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احلوثي يفند مزاعم ال�سلطات اليمنية مبقتله

خ���������ارج احل�������دود

االنرتنت وكلنتون
حازم مبي�ضني
�أبرزت املواقع االخبارية االردنية ,وميكن القول �إنها ا�ستقوت
بت�صريحات وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلنتون ,التي
انتقدت فيها بع�ض الدول التي �أقامت جدران ًا افرتا�ضية حلرمان
مواطنيها من االنرتنت ,وو�صفها لهم ب�أنهم يخالفون حق الب�شر
يف التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض ,لأن االنرتنت يعني االت�صال
ولي�س االنق�سام ,وكان ب��ارز ًا يف الت�صريح نربة التهديد ,حني
�أك��دت �أن وا�شنطن لن تقف متفرجة ,بينما ال�شعوب حمرومة
من حرية التعبري وم��ن حرية الو�صول للمعلومة وا�ستعمال
االنرتنت ,كما كان وا�ضح ًا حجم الغ�ضب يف و�صفها احلكومات
ال�ت��ي تفر�ض رقابتها على ال�شبكة العنكبوتية بالت�سلطية
والدكتاتورية.
الميكن لأحد �أن يلوم هذه املواقع على تبنيهاما �أعلنته كلنتون,
رغم �أن معظمها اعتاد معار�ضة املواقف االمريكية من الق�ضايا
ك��اف��ة ,وال�سبب �أن احل�ك��وم��ة االردن �ي��ة ��س��ارع��ت لتبني قرار
حمكمة التمييز القا�ضي باخ�ضاع ال�صحافة االلكرتونية لقانون
املطبوعات والن�شر الذي يحد من حريتها ,وهي ت�سعى لت�شريع
نظام تخ�ضع مبوجبه املواقع االخبارية لهذا القانون ,رغم �أن
امللك �أع��اد الت�أكيد �أك�ثر من م��رة �أن ال�سماء هي �سقف احلرية
ال�صحفية ,وكان من حق هذه املواقع اعتبار املوقف احلكومي
ا�ستهداف ًا لها وحماولة خلف�ض �سقف حريتها التي تعتمد عليها
يف ج��ذب ال �ق��راء ,خا�صة التعليقات ال�ت��ي ي�ت�برع بها ه ��ؤالء
للتنفي�س عما يف �صدورهم.
معروف �أن التوتر بني امل��واق��ع االلكرتونية واحلكومة لي�س
ج��دي��د ًا ,مثلما هو معروف �أن ال�سلطات تعترب �أن الكثري من
التفلت ي�سود هذه املواقع ,و�أن��ه البد من و�ضع حد لذلك ,لكن
ما كان يردعها عن ذلك هو اخل�شية من اتهامات جاهزة مبحاربة
احلريات ال�صحفية ,لكن قرار التمييز كان طوق النجاة بالن�سبة
للحكومة ,والق�شة التي �ستق�صم ظهر البعري بالن�سبة للمواقع,
ال�ت��ي تعلمت در� �س � ًا م��ن �إ� �ص��دار احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة مدونة
ال�سلوك االعالمي التي ق�ضت على امتيازات املواقع يف االعالن
احلكومي ,وقد �سارعت هذه املواقع الع�لان التزامها با�صدار
ميثاق �شرف لعرقلة خطوات ال�ساعني لتقييد حريتها ,وهذه
اخلطوة كانت �ضرورية ,ملعرفتنا ب ��أن بع�ض املواقع ت�ستغل
كمنابر الغتيال ال�شخ�صية ,وابتزاز االعالنات من امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغريها.
احلكومة �سارعت بعد ت�صريحات كلنتون وعلى ل�سان امل�ست�شار
ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء للت�أكيد انها لي�ست معنية با�ستهداف
املواقع االلكرتونية ,و�أن موقفها ثابت من دعم احلرية مبفوهمها
الوا�سع ,وت�أكيدها جمدد ًا �أنه ال م�سا�س باحلريات ال�صحفية,
و�أن �ه��ا ت�ت�ع��ام��ل م��ع م��ا حت�ق��ق م��ن ح��ري��ة يف و� �س��ائ��ل االع�ل�ام
االل �ك�تروين كمنجز ,حترتمه وتتطلع �إىل تعزيزه م��ا �أمكن,
و�أبلغت احلكومة هذه املواقع �أنه ال معركة بينها وبني ال�صحافة
االلكرتونية ,و�أنها ترحب بالنقد البناء ,و حترتم الر�أي والر�أي
االخر ,و�أنها لن تلج�أ �إىل �أي �صيغة تقرها بعيدا عن الت�شاور مع
نا�شري ال�صحف االلكرتونية ,وترحب بالتن�سيق مع االطراف
كافة و�صو ًال اىل �صيغة منا�سبة.املعركة التي انفتحت تو�شك على
االنتهاء بعد ت�صريحات كلنتون ,لي�س هناك فائز �أو خا�سر ,لكن
على اجلميع التعلم من الدر�س ,احلكومة مدعوة لعدم اقتنا�ص
الفر�ص لل�ضغط باجتاه احلد من حرية ال�صحافة ,والعمل على
تنظيم تلك احلرية خدمة للمواطن ,واملواقع االلكرتونية مدعوة
ملراجعة بع�ض التوجهات يف بع�ضها ,وه��ي توجهات بعيدة
عن امل�صلحة العامة� ,إن مل نقل �إن بع�ضها مل يكن �أخالقي ًا ,وال
يتما�شى مع �أ�صول املهنة ال�شريفة .

�صنعا ء CNN /

فند زعيم احلوثيني �شمايل اليمن ،عبد امللك
احلوثي ،تقارير مقتله �أو �إ�صابته بظهور
ع �ل��ى � �ش��ري��ط ف �ي��دي��و ب �ث��ه م��وق��ع "املنرب"
الإلكرتوين املتعاطف من اجلماعات امل�سلحة
ال��ذي��ن ت�صفهم ال�ي�م��ن ب��امل�ت�م��ردي��ن ،ليبدد
�شائعات مقتله كما �أعلنت ال�سلطات اليمنية
يف وق��ت �سابق ،يف ال��وق��ت ال��ذي �شدد فيه
وزي��ر اخلارجية اليمني ،عبدالله القربي،
�أن احل��رب �ضد القاعدة م�س�ؤولية القوات
اليمنية.

ويف الت�سجيل امل��رئ��ي ،رد احل��وث��ي على
متحدث طلب منه ال��رد على �شائعات نقلتها
و��س��ائ��ل الإع�ل�ام ع��ن �أن��ه قتل �أو ج��رح يف
�ضربة للجي�ش اليمني" :ن�ؤكد جم��ددا �أن
جهاز ال�سلطة اال�ستخباراتي ومعلوماتها
فا�شلة ب �ع��ون ال �ل��ه وت��وف�ي�ق��ه ،لين�ضم هذا
اجلهاز اال�ستخباراتي �إىل قائمة الفا�شلني يف
حربهم وعدوانهم الظاملة على �أبناء ال�شعب
اليمني".
وظهر احلوثي مرتديا �سرتة داكنة اللون فوق
ثوب �أبي�ض وعلى خ�صره اخلنجر التقليدي

بدء حماكمة ال�صحايف واملعار�ض توفيق بن بريك يف تون�س
تون�س /اف ب

اك��د ال�صحايف وامل�ع��ار���ض التون�سي
توفيق بن بريك لدى مثوله ال�سبت امام
حمكمة اال�ستئناف بتون�س انه يتعر�ض
"ملحاكمة �سيا�سية" ،بح�سب مرا�سلة
وكالة فران�س بر�س.
وكان حكم على بن بريك بال�سجن �ستة
ا�شهر من قبل حمكمة ابتدائية يف 26
ت�شرين الثاين.

وجل�س ب��ن ب��ري��ك ال ��ذي ارت ��دى كنزة
�سميكة واعتمر قلن�سوة من ال�صوف،
مع متهمي احلق العام قبل ان يدعوه
القا�ضي للمثول امامه.
واكد انه �ضحية "حماكمة �سيا�سية" يف
اط��ار "ق�ضية اختلقتها اجهزة االمن"
التون�سية.
ومت جلب توفيق بن بريك ( 49عاما)
من �سجن يف �سليانة التي تبعد 130

متمردون يقتحمون مكاتب لوكاالت االغاثة يف مقدي�شو
مقدي�شو  /اف ب

اقتحم متمردون ا�سالميون مت�شددون مكاتب
ل��وك��االت اغ��اث��ة ان�سانية دول��ي��ة يف مدينة
بلدوين ال�صومالية (و�سط غرب) وا�ستولوا
على اجهزة كومبيوتر ،كما افاد موظف اغاثة
و�شهود عيان ام�س لوكالة فران�س بر�س.
او���ض��ح��ت امل�����ص��ادر ان امل�سلحني اقتحموا
املكاتب واخذوا منها اجهزة كومبيوتر ،وذلك
بعدما �سيطروا على ه��ذه امل��دي��ن��ة الواقعة
على بعد  300كلم �شمال مقدي�شو اثر معارك
�ضارية مع امليلي�شيات املوالية للحكومة.
وقال احد املوظفني االن�سانيني لوكالة فران�س
ب��ر���س طالبا ع��دم الك�شف ع��ن هويته "لقد

دارت معارك عنيفة يف املدينة �صباح اليوم
(اجلمعة) و�سيطر اال�سالميون" عليها.
وا�ضاف ان "بع�ض املقاتلني هاجموا مكاتب
وكالتي اغاثة و�صادروا ا�سلحة حرا�سها ثم
رحلوا �آخذين معهم اجهزة كومبيوتر".
واكدت م�صادر يف وكاالت اغاثة و�شهود عيان
ان املكاتب التي هاجمها امل�سلحون تابعة
ملنظمة "�سايف ذي ت�شيلدرن" االن�سانية غري
احلكومية ومنظمة ال�صحة العاملية.
وق����ال ���ش��اه��د ع��ي��ان ي��دع��ى ع��ل��ي ح�����س�ين ان
"الع�شرات من عنا�صر امليلي�شيات املدججني
بال�سالح اقتحموا املكاتب واخ���ذوا اجهزة
معهم".

القذايف ورئي�س ت�شاد يبحثان
العديد من الق�ضايا الأفريقية
طرابل�س  /وام

بحث الرئي�س الليبي العقيد معمر القذايف رئي�س
االحت ��اد االف��ري�ق��ي ام����س م��ع الرئي�س الت�شادي
ادري�س دبي ع�ضو جمل�س رئا�سة التجمع العديد
م��ن الق�ضايا الإف��ري�ق�ي��ة ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك

اليمني وهو حايف القدمني وقد جل�س �أمام
�ستارة زرقاء اللون.
وكانت تقارير �صحيفة ر�سمية يف اليمن نقلت
يف �أواخر كانون الأول املا�ضي �أن عبدامللك
احل��وث��ي ،قد قتل يف غ��ارة نفذتها مقاتالت
مينية على منزل كان قد جل�أ �إليه للعالج من
جروح ا�صيب بها يف ق�صف �سابق ،وقد �سقط
ج��راء الغارة �أي�ض ًا عدد كبري من مرافقيه.
و�أ�ضافت التقارير �أن �أن�صار احلوثي عمدوا
�إىل دفنه يف منطقة جبل طالن ،وعمدوا �إىل
موا�صلة ن�شر بيانات مذيلة با�سمه بهدف

جتنب انهيار معنويات امل�سلحني ،يف الوقت
الذي تابع فيه مكتب احلوثي ن�شر تقاريره
اليومية عن �سري املعارك ،دون التطرق �إىل
هذه الأنباء ،رغم �أن املكتب كان قد نفى يف
ال�سابق �إ�صابة احلوثي.
وعلى ال�صعيد امل �ي��داين ،ا�ستكمل اجلي�ش
ال�ي�م�ن��ي ت�ط�ه�ير ج�ب��ل ظ�ه��ر احل �م��ار وقرية
املعر�سه والتبة ال�سوداء والتباب ال�شرقية
وك ��ذا ت�ط�ه�ير ق��ري��ة خفينه وق��ري��ة �سيالن
ووادي اللحي ووادي امل��وق��د و�أم اجلنبة
وامل�شده من عنا�صر املتمردين.

ونقل املوقع الإل �ك�تروين ل��وزارة الداخلية
اليمنية ع��ن م�صدر م���س��ؤول مل ي�سمه �أن
ال��ق��وات اليمنية مت�ك�ن��ت م��ن ت��دم�ير ع��ددا
من الآليات وال�سيارات التي كانت بحوزة
املتمردين كما دمروا خمازن �أ�سلحة وذخائر
و�ألغام وا�ستولوا على عدد من ال�سيارات التي
كانوا ي�ستخدمونها يف �أعمالهم ال�ستهداف
املواطنني من �أبناء حمافظة �صعدة و�أفراد
اجلي�ش والأمن.
و�أكد امل�صدر مقتل العديد من تلك العنا�صر
احل ��وث� �ي ��ة ،ب �ي �ن �ه��م اث� �ن ��ان م ��ن ال��ق��ي��ادات
الإرهابية :هما مقبل دوكم امللقب بـ" �أبو علي
" و" الهطفي" ،و�أ�صيب �آخرون ومت القب�ض
على عدد منهم.
وع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د امل� �ي ��داين ،ج���ددت وزي ��رة
اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ،ه �ي�لاري كلينتون،
خ�ل�ال ل�ق��ائ�ه��ا ب�ن�ظ�يره��ا ال �ي �م �ن��ي ،عبدالله
القربي ،وقوف الواليات املتحدة �إىل جانب
وح� ��دة وا� �س �ت �ق��رار ال �ي �م��ن ،ويف مواجهة
التهديدات الأمنية من قبل تنظيم القاعدة،
ودعم احلكومة اليمنية يف مواجهة عنا�صر
التمرد احلوثي م�ؤكدة حق احلكومة اليمنية
يف مواجهة التمرد امل�سلح �ضدها.
و�أكدت وزيرة اخلارجية الأمريكية على دعم
الإدارة الأمريكية لإجناح م�ؤمتر لندن حول
اليمن للخروج منه بنتائج �إيجابية ،وفق
�صحيفة "� 26سبتمرب".
و�أعرب القربي عن ت�أكيد اليمن لتعهداتها يف
حربها على الإرهاب والتطرف اللذان ميثالن
تهديد ًا مبا�شر ًا لأمن اليمن واملنطقة ،م�ضيف ًا:
�إن اجلمهورية اليمنية تعمل مع الواليات
املتحدة و�شركائها يف املنطقة على تن�سيق
اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة يف دع ��م ال�ي�م��ن التخاذ
اخلطوات املنا�سبة للحد من هذه الظاهرة،
م ��ؤك��د ًا ب ��أن احل��رب على ال�ق��اع��دة يجب �أن
تكون م�س�ؤولية قوات الأمن اليمنية.
كما ناق�ش القربي مع مدير مكتب التحقيقات
الفيدرالية روبرت مولر ،التعاون يف جمال
مكافحة االرهاب .

خا�صة ق�ضايا الأم ��ن وال�سلم يف ال �ق��ارة ي�أتي
اللقاء يف اطار التن�سيق والت�شاور الدائم بينهما
حول الق�ضايا الإفريقية ذات االهتمام امل�شرتك
واال�ستعدادات اجلارية لإنعقاد ال��دورة القادمة
مل�ؤمتر االحتاد الإفريقي يف �أدي�س �آبابا .

وا����ض���اف "لقد اح���ت���ج���زوا ل��ف�ترة ق�صرية
موظفني رهائن ثم اخلوا �سبيلهم وامروهم
بعدم مغادرة املبنى حتى ا�شعار �آخر".
وقال �شاهد �آخر يدعى منري �آدن "لقد ر�أيت
موظفني مع�صوبي االعني يقتادهم (م�سلحون)
اىل خارج مكتب �سايف ذي ت�شيلدرن".
وخالل اال�شهر القليلة املا�ضية اغار متمردو
ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب امل��ج��اه��دي��ن امل��ت��ط��رف��ة على
مكاتب وكاالت ان�سانية يف املناطق اخلا�ضعة
ل�سيطرتهم ،وه��م يتهمون غالبية املنظمات
غري احلكومية الدولية بالتج�س�س ل�صالح
احلكومة االنتقالية التي تعهدوا باالطاحة
بها.

كلم عن العا�صمة حيث مي�ضي العقوبة
التي حكم بها اثر ادانته بالعنف حيال
�سائقة �سيارة.
وك ��ان ب��ن ب��ري��ك اك ��د خ�ل�ال حماكمته
ابتدائيا انه وقع "�ضحية �شرك" ن�صب
له من ال�شرطة ال�سيا�سية على حد قوله
وذل��ك ب�سبب كتاباته التي ينتقد فيها
النظام التون�سي.
وادين بتهم "اعمال عنف واال�ساءة علنا

ل�لاخ�لاق احلميدة واال� �ض��رار املتعمد
بامالك الغري" وذلك بعد �شكوى رفعتها
�ضده رمي ن�صراوي وهي �سيدة اعمال
( 28عاما) اتهمته باال�ضرار ب�سيارتها
و�ضربها و�شتمها امام �شهود.
ومل حت�ضر جهة االدع��اء املحاكمة كما
حدث يف املحاكمة االوىل.
وط� �ل ��ب حم ��ام ��و ب ��ن ب ��ري ��ك االف � ��راج
ع��ن م��وك�ل�ه��م .ون ��دد خم �ت��ار الطريفي

باملحاكمة ال�سيا�سية ال�ت��ي "�شابتها
اخالالت" مت�سائال عن �سبب غياب جهة
االدعاء وال�شهود اثناء املحاكمة.
واثارت حماكمة بن بريك التي اعتربتها
بع�ض االو�ساط "حماكمة راي" ب�سبب
مقاالت ال�صحايف يف ال�صحف الفرن�سية
التي انتقد فيها الرئي�س بن علي ،توترا
دبلوما�سيا بني تون�س وباري�س.
واع ��رب اح��د املحامني واي�ضا زوجة

حزب اهلل يتهم كو�شنري لت�شجيعه ا�سرائيل يف االعتداء على لبنان
بريوت  /رويرتز

هاجم حزب الله اللبناين ب�شدة وزير اخلارجية
الفرن�سي برنار كو�شنري واتهمه ب�أنه "ي�شجع
ا��س��رائ�ي��ل ع�ل��ى االم �ع��ان يف اعتداءاتها" على
لبنان.
وك��ان كو�شنري ق��د ق��ال يف ختام لقاء عقده مع
رئي�س احلكومة اللبنانية �سعد احل��ري��ري يف
باري�س ردا على �س�ؤال حول املخاوف من وقوع
هجوم ا�سرائيلي على لبنان "حتى الآن يبقى
الأم ��ر حم�صورا يف اط��ار ال�ت�ه��دي��دات وال نرى
عمال ا�سرائيليا يف هذا االطار االن".
اال انه ا�ضاف "لكني اود ان اقول ب�شكل ب�سيط
ووا� �ض��ح ان ال��و��ض��ع يف اي���ران ق��د ي� ��ؤدي اىل

حت��رك��ات ل�ل�ه��روب اىل االم ��ام م��ن قبل ع��دد من
امل�س�ؤولني االيرانيني ،وهذا امر خطري لأن حزب
الله ميلك ال�سالح وقد تقع بع�ض االحداث التي قد
تكون م�ؤ�سفة للغاية ومدانة" فيما اعتربه حزب
الله اتهاما غري مبا�شر له ب�أنه قد يعمد اىل فتح
مواجهة مع ا�سرائيل يف جنوب لبنان يف حال
تدهور الو�ضع مع ايران ب�ش�أن ملفها النووي.
وج ��اء يف ب �ي��ان حل ��زب ال �ل��ه غ ��داة ت�صريحات
كو�شنري ان احلزب "ي�ستنكر" هذه الت�صريحات
و"يرى يف ثناياها ب�صمات وا�ضحة لل�صوت
الإ�سرائيلي وتنكرا كامال لتاريخ فرن�سا و�إرثها
يف مقاومة العدوان واالحتالل".
وا�ضاف البيان ان حزب الله "ي�ستغرب �أن يناق�ض

العثور على جثتي فتاتني �آ�سيويتني يف حاوية قمامة يف عمان
عمان  /اف ب

عرثت االجهزة االمنية االردنية اجلمعة على جثتي
فتاتني �آ�سيويتني يف حاوية قمامة �شمال عمان ،وفق
ما اعلنت ام�س ال�سبت وكالة االنباء االردنية الر�سمية
(برتا).ونقلت الوكالة عن الناطق االعالمي با�سم
مديرية االمن العام الرائد حممد اخلطيب قوله انه
"عرث اجلمعة يف احدى احلاويات يف منطقة اجلبيهة

بن بريك التي ح�ضرت املحاكمة ،عن
"االمل يف االفراج" ع��ن ال�صحايف
امل�سجون منذ  29ت�شرين االول يف
طور اال�ستئناف.
و�سبقت املحاكمة حملة لالفراج عن بن
بريك يف فرن�سا والربملان االوروبي.
واط�ل�ق��ت زوج �ت��ه ع��زة يف  15كانون
ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر م��ن ب��اري ����س "�صرخة
ا�ستغاثة" ب�ش�أن �صحة زوجها.

(�شمال عمان) على جثتي فتاتني من جن�سية �شرق
�آ�سيوية".وا�ضاف ان "مواطنا عرث على اجلثتني
اثناء نب�شه يف احلاوية" ،م�شريا اىل ان "اجلثتني
كانتا ملفوفتني ب�أكيا�س بال�ستيكية ومربوطتني".
واو�ضح انه مت ابالغ املدعي العام والطبيب ال�شرعي
ال��ذي اف��اد ان "اجلثتني لفتاتني تعر�ضتا للخنق".
وا��ض��اف اخلطيب ان "مديرية �شرطة �شمال عمان
�شكلت فريق حتقيق لك�شف مالب�سات اجلرمية".

ومل يكن بو�سع امل�س�ؤول حتديد جن�سية ال�ضحيتني
اللتني يرجح ان تكونا من خادمات املنازل.
وبح�سب ال�صحف االردن�ي��ة ف��ان الفتاتني يف العقد
الثالث من العمر.وتقدر وزارة العمل االردنية عدد
العمال الوافدين اىل اململكة بنحو  300الف عامل
وعدد اخلادمات العامالت يف بيوت االردنيني بنحو
 70ال��ف خادمة هن  30ال��ف اندوني�سية و 15الف
فلبينية و 25الف �سرييالنكية.

وزير خارجية فرن�سا بت�صريحاته ما ت�ؤكده تقارير
قوات االمم املتحدة يف جنوب لبنان والتي تتمثل
بالده فيها ،حول االعتداءات الإ�سرائيلية اليومية
على لبنان وخرقها ل�سيادته".
واك��د ان��ه "يرى يف ه��ذا املوقف حماولة لتربئة
العدو اال�سرائيلي وتغطية
النتهاكاته املتكررة لل�سيادة اللبنانية ،وهو ما
ي�شكل حماية للمحتل اال�سرائيلي وت�شجيعا له
على االمعان يف اعتداءاته".
وخل�ص البيان اىل القول ان حزب الله "�إذ يدين
ه��ذا امل��وق��ف امل�ت��واط��ئ وغ�ير امل�ت��زن ف��إن��ه يهيب
بال�سلطات الفرن�سية �أن ت�ضطلع بدور يتنا�سب
مع امل�س�ؤولية التي طاملا ادعت حتملها باحلر�ص
على �سالمة لبنان و�سيادته".
وكان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية االيرانية
رام�ين مهمانرب�ست ن��دد اجلمعة خ�لال م�ؤمتره
اال�سبوعي بت�صريحات كو�شنري .وقال "لال�سف
فان كو�شنري يتحدث حتت ت�أثري ال�صهاينة .هذه
املقاربة ت�صب يف �صالح املحتلني وتعترب تدخال
يف ال�ش�ؤون الداخلية وبالتايل فهي مدانة".
و�سبق ان ا�ست�ضافت فرن�سا بح�ضور كو�شنري
لقاء ب�ين االط ��راف اللبنانيني يف �سان كلو يف
فرن�سا يف يوليو /متوز  2007بح�ضور ممثلني
عن حزب الله.
كما التقى كو�شنري خ�لال زي��ارة له اىل بريوت
متوز  2009ممثلني عن حزب الله.

امريكا :االمر يعود اىل الفل�سطينيني ال�ستئناف
حمادثات ال�سالم
رام اهلل  /رويرتز

ابلغت الواليات املتحدة الزعماء
الفل�سطينيني بانه يتعني عليهم
ا�ستئناف املحادثات مع اال�سرائيليني
اذا ارادوا امل�ساعدة من وا�شنطن
للتو�صل اىل معاهدة �سالم النهاء
االحتالل اال�سرائيلي واقامة دولة
فل�سطينية.
ونقل كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني
�صائب عريقات عن املبعوث االمريكي
جورج ميت�شل قوله للرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ان العودة
اىل طاولة املفاو�ضات له االهمية
الق�صوى.
وغادر ميت�شل نف�سه دون االدالء ب�أي
تعليق.
ومع عدم حتقيق �شيء يذكر نتيجة
للدبلوما�سية خالل العام املن�صرم
بد�أت �سيا�سة الرئي�س االمريكي
باراك اوباما جتاه ال�شرق االو�سط
تتحول االن اىل احلديث عن هذه
املحادثات.
ويرف�ض الفل�سطينيون ا�ستئناف
املحادثات قبل ان توقف ا�سرائيل
االن�شطة اال�ستيطانية على ارا�ضي
ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال عريقات لل�صحفيني "قال
ال�سناتور ميت�شل اذا اردنا ان يتم
م�ساعدتنا للو�صول اىل احلل النهائي

باقامة الدولتني فعلينا ا�ستئناف
املفاو�ضات..هنا دار النقا�ش
اال�سا�سي".
وا�ضاف عريقات لل�صحفيني "هنا
ال توجد وجهات نظر متطابقة بيننا
(الفل�سطينيون) وبينهم (االدارة
االمريكية) يعتقدون (االدارة
االمريكية) ان من خالل ا�ستئناف
املفاو�ضات �سي�صار اىل الو�صول
اىل احلل النهائي ".و�ألقى باللوم يف
اجلمود الراهن على االئتالف اليميني
بزعامة رئي�س الوزراء اال�سرائيلي
بنيامني نتنياهو الذي يرف�ض
وقف التو�سع يف بناء امل�ستوطنات
اليهودية حول القد�س.
واو�ضح عريقات ان اجلانب
الفل�سطيني قال مليت�شل يف مدينة
رام الله بال�ضفة الغربية يوم اجلمعة
"نحن نريد ا�ستئناف املفاو�ضات
وبالتايل عليكم (االدارة االمريكية)
ان تعملوا مع ال�سيد نتنياهو ال�سقاط
�شروطه ال�ستئناف املفاو�ضات".
و�أ�صدر نتنياهو بيانا يف وقت الحق
طالب فيه اي�ضا الزعماء الفل�سطينيني
با�ستئناف املحادثات وقال انهم
"ي�ضيعون الوقت" من خالل فر�ض
�شروط �صارمة للغاية من اجل
التفاو�ض.
وقال البيان "الفل�سطينيون هم الذين

يعرقلون التحرك يف عملية ال�سالم
من خالل و�ضع �شروط مل تفر�ض يف
ال�سابق على اي حكومة ا�سرائيلية".
ويف م�ستهل توليه من�صبه قبل عام
ادرج اوباما ت�سوية ق�ضية ال�شرق
االو�سط �ضمن اولويات �سيا�سته
اخلارجية و�أيد يف البداية مطلب
عبا�س بالتجميد الكامل لال�ستيطان
قبل ا�ستئناف حمادثات ال�سالم
املتوقفة منذ دي�سمرب كانون االول
.2008
لكن اوباما تراجع يف وقت الحق عن
موقفه يف مواجهة رف�ض نتنياهو
و�أقر يوم اخلمي�س باملبالغة يف فر�ص
حتقيق انفراجة يف ال�شرق االو�سط
وبان القيود املفرو�ضة على الزعماء
الفل�سطينيني واال�سرائيليني من قبل
منتقديهم املحليني وب�صفة خا�صة
حما�س وامل�ستوطنني اال�سرائيليني
تعرقل حدوث تقارب.
ومما يربز التوترات ا�شتبك
فل�سطينيون يف قرية النبي �صالح
بال�ضفة الغربية مع جنود ا�سرائيليني
يوم اجلمعة .وحاول الفل�سطينيون
تنظيم احتجاج �ضد م�ستوطنة
يهودية قريبة فوقع اال�شتباك مع
القوات اال�سرائيلية.
ويف حديث ملجلة تامي قال اوباما
ان التوقعات كانت كبرية للغاية.

