتاجع
منذ العام  ،2006فقد هجرها العديد من نا�شطيها ،وهجرها
�آخرون تبنوا موقفا ً مغايرا ً .لكن كل ذلك لن مينعها من ت�أدية
الدور الهام الذي تلعبه يف �ساحة النقا�ش العام مب�صر.
جمال م�ب��ارك ،ميتلك دون �شك ن�ف��وذا ً متزايدا ً يف امل�سرح
ال�سيا�سي امل�صري .ويقوم بدور فعال للغاية يف �إدارة احلزب
الوطني الدميقراطي احلاكم ،كما لعب دورا ً م�ؤثرا ً يف �إلهام
عدد من ال�سيا�سات اخلارجية التي تطبقها احلكومة احلالية.
وم�س�ألة تر�شيحه لالنتخابات الرئا�سية عام  ،2011مل حت�سم
بعد ،وهناك كثريون يعرت�ضون على فكرة خالفته ،يف حني
يرى �آخرون �أن و�صول مدين لي�ست لديه خلفية ع�سكرية �إىل
الرئا�سة فكرة جيدة ،بينما يرى فريق ثالث �أن و�صوله اىل
ال�سلطة يف �إطار برنامج �إ�صالح �أو�سع النطاق �سيكون �أف�ضل
له ومل�صر وللحزب احلاكم ،خا�صة �أنه يحظى بدعم رجال �أعمال
والطبقتني املتو�سطة والعليا التي ا�ستفادت من �سيا�سات
الإ�صالح االقت�صادي التي طبقها خالل ال�سنوات الأخرية.
لي�س دف��اع� ًا عن النظام امل�صري ،فهو ميتلك جي�ش ًا �إعالمي ًا
حمرتف ًا ومدرب ًا وجاهز ًا ،لكن الدميقراطية حني متار�س بحرية
قد تكون مالئمة لفكرة وراثة جمال لأبيه ،فاذا كان الرجل ميتلك
ر�صيد ًا كافي ًا يف احلزب الذي ينتمي �إليه ،وكان هذا احلزب
ميتلك ر�صيد ًا �شعبي ًا يكفي لإجناح مر�شحه ،فاين يكمن اخلط�أ،
وقد ر�أينا يف �أكرب دميقراطية يف العامل كيف جاء بو�ش االبن
بعد �أبيه ،وكلنا يذكر نفوذ �آل كندي الذين كادوا ي�صلون البيت
الأبي�ض ثانية لوال تدخل القدر ،وجمال مبارك لي�س �شخ�ص ًا
عادي ًا ،فهو يحمل املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة
الأمريكية بالقاهرة ان�ضم للحزب الوطني قبل ت�سع �سنوات
وتوىل موقع �أمني جلنة ال�سيا�سات التي تتوىل ر�سم ال�سيا�سات
احلكومية ومراجعة م�شاريع القوانني التي تقرتحها احلكومة
قبل �إحالتها �إىل الربملان .وهو ي�شغل حالي ًا مركزين حزبيني
كبريين هما الأمني العام امل�ساعد ،و�أمني ال�سيا�سات.
فكرة توريث جمال مبارك موقع والده من ناحية �أخرى تعزز
ثقافة الكر�سي ،وتر�سخها يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وه��ي فكرة
تتجاوز مت�سك احلاكم مبوقعه �إىل ح�صر ذلك املقعد بذريته،
و�إذا كانت القدرة على الو�صول لل�سلطة بانتهاج الو�سائل
امل�ع��روف��ة �أم��را ً بعيد امل�ن��ال ،ف��ان ذل��ك ه��و م��ا يدفع الأح��زاب
واجلماعات ال�سيا�سية (مثل حركة كفاية) للجوء �إىل و�سائل
تقود يف النهاية اىل ا�ضطراب �سيا�سي وفو�ضى اجتماعية،
ون�أمل �أن ال تنبع معار�ضة كفاية من مبد�أ املعار�ضة امل�ستمرة
للحكومة ،و�أن تكون م�ستندة �إىل قناعتها ب�أن جمال ال ي�صلح
للموقع وان هناك من هو �أكف�أ منه و�أقدر منه على خدمة البلد.

�أحك ��م متم ��ردو حرك ��ة ال�ش ��باب
ال�ص ��ومالية �س ��يطرتهم بالكام ��ل على
مين ��اء كي�س ��مايو اجلنوب ��ي و�س ��عوا
اىل تهدئ ��ة خم ��اوف م ��ن ان تنت�ش ��ر
اال�شتباكات مع حزب اال�سالم املناوئ
اىل مناطق �أخرى .فيما اتهم م�س�ؤول
ب ��ارز يف الأمم املتح ��دة الوالي ��ات
املتح ��دة بت�أخ�ي�ر تق ��دمي مالي�ي�ن
الدوالرات يف �سياق معونات �إن�سانية
عاجلة و�ضرورية لل�صومال
وقالت جماع ��ة حقوقية حملية ان 28
مدنيا على االقل قتلوا يف اال�شتباكات
ب�ي�ن اجلماعت�ي�ن يف املين ��اء ي ��وم
اخلمي�س اىل جانب عدد غري حمدد من
املقاتلني .وقال قائد يف حزب اال�سالم
انه يعتقد �أن ع�ش ��رات امل�س ��لحني لقوا
حتفهم يف املعركة.
وحت ��ى �أحدث جولة م ��ن القتال كانت
اجلماعت ��ان اال�س�ل�اميتان تتقا�س ��مان
ال�سيطرة على ميناء كي�سمايو امل�صدر
املربح لل�ض ��رائب وغريها من �أ�ش ��كال
الدخل.
وق ��ال �ش ��يخ ح�س ��ن يعق ��وب املتحدث
با�سم ال�ش ��باب يف كي�سمايو لرويرتز
عرب الهاتف ان قوات ال�ش ��باب مت�س ��ك
بزمام االمور حاليا .وت�صف الواليات
املتح ��دة ال�ش ��باب بانها وكي ��ل تنظيم

القاعدة يف ال�صومال الذي يغيب عنه
القانون.
وق ��ال يعقوب "كل �ش ��يء ي�س�ي�ر على
ماي ��رام االن يف كي�س ��مايو .املوق ��ف
هادئ متاما ولي�ست هناك م�شاكل.
"ت ��ويف الكث�ي�ر م ��ن املجاهدي ��ن يف
القت ��ال لكننا نق ��دم الرعاية ال�ص ��حية
خل�صومنا امل�صابني".

وذك ��ر عامل ��ون يف امل�ست�ش ��فيات �أن
�أكرث من  120مدنيا �أ�صيبوا.
وغادر مقاتلو حزب اال�سالم كي�سمايو
اىل املناط ��ق املحيطة وهناك خماوف
من �أنهم ي�ستعدون للث�أر .لكن البع�ض
م ��ن مئ ��ات ال�س ��كان الذي ��ن ف ��روا من
املدينة عادوا ايل منازلهم يوم اجلمعة
وفتحت بع�ض املتاجر �أبوابها.

وا�شنطن /اف ب

و�أبل ��غ قي ��ادي يف ح ��زب اال�س�ل�ام
رويرتز عرب الهاتف ان حم�ص ��لة قتلى
يوم اخلمي�س قد تكون �أعلى بكثري.
ولطامل ��ا كان املانح ��ون الغربي ��ون
ي�أمل ��ون يف ع ��زل حرك ��ة ال�ش ��باب
املت�ش ��ددة من خ�ل�ال التو�ص ��ل التفاق
مع قادة حزب اال�س�ل�ام االكرث اعتداال
وبالت ��ايل ميك ��ن �أن جتل ��ب احلكومة

بع�ض اال�س ��تقرار اىل البالد بعد نحو
عقدين من الفو�ضى.
وف�ش ��ل الرئي� ��س ال�ص ��ومايل �ش ��يخ
�ش ��ريف �أحمد حت ��ى االن يف اجتذاب
كبار زعماء حزب اال�س�ل�ام اىل جانبه
لكن النزاع بني اجلماعتني املتمردتني
ق ��د مين ��ح حكومت ��ه ف�س ��حة اللتق ��اط
االنفا�س.

الواليات املتحدة ترحب بت�أجيل مناق�شة تقرير
جولد�ستون
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رحب ��ت الوالي ��ات املتحدة بت�أجي ��ل جمل�س
الأمم املتح ��دة حلقوق االن�س ��ان البحث يف
تقري ��ر عن "جرائم حرب" يف غزة �إىل �آذار
املقبل.
و�أرج� ��أ املجل� ��س مناق�ش ��ة تقري ��ر القا�ض ��ي
الدويل ريت�شارد جولد�ستون عن حرب غزة
بعد ان وافقت البعثة الفل�سطينية على ذلك،
ح�سبما قالت م�صادر دبلوما�سية انه نتيجة
�ضغوط من الواليات املتحدة التي ان�ضمت
اىل املجل�س حديثا.
ويعن ��ي هذا الت�أجيل �أنه ل ��ن تتخذ خطوات
دولي ��ة ب�ش� ��أن التحقي ��ق م ��ع م�س� ��ؤولني
ا�سرائيليني ملا ال يقل عن �ستة �أ�شهر قادمة.
وتعر� ��ض الرئي� ��س الفل�س ��طيني حمم ��ود
عبا�س �إىل انتقادات �ش ��ديدة يف الأرا�ض ��ي
الفل�سطينية لقراره بتعليق احلملة الداعية
ملقا�ض ��اة م�س� ��ؤولني ا�س ��رائيليني ب�س ��بب
احل ��رب على غزة يف يناي ��ر /كانون الثاين
املا�ضي.

وو�ص ��ف النائب ع ��ن حركة حما�س م�ش�ي�ر
امل�ص ��ري اخلط ��وة ب�أنه ��ا "خيانة للق�ض ��ية
الفل�س ��طينية وي�ؤك ��د م ��دى التع ��اون ب�ي�ن
عبا� ��س وم�س ��اعديه م ��ع العدو ال�ص ��هيوين
�ضد ال�شعب الفل�سطيني".
لك ��ن من ��ر حم ��اد م�س ��اعد الرئي� ��س عبا� ��س
دافع ع ��ن اخلطوة باعتباره ��ا جمرد ت�أجيل
الف�س ��اح املزي ��د من الوق ��ت من �أج ��ل زيادة
الدعم للتقرير.
و�أو�ض ��ح ال�س ��فري الفل�س ��طيني يف جني ��ف
ابراهي ��م خري�ش ��ة للب ��ي بي �س ��ي قائ�ل�ا �إن
قرار الإرج ��اء اتخذ من قبل �أكرث من طرف،
و�إن الفل�س ��طينيني "ال ميلكون حق املطالبة
ال ب�س ��حب القرار وال بت�أجيله ،لأنهم ع�ض ��و
مراقب يف اللجنة".
وقالت م�ساعدة وزيرة اخلارجية االمريكية
ا�س ��تري برمير "نع ��رب عن ارتياحن ��ا لقرار
الت�أجيل".
ويف �إ�ش ��ارة �إىل ا�س ��رائيل ،ع�ب�رت برمي ��ر
ع ��ن ت�ش ��جيع والواليات املتحدة ملا �أ�س ��مته
"التحقيق ��ات على ال�ص ��عيد الوطني حول

املزاع ��م اجلدي ��ة ع ��ن انته ��اكات حلق ��وق
االن�س ��ان" .وكان م ��ن املتوق ��ع �أن ي�ص ��وت
�أع�ض ��اء جمل� ��س حق ��وق االن�س ��ان البال ��غ
عددهم  47دولة اال�سبوع اجلاري على قرار
الحال ��ة التقرير �إىل اجلمعي ��ة العامة للأمم
املتح ��دة ،مما يقربه خط ��وة نحو حتقيقات
قانونية حمتملة.
"نح ��ن ن�ؤم ��ن بق ��وة بالقان ��ون ،بقان ��ون
حق ��وق االن�س ��ان ومبب ��د�أ واج ��ب حماي ��ة
املدني�ي�ن م ��ن ال�ض ��رر اثن ��اء ال�ص ��راعات
امل�سلحة اىل اق�صى احلدود املمكنة".
يذك ��ر �أن تقري ��ر جولد�س ��تون اته ��م كال من
�إ�س ��رائيل وحما� ��س بارت ��كاب جرائم حرب
ق ��د يرق ��ى بع�ض ��ها �إىل درج ��ة جرائم �ض ��د
الإن�س ��انية �أثن ��اء ح ��رب غ ��زة قب ��ل ثماني ��ة
�أ�شهر.
و�أو�ص ��ى بتق ��دمي مرتكب ��ي جرائ ��م احلرب
من الطرفني الإ�س ��رائيلي والفل�سطيني اىل
املحكمة اجلنائية الدولية.
وداف ��ع جولد�س ��تون القا�ض ��ي اجلن ��وب
افريق ��ي ع ��ن تقريره �ض ��د االتهام ��ات التي

�أم�ي�رك���ا تفتقر اىل ���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف دارف����ور
حت ��ث املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة االمريكي ��ة
الرئي� ��س باراك اوباما على اطالق مبادرة �س�ل�ام
جديدة يف دارفور يف حني تعترب مبادرات املوفد
�سكوت غري�شن غري مفهومة بالن�سبة لها.
وق ��ررت االدارة يف اذار مراجعة �سيا�س ��تها ازاء
ال�سودان لكن النتيجة التي كانت متوقعة يف اب
مل تعلن بعد.
ومم ��ا زاد الو�ض ��ع تعقي ��دا ان م�ص�ي�ر دارف ��ور،
االقلي ��م الواقع غ ��رب اكرب بلد افريق ��ي ،ال ميكن
ف�ص ��له عن النزاع ال�س ��وداين االخر بني ال�شمال
واجلنوب والذي يخ�ش ��ى ان ي�ؤجج بعد �سنوات
من الهدوء.
اال ان البيت االبي�ض مل يقف مكتوف االيدي.
فقد اثار اوباما �ص ��دمة باعالنه عن "عملية ابادة
جاري ��ة يف دارفور" يف خطاب القاه يف اكرا يف
مت ��وز ،وعني اجلرنال املتقاعد �س ��كوت غري�ش ��ن
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موفدا خا�صا لل�سودان.
وكث ��ف اجلرنال غري�ش ��ن تنقالته ميدانيا �س ��عيا
يف اول االم ��ر اىل توحيد �ص ��ف ق ��ادة التمرد يف
دارف ��ور كي تكت�س ��ي حمادثاته ��م املحتملة حول
ال�سالم مزيدا من امل�صداقية.
واع ��رب �س ��ام بي ��ل مدي ��ر �ش ��بكة جمعي ��ات
"جينو�س ��ايد انرتفن�ش ��ن نت ��وورك" ع ��ن دعمه
اخلطة معلنا لفران�س بر�س "انه امر �ص ��عب جدا
ومل ينج ��ح حت ��ى االن لكنه عن�ص ��ر ا�سا�س ��ي يف
ال�سالم يف دارفور".
وب�ش ��كل عام اعترب ان الوالي ��ات املتحدة "تفتقر
اىل ا�س�ت�راتيجية جيدة" وان "ا�ستمرار الو�ضع
عل ��ى م ��ا ه ��و علي ��ه ي�ص ��ب يف م�ص ��لحة حكومة
عمر الب�ش�ي�ر" .وتدعو املنظم ��ات غري احلكومية
اوباما اىل التحرك وجتديد ال�ضغط على النظام
يف �شكل مبادرة �سالم.
ويجب ان ت�شرك املبادرة الدول التي لها وزن يف

املنطقة مثل م�ص ��ر وال�ص�ي�ن التي تتزود بالنفط
ال�سوداين ،على ان تذهب اىل حد اعداد م�شروع
اتف ��اق �س�ل�ام .ومن ��ذ تعيين ��ه ج ��ازف غري�ش ��ن
باالنفت ��اح نح ��و نظ ��ام الرئي� ��س عم ��ر الب�ش�ي�ر
الذي ا�ص ��درت املحكمة اجلنائية الدولية بحقهمذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب و�ض ��د
االن�سانية.
وذه ��ب موفد اوباما اىل حد معار�ض ��ة العقوبات
املفرو�ضة على البالد منذ � 12سنة.
واعت�ب�رت املنظم ��ات االمريكي ��ة يف معظمها ان
االقرتاح لي�س مت�أنيا ،مذكرة بان  2,7مليون من
�س ��كان دارفور ما زالوا يعي�ش ��ون ظروفا قا�سية
يف خميمات الالجئني.
كما اعربت املنظمات اي�ضا عن ا�ستيائها االربعاء
من مقال ن�شرته �ص ��حيفة وا�شنطن بو�ست يورد
تفا�ص ��يل عن اخر زيارة قام بها غري�ش ��ن م�ؤخرا
يف ال�س ��ودان .وي�ص ��ف املق ��ال املوف ��د االمريكي

بانه �س ��اذج مييل اىل ت�ص ��ديق نظ ��ام اخلرطوم
ويثق كثريا يف امكانية احلوار معه.
وردا على �س� ��ؤال ن�سب اجلرنال رف�ض الالجئني
مغادرة املخيمات والعودة اىل قراهم ،اىل "امور
نف�سية".
واحتج ج ��ون نوري� ��س مدير جمموع ��ة "ايناف
بروجك ��ت" عل ��ى املقال م�ؤكدا "ان ��ه المر معيب"
وتاب ��ع "اذا كان اولئ ��ك النا� ��س ال يع ��ودون اىل
دياره ��م فالنهم خائف ��ون من القتل واالغت�ص ��اب
والنهب".
م ��ن جانب ��ه عل ��ق �س ��ام بي ��ل بالق ��ول "اذا ب ��دات
وا�ش ��نطن ت�ص ��دق ما يقوله جمرمو احلرب رغم
الئحة الوعود الطويلة التي مل تف بها اخلرطوم،
فان املا�ساة �ستكون اكرث فداحة".
وي�ستمر النزاع يف دارفور منذ  2003وقد ا�سفر
عن �س ��قوط  300الف قتيل ح�س ��ب االمم املتحدة
وع�شرة االف ح�سب احلكومة ال�سودانية.

وجهت له من قبل �أطراف عديدة.
وق ��ال امام جمل� ��س حقوق االن�س ��ان التابع
ل�ل��أمم املتحدة "نحن ن�ؤمن بقوة بالقانون،
بقان ��ون حق ��وق االن�س ��ان ومبب ��د�أ حماي ��ة
املدني�ي�ن اثن ��اء ال�ص ��راعات امل�س ��لحة اىل
اق�صى احلدود املمكنة".
ويخل� ��ص التقري ��ر �إىل �أن اجلي� ��ش
الإ�س ��رائيلي هاج ��م املدنيني ب�ش ��كل متعمد
ومنتظم ،كما اتهم امل�س ��لحني الفل�سطينيني
بارت ��كاب جرائم حرب ب�إطالقهم �ص ��واريخ
على املدنيني الإ�سرائيليني.
و�أج ��رت اللجن ��ة حتقيق ��ا يف  36حادث ��ة
وحتدث ��ت �إىل ع�ش ��رات م ��ن ال�ش ��هود
الفل�س ��طينيني والإ�س ��رائيليني يف غ ��زة
وجنيف ،علما ب�أن �إ�سرائيل رف�ضت التعاون
مع اللجنة ومنعتها من دخول �إ�سرائيل.
وانتقدت منظم ��ة هيوم ��ان رايت�س ووت�ش
ف�ش ��ل الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
يف دعم التقرير و�إعطاء "ر�س ��الة مفادها �أن
منتهكي قوانني احلرب �سيعاملون بقفازات
من حرير طاملا �أنهم حلفاء".

وق ��ال حمم ��د �أدن القي ��ادي يف ح ��زب
اال�س�ل�ام بالهات ��ف م ��ن م�ش ��ارف
كي�س ��مايو "اخرجتن ��ا ال�ش ��باب بع ��د
�سبع �ساعات من القتال ال�شر�س .انني
على ثقة من مقتل املزيد الن كل جانب
كان يدف ��ن ع�ش ��رات م ��ن مقاتلي ��ه مثل
النفايات يف االزقة".
وق ��ال �س ��كان انه يب ��دو �أن م�س ��لحني
�أجانب كانوا بني القتلى.
و�أودى القت ��ال يف ال�ص ��ومال بحي ��اة
� 19ألفا منذ بد�أ عام  2007و�شرد 1.5
مليون.
واث ��ار القت ��ال ب�ي�ن اجلماعت�ي�ن
املتمردت�ي�ن الرئي�س ��يتني يف الب�ل�اد
املخاوف من وقوع ا�ش ��تباكات بينهما
يف �أماك ��ن �أخ ��رى بينه ��ا العا�ص ��مة
مقدي�ش ��و حيث خا�ضا معارك معا �ضد
احلكومة ال�ضعيفة التي تدعمها االمم
املتحدة وقوات حفظ ال�س�ل�ام التابعة
لالحتاد االفريقي.
لكن املتحدث الرئي�س ��ي با�سم ال�شباب
�س ��عى للتهوي ��ن من ه ��ذه االحتماالت
و�ألق ��ى بالل ��وم يف اراق ��ة الدم ��اء
بكي�س ��مايو على �ش ��يخ �أحمد مادوبي
القائد الكبري يف حزب اال�سالم.
وق ��ال املتح ��دث �ش ��يخ عل ��ي راج ��ي
لل�ص ��حفيني "ه ��ذا ال�ص ��راع لي�س بني
املجاهدين� .ش ��يخ �أحم ��د مادوبي هو
امل�س�ؤول الوحيد عن احلرب".

تقارير� :إتفاق امل�صاحلة
يت�ضمن عودة ال�سلطة
الفل�سطينة �إىل �إدارة
قطاع غزة
رام اهلل /الوكاالت

ذك ��رت م�ص ��ادر ر�س ��مية م�ص ��رية لل�ص ��حفيني " �أن اتف ��اق
امل�ص ��احلة بني الف�صائل الفل�سطينية, يت�ض ��من العديد من
البنود, و�أو�ض ��حت �أن من بني هذه البنود عودة ال�س ��لطة
الفل�س ��طينية ،برئا�س ��ة الرئي�س حممود عبا�� �س� ،إىل �إدارة
الأو�ض ��اع يف غزة بجانب ال�ض ��فة, بالإ�ض ��افة �إىل ت�شكيل
جلن ��ة عربي ��ة عليا للإ�ش ��راف عل ��ى االنتخابات الرئا�س ��ية
والت�شريعية واملجل�س الوطني .كما تت�ضمن بنود االتفاق
ع ��ودة قوات ال�س ��لطة �إىل ت ��ويل امل�س� ��ؤوليات الأمنية يف
غزة، مب ��ا فيها منفذ رفح الربي، وبالت ��ايل عودة املراقبني
الأوروبي�ي�ن �إىل املنفذ طبقا التف ��اق ،2005مبا يتيح فتح
املنفذ وع ��ودة حركة التنقل �إىل طبيعتها .وقالت امل�ص ��ادر
�إن ��ه مل يتح ��دد موع ��د توقيع االتفاق  ،و�إن م�ص ��ر �س ��تحدد
هذا املوعد يف الأ�س ��بوع الأخري من ت�شرين الأول احلايل،
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن القاهرة �ستبد�أ يومي 9 1و 0 2من ال�شهر
احل ��ايل ا�س ��تقبال وف ��ود الف�ص ��ائل الفل�س ��طينية  ،متهيدا
لتوقيع اتفاق امل�صاحلة ،و�سيتوجه �أحمد �أبو الغيط وزير
اخلارجية ،,والوزير عمر �س ��ليمان غ ��دا �إىل عمان لإجراء
مباحثات مع الرئي�س عبا�س قبل توجهه �إىل دم�شق.

موفد رئا�سي فرن�سي يف بريوت لبحث
االو�ضاع الداخلية واالقليمية
بريوت /اف ب

ت�س ��لم رئي� ��س اجلمهوري ��ة اللبنانية
مي�ش ��ال �س ��ليمان ام� ��س ال�س ��بت
ر�س ��الة من نظ�ي�ره الفرن�س ��ي نيكوال
�س ��اركوزي ب�ش� ��أن دور باري� ��س يف
عملية ال�س�ل�ام ودعمها عزل لبنان عن
التطورات االقليمية بانتظار ت�ش ��كيل
احلكوم ��ة اجلدي ��دة كم ��ا افاد م�ص ��در
رئا�سي لبناين.
واو�ض ��ح بيان �ص ��ادر عن الرئا�سة ان
م�ست�ش ��ار �س ��اركوزي اخلا�ص هرني
غين ��و اجتم ��ع م ��ع �س ��ليمان و�س ��لمه
الر�س ��الة التي تتن ��اول "ال ��دور الذي
تق ��وم ب ��ه فرن�س ��ا عل ��ى امل�س ��تويني
االقليم ��ي وال ��دويل اليج ��اد ار�ض ��ية
م�شرتكة الطالق احلل ال�سلمي العادل
والدائم يف ال�شرق االو�سط".
كما تناولت الر�س ��الة "ابقاء ال�س ��احة
الداخلية يف من�أى عن اي انعكا�س ��ات
خارجية خ�صو�ص ��ا يف فرتة ت�ش ��كيل
احلكومة اجلديدة".
و�صل غينو م�ساء اجلمعة اىل بريوت
يف زي ��ارة ت�س ��تمر ثالث ��ة اي ��ام يلتقي

خاللها كبار امل�س�ؤولني والقادة.
وربطت �ص ��حف لبنانية ال�س ��بت هذه
الزي ��ارة مب�س ��اع فرن�س ��ية متج ��ددة
للم�ساعدة على ت�شكيل احلكومة.
رات �ص ��حيفة "االنوار" امل�ستقلة بان
العام ��ل الفرن�س ��ي "دخ ��ل فج ��اة على
خط االت�صاالت للم�س ��اعدة يف ايجاد
احللول" ،فيما اكدت �صحيفة "النهار"
املقربة من االكرثية ان الزيارة "تطور
مت�صل مبلف احلكومة".
يذكر ب ��ان رئي� ��س الوزراء الفرن�س ��ي
فران�س ��وا في ��ون اع ��رب االثن�ي�ن م ��ن
ب�ي�روت ع ��ن امل ��ه ب ��ان تت�ش ��كل يف
ا�سرع وقت ممكن حكومة ت�ضم جميع
االفرق ��اء .وت�أت ��ي زيارة غينو و�س ��ط
تف ��ا�ؤل حذر باحتمال فت ��ح كوة قريبا
يف جدار ت�ش ��كيل احلكومة بعد زيارة
الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد املفاجئة
اىل ال�س ��عودية م�ؤخ ��را واملعلوم ��ات
ال�ص ��حافية عن قرب زي ��ارة يقوم بها
العاه ��ل ال�س ��عودي اىل دم�ش ��ق ،بع ��د
�سنوات من العالقات املت�شنجة.
وتدعم ال�س ��عودية والغ ��رب االكرثية

النيابي ��ة ،بينما حتظ ��ى االقلية بدعم
�سوريا وايران.
وكان رئي� ��س احلكوم ��ة املكلف �س ��عد
احلري ��ري قد اكد اخلمي� ��س اثر جولة
جدي ��دة م ��ن امل�ش ��اورات النيابية غري
امللزمة ا�ستغرقت ا�سبوعا ان اولويته
ال ت ��زال "ت�ش ��كيل حكوم ��ة وح ��دة
وطنية لك ��ن االمور مفتوح ��ة على كل
االحتماالت" ،م�شددا يف الوقت نف�سه
عل ��ى ان ��ه "متفائ ��ل" وعلى ا�س ��تمرار
احلوار.
وتات ��ي ه ��ذه التط ��ورات بع ��د توت ��ر
�سيا�س ��ي داخل ��ي ب�س ��بب م ��رور نحو
اربعة ا�شهر على االنتخابات النيابية
التي حققت فيها قوى  14اذار اكرثية
نيابي ��ة متثلت ب  71مقعدا من ا�ص ��ل
 ،128وذلك نتيجة عمق اخلالفات مع
االقلي ��ة النيابية املمثلة لق ��وى  8اذار
وحلفائها.
وكل ��ف احلريري ت�ش ��كيل حكومة يف
 27حزي ��ران ث ��م اعتذر بع ��د اكرث من
�س ��بعني يوم ��ا ،ومت تكليفه جمددا يف
 16ايلول.

مقتل � 34شخ�صا ب�سبب مواجهات بني احلوثيني
واجلي�ش اليمني
�صنعاء /اف ب

عن �صحيفة اخبار العرب االماراتية

قت ��ل  28م ��ن احلوثيني واربع ��ة جنود �ش ��مال اليمن حيث
ت�ستمر املعارك ال�ض ��ارية بني اجلي�ش واحلوثيني منذ اكرث
من �شهرين ،بح�سب ما اعلنت م�صادر ع�سكرية ال�سبت.
واعلنت وكالة �س ��ب�أ اليمنية وفاة ع�ضوين من قبيلة حتارب
اىل جانب اجلي�ش اليمني .و�صرح م�س�ؤول ع�سكري لوكالة
فران�س بر�س بان �ستة من املتمردين الزيديني واربعة جنود
قتلوا ليال غرب حمافظة حرف �سفيان ،على الطريق امل�ؤدية
اىل �ص ��عدة .وتعت�ب�ر �ص ��عدة معق�ل�ا للحوثيني وه ��ي تبعد
 240كلم �ش ��ماال عن �ص ��نعاء .ونقلت وكالة �س ��ب�أ عن م�صدر
ع�سكري قوله ان اجلي�ش الذي كان مي�شط منطقة يف حرف
�س ��فيان قتل "�أربعة من �أخطر عنا�صر الإرهاب والتخريب"
اجلمعة ،وثمانية اخرين يف مزرعة جماورة كما قتل ت�سعة
يف �صعدة "حت�صنوا يف عدد من منازل املواطنني".
وا�ضافت الوكالة نقال عن م�صادر حملية ان مواجهة اخرى
دارت بني قبائل م�ساندة للجي�ش ومقاتلني حوثيني ادت اىل
مقتل فردين من هذه القبائل ومتمرد واحد على االقل.
وافادت م�ص ��ادر حملية ان املتمردين متكنوا من ال�س ��يطرة
عل ��ى ج�س ��ر خان ��ق يف الطري ��ق التي ت�ص ��ل حرف �س ��فيان

ب�صنعاء فيما ا�ستمرت املعارك العنيفة �شمال حرف �سفيان.
واعل ��ن املتمردون بقي ��ادة عبد املالك احلوث ��ي اجلمعة انهم
ا�س ��قطوا طائرة "ميغ" تابعة للجي�ش ،اال ان ال�سلطات نفت
ذلك م�ؤكدة ان احلادث ناجم عن عطل فني.
وال ي�سمح لل�صحافيني بالو�صول اىل منطقة املعارك.
وب ��د�أ اجلي� ��ش اليمني يف  11اب حملة للق�ض ��اء على حركة
التم ��رد اال ان ه ��ذه العملية ادت اىل مقت ��ل املئات حتى االن
وتهج�ي�ر  55ال ��ف �ش ��خ�ص .وادى ه ��ذا الن ��زاع اىل مقت ��ل
االالف منذ بدئه يف العام .2004
وتتهم ال�س ��لطات املتمردين الزيديني وهم فرع من ال�شيعة،
باالرتب ��اط باي ��ران وباحل�ص ��ول عل ��ى دع ��م منه ��ا ،اال انهم
ينفون هذه التهم.
م ��ن جهة اخرى اعلن ��ت اجلامعة العربية ال�س ��بت ان امينها
العام عمرو مو�س ��ى �س ��يتوجه الثالثاء اىل �ص ��نعاء الجراء
حمادثات م ��ع الرئي�س اليمني على عبد الله �ص ��الح يعر�ض
خاللها "افكارا" حول تهدئة االو�ضاع يف اليمن.
وقال م�ص ��در م�س�ؤول يف اجلامعة ان مو�سى "يحمل افكارا
�س ��يتم بحثه ��ا مع القي ��ادة اليمني ��ة لكيفية تهدئة االو�ض ��اع
ومعاجلته ��ا" .ورف� ��ض امل�س� ��ؤول الك�ش ��ف ع ��ن طبيعة هذه
االفكار.

