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NEWS & REPORTS

حتفظ سوري على (االصالحات) ورغبة تونسية يف االبقاء عليها

قمـة تونـس بدأت أعـماهلـا بغيـاب عدد كـبري من القـادة العرب
الـعمل العـربي املـشرتك
أمـــــام مفـرتق طــــرق
مال اهلل فرج

العمل العربي املشرتك يف قمة تونس أمام مفرتق طرق
فـأمـا أن يقـبل مبنـطق الـعصـر يف عـمليــات التغـيري
والـتحديث ،بـاجتاه متـكني اجلامعـة العربيـة من بدء
صفحـة جديـدة من مهمـاتهـا القـوميـة علـى خمتلف
الصعـد وال سيـما يف املـيدانـني السيـاسي واالقتـصادي
ومبا يعـزز من إمكـانات االرتقـاء بالـواقع العـربي إىل
آفاق البنـاء الدميقراطي ،والتطـور السلمي وحماصرة
اإلرهاب واجتـثاثه ،وبنـاء قاعـدة اقتصـادية سلـيمة
قادرة علـى املضي قدم اً يف عمليـة التكامل االقتصادي
العـربي ،وأمـا الـوقـوف يف نفـس الــواقع املتـخلف عن
الــركب العـاملـي يف ميــادين الـسيـاسـة واالقـتصـاد،
وهيكلية البنـاء احلقيقي للمجتمع احلـضاري املنشود
الـذي تكون فـيه مؤسسـات اجملتمع املدنـي إحدى أبرز
القواعد احليوية يف البناء الديناميكي.
*فعلـى مــدار احلقب املــاضيـة شهـد العـمل العــربي
تراجعات كبرية يف خمتلف امليادين ،ومما عمق من تلك
املشـاكل واملعـوقـات أمـام إرادة النهـوض والتجـديـد
اخلالفات الـعربيـة العربـية ،وغيـاب الدميقـراطية،
وازدواجية التعامل مع الشأن العربي.
*إن نـظرة واحـدة إىل الواقع العـربي الـراهن ،جتعلـنا
نقف أمـام حقيقة الـضياع الكـبري للثروات احلـقيقية
أما بسبب عدم توظيفها يف أماكنها احلقيقية أو بسبب
اإلهمال املتعمد لالستثمارات العربية ،مما أحلق أفدح
الضرر ليس باالقتصاد العربي ولكن باجملتمع العربي
قبل ذلـك وباإلنـسان العـربي .وتـؤشر اإلحـصائـيات
الرمسية أرقامـاً خميفة عن هجرة الكفاءات والطاقات
العربية إىل اخلارج حبث اً عن فرص عمل مناسبة!
*إن الواقع يـؤكد أن بعـض الدول العـربية وبـاألخص
النفطـية منها ،لو وظفت نصف استـثماراتها املستغلة
يف اخلــارج لصـاحل الـتنـميـة العــربيـة ،ملــا بقي هـذا
التخلف ،وملـا شهـدنـا هـذا املـستـوى املـؤمل من الفقـر
واجلوع والكوارث اإلنسانية يف بعض الدول العربية!
*إىل جانب كل ما تقدم فإن التساؤل األهم الذي يطرح
نفـسه ،مع وجـود جـامعـة الـدول العـربيـة عن مـدى
الصـالحيات اليت متـتلكها هـذه اجلامـعة وفق نظـامها
الـداخلي يف حمـاسبـة الـدول الـيت ال تلتـزم مبيثـاقهـا
وباتفـاقياتهـا املختلفة؟ وهل اسـتطاعت أو تـستطيع
فرض عـقوبـة انضـباطـية مـن أي نوع كـان ووفق أي
مستوى حبق من خيرق ميثاق اجلامعة وخيرج عنه.
*إن ميثـاق اجلـامعـة العـربيـة جيب أن يكـون شـام الً
ناضج اً مـوضوعي اً يـستجيب لكل مستلـزمات التطور
السـلمي الدميقـراطي للمجـتمع العربـي ،وباألخص يف
امليـدان االقتصـادي ،ومثلـما ميـتلك ميثـاق املنظـمة
الدوليـة فص الً خاصـاً بالعقـوبات هو الفـصل السابع،
لضمـان االلتزام الـدولي باملـيثاق ،وبقـواعد القـانون
الدولي ،فإن علـى اجلامعة العربية أن تفعل ذلك حتى
حترتم قراراتهـا ومصداقيتها وتنتـزع اهليبة العربية
والدولية اليت تستحقها.
*أما أن تبقى اجلامعـة العربية ،جمرد قـاعة خطابات
ليلقي الـرؤساء العـرب عرب ميكـروفانـاتها خـطبهم
احلـمــاسـيــة ويــذهـب كل لــشـــأنه دون االهـتـمــام
مبـستلـزمـات العمل العـربي املـشرتك ،ويف مقـدمتهـا
الـتكـامل االقـتصـادي ،ووحـدة املـوقف الـسيــاسي،
وحريـة انتقال املـواطنني بني دولـة عربيـة وأخرى،
وتـوحيـد العملـة العـربيـة ،وإلغـاء جـوازات السفـر،
وحـريــة تبــادل العمـالــة ،وسيـاســة االستـثمـارات
العربية ،فـإن هذا األمر سيجعل من اجلـامعة العربية
أشبه حبديقة اهلايـد بارك يف لندن ،جمرد ساحة أللقاء
اخلطب احلماسية دون أي فعل حقيقي على األرض.
تـرى أين يـتجه العمل العـربي املـشرتك .وأين سـيكون
مـوقع اجلامعـة العربيـة بعد قمـة تونـس؟ خطوة إىل
األمــــــــام أم مخــــــس خــــطــــــــوات إىل الــــــــوراء؟!

تونس (اف ب)
بـدأت القمـة العـربيـة اعمـاهلـا يف
تونس امس السبت مع تغيب عدد
كبـري من القـادة العـرب وال سيمـا
مـن دول اخللـيج يف وقـت يـتعـني
علـى القمـة اختـاذ قـرارات تتعلق
بـالعمليـة االسرائـيلية الـدامية يف
االراضـي الفلسـطينيـة والوضع يف
العــراق ومــوضــوع االصالحــات
العربـية .ووصل الرئـيس املصري
حسين مبـارك صباح امس السبت
اىل العــاصمــة التـونـسيـة حـيث
اسـتقبـله رئيـس الــوزراء حممـد
الغنـوشي ،كما افاد مـصور فرانس
بـرس .وال تزال تـونس ترتقب ان
يليب الـزعيم اللييب معـمر القذايف
الـدعوة للحـضور .وكان الـرئيسان
الـتونـسي زين العـابديـن بن علي
واجلزائري عبـد العزيز بوتفليقة
اتـصال بـالقـذايف مـســاء اجلمعـة
ملنـاشدته املـشاركـة يف القمـة ،كما
اكــد الـتلفــزيــون اللـييب .ولـكن
التلفـزيون اللييب نـوه اىل ان ليبيا
(يف طريقها اىل جتميد عضويتها يف
اجلامعـة العربـية) .كـما وصل اىل
الـعاصمـة التونـسية وفـد اعالمي
ليـيب كبـري كمـا و نـصب خـيمـة
كـبرية للـزعـيم اللـييب يف قـصـر
الضيـافة يف قـمرت ،يف الـضاحـية
الـشمـاليـة لتــونس .وكـان نـصري
اجلـادرجـي ،عضـو جملـس احلكم
االنتقـالي العراقي ،آخـر الواصلني
مسـاء اجلمعة اىل تونس .واختارت
نـصف الـدول العــربيـة تقــريبـا
املـشاركـة يف القمـة علـى مسـتوى
رؤسـاء الوزراء او وزراء اخلـارجية
وال سيـما منها البحرين اليت تولت
رئاسة القمة السنوية السـبقة منذ
انعقـادهها يف شـرم الشيخ يف 2003
ويفرتض ان تــسلم الـرئـاسـة اىل
الرئيس التونسي .وميثل البحرين
رئيـس وزرائها الـشيخ خليـفة بن
سلمـان ال خليفة .وال تـشارك من
دول اخلليج العـربيـة سوى قـطر
علـى مستوى القمة ممثلة بامريها
الشيخ محـد بن خليفة آل ثاني يف
حـني ميـثل الــسعــوديــة وزيــر
اخلـارجيـة سعـود الفـيصل الـذي
قدمت بالده وثيقة باسم (وثيقة
العهـــد) تـتـعلق بـــاالصالحـــات
وباعـادة هيكلة اجلـامعة العـربية
والـعمل العــربي املـشـرتك .وميثل

دول جملــس الـتعـــاون اخللـيجـي
االخـــرى رئيــس وزراء الكـــويت
الــشيـخ صبــاح االمحــد اجلــابــر
الـصبـاح ونـائـب رئيـس الـوزراء
العمـاني فهد بن حمـمود ال سعيد،
يف حـني ميـثل االمــارات حــاكـم
الـفجرية الــشيخ محـد بـن حممـد
الشـارقـي .ويشـارك اليـمن علـى
مـستوى رئيس الوزراء عبد القادر
بـــامجـــال .ولـبـت دول املغـــرب
العربي الـيت ساندت انعقـاد القمة
يف تونس منـذ تأجيل الـلقاء الذي
كـان مقـررا اصال يف اذار املــاضي،
دعـوة الرئيـس التونسـي فشاركت
علـى مستوى الرؤساء حيث حضر
اىل جانب عبـد العزيز بـوتفليقة،
رئـيس مـوريتـانيـا معـاويـة ولـد
طايع والعـاهل املغربي امللك حممد
الــســادس .ومـن القـــادة العــرب
االخـــريـن يــشـــارك يف القـمـــة
باالضافة اىل مبـارك رؤساء سوريا
بـشـار االسـد ولـبنــان اميل حلـود
والعــاهل االردنـي امللـك عبــداهلل،
ورئيس جزر القمر العقيد غزالي
عثمان ورئيس جيبوتي امساعيل
عـمـــر غـيـلله .امـــا الـــرئـيــس
الفلسطيين ياسـر عرفات احملاصر
يف مقـره يف رام اهلل منـذ اكثـر من
عــامني ونـصف فـسـيتــوجه اىل
الـقمـــة مبــاشــرة عـرب االقمــار
االصـطنـاعيـة كمـا اكــد مسـؤول
فلــسـطـيـين يف تــونــس .وميـثل
الـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة رئيـس
الدائرة السياسية ملنظمة التحرير
الفلـسـطيـنيـة فـاروق القــدومي
ووزيــر اخلــارجيــة نبـيل شـعث
ووزيـر شـؤون املفـاوضـات صـائب
عريقات.
ويشـارك السـودان علـى مـستـوى
وزيــر اخلــارجـيــة مـصـطفــى
امسـاعيل بعـد ان اعتذر الـرئيس
الـسـودانـي عمـر حـسـن البــشري
(السـبــــاب داخلـيــــة) .وميــثل
الـصــومــال رئـيــس احلكــومــة
الوطنـية االنتقـالية عبـد القاسم
صالد حسن.
ويتـوقع ان تتبنـى القمـة قرارات
(معتـدلـة) حـول العقـوبـات اليت
فـرضتهـا الـواليـات املتحـدة علـى
سـوريـا وقــرارا منفـصال يــدين
العملـية االسـرائيليـة الدامـية يف
رفح جنوب قطاع غزة.

اوبك....خالفات حول مستوى حصص االنتاج
امسرتدام (اف ب)
اعلن وزير الطـاقة القطـري عبد اهلل
بن محد العطـية انه من غري املرجح
صـدور قــرار رمسي حـول مـستـوى
حصـص انتــاج النفـط يف منـظمـة
الـدول املصـدرة للنفـط (اوبك)امس
السبت خالل االجـتماع غـري الرمسي
لــوزراء املنـظمـة الـذي سـيعقـد يف
امسرتدام .وكانت الـسعودية اقرتحت
علـى شركـائها يف اوبك رفع اكـثر من
مليوني برميل يف اليوم سقف االنتاج
احملدد حاليا ب  5,23مليون برميل يف
اليـوم.وقـال العـطيــة صبـاح امـس

الـسبـت للصـحافـيني (ال اعتـقد انـنا
سـنتخـذ قـرارا االن .لـست مـستعـدا
الختاذ قـرار ،عليـنا انتـظار اجـتماع
بـريوت) .وسيـلتقـي وزراء اوبك يف 3
حـزيران يف العاصمـة اللبنانـية لعقد
اجتماع وزاري جديد .وعلى الصعيد
نفـسه اعلن وزيـر الـنفط الـسعـودي
علـي الـنعـيـمـي امــس الــسـبـت يف
امـسرتدام انـه ميكن للـسعـوديـة رفع
انتــاجهــا النفـطـي اىل  10 ،5مليـون
برميل يـوميا مـقابل حصـة رمسية
حاليـة حمددة ضمـن منظمـة الدول
املـصـــدرة للـنفــط (اوبك) بـ678،7
ملـيــــون بــــرمــيل يــــومـيــــا.

مـديـر االونــروا :حجم الـدمـار يف رفـح يتجـاوز قــدرتنــا علـى اعـادة الـبنـاء

 25جثة تنتظر الدفن واكثر من  40قتي ًال آخرهم طفله يف الثالثة
رفح (قطـاع غزة) (اف ب) -اعترب
مديـر وكالـة االمم املتحـدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني
(اونـروا) بيـرت هانـسن ان الـدمار
الــذي حلق مبخـيم رفـح يتجـاوز
قـدرة االونروا عـلى اعـادة البـناء
وذلك خالل زيارة امس السبت اىل
املخـيم الــواقـع جنــوب قـطــاع
غـزة.وزار هـانـسن حـي الربازيل
ومـدرسـة يف رفح تـديـرهـا االمم
املتحـدة وجلأ اليهـا السكـان الذين
هدم اجليش االسرائيلي منازهلم.
وقـال هانسن لوكالة فرانس برس
“االمر مؤثـر جدا كمـا يف كل مرة
نشـاهد فـيها مـثل هذا العـدد من
املــدنـيـني يفقــدون مـنــازهلـم
وحيرمون من كل شيء”.
واضاف ان “النـاس يتوسلـون الينا
منحهم سقفـا بديال ومـواد اولية
لكـنـين ال اسـتـطـيع ان اعــدهـم
بــالكـثري الن مــستــوى الــدمــار
يتجاوز طاقتنا على اعادة البناء”.
واوضح ان هناك  25جثـة تنتظر
الـدفن يف رفح اال ان اهـالي هـؤالء
الـضحـايــا حمتجــزون يف حي تل
الـسلطـان الذي حيـاصره اجلـيش

وهـناك توافق بني الـدول العربية
بشأن وثيقـة االصالحات يف العامل
العــربي مع وجـود اقرتاح سـوري
بعدم اسـتخدام كلمـة (اصالحات)
بـاعتبـاره مصـطلحا غـربيـا ،لكن
مسـؤوال عربيـا قال امـس اجلمعة
يف ختام اجـتماع وزراء اخلـارجية
العـرب الـتشـاوري االخري عـشيـة
القمـة ان تغيري اسـم الوثيقـة امر
(شكلي).
ويتوقع ان تسـتمر القمة  24ساعة
وختتتم ظهراليوم االحد.
هذا وكـان وزراء اخلارجيـة العرب
قـد اجـتمعـوا مـســاء اجلمعـة يف
قمـرت مشـال تـونـس ملــدة اربع
ساعـات وذلك عـشيـة القمـة اليت
افتـتحت امـس الـسـبت ،واختـذوا
قرارا معتدال حـول العقوبات اليت
فـرضتهـا الـواليـات املتحـدة علـى
سوريـا وقرارا اخر حول رفح ،كما
افاد مـسؤول عـربي كبـري لوكـالة
فرانـس برس .واضـاف ان (القرار
يـطالـب اجملمتع الـدولي بتـشجيع
احلــوار (بني سـوريـا والـواليـات
املتـحدة) الن القـضايـا ال حتل عن
طـريق العقـوبـات) .واشـار اىل ان
وزراء اخلــارجيــة العـرب تـبنـوا
قـــرارا اخـــر حــــول العـملـيـــة
االســـرائيـليــة يف رفح .وقــال ان
(الــــوزراء وافقــــوا علـــى قـــرار
(مــسـتقل) يـتـعلق بـــالعـملـيــة
االسـرائيلية يف رفح والذي سيكون
خــارج البيـان اخلتـامـي للقمـة).
واضـاف ان (هـذا القـرار يـعرب عن

االسرائيلي.
حتمل االسم نفسه هم من الجئي
واضــــاف “نــــدعــــو اجلـيـــش 1948وابنــائهـم.وعنـدمـا كـان بـيرت
االســـرائيـلي اىل الـقيــام بلـفتــة هانسـن يزور احلي مسعت اصوات
انـسانـية ومتكـني هذه االسـر من طلقـات نـاريـة وظهـرت دبـابـة
اخلـروج” مـن احلي للـمشـاركـة يف اسرائـيلية يف الشارع.وقال هانسن
تشييع ابنائها.
بالنسبة للخسائر البشرية يف هذه
وقبل زيـارته حـي الربازيل قـال الفرتة القصرية فـانها من اسـوأ ما
هــانــسن “اتــوقع رؤيــة اضــرار رايت”.واضاف “هـذا يبدو شـبيها
جسيـمة والعـديد مـن االشخاص مبـا حــدث يف جنني” يف اشـارة اىل
وهم يكتشفـون مدى ما حلق بهم عملـية “السـور الواقي” الـيت شنها
من خـســائــر بعــد رفع حـظــر اجلـيـــش االســــرائــيلـي يف اذار
التجـول”.واضـاف “اتـوقع رؤيـة ونـيــســان  2002وكــانـت االوسع
الكـثـري مـن مـظــاهـــر الغـضـب نطـاقا يف االراضـي الفلسـطينـية
والـشعـور بـاليـاس”.وقــد التقـى منذ حرب حزيران.1967واستنادا
هانـسن عـددا من الـسكـان وسط اىل االمــم املـــتحـــــدة فـــــان 52
انقــاض منــزهلم الـذي دمــرته فلسـطينيـا اكثر مـن نصفهم من
القـوات االسـرائـيليــة .وابلغـوه املدنـيني و 23جنـديا اسـرائيلـيا
بغضبهم من عجز اجملتمع الدولي قـتلــوا يف خمـيـم جـنـني ،مشــال
عن وقف العـمليـة االسـرائـيليـة الـضفــة الغــربيــة ،خالل االيـام
الــيت اوقعـت  43قـتــيال مـنــــذ العـشــرة مـن املعــارك اليت دارت
انـدالعهــا الثالثـاء.وقـال نـبيل فيه.
الطهـراوي “ال نريـد تعويـضا عن وقال الطبـيب علي موسـى مدير
ارضنـا لكنـا نريـد ان نتـمكن من مـستـشفـى (ابـو يـوسف النجـار)
اعادة بناء منازلنا على اراضينا .ا بـرفح لـوكـالـة فـرانس بـرس ان
نريد الرحيل من جديد”.وسكان (الطفلة روان حمـمد ابو زيد اليت
خميم رفـح املتاخم للمـدينة اليت مل تتجـاوز ثالثـة اعــوام ونصف
العـام استشهـدت صباح اليـوم اثر
اصابتها بعيارين ناريني يف الراس
اطلقـهما اجليش االسـرائيلي جتاه
منـازل املواطـنني يف حي الربازيل
بــرفح) .واكــد شهــود عيـان ان
القـوات االسرائيـلية اطلقـت النار
اثنـاء حمــاولتهـا هــدم منـزل يف
املنطقـة .وقال احـد الشـهود ان
الطفلة روان (اصيـبت بالرصاص
اثنـاء تـواجـدهــا يف املنــزل مع
عـائلتـها واسـتشـهدت عـلى الـفور
حـيث مت نقلهـا يف سيـارة اسعـاف
اىل املــــــــســــتــــــــشـفــــــــــى).

تأييد الدول العربية لقرار جملس
االمن) الـذي ادان اسـرائـيل علـى
قتل فلـسطينيني وهـدم منازل يف
قـطــاع غــزة .واوضح ان القــرار
(يـطالـب اجملتمع الـدولي بـالعمل
وفـق روحية قـرار جملس االمن).
واشـــار مـن جهـــة اخـــرى اىل ان
الوزراء (قرروا ان يضعوا بني يدي
القـمة القرار املتعلـق بطلب سوريا
سحـب او عــــدم سحــب كلـمــــة
(اصالحـات) من الوثيقـة املتعلقة
بهذا املوضـوع).واضاف (ان القرار
سـيكــون للــرؤســاء) معـتـربا ان
(املـوضوع شكلـي وليس له اهـمية
كربى) .وكان عضـو يف احد الوفود
قـال ان مـشــاورات يف الكــواليـس
سـبقت االجـتمـاع بـشــأن وثيقـة
االصالحـات مـوضحـا ان (سـوريـا
تعتـرب ان ليـسـت هنـاك حـاجـة
السـتخـــدام عبــارة (اصالحــات)
وتـؤيد االكتفـاء بعبارة (التـطوير
والتحـديث) يف عنـوان الوثـيقة).
وقـال املـصـدر ان سـوريــا تعـترب
عبــارة (اصالحــات) مـصـطلحــا
غربيا .وقالت املصادر ان تونس من
الـدول اليت تـرغب يف االبقـاء على
عبارة (اصالحات).

بوش يـدعو الـكونغـرس للتـصويـت على مـشروع قـانون حـول الطـاقة
واشنطن (اف ب)
اعلن الـرئيـس االمريكـي جورج
بوش امـس السبت ان االقـتصاد
االمريكي علـى طريـق االنتعاش
ودعا الـكونغـرس اىل التصـويت
علـى مـشــروع القـانـون الـذي
عـرضه حـول الطـاقـة من اجل
خفض اسعار الـوقود يف الواليات
املتحـدة .وقـال بـوش يف كلـمته
االذاعة االسبـوعية ان (االسبوع
املاضي اتـى بادلـة جديـدة على
ان املزيد من االمريكيني جيدون
االن عــمال يف احنـــــاء الــبالد).
واضـاف (وطنيا ،لقد كسبنا 288

دعوة ألستئناف احلوار يف ساحل العاج

اديس ابابا (اف ب)
دعـــا رئـيــس جلـنـــة االحتـــاد
االفـريقي الفـا عمر كـوناريه اىل
(استئناف احلوار) يف ساحل العاج
واىل (عـــودة مجــيع املـمــثلـني
املعنـيني اىل حكـومـة املصـاحلـة
الوطنـية) وذلك يف بيـان نشر يف
اديس ابـابـا .وجـاء يف البيـان ان
(رئيـس اللجنـة يـوجه نـداء اىل
مجيع االطـراف العاجيـة لضبط
النفـس واالمـتنـاع عـن اي عمل
مـن شـــأنه ان يــزيــد الـــوضع
تعقيـدا .وحيثهم على خلق مناخ
الثقـة الـذي ال بـد مـنه من اجل
اسـتئنـاف احلـوار وعـودة مجيع

املمـثليـني املعنـيني اىل حكـومـة
املصـاحلة الـوطنيـة) .واضاف ان
كـونـاريه (جيـدد التـأكيـد علـى
عـزم االحتـاد االفــريقـي العـمل
بـالتشـاور مع شركـائه ،من اجل
اسـتئناف فاعل لعملـية املصاحلة
الـــــوطــنــيـــــة) يف ســــــاحل
العـاج.واوضح انه (يـوجه نـداء
ملحـا اىل رئيـس اجلمهـورية واىل
االطـراف العـاجيـة االخـرى كي
يـضعوا اعـماهلم يف اطـار تطبيق
اتفاق ليناس-ماركوسيس) مشريا
اىل ان (وحــده مثل هــذا التعهـد
يتيح حتقيق الـسالم واالستقرار
يف ســــــــــــاحـل الـعــــــــــــاج).

مـساعـدات انسـانيـة املانـية اىل الـسودان
كولون (املانيا (اف ب)
اعلنـت منـظمـات انـسـانيـة
املــانـيــة عــدة عـن ارســال
مساعدات انسـانية عاجلة اىل
مـنــطقـــة دارفـــور بغـــرب
السـودان.وقال متحـدث باسم
هذه اجلمعيـات ان القرار جاء
بعــد ان قـــررت احلكــومــة
الـسودانـية اخلـميس تـسهيل

االصالحات ...و التحالفات

من جــانب اخــر بــدلت خـطــة
االصالحـات العــربيـة يف الـشـرق
االوسـط خــارطــة الـتحــالفــات
التقلـدية يف الـعامل العـربي فضال
عن تـصنيف هذه الدول من حيث
الـــوزن واالهـمـيـــة ،كـمـــا يـــرى

مسـؤولـون وحمللـون سيـاسيـون.
ويفـرتض ان يقــر القــادة العـرب
خالل القمـة العـربيـة اليت بـدأت
اعمـاهلــا امس الـسبت يف تــونس،
وثيـقة عـربيـة لالصالح تبنـاها
وزراء اخلـارجيـة يف تونـس .وقال
مسـؤول عـربي لـوكـالـة فـرانس
بـرس (هـذه الـوثيقـة اظهـرت ان
التحـالفات يف العامل العربي ختضع
للتبدل ومل تعد نفـسها اليت كانت
قــائمــة يف مــا يـتعلق بــامللفــات
الـسياسـية الكربى) .وكـانت الدول
اليت تعترب (معـتدلة) ومقربة من
الغــرب مثـل مصـر والـسعـوديـة
واالردن تـقف عــــادة يف جــبهــــة
مـوحـدة يف مـا يـتعلق بــامللفـات
اخلاصـة بعمليـة السالم يف الـشرق
االوسط.ولكن يف ما يتعلق بقضية
االصالح ،فــــان هــــذه الــــدول ال
تنضـوي كلها بالضرورة يف معسكر
املعتـدلني .يقــول حملل سيـاسي
عربي ان (السعودية تتبنى موقفا
غري متحمس من هذه القضية) يف
حني ان ولي العهد الـسعودي الذي
يقـود عـادة وفـد بالده اىل القـمم
العـربية قرر عدم املشاركة يف قمة
تـونـس حيث تـشكل االصالحـات
العربية العنوان العريض الرئيسي
هلــا .واضــاف احمللل (ان املـملكــة
الـسعــوديــة الـيت تعــارض عــادة
املواقف السورية حول السالم تقف
الـيوم يف املعسـكر نفسه مـع سوريا
الـيت مل تكن نـاشطــة كثريا يف مـا
يتـعلق مبـلف االصالحــات) .امــا

مصر ،فان موقفها (غامض) حول
االصالحــات ،رغم مـشــاركتهـا يف
اعداد هـذه الوثيقـة .يقول احمللل
الـسيــاسي (لقــد التـزمـت مصـر
بـالوثـيقة لكـنها ليـست متحمـسة
جــدا لتـطبـيق االصالحــات اليت
ميـكن ان تهــدد التـوازن اهلـش يف
البالد) .ورغم ان الـدول العربـية
تـنظـر عــادة اىل االردن علــى انه
دولـة صغرية لـيس هلـا الكـثري من
الوزن ،اال ان اململكة اهلامشية تبدو
الـيــــوم (رائــــدة) يف قــضـيــــة
االصالحـات وتـؤدي دورا مـشجعـا
للعـملـيـــة ،حبــسـب هـــذا احمللل
السـياسـي .ويرى مـسؤول عـربي
انه ،اىل جــانب االردن الـذي اطلق
عملية تعزيـز الدميوقراطية ،فان
(دوال صغرية) اخـرى مثل الـيمن
وقطـر والبحـرين وتونـس ،تبدو
اليـوم (رائدة) يف عـملية االصالح.
واضـاف هذا املـسؤول طـالبـا عدم
الـكـــشف عـن هــــويــته (ان دول
اخلليج العـربي مل تعد يف معـسكر
مـوحـد يف قـضيــة االصالحـات،
فالـسعوديـة ،ابرز هـذه الدول ،مل
تعـد منـسجمـة مع غـالبيـة هـذه
الــدول اليت تـشهـد حتـركـا علـى
مستوى االنفتاح السياسي).
وقـال مـسـؤول عــربي اخـر (ان
الوثيقـة العربية لالصالح اطلقت
جـدال ســوف يكــون من الــصعب
جتـاهله من االن فـصاعـدا) .وقال
املـســؤول (للمــرة االوىل ،تصـادق
الــدول العـــربيــة علــى وثـيقــة
تتحـدث بوضوح عن قضـايا كانت
مـوضع جتاهل منهـا لوقت طويل،
اي الدميوقراطية وتقاسم السلطة
واحلـريات الـعامـة وحقـوق املرأة
واالصالحـات يف القـضاء وحتـرير
الـتعليم واالقتـصاد) .وقـال معلقا
(ان التزام دول عـربية على سبيل
املثال ،القضاء عـلى اشكال التمييز
ضـد املـرأة ،كـان مـسـألــة ال ميكن
تصـورها حـتى فرتة قـريبة) .ويف
هذا االطـار ،رغم ان تطبـيق بنود
هــذه الــوثـيقـــة سيـتم حبــسب
خصوصيات كل دولة ومع مراعاة
الـوتـرية املنـاسبـة هلـا ،فـان تـبين
وثيقـة مـشرتكـة وعـلنيـة تلتـزم
فـيهـا الــدول العــربيـة تـطبـيق
اصالحـــــات يعـتـرب (حلــظــــة
تارخيية) ،حبسب هذا املسؤول.

وصول املـساعـدات االنسـانية
اىل منطقة دارفور .واضاف ان
مــــا بــني ثالثــني واربعـني
منـظمـة انـســانيــة بصـدد
تنظيم ارسال مساعدة عاجلة
سـتنـطلق جــوا الـثالثــاء او
االربعـاء وتتضـمن خصـوصا
ادويـة ملعاجلة حـواىل عشرين
الف شـخص ملدة ثالثـة اشهر.

الف وظيفـة يف نيـســان والبالد
خلقـت اكـثــر مـن  1،1ملـيــون
وظيفـة جديدة منذ اب املاضي.
لقـد تــراجع معـدل الـبطـالـة
بـانـتظــام واستقــــر االن علـى
نــسـبـــة  %6،5مقـــابل  %3،6يف
حــزيــران املــاضي ،اي اقـل من
معـدل الـبطـالـة يف السـبعينـات
والـثمـانـينــات والتـسعـينـات).
وتـشكل مـسـالــة العمـالـة احـد
املــواضيع الـرئيـسيـة يف محلـة
االنتخابـات الرئاسيـة يف تشرين
الثاني املقبل اليت يـتنافس فيها
بـوش مع الـدميـوقـراطي جـون

كـريي .لكـن االزمـــة يف العــراق
وارتفـــاع اسعـــار الـــوقـــود اىل
مستـويات قيـاسية يف الـواليات
املـتحـــدة اثـــرا علـــى حتــسـن
االقتصـاد ما عـزز مواقع كريي.
وقــال الـــرئيـس االمـريكي (يف
نهــايــة االسبــوع يف امــسرتدام،
يلـتقي وزيـر الطـاقـة سبـنسـر
ابراهـام منتجي النفط العامليني
لــبحـث مـبــــادرات ميـكـن ان
يتخـذونهـا ملسـاعـدة االقتصـاد
االمـريكي) .وتـابع بـوش (لقـد
عـرضت علـى الكـونغـرس قبل
ثالثـة اعـوام سيـاســة للطـاقـة

تلـيب احتيـاجـاتنـا علـى املـدى
الــطــــويـل) معـتـربا ان هــــذه
الــسيــاســـة (جتعل الــواليــات
املتحدة اقل اعتمادا على مصادر
الــطـــــاقـــــة االجـنـبـيـــــة).

مشروع البيان اخلتامي لقمة تونس
التأكيـد على دور االمم املتحدة يف نقل الـسلطة وانهاء االحتـالل األمريكي االجنيب للعراق
تـونس (ا ف ب) -يف ما يـأتي النقاط
الرئيسيـة يف مشروع البيان اخلتامي
للقمـة العربـية املـنعقدة يف تـونس
والـذي حصلت وكـالة فـرانس برس
على نصه:
* االلتـزام مببـادرة السالم الـعربـية
واعتبارهـا املشروع العـربي لتحقيق
الـسالم العــادل والشـامل والـدائم يف
املـنــطقـــة ورفـض املـــواقف الـيت
تتعارض معها ومع قواعـد الشرعية
الدوليـة ومرجعيـات عمليـة السالم
اليت جـاءت يف اخلطـابني املتبـادلني
بـني رئيـس الــوزراء االســـرائيـلي
والـرئيـس االمريكي مبـا يف ذلك تلك
الـيت تسـتضـيف نتـائج املفـاوضـات
حول مسائل الوضع النهائي.
* يـؤكــد القــادة علــى ان عمـليـة
الـسالم كـل ال يتجـزأ وقــامت علـى
اسـاس الـشـرعيـة الـدوليـة ومبـدأ
االرض مقـابل الـسالم ومــرجعيـة
مؤمتـر مدريـد وبنـاء عليـه فانه ال
حيـق الية جهة مهمـا كانت ان جتري
اي تعـديل علـى اي من املـرجعيـات
اليت قـامت عليهـا العمليـة السلمـية
لغـايـات التـنصـل من التـزامـاتهـا او
الرتاجع عـنها وعمـا وقعت عليه من
اتفاقيات.
* يقـرر القـادة التـحرك عـلى كـافة
املستويـات لرفع احلصـار عن الشعب
الفـلسـطيين والـرئـيس عـرفـات يف
اطـار خطـة عربـية ويـطلبـون من
اللجنة الـرباعيـة واالدارة االمريكية
واالحتـــاد االوروبي الـضغـط علــى
اســرائيل الختــاذ خطـوات عـمليـة
وفعالـة للسـماح له بـالتنقل حبـرية
تامة.
* يـطالـب القادة الـرئيـس االمريكي
بـااللتزامـات الواردة يف رؤيتـه لقيام
دولـة فلسطينية قابلة للحياة جبانب
اسرائيل وااللتزام مبرجعيات عملية

الـسالم املـتمـثلــة يف قــرارات االمم
املتحـدة ذات الصـلة ومـبدأي االرض
مقـابل السالم وعـدم جواز اكتـساب
االراضي بـالقــوة واعتبـار ان كل مـا
يـتـصل بــالـــوضع الـنهــائـي يـتـم
بـالتفـاوض عليه من الـطرفني دون
شروط او وعود مسبقة.
* يــؤكـــد القــادة ان اي انــسحــاب
اسرائيلي مـن االراضي الفلسطـينية
احملتلة جيب ان يكـون شامال وناجزا
من مجـيع هــذه االراضـي ومنـهيــا
الحتالهلا وان يتم حتت اشراف دولي
وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
* يؤكد القادة ادانتهم الرهاب الدولة
الذي متـارسه احلكومـة االسرائـيلية
ومــؤسسـاتهـا العـسكـريـة واملتـمثل
بسـياسـة العقـاب اجلمـاعي وتـدمري
البـنيــة التحـتيــة الفلـسـطيـنيـة
واسـتمــرار القتـل العمـد واغـتيـال
القيــادات والتـوسـع يف االعتقـاالت
واحـتجـــاز االآلف مـن املـــواطـنـني
الفلـسـطـينـيني ويـطــالـب القــادة
اجملـتـمع الــدولـي وبــشـكل خــاص
جملــس االمن واعـضـاءه الـدائـمني
واجلـمعيـة العـامـة بــالعمل الفـوري
لـوقف هـذه اجلـرائم واجملـازر اليت
تــرتـكب يـــوميــا حبق املــدنـيني
الفلسطينيني العزل.
* يؤكـد القادة علـى عروبـة القدس
وعــــدم شــــرعـيــــة االجــــراءات
االسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيري
طبـيعتهـا وتـركيـبتهـا الـسكـانيـة
واجلغرافية ويدينـون اقامة احلائط
العنصري املـسمى ب(غالف القدس)
والـذي يــستهـدف تقـطيع اوصـال
القدس وعزل سكانهـا الفلسطينيني
عن امتـداداهم الطـبيعي يف الـضفة
الغربية.
* يؤكد القـادة جمددا دعمهم الكامل

واحلـازم لقرار اجملتمع الدولي باعادة
كامل اجلوالن السوري احملتل اىل خط
الـرابع من حـزيــران  1967واستنـادا
اىل اســس عمـليــة الـسالم وقــرارت
الشرعية.
* يـؤكد الـقادة علـى الدور املـركزي
لالمـم املتحـدة يف تهـيئــة الظـروف
لنقل السلطة للـشعب العراقي حبلول
التـاريخ احملدد ويدعـو القادة جملس
االمن اىل اختـاذ االجـراءات الالزمـة
النهــاء االحـتالل وانـسحــاب قــوات
االحـتالل مـن العــراق ومـســاعــدة
الشعب العـراقي علـى استعـادة كامل
سيادته على ارضه كما يؤكدون على
ضرورة اضطالع االمم املتحدة بدور
مـركزي وفعال يف العـملية السـياسية
وبنـاء مــؤسسـات الـدولـة ويكلفـون
االمني العام جلـامعة الدول الـعربية
بتعزيز التعـاون مع اجلهات العراقية
ومع االمـم املتحـدة مـن اجل تيـسري
انتقـال السلطـة والسيـادة اىل الشعب
العراقي يف املوعد املذكور.
* يــديـن القــادة بـشــدة اجلـــرائم
واملمـارسات الالخالقية والالنـسانية
الـيت ارتكبها جنـود وقوات االحتالل
ضد املعـتقلني العراقيـني يف السجون
واملعـتقالت ويـطــالبـون بـاحـالـة
مـرتكيب هـذه اجلرائـم واملسـؤولني
عنهـا اىل القضاء كـما حيملـون سلطة
االحتـالل املسـؤوليـة الكـاملـة هلـذه
املمارسات كما يدين القادة االستخدام
املفــــرط للقـــوة مـن قـبل قـــوات
االحتالل ويؤكدون ادانتهم الشديدة
للتفجـريات االرهابيـة اليت حتدث يف
العـراق وتـودي حبيـاة املـدنـيني من
االبرياء من الشعب العراقي.
* يؤكدون جمـددا دعوتهم اىل اخالء
منطقـة الشـرق االوسط من اسـلحة
الـدمـار الشـامل ويطـالبـون بـالـزام
اســــــــــــرائــــيـل ـبــــــــــــذلـــك.
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