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يف احلدث العربي والدولي

(الدويك) رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني

عباس يدعو محاس للتخيل عن السالح وااللتزام باملفاوضات مع إرسائيل

املدى  /وكاالت
تظاهرة

قال الـسكرتـير االول يف الـسفارة االيـطالـية يف
ليبيـا ان ما ال يـقل عن عشـرة اشخاص قـتلوا
ـرط ــة اللـيـبـيـ ــة تفـ ــريق
ـش ـ ـ
ح ــاولـت ـال ـ ـ
ـدم ــا ـ
ع ــن ـ ـ
تـظاهرة احتجـاج ضد القنصليـة االيطالية يف
ط ــرابلــس) ,وقـ ــال دومـيـنــيك ــو
(ش ــرق ـ
ـنغ ــازي ـ
ب ـ
ـش ــرة متـظــاهــريـن علــى االقل
ـيالت ــوني ان "ع ـ
ب ـ
ـرط ــة الـتــي ابغلـتـنـي به ــذه
ـش ـ ـ
ـتل ــوا ح ـسـب الـ ـ
ق ـ
احلـصيلـة" ,واضــاف ان "اي ايطـالـي لم يـصب
ـوال ــى الف مـتـظــاهــر مـبـنــى
عـنــدمــا هــاجـم حـ ـ
القنصلية واحرقوا الطابق االول فيه",

فرصة

شـددت وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيـة كـونـدوليـزا
ـرص ــة الـتـي ســتكـ ــون مـت ــاح ــة
الف ـ ـ
عل ــى ـ
راي ــس ـ
ـ
للـتوصل سريعـا الى اقامـة دولة فلسـطينية يف
حــال تخـلت حــركــة حمــاس عـن العـنف ,وجــاء
ام ــام مجـمــوعــة مـن الــصحــافـيـني
كالم رايــس ـ
العــرب قبل جـولـة تـستعــد للقيـام بهـا يف عـدد
ـش ــرق االوســط واعـتـم ــدت خـالله ــا
مـن دول الـ ـ
سـياسة العصـا واجلزرة مع حركـة حماس التي
ـوم ــة الـفل ـس ـطـيـنـي ــة
احلك ـ ـ
ـ
ـتع ــد ل ــت ــشكـيـل
ت ـس ـ
اجلــديــدة بعــد فــوزهـ ــا االخيــر يف االنـتخــابــات
التشريعية,

خطأ

اعتبـر وزير الـدفاع االمـيركي دونـالد رامـسفلد
الع ـ ــام لالمم املـ ــتح ـ ــدة ك ـ ــويف ان ـ ــان
االم ــني ـ
ان ـ
ال ـ ـ ــى اغـالق مـعـ ـتـقـل
ـدع ـ ـ ــوة ـ
ـال ـ ـ ـ ـ
ـط ـ ـ ــأ" ـب ـ ـ ـ ـ
"اخ ـ ـ
ـ
غــوانتـانـامــو االميــركي يف جـزيـرة كـوبـا ,وقـال
"اعــرف كــويف انــان وهنــاك العــديــد من االمــور
االتف ـ ــاق مـعه فـ ــيهـ ـ ــا لـك ــنه
ـ
ال ـتــي ـن ـ ـسـ ــت ـط ـيـع
وببـسـاطـة اخـطـأ متـامـا" بـشـان غــوانتـانـامـو,
واضاف "ال يـنبغي ان نغلق غـوانتانـامو ,لـدينا
مئـات االرهـابـيني واالشخـاص املـؤذيـني ،هنـاك
اشخ ــاص اذا اعيــدوا الـ ــى امليــدان سـيحــاولــون
ـ
قتل اميركيني",

مساعدة

اعلـنت الـواليــات املتحـدة عــزمهــا علــى تقـدمي
مسـاعـدة بقيمـة خـمسـة ماليـني دوالر لتمـويل
ـارض ــة الـ ــسـ ــوريـ ــة ,واصـ ــدرت وزارة
املع ـ ـ
ـش ــاط ـ
ـن ـ ـ
اخلـارجيـة االميـركيـة بيـانـا جـاء فيه "ان وزارة
ـارج ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دع ـ ــم احل ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
والـدميـوقــراطيـة يف سـوريـا تعـلن انهــا ستقـدم
ـس ـ ــة ماليـني دوالر كـمــنح لـت ــس ـ ــريع عــمل
خ ــم ـ ـ
االصالحيني يف سوريا",

اعتذار

وجه االف الدمناركيني رسـائل اعتذار وصداقة
الـى العالـم االسالمي عبـر شبكـة االنتـرنت ،يف
محـاولـة لـتهـدئـة اخلـواطـر اثـر ازمـة الـرسـوم
الكـاريكـاتـوريـة املـسيئـة لـلنبـي محمـد ،وفق مـا
امل ــسـ ـ ــؤول عـن م ـ ــوقع "دمن ـ ــارك اخ ـ ــرى",
اف ـ ــاد ـ
ـ
واطلق هذا املوقع االسبـوع الفائت مببادرة من
خمـســة طالب ،وهـ ــو يحقق جنــاحــا كـبيــرا مع
زائ ـ ـ ــر حـ ــت ـ ـ ــى امـ ـ ــس مــن كـل انـح ـ ـ ــاء
 350الـف ـ
العالم,

دعوة

اعلن رئيـس مجلس النواب اللبـناني نبيه بري
"ح ــوار وطـنـي" اعـتـب ــارا مـن
ـدع ــو ـال ــى ـ
انه س ــي ـ ـ
الثـاني من اذار املقبل حول القضايا التي تثير
جــدال بـني االطــراف ال ـسـيــاسـيـني ,وقــال بــري
ـال ــذي ي ــت ــراس ايــضـ ــا حـ ــرك ـ ــة امل ان احلـ ــوار
سـيـت ــن ــاول ـق ــرار مـجلـ ــس االمـن الـ ــرقـم 1559
والعالق ــات بـني لـب ــن ــان وسـ ــوريـ ــا ،اض ــاف ــة ال ــى
ـ
الـتحقـيق يف اغـتيـ ــال رئيـس الــوزراء اللـبن ــاني
السابق رفيق احلريري,

رد

اعـتبــر ـال ــرئيـس الـفنــزويـلي هــوغــو ش ــافيــز ان
الـواليـات املتحـدة يـديـرهـا "مجـانني" ،ردا علـى
دعـوة وزيـرة اخلــارجيــة االميــركيـة كـونــدوليـزا
رايـس الــى تــشكـيل "جـبهــة مــوح ــدة" دوليــة يف
وجه كـاراكـاس ,وعلق شـافيـز علـى اعالن رايس
به ــذا الــصـ ــدد بـ ــوزراء خ ــارجـي ــة
انه ــا اتــصلـت ـ
ـ
البـرازيل واسبانيـا والنمسـا التي تتـولى حـاليا
رئـاسـة االحتــاد االوروبي ،فـاعـتبــر انهـا "قــالت
واف ــصحـت عــنه لـلعـ ــالـم
ج ــدا ـ
ام ــرا خ ـط ــي ــرا ـ
ـ
ـس ــؤولـني االمـيـ ــركـيـني
امل ـ ـ
وق ــال "ان ـ
ـاس ــره" ,ـ
ـب ـ ـ
مجــانني" ،مـؤكــدا استعــداد حكـومـته "ملقـاومـة
الهجوم االمبريالي" للواليات املتحدة,

تطبيع

استـقبل العاهل املغـربي امللك محمـد السادس
رئيس حـزب العمل االسرائـيلي عمير بـيريتس
يف القـصــر املـلكـي يف فــاس (وسـط) ،كـمــا افــاد
مـصــدر رسـمي يف الــربــاط ,وشــارك يف اللقــاء
بني العـاهل املغربي وبيريـتس املولود يف املغرب
كل من انـدريـه ازوالي مسـتشـار امللك والـطيب
الفــاسـي الفهــري الــوزيــر املـنـتــدب لــدى وزيــر
الشؤون اخلارجية والتعاون,

دبلوماسية

افاد مصـدر قريـب من املمثل االعلـى للسيـاسة
االحت ــاد االوروبـي ان خـ ــافـيـي ــر
ـ
اخل ــارج ــي ــة يف
ـ
ســوالنــا سـي ـسـتقـبل غــداً االثـنـني يف بــروكــسل
االي ــرانـي مـنـ ــوشه ــر مــتكـي,
اخل ــارج ــي ــة ـ
وزي ــر ـ
ـ
وقـالت السفـارة االيرانيـة يف بروكـسل ان متكي
ـض ــا ص ــب ــاح غـ ــد االثـنـني املف ــوض ــة
سـيلـتقـي اي ـ
االوروبيـة للعالقـات اخلـارجيـة بيـنيتـا فيـريـرو
فـالـدنـر ووزيـر اخلـارجيـة البلجـيكي كـاريل دي
غـوشت قـبل ان يعقـد مـؤمتـرا صحـافيـا ,وبعـد
ـوالن ــا سيـتحـ ــدث متـكي ام ــام النــواب
لقــائه سـ ـ
اعـضــاء جلنـة الـشـؤون اخلــارجيــة يف البـرملـان
االوروبي,

حتطم

اعلـنت وزارة الـدفــاع االميــركيـة ان مــروحيـتني
تابعتني للجيش االميـركي وعلى متنهما اثني
عشـر شخـصا حتـطمتـا يف خليـج عدن ,وقـالت
الــوزارة يف بيــان ان عنـصــريـن من الـطــاقم قــد
انقــذا ولكـن االشخــاص االخ ــرين مــا زالــوا يف
عداد املفقودين,

رام اهلل /اف ب
انتـخب اجمللس التشريعي الفلسطيني
امس الـسبت القيـادي يف حركـة حماس
ع ــزي ــز الـ ــدويك االسـت ــاذ اجلـ ــامعـي يف
الضفة الغربية رئيسا لهذا اجمللس,
ال ـ ـ ــدويــك ( 58س ــنـ ـ ـ ــة) املـ ـ ـ ــرشـح
وك ـ ـ ــان ـ
ـ
الوحيـد لهذا املنصب وقد فـاز بالتزكية
حـيـث تـ ـشـغل حـمـ ــاس  74مــن مقـ ــاعـ ــد
اجمللس التشريعي الـ(,)132
ويعمل الـدويك استـاذا ملادة اجلـغرافـيا
يف جـامعـة النجـاح يف نـابلـس وانتخـاب
ـن ـ ـ ــائ ـ ــب ـ ـ ــا ع ــن ح ــمـ ـ ـ ــاس يف اخلـ ـ ـ ــامـ ـ ــس
والعـشرين من الـشهر املـاضي عن دائرة
اخلليل يف جنوب الضفة الغربية,
االلتزام باالتفاقيات
وك ــان ال ــرئـي ــس الفل ـسـطـيـنـي محـم ــود
عبـاس أمس الـسبت يف خـطاب تـنصيب
اجملل ــس الـتـ ـشـ ــريعـي اع ـضـ ــاء اجملل ــس
ـوم ـ ـ ــة املق ــبلـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى االلــت ـ ـ ــزام
واحل ــك ـ ـ ـ ـ
بــاتفــاقــات الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة مع
اس ـ ـ ــرائـ ـيـل ،لـكـ ـنـه شـ ـ ـ ــدد عـل ـ ـ ــى رفـ ــض
ـ
الــتهـ ــديـ ــدات االسـ ــرائــيلـيـ ــة مبعـ ــاقـبـ ــة
الـف ــل ـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــني عـلـ ـ ـ ـ ــى خ ــي ـ ـ ـ ــاره ــم
الدميقراطي,
وق ـ ــال ع ـب ـ ــاس ام ـ ــام اع ــضـ ـ ــاء اجمللـ ــس
املـنـتخـب "إن الـتغـيـيــر ال ــداخلـي الــذي
حــدث جــراء االنـتخــابــات الـتـشــريعـيــة
الثـانيـة والـذي أدى إلـى حصـول حـركـة
حـم ــاس عل ــى أغلـبـيــة أعـض ــاء اجمللــس
الـت ـش ــريعـي ،يـنـبغـي أن ال يكــون مـبــرراً
ملـزيد مـن العدوان ضـد شعبنـا وال مادة
البتزاز هذا الشعب",
اخليار االنتخابي
واض ـ ــاف "ف ـ ــالـ ــشعـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي ال
يعــاقب علــى خيــاره االنتخـابـي ،وقيـادة
هـذا الــشعب وانـا شخـصيــا ارفض هـذا
االبـتــزاز وادعــو اجلـمـيع الــى الـت ــراجع
عــنه ،وال ن ــري ــد اكـث ــر مم ــا كـفلــته لـن ــا
الشرعية الدولية ككل ال يتجزأ",
وقــد هــددت اســرائـيل بفــرض عقــوبــات
عل ـ ــى الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــني حـ ـ ــال اس ــتالم
ـ
دف ـ ـ ــة اجملل ـ ــس ال ـت ـ ــشـ ـ ـ ــريعــي
حـ ــم ـ ـ ــاس ـ
واحلكومة الفلسطينية اجلديدة,
بيــد ان الــرئيـس لـم يغفـل عن حتــديــد
اخلطـوط العــريضــة للحكـومــة املقبلـة
الـ ـت ــي طـل ــب م ــن ح ــمـ ـ ـ ـ ــاس رسـ ـم ــي ـ ـ ـ ــا

تشكيلها,
واش ـ ــار ال ـ ــرئ ـيـ ــس الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي ال ـ ــى
ـاوض ـ ــات مع اس ـ ــرائ ــيل واالل ـت ـ ــزام
املف ـ ـ ـ
بــاتفــاقــات الـسلـطــة الفلـســطيـنيــة مع
اسـ ــرائـيـل ومحـ ــاربـ ــة الـفلـتـ ــان االمـنـي
ومـ ــوصلـ ــة عــملـ ــة االصـالح ،علـ ــى انهـ ــا
ركائز عمل احلكومة القادمة,
مواجهة التحديات
وقـال عبـاس "كمـا أدينـا انتخـابـات حـرة
ونـزيهــة ،نتـطلع لـرؤيــة حكـومـة تـواجه
التحـديـات وتــؤدي مهــامهــا بكل كفـاءة
واقتدار",
واض ـ ــاف " ومب ـن ـ ــاس ـب ـ ــة احل ـ ــديــث عــن
حكـومـتنـا العـتيـدة فـانـني اذكــر أعضـاء
اجمللــس -واعضــاء احلكـومـة القـادمـة-
بحـتـمـي ــة احـت ــرام ك ــاف ــة االلـت ــزام ــات
املوقعة" مع اسرائيل
ودع ــا عب ــاس حمــاس وبــاقـي الفـصــائل
الفلـسطيـنية الـى التخلي عـن سالحها
واحترام شـرعية الـسلطة وقـال يتوجب
"العـمل مبـقتـضــى املــصلحــة الــوطـنيــة
علـى انهاء ظـاهرة فـوضى الـسالح ومبا
ان اجلـ ـمـ ـيـع ـي ـ ــشـ ـ ـ ــارك اآلن يف بـ ـن ــيـ ـ ـ ــة
ـط ـ ـ ــة وطـ ـن ــيـ ـ ـ ــة ب ـكـل
وهـ ـي ـكـل ـ ــي ـ ـ ــات سـلـ ـ ـ
م ــؤس ـس ــاته ــا فعل ــى اجلـمــيع أن يلـت ــزم
بحـتـمـيــة وج ــود سالح واحــد ه ــو سالح
الشرعية",
وشدد الرئيس الفلـسطيني كذلك امام
اجمللـ ــس ال ـت ـ ـش ـ ــريعــي اجل ـ ــدي ـ ــد عل ـ ــى
"االلـت ــزام" ب ــاملف ــاوض ــات مع اس ــرائـيل،
داعـي ــا يف ال ــوقــت نف ــسه ال ــى ت ـط ــوي ــر
ادوات "مقاومة سلمية",
االلتزام بالتفاوض
وق ـ ـ ــال عـ ــب ـ ـ ــاس يف كل ـم ــته "ســنـ ـ ـ ــواصل
ـ
الـتـ ــزامـنـ ــا رئـ ــاسـ ــة وحـكـ ــومـ ــة بـ ــالـنـهج
التفـاوضي كخـيار اسـتراتـيجي سيـاسي
واقعي ،مـن خالله جننـي ثمـار كفـاحنـا
وتــضحيــات شعـبنــا املتــواصلـة ونـضــاله
احلـثيـث علــى مــدى عقــود طــويل ــة من
الزمن",
واضــاف "وسنجـد عبـر ادارة املفـاوضـات
بجدية وحكمة ،فـرصة عملية لتحقيق
أهـدافنا الوطنية املـشروعة ويدعمنا يف
ذلك ق ــرارات دولـي ــة ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح
بشأن قضيتنا وحقوقنا",
ودعا عباس يف الوقت نفسه الى تطوير

ال ـ ـ ـسـلـ ـم ــيـ ـ ـ ــة
ـاوم ـ ـ ــة ـ
ـم ـ ـ ــا وصـفـه "امل ــق ـ ـ ـ ـ
لالحــتالل" وق ـ ــال "ويف ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي
نعـتـمــد فـيه الـنهج الـتفــاوضـي كخـيــار
سـياسي ،يـتوجب علـينا مـواصلة تعـزيز
وتطـويـر أشكـال املقـاومــة الشـعبيـة ذات
الطابع السلمي",
وكــرس عبـاس جـزءا كـبيـرا مـن خطـابه
امام اجمللس الذي تشكل حركة حماس
االسالمـي ــة الغ ــالـبـي ــة فـيه ،ال ــى ال ــدور
التــاريخي الـذي اضـطلعـت به منـظمـة
التحرير يف قيادة الشعب الفلسطيني,
منظمة التحرير
وقـال "مـطلــوب منـا جـميعـا االسـتمـرار
يف تفعيل وتقـوية دور منـظمة التـحرير
الفلـســطيـنيــة كــونه ــا املمـثل الـش ــرعي
الــوحيـد لـشعـبنــا والتـي تقـود وتـشـرف
على كل ما يتعلق مبـصيره مبا يف ذلك
املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي",
وقـال "أود احلـديـث معكـم ،ومع شعـبنـا
ومـع العـ ــالـم بـ ــأسـ ــره ،بـكل مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة

حتذير سوري من خماطر حرب اهلية لبنانية
دمشق  /اف ب
حذرت صحيفة تشرين احلكومية
الـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ام ـ ــس الـ ـ ـس ـبــت مــن
"االصـ ــابع االمـيـ ــركـيـ ــة يف لـبـنـ ــان
والعــراق وفلـســطني" واعـتبــرت ان
"التـصعيد اخلطيـر" الذي يشهده
لـبنــان "يضـع البلـد امـام مخـاطـر
حرب اهلية",
وقـ ـ ـ ــال ــت ال ـ ـصـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة "احـ ـ ـ ــذروا
االصـ ــابع االمـيـ ــركـيـ ــة يف العـ ــراق
وفل ـس ـطـني واح ــذروه ــا يف لـبـن ــان
( ),,,واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروا اكـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االدوات
احملليـة يف املنـطقـة الـتي حتـركهـا
االصابع االمـيركـية واالسـرائيلـية
فهي االخـطر النها حتـمل خناجر
مسمومة واهدافا معادية",

وق ـ ـ ــالــت ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة "ال ميـكــن
اسـتبعـاد االصــابع االميــركيــة عن
كل م ــا جـ ــرى ويج ــري مـن ك ــوارث
وحروب ودمار وعدم استقرار التي
تـض ــرب مـنــطقـتـن ــا مـن كل ح ــدب
وصوب",
واعـتبـرت ان "مـا يجـري يف لـبنـان
من تـصـعيــد خــطيــر يـضع الـبلــد
امـ ـ ــام مخ ـ ــاط ـ ــر حـ ـ ــرب اهل ـي ـ ــة ال
تـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اال اس ـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـيـل واالدارة
االميركية",
واش ـ ــارت تـ ـش ـ ــريـن ال ـ ــى "اخ ـط ـ ــاء
االدارة االميركيـة يف كل ما يجري
يف مـ ـن ـ ـطـقـ ـتـ ـن ـ ـ ــا م ــن فـلـ ـ ـس ـ ـط ــني
امل ـن ـت ـ ـش ـي ـ ــة ب ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراط ـيــته ـ ــا
املرفوضـة اميركيا واسـرائيليا الى

واشنطن /وكاالت
هــددت إيــران بــإغالق مـضـيق ه ــرمــز يف حــال تهــديــد
مـن ـش ــأتهــا الـنــوويــة فـيـم ــا وصفـت الــواليــات املـتحــدة
طه ــران بـ ــانه ــا (امل ـص ــرف امل ــركـ ــزي لالرهـ ــاب)  ،فق ــد
اعـترفـت وزيرة اخلـارجيـة االميـركيـة كونـدوليـزا رايس
بــأنه سـيك ــون من الـصعـب حمـل مجلـس االمـن علــى
فـرض عقـوبـات علـى ايـران بـسبـب املصـالح املـتضـاربـة
لبعض البلدان,
وقــالت رايـس يف الكـونغـرس يف الــوقت الــراهن ،نـعمل
بجهـد كـبيــر للحفـاظ علــى التحـالف مـتمـاسكـا قـدر
االمكــان حتــى تـتلقــى ايــران الــرســالــة املـالئمــة حــول
اخملاوف التي يثيرها برنامجها النووي,
واض ــافت لـكنـي ال اقلـل من اهـميــة الـصعــوبــات الـتي
سـنـ ــواجه ــا لـلح ـصـ ــول علـ ــى عق ــوب ــات ق ــوي ــة ،اذا م ــا
اسـتمـرت ايـران يف حتــدي اجملمـوعـة الــدوليــة عنـدمـا
سنصبح يف مجلس االمن,
وخلـصت الـى القـول ثمــة كثيـر مـن املصــالح اخملتلفـة
التي سـيطـرحهـا كثيـر مـن البلـدان وسنـواجه صعـوبـة
كبيـرة للحصـول على تـدابيـر قويـة ,وقد ابلـغ مجلس
االمن الــذي تــرأسه الــواليــات املـتحــدة لــشه ــر شبــاط
بـامللف االيراني ,وتدعو واشنطن مـنذ اشهر الى مزيد
من التشدد ضد ايران,

التظاهرات الليبية قد تطيح بوزير االصالح االيطايل
روما  /اف ب
يـتوقع ان يستـجيب وزير االصالح االيطـالي روبرتو
كـالديـرولي للـدعوات املـوجهة الـيه باالسـتقالـة بعد
ان اث ـ ــار ارت ـ ــداؤه ق ـم ـيـ ـصـ ـ ــا يحــمل اح ـ ــد ال ـ ــرس ـ ــوم
الكـاريكـاتـوريـة املـسـيئـة للـنبـي محمــد احتجـاجـات
دموية يف ليبيا,
اال انه ال يتــوقع ان يغيـب عن الـسـاحـة بهـدوء فقـد
صـ ــرح للــصحـ ــافـيــني انه لـن يـ ـســتقـيـل اال بعـ ــد ان
يــطلـب مـنـه ذلك اومـبـي ــرت ــو ب ــوسـي رئـيــس رابـط ــة
الشمال العنصرية التي ينتمي اليها,
وكان بـرلوسكـوني طلب رسميـا ليل اجلمعـة السبت
استقـالة كـالديـرولي الذي اعـتبر تـصرفه حـسب ما
جاء يف بيـان "مخالفـا ملوقف احلكـومة وبكل تـأكيد
مع اي دور مؤسساتي",
وصـرح بـرلـسكـونـي "يجب علـى روبـرتـو كـالـديــرولي
االستقـالـة ,لقـد حتـدثت مع اومـبيـرتـو بـوسي وهـو
يدينه كذلك",

ســوريــا الـتـي يــريــدون حتـيـيــدهــا
وكـسـر شــوكتهـا وضـرب ممـانـعتهـا
للمـشروع االمـيركي ،الـى كل بقعة
م ــن االرض الـعـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر
الفوضى +اخلالقة +كما يسمونها
الصطـياد الـدول واعادة تـركيبـتها
وفـق اهـ ـ ـ ـ ـ ــوائـهـ ــم واط ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاعـهـ ــم
ومشروعاتهم التسلطية",
واضــافت أن "ادارة الــرئيـس جـورج
ب ـ ـ ــوش ( ),,اتـخ ـ ـ ــذت ج ـمـل ـ ـ ــة مــن
القـ ــرارات اخلـ ــاطـئـ ــة ،مـ ـسـتـمـ ــرة
مبعـ ــاجلـ ــة اخل ـطـ ــأ بخ ـطـ ــأ افـ ــدح
وخــاصــة احلـملــة الـشــديــدة علــى
ايران وبـرنامجها الـنووي السلمي
وتــكل ـيـف بع ــض احلـلفـ ـ ــاء بـلعــب
ادوارهم يف هذا امللف",

طهران هتدد باغالق مضيق هرمز وواشنطن تصفها باالرهاب
لكـن اجمللس قـد يـدعـى الـى اتخـاذ قـرارات اخـرى بعـد
اجتمـاع الوكـالة الـدوليـة للـطاقـة الذريـة مطلع اذار/
م ــارس وه ــذا االم ــر رهـن بـتلـبـي ــة اي ــران ام ال لـبعـض
مطالب الوكالة,
وتعـارض روسيـا والصـني الدولـتان الـدائمتـا العضـوية
يف مجلــس االمن والـلتــان لـهمــا مـصــالـح اقتـصــاديــة
كبيرة مع ايران ،فرض عقوبات على طهران,
ونظـرا الـى الـصعـوبـات الـتي حتــول دون التـوصل الـى
تفـاهم يف مجلـس االمن الـدولي ،اوضحـت رايس انهـا
سـتتــوجه نحــو دول لهــا نفــس التــوجهـات كـالـواليـات
املتحدة كي تتخذ تدابير احادية ضد ايران,
وذكـ ــرت راي ــس اي ـضـ ــا بـ ــان الـن ـظـ ــام االيـ ــرانـي يـكــبح
الطمـوحات الدميـوقراطية لـشعبه ،وقالـت انها طلبت
مـن الـك ـ ــونغـ ــرس مـ ــوازنـ ــة قـيـمــته ـ ــا  75ملـيـ ــون دوالر
لتمويل نشر الدميوقراطية يف ايران ,
وقـد هـددت ايــران من جــانبهـا بــاغالق مــضيق هـرمـز
أمـام املالحـة الـدوليـة فـى حـال تصـاعـدت التهـديـدات
بشن ضربات عسكرية ضد املنشأت النووية فى ايران
وجـدد رئيس مجلـس صيانـة الدستـور االيرانـي احمد
جنتـي التاكيد حق بـالده يف استخدام الطاقـة النووية
لالغ ــراض الــسلـمـي ــة مـقلال مـن اهـمـي ــة الـته ــدي ــدات
الغربية ضد طهران,

واشنطن  /القناة
رفـض الـبـيـت االبـيـض اغالق قــاعــدة
غــوانتـانـامـو واعـتبــر ان تقـريـر االمم
املتحـدة اجلديـد الذي يطـالب بذلك
ويتـهم الـواليـات املـتحـدة بـالـتعــذيب
ينــال من صــدقيــة املنـظمـة الــدوليـة,
وقــال املتحـدث بـاسـم البـيت االبـيض
سكــوت مــاكلـيالن لـم يتـغي ــر شيء يف
املوقف االميركـي من اغالق القاعدة,
واض ــاف تعلـيقــا علــى تقــري ــر خبــراء
مـ ـسـتـقلـني عـيـنــتهـم جلـن ـ ــة حقـ ــوق
االن ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــان يف االمم امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ان
االشخـ ــاص املـ ــوجـ ــوديـن هـنـ ــاك (يف
غــوانتـانـامـو) والـذيـن نتحـدث عـنهم
ه ــم ارهـ ـ ـ ــاب ــيـ ـ ـ ــون خ ـ ــطـ ـ ـ ــرون ،وأردف
قــائال:عنـدمـا يـسـارع فـريق كهـذا الـى
اعـ ــداد تق ــري ــر مـن دون الـتحـقق مـن
ال ــوق ــائع معـتـم ــدا فقـط االدع ــاءات,

وجــاءت تـصــريحــات بــرلــسكــونـي للـصحــافيـني مع
ت ــوارد االنـب ــاء عــن مقـتـل نح ــو عـ ـش ــرة لـيـبـيـني يف
احتجـاجات مع الشـرطة امام الـقنصلية االيـطالية
يف بنغازي,
وذكرت التقارير ان السبب وراء االحتجاجات اعالن
كـالـديــرولي مـطلـع االسبـوع انـه سيـرتـدي قـميـصـا
علـيه احــد الــرســوم الكــاريكــاتــوريــة املـسـيئــة لـلنـبي
محمد,
ولـم يـب ــد عل ــى ال ــوزي ــر اي م ــؤش ــرات ب ــالـن ــدم عل ــى
تصـريحـاته،وقــال انه لن يـستـقيل اال اذا طلـب منه
بــوسي ذلك مـضيفـا انه ال يـشعـر "بــاملسـؤوليـة" عن
االحتجاجات,
واضاف ان بـرلسكـوني طلـب منه االستقـالة عنـدما
اعلـن حـمل ــة القـمـيـص ,واض ــاف "لق ــد طلـب مـنـي
(االس ــتقـ ـ ــالـ ـ ــة) االس ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضــي ,ولــم اس ـتـقل,
وبالتاكيد فلم اغير رأيي",

التهديدات ضد الديمقراطية املرصية ترجئ اتفاق التبادل احلر
واشنطن /اف ب
اع ـت ـب ـ ــرت وزي ـ ــرة اخل ـ ــارج ـي ـ ــة
االميركـية كونـدوليزا رايس ان
الــوقـت "غي ــر منــاسـب" لبـحث
اتفاق للتبـادل احلر مع مصر،
وق ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ف ـ ـ ـ ـ ـي ــه
يف ـ
الـدميوقـراطيـة مهـددة يف هذا
البلد,
واعربت رايـس التي ستبدأ من
مـصر االسبـوع املقبل جـولة يف
الـ ـش ــرق االوســط ،عـن اسـفه ــا
لـكون الـرئيس املـصري حـسني
مـب ــارك قـ ــد اجل مل ــدة ع ــامـني
اجــراء انتخـابـات بلـديـة كــانت
مقررة يف  15نيسان املقبل,
وق ـ ـ ـ ـ ــالـ ــت جملـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
ـ
الــصح ــافـيـني العـ ــرب يف مق ــر
وزارة اخل ــارجـي ــة "ب ــالـت ــأكـي ــد،
نحــن محـب ـطـ ــون مـن تـ ــأجــيل

رفض اغالق (غوانتامو) بذريعة خطورة املعتقلني
اظـن ان ذلك ينـال من صـدقيـة االمم
املتحدة,
وجاء يف الـتقرير ان ظـروف االعتقال
العـامـة يف غــوانتـانـامــو ,ومنهــا فتـرة
االعتقال ووضـع املعتقلني يف احلبس
االنفــرادي ه ــو مبثــابــة معــامل ــة غيــر
انـس ــانيــة للـسـجنــاء ،وشــدد الـتقــريــر
عل ــى ان املع ــاملــة الـتـي يـتع ــرض لهــا
املعـتقل ــون يف بعـض احلــاالت قــريـبــة
مــن ال ــتعـ ـ ــذيــب ,وطـ ـ ــالــب اخل ـبـ ـ ــراء
بـ ــاالسـ ــراع يف اغـالق القـ ــاعـ ــدة وبـ ــأن
تسـارع الواليات املـتحدة الى مـحاكمة
السجناء او تخلية سبيلهم,
واخـ ـ ـ ــذت ادارة بـ ـ ـ ــوش عـلـ ـ ـ ــى مـعـ ـ ـ ــدي
التقـريــر استنـادهم الـى اقـوال مبـالغ
فــيه ـ ــا مــن ج ـ ــانــب املع ـتـقلــني وع ـ ــدم
موافقتهـم على التحقق ميـدانيا مما
ســمع ـ ــوا ,ف ـي ـم ـ ــا ات ـ ــاحــت ال ـ ــوالي ـ ــات

ووضــوح وصــراحــة ،مـسـتعــرضــا بــدايــة
فـص ــول جت ــربـتـن ــا ال ــوطـنـي ــة الــصعـب ــة
واملعقــدة ،وامللـيئـة بـاالجنـازات الـكبـرى
أيـضا ،الـتي حققتـها مـنظمـة التحـرير
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة قـ ــائ ـ ـدُ هـ ــذا الـ ــشعـب،
واملـ ــرجع الـ ـسـي ــاســي األعلـ ــى لهـيـئـ ــاته
ومؤسساته وإطاراته كافة",
واضـاف "ومـا كـان إلجنـازاتنـا عبـر هـذه
املـ ـسـيـ ــرة ال ـط ـ ــويلـ ــة أن تــتحـقق ،لـ ــوال
اعتمـاد منظمـة التحـرير الفلـسطيـنية
علـى الـوحـدة الـوطـنيـة ،وعلـى اعـتمـاد
أفــضل سـبل الـكف ــاح ،وتـبـنـي سـي ــاس ــات
محسوبة ومدروسة ومستنيرة ،حتكمها
امل ـصـلحـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة الـعلـيـ ــا لل ــشعـب
الـفلـ ـس ـطـيـنـي ،وتـ ـسـتـنـ ــد إلـ ــى قـ ــرارات
الشرعية الدولية",
مبادرة سياسية
ويف اشارة واضـحة مـوجهـة الى حـماس
الـتي يتعـارض برمـاجنهـا مع الـبرنـامج
ال ــوطنـي الفلـسـطـينـي عبــاس انه "مــا

ـك ـ ـ ــان مل ـنـ ـظـ ــم ـ ـ ــة ال ــتحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر وللــث ـ ـ ــورة
الفلسطيـنية ان تبقـى على قيـد احلياة
وان تتجـاوز جـميع محـاوالت التـصفيـة
اق ـ ــدامه ـ ــا ال ـ ــى ج ـ ــانــب
واالب ـ ــادة ل ـ ــوال ـ
كفــاحهـا املــسلح العـنيـد والـصلـب علـى
مبــادر سيــاسيـة شجـاعـة اضـافـت زخمـا
ـن ـ ــوعـ ــي ـ ــا لـلقـ ـضـ ــي ـ ــة الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــيـ ـ ــة
واستقطبت دعمـا هائال اقليمـيا ودوليا
ادى ال ــى االعتــراف به ــا كمـمثـل وحيــد
للشعب الفلسطيني",
ويف ه ــذا ال ـسـي ــاق ذك ــر عـب ــاس بـ ــاعالن
االستـقالل الفلـسـطـينـي لعــام  1988يف
اجلـزائـر وقـال "أضحـى العـالـم يتعـامل
مع شعـبنـا وقـضيـتنــا وقيــادتنـا ،تعـامل
دولـة لـدولـة ،مــا أعطــى لهجـوم الـسالم
الفلـسـطـينـي يف حيـنه ،بع ــدا سي ــاسيــا
يـتجــاوز ك ــونه إعالنـ ـاً من طــرف واحــد،
لـيصـبح التـزامـاً دوليـاً لكـل من اعتـرف
وأق ـ ـ ــام عالقـ ـ ــات كـ ـ ـ ــامل ـ ـ ــة مع دولـ ـ ــة
به ،ـ
فلسطني على أساسه",

املـتحـ ــدة للجـن ــة ال ــدولـي ــة للــصلـيـب
االحمـر حريـة الوصـول الى القـاعدة,
وك ــان مفـت ـشــو االمم املـتح ــدة تخلــوا
عـن مهـم ــة يف غ ــوانـت ــان ــام ــو عـن ــدم ــا
رفضت الواليـات املتحدة السماح لهم
بعقـد لقــاءات منفـردة مـع املعتـقلني،
ورد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـل ـ ـ ـيــالن اخل ـ ـ ـمـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــس ان
العــسكــريني املـســؤولني عـن القــاعــدة
يعاملـون املعتقلني بطـريقة انسـانية,
هـذا وكـان البـرملـان االوروبي قــد تبنـى
قـرارا يـدعـو احلكـومـة االميـركيـة الـى
اغـالق سجن غــوانتـانـامــو ومحــاكمـة
ال ــسجـن ــاء ام ــام مـحكـمـ ــة مخـت ـص ــة
ومـ ـسـتـقلـ ــة وحـيـ ــاديـ ــة ،وهـنـ ــا جتـ ــدر
اإلش ــارة إل ــى أن واشـن ـطــن تعـتـقل يف
ذلك املعــسكــر نحــو  500مقــاتل عــدو
اسـ ـ ــروا بعـ ـ ــد اع ـتـ ـ ــداءات  11ايلـ ـ ــول/
2001.

االنتخابات البلدية",
واض ــافـت "ان ال ــرس ــال ــة الـتـي
سـ ــانقـلهـ ــا الـ ــى م ـصـ ــر هـي ان
م ـصـ ـ ــر يجــب ان تــبقـ ـ ــى عل ـ ــى
ط ـ ـ ــريق الـ ـ ــدميـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة",
واوضـحـ ــت "يـجـ ــب ان تـ ـك ـ ـمـل
ت ــق ـ ـ ـ ـ ــدم ــه ـ ـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ـ ــريـق
الدميوقراطية",
واش ـ ــارت ال ـ ــى ان "مـ ـص ـ ــر هــي
ح ـضـ ــارة كـب ـ ــرى وشعـب كـبـيـ ــر
وب ــامكــانهــا ان تفـتح الـطــريق
امام الـتقدم الـدميوقـراطي يف
العـالم العـربـي" ,آمل ان تفعل
ذلك",
وقـ ــالـت رايـ ــس انهـ ــا تـ ــريـ ــد ان
تلـتقي يف القاهـرة ممثلني عن
اجمل ـتــمع امل ـ ــدنــي ومع ـ ــارضــني
مـشـددة علــى ان مصـر حـققت
تقدمـا على اجلبهة الـسياسية

خ ـصـ ــوص ـ ــا مع اعـتـم ـ ــاد تعـ ــدد
الـت ــرشــيح ــات يف االنــتخ ــاب ــات
التشريعية والرئاسية االخيرة,
واضـافت "اريد ان اشـير وان اقر
بـان اشيـاء كثيـرة قـد تغيـرت يف
مـصــر وانـنــا سـنـم ــارس ضغـطــا
كي يستمر هذا االمر",
وبعـد ادانـتهـا احلـكم بـالـسـجن
خـمــس سـنـ ــوات علـ ــى املع ــارض
امل ـ ـص ـ ـ ــري ان ـ ـ ــور ن ـ ـ ــور اخل ـ ـصــم
الـ ــرئـيـ ـســي للـ ــرئـي ــس حـ ـسـنـي
مبارك يف االنتخابات الرئاسية
الـتـي جـ ــرت يف ايل ــول امل ــاضـي،
حذرت الـواليات املـتحدة من ان
احملـادثـات حـول اتفــاق للتبـادل
احلر مع مصر ستكون مرتبطة
بــالتقـدم الــذي سيـتحقق علـى
صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االصــالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
السياسية,

اعرتاف امريكي بخسارة احلرب الدعائية ضد القاعدة
واشنطنBBC /
ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع األمـ ــريكـي
دونـالد رامـسفيلد إن الـواليات
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة تـخ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــر احل ـ ـ ـ ــرب
ال ـ ــدع ـ ــائ ـي ـ ــة ضـ ـ ــد الق ـ ــاع ـ ــدة
وأعدائها اآلخرين,
وأضـاف رامـسـفيلــد أنه ينـبغي
إيج ــاد وسـ ــائل أخ ــرى بـ ــديل ــة
الكتـساب عقـول وقلوب الـناس
يف بل ـ ـ ــدان العـ ـ ــال ــم اإلسالمــي
حـ ـي ــث جنـح ــت الـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة يف
تسميم األفكار إزاء الغرب,
ومـضــى رامــسفـيلــد ق ــائال إنه
ي ـ ـتـعـ ــني عـلـ ـ ـ ـ ــى احل ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
األمــريـكيــة والقــوات املــسلحــة
أن ت ـ ـســتج ـيــب ب ـ ـشــكل سـ ـ ــريع
لألحـداث الـكبيـرة التي تـصنع

األخبـار وأن تتعلم االسـتفادة
مـن االنـت ــرنـت والـتلـيف ــزي ــون
الفـ ـضـ ـ ــائــي وغ ـيـ ـ ــر ذلـك مــن
وسائل االتصال احلديثة,
وقـ ــال رامـ ــسفــيلـ ــد إن األمـني
العـ ـ ــام لألمم املــتح ـ ــدة ك ـ ــويف
عـنـ ــان كـ ــان مخ ـطـئـ ــا متـ ــامـ ــا
عندما دعا إلى إغالق معتقل
جـ ــونـتـ ــانـ ــامـ ــو يف أسـ ــرع وقـت
ممـكــن عقـب ص ـ ــدور تقـ ــريـ ــر
بهـ ــذا الـ ـشـ ــأن مـن املـن ـظـمـ ــة
الدولية,
وأوضح رامــسفـيلــد إن العـمل
يف "املعـ ــسك ــر" يـ ـسـي ــر بـ ـشـكل
مـشـرف ،وإنه يـأوي أشخـاصـا
س ـي ـئــني س ـيـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــون ق ـتـل
األم ــريكـيـني يف حــالــة اطالق

سراحهم,
وكان كويف عنان قد صرح بأنه
ال يجـب احـتج ــاز األشخ ــاص
املوجـودين يف جـونتـانامـو إلى
األب ـ ــد ،وب ـ ــدون أن ت ـتـ ـ ــاح لهــم
فرصة تقدميهم للمحاكمة,
ويف خ ـ ـط ـ ـ ــاب م ـنـف ـ ـصـل ق ـ ـ ــال
الرئيس األمريكي جورج بوش
إن ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ت ــظل
عـرضة لهجمات إرهابية وإنها
ال ينبغي أن تغفل حلظة,
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش أن
اسـت ــراتـيجـيـته تــظل ق ــائـم ــة
عـلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــزميـ ـ ـ ــة االرهـ ـ ـ ــاب يف
الع ــالـم مـن أجل أن تــتخلـص
م ـ ــن خـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف
الداخل,

