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يف احلدث العربي والدولي

جلنة التحقيق الدولية ترغب بلقاء االسد والشرع وخدام

دمشق تتابع اجراءات احالة خدام اىل القضاء بتهمة اخليانة العظمى
االحداث الفلسطينية
عودة اىل نقطة البداية
مال اللـــه فــرج
يف ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي ع ـ ــززت فــيه عــمل ـي ـ ــة االنـ ــسح ـ ــاب
االحادي اجلـانب من غزة ،التـفاؤل بامكـانية حتقيق
خطـوات اخـرى ،تقـرب اجلــانبـني ،من مـسـار خـارطـة
الطريق ،مبا يجعل الـسالم ممكناً ،باالخص ان ذلك
تـزامـن مع اتفـاق الـتهـدئــة من جـهه ،ومع محـاوالت
ادمـاج حماس يف العمليـة السياسيـة من جهة اخرى،
بيــد ان ريــاح االحــداث الفلـســطيـنيــة ،جــاءت مبــا ال
تـ ـشــتهـيـه سفـنـي ـ ــة الـ ــسالم ،الـتــي ته ـ ــدد اع ـ ــاصـي ـ ــر
اخلـالف ـ ـ ــات وال ـتـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات وخ ـ ـ ــرق وح ـ ـ ــدة الـق ـ ـ ــرار
الفلـسـطيـني بـاعـادتهـا الـى نـقطــة البـدايــة ،بكل مـا
يعـنيـه مثل هـذا الـواقع علـى االرض بــالتفــريط مبـا
حققـه النـضــال ال ــوطنـي الفلـسـطـينـي عب ــر سنــوات
الـكف ــاح امل ــري ــرة ب ــاالخــص علـ ــى صعـي ــد الـتـفهـم و
التضامن الدوليني.
لقـد كــان الطـرف الفلـسطـينـي ،عبـر جمـيع فصـائله
ومـؤسـسـاته الــدستـوريــة واطيـافه الــسيــاسيـة يـدرك
جـيــداً ان مــا حتـقق عل ــى االرض يف ظل االنــسحــاب
االســرائـيلـي من غــزة ،خـطــوة اول ــى ،رمت بــالكــرة يف
امللعــب الفل ـسـطـيـنـي ،وان الـتـص ــرف طـبقـ ـاً لـ ــذلك،
بحــاجــة الرفع اشكــال الــدقــة واالنـضبــاط ،واحتــواء
افع ــال ال ـط ــرف االخـ ــر مهـم ــا بـلغـت مـن حـ ــدته ــا او
تـط ــرفهــا ب ــردود افعــال مــرنــة ومـتــوازنــة عـبــر ادراك
فعلـي .ان حلقـات العـمليـة الـسيــاسيـة يف ضــوء تلك
املــستجـدات امـسـت اشبه بـالــسيــر يف حقل الغـام مـا
يتـطـلب قــدراً كـبي ــراً من االنـتب ــاه ومن الــذك ــاء ومن
اسـتحـض ــار حجـم اخل ـس ــائ ــر فـيـم ــا ل ــو اتـيح لـتـلك
االلغام ان تنفجر.
بذلـك فان اسرائيل كـانت تتوخـى عبر انسـحابها من
غــزة ،اهــدافـ ـاً ،ونت ــائج ،وردود افعــال ظــاهــرة وخـفيــة
تتعلـق بنظـرتهـا الـستــراتيجيـة الـى خـارطـة الطـريق
مــن جهـ ــة ،والـ ــى مـ ـســتقــبل الـعالق ـ ــات مع اجلـ ــانـب
الفل ـسـطـيـنـي ،ويف مقــدمــة ذلـك اسكــات الـبـنــدقـيــة
الفلـسـطيـنيـة ،او حتـييـدهـا علـى اقل تقـديـر بـاجتـاه
ايقـاف مـسيـرة العـنف ،ملـوحـة امــام انظـار اجملـتمع
الـدولي ،مبرونة سيـاسية ،وباستعـداد ملبادرات احادية
م ــن اجل ال ـ ـسـالم يف ظل خـ ـ ــارطـ ـ ــة ال ــط ـ ـ ــريق ،مبـ ـ ــا
يستقطب التأييد الدولي خلطواتها الالحقة!.
وسـ ــواء كـ ــانـت اسـ ــرائــيل صـ ــادقـ ــة يف مـ ــزاعــمهـ ــا ويف
خـطـطهــا الـتكـتيـكيــة ام ال وســواء كــانـت راغبــة فعالً
بسالم حـقيقي ام ال بيـد انها عـبر خـطوة االنـسحاب
تلك اضـفت نــوع ـاً من املـصــداقيــة علــى اسـتعــدادهــا
لقطع اخلطوة االولى باجتاه السالم على الرغم من
ان تـلك ال ـسـيــاســة كــانـت محــاطــة بــشكــوك عــربـيــة
وفـلسطينيـة باالخص بعـد حملة االستهـدافات التي
شنتها اسرائيل ضد قيادات الفصائل الفلسطينية!
لقـ ــد وضعـت تـلك املـ ــداخالت ،ال ـط ــرفـني يف س ــاح ــة
االخـتـبـ ــار احلقــيقـي ،ويف الـ ــوقـت الـ ــذي كـ ــانـت فــيه
اجت ــاه ــات االح ــداث واســتحق ــاق ــاته ــا ،تفـت ــرض مـن
اجل ـ ــانــب الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي ،اع ـ ــادة ت ـ ــرت ـيــب االوض ـ ــاع
الـداخلـية مبـا يعـزز قوة املـوقف والقـرار الفلـسطـيني
مـن جه ــة ،وي ــؤكـ ــد للع ــالـم اجـمع ع ــزم ومـص ــداقـي ــة
اجلــانـب الفلـسـطـيـنـي يف الـت ــوجه نحــو ايقــاف دورة
العنف والعنف املقـابل واقامة الـسالم احلقيقي على
قــاعــدة دول ــة فل ـسـطـيـنـيــة م ـسـتقلــة ق ــابل ــة للحـيــاة
والتعـايش مع الـطرف االخـر اال ان مسيـرة االحداث
جــاءت عكـس ذلك متـامـاً ،بـاالخـص بعــد ان ارتكـزت
تلـك االح ـ ـ ــداث عل ـ ـ ــى ردود افعـ ـ ــال م ـت ــطـ ـ ــرفـه جنح
اجل ــانب االســرائـيلـي يف دفع بعـض الفـصــائل الـيهــا
عبـر سيـاسـة استفـزاز مـتعمـدة وضعت يف اولـويـاتهـا،
خـرق اتفـاق الهـدنـة ،واسلـوب املالحقـة واالستهـداف
واالغـتياالت واالجـتياحـات بدعـوى الرد علـى حوادث
اطالق الصواريخ.
لقــد كــان بــامكــان اجلــانـب الفلـسـطيـني ان يـحتــوي
سيـاسة االسـتفزاز االسـرائيلـية تلـك لو ان الفـصائل
التـزمت بـالتهـدئة وعـززت وحدة القـرار الفلـسطـيني
دون االنــزالق لــردود افع ــال مبــاش ــرة عبــر اجـتهــادات
فـئ ــوي ــة ول ــوا انه ــا مـنحـت الــسلـطـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة
املسـاحة التي حتتـاجها يف حتركـها السيـاسي داخلياً
وخــارجـي ـاً وبــاالخـص الـتــأكـي ــد علــى وحــدة امل ــوقف
والقرار الفـلسطـينيني الـلذين ميـنحان الـسلطـة قوة
وفـ ــاعلـي ــة الـتف ــاوض يف مـب ــاحـث ــات ال ــسالم ،وق ــدرة
التــأثيــر علـى الـسـاحـة الــدوليـة السـتقـطـاب انـظـار
ال ــرأي الع ــام الع ــاملـي ال ــى اخل ــروق ــات االس ــرائـيلـي ــة
واخ ـط ــارهـ ــا احلقـيقـيـ ــة بل املـب ــاشـ ــرة عل ــى عـملـي ــة
السالم!
لقــد جــاءت االح ــداث الفل ـسـطـيـنـي ــة الع ــاصفــة ويف
مقـدمـتهــا عمـليــات اطالق الـصــواريخ علـى الـطـرف
االخر ،مبا منحه ذرائع الرد الواسع والعودة لسياسة
االج ـت ـي ـ ــاح ـ ــات واالعــتقـ ـ ــاالت واله ـ ــدم والــتجـ ـ ــريف
واحلـصــار ،الــى جــانـب اقــدام بعـض الفـص ــائل علــى
خـ ـ ــرق قـ ـ ــواعـ ـ ــد وثـ ـ ــوابــت االمــن ال ـ ـ ــداخلــي ،سـ ـ ــواء
ب ـ ــاس ــتعـ ـ ــراض الق ـ ــوة ،او ب ـ ــاح ـتـالل مق ـ ــار الـلج ـ ــان
االنــتخـ ــابـيـ ــة ،تـ ــزامـن ذلـك مع االجنـ ــرار لعــملـيـ ــات
اختـطــاف االجــانـب والهجــوم علــى مق ــار املنــظمــات
ال ــدوليــة يف االراضـي الفلـســطيـنيــة ،وع ــدم االلتــزام
بــاتفـاق الـتهـدئـة ،واعـالن النـفيــر العـام ،واالخـتالف
حول صيغة ومواعيد االنتخابات التشريعية ،وتبادل
االتهـامـات ،مبـا هـدد ومــازال يهـدد بـنقل املــواجهـات
ال ـ ـ ــى الـع ـمـق الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـنــي وتـ ــص ـ ـ ــويــب الـ ـ ـسـالح
الفلسطيني الـى احلدود الفلسطينـية وجعل املعركة
فلسطينـية-فلسطينية ،مبا ينذر فعالً باعادة خلطاالوراق ،وجـعل كل االحـتـم ــاالت الــسلـبـي ــة واس ــوأه ــا
ممكنه على ارض الواقع!
لقـد جـاءت هـذه االحـداث والـتطـورات علـى الـسـاحـة
الفل ـسـطـيـنـيــة ،لـتــسحـب الـب ـســاط مـن حتـت اقــدام
ال ــسل ـط ــة الـفل ـس ـطـيـنـي ــة ،ولــتح ــول م ــركـ ــز الق ــرار
الفلـسطـيني ذا الفـاعليـة السـياسـية الـى مراكـز قرار
عـ ــدمي ـ ــة الف ـ ــاعلـيـ ــة ،وميــنح اجلـ ــانـب االسـ ــرائــيلـي
مـص ــداقيــة االدعــاء بعــدم وجــود ش ــريك فلـســطيـني
قوي ميكن الوثوق به يف عملية السالم!
ان تـ ــداخالت االحـ ــداث هـ ــذه تهـ ــدد بـ ـشـكل مـبـ ــاشـ ــر
بــالتفـريـط بكل مــاحققه الـنضــال الفلــسطـينـي من
اجن ــازات ومكــاسـب ومـن تع ــاطف دولـي ،ورمب ــا يعــود
بهذه القضية املصيرية الى نقطة البداية.
فـهل تعـي الفـص ــائـل الفل ـسـطـيـنـيـ ــة ذلك وتـت ــدارك
االحـداث وتنقـذ السفنـية الفلـسطيـنية مـن عواصف
واعــاصيـر املــواقف واالجـتهــادات الفـرديـة قـبل فـوات
االوان؟!.

دمشق (اف ب)
ذكرت صحيفة "الثورة" الرسمية السورية
امس االثـنني ان احلكومـة السوريـة قررت
فتح حتقيق حـول ملفات فـساد تتـهم بها
الن ــائب الـســابق لل ــرئيـس الـس ــوري عبــد
احلليم خدام.
وذكرت "الثورة" ان "رئـاسة مجلس الوزراء
ســتق ـ ــوم ب ـ ــاج ـ ــراءات مـت ـ ــابع ـ ــة وتــنفـي ـ ــذ
تـ ــوصـيـ ــات مـجل ــس الـ ــشعــب القـ ــاضـيـ ــة
مبحاكمـة خدام بتـهمة اخليـانة العـظمى
اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى ف ــتح مـلفـ ـ ــات فـ ــسـ ـ ــاده يف
مجـمـ ــوعـ ــة مــن القــضـ ــايـ ــا الـتـي سـ ــوف
تتـوالها جـهات حـكومـة مختـصة وتـشمل
حجز اموال وامالك".
والـسـبت وجـه النـواب الـسـوريـون انـتقـادا
الذع ــا لن ــائب ال ــرئيـس الـســابق مـتهـمني
اياه ب"اخلـيانـة العظـمى" قـبل التصـويت
باالجماع على احالته امام القضاء.
من جــانبهـا ذكــرت املتحـدثـة بـاسـم جلنـة
ال ـتـحق ــيق ال ـ ــدولــي ـ ــة يف اغ ـتــي ـ ــال رف ــيق
احلـريري امـس االثنني ان اللجنـة طلبت
لقاء الـرئيس الـسوري بـشار االسـد ووزير
اخل ـ ــارجــي ـ ــة ف ـ ــاروق الـ ــش ـ ــرع وت ـ ــرغــب يف
االجـتـم ــاع ب ــالـن ــائـب ال ـس ــابـق لل ــرئـيــس
السوري عبد احلليم خدام.

وقالت نصرت حسن ان "اللجنة طلبت ان
تق ــابل االســد وال ـشــرع وســوريـني آخــريـن
وننتظر رد السلطات السورية".
وكانت اللجنـة الدوليـة واجهت يف املاضي
رفـضــا لـطلـب رئيــسهــا الق ــاضي االمل ــاني
ديتليف ميليس لقاء االسد والشرع.
واضافـت ان "اللجنة تـرغب ايضـا يف لقاء
خدام" يف اسرع وقت ممكن.

وكـ ــان خـ ــدام قـ ــد ادعـ ــى يف تــص ـ ــريحـ ــات
اجلمـعة ان االسـد وجه تـهديـدات لرئـيس
الـوزراء اللـبنـاني الـســابق رفيق احلـريـري
الــذي اغتـيل يف شبـاط املـاضـي يف بيـروت
قبل انسحاب القوات السورية من لبنان.
وقـال "من حيـث املبدأ ال يـستطـيع (جهاز
امـنـي) ان يــتخـ ــذ هـ ــذا القـ ــرار (اغـتـيـ ــال
احلريري) منفردا".

واعـتـب ــرت تـص ــريح ــات خ ــدام الـتـي بـثـت
خـالل مق ـ ـ ــابل ـ ـ ــة مع قــن ـ ـ ــاة "العـ ـ ــربــيـ ـ ــة"
الفـضائـية مـساء اجلـمعة مبـثابـة "زلزال"
يف لبنان سيؤدي الى تسريع التحقيق.
وقــد خلصـت جلنـة التـحقيق الـدوليـة يف
تق ــري ــريـن نــشـ ــرتهـم ــا يف ت ـش ــريـن االول
وكانون االول الى تـورط مسؤولني امنيني
سـ ــوريـني ولـبـنـ ــانـيـني يف اغـتـيـ ــال رئـي ــس

قلق امريكي وحتذيرات اوروبية
ازاء ازمة الغاز الروسية االوكرانية

مسلحون فلسطينيون يغلقون املؤسسات احلكومية يف رفح

عباس:مشاركة ناخبي القدس الرشقية رشط اسايس لالنتخابات

غزة (اف ب
افـ ـ ـ ــاد شـهـ ـ ـ ــود عـ ـيـ ـ ـ ــان ان ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـسـلـح ــني
الفلسطيـنيني قامـوا صباح امـس االثنني باغالق
معــظم املــؤسـســات احلكــوميــة يف رفح مـطــالـبني
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة مبحــاكمــة قتلـة شــرطي
فلـسطـيني سقـط اخلميـس املاضـي يف غزة اثـناء
ادائه لعمله.
وأوضـح ــت امل ـ ـصـ ـ ـ ــادر ان "ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـسـلـح ــني
ومعـظـمهـم من افــراد الـشــرطــة ومن حــركــة فـتح
طلبـوا منذ سـاعات الصـباح البـاكر مـن املوظفني
اخالء مقـار رسميـة تابـعة للـسلطـة الفلسـطينـية
يف رفح جـنــوب قـطــاع غــزة وقــامــوا ب ــاغالق هــذه
املقار".
واضافـت ان "هذه املقـار هي مبنـى وزارة الداخلـية
ومقـار احملـكمـة املــدنيــة ومكـاتـب البـريـد ومـبنـى
احملافظة ومبنـى البلدية ومقر جلـنة االنتخابات
الفلسطينية".
واوضح املـصــادر نفـسهـا ان "هــذا االحتجـاج جـاء
مل ـط ــالـب ــة ال ــسل ـط ــة الـفل ـس ـطـيـنـيـ ــة مبح ــاسـب ــة
ومحـاكمة قـتلة الـشرطـي الفلسـطيني الـذي قتل
اثناء ادائه لعمله اخلميس املاضي".
من جـانب آخر اكدت اللـجنة املركزيـة حلركة فتح
يف خ ـت ـ ــام اج ـت ـم ـ ــاع ط ـ ــارئ يف رام اهلل (الـ ــضف ـ ــة
الغــربيـة) ان مـشـاركــة الفلــسطـينـيني يف القـدس
الشرقيـة احملتلة يف االنتخابات التشريعية شرط
الجراء هذه االنتخابات.
وجــاء هــذا القــرار بعــد تـصــريح يف هــذا االجتــاه
ادلــى بـه رئيـس الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة مـحمــود
عباس االحد يف ابوظبي.
وقال عبـاس ان "هناك شرطـا واحدا هو ان جتري
االنتخابات يف مدينة القدس الشرقية ايضا على
غـرار ما حصل خالل االنـتخابات الـتشريعـية عام
 1996واالنتخابات الرئاسية عام ."2005
واضاف عباس ان االسـرائيليني "لم يعطـوا جوابا

العواصمBBC/

واضحــا ومحــددا يف هــذا الـشــأن" لـكنـه عب ــر عن
اعـتقاده بان "ال احد يقبل بـان جترى االنتخابات
بـدون القـدس بـوصف ذلك أمـرا مقـدســا ووطنيـا
لدينا".
وك ــان ثـم ــانـي ــة مـن اع ـض ــاء قـي ــادة ح ــرك ــة فــتح
اقتـرحوا تأجيل االنتخابـات التشريعية املقررة يف
 25كانون الثاني.
ووجه االعـضــاء الـثـمــانـي ــة يف اللجـنــة املــركــزيــة

بوش يدافع عن أنشطة التجسس
الداخلية
واشنطنBBC/
دافع ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي ج ــورج
دبـليـو بـوش بـشــدة عن األنـشـطـة
االسـت ــطالعـيـ ــة الـتــي تق ـ ــوم بهـ ــا
وكـ ـ ــالـ ـ ــة األم ــن القـ ـ ــومــي ،وال ـتــي
ت ـ ـش ـت ـمـل عل ـ ــى ال ـت ـنـ ـص ــت عل ـ ــى
املـكـ ــامل ـ ــات اله ـ ــاتفـي ـ ــة ألشخـ ــاص
يشتبه يف صالتهم باإلرهاب.
ووصف ب ـ ــوش ،م ــتح ـ ــدثـ ـ ــا خالل
زيــارة إلــى ســان أنـطــونيــو بــواليــة
تك ـس ــاس ،الـب ــرن ــامج بـ"احلـي ــوي"
و"الـضــروري" حلـمــايــة الــواليــات
املتحدة.
وردا علـى أسئلــة للصحـفيني قـال
الـ ـ ــرئ ـيـ ــس األمـ ـ ــريـكــي إنـه "يعــي
أهمـية احلـريات املـدنيـة لألفراد"،
وي ـه ـ ـ ـتـ ـ ــم بــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ان ـ ـ ـتــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
خصوصيتهم.
غير أن بوش أضاف قائال "إذا كان
شخـص من القـاعــدة يتـصل بك،
ف ـ ــإن ـن ـ ــا ن ـ ــريـ ـ ــد أن نع ـ ــرف مل ـ ــاذا".

حتقيق

وكانـت وزارة العدل األمـريكيـة قد
بـ ــدأت حتقـيقـ ــا يف تق ــريـ ــر أوردته
صحـيف ــة نيــويــورك تــاميــز كــشف
عـن وجـ ــود أنـ ـش ـطـ ــة الــتجـ ـس ــس
وعمـليــات االستـطـالع التـي تقــوم
به ـ ــا احلـك ـ ــوم ـ ــة األم ـ ــريـك ـي ـ ــة يف
الداخل.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــوش إن تـلــك األنـ ـب ـ ـ ـ ــاء
املـت ـســربــة ت ـسـبـبـت يف ضــرر ب ــالغ
للـواليــات املتحـدة ،واصفـا تقـريـر
الـنـيـ ــويـ ــورك تـ ــاميـ ــز ب ـ ــأنه غـيـ ــر
مسؤول.
وأضـاف أن كـشف هــذه املعلـومـات
يعـني أن أعـداء الـواليــات املتحـدة
"اطلعــوا علــى معلــومــات لم يـكن

الوزراء اللبناني السابق.
والـتقـت اللـجنــة خمـســة ضبــاط امنـيني
سـوريني يف تشـرين الـثانـي يف فيينـا وقبل
ثالث ــة اشه ــر ح ــوال ــى ع ـش ــرة م ـس ــؤولـني
امنيني يف سوريا.
وكـان زعـيم الغـالـبيـة الـنيــابيـة اللـبنــانيـة
سعد احلريري قد اشاد بشهادة خدام.
كمـا انـتقـد احلـريـري الــرئيـس اللـبنــاني
املـ ــوالـي امــيل حلـ ــود الـ ــذي رف ــض اتهـ ــام
خــدام له بــانه قــاد حـملــة حتــريـض علــى
احلريري.
واعـتبــر احلــريــري املــوجــود خــارج لـبنــان
بعـ ــد تلقــيه ته ــدي ــدات ان "شه ــادة خ ــدام
"هــي يف مـ ـصـلحـ ـ ــة ل ـبــنـ ـ ــان ومـ ـصـلحـ ـ ــة
احلقيقة".
وكــان خــدام قــال يف ح ــديث ادلــى به الــى
محــطـ ــة العـ ــربـيـ ــة الفــضـ ــائـيـ ــة ان رفــيق
احلـريري تعرض حلـملة حتريـض عنيفة
مـن جـ ــانـب الـ ــرئـي ــس حلـ ــود واالوسـ ــاط
القريبة منه.
ويف حـني رد حلـ ــود انـه "ال ميلـك وس ـ ــائل
اعالم ي ـ ـس ــتع ـمـلهـ ـ ــا لل ــتح ـ ــريـ ــض عل ـ ــى
احلـ ـ ــريـ ـ ــري" ،اك ـ ـ ــد سعـ ـ ــد احلـ ـ ــريـ ـ ــري ان
"الـ ــتـ ـ ـ ـ ــاريـخ كـف ـ ـيـل ان يــك ـ ـ ـ ـشـف لـ ـ ـ ـ ــوائـح
احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ــني عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االغـ ـ ــتـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال".

يجب أن يعلموها".
لكـن أعضــاء من مجلـس الـشيـوخ
من اجلـمهوريـني والدميقـراطيني
املعــارضـني عـبــروا عـن مخ ــاوفهـم
مــن بـ ـ ــرن ـ ـ ــامج ال ـت ـنـ ـصــت "غ ـيـ ـ ــر
املناسب".
ومن املتـوقع أن تركـز التحقـيقات
عل ــى كــيفـي ــة ح ـصـ ــول صحــيف ــة
نيـويـورك تـاميـز علــى املعلـومـات.

"صالت معروفة"

وك ــانت الـصحـيفــة قــد نـشــرت يف
وقت س ــابق تقــريــرا كـشـف عن أن
وكـالـة االمـن القــومي االمـريـكيـة
كـانت تقـوم بعملـيات تـنصت عـلى
املكـاملات الـهاتفـية داخل الـواليات
املتحدة دون إذن قضائي.
وأقر بوش يف وقت الحق باملوافقة
علـى بـرنـامج الـتنـصت يف أعقـاب
هجمـات احلــادي عشـر من أيلـول
على الواليات املتحدة يف 2001.
وقــال ب ــوش إنه سـمح بــالـتـنـصـت
عـل ـ ـ ـ ـ ــى أشـخ ـ ـ ـ ـ ــاص "لـهـ ــم صـالت
معـ ـ ــروفـ ـ ــة ب ـت ـنـ ـظ ـي ــم القـ ـ ــاعـ ـ ــدة
واملـنـظـمــات االرهــابـيــة املــرتـبـطــة
به".
وق ـ ــال بـ ـ ــوش إن بع ــض خـ ـ ــاطفــي
الطـائـرات الـتي ضـربـت نيـويـورك
وواش ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ــن يف  2001أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا
اتـ ـصـ ـ ــاالت م ــن داخل الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ــتحـ ـ ـ ــدة مع رفـ ـ ـ ــاق لهــم خ ـ ـ ــارج
ال ـ ـبـالد ق ـ ـبـل الـهـج ـ ـمـ ـ ـ ـ ــات ،ل ـكـ ــن
الــواليــات املـتحــدة لـم تعلـم ذلك
إال بعد فوات االوان.
وقــالـت نـيــويــورك تــاميــز يف وقـت
سـ ــابق مـن ال ــشهـ ــر إن بـ ــوش وقع
علـى أمـر رئـاسي سـري بــالتنـصت
يف أعقاب الهجمات.

للحركـة ومنهم رئيس الـوزراء الفلسطيـني احمد
قـريع ونـائـب رئيـس الــوزراء نبـيل شعث رسـالـة يف
هذا الصدد الى محمود عباس.
وكـانـت مصـادر يف جلنـة االنتخـابـات املـركـزيـة قـد
ذكـرت ان ايـا من املــرشحني عن مـدينـة القـدس او
قيـاديني من حـركة املقـاومة االسالمـية (حـماس)
لم ينسحـب مع انتهاء املـدة املمنوحـة لالنسحاب
ليل االحد االثنني.

أع ــربت الــواليــات املـتح ــدة عن قـلقه ــا من ق ــرار روسيــا قـطع
إمدادات الغاز عن أوكرانيا إثر خالفات بشأن األسعار.
فقد أعلنت وزارة اخلـارجية األمريـكية أن قرار مـوسكو يخلق
ع ــدم اسـتق ــرار يف قـط ــاع الـط ــاق ــة يف املـنــطق ــة ،كـم ــا يـط ــرح
تـسـاؤالت بـشـأن اسـتخـدام الـطـاقــة بهـدف ممـارســة ضغـوط
سياسية.
وقـد حـذرت كـل من فـرنـسـا وأملــانيـا وايـطــاليـا  -إضـافـة إلـى
الـنمـســا -الــرئيـس احلــالـي لالحتــاد األوروبي -أوكــرانيــا من
تـأثـر عالقـات هـذه الــدول معهـا يف حـالــة انخفـاض صـادرات
الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية والوسطى.
وأعلنت بعض الدول األوروبيـة أن إمدادات الغاز التي حتصل
عليهـا من روسيا قـد تأثـرت بعد القـرار الروسي .وكـانت اجملر
وبــولـنــدا أولــى الــدول الـتـي أعلـنـت أن إمــدادات الــوق ــود بهــا
تعطلت.
وتــنقل صـ ــادرات الغ ــاز ال ــروسـي ــة إل ــى االحت ــاد األوروبـي عـن
طـ ــريق نفــس خـط ــوط األن ــابـيـب الـتـي مت ــر عـب ــر أوك ــرانـي ــا،
واتهمت شركة غازبروم أوكرانيا بسرقة بعض هذا الغاز.
ونقل عن سـيرجـي كوبـريانـوف املتـحدث بـاسم غـازبروم قـوله
بعـ ــد ثـمـ ــانـي سـ ــاعـ ــات مـن قــطع اإلمـ ــدادات عـن أوكـ ــرانـيـ ــا:
"وصلـتـنـ ــا معل ــوم ــات ب ــأن أوك ــرانـي ــا ب ــدأت يف حتـ ــويل الغ ــاز
الروسي اخملصص ألوروبا".
لكن رئيس الوزراء األوكـراني نفى هذه املـزاعم ،وأصر على أن
بالده لم تستخدم مترا مكعبا واحدا من الغاز الروسي.
ويف وقـت س ــابق ألقـت شــركــة الغــاز األوكــرانـيــة بــاللــوم علــى
روسيا لـتعطيلهـا اإلمدادات اخملـصصة ألوروبـا الغربـية .ومن
جهــة أخــرى قــال الــرئـيـس األوكــرانـي فـيكـتــور يــوشـيـنكــو إن
خالفـا مع روسيا بـشأن إمدادات الـغاز يعد مبـثابة معـركة من
أجل استقالل أوكرانيا.
وأضــاف أنـه من الــواضـح أن روسيــا تـسـتخــدم األزمــة لــوضع
ضغـوط اقـتصـاديـة علـى حكــومته ،الـتي تـريــد االقتــراب من
االحتاد األوروبي وحلف شمال األطلسي.

طهران ترص عىل ختصيب اليورانيوم عىل اراضيها
طهران (اف ب
اعلـن الـن ــاطق ب ــاسـم احلك ــوم ــة
االيـرانيـة امـس االول االثنني ان
احلكـومــة مصـرة علـى تـخصـيب
الـي ــورانـي ــوم عل ــى اراضـيه ــا ولـن
ت ـن ـ ـظ ـ ـ ــر يف الـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــروســي
لل ــتخـ ـص ـيــب اال اذا ك ـ ــان ي ـت ــيح
ذلك.
وقــال غالم حـسـني الهــام "نــريــد
ان ن ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـكـ ـ ــن مـ ـ ــن ال ـقـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ب ــالــتخ ـصـيـب (الـي ــورانـي ــوم) يف
اي ــران" م ـضــيفـ ــا ان "كل اقـت ــراح
يـسـتنـد الـى هــذا املبــدأ سيـنظـر
فيه ،وسـندرس االقـتراح الـروسي
على هذا االساس".

واضـ ـ ــاف ال ـن ـ ـ ــاطق يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
صحايف ان "مـوقف احلكومـة هو
القـي ــام ب ــالــتخ ـصـيـب يف الــبالد
ونحن بـاقون ايضـا على مبـادئنا
املتعلقة بالتكنولوجيا النووية".
واكد ان طهـران "لن تتخلـى ابدا
عن مبادئها".
وك ــان امل ـس ــؤول االي ــرانـي املـكلف
مبلف املفاوضـات حول البرنامج
ال ـن ـ ـ ــووي عل ــي الريجـ ـ ــانــي قـلل
االحـ ـ ــد مــن اه ـم ـيـ ـ ــة االق ـتـ ـ ــراح
الــروسي واصفـا ايـاه بـانه مجـرد
"فكـرة" غيـر "نـاضجـة" وتتـضمن
"مشاكل خطيرة".
وبـ ــدا املـ ـسـ ــؤولـ ــون االيـ ــرانـيـ ــون

ازمة اختطاف االجانب تطيح
بمسؤولني يمنيني
صنعاءBBC/
أقــال الــرئـيــس الـيـمـنـي علـي
عـب ــد اهلل ص ــالـح مح ــاف ـظـي
م ــأرب وشـب ــوة وم ــدي ــري أمـن
احملـ ـ ــافـ ـظ ـت ــني بعـ ـ ــد تـكـ ـ ــرار
عـملـيــات اخـتـطــاف ال ـسـيــاح
االجـ ــانـب .وجـ ــاء ذلـك بعـ ــد
سـ ـ ــاعـ ـ ــات م ــن اطالق رجـ ـ ــال
قـبـ ــائـل ثالث نـ ـسـ ــاء كـن بـني
مجمـوعـة مـن خمـســة سيـاح
ايـط ــاليـني اختـطفــوا األحــد
يف محافظة مأرب.
ويجــري م ـســؤولــون ميـنـيــون
مح ــادث ــات لـضـم ــان اإلف ــراج
عن الـرجـلني اللــذين مـا زاال
قيد االحتجاز.
وك ــان رج ــال قـبـ ــائل اطـلق ــوا
الـسـبت ســراح عــائلــة أمل ــانيــة
مـن خمـسـة افـراد بعـد ثالثـة
اي ـ ـ ـ ــام م ــن احـ ـتـج ـ ـ ـ ــازه ــم يف

محافظة شبوة.
واحتـجز السـياح االيطـاليون
بعـدمــا اجبــرهم اخلــاطفـون
علـ ــى الـنـ ــزول مـن الـ ـسـيـ ــارة
التي كانوا يستقلونها.
وقــال مـســؤولــون ميـنيــون ان
اخل ـ ـ ـ ــاطـف ــني يـ ـ ـط ـ ـ ـ ــالـ ـب ـ ـ ـ ــون
بـ ـ ـ ــاالفـ ـ ـ ــراج ع ــن ثـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة
اشخ ــاص محـتج ــزيـن بـتهـم
جنائية.
واك ـ ــد ال ـ ــرئـي ــس الـيـمـنـي ان
عـملـي ــات االخـتـط ــاف تـلحق
الـ ـض ـ ــرر ب ـ ــاق ـتـ ـص ـ ــاد ال ـي ـمــن
وصورته الدولية.
وغـ ـ ــال ـبـ ـ ــا م ـ ـ ــا تق ـ ـ ــوم بع ــض
القـب ــائل بــاحـتجــاز ال ـسـيــاح
واس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ـ ــدامـهـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق
مـسـاومـة ،ويـتم اطالق سـراح
اخملـ ـت ـ ـطـف ــني بـعـ ـ ـ ــد اجـ ـ ـ ــراء
مفاوضات مع خاطفيهم.

وك ــأنهـم اعـتـم ــدوا م ــوقف ــا اكـث ــر
مــرونــة حيــال االقتــراح الــروسي
عـ ـب ـ ـ ـ ــر االعـالن االربـع ـ ـ ـ ــاء انـه ــم
"سـيـن ـظ ــرون فـيه" فـيـم ــا ك ــان ــوا
يرفضونه مسبقا حتى االن.
ويــرمـي االقتــراح ال ــروسي الــذي
يـ ــؤيـ ــده االوروبـيـ ــون والـ ــواليـ ــات
املــتحـ ــدة ،الـ ــى جتـنــب ان تقـ ــوم
ايـران بتخصيـب اليورانيـوم على
اراضـ ـيـهـ ـ ـ ــا ،يف عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة تـ ـتـ ـيـح
احلـصــول علــى الــوق ــود النــووي
ويف ال ـ ـ ــوق ــت نـف ـ ـ ـسـه الـقـ ـنـ ـبـل ـ ـ ــة
الذرية.
ويخـ ـش ـ ــى الغـ ــربـيـ ــون ان يـكـ ــون
البرنامج النووي املدني االيراني

يخفـي شق ــا ع ــسك ــري ــا وه ــو م ــا
تنفيه طهران على الدوام.
وبخصـوص استئـناف املـباحـثات
مــع االوروبـ ـ ـي ـ ــني حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول امل ـلــف
النــووي االي ــراني الـتي بــدات يف
 21كــانــون االول يف فـيـيـنــا الـتـي
يفـت ــرض ان تـ ـسـتـم ــر حـت ــى 18
كــان ــون الث ــاني ،حــذر الريج ــاني
من اي تشدد يف موقفهم.
وقـ ـ ــال انـ ـ ــذاك "اذا تـ ـ ـشـ ـ ــددوا يف
مـواقفهم فـان مـوقفنـا سـيتغيـر:
ل ــديـن ــا سـيـن ــاري ــوه ــات ج ــاه ــزة
لالســتخـ ــدام وال يـ ـسـت ـطــيعـ ــون
بسهولة ان يتغلبوا علينا".

روسيا ترتأس جمموعة الثامين
موسكوBBC/
تــسلـمـت روسـي ــا وللـمــرة األولــى رئــاســة
مـجمــوعــة الـثمــانـي للــدول الــصن ــاعيــة
الكبرى.
وسـتـتـيح الــرئــاســة الــروسـي ــة للــرئـيــس
فالدميـيــر بــوتـني الفــرصــة لـتعــزيــز دور
ومكانـة روسيا علـى الصعيـد العاملي .إال
أن بعـض املـنـتقــديـن يــرون أن روسـيــا ال
تصلح لـقيادة اجملمـوعة التي تـضم قادة
أكبر الدول الصناعية يف العالم.
وسـيـ ـشـكل مـ ــوضـ ــوع ال ـطـ ــاق ـ ــة محـ ــورا
رئـيسـيا أثـناء تـرؤس بوتـني للمجمـوعة،
حـيث تــسع ــى روسيــا إلــى إظهــار أهـميــة
نفطها واحتياطها من الغاز الطبيعي.
والزال كـثـي ــر مـن ال ــروس يــشع ــرون ب ــأن
روسـيـ ــا فق ــدت ت ــأثـي ــرهـ ــا بعـ ــد سق ــوط
االحتاد السوفييتي .وها قد حان الوقت
ليـظهــر بــوتـني لهـم أن روسيــا قــد عــادت
لـتـبـ ــوء مك ــانـته ــا ال ـطـبـيعـي ــة ،بـل إنه ــا
سيكـون لها دور حاسم يف تـسيير األمور.
إال أن روسـي ــا ت ــواجه انـتق ــادات ش ــدي ــدة

بـالـنظـر إلــى سجلهــا يف انتهـاك حقـوق
اإلنـســان وغيـاب حـريــة التعـبيـر  .ويـرى
بعض أعضاء مجلـس الشيوخ األمريكي
أن روسـيــا لـيــس له ــا مكــان ضـمـن نــادي
البلـدان الـدميقـراطيـة فـكيف بـاألحـرى
أن تق ــود ذلك الـنــادي .الـنـمـســا تـتــسلـم
االحتاد األوروبي
ويف ال ــوقـت ذاته ،ت ــسلـمـت الـنـم ـس ــا مـن
بــريـط ــانيــا الــرئــاســة الــدوريــة لإلحتــاد
األوروبي وذلك ملدة ستة أشهر.
وقال الرئيس الـنمساوي هينز فيشر إنه
ال ميكن تـوقـع حتقيق تقـدم حقـيقي يف
املفــاوضــات ال ــراميــة إلــى إقــرار مـســودة
الدستور األوروبي.
وقــال الــرئـيــس فـي ـشــر الــذي ال يـتـمـتع
ســوى ب ــدور شكلـي علــى رأس الــدولــة إن
"عـام  2006سيكـون عـامـا للـتفكيـر لـيس
إال ".وأضـاف يف حــديث لـبي بـي سي إنه
ي ــؤمن بــال ــدست ــور األوروبي ،مـضـيفــا أن
إقراره لن يـتم يف بحر العـام اجلاري وأن
نقاشات مستفيضة ستجري بشأنه.

