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تـواجه روسيــا التي حتـرص علـى ان تعـامل كقـوة
كبيرة يف العالم، معضلة تتمثل يف العواقب التي
ميكن ان تـترتب عـن خالفها الكـبير مع الـواليات
املـتحدة حـول كيفيـة التعـامل مع تطلعـات ايران

النووية، حسب ما يقول محللون.
ورفعت الواليـات املتحدة مـن التحديـات االسبوع
املـاضي حـيث احملت الـى مـا ميكن ان تقـوم به اذا
مــا اصــرت روسـيـــا علــى رفــضهــا االنـضـمــام الــى
املـســـاعي الــدبلــومـــاسيـــة االميـــركيـــة املتـســارعــة
التخــاذ خـطــوات دوليــة ســريعــة وحــاسمــة لعــزل

ايران. 
واجـرى الـدبلـومـاسـي االميـركـي البــارز نيكـوالس
بيــرنــز محــادثــات يف مــوسكــو مـع روسيــا والــدول
االخــــــرى االعـــضــــــاء يف مـجلــــس االمــن رفـــضــت
خاللهـا روسيا التـزحزح عن معـارضتها الـدعوات

االميركية لفرض عقوبات على ايران. 
وبعـد احملـادثـات طـالـب بيـرنـز مـوسكـو بـالـتخلي
عن العقـود املـربحـة التي ابـرمتهـا مع طهـران يف

مجال الطاقة واالسلحة. 
وللتاكيـد على تلك النقطة، قـال بيرنز كذلك ان
الــواليــات املـتحــدة تـــرغب يف بـحث "املـشــاكل" يف
اجلـمهـــوريـــات الــســـوفـيـــاتـيـــة الــســـابقـــة يف قـمـــة
مجـموعـة الثـمانـي، وهي القضـية الـتي تعتـبر يف
غاية احلساسية بالنسبة لروسيا وميكن ان تلقي
بـظاللهــا علــى اول رئــاســة لهــا لـتلـك اجملمــوعــة

هذا العام. 
ورغـم ان الواليـات املتحـدة تدعـم انضمـام جارات
روسيــا من اجلـمهـوريـات الـســوفيــاتيـة الـســابقـة
اضافـة الى الصني، الى منظمـة التجارة العاملية،
ال تـــزال واشنــطن حتـجب مـســانــدتهــا النــضمــام
روسيـا الـى تـلك املنـظمـة، مـعيقـة بــذلك الهـدف
الــذي يتـطلع الــرئيـس الـروسـي فالدمييـر بــوتني

الى حتقيقه منذ فترة. 
واتـهم بــوتـني واشنــطن بـتغـييــر قــوانـني منــظمــة
الـتجارة الـعامليـة، ويقول العـديد من املـراقبني ان
كل هـــذه املــســـائل تـــرتـبـط بـطـــريقـــة او بـــاخـــرى
بـــسـيــــاســــة الـكــــرملـني ازاء ايــــران بـــشـكل خــــاص

وبسياستها اخلارجية احلاسمة بشكل عام. 
وقـال فالدميير بـريبالـوفسـكي احمللل يف مؤسـسة
"بـانـورامـا" يف مــوسكـو "ان الـضغــوط االميــركيـة

على روسيا تتزايد". 
ويف العلـن تفـــاخـــرت روسـيـــا بـــرفــضهـــا املـطـــالـب
االميركية وتعهدت مبـواصلة مساعدة ايران على
بنـــاء منـشــأتهـــا النــوويــة للـطــاقــة وعلــى بـيعهــا
انظـمة دفـاع جوي كـما هـو مقرر، وقـالت انهـا لن
تنـاقـش العقـوبــات دون احلصـول علـى ادلـة علـى
االدعاءات االميـركية بـان ايران تـسعى للحـصول

على اسلحة نووية. 
اال انه خـلف اســـــوار الـكـــــرملــني، يـــــواجه بـــــوتــني
ومـسـاعــدوه معـضلـة حـول املـدى الـذي ميـكن ان
تــصل فـيـه معــــارضــتهـم الـتـكـتـيـكـيــــة للــــواليــــات
املتحـدة بـشـان ايــران، مع معـرفـتهم بــانعكـاسـات
ذلك على قمـة مجموعة الثماني واالنضمام الى
منـظمـة التجـارة العـامليـة وغيـرهـا مـن املنتـديـات
ومــــــا ميـكــن ان يــتـــــســبـــب به ذلـك مــن عــــــواقــب

سياسية سلبية على موسكو. 
وسـتتعـرض تـكتـيكــاتهم كــذلك الـى اخـتبـار هـذا
االسبــوع عنــدمــا يقــدم مــديــر الــوكــالــة الــدوليــة
للـطـــاقـــة الـــذريـــة تقـــريـــرا حـــول انــشـطـــة ايـــران
الـنوويـة. ويتـوقع ان يلي التقـرير مـساع امـيركـية
مكـثفـــة التخــاذ خـطــوات دولـيــة حــاسـمـــة لعــزل

ايران. 
وتـــتهــم واشــنـــطـــن طهـــــران بــــــاخفـــــاء بـــــرنــــــامج
لالسلحة الـنووي خلف مساعيهـا للحصول على
الطـاقـة وهـو مــا تنـفيه ايـران بـشــدة وتقــول عنه
مـــوسكـــو انه مـثـيــر لـلقلـق ولكـن غـيــر مـثـبـت وان
احـدا ال يتوقع ان يـثبت من خالل التقـرير الذي

سيسلمه البرادعي. 
وقــــال بــــريـبــــالــــوفـــسـكـي ان "روسـيــــا متــتلـك حق
الفيتـو يف مجلس االمن الـدولي وعليهـا ان تقرر
ما اذا كـانت مـستعـدة الستخـدامه ملنـع اتخاذ اي
حتــــرك قــــوي ضــــد ايــــران االن" يف تـنــــاقـــض مع

مساعي واشنطن. 
واضاف "اذا جرى تصويت يف االمم املتحدة حول
امـر ميكن ان يفـتح الطـريق لعمل عـسكـري ضـد
ايـران، فـان روسيـا ستـستخـدم الفـيتـو ضـده بكل
تــاكيـد. واذا جــرى تصــويت حـول فـرض عقـوبـات
علـى ايـران، فـان روسيـا ستـستخــدم الفيتـو ضـده

كذلك". 
وابــــرزت مجلــــة "ايكـــونـــومـيــسـت" الـبـــريـطـــانـيـــة
االسبوعية التحديات يف التوتر الدبلوماسي بني
واشنطن وموسكـو حول كيفية التعامل مع ايران
حـيـث قــالـت يف عــددهــا االخـيـــر انه فـيـمــا يــزداد
االهــتــمـــــام االمــيـــــركــي بـــــايـــــران، تـــــزداد كـــــذلـك

انعكاسات املعارضة الروسية لواشنطن. 
اال ان الكرملني اعرب عن مواقف مختلفة متاما
عن مـواقف واشنـطن حــول مســائل مهمـة اخـرى
تتعلق بـالشـرق االوسط مـن اهمهـا التحـدث مع
حـركـة املقـاومــة االسالميــة )حمـاس( الـتي فـازت
يف االنتخـابــات الفلـسـطيـنيــة يف وقت ســابق من
هـــذا العـــام والـتـي تعـتـبـــرهـــا واشـنـطـن مـنـظـمـــة

ارهابية. 
ويتــوقع بعـض اخلبــراء ان مــوسكــو ستـصل الــى
نتيجة انـها ستكسـب اكثر من خالل سيـرها على
هذا الطـريق من كسبهـا من التوصـل الى تسـوية

خلالفاتها التكتيكية مع واشنطن بشان ايران.
وقـــال رجـب ســـافـــاروف مـــديـــر مـــركـــز الـــدراســـات
االيـــرانـيـــة احلـــديـثـــة يف مــــوسكـــو الـــذي يـــدعـم
سـياسات روسـيا جتاه طهـران "لقد ان االوان لكي

تعيد روسيا تاكيد وجودها كقوة عاملية كبيرة". 
واضـاف "ان لهـا )مـوسكـو( كل املـصلحـة يف كـسـر
احـاديـة القـطب الـتي تـسـود العــالم حــاليـا )...(

وايران طريقة مثالية وفريدة للقيام بذلك". 

فيتو  رويس
حلامية ايران من العقوبات

العواصم- وكاالت 
رأى الــبــيــت االبــيـــض ان زعــمــــــاء
تــنــظــيــم القـــــاعـــــدة يــتعـــــرضـــــون
لضـغط كـبيـر مـؤكــدا انه يــواصل
القـتــــال ضـــــد العــــدو يف اخلــــارج
ملنعه من التخطيط والتآمر ضد
الـــواليـــات املـتحـــدة، بـيـنـمـــا واجه
وزيـر الـدفــاع االميـركـي انتقـادات

لفشله يف اسر اسامة بن الدن.
ضغط كبير

وقــــــال املـــتحــــــدث بــــــاســم الــبــيــت
االبيض سـكوت مـاكلـيالن تعليـقا
على الـتسجيل الصوتي لنب الدن
الــــــذي بــثـــته قــنــــــاة "اجلــــــزيــــــرة"
الفــضـــائـيـــة ان "زعـمـــاء تـنــظـيـم
القـــــاعـــــدة فـــــارون ويـــتعـــــرضـــــون

لضغط كبير".
واضــاف "نــواصل محــاربــة العــدو
يف اخلـــــارج وجنـعل مــن الـــصعــب
عـليهـم التخـطيـط والتـآمـر ضـد

اميركا".
وتـــــــابـع مـــــــاكـلـــيـالن الـــــــذي كـــــــان
يــتحـــــدث خالل زيـــــارة للــــرئـيـــس
االمـيـــركـي جـــورج بـــوش لقـــاعـــدة
تــويـنـتـيـنــايـن بــاملــز الـبحــريــة يف
كاليـفورنيـا "حققنـا تقدمـا. انهم
فـــــارون ولــن نــــــدعهــم يــنهـــضـــــون

مجددا".
واوضـح املـــتـحــــــــدث الــــــــرئــــــــاســـي
االميـركي "يجب ان نـأخـذ جميع
الـــتهـــــديـــــدات االرهـــــابــيــــــة علـــــى
محــمل اجلــــد. لــــذلـك نــتحــــرك
علـى جمـيع اجلبهـات ونقـوم بكل
مــــا ميـكـنـنــــا القـيــــام به مــن اجل
االنـــتـــــصـــــــــار يف احلـــــــــرب عـلـــــــــى

االرهاب".
تهديدات جديدة

وقال خليل زاد لشبكـة التلفزيون

حماس تؤكد اختالف نهجها عن )القاعدة(

بن الدن يدعو حلرب طويلة.. وواشنطن تواصل مطاردته
املنسوب اليه إن شعوب وحكومات
الغــرب يـتحـملــون مـســـؤوليــة مــا

اسماه "احلرب ضد االسالم". 
مسؤولية احلرب

وأضــــاف أن "احلــــرب مـــســــؤولـيــــة
مــشتـركــة بني الـشعــوب واحلكـام.
احلــــــرب مــــســتــمــــــرة والـــــشعــــــوب
تواصل مبايعة القادة واحلكام". 
ويف الــوقـت ذاته انـتقــد الـشــريـط
تـــدخل الغــرب يف الــســودان وقــال
انه ايضـا جـزء مـن "احلملـة ضـد

االسالم". 
ودعــــــــــــــا بــــــن الدن، املــقــــــــــــــاتــلــــــني
للـمـــشــــاركــــة يف القـتــــال الــــدائــــر
بالسـودان، وقال "ادعو اجملاهدين
ومسـانـديهم، خـاصـة يف السـودان
وشــبه اجلـــــزيـــــرة العـــــربـيـــــة الـــــى
االستعـداد حلرب طويـلة يف غرب

السودان". 
موقف حماس

ـــــــــــــــى ويف اول رد فــعــل لــهـــــــــــــــا عــل
الـــــشــــــريـــط املــنـــــســــــوب لــــــزعــيــم
القـاعـدة، حــاولت حـركــة حمـاس
ـــــــــــــرأس احلـــكـــــــــــــومـــــــــــــة الـــــتـــــي ت
الفلـسطـينيـة النـأي بنـفسهـا عن
االنتقـادات التي وجههـا ابن الدن

للغرب. 
وقــــال املــتحــــدث بــــاسـم حـمــــاس،
ســــامـي أبــــو زهــــري، إن احلــــركــــة
تــــــرغـــب يف عالقــــــات طــيــبـــــــة مع
الغـرب، وإن نهـج احلركـة مختلف

عن نهج القاعدة. 
يــــــــــذكــــــــــر أن االحتــــــــــاد األوروبــــي
والــــواليــــات املــتحــــدة واســــرائــيل
كــــانــــوا قـــــد اعلـنــــوا مــنع وصــــول
املـــــســـــــاعـــــــدات الـــــــى احلـكـــــــومـــــــة
الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة الــــــى ان تـعلــن
حمـــاس نبــذهـــا للعـنف وتـعتــرف

باسرائيل.
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من السوء كاللذين يهاجموننا".
واخيـرا، عبر السناتور اجلمهوري
آالن ســبـكــتــــــر عــن خــيــبــــــة امـله
لـلتقــدم الضـئيل الـذي حتقق يف
مطاردة بن الدن. وقـال "بصراحة
لـست راضيـا الننـا لـم جنلبه الـى
القـضـــاء واعـتقـــد ان هـــذا االمـــر
ـــــــــــــى رأس يـجـــــب ان يـــكـــــــــــــون عـل

االولويات".
ورأى ان الـعــثـــــــور عـلـــــــى بــن الدن
اشبه "بـالبحث عـن ابرة يف كـومة

من القش".
تهديدات القاعدة

وكـــــــان اســـــــامـــــــة بـــن الدن زعـــيـــم
تــنـــظــيــم القـــــاعـــــدة قـــــد قـــــال يف
تـسـجيل صـوتـي منـســوب اليه إن
حتــــرك الغــــرب لعــــزل احلكـــومـــة
الـفلــســطـيـنـيــــة بقـيـــادة حـمـــاس
يــعـــــنـــــي أنــه "يف حـــــــــــــرب ضـــــــــــــد

االسالم". 
وقـــــال بــن الدن يف الــــشـــــريـــط أن
قـرار بـعض القـوى الغـربيــة قطع
الــــتــــمـــــــــــويـل عــــن احلــكـــــــــــومـــــــــــة
الفلـسطيـنية بعـد أن فازت حـركة
حمــاس يف االنتخـابـات هــو دليل
على مـا وصفه "باحلملـة املعادية

لالسالم". 
وقـــال مــســـؤولـــون أمــــريكـيـــون يف
وقـت الحق إن التــسجيـل بصـوته

فعال. 
وقد بـثت قناة اجلزيرة الفضائية
التـسجيل يـوم االحـد، وهـو األول
لـــزعـيـم تـنــظـيــم القـــاعـــدة مـنـــذ
كانون الثاني، والذي كان قد هدد
فـيه بــشـن املـــزيـــد مــن الهجـمـــات

على الواليات املتحدة. 
ولـيـــس مــن املعــــروف حـتــــى اآلن

مكان أسامة بن الدن.  
وقـــــــــال بـــن الدن يف الـــــــشـــــــــريـــــط
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العــراق "شغل" الـواليــات املتحـدة
عن حربها ضد االرهاب.
اكبر مطارده

وقـالـت ان "الشـريط يـذكـرنـا بـانه
بعـــد اربع سـنـــوات مـن اعـتـــداءات
11 ايلــول )2001( مــا زال اســامــة
بـن الدن الـــــذي يــتعـــــرض الكـبـــــر
عـمليـة مـطــاردة يف التــاريخ، حـرا
وانــنــــــا لــم نــتــمـكــن مـــن العــثــــــور

عليه".
وتــــــــابـعـــت ان "الـــتـحــــــــدي الــــــــذي
نواجهه يـكمن يف بتـقدمي اميـركا
بصورة متكـننا من احلـد من هذه
الــدعــوات الـــى القـتـــال ويجـب ان
تـكـــــون قــيــمــنـــــا مــــــاثلـــــة يف هـــــذا
الــسيــاق. علـينــا علـينــا ان نحـكم
بحـكم القانون ال ان نوجه رسائل
جتعلنا نبـدو على الدرجة نفسها

اعــتـقـــــــالـه". واضـــــــاف "انـه احـــــــد
االسبــاب التـي يجب ان يــستـقيل

دونالد رامسفلد من اجلها".
وانتقـد الـسنـاتـور الـدميـوقـراطي
ادارة بـوش خـصـوصــا لفـشلهـا يف
اســـــــر بـــن الدن يف تـــــــورا بـــــــورا يف
افغـانستـان نهايـة .2001 وقال ان
"خطـة الهجـوم علـى افغـانـستـان
التي لم تشمل ارسال قوات كافية
لـتــطــــويق تــــورا بــــورا )...( كــــانـت
احــــــدى االخـفقــــــات الـكــبــــــرى يف

احلرب ضد االرهاب".
واوضح ان "اســــامــــة بـن الدن مــــا
زال طلـيقــا حـــاليـــا الننــا تـــركنــاه

يفر يف تورا بورا".
مــن جهــتهــــا، رأت رئـيـــســــة جلـنــــة
االسـتخبــارات يف مجلــس النـواب
الـدميـوقــراطيــة جني هـارمـان ان
وجـــــــود القــــــوات االمــيــــــركــيــــــة يف

االميــركيــة "سي ان ان " انه يـريـد
ان يـكــــون علــــى عالقــــة بــــالــــوضع
ويــريــد اهـتـمــامــا )...( ويــريــد ان
يقــــــول انه مـــــا زال العــبــــــا" علـــــى

الساحة.
واكــد "اعتقـد انـه يجب ان نـأخـذه
علــى محـمل اجلــد"، مــشيــرا الــى
انـه "االرهـــــــــــاب مـــــــــــوجـــــــــــود فـعـال
والـــزرقــــاوي علــــى صلـــة بـنب الدن

وهو زعيم القاعدة يف العراق".
وانتقـد الـسنـاتـور الـدميـوقــراطي
جـــون كـيـــري الـــذي كـــان مـــرشحـــا
لالنـتخــابــات الــرئــاسيــة يف  2004
وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد رامـــسفلـــد
آخــذا علـيه فــشله يف اســر اســامــة

بن الدن.
ويف تـصـــريح لــشـبكــة الـتلفــزيــون
االمـيــــركـيـــــة "ايه بـي سـي"، اشــــار
كيري الى "عجز هذه احلكومة يف

حملة انتقادات امريكية واسعة ضد بوش ورامسفيلد
الخفاقهما يف اعتقال أو اغتيال بن الدن 

الوضـع برمـته يف الشـرق االوسط، مـؤكدا
انها تشكل "تهديدا على وجود" اسرائيل.
واشار التقرير الى ان دوال اسالمية اخرى
مــن الــــشـــــرق االوســـط قـــــد حتـــــذو حـــــذو
اجلـمهــوريـــة االسالمـيــة وتــسعــى حلـيــازة

القنبلة النووية.
واوصـى التقـرير الـدولة العـبريـة ب"ابقاء
االلتباس مخيمـا" بشأن احتمال حيازتها

اسلحة ذرية.
كمـا اوصى اجليش االسرائـيلي باالعتماد
علـى اسلحـته عن بعـد واسـتخبـاراته بـدل
حتـــــركـــــات القـــــوات وال ســيــمـــــا ملـــــواجهـــــة
مخـاطـر هجمـات بـاسلحـة غيــر تقليـديـة

ومخاطر ارهابية.
ودعــا الـتقــريــر الــى تعــزيــز االسـتقــرار يف
االردن معـتـبـــــرا ان هـــــذا الــبلـــــد يـــــرتـــــدي

"اهمية استراتيجية".
واخيـرا اوصــى التقـريــر بتحـويل اجمللـس
الـوطني للدفـاع الى هيئـة مركزيـة مكلفة
التخطيط خليارات احلكومة العسكرية.

القدس  اف ب
افــــاد تقـــريـــر اســـرائـيلـي مــصـنف "ســـريـــا
للغـاية" نـشرت صـحيفة هـآرتس خـطوطه
العــريضـة امـس االثـنني ان عــددا من دول
الـــشــــرق االوســط االسالمـيــــة قــــد حتــــذو
حـــــذو ايـــــران وتــــسعـــــى المــتالك الــــسالح

النووي.
والــتقـــــريـــــر الــــــواقع يف 250 صـفحـــــة مــن
اعداد جلـنة شكـلها رئيـس الوزراء الـسابق
اريـيل شــارون وهــو مخـصـص للـتحــديــات
االستـراتـيجيـة الـتي ستـواجههـا اسـرائيل

خالل العقد املقبل.
واللجـنة بـرئاسـة وزير املـاليـة السـابق دان
مـيـــريـــدور وبـني اعـضـــائهـــا وزيـــر الـــدفـــاع
السـابق مـوشيه اريـنس والـرئيـس السـابق
جلهـاز االمن الـداخلي )شـني بيت( عـامي
ايالـون وقد عقـدت 52 اجتمـاعا خالل 18

شهرا.
وذكـر التقـرير الـذي عرض علـى مسـؤولي
االمـن الــــرئـيـــسـيـني ان ايــــران قــــد تـبــــدل

ادعاءات ارسائيلية بسعي دول اسالمية المتالك األسلحة النووية 
غزة –القناة  

بــــرعــــايــــة وفــــد أمـنـي مــصــــري ، اتـفقـت
حــركتـا فـتح وحمــاس علــى انهـاء حـالـة
االحــــتـقـــــــــــان والــــتـــــــــــوتـــــــــــر يف األراضــــي
الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة والــتــي ســـــــادت عقــب
التصـريحات التي أطلقهـا رئيس املكتب
الـــسـيـــاسـي حلـــركـــة )حـمـــاس ( خـــالـــد

مشعل من دمشق أخيرا . 
وقــال قــادة من احلــركتـني للـصحــافـيني
انـه مت التــوصل الــى اتفــاق ينـهي حـالـة
االحـتقــان والتــوتــر الـتي ســادت الـشــارع
الـفلـــســطـيـنـي الـيــــومـني املــــاضـيـني يف

الضفة الغربية والقطاع. 
وذكــر املـتحــدث بـــاسم حــركــة )فـتح ( يف
قـطــاع غــزة مــاهـــر مقــداد ان الـطــرفـني
تـوصال التفـاق بعـد اجتمـاع مطـول بني
احلركتني بـرعاية الوفـد االمني املصري
النهــاء حــالــة االحـتقــان والـتــوتــر الـتـي
ســادت الـشـــارع الفلـسـطـيـنـي يف الفـتــرة

االخيرة. 

واضـاف الـبيـان املـشتــرك تاله مقـداد ان
الـطــرفـني اتفقـــا علـــى العـمل املــشـتــرك
لـتعــزيــز الــوحــدة الــوطـنـيـــة وتعـمـيقهــا
حيـث انهــا تــشكل الـضمــانــة احلـقيـقيــة
لـتحقـيق االهــداف الــوطـنيــة ولــضمــان

حقوق الشعب الفلسطينى املشروعة. 
واشـــــار الـــــى ان الــطـــــرفــني شـــــددا علـــــى
ضرورة تطـوير التضـامن والتالحم على
كــافه االصعــدة الفلـسـطيـنيـة الـشعـبيـة
والـرسميـة للـتصـدى للحصـار املفـروض

على الشعب الفلسطيني. 
ودعت احلـــركتــان الــشعـب الفلـســطيـني
الى احترام قـيادات الشعب الفلـسطينى
ورمــــوزه الــــوطـنـيــــة واالبــتعــــاد عـن لـغه
التشكـيك والتشويه واالسـاءة والتطاول

والتخوين. 
كذلك اكدت تواصـل العمل املشترك من
خالل تـشكـيل جلنه حـوار دائمـة ملتـابعـة
كـــافــــة القــضـــايـــا مبــــا يخـــدم املــصـلحـــة

الوطنية الفلسطينية. 

اتفاق فتح ومحاس عىل إهناء التوتر 

كامتاندو  اف ب
طـلبـت سفـارة الـواليـات املـتحـدة
يف كـــامتـــانـــدو امــس االثـنـني مـن
عـائالت دبلـومـاسـييهـا العــاملني
وبعض املـوظفني مغادرة الـنيبال
الــتــي تـــــشهــــــد مــنــــــذ اكــثــــــر مــن
اسبـوعـني تظـاهـرات عـنيفـة ضـد

نظام امللك جيانيندرا.
وقــــــالــت الـــــسفــــــارة يف بــيــــــان انه
ــــــــــــب مــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــائــــالت "طــــل
الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســيــني الـعـــــــامـلــني
واملـــــــوظفــني غــيــــــر االســــــاســيــني
مغــــادرة الـنـيـبــــال يف اســــرع وقـت

ممكن".
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دعوة عائالت الدبلوماسيني االمريكيني ملغادرة النيبال
بودابست  اف ب

حـقق حتــــــالف االشــتـــــراكــيــني
واللـيـبــــرالـيــني بقـيــــادة رئـيـــس
الــــــــــوزراء املــــنــــتـهــــيــــــــــة واليــــتـه
فـيـــريـنـتــس جـــورتــشـــانـي فـــوزا
تاريخيـا باحتفاظهـم بالسلطة
يف سـابقة يف اجملر منذ سقوط
الــنـــظـــــام الــــشــيـــــوعـــي واحالل

الدميوقراطية منذ 16 عاما.
وقــــد مــــددت واليــــة احلـكــــومــــة
بذلك وبـاغلبيـة اكبر. فـاحلزب
االشــتـــــراكــي وحلــيـفه احلـــــزب
الليبـرالي الصغيـر حصال على
211 مـقـعــــــــــــدا مـــــن اصـل 386
مقعـدا يف البـرملـان، مقـابل 164
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التحديات.
مــن جهــته، قــــال اوربــــان امــــام
مــؤيـــديه يف بــودابــسـت "نعــرف
كل النـتائج النهـائية وعلـينا ان
نهـنــــىء خــصــــومـنــــا"، محــمال
املـــنـــتـــــــدى الـــــــدميـــــــوقـــــــراطـــي
مــســـؤولـيـــة هـــزميـته لـــرفــضع
عقــد حتــالف مع حــزبه. وقــال
ان "الـذيـن يتحـدون ينـتصـرون
والـــــــذيــن ال يـفـعـلـــــــون ذلـك ال

ميلكون اي فرصة للفوز".
وتــشكل واليـة ثــانيــة حلكـومـة
سابقة يف اجملر وحدثا نادرا يف
اوروبـــــا يف مــــــرحلـــــة مــــــا بعـــــد

الشيوعية منذ 1990 .

مقعــدا الكبـر احــزاب املعـارضـة
اليمـينيـة بقيـادة رئـيس الـوزراء

السابق فكتور اوربان.
ــــــــــــــدى كـــــمــــــــــــــا حــــــــصــل املـــــنـــــت
الــدميــوقـــراطي احملــافـظ علــى

احد عشر مقعدا.
وحقـق فيــريـنتـس جــورتـشـــاني
)44 عــامــا( انـتـصـــارا شخـصـيــا
بــعــــــــــــــد ان اخــــــــــــــرج احلــــــــــــــزب
االشتــراكـي من حــالـــة اجلمــود
التي كـان يشهـدها مـنذ خـريف
.2004 وقـال ان "احلـزب انـتصـر
لكـن الـبلــد بــاكـمله سـيـــربح يف

املستقبل".
ودعـا اجملر الى االحتـاد ملواجهة

ـ ـ
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فوز حتالف االشرتاكيني والليرباليني يف املجر

اثينا - اف ب
دعــا الـــرئيــس اليــونـــاني كــارولــوس
بابـولياس تركيا الى القيام ب"ثورة
داخـليــة حـقيـقيــة" مبـــا يف ذلك يف
عالقـاتها مع الـيونـان كي تنجح يف

االنضمام الى االحتاد االوروبي.
وقال الرئـيس اليوناني خالل زيارة
لــوحــدة عــسكــريـــة يف شمــال شــرق
البـالد ان "اليــونــان تــأمل ان تــؤدي
الطـريق االوروبيـة امـام تـركيـا الـى

تطبيع كامل للعالقات الثنائية".
واضــاف "لـكن مـن اجل ذلك يـجب
ان تـراجع انقـرة مـواقفهـا النـاجتـة
عن سيـاستهـا اخلـارجيـة وان تقـوم

بثورة داخلية حقيقية".
واوضح "نـــامل ان تـتـــوفـــر الـــرغـبـــة
الــــضــــــــروريــــــــة لــــــــذلــك" واال فــــــــان
"االحتـــــــــــــــاد االوروبــــــي يــــــتــحــــــمــل
املــســـؤولـيـــة امـــام مـــواطـنــيه بعـــدم
قبـول انـضمـام دول الـيه ال حتتـرم

كليا قيمه ومبادئه".
وكـانت اليونـان التي بدأت يف 1999
تطـبيع عالقـاتهـا مع تـركيــا دعمت
قبل ستة اشهر فتح مفاوضات بني

ـ

 وقـتل اربعـة عـشــر شخـصــا علـى
االقـل وجــــــــــرح مـــئــــــــــات اخــــــــــرون
برصـاص قوات االمن منـذ بداية

هذا التحرك.
وقــال بــامـــديف غــوتــام املــســؤول
الــثـــــانــي يف احلـــــزب الــــشــيـــــوعــي
املوحـد يف النيبال، احد االحزاب
الــسبعــة التـي دعت الـى احلـركـة
االحتجــاجيـة ضـد عـاهـل البالد
الــذي استـاثــر بكـامل الـسـلطـات
يف اول شــبــــــاط 2005 "ســنــنـــظــم
تظاهرة حاشدة اليوم )الثالثاء(
واطلــب مــن الــــشعــب بـــــرمــته ان

ينزل الى الشارع".

 واضـــــافــت ان "علـــــى املـــــواطـنـني
االمـيــــركـيـني ايــضـــــا ان يغــــادروا

النيبال يف اسرع وقت ممكن".
وياتي هذا التدبير غداة تظاهرة
حـــــاشـــــدة جـــــديـــــدة دعــت الــيهـــــا

املعارضة.
وبــهـــــــــــــــــــدف اعـــــــــــــــــــادة ارســـــــــــــــــــاء
الدميـوقراطيـة التعدديـة املعلقة
مـنـــــذ حل الـبـــــرملـــــان عـــــام 2002،
اطلقت املعـارضة يف السادس من
نـيسـان بـالتنـسيق مـع املتمـردين
دعوة الضراب عام مفتوح تواكبه
تـظــاهــرات يـــوميـــة يغلـب علـيهــا

العنف.
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تركيا واالحتاد االوروبي.
من جــانب آخـر ســار اكثـر مـن الفي
ارمـنـي يف شــــوارع يــــريفــــان عـــشـيــــة
الـذكـرى ال19 لالبـادة االرمنيـة عـام
1915 يف ظـل االمــــبـــــــــــراطـــــــــــوريـــــــــــة
العـثـمــانـيــة وهـم يحــرقـــون االعالم
التـركيـة كاشـارة احتـجاج علـى عدم
اعتـراف انقـرة بـان هـذه اجملـازر هي

"ابادة".
وافـادت مراسلـة وكالـة فرانـس برس
ان املـتظـاهـريـن حملـوا 800 مـشعل
مت اشعـــالهـــا بـنـــار علـم تـــركـي كـــان

يحترق.
وســار املـتـظــاهــرون ومعـظـمهـم مـن
الــشبــان الــذيـن رفعــوا اعالم الــدول
الـتـي اعـتـــرفـت بـــاالبـــادة االرمـنـيـــة
وهـم يحـملـــون املــشـــاعل مـن وسـط
املـــديـنـــة الـــى نـصـب ضحـــايـــا ابـــادة

1915.
واوقعـت مجــازر 1915 مـليـــون قتـيل
حـسب يـريفـان و 300 الـى 500 الف
حسب انقـرة التي ترفض االعتراف
ب"االبادة" التي اعتـرفت بها معظم

الدول االوروبية.

اليونان تشرتط ثورة تركية
لدخول االحتاد االوريب

االمم املتحدة -رويترز
قـــــال اعـــضـــــاء يف مـجلــــس االمــن الـــــدولــي ان
الــواليــات املـتحـــدة تعـتــزم اجــراء تـصــويـت يف
اجمللــــس الــيـــــوم الــثالثـــــاء مــن شــــــأنه فـــــرض
عقوبـات على أربعـة سودانيـني بسبب ارتـكابهم
انـتهـــاكــــات يف اقلـيـم دارفــــور علـــى الـــرغـم مـن
معـارضــة روسيـا والـصني والـتي قـد تـنهي هـذا

االجراء.
ولـتـخفـيـف مخــــاوف الــــدول االفـــــريقـيــــة مـن
املــتــــــوقع ان يــــــوافق مـجلــــس االمــن يف نفــــس
الوقت على بيان أعدته تنزانيا يؤيد محادثات

دائـمـــا صعــوبـــة ازاء العقــوبــات ســواء يف هــذه
احلاالت او حاالت اخرى.

"نعتقـد ان مثل هـذا القـرار قــد يشـدد مـواقف
بعض االطراف يف املفاوضات."

وللصني مـصالح نفـطية يف الـسودان كمـا انها
تـزود حكـومـة اخلـرطـوم بـالـسالح. ولـكن واجن
قـــال "يـتـم دائـمـــا طـــرح هــــذه القــصــــة ولكـنـي
أعتقـد ان علينـا ان نكـون بنـاءيـن فيمـا يتعلق

بالسودان."
وتـسـانــد قطـر وهي الـدولـة العـربيـة الـوحيـدة
ضـمن اعـضـــاء مجلــس االمن الــدولـي روسيــا

والصني.
ووافـق مجلــس االمـن علـــى قـــرار يف اذار 2005
يـدعو لفـرض عقوبـات على االشخـاص الذين
يعــــرقلــــون جهـــود الـــسالم ويـنـتـهكــــون حقـــوق
االنـسـان أو يـنفــذون طلعـات جـويـة عــسكـريـة
علـى دارفـور. وامتـنعت روسيـا والـصني والـدول

االسالمية عن التصويت على القرار.
وتـفـجـــــــر صـــــــراع دارفـــــــور يف اوائـل عـــــــام 2003
عنــدمــا حـملـت قبــائل معـظـمهــا غيــر عــربيــة

السالح واتهمت حكومة اخلرطوم باالهمال.
وردت احلكومة بتـسليح ميليشيا عربية تعرف
بـــاسـم اجلـنجـــويـــد بـــدأت حـملـــة مـن اعـمـــال
القـتل واالغتـصــاب والقــرصنـة ادت الـى نـزوح
أكـثــر مـن ملـيــونـي شخـص الـــى مخـيـمــات يف
دارفور ويف تشاد. وتنفي اخلرطوم املسؤولية. 

سالم جتـــرى حتت اشــراف االحتــاد االفــريـقي
بني حكـومـة اخلـرطـوم وجمـاعتـني متمـردتني

يف ابوجا بنيجيريا.
ولكـن مــشـــروع القــرار الــذي سـيفــرض حـظــر
علـــــى الـــــسفـــــر وجتــمــيـــــد االرصـــــدة املـــــالــيـــــة
لـلسـودانـيني االربعـة أول عقـوبـات من اجملـلس
علـى املشـاركني يف صـراع دارفـور ورمبـا حتـبطه
روسيا والصني الـلتان جتادالن بـان هذا القرار

قد يتعارض مع عملية السالم.
وقــال واجن جـيــاجنـيـــا سفـيــر الـصـني يف االمم
املـتحـــدة االسـبـــوع املـــاضـي "كـمـبـــدأ عـــام جنـــد

واشنطن تستعد للتصويت اليوم عىل عقوبات دولية ضد سودانيني

املدى/وكاالت


