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 بائع مصري يبيع الرزنامات التي حتمل صور القديسني مبناسبة عيد امليالد لدى األقباط أمس  

(أ.پ)   جانب من اشتباكات احملتجني على غالء املعيشة وشرطة مكافحة الشغب في بلكورت اجلزائرية أمس األول  

(أ.ف.پ)   الرئيس املصري محمد حسني مبارك مصافحا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لدى استقباله في شرم الشيخ 

(أ.ف.پ)   سودانيون يرفعون شعارات مؤيدة لالنفصال على سياراتهم في جوبا  

 مصر تنفذ أكبر حملة أمنية في تاريخها.. ومرتكبو تفجير اإلسكندرية ثالثة
 عواصمـ  وكاالت: نشرت القاهرة 
قرابة ٧٠ ألفا من رجال الشرطة أمس 
في أكبر حملة أمنية تشهدها املدن 
املصرية حلماية الكنائس يوم عيد 

امليالد عند األقباط املسيحيني.
  وقال مســــؤولون فــــي وزارة 
الداخلية ان الوزارة وضعت خطة 
لتأمني الكنائس مبشــــاركة نحو 
٢٠ ألف ضابط و٥٠ ألفا من أفراد 
الشرطة واملجندين باإلضافة إلى 
االستعانة بـ ١٣٨ كاميرا إلكترونية 
أثناء مشاركة املسيحيني في قداس 

عيد امليالد الذي جرى أمس.
  وقال املســــؤولون إن الوزارة 
أعلنت حالة االستنفار، كما أمرت 
بإلغاء اإلجــــازات حتى للضباط 
وأفراد الشرطة واملجندين األقباط 
وتكثيف اجلهــــود لتأمني جميع 
األماكن الدينية من كنائس ومساجد 

وأماكن أثرية.
  من جهة أخرى نشرت السلطات 
األمنية ليل أمس األول صورة قالت 
إنها تعود لرأس وجد بني أشــــالء 
ضحايا تفجير اإلســــكندرية ولم 
يتم التعرف على صاحبه ويعتقد 
احملققون انه رمبا يعود للشخص 

الذي نفذ عملية التفجير.
  إلــــى ذلك، رجــــح خبير أمني 
مصري استخدام عبوتني ناسفتني 
التفجيــــر اإلجرامي  في حــــادث 
الذي اســــتهدف كنيسة القديسني 
باإلسكندرية، مستبعدا أن يكون 
احلادث قد مت ارتكابه بواســــطة 

سيارة مفخخة.
  وقال اللواء رفعت عبداحلميد 
املدير األسبق الدارة األدلة اجلنائية 
مبديرية أمن االسكندرية وخبير 
علوم مسرح اجلرمية، لصحيفة 
«الشرق األوسط» أمس، إن «مرتكبي 
حادث تفجير اإلسكندرية عددهم ٣ 
على األقل، وإنهم استخدموا عبوتني 

ناسفني ال عبوة واحدة».
  وأضــــاف أن تصوره للحادث 
يشير إلى أن اثنني من االنتحاريني 
لقيا مصرعهما فــــي االنفجار في 
حني أن الثالث هو الذي أدار عملية 
التنفيذ والبد أنه مازال على قيد 
احلياة ويرجح أنه كان على مقربة 

من موقع احلــــادث وقت وقوعه 
ملراقبة التنفيذ وإعطاء التعليمات 

بواسطة اجلوال.
  وأوضــــح عبداحلميــــد، الذي 
سبق أن وضع سيناريو تفصيليا 
جلرمية مقتل سوزان متيم وأثبتت 
التحقيقات بعدها صحته ودقته، 
أن حــــادث اإلســــكندرية يحمــــل 
«بصمات واضحة ال تخطئها عني 
أي متخصص في العلوم اجلنائية 
ومسرح اجلرمية لتنظيم القاعدة 
حيث إن لكل تنظيم طرقا معينة 
يشــــتهر بها في تنفيــــذ الهجمات 
اإلرهابيــــة». وأضــــاف أن عــــدد 
التنظيمات اإلرهابية في العالم بلغ 
طبقا إلحصاءات العلوم اجلنائية 
الدولية ٢١٨٦ منظمة، «يعد تنظيم 

القاعدة أشرسها على اإلطالق».
  وأوضح أن االنتحاريني القائمني 

العبوات الناسفة قد مت تصنيعها في 
مكان قريب جدا من مسرح احلادث، 
مرجحا أن يكــــون ذلك في إحدى 
املفروشة مبنطقة سيدي  الشقق 
بشر، نظرا لصعوبة تنقلهم حاملني 
العبوات الناسفة من مكان بعيد، 
خصوصا مع انتشار الكمائن األمنية 
في الطرق وامليادين والشوارع في 

مصر بشكل عام.
  واستبعد عبداحلميد أن يكون 
احلادث قد مت ارتكابه بواســــطة 
سيارة مفخخة نظرا ألن التفجيرات 
من هذا النوع البد أن حتدث حفرة 
فــــي األرض حتت مــــكان وقوف 
الســــيارة، وهو ما لم يتم العثور 

عليه في مكان احلادث.
  ورجح أن يكــــون التفجير مت 
بعبوتني ناسفتني، ال عبوة واحدة، 
نظرا ألن اآلثــــار التدميرية التي 

على تنفيذ الهجمات اإلرهابية في 
العالم ينقسمون إلى نوعني وفقا 
لتقسيمات العلوم اجلنائية، «األول 
يقــــوم باملهمة االنتحارية إلميانه 
واعتقاده بفكر معني يصور له أنه 
سيكون شــــهيدا في حال ارتكابه 
للجرمية، والثانــــي يتم جتنيده 
بواســــطة التنظيمــــات اإلرهابية 
الســــتغالل شــــعوره باليأس من 
احلياة وكذلــــك ثقافة املوت التي 

تكون قد متلكت منه بالفعل».
  ورجح اخلبير األمني أن يكون 
منفذو العملية األخيرة من النوع 
الثاني نظرا لعــــدم وجود كوادر 
لـ «القاعــــدة» في مصر وصعوبة 
إلى  دخول عناصر استشــــهادية 
البالد وذلــــك ملعرفة أجهزة األمن 

لهم «غالبا».
  كمــــا أبدى اعتقــــاده أن تكون 

خلفها احلادث أظهرت متركز تطاير 
الشظايا في اجتاهني متعاكسني مما 
يرجح معه أن يكون أحد اجلناة 
كان مواجها للكنيســــة بينما كان 

اآلخر مواجها للطريق.
  في غضــــون ذلك، أوفــــد بابا 
الكرازة  االســــكندرية وبطريرك 
الثالث األسقف  املرقسية شنودة 
العام األنبا رافاييل إلى اإلسكندرية 
لرئاســــة صالة قداس عيد امليالد 
املجيد في الكنيسة املرقسية مندوبا 
عنه. وقال مصدر كنسي إن مندوب 
البابا سيشــــاطر املصلني أحزان 
حادث االســــكندرية كما سيتلقى 
عزاء األقباط واملسلمني في ضحايا 
احلادث. وكانت الكنيسة القبطية 
باإلســــكندرية قد أصدرت إعالنا 
يعتذر عن تقبل التهاني بالعيــــد 

وأعلنت احلداد وتلقي العزاء. 

 جمعة: رسول اهللا ژ 
أوصى بقبط مصر 

ــي  ــد مفت ــرة: أك  القاه
د.علي  ــر  ــة مص جمهوري
ژ  ــول  الرس أن  ــة  جمع
ــر  مص ــاط  بأقب ــى  أوص
ــة فقد روت  ــة خاص وصي
أم املؤمنني أم سلمة رضي 
ــول اهللا  ــا ان رس اهللا عنه
ــه فقال:  ــى عند وفات أوص
ــط مصر  ــي قب «اهللا اهللا ف
عليهم  ــتظهرون  س فإنكم 
ويكونون لكم عدة وأعوانا 
ــي  ــبيل اهللا».. وف ــي س ف
ــول اهللا  حديث آخر أن رس
ــتوصوا بهم  ژ قال: «اس
خيرا فإنهم قوة لكم وبالغ 
إلى عدوكم بإذن اهللا» يعني 
ــك فإن  ــر.. لذل ــط مص قب
ــى التاريخ يرى  ــر ال الناظ
ــاط مصر قد رحبوا  ان اقب
باملسلمني الفاحتني وفتحوا 

لهم صدورهم. 

 البابا شنودة يوفد أسقفًا لمشاركة «أقباط اإلسكندرية» قداس عيد الميالد 

 تجدد أعمال العنف في ساحل العاج 
  ووتارا لغباغبو: يداك ملطختان بالدم 

 مبارك يؤكد لنتنياهو 
  «ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة»

 القاهرة ـ أ.ف.پ: أكد الرئيس املصري حســــني 
مبارك لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
خالل اجتماعهما أمس في شــــرم الشــــيخ ضرورة 
اتخاذ اســــرائيل «اجراءات ملموسة لبناء الثقة مع 
الفلسطينيني»، بحسب وكالة انباء الشرق االوسط 
املصرية الرســــمية. وأضافت الوكالة ان مباحثات 
مبــــارك ونتنياهو تناولت «املــــأزق الراهن لعملية 
السالم، وتوقف املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي نتيجة الستمرار النشاط االستيطاني 
في االراضي احملتلة مبا في ذلك القدس الشرقية». 
وقالت الوكالة ان مبارك اكد مجددا «ضرورة مراجعة 
اسرائيل ملواقفها وسياساتها واملبادرة باتخاذ اجراءات 
ملموسة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
ووفقا للوكالة، فان الرئيس املصري شــــدد على ان 
املطلوب هو «الوصول لتســــوية نهائية - وليس 
مرحلية أو مؤقتــــة - تنهي االحتالل وتقيم الدولة 
الفلسطينية املستقلة». وحول الوضع الراهن بقطاع 
غزة، اكد الرئيس مبارك، بحسب الوكالة املصرية، 
«رفض مصر ألي عدوان جديد على اهالي القطاع»، 

وحذر «من خطورة التهديدات االسرائيلية األخيرة 
وانعكاســــاتها على امن واستقرار املنطقة وقضية 
السالم في الشرق األوسط». ووصل رئيس الوزراء 
االسرائيلي بعد ظهر اخلميس الى شرم الشيخ حيث 
التقى مبارك ثم غــــادر املنتجع املصري عقب غداء 
عمل حضره اعضاء الوفدين. وكان رئيس الوزراء 
االسرائيلي أكد قبيل مغادرته الى مصر انه سيناقش 
مع الرئيس املصري سبل «املضي قدما بالسالم» مع 
الفلســــطينيني و«تعزيز االمن». وقال نتنياهو في 
تصريحات نقلتها اذاعة اجليش االسرائيلي «سألتقي 
الرئيس مبارك، ســــأناقش معه ســــبل املضي قدما 
بالســــالم وتعزيز االمن». واضاف «البعض يحاول 
التعرض لالمن والسالم، مبن فيهم عناصر ارهابية 
في غزة مدعومــــون من ايران ال يريدون التقدم في 
عملية السالم ويحاولون زعزعة الهدوء، لن نسمح 
لهم بذلك». وبحسب اذاعة اجليش االسرائيلي، فان 
نتنياهو كان ينوي بشكل اساسي التطرق مع مبارك 
الى مسألة تهريب االسلحة عبر االنفاق التي تربط 

بني مصر وقطاع غزة اخلاضع لسيطرة حماس.  

 واشنطن تحذر الرئيس السابق من استنفاذ فرص السالم  

 أبيدجان ـ أ.ف.پ: قتل ١٤ شخصا على األقل 
في األيام القليلة املاضية في اعمال عنف طائفية 
اندلعت في غرب ساحل العاج، على ما أعلن امس 

مسؤول في األمم املتحدة في ابيدجان.
  وأعلن ســـاميون مونزو مســـؤول حقوق 
اإلنســـان في عملية األمم املتحدة في ســـاحل 
العاج في تصريح «منذ اكثر من ٣ ايام، تغرق 
دويكويه في اعمال عنف طائفية اثر مقتل امراة 

في هجوم».
  وقال «قتل ١٤ شـــخصا على األقل» في هذه 

املواجهات بني اتنيتي غيريه ومالينكيه. 
  واضـــاف «نعتبر ما حصل فـــي دويكويه 
انعكاسا للنزعة نحو التوترات واعمال العنف 

الطائفية».
  بدوره قال احلســـن وتارا الرئيس املنتخب 
واملعترف به دوليا امس انه ميلك الدليل على 
ان منافسه لوران غباغبو هو الذي اثار العنف 
الذي اعقب االنتخابات الرئاســـية وامر عمالء 

أجانب بالقيام بأعمال قتل.
  وقال وتارا إلذاعة اوروبا ١ «لوران غباغبو 

يداه ملطختـــان بالدماء، لقد أمر عمالء أجانب 
باغتيال مواطنني، بالطبع لدينا الدليل على ذلك، 
لقد كتبت بالفعل لألمـــني العام لألمم املتحدة 
ألطلب من احملكمة اجلنائية الدولية ارســـال 
فريق محققني إلى ساحل العاج وعلمت ان ذلك 

سيحدث خالل أيام».
  من جانبه، اعلن مســـؤول اميركي كبير ان 
رئيس ساحل العاج املنتهية واليته لوران غباغبو 
«التـــزال لديه امكانية» التنحي عن الرئاســـة 
ملصلحة خصمه احلسن وتارا املعترف به دوليا 
رئيسا شرعيا للبالد، محذرا من ان هذه الفرصة 

قد ال تدوم.
  وقال جوني كارســـون مســـاعــــد وزيرة 
اخلارجية للشـــؤون االفريقية للصحافيني ان 
«الرئيس غباغبو عليه الرحيل وتسليم مفاتيح 
الدولة الى الرئيس املنتخب شـــرعيا» احلسن 

وتارا.
  واضاف «التزال لديه امكانية القبول بعدد 
مـــن العروض التي قدمت اليه ولكن كلما طال 

أمد األزمة تضاءلت هذه الفرصة». 

 مواجهات عنيفة في الجزائر بسبب ارتفاع أسعار األغذية

الواقعة على بعد خمسة كيلومترات 
غربي العاصمة اجلزائرية.

  من جهته، اعلن وزير التجارة 
اجلزائري مصطفى بن بادة أمس 
ان احلكومة بصدد اتخاذ االجراءات 
الزيادات غير  الالزمة للحد مــــن 

أعقــــاب موجة مــــن االحتجاجات 
كانــــت اندلعــــت بســــبب ارتفاع 
األسعار الليلة املاضية في منطقة 
«ســــطاوالي» بالضاحية الغربية 
للعاصمــــة اجلزائرية فضال عن 
القليعة والشعيبة بوالية تيبازة 

إضرام النيران في إطارات العجالت 
وحتطيم محطة نقل املســــافرين 
احتجاجــــا على الغــــالء الفاحش 
الغذائية األساسية  املواد  لبعض 

مع بداية العام اجلديد.
  وتأتي هــــذه االحتجاجات في 

املبررة في أسعار املواد الغذائية.
  وقال بن بادة في مؤمتر صحافي 
أمس انه من املقــــرر عقد مجلس 
حكومي خاص بداية األسبوع املقبل 
لدراسة اإلجراءات الالزمة ملواجهة 

مشكلة ارتفاع األسعار.
  وأضــــاف بن بــــادة انــــه من 
املقرر أن يستكمل املجلس أيضا 
املتعلقة باملنافســــة  اإلجــــراءات 
واملمارســــات التجارية مبا يتيح 
للحكومة التدخل ســــواء بتحديد 
األســــعار أو وضــــع حــــد لها مع 
وضع آلية حتــــدد هوامش الربح 
بالنسبة للمواد األساسية واتخاذ 
العقابيــــة للمتعاملني  اإلجراءات 
الذين ال يحولون صعودا ونزوال 
باألسعار من السوق اخلارجية الى 

السوق الوطنية.
  وأعرب بن بادة عن اســــتيائه 
الشديد ازاء «االرتفاع احملسوس في 
أسعار بعض املواد األساسية خالل 
الثالثة أيام األخيرة» مشيرا الى أن 
«هذا االرتفاع الفاحش واملباشر في 
أسعار الزيت والسكر جاء بشكل 

غير مقبول». 

 اجلزائرـ  كونا: شهدت عدة أحياء 
شعبية في عدد من املناطق باجلزائر 
الليلــــة موجة مــــن االحتجاجات 
العنيفة ومواجهات بني الســــكان 
وقوات مكافحة الشغب احتجاجا 
على ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

خالل األسبوعني املاضيني.
  وشهد حي «باب الوادي» الشعبي 
وسط العاصمة اجلزائرية الليلة 
قبل املاضية مواجهات عنيفة بني 
السكان احملتجني وقوات الشرطة 
رفع خاللها احملتجون شــــعارات 
تطالب احلكومة باحلد من ارتفاع 
األسعار ومت خاللها تعطيل حركة 
املرور. كما شهدت منطقة «زرالدة» 
الغربيــــة  الواقعــــة بالضاحيــــة 
للعاصمة اجلزائرية احتجاجات 
وصفها شهود عيان بأنها عنيفة 
تخللتها صدامات بني قوات األمن 

واحملتجني على ارتفاع األسعار.
  وفي مدينة وهران الواقعة على 
بعد ٤٣٠ كيلومترا غرب العاصمة 
اندلعت أحداث شغب  اجلزائرية 
متقطعة ومواجهة مع قوات مكافحة 
الشغب اثر عمود متظاهرين الى 

  استفتاء جنوب السودان سابقة فريدة تفتح شهية الدول األفريقية على االستقالل 
 اخلرطومـ  أ.ف.پ: يفتح االستفتاء حول تقرير مصير جنوب 
الســـودان الباب على مصراعيه ملشكالت محتملة أفريقيا كونه 
يشكل مراجعة فريدة للحدود املوروثة من احلقبة االستعمارية 
ويخلق بالتالي سابقة ميكن أن تســـتند اليها اقاليم اخرى في 

افريقيا تتوق الى االنفصال.
  ويقول احمللل في مركز الدراســـات االفريقية مبعهد العلوم 
السياسية في بوردو (فرنسا) رينيه أوتايك ان «جنوب السودان 
ســـابقة بال شـــك، فلم يحدث ابدا ان اجري في أفريقيا استفتاء 
يتيح جلزء من الســـكان او ملنطقـــة معينة ان تقرر ما اذا كانت 

تريد البقاء في دولة موحدة أم االنفصال».
  وكانت القوى االستعمارية تقاســـمت الكعكة االفريقية في 

مؤمتر برلني في العام ١٨٨٥.
  وبعد التحرر من االستعمار في مطلع ستينيات القرن املاضي 
شـــكلت دول القارة منظمة الوحدة االفريقية التي حتولت الى 
«االحتاد االفريقي» اخيرا والتي ارتكزت على مبدأ اساسي وهو 

«عدم املساس» باحلدود املوروثة من عصر االستعمار.
  ولكن مع توقيع اتفاق السالم بني شمال وجنوب السودان في 
العـــام ٢٠٠٥ الذي انهى حربا اهلية دامت اكثر من عقدين، اتفق 

الطرفان على اجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان.
  وكانت اريتريا قررت في العام ١٩٩٣ االنفصال عن اثيوبيا ولكن 
خالفا جلنوب السودان كانت اريتريا قائمة من قبل كمستعمرة 

ايطالية.
  ويؤكد اوتايك ان «ما يضيف الى خصوصية الوضع السوداني 
هو هذا االجماع الدولي على االستفتاء وعلى احترام نتائجه من 

قبل كل االطراف».
  ويشرح اخلبير في شؤون السودان روالند مارشال انه «من 
الناحية القانونية، يجرى االستفتاء وفقا لقواعد القانون الدولي 
مبوافقة العاصمة وحتت اشراف مراقبني دوليني يشهدون على 

مصداقيته، ولكن من الناحية السياســـية، هذا االستفتاء يعني 
انه ميكن االنفصال وما دام هذا متاحا فيمكن بالتالي القتال من 

اجله».
  واصبح في وســـع مناطق او حركات مترد اخرى في افريقيا 
ان تطالب بحق تقرير املصير مثل الصحراء الغربية (املغرب) 
ومنطقة كابيندا النفطية في انغوال والطوارق في شـــمال مالي 

والنيجر وكازامانس في السنغال.
  في الســـودان نفســـه، طالب متمردو دارفور اخيرا باجراء 
اســـتفتاء حول تقرير مصير هذه الســـلطنة السابقة مما يهدد 

بتفتت اكبر بلد في افريقيا.
  غير ان اليكس فانس من معهد تشاثام هاوس البريطاني له 
وجهة نظر مغايرة فهو «ليس واثقا من ان حالة جنوب السودان 
ســـيكون لها تأثير مباشـــر على نزاعات االنفصاليني املستمرة 
منذ زمن طويل مثل النزاع في اقليمي كازامانس الســـنغالي او 

كابيندا االنغولي».
  ويشـــير اوتايك الى انه «لكي تستطيع حركات مترد اخرى 
ان حتذو حذو جنوب الســـودان فالبـــد اوال ان يحظى مطلبها 

بإجماع دولي».
  وكان قادة عدة دول افريقية اعربوا عن حتفظهم على انفصال 
جنوب السودان. واذا كان حصول الدولة الوليدة في جنوب السودان 
على اعتراف القوى الغربية امرا شـــبه مؤكد، فانه سيكون من 
الصعب ان حتظى بقبول بعض االشقاء االفارقة الذين يخشون 

من ان تكون هذه السابقة حجة عليهم في يوم من االيام.
  ويؤكد مارشال ان «هناك مشكلة افريقية ازاء هذا االستقالل 
النه يخرق قاعدة مســـتقرة (عدم املســـاس باحلدود املوروثة) 
والنه يبدو ناجتا عن ضغط اميركي، فاالفارقة ينظرون الى هذا 
االســـتفتاء كما لو كان مؤمتر برلني-٢ اي كما لو كانت القوى 

الغربية تقسم مرة اخرى افريقيا». 


