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NEWS & REPORTS

اجلدار الفاصل خطر على األردن

رغم بقاء اخلالفات التجارية بينهما

املعشر :مسار اجلدار يقضي على كل الفرص لقيام دولة فلسطينية
وتظاهرات حاشدة تضامنا مع بيت حانون
املدى  /وكاالت
حتذير
حذرت جـامعة الـدول العربـية الغـرب من الـتهديـد بفرض
عقـوبات علـى السـودان بشـأن االزمة االنـسانيـة يف دارفور يف
خطـوة يراها البعض يف العامل العربي على انها ذريعة امريكية
السقاط نظام حكم عربي آخر.
ويقول الـسودان ان الـضغوط بـشأن دارفـور اليت تقـول االمم
املتحـدة انهـا تـشهـد أسـوأ ازمـة انسـانيـة يف العـامل تـرمي إىل
تقـويض احلكـومة االسالمـية الـسودانـية الـيت أصاب الفـتور
عالقاتها مـع واشنطن بعد ان كانت قـد بدأت يف التحسن.وقال
حـسـام زكـي املتحـدث بـاسم اجلـامعـة العـربيـة ان كثـريين
سيقـولون ان االدارة االمريكـية وبعض الدول الغـربية وجدت
يف أزمة دارفـور ذريعة لـوضع احلكومـة حتت سيف العقـوبات
الدوليـة.وأضاف ان أي حظـر لن يسـاعد يف حل األزمـة ولكنه
سيثري استياء اخلرطوم.
اصابة
اعلن اجليـش االمريكي ان جنـديني امريكـيني اصيبـا جبروح
امس اخلميـس يف كمني نصـبه عناصـر ميليـشيا ضـد جنود
اجليـش االفغـاني اجلـديـد يف حمـافظـة غـور (وسط غـربي
افغانستان).
وجـاء يف بيـان للجـيش االمـريكي ان (عنـاصـر خـارجني عن
القانـون من امليليشيا االفغانية ،هـامجوا قافلة للجيش الوطين
االفغاني مشال عاصمة حمافظة شغشران).
واوضح املصـدر نفـسه ان (جنـديني امـريكيني وجـنديـا من
اجليـش الوطين االفغـاني اصيبـوا جبروح اثنـاء تبادل اطالق
النار) مع عـناصر امليليشيـا اليت هامجت بقذائف االر.بي.جي
واالسلحة اخلفيفـة.وكانت وزارة الدفاع االفغـانية حتدثت من
جانبها عن اصابة ستة جنود بينهم اثنان او ثالثة امريكيني.
حادث
اعـلنت وكالـة انباء االنـاضول الرتكيـة امس اجلمعـة ان حادث
اصـطدام بـني سيارة وشـاحنتني اسفـر عن مقتل  62شخـصا
وجــرح ثالثني آخـرين يف شـرق تـركيـا .ووقع احلــادث ليل
اخلميس اجلمعة قـرب تركان يف حمافظـة ارزنكان.وقد عملت
فرق االنقاذ طوال ليل اخلميس اجلمعة النتشار جثث الضحايا
الذين كانـوا داخل اآلليات الثالث واحـدها شاحنـة قادمة من
ايـران.وقتل سائقـا اثنتني من اآللـيات واصيب الثـالث جبروح
خطرية.وتعانـي شبكة الطرق يف تركيا من وضع سىء بينما ال
حيرتم الـسائـقون قـواعد الـسري ممـا يتـسبب بـعدد كـبري من
احلوادث.
وتفيـد ارقـام رمسيـة ان  2900شخـص قتلـوا وجـرح  95الفـا
آخرون يف حوادث سري يف .2003
تنديد
نـددت منظمـة (مراسلـون بال حدود) بـالتهـديد الـذي تلقاه
صحـايف لبناني اذ اكتشف رسـالة تهديد علـى سيارته يف صيدا،
عـاصمة جنوب لبنان ،كـما وجد قنابل يدويـة موضوعة على
السيارة.
وقد وجد علي حشيشو ،مـراسل وكالة صحافة عاملية وحمطة
(نيو تي يف) الـلبنانـية الفضـائية ،واملعـارض الشرس لـرئيس
الوزراء الـلبناني رفـيق احلريري ،رسـالة وثالث قنـابل يدوية
على زجـاج سيارته االمامي.وتطـالب الرسالة حـشيشو بالكف
عن بث معلومات عن مـدينة صيدا ،بسبب (عدم مصداقيته)
وتهـدد بـاسـتعمـال القنـابل اليـدويـة فعال اذا مل ميـتثل هلـذا
الـطلب ،وذلك حبسـب ما اعلنه الـصحايف املعين لـوكالـة فرنس
برس.اما الشرطـة اليت اعلمت مبا جرى ،فقـد اكتشفت قنبلة
يدوية رابعة حتت العجلة اخللفية للسيارة ،وفتحت حتقيقا يف
القضية.وقد ادان هذه احلادثة رئيس بلدية صيدا اليت يتحدر
منها الرئيس احلريري.
متديد
قرر جملس االمن الدولي متـديد مدة قوة الـطوارئ الدولية يف
لبنان (الفينول) ستة اشهر اضافية.
وهـذا القرار الـذي اختذ بـاالمجاع ،ميـدد مهمـة قوة الفـينول
اليت تنتهي يف نهاية متوز  ،حتى  31كانون الثاني .2005
ويـشري القـرار اىل (اهميـة وضـرورة التـوصل اىل سالم شـامل
وعـادل ودائم يف الـشرق االوسـط ،مبين علـى مجيـع القرارات
املتعلقة بهذا الشان).وقد انشئت قوة الفينول اثر اختاذ جملس
االمن القـرارين رقم  425و 426يف آذار 1978بهـدف التـاكيـد من
انسحاب اسرائيل من املنطقة وملساعدة احلكومة اللبنانية على
استعادة سلطتها.
ترشيح
قـبل جــون كـريي رمسـيـــا خالل املــؤمتـــر العـــام للحــزب
الدميوقراطي يف بوسطن تـرشيح احلزب له كمنافس للرئيس
احلالي اجلمهـوري جورج بوش يف انتخابات الـرئاسة يف تشرين
الثاني نوفمرب املقبل.
وقـال كريي يف الكـلمة الـيت تعد واحـدة من أهم كلـماته خالل
حيـاته الـسيـاسيـة إنه سيعـيد ثـقة الـشعب بـالبيـت األبيض
وسيستعيد مصداقية اإلدارة األمريكية.
وتعهـد كريي بـبذل قـصارى جهـده لتقـوية مـركز الـواليات
املتـحدة داخلـيا وخـارجيـا ،قائال (نـرغب يف أن يتـطلع اليـنا
اجلميع وليس فقط أن يرهبونا) .وقد وصف كريي االنتخابات
الرئاسية احلالية بأنها أهم انتخابات تشهدها الواليات املتحدة.
انفجار
اعلن متحدث باسم وزير الصحة البلجيكي رودي دميوت أمس
اجلمعة ان  14شخصـا على االقل قتلوا وجـرح مئتان آخرون يف
االنـفجار الذي وقع يف منطقة غيلـسغني الصناعية قرب آت يف
جنـوب بلجيـكا.وكـان التلـفزيـون البلجـيكي النـاطق بـاللـغة
اهلولنـدية اعلن ان  15شخصا علـى االقل قتلوا يف االنفجار الذي
وقع يف انبوب للغاز.
وقال كـريم ايبوركي املتحدث باسـم وزير الصحة ان املعلومات
املـتوافرة لدينـا حتى االن تفيد ان ( 14شخصـا على االقل قتلوا
وجـرح مئتان آخرون) بينم مئة مـصابون حبروق سيوزعون
على املستشفيات املتخصصة يف بلجيكا.
تراجع
اظهر استطالع للـرأي نشرت نتـائجه أمس اجلمعـة ان شعبية
الرئيـس االمريكي جورج بـوش تراجعت هـذا االسبوع خالل
انعقـاد مؤمتر احلـزب الدميوقـراطي يف بوسطـن وبات املرشح
الدميوقراطي يتقدم عليه خبمس نقاط.
واظهــر االستـطالع الـذي اجــراه معهـد (زغـيب امريكـا) ان
الـدميوقـراطي كـريي ومرشـح حزبه ملـنصب نـائب الـرئيس
جـون ادواردز سـيحصالن علـى  %48من االصـوات مقـابل %43
للثنـائي اجلـمهوريـني بوش ونـائبه ديك تـشيين.وقـد اظهر
االسـتطالع الـسابـق الذي جـــــرى يف الســـــادس والسـابع من
متوز ان  %46من االصـوات قد تـذهب للثنـــائي الدميـوقراطي
لكن  %46سيصـوتون للثنـائي اجلمهوري .وبـذلك تكون نـسبة
املرتددين يف التصويت ارتفعت من  %5اىل .%8
هدم
افــاد مصــدر امين وشهـود عيـان فلـسـطيـنيـون ان اجليـش
االسرائيلي هـدم جزئيـا منزلني لفلـسطينيـني خالل عملية
توغل فجـر أمس اجلـمعة يف بلـدة بيت الهيـا اجملاورة ملـدينة
بيـت حانـون احملتلـة منـذ شهر يف مشـال قطـاع غزة.وقـالت
املصادر ان (قـوة من اجليش االسرائـيلي مدعومـة بعدة اليات
وجـرافتني عـسكـريتني تـوغلت فجـر اليـوم اجلمعـة وسط
اطالق الـنار وقذائف املدفعية يف شـرق بلدة بيت الهيا وقامت
بهـدم منـزلني جـزئيـا).واشـار شهـود عيـان اىل ان اجلـرافـات
(دمـرت مسـاحـة واسعـة من االراضي الـزراعيـة يف البلـدة).

القــدس (اف ب)  -صــرح وزيــر
اخلارجيـة االردني مروان املعشر
يف حـديث لـصحيفـة (هــآرتس)
أمـس اجلمعـة ان اجلدار الـفاصل
املـثــري للجـــدل الـــذي تـبـنـيه
اسرائيل يف الضفة الغربية يشكل
خطرا على االردن.
وكـتبت الـصحيفـة مـلخصـة مـا
قــاله املعـشـر يف احلــديث الـذي
اجري اخلميس يف عمان ان املسار
احلـالي للجـدار يقـضي علـى كل
فرص قيـام دولة فلـسطيـنية يف
املـــــســتـقــبـل وســيـــــــدفـع
بـالفـلسـطينـيني اىل اهلجـرة من
الــضفـــة الغــربـيــة اىل االردن،
الوجهة الوحيدة املتوفرة هلم.
واضاف وزير اخلـارجية االردني
(جيب ان يدركـوا يف اسرائيل اننا
ال نعــارض بـنــاء اجلـــدار لكـن
اســرائيل ميـكن ان تـبنـيه علـى
حدود .)1967
واضـاف ان (بنـاء اجلـدار العـازل
علـى اراض فلسـطينيـة كمـا هو
خمـطـط له سـيقـسـم الـضفــة
الغـــربـيـــة اىل ثالثـــة اجـــزاء
وسيـضـطــر الفلـســطيـنيــون
للحـصول علـى اذن لالنتـقال من
مكان اىل اخر).
واشـــار اىل ان الفلــسـطـيـنـيـني
(سيواجهـون على االمـد الطويل
االحـتماالت التاليـة :اما احلصول
على اجلنـسية االسرائـيلية وهذا
امـر لـن حيصل او العـيش يف ظل
االحتالل اىل االبـد او اهلجـرة اىل
االردن واخليـار الـذي سـيتخـذه

الفلسطينيون واضح).
وتـابع ان هجـرة فلسـطينـية اىل
االردن سيكـون هلـا تــأثري (علـى
امننـا القومي) .هنـاك عدد كبري
من الفلـسطيـنيني يف االردن لكن
املـملكـــة ليـسـت وطنــا بــديال
لفلسطينيي االراضي احملتلة.
واكـد املـعشـر (يقـال اننـا نبـالغ
وردنـا هو انه خالل عشر سنوات
قـد يتغري الوضع ،وهذا االحتمال
قــد ال يبقــى مبـالغــة وجيب اذا
اقامـة دولة فلـسطينيـة واجلدار
العازل يلغي هذه االمكانية).
واجلـدار الـذي تقـدمه اسـرائيل
علـى انه (سياج مضاد لالرهاب)،
يعـتربه الفلـسطـينيـون (جـدارا
للـفصل العـنصـري) النه يقـضم
اجزاء واسـعة من الضفة الغربية
وجيعل من الـصعب اقـامـة دولـة
فلسطينية يف املستقبل.
وكـانت حمكمة العدل الدولية قد

سكــان مــدينــة بـيت حــانــون
احملتلة منذ شهر.
وشـارك قـرابــة الفي شـخص يف
التـظاهـرة اليت نـظمتهـا محاس
يف خمـيم جبـاليـا وسط هتـافات
تنـدد مبــواصلـة احـتالل بـيت
حانون.
وقـال فـتحي محـاد احـد القـادة
احملليني يف محاس يف كلمة القاها
علـــى املتـظــاهـــرين (نــرفـض
احـتالل بـيت حــانــون) وتــابع
(نطـالب شارون ان تـرحل قواته
مـن بـيـت حــانــون وسـيــاتـي
اجملــــــاهــــــدون لــيـفجــــــروا
مستعمراتك).وجـابت التظاهرة
اليت محل فـيها عـدد من اعـضاء
محاس جمسـما لقبـة الصخرة يف
القـدس شـوارع جبـاليـا قبل ان
تتفـرق يف هـدوء.ويف بلــدة بيت
الهيا شارك املـئات من االشخاص
يف التظـاهرة بـدعوة مـن اجلهاد
االسالمي احتجاجا على مواصلة
احـتالل بـيت حــانــون.ورددوا
هتافات تـدعو اىل تنفيذ عمليات
عـــسكـــريـــة ضـــد االهـــداف
االســرائيـليــة.وطــالب خــالــد
الـبـطــش احـــد قـــادة اجلهـــاد
االسالمي يف كلـمة (برفع احلصار
وانهــاء االحتالل) ملــدينـة بـيت
حـانـون.وختـضع بـيت حـانـون
لالحتالل االسـرائيلي منـذ شهر
حـيث بـدات اســرائيل عـمليـة
عــسكــريــة فـيهــا يف الـتـــاسع
والعـشــرين مـن شهــر يــونيــو
حــــــــزيــــــــران املــــــــاضـــي.

طلبت من اسرائيل يف التاسع من
متوز وقف العمل يف اجلدار وازالة
بعض اجزائه.
كمـا صوتـت االغلبيـة السـاحقة
من الـدول يف اهليئة العامة لالمم
املتحـدة يف  20متـوز علـى قـرار
يـفرض عـلى اسـرائيل ان حترتم
قرار احملكمة.
واعلنت اسـرائيل ان بنـاء اجلدار
سينـتهي يف  2005كما كـان مقررا
وقــد اكــدت ان مـســار اجلــدار
سيعـدل يف بعض املواضع ليقرتب
اكـثـــر مـن (اخلـط االخـضـــر)
الفـاصل بني اسـرائيـل والضفـة
الغربية.
من جـانب آخـر نظمـت حركـتا
املقـاومــة االسالميـة (محـاس)
واجلهـاد االسالمـي تظـاهـرات يف
خميم جبـاليا وبـلدة بيـت الهيا
اجملاورة يف مشال قطـاع غزة بعد
ظهـر أمس اجلـمعة تـضامـنا مع

تغري املعطيات االسرتاتيجية يف الشرق االوسط

.
صاروح جديد يصنع بيد اسرائيل عامل ردع جديد

القدس (اف ب)  -اعلـنت وزارة الدفاع
االسـرائـيليــة يف بيـان اخلـميـس ان
اســرائيل والـواليــات املتحـدة قـامتـا
بتجـربـة نـاجحـة الطالق صـاروخ
مضـاد للصـواريخ (حيتـز) (سهم) يف
قاعدة بوينت ماغو سي رانج يف والية
كـاليفورنيا االمريكيـة (غرب الواليات
املتحدة).
وقال البيان ان هـذه التجربة الـسابعة
من نـوعهـا تضـمنت اعـرتاض (هدف

يشـكل خطـرا علـى اسـرائيل حـسب
سـينـاريـو اعـد اسـتنـادا اىل الـواقع)،
موضحـا انه ما كـان من املمـكن اجراء
التجـربـة يف اسـرائيل (بـسبـب ضيق
االراضي االســـرائيـليــة والـظــروف
االمنية).
وتـابـع ان الصـاروخ (حـيتـز) اصـاب
اهلـدف احملدد الـذي اطلق من منـصة
حبرية حسب املعطيات احملددة.
ويف اتـصـــال هـــاتفـي مع حمـطـــة
التلفـزيون االسـرائيليـة العامـة ،قال
مـدير مشروع (حيـتز) اريه هرتزوغ
املـوجـود يف كــاليفـورنيـا (انه جنـاح
كامل .حنن سعـداء جدا  ،ونشعر بثقة
كبرية وهذا مربر).
واكـد هـرتـزوغ (سنــواصل تطـويـر
املشـروع ملـواجهـة تهـديـدات مقبلـة
وخـصــوصــا مـن ايــران وصــاروخ
+حيتـز +الـذي اصبـح عمليـًا ادرج يف
شبكتـنا الدفـاعية املضـادة للصواريخ
+حوما( +اجلـدار)).وصاروخ (حيتز)
قــادر علــى كــشف عــدة صــواريخ

واعرتاضهـا يف وقت واحـد ،عرب نـظام
الـرادار الذي زود به.وقـال التلفـزيون
االسرائيلـي ان هذه التجربـة الناجحة
تغري املعـطيات االسرتاتيجية يف الشرق
االوســــط ويفــرتض ان تـلعــب دورا
ردعيا يف مـواجهة سـوريا وخصـوصا
ايـران اليت تـطور مـشروعـا صواريخ
(شهاب )3-بعيدة املدى.
وكـان مشروع صـواريخ (السهم) اطلق
يف  1988مببادرة من الواليات املتحدة يف
اطار مشروع (حرب النجوم) للرئيس
رونـالـد ريغـان الـذي مت التخلـي عنه
رمسيــا يف .1993ومت تسـريـع املشـروع
بعـد حــرب اخلليـج ( )1991اليت اطلق
خالهلا العـراق  39صاروخ سكـود على
اسـرائـيل تسـببت يف سقـوط قـتيلني
وعــدد كبـري من اجلـرحـى واضـرار
مادية.وقامت الواليات املتحدة بتمويل
مثانني باملئة من كلفة اجليل االول من
الصواريخ.
ومنــذ  1991يـتقـــاسم االمـريكيــون
واالسـرائـيليـون متـويله بـالـتسـاوي.

االزمة الليبية السعودية
.
تطورات يف املخطط املزعوم إلغتيال ولي العهد
واشـنـطـن ،الــواليــات املـتحــدة السعودي

( CNN)--يـتـــوقع أن يعـرتف
أمـــريكـي مــسلـم ،بـتـــورطه يف
خمطط لييب مزعوم الغتيال ولي
العهـد السعودي األمـري عبد اهلل بن
عبـد العزيـز ،حبسب مـا علمت به
شبكة CNN.
يُشار إىل أن األمـريكي املسلم املدعو
عبد الرمحن العامودي ،غري متهم
مبخـطط االغتـيال ،إال أن مـصادر
حكــوميـة قـالـت إنه وافق علـى
الـتعـــاون الكـــامل مع املــدعـني
الفيـدراليني ،فيمـا أمساه مـسؤول
رفـيع يف احلكـومـة األمـريـكيـة (كان هذا الرجل فعال على صالت
(مبكـسب اسـتخبــاراتي حقـيقي واسعـة ،ويعــرف مجيع األطـراف
للواليات املتحدة).
املتورطة).
وكان العـامودي تـوصل اللتـماس هــذا وحتقق املـملكــة العــربيــة
قضائـي مع املدعني الفـيدراليني ،الـسعـوديـة والـواليـات املتحـدة يف
ويـتوقع أن يعرتف بالـتهم املوجهة املخطط املـزعوم لـلرئيـس اللييب
إليه واملتعلقـة بالتعـامل مع ليبيا ،معمّـر القذايف الغـتيال ولـ ّي العهد
خالل مثوله أمام حمكمة فيدرالية الـسعودي األمـري عبد اهلل بـن عبد
اجلمعة.
العـزيز ،حبسب السلـطات املختصة
وقـال املـسـؤول لـشـبكـة  CNNيف كلي البلدين.

ونفت لـيبيـا هذه املـزاعم معلـنة
أنها خاطئة.
أمـا الـتهم األخـرى اليت يتـوقع أن
يـعرتف بهـا العـامــودي ،فتــشمل
تقديـم معلومـات خاطئـة تتعلق
جبنـسيته ،وخـداع دائـرة اهلجـرة
وخمالفات ضريبية.
ويعـتقــد مـســؤولــون إن اتفــاق
االلـتماس سيـؤدي على األرجح إىل
انـــــزال عقــــوبــــة الــــسجـن.
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تركيــا وايــران توقعــــان
اتفاقــًا امنيــًا

طهــران (اف ب)  -وقـعت تـــركيــا
وايران يف الـيوم الـثانـي واالخري من
زيـارة رئـيس الـوزراء الـرتكي رجب
طـيب اردوغــان اىل طهــران اتفـاق
تعـاون يف جمــال االمن لـكنـهمـا مل
تـنجحــا يف تـســويــة خالفــاتـهمــا
التجارية.
وذكـر صحـايف من وكـالـة فـرانـس
بــرس ان احتفــاال رمسيــا لتــوقيع
اتفـاقـات كـان يفـرتض ان حيضـره
اردوغـان مساء اخلميـس ومسؤولون
ايرانيون الغي.
وقـال اردوغان للـصحافيـني (اعتقد
ان التعاون االمين بني البلدين يؤتي
مثاره).
وتريد تركيـا من سلطات طهران ان
تتعهـد رمسيـا مبكـافحـة متمـردي
حـزب العـمال الـكردسـتانـي الرتكي
االنفـصالي السابق الذي ينشط اليوم
باسم (مؤمتر شعب كردستان)
(كــونغـرا جـيل) ،وان تـدرج هـذه
املـنظمـة علـى الئحتهـا للـمنظـمات
االرهابية.
وقال نائب وزيـر الداخلية االيرانية
املكلف بالـشؤون االمنيـة علي اشقر
امحـدي لـوكـالـة فــرانس بـرس ان
ايـران وافقت علـى هذا الـطلب .ويف
املقـابل سـتتخـذ تــركيـا اجـراءات
ممـاثلة حيـال جماهـدي خلق كربى
حركـات املعارضـة املسلحـة للنـظام
االيراني.
واوضح امحـدي ان (ايـران وتـركيـا
قــررتــا اعـتـبــار حــزب العـمــال

الكـــردستـــاني وجمــاهـــدي خلق
جمموعتني ارهابيتني).
اال ان اخلالف االكرب يـتعلق بـاتفـاق
ابـــرم يف  1996لـبــيع انقـــرة الغـــاز
الطبيعي.
وكانـت تركـيا قـررت وقف استرياد
الغـاز يف حـزيـران  2002بعــد ستـة
اشهر من بـدئه بسـبب نوعيـة الغاز
الذي قـالت انهـا سيئـة وطلـبت من
ايران خفض سعره.
وقــال اردوغــان ان (قـضيــة الغــاز
نوقشت) ،لكـنه اضاف انها حتتاج اىل
مزيد من احملادثات.
ومل يتم التوصل ايضا اىل اتفاق حول
عقد الستثمار مطار طهران اجلديد
من قبل كونسورسيوم تقوده شركة
تركية.
ويف الثــامن من ايـار  ،اغلق اجلـيش
وحـرس الثــورة االسالميــة املطـار
متهـمني شـركـة (تـاف) الـرتكيـة
املكلفـة بتـشغيله بـانهـا مـرتـبطـة
(بالصهاينة).
واكـد مـسـؤولـون من اجلـانـبني ان
تسـوية هذه املـشكلة قريـبة ،لكن ايا
مـنهـم مل يـتــمكـن مـن اعــطـــاء
تـوضيحـات عن فـشلهمـا يف حتقيق
ذلك مساء اخلميس.
وكان يفـرتض ان يوقـع اتفاق ثـالث
حــول مـنح عقــد قـيمـته ثالثــة
مليـارات دوالر الول شبكـة خـاصـة
للـهاتف الـنقال يف ايـران اىل الشـركة
الرتكية (تركسيل) ،لكن اي تقدم مل
يسجل يف هذا اجملال.

العرب االمريكيون خيافون على مستقبل اسرهم

 % 40من الشعب االمريكي يدعم اعتقال العرب و املسلمني
دون ادلة على ادانتهم
B.C.C

اعـرب حنــو  % 60من املـسلـمني
العـرب يف الـواليـات املتحـدة عن
خماوفهم جتاه مستقبل اسرهم.
ويف دراسة مشلت ألف ومخسمئة
شخص قال ربع املشاركني إن أحد
أفراد أسرتهم قد تعرض لإلهانة
ألسباب عرقية أو دينية.
وكــان البــاحثــون قــد أجــروا
دراستهم على مدى ستة أشهر يف
والية ديرتويـت حول سلـوكيات
اجملتمـع االمريـكي منـذ أحداث
أيلـول جتـاه العــرب املقيـمني يف
الواليات املتحدة.
ووفقا للدراسـة فقد أيد حنو  %49منازهلم غري أنهم يشعرون مبزيد  ،علـى اسـتعــداد للـتنــازل عن
بعض حقـوقهم املـدنيـة اذا كان
من الـرأي العـام زيـادة مـراقبـة من اخلوف.
العــرب األمـــريكـيني .وتـــأتي وقـد زاد األمـر سـوءا إحـسـاس ذلك هـو الــسبـيل لــوضع حـد
الـنتائـج تأكيـدا ملا ذكـره معظم العـرب األمريكـيني بعدم احرتام لإلرهاب .ورغم ذلك فان أكثر من
العـرب واملـسلـمني منـذ أحـداث اجملـتـمع االمـــريكـي لــديـنهـم  %40من الـشعب األمـريكي يـدعم
اعتقـال العــرب واملسـلمني دون
سبتـمرب .ووفقــا للتقـريـر فـان اإلسالمي.
العرب األمريكيني ال خيتبئون يف غري أنهم ،وهو ما يـدعو للدهشة أدلة على إدانتهم.

باكستان تعتقل مسؤو ًال قياديًا مهمًا يف
تنظيم القاعدة
اسالم ابـاد (اف ب)  -اعلن متحدث باسم
وزارة الداخلـية الباكستانية ان السلطات
البـاكسـتانيـة اعتقلت مـسؤوال مـهما يف
تنـظيم القـاعدة االرهـابي تـبحث عنه
واشنــطن التهـامـه يف عملـييت تـفجري
سفــارتي الـواليــات املتحــدة يف كيـنيـا
وتنـــزانيــا يف . 1998واوضح املـتحــدث
فـيصل صـاحل حيـات ان امحـد خلفـان
اجلـيالنـي الـــذي حيـمل اجلـنــسـيـــة
التنـزانيـة وادرجه مكتـب التحقيـقات
الفــدرالـي علــى الئحـته للـمالحـقني
وحدد مـكافـأة قدرهـا مخسـة ماليني
دوالر ملن يـسـاعـد يف اعـتقــاله ،اوقف
االحــد مع  13شخصــا بينـهم اثنـان من
جنـوب افريقيا ،بعـد تبادل اطالق النار
مع الشـرطـة.وتتهم الـواليـات املتحـدة
اجليالني بـالتــورط يف عمليـيت تفجري
الـسفــارتني االمريكـيتني يف دار الـسالم
ونريوبي واللتني اسفـرتا عن مقتل 224
شخصـا بينهم  33امريكيـا ،يف السابع من
آب.1998وتـــابع حـيــات ان (اجلـيالنـي
اعتقل مع زوجته االوزبكية وشخصني
آخـرين من جنـوب افريقيـا واحملققون
حيـاولون حتديد هوية هذين الشخصني

االخـرييـن ودورهـمـــا يف الـتـنــظـيـم
االرهــابي).واوضـح حيـات يف حــديث
هليئة االذاعة الربيطانية (حاليا تعتقله
اجهـزتنـا االمنـية وحنـاول العثـور على
ارتـبــاطــات وشـبكــات اخـــرى له يف
باكستان).
ويف تصريح لوكالة فرانس برس اكد ان
(املعــتقل سـيخــضع لالسـتجـــواب يف
بـاكسـتان وبعـد ذلك سنـدرس اي طلب
امريكي لتسليمه) ،مشددا على ان عملية
اعتقاله قام بها باكستانيون حصرا.
وقال موقع مكتب الـتحقيقات الفدرالي
علــى االنرتنـت ان اجليـالني يـبلـغ من
العمـر ثالثني عاما ويعرف ايضا بامسي
(فوبـي) و(امحد التنزاني) .واشار اىل ان
وزارة اخلــارجيـة االمـريكيـة حـددت
مكـافأة قدرهـا مخسة ماليني دوالر ملن
يدلي مبعلومات تسمح بتوقيفه.
واكـدت مـصـادر امـنيــة ان اجليـالني
انتـقل اىل مدينـة غوجـرات الصنـاعية
قبل اربعـة اسـابـيع من تـوقيفه .وقـد
استـسلم مع املـوقـوفني اآلخـرين بعـد
معركـة طاحنـة استمرت حـواىل مثاني
ساعـات وادت اىل اصابة شـرطي جبروح

خطرية.
وقال مسؤول امـين كبري (لقد استسلموا
بعد ان نفذت ذخريتهم).
وتـابع ان اجهـزة االمن عـلمت بـوجـود
(ارهـابـيني اجــانب) بعــد ان اعتـقلت
رجال كان ينقل اليهم املواد الغذائية.
ورأى حيـات ان عـمليـة االعتقـال هـذه
تــشكل (جنــاحـــا كبـريا يف مكــافحــة
االرهاب).
واصـبحت بـاكـستـان حليفـة الـواليـات
املتحـدة يف احلـرب علـى االرهــاب اليت
اطـلقتها الواليات املتحدة غداة اعتداءات
احلـادي عشـر من ايلـول  2001اليت اعلن
تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
واجليالني هـو رابع قيـادي يف القـاعدة
يتم اعتقاله يف باكستان منذ توقيف ابو
زبـيدة احـد ابرز مـساعـدي بن الدن يف
آذار . 2002
وقد اعتقل رمزي بن الشـيبة احد كبار
قيــاديي القـاعـدة يف مـرفـأ كـراتـشي
اجلنوبـي بعد عـام واحد مـن اعتداءات
ايلول يليه خالد شيخ حممد الذي اوقف
يف آذار/مـــارس مـن العـــام املـــاضـي يف
روالــبــنـــــدي قــــــرب اسالم ابـــــاد.

جملس االمن يصوت على قضية دارفور

القرار حيـذر اخلرطـوم بتعرضهـا للعقوبـات يف حالـة تنصلهـا من تنفـيذ بنـوده خالل شهر
نيـويـورك (االمـم املتحـدة) (اف ب) -
اعلــن جملـــس االمـن الــــدولــي انه
سـيصـوت علــى مشـروع قـرار حـول
دارفـور اسقطت منه كلمـة (عقوبات)
ضد الـسودان اذا مل يـنفذ تـعهداته يف
انهاء حالة غياب االمن يف االقليم.
وقد بـرر وزير اخلـارجيـة االمريكي
كـولن بـاول الـتخلي عـن ادراج كلمـة
(عقـوبات) يف مشروع القرار االمريكي
حول االزمة يف اقليم دارفور السوداني
بـرغبة الـواليات املتحـدة يف احلصول
على تأييد اكرب عدد ممكن من اعضاء
جملــس االمن الـــدولي.وقــال بــاول

للصحافيـني (نريد احلصول على اكرب
دعم ممكن للقـرار .كلمـة +اجراءات+
ال تسـتبعـد اي شـىء ميكن ان يـشكل
اجـراء .يبـدو ان هـذه الـكلمـة تلقـى
قبوال اكرب من بعض اعضاء اجمللس).
وقال دبلـوماسـيون ان هـذه الصـيغة
اخلـامسة واالخرية مـن مشروع القرار
الذي اصبحت ترعـاه الواليات املتحدة
وبريطـانيا وفـرنسا واملـانيا واسبـانيا
ورومانيا بعـد ان تقدمت به واشنطن
وحـدهـا اوال ،تـتمـتع بفـرص كـبرية
العتمـادها.وقال احـد الدبلـوماسيني
لصحـافيني ان (الـنص سيحـصل غدا

علـى مـا بني  12و 15صـوتـا  ،هنـاك 12
صـوتــا اكيــدا).ويفرتض ان حيـصل
مـشروع القـرار على اصـوات تسع من
الـدول ال 15االعضـاء يف جملـس االمن
الـدولي واال يـستخـدم اي من البلـدان
اخلـمس (الـصني والـواليـات املتحـدة
وفـرنسا وبريـطانيا وروسيـا) الدائمة
العـضــويــة يف اجمللـس حق الـنقـض
(الـفيتـو) ضـده.وشطـبت من الـنص
كلمـة (عقـوبــات) اليت كــانت تـثري
حتـفظ سبع دول لـكن التهـديد قـائم
مبـا ان جملــس االمن يعـلن يف القـرار
(عزمه على التفكري يف اختاذ اجراءات

اخــرى مبــا يف ذلـك تلـــك الــواردة يف
املادة  41من ميثـاق االمم املتحدة ،ضد
احلكـومــة السـودانيـة يف حـال عـدم
احرتام بـنود الـقرار).وتـسمـح املادة41
للمجلـس بان يتخذ ضد بلد (اجراءات
ال تتطلـب استخدام القوة املسلحة) ،اي
فـــرض عقــوبــات.وشـكلـت كلـمــة
(عقوبات) هذه موضوع خالف داخل
اجمللـس.وقـد رأت الـدول الـسـبع اليت
عــارضـت ادراجهــا انهــا (لـن تكــون
مـثمــرة) .ومـن بني الــدول الـسـبع
الـصـني وروسـيـــا والـــدول الـثالث
االعضاء يف االحتـاد االفريقي (اجلزائر

وانـغوال وبـينني).وقـالت هـذه الدول
انهــا تـــرغب يف اعـطــاء احلكــومــة
السودانـية بعض الوقـت لتثبت حسن
ارادتهـا بعـد ان تعهـدت يف الثـالث من
متـوز لالمني العام لالمم املتحدة كويف
انان بـوضع حد ملـمارسـات ميـليشـيا
اجلنجويـد يف دارفور والسماح بوصول
املساعـدات االنسانية.ويطالب مشروع
القرار اخلـرطوم خـصوصـا بتنفـيذ
الـوعـود اليت قـطعتهـا يف الثــالث من
متـوز وتوقف وحتـاكم املسـؤولني عن
الفظـائع يف دارفور.ويـكلف اجمللس يف
قراره انـان بأن يـقدم تـقريـرا خالل

ثالثني يوما عن التقدم الذي احرز يف
هــذين اجملــالني.ويف حــال مل حترتم
اخلـرطوم هـذه املطـالب ،فـان جملس
االمن حيذر من انه سينظر يف (تدابري
اخرى) ضد احلكومة السودانية مبا يف
ذلك تلك الواردة يف املـادة  ،41اي فرض
عقـوبات.وقـال دبلومـاسي ان (الدول
الـثالث االعضـاء يف االحتـاد االفـريقي
قـالت انهـا سـتصــوت ملصلحـة الـنص
وهذا امـر بالغ االهميـة) .واضاف (لن
يتم التوصل اىل تسـوية مسألة دارفور
من دون تعـاون احلكومـة السـودانية،
ولذلك جيب ممارسـة ضغوط عليها).

