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موقف �أمريكي غريب
حازم مبي�ضني
ا�صطدم ��ت جه ��ود وا�شنط ��ن ال�ستئناف عملي ��ة التفاو�ض بني
الفل�سطيني�ي�ن واال�سرائيليني ,برف�ض حكوم ��ة نتنياهو وقف
تو�سي ��ع امل�ستوطن ��ات ,وامل�ؤ�س ��ف �أن النتيجة كان ��ت ر�ضوخ
الإدارة االمريكي ��ة لذل ��ك ,ب ��ل وتبني املوق ��ف اال�سرائيلي ,يف
خط ��وة تن ��ذر بانهي ��ار العملية ال�سلمي ��ة من �أ�سا�سه ��ا ,وتعود
بالفرقاء �إىل املربع الأول ,املرفو�ض فل�سطيني ًا وعربي ًا ,ولي�س
جمدي ًا �إعالن االمريكيني التزامهم اللفظي ,بالتو�صل �إىل �سالم
�شامل من خالل حل الدولتني ,ويبدو مثري ًا لال�ستهجان ,النظر
بجدي ��ة �إىل �إعالن �أوباما �أن عملية �سالم ال�شرق اﻻو�سط على
ر�أ� ��س اولوياته ,فيما مل تثمر حت ��ركات �إدارته عن �شيء يذكر
حتى ا ﻵ�ن ,لكونها حتركات تتم على �إيقاع التعنت ال�صهيوين,
وت�سعى جلر الفل�سطينيني والعرب للرق�ص على ذلك االيقاع.
ل ��ن يتمك ��ن عاقل م ��ن �إلقاء الل ��وم عل ��ى الرئي� ��س الفل�سطيني
حمم ��ود عبا�س ,وهو يرف�ض ا�ستئن ��اف التفاو�ض قبل الوقف
الكام ��ل لال�ستيط ��ان ,مب ��ا يف ذلك م ��ا ي�سمى النم ��و الطبيعي,
خا�ص ��ة وه ��و ي ��رى �أن الوﻻي ��ات املتح ��دة ا�ﻷ مريكي ��ة مل تقدم
�شيئ� � ًا يح ّرك عملي ��ة ال�سالم ,ويعترب �أن موق ��ف وا�شنطن غري
منطقي ,وهي تقبل وتتبنى موقف اليمني اال�سرائيلي بتجميد
اﻻ�ستيط ��ان ل�ست ��ة �أ�شهر ,ومبا يعني ع ��دم �إيقاف اﻻ�ستيطان
ب�ش ��كل كام ��ل ,وه ��و �ش ��رط ﻻ�ستئن ��اف العملية تنفي ��ذ ًا لر�ؤى
الرباعي ��ة الدولية ,قب ��ل �أن نتحدث عن حق ��وق الفل�سطينيني,
وبديه ��ي �أن ذلك اليعني وجود خالف بني ال�سلطة ووا�شنطن
ح ��ول ا�ستئناف عملية ال�س�ل�ام� ,ﻷ ن وا�شنطن تتفاو�ض مع تل
�أبي ��ب التي تعط ��ل العملي ��ة ,وال تتفاو�ض م ��ع الفل�سطينيني,
الذي ��ن مل يغريوا موقفهم ب�ش�أن بدء املفاو�ضات التي يجب ان
تت�سم بو�ضوح املرجعية.
لي� ��س مفهوم� � ًا اقتن ��اع وزي ��رة اخلاجي ��ة االمريكي ��ة با�صرار
نتنياه ��و عل ��ى �أن ﻻ ي�شم ��ل وق ��ف اﻻ�ستيط ��ان  ٣٠٠٠وحدة
ا�ستيطاني ��ة قي ��د البن ��اء ،و�أن يت ��م ا�ستثناء القد� ��س واملباين
العام ��ة من �أي جتمي ��د ،مقاب ��ل �إمكانية بح ��ث اﻻن�سحاب �إىل
حدود ما قبل انتفا�ضة اﻻق�ص ��ى ,ولي�س مقبو ًال حماولة اقناع
اجلان ��ب الفل�سطين ��ي با�ستئناف التفاو�ض ,بحج ��ة �أن هذا ما
�أعط ��اه اال�سرائيلي ��ون ,ويف م�شه ��د يبدو فيه ج ��ورج ميت�شل
وكان ��ه حمام زاجل ,مكلف بنق ��ل املواقف بني الطرفني ,ولي�س
طرف� � ًا �أ�سا�سي� � ًا ,ميكن ��ه ال�ضغ ��ط هن ��ا �أو هناك ,كلم ��ا تيقن �أن
مواق ��ف طرف م ��ا تعطل امل�سرية ,وتعرق ��ل التو�صل �إىل احلل
ال�ضامن لإقامة الدولة الفل�سطينية العتيدة.
وبعد هذا اخل�ض ��وع االمريكي لتعنت نتنياهو� ,سيكون معيب ًا
على الفل�سطينيني والعرب ,لو اقتنعوا بتعهد وزيرة اخلارجية
االمريكي ��ة بالت ��زام �أوبام ��ا ب�إقام ��ة الدول ��ة الفل�سطينية خالل
�سنت�ي�ن ،و�أن اﻻدارة اﻻمريكية تعترب اﻻ�ستيطان غري �شرعي،
وال بتعهده ��ا �أن االمريكي�ي�ن �سيعلنون �أن ال�ض ��م اﻻ�سرائيلي
للقد� ��س املحتل ��ة غ�ي�ر �شرعي وغ�ي�ر مقب ��ول ،فاذا كان ��ت هذه
االدارة تعت�ب�ر �أن اال�ستيط ��ان غ�ي�ر �شرع ��ي ,فلم ��اذا الت�ضغط
الي ��وم لوقفه نهائي� � ًا ,وملاذا الت�ضغط الزال ��ة امل�ستوطنات غري
ال�شرعي ��ة ,التي تنمو عل ��ى االر�ض الفل�سطيني ��ة ,وهي ت�شكل
ب�ؤرة لال�ستفزاز اليوم و�ستكون عقبة ك�أداء على طريق احلل,
كلما كربت وكرثت �أعدادها.
ا�ستئناف التفاو�ض لي�س هدف ًا� ,إن مل يكن الهدف الو�صول �إىل
حل ي�ضمن قيام الدولة الفل�سطينية� ,أما التفاو�ض حتت �ضغط
اال�ستيطان ,فيجب �أن يظل مرفو�ض ًا ,ويجب على الفل�سطينيني
التم�س ��ك بوجوب وقفه ب�شكل كامل ونهائي ,و�ضرورة حتديد
مرجعي ��ة للمفاو�ضات كمدخل �أ�سا�س ��ي ﻻ�ستئنافها من النقطة
الت ��ي انته ��ت عنده ��ا قب ��ل توقفه ��ا ,والت�شدي ��د عل ��ى �أن طرفة
الدول ��ة امل�ؤقتة �أواحللول امل�ؤقتة ،مرفو�ضة متام ًا ,ومبا ي�ضع
�إدارة �أوبام ��ا �أم ��ام م�س�ؤولياته ��ا الدولية قب ��ل �أن نتحدث عن
م�س�ؤوليتها االخالقية.
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ا�سرائيل تفرج عن �ستة نواب من حركة حما�س

الفل�سطينيون يتهمون الواليات املتحدة بقتل احتماالت ال�سالم
القد�س  /الوكاالت

�أ�شار الفل�سطينيون با�صبع االتهام اىل الواليات
املتحدة ام�س قائلني �إن م�ساندة وا�شنطن لرف�ض
ا�سرائيل وق ��ف التو�سع اال�ستيط ��اين اليهودي
قت ��ل �أي �أم ��ل يف ا�ستئن ��اف مفاو�ض ��ات ال�سالم
قريب ��ا .فيما افرجت ا�سرائي ��ل ام�س االثنني عن
�ست ��ة من نواب املجل� ��س الت�شريعي الفل�سطيني
كانت تعتقله ��م منذ اوا�سط الع ��ام  2006بتهمة
االنتم ��اء اىل كتلة اال�ص�ل�اح والتغيري الربملانية
التابعة حلركة حما�س.
وح ��ث رئي� ��س ال ��وزراء اال�سرائيل ��ي بنيام�ي�ن
نتنياه ��و الذي �شجع ��ه الدعم اجلدي ��د من ادارة
الرئي� ��س االمريكي باراك اوبام ��ا الفل�سطينيني
عل ��ى "التحل ��ي باله ��دوء" والتخل ��ي ع ��ن �شرط
جتمي ��د اال�ستيط ��ان قب ��ل ا�ستئن ��اف املحادثات
املتوقفة منذ دي�سمرب كانون االول.
وخ�ل�ال زي ��ارة ا�ستغرق ��ت يوما واح ��دا لل�شرق
االو�س ��ط �أي ��دت وزي ��رة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة
هي�ل�اري كلينتون وجهة النظ ��ر اال�سرائيلية ان
التو�سع اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية املحتلة
يج ��ب �أال يكون عائقا ام ��ام ا�ستئناف املحادثات
وهو ما يتعار�ض مع املوقف الفل�سطيني.
واق�ت�رح نتنياهو ق�ص ��ر البناء حالي ��ا على نحو
ثالث ��ة االف منزل للم�ستوطنني اق ��رت ا�سرائيل
بالفع ��ل بناءه ��ا يف ال�ضفة الغربي ��ة .وال يعترب
رئي� ��س ال ��وزراء اال�سرائيلي البن ��اء يف القد�س
ال�شرقية املحتلة ا�ستيطانا.
وبع ��د اقناع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
يف �سبتم�ب�ر ايلول بلق ��اء نتنياهو يف نيويورك
اكتف ��ى اوبام ��ا بالدعوة اىل "تقيي ��د" البناء يف
امل�ستوطن ��ات ولي�س "جتميده" كم ��ا اقرتح من
قبل.
وع�ب�ر الفل�سطينيون عن احباطهم ب�سبب تغيري
اوباما ملوقفه وت�صريحات كلينتون.
وق ��ال نبي ��ل اب ��و ردينة املتح ��دث با�س ��م عبا�س
لل�صحفيني"حال ��ة اجلم ��ود وال�شل ��ل نتيج ��ة
التعنت اال�سرائيل ��ي والرتاجع االمريكي .لي�س
هن ��اك افق الية مفاو�ض ��ات قريبة وهنالك جهود
�أمريكية م�ستمرة تنتقل بني اجلانبني حتى االن
مل ت�ؤد اىل نتيجة".
وا�ض ��اف "عملي ��ة ال�س�ل�ام ت�س�ي�ر يف طري ��ق
م�س ��دود .قريب ��ا �سنتوج ��ه اىل الع ��امل العرب ��ي
لو�ضعه ��م يف ال�ص ��ورة عل ��ى م�ست ��وى وزراء
اخلارجي ��ة الع ��رب .طلبن ��ا عقد اجتم ��اع للجنة
املتابعة العربية لبلورة موقف فل�سطيني عربي
موحد للحركة يف املرحلة القادمة".
وتاب ��ع "حت ��ى االن الطري ��ق م�س ��دود وال اف ��ق
للمفاو�ض ��ات .اجلهود االمريكية م�ستمرة بدليل
ان الوزي ��رة (هي�ل�اري كلينتون) ك ��ررت موقف
الرئي� ��س اوبام ��ا وت�صميمه عل ��ى املتابعة وبذل
اجلهود لل�سع ��ي اىل الهدف النهائي القامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة خالل �سنتني".
وو�ص ��ف املفاو�ض الفل�سطين ��ي �صائب عريقات
الو�ض ��ع الراهن بانه حلظ ��ة حا�سمة و�أ�صر على
�ضرورة وق ��ف اال�ستيط ��ان ال�ستئناف حتركات
ال�سالم.

وقال ان ال�ضغط على الفل�سطينيني لتقدمي املزيد
م ��ن التنازالت للتكي ��ف مع التعن ��ت اال�سرائيلي
لي� ��س هو احل ��ل .وابل ��غ نتنياه ��و حكومته بان
ج ��ورج ميت�ش ��ل املبع ��وث االمريك ��ي اخلا� ��ص
لل�ش ��رق االو�س ��ط �سيوا�صل جه ��وده يوم االحد
الحياء املفاو�ضات.
وق ��ال نتنياه ��و "يحدون ��ا ام ��ل كب�ي�ر ان يتعقل
الفل�سطيني ��ون وي�شارك ��وا يف العملي ��ة
الدبلوما�سية...انه ��ا يف م�صلح ��ة ا�سرائي ��ل
والفل�سطيني�ي�ن ".ويتعر� ��ض عبا� ��س ل�ضغ ��ط
داخل ��ي مكث ��ف م ��ن حرك ��ة املقاوم ��ة اال�سالمية
(حما� ��س) الت ��ي ت�سيط ��ر عل ��ى قطاع غ ��زة وقد
يت�سبب اي تنازل ب�ش� ��أن امل�ستوطنات يف �ضرر
�سيا�سي ل ��ه قبيل االنتخاب ��ات الفل�سطينية التي
ق ��رر ان جت ��رى يف  24يناي ��ر كان ��ون الث ��اين.
ورف�ضت حما�س اجراء االنتخابات.
ويعي� ��ش زه ��اء ن�ص ��ف ملي ��ون ا�سرائيل ��ي اىل
جانب  2.8مليون فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية
والقد� ��س ال�شرقي ��ة اللت�ي�ن احتلتهم ��ا ا�سرائيل
يف ح ��رب ع ��ام  .1967ويق ��ول الفل�سطيني ��ون
ان امل�ستوطن ��ات ميك ��ن ان حترمه ��م م ��ن اقامة
دول ��ة تتوف ��ر له ��ا مقوم ��ات البق ��اء .وال يعتق ��د

ائت�ل�اف نتنياه ��و الذي ي�ض ��م جماع ��ات م�ؤيدة
لال�ستيطان ان عبا�س قوي بدرجة تكفي لتوفري
االم ��ن ال�سرائي ��ل يف ظ ��ل اي اتف ��اق .وي ��رى
بع� ��ض املحلل�ي�ن ان تع ��اون نتنياه ��و م ��ع طلب
اوبام ��ا ا�ستئن ��اف املحادثات ب�ش� ��أن اقامة دولة
فل�سطيني ��ة يهدف باال�سا�س اىل �ضم ��ان الت�أييد
االمريكي الي حترك �ضد ايران.
ويحذر الفل�سطينيون م ��ن ان االحباط ال�شعبي
م ��ن التقاع�س ع ��ن التو�صل التفاق ب�ش� ��أن اقامة
دولة فل�سطينية قد ي�ؤدي اىل زيادة العنف.
وق ��ال ج ��ورج جياكامان وه ��و حمل ��ل �سيا�سي
يف جامع ��ة بريزي ��ت بال�ضفة الغربي ��ة "ال�سلطة
الفل�سطيني ��ة �ضعيف ��ة ومل حتق ��ق اي نتائ ��ج..
اعتق ��د انن ��ا يف مرحل ��ة خط�ي�رة .ويف ظل عدم
وج ��ود عملية �سيا�سي ��ة ذات م�صداقية قد يوجد
هذا فراغا �سيا�سيا رمبا ي�ؤدي اىل عنف".
وقال ن ��ادر �سعيد وه ��و من اجلامع ��ة نف�سها ان
عبا� ��س ال خيار ل ��ه �سوى ان يح ��اول اال�ستمرار
يف التحدث م ��ع ا�سرائي ��ل واالمريكيني م�ضيفا
"لي�س م ��ن م�صلحته ان يعود اىل �شعبه خايل
الوفا� ��ض ".وا�ض ��اف �أن عبا� ��س بن ��ى م�ستقبله
عل ��ى فك ��رة املفاو�ض ��ات وال ي�ستطي ��ع الرتاجع

حمتفظ ��ا بالثق ��ة فيه .م ��ن جهة اخ ��رى افرجت
ا�سرائي ��ل ام� ��س االثن�ي�ن ع ��ن �ست ��ة م ��ن ن ��واب
املجل� ��س الت�شريعي الفل�سطين ��ي كانت تعتقلهم
من ��ذ اوا�س ��ط الع ��ام  2006بتهم ��ة االنتماء اىل
كتل ��ة اال�ص�ل�اح والتغي�ي�ر الربملاني ��ة التابع ��ة
حلركة حما�س.
وج ��اء ذلك بعدما افرج ��ت ا�سرائيل م�ساء االحد
عن نائب اخر يف مدينة اخلليل هو حامت قفي�شة،
بح�سب ما افادت م�صادر يف حركة حما�س.
وكان ��ت ا�سرائيل اعتقلت  46نائب ��ا من حما�س،
منه ��م رئي� ��س املجل�س الت�شريع ��ي عزيز الدويك
يف اوا�س ��ط الع ��ام  2006بعدم ��ا اقدم ��ت ثالث
جمموع ��ات فل�سطيني ��ة عل ��ى ا�س ��ر اجلن ��دي
اال�سرائيل ��ي جلعاد �شاليط عل ��ى م�شارف قطاع
غزة.
وادت االعتق ��االت اىل �شلل املجل� ��س الت�شريعي
ال ��ذي ت�شغ ��ل فيه حما� ��س  74مقع ��دا مقابل 45
مقعدا حلركة فتح.
وباطالق �سراح النواب ال�سبعة ،تكون ا�سرائيل
قد افرجت عن  31نائبا من حما�س خالل اال�شهر
املا�ضي ��ة ،فيم ��ا يظل معتق�ل�ا خم�سة ع�ش ��ر نائبا
م ��ن احلرك ��ة ا�ضاف ��ة اىل نائبني م ��ن حركة فتح

حكومة ال�سودان " ت�أ�سف " لت�صريحات كري عن االنف�صال اجلنوبي
اخلرطوم  /الوكاالت

�سالفا كري

اع ��رب حزب امل�ؤمتر الوطني الذي يتزعمه
الرئي� ��س ال�س ��وداين عم ��ر الب�ش�ي�ر ع ��ن
"ا�سف ��ه" ملا ن�سب م ��ن ت�صريحات للفريق
�سالفا كري النائب االول لرئي�س اجلمهورية
ح ��ث فيها مواطني اجلنوب على دعم خيار
االنف�صال ,واعترب انها "مناق�ضة" التفاقية
ال�س�ل�ام الت ��ي انه ��ت احلرب ب�ي�ن اجلنوب
وال�شم ��ال .وو�ص ��ف حممد من ��دور املهدي
ع�ضو املكتب القي ��ادي يف امل�ؤمتر الوطني
"يف تقدي ��ري ان ه ��ذا احلدي ��ث مناق� ��ض
التفاقي ��ة ال�سالم ال�شام ��ل التي تتحدث عن
تغلي ��ب خي ��ار الوح ��دة و�ض ��رورة الت ��زام
ال�شريكني من اجل الوحدة.
وكان الزعي ��م ال�س ��وداين اجلنوب ��ي ق ��د
ح ��ث �س ��كان اجلن ��وب للت�صوي ��ت ل�صالح
االنف�ص ��ال ع ��ن اخلرط ��وم واال�ستق�ل�ال
بالإقلي ��م اجلنوبي يف اال�ستفتاء املقرر يف
.2011
وق ��ال ك�ي�ر �إن ��ه يتع�ي�ن عل ��ى اجلنوبي�ي�ن
الت�صوي ��ت ل�صالح اال�ستق�ل�ال يف ا�ستفتاء

تقري ��ر امل�ص�ي�ر "�إذا �أرادوا �أن يكون ��وا
�أحرارا".
و�أ�ضاف ك�ي�ر �أن ت�صويت اجلنوبيني على
الوحدة مع ال�شمال �سيجعل منهم مواطنني
من الدرج ��ة الثانية داخل بلدهم.ويعد هذا
الت�صري ��ح الأك�ث�ر �صراح ��ة عل ��ى �صعي ��د
العالقة امل�ستقبلي ��ة للمنطقة الغنية بالنفط
�إزاء ال�شمال .وت�أتي دعوة كري يف ظل بدء
الأمم املتح ��دة م ��ا �أ�سمته �أك�ب�ر مهمة تقوم
به ��ا يف �أفريقيا به ��دف ت�سجي ��ل الناخبني
اجلنوبي�ي�ن املخول�ي�ن للم�شارك ��ة يف �أول
انتخابات تعددية يف �أبريل/ني�سان 2010
بعد �أكرث من ع�شرين عاما.
يذكر �أن اجلنوب ح�صل على حق الت�صويت
حول ما �إذا كان �سي�ستقل عن ال�سودان ،يف
�إط ��ار اتفاق �س�ل�ام وقعه اجلانب ��ان و�أنهى
�أكرث من عقدين من احلرب.
غ�ي�ر �أن ك�ي�ر وه ��و النائ ��ب الأول للرئي�س
ال�س ��وداين عم ��ر الب�ش�ي�ر جتن ��ب حت ��ى
الت�صري ��ح الأخ�ي�ر الدع ��وة لالنف�صال عن
اخلرطوم ،والتزم باخلط الر�سمي املتمثل

يف الرتكي ��ز عل ��ى "ح�ش ��د الدعم م ��ن �أجل
الوحدة".
وق ��ال ك�ي�ر "�إذا �أردمت الت�صوي ��ت من �أجل
اال�ستقالل حتى تكون ��وا �أحرارا يف بلدكم
امل�ستق ��ل ،ف�سيكون هذا خياركم و�سنحرتم
خيار ال�شع ��ب" .ومن �ش�أن ه ��ذا الت�صريح
�أن يزي ��د م ��ن ال�ضغ ��ط عل ��ى وت ��ر العالقة
امل�ضطرب ��ة �أ�سا�س ��ا ب�ي�ن احلرك ��ة ال�شعبية
لتحري ��ر ال�س ��ودان الت ��ي يتزعمه ��ا وحزب
امل�ؤمتر الوطني املهيمن يف ال�شمال.
ويعتق ��د عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع �أن معظ ��م
اجلنوبي�ي�ن ي�ؤي ��دون خي ��ار اال�ستق�ل�ال
نتيج ��ة �شعوره ��م بامل ��رارة م ��ن ط ��ول �أمد
احلرب الأهلية التي انتهت بتوقيع اتفاقية
ال�س�ل�ام ال�شامل ع ��ام  2005وقلة م�شاريع
التنمية يف منطقتهم�" .إذا �أردمت الت�صويت
م ��ن �أج ��ل اال�ستقالل حتى تكون ��وا �أحرارا
يف بلدك ��م امل�ستقل ،ف�سيك ��ون هذا خياركم
و�سنحرتم خي ��ار ال�شعب" وكان اجلانبان
ق ��د وعدا بح�ش ��د حملة ته ��دف جلعل خيار
وح ��دة ال�سودان خي ��ارا جاذب ��ا للناخبني،

حينما وقعا على اتفاق ال�سالم ال�شامل عام
 2005والذي �أنهى احلرب الأهلية.
يذكر �أن غالبي ��ة االحتياطي النفطي امل�ؤكد
حت ��ى الآن يق ��ع يف اجلن ��وب ،بينم ��ا تق ��ع
م�ص ��ايف النف ��ط وميناء ال�س ��ودان الوحيد
يف ال�شمال.
يذك ��ر �أن التوترات ال�سيا�سي ��ة يف ت�صاعد
يف ال�س ��ودان قبي ��ل �أول انتخابات متعددة
الأحزاب منذ �أكرث من ع�شرين عاما ،والتي
مت ��ت الدعوة له ��ا مبقت�ضى اتف ��اق ال�سالم
ومن املقرر �أن جتري يف �أبريل .2010
وبد�أت عملي ��ة ت�سجيل �أ�ص ��وات الناخبني
الأحد .وتق ��ول الأمم املتح ��دة �إنها ت�ستعد
لتوفري املواد االنتخابية الالزمة.
وق ��ال م�س� ��ؤول م ��ن الأمم املتح ��دة "ق ��د
نواج ��ه بع� ��ض ال�صعوبات يف نق ��ل املواد
(االنتخابية) للمناطق النائية".
وج ��اء حديث ك�ي�ر بينما يتوج ��ه املبعوث
الأمريك ��ي اخلا� ��ص لل�س ��ودان� ،سك ��وت
جري�ش ��ان� ،إىل جوب ��ا يف بداي ��ة حمادثات
ت�ستمر يومني مع القيادة اجلنوبية.

الوفدان االمريكي والفل�سطيني يف مباحثات ال�سالم

والنائ ��ب احم ��د �سع ��دات االم�ي�ن الع ��ام للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني.
وقال النائ ��ب حممود الرحمي من حركة حما�س
ال ��ذي كان معتقال لدى ا�سرائي ��ل ان قيام الدولة
العربية باالفراج عن غالبية نواب احلركة "امنا
ي�ؤك ��د م ��ا قلناه ان عملي ��ة االعتق ��ال كانت ا�صال
ل�ض ��رب املجل� ��س الت�شريع ��ي ولي�س ��ت الهداف
امنية كما ادعت ا�سرائيل".
وا�ضاف الرحم ��ي لوكالة فران� ��س بر�س "هناك
من اعتق ��د ان اعتقالنا جاء على خلفية اختطاف
اجلن ��دي اال�سرائيل ��ي جلع ��اد �شالي ��ط ،لكنن ��ا
فوجئن ��ا يف جل�سات املحاكم بان ق ��رار اعتقالنا
كان �ص ��در قبل اختط ��اف اجلن ��دي اال�سرائيلي
باربعة ا�شهر".
وتاب ��ع "اطلعن ��ا يف جل�س ��ات املحكم ��ة عل ��ى
ق ��رار (باالعتق ��ال) �ص ��ادر ع ��ن رئي�س ال ��وزراء
اال�سرائيل ��ي يف �شب ��اط  2006اي بعد انتخابنا
بايام ،واعتقالنا مل يك ��ن له اي عالقة باختطاف
اجلندي اال�سرائيلي".
واك ��د ان "الدلي ��ل على ذل ��ك ان ا�سرائيل اطلقت
�س ��راح غالبي ��ة النواب الي ��وم ،مع ق ��رب انتهاء
املدة القانونية للمجل�س الت�شريعي".

كو�شنري يدعو اوروبا اىل
عدم االكتفاء بدور هام�شي
يف نزاع ال�شرق االو�سط
باري�س /اف ب

دع ��ا وزي ��ر اخلارجية الفرن�س ��ي برنار كو�شنري ام� ��س االثن�ي�ن يف ت�صريح الذاعة
فران� ��س انرت االحتاد االوروبي اىل ع ��دم االكتفاء بدور "الكومبار�س" او "املمول"
يف ن ��زاع ال�ش ��رق االو�سط تاركة الوالي ��ات املتحدة تلعب ال ��دور االول يف م�ساعي
ال�س�ل�ام "املتع�ث�رة" حالي ��ا .وردا عل ��ى �س� ��ؤال ح ��ول جول ��ة وزي ��رة اخلارجي ��ة
االمريكي ��ة هي�ل�اري كلينتون االخرية يف ال�شرق االو�سط ق ��ال كو�شنري "يجب بكل
تاكيد ان تلعب اوروبا دورها ،ال ميكننا على الدوام تفوي�ض االمريكيني".
وا�ض ��اف "ال ميكنن ��ا ان نكتف ��ي نحن ال ��دول االع�ضاء ال 72يف االحت ��اد االوروبي
والذي �آمل ان يتعزز مبعاهدة ل�شبونة -بدور الكومبار�س او املمول".وتاب ��ع الوزير الفرن�سي "كانت لدينا �آم ��ال كبرية العام املا�ضي لكن االمور ال ت�سري
بال�ش ��كل ال ��ذي كن ��ا نتوق ��ع --ال ابالغ فيما اق ��ول --لكنن ��ي اظن ،ب ��كل ب�ساطة ،ان
العملية جممدة" حاليا .وقد رف�ضت ال�سلطة الفل�سطينية االحد ال�ضغوط االمريكية
واال�سرائيلي ��ة حلملها على ا�ستئناف املفاو�ض ��ات دون انتظار وقف اال�ستيطان يف
ال�ضفة الغربية .ودعت كلينتون خالل زيارتها اىل القد�س اىل ا�ستئناف املفاو�ضات
"يف اقرب وقت ممكن" دون �شروط م�سبقة داعمة بذلك رئي�س الوزراء اال�سرائيلي
بنيام�ي�ن نتانياهو .وحتى ذلك احل�ي�ن كانت ادارة اوباما تدعو ا�سرائيل اىل جتميد
اال�ستيطان ب�شكل كامل قبل بدء مفاو�ضات ال�سالم.

اال�سد :ت�شكيل احلكومة اللبنانية م�س�ؤولية اللبنانيني

عن �صحيفة البيان  -االمارات

بريوت /الوكاالت
اكد الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد ان ت�شكيل احلكومة
اللبناني ��ة الذي دخلت جهود تاليفه ��ا ال�شهر اخلام�س،
هو م ��ن م�س�ؤولي ��ة اللبناني�ي�ن مو�ضحا ب ��ان التقارب
االخري بني بالده التي تدع ��م االقلية النيابية واململكة
العربية ال�سعودية التي تدع ��م االكرثية النيابية لي�س
كافيا لهذا االجناز.
وق ��ال اال�س ��د يف تعلي ��ق ل�صحيف ��ة ال�سف�ي�ر اللبنانية
املقرب ��ة من االقلي ��ة ن�شرته اليوم االثن�ي�ن "�إن ت�شكيل
احلكومة اللبنانية م�س�ؤولي ��ة اللبنانيني" م�ضيفا "�أن
ال �سوريا وال ال�سعودية وال القمة التي جمعت زعيمي
البلدي ��ن �ستق ��وم بت�شكي ��ل حكومة وح ��دة وطنية يف
لبنان".
وم ��ا زال ت�شكي ��ل حكوم ��ة وف ��اق وطن ��ي ي ��راوح بني
تف ��ا�ؤل وت�شا�ؤم من ��ذ تكليف ابرز ق ��ادة االكرثية �سعد
احلري ��ري للم ��رة االوىل ت�شكيله ��ا يف  27حزي ��ران/
يونيو املا�ضي.
ويفر� ��ض �سي ��ل الت�صريح ��ات والتحلي�ل�ات اليومي ��ة
املتفاوت ��ة ب�ي�ن تف ��ا�ؤل وت�ش ��ا�ؤم نوع ��ا م ��ن الت ��وازن
ال�سلب ��ي ب�ي�ن امكانات احل ��ل وتعقيداته م ��ع �صعوبة
بالغة يف حتديد موعد للوالدة املتعرثة.
ويبدو يف العلن ان اخلالف بني الطرفني بات متمحورا
ح ��ول احلقائب واال�سماء وخ�صو�ص ��ا بالن�سبة لزعيم
التي ��ار الوطني احلر النائب مي�ش ��ال عون الذي تربط
االقلي ��ة ،واب ��رز اطرافه ��ا ح ��زب الل ��ه ،م�شاركته ��ا يف
احلكومة مبوافقته على احل�صة املخ�ص�صة له.
واك ��د النائب عقاب �صق ��ر (اكرثية) م�ؤخ ��را ان فريقه
والرئي� ��س املكل ��ف قدم ��ا "�آخ ��ر التن ��ازالت املمكن ��ة
واملعقولة" ومع ذلك مل يات رد النائب عون "ايجابيا"
يف ا�ش ��ارة اىل مت�س ��ك عون اما باحلقائ ��ب التي كانت
لفريق ��ه يف حكومة ت�صري ��ف االعم ��ال او بحقائب لها

ب�شار اال�سد

نف�س الوزن.
باملقاب ��ل اعل ��ن النائب ابراهي ��م كنعان ا�ص ��رار تياره
الوطني احل ��ر على "املحافظة عل ��ى احلقائب الأربع"
التي كانت بيده وابرزها االت�صاالت والطاقة الفتا اىل
ان تي ��اره "يحت ��ل املركز االول ب�ي�ن املوارنة" بنتيجة
االنتخابات التي جرت يف ال�سابع من حزيران/يونيو
رغ ��م ع ��دم ح�ص ��ول ق ��وى  8اذار ،وهو حليفه ��ا ،على
االكرثية النيابية.

