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 البشير: جنوب السودان انفصل فعليًا منذ وضع اإلنجليز قانون «المناطق المقفولة»
إلى اجلنوب بحثـــا عن املياه وتعتبر أي محاولة 

لعرقلة اقترابهم من املاء تهديدا لوجودها.
  وقال كول إن قبيلة دينكا نقوك املوالية حلكومة 
اجلنوب اتفقت وقبيلة املسيرية على دفع الديات 
عن سلســـلة أعمال القتل التـــي وقعت عام ٢٠١٠ 
كمـــا اتفقتا على تأمني مرور اجلنوبيني إلى أبيي. 
وأضاف كول: «هذان أمران يتعني القيام بهما قبل 

أن نناقش مسارات املرور ملاشيتهم».
  وقال فيليب أجور املتحدث باسم جيش اجلنوب 
عبر الهاتف من جوبا عاصمة جنوب الســـودان، 
إن أيام القتال الثالثة شـــهدت قيام بدو املسيرية 

بهجمات ضد قواعد الشرطة في أبيي.
  وبحسب أجور فإن ما ال يقل عن ٥٠ شخصا من 
بدو املسيرية و٢٦ جنوبيا قتلوا خالل االشتباكات 
التي هددت بجر كال اجليشني ثانية ألتون احلرب 

األهلية.
  وأوضـــح كول إن االتفاق اإلطـــاري أبرم أمس 
اخلميس في مدينة كادوقلي بوالية جنوب كردفان 
ال يضمن انتهاء القتال، فاألمر يتوقف على ما يدور 

بأذهان املسيرية.
  من جانبه، قال مسؤول كبير في شمال السودان 
ان االستفتاء على انفصال اجلنوب «نزيه بدرجة 
كبيرة» وان حزبه احلاكم سيقبل بنتيجته املرجحة 

وهي االنفصال.
  ومن شأن أقوى تصريحات تصاحلية حتى اآلن 
من جانب عضـــو كبير في حزب املؤمتر الوطني 
احلاكم أن تهدئ املخاوف من أن يحاول الشـــمال 
تعطيل االســـتفتاء في محاولة للســـيطرة على 
احتياطيات اجلنوب النفطية. كما قد تقلل من خطر 
العودة الى الصراع الشامل بني الشمال واجلنوب 
بعد االستفتاء. واليزال زعماء الشمال واجلنوب 
مختلفني بشـــأن بعض القضايا احلساســـة ومن 
بينها كيفية اقتسام عائدات النفط بعد االنفصال 
وما اذا كانت منطقة ابيي ستنضم الى الشمال ام 
اجلنوب. واندلعت اشتباكات في هذه املنطقة مع 

بدء االستفتاء. 

الذي اندلع اجلمعـــة املاضية في املنطقة املنتجة 
للنفط ما ألقى بظالله على االستفتاء اجلاري بشأن 

استقالل جنوب السودان.
  وقعت املصادمات في املنطقة الغنية بالنفط بطول 

السوداني
  املضطرب توصلتا إلى اتفاق إطاري للحيلولة 

دون وقوع مشكالت في املستقبل.
  ولقي عشرات حتفهم خالل ثالثة أيام من القتال 

 اخلرطومـ  وكاالت: أكد الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير أن بالده متر مبرحلة تاريخية حاسمة، 
مشيرا الى عملية االقتراع لتقرير مصير جنوب 
السودان اجلارية اآلن لالختيار ما بني الوحدة أو 

االنفصال.
  وقال البشير خالل افتتاحه مسجد العارف باهللا 
ادريس بن أرباب باخلرطوم امس إن احلق أعطى 
حصريا للجنوبيني أما أن يتحدوا مع الشـــمال أو 
ينفصلوا عنه، مشيرا الى أن الظلم الذي يتحدث 
عنه البعض هو ظلم تاريخي ألن احلرب في اجلنوب 
بدأت عام ١٩٥٥ فيما حصل السودان على استقالله 
عام ١٩٥٦، مشـــيرا الى أن اجلنوب انفصل فعليا 
وعمليا عندما وضع االجنليز قانون املناطق املقفولة 
بحجة أن هناك دينا مختلفا وثقافة مختلفة ولغة 

مختلفة عن الشمال.
  وأضاف ان احلرب اســـتمرت بعد ذلك من أجل 
الوحدة لكنها كانـــت مكلفة، وكان من الضروري 
إعطاء الفرصة للجنوبيني اما باالحتاد او االنفصال، 
وقال إن املستهدف ليس فصل اجلنوب وامنا اإلسالم 

في السودان.
  وأكد البشـــير أنه ماض في تطبيق الشريعة 
اإلســـالمية ولن تكون هناك دولـــة علمانية في 
السودان، بل دولة قائمة على الشريعة «وهذا أمر 
منته وال رجعة عنه» ودعا أهل الشمال الى ضرورة 
وحدة الصف وتوظيف القدرات والطاقات من أجل 

بناء ونهضة السودان.
  مـــن جهة ثانية، أكد رئيـــس حكومة اجلنوب 
سلفاكير ميارديت أهمية بناء عالقات تعاون وثيق 
وتعزيز الســـالم بني الشـــمال واجلنوب في حال 
اختار اجلنوبيون االنفصال في االستفتاء اجلاري 

حاليا.
   جاء ذلك خالل لقائه في جوبا فيرونيك دي كيسر 
رئيسة بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االستفتاء 
التـــي أعربت عن تقديرها إلجراء االســـتفتاء في 

أجواء من الهدوء والسالم.
  الـــى ذلك، قال دينـــج أروب كول حاكم منطقة 
أبيـــي امس إن القبيلتـــني املتناحرتني في اإلقليم 

اخلط احلدودي الفاصل بني الشمال واجلنوب، بعد أن 
منعت قوات االمن اجلنوبية، بدو قبيلة «املسيرية» 
الشمالية من االقتراب بقطعان ماشيتهم من موارد 
املاء جنوب أبيي. وتنتقل قبائل املسيرية كل عام 

 الحزب الحاكم: االستفتاء «نزيه بدرجة كبيرة».. وقبائل متناحرة تتوصل التفاق سالم 

(رويترز)   استمرار عمليات االقتراع في جنوب السودان أمس 

 بوش لرئيس الموساد المنتهية واليته: 
العمل معك كان شرفاً لي 

 شرطة إلكترونية إيرانية لمواجهة «الجرائم الحديثة»
  وأميركي يقر بأنه حاول إرسال مقاتلة «أف ٥» إلى طهران

 شكره في رسالة على ما قام به خالل ٨ سنوات 

 واشنطن تفرض عقوبات على شركات شحن من هونغ كونغ بسبب تعاملها مع طهران

 تــــل ابيب ـ يو.بي.آي: شــــكر الرئيس األميركي 
الســــابق جورج بوش رئيس املوســــاد اإلسرائيلي 
املنتهية واليته مائير داغــــان على ما قام به خالل 

السنوات الـ ٨ التي أمضاها في منصبه.
  وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية 
امس ان داغان تســــلم رسالة بوش ليل أمس األول 
خالل حفل أقيم على شرفه بعد ٨ سنوات في رئاسة 
املوساد. وأشارت إلى ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

السابق إيهود أوملرت قرأ الرسالة خالل احلفل الذي لم 
يسمح لوسائل اإلعالم بحضوره وجاء فيها «أشكرك 

على ما قمت به».
  وأضاف بوش في رســــالته ان «العمل معك كان 
شرفا لي» وأرفق الرسالة بكتاب هدية لداغان. وحضر 
احلفل أهل اجلندي اإلســــرائيلي األســــير رون أراد 
واجلاسوس إيلي كوهني واعتذر داغان لهم ألنه لم 

ينجح في إعادتهما إلى إسرائيل. 

 عواصم ـ وكاالت: أنشـــأت إيران وحدة للشـــرطة 
االلكترونية للتصدي ملـــا تصفه «باجلرائم احلديثة» 
التي تشمل األنشطة التي متارسها مجموعات املعارضة 

السياسية من خالل شبكة االنترنت.
  ونقلت وكالة انباء الطلبة اإليرانية «إيســـنا» عن 
نائب قائد الشـــرطة اإليرانية احمـــد رضا رادان قوله 
«نظرا ألنه يتم حتديث أســـاليب اجلرائم التقليدية، 
فإن هناك حاجة إلنشاء وحدات حديثة للتصدي ملثل 

هذه اجلرائم ايضا».
  وقال ايضا: «كما حدث في اعمال الشغب السياسية 
عام ٢٠٠٩، اســـتفاد مثيرو أعمال الشغب من الشبكة 
العنكبوتية كما ان هناك حاجة للتصدي لهؤالء املجرمني 

ومنع أي سوء استخدام».
  وكان رادان يشير بذلك الى االحتجاجات التي أعقبت 
االنتخابات الرئاسية التي جرت عام ٢٠٠٩ والتي ألقت 
املزاعم بالتالعب بظاللها عليها وأدت في نهاية املطاف 
الى إعادة االنتخاب املثير للجدل للرئيس محمود احمدي 

جناد.
  وجرى استخدام شـــبكة االنترنت وبصفة خاصة 
مواقع التواصـــل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر 
في ذلك الوقت من جانب زعماء املعارضة واملعارضني 
واحملتجني داخل وخارج ايران لتنسيق االحتجاجات 

وتبادل املعلومات.
  وهناك قيود على االنترنت فـــي إيران، حيث تتم 
تنقية العديد من املواقع االلكترونية من بينها موقعا 
الـ «فيس بوك» و«تويتر» األكثر شهرة سواء ألسباب 

سياسية او أخالقية.
  غير ان الكثير من املستخدمني يتمكنون من التغلب 
على هذه القيود من خالل اســـتخدام برامج يتم انتاج 

معظمها في الصني.
  وتعتزم الشرطة اإليرانية ايضا مكافحة املعلومات 
التي يسربها موقع ويكيليكس والتي تضمنت وثائق 
ديبلوماسية أميركية عن ايران مثل مناشدة السعودية 
والبحرين الواليات املتحدة وقـــف البرنامج النووي 

اإليراني بأي وسيلة من بينها شن هجوم عسكري.
  وتضمنـــت البرقيات ايضا معلومات قدمها مصدر 
ايراني لم يكشـــف النقاب عن اسمه مفادها ان آية اهللا 
علي خامنئي املرشد األعلى للثورة اإليرانية يعاني من 

سرطان ال ميكن الشفاء منه.
  الى ذلك، فرضت وزارة اخلزانة األميركية عقوبات 

على ٢٤ شـــركة شـــحن من بينها ٢٠ في هونغ كونغ 
بسبب االشتباه في انها تعمل واجهة لشركات إيرانية 

ضالعة في برامج إيران للصواريخ.
  وقالت الوزارة ان شـــركات الشحن ترتبط بشركة 
«إيران خلطوط الشـــحن» ووحدتني أخريني خاضعة 
لعقوبـــات دولية بســـبب دورها في برنامـــج إيران 

النووي.
  ومبوجب هذه العقوبات الهادفة الى ممارسة الضغط 
على إيران بســـبب برنامجها النووي،  ســـتحرم تلك 
الشركات من التعامل مع املؤسسات املالية والتجارية 

األميركية.
  وقالت الوزارة ان «شـــركة إيران خلطوط الشحن 
تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب العقوبات الدولية، 
وحتاول بذل كل جهد ممكن إلخفاء شبكتها وملكيتها 

لسفن».
  وأضافت ان فرض العقوبات على هذه الشـــركات 
«يكشـــف عن آخر سلســـلة من إجراءات اخلداع التي 

متارسها إيران ملواصلة تصرفاتها السرية».
  وهناك أربع من تلك الشــــركات ميلكها ويدريها 
احمد ســــاركاندي وقاســــم نابيبور اللذان فرضت 
عليهما الواليات املتحدة عقوبات في اكتوبر بسبب 
عملهما نيابة عن شــــركة إيران خلطوط الشــــحن، 

حسب الوزارة.
  وذكرت الوزارة ان ١٦ شـــركة أخرى من شـــركات 
هونغ كونغ مملوكة او تسيطر عليها الشركة اإليرانية 
وتشغل عددا من الســـفن نيابة عن مجموعة الشحن 
اإليرانية، اما الشـــركات األربع األخرى فتشـــترك في 
عناوين تسجيلها مع اربع شـــركات مرتبطة بشركة 
الشـــحن اإليرانية واملسجلة جميعها في جزيرة «ايل 

اوف مان» البريطانية.
  الى ذلك أقر أميركي بأنه حاول إرسال مقاتلة «أف 
٥» ومعدات عسكرية أخرى إلى إيران، وذكرت وسائل 
إعالم أميركية ان مارك إي كناب (٣٦ عاما) وهو رجل 
عاطل عن العمل من كاليفورينا اعترف امس االول أمام 
القاضي ليورنارد ستارك بانتهاك القوانني األميركية 

حيال تصدير األسلحة.
  وأقر كناب احملتجز منذ يوليو املاضي بأنه حاول 
بيع طائرة «أف ٥» ومعدات عسكرية أخرى إلى رجل 
يعمل لصالح احلكومـــة اإليرانية وأنه كان يعلم أنها 

ستصدر إلى إيران. 

 إيطاليا: المحكمة الدستورية ترفض 
قانونًا يحمى برلسكوني من المحاكمة

 روماـ  وكاالت: رهنت احملكمة الدستورية اإليطالية العليا 
قانون «املانع الشـــرعي» الذي يقر بإعفاء رئيس احلكومة 
والوزراء من املثول أمام احملاكم أثناء الوالية الدســـتورية 
للجهاز التنفيذي النشغالهم بإدارة أعمال الدولة، ورأت أن 
تطبيقه يقتضي دراسة كل حالة على حدة من جانب القضاة 

وحتديد أهمية املثول من عدمه.
  ورحبت املعارضة بقرار احملكمة الدستورية بشأن القانون 
الذي تراه وسيلة إلنقاذ رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني 
سياسيا والذي احتمى بالقانون في ثالث دعاوى قضائية 
تطال إمبراطوريته اإلعالمية (ميدياست)، بينما اعتبره حزب 
«شعب احلرية» احلاكم الذي يقوده برلسكوني انقالبا على 
الدميوقراطية كونه وضع اجلهاز القضائي في درجة أعلى 

من اجلهاز التنفيذي الذي ينتخبه الشعب.
  ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن من صالحيات القاضي 
تقييم دوافع جدول أعمال رئيس احلكومة أو أعضائها التي 
متنع مثولهم أمام احملاكم فـــي قضايا تطالهم وذلك بغية 
إحـــداث توازن بني حق املتهم (رئيس احلكومة أو الوزير) 
في الدفاع عن نفســـه وحتقيق العدالة وواجبه في القيام 

مبهامه التنفيذية.
  ورأت احملكمة الدســـتورية أن بندين في قانون «املانع 
الشرعي» يخرقان دستور البالد، ويتعلق أحدهما باستمرارية 
املانـــع حتى انتهاء والية احلكومـــة، وأتوماتيكية تطبيق 

القانون. 

 أميركا تحّذر من قدرات الصين
  في الحرب اإللكترونية واألقمار الصناعية 

 طوكيو ـ رويترز: قـــال وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس امس خالل زيارة لليابان ان القدرات 
العسكرية الصينية املتطورة في احلرب االلكترونية 
واألقمـــار الصناعية ميكن ان تهـــدد قدرة القوات 

األميركية على العمل في احمليط الهادي.
  وبعـــد أيام من زيارته للصني لتعزيز الروابط 
العسكرية بني القوتني الكبريني جدد غيتس تعبيره 
عن قلق واشنطن من حتديث جيش التحرير الشعبي 
الصيني الذي استعرض قوته هذا األسبوع بإجراء 

أول اختبار على مقاتلة شبح.
  كما تعتزم الصني أيضا تطوير حامالت طائرات 
وصواريخ مضادة لألقمار الصناعية وأنظمة متطورة 
أخرى مما ازعج املنطقة وأثار قلق الواليات املتحدة 

القوة العسكرية املهيمنة هناك.
  وقال غيتس في خطاب لطلبة جامعة في طوكيو 
«التساؤالت التي حتيط بنوايا (الصني) وبرنامج 
التحديث العسكري غير الشفاف هي مصدر قلق 
جليرانها»، مؤكدا انه من دون الوجود العسكري 
األميركي في اليابان قد تتصرف الصني «بطريقة 

أكثر توكيدا مع جيرانها».
  واستشـــهد غيتس بالنزاع على األراضي الذي 
تفجـــر العام املاضي بني اليابان والصني قائال انه 

مثال على األسباب التي تضفي أهمية على التحالف 
بـــني الواليات املتحدة واليابان. لكن رغم ذلك قال 
وزير الدفاع األميركي انه ال يرى في الصني «خصما 

استراتيجيا محتما».
  ويزور الرئيس الصيني هو جني تاو الواليات 
املتحدة األســـبوع القادم وقال غيتس ان الرئيس 
الصينـــي والرئيس األميركي بـــاراك أوباما طلبا 
من جيشـــيهما تعزيز الروابط. وتعتبر العالقات 
العســـكرية األميركية ـ الصينية األكثر توترا في 

مجمل العالقات الصينية األميركية.
  وعبـــر غيتس عن قلق واشـــنطن اخلاص من 
قدرات الصني في احلـــرب االلكترونية وقدراتها 

في الفضاء.
  وقال «التطور الذي يحققه اجليش الصيني في 
احلرب االلكترونيـــة واملضادة لألقمار الصناعية 
يشـــكل حتديا محتمال لقـــدرة قواتنا على العمل 

واالتصال في هذا اجلزء من احمليط الهادي».
  ودعا جيتس الى مزيد من التعاون مع اليابان 
في مجال الدفاع الصاروخي مشيرا الى اخلطر الذي 

متثله كوريا الشمالية. 

 أوباما يشكل «فريقاً سرياً» للبحث عن مخرج لتحريك عملية السالم 
 واشنطن ـ احمد عبداهللا والوكاالت

  شكل الرئيس باراك اوباما مجموعة عمل برئاسة 
مستشارة األمن القومي السابقني في إدارتي بيل 
كلينتون وجورج بوش للبحث عن مخرج يتيح 
لإلدارة إخراج عملية السالم من جمودها الراهن. 
والتقى املستشاران ساندي بيرغر وستيفن هادلي 
بكل من مسؤول املفاوضات في السلطة الوطنية 
صائب عريقات ومستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
اسحاق مولشو فضال عن مسؤول الشرق األوسط 
وإيران في مجلـــس األمن القومي دينيس روس 
وسفير واشنطن السابق في إسرائيل مارتن آنديك 

في سياق جهوده التي تبذل اآلن.
  ويعد تشـــكيل الفريق طبقا لرأي مســـؤول 
بـــوزارة اخلارجية قرارا بوصـــول اجلهود التي 
بذلها املبعوث اخلاص السيناتور جورج ميتشيل 
الى «جدار مسدود». وقال املسؤول ان احلكومة 
اإلســـرائيلية ال تريد تقـــدمي اي تفصيالت عما 
تطلبه هي نفســـها في حقل اإلجـــراءات األمنية 
التي حتدث عنها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
كشرط ملناقشة قضية احلدود. فضال عن ذلك فإن 
احلكومة اإلسرائيلية لم تقدم اي تفصيالت ايضا 
عن تصوراتها بشأن احلدود املقترحة بني الدولة 

الفلسطينية وإسرائيل.
  وقال الســـفير األميركي األسبق في إسرائيل 
دانييـــل كيرتزر انه ال يوجـــد أي مخرج إال عبر 
درب من ثالثة حددها بقوله «اما دعوة إسرائيل 
لتقدمي مبادرة واضحة عن تصورها للحل او حث 
الفلسطينيني على تقدمي مثل تلك املبادرة او التقدم 

مببادرة أميركية دون انتظار الطرفني».
  وتابع «لم تنجح اجلهود التي بذلت حتى اآلن 
في الدربني األولني. ولم يبـــق إال الدرب الثالث. 

وبالتالي فإن على اإلدارة ان تقدم رؤية تتعرض 
لـــكل القضايا اجلوهرية. وحـــني يبدأ اجلانبان 
املفاوضات فـــإن على اإلدارة ان تقـــول لهما ان 
تلك هي مؤشرات التفاوض. والبد ان تكون تلك 
املؤشرات واضحة متاما وضيقة التعريف حتى 
ال تعيدنا الى موقعنا الذي كنا فيه قبل ١٥ عاما. 
ان إسرائيل ترفض ذلك ولكن جتربتنا حتى اآلن 
توضح انه ال ســـبيل آخر للدفع بعملية السالم 

خطوة حقيقية الى األمام».
  الى ذلك، أكد رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة 
إسماعيل هنية امس متسك حركة حماس بخيار 

املقاومة ورفض االعتراف بالدولة اإلسرائيلية.
  وقـــال هنية في غزة خالل حفل إلصدار كتاب 
عن وزير الداخلية الســـابق ســـعيد صيام الذي 
اغتالته إسرائيل في احلرب على غزة «ال تفريط 
في الثوابت وال اعتراف باالحتالل  (...)وال إسقاط 

خليار املقاومة حتى حترير األرض».
  وشدد على أن حركته لن تتخلى عن مسؤوليتها 
في إدارة الشعب الفلسطيني وقال «حماس التي 
اصبحت في قلب النظام السياسي (...) لن تغادر 

موقعها الذي عمد بدماء الشهداء».
  واعتبر أن «أي أياد عابثة لن تتمكن من النيل 
من األمن وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء 

فهذه ورقة قد طويت».
  وقال إن حماس لن تتنازل عن نهج الشـــيخ 
فـــي املقاومة واجلهـــاد ولن تفرط فـــي الثوابت 
الوطنية ولن تســـقط لواء املقاومة ولن تتخلى 

عن مسؤوليتها».
  وأضاف «حماس أصبحـــت في قلب القضية 
وصنعت تاريخا يجب أن يبنى عليه لذا فهي لن 

تغادر مواقعها التي تخضبت بدماء الشهداء». 

 هنية: لن نعترف بإسرائيل ولن نسقط خيار المقاومة حتى تحرير األرض 

ــطيني يدوس على علم اسرائيل ويحمل رشاشا لعبة خالل مظاهرة اسبوعية   طفل فلس
ضد اجلدار العازل      (أ.ف.پ) 

 لندن ـ عاصم علي
  كشفت نتائج انتخابات فرعية فاز فيها حزب 
«العمال» املعارض بفارق كبير على منافســــيه 
حزبي «الدميوقراطيني األحرار» بزعامة نيك كليغ 
نائب رئيس الوزراء و«احملافظني» بزعامة رئيس 
الوزراء ديڤيد كاميرون. وكان «الدميوقراطيون 
األحرار» طعنوا في نتيجة سابقة لهذه االنتخابات 

اثر خســــارتهم بفارق ١٠٣ أصوات فقط، إال أن 
مشاركة احلزب في حكومة ائتالفية مع «احملافظني» 
وانتهاج سياسة تقشفية أدت الى خسارة آالف 
الوظائف، انعكسا سلبا على شعبيته. وبدا تراجع 
هذه الشعبية واضحا إذ فازت دبي أبرامز مرشحة 
حزب «العمال» في دائرة أولدهام إيست بفارق 
٣٥٥٨ صوتا، علما أن االنتخابات السابقة جرت 

في مايو املاضي. وعلــــى رغم أن كليغ قلل من 
أهمية اخلسارة، إال أن زعيم «العمال» املعارض 
أد ميليباند اعتبر النتيجة «رسالة واضحة جدا» 
للحكومــــة، الفتا الى أن الناخبني يطلبون منها 
«التفكير مجددا». كما رآها خطوة أولى إلعادة 
ترميم الثقة بحــــزب «العمال» وبالتالي عودته 

الى احلكم في االنتخابات املقبلة. 

 الناخبون البريطانيون يعاقبون الحكومة في انتخابات فرعية فاز فيها «العمال» 


