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اخلرطوم وكاالت: قال مس���ؤوالن في شمال السودان امس ان 
الوقت لن يسعف السودان الجراء استفتاء على مستقبل منطقة ابيي 
املنتجة للنفط بحلول املوعد النهائي في التاسع من يناير ويجب 

ان يؤخره أو أن يتوصل لوسيلة أخرى لتسوية املسألة.
وق���ال ديديري محمد احمد املس���ؤول الكبير في حزب املؤمتر 
الوطني احلاكم بالسودان انه من الواضح جدا انه من غير املمكن 
االن اجراء اس���تفتاء ابيي يوم التاسع من يناير 2011، واضاف انه 

مت االتفاق على ان ذلك لم يعد عمليا. وتابع انه مت االتفاق على أن 
حتاول احملادثات القادمة بني الش���مال واجلنوب البحث عن بدائل 
اخرى. كذلك قال وزير التعاون الدولي جالل يوسف الدغير في نفس 
املؤمتر الصحافي ان احلكومة ستكون منفتحة على اقتراح بتأخير 
االستفتاء لشهور قليلة. وردا على تصريحات املسؤولني قال حاكم 
ابيي دينغ اروب كول لوكالة فرانس برس ان ارجاء االستفتاء حول 

هذه املنطقة النفطية السودانية املتنازع عليها »غير مقبول«.

السودان: الحزب الحاكم يطالب بتأجيل استفتاء أبيي أو إيجاد بديل عنه

انتقادات واسعة من مسلمي هولندا: كيف يمكن الفصل بين الدين  ومعتنقيه؟ 

هولندا تسقط تهمة »اإلهانة« عن فيلدرز: أساء لإلسالم وليس للمسلمين!
أمس���تردام: أعلن املدعي العام الهولندي برجيت فان روس���يل 
في أمستردام أمس األول إسقاط تهمة إهانة املسلمني من مجموعة 
التهم املوجهة ضد زعيم اليم���ني املتطرف وعضو البرملان غيرت 

فيلدرز.
وقال روس���يل »ينبغي تبرئة فيلدرز من تهمة إهانة املسلمني 
واملهاجرين، ألن تصريحاته التي أدلى بها كانت ذات صلة باإلسالم 
نفسه كدين وليس املسلمني، فعندما شبه القرآن بكتاب »كفاحي« 
لهتلر، ووصف الدين اإلسالمى بالنظام الشمولي، كان يقصد اإلسالم 

كدين وليس باملسلمني«.
واضاف: »ان املتهم استخلص بناء على ذلك استنتاجات سلبية 
عن اإلسالم وليس املسلمني، أو الذين ينتمون لإلسالم، وقد تكون 
تصريحاته حول اإلس���الم مسيئة للمسلمني، ولكن ال تتأذى منها 

جموع املسلمني انطالقا من اإلهانة«.
وتابع روس���يل: »أما تهمتا التحريض على الكراهية والتمييز، 

سيتم إعالن قرار النيابة حولهما الحقا«.
وحسبما ذكرت صحيفة »الوطن« السعودية في عددها الصادر 
أمس، يعد إسقاط تهمة إهانة املسلمني من التهم الثالث املوجهة ضد 
فيلدرز، بداية انفراجة قانونية للمتهم، وتنبئ بإمكانية إسقاط التهم 
األخرى وتبرئته، أو على حد أقصى تغرميه غرامة مالية بعيدا عن 

عقوبة السجن، وذلك وفقا للتأويالت القانونية الهولندية.
وأحدث إس���قاط تهمة إهانة املسلمني ضجة كبيرة غاضبة بني 
أوساط املسلمني في هولندا، وثارت التساؤالت حول كيفية الفصل 
بني اإلس���الم كدين وبني املسلمني الذين يعتنقون هذا الدين، وهل 
ميكن إهانة اإلس���الم دون أن يتسبب ذلك في إهانة املسلمني، وهل 
ميكن التطاول على الدين املس���يحي أو اليهودي دون اإلساءة إلى 

املسيحيني أو اليهود.
وكان���ت النيابة قد رفضت الثالثاء املاض���ي إلزام فيلدرز بدفع 
تعويضات مالية للمؤسس���ات اإلسالمية واألشخاص املتضررين 

من تصريحاته احملرضة على الكراهية والعنصرية.
وقال املدعي العام بيرجيت روس���يل ال توج���د ضرورة لدفع 
تعويضات للمتضررين الذين أبلغوا احملكمة، ألنه لم يثبت وجود 
أضرار مادية أصابتهم نتيجة تصريحاته أو إثارته للكراهية، ولكن 
توجد خسائر معنوية أصابت هؤالء، وهو ما يستوجب إعداد وثيقة 

طلب العقاب بصدده.
وكان كل من مؤسسة »احلركة من أجل استعادة االحترام«، التي 

مليون هولندي صوتوا لصاحله في يونيو املاضي خالل االنتخابات 
العامة«، وفي حالة إدانته، فس���وف يواجه عقوبة بالس���جن ملدة 

عام.

مواقف فيلدرز المتطرف

كان فيلدرز وهو رئيس حزب اليمني املتطرف الهولندي »هولندا 
احلرة«، طالب في وقت سابق حكومة هولندا واحلكومات األوروبية، 
بوصفه عضوا بالبرمل����ان األوروبي، بضرورة اتخاذ إجراءات من 
شأنها إلزام املسلمني املهاجرين إلى أوروبا بتحديد النسل، واالكتفاء 
بطفل أو طفلني كاألسر األوروبية، مؤكدا أن الدميوغرافيا السكانية 
تسير لصالح املسلمني، فبحلول عام 2050، سيشكل املسلمون - 
وفقا له - نس����بة 20% من سكان أوروبا بعد أن كانوا ال يزيدون 

عن %5.
وطالب فيلدرز دول االحتاد بإغالق أبوابهم أمام الدول اإلسالمية، 
وعدم السماح مبزيد من املهاجرين املسلمني، مؤكدا أن تزايد أعدادهم 
سيشكل خطورة على املجتمعات األوروبية، سواء على حركة اإلسكان، 
أو التعليم ومستوياته، واألمن االجتماعي، والتأمينات، ومستويات 
الرعاية الصحية، وأسواق العمل، كما سيشكلون خطرا على العالقات 

اخلارجية األوروبية مع غيرها من دول العالم اخلارجي.
ويدعي املتطرف أن »اإلسالم يعد أيديولوجية فاشية أكثر من 
كونه دينا، وأن ايديولوجيته ال تدور حول االندماج واس���تيعاب 
اآلخر، لكن حول الهيمنة والسيطرة«. ويقول: »كلما انتشر اإلسالم 
قلت احلرية، اال أن الصفوة احلاكمة في هولندا ال جترؤ على القول 

إن اإلسالم ال يصلح لشيء«.
وانت���ج هذا املتطرف فيلم »فتنة« ع���ام 2008، ويعرض الفيلم 
صورا لهجمات 11 س���بتمبر/عام 2001 على مركز التجارة العاملي، 
وصورا للتفجيرات التي تعرضت لها كل من لندن في يوليو 2005 

ومدريد في مارس 2004.
ويتضمن الفيلم صورا المرأة تتعرض للرجم ومشاهد من عملية 
قطع رأس شخص وصورا للمخرج الهولندي، ثيو فان جوخ الذي قتل 

على يد مسلم يحمل اجلنسيتني الهولندية واملغربية عام 2004.
وباملثل، يحتوي الفيلم على مشاهد تصور متظاهرين مسلمني 
وه���م يرفعون الفتات كتب عليها »فليرحم اهلل هتلر« و»فلتذهب 
احلرية إلى اجلحيم«، كما يظهر الفيلم أيضا طفلة مسلمة ترتدي 

غطاء الرأس وهي تقول إنها تكره اليهود.

خالل جولته على روسيا وسورية وإيران وليبيا

تشاڤيز يحمل قائمة مشتريات تتنوع
بين الطاقة النووية إلى زيت الزيتون 

كراكاس – رويترز: غادر الرئيس 
االشتراكي الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
بالده امس االول للقيام بجولة في 
دول صديقة تشمل روسيا وايران 
وسورية وليبيا وفي جعبته قائمة 
مشتريات تتراوح من الطاقة النووية 
إلى الدبابات وزيت الزيتون. وتشاڤيز 
للسياسة اخلارجية  معارض قوي 
للواليات املتحدة ويعتبر أن كثيرا 
من الدول التي تشملها جولته تشاركه 
هدفه لتخفيف هيمنة واشنطن على 

الشؤون العاملية.
وس��تكون احملط��ة االولى في 
جولته التي تس��تمر عش��رة ايام 

موسكو حيث يشمل جدول االعمال اتفاقا لتطوير الطاقة النووية وشراء 
دبابات روسية وانش��اء بنك مشترك. وقال تشاڤيز وهو يقف على سلم 
قصر ميرافلوريس الرئاسي قبل املغادرة »مازلنا نعمل على مسألة الطاقة 
النووية مع روس��يا.. اننا نض��ع بالفعل تفاصيل مش��اريع الول محطة 
حرارية � نووية في ڤنزوي��ال«. وأكد ان اهتمام ڤنزويال بالطاقة النووية 
هو الس��تخدامها لالغراض السلمية بهدف تقليل االعتماد على النفط في 
انتاج الكهرباء. وفي 2008 وقعت شركة روساتوم الروسية للطاقة الذرية 
اململوكة للدول��ة اتفاقا لبيع ڤنزويال التكنولوجي��ا واملعرفة التقنية لبناء 
مفاعل. وبعد روس��يا سيزور تش��اڤيز ايران وسورية وليبيا في الشرق 
االوس��ط. وفي اوروبا س��يزور اوكرانيا وروس��يا البيضاء � وكلتاهما 
حتصل على ش��حنات من النفط الڤنزويل��ي � اضافة الى البرتغال. وفي 
وقت سابق من هذا العام وقعت ڤنزويال اتفاقا مع سورية الستيراد زيت 
الزيت��ون. ولدى البلدين ايضا خطة طال تأجيلها لبناء مصفاة نفطية في 
سورية. وقال تشاڤيز »اننا نعود الى سورية لتعديل اتفاقاتنا في التجارة 
واالقتصاد والطاقة.. اننا جنلب بالفعل زيت الزيتون وننش��ئ مش��روعا 
مش��تركا«. وتأمل ڤنزويال بتصدير منتجات مثل املوز والشيكوالته إلى 
حلفائها. وعلى مدى االعوام الثالثة املاضية اشترى تشاڤيز اسلحة بقيمة 
خمسة مليارات دوالر على االقل شملت مقاتالت وانظمة صواريخ مضادة 

للطائرات ودبابات من روسيا.

تضم عددا من املس���اجد بهولندا، ومجموعة من املسلمني ميثلهم 
السياس���ي وعضو اليس���ار األخضر املغربي محمد رباع، وعضو 
مجلس مدينة أمستردام في جنوب شرق إيفون فولهاوس قد طالبوا 
احملكمة بتعويضات مالية كبيرة عن كل تصريح أدلى به فيلدرز، 

لتضررهم من هذه التصريحات.
ويحاكم فيلدرز كأول سياسي في هولندا بتهم التحريض على 
الكراهية والتمييز بس���بب العرق والدي���ن، وإهانة القرآن الكرمي 
بتشبيهه بكتاب كفاحي لهتلر، وهي جرائم تصل أقصى عقوبة لها 

إلى سجن ملدة عام أو غرامة مالية.
ويتهم هذا املتطرف بالتحريض على الكراهية ضد املسلمني عبر 
فيلم »فتنة« وعبر العشرات من التصريحات العلنية التي شبه فيها 
اإلسالم بالفاشية داعيا إلى »منع هجرة املسلمني وحظر القرآن«.

وينكر هذا املتطرف ارتكابه أي انتهاك للقانون مش���يرا إلى أن 
تصريحاته تلك »حتميها مبادئ حرية التعبير ويؤيدها أكثر من 

غيرت فيلدرز

محاولة اغتيال أحد نواب كتلته

عالوي يلتقي برزاني قريبًا لمناقشة
الشروط الكردية للتحالف

بغداد � وكاالت: كش���ف النائب جمال البطيخ 
عضو القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء 
األسبق إياد عالوي، امس أن رئيس القائمة سيلتقي 
قريبا برئيس إقليم كردس���تان العراق مسعود 
ارزاني لبحث النقاط العالقة التي تعذر حسمها 

في اجتماع القائمتني أمس االول.
وقال البطيخ، لوكالة كردستان لألنباء آكانيوز، 
أن »وفد قائمة العراقية عقد )مساء أمس االول( 
اجتماع���ا مع الوفد الكردي املف���اوض في بغداد 
لبحث الورقة الكردية، حي���ث أوصى االجتماع 
بعقد لقاء بني رئيس قائمة العراقية أياد عالوي 
ورئيس إقليم كردس���تان مسعود برزاني قريبا 
لبحث النقاط العالقة الت���ي تعذر على الوفدين 
حسمها في االجتماع«. واضاف أن »ائتالف الكتل 
الكردستانية مييل الى التحالف مع قائمة العراقية 
كون نفوذ األكراد يتركز في احملافظات التي حققت 
العراقية فيها نتائ���ج انتخابية كبيرة كمحافظة 
نينوى وكركوك وديالى«. وفاز االكراد ب� 57 مقعدا 
تسمح لهم بلعب الدور املرجح في تكوين االغلبية 
النيابية واحلكومية. كان القيادي في ائتالف الكتل 
الكردستانية، محمود عثمان، قال إن »ائتالفه لم 
يتس���لم حت���ى اآلن ردودا قانونية على املطالب 
الواردة في الورقة التفاوضية التي قدمت جلميع 

الكتل السياسية«.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحافية، أن 
األكراد يطالبون باجابات موقعة من الكتل السياسية 
جتاه ما ورد من نقاط في الورقة التفاوضية، الفتا 
الى أن هذه األجوبة سيتم إدراجها في البرنامج 

احلكومي للكتلة التي تعتزم تشكيل احلكومة.
تتضم���ن مطالب االكراد الت���ي طرحها الوفد 

املفاوض ف���ي بغداد منذ بدء جول���ة مفاوضاته 
منتصف يونيو املاضي، والتي ترجمت الش���هر 
املاضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات 
مكتوبة من األطراف التي سيدخل معها في حتالفات 
بتطبيق املادة 140 من الدستور العراقي اخلاصة 
باملناطق املتنازع عليها وبضمنها مدينة كركوك 
الغنية بالنفط، ومنح منصب رئاسة اجلمهورية 
لألكراد إضافة الى إيجاد حلول مع بغداد بش���أن 
العقود النفطية ومس���ألة ميزانية حرس االقليم 
»البيش���مركة«، وإجراء التعداد الس���كاني العام 
وااللتزام بالدستور والنظام الفيدرالي الى جانب 
إدخال تعديالت على آلية اقرار القوانني في مجلس 
الوزراء. وبدأت القائمة العراقية بعد ان س���مت 
اغلبية مكونات التحالف الشيعي رئيس الوزراء 
املنتهية واليته نوري املالكي مرشحا لتولي رئاسة 
الوزراء التحرك باجتاه املجلس األعلى اإلسالمي 
وحزب الفضيلة اإلسالمي اللذين إبديا اعتراضهما 

على آلية اختيار املالكي داخل التحالف.
ميدانيا اعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل 
4 اشخاص واصابة 3 اخرين بجروح في انفجار 
عبوة ناسفة استهدفت موكب عبد الكرمي ماهود 
احملمداوي، احد املقربني من القائمة العراقية بزعامة 
عالوي. احملمداوي ترش���ح في االنتخابات على 

قائمة عالوي لكن لم يحالفه احلظ.
واوضح املصدر ان »االنفجار وقع على الطريق 
الرئيس���ي في منطقة جرف الن���داف« حوالى 10 
كيلومترات جنوب ش���رق بغ���داد، مؤكدا »جناة 
احملمداوي من الهجوم«. م���ن جهته، اكد مصدر 
في مكت���ب احملمداوي »مقتل احد عناصر حماية 

املوكب جراء الهجوم«.

تمهيدًا لقمة لشبونة في نوفمبر

وزراء »الناتو« يوافقون على خفض عدد مقاره ضمن سياسة التقشف
عواصم � وكاالت: التقى وزراء دفاع وخارجية الدول األعضاء في 
حلف شمال األطلسي )ناتو( امس في اجتماع مشترك نادر احلدوث 
بهدف وضع استراتيجية جديدة للحلف ملواجهة خطر خفض النفقات 

العسكرية في العديد من الدول.
وقال ديبلوماس���يون في بروكس���ل إن وزراء الدفاع أعربوا عن 
موافقتهم على مقترحات تقضي بخفض أعداد مقار احللف والهيئات 
اخلاصة التي يديرها في محاولة للحد من النفقات. ويناقش احللف 
حاليا اس���تراتيجية عمل جديدة لألعوام العشرة املقبلة، وسيكون 
إصالح مقر احللف أحد القضايا الرئيسية. وتدعو املقترحات األولية 
ال���ى خفض طاقم العمل الدائم للناتو من 13 ألف ش���خص إلى نحو 
9 آالف ش���خص. ووافق وزراء دف���اع الناتو في االجتماع على هذه 
املقترحات، ودعوات متوازية خلفض عدد مراكز القيادة التابعة للناتو 
مبقدار الثلث. يبلغ عدد مراكز القيادة احلالية 11 مركزا. ومن املقرر 
أن يتوصل زعماء وحكومات احللف لصيغة نهائية خلطط اإلصالح 
خالل قمة مقررة في لش���بونة يومي 19 و20 نوفمبر املقبل. يتوقع 
اتخاذ قرار بشأن القواعد التي سيتم إغالقها وفي أي دولة في وقت 

الحق حيث من املرجح أن تثير تلك املسألة جدال سياسيا واسعا.
ورغم ذلك، قال وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران إنه يجب اإلبقاء 
على مركز قيادة واحد على األقل في الواليات املتحدة األميركية في 
حني قال وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس إنه يتعني اإلبقاء على 

قاعدة واحدة في تركيا.
وتأتي مناقشة االستراتيجية اجلديدة في وقت يتعرض فيه العديد 

التي ناقشها الوزراء متهيدا ملوافقة قادة الناتو على صيغتها النهائية 
خالل قمة لشبونة. وأوضح راسموس���ن بالفعل أنه يريد أن يبرز 
التصور االس���تراتيجي املهمة الرئيس���ية للناتو وه���ي الدفاع عن 
أراضي الدول األعضاء، ولكن مع توس���يع عملياته لتش���مل قضايا 
جديدة والس���يما الدفاع الصاروخي وأمن االنترنت. وقال إن تهديد 
الهجمات الصاروخية »واضحا، والقدرة على مواجهته موجودة، كما 

أن تكاليف ذلك يسيرة«.
في غضون ذلك، قال الرئيس االوكراني فيكتور يانوكوفيتش املوالي 

لروسيا ان بالده ليست في عجلة لالنضمام الى حلف الناتو.
وأطاح الرئيس اجلديد بالس���لطة املوالية للغرب في االنتخابات 

التي جرت مؤخرا. 
وأوضح يانوكوفيتش في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس 
ان اوكرانيا تقوم بإصالحات واسعة النطاق من اجل االنضمام الى 
االحتاد األوروبي مشيرا كذلك الى اهتمام بالده بتعزيز الروابط مع 
حلف الناتو انطالقا من إميانها بضرورة إقامة عالقات متوازية مع 

الغرب والشرق.
وأع���رب عن قناعته ب���ان هذه اخلطوة تتطلب ب���ذل الكثير من 
اجلهود من قبل اوكرانيا واالحتاد األوروبي على حد س���واء مؤكدا 
استعداد السلطات االوكرانية ملواصلة العمل على تعزيز احلريات 
الدميوقراطية. وأكد اهتمام الس���لطات االوكرانية بوجود معارضة 
قوية ووس���ائل إعالم حرة ومس���تقلة لكنه اتهم املعارضة احلالية 

باإلساءة إلى سمعة البالد في احملافل الدولية.

من أعضاء الناتو لضغط شديد من أجل خفض اإلنفاق العسكري في 
ظل األزمة االقتصادية. وقال األمني العام حللف الناتو أندرس فوغ 
راسموسن في افتتاح احملادثات مع وزراء الدفاع، إنه بناء على ذلك 
ينبغي على االس���تراتيجية اجلديدة أن »توجه عملية حتول الناتو 
خالل فترة التقشف وبعدها«. ويعود وضع آخر تصور استراتيجي 
للناتو إلى عام 1999، ولكن من الواضح متاما اآلن عدم كفاية األولوية 

التي يوليها هذا التصور االس���تراتيجي لقضايا مهمة مثل اإلرهاب 
وانتشار الصواريخ الباليستية وأمن االنترنت.

وقال وزير الدفاع األملاني كارل تيودور تسو غوتنبرغ إن »العالم 
تغير بشكل جوهري بطرق عديدة، وبزغت تهديدات عديدة ينبغي 

علينا الدفاع عن أنفسنا ضدها وينبغي على الناتو إدراكها«.
وأعد راسموسن بالفعل املسودة األولى لالستراتيجية اجلديدة 

)أ.ف.پ( جانب من اجتماعات وزراء دفاع وخارجية دول حلف »الناتو« في بروكسل 

ثالث جامعات تطرح تخصص 
»الدراسات اإلسالمية« في ألمانيا

برلني � د.ب.أ: أعلنت وزارة التعليم األملانية أمس أن تخصص 
»الدراسات اإلسالمية« س��يطرح ألول مرة في بعض اجلامعات 

األملانية.
وقالت وزيرة التعليم، أنيتا شافان، في العاصمة برلني أمس 
إن جامعات توبنغن ومونستر وأوسنابروك ستدخل التخصص 

اجلديد ضمن مناهجها الدراسية.
وبذلك يتاح للمرة األولى تأهيل األئمة ومعلمي التربية الدينية 

اإلسالمية في جامعات تابعة للدولة بشكل كامل.
وطالبت الوزيرة جامعتي مونستر وأوسنابروك بتطوير منهج 

مشترك قبل البدء في الدراسة.
وأوضحت أن »مثل هذا التعاون من شأنه منح فرصة كبيرة 

ملنطقة شمال أملانيا بالكامل«.
من جهته أكد املتحدث باسم جامعة أوسنابروك، أوتس ليدربوغن، 
االتفاق مع جامعة مونس��تر من أجل التوصل إلى منهج مشترك 
خالل الفترة الدراس��ية الش��توية املقبلة قبل انطالق تخصص 

»الدراسات اإلسالمية« بعد ذلك.
في الوقت نفس��ه، لم تستبعد الوزيرة األملانية دخول جامعة 
إيرالنغ��ن دائرة االختيار في اجلولة املقبلة لتدريس التخصص 

اجلديد خالل شهر مارس من العام املقبل.
وأوضحت الوزيرة أن القرارات األساسية حول تدريس الديانة 
اإلس��المية مت حتديدها من قبل عبر املؤسسات املختلفة، ومنها 
مؤمتر اإلسالم في أملانيا وأكدت الوزيرة الرغبة في التوسع في 
تدريس اإلس��الم في أكبر عدد من املدارس مع وضع الش��روط 

اخلاصة بذلك.
وتوقعت الوزيرة أن يصبح األئمة اجلدد مبثابة اجلسور بني 

املساجد واحملليات في أملانيا.
تشير التوقعات إلى أن تخصص »الدراسات اإلسالمية« سينطلق 

في فترة الدراسة الشتوية من العام املقبل 2011.

يهود العالم يجتمعون في القدس المحتلة 
لتشكيل »جبهة موحدة« تواجه الجامعة العربية

عجوز فلسطينية تقطف الزيتون بالقرب من اجلدار العازل

غزة � كونا: اعلن ممثلون لعدد من كبرى املنظمات 
اليهودية في الواليات املتحدة وكندا ودول اخرى 
اضافة الى عشرات الشخصيات اليهودية االميركية 
انهم سيعقدون االسبوع القادم مؤمترا مهما لهم في 
مدينة القدس احملتلة. وذكرت صحيفة »معاريف« 
االس���رائيلية امس »ان هذا املؤمتر س���يخصص 
للبحث في مداوالت استراتيجية تتعلق مبستقبل 
الشعب اليهودي في الشتات واسرائيل«. واشارت 
الى انه سيكون من بني املشاركني فيه »شخصيات 
يهودية تب���وأ بعضها مناصب رفيعة في االدارات 
االميركية السابقة حيث سيبحث هؤالء خالله ايضا 
التطورات السياسية االخيرة املتعلقة باملفاوضات 
مع الفلسطينيني«. ومن املتوقع ان يصاغ في نهاية 
املؤمتر ما اسموه ب� »وثيقة مبادئ سياسية »لتقدم 
الحقا الى الرئيس االس���رائيلي ش���معون بيريس 
ورئيس احلكومة االس���رائيلية بنيامني نتنياهو. 

واضافت معاريف ان الغرض من هذا املؤمتر الذي 
يعد االول من نوعه هو »انشاء جبهة يهودية موحدة 
تشكل كهيئة موازية جلامعة الدول العربية«. كما 
لفتت الصحيفة الى ان اس���تئناف املفاوضات مع 
الفلسطينيني واالتصاالت ملواصلة جتميد البناء في 
املستوطنات والضغط االميركي للتوصل الى اتفاق 
اطار خالل عام »ادخلت زعماء الطائفة اليهودية في 

الواليات املتحدة في حالة تأهب«.
واوضحت الصحيفة »ان قادة املنظمات اليهودية 
في العالم اختاروا هذا التوقيت للمؤمتر وعقده في 
مدينة القدس الظهار الدعم لطلب نتنياهو وضع 
مسألة يهودية دولة اسرائيل على رأس املطالب التي 
تعني اسرائيل. من جانبهم، اكد مشاركون في املؤمتر 
للصحيفة انهم يعتزمون االقتراح على اس���رائيل 
واملنظمات اليهودية اصدار توصيات استراتيجية 

عملية ملواجهة التحديات والتهديدات القائمة.

هوغو تشاڤيز


