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يف احلدث العربي والدولي

دعا الى تزامن مسيرتي احلرية والدميقراطية

رامسفيلد حيث تونس عىل تطبيق االصالحات السياسية لضامن االستقرار
موسكو-محاس
ازمـــــــة ...ام انفــــــراج..؟
بقلم  :مــال اللــــه فـــرج
هل جـاءت دعـوة الكـرملـني حمـاس لـزيـارة مـوسكـو يف
ال ــوقـت اخلـط ــأ؟ ام يف ال ــوقـت املـن ــاسـب مت ــامـ ـاً؟ وهل
جــاءت هــذه الــدعــوة املـثي ــرة للجــدل ولــردود االفعــال
املـتبــاينــة ،لتــؤشــر بــدايــة ازمــة جــديــدة بني مــوسكــو،
والغرب واسـرائيل؟ ام هي يف الـواقع مفتاح الزمـة كما
لوحت بذلك موسكو؟
اي ًا كانـت احلقيقة ،وردود االفعـال ،فان من املـؤكد وفق
خــارط ــة ردود االفعــال الــدولـي ــة علــى فــوز حـمــاس يف
االنتخـابـات التـشــريعيـة االخيـرة جـاءت هـذه الـدعـوة
لـت ـشـكل زورق انق ــاذ حلـم ــاس مـن دوام ــة االنـتق ــادات
والـتحــذيــرات الــدولـيــة ،الـتـي وصلـت فعلـي ـ ًا ملـسـتــوى
التلويح بـاجراءات عقابية تطـول الشعب الفلسطيني
مبــاشــرة ويف مقــدمـتهــا وقف ال ــدعم امل ــادي متـصــدر
اجلـ ــوانـب ،الـ ــذي تقـ ــدمه االسـ ــرة الـ ــدولـيـ ــة لل ــشعـب
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي ،والـ ـ ــذي تـعهـ ـ ــدت ب ــتقـ ـ ــدميـه يف ظل
التزامات مسيرة السالم ،وخارطة الطريق!.
ومهمـا حــاولت حمـاس االيحـاء بـان الـدعـوة الـروسيـة
متــثل انـتــصـ ــار ًا خلــط حـمـ ــاس الـ ـسـيـ ــاســي ،ولالدارة
الـدميقــراطيــة للفلـسـطيـنيـني التـي عبــروا عنهــا عبـر
صنـاديق االقتراع ،فـان من املؤكـد ،وكما تـدرك حماس
ذلـك ،ان نـتــيجـ ــة االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي كـ ــانـت اعــصـ ــار ًا
سيـاسيـ ًا غيـر اخلـارطـة الـسيـاسيـة علـى ارض الـواقع،
جعلتـها محـاصرة بـالشـك والريـبة ،واالتهـامات وردود
االفعــال العـنـيفــة ،جــراء الـسـتــراتـيجـيــة الـسـيــاسـيــة
والعــسكــري ــة املعلـنــة لهــا ،والـتـي اكــدتهــا تـصــريحــات
م ــسـ ــؤولــيهـ ــا عـب ـ ــر مخـتـلف م ـ ــواقع امل ــسـ ــؤولـني ،ويف
مقدمتها رفضها مفاوضات السالم مع اجلانب االخر
وم ــواصل ــة انـته ــاج سـي ــاس ــة الـكف ــاح امل ــسلح ط ــريقـ ـ ًا
للــتح ـ ــري ـ ــر يف وقــت ع ـ ــدهـ ـ ــا الغ ـ ــرب ويف ضـ ـ ــوء تلـك
السـياسة املعلـنة (منظمـة ارهابية) بـكل مايعنيه ذلك
مـن حتـ ــديـ ــد اسـ ــالـيـب الــتع ـ ــامل الـ ــدولــي وفق ذلـك
التصنيف!
الـى ذلك ،فان الواقع الفلسطيني الذي شهد تطورات
حقــيقـيـ ــة علـ ــى االرض ،بـ ــاالخــص يف ظـل اتفـ ــاقـ ــات
اوسلــو ،واملفــاوضــات املـبــاشــرة ل ــوقف العـنف والعـنف
املق ــابل ،ومعــاجلــة االسـتـيـطــان ،واالعـتــراف الــدولـي
بشـرعيـة اقامـة الدولـة الفلسـطينـية ،الـقابلـة للحـياة
مع اجل ــانب االخــر ،ومــا متخــض عن ذلـك االعتــراف
مـن االلـتــزامــات املــادي ــة واملعـنــويــة ،بــاالخـص يف ظل
خـارطــة الطـريق الـتي اعـتبــرت خطــة دوليـة للـسالم،
فــان حـمــاس وجــدت نفــسهــا بـني واقعـني مـتـضــاديـن،
االول مــامت حتقـيقه علــى االرض فعـليـاً ،والـذي مـثل
خ ـط ــوات مـتق ــدمـ ــة الحالل ال ــسالم ،ب ــاالخــص بع ــد
االنــسحــاب االســرائـيلـي االحــادي اجلــانـب مـن غــزة،
وبني واقع رسمته وفـرضته ستـراتيجيـتها يف مـواصلة
النضال املسلح طريق ًا للتحرير ،ورفض التفاوض مع
الطرف االخر!
ومــابني هـذا الـواقع وذاك ،جتــد حمـاس نفـسهــا اشبه
مبـن يـقف وســط حقـل الغ ــام ق ــابـل لالنـفج ــار ج ــراء
خطوة خـاطئة واحدة ،يلفه القـلق ،واحليرة معاً ،امام
س ــؤال م ـصـي ــري كـبـيـ ــر ،هل يـ ــواصل ال ـسـيـ ــر لالم ــام،
بـاجتـاه مـستقـبل مجهـول قـابل لالنفجـار بـني خطـوة
واخـرى ،ام يحـاول العـودة للـوراء متـرسمـاً ،يف تقهـقره
خطـاه املــاضيـة ،وذلـك الستحـالـة بقـائه يف مـنتـصف
الطريق!.
ولعل مازاد االمر سوءاً ،موقف فتح بتاريخها الوطني
الـنــضـ ــالـي الـكـبـيـ ــر الـ ــذي اسـتــطـ ــاعـت ان تـ ــوصـل به
القـضية الفلـسطينـية الى آفـاقها احلـالية ،وهـي تؤكد
بعـ ــد ان هـ ــزهـ ــا زلـ ــزال االنــتخـ ــابـ ــات بعــنف ،رفــضهـ ــا
املشـاركة يف حكـومة تـكون حمـاس طرفـ ًا فيهـا ،وبذلك
وجدت حماس نفسها يف وضع غـير مستقر ،باالخص
وانها عنـدما دخلت معـركة االنتخـابات لم تـكن مهيأة
للـنتائج التي حتققت ،ولم تستعـد لتشكيل احلكومة،
بـ ــاالخــص يف ظل الــظـ ــروف الـ ــراهـنـ ــة بـتـعقـيـ ــداتهـ ــا
الـسيـاسيـة وبتحـديـاتهـا املـركبـة ،لقـد واجـهت حمـاس
خـالل املرحلـة التـي اعقبت فـوزها ،اوسع حـملة دولـية
تــط ـ ــالــبه ـ ــا ب ـ ــالق ـ ــاء الـ ــسالح وال ـتـخلــي عــن العــنف،
وال ــتح ـ ــول ال ـ ــى ت ـنـ ـظ ـيــم ســي ـ ــاس ــي وحل جــنـ ـ ــاحه ـ ــا
العسكري ،واالعتراف باسرائيل ،واجللوس الى طاولة
املفاوضات املباشرة.
وحـيـث رهـن اجملـتــمع ال ــدولـي وب ــاالخــص ال ــوالي ــات
املتحـدة ،واالحتــاد االوروبي ،والـلجنـة الـربــاعيــة ذلك
كله بـاملساعـدات والدعـم املادي واملعنـوي ،فان محـاولة
حـمـ ــاس االم ــسـ ــاك ب ـ ــالعــصـ ــا مـن وس ــطهـ ــا بـ ــرفــض
املفـاوضــات واالعتـراف بـاســرائيـل والتلــويح بحكـومـة
وحـدة وطـنيــة لم تـستـطع اقنـاع اآلراء الــدوليـة ،الـتي
مــافتـئت تــؤكــد مــوقفهــا ذاك ،بــاالخـص وان الــرئيـس
الفلسطيني نفسه ،اكـد على اهمية بـل الزامية التزام
احلكـومـة الفلـسـطيـنيــة املقبلـة ،بـاتفـاقـاتهـا الـدوليـة
والـثنــائيـة مـع الطـرف االخـر ممـا يـضع ووضـع فعليـ ًا
حمـاس امـام واقع املـستـقبل احلكـومي الـذي يجب ان
حتسـم موقفها منه بـدقة ووضوح قبل ان جتـد نفسها
يف دوامة املواقف املتناقضة!
لـذلك ويف الــوقت الـذي بـدأت فـيه حمـاس اول جـولـة
عــربيـة لهــا الستـقطـاب الــدعم واملـسـانــدة لبــرامجهـا
وخطهـا السيـاسي ،وهي تلـوح بحكـومة وحـدة وطنـية،
جاءت الدعوة الـروسية لتمثل قـارب النجاة من دوامة
االنـتقــادات الــدولـيــة ،يف وقـت لـم يخف فـيه اجملـتـمع
الدولي استغـرابه من هذه الـدعوة ،وشكـوكه ازائها ،بل
ان اسرائيل ذهبت الى وصفها بطعنة يف الظهر!
ويف محــاولــة س ــريعــة ،حــاولـت م ــوسكــو احـتــواء ردود
االفعــال الـعنـيف ــة تلك ،بــااليحــاء بــان دعــوته ــا تلك،
تأتي ضمن جهـد محدد لدفع حمـاس الى نبذ العنف
واالنخراط يف العملية السياسية.
الـ ــى ذلـك فـ ــان االسـ ــرة الـ ــدولـيـ ــة تـتـ ــرقـب خــطـ ــوات
واف ــرازات ه ــذه ال ــدع ــوة املـثـيـ ــرة للج ــدل الـتـي رحـبـت
حـماس بهـا ،واعتـبرتهـا انتـصار ًا خلـياراتهـا السـياسـية
لـت ــرى ان ك ــانـت ه ــذه ال ــدع ــوة ســتك ــون ب ــواب ــة الزم ــة
ال سـتكــون بــوابــة النفــراج االزمــة
جــديــدة ،او انه ــا فع ً
الراهنة.
ومــابني هــذا وذاك ،يبقـى الـشعـب الفلـسـطيـني الـذي
يعـي ــش واقع الـقلـق احلقــيقـي جـ ــراء االنــتعـكـ ــاسـ ــات
ال ـ ــسل ـبــي ـ ــة ملـ ـ ــواقف االس ـ ــرة ال ـ ــدولــي ـ ــة ب ـ ــرهــن امل ــنح
واملساعدات مبوقف حماس ينتظر انفراج ًا رمبا يكون
يف متناول اليد عندما يقرأ املعنيون خارطة العالقات
الدولية ،وتأثيراتها السياسية بواقعية ودقة ووضوح!
ومـ ـ ــابــني ذلـك كـله ي ــبقـ ـ ــى الـ ــس ـ ـ ــؤال امللـح ،هل تـقف
املنطـقة على بـوابة ازمة جـديدة ،ام على بـوابة انفراج
رمبا يأتي هذه املرة من موسكو!

دعا وزير الدفاع االميركي دونالد
رامسفلد الى تعزيز العالقات
العسكرية مع تونس كما حث
القادة التونسيني على ضرورة
تطبيق اصالحات سياسية لضمان
استقرار البالد.
تونس /أف ب

وت ــونــس هـي احمل ـط ــة االول ــى مـن

جـولـة يقـوم بهـا رامـسفلـد علـى
ع ــدد مـن دول شـم ــال اف ــريقـي ــا
تــشمـل ايضـا اجلـزائــر واملغـرب.
والدول الثالث حليفة للواليات
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة يف "احل ـ ـ ـ ــرب عـل ـ ـ ـ ــى
االرهاب".
وصــرح رامــسفلــد للـصحــافـيني
ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة وت ــونــس
تنـاقـشـان "اتفـاق وضع القـوات"
الـ ـ ـ ــذي س ــيـ ـ ــسـ ـمـح ب ــتـ ـ ـ ــوسـ ـيـع
املنـاورات العـسكـريـة االميـركيـة
التونسية املشتركة.

وقـال رامسفلـد عقب محـادثات
مع ال ـ ــرئــيـ ــس الــت ـ ــون ـ ـســي زيــن
الع ــاب ــديـن بـن علـي وغـي ــره مـن
كـبـ ــار امل ــسـ ــؤولـني الـتـ ــونـ ـسـيـني
"ناقشنا اسس العالقة".
وي ـشــمل "اتفـ ــاق وضع الق ــوات"
عـ ــادة قـ ــواعـ ــد تـن ـظـم الـ ــوجـ ــود
العــسك ــري االمي ــركي يف الــدول
املـضيفــة عبـر حتـديــد احلقـوق
القـ ـ ــانـ ـ ــونــيـ ـ ــة وامل ـ ــسـ ـ ــؤولــيـ ـ ــات
للعسكريني االميركيني.
واك ــد رام ــسفل ــد ان املـن ــاقــش ــات
"تــتح ــرك ق ــدم ــا ،مـ ــوضح ــا ان
ذلـك "سـيـخلـق وضعـ ــا ميـكـنـنـ ــا

من الـقيــام بــاملــزي ــد من االمــور
واملناورات وغيرها".
وتـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ــدة
لـتـ ــون ــس حـ ــالـيـ ــا  10،5ماليـني
دوالر سنـويــا علــى شكل متــويل
عسـكري اجنبي اضـافة الى 1،9
مــاليـ ـ ــني دوالر لــلـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ــب
والتعليم.
واملح رام ـ ـسـفلـ ـ ــد كـ ـ ــذلـك الـ ـ ــى
حملة الـرئيس االميـركي جورج
بـوش لتعزيـز الدميوقـراطية يف
الـعـ ـ ـ ـ ــالـ ــم الـعـ ـ ـ ـ ــربـ ــي ،وذلــك يف
تـص ــريح ــات للــصح ــافـيـني ويف

ب ــي ـ ـ ــان اعـق ــب اج ــت ــم ـ ـ ــاعـه مـع
نظيـره التونسي كـمال مرجان.
واش ـ ــاد رام ـ ـسـفل ـ ــد ب ـ ــال ــتق ـ ــدم
االجـتـم ــاعـي واالقـتــص ــادي يف
تـونـس .اال انه اكـد ان "احلـريـة
الـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة يجب
ان تـ ـســي ـ ــرا ج ـنــب ـ ــا ال ـ ــى ج ـنــب
ويعتمـد احدهـا علـى االخر يف
حتقـيق االسـتقــرار علــى املــدى
البعيد".
وقرأ مرجان بيانا مقتضبا اكد
فـيه ع ــزم ت ــونــس عل ــى تع ــزي ــز

خطط امريكية ملهامجة ايران

انتقادات اسرائيلية ملوسكو

روسيا تدعو اىل احلوار مع محاس لتنفيذ خارطة الطريق
العواصم /وكاالت

أك ـ ــدت روس ـي ـ ــا االحت ـ ــادي ـ ــة ض ـ ــرورة
اإلســراع يف إجــراء حــوار مع حــركــة
املقـاومـة اإلسالميـة (حمـاس) علـى
أرضية املبادىء التي أقـرتها اللجنة
الربـاعيـة للشـرق األوسط لـتحقيق
تسوية سياسية.
وقـالت وزارة اخلـارجيـة الـروسيـة يف
بيــان لهـا ان اجلــانب الـروسـي علـى
قنــاعــة بـضــرورة اإلســراع يف اقــامــة
ح ــوار مع (حـم ــاس) متهـي ــدا لفـتح
اآلف ــاق بهــدف م ــواصلــة الـت ـســويــة
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـن ـي ـ ـ ــة-
اإلسـ ــرائــيلـيـ ــة علـ ــى أسـ ــاس خ ـطـ ــة
(خريطة الطريق).
واوضـح ــت ان وزي ـ ـ ــره ـ ـ ــا سـ ـي ـ ـ ــرغ ــي
الف ـ ـ ــروف أج ـ ـ ــرى خـالل ال ـي ـ ـ ــومــني
املـ ــاضـيـني ات ـص ـ ــاالت مع ن ـظـي ـ ــرته
األمـيركيـة كونـداليزا رايـس ومنسق
االحت ـ ـ ـ ــاد األوروب ــي لـلـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة
اخلــارجيــة واألمن خـافـييـر سـوالنـا
أكـد فيهـا ان مبـادرة مـوسكـو لـدعـوة
قيـادة حركة (حـماس) لزيـارة روسيا
تـستنـد إلـى األرضيــة التي حـددتهـا
اللجنـة الربـاعيـة اخلاصـة بالـشرق
األوسط يف اجتماع لندن األخير.
واضـ ــافـت ان روسـي ـ ــا علـ ــى قـنـ ــاعـ ــة
بـ ـض ـ ــرورة احل ـ ــديــث مع (ح ـم ـ ــاس)
بـصفتها -قـوة ذات نفوذ يف اجملتمع
الفلسطيني.-

وقالت ان احلوار املطلوب يرمي إلى
ضـمـ ــان الـت ـ ــواصل يف الـ ـسـيـ ــاسـ ــةالفلـسطـينيـة بهـدف إيقــاف العنف
وحتقيق السالم مع إسرائيل.-
وذكــرت ان هــذا الـنهج ال ــذي يقــوده
الـ ــرئـي ــس الـفلـ ـس ـطـيـنــي محـمـ ــود
ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاس نـ ـ ـ ـ ــال دعـ ــم غـ ـ ـ ـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني يف االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
الرئاسية التي جرت يف عام . 2005
وأشـادت بـاجلهـود الـتي تبـذلهـا دول
املنـطقــة والسـيمــا مـصــر يف إجــراء
ح ــوار مع (حـمــاس) مــؤكــدة صــدور
تـص ــريح ــات تـبعـث عل ــى األمل مـن
قيادة احلركة.
ك ـمـ ـ ــا أكـ ـ ــدت عـ ـ ــزم روس ـي ـ ـ ــا علـ ـ ــى -
مـ ــواصلـ ــة جه ــوده ــا ال ــرامـي ــة إل ــى
تـســوي ــة النــزاع يف الـشــرق األوسـط
بــالـتعــاون مع شــركــائهــا يف اللـجنــة
الرباعية ودول املنطقة.

صـ ـ ـ ــداقـ ـتـهـ ـ ـ ــا وتـعـ ـ ـ ــاونـهـ ـ ـ ــا مـع
الواليات املتحدة.
ول ــم يـ ـ ــسـ ـمـح لـل ـ ـصـحـ ـ ـ ــاف ــي ــني
بتـوجـيه اسئلـة .اال ان هـذه هي
املـرة االولى علـى االطالق التي
يـ ــظه ـ ــر ف ــيه ـ ــا م ـ ــرج ـ ــان ام ـ ــام
الـصحافـة التي تخـضع لرقـابة
حكومية شديدة.
واسـتقـطـبـت املـط ــالـب بح ــري ــة
الـتعـبـي ــر يف ت ــونــس اهـتـم ــام ــا
دولــيـ ـ ــا يف تـ ــشـ ـ ــريــن الــثـ ـ ــانــي/
نـ ـ ــوف ـمــبـ ـ ــر عــنـ ـ ــدمـ ـ ــا حتـ ـ ــدثــت
معلومـات عن قيـام قوات االمن
احلــك ـ ـ ـ ــوم ــي ـ ـ ـ ــة مب ـ ــض ـ ـ ـ ــايـق ـ ـ ـ ــة
ال ــصح ـ ــاف ـيــني ال ـ ــذيــن ك ـ ــان ـ ــوا
يغطون "القمة الـعاملية جملتمع
املعلــوم ــات" التـي استـضــافـتهــا
تــونـس بــرعــايــة االمم املـتحــدة
ومنع رئـيس منـظمة "مـراسلني
بال حدود" من املشاركة فيه.
ويف ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ال ــث ـ ـ ـ ــان ــي الـغ ــت
احلكــومــة رسـمي ــا قيــودا ك ــانت
تفرض علـى الهيئات االخبارية
تقدمي التقارير التي ستنشرها
لـلتــدقـيق فـيهــا .اال انهــا ابـقت
علـى تلك القوانني فيما يتعلق
بالكتب.
وات ـسـمــت تعلـيق ــات رام ــسفل ــد
املـتـعلقــة بــاالصالح الـسـيــاسـي

م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـبـهـ ـ ـ ــا انـ ـتـقـ ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ــرة
اخل ــارجـي ــة االس ــرائــيلـي ــة ت ـسـيـبـي
لـيفـنـي امــس االحــد الــدعــوة الـتـي
وجههـا الــرئيـس الـروسـي فالدمييـر
ب ـ ـ ــوت ــني ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة املـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة
االسالمـيـ ــة (حـمـ ــاس) الفـ ــائـ ــزة يف
االنـ ـتـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــريـعـ ـي ـ ـ ـ ــة
الفلسطينية لزيارة موسكو.
وقـ ـ ــالــت ل ــيف ـنــي الذاعـ ـ ــة اجل ـي ـ ــش
االســرائـيلـي ان "الــدعــوة الــروسـيــة
غير الئقـة وغير ضروريـة وستحدث
ضررا".
واضــافت "منـذ البـدايـة كنـا نـخشـى
ان يح ــاول االوروبيــون اوال والــروس
ثـانيا الـتفهم واتخاذ هـذا النوع من
املبادرات" باجتاه حماس.
وقـ ــالـت الـ ــوزيـ ــرة االسـ ــرائــيلـيـ ــة ان
"مشـاركـة حمـاس يف االنتخـابـات ال
يبرئها النها منظمة ارهابية".
واوضـ ـح ـ ـ ـ ــت ان "ب ـ ـ ـ ــني مـ ـخـ ـ ـ ـ ـتـ ـل ــف
اخلـي ــارات املـط ــروح ــة يـب ــدو لـن ــا ان
اك ـث ـ ــره ـ ــا اشـك ـ ــاال هــي ان ت ـ ــرف ــض
حـم ــاس ال ـش ــروط الـتـي يفـ ــرضه ــا
اجملـ ـتـ ـمـع الـ ـ ـ ــدول ــي وان ت ـكـ ـت ـ ـ ـس ــب
شرعية من قبله".
وكـ ــانـت الـلجـنـ ــة الـ ــربـ ــاعـيـ ــة حـ ــول
الشـرق االوسط (الـواليـات املتحـدة
واالحتـ ــاد االوروبـي وروسـيـ ــا واالمم
املتحـدة) اشتـرطت علـى حمـاس ان
تعتـرف بـدولـة اسـرائيل واالتفـاقـات
املبرمة معها ووقف "االرهاب".

لندن /اف ب

ذكرت صحيفة "صنـداي تلغراف" البريـطانية امس
االح ــد ان اخلـب ــراء االسـت ــراتـيجـيـني الع ــسك ــريـني
االميـركيني يعكفـون حاليـا على وضع خـطط لشن
هجـوم علـى ايــران سيكــون احلل االخيــر ملنع ايـران
من تطوير اسلحة نووية.
وقـالت الـصحيفـة يف خبـر مـن واشنـطن نـشـر علـى
الـصفحـة االولــى ان القيــادة االميــركيــة املتــوسطـة
واخملـطــطني يف الـقي ــادة االست ــراتيـجيــة "يقــومــون
بـتحــديــد اه ــداف معـيـن ــة ويعـمل ــون علــى امل ـس ــائل
الـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ش ـ ــن عـ ـ ـمـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(عـ ـ ـ ـ ـس ــكـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة)".واوضـحـ ــت الـ ـ ـ ـصـح ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ــة ان
االسـتــراتـيجـيـني املــرتـبـطـني مبكـتـب وزيــر الــدفــاع
دونــالــد رامــسفلــد يــدرســون امك ــانيــة اللجــوء الــى
اخلــي ـ ـ ــار الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري يف ح ـ ـ ــال لــم ت ـ ـ ــؤد الـ ــط ـ ـ ــرق
الــدبلــوم ــاسيــة الــى ردع اي ــران عن امـتالك الــسالح
الـنووي.ونقلـت الصحيفـة البـريطـانيـة عن مـسؤول

كبيـر يف وزارة الـدفـاع االميـركيـة (الـبنتـاغـون) قـوله
ان "هذا االمـر هو اكثر من مجـرد احتمال او تقييم
عــسكــري" .واضــاف ان "هــذه املـســألــة اصـبحـت من
الـقـ ــضـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــا االك ــيـ ـ ـ ــر احلـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــا خـالل االشـهـ ـ ـ ــر
املـاضيـة".وكـان الـرئـيس االيـراني احملـافـظ محمـود
احمـدي جنـاد هــدد ضمنـا الـسبت بـاالنـسحـاب من
معـاهـدة حـظــر انتـشــار االسلحــة النـوويـة يف حـال
واصـل الغـ ــربـيـ ــون سعــيهـم ل"حـ ــرمـ ــان" ايـ ــران مـن
حق ــوقه ــا يف اجمل ــال الـن ــووي.وقـ ــرر مجل ــس حك ــام
الــوكــالــة الــدولـي ــة للـطــاقــة الــذريــة يف ال ــرابع مـن
شبـاط احـاطـة مجلـس االمن الـدولـي علمـا بـامللف
النووي.
وردت طهـ ــران بـ ــاسـتـئـنـ ــاف نـ ـشـ ــاط ـ ــات تخ ـصـيـب
اليــورانيــوم علـى نـطــاق واسع واحلــد من الـزيـارات
املف ــاجـئ ــة ملفـت ـشـي ال ــوك ــال ــة مل ــراقـبـتهـم املـت ـش ــددة
لبرنامجها النووي.

لبنان يكشف عن خمططات ارهابية للقاعدة
باريس /وكاالت
كـشف وزيــر الــداخـليــة اللـبنــاني
بــالــوكــالــة أحـمــد فـتفـت عـن ان
تـنـظـيـم الق ــاع ــدة يح ــاول مـن ــذ
اشه ـ ــر -ال ـت ـم ـ ــرك ـ ــز يف ل ـب ـن ـ ــان ،
مــتهـم ـ ــا أجهـ ــزة االســتخـبـ ــارات
الـسـوريــة بتحــريك أحــد تيـارات
التنظيم .
وق ـ ـ ــال ف ـتـفــت يف مـق ـ ـ ــابـل ـ ـ ــة مـع
صـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة -لـ ـيـ ـب ـ ـ ـ ــراسـ ـي ـ ـ ـ ــون-
الفـرنـسيـة -نعلـم انه منـذ أربعـة
إلـ ـ ــى خ ـمـ ـ ـس ـ ـ ــة اشه ـ ـ ــر يحـ ـ ــاول
القـ ــاعـ ــدة الـتـمـ ــركـ ــز يف لـبـنـ ــان
والـشبكـة تقـوم بتمـريـر مقـاتلني
وال ــتج ـن ـيـ ـ ــد يف املـكـ ـ ــان .االرض

خصبة.-
وك ـ ـ ــان ف ـتـفــت وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـب ـ ـ ــاب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة وق ـ ــد ت ـ ــول ـ ــى وزارة
الداخلـية بـالوكـالة اثـر استقـالة
الـوزير حـسن الـسبع بـعد أعـمال
ال ــشغـب الـتــي وقعـت يف بـيـ ــروت
خالل ت ـظ ــاه ــرة احــتج ــاج أم ــام
القنصليـة الدمنـاركية علـى نشر
الــرس ــوم الك ــاريكــاتــوري ــة للـنـبـي
محمد يف صحيفة دمناركية.
واض ــاف -لقــد فـككـنــا يف اآلونــة
األخيـرة مـجمـوعـتني يــشتـبه يف
انـتـم ــائهـمــا إلــى هــذه ال ـشـبكــة-
(القاعدة).
واكـد انه مت تـوقيف  13-شخـصا

الدنامرك طلبت مساعدة ماليزيا يف ازمة الرسوم الكاريكاتورية
العواصم /وكاالت

ذكرت صـحيفة ماليـزية امس االحد
ان الـ ـ ــدمن ـ ـ ــارك طل ـبــت مـ ــسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
مـاليـزيـا يف تـخفيف االزمـة العـامليـة
التي اثـارها نـشر رسـوم كاريـكاتـورية
للنبي محمد.
وقـال وزيـر اخلـارجيـة املـاليـزي سيـد
ح ــام ــد الـب ــار انـه تلق ــى مك ــامل ــة مـن
نـظيـره الـدمنــاركي بيـر سـتيغ مـولـر،
حسبما افادت صحيفة "ستار".
ونـقلــت الـ ــصح ــيف ـ ـ ــة عــن ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
امل ــاليــزي قــوله ان مــولــر "اتـصـل بي
ل ــطلــب تعـ ــاون مـ ــالـيـ ــزيـ ــا يف شـ ــرح
املـسـألـة" .واضـاف ان مـولــر "ابلغـني
احـتـ ــرامـه لالسـالم وانه لـم يـكـن يف
نيتهم ابدا ايـذاء مشاعـر املسلمني".

خـ ـشـيـ ــة تعـ ــرضهــم لالســتهـ ــداف يف
إطــار الـنــزاع الــدائــر حــول الــرســوم
التي أساءت للنبي محمد.
وتقـول وزارة اخلــارجيـة الـدمنــاركيـة
إن تقـاريـر اسـتخبـاريـة تـشيـر إلـى أن
جمـاعة متطرفة تسعى بشكل نشط

السـتهــداف الــدمنــاركـيني واملـصــالح
الدمناركية يف إندونيسيا.
ويعـد هـذا أخطـر حتـذيـر حتـى اآلن
تـص ــدره ك ــوبـنه ــاجـن مل ــواطـنـيه ــا يف
البلدان اإلسالمية.
وكــانت الـدمنـارك قـد أغـلقت بــشكل

مـؤقـت بعثـاتهـا الـدبلـومـاسيـة يف كل
من إندونيسيا وإيران وسوريا.
وقــالت وزارة اخلــارجيـة الـدمنــاركيـة
يف بـي ــان له ــا إنه مت سحـب الـطــاقـم
الـدبلـومـاسـي يف كل من إنــدونيـسيـا
وإيـران بعـد ورود تهـديـدات ضـدهم.

م ـ ــن مـخـ ـ ـتـلـف دول الـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
األوس ـ ــط قـ ـبـل شـه ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــوا
يحضرون العتداءات يف البالد.-
وك ــانت وكــالــة فــرانـس بــرس قــد
نـقلت عـن مصــدر قضــائي يف 13
كـانون الـثانـي قولـه ان املوقـوفني
ه ــم سـ ـبـع ـ ـ ــة س ـ ـ ــوري ــني وثـالث ـ ـ ــة
لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــانـ ـي ــني وسـعـ ـ ـ ــودي واردن ــي
وفلسـطيني مـوضحا ان الـقضاء
العسكري ادعى عليهم.
وقال فـتفت -اوقفنـا لتـونا ايـضا
خـمـ ـسـ ــة اشخـ ــاص ضـ ــالعـني يف
هجمـات ضـد مــواقع عـسكـريـة-
بدون اعطاء تفاصيل اخرى.

جلسة ختامية للمجلس
الترشيعي الفلسطيني اليوم
رام اهلل/اف ب

وقــال سـيــد حــامــد الـبــار ان نـظـيــره
الـ ــدمنـ ــاركـي اعـ ــرب عـن امـله "يف ان
تـتـمكـن مــالـيــزيــا مـن امل ـســاعــدة يف
شـ ــرح واحـتـ ــواء الـ ــوضع ومـنـعه مـن
اخلــروج عن الـسـيطــرة والتـسـبب يف
ان ـ ـ ـشـقـ ـ ـ ــاق ب ــني امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني وغ ــيـ ـ ـ ــر
املسلمني".
وت ــرأس م ــالـي ــزي ــا ح ــالـي ــا مـنـظـم ــة
امل ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر االسـالم ــي اك ــب ـ ـ ــر جتـ ـمـع
اسالمي يف العالم.
وك ــان نــشـ ــر صحـيف ــة دمن ــاركـي ــة يف
ايل ــول امل ــاضـي رس ــوم ك ــاريك ــات ــوري ــة
للـنـبـي محـم ــد اع ــادت عـ ــدة صحف
اوروبـيـ ــة ن ــشـ ــرهـ ــا اثـ ــار مـ ــوجـ ــة مـن
الغـضب واالحـتجــاجــات يف العــديــد
من الدول االسالمية والعربية اتسم
بعضها بالعنف.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر حـثـت الـ ــدمنـ ــارك
رعـ ــايهـ ــا علـ ــى مغ ــادرة إن ــدونـي ـسـي ــا

بـاحلذر وقابـلها مبديـح للنظام
عـل ـ ـ ــى انـه ق ـ ـ ــوة مـعــت ـ ـ ــدل ـ ـ ــة يف
مواجهة التطرف االسالمي.
واضــاف "يبــدو لي ان مـا فعلـوه
هو االنتقال من مستعمرة قبل
خـمـ ـسـني عـ ــامـ ــا  --وهـ ــو وقـت
ق ـصـيـ ــر نـ ـسـبـيـ ــا  --الـ ــى دولـ ــة
دميــوق ــراطيــة تـتحــرك ب ــوتيــرة
مختلفة على عدة اصعدة".
وصــرح مسـؤول دفــاعي اميـركي
ان الـواليات املـتحدة تـشجع بن
علــي عل ـ ــى "الــتفـكــي ـ ــر ب ـ ـشــكل
خ ــالق اكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف االص ــالح
الــسيــاسي" اال ان هــذه مـســالــة
"حـساسة" .واضـاف "لديهم (يف
تــونــس) تي ــار متـشــدد يـجب ان
يتعاملوا معه".
وشه ـ ــدت ت ـ ــونـ ــس تـفجــي ـ ــرا يف
نــي ـ ــس ـ ـ ــان  2003ام ـ ـ ــام ك ـنــي ـ ــس
يهودي يف جربا.
وق ــال رام ــسفل ــد للــصح ــافـيـني
"لقـد تعـرضـوا للهجـوم يف هـذه
املنطقة ( )...لقد شعروا بضرر
هذا النوع من العنف".
واثنـاء رحـلته الـى تـونـس اشـاد
رامـ ـ ـسـفـل ـ ـ ــد بـكـل مــن ت ـ ـ ــون ـ ــس
واجل ـ ــزائـ ـ ــر واملغ ـ ــرب ووصـفه ـ ــا
بـ ــانه ــا "شـ ــريك ــات" يف "احل ــرب
على االرهاب".

قـال نـواب فلــسطـينـون يف اجمللـس املنـتهيـة واليـته انه مت
دعــوتـهم حلـضــور جلـســة ختــاميــة للـمجلــس التـشــريـعي
اليوم االثـنني ،قد يبحـث خاللها نصـا مينح منح الـرئيس
الفلسطيني حق الدعوة الجراء انتخابات مبكرة.
وقالـت النائبـة عن حركـة فتح دالل سالمة لـوكالـة فرانس
بـرس ان الدعـوة وجهت للنـواب حلضـور جلسـة اليـوم لكن
ال ــدع ــوة لـم تـتـضـمـن امل ــواضـيع الـتـي سـيـتـم ط ــرحه ــا يف
اجللسة.
واضـافت ان "اجللسـة التي ستـعقد اليـوم االثنني ختـامية
وتعقد قبل تنصيب اجمللس التشريعي السبت املقبل".
وينـص القـانـون االسـاسـي الفلـسـطـينـي علــى ان اجمللـس
املنـتهيـة واليـته يبقـى علـى راس عـمله حتـى يـتم تنـصيب
اجمللس التشريعي اجلديد.
وقـ ــالــت سالم ـ ــة ان "اجملل ــس مـن حـقه حـتـ ــى اآلن اقـ ــرار
قضايا قد يرى انها مهمة وان شارف على تسليم مهامه".
وكـ ــان اجملل ــس الـتـ ـشـ ــريعـي حـ ــاول قــبل ايـ ــام قلــيلـ ــة مـن
االنـتخــاب ــات التـشــريـعي ــة االخيــرة الـتي ج ــرت يف  25من
الـشهـراملــاضي ،احــداث تعــديالت علــى القـانـون االســاسي
العـطــاء رئيـس الـسلـطــة الــوطـنيــة احلق يف حل اجمللـس
والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة.
لكن النصـاب القانوني احملدد بـالثلثني لم يكتمل والغيت
اجللـســة.ورأى رئيـس اجمللــس التـشــريـعي روحـي فتــوح ان
مــنح رئـي ــس ال ــسل ـطـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة حق الـ ــدعـ ــوة الجـ ــراء
انتخابات "اجراء موجود يف غالبية البرملانات يف العالم".
وحــول القـضــايــا الـتـي ميكـن ان يـبحـثهــا اجمللـس الـيــوم،
قالت سالمة" هناك عدد من النواب يعتقدون ان اجمللس
لـم يـنه قـضــايــا كــان بحـثهــا ســابقــا وبــالـتــالـي اذا اكـتـمل
الـنـص ــاب الق ــان ــونـي (الـثلـثـني) مـن اصل  83ن ــائـب ــا ،ف ــان
اجمللس قد يبحث ما يقترحه النواب".
ومــن الق ـضـ ــاي ـ ــا الع ـ ــالقـ ــة الـتـي لــم يحـ ـســمه ـ ــا اجملل ــس
التشريعي املاضي ،استحداث منصب نائب رئيس السلطة
الـوطـنيـة .وكـان الــرئيـس مـحمــود عبـاس طـالـب اجمللـس
ب ــاسـتح ــداث ه ــذا املـنـصــب لكـن ن ــواب فـتح رفـض ــوا ه ــذا
الطلب.
واكـ ــد الـنـ ــائـب املـ ـسـتـقل عـ ــزمـي ال ــشعـيـبــي انه دعـي الـ ــى
اجللسـة لكنه ال يعرف مـا هو جدول االعمـال الذي سيتم
طرحه.

