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انطالق المفاوضات المباشرة وأوباما يدعو إلى انتهاز فرصة سالم »لن تتكرر«

حماس: استئناف المفاوضات 
استجابة لرغبة صهيونية أميركية

دمشق ـ هدى العبود
اعلنت حركة حماس ان استئناف املفاوضات املباشرة بني السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل جاءت »استجابة لرغبة صهيونية أميركية 
س���اعية لتصفية القضية الفلس���طينية عبر تعزيز االستيطان في 
الضفة الغربية، وتهويد القدس واملسجد األقصى، وإنهاء حق العودة 
بتكريس ما يسمى بيهودية الدولة العبرية«. وأكدت حماس في بيان 
ص���ادر عنها أمس على رفضها »للمفاوضات التي يراد لها أن تكون 
رافعة إلدارة الرئيس أوباما قبيل االنتخابات النصفية للكونغرس، 
ومظلة لتغطية جرائم االحتالل الصهيوني، واس���تكماال ملخططاته 
االس���تيطانية وعمليات تهويد القدس واألقصى، وأداة لفك عزلته 
الدولية، ولتحسني صورته اإلرهابية عقب جرائم احلرب التي اقترفها 
في عدوانه على غزة احملاصرة، وفي اعتدائه على أسطول احلرية« 
ورأى البي���ان أن »املفاوضات التي جت���ري بعكس اإلجماع الوطني 
الفلسطيني، وفي ظل استمرار االستيطان وعمليات اإلبعاد ألهلنا في 
القدس وعموم الضفة الغربية ال تخدم إال العدو املجرم، ولن حتقق 
أهدافنا الوطنية، وال تلزم شعبنا بشيء، وإن محمود عباس وسالم 
فياض وفريق أوس���لو ال ميثلون إال أنفسهم، وال يعبرون بحال عن 

شعبنا وتطلعاته، وال عن قضيتنا املباركة، وثوابتنا الوطنية«.

واش����نطن � وكاالت: دعا الرئيس االميركي باراك 
اوباما اس����رائيل والسلطة الفلس����طينية الى انتهاز 
الفرصة التي لن تتكرر لتحقيق السالم بينهما وانهاء 
نزاع دام نحو 62 عاما وذلك خالل القمة التي عقدها 
في البي����ت االبيض امس االول الط����الق املفاوضات 

املباشرة بحضور الزعماء املعنيني. 
واقام اوباما عشاء في البيت االبيض ضم رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس السلطة 
الفلس����طينية محمود عباس والعاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني والرئيس املصري حسني مبارك كان 
مبثابة اش����ارة الطالق املفاوضات التي بدأت فعليا 

امس في مقر وزارة اخلارجية االميركية. 
وقال في كلمة مقتضبة القاها في حديقة البيت 
االبيض بعد استقباله على التوالي الزعماء االربعة 

ان »فرصة السالم هذه قد ال تتوافر مرة اخرى«. 
 واضاف »ال ميكنهم )االسرائيليون والفلسطينيون( 
ان يفوتوا هذه الفرصة«، مؤكدا ان »الوقت حان للقادة 
الش���جعان واصحاب الرؤية ان يفتحوا الباب امام 

السالم الذي تستحقه شعوبهم«.
 ووعد بان »تلقي )الواليات املتحدة( بكل ثقلها« 
من اجل التوصل الى س���الم مضيفا انه »في حال 
لم يظهر الطرفان التزاما جديا في هذه املفاوضات 
فان هذا النزاع الذي اس���تمر طويال سيستعر اكثر 
وس���يصيب جيال جديدا. ال ميكننا بكل بساطة ان 

نقبل بذلك«.
 وتاب���ع »نعلم ان ارادتنا س���تكون على احملك. 
نعلم ان املتطرفني واعداء الس���الم سيقومون بكل 
ما ميكنهم القي���ام به من اجل تدمير هذه اجلهود« 
مدينا الهجوم الذي تبنت���ه حركة حماس الثالثاء 
واسفر عن مصرع 4 مس���توطنني اسرائيليني في 

الضفة الغربية.
 وبعدما وعد بتوجيه املفاوضات املتوقفة منذ 20 
ش����هرا، اشار اوباما الى ان بالده ال ميكنها ان تفرض 
حال من طرف واحد في نزاع يس����تمر منذ عش����رات 

السنني.
 وقال ايضا »في نهاية املطاف، ال ميكن للواليات 
املتحدة ان تفرض حال وال ميكن ان نرغب فيه اكثر 

من االطراف املعنيني انفسهم«.
 واشار الى ان رئيس الوزراء االسرائيلي ورئيس 
السلطة الفلسطينية اكدا انهما مقتنعان بانه ميكن 

التوصل الى حل خالل مهلة عام.
 وختم قائال ان »الهدف هو التوصل الى تسوية 
عبر التفاوض بني االطراف تضع حدا لالحتالل الذي 
بدأ عام 1967 وتكون نتيجتها قيام دولة فلسطينية 
مس����تقلة، دميوقراطية وقابلة للحياة، تعيش جنبا 
الى جنب بس����الم وامن مع دولة اسرائيل اليهودية 

وجيرانها االخرين«.
 وانع����دام الثقة بدرجة كبي����رة بني اجلانبني هو 
اح����دى اكبر العقبات التي مازال����ت قائمة في طريق 
مس����عى أوباما لتحقيق حل الدولتني الذي فشل في 

حتقيقه كثير ممن سبقوه.
وثمة احتمال أيضا بأن يؤدي فش����ل أوباما على 
هذه اجلبهة إلى إحباط محاوالته املتعثرة لكسب ود 
العالم اإلسالمي في وقت يسعى فيه حلشد التضامن 

في مواجهة إيران.

مواقف متقدمة لنتنياهو

من جانبهما ابدى الزعيمان االسرائيلي والفلسطيني 
رغبتهما في حتقيق السالم. 

فنتنياهو حث الفلسطينيني على االنضمام اليه 
في مس����اعي التوصل الى »تسوية تاريخية« النهاء 
عقود من النزاع بني الشعبني ما يبعث امال حذرا في 

مبادرة الرئيس االميركي.
 وعبر نتنياهو عن مواقف متقدمة اذ قال متوجها 
الى عباس »أنت شريكي في السالم، واالمر يعود الينا 

ان نعيش جنبا الى جنب ومع بعضنا البعض«.
واضاف »اتيت الى هنا اليوم اليجاد تسوية تاريخية 

تخول شعبينا العيش بسالم وامن وكرامة«.
وتابع »هدفنا هو التوصل الى س����الم آمن ودائم 

بني اسرائيل والفلسطينيني«.
لكن خطاب نتنياهو التفاؤلي لم يخف ايضا تشدده 

فيما يتعلق بامن اسرائيل.
فقد تعهد باحلصول عل����ى ضمانات حول االمن 
محذرا م����ن ان »االرهابيني« لن يعرقلوا الطريق الى 

الس����الم وذلك بعد هجومني استهدفا اسرائيليني في 
الضفة الغربية.

عباس: حان وقت السالم 

من جهته دعا عباس الى وقف انشطة االستيطان 
االسرائيلية معتبرا انه »آن االوان لصنع السالم«.

وقال »آن أوان إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 1967، 
ونيل الشعب الفلسطيني احلرية واالستقالل والعدالة«.  
واضاف »نؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
أننا سنعمل بكل تصميم وجدية ونية صادقة من أجل 
إجناح هذه املفاوض����ات، وجندد التزامنا بتنفيذ كل 
ما ترتب علينا من التزامات وندعو جيراننا اجلانب 
اإلس����رائيلي لتنفيذ التزاماته وخاصة وقف جميع 

األنشطة االستيطانية«.
 وتابع »نؤكد أن الدعوة لتنفيذ االلتزامات وكذلك 
رفع احلص����ار املفروض على غ����زة وإنهاء اإلغالق 
واحلواجز التي تخالف حق الفلسطينيني في احلياة 
والتحرك ال تش����كل شروطا مسبقة وإمنا هي تنفيذ 

لتعهدات والتزامات سابقة«.
وتبادل عباس ونتنياهو االبتس����امات وتصافحا 

بحرارة امام الكاميرات.

مبارك 

وحضرت مصر واالردن املفاوضات كونهما الدولتني 
العربيتني الوحيدتني اللتني وقعتا اتفاقات سالم مع 

اسرائيل.
وقال الرئيس مبارك في البيت االبيض إن مصر 
س����تظل الى جانب الشعب الفلسطيني الى أن تقوم 

دولته املستقلة.
 واضاف إن التوصل الى السالم العادل يتطلب من 
إسرائيل اتخاذ قرارات هامة، مشيرا الى أن »االستيطان 
على األرض الفلسطينية احملتلة يتم باملخالفة للقانون 
الدولي، وهو لن ينشئ السرائيل حقوقا أو يحقق لها 

سالما أو أمنا«.
 وطالب االسرائيليني ايضا باغتنام الفرصة احلالية 
وأال يدعوها تفلت من بني أيديهم، وقال »اجعلوا السالم 
الش����امل هدفا.. ومدوا أيديكم لتالق����ي اليد العربية 

املمدودة اليكم بالسالم«.
 وأشاد مبارك في كلمته باجلهد الكبير الذي يبذله 
أوباما منذ األيام األولى لتوليه الرئاس����ة »وس����عيه 
للتوصل الى تسوية س����لمية للقضية الفلسطينية 
ومثابرته طوال الفترة املاضية من أجل تذليل الصعاب 

وإعادة اطالق املفاوضات«.

العاهل األردني

بدوره اعرب العاهل االردني لدى لقائه بالرئيس 
االميركي عن امل����ه في جناح املفاوضات وعن دعمه 

لها.
وذكر بيان اصدره البي����ت االبيض ان »الطرفني 
شددا خالل االجتماع على دعمهما القوي الستئناف 
املفاوضات املباشرة وحتقيق سالم شامل في الشرق 

االوسط«.
 واضاف ان »القائدين اعربا عن املهما ان يتمكن 
استئناف املفاوضات املباشرة بني الطرفني االسرائيلي 
والفلسطيني من التوصل الى حل الدولتني والعيش 
في امن وس����الم لالس����رائيليني والفلسطينيني على 

حد سواء«.
 وقال البيان ان »اوباما شدد على اهمية دور االردن 

القيادي لضمان جناح املفاوضات«.
وبدأت املصاعب حني التقى نتنياهو وعباس مع 
وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون في مقر الوزارة 
امس واطلقا املفاوضات املباشرة رسميا والتي يبدأ 
معها طرح القضايا الشائكة التي عرقلت في السابق 

جهود السالم.
 وتشكل مس����ألة االستيطان التي اعلنت حكومة 
نتنياهو جتميدها لفترة 10 اشهر تنتهي في 26 سبتمبر، 

عقبة كبيرة امام عملية السالم.
 وفي هذا السياق، اعلن مكتب نتنياهو انه لم يحصل 
اي تغيير على املوقف االسرائيلي املتعلق بانهاء مهلة 
جتميد اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية 
في نهاية الش����هر اجلاري.وقد هدد عباس مرارا بانه 
سينسحب من املفاوضات في حال استأنفت اسرائيل 
البناء االستيطاني املجمد حاليا في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية.

إسالميو األردن يدعون إلى تضمين 
المناهج الدراسية مواد معادية إلسرائيل

عمان � يو.بي.آي: دعا اإلسالميون في األردن أمس وزارة التربية 
والتعليم الى تضمني املناهج الدراسية مواد تتعلق بالقضية الفلسطينية 
ومناهضة إلس���رائيل.وقال حزب جبهة العمل اإلس���المي - الذراع 
السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني - أن أمينه العام حمزة منصور 
طالب في رس���الة بعث بها الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي 
»بالتركيز على دور الشباب في األمة وإعدادهم للدفاع عن مقدساتها 
وقضاياها، وايالء اجلانب العملي التطبيقي القدر الذي يستحقه في 
املنهاج«. وكان األردن ادخل تعديال على املناهج الدراس���ية في عام 
2006 ركز على القضاي���ا التاريخية وحذف كل ما يتعلق بالصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.

 ترجيح إبرام صفقة أسلحة
بين أميركا واإلمارات منتصف 2011

واشنطن � رويترز: قال املدير التنفيذي لشركة لوكهيد انه من املرجح 
ان تبرم الواليات املتحدة صفقة بقيمة عدة مليارات من الدوالرات بحلول 
منتصف العام املقبل لبيع نظام دفاعي صاروخي من صنع لوكهيد مارتن 
إلى دولة االمارات العربية املتحدة. وتس����عى االمارات لشراء ما يطلق 
عليه دفاع املنطقة امليداني لالرتفاعات العالية كدرع مضاد للصواريخ 
القصيرة واملتوسطة املدى التي قد تطلقها ايران.وقبل عامني أبلغت وكالة 
تعاون االمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع االميركية )الپنتاغون( في 
افادة إلى الكونغرس االميركي عن الصفقة احملتملة انها س����تكون أول 

صفقة خارجية لهذا النظام وقد تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دوالر.
من جهته، قال روبرت س����تيفنز رئيس مجل����س االدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة لوكهيد في مؤمتر ملورغان ستانلي اذيع على االنترنت 
ان الصفقة املتوقعة »رمبا كانت أفضل فرصة لطلبية دولية مهمة« بني 

نظم الدفاع الصاروخي في الوقت احلالي.

استطالع: تحسن طفيف في شعبية 
ساركوزي واالشتراكيون مازالوا متقدمين
باريس � رويترز: أظهر اس���تطالع للرأي نش���ر امس ان شعبية 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي حتسنت بشكل طفيف في اغسطس 
لكن ساسة اشتراكيني معارضني مازالوا يتقدمون عليه قبل اقل من 

عامني على انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 2012.
واشار االستطالع الذي اجرته مؤسس���ة »تي.ان.اس-سوفريه 
لوجيكا« حلساب صحيفة لوفيغارو إلى أن شعبية ساركوزي � الذي 
يواجه ي���وم الثالثاء إضرابا عاما احتجاجا على اصالحات مقترحة 
لنظام املعاشات � ارتفعت إلى 30% الشهر املاضي من مستوى قياسي 
منخفض بلغ 26% في يوليو. ورغم هذا التحسن فان ساركوزي يأتي 
خلف رئيس الوزراء فرانس���وا فيون الذي زادت ش���عبيته نقطتني 
مئويتني إلى 37%. واظهر االستطالع الذي شمل 1000 شخص واجري 
في الفترة من 27 إلى 30 أغس���طس ان نسبة التأييد حلزب االحتاد 
من أجل حركة شعبية احملافظ بزعامة ساركوزي تبلغ 32% مقارنة 

مع 41% لالشتراكيني.

مواقف متقدمة نسبيًا لنتنياهو.. وعباس يقول: حان وقت إنهاء النزاع

)رويترز( أوباما متحدثا في البيت األبيض أمس األول خالل مؤمتر ضم زعماء مصر واألردن وإسرائيل وفلسطني الطالق مفاوضات السالم املباشرة 

)أ.ف.پ( مصافحة حارة بني عباس ونتنياهو اللذين بدآ أمس مفاوضات السالم املباشرة برعاية أميركية 

األوروبي���ة لمراقب���ة الحدود 
الخارجي���ة، اعتبر لولوش ان 
على أوروبا تقديم »مساعدة الى 
شركائنا اليونانيين« لمواجهة 

هذه المشكلة.
م���ن جهة أخرى س���محت 
أك��ثر  ليبيا للمرة األولى منذ 
من 40 عاما المرأتين من اليهود 
الليبيين بالدخول إلى أراضيها 
وزي���ارة األماكن الت���ي ولدتا 
وعاشتا فيها لفترة من الزمن 
قبيل هجرتهما إلى إيطاليا عام 

.1967
الليبي  التلفزيون  وعرض 
التي بثها  في نشرته األخيرة 
في الساعات األولى من صباح 
أمس لقطات مصورة لوصول 
المرأتي���ن غير أنه ل���م يذكر 

اسميهما.
يشار إلى أن المرأتين كانتا 
من ضم���ن اليه���ود الليبيين 
المهاجرين إلى إيطاليا والذين 
استقبلهم القذافي خالل زيارته 
إيطاليا في يونيو  إلى  األولى 

.2009
وكان رئيس منظ��مة يهود 
ليبيا رفائيل ل���وزون قام في 
يوليو الماضي برفق��ة والدته 
راحيل وأخته ريتا بزيارة إلى 
مسق��ط رأس��ه بن��غازي بعد 
ان��قط���اع عن بل���ده األص��لي 
لي��بي���ا لفترة تج���اوزت 43 

عاما.

 قتيل مدني وجريحان في هجوم استهدف ضابط شرطة

 القربي: ال قوات دولية لمكافحة 
اإلرهاب في اليمن 

صنعاء � يو.بي.آي � أ.ف.پ: جدد وزير اخلارجية اليمني أبو بكر 
القربي امس نفي ما تردد ع����ن وجود قوات دولية في بالده ملكافحة 

اإلرهاب.
ونقلت صحيفة »26 سبتمبر« املقربة من الرئاسة اليمنية امس عن 
الوزي����ر اليمني قوله »ننفي مجددا كل األنباء التي حتدثت عن تدخل 

قوات دولية في اليمن ملكافحة اإلرهاب«.
وأضاف »نعتبر أن ذلك يأتي في إطار التس����ريبات اإلعالمية غير 

الدقيقة وقد يكون لدواع انتخابية في الواليات املتحدة«.
وكانت تقارير إخبارية أكدت وجود 20 من العسكريني البريطانيني 
يعملون في اجلبهات احمللية في اليمن ملالحقة القاعدة كما أش����ارت 
إلى وجود رغبة أميركية قوية لتنفيذ غارات جوية تستهدف عناصر 
مفترضني من القاعدة في األراضي اليمنية دون اخذ إذن من احلكومة 
اليمنية. وقال القربي »التصريحات الرسمية للمسؤولني األميركيني 
في البيت األبيض ووزارة اخلارجية تؤكد أن واش����نطن ال ميكن أن 

تقدم على أي عمل دون موافقة احلكومة اليمنية«.
وشدد على وجود »تفاهم تام بني اليمن وأميركا في مختلف جوانب 

التنسيق والتعاون ملكافحة اإلرهاب وحتقيق األمن واالستقرار«.
وقال ان جهود اليم����ن »جتاه مكافحة اإلرهاب حتظى بدعم دولي 
وإقليم����ي كبير كون اإلرهاب آفة خطيرة ال تتوقف أخطارها وآثارها 

عند بلد معني«.
واضاف القرب����ي ان »أمن اليمن هو مس����ؤولية أجهزته الوطنية 
بالدرج����ة األولى واحلكومة اليمنية ترح����ب بأي دعم دولي في إطار 
التدريب والدعم اللوجستي والفني وتزويد اجليش واألمن باألسلحة 

ووسائل النقل الالزمة للتصدي للعناصر اإلرهابية«.
أمنيا، قتل مدني واصيب شخصان بجروح في هجوم نفذه مجهوالن 
مساء امس االول ضد ضابط صف في مدينة جعار بالقرب من زجنبار 

عاصمة محافظة ابني اجلنوبية، حسبما افاد مصدر امني محلي.
وقال املصدر ان »جعار ش����هدت مساء االربعاء هجوما باالسلحة 
الرشاشة نفذه مسلحان كانا يستقالن دراجة نارية واستهدف ضابط 

صف في الشرطة«.
واسفر الهجوم عن »مقتل احد املدنيني املارة وجرح اخر فيما اصيب 

ضابط الصف بجروح والذ املسلحان بالفرار«.
وذكر املصدر ان املهاجمني كانا يستقالن دراجة نارية واطلقا النار 

من اسلحتهما الرشاشة باجتاه رجل الشرطة.

ايطاليا فرانكو فراتيني وليبيا 
موس���ى كوس���ا ان كل الدول 

توافقت على فكرة التوسيع.
لكن الوفود اعتبرت ان األمر 
ال يعدو كون���ه اقتراحا ليبيا، 
ولفت احدها الى ان ضم مصر 
الى المنتدى يعني إدخال النزاع 
في الشرق األوسط الى منتدى 

مخصص لشؤون المتوسط.
وكم���ا كان متوقعا، ش���كل 
موضوع الهجرة غير الشرعية 
لألفارق���ة ال���ى أوروب���ا عبر 
الرئيسية  المحاور  ليبيا احد 

للمشاورات.
وزار القذافي روما االثنين، 
ودع���ا االتح���اد األوروبي الى 
تقديم مس���اعدة بقيمة خمسة 
مليارات يورو للتصدي للهجرة 
الش���رعية، لكن االتحاد  غير 

األوروبي اعتبر ان هذا الطلب 
مبالغ فيه.

وردا على طلب القذافي، حذر 
فراتيني مساء امس االول مما 
اعتبره »القنبلة الديموغرافية 
على حدود المتوس���ط« التي 
الديموغرافي  النمو  يش���كلها 

في افريقيا.
وق���ال الوزي���ر االيطال���ي 
للصحافيي���ن ان »ليبي���ا لم 
تطلب هذا المال لنفس���ها، لقد 
طلبت الم���ال لتعزيز التنمية 
في أفريقيا«، مضيفا »ال اتحدث 
عن أرقام )أشار اليها القذافي( 
ولكن عن مب���دأ وجوب إقامة 
شراكة فعلية بين أوروبا ودول 

جنوب الصحراء«.
وتابع فراتيني »هناك شراكة 
مع ليبيا تعطي نتائج«، مالحظا 
ان عدد المهاجرين األفارقة غير 
الى  الذين يصلون  الشرعيين 
سواحل ايطاليا اتين من ليبيا 
تراجع من نحو 23 ألف شخص 
سنويا الى 300 شخص خالل 

العام 2010.
من جهته، شدد وزير الدولة 
الفرنسي للشؤون األوروبية 
بيار لول���وش على ان الهجرة 
غير الشرعية انتقلت الى شرق 
المتوسط كون المهاجرين باتوا 
يصلون الى اوروبا انطالقا من 

تركيا.
الوكال���ة  ال���ى  واذ أش���ار 

طرابلس � أ.ف.پ: اقترح 
الزعيم الليبي معمر القذافي 
أمس األول خالل اجتماع غير 
المتوسطي  رسمي للتعاون 
شاركت فيه خمس دول من 
المغرب العربي وخمس دول 
من جن���وب أوروبا، ان يتم 
العام المقبل بحث توس���يع 
هذا المنتدى ليشمل اليونان 
ومصر، وفق ما أفادت مصادر 

ديبلوماسية.
ويضم منتدى »خمسة زائد 
خمس���ة« كال من موريتانيا 
والمغرب والجزائر وتونس 
وليبيا وايطاليا ومالطا وفرنسا 

واسبانيا والبرتغال.
واقترحت ليبيا ان تتخذ 
العش���ر خالل قمتها  الدول 
المقبل���ة المقررة العام 2011 
في مالطا قرارات في ش���أن 
امانة س���ر دائمة  تش���كيل 
واتخ���اذ إج���راءات جديدة 
لحماية البيئة في المتوسط 
الليبي  والنظر في االقتراح 
الهادف الى الحد من الهجرة 
غير الشرعية وإضفاء طابع 

دوري على القمة.
وعقد االجتم���اع بتأخير 
ساعتين واستمر نحو عشرين 
دقيقة اثر مأدبة عشاء ترأسها 
الحادية  الذكرى  القذافي في 

واألربعين للثورة الليبية.
وأعلن وزي���را خارجية 

القذافي يقترح ضم مصر  واليونان لمنتدى »5+5« 
ليبيا تسمح ليهوديتين بزيارة أراضيها

معمر القذافي


