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انفجار املواجهات بني فتح وحماس

ثالثة قتىل و" "11مصاباً واحلكومة تدعو الحتواء االزمة

املدى  /وكاالت

حـم ــاس علــى الــوحــدة الــوطـنـيــة
وهـي خـ ــارج ال ــسل ـطـ ــة فـمـن بـ ــاب
اول ــى ان حت ــافــظ علـيه ــا وهـي يف
داخلها.-
واكد ابـو زهري -ان عالقـة حماس
مع الــرئـيــس عـب ــاس علــى الــرغـم
مـن وجود تبايـنات سياسـية اسمى
مــن ان ت ــتع ـ ــرض الي اح ـتـك ـ ــاك-
م ـضــيفـ ــا ان حـم ـ ــاس -تع ـ ــالج اي
خالف على السـاحة الفلسـطينية
عن طريق احلوار.-

العواصم/وكاالت

محاولة

يح ــاول وزراء خ ــارجـيـ ــة اللجـن ــة ال ــرب ــاعـي ــة ال ــدولـي ــة
للـشـرق االوسـط الــذين يجـتمعــون اليــوم الثالثـاء يف
نيويـورك توحيـد موقفهـم حيال حـركة حمـاس واعادة
رص صفـوفـهم بهـدف انقـاذ "خـارطــة الطـريـق" خطـة
السالم الدولية حلل النزاع يف الشرق االوسط .وتعقد
وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيـة كـونـدوليـزا رايـس واملـمثل
االعلـى لـسيـاسـة االحتـاد االوروبي اخلـارجيـة خـافييـر
ســوالنــا ووزيــر اخلــارجـيــة الــروسـي سـيــرغـي الفــروف
صـب ــاح الـي ــوم الـثالث ــاء لق ــاء مع االمـني الع ــام لالمم
املـتح ــدة ك ــويف ان ــان .ودع ــا ان ــان ال ــى ه ــذا االجـتـم ــاع
العـط ــاء دفع ج ــديـ ــد للجـن ــة ال ــرب ــاعـي ــة الـتـي تـب ــدو
مشلـولة ،بعد ستة اسـابيع على تشكيل حـركة املقاومة
االسالمـيــة (حـم ــاس) احلكــوم ــة الفل ـسـطـيـنـيــة .ولـم
تسـتجب حركة حـماس حتى االن طلـبات االمني العام
لالمم املتحدة جلهة االعتراف باسرائيل والتخلي عن
العنف.

اعتقاالت

اك ــدت مـص ــادر امـنـي ــة ان ع ـش ــرة ن ــاشـطـني م ــؤي ــديـن
لـالصالح الـ ـسـيـ ــاسـي اعـتـقل ـ ــوا بعـ ــد مـ ـشـ ــاركــتهـم يف
تـظــاهــرة دعمــا للقـضــاة الــذين يـطــالبــون بــاسـتقالل
القضـاء عن السلـطة التـنفيذيـة وبالتـحقيق يف وقائع
التزوير التي شابت االنتخابات التشريعية.
وكـان عـشـرات مـن النـاشـطني ،معـظمهـم من الـشبـاب،
جتمعـوا امـام مـحكمـة االستـئنـاف يف جنـوب القـاهـرة
الـتي كـانـت تنـظـر يف الـطـعن املقــدم من نــائبـي رئيـس
مـحكمــة النـقض هـشــام البــسطـويـسـي ومحمــود مكي
ضـد احـالـتهمـا علـى محـاكمـة تـاديـبيـة بـتهمـة االدالء
بـت ـصـ ــريحـ ــات صح ــافـي ــة ح ــول ت ــزوي ــر االنـتخ ــاب ــات
التشريعية يف تشرين الثاني
وكانون االول.

انتقاد

انـتقــدت ايــران رئيـس الــوزراء البــريـطــاني تــوني بـليــر
وعـزت فـشل حـزبـه يف االنتخـابــات احملليـة الـى نـزعـة
التبعيـة "العميـاء" للسيـاسة االميـركية .وقـال الناطق
باسـم وزارة اخلارجية االيـرانية حميـد رضا آصفي "ان
اصـوات البــريطـانـيني تـدل علـى معـارضـتهم لـسيـاسـة
بليـر الــذي يتـبع سيـاسـة الـواليــات املتحـدة" .واضـاف
"ان الفـشل يف االنـتخــابــات نتـيجــة للـتبـعيــة العـميــاء
للسياسة االميركية ال سيما يف العراق".

حتذير

ح ــذرت جـبه ــة العــمل االسالمـي (ال ــذراع ال ـسـي ــاسـي ــة
لالخـ ــوان امل ــسلـمـني يف االردن) مــن "مغـبـ ــة اسـتـمـ ــرار
الضغوطات على حكـومة حماس" ،ونبه رئيس مجلس
شـورى احلــزب حمــزة منـصـور الـى ان "الـضغـط يـولـد
االنفجــار" وح ــذر من ان "ي ــأس الن ــاس من األســالـيب
الـدميـوقـراطيــة والسـلميـة يف تـداول الـسلطـة سيـدفع
بهم الى التعامل بأساليب اخرى".

اتهامات

اكـد مـديـر املصـرف التجـاري السـوري (حكـومي) دريـد
ضـرغـام ان االتهـامـات االميـركيـة للـمصـرف بتـبيـيض
االمــوال ومت ــويل االره ــاب "دوافعهــا سـيــاسـيــة" .وقــال
درغام ان "املصـرف التجاري يلتزم كل املعايير الدولية
يف م ـ ــا ي ــتعـلق مبـك ـ ـ ــافحـ ـ ــة غ ـ ــسل االمـ ـ ــوال ومت ـ ـ ــويل
االره ــاب" ،م ـسـتغ ــرب ــا االته ــام ــات الـتـي سـيقـت ض ــده
"االم ــر ال ــذي يـثـبـت ان االج ــراءات االمـي ــركـي ــة ض ــد
املصرف جاءت السباب سياسية معروفة".

دعت احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة الـى
"اله ـ ــدوء" بعـ ــد امل ـ ــواجهـ ــات الـتـي
ج ـ ـ ــرت فجـ ـ ــر ام ـ ــس االث ـنــني بــني
ح ـ ــرك ـ ــة فــتح وح ـ ــركـ ـ ــة املق ـ ــاوم ـ ــة
االسالميـة (حمـاس) واسفـرت عن
سقوط ثالثة قتلى.
وعـب ــر املـتح ــدث ب ــاســم احلك ــوم ــة
الفـلسـطيـنيـة غـازي حمـد لـوكـالـة
فرانس بـرس عن "االسف الشـديد
للحـكومـة لالحـداث املروعـة" التي
وقـعــت يف ع ـبـ ـ ـس ـ ـ ــان ش ـ ـ ــرق خ ـ ـ ــان
يــونس ،مـؤكـدا ان احلكـومـة تـدعـو
"اجل ـم ــيع ال ـ ـ ــى الهـ ـ ــدوء وض ـب ــط
النفس واالحتكام الى العقل".
واضـاف ان احلكومـة الفلسطـينية
ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــدد عـلـ ـ ـ ــى "حـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدم
الفلسطيني".
وقال ان رئيـس احلكومة اسماعيل
هـنيــة "اص ــدر تعلـيمــاته لـلجهــات
اخملـت ـصـ ــة التخـ ــاذ كل االج ــراءات
الـالزم ـ ـ ـ ــة لـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــويـق االح ـ ـ ـ ــداث
ومحـاصـرتهـا وحل املـشكلـة بـشكل
جـذري وضـرورة ان يـأخـذ القـانـون
مجراه".

انفجار التوتر

وكــان التــوتــر بني حــركــة املقــاومــة
االسالمـي ــة (حـم ــاس) الـتـي تق ــود
احلكــوم ــة الفلـســطيـنيــة وحــركــة
فــتح الـتـي يـنـتـمـي الــيهـ ــا رئـي ــس
الــسلـط ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة محـمــود
ع ـبـ ـ ــاس ،الـ ـ ــى م ـ ـ ــواجهـ ـ ــات امـ ــس
االثنـني يف قطـاع غـزة اسفـرت عن
سقوط ثالثة قتلى.
وهـ ــذه املـ ــواجهـ ــات الـتـي جـ ــرت يف
بل ــدة عـب ـس ــان ق ــرب خ ــان ي ــونــس
جنوب قطاع غـزة هي االخطر بني
ن ـ ــاشـ ـطــني مــن احل ـ ــرك ـتــني م ـن ـ ــذ
االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات الـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـعـ ـيـ ـ ـ ــة
الفل ـسـطـيـنـي ــة الـتـي ج ــرت يف 52
كانون الثاني املاضي.
وق ــد وقعـت ه ــذه امل ــواجه ــات بع ــد
فشل اجتمـاع بني وزراء يف حكومة
حمـاس وممثلني لـرئيـس السلـطة
الفلـسـطيـنيـة للخـروج من االزمـة
السياسية واملالية التي جنمت عن
تـعل ــيق املـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة
املباشرة.
وذك ـ ــرت م ـص ـ ــادر امـنـي ـ ــة وطـبـي ـ ــة
ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس بـ ــرس ان ثالث ــة
فلـ ـس ـطـيـنـيـني قــتلـ ــوا واصـيـب 11
آخرون بجـروح احدهم مـسؤول يف
جه ـ ــاز االمــن ال ـ ــوق ـ ــائــي اص ـ ــابــته
خطيرة يف املواجهات.
عمليات خطف
وذكرت مصـادر امنية وشهـود عيان
ان امل ـ ـ ــواجهـ ـ ــات ال ـتــي جـ ـ ــرت بــني
ال ـس ــاعـتـني الـث ــالـث ــة وال ـس ــادس ــة

هجوم

تسـببت النائبة االفغـانية الشابـة مالالي جويا بضجة
وفـوضــى يف البـرملـان االفغــاني يف كـابــول عنـدمـا شـنت
هجوما عنيفا علـى زعماء احلرب السابقني املسؤولني
عــن مقـتـل االف االشخـ ــاص واالع ـضـ ــاء يف الـبـ ــرملـ ــان
حاليـا .وقالت مالالي جـويا الـتي لم تتجـاوز الثالثني
عـاما بعـد ان نوابـا كانـوا زعماء حـرب على مـدى عقود
مـن الـن ــزاع يف افغ ــان ـسـت ــان انقـض ــوا علـيه ــا مـن اجل
االعتــداء علـيهــا قـبل ان تـتم الــسيـطــرة علـيهـم خالل
جلسة للبرملان.

مرشح

طرح حتـالف وسط اليسـار الذي يرأسه رومـانو برودي
الرئـيس املقبل للحكـومة االيطـالية ،تـرشيح السـناتور
اليساري جيورجيبو نابوليتانو لرئاسة اجلمهورية.
واعـلن الـتحــالـف يف بيــان ان "رومــانــو ب ــرودي وزعمــاء
احـزاب االحتـاد ،بـاالتفـاق مع مـاسـيمـو دالـيمـا ،قـرروا
تـرشيح الـسنـاتـور مـدى احليـاة جيـورجيـو نـابــوليتـانـو
لرئاسة اجلمهورية".

دعوة

دعـا وزيـر الـدفـاع االسـرائـيلي اجلـديـد عميـر بيـريـتس
الفـلسـطيـنيني الــى "التخلـي عن العـنف" وذلك خالل
عـملـي ــة الـتــسلـيـم والـتــسلـم بـيـنه وبـني سـلفه ش ــاوول
مـوفاز .وقال زعيـم حزب العمل "اقول للـفلسطينيني :
لـن حتققــوا اهــدافـكم بــاالرهــاب .عـليـكم الـتخلـي عن
العــنف ومح ــاربـته والـت ــوقف عـن الـتح ــريــض علـيه".
وتــابـع بيــريتــس "عنــدهــا فقـط سـتجــدون مجــددا يــد
اســرائـيل ممــدودة لـلتــوصل الــى اتف ــاق حتــى لــو كــان
الثمن تسوية مؤملة".

موقف

اعـرب الـرئيـس اجلـزائـري عبـد العـزيـز بـوتـفليقـة عن
"سـ ــروره الـكـبـيـ ــر" بـتـ ــوقـيـع اتفـ ــاق ال ــسالم يف ابـ ــوجـ ــا
اجلـمعــة بـني احلكــومــة ال ـســودانـيــة وحــركــة الـتـمــرد
الرئيسية يف اقليم دارفور.
واضـاف بــوتفليقـة ان "االتفـاق الـذي مت التـوصل اليه
من شـانه ان يعطي دفعـا لالطراف الـذين لم ينـضموا
الــيه بع ــد للــتعجـيل يف الـت ــوصل ال ــى تف ــاهــم معهـم،
بهـدف حمـايـة السـودان الـشقيق نهـائيـا من املـؤامـرات
التي حتاك ضـده وتوطيد وحـدة اراضيه ووحدة شعبه
الشجاع".

حماس تنفي تخطيطها الغتيال عباس متهمة احلكومة
البريطانية مبمارسة التحريض واثارة الفتنة
ب ــالـت ــوقـيـت احمللـي انـ ــدلعـت بـني
ناشطي فتح وحماس بعد سلسلة
مـن عـملـيــات خــطف العـضــاء يف
احلركتني.
واضافت املصادر نفسها ان قذيفة
واحـ ـ ـ ـ ــدة عـلـ ـ ـ ـ ــى االقـل مـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــادة
لـلـ ـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــات اطـلـقـ ــت خـالل
املواجهات.
واكـدت مصــادر طبيـة ان نـاشـطني
يف حـ ـ ــركـ ـ ــة ف ــتح يف اخلـ ـ ــامـ ـ ـسـ ـ ــة
والع ـ ـش ـ ــريــن ي ـ ــدع ـيـ ـ ــان مح ـم ـ ــد
اجل ــرف وعـب ــد ال ــرؤوف ال ــدغـم ــة
املـلـق ــب بـحـ ـمـ ـ ـ ــادة ،والـع ـ ـضـ ـ ـ ــو يف
حماس وصفي شهـوان الذي يبلغ
من العمـر عشـرين عـاما قـتلوا يف
املواجهات.
وتـ ـ ــابعــت ان امل ـ ـسـ ـ ــؤول احمللــي يف
جه ـ ــاز االمــن ال ـ ــوق ـ ــائــي غ ـ ـس ـ ــان
اجلرف جرح وحالته خطيرة.
وقـال شهود عـيان ان نـاشطني من
حـمـ ــاس حـ ــاولـ ــوا مـ ـسـ ــاء االحـ ــد
والسـ ـبـ ـ ـ ــاب مـجـهـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـطـف
احلارس الشخصـي لرئيس االمن
الوقـائي يف قـطاع غـزة سلمـان ابو
مطلق.
وادت هــذه احملــاولــة ال ــى سلــسلــة
مـن عـملـي ــات اخلــطف املـتـب ــادل ــة
العضاء يف احلركتني حتولت الى
اشتباكات.
وذكـ ـ ــرت مـ ـصـ ـ ــادر يف الـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة

الفلـســطيـنيــة انه مت االف ــراج عن
كل اخملطـوفني الـذين بلغ عـددهم
سـبعــة ،هـم اربع ــة من حــركــة فـتح
وثالثة من حماس.

االحــداث ومحـاصــرتهــا وحل
امل ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـش ـكـل جـ ـ ـ ــذري
وضــرورة ان يــأخــذ القــانــون
مجراه".

وح ـمـلــت ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ح ـم ـ ـ ــاس ف ـتـح
مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة االشـتـبـ ــاكـ ــات .وقـ ــال
املتحـدث بـاسم احلـركـة سـامي ابـو
زه ــري ل ــوك ــال ــة ف ــرانــس ب ــرس ان
املـ ـشـكل ــة ب ــدأت عـن ــدم ــا خــطفـت
مجـمـ ــوعـ ــة مـن االمـن الـ ــوقـ ــائـي
ثالثـ ــة مـن نـ ــاش ـطـي كـتـ ــائـب عـ ــز
الــدين القـســام اجلنـاح العـسكـري
حلماس.
واضـ ــاف انه "جـ ــرى االت ـصـ ــال مع
اعضاء يف فـتح وكانت هنـاك وعود
ايجـ ــابـيـ ــة لـكـن لـم يـتـم االلـتـ ــزام
بهــا" ،مــؤك ــدا ان "هنــاك اتـصــاالت
مكثفة الحتواء املوقف".
واتهم ابـو زهـري نــاشطـني يف فتح
بـانـهم "هــاجمــوا منـزل احـد قـادة
ع ــز ال ــديـن الق ـس ــام" .وقـ ــال انهـم
"اطلقوا النـار على منزله مما ادى
الى سقوط قتيلني".
واك ــد املــتح ــدث ب ــاســم احلك ــوم ــة
الفـلسـطيـنيـة غـازي حمـد لـوكـالـة
فـرانـس بــرس ان رئيـس احلكـومـة
اسمــاعيل هـنيـة "اصــدر تعلـيمـاته
للـجه ـ ــات اخمل ـتـ ـصـ ـ ــة التخـ ـ ــاذ كل
االج ـ ـ ــراءات الـالزم ـ ـ ــة ل ـت ـ ـط ـ ـ ــويـق

وعبر عن "االسف الشديد
لـلـحـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة لـالح ـ ـ ــداث
امل ــروع ــة" الـتـي وقعـت يف
عـبسـان ،داعيـا "اجلـميع
ال ـ ـ ــى الهـ ـ ــدوء وض ـب ــط
النفـس واالحـتكـام الـى
العـقل" ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا ان احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
الفلـسـطيـنيـة تـشـدد علـى "حـرمـة
الدم الفلسطيني".
سـي ــاسـي ــا ،عق ــد وزراء يف حك ــوم ــة
حمـاس وممثلني لعبـاس اجتمـاعا
بدون ان يتمكـنوا من التوصل الى
حـل لالزم ـ ــة امل ـ ــالـي ـ ــة يف االراضـي
الفلسطينية.
وقــال مـص ــدر يف مكـتـب عـبــاس ان
"االجتمـاع انتهـى .مــا زالت هنـاك
خالفـ ــات حـ ــول املـ ـس ـ ــائل املـ ــالـيـ ــة
وصالحـيـ ــات احلـكـ ــومـ ــة" .واوضح
امل ـصـ ــدر نف ــسه ان "امل ـش ــاركـني لـم
يتفقوا على اي نقطة".
وك ـ ـ ــان مح ـمـ ـ ــود ع ـبـ ـ ــاس ورئ ـيـ ــس
الـ ــوزراء اسـمـ ــاعــيل هـنـي ـ ــة عقـ ــدا
م ـســاء ال ـسـبـت لقــاء لـم يــؤد الــى
نتيجة.

مسؤولية االشتباكات

الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية
ملـصلحة األمم املتحـدة يف قضية
ب ـ ــرن ـ ــامـج بالده الـن ـ ــووي املـثـي ـ ــر
للجدل.
وقـ ــال الريجـ ــانــي للــصحـ ــافـيـني
عـن ــد وص ــوله ال ــى مـط ــار انق ــرة
حـيـث ســيج ـ ــري محـ ــادث ـ ــات مع
رئ ـيـ ــس احلـك ـ ــوم ـ ــة رجــب ط ـيــب
اردوغــان ووزيــر اخلــارجـيــة عـبــد
اهلل غ ــول "نتـمنــى حـال سي ــاسي ـاً
للمسائل النووية".
وأض ـ ــاف "نعــتق ـ ــد ان ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
الـدوليـة تـشكـل منتـدى لـتسـويـة
القـضية وال نرغب يف استبعادها
ملصلحة مجلـس االمن الدولي".

مؤامرة االغتيال

واشنطنBBC/

قـال الرئيس االمريكي جورج بوش
يف مقابلـة اجراهـا معه التلفـزيون
االملــاني انه يــرغب بـاقفـال مـعتقل
ج ــوانـت ــان ــام ــو وارس ــال ال ــسجـن ــاء
ال ــذيــن يقــبع ــون اآلن هـن ــاك ال ــى
احمل ـ ــاكـم ـ ــة ،ولـكــنه اش ـ ــار ان علــيه
االنـتـظ ــار حـت ــى تـصـ ــدر احملكـم ــة
الـعلـي ــا ق ــراره ــا ح ــول م ــا اذا ك ــان
هــؤالء الــسجـنــاء سـيحــاكـمــون يف
محاكم عسكرية ام مدنية.
وجاء حـديث بوش بعـد ان انتقدت
عـدة جـمعيــات تعنـى بـالـدفــاع عن
حقـوق االنسـان احتجـاز السجـناء

العواصم /وكاالت

ق ــال الـنـ ــاطق ب ــاســم احلك ــوم ــة
االيـ ـ ـ ــرانـ ـيـ ـ ـ ــة امـ ـ ــس االثـ ـن ــني ان
الــرئيــس محمــود احمـدي جنـاد
ك ـتــب رسـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ــى الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
االمـيــركـي جــورج بــوش سـتــسلـم
ال ــى ال ــسف ــارة ال ـس ــوي ـس ــري ــة يف
طهـران القتراح "وسـائل جديدة"
لـلـخ ـ ـ ـ ـ ــروج مـ ــن االزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
يشهدها العالم.
واوضح النـاطق بــاسم احلكـومـة
غـرم حـسـني الهــام خالل مـؤمتـر
صحـ ــايف ان الـ ــرئـي ــس االيـ ــرانـي
يقترح يف الـرسالة التي "ستسلم
الــى سفــارة ســويـســرا" يف ايــران،
"وس ـ ــائل جـ ــديـ ــدة لـلخـ ــروج مـن
الوضع الهش يف العالم حالياً".
ويـحـلـل اح ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي جن ـ ـ ـ ـ ـ ــاد يف
الـ ــرسـ ــالـ ــة "الـ ــوضـع يف العـ ــالـم
ويبـحث يف اسبـاب هــذه املشـاكل"
على ما افاد الناطق.
وتـرعـى سفـارة سـويسـرا املصـالح
االمـيــركـيــة يف ايــران مـنــذ قـطع
الـعالقـ ــات الـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة بـني
واشنطن وطهران العام 1980.
وكان املـسؤول الـرئيـس عن امللف
النـووي االيـراني علـى الريجـاني
قـ ـ ـ ــد دعـ ـ ـ ــا امـ ـ ــس االثـ ـن ــني االرة
الـ ــدولـيـ ــة الـ ــى عـ ــدم "اسـتــبعـ ــاد

احتواء االزمة

جـاء هـذا املـوقف عـشيــة اجتمـاع
لـل ـ ـ ـ ــدول اخلـ ـم ـ ـ ــس ال ـكـ ـب ـ ـ ـ ــار يف
مجلــس األمن الــدولـي ملنــاقـشــة
م ـش ــروع ق ــرار ق ــدمـته ال ــوالي ــات
املتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويـطــالـب م ـشــروع القــرار ،الــذي
يجـيء حتـت الـبـنــد ال ـس ــابع مـن
مـيـث ـ ــاق األمم املــتح ـ ــدة ،إي ـ ــران
ب ـ ــال ـتـخلــي عــن إن ـت ـ ــاج ال ـ ــوق ـ ــود
الـنـ ــووي وإال سـتـ ــواجه جـ ــزاءات
ميـكــن أن ت ـت ـ ـض ـمــن عـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات
اقتصادية.
ويسمح البنـد السابع باستخدام
العقـوبـات بـأنــواعهــا ومن بـينهـا
القوة العـسكرية إللـزام األعضاء
بتنفيذ قرارت مجلس األمن.

نياال /رويترز

دعـ ــا مـ ـسـ ــاعـ ــد األمــني العـ ــام لألمم املــتحـ ــدة
لـلشــؤون االنسـانيـة الـى تـسهيل وصـول عمـال
اإلغـاثة الـى اقليم دارفـور يف السـودان كمـا هو
مـنـص ــوص علــيه يف اتفـ ــاق سالم يه ــدف ال ــى
انهاء القتال املستمر منذ ثالثة أعوام.
وق ــال ي ــان ايجالن ــد يف أول زي ــارة له ل ــدارف ــور
منذ قـال ان السـودان منعه من الـزيارة الـشهر
املـ ـ ــاضــي أيـ ـض ـ ـ ــا انه س ـيـ ــضغـ ــط علـ ـ ــى قـ ـ ــادة
املتمردين لالنضمام التفاق السالم الذي وقع
يوم اجلمعة.
ووقـعت حكـومـة اخلـرطـوم وفـصيل مـن جيـش
حتريـر السـودان وهو أكـبر جـماعـة متـمردة يف

الـ 490املـشـتبه بــانهم ارهــابيـون يف
ج ــوانتــانــامــو دون حتــديــد مــوعــد
مح ــاكـمـ ــات لهـم ،اض ــاف ــة ال ــى ان
العـديـد مـن املعتـقلني مـحتجـزون
مـن ــذ شهــر حــزيــران  ،2002ت ــاريخ
اسـتح ــداث الــسجـن االم ــريكـي يف
خليج جوانتانامو.
وتـقـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذه اجل ـ ـمـع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات ان
الـسـجنــاء يف جــوانتــانــامــو يلقــون
مـعـ ـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ـ ــة سـ ـيـ ـئـ ـ ـ ـ ــة وان طـ ـ ـ ـ ــرق
االستجـواب الـتي تـستخــدم معهم
لـي ـسـت ان ـســانـيــة ،اال ان واشـنـطـن
تنفي هذه االتهامات.
وق ـ ــال ب ـ ــوش يف ح ـ ــديــثه حملـ ـط ـ ــة

" "ARDان "م ـ ـس ـ ــألـ ـ ــة مع ـتـقل
جـوانتانـامو تشـكل موضوعـا بغاية
الـدقـة بـالنـسبـة لالدارة االمـريكيـة
وانه يـ ـ ــأمل ب ـ ــأن ي ـتــم اغالق ه ـ ــذا
السجـن وان يخضع املعتقلـون الى
احملاكمة".
واض ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس االم ـ ـ ــريـكــي:
"ســيقـ ــدم هـ ــؤالء الـ ــى احملـ ــاكـمـ ــة
وســيح ــصل ـ ــون عل ـ ــى محـ ــاكـمـ ــات
عادلة يوما ما".
ومـن املـنـت ـظـ ــر ان تقـ ــرر احملـكـمـ ــة
العليا االمـريكية يف شهـر حزيران
ال ــى أي محــاكـم سـتحـيل سجـنــاء
جوانتانامو.

الفرصة االخرية لسالم الرشق االوسط
عمان /وكاالت

ـس ــنـ ــت ــني
ال ـ ـ ـ
األردن ــي املـلــك ـع ـ ــب ـ ـ ــد اهلل ان ـ
ـ
ـق ـ ـ ــال ال ــع ـ ـ ــاهـل
القادمتني سـتكونان الفرصة األخيرة أمام الفلسطينيني
واالسـرائـيليـني للتـوصل الـى تـسـويــة وسالم داعيـا حـركـة
املقــاومــة االسـالميــة (حمــاس) الــى الـتعــامل مع الــوضع
بواقعية للوصول الى الدولة الفلسطينية.
الع ـ ــربــي ـ ــة
ـابل ـ ــة مع قـ ــن ـ ــاة ـ
مق ـ ـ ـ
وق ـ ــال امللـك عـ ــب ـ ــد اهلل يف ـ
ـ
ال ــوقـت املـت ــاح
ـذك ــر اجلـمـيع ان ـ
ـض ــائ ــي ــة -يجـب ان ي ــت ـ ـ
الف ـ
أمامنا للتسويـة السلمية هو بحدود السنتني وأخشى اذا
انتهـى هذا الـوقت القصـير ولم نـتوصل الـى تسـوية ان ال
يبقى للفلسطينيني ما يتفاوضون عليه-.
وأضاف أن االردن قلق من سـياسة اسـرائيل االستيطـانية
علـى أراض احـتُلت يف حـرب  1967والـتي يخـشـى العـديـد

ضغوط دولية عىل متمردي دار فور لالنضامم اىل اتفاق السالم
دارفـور االتفاق يف العـاصمة الـنيجيريـة ابوجا
لكن فصيلني آخرين رفضا التوقيع.
وأدت ثالثــة أعــوام مـن القـتــال بـني مـتـمــردي
دارفـ ــور واحلـكـ ــومـ ــة الـ ـسـ ــودانـيـ ــة ال ـ ــى مقــتل
عـ ـشـ ــرات االالف ون ـ ــزوح نح ـ ــو ملـيـ ــونـني عـن
ديارهم.
ويقول عمـال االغاثة يف دارفور انهم يواجهون
الــته ـ ــدي ـ ــد ب ـ ــال ـط ـ ــرد وتع ـ ــوقهـم عــن تق ـ ــدمي
املـســاعــدات الـقي ــود التـي تفــرضهــا احلكــومــة
على التنقالت.
وي ــدع ــو اتف ــاق الــسالم جـمـيع االط ــراف ال ــى
حت ـسـني عـملـي ــة وص ــول امل ـس ــاعـ ــدات به ــدف
تسهيل عمليات اإلغاثة.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
جــانب آخــر أكــدت مـصــادر
صـحافـية غـربيـة تخـطيط حـركة
حمـاس الغتيـال محمـود عبـاس(
أبـ ــومـ ــازن )  ،وهـ ــو نفـت احلـ ــركـ ــة
عل ــى ل ـس ــان املــتح ــدث ب ــاســمه ــا
سامي ابو زهري .
وقـال ابو زهري يف بيان صحايف -
هـ ـ ـ ــذه االنـ ـبـ ـ ـ ــاء مـلـفـقـ ـ ـ ــة ومتـ ـثـل
مـؤامـرة بــريطـانيـة الثـارة الفـتنـة
الـداخليـة -مضيـفا ان -احلكـومة
البــريطــانيـة ال تـكتفـي مبمـارسـة
ال ــتجـ ـ ــويع ض ـ ــد اب ـن ـ ــاء ال ـ ــشعــب
الـفلـ ـس ـطـيـنــي بل حتـ ــاول اي ـضـ ــا
مم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة ال ـتـح ـ ـ ــريـ ــض واث ـ ـ ــارة
الفتنة.-
واوضح اب ـ ـ ــو زه ـ ـ ــري -ان مـ ـ ـ ــوقف
ح ـم ـ ــاس واضـح فق ـ ــد ح ـ ــافـ ـظــت

انـه ـ ـ ـ ـ ــا تـع ـ ـ ـ ـ ــد
ملعـركـة طـويلـة
مع االحـتالل ولـيــس مل ــواجهــة اي
طرف فلسطيني.-
كمـا نفــى النـاطق بــاسم الـرئـاسـة
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة نـبــيل ابـ ــو رديـنـ ــة
صـحـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا ورد يف صـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة -
صـانـدي تـاميـز .-واكـد يف تصـريح
صحـايف -ان الرئيـس موجـود منذ
اي ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف غ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة وان م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورد يف
ال ــصحــيف ـ ــة غـي ـ ــر صحـيـح عل ـ ــى
االطالق.-
وكـانـت صحيفـة -صنـداي تـاميـز-
البـريـطــانيـة ذكــرت ان كتــائب عـز
الــدين القـســام خطـطت الغـتيـال
الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـنــي اال ان
احملاولة احبطت بعد تلقي عباس
معلومات عنها.

ضغوط املنظامت الدولية ترغم بوش باملوافقة
عىل اقفال غوانتانامو

نجاد يفتتح قنوات االتصال مع بوش
باقرتاحات للخروج من االزمة

الزام

اعلـنت الرئـاسة الفـرنسيـة ان الرئيـس الفرنـسي جاك
شـيــراك وامل ـسـت ـشــارة االملــانـي ــة انغـيال مـي ــركل اجــريــا
اتـصــاال هــاتـفيــا اعــربــا خاللـه عن رغـبتـهمــا بــان يـتم
تبني قرار يف مجلس االمن يلـزم ايران بتعليق انشطة
تخـصـيـب الـيــورانـيــوم .واشــار املـصــدر ال ــى "تقــارب يف
وجهـ ــات الـن ـظـ ــر" بـني االثـنـني مــن اجل الـت ـ ــوصل يف
مجلـس االمن الدولي الى "قرار يعطي طلبات الوكالة
الـدولية للطاقـة الذرية قوة الـزامية ،ال سيما بـالنسبة
الى تعليق تخصيب اليورانيوم".

نفي مشترك

ونفـت كت ــائب عــز الــديـن القـســام
اجلـن ــاح الع ــسك ــري حلـم ــاس مـن
جهــتهـ ــا -الــتخ ـطـيــط الغـتـيـ ــال
الـرئيس محمـود عباس -مـؤكدة -

وق ـ ـ ــال ايـجـالن ـ ـ ــد عـقــب اج ـت ـم ـ ـ ــاع مـع صـالح
مـصــطف ــى وه ــو ن ــائـب حل ــاكـم والي ــة جـن ــوب
دارفــور ان اتفــاق الــسالم الــذي وقع يف ابــوجــا
يـتيـح ملنـظمــات اإلغــاثــة العـمل يف دارفــور بال
قيود لكن الوضع مختلف على أرض الواقع.
واض ـ ــاف "نحـتـ ــاج ملـ ــزيـ ــد مـن املـ ــوارد لـلعــمل
االنساني من العالم بأسره مبا يف ذلك الغرب
والـ ـ ـ ــدول االسـالمـ ـيـ ـ ـ ــة والـعـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــدول
اآلسيوية".
وق ــالـت األمم املــتح ــدة ال ــشه ــر امل ــاضــي انه ــا
ســتخفـض حـصــص الغ ــذاء الكـث ــر مـن سـت ــة
ماليني شخـص يف السودان نـصفهم يف دارفور
بسبب االفتقار الشديد للتمويل.

من العرب انهـا تقوض آمـال الشعب الفلـسطيـني باقـامة
دولة قابلة للحياة.
عل ــى ـم ــا يجـ ــري سـ ــواء
ـلق ــون ـ
ـراح ــة ق ـ
ـص ـ ـ
وق ــال -نحـن بـ ـ
ـ
بالنـسبة ملـوضوع القـدس أو االستيطـان ولذلك فـان قيام
الـدولـة الفلـسـطيـنيـة القـابلـة لـلحيـاة هـو هـدف أســاسي
بالنسبة لنا وحق مشروع بالنسبة للفلسطينيني-.
واض ــاف ان عـمل ــي ــة الــسالم يف ـال ــوقـت ـال ــراهـن ـم ــرهـ ــون ــة
ـ
االس ــرائــيل ــي ــة والـفل ـس ـطـيـنـي ــة
ـ
احلك ــومـتـني
ـ
ـ ب ــاجــن ــدتــي
اجلــديــدتـني وان علــى انـصــار الـسـالم يف املنـطقــة العـمل
علــى اسـت ــم ــرار العـملـيــة الــسلـمـيــة والـب ــن ــاء علــى مــا مت
اجنــازه -حتـى ال تـضيع هـذه الفـرصــة التــاريخيـة والـتي
ـمي ــة وقيــام الــدولــة
تك ــون األخيــرة لـلتـســويــة الــسل ـ
رمب ــا ـ
ـ
الفلسطينية.

