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فتح وحما�س يتطلعان التفاق امل�صاحلة برغم العقبات

ال�شرط��ة اال�سرائيلي��ة يف ح��ال ت�أه��ب يف القد���س

حازم مبي�ضني
ت�شهد �إحدى قرى فل�سطني حالة اجتماعية فريدة حيث يقيم
زوج فل�سطيني يف منزل واحد مع زوجتني ,ﻷ
ا�وىل فل�سطينية
عربية وال�ث��ان�ي��ة ي�ه��ودي��ة ،ومعهم �أط�ف��ال��ه م��ن الزوجتني،
ويبدو �أن البع�ض ينظر �إىل ذلك باعتباره مفارقة �سيا�سية
واجتماعية ,يف جمتمع اعتاد العداء بني العرب واليهود بعد
ن�شوء دولة �إ�سرائيل على �أنقا�ض الوطن الفل�سطيني ,وبعد
اتباع زعماء الدولة العربية �سيا�سات معادية للعرب الذين يتم
ت�صويرهم بالوحو�ش املتعط�شني للدماء� ,أو الواقفني يف درب
تنفيذ الو�صايا الإلهية ,رغم �أن عالقات الفل�سطينيني �سواء
كانوا م�سيحيني �أو م�سلمني مع مواطنيهم من اليهود كانت
تت�سم باال�ستقرار واالحرتام املتبادل قبل قيام دولة ا�سرائيل
.
الزوجة اليهودية لينور ت�ؤكد �أنها تواجه �أحيان ًا �صعوبات
يف التعامل مع الواقع الفل�سطيني املحيط بها ،حيث يتخوف
املتزمتون الفل�سطينيون من احلديث معها ،غري �أنها تعرتف
بر�ضى �أن كبار ال�سن يتعاملون معها ب�شكل �أف�ضل  ,وه�ؤالء
هم بالطبع الذين تعرفوا �إىل اليهود ,وتعاي�شوا معهم قبل
ن�شوء الدولة العربية ,لكنها مع زوجها ي�ؤكدان رف�ضهما يف
امل�ستقبل �ضم �أبنائهما �إىل اجلي�ش ا ﻹ��سرائيلي ,وال ندري
م�شاعر ال��زوج��ة وه��ي تتفهم قناعة زوج�ه��ا ب���أن �أب �ن��اءه يف
امل�ستقبل �سيقذفون باحلجارة قوى االحتالل ا ﻹ��سرائيلي ﻷ�ن
رابطة الدم ﻷ
وا�ر�ض �أقوى من كل �شيء .
ح��ال��ة ال ��زوج الفل�سطيني �سامي �أب��و��س�ب��اع ال��ذي يبلغ من
ال�ع�م��ر ٤٠ع��ام� ًا ،ويعمل تاجر �سلع م�ستعملة ,ويقطن يف
وئ��ام مبنزل واح��د م��ع زوجتيه ,رغ��م اخل�لاف��ات العقائدية
وال�سيا�سية املحيطة بهم ,منوذج عملي على �إمكانية التعاي�ش
ب�ين �أت �ب��اع ال��دي��ان�ت�ين ,وب��ال��رغ��م م��ن ع��دم معرفتنا بالأ�صل
القومي للزوجة اليهودية ,فان تاريخ التعاي�ش بني العرب
واليهود يف فل�سطني ,فر�ض عليها وعلى زوجها ذهنية تقبل
الت�سامح والتعاي�ش ,و�صو ًال �إىل ت�شكيل عائلة واحدة ,ربها
الله الواحد ,بغ�ض النظر عن الأ�سلوب املتبع يف عبادته ,وهي
عائلة �أجنبت �أطفا ًال قد يكون لكل منهم �إميانه اخلا�ص لكنهم
يف واقع الأمر �إخوة يجمعهم دم واحد.
م ��ؤك��د �أن م��امي�ن��ع تعاي�ش ال �ع��رب امل�سلمني وامل�سيحيني
مع اليهود يف فل�سطني ,هو امل�شروع ال�صهيوين ال�ساعي
الن�شاء دولة يهودية ( نقية ) ,والتعامل مع معتنقي الديانات
ال�سماوية االخرى بعدائية م�ستعدة للتعاطي مع كل اال�سلحة,
وم�ؤكد �أن ذات امل�شروع هو الذي خلق �شرخ ًا بني يهود العراق
وبقية ابناء الرافدين ,وانه اله�ؤالء وال ه�ؤالء كانوا ي�شعرون
بالتنافر مع الآخر ,ولعل قراءة الإنتاج االدبي الرائع لليهود
العراقيني الذين عا�شوا يف الدولة العربية ,ي�ؤ�شر �إىل حجم
العالقات الطيبة بني يهود وم�سلمي العراق ,مثلما ي�ؤ�شر �إىل
حنني ه�ؤالء لوطنهم الأ�صلي الذي نقلوا �إىل �إ�سرائيل منه كل
عاداتهم وتقاليدهم ومو�سيقاهم وتوابل مطبخهم ,والذي
ي�ستدر ذكره دموع م�آقيهم  ,وهذه دعوة لقراءة ما كتبه االديب
اليهودي العراقي الأ�صل �شموئيل موريه يف �صحيفة �إيالف
االلكرتونية ,للتعرف �إىل م�شاعر غالبية اليهود العرب الذين
�أجربتهم الظروف على الهجرة من �أوطانهم �إىل �إ�سرائيل.
بالت�أكيد ل�سنا ب�صدد الدعوة لتعاي�ش جماين ي�ستند �إىل وهم
التفوق عند بع�ض �سا�سة ا�سرائيل ,و�إمنا ندعو �إىل تعاي�ش
يتم�سك بحقوق الإن�سان الطبيعية ,ولعل من �أبرزها حرية
املعتقد ,التي ينبذها العقل ال�صهيوين ,وه��و يتعامل مع
معتنقي الديانات االخ��رى باعتبارهم الأغ�ي��ار الذين جتب
اخل�شية منهم ومعاداتهم ,وح��ري��ة االنتماء الوطني الذي
ت�سعى الدولة العربية لنزعه من عقول وقلوب الفل�سطينيني,
تعاي�ش ي�ستند �إىل احرتام الآخرين بدل منا�صبتهم العداء,
تعاي�ش يعرتف بحقوق الآخ��ري��ن و�آمالهم وتطلعاتهم ,وال
يعترب ذلك خطوات عدائية ,تعاي�ش حت�ض عليه كل الديانات
ال�سماوية ,و�إن كان املتزمتون اليوم ي�ستندون �إىل ن�صو�ص
دينية جمتز�أة ,لتربير متييزهم لأنف�سهم عن معتنقي الديانات
الأخ� ��رى ,تعاي�ش يحتاجه الفل�سطينيون ب�ق��در احتياج
اال�سرائيليني ,ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون من��وذج � ًا لكل املتنازعني
ونربا�س ًا يهدي خطواتهم �إىل ال�سالم والطم�أنينة.

القد�س /الوكاالت

و�ضعت ال�شرطة اال�سرائيلية "يف حال ت�أهب
االث�ن�ين وانت�شر االف العنا�صر يف القد�س
القدمية" يف حميط باحة امل�سجد االق�صى
خ�شية وقوع ا�ضطرابات جديدة ،على ما افاد
متحدث با�سم ال�شرطة .فيما قالت تقارير انه
رمبا يربم ف�صيال فتح وحما�س اتفاقا ال�شهر
احلايل تو�سطت فيه م�صر ير�سم طريقا اىل
ال�سالم بينهما لكنهما يواجهان الكثري من
العقبات.
وق���ال م�ي�ك��ي روزن �ف �ل��د م��ن ج�ه��ة اخ���رى ان
ال�شرطة ح�صرت امكانية الدخول اىل الباحة
بامل�سلمني الذين تزيد اعمارهم عن خم�سني
عاما �شرط ان يكونوا من عرب ا�سرائيل او
مقيمني يف ال�ق��د���س ال�شرقية ال�ت��ي �ضمتها
ا�سرائيل بعد احتاللها يف حزيران .1967
وح�ظ��ر ال��دخ��ول اىل ال�ب��اح��ة ع�ل��ى امل�صلني
اليهود وامل�سيحيني.
وا�شار املتحدث اىل انه مل يفر�ض يف املقابل
اي قيد على امل�سلمات.
وات �خ��ذت ه��ذه االج� ��راءات غ��داة مواجهات
اوق� �ع ��ت � �س �ب �ع��ة ج ��رح ��ى ب�ي�ن متظاهرين
فل�سطينيني وفق م�صادر طبية فل�سطينية فيما
افادت ال�شرطة اال�سرائيلية عن اعتقال ثالثة
ا�شخا�ص.
وقال املتحدث لوكالة فران�س بر�س "اتخذت
هذه التدابري لتجنب ا�ضطرابات جديدة يف
الباحة ويف املدينة القدمية وحلماية امل�صلني
اليهود الذين يق�صدون احلائط الغربي (حائط
املبكى) من الر�شق باحلجارة".
ويق�صد ع�شرات االف امل�صلني اليهود االثنني
حائط املبكى للم�شاركة يف �صالة تقليدية

العاهل ال�سعودي يقيل احد اع�ضاء
هيئة كبار العلماء
الريا�ض /اف ب

�أق��ال العاهل ال�سعودي امللك عبد الله اح��د اع�ضاء هيئة
كبار العلماء ،احدى اعلى ال�سلطات الدينية ،بعدما انتقد
االخ�ت�لاط بني اجلن�سني يف جامعة امللك عبدالله للعلوم
والتقنية اجلديدة.
واقيل ال�شيخ �سعد بن نا�صر بن عبد العزيز ال�شرثي ب�أمر
ملكي من مهامه يف هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة
للبحوث والفتوى املتفرعة من الهيئة ،بح�سب وكالة االنباء
ال�سعودية الر�سمية م�ساء االحد.
وال يو�ضح االم��ر ا��س�ب��اب ال �ق��رار ال��ذي ات��ى بعد مقابلة
لل�شرتي على التلفزيون انتقد فيها االختالط بني اجلن�سني

يف جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية (كاو�ست) التي
د�شنت يف  23ايلول�/سبتمرب املا�ضي.
وكان العاهل ال�سعودي �صرح خالل افتتاحه اجلامعة التي
حتظى ب��اح��دث واه��م التجهيزات التقنية يف ال�ع��امل ،ان
"احل�ضارة الإ�سالمية �ساهمت ب�صورة كبرية يف احل�ضارة
العاملية".
وا�شار اىل ان "املتطرفني يرفعون لغة الكراهية ويخ�شون
احل��وار وي�سعون للهدم" ،م�شددا على ان اجلامعة "متثل
ج�سرا للتوا�صل بني احل�ضارات ومنارة للت�سامح".
ويف املقابلة ندد ال�شرتي باالختالط معتربا انه اثم و�شر
مثريا ردود فعل عنيفة بني االو�ساط ال�ساعية اىل االنفتاح.

مبنا�سبة عيد املظالت اليهودي.
وك�شف املتحدث ان ال�شرطة تلقت معلومات
ت�ف�ي��د ب ��ان "عنا�صر م �ع��ادي��ة حت��ر���ض على
العنف" م�شريا ب�صورة خا�صة اىل "احلركة
اال�سالمية" يف ا�سرائيل ،وهي منظمة عربية
ا�سرائيلية ت��دع��و بانتظام اىل ال��دف��اع عن
م�سجد االق�صى يف وج��ه ما تعتربه تهديدا
ا�سرائيليا.
وحا�صرت ال�شرطة اال�سرائيلية االحد باحة
امل�سجد االق�صى يف القد�س وفرقت نحو 150
م�صليا بعد ا�سبوع من �صدامات مماثلة جرت
يف املوقع نف�سه بني �شبان فل�سطينيني وقوات
االمن.
ودع��ت ال�سلطة الفل�سطينية بزعامة حممود
ع �ب��ا���س امل �ج �م��وع��ة ال��دول �ي��ة اىل "التدخل
ال �ف��وري ورف��ع ق�ضية امل�سجد االق�صى اىل
جمل�س االمن الدويل".
م��ن جهتها ،ق��ال��ت كتلة التغيري واال�صالح
التابعة حلركة حما�س امل�سيطرة على قطاع
غزة يف بيان �صحايف "نحمل قادة االحتالل
كافة التداعيات اخل�ط�يرة املرتتبة على اي
ت�صعيد" ،حم ��ذرة م��ن ان "ا�ستمرار هذا
املخطط ال�صهيوين بحق امل�سجد االق�صى
ومدينة القد�س كفيل بتفجري االو��ض��اع يف
املنطقة برمتها".
وح�صلت �صدامات عنيفة قبل ا�سبوع بني
�شبان فل�سطينيني وال�شرطة يف باحة احلرم
القد�سي و�شوارع مدينة القد�س القدمية ما
خلف ثالثني جريحا.
و��ش�ك�ل��ت زي � ��ارة ق ��ام ب �ه��ا رئ �ي ����س ال � ��وزراء
اال�سرائيلي اال�سبق ارييل �شارون اىل الباحة
نف�سها ،واعتربت ا�ستفزازية ،ال�شرارة التي

فجرت االنتفا�ضة الثانية يف ايلول�/سبتمرب
 2000ق �ب��ل ان مت �ت��د اىل ب�ق�ي��ة االرا���ض��ي
الفل�سطينية.
وامل�سجد االق�صى هو ثالث احلرمني ال�شريفني
وي�شرف على اجلدار الغربي (حائط املبكى)
الذي يعتربه اليهود �آخر بقايا املعبد اليهودي
ال��ذي دم��ره الرومان يف العام  ،70وهو من
اقد�س االماكن لديهم.
م��ن جهة اخ��رى ع��دل ن��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء
اال�سرائيلي مو�شيه يعالون عن زي��ارة كانت
م�ق��ررة اىل لندن خ�شية التعر�ض ملالحقات
ق�ضائية بتهمة ارت�ك��اب "جرائم حرب" يف
الفرتة التي كان خاللها رئي�س اركان اجلي�ش
ب�ين  2002و ،2005على م��ا اف��اد املتحدث
با�سمه االثنني.
وك��ان م��ن امل�ق��رر ان ي�شارك يعالون املكلف
ال� ��� �ش� ��ؤون اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف احلكومة
اال�سرائيلية يف حفل ع�شاء جلمع االم��وال
للجنود اال�سرائيليني.
واو�ضح املتحدث ان ال��دائ��رة القانونية يف
وزارة اخلارجية اال�سرائيلية ن�صحت يعالون
ب �ع��دم ال�ت��وج��ه اىل ل �ن��دن خ�شية ان ت�صدر
حمكمة بريطانية امرا بتوقيفه.
وكان يعالون رئي�س اركان اجلي�ش اال�سرائيلي
حني القت طائرة اف 16-تابعة ل�سالح اجلو
اال�سرائيلي قنبلة زنتها طن على غزة ما ادى
اىل مقتل �صالح �شحاده قائد كتائب عز الدين
الق�سام اجل�ن��اح الع�سكري حلركة حما�س،
ومعه  14مدنيا بينهم زوجته وثمانية من
اوالده يف  22متوز/يوليو .2002
و�سبق ان عدل يعالون عن زيارة اىل بريطانيا
عام  2005بعدما ا�صدر قا�ض بريطاين مذكرة

جنود ا�سرائيليون باجتاه بيت املقد�س

توقيف بحق قائد ع�سكري اخر يف تلك الفرتة
هو جرنال االحتياط دورون املوغ بطلب من
مكتب حماماة يف لندن متخ�ص�ص يف الدفاع
عن حقوق االن�سان.
وا� �ش��ار ي�ع��ال��ون بح�سب امل�ت�ح��دث ،اىل انه
ميتنع منذ �سنوات عن التوجه اىل بريطانيا
حتى ال "يعزز الدعاية املناه�ضة ال�سرائيل".
وقال "انها حملة لنزع ال�شرعية بد�أت مع ق�ضية
�شحادة وتتوا�صل م��ع تقرير غولد�ستون"
الذي اتهم ا�سرائيل بارتكاب "جرائم حرب"
يف ه�ج��وم�ه��ا ع�ل��ى غ��زة يف ك��ان��ون االول/
دي�سمرب وكانون الثاين.
ورف�ض الق�ضاء اال�سرائيلي يف مرحلة اوىل
مبا�شرة مالحقات بحق ال�ضباط ال�ضالعني
يف ت�صفية �صالح �شحاده غري انه عاد واطلق
اجراءات ق�ضائية بدون ان تف�ضي حتى االن
اىل اي ادانة.
ومن �ش�أن هذه االجراءات حماية امل�شتبه بهم
من اي مالحقات دولية اذ تتذرع ا�سرائيل بان
الق�ضية امام ق�ضائها.
وق� ��دم ن��ا� �ش �ط��ون م� ��ؤي ��دون للفل�سطينيني
طلبا اىل حمكمة يف ل�ن��دن لتوقيف ب��اراك
على خلفية الهجوم اال�سرائيلي على قطاع
غ��زة ال��ذي ت�سبب مبقتل ما يزيد عن 1400
فل�سطيني و 13ا�سرائيليا .وتقدمت جمموعة
من املحامني بطلب امام حمكمة و�ستمن�سرت
يف لندن ال�صدار مذكرة توقيف بحق الوزير
اال�سرائيلي بحجة انه كان وزيرا للدفاع خالل
الهجوم اال�سرائيلي على قطاع غزة.
من جهة اخ��رى قالت تقارير ان��ه رمب��ا يربم
ف�صيال فتح وحما�س اتفاقا ال�شهر احلايل
تو�سطت فيه م�صر ير�سم طريقا اىل ال�سالم

بينهما لكنهما يواجهان الكثري من العقبات.
وق��ال م�س�ؤولون وثيقو ال�صلة باملفاو�ضات
امل�ستمرة ط��وال العامني اللذين م��را تقريبا
على �سيطرة حما�س على قطاع غزة يف حرب
اهلية ق�صرية يوم االحد �إن من املحتمل توقيع
ات�ف��اق يف القاهرة ي��وم  22اكتوبر ت�شرين
االول .ومن املقرر ان ت�ست�أنف املحادثات يوم
 19اكتوبر ت�شرين االول.
ورغ��م االج�ت�م��اع��ات امل�ت�ك��ررة يف م�صر فان
حركة حما�س اال�سالمية وحركة فتح العلمانية
بزعامة الرئي�س حممود عبا�س �ضيعتا عدة
م��واع�ي��د نهائية �سابقة .و�سي�ضع االتفاق
خطة للم�صاحلة تنتهي باجراء االنتخابات
الرئا�سية والربملانية.
ويبدو اجلانبان اكرث ايجابية بالن�سبة لفر�ص
توقيع االتفاق هذه املرة وال��ذي �سيبد�أ العد
التنازيل نحو االنتخابات يف اواخ��ر يونيو
ح��زي��ران .لكن امل�س�ؤولني ال ي��زال��ون يبدون
حذرهم ازاء فر�ص اكتمال العملية نظرا لعمق
اال�ستياء املتبادل على اجلانبني.
وق ��ال حم�م��د دح�ل�ان ال�شخ�صية الرئي�سية
يف حركة فتح املولود يف غزة واملقيم حاليا
م��ع عبا�س يف ال�ضفة الغربية التي حتتلها
ا� �س��رائ �ي��ل ل ��روي�ت�رز ان ه �ن��اك ال �ك �ث�ير مما
يتوقف على التو�ضيحات التي ي�سعى عبا�س
للح�صول عليها ب�ش�أن عر�ض حما�س النهائي
عندما يلتقي مبدير املخابرات امل�صرية عمر
�سليمان يف العا�صمة االردن �ي��ة ع�م��ان يوم
االثنني.
وق��ال دح�لان ان هناك اختالفا بني ما ي�صدر
ع��ن م�صر وب�ي�ن ال�ب�ي��ان��ات االي�ج��اب�ي��ة التي
ادىل بها خالد م�شعل يف ا�شارة اىل الو�سطاء
امل�صريني وزعيم حما�س املقيم يف �سوريا.
وقال اال�سالميون انهم يرجحون ان يوقعوا
ات �ف��اق م�صاحلة م �ع��دال يف وق��ت الح��ق من
ال�شهر احلايل.
وقال دحالن يوم االحد �إنه ال تزال هناك نقاط
عالقة.
وم��ن ب�ين ه��ذه ال�ن�ق��اط رف����ض حما�س للبند
الرئي�سي يف م�سودة االتفاق الذي يدعو اىل
ت�شكيل جلنة م�شرتكة م��ن اع���ض��اء حما�س
وفتح وف�صائل �سيا�سية اخرى تقوم بعملية
االت�صال بني حكومة حما�س املعزولة دوليا
يف غ��زة وب�ي�ن ال�سلطة الفل�سطينية التي
يقودها عبا�س ويدعمها الغرب يف رام الله.
و�ستقوم حما�س اي�ضا باال�شراف على قوة
م�شرتكة لل�شرطة يف غ��زة يف ال�ف�ترة التي
ت�سبق ان�ت�خ��اب��ات يونيو ح��زي��ران وه��و ما
تعتربه فتح تعزيزا ل�سيطرة حما�س هناك بعد
ما ت�صفه بانقالب يونيو حزيران .2007
وك��ان الع�شرات من رج��ال فتح بني اك�ثر من
� 100شخ�ص قتلوا وقتها يف ا��س�ب��وع من
ال�ق�ت��ال يف ال�ق�ط��اع ال�ساحلي ال��ذي تف�صله
عن ال�ضفة الغربية م�سافة  30كيلومرتا من
االرا�ضي اال�سرائيلية.
ويف غزة قال م�س�ؤول حما�س �سامي ابوزهري
ان االمور تتجه نحو االتفاق.
وق� ��ال ان ح �م��ا���س ق�ب�ل��ت م���ض�م��ون ال��ورق��ة
امل�صرية وان هذا مهد االر���ض لتوقيع اتفاق
يف االجتماع القادم بالقاهرة وان اي اخفاق
يف التو�صل اليه لن يكون من �صنع حما�س.
وت�أمل م�صر ان تنهي النزاع بني فتح وحما�س
ب�ش�أن مئات املحتجزين ال�سيا�سيني يف كل من
غزة وال�ضفة .و�سيحدد التقدم يف هذا امل�سار
ما اذا كان مثل هذا االتفاق ميكن ان ي�صمد.

االم��ارات ت�سج��ن ال�شاه��د يف ق�ضي��ة احلدي��دي
ابوظبي /اف ب

حكمت حمكمة ام��ن ال��دول��ة العليا ام����س االثنني
بال�سجن �ستة ا�شهر واالبعاد بعد انق�ضاء العقوبة
على ال���س��وري حممد زه�ير ال���ص��دي��ق ،اث��ر ادانته
بدخول البالد بجواز �سفر ت�شيكي م��زور ،ح�سبما
ذكر مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
وا� �ص��درت املحكمة التي ال ميكن نق�ض احكامها،
حكمها على ال�صديق ال�شاهد ال�سابق يف ق�ضية
اغ�ت�ي��ال رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�ل�ب�ن��اين ال���س��اب��ق رفيق
احل��ري��ري يف جل�سة عقدت يف املحكمة االحتادية
العليا.
و�صرح فهد ال�سبهان حمامي ال�صديق لل�صحافيني ان
"العقوبة تنتهي منت�صف ت�شرين االول " اجلاري.

وخالل اجلل�سة �س�أل ال�صديق املحكمة كيف ميكن ان
يبعد بينما هناك قرار بعدم ت�سليمه اىل �سوريا من
املحكمة.
واكد ال�سبهان لوكالة فران�س بر�س "�سبق ان ابطلنا
طلب ت�سليمه لل�سلطات ال�سورية .ميكن ان يبعد
ومي�ك��ن اال يبعد واالم ��ر يخ�ضع للقرار ال�سيادي
التنفيذي".
وق��ال القا�ضي خ�لال اجلل�سة "نحن حكمنا عليك
بتهمة الدخول بجواز �سفر مزور وال عالقة بكونك
�شاهدا او غري ذلك".
واكد ان "احلكم �صدر بعد ان نفى جهاز امن الدولة
اي علم له بدخول ال�صديق اىل االم ��ارات بجواز
مزور او املوافقة �ضمنا على ذلك".

واوق��ف ال�صديق ال��ذي تطالب �سوريا با�سرتداده،
يف ني�سان يف ام��ارة ال�شارقة ث��م �سلم اىل امارة
ابوظبي.
وكان ال�صديق اكد يف جل�سات �سابقة ان جهاز امن
الدولة يف االم��ارات كان على علم بدخول ال�صديق
اىل البالد.
واوقف ال�صديق يف فرن�سا يف  2005مبوجب مذكرة
توقيف دولية �صدرت عن االنرتبول بطلب من لبنان
يف اطار التحقيق يف اغتيال احلريري.
ورف����ض الق�ضاء الفرن�سي ت�سليمه للبنان ب�سبب
"غياب �ضمانات بعدم تطبيق عقوبة االعدام"،
وافرج عنه يف نهاية �شباط/فرباير  .2006ثم فقد
من فرن�سا يف اذار .2008

23قتيالعلىاالقليفمواجهات
قبلية يف جنوب ال�سودان
اخلرطوم /اف ب

عن اخبار العرب  -االمارات

اوق�ع��ت مواجهات ب�ين قبيلتي دينما وم��ون��داري  23قتيال على االقل
والعديد من اجلرحى وت�سببت بنزوح قرابة الفي �شخ�ص خالل نهاية
اال�سبوع املا�ضي يف جنوب ال���س��ودان ،ح�سبما اعلن م�س�ؤول حملي
رفيع.
وق��ام �شباب من ع�شرية دينكا ب��ور اجلمعة ب�سرقة قطيع متلكه قبيلة
م��ون��داري يف والي��ة اال�ستوائية ،ح�سبما اعلن ح�سني م��ار نائب حاكم
والية جونقلي املجاورة حيث تقيم ع�شرية دينكا بور.
وتوا�صلت املواجهات طيلة نهاية اال�سبوع بني بلدتي جميزة ومنقلة
على الطريق التي ت�صل بني مدينتي ب��ور وجوبا ،ك�برى م��دن جنوب
ال�سودان.
و�صرح امل�س�ؤول ان "اعمال العنف اوقعت  23قتيال على االقل من بينهم
�ستة مدنيني واربعة جنود" ،مو�ضحا ان احل�صيلة لي�ست نهائية.
وادت املواجهات اىل نزوح � 1700شخ�ص تقريبا يعي�شون يف جمموعة
قرى على الطريق بني بور وجوبا .ورفعت االمم املتحدة م�ستوى االمن
على هذه الطريق يف نهاية اال�سبوع اىل "عمليات طارئة".
م��ن جهة اخ��رى ،انحرفت عربة تنقل �صحافيني م��ن بينهم مرا�سلون
ل�شبكتي العربية وال بي بي �سي يف ال�سودان عن الطريق اثناء توجههم
من جوبا اىل بور االحد .وا�صيب ال�صحافيون بجروح ومت اجال�ؤهم اىل
اخلرطوم ،ح�سبما افاد واحد منهم لوكالة فران�س بر�س.
وي�شهد جنوب ال�سودان مواجهات با�ستمرار بني القبائل ،غالبا ب�سبب
�سرقة قطعان ما�شية او خالفات على موارد طبيعية او الث�أر.
اال ان منظمات دولية عدة ت�شري اىل ارتفاع عدد القتلى وتزايد ا�ستهداف
الن�ساء واالطفال منذ مطلع العام ينذر مبنحى جديد.
وال يزال جنوب ال�سودان الغني باملوارد الطبيعية يتعافى من احلرب
االهلية مع ال�شمال التي اوقعت قرابة املليوين قتيل بني  1983و.2005

�أبو الغيط
و�سليمان يبحثان
يف زيارة اليمن
التمرد احلوثي

�صنعاء  /الوكاالت
قال وزير اخلارجية امل�صري احمد
ابو الغيط ان هناك �أيادٍي �أجنبية
تتدخل يف ال�ش�أن اليمني ،يف �إ�شارة
�ضمنية اىل ايران ،التي تتهمها
�صنعاء بدعم املتمردين احلوثيني يف
�شمال اليمن.
وقال ابو الغيط ،يف ت�صريحات �أدىل
بها يف العا�صمة اليمنية �صنعاء التي
زارها مع رئي�س املخابرات امل�صرية
اللواء عمر �سليمان م�ساء ام�س قبل
ان ينتقال �إىل ال�سعودية� ،إن ر�سالة
الرئي�س مبارك للرئي�س اليمني اكدت
دعم حكومة و�شعب م�صر لوحدة
و�أمن وا�ستقرار اليمن.
وا�ضاف ا�ستمعت من الرئي�س
�صالح عن ر�ؤيته للأخطار،
والتهديدات التي يتعر�ض لها اليمن
حاليا وطم�أننا �أن الأو�ضاع حتت
ال�سيطرة.
وقال ابو الغيط ن�ستنكر وجود �أياد
خارجية تلعب يف ال�ش�أن اليمني
وجدد موقف م�صر الداعم لوحدة
اليمن و�أمنه وا�ستقراره ورف�ضها
تدخل �أية جهة خارجية يف �ش�ؤونه
الداخلية.
وكانت وكالة االنباء اليمنية الر�سمية
"�سب�أ" قالت ان الر�سالة التي نقلها
الوزيران امل�صريان �إىل الرئي�س
اليمني اكدت وقوف م�صر وراء
اليمن ورف�ضها التدخل فى �ش�ؤونه
الداخلية ،يف ا�شارة اىل اتهامات
�صنعاء �إيران بدعم املتمردين
احلوثيني .وا�شارت الوكالة اىل ان
الر�سالة جددت على م�ساندة وحدة
اليمن واحلفاظ على امنه و�سالمة
ارا�ضيه باعتبار ذلك من اولويات
ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية.
وكان م�صدر ميني مطلع قال ان
عال
حتركات جتري على م�ستوى ٍ
بني اليمن وم�صر وان الأخرية �أبدت
ا�ستعدادها للوقوف مع احلكومة
اليمنية يف حربها مع احلوثيني يف
�صعدة.

