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 Arabic Situations

عن �سحيفة �النو�ر �للبنانية

حازم مبي�سني

وتنت�صر ثقافة احلياة

الأخ�ضر  الفرح  بلون  كافة  بغداد  �ضوارع  ا�ضطبغت 
تخطت  التي  النا�س  ح�ضود  و�ضدت  بالعيد،  احتفاًء 
اإىل احل���دائ���ق  ت��ت��دف��ق  م���ن���اف���ذه���ا، وه����ي  امل���ل���ي���ون 
وامل��ت��ن��زه��ات، ب��ح��ث��ًا ع��ن حل��ظ��ة ف���رح تبتعد ب��ه��ا عن 
ذكريات �ضنوات طوال من القهر واحلرمان والفو�ضى 
والدم والقتل والدمار، كانوا يتدفقون بهدوء حقيقي 
انتزع من نفو�ضهم اخلوف، وكانوا ين�ضون جميعًا اإىل 
اأي القوميات ينت�ضبون،  اأي الطوائف ينتمون، واإىل 
الكردي يجاور العربي، وال�ضني يتمنى لل�ضيعي عيدًا 
�ضعيدًا، وهم جميعًا ي�ضعرون بعراقيتهم ويوؤمنون من 
اأعماقهم اأن كل ما مر بهم لي�س من طبيعتهم واأنه يجب 
العراق  تاريخ  يف  ال�ضوداء  ال�ضفحة  تلك  تطوى  اأن 

دون حقد اأو �ضغائن.
البحث عن الفرح كان العنوان، فالنا�س يف �ضوق كبري 
باأ�ضلوبه،  يعرب  وكل  للتعبري،  فر�ضة  كان  والعيد  له، 
للآخرين  م�ضاركًا  اأو  لعبًا،  اأو  مغنيًا،  اأو  راق�ضًا  اإما 
الأعمى  العنف  من  اأع��وام  بعد  بغداد  كانت  احتفالهم، 
والتدمري املجاين،  �ضيئًا ع�ضيًا على فهم من ليعرفون 
�ضعبها، ول يعرفون ع�ضقهم للحياة وكراهيتهم لثقافة 
يرون،  ما  ي�ضدقوا  مل  اأبنائها  بع�س  اأن  حتى  امل��وت، 
األف  وحكايات  الر�ضيد  عا�ضمة  ليايل  ن�ضوا  وكاأنهم 
يعودوا  ومل  نوا�س،  اأبو  حكايات  ون�ضوا  وليلة،  ليلة 
املحتفلني،  حتى  فاجاأ  وب�ضكل  لأن��ه  اأ�ضعاره،  لرتديد 
الذين تفجرت اأ�ضواقهم لطبيعة حياتهم التي توارثوها 
دون اأي ح�ضابات للربح واخل�ضارة، بدا النا�س وكاأنهم 
حياة  اأي  �ضوؤال  على  جماعي  ب�ضكل  للإجابة  خرجوا 

تريدون.
تبغدد البغداديون كعادتهم منذ اآلف ال�ضنوات، األقوا 
اأحمال همومهم وانطلقوا �ضوب امل�ضتقبل والأمل، وهم 
ياأبهو  مل  وال�ضتقرار،  بالأمن  عري�ضة  اآمال  يحملون 
لإرهابهم  العودة  حاولت  التي  العمياء  بالتفجريات 
واآخرها ما حدث الأربعاء ال�ضوداء يف مدينتهم التي 
الدم لي�ضبغ وجه احلياة، كان يف  روعتها عودة لون 
اإح�ضا�س بالتحدي لكل الذين ي�ضعون للعبث  اأعماقهم 
ال�ضاعة  ع��ق��ارب  لإع���ادة  ي�ضعون  وال��ذي��ن  بحياتهم، 
واإىل حكم  الدكتاتور وعائلته،  اإىل حكم  ال��وراء،  اإىل 
الأوحد  والفرد  ال��واح��دة،  والعائلة  ال��واح��د،  احل��زب 
القدرة  يفوق  ما  والأ�ضماء  ال�ضفات  من  يحمل  ال��ذي 
الب�ضرية على التحمل، وما يفوق اأ�ضماء و�ضفات الله 
�ضعوا  الذين  الطائفيني،  يتحدون  وكانوا  احل�ضنى، 
الجتهاد،  يف  فقط  لي�س  دينهم،  مذاهب  بني  للتفرقة 
عن  بعدهم  يوؤكد  وبحقد  الإمي���ان،  طبيعة  يف  واإمن��ا 
قوميات  ب��ني  للتفريق  ا���ض��ت��م��ات��وا  وال���ذي���ن  ال���دي���ن، 
العراقيني املتاآلفة منذ تكوين العراق، ون�ضوا اأن اأبناء 
تلك القوميات يتم�ضكون بعراقيتهم اليوم اأكرث من اأي 

وقت م�ضى.
يف عيد الفطر انت�ضرت ثقافة احلياة والفرح والأمل، 
املوت  ثقافة  على  العراقيني،  عند  اأ�ضيلة  ثقافة  وهي 
التي  الثقافة  انت�ضرت  الطارئة على حياتهم،  والعنف 
الأقدم  احل�ضارة  خارطة  على  الرافدين  بلد  و�ضعت 
يف عاملنا، والتي منحت العراقيني �ضرف الريادة علمًا 
املبدعني  التماع جنوم  اإىل  اأف�ضت  واأدبًا وفنًا، والتي 
مرة  احلياة  ثقافة  انت�ضرت  �ضماء،  كل  يف  العراقيني 
ثانيًة، وابتهج العراقيون بالعيد، وهم ينظرون باأمل 

اإىل اأيام قادمة كلها اأعياد.

خ���������ارج �حل�������دود

وليد �حليدري

جددت الأكرثية تر�ض���يح �ضعد احلريري ملن�ضب رئي�س الوزراء 
فيم���ا امتنعت الأقلي���ة عن تر�ض���يحه، وبهذا  يب���دو ان علينا ان 
ننتظ���ر كثريا حتى تنبثق حكومة لبنانية.موقف الأقلية ي�ض���ري 
اىل انه���ا اقرتب���ت م���ن مطال���ب جتع���ل م���ن الد�ض���تور اللبناين 
وثيق���ة قابل���ة للنقا����س، واىل حتوي���ل تفاهمات الطائ���ف التي 
اأنه���ت احلرب الأهلي���ة جمرد ذكرى. الأمر خطر اإذن، فب�ض���رف 
النظر عن ت�ض���ريحات التهدئة من هنا وهناك، راحت املعار�ضة 
تن�ض���ج موقف���ا يعار����س النظام اللبن���اين نف�ض���ه. اإن كل حديث 
تثريه املعار�ض���ة عن الوحدة الوطنية، وكثريا ما تفعل، مل تعد 
له اأر�ض���ية �ضيا�ض���ية واقعية، وهو يبدو عمل حمبوكا هدفه ذر 
الرماد يف العيون. يف خطابه بيوم القد�س حذر ال�ض���يد ح�ض���ن 
ن�ض���ر الله من يريد اأخ���ذ البلد اىل توتر �ضيا�ض���ي او طائفي او 
مذهب���ي او امن���ي، نا�ض���يًا ان موق���ف املعار�ض���ة الت���ي يقودها 
كان ول ي���زال ياأخ���ذ البل���د اىل حافة الهاوية مبا يزي���د اإمكانية 
الحت���كاكات الطائفي���ة والتوترات ال�ضيا�ض���ية، قب���ل اأيام فقط 
حت���دث الرجل الث���اين يف ح���زب الله ال�ض���يخ عيم القا�ض���م عن 
مب���ادئ تتعار����س م���ع تقاليد النظ���ام ال�ضيا�ض���ي اللبناين، فهو 
ي���رى ان احلكوم���ة لي�ض���ت جائزة لنتائ���ج النتخاب���ات بل هي 
نتاج تفاهمات.اإن ا�ض���تخدام كلمة )جائزة( ذات الرنني ال�ض���يئ 
ه���ي جم���رد تغطي���ة للإجه���از عل���ى قاع���دة الأكرثي���ة والأقلية، 
والغريب ان الأقلية التي راحت تزحف على ا�ض���تحقاقات كفلها 
الد�ض���تور كانت قد ر�ض���يت بحكومة وح���دة وطنية ل تخلو من 
ال   .5 –  10 – الرقمية: 15  ال�ضيغة  "تفاهمات" عربت عنها 
انه���ا كما يبدو قد رفعت من �ض���قف مطالبها �ض���من برنامج يراد 
ان تظهر عنا�ض���ره داخل جعجعة التناف�س ال�ضيا�ضي ومن دون 
ان تتوفر له عنا�ض���ر الو�ض���وح الكايف بانتظ���ار ردود الأفعال، 
واإذا افرت�ض���نا جدل ان املق�ض���ود من تلك الأحاديث "اجلذرية" 
جم���رد عر�س مبادئ واأف���كار، فمن املرجح انها �ضت�ض���تفز قوى 
الأكرثي���ة مب���ا يجعلها اأكرث ح���ذرا، ولرمبا تنحو ه���ي الأخرى 
اىل رفع �ض���قوفها والتم�ض���ك احل���ريف با�ض���تحقاقاتها النيابية. 
واحلال حتى يف هذا الحتم���ال تبدو الأقلية بحاجة اىل حجج 
تبدو فيها الأكرثية متطرية ومتع�ض���بة، من اجل موا�ضلة لعبة 
املمانعة واإتعاب خ�ض���ومها، وهي اأ�ض���ًل تبدو غ���ري مبالية باأن 
تك���ون للبنان ت�ض���كيلة وزارية. فالتعطيل الذي متار�ض���ه يوؤتي 
ثم���اره يف تاآكل ج���روف الأكرثية، واإفقاد اللبنانيني احلما�ض���ة 

يف الدفاع عن نظامهم الدميقراطي.
ان ح���زب الله الذي كّيف نف�ض���ه حتى الآن للعب���ة اللبنانية، راح 
ب�ض���بب عوامل �ض���اغطة م���ن داخله، وبت�ض���جيع م���ن اخلارج، 
يقرتب من الأف���ق اخلا�س لأفكاره العقائدية القائمة على ولية 
الفقي���ه، حي���ث تب���دو الدميقراطي���ة اللبناني���ة جمرد ا�ض���تثمار 
امربيايل غربي، وبهذا ال�ض���اأن ن�ض���ري اىل التمييز الذي طرحه 
ال�ض���يد ح�ضن ن�ض���ر الله غداة النتخابات النيابية الأخرية بني 
الأكرثية النيابية والأكرثية ال�ضعبية، فهذا التمييز ترتتب عليه 
�ضيا�ض���ة كامل���ة قائمة عل���ى ان دخ���ول اللعبة النيابي���ة ل يعني 
الإخل�س لها وتكري�ضها على نحو دائم. اإن لعبة الربملان متليها 
ال�ضيا�ض���ة الواقعية ول ت�ض���كل منوذجا للنظام ال�ضيا�ضي الذي 
ي�ض���عى احلزب اىل تطبيقه. حتى الربملان )ال�ض���يغة الإيرانية( 
حالها حال املوؤ�ض�ض���ات التنفيذية هو تنظيم لل�ض���يغة ال�ض���عبية 
القائم���ة على حتريك الكتل التاريخية امل�ض���يطر عليها اكرث منه 
�ض���يغة دميقراطية م�ض���لم بها.والدليل ان خامتي الذي انتخبه 
ال�ض���عب لدورت���ني مل ي�ض���تطع ان يطبق برناجمه الإ�ض���لحي، 
ف�ض���ًل ع���ن ان النتخاب���ات الإيراني���ة الأخ���رية قدمت �ض���هادة 

جديدة على اأفق "الأكرثية ال�ضعبية"!

م�صروع احلكومة اللبنانية 
بني اأفق واأفق

غزة/ �ف ب
ام�س  فجر  قتل  فل�ضطينيا  �ضابا  ان  فل�ضطيني  طبي  م�ضدر  اف��اد 

اجلمعة بانهيار نفق على احلدود بني قطاع غزة وم�ضر.
الطبيب معاوية ح�ضنني مدير عام ال�ضعاف والطوارئ يف  وقال 
"و�ضام مبارك )21 عاما(  ان  فران�س بر�س  لوكالة  ال�ضحة  وزارة 
اىل  وا�ضار  رفح".  يف  نفق  بانهيار  اخر  �ضاب  وا�ضيب  ا�ضت�ضهد 
ان جثة القتيل نقلت ا�ضافة اىل اجلريح اىل م�ضت�ضفى حملي يف 
رفح. وتتكرر حوادث انهيار النفاق على احلدود مع م�ضر ل�ضباب 
ال�ضرائيلية  اجلوية  ال��غ��ارات  ب�ضبب  او  حفرها  بطريقة  تتعلق 

املتكررة التي ت�ضتهدف املناطق التي تنت�ضر فيها مئات النفاق.

باري�س/ � ف ب
للمعلومات  "القلق"  ع��ن  اجلمعة  الفرن�ضية  اخلارجية  وزارة  اع��رب��ت 
�ضنها  جوية  غ��ارة  يف  اخلمي�س  �ضخ�ضا  ثمانني  مقتل  عن  حتدثت  التي 
اجلي�س يف اليمن ودعت اىل "وقف فوري للمعارك" يف هذا البلد. وقال 
تفيد  التي  للمعلومات  قلقون  "نحن  فالريو  برنار  ال��وزارة  با�ضم  الناطق 
مبقتل ع�ضرات املدنيني يف غارة جوية يف اطار املعارك" التي تدور بني 
"فرن�ضا  ان  وا�ضاف  اليمن.  يف  ال�ضيعية  التمرد  وحركة  اليمني  اجلي�س 
و�ضركاءها يف الحتاد الوروبي تدعو اىل وقف فوري للمعارك وتطلب 
من ال�ضلطات اليمنية واملتمردين ت�ضهيل اجلهود الدولية وغري احلكومية 

حيال النازحني الذين يرتفع عددهم ب�ضكل يثري القلق".

بريوت / �لوكاالت 
ملراقبة  بعثة الحتاد الوروبي  او�ضت 
حت�ضريات  تابعت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 
وجمريات العملية النتخابية التي جرت 
يف لبنان يف حزيران املا�ضي بالتوجه 
نحو نظام انتخابي يعتمد الن�ضبية بدل 
بداأ  فيما  حاليا.  املتبع  الك��رثي  النظام 
�ضعد  املكلف  اللبناين  ال���وزراء  رئي�س 
نيابية  م�ضاورات  اخلمي�س  احل��ري��ري 
اأمل  على  جديدة  حكومة  ت�ضكيل  بهدف 
ال�ضعودية  ال�ضورية  القمة  تعطي  ان 

دفعا جلهود ت�ضكيل احلكومة.
وعر�س خو�ضيه �ضالفرانكا يف موؤمتر 
�ضحايف ام�س اجلمعة يف بريوت ابرز 
التي  للبعثة  النهائي  التقرير  تو�ضيات 

يراأ�ضها.
النظام  "با�ضلح  ال��ت��ق��ري��ر  واو���ض��ى 
الن�ضبية  من  درج��ة  لدخ��ال  النتخابي 
�ضرط ان يتم ذلك على ا�ضا�س توافقي".

عن  ف�ضل  "الطائفية  ان  التقرير  وراأى 
والتفاقات  الك��رثي  الت�ضويت  نظام 
�ضبقت  التي  واملر�ضحني  الح��زاب  بني 
حدت  ع��وام��ل  �ضكلت  النتخابات  ي��وم 
املناف�ضة  وت������رية  م����ن  ك���ب���ري  ب�����ض��ك��ل 

النتخابية".
وقيم التقرير الذي جاء نتيجة عمل مئة 
مراقب من 26 دولة، القانون الذي جرت 
لتق�ضيم  بالن�ضبة  النتخابات  مبوجبه 
اىل  لفتا  املتبعة  والج���راءات  الدوائر 
وا�ضحة  ك��ان��ت  امل��ق��رتع��ني  "ن�ضبة  ان 
من  معززة  "ال�ضفافية  وان  ومر�ضية" 
ممثلني  الداخلية  وزارة  ا�ضراك  خ��لل 

للمر�ضحني يف خمتلف التح�ضريات"

يف  ادى  ال���دوائ���ر  "تق�ضيم  ان  وراى 
اج��راء  قبل  النتائج  ح�ضم  اىل  ام��اك��ن 
النتخابية  احلملة  وان  النتخابات" 
"جرت يف مناخ هادىء عموما على رغم 

احلوادث املحدودة".
دورا  لعب  املايل  "العامل  ان  اىل  ولفت 
القانونية  الحكام  توؤد  ومل  فيه  مبالغا 
تغيري  اىل  ال�ضعيد  ه��ذا  على  اجل��دي��دة 

ملحوظ".
وعدد من التدابري اليجابية امل�ضتحدثة 
واحد"  ي��وم  يف  النتخابات  "اجراء 

للمرة الوىل يف تاريخ لبنان.
اوراق  "اعتماد  اىل  التو�ضيات  ودع��ت 
�ضرية  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ضلفا  م��ط��ب��وع��ة 
املر�ضحات  ق��ل��ة  وان��ت��ق��دت  القرتاع" 
ا�ضبحوا  م��ن  م�ضاركة  ع��دم  اىل  لف��ت��ة 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����ض��رة او امل��غ��رتب��ني يف  يف 
ال�ضماح  ع����دم  وك���ذل���ك  ال��ت�����ض��وي��ت، 
القانون  ي�ضتثنيهم  الذين  للع�ضكريني 

بالقرتاع".
النتخابي  ال��ق��ان��ون  يف  ل��ب��ن��ان  واق���ر 
القرتاع  عمليات  مبوجبه  ج��رت  ال��ذي 

�ضن  خف�س  ح��زي��ران  م��ن  ال�����ض��اب��ع  يف 
امل�����ض��ارك��ة م��ن 21 ك��م��ا ه��و ح��ال��ي��ا اىل 
يتم  ان  بدون  املغرتبني  ومب�ضاركة   18
التطبيق يف هذه الدورة ب�ضبب التاخر 

يف الجراءات التنفيذية.
"�ضكلت  النتخابات  ان  التقرير  وراى 
حمطة مهمة يف تدعيم الدميوقراطية".

ال�ضعب  ل��دى  ال�ضليم  "باحل�س  وا���ض��اد 
الذين  ال�ضيا�ضية  والقوى  واملر�ضحني 
�ضريعا  وقبلوا  مقبول  ب�ضكل  ت�ضرفوا 
ال�ضكوى  اىل  ذه��ب��وا  ث��م  وم��ن  النتائج 

امام املجل�س الد�ضتوري".
تاأ�ض�س  ال���ذي  ال��د���ض��ت��وري  وامل��ج��ل�����س 
القرارات  ذات  ال�ضلطة  هو   1994 يف 
امل���ربم���ة امل��خ��ت�����ض��ة ب��ب��ت ال���ن���زاع���ات 

والطعون النا�ضئة من النتخابات.
نتائج  ح��ول  طعنا   19 املجل�س  وتلقى 
من  ال�����ض��اح��ق��ة  غالبيتها  الن��ت��خ��اب��ات 

مر�ضحي القلية النيابية.
ب�ضانها  ق���رارات���ه  ت�����ض��در  ان  وي��ت��وق��ع 
املهل  وف��ق  املقبل  ال��ث��اين  ت�ضرين  يف 

الد�ضتورية.
وف�����از ب���الك���رثي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف ه��ذه 
النتخابات ممثلو قوى 14 اذار ب 71 
اذار   8 لقوى  مقعدا   57 مقابل  مقعدا 

التي يعترب حزب الله ابرز اطرافها.
�ضحفية  تقارير  قالت  اخ��رى   جهة  من 
املكلف  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ان 
املا�ضي  اخلمي�س  ب��داأ  احل��ري��ري  �ضعد 
ت�ضكيل  ب���ه���دف  ن��ي��اب��ي��ة  م�������ض���اورات 
تعطي  ان  اأم��ل  على  اجلديدة  احلكومة 
جلهود  دفعا  ال�ضعودية  ال�ضورية  القمة 

ت�ضكيل احلكومة.
كلف  �ضليمان  مي�ضال  الرئي�س  وك���ان 
بت�ضكيل  املا�ضي  ال���ض��ب��وع  احل��ري��ري 
النتخابات  منذ  الثانية  للمرة  حكومة 
التي جرت يف حزيران وفاز  الربملانية 
من  امل��دع��وم  اذار"   14" حت��ال��ف  فيها 
والوليات  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
املتحدة. وكان رجل العمال وامللياردير 
�ضعد احلريري الذي اغتيل والده رفيق 
ال�ضبق  ال������وزراء  رئ��ي�����س  احل���ري���ري 
ت�ضكيل  ع��ن  اع��ت��ذر   2005 ال��ع��ام  يف 
العلقات  حت�ضن  وي��ع��ت��رب  احل��ك��وم��ة، 

بالن�ضبة  حا�ضما  ال�ضورية  ال�ضعودية 
وللدولتني  احل���ري���ري.  جن���اح  ل��ف��ر���س 
حلفائهما  على  كبري  ت��اأث��ري  العربيتني 
اللبنانيني ويعترب تدخلهما حيويا لدفع 
الفرقاء نحو التو�ضل لت�ضوية حول اأي 

حكومة جديدة.
الأ�ضد  ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س  والتقى 
يف  ال��ل��ه  عبد  بامللك  امل��ا���ض��ي  الرب��ع��اء 
�ضيا�ضية  م�����ض��ادر  وق��ال��ت   . ال��ري��ا���س 
الذي  املفاجىء  الجتماع  ان  لبنان  يف 
من  لك��رث  ا�ضتمر  اذار  منذ  الول  ك��ان 
�ضاعتني. ومل يت�ضح على الفور ما اأ�ضفر 

عنه الجتماع.
بحد  كافية  كانت  القمة  عن  النباء  لكن 
دفعة  اأعطى  ايجابي  مناخ  خللق  ذاتها 
قوية لل�ضهم اللبنانية مما �ضاعد موؤ�ضر 
يف   1.5 بن�ضبة  الرت���ف���اع  ع��ل��ى  ب��ل��وم 

املئة.
وليد  اللبناين  ال����درزي  ال��زع��ي��م  وق���ال 
جنبلط انه ل �ضك يف اأن القمة ال�ضورية 
م�ضيفا  كبري  �ضيا�ضي  حدث  ال�ضعودية 
الربملان  يف  لل�ضحفيني  ت�ضريحات  يف 
اأنه  م�ضاوراته  احلريري  يجري  حيث 
يرى اأنها �ضتنعك�س ايجابيا على لبنان.

وقال رئي�س وزراء ت�ضريف العمال يف 
ت�ضريحات  يف  ال�ضنيورة  ف��وؤاد  لبنان 
زيارة  "ان  ال�ضعودية  يف  لل�ضحفيني 
الرئي�س ال�ضد اىل اململكة خطوة هامة 
ويجب ان نبني عليها للتاأكيد على جمع 

ال�ضف العربي."
وكان القادة ح�ضروا افتتاح اول جامعة 
يف  اجلن�ضني  م��ن  طلبة  ت�ضم  خمتلطة 

ثوال بال�ضعودية. 

 �لقمة �ل�سورية �ل�سعودية تلقي بظاللها على م�ساور�ت �حلكومة 

االحتاد االوروبي يو�صي بـ "الن�صبية" يف انتخابات لبنان

جوبا /�ف ب
ال�ضودانية  ال�ضيا�ضية  الح����زاب  ت��ب��داأ   
الوطني  املوؤمتر  ح��زب  با�ضتثناء  الكربى 
اليوم  الب�ضري  عمر  الرئي�س  يتزعمه  الذي 
الهامة  ال�ضبت موؤمترا حول ال�ضتحقاقات 
اول  اق����رتاب  م��ع  ال�����ض��ودان  تنتظر  ال��ت��ي 
 25 منذ  البلد  يف  �ضاملة  عامة  انتخابات 

عاما.
مرة  من  جوبا" اكرث  "موؤمتر  تاأجيل  ومت 
وبدا انه ارجئ اىل اجل غري م�ضمى. غري 
وي�ضتمر  ال�ضبت  م�ضاء  اخ��ريا  �ضيبداأ  ان��ه 
حتى الثلثاء يف عا�ضمة جنوب ال�ضودان 

وهو اقليم يتمتع ب�ضبه حكم ذاتي.
ال�ضعبية  احلركة  املوؤمتر  هذا  وت�ضت�ضيف 
التمرد  ح��رك��ة  وه���ي  ال�����ض��ودان،  لتحرير 
اجلنوبية ال�ضابقة التي ا�ضبحت منذ توقيع 
يف  �ضريكة   2005 العام  يف  ال�ضلم  اتفاق 

احلكم مع حزب املوؤمتر الوطني.
وي�����ض��ارك يف امل��وؤمت��ر زع��ي��م ح���زب المة 
ال�����ض��ادق امل��ه��دي ال���ذي ك��ان ي��رتا���س اخر 
حكومة انتخبت دميوقراطيا يف ال�ضودان 
بها  اط����اح  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة   ،1986 ع���ام 
النقلب الذي قاده الب�ضري يف 1989، كما 
يح�ضره املعار�س ال�ضلمي ح�ضن الرتابي 

وقادة حوايل 20 حزبا وف�ضيل �ضودانيا.
ال�ضعبية  احل���رك���ة  يف  امل�������ض���وؤول  وق����ال 
املوؤمتر  ان  اغ��ار  مالك  ال�����ض��ودان  لتحرير 
التي  ال��ه��ام��ة  ال�ضتحقاقات  "�ضيناق�س 

تنتظر ال�ضودان".
حلل  امل��ف��او���ض��ات  اىل  ب��ذل��ك  ي�ضري  وه���ي 
م�ضكلة دارفور التي �ضت�ضتاأنف يف الدوحة 
نهاية ت�ضرين الول املقبل وتطبيق اتفاقية 
2005 التي انهت حربا اهلية بني ال�ضمال 
والنتخابات  ع��ام��ا   21 دام���ت  واجل��ن��وب 

املقبل  ني�ضان  يف  اج��راوؤه��ا  املقرر  العامة 
وال�ضتفتاء حول ا�ضتقلل جنوب ال�ضودان 

يف 2011.
من  جمموعة  مع  مقابلة  يف  اغار  وا�ضاف 
ي�ضتهدف  ل  املوؤمتر  "هذا  ان  ال�ضحافيني 
يف  تعقد  ال��ت��ح��ال��ف��ات  لأن  حت��ال��ف��ات  ع��ق��د 
مواجهة اعداء، لكننا جنتمع لت�ضكيل جبهة 
موحدة من اجل مناق�ضة هذه ال�ضتحقاقات 

الهامة".
ب�ضان  توافق  اىل  ن�ضل  ان  "نريد  وتابع 

هذه ال�ضتحقاقات".
املعار�ضة  اح������زاب  م���ن  ع����دد  وي����در�����س 
خلو�س  حتالف  ت�ضكيل  فكرة  ال�ضودانية 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة امل��ق��ب��ل��ة ول��ك��ن هذا 

امل�ضروع ليزال جمرد فكرة.
ورف�س حزب الب�ضري امل�ضاركة يف "موؤمتر 
احلزب  ه��ذا  يف  امل�����ض��وؤول  وق���ال  جوبا". 

عقده  �ضحفي  م��وؤمت��ر  يف  امل��ه��دي  م��ن��دور 
مل�ضاركة  �ضروطا  "و�ضعنا  اخل��رط��وم  يف 
يف املوؤمتر ولكننا مل نتلق ردا زلذلك قررنا 

مقاطعته".
وكان حزب املوؤمتر الوطني طلب خ�ضو�ضا 
يف  ر�ضميا  امل�ضجلة  الح����زاب  ك��ل  دع���وة 
عدد  ويبلغ  امل��وؤمت��ر.  يف  مل�ضاركة  ال��ب��لد 
يف  ر�ضميا  امل�ضجلة  ال�ضيا�ضية  الح���زاب 
ال�ضودان 60 حزبا ولكن العديد منها لي�س 

لها قاعدة �ضعبية حقيقية.
�ضتجرى  م����رت����ني،  ارج��������اأت  ان  وب���ع���د 
وت�ضريعية  )رئ��ا���ض��ة  العامة  الن��ت��خ��اب��ات 

وحملية( يف ني�ضان/ابريل 2010.
مناق�ضتها  �ضتتم  التي  الق�ضايا  اه��م  وم��ن 
الذي  القانون  �ضياغة  جوبا،  موؤمتر  يف 
حول   2011 ا�ضتفتاء  مبوجبه  �ضيجرى 

انف�ضال اجلنوب من عدمه.

قررت  اذا  ان��ه  ال�ضعبية  احل��رك��ة  وتعتقد 
املقرتعني  م��ن   )1+%50( ب�ضيطة  اغلبية 
ال�ضتقلل فهذا يكفي، ولكن حزب املوؤمتر 
ان���ه لب���د م��ن ان يحظي  ي��وؤك��د  ال��وط��ن��ي 
الناخبني  بتاييد 75% من  ال�ضتقلل  خيار 

لي�ضبح �ضاريا.
كما توجد خلفات بني احلزبني اجلنوبي 
يف  امل�ضاركة  له  يحق  من  حول  وال�ضمايل 

ال�ضتفتاء.
وتطالب احلركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان 
ي��ق��ت�����ض��ر احل����ق يف الق������رتاع على  ب����ان 
اجلنوب  يف  بالفعل  املقيمني  اجلنوبيني 
اجرى  اذا  ت��زوي��ر  عمليات  م��ن  تخ�ضى  اذ 

ال�ضتفتاء يف ال�ضمال.
فيطالب  ال���وط���ن���ي  امل����وؤمت����ر  ح����زب  ام����ا 
ال�ضمال  يف  املقيمني  اجلنوبيني  مب�ضاركة 

ويف ال�ضتات يف هذا ال�ضتفتاء.

موؤمتــر لالحــزاب ال�صودانيــة ولكن مــن دون حــزب الب�صري

�لقد�س/ �ف ب
اوملرت  ايهود  ال�ضابق  ال�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  مثل   
املتهم ب�ضل�ضلة من الختل�ضات، للمرة الوىل ام�س اجلمعة 
امام حمكمة يف القد�س يف واقعة ت�ضكل �ضابقة يف تاريخ 

ا�ضرائيل بالن�ضبة لرئي�س وزراء �ضابق.
"انا بريء،  لل�ضحافيني  اوملرت  قال  املحكمة  ولدى دخوله 

ومتاكد من ان املحكمة �ضتحكم برباءتي من اي �ضبهة".
وا�ضاف "هذا لي�س يوما �ضهل بالن�ضبة يل. لقد كنت طوال 
ال�ضنوات الثلث املا�ضية هدفا حلملة ت�ضويه تكاد تكون ل 

ان�ضانية". 
ووجهت اىل اوملرت )64 عاما( يف اب ثلث تهم بالتزوير. 
اتهامات  �ضفحة   61 من  املوؤلفة  التهام  لئحة  وا�ضتملت 
ب"الحتيال وا�ضتغلل الثقة وت�ضجيل وثائق �ضركة وهمية 

واخفاء مكا�ضب حققها عن طريق الحتيال". 
ا�ضتقال من  ال��دوام  دفع برباءته على  ال��ذي  اومل��رت  وك��ان 
من�ضبه يف 21 ايلول 2008 بعدما او�ضت ال�ضرطة بتوجيه 

التهمة اليه يف ملف موري�س تالن�ضكي.
بهذه  اومل���رت  بحق  �ضيقت  التي  الت��ه��ام��ات  اح��د  ويت�ضل 
جانب  من  قانونية  غري  مالية  بتحويلت  املتمثلة  الق�ضية 
ابان  اليهودي المريكي  موري�س تالن�ضكي، رجل العمال 
 1993 العامني  ب��ني  القد�س  بلدية  رئا�ضة  اومل���رت  ت��ويل 

و2003.
اما التهمة الثانية فتتعلق بتذاكر طريان قب�س اوملرت ثمنها 

مرارا هو وافراد من عائلته.

ايهود اوملرت ميثل امام 
الق�صاء بتهمة الف�صاد

و��سنطن/ �ف ب
اعلنت وزارة العدل المريكية يف بيان ان 
اآي(  بي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب 
التا�ضعة ع�ضرة من عمره  اردنيا يف  اعتقل 
اعتقد  م��ا  اوق��ف  بعدما  املا�ضي  اخلمي�س 
يف  �ضحاب  ناطحة  عند  مفخخة  �ضيارة  انه 

و�ضط دال�س )تك�ضا�س، جنوب(.
نباأ  على  �ضاعات  بعد  الع���لن  ه��ذا  وج���اء 
اع��ت��ق��ال ام��ريك��ي م��ت��ه��م مب��ح��اول��ة تفجري 
فدرايل  امام مبنى حكومي  �ضيارة مفخخة 

يف �ضربينغفيلد )ايلينوي، �ضمال(.

الق�ضيتني  ان  او�ضحت  العدل  وزارة  لكن 
ل��ي�����ض��ت��ا م��رت��ب��ط��ت��ني ب��ت��ح��ق��ي��ق ج����ار حول 
موؤامرة ارهابية مفرت�ضة �ضارك فيها افغان 
ونيويورك.  غ��رب(  )ك��ول��ورادو،  دنفر  يف 
�ضمادي  ح�ضني  ماهر  ح�ضام  اىل  ووجهت 
تهمة حماولة ا�ضتخدام ا�ضلحة دمار �ضامل 
فدرالية.  حمكمة  امام  اجلمعة  ام�س  ومثل 
وميكن ان يحكم عليه بال�ضجن مدى احلياة 

اذا ادين يف هذه الق�ضية.
غري  بطريقة  يقيم  كان  انه  البيان  وا�ضاف 
و"اعرب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  قانونية 

مرارا عن رغبته يف اجلهاد بطريقة عنيفة"، 
م�ضريا اىل انه كان مراقبا با�ضتمرار.

بعملية  قامت  الفدرالية  ال�ضرطة  وك��ان��ت 
منع  املتخفون  عنا�ضرها  وح��اول  مراقبة 
عنيفة  ب��اأع��م��ال  القيام  م��ن  م���رارا  �ضمادي 

لكنهم مل ينجحوا.
واحبط هوؤلء العنا�ضر الذين اقنعوه باأنهم 
على  لل�ضتيلء  خطته  م��ع��ه،  م��ت��واط��ئ��ون 
ا�ضتخدام  ع��رب  دال����س  يف  �ضحاب  ناطحة 
عبوة متفجرة، بعدما تاأكدوا من ان القنبلة 

فعالة". "غري 

يكونوا  مل  ال��ن��ا���س  ان  ال��ب��ي��ان  واو����ض���ح 
معر�ضني للخطر اطلقا خلل تلك العملية.

يف  جاك�س  جيمي  ال��ف��درايل  املدعي  وذك��ر 
لل�ضرطة  ال�ضا�ضية  "الولوية  ب��اأن  بيان 
منع  ك���ان���ت  ال���ع���دل  ووزارة  ال���ف���درال���ي���ة 
الوليات  يف  جديد  ارهابي  اعتداء  وق��وع 
هذا  اىل  "التعرف  ان  وا���ض��اف  املتحدة". 
املتهم الذي كان يت�ضرف مبفرده واعتقاله، 
احلاق  يريدون  ا�ضخ�ضا  بيننا  باأن  يذكرنا 

الذى ال�ضديد بنا".
اعلن  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  وك���ان 

توقيف المريكي مايكل فينتون )29 عاما( 
املعروف اي�ضا با�ضم طالب ا�ضلم بينما كان 
يعتقد  كان  بعد  عن  �ضاحنة  تفجري  يحاول 
فدرايل  مبنى  ام��ام  واوقفها  مفخخة  انها 

ي�ضم حمكمة اي�ضا.
اذ  �ضارة  م��واد  حتوي  ل  ال�ضاحنة  وكانت 
بعدما  اعدوها  �ضريني  فدراليني  عملء  ان 
تابعوا م�ضروع فنتون من بدايته. وفينتون 
ف��درال��ي��ني او  ق��ت��ل ع��م��لء  متهم مب��ح��اول��ة 
للدمار  ا�ضلحة  ا�ضتخدام  وحماولة  �ضباط 

ال�ضامل.

داال�ـــس يف  اعــتــداء  تنفيذ  ملــحــاولــتــه  اردنــيــا  يعتقل  اآي(  ــي  ب )االف 

قرا�صنة يهاجمون �صفينة قبالة ميناء مقدي�صو 
ويقتلون ربانها

مقتل فل�صطيني بانهيار نفق
 يف رفح

قلق فرن�صي بعد غارة مينية 
قتلت ثمانني حوثيا

مقدي�سو/ �ف ب
�ضفينة  على  ال���ض��ت��ي��لء  اخلمي�س  قرا�ضنة  ح���اول 
ال�ضوري  ربانها  وقتلوا  مقدي�ضو  ميناء  تدخل  كانت 
اجلن�ضية وا�ضابوا احد افراد طاقمها بجروح، وفق 
ما علم من م�ضادر متطابقة. ومت اعرتا�س �ضفينة "ام 
يف برواكو" التي ا�ضتاأجرها جتار �ضوماليون وكانت 
قادمة من دبي م�ضاء اخلمي�س من قبل القرا�ضنة لدى 

و�ضولها ميناء العا�ضمة ال�ضومالية.
واطلق املهاجمون الذين �ضعدوا اىل ال�ضفينة، النار 

ال�ضومالية  ال�ضرطة  ح��اول��ت  ان  بعد  ربانها  على 
المني  امل�ضوؤول  �ضالح  حممد  ذكر  ما  على  التدخل، 

يف ميناء مقدي�ضو لوكالة فران�س بر�س.
النار  كثيف لطلق  تبادل  "جرى  امل�ضوؤول  واو�ضح 
يف  مدين  م�ضوؤول  واكد  ال�ضفينة".  ربان  خلله  قتل 
"انه  هويته  ك�ضف  عدم  طالبا  وقال  احل��ادث.  امليناء 
امر ل ي�ضدق ان يتم الهجوم يف هذا املكان القريب 
جدا من امليناء. هرع عنا�ضر �ضرطة للتدخل غري ان 

الربان قتل وا�ضيبت ال�ضفينة با�ضرار".

رئي�س  الوزراء اللبناين �سعد احلريري


