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يف احلدث العربي والدولي

رايـــس يف جـــولـــة آسـيـــويـــة لـتــطـبــيق الـعقـــوبـــات

بـيونـغ يانـغ تعلم بكـني بأهنـا ستـجري جتـارب نوويـة أخرى

املدى  /وكاالت
متديد
اعلـن رئـي ــس االحتـ ــاد االفـ ــريقـي سـ ــاسـ ــو نغـ ــوي ــسـ ــو ان
االحتــاد "قــرر" ان مي ــدد لفـتــرة "ال تـتخـط ــى  12شهــرا"
مهمة رئيـس ساحل العـاج لوران غبـاغبو ورئـيس الوزراء
شــارل كــونــان ب ــاني ال ــذي سيـتمـتع بـصـالحيــات اوسع.
وسـوف تـنقل هـذه القـرارات الــى مجلـس االمن الــدولي
الــذي سيـنظـر يف  25تـشــرين االول يف االزمـة يف سـاحل
العـاج وسيقـرر وسـائل العـمليـة االنتقـاليـة اجلـديـدة يف
هذا البلد املقسم الى قسمني منذ العام 2002.
انفجار
اعـلنت الشرطة السريالنـكية ان انفجارا قويا وقع أمس
االربعاء يف مرفأ غـال بجنوب سريالنكا ولكنها لم تعط
تفـاصيل اضـافيـة .وقـال ضـابـط يف الشـرطـة احملليـة ان
تـبـ ــادال الطالق الـنـ ــار وقع ايــضـ ــا بـ ــالقـ ــرب مـن مـ ــركـ ــز
داكشينا البحري ( 110كلم الى جنوب كولومبو).
استطالع
اظه ــر استـطالع لـلنــاخـبني اجــراه معهــد داتــافــولهــا ان
الــرئيـس البــرازيلي لـويـس انــاسيـو لـوال دا سـيلفـا وسع
الفـ ــرق بـيــنه وبـني مـنـ ــافـ ــسه يف الـ ــدورة الـثـ ــانـيـ ــة مـن
االنتخابات الرئـاسية التي ستجري يف  29تشرين االول
مع  %60مـن الـنــاخـبـني الــذيـن عـبــروا عـن تــأيـيــدهـم له
مقـابل  %40لالشتراكي الدميوقـراطي جيرالدو الكمني.
وكــان لــوال حل يف امل ــرتبــة االولــى يف الــدورة االول ــى من
االنتخـابـات الـرئــاسيـة الـتي جـرت يف  11تـشــرين االول
مع  %48.6من االصوات مقابل  %41.6ملنافسه الكمني.
إجراءات
دعا اجمللس االقتـصادي واالجتماعي للجـامعة العربية
يف ختـام اجتمـاعه الى املـشاركـة الفعالـة الجناح مـؤمتر
ب ــاريــس 3-ل ــدعـم لـبـن ــان ،واق ــر جـمل ــة اج ــراءات ل ــدعـم
االقتـصــاد اللـبنــانـي بعــد العــدوان االســرائـيلـي االخيــر
ابـرزهـا يف مجـال الـسيـاحـة والـنقل والعبـور والـتصـديـر.
تـضمنت التـوصيات الـتي صدرت اثـر اجتمـاع استثـنائي
"دعـوة الـدول العــربيـة لـلقيـام بــاالتصـاالت الالزمـة مع
الـدول املـانحـة حلثهـا علـى املشـاركـة يف مـؤمتـر املـانحني
اخلاص بلبنان".
حتقيق
اعلـن اجلـيــش االس ــرائـيلـي يف بـي ــان ان قـي ــادة االرك ــان
االسـرائيليـة ستخـضع لتحقـيق داخلي يجـريه اجلـيش
حول طـريقة قيـادة احلرب التي اسـتمرت اكثـر من شهر
هذا الـصيف علـى لبنـان .وكلف رئيـس االركان اجلـنرال
دان حـالـوتـس اجلنـرال يف االحـتيـاط دان شـومـرون (69
عــامــا) قــائــد االركــان الـســابق ( 1987الــى  )1991مـهمــة
ال ـتـحقــيق .وســيخ ــضع اجلــن ـ ــرال ح ـ ــال ـ ــوتـ ــس ك ـ ــذلـك
لالستجواب يف اطار هذا التحقيق اجلديد الداخلي.
أمر
دعــا مجلــس االمن الـدولـي اريتـريـا الـى سـحب قــواتهـا
فـورا من املـنطقـة العـازلـة الفـاصلـة بـينهـا وبني جـارتهـا
اثـي ــوبـي ــا ،م ــؤك ــدا ان وج ــود تلـك الق ــوات يع ــد انـته ــاك ــا
التف ــاق الــسالم املـب ــرم بـني الـبل ــديـن .وق ــال اجمللــس يف
بيـانه "ان اعـضاء مـجلس االمـن يشعـرون بعـميق القلق
مـن التقـاريـر بـان قـوات الـدفــاع االريتـريـة نـشــرت نحـو
 1500جنـدي و 15دبـابـة الــى املنـطقـة االمـنيـة املــؤقتـة"
معـتـب ــرا ان وج ــود تلـك الق ــوات يف تـلك املـنــطق ــة يع ــد
انتهاكا التفاق السالم.
مواجهات
افاد مـسؤولـون ان نحو  40مـتمردا مـن طالبـان قتلوا يف
مــواجهــات ومعـركـة شـرسـة وقـعت بــالقــرب من احلـدود
البـاكــستــانيـة قـتل خاللهـا بـاكــستــانيــون وشيـشــان من
مقــاتـلي ط ــالبــان .وجــرت املعــركــة الـتي اسـتمــرت نحــو
خمـس سـاعـات يف واليـة بـاكـتيـا احملـاذيـة لـواليـة شمـال
وزيـرستـان القبـائليـة الـتي وقعـت فيهـا احلكـومـة هـدنـة
مع مسلحني موالني لطالبان.
نية
اعلن متحـدث باسم وزارة اخلـارجية االميـركية ان بالده
"ال تـنوي الـتحرك بـاي شكل من االشكـال ضد الـرئيس
(البـوليفي ايفـو) موراليـس او ضد اي زعيـم منتخب يف
املنـطقــة" .وقــال تــوم كــايــسي ،مـســاعــد املـتحــدث ب ــاسم
ال ـ ــوزارة ،خـالل لق ـ ــاء مع ال ــصح ـ ــافـيـني ان "ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحـدة تـريـد عالقـات جيـدة مع فنـزويال وبـوليفـا ومع
جميع دول القارة".

العواصم/وكاالت
ذكـ ـ ـ ــرت مـح ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـتـلـفـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــون
االميــركيــة "ان بي سـي نيــوز" نقال
عن مـســؤولـني اميــركـيني فـضلــوا
ع ـ ــدم الـك ـ ــشف عــن ه ـ ــوي ــتهــم ،ان
اجلـي ــش الك ــوري ال ـشـم ــالـي ابـلغ
الصني ان بيونغ يانغ تنوي القيام
ب ـتـج ـ ـ ــارب ن ـ ـ ــووي ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى حتــت
االرض .ولم تـوضح الـشـبكــة متـى
ميكـن ان تقــوم كــوريــا ال ـشـمــالـيــة
بهذه التجارب.
وكـ ــان مـ ـسـ ــؤول يف االســتخـبـ ــارات
االميـركيـة افـاد ان االنـشطـة الـتي
مت رصـ ــدهـ ــا يف امل ـ ــواقع الـكـ ــوريـ ــة
الـ ـ ـش ـم ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة ال ـتــي يـ ـ ـش ـت ـبـه يف
اسـتخــدامهــا لـتجــارب نــوويــة قــد
مته ــد لــتج ــرب ــة ث ــانـيـ ــة ،ولكـن ال
دل ـيـل علـ ـ ــى ان هـ ـ ــذه ال ــتجـ ـ ــربـ ـ ــة
وشيكة.
وق ــال امل ـس ــؤول الـ ــذي طلـب ع ــدم
كــشف هــويـتـه ان يف امكــان كــوريــا
الـشمــاليــة القيــام بتجـربـة "مع او
من دون انــذار مـسـبق" ،لـكن قــرارا
ممــاثال "سـيكــون سيــاسيــا وتقـنيـا
باملقدار نفسه".
هــذا والـتقــى الــرئـيــس االمـيــركـي
جــورج بــوش بــان كـي-م ــون للـمــرة
االولــى منــذ انتخـابه امـينـا عـامـا
جــديــدا لالمم املـتحــدة واعــرب له
عــن "عـ ـ ــزمه" ع ـ ــدم ت ـ ــرك ك ـ ــوري ـ ــا
الــشمــاليــة "تهــدد سالم املنـطقـة"،
حسب ما اعلن البيت االبيض.
وق ـ ـ ــال امل ــتح ـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاســم ال ـب ـيــت
االبيض تـوني سـنو ان بـوش اعرب
عـن "عـ ــزمه عـ ــدم تـ ــرك (الـ ــزعـيـم

الكـوري الـشمـالـي) كيم جـونغ ايل
تهديد السالم يف املنطقة".
يــأتـي ذلك يف ال ــوقت الــذي أكــدت
فـيه الــصحـيف ــة الـن ــاطق ــة ب ــاسـم
احلـزب الشيـوعي احلاكـم يف كوريا
الشمالـية أمس ان "اخليـانة" التي
ارتكبتهـا كوريـا اجلنوبيـة باقـرارها
العقــوبــات ال ــدوليــة علــى جــارتهــا
ستـؤدي بـالعالقـات بني الكـوريتني
الى اختبار القوة واحلرب.
وكـ ـتـ ـب ــت "رودونـغ سـ ـيـ ـنـ ـمـ ـ ـ ــون" ان
"ال ــسل ـطـ ــات الك ــوري ــة اجلـن ــوبـي ــة
تـخ ـ ـ ـضـع لـالرادة االم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
ولل ـمـ ـط ـ ــال ــب بفـ ـ ــرض عق ـ ــوب ـ ــات
والضغط على اجلمهورية الكورية
الشعبـية الدميوقـراطية ،وتتحدث
يف الـ ــوقــت نف ــسه عـن ال ــسالم .يف
الـ ـ ـ ــواقـع انـهـ ـ ـ ــا خـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــؤدي
بـ ــالـعالقـ ــات بـني الـكـ ــوريـتـني الـ ــى
اختبار القوة واحلرب".
إل ــى ذلـك ظه ــر ال ــزعـيــم الك ــوري
ال ـشـم ــالـي كـيـم ج ــونغ ايل م ـس ــاء
أم ــس األول علـنـ ــا للـمـ ــرة االولـ ــى
منذ االعالن عن اول جتربة نووية
وطـنـي ــة ،ح ـسـب م ــا ذك ــرت وك ــال ــة
االنـبـ ــاء الـ ــرسـمـيـ ــة (كـ ــاي سـي ان
آي) .واضـ ــافـت الـ ــوكـ ــالـ ــة ان كـيـم
ج ـ ــونـغ ايل ال ـ ــذي ك ـ ــان مح ـ ــاط ـ ــا
بـضـب ــاط قـي ــادة ارك ــانه ،ش ــارك يف
حفل مــوسـيقـي للجـيــش الكــوري
الـشـعبـي ولكـنهــا لم تــوضح مكــان
ظه ــوره .واقـيـم احلـفل مبـن ــاسـب ــة
الذكـرى الثمـانني النشـاء منظـمة
تـعـ ـ ـ ـ ــرف بـ ـ ـ ـ ــاسـ ــم "وحـ ـ ـ ـ ــدة ضـ ـ ـ ـ ــد

االستعمار".
وغالبـا ما يخـتفي الزعـيم الكوري
الـشمـالـي عن وســائل االعالم بعـد
اي حـ ـ ــدث وط ـنــي .وهـك ـ ـ ــذا فقـ ـ ــد
احـتجـب عـن االعالم م ــدة اربعـني
يوما بـعد اعطائه االوامـر لتجربة
س ــبع ـ ــة صـ ـ ــواريخ ب ـ ــال ـ ـس ـت ـي ـ ــة يف
اخلامس من متوز املاضية.
مـن ج ــانـبه ــا دعـت روسـي ــا ك ــوري ــا
الشـمالـية الـى اتخـاذ "قرار عـاقل"
لتـجنـب سلــوك "طــريق املــواجهــة
الـنـ ــوويـ ــة" ولـلخـ ــروج مـن االزمـ ــة،
بح ـسـب م ــا ج ــاء يف بـي ــان ل ــوزارة
اخلــارجيـة الــروسيــة اوردته وكـالـة
انباء انترفاكس أمس.
وق ــالت وزارة اخل ــارجيــة ال ــروسيــة
"نـ ـ ــأمل بـ ـ ــان يـ ـ ــأخـ ـ ــذ شـ ـ ــركـ ـ ــاؤنـ ـ ــا
باالعتبار عاجال ام آجال وبطريقة
بنــاءة قلـق اجملتـمع الــدولي الـذي
اثـارتـه التجـربــة النـوويــة الكـوريـة
الشمالية".
مــن جـ ـ ــانــب آخ ـ ـ ــر وصلــت وزيـ ـ ــرة
اخلــارجيــة االميــركيـة كـونــدوليـزا
رايـس أمـس الـى طــوكيـو ،احملـطـة
االولـى من جـولـة يف آسيـا وروسيـا
تهــدف الــى اقـنــاع الــدول اجملــاورة
لكوريا الشمـالية بتطبيق عقوبات
مجلس االمـن الدولـي على بـيونغ
يانغ كاملة.
ودعــت رايـ ــس يف خ ـتـ ـ ــام لقـ ـ ــاء مع
نـظيـرهــا اليـابــاني تـارو آسـو أمـس
االربعـ ــاء يف طـ ــوكـيـ ــو اجملـمـ ــوعـ ــة
الـ ــدولـيـ ــة الـ ــى ت ـطـبــيق "س ـ ــريع"
لـلعقــوبــات الـتي فــرضه ــا مجلـس

تنافس شديد على مقعد يف مجلس األمن

اثنتا عرشة دورة مل حتسم
فـوز غــواتيـامال عىل فنـزويال
نيويورك /أ ف ب
إسـتمــر الــسبــاق علــى مقعــد اميــركــا
الـالتيـني ــة يف مجلــس االمن ال ــدولي
بني غـواتيماال مـدعومة مـن الواليات
املـتح ــدة وفـن ــزويال ب ــرئ ــاس ــة ه ــوغ ــو
شــافيـز ،بعـد يـوم ثــان من الـتصــويت
داخل اجلــمعـي ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة لــم يف ـ ــرز
ف ـ ــائ ـ ــزا .وبع ـ ــد عـ ـش ـ ــر دورات اق ـت ـ ــراع
االث ـنــني ،جـ ـ ــرت أمـ ــس األول اث ـن ـتـ ـ ــا
ع ـ ـش ـ ــرة دورة لــم حت ـ ـســم ال ـن ـت ــيج ـ ــة
ك ــذلـك .وتق ــدمـت غ ــواتـيـمـ ــاال عل ــى
فنــزويال وحـصـلت يف اجلـولــة  22من
عــملـي ــة االقـتـ ــراع عل ــى  102اص ــوات
مقابل  77لفنزويال.
اال ان الغـالبيـة املطلـوبـة للفـوز كـانت
يف تـلك ال ــدورة  120ص ــوتـ ــا مع اخ ــذ
االمـتنــاع عـن التـص ــويت بــاالعـتبــار.
ويبلغ عــدد اعضـاء اجلـمعيـة العـامـة
لــالمم املـ ـ ـ ـتــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة  . 192وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
دبلــومــاسـيــون ان مجـمــوعــة امـيــركــا
الالتـيـنـي ــة ســتعق ــد اجـتـم ــاع ــا غـي ــر
رسمي لدرس الوضع.
واعـ ــربـت رئـيـ ـسـ ــة تـ ـشــيلـي مـيـ ـشـ ــال
ب ــاشلـيه يف س ــانـتـي ــاغ ــو عـن رغـبـته ــا
بتقـدمي دولـة ثــالثـة تـرشـيحهــا ليـتم
الـتـ ــوصل ال ــى ت ـس ــوي ــة ،فـيـمـ ــا اعلـن
م ـن ـ ــدوب ـ ــو دول ع ـ ــدة ك ـب ـ ــرى يف االمم
املــتحـ ــدة بـيــنهـ ــا تـ ـشــيلـي والـبـ ــرازيل
واملكسيك ان دولهـم غير مرشحة الى
املـقعـ ـ ــد .ورف ــض وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
الغـواتيمـالي غيـرت روزنتال انـسحاب
بالده ،مــشيـرا الــى "تقــدمهــا الكـبيـر"
علــى مـنــاف ـسـتهــا ،ومـتهـمــا فـن ــزويال
باحتجاز اجلمعية العامة رهينة.

اال انه قـال ان املعركـة التي تخـوضها
غواتيمـاال "محدودة يف الزمن" ،وقال
"لـن ن ــواصل ه ــذه املع ــرك ــة الس ــابـيع
واسـابيع" .واعـلن منـدوب فنـزويال يف
االمم املتحـدة فـرنــسيـسكـو خـافـييـر
ارياس كـارديناس أمـس انه وافق على
تعليق عمليات االقـتراع ملدة يوم "من
اجـل تهـ ــدئـ ــة الـلعـبـ ــة قلــيال واجـ ــراء
مـشــاورات والــسمــاح لـلنــاس بــاتخــاذ
ق ـ ــرارهــم بــكل ح ـ ــري ـ ــة" .وه ـ ــو يــتهــم
الـواليــات املتحــدة مبمـارسـة ضغـوط
عل ـ ــى دول ع ـ ــدي ـ ــدة لـكــي ال ت ـص ـ ــوت
لـفن ــزويال .ونف ــى املن ــدوب االمي ــركي
جـون بــولتـون ذلك وقــال "عبـرنــا عن
مـ ــوقفـنـ ــا بـ ــوضـ ــوح ولـكـن ب ـطـ ــريقـ ــة
هـادئـة .وحجـتنــا القلق الـذي نـشعـر
به ازاء تصرفات فنزويال".

خالل عملية التصويت

طوكيو هي احملطة االولى من جولة رايس يف آسيا وروسيا

االم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ــي عـل ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا
الشمالية اثر جتربتها النووية.
وقالت رايـس "تعهدنـا بالـعمل معا
وك ـ ـ ــذلــك مع ال ـ ـ ــدول االخ ـ ـ ــرى يف
سبـيل التطـبيق السـريع والتنـفيذ
الـفع ـ ـ ــال لــكل اجـ ـ ـ ــراءات" الق ـ ـ ــرار
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وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــت راي ـ ـ ـ ــس قـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــت
للـصح ــافيـني أثنــاء تــوجههــا إلــى
طـ ــوكـيـ ــو ان "طـ ــريقـ ــة الـ ــرد علـ ــى
التهديد االمنـي الناجت عن االزمة
الكـوريـة الـشمـاليـة هي بـاستـثمـار
الــتح ـ ــالفـ ــات املـتـيـن ـ ــة مع كـ ــوريـ ــا

اجل ـنـ ـ ــوب ـيـ ـ ــة وال ـيـ ـ ــاب ـ ـ ــان اللـ ـ ــذيــن
ميـكــنه ـم ـ ــا االع ـت ـمـ ـ ــاد عل ـ ــى ه ـ ــذا
التحالف بشكل كامل".
وأضــافت إنـه ميكن لـشبه اجلـزيـرة
الكـوريـة ،أن تـصبح مـنطقـة نـوويـة
ح ـ ــرة ،م ـ ـش ـ ــددة عل ـ ــى ن ـي ـ ــة اإلدارة
األمـريكيـة بـإيجـاد حل دبلـومـاسي
لألزم ــة الـن ــاشـب ــة ج ــراء ب ــرنـ ــامج
وجتربة نووي بيونغ يانغ.
وق ـ ــالــت إن ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ال
تــرغـب بتـصـعيــد األزمــة ،مـضـيفــة
"يف احلقيـقة ،من أهـدافنا تـنفيس
االحـتقــان ،بــالــرغـم من نـشــاطــات

كـوريـا الـشمـاليـة ".وأوضحـت "لكن
علـ ــى كـ ــوريـ ــا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة حـ ــالـيـ ــا
اسـتيعـاب أن اجملـتمع الــدولي قـال
كلـمـته .اجملـتـمع ال ــدولـي ق ــال إنه
مـن غـي ــر املقـب ــول حـص ــول ك ــوري ــا
الشـمالـية عـلى بـرنامـج نووي ،وأن
هـدف اجملتمع الـدولي هو يف جعل
شبه اجلـزيــرة الكـوريـة خــاليــة من
التسلح النووي".
وسـتتــوجه رايــس بع ــد سيــول الــى
ب ـك ــني الج ـ ـ ـ ــراء مـح ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ــات مـع
املـسـؤولـني الصـينـيني قـبل التـوجه
الى موسكو.

عباس يرى يف حكومة تكنوقراط احلل األمثل للخروج من األزمة
العواصم /وكاالت
كـ ـ ـ ـ ـشـف رئـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة محـم ــود عـب ــاس
أمـس انه يفـضل تـشكـيل حكـومـة
خبــراء واختـصــاصيـني من خـارج
الفصـائل الفلـسطـينيـة بــاعتبـاره
احلـل االف ـ ـضـل املـ ـتـ ـ ـ ــاح ل ـك ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر
احلـصــار الــدولـي املف ــروض علــى
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني م ـن ـ ــذ ت ـ ـشـكــيل
حكـومـة حـركـة حمـاس يف  29آذار
املـ ــاضـي .وقـ ــال عـب ـ ــاس يف لقـ ــاء
مـطــول مع صح ــافيـني وكتــاب يف
مقــره هـنــا "اذا مت الـت ــوافق علــى
حكــومــة وحــدة تكــون قــادرة علــى
فك احلـصــار فال مــانع وهــذا هــو
احلـل االمـ ـثـل ل ـك ــن اعـ ـتـق ـ ـ ـ ــد ان
حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الــكف ـ ـ ــاءات ه ــي احلل
االسهل واالكثـر عـمليـة وال تكلف
احـ ــدا ان يـتـنـ ــازل عـمـ ــا ال يـ ــريـ ــد
التنـازل عنه وليس لـديها مـشكلة
يف االن ـ ــسجـ ـ ــام مع ال ـ ـش ـ ــرع ـي ـ ــات
الع ــربـي ــة واالقلـيـمـي ــة وال ــدولـي ــة
وهــي ق ـ ـ ــادرة علـ ـ ــى ادارة احل ـيـ ـ ــاة
اليومية للفلسطينيني".
واضـاف "انــا مع حكـومــة كفـاءات
كـحل للـم ـشـكل ــة ولكـن مع وجــود
اتف ــاق ضمـني بـني جمـيع القــوى
عل ــى سقف زمـنـي لهــا يـتـيح لـنــا
التفكير اكثر بحلول تخرجنا من
االزمــة" .ورفـض عـبــاس تــشكـيك
بعـض القــوى بقــدرة حكـومــة من
خـبـ ــراء مـ ـسـتـقلــني علـ ــى ضـبــط
االوض ــاع االمـنـي ــة املـت ــده ــورة يف
االراضـي الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة ق ـ ــائال
"لـ ــديـنـ ــا خ ـطـ ــة امـنـيـ ــة يجـب ان
تشارك فـيها كل الفصائل والقول
ان حكومة كفـاءات لن تكون قادرة
علـ ــى ضـبــط االوضـ ــاع االمـنـيـ ــة
ليــس له مبــرر" .وعنـدمــا سئل ان
كـان سيـدعـو الـى اجـراء اسـتفتـاء
قـ ــال عـبـ ــاس "ان لـم يـكـن هـنـ ــاك

نــص يف ال ــدسـتـ ــور عل ــى ق ـضـي ــة
ســأجلــأ الــى الـشـعب لـالستـفتــاء
عـليهـا ".وقــال عبـاس وهـو يــشيـر
الــى العقـوبــات الغــربيـة والـقيـود
االسـرائـيليـة علـى حـريــة التـنقل
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـلـ ــع داخـ ــل االراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلـسـطيـنيـة "ان هـذه احلكـومـة
اذا لـم تتمـكن من فك احلـصار ..
ال فــائــدة مـنهــا  ..واذا لـم أمتكـن
مــن حـل مـ ـ ـش ـ ـ ــاكـل الـ ـ ـشـعــب فـال
فـ ــائـ ــدة مـنـي ".وقـ ــال ان حـمـ ــاس
يجـب ان تـتحل ــى بقــدر كــاف مـن
الـ ــشجـ ــاعـ ــة لـكـي تـ ــأتـي بـحلـ ــول
النهاء هـذا الطـريق املسـدود .من
جـانبـه صرح غـازي حمـد النـاطق
ب ــاســم احلك ــومـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة
أمـس ان تـشكـيل حكـومـة كفـاءات
تـ ـ ـ ـشـ ـمـل ح ـ ـ ـ ــركـ ـت ــي املـق ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ــة
االسـالمـ ـي ـ ـ ـ ــة (حـ ـم ـ ـ ـ ــاس) وفـ ـتـح
"لـي ـسـت م ـط ــروح ــة" ،م ــؤك ــدا ان
م ــوقف حـمــاس "الــرسـمـي حـتــى
االن هــو تــشكـيـل حكــومــة وحــدة
وطنـية" .وقـال حمـد تعقيبـا على
دع ـ ــوة ال ـ ــرئ ـيـ ــس الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي
محمـود عبـاس لتـشكـيل حكـومـة
فلـسـطيـنيـة مـن الكفــاءات "حتـى
االن اخلـيــار املـطــروح لــديـنــا هــو
خيـار حكـومـة الـوحـدة الــوطنيـة.
هـ ــذه احلك ــومـ ــة ممكـن ان جتـمع
مـ ــواصفـ ــات سـيـ ــاسـيـ ــة ومهـنـيـ ــة
وجتمع كال اخليارين".
واض ـ ـ ـ ــاف ان "امل ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ـ ــة لـ ـيـ ـ ــس
بتـشكيل حكـومة كفـاءات املهم ما
هو مضمون هذه احلكومة".
وقــال حمـد "هــذه القـضيــة حتـى
االن لم تـدرس ولـيسـت مطـروحـة
رمبـا كـان هــذا القــرار من الــسيـد
الــرئيـس ولكـن حتـى االن مـوقف
حـمـ ــاس الـ ــرسـمـي هـ ــو تـ ـشـكــيل
حكومة وحدة وطنية".
مـن جـ ــانـب آخـ ــر قـ ــال عـبـ ــاس ان

املسـاعي الـراميـة للتـرتـيب لعقـد
ق ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــع رئـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
االسـرائيلي ايهود أوملـرت تكتنفها
قضية االسرى الفلسطينيني.
وأضـ ــاف ان االســتعـ ــدادات لـعقـ ــد
اجـتمـاع طـال انـتظـاره مع أوملـرت
مـا زالت مـستمـرة لكـنه لم يحـدد
أي اط ــار زمـنـي .وق ــال عـب ــاس ان
كـل شــيء ت ـ ـ ــوقـف الن اس ـ ـ ــرائ ـيـل
ت ــربـط بـني االف ــراج عـن االس ــرى
واطالق سراح شلـيط .وأضاف أن

االجتمـاع مع أوملرت يـتوقـف على
اطالق سـراح السجنـاء وحيث أنه
ال يوجـد سجنـاء يطلق سـراحهم
فقد تعطل االجتماع.
وكـرر أوملرت يوم االثنني استعداده
اجـراء محادثـات مع عبـاس االمر
الـذي تــأمل الـواليــات املتحـدة أن
يعـزز موقف الرئيـس الفلسطيني
املعتـدل يف صـراعه علـى الـسلطـة
مع ح ــركـ ــة املق ــاومـ ــة االسالمـي ــة
(حماس) احلاكمة.
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