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أعنف هجوم اسرائيلي على بوتني

موسكو حتاول احتواء ردود االفعال العنيفة لدعوهتا محاس  ..وواشنطن تطالب بايضاحات
املدى  /وكاالت
مساعدة
اعلـن املـبعــوث اخل ــاص للجـنــة الــربــاعـيــة جـيـمــس
ولفنسن اثـر لقاء مع الرئـيس الفلسطـيني محمود
عــبـ ـ ــاس انه س ــيع ـمـل عل ـ ــى مـ ــس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ــسل ــط ـ ــة
الفلسطـينة يف تخطي االزمة االقتـصادية التي متر
بهـا .واكــد رئيـس املكـتب الــسيــاسي حلـركــة حمـاس
خـالـد مــشعل انه سـيقـوم قــريبـا بـزيـارة الـى االردن
الذي حظر عليه دخـولها منذ ست سنوات .وقال ان
الـزيـارة الـى عمـان "سـتتم بــالتنـسيق مـع املسـؤولني
االردنيني".
بطء
اعلن مـسـاعـد وزيـرة اخلــارجيــة االميــركيـة لـشـؤون
الشـرق االوسط ديفيد ويلش ان العـالقات مع ليبيا
تتحسـن "ببطء امنـا بشكل ثـابت" بعـد سنتـني على
قرار الـزعيم اللـيبي العقـيد معـمر القـذايف التخلي
عن اسلحـة الدمـار الشـامل .وقـال "ان طمـوحنـا هو
الـوصـول الـى عالقــات ديبلـومـاسيـة كـاملـة تـتضـمن
فتح سفارات".
حكومات
اصـدر اميـر الكـويت الـشيخ صبـاح االحمـد الـصبـاح
مرسوما اميريا اعلن فيه احلكومة اجلديدة املؤلفة
من  16وزيـرا تـضم ثالثـة اسالمـيني وامـراة اال انهـا
شه ــدت خ ــروج وزي ــريـن لـيـب ــرالـيـني ب ــارزيـن .ووافق
رئـيس دولة االمارات العربيـة املتحدة الشيخ خليفة
بـن زاي ــد ال نهـي ــان علــى تــشكـيـل حكــومــة جــديــدة
بـرئـاسـة الـشيـخ محمــد بن راشـد ال مـكتــوم تتـالف
من  22وزيـرا ،بيـنهم ثمـانيـة يتـولون حـقائـب وزارية
للمرة االولى.
نية
اعـلن الـبيـت االبيـض ان ال ــرئيــس االمي ــركي جــورج
ب ــوش ال ينــوي الغــاء رحلـته املقـبلــة الــى بــاكــستــان
عل ــى رغم احـتجــاجــات املـسـلمـني علــى نـشــر رســوم
كـ ــاريك ــات ــوري ــة للـنـبـي محـم ــد (ص) يف الــصح ــاف ــة
االوروبــيـ ـ ــة .وتـ ـ ــواصلــت ال ـت ــظـ ـ ــاهـ ـ ــرات يف العـ ـ ــالــم
احتجـاجا على نشـر الرسوم الكاريكـاتورية ،لكن من
دون العنف الـذي شهـدته يف االيــام السـابقـة ،بـينمـا
بدات تسمع اكثر فاكثر اصوات تدعو الى التهدئة.
انتقادات
وجه البيت االبيـض انتقادات حـادة الى الـيمن على
اثـر فرار  23عنصـرا مفترضـا من القاعـدة كان حكم
عـل ـ ـ ــى بـعـ ــض م ـنـهــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـسـجــن مل ـ ــش ـ ـ ــارك ـتـهــم يف
االعتــداءيـن علــى املــدم ــرة االمي ــركيــة كــول ونــاقلــة
النفـط الفـرنـسيــة ليـمبــور .ووصف البـيت االبـيض
ه ـ ــذا الفـ ــرار بـ ــأنـه "مخـيــب لآلم ـ ــال" ،معـتـب ـ ــرا انه
"موضوع يسبب قلقا كبيرا".
تبني
اكد وزير اخلارجية التشادي ان القمة املصغرة التي
نـاقــشت االربعـاء االزمــة بني تـشـاد والـســودان تبـنت
مبـدأ نشر "قوة افـريقية" على احلـدود بني البلدين،
لكن تفاصـيله ستحدد "الحقا" .وقال احمد عالمي
املـوجـود يف طــرابلــس ان "مبــدا االستعـانــة بقـوة مت
تـبنـيه ،وسـتكـون قـوة افـريـقيــة" ،وذلك غـداة تـوقـيع
اتف ــاق سـالم يف الع ــاصـمـ ــة اللـيـبـي ــة بـني ال ــرئـيــس
الـت ـش ــادي ادريــس ديـبـي ونـظـي ــره ال ـس ــودانـي عـم ــر
البشير.
تبعات
حـذر وزيـر الـدفـاع الـروسي سيـرغي ايفـانـوف من ان
نشـوب نزاع مع ايـران حول امللـف النووي سـيكون له
تــبعـ ــات "ال ميكـن ال ــرج ــوع عــنه ــا" وانـه يجـب ب ــذل
جميع اجلهـود لكي ال يخـرج الوضع عـن السيـطرة.
وقــال "لن نـقبل بـاي مــواجهـة قـد تـؤدي الـى نـزاع"،
موضحا ان "اي محاولة تدفع ايران الى اختبار قوة
قد تكون لها تبعات ال ميكن الرجوع عنها".
زيارة
اعلن املتحـدث باسم الفاتيكان يواكني نافارو-فالس
ان البـابا بنديكتوس السادس عشر سيزور تركيا بني
 28و  30ت ــش ـ ــريــن الــث ـ ــانــي املقــبل .وق ـ ــال "اؤك ـ ــد ان
الــرئـيــس الـتــركـي احـمــد جنــدت سـيــزر دعــا احلـبــر
االعظـم للقيـام بزيـارة رسميـة الى هـذه الدولـة بني
 28و  30تشرين الثاني ولقد قبل البابا الدعوة".
اجتماع
اعلـن رئـيــس ال ــوزراء الفل ـسـطـيـنـي احـمــد ق ــريع ان
اجمللس الـتشـريعي املـنبثـق من انتخـابات  25كـانون
الـثـ ــانـي ،سـيـعقـ ــد اول اجـتـم ـ ــاع له يف  18شـبـ ــاط.
وخطف مسلحـون دبلوماسـيا مصريـا يف اول حادثة
مـن ه ــذا الـن ــوع يف قـط ــاع غ ــزة فـيـم ــا قـتل اجلـيــش
االسرائيلي ثـالثة فلسـطينيني بيـنهم اثنان هـاجما
جـنودا اسـرائيلـيني عنـد معبـر ايريـز بني قطـاع غزة
واسرائـيل .واعلنت قيـادة اجليش االسـرائيلي نهـاية
عــملــي ـ ــة "ال ـ ــرع ـ ــد" ال ـتــي اغ ـتــيل خـالله ـ ــا عـ ــش ـ ــرة
فلسطينيني يف غارات جوية يف قطاع غزة منذ فجر
االحد.
إحباط
اك ــدت م ـسـت ـش ــارة ال ــرئـيــس ب ــوش لالمـن ال ــداخلـي
فرنـسيس تـاونسنـد ان اربعة بـلدان آسيـوية سـاعدت
الــواليــات املـتحــدة يف احـب ــاط هج ــوم للقــاعــدة يف
كــاليفــورنيـا .وكــانت اعلـى نـاطحـة سحـاب يف لـوس
اجنلوس ستـشهد املصيـر نفسه كالبـرجني التوأمني
يف نـي ــوي ــورك بعـي ــد  11ايل ــول ،لكــن الهج ــوم ال ــذي
اعـ ــدته الق ــاع ــدة ق ــد احـبـط ،كـم ــا كــشف ال ــرئـيــس
االميركي جورج بوش يف وقت سابق.
إذالل
نشرت صـحيفة اسبـوعية كـرواتية اليـوم اجلمعة 12
ص ـ ــورة ل ـتــظ ـ ــاه ـ ــرات ع ـنــيف ـ ــة يف الع ـ ــالــم الع ـ ــربــي
واالسالمي ضــد نشـر الـرسـوم الكـاريكـاتـوريـة للـنبي
محـم ــد (ص) يف صـحف اوروبـي ــة ،م ــؤك ــدة ان ه ــذه
امل ـش ــاه ــد "م ــذل ــة ب ــالـن ـسـب ــة للـم ــؤمـنـني املــسلـمـني
احلقيقيني" .وقـالت الصحيفـة املستقـلة والسـاخرة
"فيـرال تـريـبيــون" "اننــا ننـشـر الـصـور الـتجـديـفيـة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـش ـكـل اهـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة لـلـلـه واذالال لـل ــمـ ـ ـ ــؤمـ ـن ــني
احلقيقيني" املسلمني.
تنافس
اعلنت اللجنة االنـتخابية املركزيـة االسرائيلية بعد
اقف ــال ب ــاب الـت ــرشـيح مـنـتــصف أمــس اجلـمع ــة ان
النــاخـبني االســرائيـليـني سيـختــارون ممـثلـيهـم من
بني  31الئحـة تخــوض االنتخـابــات التـشــريعيـة يف
 28اذار املقـبل .وللـمــرة االولــى مـنــذ اكـثــر مـن ربع
ق ــرن لم يــرد اسـم رئيـس الــوزراء االس ــرائيـلي اريـيل
شــارون الغــارق يف غـيبــوب ــة من ــذ اصيـب بجلـطــة يف
ال ــدم ــاغ يف ال ــرابع مـن ك ــان ــون الـث ــانـي ،كـم ــرشح يف
االنتخابات التشريعية.

مشعل يؤكد السعي لتشكيل احلكومة الفلسطينية على اساس ائتالف وطني قائم على التكنو قراط والكفاءة والنزاهة
العواصم  /وكاالت

اعـتبـر وزيــر التــربيـة االسـرائـيلي
مـئي ــر شت ــريت أمـس اجلـمعــة ان
دعـوة الـرئـيس الـروسـي فالدمييـر
بوتني قـادة حماس لزيارة موسكو
ه ــي "طع ـنـ ـ ــة فـعل ـي ـ ـ ــة يف ظهـ ـ ــر"
اسرائيل.
وقـال الـوزيــر يف تصــريح لالذاعـة
االسـ ــرائــيلـيـ ــة العـ ــامـ ــة "ان هـ ــذه
امل ـبـ ـ ــادرة ه ــي طع ـنـ ـ ــة فـعل ـيـ ـ ــة يف
ال ــظه ـ ــر ( )...الن الهـ ــدف مــنهـ ــا
اعـطــاء شــرعيــة دوليــة جملمــوعــة
ارهـابية ،وعلـينا ان نعـارضها بكل
الوسائل".
وتـ ـ ــابع ال ـ ــوزي ـ ــر "م ـ ــاذا س ــتق ـ ــول
موسكـو يف حال وجـهنا دعـوة الى
ممثلي الشيشان لزيارة" القدس.
واضــاف شتـريـت "ان روسيـا الـتي
متـنع اج ــراء انـتخ ــاب ــات ح ــرة يف
الـشيشـان ال تستـطيع ان تعطـينا
دروسـ ــا اخالقـي ــة ح ــول ش ــرعـي ــة
حماس بعد االنتخابات".
 اللعب بالنار -مــن جهــته ق ـ ــال وزي ـ ــر االسـك ـ ــان
زئـيف بــومي يف تـص ــريح صحــايف
ان "بـوتـني يلـعب بــالنــار" معـتبـرا
ان موقف روسيا "مقلق جدا".
وكـ ــان مـ ـسـ ــؤول اسـ ــرائــيلـي رفــيع
املستوى عبر عن استياء اسرائيل
الـ ـشـ ــديـ ــد مـن امل ـ ــوقف الـ ــروسـي
االخـيـ ــر ،وقـ ــال "عـنـ ــدمـ ــا يــنفـ ــذ
الشـيشـانيـون اعتـداء يف مـوسكـو،
تعـتـب ــر روسـي ــا انه عـمل اره ــابـي،
لـكن االم ــر ليـس كــذلـك عنــدمــا
يحصل يف القدس" ،يف اشارة الى

ع ـش ــرات العـملـي ــات االنـتح ــاري ــة
التـي نفــذتهــا حمـاس يف غـضـون
عشرة اعوام.
مطالبة امريكية بايضاحات -مـن ج ــانـبه ــا ط ــالـبـت ال ــوالي ــات
املتحدة روسيـا بتقدمي إيضاحات
حــول دعــوتهــا لــوفــد مـن حمــاس
لزيـارة موسـكو وإجـراء محـادثات
معه.
وقـال دافيـد وولش مـساعـد وزيرة
اخل ــارجـي ــة األمـ ــريكـيـ ــة إن بل ــده
ت ــري ــد مـن أيـ ــة حك ــوم ــة جتـتـمع
بفلسطـينيني  -مبا فيها روسيا -
أن تــؤكــد علــى شــروط الــوسـطــاء
الدوليني للتعامل مع حماس.
وفيمـا امـتنع وولـش عن الـتعليق
ب ـشـكل مـب ــاش ــر عـن دع ــوة ب ــوتـني
حلماس ،أكد أن روسيا قد وافقت
مـن قـبل علــى مـطــالـبــة حـمــاس
ب ـن ـ ـ ــزع سـالحـه ـ ـ ــا ون ـب ـ ـ ــذ الـع ـنـف
واالعـتــراف بــاســرائـيل وااللـتــزام
باالتفاقيات الفلسطينية معها.
وكـان الـرئيـس الـروسـي فالدمييـر
ب ــوتني قــد قــال إنـه سيــدعــو وفــد
قي ــادة حمــاس لــزيــارة الع ــاصمــة
الـروسيـة ،وذلك بعـد فـوز حمـاس
يف االن ــتخ ـ ــاب ـ ــات ال ـت ـ ـشـ ـ ــريع ـي ـ ــة
الفلسطينية.
 تاكيدات روسية -وأضـاف بــوتني "إنـه يجب اإلقـرار
بأن حـماس وصلت سـدة السـلطة
يف فل ـسـطـني نـتـيجــة انـتخــابــات
شـ ــرعـيـ ــة وإنـه يجـب احـتـ ــرام مـ ــا
اختاره الشعب الفلسطيني".
وكــان بــوتـني يـتحــدث يف مــؤمتــر
صـحـف ــي عـق ـ ـ ــد يف الـع ـ ـ ــاصـ ـم ـ ـ ــة

نفي تورط دمشق وطهران
باعامل العنف اللبنانية
نيويورك /أ ف ب
نـ ــدد االمــني الع ـ ــام لالمم املــتحـ ــدة كـ ــويف انـ ــان
مجدداً باعمال العنف التي رافقت االحتياجات
االخـيرة على الـرسوم الكاريكـاتورية الـتي نشرت
عن النـبي محمد (ص) ،واوضح ان ال دالئل عن
ت ـ ــورط دم ـ ـشـق وطه ـ ــران يف الــتح ـ ــري ــض عل ـ ــى
النعف خالل هذه التظاهرات.
وقــال انــان يف تـصــريح صح ــايف "من املــؤسف ان
يكــون علـيـنــا جـمـيع ـاً اتخــاذ اجــراءات لـتهــدئــة
ال ــوضـعـ ومهـم ــا بـلغ غ ـضـب ال ــذيـن ص ــدمــتهـم
الرسوم فأن العنف ال ميكن ان يكون اجلواب".
ورداً علـ ــى سـ ــؤال حـ ــول مـ ــا اذا ك ـ ــان يعــتقـ ــد ان
ســوريــا وايــران ق ــد تكــونــا ســاهـمـتــا يف تــأجـيج
اعـم ـ ــال العــنف ض ـ ــد الغـ ــرب الـتـي ان ـ ــدلعـت يف
العـديــد من الـدول االسـالميــة اخيـراً قـال انـان
"من الصعب قـول ذلك وال توجـد ادلة علـى هذا
االمر".
وك ــانت وزيــرة اخل ــارجيــة االمــريـكيــة كــون ــوليــزا
رايـس اتهـمت االربعـاء دمـشق وطهـران ان بـصب
الزيت على النار.
وق ــالـت رايــس "ال ي ـس ــاورنـي أي شك ب ــأن اي ــران
وس ــوري ــا ق ــامـت ــا بـكل مـ ــا يف وسعهـم ــا لـت ــأجـيج
املشاعر واستخدام ذلك خلدمة ماربهما"
مـ ـض ــيفـ ـ ــة "يج ــب ان يحـ ـ ــاس ــبهــمـ ـ ــا العـ ـ ــالــم".

اإلسـب ــانـي ــة م ــدري ــد الـتــي يق ــوم
بزيارة لها.
فـيـمــا قــالـت قـيــادة حـم ــاس إنهــا
"ستسعد جدا" بزيارة روسيا.
ونقـلت وكالة رويتـر عن اسماعيل
هـنـيـ ــة القـي ــادي يف حـم ــاس " إن
الـ ــوفـ ــد سـيـك ـ ــون سعـيـ ــدا جـ ــدا"
بزيارة روسيا.
وعـاد هـنيـة الـى غـزة فـيمــا يقـوم
تــواصل بـقيــة أفــراد وفــد حمــاس
جولتهم العربية والدولية.
وأردف بوتني بالقول ":لكن علينا
أيضـا أن نسـعى للـتوصـل حللول،
إل ــى خـط ــوات مقـب ــول ــة مـن قـبل
الق ــوى الـ ـسـي ــاسـي ــة الـتــي تق ــود
فل ـسـطـني ،ومقـب ــول ــة أيـض ــا مـن
جــانـب اجملـتـمع الــدولـي وك ــذلك
إسرائيل.
ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــرأن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة
واالحت ـ ـ ــاد األوروبــي  -والـل ـ ـ ــذيــن
يـ ـص ــنف ـ ــان ح ـم ـ ــاس ك ـم ـنـ ـظ ـم ـ ــة
إره ــابيــة  -ق ــد استـبعــدتــا متــامــا
فكـرة التعـامل مع حمـاس إلى أن
تنبذ العنف ضد إسرائيل.
أم ـ ــا روسـي ـ ــا  -والـتـي تـ ـشـكـل مع
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة واالحت ـ ـ ــاد
االوروبـي واألمم املتحـدة الـلجنـة
الـربــاعيـة للـشـرق األوسـط  -فال
تعتبر حماس منظمة إرهابية.
 عزل روسيا -وعـلـق م ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدث ب ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــم وزارة
اخل ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة االس ـ ـ ــرائ ــيل ـي ـ ـ ــة إن
تصـريحات بـوتني ستعـزل موقفه
عن مــوقف بقيـة أطــراف اللجنـة
الرباعية.
وأكد ثـانية مـوقف اسرائيل بـأنها

لـن تــتف ـ ــاوض أب ـ ــدا مع حـم ـ ــاس
حـت ــى تعـت ــرف بحق اس ــرائـيل يف
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ،وتـخـلــت عــن الـع ـنـف
وقـبلت عـمليـة الـسالم يف الـشـرق
األوسط.
وحـ ــدد بـ ــوتــني الهـ ــدف مـن هـ ــذه
الـ ــدعـ ــوة بـ ــالقـ ــول" إن علـيـنـ ــا أن
ن ـ ـبـحـ ــث عـ ــن حـل ـ ـ ـ ـ ــول مـ ــن أجـل
الـشعـب الفلـسطـينـي واجملمـوعـة
الدولية ،وكذلك إسرائيل"
وأضـاف " نـحن مـقتـنعـون متـامـا
أن ح ـ ــرق اجلـ ـس ـ ــور ه ـ ــو األسـهل،
لكنه ليس أفضل احللول.
وق ــد صـ ــرح الك ـسـن ــدر ك ــال ــوجـني
املبعـوث الـروسي اخلـاص لـلشـرق
األوسـ ــط بعـ ـ ــد تـ ـ ــوج ــيه بـ ـ ــوتــني
الـ ــدعـ ــوة حلـمـ ــاس "إن مـ ــوسـكـ ــو
سـتــطلـب مـن حـم ــاس االعـت ــراف
بحق اسرائيل يف الوجود".
ويقــول سـتـيفـن ايك م ــراسل بـي
بـي سـي إن هـنــاك فجــوة تـتــزايــد
بـني طـم ــوح ــات روسـي ــا ملـم ــارس ــة
نفـ ــوذ قـ ــوي يف الـ ـشـ ــرق األوســط
وبني وزنها احلقيقـي يف املنطقة.

 -فرصة سانحة -

وقـ ـ ـ ــد ي ـكـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــوز حـ ـمـ ـ ـ ــاس يف
االنـتخــابــات الــشهــر املــاضـي هــو
الفــرصــة ال ـس ــانحــة أمــام بــوتـني
لتعـزيز نفـوذ بالده ،فيمـا ال يزال
اآلخرون يدرسـون كيفية التعامل
مع املوقف اجلديد.
وكان خـالد مشعل ،رئيس "املكتب
الـ ـسـيـ ــاسـي" لـ"حـ ــركـ ــة املقـ ــاومـ ــة
اإلسالميــة" "حمـاس" قـد قـال إن
حـ ــركــته ســتعـمـل علـ ــى تـ ـشـكــيل

اعتذار نروجيي  ...ومطالبة مرصية بتهدئة
مشاعر املسلمني
اوسلو (اف ب)

اعلـن فيبـيورن سـيلبك رئـيس
حت ــريـ ــر مجل ــة "م ــاغ ــازيـنـت"
الن ــروجيــة الـتي اعــادت نـشــر
الرسـوم الكـاريكـاتوريـة للـنبي
محـم ــد انه يــشع ــر "ب ـش ــدي ــد
االسـف" لالس ــاءة الـتـي شع ــر
بهــا املـسـلمــون اثــر نـشــر هــذه
الرسوم.
وتال س ــيل ـبـك ب ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــا ك ـتــب
ب ـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاور مـع اجملـل ـ ـ ــس
االسالمـي النــروجي قــال فيه
"ات ـ ـ ـ ــوجـه شـخـ ـ ـصـ ـي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــى
االوسـ ــاط االسالمـي ــة الق ــول
اني آسف ان تكـون مشـاعـركم
ال ــديـنـي ــة ق ــد ت ــأذت ( .)...لـم
يـكن اب ــدا يف نيـتنــا ايــذاء اي
كان".
واض ـ ـ ــاف "ب ـ ـصـفـ ـت ــي رئـ ـيـ ـ ــس
حتــريــر ،لـم ادرك كم ان نـشــر
نـ ــسخـ ــة (عـن الـ ــرسـ ــوم الـتـي
نـ ـ ـش ـ ـ ــرت لـل ـم ـ ـ ــرة االول ـ ـ ــى يف
صحـيف ــة "يالنــدس-بــوسـنت"
الـدمنــاركيـة) كـان مـؤذيـا واود
االعتـذار عـن ذلك اليـوم .اني

اشع ـ ــر ب ـ ـش ـ ــديـ ـ ــد االسف الن
مشـاعركم الـدينية كـمسلمني
تأذت بسبب ما قمنا به".
مــن ج ـ ــانــب آخـ ـ ــر وجه وزي ـ ــر
اخلـارجيـة املصـري احمـد ابـو
الغـيــط رسـ ــالـ ــة الـ ــى االمـني
العـ ـ ــام لالمم املــتح ـ ــدة ك ـ ــويف
انان يطلـب منه اصدار اعالن
ي ـ ــؤكـ ـ ــد مخـ ـ ــالف ـ ــة ال ـ ــرس ـ ــوم
الدمناركية للمواثيق الدولية
مـن اجـل "تهـ ــدئـ ــة مـ ـشـ ــاعـ ــر
املسلمني يف العالم".
وق ــال مـص ــدر رسـمـي يف وزارة
اخلـ ــارجـيـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة أم ــس
اجلـ ـمـع ـ ـ ـ ــة ان اب ـ ـ ـ ــو الـغـ ـي ـ ــط
"ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــد" ان ـ ـ ــان يف رس ـ ـ ــال ـتـه
"االضـ ــطالع بـ ـ ــدور ف ـ ـ ــاعل يف
مــواجهــة املــوقف الــراهن مبــا
يـ ــسهــم يف تهـ ــدئـ ــة مـ ـشـ ــاعـ ــر
املـ ــسل ـمــني يف الع ـ ــالــم اجــمع
الـتـي ت ــأذت بـ ـشـكل بـ ــالغ مـن
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء نـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الكاريكاتورية".
ودعا وزيـر اخلارجـية املـصري
يف رســالـته انــان الــى "تــوجـيه

رس ــالـ ــة للجـم ــاع ــة ال ــدولـي ــة
واالعالم تـسلـط الضـوء علـى
انتهـاك الـرســوم للعـديــد من
امل ــواثــيق ال ــدولـي ــة وخ ــاص ــة
االعـالن الـعـ ـ ـ ـ ــاملـ ــي حلـقـ ـ ـ ـ ــوق
االن ـ ـسـ ـ ــان والـعهـ ـ ــد الـ ـ ــدولــي
للحقـوق املــدنيــة واالتفــاقيـة
االوروبـيـ ــة حلقـ ــوق االنـ ـسـ ــان
فـضـال عن انـتهــاكهــا للعــديــد
من قـرارات اجلـمعيـة العـامـة
لـالمم امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة ومـجـلـ ـ ـ ــس
االمن يف هذا الشان".
واع ـت ـبـ ـ ــر وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
املصـري ان "مـا تتـضمنه هـذه
الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم م ــن اسـ ـ ـ ــاءة الـ ـ ـ ــى
االسـالم ون ـب ـيـه الـك ـ ـ ــرمي هــي
انتهــاك لقــرار مجلــس االمن
رقـم  1624ال ـصـ ــادر يف ايلـ ــول
امل ـ ــاضــي وال ـ ــذي دع ـ ــا ك ـ ــاف ـ ــة
ال ـ ـ ــدول ال ـ ـ ــى ب ـ ـ ــذل اجلـه ـ ـ ــود
للــدفع بقـيم احلـوار وتــوسيع
نـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ــم ب ـ ــني
احلـض ــارات بغـي ــة احلـيل ــول ــة
دون ال ـت ـم ـي ـي ـ ــز بــني مخ ـتـلف
احلضارات والثقافات".

بوش يميط اللتام عن احباط خمطط ارهايب شبيه باحداث  11ايلول
واشنطنCNN /
ق ــال ال ــرئـيــس األم ــريكـي ج ــورج
ب ـ ــوش إنّ ع ـن ـ ــاص ـ ــر مــن ش ـبـك ـ ــة
تـنظـيم القـاعـدة يف جنـوب شـرق
آس ـيـ ـ ــا ،خـ ـطّـ ـطـ ـ ــوا الس ــتخـ ـ ــدام
أح ـ ــذي ـ ــة مـلغ ـ ــوم ـ ــة الخـت ـط ـ ــاف
ط ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــرة جت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة ،وم ــن ثـ ـمّ
اسـتخ ــدامه ــا كقـنـبل ــة لــتفجـي ــر
مبـنى اليـبري يف لـوس أجنلوس،
عام 2002.
ويعدّ تصـريح الرئيـس األمريكي
أوّل إش ـ ـ ــارة تفـ ـص ــيل ـيـ ـ ــة ت ــتعـلّق
مبـخ ـ ـطّـ ــط خ ـ ـطـف مـحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــة
اخـت ـطـ ــاف ال ـطـ ــائـ ــرة الـت ـ ــابعـ ــة
لشـركة  ،West Coastوالذي
متّ إح ـب ـ ـ ــاطه ع ـ ـ ــام  ،2002وفقـ ـ ــا
للبيت األبيض.
وأض ــاف ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي أنّ
العـقل امل ـ ــدبّ ـ ــر ل ـ ــذلـك الـهج ـ ــوم
الـ ــذي مت إحـب ـ ــاطه ،هـ ــو خـ ــالـ ــد
شـ ـيـخ مـحـ ـمّ ـ ـ ـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي تـعـ ـ ـ ـ ـدّه
واشنـطن العقل املـدبّـر لهجمـات
 11أيــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ، 2001والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي متّ
اعـتقــاله يف بـاكــستـان عـام 2003
وسُلم إلى الواليات املتحدة.
وأضــاف أنّ شـيخ مـحمّــد "وبــدال
مــن اس ـتـخ ـ ـ ــدام خ ـ ـ ــاطـفــني مــن
الع ــرب ،فـ ــإنّه جـنّ ــد شـب ــاب ــا مـن
جنــوب ش ــرق آسي ــا ،ألنه يعـتقــد
أنّـهـ ــم لـ ــن ي ـ ـث ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروا ش ـ ـبـهـ ـ ـ ـ ــات
متزايدة".
ويشير بوش بذلك إلى اجلماعة
الـتـي تــطلـق علـ ــى نف ــسه ــا اسـم
"اجلماعة اإلسالمية".
ووفقــا لبـوش فــإنّ زعيـم تنـظـيم
الق ــاع ــدة يف جـن ــوب ش ــرق آسـي ــا
املع ــروف ب ــاحلـنــبلـي ،وال ــذي متّ
اع ـتـق ـ ـ ــالـه خـالل الـع ـ ـ ــام ذاتـه يف

ت ـ ــايالنـ ــد" ،جـنّـ ــد عـنـ ــاصـ ــر مـن
اجلـم ــاعـ ــة اإلسالمـي ــة لـتـنفـي ــذ
اخملطّط".

وأضاف أنّ زعيم تنظيم القاعدة
أسـ ــامـ ــة بـن الدن الــتقـ ــى هـ ــؤالء
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ،ومــن ث ـمّ متّ ال ـب ـ ـ ــدء

بـ ــالــتخ ـطـي ــط للـهجـ ــوم ،الـ ــذي
أكتشف يف تشرين األول 2002.
وهدف الهجوم احملبط هو واحد
مـن أب ــرز مـب ــانـي م ــديـن ــة ل ــوس
أجنلوس ويقع عـلى ارتفاع 1018
قدم وبدأ يعرف من  2003مببنى
بـنـك الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة ويع ـ ـدّ
أط ـ ـ ــول ب ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــة يف غ ـ ـ ــرب نـه ـ ـ ــر
املسيسيبي.
وحيا الرئيـس األمريكي التعاون
الـدولـي يف ملفّ اإلرهـاب والـذي
م ـ ــن ن ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـجــه إنــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ أرواح
أمريكيني.
وق ـ ــال ب ـ ــوش إنّ "ه ـ ــذا اخمل ـطــط
يظهـر أنّنا نواجه عـدوا مصمما،
تـتــطلـب م ــواجهـته تعــاونــا غـيــر
مسبوق مـن أمم أخرى .وبالعمل
مـع بـعـ ــض ،أوقـفـ ـن ـ ـ ــا هـج ـ ـ ــوم ـ ـ ــا
مأساويا".

استغاثة دولية ملساعدة دارفور قبل حلول الكارثة
نيويورك /اف ب
طـلــب االمــني الـع ـ ـ ــام لـالمم امل ـتـح ـ ـ ــدة ك ـ ـ ــويف ان ـ ـ ــان
املسـاعدة من الـدول االكثر تطـورا مبا فيهـا الواليات
املتحدة يف اطار ارسـال قوة تابعـة للمنظمـة الدولية
الـى دارفور ،امـا بتأمـني القوات وامـا باملـساعـدة على
ايجادها.
وكـ ــان مـجل ــس االمـن الـ ــدولـي دعـ ــا يف الـثـ ــالـث مـن
شبـاط الـى وضـع خطـة لـكي حتل قـوة تـابعـة لالمم
املتحدة مكان قوات االحتاد االفريقي يف دارفور.
ودعـا اجمللس انـان الى وضع "خـطة عـاجلة تـتضمن
خيارات متعـددة بهدف االنتـقال من "مهمـة االحتاد
االفريقي يف السودان" الى مهمة لالمم املتحدة".
وقال انـان للصحـافيني "اذا كـان اجمللس يـطلب مـنا
الــذهــاب (الــى دارف ــور) ( ،)...فعلـينــا الـقيــام ب ــذلك
(من خـالل ارسال) قوة و(وضـع) رؤية حترك مـغايرة
متاما" عن رؤية االحتاد االفريقي.

واضـاف ان علـى هـذه القـوة ان "تكـون متحـركـة جـدا
اي ان تـكـ ــون قـ ــادرة علـ ــى الــتحـ ــرك يف االقلـيـم مـن
خالل اآللـي ــات املــصفح ــة و+اجلـيـب ــات +وان تـتـمـتع
بدعم تكتيكي على مستوى الطيران".
وقــال ان ذلك ضــروري لتـتمـكن القـوة "مـن التـدخل
سريعا لـدى اطالق نداء استغـاثة بدل الـوصول بعد
حل ــول الكــارث ــة" ومن ارســال قــوات قــادرة علــى مـنع
امليليشيات من "ترهيب او قتل املدنيني االبرياء".
لكن انان اوضح ان "مثل هـذه القوة تتطلـب مشاركة
احلكومات التي لديها قوات متدربة ومجهزة بصورة
جيـدة جـدا".واضــاف ان علـى هـذه الــدول "ان تلـعب
دورا اذا اردنا ان نوقف اجملازر يف دارفور".
وقـ ـ ــال االم ــني الع ـ ـ ــام "عل ــيهـ ـ ــا ان تـ ـ ــؤم ــن القـ ـ ــوات
والتـجهيـزات او يف حـال ال تـريـد ذلك ،ان تـسـاعـدنـا
علـ ـ ــى ايجـ ـ ــاد القـ ـ ــوات واملعـ ـ ــدات الالزم ـ ــة لـلق ـي ـ ــام
باملهمة".

احلكومـة الفلسـطينـية اجلـديدة
بعـ ــد تـكلــيف الـ ــرئـي ــس محـمـ ــود
عباس لها بذلك.
وق ـ ـ ــال مـ ـ ـشـعـل خـالل ت ـ ـص ـ ـ ــريـح
صـحـفـ ــي عـقـ ــب وصـ ـ ـ ـ ــولـه إلـ ـ ـ ـ ــى
العــاصمــة القـطــريــة الــدوحــة إن
احلك ــوم ــة اجل ــدي ــدة سـتـت ـشـكل
"علـى أسـاس ائـتالف وطني قـائم
عل ـ ــى ال ـتـك ـن ـ ــوق ـ ــراط والــكف ـ ــاءة
والنزاهة".
ويقـوم وفــد حمـاس بجـولـة علـى
ع ــدد من الــدول الع ــربيــة لـشــرح
مـخـ ـ ـط ـ ــط عـ ـمـل احلـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة يف
املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـتـق ـ ـبـل بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ــوزهـ ـ ـ ـ ـ ــا
باالنتخابـات التشريعـية األخيرة
يف األراض ــي الـفـل ـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة،
وللحصول على مـساعدات مالية
للشعب الفلسطيني.
وتــأتي جـولـة وفــد قيــادة حمـاس
هذه بعـد اجتمـاع لها يف القـاهرة
مع م ـ ـس ـ ــؤولــني مـ ـص ـ ــريــني ضــم
شخــصي ــات قيــادي ــة من احلــركــة
تـتخــذ مـن دمــشق وغــزة ولـبـنــان

مقرات لها.
 ترتيب البت الفلسطيني -وأكــد مــشعل أن احلــركــة سـتعـمل
عـلى "تـرتيب الـبيت الفلـسطـيني
وحتقــيق االســتقـ ــرار والــتفـ ــاهـم
الوطني على مختلف القضايا.
وطـالب مـشعل العــرب واملسـلمني
بـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ــم ح ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاس والـ ـ ـ ـ ـشـعـ ــب
الفلـسطـيني وحكـومته اجلـديدة
والــرد علــى م ــا أسمــاهــا "دعــوات
ال ــتج ـ ــويـع واملع ـ ــاق ـبـ ـ ــة لل ـ ــشعــب
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي" ،يف إش ـ ــارة إل ـ ــى
تـهـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدات االحتـ ـ ـ ــاد األوروب ــي
والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة بـقـ ـ ـطـع
امل ـســاعــدات الـتـي تق ــدم للــشعـب
الـفلسـطينـي ولسلـطته الـوطنـية
بعد فوز حماس األخير.
وقـال مـشعل" :إن أولـويّـة احلـركـة
بع ــد االنـتخ ــاب ــات الـت ـشـ ــريعـي ــة
تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـثّـل يف عـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجملـلـ ـ ـ ـ ــس
الـت ـش ــريعـي وال ـشــروع يف تــشكـيل
احلكومة القادمة".

حكومة اماراتية جديدة
دبي /القناة
أفـادت وكـالـة أنبـاء اإلمـارات
ان رئيـس الــوزراء اإلمــاراتي
املعني حـديثـا شكل حكـومـة
ج ـ ــديـ ـ ــدة ظل فــيه ـ ــا وزي ـ ــرا
ال ـ ـنـف ـ ــط واالق ـ ـت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاد يف
موقعيهما.
واضــافت الـوكـالــة ان رئيـس
ال ــوزراء ال ـشــيخ محـم ــد بـن
راشـ ــد ال مـكـتـ ــوم لــم يجـ ــر
تع ـ ـ ــديـالت علـ ـ ـ ــى حق ـ ـ ــائــب
الـدفـاع واملـاليـة والـداخليـة.
غ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلعــالم
والـثقــافــة ال ـشـيخ عـبــد اهلل
بن زايد ال نهيان عني وزيرا
لـلخـ ــارجـيـ ــة فـيـم ـ ــا الغـيـت
وزارة اإلعـالم والـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة.
وق ــالـت م ـص ــادر رسـمـي ــة ان
اإلم ــارات العــربـيــة املـتحــدة
س ـت ـن ـ ـشــئ مـجلـ ــسـ ـ ــا أعل ـ ــى
ل ــإلع ــالم لـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـح ــل مـ ـح ــل
الـ ـ ـ ـ ــوزارة .وتـ ـ ـ ـ ــولـ ــت مـ ـ ـ ـ ــرمي
الــرومـي الـتـي كــانـت نــائـبــة
لوزيـر الشـؤون االجتـماعـية
حقيبة الشؤون االجتماعية
ل ـ ـتــكـ ـ ـ ـ ــون ثـ ـ ـ ـ ــانـ ــي سـ ــيـ ـ ـ ـ ــدة
ب ـ ــاحلـك ـ ــوم ـ ــة .واحــتفـ ـظــت

ال ـشـيخ ــة لـبـن ــى الق ــاسـمـي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة االق ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والتخطيط مبنصبها.
واس ـتـح ـ ـ ــدثــت ثـالث وزارات
بـاجملـلس اجلـديـد هي وزارة
البيئة واملـياه ووزارة الثقافة
والــشب ــاب وتنـمي ــة اجملتـمع
ووزارة تـ ــط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر الـقـ ــط ـ ـ ــاع
احلكــومـي بجــانـب حقـيـبــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
لشؤون اجمللس الوطني.
وق ـ ـ ــال ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ــب ـ ـ ــاء
اإلماراتـية ان رئـيس الـدولة
الـشـيخ خلـيف ــة بن زايــد ال
نهـيـ ــان وافـق علـ ــى تـ ـشـكــيل
احلك ــوم ــة اجل ــدي ــدة الـتـي
سـيــؤدي أعـضــاؤهــا الـيـمـني
الـ ــدسـتـ ــوري ـ ــة خالل األيـ ــام
القليلة املقبلة.
وعــني ال ـ ـش ـيـخ مح ـم ـ ــد بــن
راشد ال مـكتوم حـاكم إمارة
دبـي رئيـســا للــوزراء ون ــائبــا
لـ ــرئـي ــس الــبالد يف كـ ــانـ ــون
الثـانـي خلفـا ألخـيه األكبـر
الـشـيخ مـكتــوم بن راشــد ال
مـك ـت ـ ــوم ال ـ ــذي تـ ـ ــويف أوائل
الشهر نفسه.

وزير االقتصاد الفلسطيني
حيذر من ازمة مالية خانقة
رام اهلل/اف ب
اك ـ ــد وزي ـ ــر االق ـتـ ـص ـ ــاد ال ـ ــوط ـنــي
الـفل ـس ـطـيـنـي م ــازن سـنق ــرط ان
تفـ ـ ــاقــم الـفقـ ـ ــر وال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة يف
االراضي الفلسطينية هو "نتيجة
االحـتالل االس ــرائيـلي واجــراءاته
االحــاديــة اجل ــانب" وح ــذر من ان
"ازم ــة م ــالـي ــة خ ــانق ــة ته ــدد اي ــة
حكومة قادمة".
وق ـ ــال ســنق ـ ــرط يف مق ـ ــابل ـ ــة مع
وك ــال ــة ف ــرانــس ب ــرس ان "الـنـم ــو
االقـتصـادي قـدر بنـسبـة  %9العـام
املـ ــاضـي ،لـكـن ركـ ــودا اقـت ـصـ ــاديـ ــا
يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــابـلـه ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـه االحـ ـ ـتـالل
االسـ ـ ــرائ ــيل ــي النه وم ـن ـ ـ ــذ نحـ ـ ــو
خمــس سنــوات ونـصف الــسنــة ال
تـ ــزال اسـ ــرائـيـل تقـيــم نحـ ــو 420
ح ــاج ــزا ع ــسك ــري ــا م ــا بـني ث ــابـت
وطيار يف األراضي الفلسطينية".
وت ـ ــابع الـ ــوزيـ ــر الـفلـ ـس ـطـيـنـي ان
"اس ــرائـيل م ــا زالـت تهـيـمـن عل ــى
املعــابــر واحلــدود هيـمنــة قـســريــة
جتـعل تـنـقل االفـ ــراد والـب ـض ـ ــائع
يتـم بصعوبـة كبيرة ،مـا يؤدي الى
زيـ ــادة تكـلف ــة اإلنـت ــاج والـتـ ــوزيع،
والــشعـب الفلـســطيـني هــو الــذي
يدفـع هذه الـفاتـورة الكبيـرة التي
تع ـمـل عل ـ ــى زي ـ ــادة ح ـ ــدة الـفق ـ ــر
والبطالة".
وبشـان تقييم االوضاع املـالية قال
سنقــرط ان "ثمـة عجـزا تـراكـميـا
لـكــنه لـي ــس ولـيـ ــد الـلح ـظـ ــة وال
عالق ــة له ب ــاالنـتخ ــاب ــات ،ويق ــدر
بــنحـ ــو  700ملـيـ ــون دوالر بـ ـسـبـب
ضعف املـعونـات التي يـقدمـها لـنا
اجملـتــمع الـ ــدولـي واي ـضـ ــا ضـعف
االموال املقدمة".
واضـاف انه "بعد انتخاب الرئيس

محمـود عبـاس كـان لنـا ضمـانـات
يف مـؤمتـر املـانحني الـذي عقـد يف
لنـدن السنـة املاضيـة واقر حـوالى
نـحـ ـ ـ ــو  1،2مـلـ ـيـ ـ ـ ــار دوالر دعـ ـمـ ـ ـ ــا
للشـعب الفلسـطيني لـسنة ،2005
لــم يقـ ــدم لـنـ ــا مــنهـ ــا سـ ــوى 350
مليون دوالر".
وحـذر الـوزيــر من ان "هـذه االزمـة
املــاليـة اخلـانقــة واملتــراكمـة تهـدد
اي ــة حكــومــة قــادم ــة" معـتـبــرا ان
احلكـومــة "التـي ستـاتـي ستـوضع
امام نفس العجز املالي".
واكــد مــازن سـنقــرط ان اســرائـيل
"دف ـع ـ ــت االس ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي
امل ـ ـ ـسـ ـتـحـق ـ ـ ــات امل ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــة (الـ ـت ــي
جمــدتهــا) عـن شهــر واحــد" لكـنه
دعـ ــا الـ ــى عـ ــدم "تـ ـسـيـي ــس" هـ ــذا
املـ ــوضـ ــوع النـه محــض "اجـ ــرائـي
واقتصادي وفني".
ويف رد عل ـ ــى س ـ ــؤال ح ـ ــول بعــض
شعــارات حمــاس الـتي تــدعــو الــى
فصل االقـتصـاد الـفلسـطيـني عن
االق ـت ـ ـص ـ ـ ــاد االس ـ ـ ــرائ ـيـلــي ق ـ ـ ــال
س ـنـق ـ ـ ــرط "ه ـ ـ ــذه ت ـ ـص ـ ـ ــريـح ـ ـ ــات
عـاطـفيــة وهنــاك ارتبـاط قـسـري
مـع االقتصـاد االسرائـيلي يكلفـنا
كـثـي ــرا مـن حـيـث الهـيـمـن ــة عل ــى
املعابـر ومن حيـث التضخـم الذي
حـ ـ ـصـل خـالل الـ ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ـ ــوات ال39
بسبب االحتالل".
واوضـ ــح ان "دخـ ــل الـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
الفلـســطيـني حــوالــى  1100دوالر
ودخل الفـرد االســرائيـلي حـوالـى
 18الف دوالر يف ال ـسـنـ ــة وتكـلف ــة
املعـيشة واحدة ،فهنا تكمن اهمية
ه ــذا االرتـبـ ــاط الق ـس ــري وم ــدى
حج ــم الفـ ـ ــاتـ ـ ــورة املـلق ـ ـ ــاة علـ ـ ــى
اجلـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــب الـفـلـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي".

