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مدريد/ طلبة اسبان يتظاهرون ضد االجراءات االقتصادية التقشفية لحكومتهم .  رويرتز 

أبو زهري يبحث مع سفير فلسطين لدى 

الجزائر تعزيز التعاون في مجاالت التعليم 
رام الله - بحث وزير الرتبية والتعليم العايل األستاذ الدكتور عيل زيدان أبو زهري مع سفري 
دوليية فلسطن يف الجزائر د.حييسيين عبد الخالق سبل تعزيز التعاون بيين البلدين يف مجاالت 
الييتييعييليييييم واليييثيييقيييافييية، إضييييافييييًة لييبييحييث تيييرتيييييييبيييات املييينيييحييية اليييتيييي تييقييدمييهييا اليييحيييكيييومييية اليييجيييزائيييريييية لييلييطييلييبيية 
الفلسطينين ومدى إمكانية زيادة عددها، بحضور مدير عام املنح والخدمات الطالبية د. أنور 

زكريا و د. أحمد صبح. 
وشكر الوزير أبو زهري السفري عىل جهوده يف ترتيب وإتمام إجراءات املنح الدراسية للطلبة 
الفلسطينين يف الجزائر، كما شكر الجزائر حكومة وشعباً وأشاد بالدعم التاريخي الذي تقدمه 

الجزائر لفلسطن وقضيتها عىل مدى عقود طويلة. 
من جهته أثنى السفري عبد الخالق عىل الدعم والتسهيالت التي تقدمها الجزائر لفلسطن 
وطلبتها، مشرياً إىل عمق وأصيياليية العالقة بن الشعبن الفلسطيني والييجييزائييري، وأضيياف أن 

الفلسطينين يلقون معاملة طيبة من قبل الحكومة والشعب الجزائري.
وأكد عىل ضرورة توقيع مذكرة تفاهم من شأنها تثبيت وتقوية التعاون بن فلسطن والجزائر 

يف مجاالت التعليم املختلفة، إضافًة إىل إيجاد عدد ثابت من املنح الدراسية.
يذكر أن الجزائر تقدم سنوياً ما يزيد 200 منحة دراسية للطلبة الفلسطينين يف تخصصات 

مختلفة بما فيها الطب البشري. 

مركز "شمس" يعقد ورشة عمل في جامعة 

النجاح حول اتفاقية حقوق الطفل
نيييابيييليييس - غيييسيييان اليييكيييتيييوت - الييييييييرواد لييلييصييحييافيية واإلعييييييييالم - عيييقيييد ميييركيييز إعييييييالم حيييقيييوق اإلنيييسيييان 
والديمقراطية "شمس" امس ورشة عمل بعنوان "اتفاقية حقوق الطفل"، يف كلية الشريعة 

بجامعة النجاح الوطنية.
وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس"، الذي رحب بالحضور ومبيناً أن الورشة 
تييأيت ضمن نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة الشريعة 

بدعم وتمويل من مؤسسة املستقبل.
من جهته، قال الدكتور أيمن دباغ أن تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسيف"، 
يؤكد أن سلطات االحتالل ماضية يف انتهاك حقوق األطفال الفلسطينين األسرى يف معتقالتها، 

وخرق االتفاقيات واملعايري الدولية بهذا الصدد. 
وقال أنه وبعد مرور سبعة أشهر عىل إطالق تقرير "اليونيسيف" لتحسن حماية األطفال 
الفلسطينين وفق املعايري الدولية، طبقت قوات االحتالل 3 توصيات فقط من أصل 38 توصية 
وردت يف الييتييقييرييير الييييصييييادر يف آذار امليييييايض حييييول اسيييتيييخيييدام طييييرق جيييدييييدة لييلييتييعييامييل ميييع األطيييفيييال 

الفلسطينين املعتقلن من مناطق الضفة الغربية. 
وأوضييح أن اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج ملا يزيد عىل ستة عقود من العمل 
عىل تطوير وتدوين القواعد الدولية املعنية بحقوق الطفل، إذ صدر إعالن جنيف يف عام 1924 
كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل، وتعد االتفاقية بمثابة قائمة فريدة يف شمولها ملعايري 
حقوق اإلنسان املتعلقة باألطفال، ففضال عن كونها تتضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واملدنية والسياسية لألطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية األطفال يف النزاعات املسلحة 
واألطفال الالجئن، وتحظى اتفاقية حقوق الطفل بما يشبه اإلجماع العاملي فكل دول العالم 

أطرافا يف االتفاقية، ما عدا الواليات املتحدة األمريكية والصومال.
وأكييد دبيياغ أن االتفاقية أقييرت للطفل بوجوب احييرتام حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان 
والدين، وحقه يف الحصول عىل املعلومات واملواد من مختلف املصادر الوطنية والدولية، خاصة 
املييييواد الييتييي تييرمييي إىل تييعييزيييز رفيياهيييييتييه االجييتييميياعييي واليييروحيييي واملييعيينييوي وكييذلييك صييحييتييه الجسمية 
والعقلية، وحقه يف حرية تكوين الجمعيات وحقه يف التجمع السلمي، ويف الحماية القانونية 
من التدخل التعسفي وغري القانوين يف خصوصياته وعائلته وبيئته ومراسالته وحقه يف عدم 

تعرضه ألي مساس غري قانوين بشرفه أو سمعته.
وشييدد عييىل إقيييرار االتفاقية بحق الطفل يف الحماية ميين مختلف أشييكييال العنف واالعييتييداء، 
وحقه يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو املهنية أو الالإنسانية 
بما يف ذلك عقوبة اإلعييدام، وحقه يف أال يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غري قانونية وأن 
يتمتع بالضمانات القانونية فيما يتصل بالحرمان من الحرية وأن يعامل معاملة إنسانية فيما 
لو حرم من حريته، وكذلك يجب ضمان حق الطفل يف الحماية واملساعدة الخاصة عندما يكون 

محروما من عائلته، كما عرضت االتفاقية ملبادئ قضاء األحداث.
وأوضح الدكتور دباغ أنه بموجب االتفاقية أنشئت لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام 
اليييدول األطيييراف بالتزاماتها املييقييررة يف االتفاقية، وأوكيييل الحقا للجنة أيضا مهمة القيام برصد 
تنفيذ الدول األطراف يف أي من الربوتوكولن امللحقن باالتفاقية اللتزاماتها، وقد حددت لجنة 
حييقييوق الييطييفييل امليييييواد الييتييالييييية بيياعييتييبييارهييا تييمييثييل "ميييبيييادئ عيييامييية" أسيياسييييية إلعيييميييال جييميييييع الييحييقييوق 

الواردة يف االتفاقية.
ويف نييهيياييية اليييورشييية، أوىص املييشيياركييون بيييضيييرورة مييطييالييبيية املييجييتييمييع الييييدويل بييالييعييمييل عييىل توفري 
الحماية الييالزميية للطفل الفلسطيني، وبفضح ممارسات االحييتييالل بحق أطييفييال فلسطن عرب 
وسائل اإلعالم واملحافل الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، والدعوة إىل محاكمة مجرمي الحرب 
الييذييين انتهكوا حييقييوق الطفل الفلسطيني وقييتييلييوا طفولته بكل الييوسييائييل الييالأخييالقييييية، وتوعية 
األطفال الفلسطينين وإرشييادهييم إىل اتخاذ كافة اإلجيييراءات األمنية التي تقيهم املخاطر حال 
اسيييتيييخيييدام االحييييتييييالل لييكييافيية أدواتيييييييه الييقييتييالييييية ضيييد امليييواطييينييين، ورعيييياييييية األطييييفييييال املييتييضييررييين نتيجة 
مييمييارسييات االحيييتيييالل الييقييمييعييييية بييحييقييهييم والييعييمييل عيييىل تييأهيييييلييهييم مييين خيييالل مييؤسييسييات اجييتييميياعييييية 

وثقافية متخصصة.

الخبير الجيولوجي الدكتور كمال خير:

ال يمكن توقع زلزال اسرائيل قبل 
حصوله بمدة أشهر ولبنان يتأثر به

 بريوت-يؤكد الخبري الجيولوجي الدكتور كمال خري لي"إيالف" أن ال احد يستطيع حتى اآلن 
توقع هزة ارضية أو زلزال قبل حصوله بمدة اشهر، االمر الوحيد الذي يمكن أن يحصل علمًيا 
اليوم، أنه يف منطقة معينة وبعد دراسات مستفيضة، لالسف غري متوافرة يف لبنان، أن يتم 
التوقع خالل عشر سنوات التي نمر بها أن هناك امكانية 90% حدوث هزة قوية أو زلزال، وهذا 
بعد دراسات مستفيضة، ويضيف:" يف االساس لبنان موجود بمنطقة زلزالية لكن غري ناشطة 
جًدا، هناك مناطق أخرى يف العالم كل 70 أو 80 عاًما تحدث فيها زالزل وهزات قوية جًدا، وكما 
هييو مييعييروف الييزلييزال أو الييهييزة بحاجة اىل وقييت لتجميع جهد يك تحصل مييرة أخيييرى يف املنطقة 

ذاتها، فمن املستحيل أن تحصل الهزة باملكان ذاته فورًا إال يف حاالت نادرة جًدا.
وعادة، يضيف خري، عندما تحصل هزة يف منطقة معينة يستغرق االمر اىل حد الي80 أو املئتن 

أو حتى الي500 عام، يك يعود الجهد للتجمع يك نحصل عىل هزة يف املكان ذاته وبالقوة ذاتها.
ويلفت خري اىل أننا موجودون يف مناطق لها تاريخ يف الهزات، ولكن وترية حصولها بطيئة 
جييًدا باملقارنة مع االميياكيين املتعارف عليها يف املنطقة كرتكيا واليييييونييان، أو اليابان أو التشييل أو 
االسييكييا، ووتييييرية الييهييزات يف املنطقة ولييبيينييان ليست كييبييرية ألن حييركيية الييصييفييائييح لييدييينييا بطيئة جييًدا 

مقارنة مع االماكن األخرى التي ذكرت.
يف حييال وقيييوع زليييزال كبري كما اشيييييع اخيييرًيا كيف سيكون الييوضييع يف لبنان؟ يجيب خيييري:" يف 
حال حصل زلزال يف اسرائيل فبحسب قوة هذا الزلزال من املمكن أن نستشف مدى الدمار الذي 
يمكن أن يلحق املنطقة بما فيها لبنان، ولكن ال احد يمكن توقع حصول زلزال أو هزة باالشهر 
كما ذكرت، ربما قبل ثواٍن فقط، من خالل دراسات مستفيضة جًدا يمكن أن يعرف العلماء 
أننا موجودون يف منطقة زمنية قد تستوعب هزة ارضية فيها خالل 10 سنوات او 15 سنة، لكن 
ادق من هذا االمر ال يمكن أن يحصل، لم نصل اىل مستوى تقني يف لبنان أن نتوقع هزة ارضية 

أو زلزااًل قبل 15 يوًما أو اقل.
ربما يف اسرائيل الوضع افضل يف طريقة توقع الهزات فمسألة البحث العلمي متطورة اكرث، 
ولكن حتى يف اسرائيل ال امكانية للتوصل اىل نتائج دقيقة جًدا، وهي بحاجة لدراسات كثرية 
عىل امتداد فيلق البحر امليت الذي يمر بلبنان وسوريا، ولكن هكذا نوع من الدراسات يجب أن 
يكون عىل انييواع مختلفة، هناك نييوع من الييدراسييات تطلق عليها دراسيية حركة الييزالزل يف فرتة 
الف عام اىل الوراء، هذه الدراسات ُيعمل بها بمناطق مختلفة من العالم، ولدينا ايًضا يف لبنان 
من قام بها وكنت مشارًكا فيها، ولكنها بحاجة اىل جهود اكرب لنصل اىل القول بأنه خالل الي10 

سنوات املقبلة نحن مهددون بهزة أو زلزال.
ويؤكد خري أن لبنان موجود يف منطقة تحصل فيها الهزات القوية كل 500 أو الييف أو حتى 

الف وخمسئة عام، حيث امكانية التوقع تصبح أسوأ.
تاريخ الهزات يف لبنان

ويييعييود خييري اىل تيياريييخ اليييهيييزات الييقييوييية يف لييبيينييان فيييييؤكييد أن هيييزة قييوييية اصييابييت لييبيينييان يف الييعييام 
1997، بييقييوة 5,8 عييىل مييقييييياس ريييخييتييري، ويف الييعييام 1956 شيياهييدنييا هيييزة قييوييية ايييًضييا قييدرتييهييا بعض 

املراصد بي 6 عىل مقياس ريختري.
اما الهزات املدمرة فهي التي حصلت مثاًل يف العام 551، أو يف العام 1201،  أو يف العام 1759 

هذه هزات فوق الي7 عىل مقياس ريختري.
ويييعييتييرب خيييري أن مييسييتييوى امليييبييياين اليييييييوم يف لييبيينييان ميييقيييارنييية بييمييا حييصييل يف اليييسيييابيييق أي يف الييعييام 
1956اصبح افضل بكثري، يومها ُدّمرت آالف املباين القديمة وتويف 134 شخًصا، واليوم ستكون 

النتائج أخف ألن املنازل اصبحت تبنى بشكل افضل.
ويؤكد أن الخسائر املادية يف حال حصل زلييزال يف لبنان ال يمكن تفاديها ففي احسن دول 
العالم نالحظ أنه مع مرور الزمن مقارنة بن العام 1906 أي هزة سان فرانسيسكو، خسائرها 
ربييمييا 1 بليون دوالر، بينما هييزة نيييورث رييييدج الييتييي حصلت يف الييعييام 1994 فييإن الخسائر اكييرث من 

ذلك بكثري، وكلما تقدمنا بالزمن فإن الخسائر املادية ترتفع.
مرصد بحنس

بدوره، طمأن مدير مركز الجيوفيزياء يف بحنس املعروف بي"مرصد بحنس" الدكتور اسكندر 
سرسق اللبنانين املتخوفن من امكان حدوث زلزال يف املنطقة "ال خطر عىل لبنان ابًدا"، وقال 
إنه " عندما تحصل هزة أو زلزال ُيخّيل للناس أن عاصفة من الهزات ستنتقل من بلد اىل بلد 
، وهذه تصّورات بعيدة كل البعد من علم الجيولوجيا"، مؤكًدا أنه "من غري املمكن أن نشهد 

هزات بهذه القوة يف هذه املنطقة".

األخضر االبراهيمي: ال يمكن إنهاء الكابوس الذي 
يعيشه الشعب السوري إال عن طريق حل سياسي

عمان - منري عبد الرحمن -  قييال املبعوث 
املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية 
إىل سييورييية، األخضر االبراهيمي، أمييس، إنه 
ال يمكن إنهاء الكابوس الذي يعيشه الشعب 
الييييسييييوري، إال عييين طييريييق حيييل سيييييايس لييألزميية 

السورية.
 وأوضح اإلبراهيمي، يف تصريحات صحفية 
عيييقيييب ميييبييياحيييثيييات أجييييييراهييييييا ميييييع وزييييييييير اليييخيييارجييييييية 
وشؤون املغرتبن األردين، ناصر جودة يف عمان 
أمس، تناولت آخر التطورات واملستجدات عىل 
الساحة الييسييورييية والييتييحييضييريات لعقد مؤتمر 
جيينيييييف 2، أنيييييه "يييييوجييييد اآلن شيييبيييه اجييييميييياع عييىل 
أنيييه ليييييس ليييألزمييية الييسييورييية حيييل عييسييكييري، بل 
ال يمكن انهاء الكابوس الذي يشغل الشعب 

السوري اال عن طريق حل سيايس".
وأضيييييييييييييييييييييييييياف "إنييييييييييييينيييييييييييييا نييييييييسييييييييعييييييييى بييييييييييياتيييييييييييجييييييييييياه اليييييييحيييييييل 
السيايس، ونتطلع إىل تعاون أوثق وأكرب مع 
دول املنطقة، ويف مقدمتها األردن"، مشريا 
إىل أنييه "أجيييرى مباحثات هامة وضييرورييية مع 
جودة حول األزمة السورية وخطورتها، التي 

ال تهدد سورية ومستقبلها فقط، وإنما تهدد 
املنطقة، بل انها يف الوقت الحاضر أخطر أزمة 

تهدد السلم واالستقرار".
وتابع أن الجولة التي يقوم بها حاليا تأيت 
بطلب من االمن العام لألمم املتحدة، وأيضا 
ميييييين وزراء خيييييارجييييييييييية الييييييييييييدول الييييخييييمييييس دائييييميييية 
الييعييضييوييية يف مييجييلييس األميييييين، "الييييذييييين أدركيييييوا 
كما تدرك دول املنطقة خطورة هذا الوضع".
ميييين جيييهيييتيييه، قيييييال جييييييودة إن زييييييييارة املييبييعييوث 
املشرتك اىل االردن واملباحثات التي يجريها يف 
عمان، تأيت يف اطار جولته اىل عدد من دول 
امليييينييييطييييقيييية، اسييييييتييييييعييييييدادا ليييعيييقيييد مييييؤتييييميييير جييينيييييييف 2 
بدعوة من األمم املتحدة، مشريا إىل أن "هناك 

الكثري من العمل أمامنا".
وأضييييييياف أنيييييه أطيييليييع اإلبيييراهيييييييميييي عييييىل نييتييائييج 
ومخرجات وحيثيات اجتماع اصدقاء سورية، 
اليييييذي عييقييد يف لييينيييدن أمييييس األول، ميييذكيييرا بييأن 
األردن طيييياملييييا دعيييييييا إىل الييييحييييل الييييسيييييييييايس اليييييذي 
يضمن عودة االمن واالمان لسورية وشعبها 
الييييييعييييييريييييييق وإنيييييييييهييييييييياء مييييسييييلييييسييييل اليييييعييييينيييييف والييييييييدمييييييييار 

والقتل. كما أشاد بجهود اإلبراهيمي وخربته 
الواسعة للوصول إىل حل لألزمة السورية.

وأعيييرب عيين أمييل بيييالده يف أن يلتئم مؤتمر 
جيييينيييييييييف 2 وييييييييكيييييييون بيييييييدايييييييية الييييييطييييييريييييييق ليييييحيييييل هيييييذه 
األزمييييييية، ميييذكيييرا بييييأن ميييوقيييف بيييييالده مييين الييبييداييية 
كان مع تطبيق الحل السيايس، وأنه "ال حل 

اال الحل السيايس لهذه األزمة".
وأشييار إىل أن بييالده "تتأثر بشكل كبري من 
حالة عدم االستقرار يف سورية، الذي تتأثر به 
بالتداعيات االنسانية  املنطقة برمتها، مذكرا 
لألزمة السورية عىل األردن، الذي يستضيف 

ما اليقل عن 600 ألف الجئ سوري.
وتيييييأيت زيييييييارة اإلبيييراهيييييييميييي إىل األردن ضمن 
جولة اقليمية له، تهدف للتحضري والتشاور 
حيييول مييؤتييميير جيينيييييف 2 امليييزميييع عييقييده يييومييي 23 

و24 تشرين ثاين املقبل.
وكانت املتحدثة باسم اإلبراهيمي، خولة 
مييييطيييير، قيييييد صييييرحييييت ميييييؤخيييييرا بيييييييأن هيييييييذه اليييجيييولييية 

تشمل أيضا دمشق وطهران.

ديلي تلغراف : أي خطة سالم يجب أن تشمل األسد 
 ليينييدن- هيييييميين مييوضييوع مييحييادثييات الييسييالم 
السورية واالستعداد ملؤتمر جنيف القادم عىل 
مقاالت وتقارير الصحف الربيطانية، وذكرت 
أنه لن يكون هناك سالم طاملا تدعم بريطانيا 
الثوار، وأن أي خطة سالم تستلزم بالضرورة 
مييشيياركيية الييقيييييادة الييسييورييية، وحييث الييثييوار عىل 

املشاركة يف هذا املؤتمر.
فييييقييييد جييييييياء ميييسيييتيييهيييل تيييعيييليييييييق صيييحيييييييفييية دييييييل 
تيييليييغيييراف لييلييكيياتييب كيييييون كيييوغيييلييين أنيييييه ليييين يييكييون 
هناك سالم يف سوريا ما دامت بريطانيا تدعم 
اليييييثيييييوار. وتييييحييييدث اليييكييياتيييب عيييين وجييييييود "تيينيياقييض 
مييييتييييأصييييل" يف نيييهيييج وزيييييييير الييييخييييارجييييييييية اليييربييييطييياين 
وليييييييييييام هيييييييغ إلحييييييييييياء مييييحييييادثييييات اليييييسيييييالم حيييول 

الحرب يف سوريا.
فمن ناحية هيغ أنه حريص عىل أن جميع 
األطيييييييييراف ييينييبييغييي أن ييييحيييضيييروا ميييؤتيييمييير اليييسيييالم 
امليييزميييع عييقييده يف جيينيييييف الييشييهيير اليييقيييادم، وهيييذا 
اقييييييييييرتاح مييييعييييقييييول تييييمييييامييييا نيييييظيييييرا ليييليييحييياجييية امليييليييحييية 
إلنيييهييياء إراقييييية اليييدمييياء اليييتيييي ليييم تييبييلييغ هييييذا الييحييد 
ميين قييبييل. لييكيين يف نييفييس الييوقييت الييييذي يضغط 
فيه هيغ من أجل استئناف محادثات السالم 
ألزم بريطانيا علنا بدعم الثوار الذين يحاولون 

اإلطاحة بنظام األسد.
وييييييييييرى الييييكيييياتييييب أنيييييييه ليييييييييس بييييإمييييكييييان هيييييييييغ أن 
ينجح يف تحقيق كييال األمييرييين، محاولة إقناع 
النظام بحضور مؤتمر السالم من ناحية بينما 
يجعل من الواضح تماما النتيجة املفضلة التي 
تأمل بريطانيا تحقيقها قبل املحادثات. وقال 
إن هيييييذا األمييييييير ييييعيييطيييي األسيييييييد بييياليييتيييأكيييييييد ذرييييعييية 
جيييييييييييييدة ملييييقيييياطييييعيييية امليييييييحيييييييادثيييييييات عيييييييىل أسيييييييييييياس أن 
القوى الغربية ليس لديها نية منحه محاكمة 

عادلة يف جنيف.

وقيييييال اليييكييياتيييب إن الييطييريييقيية اليييتيييي يييينيييوي بها 
هيغ وحلفاؤه حل هذه املعادلة الصعبة هي 
الييتييي سييتييقييرر بيياليينييهيياييية ميييا إذا كييانييت املييحييادثييات 
يييمييكيين أن تييحييقييق أي يشء. فيييمييين الييييواضييييح أن 
املييييعييييارضيييية بيييحييياجييية إىل تيييطيييمييييييينيييات ليينييفييسييهييا إذا 
مييييييا أريييييييييييد إقيييينيييياعييييهييييا بييييياليييييحيييييضيييييور. وليييييكييييين إذا قييييدر 
ليييليييميييحيييادثيييات أن تييينيييجيييح فيييييإن "عيييصيييابييية األسيييييد" 
ستحتاج إىل طمأنتهم بأنهم أيضا سيحصلون 

عىل محاكمة عادلة.

مشاركة األسد
وأضيييييييييييياف كييييوغييييليييين -يف سييييييييييياق مييييتييييصييييل- أن 
الغرب، شيياء أم أبييي، سيتعن عليه التحاور 
مع بشار األسد. وقال إنه مع تفوق النظام يف 
الحرب الدائرة فإن أي خطة سالم ستستلزم 

بالضرورة مشاركة زعيم البالد "املستبد".
وييييييرى أنييييه إذا كيييانيييت ثييقيية هييييذا "اليييدكيييتييياتيييور" 
السوري بنفسه أخبارا سيئة لهيغ وكل زعماء 
العالم اآلخييرييين الييذييين يعتقدون أنييه لييم يعد 
مناسبا ملصري سوريا باملستقبل، فإن هذه الثقة 
لييهييا عيييواقيييب أسيييييوأ عيييىل اليييسيييكيييان اليييذيييين طييالييت 
مييعييانيياتييهييم  جيييييراء حييمييليية "اإلبييييييييادة الييجييميياعييييية" 
التي ينتهجها النظام إلنهاء الصراع لصالحه. 
وييييعيييتيييقيييد الييييكيييياتييييب أن عيييييواقيييييب انييييتييييعيييياش األسيييييد 
ميييين جييييديييييد، الييييتييييي كيييييان ليييليييغيييرب فيييييييهيييا دور غييري 
مييقييصييود عيييزز مييين احييتييميياالت بييقيياء األسيييييد، لم 
تييعييد مييقييصييورة عييىل سييوريييا وأن سلسلة ردود 
فيييعيييل الييييييصييييييراع اليييطيييائيييفيييي اليييسييينيييي اليييشيييييييعيييي قييد 

امتدت إىل العراق.
وخييييتييييم كيييوغيييلييين بييييييأن اليييييغيييييرب تيييحيييميييل أسيييييرة 
األسييييييييييييد لييييييعييييييقييييييود، قيييييبيييييل تييييييييييييورط سيييييييورييييييييا يف نيييييييزاع 
طائفي، ألنه لم يكن هناك بديل ولم تشكل 

دمشق خطرا ملموسا ملصالحه. وعييىل فرض 
أن الييييصييييراع اسييتييميير عيييىل وتيييريتيييه الييحييالييييية فمن 
املييييعييييقييييول أن اليييييغيييييرب قيييييد يييييجييييد نيييفيييسيييه ميييضيييطيييرا 
ليييييليييييقيييييييييييام بيييييييييذليييييييييك. فييييييقييييييد تييييييعييييييامييييييل ميييييييييع األسييييييييييييييد يف 
املييييييايض وييييجيييب أن يييفييعييل ذليييييك ميييييرة أخييييييرى إذا 
كييان هييذا يعني إنييهيياء "سييفييك الييدميياء املخيف" 

يف سوريا.

حث املعارضة
ويف سييييييياق آخييييير، كييتييبييت صييحيييييفيية غييياردييييان 
أن الجهود املبذولة لعقد مؤتمر سالم دويل 
جييديييد حيييول سييوريييا ميين املييقييرر أن تتكثف بعد 
حث الواليات املتحدة وبريطانيا والحكومات 
العربية زعماء املعارضة املرتددة عىل املشاركة 
بيينيياء عييىل فهم واضيييح أن الحكومة االنتقالية 
املييزمييعيية بييدمييشييق ال يييمييكيين أن تييشييمييل الييرئيييييس 

بشار األسد.
وميييين جييانييبييه قييييال وزييييير الييخييارجييييية األمييييرييك 
جييييون كييييريي، بييعييد ميييحيييادثيييات رفيييييعيية املييسييتييوى 
يف لييينيييدن، إنييييه ييييأميييل أن ييينييعييقييد مييؤتييميير جنيف 
2 الييييشييييهيييير اليييييييقيييييييادم، ليييكييينيييه أقييييييير بيييييييأن عيييييىل الييييثييييوار 
املييينييياهيييضييين ليييألسيييد أن ييييتيييخيييذوا قيييييرارهيييييم بييشييأن 
الجلوس إىل طاولة املفاوضات إلنهاء الصراع 
الييذي راح ضحيته نحو مائة ألف قتيل وشرد 

املالين منذ اندالع الحرب يف آذار 2011.
ويف املييييييييقييييييييابييييييييل تيييييييييييييرى سيييييميييييييييييحييييية شيييييييياهيييييييين ميييين 
ميييجيييليييس الييييينيييييسييييياء االشييييييرتاكيييييييييييييات أنييييييييه يييييجييييب أن 
ينظر إىل املوضوع من "زاوية الحريات للجميع 
وليييييييس لييقييسييم مييعيين فيييقيييط"، وتيييييرى أن حييزب 
الييييحييييرييييية واليييييعيييييدالييييية بييييزعيييياميييية أردوغيييييييييييييان ال يييييويل 
اهتماما كبريا لحرية التفكري للجميع وحقوق 

األقليات، كما قالت.

هيومن رايتس ووتش تدعو للضغط على االردن 
الجراء اصالحات "ملموسة" في ملف حقوق االنسان

النسور:االردن لن تتخذ أي قرار حول 
مشروعها النووي السلمي "قبل نحو عامين"  
عمان-)ا ف ب( -كشف رئيس الوزراء االردين عبد الله النسور يف تصريحات صحافية نشرت امس 

ان بالده لن تتخذ أي قرار فيما يتعلق بربنامجها النووي السلمي "قبل نحو عامن من أآلن".
وقال النسور يف تصريحات نشرتها صحيفة "الرأي" اليومية الحكومية ردا عىل سؤال حول املشروع 

النووي السلمي األردين، أن "أي قرار يف هذا الصدد لن يتخذ قبل نحو عامن من أآلن".
واضاف ان "هذا املشروع هام وحيوي بالنسبة لألردن أسوة بدول كثرية سبقتنا يف العالم وأخرى 
عىل الطريق من دول املنطقة"، مشريا اىل ان "الحكومة ستعمل عىل ضمان أقييى درجييات األمن 
والسالمة يف تنفيذ هييذا املييشييروع". واكييد النسور ان "املفاضلة تقع بن عرضن واحييد رويس والثاين 
فرنيس وأن املوقع املختار قرب قصر عمرة )يف محافظة الزرقاء 75 كلم شرق عمان( ال يزال يخضع 
لدراسات دقيقة للتأكد من أهليته لتنفيذ املشروع فيه". والعرضان مقدمان من قبل "أتوم سرتوي 

اكسبورت" الروسية وائتالف شركتي "أريفا" الفرنسية و"ميتسوبييش" اليابانية.
ويسعى االردن، الذي تثري احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، اىل انشاء اول 

مفاعل نووي لالغراض السلمية وخصوصا من اجل توليد الكهرباء وتحلية املياه.
وكان قد اقرتح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان يف منطقة املجدل بالقرب من خربة السمرا 
لبناء هذا املفاعل. وارتفعت اصوات تطالب بالتخيل عن الطاقة النووية يف االردن بعد حادث محطة 
فوكوشيما شمال شرق اليابان يف 11 آذار 2011 والذي يعترب االخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما. 
وتستورد اململكة 96% من احتياجاتها من املشتقات النفطية، وتشري الييدراسييات اىل ان الطلب عىل 

الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.
كما تعد اململكة واحدة من افقر عشر دول يف العالم باملياه حيث يتجاوز العجز املايئ 500 مليون 

مرت مكعب سنويا بحسب تقديرات املسؤولن.

عيييييييييميييييييييان-)ا ف ب( -دعيييييييييييت ميييينييييظييييميييية "هيييييييييوميييين 
رايييتييس ووتييييش" االمييريكييييية املييدافييعيية عيين حقوق 
االنسان امس املسؤولن الذين سيجتمعون يف 
جنيف ملراجعة سجل حقوق االنسان يف االردن، 
الضغط عىل عمان الجراء اصالحات "ملموسة" 

يف ملف حقوق االنسان.
وقالت املنظمة يف بيان ان عىل ممثيل الدول 
يف مجلس حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة 
اليييذيييين سيييييجييتييمييعييون اليييييييوم الييخييميييييس يف جنيف 
الجراء مراجعة دورية لحقوق االنسان يف االردن 
"الضغط عىل االردن من اجل اجراء اصالحات 
ميييليييميييوسييية" يف ميييليييف حيييقيييوق االنييييسييييان ميييين خيييالل 
"تعديل قانون العقوبات الزالة بعض االتهامات 
الييييفييييضييييفيييياضيييية اليييييتيييييي تييييحييييد ميييييين اليييييحيييييق يف اليييتيييعيييبيييري 

والتجمع وتكوين الجمعيات".
واوضييحييت املنظمة الييتييي تتخذ ميين نيييييويييورك 
ميييقيييرا ان "االردن اعيييييياد كيييتيييابييية دسييييتييييوره عيييييام 2011 
لضمان الحريات االساسية لكن ممثيل االدعاء 
العام الزالوا يتبنون مادة من قانون العقوبات 
ليييعيييام 1961 ليييتيييحيييوييييل الييييعييييشييييرات ميييين املييتييظيياهييرييين 
الييسييلييمييييين ملييحييكييميية امييييين اليييييدولييييية بييتييهييم غييامييضيية 
ميييييثيييييل تيييييقيييييوييييييض اليييييينييييييظييييييام الييييييسيييييييييييييايس والييييتييييحييييريييييض 
عليه" و"التجمع غري القانوين" وكذلك استدعاء 
النيابة العامة الشخاص بتهم تتعلق ب"اطالة 

اللسان" عىل امللك.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم باعمال 
مييييدييييير قيييسيييم الييييشييييرق االوسييييييييط يف املييينيييظيييمييية قييولييه 
"ميييياهييييو اليييييييشء اليييجيييييييد يف الييييدسييييتييييور اليييجيييدييييد اذا 
كييييييييان ال ييييييييييزال بييييياميييييكيييييان اليييينيييييييييابيييية اليييييعيييييامييييية تيييقيييوييييض 
الحقوق االساسية باستخدام قانون العقوبات 

القديم".
واضيييييياف ان "عييييىل الييييييدول االخييييييرى اسييتييخييدام 
هييييييييذه اليييييفيييييرصييييية ليييليييضيييغيييط عييييييىل االردن ميييييين اجييييل 
تحديث قانون العقوبات لحماية حقوق يفرتض 

ان الدستور الجديد يعمل عىل ضمانها".
واشيييار الييبيييييان يف هييذا الييخييصييوص اىل توقيف 
صحافين اردنين اثنن الشهر املايض هما ناشر 
مييييوقييييع-جييييفييييرا نيييييييييييوز-االليييييكيييييرتوين نييييضييييال اليييفيييراعييينييية 

ورئيييييييييييييس الييييتييييحييييرييييير اميييييجيييييد مييييعييييال اثيييييييير نييييشيييير املييييوقييييع 
االخييييبيييياري اليييييذي يييعييمييالن فيييييه مييقييطييع فيييييديييو من 
مييييوقييييع "ييييييوتيييييييييييوب" عيييييىل انييييييه "فيييضيييييييحييية جيينييسييييية" 
ليييليييشيييييييخ جيييياسييييم بييييين حييييمييييد آل ثييييييياين شيييقيييييييق أمييييري 

قطر.
وكييييييييان مييييدعييييي عييييييام عييييمييييان وجييييييه يف 18 اييييليييول 
امليييييييايض ليييليييصيييحيييافييييييين تيييهيييمييية "الييييقيييييييييام بيييياعييييمييييال لييم 
تييييجييييزهييييا الييييحييييكييييوميييية ميييييين شييييانييييهييييا تييييعييييريييييض امليييميييليييكييية 

ومواطنيها لخطر اعمال عدائية".
وال يييحييوي املييقييطييع أي مييشيياهييد جيينييسييييية فيما 
يييييظييييهيييير شييييييييياب وفيييييييتييييييياة ميييييجيييييهيييييوال اليييييهيييييويييييية مييييرتييييدييييين 
مالبسهما يتحادثان هاتفيا ثم يتبادالن الحديث 

وهما جالسن عىل سرير.
وكان مصدر قضايئ اكد الشهر املايض احالة 
املوقوفن اىل محكمة أمن الدولة للنظر يف هذه 

التهمة "كونها من اختصاصها".
واضييييييييييييياف انيييييييييه "يف حيييييييييال اديييييييينيييييييا بييييييهييييييذه اليييتيييهيييمييية 
سيييييييييييواجيييييه االثيييييييينييييييييان عيييييقيييييوبييييية تيييييييييييييرتاوح بييييييين اليييسيييجييين 

لعامن ونصف والسجن خمسة اعوام".
والشيخ جاسم، ويل عهد قطر االسبق )حتى 
آب 2003(، هييييو االبيييييين االكييييييرب الميييييري قيييطييير الييسييابييق 
الييشيييييخ حييمييد بيين خليفة آل ثييياين اليييذي تيينييازل يف 
حيييييزييييييران املييييييييايض عييييين اليييسيييليييطييية البيييينييييه ويل الييعييهييد 

الشيخ تميم.

تحركات مصرية غير رسمية لمنع الخطوة..

صحيفة "المونيتور" األمريكية : إسرائيل بدأت التحرك 

للحصول على عضوية دولة مراقبة باالتحاد األفريقي
نيييييييييييييييييويييييييييورك-نييييييييقييييييييلييييييييت صييييييحيييييييييييييفيييييية "املييييييييونيييييييييييييييييتييييييييور" 
األمييريييكييييية عييين ميييصيييدر دبيييليييوميييايس بييالييخييارجييييية 
املصرية قوله إن القاهرة لديها معلومات ببدء 
تيييحيييركيييات إسييرائيييييلييييية رسيييمييييييية، لييتييجييديييد طلبها 
بييييياليييييحيييييصيييييول عيييييييىل عيييييضيييييويييييية االتييييييييحيييييييياد األفيييييرييييييقيييييي 
كدولة مراقبة، وهو الطلب الييذي تقدمت به 
إسرائيل قبل عشر سنوات، واستطاعت مصر 

حينئذ الوقوف ضدها.
وأضيييياف امليييصيييدر، الييييذي رفيييض الييكييشييف عن 
هويته، إن إثيوبيا وكينيا أكرث الدول األفريقية 
سييييعيييييييييا ليييييتيييييميييييريييييير هييييييييييذا الييييييييييقييييييييييرار، ودعييييييييييييييوة الييييييييييدول 
األعضاء يف االتحاد األفريقي للتصويت لصالح 
قبول عضوية إسرائيل، وعزا هذه التحركات 
إىل مجموعة املصالح الييتييي تييربييط هييذه الييدول 
بإسرائيل. بينما صرح مصدر أمني للصحيفة 
قائال: "نراقب بحذر التحركات اإلسرائيلية يف 
املحيط األفريقي، ولدينا العديد من الخطط 
ملييواجييهيية أي عييمييليييييات قيييد تييضيير بييمييصيير، وبيييدأنيييا 
مجموعة من التحركات غري الرسمية ملواجهة 
طلب إسرائيل ومحاولة عرقلة عرض املوضوع 
يف اليييقيييمييية األفيييرييييقييييييية امليييقيييبيييلييية امليييييقيييييررة يف كيييانيييون 
اليييييييثييييييياين اليييييييييقيييييييييادم، ليييييحييييين حيييييييل مييييشييييكييييليييية تيييعيييليييييييق 
النشاط املصري يف االتحاد، ومن ثم التعامل 

بشكل رسمي مع القضية".
كييييان مييجييلييس الييسييلييم واألميييييين اإلفيييرييييقيييي قد 
عيييليييق اليييينييييشيييياط امليييييصيييييري يف االتييييييحيييييياد يف أعيييقييياب 

اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مريس.

وأضاف املصدر األمني الذي لم يكشف عن 
هييويييتييه أيييضييا، أن الييقيياهييرة تعتمد عييىل تكثيف 
االتيييييييييصييييييييياالت والييييييتييييييحييييييركييييييات مييييييين خيييييييييالل جييياميييعييية 
الدول العربية، وذلك بهدف الخروج بموقف 
مييشييرتك ميين قييبييل الييييدول الييعييربييييية األعيييضييياء يف 
االتييحيياد األفييريييقييي يييرفييض الييطييلييب اإلسييرائييييييل، 
عىل أن يؤكد رفض املمارسات اإلسرائيلية يف 

فلسطن، وعدم الثقة بالدولة العربية.
وعىل الجانب اآلخيير، صرح مصدر رسمي 
يعمل يف الييدائييرة األفريقية يف جامعة الييدول 
للصحيفة قييائيياًل إن "املييوقييف يف داخييل جامعة 
اليييييدول الييعييربييييية ال يييمييكيين أن يييصييب بييالييضييرورة 
ليييييصييييياليييييح ميييييصييييير يف هييييييييييذه امليييييييسيييييييألييييييية، ألن بيييعيييض 
الدول العربية مثل قطر واملغرب لديها مصالح 
مييييييبيييييياشييييييرة ميييييييع الييييييييييييييدول األفييييييريييييييقييييييييييييية، وإسييييييرائيييييييييييييل 
تييييتييييدخييييل بييييأشييييكييييال ميييخيييتيييليييفييية يف هيييييييذه املييييصييييالييييح. 

فلدى املغرب جالية يهودية كبرية".
أضاف املصدر أنه "ال يمكن حسم مواقف 
بيييعيييض اليييييييييدول اليييعيييربييييييية اإلفييييريييييقييييييييية تييييجيييياه هيييذه 
الييييقييييضييييييييية، لييييكيييين ميييييا تييييقييييوم بيييييه مييييصيييير هيييييو ميييجيييرد 
اتصاالت لتشكيل ورقة ضغط عىل بقية الدول 
األفريقية حتى ال توافق عىل طلب إسرائيل"، 
مؤكداً أن مصر ليس لديها اآلن أصوات قوية 
تساند موقفها، أو تعمل لصالحها يف املحيط 
األفييريييقييي. وحييسييب مييا أفييياد مييصييدر دبلومايس 
مصري يف إحدى الدول األفريقية للصحيفة، 
فيييييييإنيييييييه وعيييييييييييىل امليييييييسيييييييتيييييييوى اليييييييدبيييييييليييييييوميييييييايس وصييييلييييت 

تعليمات رسمية من مؤسسة الرئاسة ووزارة 
الييييخييييارجييييييييية إىل اليييييسيييييفيييييارات املييييصييييرييييية يف الييييييدول 
األفييييريييييقييييييييية، لييتييكييثيييييف االتييييييصيييييياالت بييييهييييدف رصيييد 
أي تيييييييطيييييييورات بيييييشيييييأن هييييييييذه الييييقييييضييييييييية، وتييييقييييديييييم 
مجموعة من االقرتاحات بمشروعات جديدة 
تيييييربز االهيييتيييميييام املييييصييييري بييتييقييوييية اليييعيييالقيييات مييع 

الدول األفريقية.
وقيييييييييال امليييييصيييييدر اليييييدبيييييليييييوميييييايس إن "الييييتييييخييييوف 
اليييييرئييييييييييييس ليييييييييدى ميييييصييييير مييييييين انيييييضيييييميييييام إسيييييرائيييييييييييل 
كييييعييييضييييو ميييييييراقيييييييب إىل االتييييييييحيييييييياد األفيييييييرييييييييقيييييييي، هيييو 
الييعييمييل ضيييد مييصييالييح مييصيير يف ميينييطييقيية حييوض 
النيل، وهو ما تعاين منه مصر بالفعل جراء 
تييصيياعييد اليييخيييالف بييسييبييب اتييفيياقييييية عيينييتيييييبييي الييتييي 
تييحييرم الييقيياهييرة ميين حصتها التاريخّية يف مياه 
النيل التي تقدر بي55.5 مليار مرت مكعب وفق 

اتفاقّية 1959".
وأضاف املصدر الدبلومايس أن دفع إثيوبيا 
وكينيا بشكل رئييييييس ودعيييوة بقية اليييدول إىل 
التصويت باملوافقة عىل انضمام إسرائيل إىل 
االتحاد اإلفريقي، من شأنه أن يؤكد مخاوف 
مييييصيييير بيييييشيييييأن تيييييحيييييركيييييات إسييييييرائيييييييييييييل، يف الييييوقييييت 
الييييذي تييؤكييد فيييييه املييعييلييومييات األميينييييية اسييتييغييالل 
إسرائيل املشاكل والنزاعات القائمة يف منطقة 
حييوض النيل وعملها عييىل بيينيياء عييالقييات قوية 
مع الصف الثاين والثالث من الزعماء األفارقة 
بهدف تأمن مصالحها وتقويض سلطة مصر 

يف أفريقيا.

السيناتور ليندسي جراهام وراء تعطيل المساعدات األمريكية االقتصادية لمصر.. 

ثالثة جمهوريين بمجلس الشيوخ يضغطون 
على كيري النتقاد الوضع في مصر.. وضرورة 

حماية الحكومة للمسيحيين وكنائسهم
نيويورك-نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن 
مسئولن أمريكين ومساعدين بالكونجرس 
امليييييييييسييييييييياعيييييييييدات  مييييييييييين  حيييييييييزمييييييييية  أول  إن  قيييييييييوليييييييييهيييييييييم، 
االقتصادية التي تقدمها إدارة الرئيس بيياراك 
أوبييييييياميييييييا تييييييواجييييييه عييييقييييبيييية يف اليييييكيييييونيييييجيييييرس، حيييييث 
يعطل سيناتور جمهوري بارز تحويل 60 مليون 
دوالر لييربنييامييج لتحفيز االسييتييثييمييار اليييخييياص يف 

اقتصاد مصر املتعرث.
وكانت إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما 
قيييد قييييررت يف وقييييت سييابييق مييين الييشييهيير الييجيياري 
تييييعييييليييييييييق الييييييكييييييثييييييري ميييييييين املييييييييسيييييييياعييييييييدات الييييعييييسييييكييييرييييية 
السنوية ملصر، إال أن اإلدارة تعهدت يف نفس 
الوقت بالحفاظ عىل العالقات اإلسرتاتيجية، 
وسيييييعيييييت ميييييييؤخيييييييراً إىل اليييييحيييييصيييييول عييييييىل ميييوافيييقييية 
اليييكيييونيييجيييرس عيييىل جييييزء مييين املييييسيييياعييييدات، الييتييي 
يفرتض أن تذهب إىل صيينييدوق دعييم املشاريع 
املصرية األمريكية الييذي تييم تأسيسه يف ذروة 

ثورة 25 يناير.
وأشيييارت الوكالة إىل أن الييصيينييدوق، وبييدال 
مييين امليييسييياعيييدات الييحييكييومييييية الييتييقييليييييدييية، يييقييدم 
رأس ميييييييال مييينيييخيييفيييض اليييتيييكيييليييفييية لييلييمييسييتييثييمييرييين 

لتحفيز نمو القطاع الخاص، واألسواق األكرث 
تنافسية يف االقتصاد املصري الذي يعاين من 
انهيار السياحة والرتاجع الحاد يف االستثمار 

األجنبي عىل مدار العامن ونصف املاضين.
لييييييييييكيييييييييين حييييييييييتييييييييييى هييييييييييييييييييييذه األميييييييييييييييييييييييييييييييييييوال امليييييييخيييييييصيييييييصييييييية 
لييييدعييييم القييييتييييصيييياد تيييثيييري ميييشيييكيييالت لييييييدى أعيييضييياء 
الكونجرس، الذين انتقد العديد منهم إدارة 
أوباما لعدم وقييف املساعدات ملصر بعد عزل 
مييييييييييييريس، والفييييييتييييييقييييييارهييييييا إلسيييييرتاتيييييييييييجييييييييييية واضيييييحييييية 

إلرساء االستقرار يف مصر.
وقيييييييد أعييييليييين الييييسييييييييينيييياتييييور الييييجييييمييييهييييوري الييييبييييارز 
لينديس جراهام، الذي زار مصر يف آب املايض 
مييييييع جييييييييون ميييييياكيييييين،وهييييييو أييييييضيييييا أعييييييييىل ميييسيييئيييول 
جييمييهييوري يف لجنة املخصصات الفرعية التي 
تييييييشييييييرف عيييييييىل امليييييييسييييييياعيييييييدات األجييييينيييييبييييييييييية بيييميييجيييليييس 
الشيوخ، أنه يحول دون تقديم هذه األموال، 
وحيييتيييى يييييري مييصيير تييمييى نييحييو الييديييمييقييراطييييية، 
فإنه سيستمر يف تقييد األموال، حسبما قال 
املييتييحييدث بيياسييمييه يف بيييييان، وأضيييياف إنيييه يعتقد 
أن دافيييييعيييييي الييييضييييرائييييب األمييييريييييكييييييييين يييسييتييحييقييون 
تفسري واضيييح بمصري سياسة الييرئيييييس أوبييامييا 

تحديدا إزاء مصر.
رضيييييييييييييا  عييييييييييييييييييييييييييدم  عيييييييييييييييييييىل  أخييييييييييييييييييييييييييييييييرى  إشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارة  ويف 
امليييييييشيييييييرعييييييين األميييييييرييييييييكييييييييييييييين عييييييييين ميييييييصييييييير، حيييسيييبيييميييا 
تييييقييييول أسييييوشيييييييييتييييدبييييرس، أرسيييييييل ثييييالثيييية أعيييضييياء 
جيييميييهيييوريييين بيييميييجيييليييس الييييشيييييييييوخ خيييطيييابيييا ليييوزيييير 
الخارجية األمييرييييك جييون كييريي أمييس االول، 
يييضييغييطييون فيييييه مييين أجييييل أن ييينييتييقييد الييعيينييف يف 
مصر ويؤكد عىل ضييرورة أن تحرتم الحكومة 

املؤقتة األقليات واملسيحين.
وأوضييييحييييت أسيييوشيييييييتيييدبيييرس، أن الييييواليييييات 
املييييييتييييييحييييييدة سييييييتييييييواصييييييل تييييييقييييييديييييييم الييييييييدعييييييييم ملييييييصيييييير يف 
مجاالت الصحة والتعليم ومكافحة اإلرهاب 
وقطع الغيار العسكرية والتدريب والتعليم 
الييييعييييسييييكييييري، واملييييييسيييييياعييييييدات األميييينييييييييية يف سييييييينييياء 
التي زادت فيها حدة الهجمات التي تستهدف 

الشرطة والجيش.
وتييييعييييلييييق واشييييينيييييطييييين أييييييضيييييا 20 مييييليييييييييون دوالر 
مساعدات نقدية لحن حدوث "تقدم موثوق 
به نحو حكم شامل من خالل انتخابات حرة 

ونزيهة".

من الصعب أن يصمد البشير ضد الضربات من كّل صوب..

اإلصالحيون يطالبون النظام السوداني بفك االرتباط 
بين الحزب الحاكم والدولة والحركة اإلسالمية  

 الخرطوم ي قد يصعب أن يصمد الرئيس 
عمر حسن البشري أكرث مما صمد، مع تزايد 
مظاهر التصدع يف عالقته وحزبه الحاكم، 
بيييميييجيييتيييميييع سييييييييييوداين يف أوج الييييغييييضييييب، يييييرى 
دولته تصاب بمزيد من االنهيار، كما يقول 

املراقبون.
ويييواجييه نظام الرئيس الييسييوداين منتهى 
امليييحييينييية يف الييييقييييوت اليييييراهييييين، وهيييييو ييييييرى حييزبييه 
اإلسالمي والحكومة املنبثقة عنه، يعيشان 
يف حالة عزلة قاتلة يف عالقاتها مع املعارضة 
الييييداخييييلييييييييية واليييييعييييياليييييم اليييييخيييييارجيييييي. ييييييضييييياف إىل 
ذليييييييك حيييياليييية اليييتيييشيييظيييي الييييتييييي يييييواجييييهييييهييييا حييييزب 
املؤتمر ميين الييداخييل مييع تييزايييد نسبة الرفض 
الخييتيييييارات الييحييزب السياسية واالقييتييصييادييية 
واالجيييتيييمييياعييييييية بيييين أعيييضيييائيييه إىل حييييييدود %90 

منهم.
وأكيييييييييييد قييييييائييييييد اليييييتيييييييييييار اإلصييييييييالحييييييييي يف حيييييزب 
املييييؤتييييميييير الييييحيييياكييييم غيييييييازي صييييييالح الييييدييييين اميييس 
أن اإلصيييييييييييالح اليييييييييذي ييييييدعيييييو إليييييييييييه هييييييو ورفييييياقيييييه 
لييييييييه يييييتييييمييييثييييل "يف فييييييييك االرتييييييييييبيييييييييياط بيييييييين اليييييحيييييزب 
الييييييييحيييييييياكييييييييم وحييييييييكييييييييوميييييييية اليييييييييخيييييييييرطيييييييييوم واليييييييحيييييييركييييييية 
اإلسييييالمييييييييية، تييحييقيييييقييا ليييليييعيييدالييية االجيييتيييمييياعييييييية 

ومنعا لالزدواجية".
ودعا صالح الدين كما نقلت عنه صحيفة 
"اليييييخيييييرطيييييوم" إىل اعييييتييييميييياد مييييبييييدأ االنيييتيييخيييابيييات 
لتقلد املناصب التنظيمية، وإلغاء التعين 
واالليييييييتيييييييزام اليييييتيييييام بيييميييبيييدأ فييييرتتيييين كيييحيييد أقيييى 

لتويل املسؤولية عىل جميع املستويات.
ويف وقييييت سيييابيييق، دعييييا اإلصيييالحيييييييون إىل 
وضع حد إلجراءات التقشف التي لم تخضع 
ملوافقة الييربملييان. وطلبوا أن تعهد السياسة 
االقييييتييييصييييادييييية إىل "مييييحييييرتفيييين" مييييع ميييسييياعيييدة 

أعضاء يف أحزاب سياسية أخرى.
ودعيييييييييييييييييييوا ميييييييييين جيييييييهييييييية أخييييييييييييييييرى بيييييتيييييعيييييوييييييضيييييات 
لييجييرحييى وقييتييىل الييتييظيياهييرات وبيييوقيييف الييرقييابيية 
واحييييييييييييييييييرتام اليييييييحيييييييرييييييييات بيييييميييييا يف ذلييييييييييك الييييتييييجييييمييييع 
تيييصييينيييييييفيييات  الييييسييييلييييمييييي، واليييييييييسيييييييييودان يف أدىن 
الدول يف مجال الفساد والتنمية اإلنسانية 

وحرية الصحافة.
ويقول محللون إن البشري يف هذه املرحلة 
أصبح وحيدا يف مركب تتقاذفه العاصفة، 
باستثناء قلة من االنتهازين الذين ما يزالون 
يييدعييمييونييه ألن مييصييالييحييهييم شيييدييييدة االرتيييبييياط 
ببقائه يف السلطة، وذلك بعد أن شرع عدد 

كبري من "اإلخوة" يف االنفضاض عنه.
وقال غازي صالح الدين "إنهم لن يقفزوا 
ميييين سييفييييينيية حيييييزب امليييؤتيييمييير اليييوطييينيييي الييحيياكييم 
وهييييييييي تييييييغييييييرق، وأن مييييجييييمييييوعيييية اإلصييييالحييييييييين 
بيييييييييييياقييييييييييييون بييييييالييييييسييييييفييييييييييييينيييييية إلصييييييييييالحييييييييييهييييييييييا حييييييييتييييييييى لييييو 
أبعدونا". واتخذ حزب املؤتمر الحاكم قرارا 
بتجميد عضوية 31 عضوا من قيادات الحزب 
املوقعن عىل "مذكرة اإلصالحين" احتجاجا 
عىل الييقييرارات االقتصادية ورفييع الدعم عن 

املحروقات والتي أدت للمظاهرات الشعبية 
اليييييتيييييي راح ضيييحيييييييتيييهيييا نييييحييييو 70 شييييخييييصييييا وفيييقيييا 

إلحصائيات وزارة الصحة السودانية.
وأشييييار الييقيييييادي اإلصيييالحيييي إىل أن نسبة 
90% مييييييييين أعيييييييييضييييييييياء اليييييييييحيييييييييزب كيييييييييانيييييييييوا رافييييييضيييييين 
للسياسات االقتصادية األخرية التي تسببت 

يف اندالع املظاهرات.
وبينما يسعى الشق اإلصالحي يف حزب 
املييؤتييميير، يف مييحيياوليية تييبييدو لييلييكييثييرين يييائييسيية، 
إىل تغيري ما يمكن تغيريه من أدبيات الحزب 
يف عيييالقيييتيييه بييالييسييلييطيية وبييييياليييييقيييييرارات الييخييطييرية 
امليييييينييييييجييييييرة عييييييين هيييييييييذه الييييييعييييييالقيييييية عيييييييىل ميييسيييتيييقيييبيييل 
الييييبييييالد واإلنيييييسيييييان فيييييييهيييا، تيييتيييحيييرك عييييىل نييطيياق 
آخر القوى االجتماعية الرافضة اصال لبقاء 
نييظييام تييصييفييه بييالييفييشييل وتييتييهييميية بييالييتييسييبييب يف 
تييدمييري ميييقيييدرات اليييسيييودان، لييحييشييد الشعب 
الييييسييييوداين اليييغييياضيييب بييكييل أطيييييييافيييه يف اتييجيياه 
الرتكيز عىل مطلب واحييد واسييايس أال وهو 
رحيييييل اليينييظييام كييحييل وحيييييد إلنييقيياذ مييا يمكن 

إنقاذه يف البالد.
وأكييييييييييد عييييييييالء الييييييدييييييين عييييبييييد اليييييرحيييييمييييين املييييدييييير 
الييييتيييينييييفيييييييييذي ليييييحيييييركييييية "تيييييييميييييييرد اليييييييييييسيييييييييييودان"، يف 
تصريح لييه ميين العاصمة املييصييرييية الييقيياهييرة، 
عيييييىل حيييتيييمييييييية "تييييييوّحييييييد مييييطييييالييييب الييييسييييودانييييييييين 
شييعييبييا وقيييييييييييادات سييييييياسييييييية، واليييييوقيييييوف صييفييا 
واحيييييييييدا فيييييى عيييميييل جيييمييياعيييي واحيييييييد مييرجييعيييييتييه 
األساسية مصلحة وأمن السودان، وإنهاء 
النظام الييحييايل بقيادة الرئيس عمر البشري 

بثورة شعبية وطنية بيضاء".
وأوضيييييييييح عيييبيييد الييييرحييييميييين، يف لييييقيييياء بييمييركييز 
مييييييصيييييير لييييييلييييييدعييييييم اليييييييسيييييييييييييييايس والييييييييييقييييييييييانييييييييييوين، أن 
"الثورة تجاوزت مرحلة التخطيط والتنظري 
إىل مرحلة التنفيذ، إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من البالد وإخراجها من براثن النظام الذي 
دمييييير وحييييدتييييهييييا، واألهيييييييم اليييتيييوحيييييييد الييسيييييايس 
اليييييييييذي ييييييقيييييود ليييييوضيييييع خييييريييييطيييية طيييييرييييييق وطييينييييييية 
تيييرسيييم ميييالميييح اليييييسيييييودان اليييدييييميييقيييراطيييي بييعييد 
رحيييييييل الييينيييظيييام، لييتييجيينييب الييييوقييييوع يف أخيييطييياء 

التجارب السابقة".
وقالت مصادر مقربة من حركة "تمرد" 
اليييييييسيييييييودانييييييييييييييية إن اليييييييييفيييييييييرتة اليييييقيييييليييييييييييلييييية الييييييقييييييادميييييية 
سييتييشييهييد زخييمييا سييييياسيييييا بييياألحيييداث الييجييارييية 
يف البالد، تتمثل يف قيام الحركة بخطوات 
تهدف لتوحيد صفوف املعارضة السودانية 
والييخييطيياب الييسيييييايس، لتحقيق األهييييداف يف 
الييتييحييرر مييين ربييقيية نييظييام االنيييقيييالب االسييالمييي 
الييعييسييكييري الييجيياثييم عيييىل صييييدور الييسييودنييييين 
مييينيييذ عيييقيييود ميييين الييييزميييين. وكييييييان حيييييزب املييؤتييميير 
ذي الجذور اإلسالمية قد استلم السلطة يف 
السودان بانقالب عسكري يف حزيران 1989، 
أطلق عليه بعد ذلك "ثورة اإلنقاذ الوطني". 
وييييييييعيييييييد الييييييييحييييييييزب امييييييييييتييييييييييدادا لييييلييييفييييكيييير اإلسيييييييالميييييييي 
الييسيييييايس يف الييسييودان املييرتييبييط بشكل وثيق 

بيييشيييخيييصييييييية حييييسيييين عييييبييييد الييييلييييه الييييييرتابييييييي امليييفيييكييير 
اإلسالمي والقانوين املعروف.

ويعترب الرتابي عييرآب اإلسييالم السيايس 
يف السودان.

ويف كيييانيييون األول مييين عييييام 1999، أصيييدر 
الييييرئيييييييييس اليييبيييشيييري مييييرسييييومييييا أعييييليييين فيييييييه حيييالييية 
الييييييطييييييوارئ يف الييييبييييالد لييييفييييرتة ثييييالثيييية أشييييهيييير كييمييا 
أمر بحل الربملان مانعا بذلك نقاشا برملانيا 
مييين أجييييل إجيييييراء تييعييديييل دسيييتيييوري يييحييد من 

سلطات الرئيس.
وعيييييييييييييىل اثييييييييييييير هيييييييييييييذه اليييييييييييييييقيييييييييييييييرارات تييييييييييم اقيييييييصييييييياء 
الرتابي من الحكومة وتم تجريده من كافة 
صالحياته، وانشق من حزب املؤتمر مؤسسا 

حزبا جديدا سماه حزب املؤتمر الشعبي.
وييييييييصيييييييف ميييييييعيييييييارضيييييييون سييييييييودانيييييييييييييييييون نييييظييييام 
البشري بالدموي والقمعي لكل من يرفض 
سياساته. وخاض البشري بسبب ذلك حروبا 
ال تنتهي يف جنوب وغرب وشرق السودان. 
وانيييتيييشيييرت يف عييهييده "الييجييهييوييية والييعيينييصييرييية 

البغيضة بن ابناء الشعب السوداين".
وشييييييهييييييد االقييييييتييييييصيييييياد اليييييييييسيييييييييوداين يف عييييهييييدة 
الييييبييييشييييري وخيييييياصيييييية بييييعييييد انيييييفيييييصيييييال الييييجيييينييييوب، 
تييييييييدهييييييييورا شيييييييدييييييييدا صيييييييييار سييييبييييبييييا ميييييبييييياشيييييرا يف ميييا 
يييواجييهييه اليينييظييام مييين غييضييب شييعييبييي بييعييد أن 
أدت قييييييراراتييييييه إىل ارتيييييفييييياع ميييجييينيييون ليييألسيييعيييار 
يييصييعييب أن ييييقيييدر عييليييييه عيييميييوم اليييسيييودانييييييين 
يف ظل محدودية الدخل واستئثار منتسبي 
املييؤتييميير الييوطيينييي بييكييل فييييرص الييعييمييل القليلة 

يف البالد.
ورغم كل مظاهر الفشل الذي جلبه عىل 
البالد، ال يخجل النظام اإلسالمي الحاكم 
يف السودان أو ما بقي منه، من االستمرار 
يف الييييتييييشييييبييييث بييييالييييسييييلييييطيييية ولييييييييو أدى ذلييييييييك إىل 
استخدام القوة املفرطة ضد جموع املحتجن 
عىل تدهور املقدرة الشرائية للمواطن وغالء 
املعيشة وارتيييفييياع حيييدة الييفييقيير يف الييبييالد التي 
تتجه راسيييا نييحييو اإلفييييالس بسبب مييا يرونها 
من سياسة فاشلة لحكومة الجرنال البشري. 
وانييييييدلييييييعييييييت تييييييظيييييياهييييييرات عييييييارميييييية يف 23 ايييييلييييول 
رافعة شعارات "حرية" و"ليسقط النظام"، 
وذليييك بعد قيييرار الحكومة بييرفييع الييدعييم عن 
املييحييروقييات يف حركة احتجاج غييري مسبوقة 

منذ وصول البشري اىل السلطة يف 1989.
واسفر قمع التظاهرات عن اكييرث من 200 
قتيل يف صفوف املتظاهرين، بحسب منظمة 
العفو الدولية، وبن 60 اىل 70 قتيال بحسب 
الييسييلييطييات الييتييي قييالييت انييهييا تييدخييلييت عييىل اثيير 
اعمال عنف او هجمات عىل محطات توزيع 

الوقود ومفوضيات للشرطة.
وردا عىل االحتجاجات، دافع عمر البشري 
عن قرار حكومته قائال إنه يرمي اىل تفادي 
انهيار االقتصاد، رغم أن هذا القرار أدى اىل 

ارتفاع اسعار املحروقات إىل نحو 60 باملئة.


