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 عدن ـ أ.ف.پ: تظاهر آالف االشــــخاص امس في جنوب 
اليمن مطالبني االمني العام للجامعة العربية عمرو موســــى 
الذي يزور صنعاء، بدعم انفصال اجلنوب عن الشمال، وذلك 

بحسب شهود عيان.
  وسار اكثر من ١٠ آالف متظاهر في الضالع وآالف املتظاهرين 
فــــي احلبيلني في محافظة حلــــج واآلالف كذلك في محافظة 
ابني، وذلك مبناسبة زيارة موسى الذي وصل الى العاصمة 

اليمنية حامال افكارا حلل االزمة في شمال اليمن حيث تدور 
حــــرب بني القوات احلكومية والتمرد احلوثي الزيدي منذ ١١ 

اغسطس املاضي.
  وافاد بعض منظمي التظاهرات بأن االعداد جتاوزت ٢٠ ألف 
متظاهر في كل من الضالع واحلبيلني. وبحسب شهود عيان، 
رفع املتظاهرون شعارات مطالبة بانفصال اجلنوب وبدعم 

اجلامعة العربية لـ «فك االرتباط» بني اجلنوب والشمال. 

 يمنيون جنوبيون يطالبون موسى بدعم االنفصال

 المواجهات في القدس تهدد بانفجار «برميل البارود» 
 قوات االحتالل تعزز وجودها وتهدد باقتحام األقصى وتعتقل رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح 

(أ.ف.پ.)   متطرفون يهود يجوبون شوارع القدس احملتلة بحراسة القوات االسرائيلية احتفاال بعيد العرش اليهودي 

  القـــدس احملتلـــةـ  أ.ف.پـ  
كونا: ارتفع منسوب التوتر في 
مدينة القدس احملتلة أمس، مع 
ابقاء شرطة االحتالل اإلسرائيلية 
على حال التأهب ناشـــرة آالف 
العناصر واعـــالن عزمها اعادة 
املبارك  اقتحام املسجد األقصى 
مما يهدد بانفجار «برميل البارود» 

في املنطقة.

  القيود المفروضة

   وفـــي وقت ابقت الشـــرطة 
القيود املفروضة للدخول  على 
الى باحة االقصى، ملن هم دون 
اخلمسني من العمر، انطلقت أمس 
مسيرة شعبية وتظاهرة حاشدة 
بالقـــرب من باب األســـباط في 
القدس احملتلة، ملواجهة املسيرات 
التي نظمها عشـــرات االالف من 
املتطرفني اليهود وسط حراسة 
أمنية إسرائيلية مكثفة، مبناسبة 
عيد (العرش) او املظلة الذي بدأ 
األحد املاضي ويستمر أسبوعا.

   وقالت مصـــادر محلية إن 
املشاركني في املسيرة من مدينة 

القدس احملتلة وفلسطينيي ٤٨ 
هتفوا لنصـــرة األقصى املبارك 
وفك احلصار عنه، فيما أحاط عدد 
كبير من عناصر شرطة وجنود 
االحتالل باملســـيرة، وحاولوا 
قمع املشـــاركني فيها واالعتداء 

عليهم.
   وأضافـــت «أنه حضرت إلى 
املنطقة في وقت الحق تعزيزات 
أمنيـــة إســـرائيلية، ومت إغالق 
الشـــارع الرئيســـي املؤدي إلى 
العمـــود، وبلدة  مناطق (رأس 
سلوان، ووادي اجلوز، ووسط 

ومركز القدس).
   وتابعـــت املصادر أن جنود 
االحتالل لبسوا اخلوذات واعتلوا 
اليوســـفية  التالل في مقبرتي 
والرحمة في باب األسباط متهيدا 
ملهاجمة املشـــاركني باملســـيرة 

واالعتداء عليهم.
   قبـــل ذلـــك، أعلـــن الناطق 
باسم الشرطة شمويل بن ربي 
«تعّني علينـــا االبقاء على حال 
التأهب وانتشارنا املكثف بسبب 
سلسلة االحداث التي وقعت مساء 

االثنني وأدت الى توقيف عشرين 
فلسطينيا».

   واضاف ان «الفي رجل بني 
شرطيني وخفر احلدود انتشروا 
في القدس الشرقية» تفاديا الي 

مواجهات مع الفلسطينيني.
   اما في املسجد األقصى املبارك، 
فقد قالت مصادر فلسطينية في 
تصريحـــات صحافية ان قوات 
االحتـــالل االســـرائيلية رفعت 
أمـــس للحرم  حصارهـــا فجر 
القدســـي مؤقتا، بعد ان رفض 
الى طلب  املعتكفون االستجابة 
الشـــرطة باخلروج من املسجد 

االقصى. 

  محاصرة األسوار

  اال ان املصادر أكدت أن قوات 
االحتالل هددت باعادة محاصرة 
اسوار وبوابات املسجد االقصى 
في وقت الحق الخراج نحو ٢٠٠ 
فلسطينيا معتكفني في الداخل منذ 
مساء السبت املاضي للدفاع عن 
احلرم ومنع أي محاولة القتحامه 
من قبل املتطرفني اليهود احملتفلني 

بعيد العرش.  وفي شأن متصل 
اعتقلت الشرطة االسرائيلية مساء 
امس رئيس احلركة االسالمية 
الشـــمالي داخل اخلط  اجلناح 
االخضر الشيخ رائد صالح في 
القدس الشـــرقية واقتادته الى 

التحقيق في مقر للشرطة.
  وذكرت االذاعة االسرائيلية 
العامة ان قوة من الشرطة ووحدة 
حرس احلدود االسرائيلية اعتقلتا 
الشيخ صالح لدى وصوله الى 
خيمة اعتصام احتجاجية على 
اغالق احلرم القدسي مقامة في 
حي وادي اجلوز احملاذي للبلدة 

القدمية في القدس.
ان  الى    واشـــارت املصـــادر 
مواجهـــات اندلعت صباح أمس 
بني اجليش االسرائيلي وطلبة 
املدارس حيث استخدم اجليش 
لتفريقهم الغاز املسيل للدموع.

  اسفرت مواجهات االمس عن 
الثالثاء  جرح جندي اسرائيلي 
بسكني في حاجز تفتيش في مخيم 
شـــعفاط لالجئني شمال القدس 
حيث رشق عشرات الفلسطينيني 

الشرطة باحلجارة.
   كذلك اشير الى رشق باحلجارة 
عند حاجز قلنديا العسكري بني 
القـــدس ورام اهللا فـــي الضفة 
الغربية، وفي حي رأس العمود 
الفلسطيني حيث اعتقل عشرة 

متظاهرين.

  طابع قومي

   وقد اتخذ هذا احلدث الرياضي 
الشعبي خالل السنوات االخيرة 
طابعا قوميـــا متطرفا للتعبير 
عن متســـك اســـرائيل بالقدس 
التي اعلنتها عام ١٩٨٠ «عاصمة 
اسرائيل االبدية املوحدة» رغم 

معارضة االسرة الدولية.
   وتنظم املسيرة كل سنة في 
عيد العـــرش او «عيد املظالت» 
حيث ســـتعبر املسيرة االحياء 
العربية في القدس الشرقية مما 
يثير مخاوف من اندالع مواجهات 
تذكر مبواجهات انتفاضة االقصى 
التي اندلعت احتجاجا على زيارة 
رئيس الوزراء االسرائيلي السابق 

ارييل شارون.  

 عواصم ـ هدى العبود والوكاالت 
  بعيون ملؤها األمل برأب الصدع، 
يتطلع العالم العربي واالسالمي الى 
الزيارة التاريخية التي يبدؤها خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز الى سورية اليوم والقمة 
التي يعقدها مع الرئيس السوري 
بشار األسد بالتزامن مع احتفاالتها 
بالذكرى الـ ٣٦ النتصارات حرب 

تشرين التحريرية. 
  وقد كشـــفت مصادر مطلعة 
علـــى زيـــارة خـــادم احلرمني 
الشريفني لدمشق ان احملادثات 
بني القيادتني ســـتتمحور حول 
أولهما  عنوانني ال ثالث لهمـــا، 
ملف العالقـــات الثنائية، آخذة 
في االعتبار أنه مت تعيني سفير 
ســـعودي جديد في دمشق هو 
العيفان  عبداهللا بن عبدالعزيز 
فيما يســـتعد السفير السوري 
اجلديد لدى الرياض وزير اإلعالم 
السوري السابق مهدي دخل اهللا 
للتوجه إلى اململكة في غضون 
األيام املقبلة، بعدما أعلن رسميا 
عن قبـــول أوراق اعتماده، ومن 
املتوقع أن يتفرع ملف العالقات 
الثنائية، من السياسة إلى األمن 
وما بينهما من عناوين اقتصادية، 
خاصة في ظل حتديات مشتركة 
للبلدين، أبرزها حتدي مواجهة 
اإلرهاب، ومن العالقات الثنائية، 
إلى ملف الوضـــع العربي، بدءا 
باملوضوع الفلسطيني، في ظل 
فشل املبادرة األميركية في جتميد 
االستيطان ملدة محددة، وصوال 
إلى ملف املبادرة العربية للسالم، 
وسيكون ملف العراق بندا ثانيا 
في ظل التحديات املشتركة في هذا 
البلــــد الذي عانى األمرين في ظل 
االحتالل األميركي، ومن ثم تتفرع 
امللفات، وحتما سيكون لبنان أحد 
مندرجاتها الطبيعية، في ضوء ما 
آلت إليه األمــــور بعد االنتخابات 

امللك عبداهللا  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز، للشقيقة سورية، 
بعدا إقليميا هاما، ذلك أنها تعتبر 
اختراقا لكل احملاوالت الرامية إلى 
عزل شعوب األمة العربية الواحدة، 
وجتسد في املقابل، حرصا سعوديا 
على أعلى املستويات، على سيادة 
مفاهيم اإلخاء والتواصل، وإحياء 
التقــــارب، والتضامن  مرحلتــــي 
العربيني. واعتبرت الزيارة انتصارا 
حلكمة العقل، وجتســــيدا حلجم 
اجلهود الســــعودية التي يقودها 
خادم احلرمني الشــــريفني ويدعو 
لها باســــتمرار، من أجل صياغة 
وجدان عربي واحد، مبوقف موحد، 
وبعمل مشترك، تأتي في وقت كان 
يراهن فيه كثيرون على استمرار 
حالة التباعد العربي، خاصة بني 

العواصم املؤثرة والنافذة. 
  أما صحيفــــة «املدينــــة» فقد 
اعتبرت في افتتاحيتها حتت عنوان 
«املصاحلة: إستراتيجية سعودية» 
أن «ما نشاهده اليوم من مؤشرات 
إيجابية على صعيد حتقيق الوفاق 
والتضامن العربي يشــــكل بارقة 
أمل في إمكانية أن تتخطى األمة 
العربية عتبة االنقسام واخلالف 
التي وضعتها القوى املعادية من 
خالل زرع الفنت وبؤر التوتر في 
أرجاء الوطــــن العربي مبا يعتبر 
ثمرة يانعة لهذه اجلهود الطيبة 
التي شاركت فيها وتعاونت على 
حتقيقها العديد من األطراف العربية 
- إلى جانب اململكة- وفي مقدمتها 

الشقيقتان مصر وسورية».
  ووفقا ملصادر اعالمية سعودية 
فانه مــــن املقــــرر ان يرافق امللك 
عبــــداهللا في زيارته كل من وزير 
االســــتخبارات االميــــر مقرن بن 
عبدالعزيز ووزير الثقافة واالعالم 
العمل  عبدالعزيز خوجة ووزير 
امللك  القصيبي ومستشار  غازي 

األمير عبدالعزيز بن عبداهللا. 

هم بعد مــــرور ٣٦ عاما على تلك 
احلرب مازالوا بعيدين عن حتقيق 
اهدافهــــم رغم تقدميهم عام ٢٠٠٢ 
مبادرة السالم العربية فقد رفضت 
املبادرة ومازالت  اســــرائيل هذه 
واستمرت في تعنتها وعدوانيتها 
حتى بعد ان حذرها خادم احلرمني 
الكويت عندما  الشريفني في قمة 
قال ان مبادرة السالم لن تبقى على 

الطاولة الى االبد».
  مــــن جهتها افــــردت الصحف 
السعودية افتتاحياتها أمس للزيارة 
احلدث وحتــــت عنــــوان «زيارة 
امللك لدمشــــق.. تتويج للتاريخ 
املشترك» قالت صحيفة «اليوم» 
في افتتاحيتها تكتسب زيارة خادم 

احياء التضامن العربي الذي حتول 
العرب بسبب غيابه الى لقمة سائغة 
الهيمنة والتسلط وحلقت  لقوى 
بقضاياهم وفــــي مقدمتها قضية 

فلسطني افدح اخلسائر».
   ووصفت اللقاء السوري - 
السعودي بأنه «كان على الدوام 
مصدر خير عميم لالمة العربية 
كونه احد اهم اللقاءات العربية 
املؤهلـــة لتحقيـــق املصاحلة 
العربيـــة واعـــادة اللحمة الى 
الصف العربي املمزق، معتبرة 
الثنائيـــة بني  أن «العالقـــات 
البلدين الشقيقني كانت دائما 
عالقات اخوية حارة مبنية على 
اسس راسخة من وحدة االنتماء 

القومي واملصالح املشـــتركة 
العربي  الدور  واهمية وتكامل 

واالقليمي للبلدين».
   وأكدت أن القيادتني السورية 
والســــعودية ومن خالل التعاون 
والتنســــيق والتشــــاور بينهما 
متكنتــــا من تذليــــل وجتاوز كل 
الصعوبات التي اعترضت طريق 
تطور العالقات بينهما واملضي قدما 
نحو تعزيزها ومتتينها مبا يخدم 
مصالح الشعبني الشقيقني واالمة 

العربية جمعاء.
   واضافــــت «لقد خاض العرب 
التحريرية من  حــــرب تشــــرين 
اجل اســــترجاع اراضيهم احملتلة 
واستعادة حقوقهم املغتصبة وها 

النيابية األخيرة وتكليف النائب 
ســــعد احلريري بتشكيل حكومة 

جديدة.
  واذ أكدت دمشــــق ان الزيارة 
تبعث امال قويا في احياء التضامن 
العربي وستكون مصدر خير لالمة 
العربية، قالت صحيفة «البعث» 
الناطقة بلســــان احلــــزب احلاكم 
الى  العاهل السعودي  «ان زيارة 
ســــورية في الوقت الذي حتتفل 
فيه بالذكرى الـ ٣٦ حلرب تشرين 
(اكتوبر) تستعيد ذكرى بطوالتها 
اخلالدة التي ألهمت االجيال العربية 
وأسست لنهج املقاومة الذي يشكل 
اليــــوم امل االمة فــــي دحر العدو 
الصهيوني تبعــــث امال قويا في 

 وفد قيادي فلسطيني معارض إلى ليبيا اليوم 

 عريقات يهدد بإعالن الدول التي ضغطت للتأجيل 

 صيدا: أكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس
  الليبي معمر القذافي وجه دعوات للقيادات 
الفلسطينية املعارضة لزيارة طرابلس الغرب، 
نقلها مبعوث ليبي التقى رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مشـــعل واالمني العـــام للجبهة 
الشعبيةـ  القيادة العامةـ  احمد جبريل وآخرين 
ممن كانوا يشكلون جبهة الرفض الفلسطينية 

بدعم من ليبيا وعراق املقبور صدام.
  وفي معلومات لـ «األنباء» ان الوفود غادرت 
دمشق امس، واليوم. وكان القذافي امر بإغالق 

مكاتـــب هذه التنظيمات فـــي طرابلس الغرب 
منذ عشر سنوات، وبوقف الدعم املالي عنها ما 
اضطر بعـــض هذه الفصائل الى االعتماد على 
الدعم االيراني، وتأمل الفصائل عينها إعادة فتح 

املكاتب واستئناف الدعم الليبي قريبا.
  املصادر الفلسطينية املطلعة الحظت وصول 
الدعـــوات الليبية بعد خطاب القذافي في األمم 
املتحدة الذي دعا فيه الى الدولة الفلسطينية 
الواحدة اجلامعة لليهود والعرب حتت اســـم 

«اسراطني». 

 عواصم – وكاالت: 
  هدد رئيس دائرة شؤون املفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات باإلعالن 
عن أســـماء الدول التي ضغطـــت على القيادة 
الفلسطينية لتأجيل التصويت في مجلس حقوق 
اإلنسان على تقرير بعثة تقصى احلقائق الدولية 
برئاســـة القاضي ريتشارد غولدستون بشأن 

احلرب اإلسرائيلية على غزة.
   وقال عريقات - في تصريح صحافى أمس - 
إن هذه الدول متارس حاليا ضغوطا الستئناف 
املفاوضات مع إســـرائيل بالرغم من استمرار 
االســـتيطان وحتاول تبرئة نفسها مبهاجمة 

القيادة الفلسطينية وإتهامها باخليانة.
   وأضاف:إن القيادة الفلســـطينية ستتخذ 
سلســـلة خطوات قانونية وسياســـية خالل 
اليومني القادمني للتوجه بتقرير غولدســـتون 
إلى احملافـــل الدولية ومنهـــا اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ومجلس األمن، معلنا أن الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس ينوي الطلب من 
مجلس االمن الدولي واالمم املتحدة مناقشـــة 

تقرير غولدستون.
   وأوضح عريقات أن القيادة الفلســـطينية 
ستبدأ بدراســـة اإلجراءات القانونية لتفعيل 
التقرير مبجرد عودة الرئيس محمود عباس من 
جولته اخلارجية احلالية والسبل املثلى لضمان 
محاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها، مذكرا 
بأن جرائم احلرب ال تسقط بالتقادم.  من ناحية 
أخرى، قال رئيس دائرة املفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية إن زيارة عباس إلى دمشق 
تأجلت عدة أيام النشغال القيادة السورية بلقاءات 
عربية أبرزها زيارة خادم احلرمني الشـــريفني 

عبداهللا بن عبدالعزيز اليوم.
   وجـــدد عريقـــات موقف عبـــاس الرافض 
الستئناف املفاوضات قبل الوقف التام لالنشطة 
االستيطانية مبا فيها مايسمى «النمو الطبيعي»، 

واإلجراءات في القدس الشرقية.
   وشدد على ان توقف انشطة االستيطان ليس 
شرطا بل هو التزام واستحقاق على إسرائيل في 

«خريطة الطريق»، وان السالم العادل واإلستقرار 
باملنطقة يتحقق بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه 
الوطنية املشروعة وفق الشرعة الدولية وباقامة 
دولته املستقلة بعاصمتها القدس الشريف وعلى 

حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٤.
   وأشاد عريقات باجلهود العربية املخلصة 
لتحقيق املصاحلة، خاصة اجلهود الكبيرة التي 

تبذلها مصر لتحقيق املصاحلة الوطنية.
   ودعا حركة حماس إلى التراجع عن «إنقالبها» 
والتجاوب مع اجلهود والورقة املصرية للمصاحلة 
وقال:اننا في وقت أحوج ما نكون فيه للوحدة 
الوطنية ملواجهة التحديات للشعب الفلسطيني 
واملمارسات واالجراءات االسرئيلية في القدس 
الشريف واملسجد األقصى املبارك، وباقي املدن 

الفلسطينية.
   وكان الرئيس الفلسطيني قد قال:إن طلب 
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لم يأت 
من منظمة التحرير الفلســـطينية ألنها ليست 
عضوا في مجلس حقوق اإلنســـان وأن طلب 

التأجيل مت مبوافقة وعلم الدول العربية.  

 بعد عشر سنوات من المقاطعة 

 عباس يعتزم طلب مناقشة تقرير غولدستون في مجلس األمن 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 دمشق: زيارة خادم الحرمين تاريخية تستحضر روح التضامن العربي في «أكتوبر» 
 الصحف السعودية ترى في القمة الحدث بارقة األمل في تخطي األمة عتبة االنقسام 

 الرئيس السوري د. بشار األسد  خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبد العزيز 

 أضواء على الحدث 
   اسـتبعاد أمرين: مصادر سياســــية واسعة االطالع في 
معرض متابعتها للقمة السورية - السعودية املرتقبة في 
دمشق وتأثيرها على الوضع اللبناني، تستبعد أمرين: ان 
تشكل احلكومة قبل القمة أو بالتزامن معها، وان يزور الرئيس 

املكلف سعد احلريري دمشق قبل تشكيل احلكومة.
ــريفني امللك     املصاحلة العربية: يولي خادم احلرمني الش
ــع العربي  ــة خاصة لـ «الوض ــن عبدالعزيز أهمي ــداهللا ب عب
ــن مصاحلة  ــة، بدءا م ــة - العربي ــات العربي ــة العالق وتنقي
الرئيسني املصري والسوري حسني مبارك وبشار االسد»، 
ــق  ويتطلع الى ان يكون ذلك من أولى نتائج زيارته الى دمش
ــبوع، وهي الزيارة األولى له منذ توليه العرش في  هذا األس
ــق مرات عدة  ــطس ٢٠٠٥) بعدما كان زار دمش اململكة (اغس

عندما كان وليا للعهد.
   تعديـل برنامج الزيارة: رجح متابعون أن يكون قد حصل 
تعديل على البرنامج املعد خلادم احلرمني الشريفني، خاصة 
أن التحضيــــرات كانت قد بدأت تظهــــر إلى العلن في حلب 
والالذقية، ولكن لم يقدم أي تفسير رسمي للتعديل املتعلق 
باختصار املدة من ثالثة أيام إلى يومني، واشــــارت تقارير 
صحافية واردة من سورية الى انه ايا تكن مدة الزيارة فهي 

تقتصر على دمشق فقط.
   وصول الوفود: أكدت تقارير صحافية ان الوفود االعالمية 
ــريفني وصلت الى  ــة خلادم احلرمني الش ــعودية املرافق الس
ــريفات امللكية واحلرس  ــق وكان سبقها وفد من التش دمش
ــألت فندق الفصول االربعة الذي  امللكي متهيدا للزيارة، وم
ــتقبال الوفد السعودي وكذلك فعل  استنفر كل كوادره الس

الشيراتون.
   الضغـط العربي:  شــــكك وزير اخلارجية السوري وليد 
املعلم في قدرة اجلانب العربيـ  بالوضع العربي الراهنـ  أو 
اجلانب اإلسالمي ـ بالوضع اإلسالمي الراهن ـ على الضغط 
على اإلدارة األميركية والرئيس باراك أوباما ملمارسة املزيد 
من الضغوط واجلهود لدفع اإلسرائيليني نحو تليني مواقفهم 

من عملية السالم.
  وتابع «العكس هو الصحيح نحن نلمس أن هناك حتركا 
وضغطا على اجلانب العربي التخاذ خطوات عملية تكافئ 
إسرائيل على تصلبها وتشددها، هذه اخلطوات إذا اتخذها 

أحد األطراف أقول سلفا انها ستعرقل عملية السالم».


