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انتخابات
اعلن االمني العـام للجنـة املركـزية االنـتخابـية الفلـسطينـية
علـي اجلــربــاوي يف رام اهلل يف الــضفـــة الغــربـيــة الــسـبـت، ان
الفلـسـطـينـيني يــأملــون بــاجــراء انـتخــابــات عــامــة يف ربـيع
.2005 وقـال اجلـربـاوي يف مقـر الـرئيـس الفلـسطـيني يـاسـر
عـرفات وبحـضوره عـند بـدء عملـية حتـديث سجل النـاخبني
التي يفتـرض ان تنتهي خالل شهر علـى حد قوله، )نامل يف
التـمكـن من اجــراء انـتخــابــات عــامــة )رئـــاسيــة وتـشــريـعيــة
ومحـليــة( الــربـيع املقـبل(. واضــاف سـيلــزم االمــر بعـــد ذلك
ثالثـــة اشهـــر لـتـنـظـيـم هـــذه االنـتخـــابـــات العـــامـــة. واوضح
اجلــربـــاوي ان الف مكـتب فـتح الـسـبت يف الـضفــة الغـــربيــة
وقـطــاع غــزة يف اطــار عمـليــة حتــديـث سجـل النــاخبـني. من
جهـته قــال عــرفــات لــدى تــسجـيل اسـمه امــام الـصحــافـيني
)نـحن فخورون بـالدميـوقراطيـة الفلسـطينيـة وانه شرف لي

ان اسجل اسمي على السجل(.
انتقادات

بــدأت الـهنــد وبــاكــستـــان يف نيــودلهـي اول محــادثــات وزاريــة
بـينهمـا منـذ ثالث سـنوات حـول مسـالة كـشمـير الـتي يتـنازع
عليهـا البلـدان وسط حـرب كالمـية حـول هذه االزمـة. وسبق
االجـتـمــاع انـتقــادات مـتـبــادلــة بـني الـطــرفـني حـيـث اتهـمـت
نيـودلهي اسـالم اباد بـانهـا تعتمـد مقـاربة احـادية يف كـشمـير
واعلـنت ان تـسلل االنـفصـالـيني يجـب ان يتـوقـف قبل احـراز
اي تقدم جـدي. من جهتـه اتهم كاسـوري الهند قـبل مغادرته
الـى نيـودلهي، بـانهـا غيـر جـديـة يف محـاولتهـا حل النـزاع يف

كشمير.
تهديد

اعـلن وزيــر اخلـــارجيــة االيـطـــالي فـــرانكــو فـــراتيـني ان وزيــر
اخلــارجـيـــة الفلــسـطـيـنـي نـبـيل شعـث هــدد بـــالقـتل بعــد ان
اجرى محادثـات سالم مع نظيره االسرائيلـي سيلفان شالوم

يف ايطاليا. 
واكـد فــراتينـي ايضـا، ان -عـمليـة الـسالم يف مـأزق. وذكـر بـانه
جنح -بعـــد عـــدة اشهـــر مـن انعـــدام الـثقـــة- يف دعـــوة شعـث
وشالوم الـى اجتماع يف نهاية اب يف رميـيني يف ايطاليا حيث
التقـى الـرجالن. وقـال فــراتيـني وبعــد ذلك، مت تهـديـد وزيـر
اخلـــارجـيــــة الفلــسـطـيـنـي بـــالقـتل بـــدون اعـطـــاء تفـــاصـيل

اضافية.
تدخني

تـبنت الـسلطـات يف واليـة جيغـاوا يف شمـال نيجيـريـا قـانـونـا
يحـظــر الـتــدخـني يف االمــاكـن العــامـــة ويعــاقـب اخملـــالفـني

بالسجن شهرا واحدا او دفع غرامة مالية. 
وأعلن سالي عـثمان رئيـس جلنة الـصحة يف جمعيـة جيغاوا
يف اتصال هاتفي مـن دوست عاصمة هـذه الوالية، ان ممثلي
جيغـاوا الـثالثني صـوتـوا بـاالجمـاع علـى هـذا القـانـون الـذي
يهدف الـى احلد مـن املعدل املـقلق لعدد املـدخنني وال سـيما

الشباب.
انترنت

أظهــرت دراســة حــديـثــة أن عــدد مــسـتخــدمـي اإلنـتــرنـت يف
بــريطــانيـا وصل إلـى أعلـى مـستـويـاته هـذا العــام منـذ آخـر

ارتفاع له عام .2001 
وتوصلت الدراسة التي أجرتها شركة بوب البريطانية إلى أن
انخفــاض الــرســـوم علــى اسـتخــدام اإلنـتــرنـت كـــان العـــامل
األســـــاســي وراء زيـــــادة اســتخـــــدام الـــشــبـكـــــة املـعلـــــومـــــاتــيـــــة
العنـكبــوتيـة، ووفقـا للـدراســة بلغ عــدد البــريطـانـيني الــذين
استخـدموا اإلنـترنـت خالل النصف األول مـن العام احلـالي
نحـــو 26.8 ملـيــون نــسـمــة، أي قــرابــة نـصـف سكــان املـمـلكــة

املتحدة.
قبور

دفعـت أعـمـــــال العــنف اإلســــرائــيلـي املـتــــزايــــدة يف األراضـي
الفلــسـطـيـنـيــة احملـتلــة عــددا مـن الــشـبـــان الفلــسـطـيـنـيـني
العــــاطلـني عــن العــمل إلـــى ممـــارســــة مهـنــــة حفــــر القـبـــور
ومشاركـة ذوي الشهداء الذين يسقـطون جراء هذه األعمال.
يف مراسم دفـن أبنائـهم. وجتد هـذه املهنـة رواجا بني الـشبان
الـفلــســطـيـنـيـني نـتـيجــــة انهـيـــار االقـتــصـــاد الـفلــســطـيـنـي
واسـتـمــــرار سـيــــاســـــات اإلغالق اإلســــرائــيلـيـــــة والعــملـيــــات
العــسكــريــة ضــد نــاشـطي االنـتفــاضــة املـسـتمــرة منــذ أربعــة

أعوام. 
ولعل يـــوسف ابـن الـ19 ربـيعـــا هـــو أحـــد األمـثلـــة علـــى هـــذا
الـتـــوجه اجلــديــد. ويـتقــاضــى يـــوسف الــذي تـــرك مقــاعــد
الــدراســـة عقـب انــدالع االنـتفــاضـــة الفلــسـطـيـنـيــة. عــشــرة
دوالرات يومـيا عـن عمله يف مقـبرة الـشيخ رضـوان يف مديـنة

غزة.
تهديدات

وصفت ايـران التهـديد االسـرائيلي بـضرب منـشآتـها النـووية
بــاملــزحــة  الغـبيــة. واعـتبــر املـتحــدث بـــاسم وزارة اخلـــارجيــة
حـميــد رضــا آصفـي -انهــا مــزحــة غـبيــة وهـي مجــرد حــرب

نفسية. 
وقال -يـدرك االسرائيـليون جـيدا امكـاناتهـم وامكانـات ايران
كمـا يعـرفـون ان القيـام بهـذا الـعمل )الهجــوم( سيتـرجم بـرد
فـوري واكيـد للكيـان الصهيـوني. وامـام الشكـوك املستـمرة يف
الطبـيعة املـدنيـة البحتـة للبـرنامج االيـراني النـووي واصرار
طهـران على املضي فيه بـدت احتماالت توجيه ضـربة وقائية

الى ايران كبيرة.
فاصل

بـدأت إسرائيل أعـمال البنـاء يف اجلزء اجلنـوبي من الفاصل
األمـني يف مــدينــة اخللـيل بـالـضفــة الغــربيــة. بعـد أيــام من
مقـتل 16 إســـرائـيلـيـــا يف تـفجـيـــريـن انـتحـــاريـني نفـــذهـمـــا

فلسطينيان من املدينة يف بئر السبع.
وشـوهدت جرافـتان، تقومـان بتسـوية األرض حول قـرية بيت
عـوا القـريبـة من مـدينـة اخللـيل يف جنـوب الضفـة الغـربيـة،
حتت حــراســة ثالثـــة جنــود ومــدرعــة جـيب تــابعــة للـجيـش
اإلسرائيلـي.وقال مسـؤولون من اجليـش اإلسرائيلـي، فضّلوا
عـــدم الكــشف عـن هـــويـــاتهــم، إنّه ال عالقـــة بـني بـــدء العـمل
والـتفـجيــر املــزدوج الــذي اسـتهــدف حــافلـتني مبـــدينـــة بئــر

السبع.
ابحاث

يــســـانـــد عـــدد كـبـيـــر مـن كـبـــار رجـــال الــصـنـــاعـــة يف واليـــة
كــالـيفــورنيــا األمــريـكيــة، وكــذلك عــدد من احلــاصلـني علــى
جــائــزة نـــوبل، والفـنــانـني، قـيــام الــواليــة بــإجـــراءات تهــدف

لتخصيص 3 مليارات دوالر ألبحاث اخلاليا اجلذعية.
وتهـدف تلك اإلجـراءات لتخـطي العقبـات التي تـضعها إدارة
الـــرئـيــس األمــــريكـي جـــورج بـــوش أمـــام إجـــراء مـــزيـــدا مـن
األبحـــاث اخلـــاصـــة بـــاخلاليـــا اجلـــذعـيـــة، ورفــضهـــا تقـــدمي
الــتــمـــــويل املـــطلـــــوب لـلقــيـــــام بــتلــك األبحـــــاث.ويعـــــد رجل
التكنولوجـيا األمريكي الشـهير بيل جيتس، أحـد املساندين،
واملسـاهمني يف متويل تلـك احلملة التي تـهدف لتقدمي 300
مليــون دوالر سنـويـا، وملــدة 10 سنــوات، لألبحـاث ذات الـصلـة

باخلاليا اجلذعية.
فيضانات

أدت األمـطــار الغـزيـرة إلــى مقـتل 64 شخـصــا علــى األقل يف
جنـوب غـرب الـصني، فـيمـا اليـزال نحـو 70 آخــرين يف عـداد
املفقـوديـن. ووصفت وكـالـة أنبـاء الـصني اجلـديـدة الــرسميـة
)شيـنخــوا( مــوجــة الـفيـضــانــات هــذه بــأنهــا أســوأ عــواصف
مــدمــرة تــشهــدهــا الـبالد هــذا العــام يف مقــاطعـــة سيـشــوان
بــــالقـــرب مـن شـــوجن كـيـنج. وجنـمـت معــظـم الـــوفـيـــات عـن
الفيضانـات واالنهيارات املفاجئـة التي أصابت القـرى النائية
يف املـنـطقــة اجلـبلـيــة. وقــال خـبــراء األرصــاد اجلــويـــة إنهـم
يـتـــــوقعــــون أن تـــسـتـمــــر األمــطــــار حـتــــى الـيــــوم الــثالثــــاء.

يف احلدث العربي
والدولي

املدى / وكاالت

ميدل ايست اونالين
مـــوسكــو - قـتل 250 شخـصــا يف
االقـل واصـــيـــب اكـــثــــــــر مـــن 700
اخـــــريـــن بجـــــروح اثـــــر عـــملــيـــــة
احـتجـــاز الـــرهـــائـن الـــدامـيـــة يف
مــــدرســــة مبــــديـنــــة بـيــــسالن يف
اوسيـتيـا الــشمــاليــة يف القـوقـاز
الـــــروســي الــتــي قـــــام الـــــرئــيــــس
الـروسـي فالدمييـر بـوتـني صبـاح

السبت بزيارة خاطفة لها. 
وقـــال الـــرئـيــس الـــروسـي، الـــذي
عــــــــاد امــــــس الــــــــى الــكــــــــرمـلـــني،
للجـرحى الـذين التقـاهم خالل
نـــصف ســــاعــــة يف مـــسـتــــشفــــى
مـدينـة بيـسالن حيـث احتجـزت
مـجمــوعــة مــسلحــة مقــربــة من
االنفــصــــالـيـني الـــشـيـــشــــانـيـني
خالل يـــومـني ونــصف اكـثـــر مـن
الـف شـخـــــص لـلـــمـــــطـــــــــالـــبـــــــــة
خـصـــوصـــا بـــانـــسحـــاب القـــوات
الــــروسـيــــة مـن الـــشـيـــشــــان، )ان
روسيـا كلها تتـألم وتبكي وتصلي

معكم(. 
وبعد لقائه اجلرحى عقد بوتني
اجـتمـاعـا قـصيـرا مع املـسـؤولني
احمللــيــني خـــصــــــوصــــــا رئــيـــــس
اوسـيـتـيــا الــشـمــالـيـــة الكــسـنــدر

دزاسوخوف. 
واكـــد خالل هـــذا االجـتـمـــاع )ان
جميع اخلـيارات كانت مـطروحة
لـكـن اســتخــــدام القــــوة لـم يـكـن

مخططا له(. 
وقــد اعلنـت خليـة االزمــة صبـاح
الـيــــوم ان عــــدد القــتلــــى الــــذيـن
سقـــطـــــوا يف عــملــيـــــة احــتجـــــاز
الرهـائن بلغ 250 شخـصا لكـنها
اقـــرت يف الـــوقـت نفـــسه ان هـــذه
احلصيلـة قد تـرتفع اكثر، بـينما
اشـــارت الــصحف الـــروسـيـــة مـن
جهـتهـــا الــــى انه لـم يـتـم تعـــداد
العــــديــــد مـن اجلـثــث او بقــــايــــا
اجلـثـث احملـتـــرقــــة داخل قـــاعـــة

الرياضة. 
وحتى مساء اجلمعة مت احصاء
ــــــــــــــــني 259 طــــــفــــــال يف االقــــــل ب

اجلرحى الـ.700 
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قرابة األلف ضحية بني قتيل وجريح نتيجة ألسوأ السيناريوهات يف التعامل مع االرهاب
مأساة مدرسة بيسالن ادمت قلوب الروس

مـــن مــــصــــــــادر يف قــــــــوات االمـــن
طلـبت عدم كـشف هويـتها تـشير
الـــى ان تـنـظـيـم القـــاعــــدة يقف

وراء هذه العملية. 
وكـــانت وكــالـــة ايتــار-تــاس نقـلت
عـــــن مـــــــــــســـــــــــــؤول يف اجــهـــــــــــــزة
االسـتخـبــارات الــروسـيــة مــســاء
اجلـمعــة ان )ممـثل القــاعــدة يف
الشيشـان ابو عمر السيف( نظم
متـويـل عمليـة احتجـاز الـرهـائن
الـــتـــي دبـــــــرهـــــــا زعـــيـــم احلـــــــرب
املـتــطــــرف الـــشـيـــشــــانـي شــــامل
بــاســايـيف وقــادهــا زعـيـم حــرب
اخــر هــو مـحمــد افلـــويف، علــى

حد قوله. 
لـكــن هـــــــذه املـعـلـــــــومـــــــات الــتــي
اعـطيت مـن مصـادر طـلبت عـدم
كــشف هــويـتهــا يـتعــذر الـتـحقق
مـن صحتهـا، كمـا تعـذر التحقق

من صحة معلومات نقلتها.
الــــى ذلك اعـتـبـــرت الــصحـــافـــة
الــــروسـيــــة ان عــملـيــــة احــتجــــاز
الـــرهـــائـن يف مـــدرســـة بـيـــسالن
انـتهت )بـاسـوأ الـسـينـاريـوهـات(،
ونقلت مـشـاهـد مـريعـة مـنتقـدة
)الفــــوضــــى( يف العــملـيــــة الـتـي

قامت بها السلطات.
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الدبابات استخدمت ايضا. 
وقال فالدميير بوتني يف بيسالن
)ان االحـــداث تـطـــورت بــســـرعـــة
كـبيــرة وبصــورة لم تكـن متـوقعـة
واظهـرت قــوات االمن كـثيــرا من
الـــشجــــاعــــة.. ولـالسف تـكـبــــدت
خـســائــر كـبيــرة(. وقــد سقـط يف
صفـوف قوات االمن عشرة قتلى
يف االقـل بـحـــــســب الـــــشـــــــرطـــــــة

االوسيتية. 
واضاف بوتني )ان احد االهداف
الرئيسية لالرهابيني يف بيسالن
هـــو زرع احلقـــد االتـنـي واشعـــال
شمــال القـوقـاز(، مـؤكــدا ان )كل
مــن ســيــــــدعــم ذلـك ســـيعــتــبــــــر

متواطئا مع االرهابيني(. 
واكــدت الــسلـطــات الــروسـيــة ان
معـظم خــاطفي الـرهـائـن قتلـوا
او اعتقلوا لكن اربعة منهم كانوا
ال يـزالــون مالحقـني حتــى وقت
متـأخـر مـن ليلـة امـس. واعلـنت
خـلـــيـــــــة االزمـــــــة مـقـــتـل 27 مـــن
عـنــاصــر اجملـمــوعــة املــسلحــة -
بينهم عشرة اشخاص ينحدرون
من دول عـربيـة- واعتـقال ثـالثة

اخرين. 
هذا وتسربت معلومات شحيحة

وقـد فجــرت اجملمـوعـة املـسلحـة
عبـوات يف املـدرسـة ممـا ادى الـى
انهيار قـسم من السقف كـما اكد
احـد املـســؤولني. وتــسبـب انهيـار
الــسقف مبقـتل بعـض الـرهــائن

داخل قاعة الرياضة. 
ونـقلـت وكـــالـــة ايـتـــار-تـــاس عـن
وزارة الـداخليـة احملليـة ان قـاعـة
الـــريـــاضـــة يف مـــدرســـة بـيــسالن
كـــــــــــانــــت ال تـــــــــــزال مـــــــــــزروعـــــــــــة
بــــاملـتـفجــــرات صـبــــاح امـــس مــــا
يعـــوق مــســـاعـي اجهـــزة االنقـــاذ

الجالء جثث الضحايا. 
وروت رهـيـنـــة ســـابقـــة ان احـــدى
القنـابل التي وضعها االرهابيون
انفجـرت عـرضـا. وحـاول حـوالي
ثالثـني مـن الــــرهــــائـن عـنــــدئــــذ
الهـرب فـفتحـت اجملمـوعــة النـار
يف محـــــاولـــــة ملـنـعهـم مـن ذلـك.
وردت قـوات االمن الـروسيـة وتبع
ذلـك تراشق بـالنيـران، فيمـا كان
رهائن آخـرون يواصلـون اخلروج
مـن املبنـى ومـروحيـات عـسكـريـة
مــن طــــــراز مـــيغ-8 حتـلق فــــــوق

املدرسة. 
واستمرت املعـارك اكثر من ثالث
سـاعـات واقــر جنــرال روسي بـان

نيــودلـهي )اف ب(- اعـلن وزيــر اخلـــارجيــة
الهـنــــدي نــــاتــــوار سـيــنغ امـــس االثـنـني يف
خـتـــــام محـــــادثـــــات اجـــــراهـــــا مع نــظـيـــــره
البـاكسـتانـي خورشـيد محـمود كـاسوري يف
نيـودلهي ان الهـند وبـاكسـتان قـررتا متـديد
العمل بـوقف اطالق النـار السـاري بيـنهمـا

يف كشمير منذ تشرين الثاني .2003
وعـبــــر الــــوزيــــران ايــضــــا بعــــد يــــومـني مـن
احملـــادثـــات  يف نـيـــودلهـي عـن الـتـــزامهـمـــا

بارساء السالم يف جنوب شرق اسيا.
وقـــال سـيــنغ )ان وقـف اطالق الـنـــار قـــائـم
مـنذ 25 تشـرين الثانـي 2003 وان اجلانبني

مصممان على متديده(.
وهـي اول محــادثـــات تعقـــد علــى مــسـتــوى
وزاري مـنـــذ ثالث سـنـــوات بــشـــأن مـنــطقـــة
كـشميـر التي غـالبيـة سكانـها من املـسملني
واملقــــســمـــــة مــنـــــذ 1947 وتــتــنــــــازع علــيهـــــا

باكستان والهند.
وقــــد اعلـن الــبلــــدان للـمــــرة االولــــى وقفــــا
الطالق النـار يف تشـرين الـثانـي 2003 على
خـــط املــــــراقــبـــــــة، الفـــــــاصل عـــملــيــــــا بــني
الـــشــطــــريــن الهـنــــدي والـبــــاكـــسـتــــانـي يف

كشمير.
وكـــانـت هـــذه الهـــدنـــة االولـــى الـتـي يـــوافق
علــيهــــا الــطــــرفــــان مـنــــذ انــــدالع الـتـمــــرد

االنفصالي يف كشمير عام .1989
لكـن الوزير الهـندي شدد يف املنـاسبة ان ما
سمـاه )االرهــاب عبـر احلـدود لـم يتـوقف(.

اختتام املباحثات الهندية- الباكستانية

متديد العمل بوقف اطالق النار
وااللتزام بإرساء السالم يف جنوب رشق آسيا

وتتهم الـهند باكستان بتسليح االسالميني
وارسـالـهم الـى كـشـميـر فـيمـا تـؤكــد اسالم
ابــاد ان مــســاعـــداتهـــا للـمـتـمــرديـن الــذيـن
يقاتلـون ضد السيـطرة الهنديـة على ثلثي

كشمير هي مساعدات سياسية ومعنوية.
واضـاف سينغ )ان الـتسلل عـبر احلـدود ما
زال امرا مثيـرا للقلق وقد عبرت عن قلقنا

للوزير الباكستاني(.
وحـــرص الـــوزيـــر الهـنـــدي علـــى الـتـــذكـيـــر
)بــالـضـمــانــات( الـتـي تعهـــد بهــا الــرئـيــس
الباكستـاني برويز مـشرف يف كانـون الثاني
املـــاضي بــانـه )لن يـسـمح ان تـسـختــدم اي
ارض بـاكستـانية لـدعم االرهاب بـاي صورة

من الصور(.
واكد الـوزيران يف نهـاية محـادثاتهمـا اليوم
االثنني علـى االيجابـيات التي طـبعت هذه

احملادثات.
واتفق الـطـــرفـــان علـــى سلـــسلـــة اجـــراءات
بـينهـا الـتسـريع يف اعـادة فـتح القنـصليـات
العــــــامــــــة يف كل مــن بــــــومــبــــــاي )الهــنــــــد(
وكـراتـشي )بـاكـستـان( وهـو االمـر الـذي مت
االتفـاق بشـانه يف حـزيـران املـاضي وفق مـا

اوضح كاسوري.
وتـــاتـي هـــذه احملـــادثـــات يف اطـــار الـتقـــارب
الـبــطـيء الـــذي بـــداه الـبلـــدان يف نـيــســـان
2003 عـندمـا مد فـاجبـايي )يـد الصـداقة(
لـباكـستـان بعـد اشهـر من التـوتر الـذي كاد

يدفع البلدين النووين الى حافة احلرب.

ـــا علـــى واجهـت ســـوريـــة أسـبـــوعـــا صعـب
سوريـة، خاصـة بعد أن هـددتها اسـرائيل
بضـربـة عـسكـريـة وبعـد أن مـرر مجلـس
األمـن قـــرارا يـــديـن اسـتـمـــرار الـتـــدخل

السوري يف لبنان اجملاورة. 
حتـى فـرنسـا، التي تعـد حليفـا تقليـديـا
لسوريـة، انضمت هي األخرى إلى الدول

التي انتقدت النظام السوري. 
ورمبا نشبت خالفات حادة بني واشنطن
وبـاريس العـام املاضـي حول العـراق، لكن
دمــشـق متكـنـت بـطـــريقــة أو بــأخــرى أن
جتــمع الـــدولـتــني الغـــربـيـتــني معـــا يف

ادانتها. 
ورعـت واشـنـطـن وبــاريــس قـــرار مجلــس
األمـن، الـــذي دعـــا إلـــى سـيـــادة لـبـنـــان
واحتــرام االستقالل الـسيـاسي وطـالـبت
بـانـسحـاب جـميع القـوات األجنـبيـة من

لبنان. 
يــذكــر أن ســوريــة اليــزال لــديهــا 15 ألف

جندي متمركزين يف لبنان. 
لكن الـذكر املبـاشر لـسوريـة كان يجب أن
يحـــذف مـن مــشـــروع القـــرار للحـصـــول

على األصوات التسعة املطلوبة. 
ويطـالب القـرار أيضـا بنـزع سالح جميع
امليـليــشيـات يف لـبنـان يف إشــارة واضحـة
إلـــى حـــزب اهلل، الـــذي تـــدعــمه ســـوريـــة
ــــى احلــــدود ــــذي اليــــزال فــــاعـال عل وال

اللبنانية مع اسرائيل. 
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سورية واجهت حتديات صعبة
تـــزامـن الــتهـــديـــدات االرسائــيلـيـــة بــرضبـــة عـــسكـــريـــة 

ــول االنسحـاب من لبنـان ــس االمـن حـ مـع قرار جمل
يوم واحـد من تصويت أجـري يف البرملان
ـــانـي لــتعــــديل الـــدسـتــــور وابقـــاء اللـبـن
الـرئيس احلـالي اميل حلـود يف السـلطة

ثالث سنوات أخرى. 
وكـــان مـن املقـــرر أن تـنـتهـي فـتـــرة واليـــة
حلود الـثانـية بعـد أن قضـى ست سـنوات
ـــر القـــادم يف الـــسلــطـــة يف شهـــر نـــوفـمـب
ويحـظــر الــدسـتــور علــى رؤوســاء الـبالد
ـــطــــــة فـــتــــــرتـــني ــــسـل االســـتـــمــــــرار يف ال

متتاليتني. 
ــــدايــــة رغــبــت ســــوريـــــة أن يعــــاد ويف الــب
ــــذي يعـــد مـن أكـبـــر انــتخـــاب حلـــود، ال
حلفـــائهـــا يف لـبـنـــان لفـتـــرة واليـــة سـت
سنـوات. ويبـدوا أن موجـة االحتجـاجات
الكـبيــرة الـتي واجـهت هــذه اخلـطــوة يف
ــــان أقــنعــت ســــوريــــة داخل وخــــارج لــبــن
بــالـتـــوصل إلــى تــســويــة بــشــأن متــديــد
التفـويض. لكـن كانت هـذه هي التسـوية
الــوحيــدة الـتي حـصلـت علـيهــا ســوريــة.
وعلـــى الـــرغـم مـن قـــرار األمم املــتحـــدة
متـت املـصــادقـــة علـــى تعـــديل الــدسـتــور
ـــى متـــديـــد ـــالـتـــالـي الـتــصـــديـق عل وب
التفـويض بـأغـلبيـة 96 صـوتـا يف مقـابل
29 صـوتا يف البرملـان. ورد البيت األبيض
يف احلــال قـــائال إن الـتـصــويـت أدى إلــى

االستهزاء بالدميقراطية. 
وليـس معــروفــا ملــاذا تـصــر ســوريــة علــى
ــــــــطـــــــــــــــة. بــقـــــــــــــــاء حلـــــــــــــــود يف الـــــــــــســل
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ودأبت سـوريـة علــى استخـدام حـزب اهلل
ـــــدود ـــــى عـــــدوهــــــا الل كــــــأداة ضغـــط عل
اسـرائيـل وتنظـر إلـى لبنـان كحـاجـز هـام

بينها وبني اسرايئل. 
وكـــان أول دخـــول لـلقـــوات الــســـوريـــة يف
لـبنـان مع بـدايـة احلــرب األهليــة هنـاك

يف عام .1976
لكن قـبضـة دمـشق علـى لـبنـان تـوطـدت

يف أعقاب حرب اخلليج األولى. 
وبعــد أن أرسل الــرئيـس الــراحل حـافـظ
األسد قـوات للقتـال جنـبا إلـى جنب مع
قـوات التحـالف لتحـرير الـكويـت أعطت
له واشنطـن الضوء األخضـر لوضع حد
ملــوجــة العـنف الـتي التــزال مـشـتعلــة يف

لبنان. 
لكـن بعــد مـــرور أكثـــر من عـشـــر سنــوات
تغـيـــرت وجهـــة نــظـــر واشـنــطـن بـــشـــأن
الـــوجـــود الـــســـوري يف لـبـنـــان وبـــشـــأن

السياسة اخلارجية للنظام السوري. 
ويف وقـت ســـابق مـن هـــذا العــام فــرضـت
واشنـطن عقـوبـات علـى سـوريـة وطلـبت
مـنهــا من بـني أشيــاء أخــرى االنـسحــاب
من لـبنــان. كمــا طلـب من دمـشق أيـضـا
وقف دعــمهـــا حلـــزب اهلل واجلـمـــاعـــات
املـــسلحـــة الفلــسـطـيـنـيـــة مـثل حـمـــاس

واجلهاد االسالمي. 
وجـاء قـرار األمم املتحـدة يـوم اخلمـيس
بـشـــأن التــدخل الـســوري يف لـبنــان قـبل
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واغـــــــادوغـــــــو )اف ب(- يـعـقـــــــد
ـــــــومـــي االحتـــــــاد االفـــــــريـقـــي ي
االربـعـــــــاء واخلـــمـــيـــــس قـــمـــــــة
اسـتثنـائيـة يف عـاصمـة بـوركينـا
فـــاســـو تـتـمحـــور حـــول الـفقـــر
الــذي يــؤخــر )انــطالق( القــارة
االكــثـــــر عـــــوزا يف العـــــالــم، ويف
محـاولــة لتحـديــد خطــة عمل

يف هذا الشان.
واملشـاركون يف هـذه القمـة التي
يحــضــــرهــــا حــــوالـي عـــشــــريـن
رئـيــس دولـــة افــــريقـي بحــسـب
املنـظـمني، سـينــاقـشــون )ســوق
العمل( و)املـعاجلـات( املفـترض
حتديـدها حلـل املشكلـة احلادة
يف عــدم تــوفــر فــرص العـمل يف
القـــارة والـتــي تعـتـبـــر مبـثـــابـــة
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قمة افريقية استثنائية ملعاجلة الفقر

عرشون رئيساً يناقشون سوق العمل والبطالة واهلجرة
وسرتاتيجيات امتصاص العاملة

التــزام وتــصمـيم رؤســاء الــدول
يف تخفيف تاثيراته(.

واوضح ان هذه القمة ستحاول
وضع )خــطـــة عــمل( تـتــضـمـن
)مقـتـــرحـــات واسـتـــراتـيجـيـــات
يـفـــتــــــــرض ان متـــتـــــص ازمــــــــة

العمالة(.
وسـيكـــون لهــذه اخلـطــة ايـضــا
هـــــدف )حتقـــيق املــــســـــاواة( يف
مجـــال حـصـــول الـنــســـاء علـــى
الـعمـل وهن الـشــريحـــة االكثــر
ـــــــــر عـــــــــددا يف ضـعـفـــــــــا واالكـــب

اجملتمع االفريقي.
وسـتـتــضـمـن اخلــطــــة كــــذلـك
)طـــرقــــا( لالسـتـثـمـــارات الـتـي
يـنــبغــي حتقـيـقهــــا، كـمــــا قــــال
الـــــوزيـــــر االن لـــــودفــيـك الـــــذي
اعـــــرب عـــن املـه يف ان تعــمـــــد
الـــدول االفـــريقـيـــة )هـي ايـضـــا
ومـن االن فصـاعـدا الـى ضـبط
ادائـهـــــــا االقـــتــــصـــــــادي وفـقـــــــا
لقـــدرتهـــا علـــى ايجــاد وظـــائف

جديدة(.
وبحـسب االمم املتحـدة، يعيش
اكـثـــر مـن 230 ملـيـــون شخـص
بــاقـل من دوالر واحـــد يف اليــوم
يف افـريـقيــا التـي يعـانـي ثالثـة
ارباع سكـانها من )فقـر مدقع(.
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العـــــامل الـــــرئــيــــس للـفقـــــر يف
افـريقيـا حيث تـصيب الـبطـالـة
ـــــد العـــــاملـــــة ثالثـــــة اربـــــاع الــي

الفعلية.
وسـتـتـطـــرق القـمــة ايـضــا الــى
مسالـة الهجرة، وخصـوصا الى
اوروبـا، والـتي تــشكل )كـابـوسـا(
بـــالـنــسـبـــة الـــى عــشـــرات االف
املهــــاجــــريـن غـيــــر الـــشــــرعـيـني
االفـــارقـــة بحـثـــا عـن مــسـتقـبل
ـــــن االن افــــــــضــل، كـــــمـــــــــــــــا اعــل
ــــــــر الـعـــمـل يف ــــــــودوفـــيــك وزي ل
بـوركـينـا فـاسـو لـوكـالـة فـرانـس

برس.
واكـــد الـــوزيـــر )ان هــــذه القـمـــة
الـتي ال تــطمح الـى اسـتئـصـال
الفقـر نهـائيـا، هي الـدليل عـلى
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يقــــول مـعهــــد الـــســيــــاســــات
االقـتـصـــاديـــة إن العـــديـــد مـن
ــــون ــــة ال يــــزال األســـــر العـــــامل
ـــتـحــــــــســـن يــــــــشـعــــــــــرون أن ال
ــــــواليــــــات االقــتـــصــــــادي يف ال
املــــــتــحـــــــــــــــــدة ال يـــــــــصــــــب يف
مـصلحـتهم. فـبيـنمــا يتحـسن
االقـتــصـــاد، تـتـــدنـــى األجـــور،
وتـــنـخـفـــض مـعــــــدالت رضــــــا
العـاملني عن أعمالهم، وتتسع
ـــيـــــــــــاء الـفـجـــــــــــوة بـــني األغـــن
والفقراء، وفقا ملـا أعلنه تقرير
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ــريكي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد االمـ ــ ــ ــ ــن االقتص ــ ــات حتسـ ــ ــ سلبي
تــــــــدين االجــــــــور واتــــــســــــــاع الـفـجــــــــوة بـــني االغـــنـــيــــــــاء والـفـقــــــــراء

املـتحـــدة، بـنــسـبـــة 1.2% خالل
العـــام املـــاضـي. وعلـــى جـــانـب
آخــــــر، فـقــــــد أشــــــارت كــــــافــــــة
ـــــى أن األمنـــــاط احلـــــالــيـــــة إل
االقـتـصـــاد ال زال كـمـــا كـــان يف
ثمـانـينـات القـرن املـاضـي، من
حيـث ارتفاع معـدالت البطـالة
ـــاة أصحـــاب الـــدخـــول ومعـــان
املنخفضـة والزيادة الفائقة يف
ــــني الــفــقــــــــــــــراء الــفــجــــــــــــــوة ب
واألغـنـيــاء، والــزيـــادة يف عجــز
املـــــــــــــــوازنـــــــــــــــة الــعـــــــــــــــامـــــــــــــــة.
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الكـثـيــرون أن يــؤدي الـتحــسـن
االقـتصـادي إلـى زيـادة األجـور
ـــــاس عــن وحتـــســني رضـــــا الــن
أعمــالهم، فــإن ذلك ال يحـدث
علـى أرض الــواقع. واحلـقيقـة
أن هــذا الـتقــريــر قــد كـشف أن
األجور تـتآكـل، فقد انـخفضت
األجـــــور احلقــيقــيـــــة لعــمــــال
املنشـآت الصـناعـية واملـوظفني
غـيـــر اإلداريـني، وهــم العـمـــال
ــــــــذيـــن يـــتـلـقــــــــون 80% مـــن ال
إجمـــالي األجــور يف الــواليــات
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عـام 2001، وكـانت حـينهـا علـى
مـــســتـــــوى 4.3%. لـكــن بــث آن
بـوفـينــو، احملللــة االقتـصـاديـة
يف مـؤسسـة استـاندرد آنـد بور،
قـــالت إن مــؤشـــرات التــوظـيف
والبطـالة يف الـواليات املـتحدة
ـــــا يف معــــدل أظهــــرت حتـــســن
الـقضـاء علـى الـبطـالـة. وقـال
مـعهد السيـاسات االقتـصادية،
ـــة ال وهـــو مـــؤســـســـة مـــسـتـقل
ــــربح، أيــضــــا إنه يف تهــــدف لل
ــــــذي يــتـــــــوقع فـــيه ــــــوقــت ال ال
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بـعـــــــد مـــــــا يـقـــــــرب مـــن ثـالث
ســـــــنـــــــــــــــــــــوات مـــــــن اإلصـــالح
االقـــتــــصــــــــادي ال زال ســــــــوق
العــمـل )ضعـــيفــــا لـلغــــايــــة(.
وأضــاف الـتقــريــر: )لـم يتـغيــر
وضع الـبـطــالــة كـثـيــرا، وانهــار
الـنمـو يف معــدالت التــوظيف،
وأصـبحـت األجـــور احلقـيقـيــة
ال تغـــطــي آثـــــار الــتـــضخــم(.
واألكثــر مـن ذلك، أن معــدالت
البـطــالــة قـــد ارتفعـت بنــسبــة
1.3% منذ بداية دورة اإلصالح
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النتخـابات جتـديد رئـاسته يف
تشرين الثاني املقبل. 

فقـــــد أحـــــاطــت االنـــتقـــــادات
بـالرئـيس، جـورج بوش، بـسبب
تـــزايـــد معـــدالت الـتعــطل عـن
الـعــمـل ألعــــــداد كــبــيــــــرة مــن
العاملـني منذ تـولى احلكم يف
عـام .2000 لـكن تقـريــر معهـد
الـــســيــــاســــات االقــتـــصــــاديــــة
اخلــاص مبعـــدالت التــوظـيف
يف الـــواليـــات املــتحـــدة لـلعـــام
املـــالــي 2005/2004 يقــــول إنه
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صــادر عـن معهــد الــسـيــاســات
االقتـصــاديــة. وأضـــاف املعهــد
ــــــى مـعـــيــــــار اســـتــــــرداد أنـه عـل
الـــوظـــائف، فـــإنه مـنـــذ بـــدايـــة
دورة اإلصـالح االقـــتـــصـــــــادي،
فإن الواليات املتحدة يف موقع
هـــو األســـوأ مـنــــذ ثالثـيـنـــات
القـرن املاضي. ومـن املتوقع أن
يـؤدي اإلعالن عـن نتـائج هـذه
الدراسـة إلى ازديـاد االنتقادات
املـوجهـة إلـى الـرئـيس بـوش يف
ــــذي يـــســتعــــد فــيه ــــوقــت ال ال
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الـقدس  - ذكـرت صحيفـة معـاريف
االســــــرائـــيلــيــــــة امــــس االثــنــني ان
ملحقـا عـسكـريـا اسـرائـيليـا مكلفـا
شـــؤون االسـتخـبـــارات يف واشـنـطـن
الـتقـــى مــســـؤول الـبـنـتـــاغـــون الري
فـــرنكلـني املتـهم بــانه وراء تـســـريب
معلــومــات ســريــة خــاصــة بـــالبـيت
االبــيــض حـــــول ايــــــران. واوضحــت
الصحيفة ان ضـابط االستخبارات
العـسكـريـة هـذا الــذي يحـمل رتبـة

جاسوس ارسائييل يف البنتاغون نقل معلومات رسية حول ايران
مــــســـــؤول الــبــنــتـــــاغـــــون نـقل الـــــى
الـدبلـومــاسي االســرائيـلي املعـتمـد
يف واشـنطن نـاور جيلـون معلـومـات
سريـة خاصة بالبيت االبيض حول
ايــــران، وذلك عـبـــر جلـنـــة الــشـــؤون
العـــامـــة االمـيـــركـيـــة االســـرائـيلـيـــة
)آيبـاك( التي تـشكل اللـوبي املـوالي

السرائيل يف الواليات املتحدة. 
لكن لم يـجر احلـديث عن اي لـقاء
مبـاشـر مـع ملحق عـسكـري.ونـفت
اســـرائـيـل املعلـــومـــات عـن قـيـــامهـــا
بـالتجـسس علـى الواليـات املتـحدة
يف هـذه القضيـة. واكد رئيـس جهاز
االســـتـخـــبـــــــــارات الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــة
االسرائيـلي اجلنرال اهـارون زئيفي
بشكل خـاص )استطـيع القول بكل
مسـؤوليـة اننـا لم نقم بـاي انشـطة
استخباراتـية يف الواليات املتحدة(.

كولـونيل ولم تكـشف هويـته، التقى
مــرات عــدة فــرنكـلني الــذي يعـتقــد
انه نـقل الــيه مـعلـــــومـــــات. ونـقلــت
معــــــاريف عــن مـــصـــــدر عــــسـكـــــري
اسرائيلي رسمي قوله )ان مثل هذا
اللقـــاء يـــدخل يف اطـــار االنــشـطـــة
العــــاديـــــة مللـحق عـــسـكــــري مـكـلف
شـــــــؤون االســتـخــبـــــــارات يــتــبـــــــادل
معلومات مع محادثني رسميني(. 

وذكـــرت وســــائل اعالم امـيـــركـيـــة ان

الهاي ارجـأ وزير اخلـارجية الهـولندي
بـرنـارد بلـوت الـذي تــرئس بالده الـدورة
احلـاليـة لالحتـاد االوروبي، زيـارته الـى
السـودان التي كانـت متوقعـة اخلميس
لبـحث االزمــة يف دارفــور )غـــرب(، كمــا

افاد مصدر رسمي يف الهاي.
ــــــوزيــــــر ــــــاســم ال وصــــــرح املــتـحــــــدث ب
الهــولـنــدي بــارت يــواكـيـم ان )الــزيــارة
تــأجلت الن الــرئيـس الـســوداني ووزيـر
خـــارجيـته لـن يكــونــا يف اخلــرطــوم يف
هــذا التـاريخ. نـريــد التحــدث مع اكبـر
املـســـؤولني(.واكــد اعــادة بــرمجــة هــذه
الزيـارة يف االسابيع املقبلـة، مضيفا ان
)احلكـــومـــة اكـــدت لـنـــا انـنـــا ســنكـــون
مـــوضع تـــرحـيـب(.ويـــاتـي ارجـــاء هـــذه
الـزيـارة بعـدمـا جـدد االحتــاد االوروبي
الـسبت تهديداته بفـرض عقوبات ضد
الــســودان يف حــال تـخلفـت اخلــرطــوم
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بعد التهديدات االوروبية
وزير اخلارجية اهلولندي يرجئ زيارته للخرطوم لبحث ازمة دارفور

الذين ينددون )بتهميش( دارفور، على
حد قولهم، حيث مت اكتشاف النفط.

ومنـذ شبـاط 2003، اسفرت املـواجهات
ــــــى 50 الف عـــن مقـــتل مـــــا بــني 30 ال
شخـص غالبيتهم مـن املدنيني. وهرب
حـــوالـي 200 الـف لالقـــامـــة يف تـــشـــاد
اجملــاورة ونــزح 2.1 مـليــون شخـص يف

منطقة دارفور نفسها.
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عن الوفـاء بوعـودها بـشان نـزع اسلحة
املـيلـيــشـيـــات العـــربـيـــة الـتـي تعـيـث يف
دارفور )غرب السـودان( فسادا ويف حال
ــــــرام اتفــــــاق مع ـــــى اب لــم تــتــــــوصل ال
املتمـردين يف املـنطقـة.ويـستمـر النـزاع
يف دارفـــور منــذ 18 شهــرا بـني اجليـش
الــســـودانـي ومـيلـيــشـيـــات اجلـنجـــويـــد
العـــربيــة املـــواليــة لهـــا وبني املـتمـــردين
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