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اج��راءات امني��ة يف اليم��ن خ�شي��ة وق��وع هجم��ات

حازم مبي�ضني

م ��ن ح ��ق ال��رئ �ي ����س االم�ي�رك ��ي ب � ��اراك �أوب���ام���ا �أن ي�شعر
بالإحباط،ب�سبب تعرث جهود ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط،لكن
من واجبه �أن ي�شعر ولو ببع�ض امل�س�ؤولية عن ذلك�،سواء
على ال�صعيد ال���ش�خ���ص��ي�،أو على �صعيد م��واق��ف �إدارت ��ه
التي �أطعمتنا الكثري من اجلوز الفارغ،وهي تب�شرنا بقرب
انتهاء ال�صراع،لتعود وتن�سحب من واجبها ال��ذي يفر�ضه
عليها تزعمها للمجتمع ال��دويل،ث��م تعلن �أن اال�سرائيليني
والفل�سطينيني لي�سا جاهزين لت�سوية �صراعهما مهما كان
حجم ال�ضغط ال��ذي متار�سه وا�شنطن،وك�أنها مار�ست �أي
�ضغط على الدولة العربية،التي توا�صل فر�ض حقائق جديدة
على الأر���ض،ت�ع��رق��ل �أي��ة ت�سوية حمتملة �أو م�أمولة،بينما
تكتفي بجوالت مبعوثها املكوكية بني عوا�صم املنطقة،وهي
جوالت ثبت �أنها الت�سمن وال تغني من جوع وي�صح و�صفها
باجلوالت ال�سياحية.
ويحق لنا �أن ن�س�أل �ساكن البيت الأبي�ض،عن �إعالنه �أن �إحالل
ال�سالم يف املنطقة هو �أحدى الأولويات الرئي�سية لإدارته،وما
ه��ي اخل �ط��وات العملية ال�ت��ي اتخذتها تلك االدارة لتنفيذ
تلك الأولوية،قبل �أن يب�شرنا �أنه لي�س لديه �أمل يذكر لتقدم
�سريع باجتاه ال�سالم يف ال�شرق الأو��س��ط،وك��أن الو�صول
�إىل ال�سالم املن�شود يتم مبجرد التمنيات وال يحتاج للأعمال
ال�صاحلة،وك�أنه ال يعرف �أن تاريخ �صراع ال�شرق االو�سط
وال يتبنى القانون الدويل الذي يدين االحتالل،وك�أنه يجهل
�أن اح�ت�لال ال�ضفة وغ��زة واجل ��والن م�ستمر منذ �أك�ثر من
اربعني عاما،من دون �أن تتحرك االدارات االمريكية املتعاقبة
لو�ضع القانون الدويل مو�ضع التنفيذ،كما تفعل يف حاالت
م�شابهة،والعمل على �إنهاء ذلك االحتالل الذي يتحول يومي ًا
�إىل م�س�ألة عوي�صة غري قابلة للحل،ومبا يعني ا�ستمراره �إىل
ما النهاية.
�إذا ك��ان �أوب��ام��ا يعتقد �أن ا�سرائيل ع�صية على ال�ضغوط
فانه يكون واقع ًا حتت �ضغط وه��م �أنها دول��ة عظمى،و�أنه
ي�ج�ه��ل �إم��ك��ان��ات ب �ل��ده ال� �ق ��ادر ع �ل��ى يل ذراع املتطرفني
الإ�سرائيليني،و�إفهامهم �أنهم لي�سوا فوق القوانني الدولية،هذا
�إن مل نتحدث عن امل�صلحة االمريكية املبا�شرة من حل ال�صراع
�سلمي ًا،قبل �أن نتحدث عن واجبها االخالقي جتاه ذلك،ولي�س
�صحيح ًا �أن وا�شنطن غري ق��ادرة على جلم اندفاع نتنياهو
اال��س�ت�ي�ط��اين يف االرا���ض��ي امل�ح�ت�ل��ة،ول�ي����س �صحيح ًا �أن
الواليات املتحدة ال ميكنها فر�ض حلول يف بع�ض ال�صراعات
م��ا مل تكن �أط ��راف ه��ذه ال�صراعات م�ستعدة لنبذ االمناط
القدمية للعداء،الن الواقع يقول �إنه �إذا كانت هذه االطراف
م�ستعدة لنبذ العداء،فانها لن تكون بحاجة ال لل�ضغوط وال
حتى للتو�سط بينها،و�إذا كان الرئي�س االمريكي كما يقول
قد هون من �ش�أن العقبات �أمام ا�ستئناف عملية ال�سالم،فانه
بذلك يدين نف�سه وهو يعرتف بانه بذل وعود ًا مل يكن واثق ًا
من �إمكانية الوفاء بها،ولي�س هذا ما ينتظره العامل من قائد
الدولة االقوى.
ي�ب��دو م��ؤ��س�ف� ًا �أن �أوب��ام��ا ي���س��اوي ب�ين ال�ضحية واجل�ل�اد
وه��و ي�ساوي بني مواقف اال�سرائيليني املتعنتة،ومواقف
الفل�سطينيني وال �ع��رب املت�ساهلة،ويبدو �إع�ل�ان �إ�صراره
على موا�صلة امل�ساعي واحل�ضور وامل�شاركة الدائمني،كمن
يخاطب جمموعة من ال�سذج،خ�صو�ص ًا وهو ي�ؤكد �أن التو�صل
اىل �سالم يف ال�شرق االو�سط �سي�ستغرق وقت ًا طوي ًال،يرتافق
مع العديد من االحباطات،لكنه مل يتجاهل مداعبة امل�شاعر
العربية التي يبدو �أنها ال�سائدة يف غياب العقل واملنطق
فيعدنا ب�أال "يفاجئ �أح��د ًا يف �أي وقت" بتغيري جوهري يف
ا�سرتاتيجية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط،رغم �أنه لي�س هناك
قرار حتى الآن،لأن يعر�ض احلل الذي يراه لل�صراع .والندري
�إن كانت ان�شغاالته �سمحت له باالطالع على ق��رار حكومة
نتنياهو االخري بطرد ع�شرات �آالف الفل�سطينيني من وطنهم
يف خطوة ت�ؤكد مواقفه جتاه ال�سالم.

�صنعاء  /الوكاالت

مت تعزيز االج ��راءات االمنية حول
ال �� �س �ف��ارات االج �ن �ب �ي��ة واملن�ش�آت
احل �ي��وي��ة يف ال �ي �م��ن وذل� ��ك خ�شية
وقوع اعتداءات ،على ما اعلنت ام�س
ال�سبت الداخلية اليمنية.
ومل ت�شر ال��وزارة يف بيان ا�صدرته
اىل ت�ه��دي��د حم���دد ،غ�ير ان �ه��ا قالت
انها ا�صدرت تعليمات اىل م�س�ؤويل
االمن يف �صنعاء وباقي املحافظات
"بتعزيز االم��ن بداية من االربعاء
حول املن�ش�آت احليوية".
وط� �ل� �ب ��ت ال� � � � � ��وزارة م� ��ن ه � � ��ؤالء
امل���س��ؤول�ين ،توجيه تقارير يومية
اليها حول امن املن�ش�آت النفطية التي
ترتكز يف مناطق جنوب �شرق البالد
التي تعترب اي�ضا من مواقع انت�شار
القاعدة.
وط�ل�ب��ت ال � ��وزارة ال�ق�ي��ام بعمليات
م��راق �ب��ة ل �ل��وح��دات امل�ك�ل�ف��ة باالمن
بهدف "الوقاية من كل اعتداء" على

املن�ش�آت احليوية "والت�صدي لكل
طارىء".
وبح�سب م�صدر يف وزارة الداخلية
فان الوحدات املكلفة حماية املن�ش�آت
النفطية يف حمافظات �شبوه وم�أرب
وح�ضرموت مت ا�ستبدالها بوحدات
ان�ه��ت للتو ت��دري�ب��ا "على مواجهة
االع� �م ��ال االرهابية" ع �ل��ى اي ��دي
مدربني اردنيني.
و�� �ش ��ددت ال���س�ل�ط��ات ال�ي�م�ن�ي��ة منذ
ب�ضعة ا�شهر �سيا�ستها �ضد عنا�صر
مفرت�ضني يف القاعدة وكثفت غاراتها
اجلوية على مالذات مفرت�ضة لتنظيم
ا�سامة بن الدن.
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ق���ال م�س�ؤولون
اجلمعة ان احلوثيني فتحوا النار
ع�ل��ى ط��ائ��رة ع�سكرية حت�ل��ق فوق
مدينة �صعدة يف واح��دة من �أخطر
ح��وادث خ��رق الهدنة النهاء احلرب
يف �شمال البالد.
ومل ت �� �ص��ب ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي تقول

و�سائل اعالم ر�سمية انها كانت تنقل
م�س�ؤولني م��ن اجلي�ش واحلكومة
يف اط �ل�اق ال��ن��ار ال� ��ذي وق ��ع يوم
اخلمي�س.
وقال ع�ضو يف جلنة مراقبة الهدنة
"تعر�ضت ط ��ائ ��رة ع���س�ك��ري��ة من
ط��راز �أنتونوف لنريان عنا�صر من
احل��وث�ي�ين بينما ك��ان��ت حتلق فوق
مدينة �صعدة".
و�أ� �ض��اف "تقوم ال�ط��ائ��رة برحالت
روت �ي �ن �ي��ة ل �ن �ق��ل ق � ��ادة ع�سكريني
واداري�ي��ن اىل امل�ح��اف�ظ��ة (�صعدة)
للقيام بعملهم ".وو��ص��ف احل��ادث
ب�أنه خرق للهدنة.
و�أف� ��ادت و��س��ائ��ل اع�ل�ام مينية ب�أن
احلوثيني نفوا تورطهم يف احلادث.
ووافقت احلكومة التي ت�سعى الحالل
اال�ستقرار يف اليمن ال��ذي يحاول
تنظيم القاعدة تعزيز موطيء قدمه
فيه على الهدنة يف �شباط على �أن
يوقف احلوثيون القتال الذي يندلع

كو�شنري يثري ق�ضايا حقوق االن�سان يف تون�س

كلينتون ت��دع��و �إ���س��رائ��ي��ل ال���س��ت��ئ��ن��اف م��ب��اح��ث��ات ال�سالم
وا�شنطن  /الوكاالت

دع ��ت وزي� ��رة اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة هيالري
كلينتون �إ�سرائيل �إىل بذل مزيد من اجلهد لإبرام
�سالم مع الفل�سطينيني.
وحثت كلينتون �إ�سرائيل على دعم جهود ال�سلطة
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية باجتاه تعزيز
امل�ؤ�س�سات.
ودعت وزيرة اخلارجية الأمريكية الفل�سطينيني
بدورهم �إىل تعزيز ال�سالم من خالل الكف عن
التحري�ض ومكافحة الف�ساد.
كما دع��ت كلينتون �أي�ضا يف خطاب �ألقته يف
وا�شنطن الدول العربية �إىل القيام بتحرك �أكرب
لدفع عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط.
وقالت كلينتون �إن "الطريق لي�س �سهال وعلى
كل طرف مبا يف ذلك ا�سرائيل �أن يقوم بخيارات
�صعبة ولكن �ضرورية وه��ذا �أم��ر يتطلب قيادة
�شجاعة".
و�صرحت وزيرة اخلارجية الأمريكية ب�أن رئي�س
ال ��وزراء اال�سرائيلي ،بنيامني نتنياهو� ،أعلن
موافقته مبدئيا على حل الدولتني لكنها قالت �إن
"ت�سهيل الو�صول والتنقل داخل ال�ضفة الغربية
ردا على حت�سني الو�ضع االم�ن��ي ال��ذي ق��ام به
الفل�سطينيون لي�س كافيا الثبات ان هذه املوافقة
�صادقة".
و�أ� �ض��اف��ت "ن�شجع �إ� �س��رائ �ي��ل ع�ل��ى موا�صلة
اي�ج��اد دف��ع نحو ��س�لام �شامل ب��اظ�ه��ار اح�ترام
للطموحات ال�شرعية للفل�سطينيني ع�بر وقف

�أن�شطة اال�ستيطان وتلبية احلاجات االن�سانية
يف غزة".
ك��ذل��ك ط��ال �ب��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون �إ� �س��رائ �ي��ل "بتفادي
ال�ت���ص��ري�ح��ات واخل��ط��وات الأح ��ادي ��ة اجلانب
وخ�صو�صا يف ال�ق��د���س ال�شرقية ال�ت��ي ميكن
ان ت�ؤثر على ثقة اجلانبني �أو تعر�ض احلوار
للخطر".
وت�شهد العالقات بني الواليات املتحدة وا�سرائيل
توترا منذ زي��ارة نائب الرئي�س الأمريكي جو
بايدن ال�سرائيل يف مار�س �آذار والتي �أعلنت
ا� �س��رائ �ي��ل خ�لال�ه��ا ب �ن��اء وح� ��دات ا�ستيطانية
جديدة يف القد�س ال�شرقية املحتلة التي يريد
الفل�سطينيون ان تكون عا�صمة دولتهم املقبلة.
وق ��د �أدان� ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الت�صريحات
الإ�سرائيلية ب�شدة واعتربتها �ضربة جلهودها
ملحاولة �إنهاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
وكان الرئي�س الأمريكي باراك اوباما قد �شدد هذا
الأ�سبوع على �أن ال�سالم يف ال�شرق االو�سط هو
ق�ضية �أمن قومي بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة.
ويف ما يت�صل بالدول العربية �أكدت كلينتون �أن
"من م�صلحتها امل�ضي قدما يف مبادرة ال�سالم
العربية على م�ستوى الأفعال ولي�س فقط الأفعال
وت�سهيل موا�صلة املفاو�ضات للفل�سطينيني".
و�أ�ضافت �إن��ه �إذا كانت امل�ب��ادرة العربية "فعال
عر�ضا �صادقا ينبغي �أال ن��واج��ه خطر �سحبها
من جانب بع�ض الدول العربية يف كل مرة تربز
�صعوبة".

�شددت كلينتون �أي�ضا على �أن الواليات املتحدة
ال تزال ملتزمة بـ"�أمن وقوة" �إ�سرائيل حمذرة
يف الوقت ذاته من �أن تعرث عملية ال�سالم مينح
فر�صة لأعداء هذا ال�سالم.
من جهة اخرى دعت دول احلو�ض الغربي للبحر
االبي�ض املتو�سط التي عقدت اجتماعا وزاريا
اجلمعة يف تون�س يف اط ��ار "منتدى خم�سة
زائ��د خم�سة" اىل ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم
بني الفل�سطينيني وا�سرائيل ونددت ياال�ستيطان
اال�سرائيلي خ�صو�صا يف القد�س ال�شرقية.
و�ضم املنتدى غري الر�سمي للحوار بني �ضفتي
غ��رب املتو�سط وزراء خارجية ليبيا وتون�س
واجلزائر واملغرب وموريتانيا وفرن�سا وا�سبانيا
وايطاليا والربتغال ومالطا.
وق��ال وزي��ر اخلارجية اال�سباين ميغيل انخيل
موراتينو�س ال��ذي تر�أ�س مع نظريه التون�سي
كمال مرجان الدورة الثامنة لهذا املنتدى "طالبنا
باال�ستئناف ال�ف��وري للمفاو�ضات وعربنا عن
قلقنا ازاء اال��س�ت�ي�ط��ان وال��و� �ض��ع يف القد�س
ال�شرقية".
وا��ض��اف موراتينو�س ال��ذي تعد ب�لاده العادة
اطالق عملية ال�سالم ملنا�سبة قمة االحتاد من اجل
املتو�سط يف حزيران يف بر�شلونة" ،انه التزام
ايجابي من اجل الدفع بعملية ال�سالم والعمل
على جعل حل الدولتني قابال للتحقق يف م�ستقبل
قريب جدا".
والحظ مرجان من جانبه ان "النزاع يف ال�شرق

ب�شكل متقطع منذ عام  2004وت�سبب
يف ت�شريد � 250ألف �شخ�ص.
واط�ل�اق ال�ن��ار على ال�ط��ائ��رة واحد
م��ن �أخ��ط��ر ح � ��وادث خ ��رق الهدنة
وي��أت��ي بعد �أي��ام م��ن ت�ب��ادل الطالق
النار �أ�سفر عن مقتل حار�س مدر�سة
بنريان املتمردين ومقتل �أحدهم يوم
ال�ث�لاث��اء.وت���ص��در اليمن املخاوف
االمنية الغربية بعدما �أعلن تنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب م�س�ؤوليته
ع��ن حم��اول��ة فا�شلة لن�سف طائرة
رك � ��اب ك��ان��ت م �ت��وج �ه��ة ل �ل��والي��ات
املتحدة يف دي�سمرب كانون االول.
وت� �خ� ��� �ش���ى ح� � �ك � ��وم � ��ات غ ��رب� �ي ��ة
وال�سعودية من �أن ي�ستغل التنظيم
انعدام اال�ستقرار يف اليمن الواقع
يف منطقة ا�سرتاتيجية بالقرب من
�أكرب م�صدر للنفط يف العامل ليتخذ
م��ن ال�ب�لاد ق��اع��دة ل�شن هجمات يف
املنطقة وما وراءها.
و�أعلن الرئي�س اليمني علي عبد الله

�صالح ال�شهر املا�ضي انتهاء احلرب
يف ال�شمال وحتاول حكومته احباط
م�شاعر انف�صالية يف اجلنوب.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن وق ��ف اط�لاق
النار الزال قائما فان هدنات �سابقة
مل ت�ستمر وي�شكك حمللون يف �أن
ت�ستمر هذه الهدنة �أي�ضا الن �شكاوى
ال�شيعة من تعر�ضهم للتمييز مل حتل.
واىل ج��ان��ب ال �� �ص��راع يف ال�شمال
حتاول احلكومة اليمنية �أي�ضا قمع
م�شاعر انف�صالية يف اجلنوب حيث
تنامت ال�ت��وت��رات ب�ين ق��وات االمن
اليمنية وانف�صاليني يف ال�شهور
القليلة املا�ضية كما قتل �أ�شخا�ص من
اجلانبني واعتقل اخرون.
وق��ال��ت ��ص�ن�ع��اء ان م�ق�ت��ل �ضابط
متقاعد يف اجلي�ش اليمني يف جنوب
البالد يوم االربعاء يف انفجار قنبلة
ب�سيارته وال ��ذي ت�سبب اي�ضا يف
ا�صابة �شقيقه وه��و �ضابط برتبة
عقيد ج��اء نتيجة ح ��ادث ومل يكن

اغتياال نفذه انف�صاليون.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية يف
م��وق�ع�ه��ا ع�ل��ى �شبكة االن�ت�رن��ت ان
االثنني كانا يقومان با�صالحات يف
ال�سيارة عندما �سقطت قنبلة كانا
يحمالنها يف ال���س�ي��ارة وانفجرت
فقتلت ال�ضابط و�أ�صابت االخر .ومل
تقدم الوزارة املزيد من االي�ضاحات.
و�أعلنت الوحدة بني �شمال وجنوب
اليمن ب�شكل ر�سمي عام  1990لكن
ك�ث�يري��ن يف اجل �ن��وب ح�ي��ث توجد
غ��ال �ب �ي��ة م �ن �� �ش ��آت ال �ي �م��ن النفطية
ي�شتكون م��ن �أن مواطني ال�شمال
ي�ستغلون ال��وح��دة يف اال�ستحواذ
على املوارد والتمييز �ضدهم.
اىل ذلك نفى احلوثيون يف اليمن اية
م�س�ؤولية لهم عن اط�لاق النار على
طائرة ع�سكرية يف �شمال اليمن كما
اتهمهم متحدث ر�سمي يف �صنعاء.
وقال بيان �صادر عن املكتب االعالمي
ل �ع �ب��د امل��ل��ك احل ��وث ��ي ن �ق �ل��ه موقع
احلوثيني على االنرتنت "ن�ؤكد انه
ال عالقة لنا مبا قيل عن �إط�لاق نار
على طائرة ع�سكرية �صباح اخلمي�س
 15ني�سان  2010و�أنه مل يحدث من
قبلنا �أي �إط�لاق نار على �أي طائرة
منذ �إعالن وقف احلرب".
وا� �ض��اف ال�ب�ي��ان "نحن م�ستعدون
لإج � � � ��راء حت �ق �ي��ق يف امل ��و�� �ض ��وع
وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع �أي جل� �ن ��ة ب �ه��ذا
اخل�صو�ص لبحث امل �ك��ان ال��ذي مت
�إط�ل�اق ال�ن��ار منه وع��ن اجلهة التي
تقف خلفه �إن ك��ان هناك �إط�لاق نار
فعال".
وك ��ان م�ت�ح��دث ر��س�م��ي مي�ن��ي اعلن
اجل �م �ع��ة ان امل �ت �م��ردي��ن احلوثيني
اطلقوا النار اخلمي�س على طائرة
ع�سكرية يف �شمال اليمن م��ن دون
ا��ص��اب�ت�ه��ا ،يف ان�ت�ه��اك ل �ق��رار وقف
اطالق النار.
واو�� �ض ��ح امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اللجنة
االم� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا امل �ك �ل �ف��ة تطبيق
الهدنة ،ان النريان ا�ستهدفت �صباح
اخلمي�س طائرة من طراز انطونوف
فوق مدينة �صعدة على بعد  240كلم
�شمال �صنعاء ،وال�ت��ي كانت معقال
للمتمردين.
ونقلت وكالة االنباء اليمنية الر�سمية
(�سب�أ) عن املتحدث قوله ان الطائرة
كانت تقوم مبهمة روتينية وتنقل
�ضباطا يف اجلي�ش وم�س�ؤولني يف
املنطقة ال�شمالية.
وحذر املتحدث مما اعتربه "انتهاكا
خطريا" ل �ق��رار وق��ف اط�ل�اق النار
املربم يف � 12شباط بعد �ستة ا�شهر
من معارك بني اجلي�ش واملتمردين
احلوثيني ال�شيعة.
وحت� ��دث ال��ط��رف��ان يف اال�سابيع
االخ�ي�رة ع��ن ع��دة ان�ت�ه��اك��ات لقرار
وقف اطالق النار الذي ال يزال قائما
مع ذلك.

االو��س��ط ا�ستقطب قم�سا كبريا م��ن املناق�شات
وت��و��ص�ل�ن��ا اىل توافق" ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى عملية
ال�سالم.
م��ن جانبها ق��ال��ت �ستيفانيا ك��راك���س��ي وزي��رة
الدولة االيطالية يف امل�ؤمتر ال�صحايف اخلتامي
لالجتماع "اننا نتقا�سم القلق ذاته ب�ش�أن الو�ضع
ال��ذي ي��زداد �صعوبة كل يوم ولكن اي�ضا االمل
الذي يثريه توافق دويل او�سع من اجل ت�سوية
�سريعة" للنزاع يف ال�شرق االو�سط.
واعرب وزير اخلارجية الفرن�سي برنار كو�شنري
لدى مغادرته تون�س عن ارتياحه للحوار الذي
دار بني وزراء الدول الع�شر.
وق��ال "حتدثنا ب�شكل جيد يف ال�سيا�سة ومن
الطبيعي اال نكون متفقني يف كل االوقات ولكن
خالل هذا االجتماع كنا قريبني جدا حقيقة من
اتفاق كامل ب�ش�أن ما يجري يف القد�س والنزاع
اال�سرائيلي الفل�سطيني".
ورغ��م التطابق املعلن يف وج�ه��ات النظر فان
االعالن اخلتامي الذي كان مقررا ان ي�صدر نهاية
يوم اجلمعة مل ي�صدر .فقد احتجت ليبيا التي
تر�أ�س حاليا القمة العربية على �صياغة عبارة
تتعلق بالو�ضع يف ال�شرق االو� �س��ط ،بح�سب
م�صدر قريب من االجتماع.
و�سيعقد االجتماع ال��وزاري املقبل للمجموعة
يف ايطاليا التي �ستعمل على متابعة فكرة عقد
قمة ثانية ملنتدى "خم�سة زائد خم�سة" وتن�سق
تو�سيع اخت�صا�صات املنتدى وجماالت عمله.

تون�س  /اف ب
ق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي برنار كو�شنري ان��ه اث��ار ق�ضية
حقوق االن�سان يف تون�س مبا فيها م�صري ال�صحايف ال�سجني
توفيق بن بريك .واكد كو�شنري لل�صحافيني على هام�ش اجتماع
وزاري ملجموعة "خم�سة زائد خم�سة" للبلدان املطلة على حو�ض
املتو�سط يف تون�س التي يقوم ب��اول زي��ارة ر�سمية لها" ،لقد
حتدثنا عن حقوق االن�سان".
وا�ضاف متحدثا عن مباحثات اجراها مع نظريه التون�سي كمال
مرجان "لقد قلت ال�صدقائي التون�سيني اين ادرك اجلهود التي
يقومون بها من اجل ان يكون املجتمع عادال ومزدهرا وحمرتما
حلقوق الن�ساء وحقوق الرجال .انا اعرف ذلك واهنئهم عليه".
وردا على �س�ؤال هل مت التطرق حلالة ال�صحايف توفيق بن بريك
قال كو�شنري "�آمل ان تتم ت�سوية االمر يف غ�ضون ايام قليلة".

رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء الكويتي
يجتمع مع نظريه
الفرن�سي

وكانت ا�سرة ال�صحايف امل�سجون منذ  29ت�شرين االول اعربت
عن خ�شيتها من متديد �سجنه اىل ما بعد  26ني�سان موعد انتهاء
حمكوميته .وكانت ه��ذه الق�ضية ت�سببت يف توتر دبلوما�سي
بني البلدين.ويف ت�شرين الثاين اعرب كو�شنري عن "خيبة امله"
ل�صدر احكام بحق �صحافيني بيد ان ال�سلطات التون�سية انتقدت
"التدخل االجنبي يف �ش�ؤونها الداخلية".
وكان مت توقيف بن بريك ( 49عاما) وحكم عليه يف  26ت�شرين
الثاين  2009بال�سجن  6ا�شهر بعد ادانته باالعتداء على �سيدة
اعمال غري ان اقاربه قالوا ان الق�ضية هدفت اىل ا�سكاته بعد
كتابات يف �صحف فرن�سية منتقدة لنظام الرئي�س التون�سي زين
العابدين بن علي .وكان هذا املعار�ض نفذ يف عام  2000ا�ضرابا
عن الطعام ا�ستمر  42يوما احتجاجا على و�ضع حقوق االن�سان
يف بلده.

الكويت  /الوكاالت
عقد رئي�س جمل�س ال��وزراء الكويتي ال�شيخ نا�صر ال�صباح ام�س يف باري�س مباحثات
ر�سمية مع رئي�س الوزراء الفرن�سي فران�سوا فيون  .وبحث تعزيز العالقات بني البلدين
والق�ضايا االقليمية وال��دول�ي��ة ذات االهتمام امل�شرتك .وق��ال وكيل وزارة اخلارجية
لل�صحفيني ان الرئي�س نيكوال �ساركوزي قلد ال�شيخ نا�صر و�سام اال�ستحقاق الوطني االكرب
وهو ارفع و�سام يف اجلمهورية الفرن�سية .وا�ضاف "مل�سنا تقديرا من اجلانب الفرن�سي
للكويت وعقب املباحثات مت التوقيع على ثالث اتفاقيات تتعلق باال�ستخدام ال�سلمي للطاقة
النووية والت�شاور بني وزارتي خارجية البلدين وثالثة يف جمال البيئة .واكد اجلارالله
ان ال�شيخ نا�صر ا�ستعر�ض مع الرئي�س �ساركوزي كافة اوجه العالقات الثنائية بني البلدين
وكان هناك ارتياح تام لتطور تلك العالقات ومتانتها .وا�ضاف انه مت خالل االجتماع اي�ضا
التطرق اىل �سبل تطوير العالقات بني الكويت وفرن�سا التي تعد تاريخية ومبنية على
االحرتام والتفاهم وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني يف كافة املجاالت.

انباء عن عمليات تزوير وا�سعة  ..واحلزب احلاكم يحقق فوزاً كبريا

امل����ع����ار�����ض����ة ال���������س����ودان����ي����ة :ك�����ل �����ش����يء ف����ا�����س����د يف االن����ت����خ����اب����ات
متابعة اخبارية:

كما كان متوقعا ،االنتخابات يف ال�سودان
مل تكن �سوى اج��راءات روتينية لتغييب
التعددية ال�سيا�سية ،وبات من امل�ؤكد ان
كل ما حتدث عنه جيمي كارتر هو حم�ض
"ر�ؤية �سيا�سية قا�صرة" ،فالرجل يف
طريقه اىل الرتاجع عما قاله يف بداية ايام
االقرتاع.
وب ��د�أت عمليات ف��رز الأ� �ص��وات يف �أول
ان �ت �خ��اب��ات ت �ع��ددي��ة ت�شهدها ال�سودان
منذ ع��ام  ،1984وذل ��ك و��س��ط تهديدات
املعار�ضة ب�أنها ل��ن تعرتف �أب ��د ًا بنتائج
انتخابات ُتظهر �أن حزب امل�ؤمتر الوطني
احل��اك��م ق��د حقق ف��وزا كبريا فيها ،وذلك
"لطاملا �أن االقرتاع قد �شهد عمليات تزوير
على نطاق وا�سع".
فقد اتهم العديد م��ن �أح ��زاب املعار�ضة،

ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق ��د ق��اط �ع��ت االن �ت �خ��اب��ات
الرئا�سية والت�شريعية وحكَّام الواليات،
احل ��زب احل��اك��م ،ب��زع��ام��ة ال��رئ�ي����س عمر
ح�سن الب�شري ،مبحاولة تزوير �أ�صوات
الناخبني.
�إ َّال �أن بع�ض الأح��زاب املعار�ضة القليلة
ال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف االن�ت�خ��اب��ات املعقدة،
وال�ت��ي ترمي �إىل حتويل ال�ب�لاد املنتجة
للنفط �إىل دميقراطية يف �أع �ق��اب عقود
من احلرب الأهلية ،فقد و�صفت التقارير
ال�صادرة عن املراقبني التابعني للحزب
احلاكم ب�ش�أن النتائج الأولية لالنتخابات
ب�أنها "�أ�صعب من �أن ُت�ص َّدق".
وق��ال عبد العزيز خ��ال��د� ،أح��د املر�شحني
للرئا�سة" :كنت �أت��وق��ع �أن يكون هنالك
تزوير ،ولكن لي�س �إىل هذا احلد".
مل ي�صدر بعد �أي تعليق ر�سمي من قبل

احلزب احلاكم ب�ش�أن مزاعم املعار�ضة له
بتزوير نتائج االنتخابات التي لن ُتعلن
نتائجها �إال بعد عدة �أيام.
و�أ�ضاف قائال�" :أنا مذهول ،فهذه فو�ضى،
ولي�ست انتخابات".
�أ َّما �أكرب الأحزاب املعار�ضة التي خا�ضت
غمار االنتخابات التي ا�ستمرت خم�سة
�أي��ام ،وهو حزب االحت��ادي الدميقراطي،
فقال �إنه تلقى تقارير ب�ش�أن وقوع خمالفات
وجتاوزات يف كافة �أنحاء البالد.
"�سئمنا"
وقال �صالح البا�شا ،م�س�ؤول االت�صال يف
احلزب املذكور" :كل �شيء فا�سد متاما .لقد
�سئمنا ،ولن نعرتف بهذه االنتخابات".
وك��ان البا�شا قد �ص َّرح ُقبيل االنتخابات
قائال �إنه "مت�أكد" من �أن حزبه �سوف يفوز
بحاكمية �ست من واليات البالد .لكنه عاد

ي��وم �أم ����س اجلمعة ليقول �إن��ه ي�ب��دو �أن
احلزب مل يفز ب�أي من املنا�صب تلك.
هذا ومل ي�صدر بعد �أي تعليق ر�سمي من
قبل احلزب احلاكم ب�ش�أن مزاعم املعار�ضة
له بتزوير نتائج االنتخابات التي لن ُتعلن
نتائجها �إال بعد عدة �أيام.
لكن �أحد �أع�ضاء احلزب احلاكم قال لوكالة
روي �ت�رز ل�ل�أن �ب��اء �إن امل �ع��ار� �ض��ة ت�سعى
للتغطية على خ�سارتها ،م�ضيفا بقوله:
"كل الأحزاب اخلا�سرة تقول ذلك".
مزاعم تزوير
وكانت مزاعم قد انت�شرت على نطاق وا�سع
يف وق��ت ��س��اب��ق ح��ول ح���ص��ول عمليات
تالعب ب�أ�صوات الناخبني� ،سواء من قبل
�أن�صار الب�شري يف �شمال البالد� ،أو من قبل
�أن�صار احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
يف اجلنوب.

من جانبه ،قال الرئي�س الأمريكي ال�سابق،
جيمي ك��ارت��ر ،ال��ذي ��ش��ارك��ت م�ؤ�س�سته
مب��راق �ب��ة ��س�ير العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة يف
ال�سودان� ،إن��ه من ال�سابق لأوان��ه احلكم
على االنتخابات ،وما �إذا كانت قد جرت
يف �أجواء حرة ونزيهة �أم ال.
�إذا �أُع�ل��ن فوزنا باالنتخابات ،ف�سنوجه
الدعوة لكل الأح ��زاب ،حتى تلك التي مل
ت�شارك ،لكي ت�شرتك معنا يف احلكومة،
لأن تلك حلظة حرجة يف تاريخنا.
غازي �صالح الدين ،ع�ضو بارز يف حزب
امل�ؤمتر الوطني احلاكم يف ال�سودان
و�أ�ضاف كارتر قائال �إن االنتخابات �شهدت
بع�ض امل�شكالت على م�ستوى الت�صويت.
لكنه قال �إن��ه لي�س مت�أكدا من احتمال �أن
تكون احلكومة قد حابت مر�شحا بعينه
دون �آخر.

اتفاق �سالم
ُي���ش��ار �إىل �أن االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي انتهت
اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي ه��ي ج ��زء م��ن اتفاق
ال���س�لام ال ��ذي ج��رى ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه بني
ال�شمال واجلنوب ،والذين كان قد �أنهى
يف عام  2005عقدين من احلرب الأهلية
يف البالد.
ه ��ذا وق ��د ب� ��د�أت عملية االق�ت��راع الأح ��د
املا�ضي وكان من املقرر �أن ت�ستمر عمليات
االق�تراع ملدة ثالثة �أي��ام فقط .لكن جرى
متديدها الحقا ليومني �إ�ضافيني.
وتعر�ضت االنتخابات الختبار م�صداقية
ب�ع��دم��ا ق ��ررت بع�ض �أح� ��زاب املعار�ضة
الرئي�سية مقاطعة م�ستويات خمتلفة من
الت�صويت ،متهمة الرئي�س الب�شري وحزبه
احلاكم بالتزوير.
دعوة حكومية

ميكن التن�شغيل با�ستخدام برنامج "ريال
بالير" ،او "ويندوز ميديا بالير
وج��ه الأربعاء
وك��ان احل��زب احل��اك��م ق��د َّ
ال��دع��وة �إىل جماعات املعار�ضة ،مبا يف
ذل��ك الأح� ��زاب ال�سيا�سية ال�ت��ي قاطعت
االنتخابات ،للم�شاركة يف احلكومة املقبلة
�إذا ما فاز يف االنتخابات.
ور�أى امل���راق� �ب���ون يف ت��ل��ك اخل��ط��وة
حماولة لر�أب ال�صدع الناجم عن اتهامات
املعار�ضة للحكومة بالتالعب والتزوير يف
االنتخابات.
وق��ال الع�ضو البارز يف احل��زب احلاكم،
غ ��ازي ��ص�لاح ال��دي��ن�" :إذا �أُع �ل��ن فوزنا
ب��االن �ت �خ��اب��ات ،ف���س�ن��وج��ه ال ��دع ��وة لكل
الأح��زاب ،حتى تلك التي مل ت�شارك ،لكي
ت�شرتك معنا يف احلكومة ،لأن تلك حلظة
حرجة يف تاريخنا".

