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 بغداد ـ يو.بي.آي: قال السفير السوري في العراق 
نواف الشـــيخ ان بالده تقف على مســـافة واحدة من 

جميع الكتل السياسية العراقية.
  وقال في مؤمتر صحافي عقده في بغداد امس االول 
بحضور وزير اخلارجية العراقي هوشـــيار زيباري 
إن «دمشـــق تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل 
السياسية ومكونات الشعب العراقي وأطيافه من أجل 

تشكيل احلكومة املقبلة».
  وأعرب الشيخ عن أمل بالده في استقرار األوضاع 

األمنية في العراق ليتمتع بالسيادة واالستقالل.
  ويأتي استئناف النشـــاط الديبلوماسي السوري 
في العراق بعد قطيعة دامت أكثر من عام على خلفية 
اتهام بغداد لدمشق بالوقوف وراء أعمال العنف التي 

شهدها العراق خالل االعوام املاضية. 

 سورية تستأنف نشاطها الديبلوماسي في العراق بعد قطيعة لنحو عام

 شعبية الرئيس األميركي تتراجع في إندونيسيا

 «الڤيتو» سالح أوباما في مواجهة الكونغرس «الجمهوري»

 عواصمـ  وكاالت: ميلك الرئيس 
االميركي باراك اوباما سالح حق 
النقض (الڤيتو) الذي مينحه اياه 
الدســـتور بحال لم يوافق على 
قانون اقره الكونغرس، ما ميكنه 
من اعاقة مترير النص القانوني. 
الطريقة  وميكن الوباما بهـــذه 
اشهار هذا السالح داخل مجلس 
النواب حيث حصدت املعارضة 
اجلمهوريـــة االكثريـــة الثالثاء 
املاضي فـــي انتخابات منتصف 
الواليات في الكونغرس. ومجرد 
التهديد باللجوء الى الڤيتو يكفي 
لدفع النواب الى التفكير مليا باي 

قانون قبل التصويت عليه.
  وينص البند االول من الدستور 
على صالحيـــة الرئيس في رد 
مشـــروع قانون متت املصادقة 
الكونغرس،  عليه في غرفتـــي 
مرفقا باعتراضاته. واذا ما صوت 
مجلسا النواب والشيوخ مجددا 
لصالح القانون باكثرية الثلثني، 
فيتوجب عندهـــا على الرئيس 

املصادقة عليه.
الرئاسة    وبحسب «مشروع 
التابـــع جلامعـــة  االميركـــي» 
كاليفورنيا، قلما استطاع قانون 
في الكونغرس جمع غالبية مؤيدة 
مماثلة، فمن اصـــل نحو ٢٥٠٠ 
نقض مارسه الرؤساء السابقون 
منذ باكورتهم جورج واشنطن 
(١٧٨٩-١٧٩٧)، فقط حوالي مئة 
قانون واجه نقضا رئاسيا اعاد 

الكونغرس املصادقة عليها.
  اال ان هذه املغامرة اخلاسرة 
مر بها الرئيس االميركي السابق 

فيس بوك للتواصل االجتماعي 
قال فيها إندونيسيون إنه لم يفعل 
ما يســـتحق هذا التكرمي. ونقل 
التمثال إلى املدرسة التي تلقى 
فيهـــا أوباما تعليمه في جاكرتا 

وهو صغير.
  لكن بشكل عام التزال شعبية 
أوباما أقوى بكثير من شـــعبية 
الذي ينظر  سلفه جورج بوش 
إليه في إندونيسيا على أنه معاد 

لالسالم.
  وقال نور الهادي أحد سكان 
جاكرتا «بذل أوباما جهدا أكبر من 
العاملي.. لذا  الوئام  بوش لدعم 
فهو أفضل من سلفه». ويشعر 
الكثير من االندونيسيني بخيبة 
أمـــل الســـتمرار بقـــاء القوات 
أفغانســـتان كما  األميركية في 
أنهم ال يرون تغيرا حقيقيا في 
السياسة اخلارجية األميركية في 

الشرق االوسط.
  وقال خليـــل رضوان رئيس 
مجلـــس العلماء اإلندونيســـي 
لرويترز «في البداية ألقى أوباما 
كلمة في مصر قال فيها إنه يريد 
التواصل مع العالم اإلسالمي».

  وتابع «كانـــت الكلمة طيبة 
لكـــن هـــل كانت مجـــرد ألفاظ 
تقال أم كانت تعبر عن شـــعور 
حقيقـــي؟ كان يجب أن يخفض 
الدعم األميركي إلسرائيل حتى 
يظهر أنه ال يدعـــم اإلمبريالية 
اإلســـرائيلية وانتهاكات حقوق 
اإلنســـان. لكن علـــى حد علمي 
التزال الواليات املتحدة ترســـل 

أسلحة إلسرائيل». 

جورج بوش اربع مرات من اصل 
١٢ نقضا اصدرها خالل واليته 
الرئاسية بني العامني ٢٠٠١ و٢٠٠٩، 
وغالبية هذه الردود حصلت بعد 
الدميوقراطية  فوز املعارضـــة 
باالنتخابات التشـــريعية العام 
بـــوش بنجاح  ٢٠٠٦. وعارض 
قوانـــني مت التصويت عليها في 
الكونغرس تتعلـــق باالبحاث 
العامة حـــول اخلاليا اجلذعية 

اجلنينية.
  واستخدم باراك اوباما مرتني 
سالح النقض منذ بداية واليته 
فـــي يناير٢٠٠٩، لكن الســـباب 

التشريعية  متعلقة باالجراءات 
ال عالقة لها بأي منازعات داخل 

الكونغرس.
  ويبقـــى الرئيـــس فرانكلني 
روزفيلت (١٩٣٣-١٩٤٥) صاحب 
الرقم القياسي في هذا املجال، مع 

استخدامه ٦٣٥ نقضا.
  الى ذلك، اليـــزال من املمكن 
أوباما  للرئيس األميركي باراك 
-أشهر سكان جاكرتا السابقني- 
أن يتوقع ترحيبا حارا به عندما 
يزور إندونيسيا االسبوع املقبل.. 
لكنه لن يحظى بنفس القدر من 

الشعبية.

  وممـــا قد يعطـــي داللة لهذا 
شعبية اإلندونيسي إلهام أنس 

شبيه أوباما.
  فقبل عامـــني ظهر أنس على 
شاشات التلفزيون وفي االعالنات 
للترويج لكل شيء بدءا من بطاقات 
الهواتف وانتهاء بالبسكويت.. 

لكنه اختفى اآلن من الساحة.
  وقال أنس لرويترز «األمور هذا 
العام ليست كما كانت عليه في 
البداية. مازلت أحصل على أعمال 

لكن معظمها في اخلارج».
  والتف االندونيســـيون في 
البداية حـــول أوباما وكأنه ابن 

عائد بعد غياب طويل إذ إنه عاش 
سنوات من طفولته في جاكرتا 
وكان والده مســـلما من جزيرة 
جاوا.. لكن شعبية أوباما تتراجع 
في إندونيسيا مثلما هو احلال 

في أنحاء أخرى بالعالم.
  وألغيت من قبل زيارتان كان 
من املقـــرر أن يقوم بهما اوباما 
الندونيسيا مما يزيد من أجواء 
الفتور التي تكتنف الزيارة هذه 

املرة.
  وأزيل متثال الوباما وهو فتى 
صغير من ساحة في وسط جاكرتا 
في فبراير بعد حملة على موقع 

 أوكالهوماـ  يو.بي.آي: قدمت جماعة إسالمية 
في والية أوكالهوما األميركية طعنا بقرار يحظر 
أخذ الشريعة اإلسالمية في االعتبار في محاكم 

الوالية.
  وذكرت «كاي أس بي أي» في أوكالهوما أن 
ــع ملجلس العالقات األميركية  فرع الوالية التاب
ـ اإلسالمية قدم طعنا أمس االول في املقاطعة 

الغربية في أوكالهوما.
ــد عوض إن القرار    وقال مدير الفرع محم
ــبوع  ــذي مت التصويت عليه في مطلع األس ال
ــر على اجلالية اإلسالمية في  هو «هجوم مباش

أوكالهوما».

ــتوري على القضاة  التعديل الدس   ويحظر 
ــريعة اإلسالمية في عني االعتبار حني  أخذ الش

يصدرون أحكامهم.
  وقال عوض إن القرار قد يقوض معاهدة حقوق 
اإلنسان وغيرها من االتفاقات الدولية، معربا عن 
تخوفه من أن يسلب التعديل الدستوري حقوق 

املسلمني الشخصية في الوالية.
  وينص التعديل اجلديد على أن يحظر دستور 
ــي الوالية األخذ في  ــا على احملاكم ف أوكالهوم
االعتبار الشريعة اإلسالمية أو القانون الدولي 
عند التوصل لقرارات. وقد صوت لصاحله ٧٠٪ 

من الناخبني. 

 كوبا وإيران تهاجمان  جماعة مسلمة تطعن بحظر الشريعة اإلسالمية في محاكم أوكالهوما
  سجل أميركا لحقوق اإلنسان

  
  جنيڤـ  رويترز: دافعت الواليات املتحدة عن سجلها حلقوق 
اإلنسان امس في مواجهة انتقادات من خصوم من بينهم كوبا 
وايـــران دعوها الى إغالق معتقل غوانتانامو والتحقيق في 

مزاعم بتورط جنودها في اخلارج في عمليات تعذيب.
  واستمع الوفد األميركي ايضا الى مطالب بإنهاء التمييز 

ضد األقليات واملهاجرين وإلغاء عقوبة اإلعدام.
  وجرت املناقشة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحـــدة الذي يراجع أوال بـــأول أداء الدول أعضاء املنظمة 

الدولية البالغ عددها ١٩٢ دولة.
  وقال مايكل بوزنر مســـاعد وزيرة اخلارجية األميركية 
لشـــؤون الدميوقراطية وحقوق اإلنسان والعمل امس «في 
حني أننا فخورون بإجنازاتنا فإننا غير راضني عن الوضع 
الراهن، ســـنواصل العمل لضمان أن تكون قوانيننا عادلة 

وتطبق بعدل».
  لكن ديبلوماسيني من دول على خالف مع واشنطن انهالوا 
على الوفد األميركي باالنتقاد بسبب انتهاكات مزعومة وحرص 

بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول املتحدثني.
  وحتدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيس اوال 
داعيا واشـــنطن الى إنهاء احلصار على بالده واحترام حق 

الشعب الكوبي في تقرير املصير.
  وقـــال مندوب ڤنزويال جيرمـــان موندارين ارنانديز إن 
عليها «إغالق غوانتانامو ومراكز االعتقال السرية في أنحاء 
العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام املعتقلني بشكل 

تعسفي وتقدمي تعويضات للضحايا».
  وحث وفد ايران الواليات املتحدة على «وقف االنتهاكات 
اخلطيرة حلقوق اإلنســـان والقانون اإلنساني مبا في ذلك 
العمليات الســـرية اخلارجية التي تنفذها وكالة املخابرات 
املركزية األميركية (سي.آي.ايه) بذريعة مكافحة اإلرهاب».
  وقال هارولد كوه املستشار القانوني لوزارة اخلارجية 
األميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت «تطوي صفحة» 
ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن متاما 

معاملة املعتقلني معاملة انسانية.
  وأضاف «يجب اال يكون هناك اي شك، الواليات املتحدة 

ال تعذب ولن تعذب».
  «الرئيس أوباما أمر بشـــكل واضح ال لبس فيه واليزال 
ملتزما بإغالق غوانتانامو كمنشأة، وفي حني أن االلتزام لم 

يتزعزع فإن املهمة معقدة للغاية».
  وأضاف أن إغالق املعتقل احلربي األميركي في جنوب شرق 
كوبا الذي يوجد به اآلن ١٧٤ معتقال يتطلب مساعدة من حلفاء 

الواليات املتحدة واحملاكم األميركية والكونغرس.
  وقدمت الواليات املتحدة تقريرا ملجلس حقوق االنسان 
الذي يبلغ عدد أعضائه ٤٧ عضوا يعدد اإلجنازات ويعترف 

بأوجه القصور.
  وقال بوزنر «التزال حريـــات التعبير والتجمع والفكر 

والديانة حتترم بشدة».
  وأضاف «نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز اجلائر 
وفـــي النصف قرن األخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن 
يحمي القانون تكافؤ الفرص جلميع األميركيني في مجاالت 

مثل التعليم والتوظيف والصحة واالنتخاب». 

(رويترز)   الرئيس األميركي باراك اوباما في مؤمتر صحافي أمس األول  

 الظواهري يدعو إلى الثأر لعاِلمة باكستانية محكومة بالسجن في أميركا
 دبي ـ أ.ف.پ: دعا الرجل الثانـــي في تنظيم القاعدة أمين 
الظواهري الى الثأر للعاملة الباكستانية عافية صديقي احملكومة 
بالســـجن ٨٦ عاما في الواليات املتحدة حملاولتها اطالق النار 
على جنود أميركيني، كما أفاد مركز سايت األميركي املتخصص 

في مراقبة املواقع االلكترونية االسالمية.
  وجاءت هذه الدعوة في رسالة صوتية مدتها أربع دقائق و٣٢ 
ثانية بعنوان «من ينتصر للعاملة عافية صديقي؟» ونشرتها 

مواقع اسالمية، بحسب سايت.
  وصديقي (٣٨ عاما) اختصاصية علم األعصاب التي تابعت 
دراســـتها في الواليـــات املتحدة في «معهد ماساشوســـيتس 
للتكنولوجيـــا» املرموق، حكمت عليهـــا محكمة فيدرالية في 

نيويورك في ٢٣ سبتمبر بالسجن ٨٦ عاما.
  وبحسب القرار االتهامي، قام ضباط أميركيون وعمالء من 
مكتب التحقيقـــات الفيدرالي (اف بي اي) بزيارتها بعد فترة 
وجيزة من اعتقالها في يوليو ٢٠٠٨ في أفغانســـتان بســـبب 

صالتها املفترضة مع القاعدة.
  وأشهرت حينها ســـالحا وأطلقت النار من دون ان يؤدي 
ذلك الى اصابة احد. وقام احد الضباط بالرد على اطالق النار 

ما أدى الى جرحها في منطقة الصدر.
  وفي التسجيل الصوتي، وجه الظواهري رسالتني أوالهما الى 
األميركيني قائال «اسجنوا من شئتم واقتلوا من شئتم واقصفوا 
من شئتم واستكبروا كما شئتم فأمة اإلسالم من ورائكم قصفا 

بقصف وقتال بقتل وتدميرا بتدمير وعدوانا باملثل».
  كما وجه رسالة الى «األمة املسلمة في باكستان» قال فيها 
«لقد جعلتم حكومتكم وجعلكم قادة جيشكم شعبا بال كرامة وال 
حرمة وال عزة بال قيمة»، مضيفا «يحتل األميركان وحلفاؤهم 
الصليبيون بالدكم ويقتلون أهلكم ويدمرون قراكم ويسجنون 

نسائكم فهل بعد ذلك من إذالل».
  ودعا الظواهري من يريـــد حترير صديقي الى ان «يلحق 

باملجاهدين وليعنهم ولينضم اليهم». 

  باكستان: مقتل وإصابة أكثر من ١٦٠ في تفجير «طالباني»
 إسالم آبادـ  يو بي آي: تبنت 
حركــــة طالبان الباكســــتانية 
انتحاريا اســــتهدف  تفجيــــرا 
مسجدا في شمال غرب باكستان 
امس خالل صالة اجلمعة سقط 
فيه ٦٠ قتيــــال وأكثر من ١٠٠ 

جريح.
  وذكــــرت قنــــاة «جيو» أن 
االنفجار وقع في مســــجد في 
منطقة سبينا تهانا في مقاطعة 
دارا أدام خيل في شمال غرب 
باكستان بني مدينتي بيشاور 
املناطــــق  قــــرب  وكوهــــات 

القبلية.
  وذكرت قناة «آج» أن التفجير 
أدى إلى انهيار ســــقف املسجد  
وقد تبنت حركة حتريك الطالبان 
(طالبان الباكستانية) مسؤولية 

الهجوم.
  ووصف وزيــــر اإلعالم في 
املقاطعة ميان افتخار خشــــني 

املهاجمني بـ «الوحوش».
  وكان املســــؤول احلكومي 
الرفيع املســــتوى في املقاطعة 

 ألمانيا ُترَسم أول حاخامة 
يهودية منذ المحرقة النازية

  
  برلنيـ  رويترز: رسمت املانيا أول 
حاخامة منذ احملرقة النازية لليهود 
اول من امس فيما ميثل خطوة كبيرة 
نحو عودة اندماج اليهود في احلياة 
املعاصرة ألملانيا. وسارت الينا ترايغر 
وسط حشد من وسائل اإلعالم العاملية 
على نفس درب ريغينا يوناس التي 
كانت أول امرأة تتم رسامتها حاخاما 

في أملانيا عام ١٩٣٥.
ــال النازيون يوناس وهي     واغت
من برلني في معسكر اعتقال اوشفتز 
في پولندا عام ١٩٤٤. وقالت ترايغر 
ــعر  ــي اوكرانيا انها تش املولودة ف
باإلثارة لرسامتها خالل احتفال أقيم 
في معبد يهودي في برلني بحضور 
ــتيان وولف  الرئيس األملاني كريس
ومئات من احلضور. وقالت ترايغر 
لتلفزيون «زي.دي.اف» األملاني «انه 
يوم مثير حقا بالنسبة لي. ليس من 
املألوف المرأة أن تكون حاخاما ولم 
أكن أعرف عندما كنت أصغر سنا انه 
أمر ممكن في األساس. انني سعيدة 
حقا انني متكنت من مشاركة العديد 

من الناس في هذا اليوم». 

شهيد أواله قد قال إن ٥٠ شخصا 
قتلوا بالهجوم وأضاف «أصيب 
أكثر من ١٠٠ شــــخص بجروح 
معظمهم بحال خطر ونقلوا إلى 

املستشفى».

  وقــــال إن املصلــــني كانوا 
يخرجون من مســــجد «والي» 

حني فجر االنتحاري نفسه.
  وكان قد أفاد في وقت سابق 
بأن التفجيــــر ناجت عن عملية 

انتحارية. وتشــــهد باكستان 
سلســــلة مــــن أعمــــال العنف 
خاصة في شــــمال غرب البالد 
حيث تسيطر جماعات متشددة 

على املنطقة. 

(أ.پ)   باكستاني يساعد أحد مصابي التفجير لالنتقال الى املستشفى أمس  

 السعودية ترفض الحوار مع إسرائيل
  لحين عودة األراضي المحتلة 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: قال رئيس االستخبارات 
السعودية السابق وسفيرها السابق في واشنطن 
األمير تركي الفيصل ان الســـعودية سترفض 
أي حوار مباشـــر أو غير مباشـــر مع إسرائيل 
إلى حني انسحاب األخيرة من األراضي العربية 
التي احتلتها عام ١٩٦٧ داعيا إلى محاربة أفكار 
احملافظني اجلدد الذين توقع عودتهم بقوة بعد 

نتائج االنتخابات النصفية األميركية.
  وأشار الفيصل في كلمة أمام مركز كارنيغي 
للسالم الدولي أمس االول إلى أنه «بالنسبة إلينا 
فإن أية خطوات باجتاه أي شـــكل من التطبيع 
مع إســـرائيل قبل إعادة هذه األراضي العربية 
إلى أصحابها الشرعيني تقوض القانون الدولي 

وتتجاهل األخالق».
  وحذر الفيصل من عودة «فلسفة احملافظني 
اجلدد» وقال انه في ظل الرئيس باراك أوباما فإن 
العديد من األميركيني اعتقدوا ان حركة احملافظني 
اجلدد ماتت إال ان االنتخابات األخيرة تعطي دفعا 
جديدا ألتباع هذا التيار من «احملرضني على احلرب» 

ملواصلة «مساعيهم في صنع احلروب».
  ورفض االتهامـــات إلدارة أوباما بأنها تتخذ 

مقاربة بطيئة جديدة في عملية السالم ووصفها 
بأنها «مغلوطة وغير منتجة وحتى خطيرة».

  واعتبر ان «االقتراحات األميركية من شأنها أن 
تطرح طلبات محقة على إسرائيل وهذا بالضبط 

ما سيحاول احملافظون اجلدد يائسني منعه».
  وقـــال ان «املستشـــارين احملافظـــني اجلدد 
واحملافظني األميركيـــني واملتطرفني الصهاينة» 
يروجون لسياسات تواصل وضع العراقيل في 

وجه عملية السالم.
  وانتقد أفكارا وردت في مقالة نشرت مؤخرا 
ألحد منظري احملافظني اجلدد روبرت ساتلوف 
يعارض فيها جتميد االستيطان ويدعو واشنطن 
إلى عدم الضغط على إسرائيل لتقدمي تنازالت 
للفلسطينيني ويروج لقناعة بأن موقفا أميركيا 
صلبا جتاه إيران ال يستبعد اخليار العسكري شرط 

أساسي لتحقيق السالم في الشرق األوسط.
  وقال انه على الرغم من ان «ال أحد ينفي أن إيران 
تشكل خطرا دوليا كبيرا إال ان القول بضرورة 
شن حرب أميركية على إيران من أجل دفع عملية 
السالم الفلسطينية ـ اإلسرائيلية قدما محاولة 

لقطف التفاح من خالل قطع الشجرة». 

 تل أبيبـ  يو.بي.آي: كشف تقرير صحافي ان حكومات 
ــنوات بني ١٩٩١ و١٩٩٩ مبالغ  إسرائيل دفعت خالل الس
طائلة ملدير مكتب رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مائير 
ــره آلالف الوثائق السرية  ايلي مزراحي مقابل عدم نش

التي سرقها خالل فترة عمله.
  وأفاد كبير املعلقني السياسيني في صحيفة يديعوت 
ــأن «مزرا» الذي دون  ــوت ناحوم برنياع امس ب أحرون
ــرائيلي خالل األيام  ــوالت مجلس احلرب اإلس بروتوك
ــرها الشهر املاضي،  األولى حلرب اكتوبر ١٩٧٣ ومت نش
عمل مديرا ملكتب غولدا مائير وخلفها إسحاق رابني وأن 

فترة عمله امتدت من العام ١٩٧٣ حتى ١٩٧٧.
  وأشار برنياع إلى أنه خالفا لتعامل السلطات اإلسرائيلية 
مع الصحافية عنات كام التي اعتقلت مطلع العام احلالي 
بسبب سرقة وثائق عسكرية سرية خالل خدمتها العسكرية 
قبل ٣ أعوام واتهمتها بالتجسس فإن حكومات إسرائيل 

وجهاز الشاباك عمال على دفع مبالغ طائلة ملزراحي «رغم 
ــرقة الوثائق وابتزازه الدولة. ولفت  أنه خان دولته» بس
ــاء  ــاع الى أن «مزرا» كان يقول احلقيقة وان رؤس برني
حكومات ووزراء ورؤساء أركان اجليش وكبار املوظفني 
لم يترددوا في أخذ صناديق مليئة بالوثائق السرية لكن 
ليس بحجم وكمية الوثائق التي أخذها هو. وبعد انتهاء 
فترة عمله سافر مزراحي إلى الواليات املتحدة مع زوجته 
ــرطان ملعاجلتها والتي تعافت بعد  وابنته املريضة بالس
ــنوات ثم اتفق مع زوجته على الطالق وهاجر إلى  ٣ س
الواليات املتحدة واستقر في واشنطن. وفي العام ١٩٩٠ 
ــزن بيتها في القدس على ١٠ أو ١٢  عثرت املرأة في مخ
ملفا مربوطة بشريط وكانت مليئة بالوثائق السرية التي 
ــملت تقارير أجهزة االستخبارات ومحاضر جلسات  ش
جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست فاتصلت بأرشيف 

الدولة اإلسرائيلي وسلمت امللفات.

 حماس: الطريق طويل أمام المصالحة مع فتح
 دمشق ـ رويترز: قال مسؤول رفيع 
في حركة املقاومة االسالمية (حماس) 
امس األول ان احملادثات املقررة األسبوع 
املقبل بشأن التعاون األمني مع حركة 
فتح املنافســـة قد تضيق االنقسامات 
الفلسطينية لكنه رأى أن املصاحلة التزال 

بعيدة بعض الشيء.
  وأضاف عزت الرشق العضو البارز 
في املكتب السياسي حلركة حماس ان 
احملادثات املقررة في العاصمة السورية 
دمشق يوم الثالثاء املقبل ستغطي امللف 
األمني احلســـاس للغاية واعادة بناء 

جهاز األمن.
  واتهمت حماس فتح بالتنسيق مع 
القوات االســـرائيلية ضدها في الضفة 

الغربيـــة وقـــال الرشـــق ان أي اتفاق 
يتوقف علـــى رفض فتـــح للضغوط 

االسرائيلية.
  وأضاف الرشق في مقابلة مع «رويترز» 
ان جناح املفاوضات املقبلة «بيننا وبني 
االخوة في حركة فتـــح» يتوقف على 
وجود إرادة وطنية فلسطينية مستقلة 

بعيدا عن الشروط االسرائيلية.
  ولم حتقق الوساطة املصرية جناحا 
علـــى مدى عامني حتـــى اآلن في إنهاء 
بـــني حركتي حمـــاس وفتح  اخلالف 
اللتني خاضتا معركة في غزة عام ٢٠٠٧ 
وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة 
بشـــكل كامل وعمقت انقسام الفصائل 

الفلسطينية.

  ومتانع حماس في توقيع اتفاق مصري 
مقترح تعتبره منحازا حلركة فتح وميكن 
ان يؤدي الى إحكام فتح السيطرة على 

جهاز األمن الفلسطيني.
  وقـــال الرشـــق ان حمـــاس راغبة 
في تأســـيس جلنة أمنية عليا تراقب 
السياسات األمنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على ان يلي ذلك إعادة هيكلة 

جهاز األمن.
  واضاف الرشق ان حماس تأمل ان 
تكـــون املرحلة القادمـــة مرحلة لفتح 
الباب أمام إنهاء االنقسام وتوقيع اتفاق 

مصاحلة.
  وتابع الرشق املقيم في املنفى بسورية 
الى جانب خالد مشـــعل رئيس املكتب 

السياسي حلركة حماس وأعضاء كبار 
آخرين في احلركة ان «قضية املصاحلة 
حتتاج الى جهـــد آخر من أجل االتفاق 
والتوافق على برنامج سياسي وطني 
متفق عليه» يتضمن موقفا مشتركا بشأن 
احملادثات مع اسرائيل والتي تعارضها 
حماس. وقال ان احملادثات مع اسرائيل 
قسمت الشعب الفلسطيني وان حماس 
قالـــت منذ البداية انهـــا بال طائل ولن 

تؤدي الى شيء.
  وانهـــارت احملادثات املباشـــرة بني 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة 
محمود عباس بانتهاء جتميد اسرائيلي 
جزئي للبناء في مســـتوطنات الضفة 

الغربية في سبتمبر. 

 حكومات إسرائيل دفعت مبالغ طائلة 
  لمدير مكتب غولدا مائير مقابل عدم نشر وثائق سرية


