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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 دمشقـ  رويترز: رفعت سورية أول من أمس القيود على 
حصول املواطنني العراقيني على تأشيرات لدخول سورية في 
مؤشر على حتسن العالقات بني البلدين اجلارين بعد خالفات 

سياسية أدت لتقييد احلركة على احلدود بينهما.
  وقالت الوكالة العربية السورية لألنباء إن قرارا حكوميا 
صدر ويقضـــي بأنه اعتبارا من أول فبراير سيســـمح ألي 
عراقي بالتقدم بطلب التأشيرة في النقاط احلدودية بدال من 

احلصول عليها في السفارة السورية في بغداد.
  وقصرت قواعد مفروضة منذ ٢٠٠٧ منح التأشيرات للتجار 
واألكادمييني مما جعل من الصعب على العراقيني اآلخرين الذين 

يفرون من أعمال العنف في بالدهم التوجه إلى سورية.
  ولسورية حدود طولها ٦٠٠ كيلومتر مع العراق واستقبلت 
مئـــات اآلالف من الالجئني العراقيـــني عقب الغزو األميركي 

عام ٢٠٠٣. 

 سورية تمنح العراقيين تأشيرات الدخول عند المنافذ الحكومية

 تونس تصدر مذكرة دولية لجلب بن علي وتغيير وزراء الداخلية والدفاع والخارجية 
 القذافي يحّذر من صوملة وبلقنة تونس ويحثها على انتهاج النموذج الليبي.. واإلضراب العام ينتقل إلى سيدي بوزيد اليوم

(ا.ف.پ)   متظاهرون يهاجمون أحد ضباط الشرطة في مدينة سيدي بوزيد 

 تونـــس ـ وكاالت: ذهبـــت 
إلى  التونسية املؤقتة  احلكومة 
حد اصدار مذكرة جلب دولية بحق 
رئيس النظام السابق املخلوع زين 
العابدين بن علي وزوجته وعدد 
من اقربائه الـــى جانب التعديل 
الوزاري الذي طال وزراء اخلارجية 

والداخلية والدفاع.
التـــي وضعهـــا    واخلطـــوة 
املراقبون في خانـــة امتصاص 
الغضب الشعبي واالحتجاجات 
املطالبة بإسقاط هذه احلكومة، 
أعلنها وزير العدل التونسي االزهر 
القروي الشابي أمس مشيرا الى 
أن القضاء التونسي اصدر مذكرة 
جلب دولية بحق الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي الذي جلأ 
الســـعودية وزوجته ليلى  الى 

الطرابلسي واقاربهما.
  امـــا التهم املوجهـــة لنب علي 
وزوجتـــه فهي بحســـب الوزير 
«حيازة امالك منقولة وغير منقولة 
بطريقة غير قانونية» وحتويل 
«اموال للخارج» بطرق ملتوية.

  كمـــا مت اصـــدار بطاقة جلب 
دوليـــة ايضـــا بحق بلحســـن 
الطرابلسي شـــقيق ليلى الفار، 

بالتهمة ذاتها.
  من جانب آخر اعلن الوزير ان 
ثمانية من اقارب بن علي وزوجته 
موقوفون في تونس ومالحقون 

في اطار القضية ذاتها.
  وأعلـــن أيضا أن ســـتة من 
عناصـــر االمن الرئاســـي بينهم 
مديـــر االمن الرئاســـي اجلنرال 

أكثر من أي دولة أخرى ســـواء 
أكانت خليجية أو غيرها».

  وشدد القذافي على أنه يتعني 
أن يحكم الشعب التونسي نفسه 
بنفسه وأنه مع الشعب التونسي 
وليس مع أي كان آخر و«املهم أال 
تسرق ثورة الشعب التونسي..

تسرقها األحزاب أو جهات أجنبية». 
ودعا في هذا الســـياق إلى إعالء 
صوت العقل وأكد أنه «إذا حصل 
أي تدخـــل في تونس فســـأكون 
أول من يقاتل من أجل الشـــعب 

التونسي».
  ونفى الزعيم الليبي التقارير 
واألنباء التي رددتها بعض وسائل 
اإلعالم األجنبية بشـــأن احتمال 
تدخل ليبيـــا إلعادة الرئيس بن 
علي إلى الســـلطة وقـــال «هذه 
ســـخافات ونحن لن نكون ضد 
إرادة الشعب التونسي نحن إلى 
جانب الشـــعب التونسي وإرادة 

الشعب التونسي».
  ولكنه ربط ضمنيا تأييده ملا 
وصفها بـ «ثورة تونس» باجتاهها 
نحو ترسيخ النظام اجلماهيري 

املعمول به في ليبيا.
  وقال إنه إذا تخلص الشـــعب 
التونســـي نهائيـــا مـــن احلكم 
اجلمهوري بحيث «لن يتكرر وجود 
رئيس مرة ثانية وال يتكرر وجود 
حكومة قد يثور عليها مرة ثانية وال 
تتحكم فيه األحزاب أو البرملان مرة 
ثانية.. ويدخل الشعب التونسي 
في مرحلـــة اجلماهيرية فأنا مع 

ثورة الشعب التونسي». 

علي السرياطي مالحقون في اطار 
قضية اخرى تتعلق باعتداءات 

على مواطنني.
  كذلك، أعلن الشابي خالل مؤمتر 
صحافي أمس أن ٧١ سجينا قتلوا 
اثناء اضطرابات «ثورة الياسمني» 
بينهم ٤٨ في حريق بســـجن في 
املنستير، كاشفا عن فرار ٩٥٠٠ 
ســـجني اثناء االضطرابات داعيا 
انفسهم، وفقا  الى تسليم  اياهم 

ملا اعلنه الوزير. 

من املركزيـــة النقابية للمطالبة 
الوقتية،  باســـتقالة احلكومـــة 
بحسب مصدر نقابي، كما تظاهر 
آالف منهم أمس قدروا بنحو «٥٠ 
ألفا على األقل»، وقال أمني الشفي 
عضو املكتب االقليمي للمركزية 
النقابية «انها تظاهرة تاريخية 
لم تشهد صفاقس لها مثيال منذ 

استقالل تونس» في ١٩٥٦.
  وهتف املتظاهرون «الشعب 
يريد إسقاط احلكومة» و«ثورة 

في أقل من شهر، أدلى الزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي بدلوه فيما 
التونسية محذرا،  يخص األزمة 
من «صوملة» و«بلقنة» تونس في 
إشارة إلى ما يجري في الصومال 
والبلقان، وأكد أنه سيكون أول من 
يقاتل من أجل الشعب التونسي 

حتى ال تسرق ثورته.
  وقال القذافي في حديث بثته 
قناة «نسمة تي في» التلفزيونية 
التونســـية أمس األول مخاطبا 

  ميدانيا، أطلقت عناصر األمن 
قنابل الغاز املسيل للدموع ضد 
متظاهريـــن حاولـــوا ان يزيلوا 
بأياديهـــم حاجزا من األســـالك 
الشـــائكة ثم رموا عناصر األمن 
التراجع  الى  باحلجارة، لدفعهم 
وذلـــك غيـــر بعيد من ســـاحة 

احلكومة.
  وبالتوازي مع ذلك أقام «آالف 
اكبر  العمال» في صفاقس ثاني 
املدن التونسية إضرابا عاما بدعوة 

 عواصم ـ وكاالت: بعد انحدار شعبيته الى أدنى 
مستوياتها منذ توليه ســــدة البيت األبيض، جنح 
الرئيس األميركي باراك أوباما في حتســــني صورته 
على ما يبدو بعد خطابه الســــنوي عن حال االحتاد 

والذي قوبل بردود ايجابية.
  وأظهرت نتيجة اســــتطالع للرأي أجرته شبكة 
«سي.بي.إس» األميركية وشمل ٥٠٠ شخص ان ٩٢٪ 
منهم يؤيــــدون اقتراحات أوباما و٦٢٪ يعتقدون ان 
اجلمهوريني والدميوقراطيني في الكونغرس قادرون 

على العمل إليجاد حلول ملشاكل البالد.
  وأشارت الشبكة إلى ٤٤٪ من املستطلعني عرفوا 
أنفسهم بأنهم دميوقراطيون و٢٥٪ بأنهم جمهوريون 

والباقون مستقلون.
  واذ أفرد الرئيس األميركي حيزا صغيرا من خطابه 
الثانــــي عن حالة االحتاد منذ توليــــه، فإنه جتاهل 
متاما التعثر الذي تتعرض له عملية السالم. وأبرز 

نقاطه:

  دعوة الى االتحاد

  ـ «االميركيون قرروا ان تكون مســــؤولية احلكم 
مشتركة بني االحزاب».

  ـ «لن تقر اي قوانني جديدة اال بدعم الدميوقراطيني 
واجلمهوريني. سنتقدم معا او ال نتقدم ابدا».

  ـ  «التحدي احلالي.. هــــو ان نعرف ما اذا كانت 
وظائف جديدة وصناعات جديدة تترسخ في بلدنا 

او في اخلارج».

   االقتصاد

  ـ «العالم تغير وبالنسبة للكثيرين، التغيير كان 
مؤملا».

  ـ «القواعد تغيرت. في جيل واحد، حولت ثورات 
تكنولوجية طريقتنا في احلياة، فلنعمل ونتاجر».

   الضرائب

  ـ «أطلــــب من الدميوقراطيــــني ومن اجلمهوريني 
تبســــيط النظام. الغوا احليــــل الضرائبية. وحدوا 
القواعد واســــتعملوا االقتصادات من اجل تخفيف 
نسبة الضرائب عن الشركات الكبيرة للمرة االولى 

منذ ٢٥ عاما، ومن دون ان نزيد عجزنا».

  الشركات البترولية

  ـ «اطلب من الكونغرس الغاء مليارات الدوالرات 
التي تقدم كهدايا الى الشركات النفطية».

  ـ «ال اعلم ما اذا كنتم قد الحظتم، لكنهم سيتصرفون 
بشكل تام لوحدهم. اذن، بدل ان ندعم طاقة املاضي 

فلنستثمر في طاقة الغد».

  تونس

  ـ «ارادة الشــــعب ظهــــرت اكثر قــــوة من قبضة 
ديكتاتور».

  ـ «فليكن واضحا ان الواليات املتحدة االميركية 
هــــي متضامنة مع التونســــيني وتدعــــم التطلعات 

الدميوقراطية لكل الشعب».

  أفغانستان

  ـ «بفضل جنودنا واملدنيني، الذين اثبتوا جميعا 
انهم ابطال، يتضاءل عدد االفغان الذين يقعون حتت 
سلطة املتمردين. ستقع معارك شرسة في املستقبل 

وستطبق احلكومة االفغانية حوكمة افضل».
  ـ «هذا العام، سنتعاون مع ٥٠ دولة من اجل االعداد 

للمرحلة االنتقالية نحو القوات االفغانية».

  «القاعدة» في باكستان

  ـ «قادتهم ومقاتلوهم يخرجون من ميدان املعركة. 
مالذاتهم تتضاءل. وجهنا من احلدود االفغانية رسالة 
الى شــــبه اجلزيرة العربية والى جميع الزوايا في 

اخلليج: لن نستسلم، لن نتردد وسندحركم».

  إيران

  ـ «من خالل جهد ديبلوماسي للتأكد من ان ايران 
حتتــــرم التزاماتها، ســــتواجه احلكومــــة االيرانية 
حاليا عقوبات اكثر قسوة واكثر اكراها من اي وقت 

مضى».

  الرحالت الرسمية

  ـ «في مارس، ســــأتوجه الى البرازيل وتشــــيلي 
والسلفادور لترسيخ حتالفات جديدة من اجل التقدم 

في القارة االميركية».

  الهجرة

  ـ «اعتقد فعال انه يتوجب علينا ان نواجه وملرة 
اخيرة، موضوع الهجرة غير الشرعية».

  ـ «انا مستعد للعمل مع اجلمهوريني والدميوقراطيني 
حلماية حدودنا وفرض احترام القوانني واالهتمام 
مباليني العمال من دون اوراق ثبوتية الذين يعيشون 

حاليا في الظل». 

ثورة حتى النصر، من تونس حتى 
مصر»، بحسب مصادر نقابية.

  وانتقلت عدوى اإلضراب الى 
مدينة ســـيدي بوزيد مهد ثورة 
الياسمني، حيث دعا االحتاد العام 
التونسي للشغل الى «إضراب عام» 
في والية (محافظة) سيدي بوزيد، 
وذلك للمطالبة أيضا باســـتقالة 
احلكومة املؤقتة، وفق ما علم من 

مصدر نقابي.
  في غضون ذلك وللمرة الثانية 

التونســـيني «انتبهوا إن تونس 
تهمنـــي والزم يفهم كل واحد أن 
تونس تهمني وأخشى على تونس 

من الصوملة ومن البلقنة».
  وأضاف «أنا شايف تدخالت 
أجنبية وشايف مناورات في داخل 
وخـــارج تونس وهنـــاك أطماع 
أجنبية تريد استغالل تضحيات 
الشعب التونسي ملصلحتها هناك 
خدمة ملصالح خارجية وأجنبية، 
ثم ان تونس تهمني وتهم ليبيا 

 محاكمة مسؤول جزائري تسبب في 
وفاة شاب حرقًا على طريقة البوعزيزي

  
ــلطات اجلزائرية محاكمة مسؤول محلي    اجلزائرـ  يو.بي.آي: قررت الس
ــبب في وفاة شاب بعدما حرضه على حرق نفسه على طريقة التونسي  تس
ــروق اليومي»  ــع اإلخباري لصحيفة «الش ــد البوعزيزي. ونقل املوق محم
ــة الواقعة في  ــة اول من امس عن مبروك بليوز والي محافظة تبس اجلزائري
أقصى شرق اجلزائر قوله إنه عزل رئيس بلدية بوخضرة من منصبه وفتح 
ــاب محسن بوطرفيف  (٢٦ عاما)  حتقيقا إداريا وجنائيا ضده بعد وفاة الش
ــتتكفل بصفة  ــني املاضي متأثرا بحروقه. وأعلن الوالي أن مصاحله س االثن
ــد بوطرفيف الذي يقطن  ــة بوطرفيف االجتماعية. ويع ــة بوضعية عائل كلي
ببلدية بوخضرة أول من أضرم النار في نفسه في اجلزائر بعد حادثة محمد 
ــه بعدما رفض  ــي. وقد أضرم بوطرفيف النار في نفس البوعزيزي التونس
رئيس بلديته منحه وظيفة وحتداه بحرق نفسه اقتداء بالبوعزيزي إن كانت 

له الشجاعة وهو ما أقدم عليه بالفعل.
  إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نفسها أن وزارة العدل وجهت أخيرا تعليمات 
ــرحا ألحداث  ــات التي كانت مس ــتوى الوالي ــى قضاة التحقيق على مس إل
الشغب التي قادها شباب احتجاجا على غالء املعيشة من أجل تسوية ملفات 
ــدد منهم من أحكام  ــتفادة أكبر ع ــني في أقرب وقت عن طريق اس املوقوف

البراءة وهذا بهدف التخفيف من حدة االحتقان. 

 أوباما يحسن صورته بعد
  ثاني خطاب له عن حالة االتحاد

 «الجنوب» يبحث االنضمام بالمحكمة الجنائية الدولية
  البشير: لن نهرب إذا ثار الشعب

 عواصم ـ وكاالت: ما هي إال أيام وتعلن 
مفوضية االستفتاء ميالد دولة جديدة بجنوب 
السودان بعد ترجيح كبير خليار االنفصال 
في االستفتاء على تقرير املصير، آخر فصول 
اتفاقية السالم الشامل للعام ٢٠٠٥، وعقب 
فترة انتقاليـــة متتع فيهـــا اإلقليم بحكم 
ذاتي كامل وبـ ٥٠٪ من إيرادات البترول بل 

وبنصيب وافر في احلكومة القومية.
  غير ان الدولة الوليدة ســـتجد نفسها 
أمام أولويات سواء على الصعيد السياسي 
واالقتصادي للعبور إلـــى بر األمان فمثال 
ســـتواجه بنية حتتية ضعيفة، واقتصاد 
يعتمد بأكثر من ٩٠٪ على البترول املعرض 
ألن ينضـــب في أي حلظـــة، ومن الناحية 
االجتماعية حروب بـــني القبائل ونزاعات 
تاريخيـــة خلفت حتى وقـــت قريب مئات 
القتلى. فمطار جوبا على سبيل املثال عبارة 
عن بناية صغيرة، وخدماته محدودة، أما 
طرقات املدينة فلم يعبد منها سوى القليل، 
وجل بيوت املدينة التزال بدائية، مبنية من 
خشب وصفيح، ناهيك عن املناطق البعيدة 
واألمصار التي تنعدم فيها أبسط مقومات 

التنمية.

  وتبرز كذلك حتدي العالقات 
مـــع دول اجلـــوار، فاجلنوب 
حتيط به ٥ دول فقيرة وتنظر 
إلى قيام دولة جارة على أنها 
صيد ثمني سيحقق لها مكاسب 
اقتصادية، وهناك أيضا قضايا 
متشابكة مع الشمال لم حتل 
وتبـــرز مفارقة هنـــا في أن 
اجلنوب يعتمد بنســـبة ٩٨٪ 
البترول  البترول، وهذا  على 
يصفى في الشمال ويصدر عبر 

الشمال أيضا.
  من جانبه، قال وزير من جنوب السودان 
إن اجلنوب عندما يستقل سيبحث االنضمام 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية التي وجهت 
اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير 

بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
  في سياق آخر، أشاد الرئيس السوداني 
عمر البشير بانتفاضة الشعب التونسي التي 
قادت إلى خلـــع الرئيس زين العابدين بن 
علي وفراره من البالد، مؤكدا انه لن يهرب 
إن ثار الســـودانيون ضده، كما شدد -من 
ناحية أخرى ـ على أنه لن يتخاذل بشـــأن 

تطبيق الشريعة اإلسالمية في 
الشمال بعد انفصال اجلنوب. 
فقد حيا البشير في كلمة له 
مبدينـــة عطبرة بوالية نهر 
النيل شمالي السودان الشعب 
انتفاضته،  التونســـي على 
مؤكدا انـــه «في اليوم الذي 
يثور فيه الشعب السوداني 
ضدنا فإننا لن نهرب أو نخرج 
من البالد لكننا سنخرج له 
ليرجمنا باحلجارة وسنبقى 
هنا وندفن في أرضنا». وأشار البشير إلى 
الدعوات التي بدأت تظهر إلسقاط احلكومة 
السودانية، وقال إن بعضا من «الواهمني» 
يتحدثون عن إسقاط احلكومة بعد االنفصال 
عبر التظاهرات واملسيرات «وهذا لن يحدث»، 
متهكما على «الذين كانـــوا يراهنون على 
زوال حكومة اإلنقاذ منذ بداية عهدها». كما 
نبه الرئيس السوداني الى أن احلكومة لن 
تتخاذل مـــن اآلن وصاعدا ـ بعد االنفصال 
احملتوم عن اجلنوبـ  عن تطبيق الشريعة 
اإلســـالمية، «ولن نتنازل عنها أو نساوم 
بهـــا أو جنامل فيها أي شـــخص أو جهة»، 

نافيا تسبب الشريعة في اختيار اجلنوبيني 
لالنفصـــال. وأكد أن الســـودان لن ينصب 
سرادق العزاء حدادا أو حزنا على انفصال 
اإلقليم بل سيقف معه لبناء دولته بسبب 
اإلخاء والصداقة بني الطرفني، على حد قوله. 
على صعيد آخـــر أظهرت وثائق ملفوضية 
استفتاء جنوب السودان اطلعت عليها وكالة 
رويتـــرز أن النتائج األولية للتصويت في 
ســـبع مقاطعات من املقاطعـــات الـ ٧٦ في 
جنوب الســـودان جاءت النسبة فيها فوق 
الــــ ١٠٠٪ مما قد يلقي ظالال على مصداقية 
عملية االستفتاء. وأضافت الوكالة ان هذه 
التناقضـــات محدودة ومن غير احملتمل أن 
تغير النتيجة احلتمية التي يبدو جليا أنها 
تؤدي لالنفصال، ولكن إذا لم يتم حلها فإنها 
ستجعل عملية االستفتاء عرضة للطعون 
القضائية. بدورهـــا، هونت املفوضية من 
هـــذا التناقض قائلة إنه لن يؤثر بأي حال 
على نتيجة االستفتاء، واعتبرت بأنه خطأ 
لوجيستي رمبا نتج عن أن «بعض الناس 
مت تســـجيلهم لكن أغفلوا في اإلحصاء في 
نهاية عملية التسجيل وأرسل التقرير قبل 

أوانه».

 حماس تدعو إلى «عزل وحصار» السلطة ومنظمة التحرير 
  وعريقات يتهم الجزيرة بالتحريض على قتله 

 عواصــــم ـ وكاالت: متحــــورت احللقة 
الثالثة من سلســــلة الوثائق السرية التي 
تنشرها قناة اجلزيرة بخصوص مفاوضات 
السالم، حول ما قالت انه تنسيق أمني بني 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ونظيرتها 
االسرائيلية وادت الى تصفية عدد من قادة 

املقاومة. 
  وذلك ما دعا حركة املقاومة اإلسالمية 
(حماس) الى املطالبة أمس بـ «عزل وحصار» 
السلطة الفلســــطينية ومنظمة التحرير. 
وقالت احلركة ان «وثائق اجلزيرة خطيرة 
جدا ومتثل ادلة قاطعة على تورط القيادة 
املتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير في 
تصفية مقاومني فلسطينيني والتحريض 
على حصار غزة واعادة احتاللها والتخطيط 
مع االميركيني واالحتالل في محاولة لتصفية 

حماس».
  واضافت في بيان صحافي «ندعو شعبنا 
في كافة اماكن تواجده للتعبير عن رفضه 
لهذا الســــقوط األمني والسياسي والعمل 
على عزل وحصار هذه الفئة الساقطة امنيا 

وسياسيا».
أنها «جتري مشاورات    وأكدت حماس 

معمقة داخل احلركــــة وخارجها مع قوى 
فلسطينية وشــــخصيات وطنية لبلورة 
موقــــف وطني في مواجهة هذا الســــقوط 
االمني والسياسي للفريق املتنفذ في السلطة 

ومنظمة التحرير».
  وكشفت بعض هذه الوثائق ونشرتها 
صحيفة الغارديان أمــــس أن جهاز األمن 
اخلارجــــي البريطانــــي «إم آي ٦» وضع 
خطة أمنية ســــرية لسحق حركة املقاومة 
االسالمية (حماس) في الوقت الذي رفضت 
اخلارجيــــة البريطانيــــة التعليق على ما 

وصفته بالنشاطات االستخبارية.
  وقالت الصحيفة إن اخلطة يعود تاريخها 
إلى العــــام ٢٠٠٤ وقبل فوز حركة حماس 
باالنتخابات التشــــريعية التي جرت بعد 
عامني وسيطرتها على قطاع غزة وتهدف 
حسب مسؤولي اجلهاز االستخباراتي إلى 
«تشجيع ومتكني السلطة الفلسطينية من 
الوفاء التــــام بالتزاماتها األمنية في إطار 
املرحلة ١ من خطــــة خارطة الطريق التي 
دعمتها الواليات املتحدة كمبادرة للسالم 
عام ٢٠٠٣ ووافقت مبوجبها اسرائيل على 
وقف بناء املستوطنات وتعهدت السلطة 

الفلسطينية بكبح جماح نشاط املتشددين»، 
في اشارة الى حماس. 

  وتعرض اخلطة األمنية عددا من الوسائل 
الضعاف قدرات جماعات الرفض مثل حركة 
حماس وحركة اجلهاد االســــالمي وكتائب 
األقصى، من بينها عرقلة اتصاالت قياداتها 
وقدرات القيادة والسيطرة لديها واحتجاز 
قادتها وناشطيها ومصادرة ترساناتها من 
األسلحة ومصادرها املالية داخل األراضي 
الفلسطينية وإغالق احملطات اإلذاعية التابعة 
لها واســــتبدال أئمة املســــاجد املتعاطفني 
معها». واضافت الصحيفة أن خطة جهاز 
األمن اخلارجي البريطاني «أوصت أيضا 
باحتجاز الضباط من الرتب املتوسطة في 
حركة حركة حماس وحركة اجلهاد االسالمي 
وكتائــــب األقصى واجلماعات املســــلحة 
املسؤولة عن العمليات االنتحارية والهجمات 
إلى  الصاروخية ضد اسرائيل». ونسبت 
ألســــتير كروك الضابط السابق في جهاز 
(إم آي٦) والذي عمل أيضا في اســــرائيل 
واألراضي الفلسطينية قوله «إن الوثائق 
البريطانية تعكس القرار الذي اتخذه رئيس 
الوزراء األسبق توني بلير عام ٢٠٠٣ لربط 

اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي بالسياسة 
األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي 
تقودها الواليات املتحدة ضد حماس والتي 
أتت بنتائج عكســــية حــــني فازت احلركة 
في االنتخابات التشــــريعية الفلسطينية 

عام٢٠٠٦».
  مــــن جهتــــه، اتهــــم كبيــــر املفاوضني 
الفلسطينيني في منظمة التحرير صائب 
عريقات قناة اجلزيــــرة بتعريض حياته 
للخطر من خالل «حملة التشويه الشريرة» 
بزعم أنه قدم تنازالت كبيرة في محادثات 
السالم مع إسرائيل وقال عريقات إن القناة 
التلفزيونية أساءت تقدمي تصريحات له 
واختلقت تصريحات أخرى خالل تغطيتها 
«لألوراق الفلســــطينية» وهو االسم الذي 
أعطته ملا تقول انه وثائق مســــربة تظهر 
أن الفلســــطينيني يقدمون تنازالت كبيرة 
إلسرائيل. وأضاف عريقات الذي ظل على 
مدى سنوات شخصية محورية في محادثات 
السالم «ما يفعله أصحاب اجلزيرة هو أنهم 
يدعون الفلسطينيني لتصفيتي جسديا. هذا 
هو ما يفعلونه. إنهم يقولون.. أنت مذنب 

وبالتالي ينبغي إعدامك».

 وثائق سرية تظهر وضع االستخبارات البريطانية خطة لسحق حركات المقاومة

(رويترز)   الرئيس باراك اوباما محييا أعضاء الكونغرس قبيل إلقائه خطاب حالة االحتاد السنوي 

 عمر حسن البشير 


