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تنمية 
راى االمـني العــام ملـكتـب العـمل الـــدولي خــوان ســومـــافيــا ان
علـى افـريقيـا ان تـضع مسـالـة ايجـاد فـرص عمل جـديـدة يف
صلـب بــــرامج الـتـنـمـيــــة لكـي تــــواجه حتــــدي العـــوملـــة الـتـي
تهـمشهـا. وقال سـومافـيا قـبل افتتـاح قمـة االحتاد االفـريقي
االسـتـثـنــائـيــة الـيـــوم االربعــاء يف واغــادوغــو حـــول العـمــالــة
ومكـــافحــــة الفقـــر )ان العـمـــالــــة ال ميكــن ان تكـــون نـتـيجـــة
سيـاسـات اقـتصـاديـة اخـرى. ينـبغي ان تكـون هـدفـا محـددا(.
ودعـا االحتاد االفـريقي مكـتب العمل الـدولي لتقـدمي دعمه

التقني لهذه القمة.
مفاوضات 

اعلـن اعــضــــاء يف وفــــد االحتــــاد االفـــــريقـي الــــذي يــــرعــــى
مفــاوضــات الــسالم اخلــاصــة بــاقلـيم دارفــور بـني احلكــومــة
الـســـودانيــة وحــركـتي الـتمــرد ان هــذه املفــاوضــات تـصـطــدم
مبــســـالـــة نـــزع الـــسالح واالمـن يف االقلـيـم. وقـــال اجلـنـــرال
فــسـتـــوس اوكـــونكـــو رئـيــس قـــوة مـــراقـبــــة وقف اطالق الـنـــار
املـنـتــشـــرة يف دارفـــور )يـبـــدو ان املفـــاوضـــات عـــالقـــة االن الن
اجلـانبني يـتمسـكان مبـواقفهـما(. وتـريد اخلـرطوم ان يـصار
الى نـزع سالح املتـمرديـن يف الوقـت نفسه الـذي يتم فـيه نزع
سالح مـيليـشيـا اجلنجـويـد العـربيـة بيـنمـا يقـول املـتمـردون
انهـم لن يلقـوا سالحهـم طاملـا لم حتل هـذه امليليـشيـات وفق
ما اوضح اجلـنرال اوكونـكو على هـامش مفاوضـات ابوجا يف

اسبوعها الثالث.
استعداد 

اعلن النـاطق باسم احلكـومة االيـرانية عبـد اهلل رمضان زاده
ان بالده مستعدة لقبـول اي شكل من اشكال املراقبـة لتبديد
مخـاوف اجملمـوعـة الـدوليــة بخصـوص بـرنـامجهـا النـووي.
وقــال رمـضــان زاده يف الـتـصـــريح الـصحــايف الـيــومـي )نحـن
مــسـتعـــدون لقـبــول اي شـكل مـن اشكــال املــراقـبــة لـتـبــديــد
مخاوف اجملموعة الـدولية حيال برنـامجنا النووي( يف اطار
معـــاهـــدة حـظـــر انـتــشـــار االسلحـــة الـنـــوويـــة والـبـــروتـــوكـــول

االضايف.
معانات 

تروي نـساء شيشـانيات كيف ان احلـياة يف العاصمـة الروسية
حتـولت الـى كابـوس حيث بـنت عرضـة لالهانـات واملضـايقات
واالعـتقــاالت املــذلـــة منـــذ االعتــداءات الـــداميـــة االخيــرة يف
روسيا التي نسبت الـى انتحاريات من الشـيشان. وتقول آسيا
موسـاييفا )36عـاما( املسـؤولة يف شـركة خـاصة انهـا تعرضت
لالهانـة علنا مع ابـن شقيقها البـالغ من العمر عـشر سنوات

يف منتزه لالطفال االسبوع املاضي.
اعتداء

نـشب عـراك داخل قـاعـة محـكمـة يف جـاكـرتـا فـور اصـدارهـا
حـكمـا بــاعتقـال رجل الــدين االنــدونيـسي ابــو بكـر بـاعـشيـر
املــتهــم واملـــــسجـــــون لـــــدوره احملــتــمل يف قــيـــــادة اجلــمـــــاعـــــة
االسالميـة، الـشبكـة االرهـابيـة االقلـيميـة املـرتـبطــة بتنـظيم
القـــاعـــدة.كـمـــا  ان احـــد انـصـــار رجل الـــديــن رشق القـضـــاة
احلـــاضـــريـن بحـــذائه فـــور اعالن القـــاضـي رفـض الـــشكـــوى
املقدمـة من محـامي بـاعشيـر ضد الـشرطـة. وتطـور احلادث
الـى عـراك تلقـى خالله رجـال شـرطـة ضـربـات من نـاشـطني

موالني لباعشير متكنوا الحقا من الفرار على منت حافلة.
توعد  

تـوعـدت كتـائب عـز الـديـن القسـام اجلنـاح العـسكـري حلـركـة
املقــاومــة االسـالميـــة )حمــاس( امـس  الـثالثــاء بــالــرد علــى
الـغارة االسـرائيليـة التـي ادت الى مـقتل 14 من نـاشطيـها يف
)معـسكــر كشـفي( يف حي الـشجـاعيـة يف غـزة. وقــالت كتـائب
القـســـام يف بيــان لهــا  ان )ردهــا علــى هــذه اجلــرميــة قــادم(،
مـؤكـدة انه )مـا ضـربتنـا املـزدوجـة يف بئـر الـسبع اال جـزء من
الـضــربــات الـتي سـننــزلهــا بــالـصهـــاينــة( واوضح الـبيــان ان
)طــائـــرات العــدو احلــربـيــة ودبــابـــاته الــصهـيــونـيــة قــصفـت
معـسكرا كشفـيا كان يـتدرب فيه مجمـوعة من اجملـاهدين يف
منـطقـة الـشجــاعيـة(، ممـا ادى الــى )استـشهــاد 14 شخـصـا
واصـابة العـشرات من املـشاركـني يف املعسكـر الصيفـي واهالي

املنطقة(.
تأييد 

افـاد استطالع للـرأي نشـرت صحيفـة )التـاميز( الـبريـطانـية
نتــائجه امــس الثالثـاء ان نـسبـة مـؤيـدي احلـزب اللـيبــرالي
الـدميـوقـراطي الـذي عـارض بشـدة احلـرب يف العــراق تشهـد

ارتفاعا كبيرا على حساب العماليني واحملافظني.
وبــاملقــارنــة مـع استـطالع ممــاثل اجــري يف ايلــول مـن العــام
املاضي، تقدم حزب تشـارلز كينيدي سبع نـقاط، لتبلغ نسبة
مــؤيــديه 26%. امــا حــزب الـعمــال الــذي يتــزعـمه تــوني بـليــر
فيـتمـتع بتـأييـد 32% )تـراجع 7%( مـن البــريطـانـيني، مقـابل
30% حلـــزب احملـــافـظـني )تـــراجع 4%( ومـن املقـــرر ان تـنـظـم

انتخابات عامة يف بريطانيا العام املقبل.
استقالة 

ذكـرت صـحيفــة )نيـويـورك تـاميــز( االميــركيـة علـى مـوقعهـا
علــى االنتــرنت ان الــرئيـس الـصيـني الـسـابـق جيـانـغ زميني
الـــــذي بقـي قــــائــــدا لـلجـيــــش اعلـن ملـــســــؤولـني يف احلــــزب
الــشيــوعي الــصيـني انـه سيـسـتقـيل مـن منـصـبه. واوضـحت
الــصحــيفــــة نـقال عـن مــصــــدريـن قــــريـبـني مـن الـــسلــطــــات
الصـينية طلـبا عدم كـشف هويتـيهما ان جيـانغ زميني اقترح
ان يتـولـى رئـاسـة الـلجنـة املـركـزيـة العـسكـريــة يف مكـانه هـو
جـينتـاو الـذي اصبح رئـيسـا للـدولــة يف تشــرين الثـاني 2002

وقائدا للحزب يف آذار .2003
هزة 

ذكـرت االرصـاد اجلـويـة الـوطنيـة ان هـزة ارضيـة بلغت قـوتهـا
6،4 درجــــات علــــى مقـيــــاس ريخـتــــر، ضــــربـت صـبــــاح امـــس
الثالثـاء غـرب اليـابــان ووسطهـا، وهي هـزة ارتـداديـة علـى مـا
يـبـــدو للهـــزتـني العـنـيفـتـني يـــوم االحـــد. وتفـيـــد املعلـــومـــات

االولية ان الهزة لم تسفر عن قتلى او اضرار كبيرة.
امطار 

اعلنت مصادر رسمية ان احلصيلة االخيرة لالمطار الغزيرة
التـي سقـطـت يف جنــوب غــرب الـصـني منــذ نهــايـــة االسبــوع
املــاضـي، ارتفعـت صبــاح امـس  الـثالثــاء الــى 150 قـتلــى و83
مفقـودا وكـانت احلـصيلـة السـابقـة الـتي وضعـت امس االول

90 قتيال و77 مفقودا.
صحة 

بـدأ الـرئيـس االميـركـي السـابق بـيل كليـنتــون يسـتعيـد علـى
الفـور وعيه بعـد العـمليـة اجلـراحيـة يف شـرايني القلـب التي
اجـريت له يف نيـويورك، كـما قـال اطبـاؤه يف مؤمتـر صحايف.
وقـال البـروفسـور كـريغ سمـيث رئيـس االطبـاء اجلـراحني يف
مسـتشـفى بـريسـبيتـاريان يف نـيويـورك الذي اجـرى العملـية
للرئـيس السـابق والتي اسـتغرقت اربع سـاعات انه )يعـود الى
حــالـته الـطـبـيعـيــة يف هــذه املــرة واعـتقـــد ان كل شـيء يـبــدو

طبيعيا(.
دعوة

اعلنـت اجلمـاعـة الـسـلفيـة للـدعــوة والقتـال، ابـرز احلـركـات
االسالمية املـسلحة يف اجلـزائر، انهـا عينت ابـو مصعـب عبد
الــودود قــائــدا جــديـــدا خلفــا لـنـبـيل صحــرواي الــذي قـتله
اجليـش يف حزيـران املاضي. وجـاء يف رسالـة على مـوقع هذه
املنـظمـة علـى شبكـة االنتـرنت ان )االخ اجملـاهـد ابـو مـصعب
عـبــد الــودود قــد عـني قــائـــدا للجـمــاعــة الــسلفـيـــة للــدعــوة

والقتال(.
تقدم 

اســتعــــاد الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج بـــــوش تقــــدمـه علــــى
الــدميــوقــراطـي جــون كـيــري، قـبل شهــريـن علـــى االقل مـن
االنتخابـات الرئـاسية، بفـارق قدرته مـؤسسـة غالـوب مبا بني
نقطة واحـدة وسبع نقاط يف استطالع للـرأي حلساب شبكة
سي.ان.ان ومـن بني الناخبني املسجلني الذين سئلوا اراءهم،
اعـــرب 49% عـن اسـتعـــدادهـم للـتـصـــويـت ملــصلحـــة بـــوش يف
مقابل 48% ملصلحة كيـري. لكن الفارق بلغ سبع نقاط )%52
يف مقـابـل 45%( حني ال يحتـسب سـوى النـاخـبني املصـممني
ـعــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االدالء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتــــــهــــــــــــــــم. ـ ـ ـ

يف احلدث العربي
والدولي

املدى / وكاالت

العدد )197( االربعاء 8أيلول 2004

NO (197) Wed. (8) September

املدى - وكاالت
أكــد الــرئيــس الفلـســطيـني يــاســر
عـرفات لـلوفـد املصـري يف اجتـماع
رام اهلل بــالتمـسك بعـمليـة الـسالم
وتـطبيق خـارطـة الطـريق وقـرارات

الشرعية الدولية. 
ففـي مــؤمتــر صـحفــي عقـــده مع
وزيــر اخلــارجـيــة املـصــري أحـمــد
مــاهــر ومــديــر اخملــابــرات العــامــة
املـصريـة اللـواء عمـر سليمـان، دعا
عرفات اللجنة الـرباعية للعمل يف
اجـتـمـــاعهـــا القـــادم علــى تـنفـيــذ

خارطة الطريق بسرعة. 
ــــــو الغــيــط ومــن جهــتـه ، أعلــن أب
اســتــمـــــرار الــتــنــــســيق املــصـــــري
ـــــســـطــيــنــي خـالل الـفــتـــــــرة الـفـل
القـادمة، مشـيرا إلى رغبـة القاهرة
والـرئيـس عـرفـات يف تـأمني وحـدة
ـــســطــيــنــي العــمل الــــوطــنــي الـفل
ـــــــى مـــــــؤكـــــــدا أنـه مت االتـفـــــــاق عـل
خطوات مقـبلة سيجـري تنفيـذها
بـالـتنـسـيق مع الفلـسـطيـنيـني من

أجل السالم. 
وركــزت احملــادثــات الفلــسـطـيـنـيــة
املـصــريــة علــى الــدور املـصــري يف
تــرتـيبــات االنــسحــاب اإلســرائيـلي
املـتــوقع مـن قـطــاع غــزة، وتعــزيــز
وحـدة الصف الفلسطـيني متهيدا
لهــذا االنــسحــاب. وتنــاولت أيـضــا
إصالح أجهـزة األمن الفلسطـينية
واإلصالح الــشـــامل يف الــسلــطـــة

الفلسطينية. 
وكـانت القـاهرة اعلـنت استعـدادها
الرســال خـبــراء امـنـيـني مـن اجل
املساعـدة على بسط االمن يف غزة
يف حــال انــسحــاب اســرائـيلـي مـن
القــطــــاع غــيـــــر انهــــا اشــتــــرطــت
ــــات مــن ــــى ضــمــــان احلــصـــــول عل
ـــــــســـــطـــيـــنـــي الـــــطــــــــــرفـــني الـفـل
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غارة إسرائيلية تقتل 15 فلسطينيًا
عرفات يتمسك بخارطة الطريق ومرص تشدد عىل الوحدة الوطنية

وأصـــاب وابـل القـــذائف مــشـــارف
ــــدة الــــشجــــاعــيــــة وهــي معـقل بل
حلماس، املسؤولة عن التفجيرين
االنـتحــاريـني املـتــزامـنـني اللــذيـن
وقعا الثالثاء املاضي يف بئر سبع.
وأكــد مـصــدر مـن حــركــة حـمــاس
مصـرع عشـرة أفراد مـن عناصـرها

يف الهجوم.
وأصــــــــــدر وزيــــــــــر اخلــــــــــارجـــيــــــــــة
الفلــسـطـيـنـي نـبــيل شعـث بـيــانــا
ــــأنـه )هجــــوم يــصف مــــا حــــدث ب
ــــي لــقـــــــــــــوات اإلحــــتــالل إرهـــــــــــــاب
اإلســــرائــيلــي،( ويــتهــم إســــرائــيل
مبحـاولة إحـباط اجلهـود الرامـية

إلى إعادة الهدوء.
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ومــصــادر طـبـيـــة فلــســطـيـنـيــة إن
مـــروحـيـــات إســـرائــيلـيـــة قــصفـت
معــسكــر تــدريـب لنـشـطــاء حــركــة
املقـــــاومــــــة اإلسالمــيـــــة حــمـــــاس
بوسـط قطاع غـزة يف ساعـة مبكرة
ــــأربعـــة صــــواريخ، مـن الــثالثـــاء ب
ـــى األقل، فقــتلــت 15 شخــصـــا عل
وأصـابت 20 آخـرين بجـراح، وسط
تــوقعــات بتـزايـد أعـداد اجلـرحـى.
ـــــات وكـــــانــت هـــــذه أكــثـــــر الــضـــــرب
اإلســرائيـليــة دمــويــة يف غــزة منــذ
نحـــو أربعـــة اشهـــر، وجـــاءت بعـــد
التفجـير االنـتحاري املـزدوج الذي
أودى بـحـــيــــــــــاة 16 شـخـــــصــــــــــا يف
حــــــافـلــتــني بـجــنــــــوب اســــــرائــيـل

األسبوع املاضي.
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واالسـرائـيلي لتـامني رجـالهـا. كمـا
اشتـرطت امـتنـاع اسـرائـيل عن اي
تــوغل يف االراضـي الفلــسـطـيـنـيــة
ـــــراء الــتــي يــتـــــواجــــــد بهـــــا اخلــب
املــصــــريــــون والــتـــــزام الفــصـــــائل
الفلــسـطـيـنـيــة يف املقــابل بــوقف

اطالق النار. 
ويف اطار خطة مصرية للمساعدة
عـلى عودة االسـتقرار الي االراضي
الفلـسطـينيـة والـعمل علـى احيـاء
مفــاوضــات الـتــســويــة، اقـتــرحـت
ـــدريـب قـــوات الــشـــرطـــة مــصـــر ت
الفلسطينية واملـساعدة على اعادة
هيكلـة اجهزة االمـن الفلسـطينـية

يف ثالثة اجهزة فقط. 
من جــانب آخــر قــال شهــود عيــان
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ــــــــــــــــــســــــــــت اونـــاليــــــــــن مــــــــــيــــــــــــــــــــــــدل اي
اعلـن رئـيـــس الــــوزراء اللـبـنــــانـي رفــيق
احلريري االثنني ان استقالة اربعة من
وزراء حكومته احتجـاجا على التعديل
الــدستـوري الـذي اتـاح الـتمـديــد ثالث
سـنــوات لــرئـيـس اجلـمهــوريــة احلــالـي
اميل حلـود، ميكن ان يؤدي الـى تعديل

وزاري. 
وقال احلـريري اثر هذه االستقاالت يف
ختــام اجـتمــاع مـع رئيـس اجلـمهــوريــة
امـيل حلــود ورئـيــس اجمللــس الـنـيــابـي
نبيه بـري انه )ميكن ان يحـصل تعديل
حكــومي( ابتـداء مـن السـابـع عشـر من

الشهر اجلاري. 
وكــان احلــريــري اعـلن قـبال ان مـســالــة
االســـتقــــــاالت ومـــصــيــــــر احلـكــــــومــــــة
سيـبحثـان يف السـابـع عشـر من الـشهـر
اجلــــــاري بعـــــد عــــــودته مــن جـــــولـــــة يف

اخلارج. 
وكـان وزير الـبيئة فـارس بويـز اعلن قبل
ظهــر االثنـني استقــالتـه من احلكـومـة
احـتجــاجــا علــى الـتعــديل الـــدستــوري

الذي كانت سوريا ترغب به. 
ثـم اعلـن ثالثـــة وزراء ميـثلـــون الكـتلـــة
الـبــــرملــــانـيـــــة للــــزعـيـم الــــدرزي ولـيــــد
جنـبالط استقـاالتهـم ايضـا وهم وزراء
االقـتــصــــاد والــتجــــارة مــــروان حـمــــاده
والثقـافـة غـازي العــريضـي واملهجــرين

عبداهلل فرحات. 
واعلــن جــنـــبالط ان اســـتقــــــالــــــة وزراء
كـــتلـــته )يــنــــــسجــم مـع معــــــارضــتــنــــــا
للـتعــديل الــدستـوري ولـتمـديـد واليـة

حلود(. 
وتـتـــألف كـتلــة جـنـبالط مـن 17 نــائـبــا
كــــانــــوا يف عــــداد الـنــــواب الـ29 الــــذيـن
صــوتــوا يف البــرملــان اللـبنــاني اجلـمعــة
املــاضي ضــد تعــديل الــدستــور متهيـدا

للتمديد للرئيس اللبناني احلالي. 
وسيتـوقف الوزراء االربعـة عن املشـاركة

ـ ـ

بعد استقالة أربعة وزراء 

احلريري يستعد إلجراء تعديل وزاري يف حكومته
يف اجتماعات مجلس الوزراء. ورغم ان
هـذا القـرار يـزعـزع احلكـومـة اال انه ال
يـرغمهـا علـى االستـقالـة، الن املطـلوب
دســتـــــوريـــــا اســـتقـــــالــــــة ثلــث اعـــضـــــاء
احلـكــــومــــة اي عـــشــــرة وزراء لـتــصــبح

مستقيلة حكما. 
وتكــشف هـــذه االسـتقـــاالت االسـتـيـــاء
السياسي يف لبنان اثـر عملية التعديل
الـــدسـتـــوري الـثـــالـثـــة خالل 15 عـــامـــا

انصياعا للضغوط السورية. 
واضـافـة الــى الكنـيسـة املـارونيـة بـشكل
خـــــــاص يف الـــــــداخـل لقــي الـــتعــــــــديل
الــــدسـتـــــوري معــــارضــــة شــــديــــدة مـن

الواليات املتحدة وفرنسا يف اخلارج. 
علـى صـعيـد آخـر رفـض زعـيم احلـزب
التقـدمي االشـتراكـي اللبنـاني الـزعيم
الدرزي وليد جنبالط االثنني اقتراحا
مـن االمـني العــام حلــزب اهلل الــشـيعـي
حـسـن نصـراهلل بـاجـراء اسـتفتـاء عـام
حــول الــوجــود العــسكــري الـســوري يف
لبـنان. وقـال جنبالط )ال نـستـطيع ان
نقــبل يف لـبـنــــان مبـبــــدأ االســتفـتــــاء.
فلـبـنـــان دميـــوقـــراطـيـــة تـــوافقـيـــة فـيه
أقلـيات مـذهبـية طـائفيـة وال نسـتطيع
ان نقــبل بــــاالســتفـتــــاء كـحل لــبعــض
املـــشــــاكل املــصـيـــريـــة(. وكـــان الـــزعـيـم
الـــــدرزي اعــتــــــرض علـــــى الـــتجـــــديـــــد
للـــرئيــس اللـبنـــاني امـيل حلــود الــذي
تـــــــدعـــمه ســـــــوريـــــــا. واضـــــــاف )مـع كل
احتــرامي وتــأييــدي للـمقـاومــة وسيـد
املقـاومـة اال ان هنــاك مشـاكل اسـاسيـة
لن حتل ولـن نقبل بحـلها بـاالستفـتاء
الن االســتفـتـــاء هــــو غلـبـــة االكـثـــريـــة
العـدديـة علـى االقليـة العـدديـة ال اكثـر
وال اقل(. وكان االمـني العام حلزب اهلل
دعـا االحـد الـى اجـراء اسـتفتـاء حـول
الوجود العسكـري السوري يف لبنان اذا
مـــا كـــانـت املــســـألـــة تــشـكل خالفـــا بـني
ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــني. ــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــب ـالــــــل ـ ـ ـ ـ

اقــتـــــرح وزيـــــر الــــشـــــرطــــــة والعـــــدل
الـسويسري كـريستوف بلـوخر إنشاء
مـخـــيـــمـــــــات لـالجـــئـــني يف اخلـــــــارج
كــوسيلـة للحـد من تـدفق الالجـئني

على البالد.
الفكرة ناقشتها بعض دوائر االحتاد
األوروبـي، لكـن املفـــوضيــة الـســـاميــة
لــشـــؤون الالجـئـني انـتقــدت الـفكــرة
الـسـويـسـريـة، معـتبـرة أنهــا لن حتل

مشكلة الهجرة غير الشرعية.
يـأتـي مقتـرح وزيـر العــدل والشـرطـة
كـريـستـوف بلـوخـر، العضـو يف حـزب
الــــشعــب الــــســـــويــــســـــري الــيــمــيــنــي
املتـطــرف، يف الـــوقت الـــذي ينــاقـش
فيـه البـرملـان الـسـويـسـري مـشـروعـًا
يهـــدف إلـــى تــشـــديـــد بـنـــود قـــانـــون

اللجوء. 
لكــن فكـــرة الــسـيـــد بلـــوخـــر لـيــسـت
جــــــديــــــدة. ســبـقه إلـــيهــــــا االحتــــــاد
األوروبــي، الـــــــذي أعـلــن أخــيـــــــرًا أنـه
يـــــدرس فـكـــــرة إقـــــامـــــة معــــسـكـــــرات
الســتـقــبـــــــال الـالجــئــني يف الـــــــدول

النامية. 
بنـاءاً عليه، يدعـو السيـد بلوخـر إلى
إقـــامـــة تـلك اخملـيـمـــات يف الـبلـــدان
اإلفـــريقـيــة والــبلقــانـيـــة والعــربـيــة،
ويطــالب بــأن تتـولــى األمم املتحـدة
مهـمــــة تـــــوزيع حــصــٍص لـ)الجـئـني
احلـقيقـيني( علـى الــدول األوروبيـة،

القادرة على حتمل مسؤولياتهم. 

للحد من الهجرة غير الشرعية

سويـرسا تقرتح إنـشاء خمـيامت لالجئـني يف اخلارج
)سـنــشعــر بــالـقلق الــشــديــد إذا أدى
تـــأسـيــس مـثل هـــذه اخملـيـمـــات إلـــى
وضع تصبح فيه أوروبـا فعلياً مغلقة

أمام اخلارج(.
وحتــذر األمم املتحــدة من أن الـدول
لـــن حتل مــــشــكلــــــة الـهجــــــرة غــيــــــر
الشـرعية ببـساطة عـبر إنشـاء مراكز
لالجئني. كمـا أنها تخـشى من أن ال
يتمكن الالجئون من احلصول على

إجراءات جلوء عادلة.
علـى الـصـعيــد ذاته، صـرح املـتحـدث
بـإسم اجمللـس السـويسـري لالجئني
يـــورج شـيـــرتـيـناليـب يف حـــديـث مع
سـويس إنفـو بالـقول إن فـكرة إنـشاء
مخـيـمـــات لالجـئـني خـــارج احلـــدود

األوروبية )غير واقعية(.
وأضـاف الــسيــد شيــرتيـناليب قـائاًل
)إنه أمر جـيد أن تقـدر سويـسرا، وأن
يجـب عليهـا، حتمـل مسـؤوليـة عـدد
محدد من الالجئني. ولكن يجب أن
يكــون هــذا كــإضــافــة إلــى الــسيــاســة
القــائمــة يف تـقيـيم طـلبــات اللجــوء

على مستوى كل حالة على حدة(.
ويـكــمل املــتحـــــدث بـــــإســم اجمللــــس
الــســويــســـري لالجـئـني قـــائال )لـكل
الجـئ أو الجـئـــة أسـبــــابه اخلـــاصـــة
للهـرب... ووفقـا لـوجهـة نظـرنـا فـإن
سـويـسـرا سـتخــرق معـاهــدة جنـيف
لالجـئني يف حـال رفـضت الـنظـر يف
طـلـــبـــــــــات الـلـجـــــــــوء الـفـــــــــرديـــــــــة(.

ووفقــــا لهـــذا املـنــظـــور، لـن ُتــضــطـــر
ســويـســرا إلــى الـتعــامل مع األعــداد
الكـبـيــرة لـطلـبـــات اللجــوء الــوافــدة
علـيهـــا، بل سـتـتحـمل مــســؤولـيــة 4

آالف الجئ سنوياً. 
واقـتــرح الــسـيـــد بلــوخــر أن يـتــولــى
اجلـيـــش الـــســــويـــســــري والــــوكــــالــــة
الـسويسرية للتـنمية والتعاون مهمة
إنـــــشـــــــاء مـخــيــمـــــــات الـالجــئــني يف

مناطق األزمات.
غـيـــر أن املــتحـــدث بـــإسـم الـــوكـــالـــة
السويسـرية للتنميـة والتعاون هاري
سيفيك صـرح بأن مـثل هذا املـقترح
يجب أن يـؤخـذ ضـمن إطـار اجلـدل
الدولي األوسع حول قضية اللجوء.
ويقــول )جتب منــاقشـة هـذا املقتـرح
أواًل علــــــى املـــــســتــــــوى الــــــدولـــي مع
املفــــــوضــيــــــة الــــســــــامــيــــــة لــــشــــــؤون
الالجــئــني(. ثــم يـــضــيف )وإلـــــى أن
يحــدث ذلك، ليـس هنـاك يف الـواقع
أي جدوى من عـرض الوكـالة لـرأيها

حول املقترح(.
يف املقابل، رحبت املفـوضية السامية
لـشـؤون الـالجئـني مببـادرة عــدٍد من
الـــدول إلـــى بحـث حلـــول محـتـملـــة
ملــشكلــة الهجــرة، لكـنهــا أعــربـت عن
حتفـظـــاتهـــا علـــى مقـتـــرح الــسـيـــد

بلوخر.
وأوضـحت املــستـشــارة القــانــونيــة يف
املفـــــوضـيـــــة مـــــادلـني هـــــوج قـــــائلـــــة

امستردام )رويترز( - 
دعـت احلكــومـــة الهــولـنــديــة الـتـي
تتـولـى الـرئـاسـة الـدوريــة لالحتـاد
االوروبي ايران للـتعاون بدرجة أكبر
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووجهـت هــولـنــدا الــدعــوة يف بـيــان
بعــد زيــارة قــام بهــا حــسن روحـــاني
رئــيــــــس اجمللــــــس االعلــــــــى لالمــن
القـــومـي االيـــرانــي وبعــــد أن بحـث
وزراء خــــارجـيــــة االحتــــاد املـــســــألــــة
االيـرانيـة يف اجتمـاع يف هـولنـدا يف

مطلع االسبوع.
واجتمع روحـاني مع رئـيس الـوزراء
الهولـندي يان بيـتر بالكـننده ووزير
اخلـارجية بـرنارد بوت. وأفـاد البيان
الهــولـنــدي الـصــادر بــاسـم رئــاســة
االحتـــاد االوروبـي أن )الـــوزيـــر بـــوت
أبـلغ روحـــانــي أن تكـثــيف الــتعـــاون
االيــــرانــي مع الــــوكــــالــــة الــــدولـيــــة
للـطــاقــة الــذريــة بـشـــأن البــرنــامج
النووي االيـراني مطلـوب الستعادة

ثقة اجملتمع الدولي.(
وأضـاف البيان )الرئاسـة الهولندية
أثــارت كـــذلك عــددا مـن القـضــايــا
املثيـرة للقـلق مثل حقــوق االنسـان
واالرهـــــــــاب ومـــــــــوقـف ايـــــــــران مـــن

اسرائيل.(
وقــال وزراء االحتــاد يف اجـتمــاعـهم

األزمة النووية اإليرانية
االحتاد األورويب يدعو طهران للتعاون وواشنطن تتهمها بالعمل رسًا

حليازة قنبلة نووية
هـــــــو احلـــــــوار املـــــســـتـــمـــــــر ال وضـع

الضغوط أو التهديدات علينا.
وتـتهم الواليات املتحـدة ايران بانها
تعـمل ســـرا حلـيـــازة قـنـبلـــة نـــوويـــة
وتــضغــط علـــى الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للــطــــاقــــة الــــذريــــة الحــــالــــة املـلف
الــنـــــووي االيـــــرانــي جمللـــس االمــن
الـدولـي لتــوقيع عقـوبـات محـتملـة

عليها.
وتــنفــي طهــــران االتهــــام وتقـــول ان
طـمــوحــاتهــا قــاصــرة علــى تــولـيــد
الطـاقــة الكهـربــائيــة من املفـاعالت

النووية.
وقـال روحـانـي )لم تـسع ايـران قـط
الكـتــســــاب اسلحـــة نـــوويـــة ولكـنـنـــا
جــــــادون بــــشــــــأن احلـــصــــــول علــــــى

تكنولوجيا نووية سلمية.(
وكـان وزراء خـارجيـة املـانيـا وفــرنسـا
وبريطـانيا قد جنحـوا العام املاضي
يف اقـنـــاع ايـــران بـــوقف انــشـطـتهـــا

املرتبطة بتخصيب اليورانيوم.
لكن ايـران انهت يف حزيـران املاضي
االتفاق مع الـدول االوروبية الثالث
بــاستـئنـافهــا انتـاج واخـتبـار أجهـزة
الــطــــرد املــــركــــزي والـتـي ميـكــنهــــا
تخـصـيـب يــورانـيــوم الــى املــسـتــوي
املـطلــوب لـصـنــاعــة رؤوس حــربـيــة

نووية.
وقـال روحـاني )اننـا نطـمئن العـالم
ان أنـشطتـنا املـرتبـطة بـالتخـصيب

هي من أجل أغراض سلمية(.

يف مطلع االسبـوع انهم يبحثـون ما
اذا كـــــانـــــوا ســيحــيلـــــون ايـــــران الـــــى
مـجلـــــس االمــن الــــــدولــي بـــــســبــب
اخفــاقهــا يف الـتعــاون بـشـكل كــامل
مع جهـــود االمم املـتحـــدة لـضـمـــان
أنهـا ال تسـعى سـرا لتـطويـر أسلـحة

نووية.
ويقــول دبلـومــاسيـون ان بـريـطــانيـا
واملـانيـا وفـرنـسـا الـتي حـاولـت اقنـاع
ايـران بــوقف تخـصيـب اليــوروانيـوم
مـستعدة لوضع مسودة قرار يعرض
علـــى مجلــس محــافـظـي الــوكــالــة
عـنـــدمـــا يـبـــدأ اجـتـمـــاعـــاته يـــوم 13

أيلول اجلاري.
من جـــانبــة قــال كـبيــر املفــاوضـيني
االيـرانيـني بشـأن البـرنـامج النـووي
االثنني ان املفـاوضات ال التهديدات
هــي الــتــي ســتـحـل االزمـــــــة حـــــــول
بــرنـــامج نـــووي تقــول واشـنـطـن انه

غطاء لتطوير اسلحة ذرية.
وقـال حسن روحـاني رئيـس اجمللس
االعلي لـالمن القــومي االيــراني ان
ايران مستعدة الزالة اخملاوف بشأن
طـمـــوحــــاتهـــا الـنـــوويـــة بـــالــتعـــاون
الكامل مع الـوكالة الـدولية للـطاقة

الذرية التابعة لالمم املتحدة.
وقال روحاني الـطريق الوحيد حلل
مـشكلـة البـرنــامج النـووي االيـراني

CNN)( كواالملبور، ماليزيا
وافقت مـحكمة فـيدراليـة يف ماليـزيا
الـثالثــاء علــى عقــد جلـسـة اسـتمـاع
حول االستئناف الذي تقدم به نائب
رئـيس الـوزراء األسبق، أنـور إبــراهيم،
فـيـمــــا يــتعـلق بـتـبــــرئــته مــن تهـمــــة
الفــــســــــاد، وسعــيه لـلعـــــودة لـلحــيـــــاة

السياسية.
ورفـضت هـيئـة احملـكمــة، املكـونــة من
ثالثـة قـضـاة، بــاإلجمــاع اعتـراضـات
اإلدعــاء، ووافقـت علــى إعـــادة النـظــر
يف حـكــم قـــــــدمي يـــــــديــن إبـــــــراهــيــم

بالفساد.

إبراهيم يرفع دعوى الستئناف العمل السيايس بامليزيا
سجـالتهـم اجلـنـــائـيـــة مـن الـتــــرشح
للـمنــاصب العـامــة أو املنـافـسـة علـى
زعــــامــــة األحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة ملــــدة

خمس سنوات.
ويقـول محـامي الـدفـاع عن إبـراهيم،
كـريـستـوفــر فيـرنـانـديـز، إن احملـكمـة
العـليــا يف مـــاليــزيــا ميـكن أن تـصــدر
قـــــرارهـــــا يف دعـــــوى إبـــــراهــيــم خالل

األسبوع احلالي.
وكان إبراهيم قد أودع السجن يف عام
1999 ، كمــا خسـر قضـيتي اسـتئنـاف
ســــابقـتــني يف محــــاولــته لـلحــصــــول

على البراءة.

وقــد تقــرر تــأجـيل جلـســة االسـتمــاع
مـن بعــــد ظهـــر أمــس الـثالثـــاء إلـــى
الــيـــــــوم األربعــــــاء بـــــســبـــب خالفــــــات
قـانــونيــة بني املــدعني وهـيئـة الـدفـاع

عن إبراهيم.
ومتهد اجللـسة نحـو عودة إبـراهيم -
حـــال تـبـــرئـته مــن احلكـم القـــدمي -
للعـمل السياسـي، إذ ال ميكن لألخير
العــودة ملـمــارســة نــشـــاطه العــام قـبل
حـلــــــــول عــــــــام 2008، رغـــم رد الـــتـهـــم
املوجهة ضده خالل األسبوع املاضي.
وتقــضـي قـــوانـني مـــالـيـــزيــــا بحــظـــر
األشخـــاص الـــذيـن تـــوجـــد جُـنح يف

يف خـطــوة هي األولــى من نــوعهـا
اتـفقــت األحـــــزاب الـــســيـــــاســيـــــة
املعــارضــة املـصــريــة علــى تــشكـيل
أمــانــة عــامــة للـتعـبـيــر عـن رؤيــة
مــــوحــــدة لـإلصالح الـــســيــــاســي
وتنـسيق مـواقفهـا جتــاه القضـايـا
اخملتلفة.هذه اخلطوة جاءت قبل
أيـــام مـن انـعقـــاد املـــؤمتــــر العـــام
للحزب الوطني احلاكم الذي من
املقـرر أن يتخذ قرارات مهمة على
صعــيـــــد الــتعـــــامـل مع قــضــيـــــة

اإلصالح السياسي يف مصر. 
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أحزاب املعارضة املصرية
االتفاق عىل أمانة عامة للتعبري عن رؤية موحدة لإلصالح السيايس

قـوانني خـاصـة بـاإلصالح تتـوافق
مـع هــــــوى احلــــــزب احلــــــاكــم وال
ـــراعـي أي طـــرح ممـــا تــطــــرحه ت
األحـزاب الـسيــاسيـة املعـارضـة يف
مـصر.من نـاحيته يـؤكد د. الـسيد
بــدوي سكــرتيـر عـام حـزب الـوفـد
املـصــري أنه لـن يكـتفـي بــإصــدار
إعالن مـوحد لـإلصالح السيـاسي
ـــنــــــــــزول وإمنــــــــــا ســــــــــوف يـــتـــم ال
لـلجمــاهيـر لـطـرح هـذه الــوثيقـة
علـيهم وعقـد النـدوات واملـؤمتـرات
يف الـنقــابــات املهـنـيــة واملـنـظـمــات
األهلـيــة لــشــرح وثـيقــة اإلصالح
السياسي للجماهير بهدف حشد
رأي عــام ضــاغـط علــى احلكــومــة
للـبــــدء يف اإلصالح الــسـيـــاسـي.
ويـرى بــدوي أن رد فعل احلكـومـة
سـوف يتـوقف علـى قـوة املعـارضـة
مـؤكـدا أن قـوة املعـارضـة هـذه املـرة
واضحـــة وســـوف تـكـــون مـــؤثـــرة
وقـوية بـسبب هـذه املتغيـرات التي
تفــرض علــى مـصــر الـبحـث عـن
صيغـة بديـلة لإلصـالح السيـاسي
فلــم يعــــد مقـبـــوال أن تــسـيــطـــر
ـــى 95% مـن كـــافـــة احلـكـــومــــة عل
املـــــــؤســـــســـــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة.
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يف مصر. 
ويف تصـريحـات خـاصـة للجـزيـرة
نــت نفـــــى داود أن تـكـــــون هــنـــــاك
خـالفــــــات داخـل هــــــذا الــتـجــمـع
املعـــارض مـــؤكــــدا أن كل أطـــراف
ـــى احلـــد ـــوافقــت عل املعـــارضـــة ت
ــــى الــــذي ميـكــن مــن خـالله األدن
عقـــد املـــؤمتـــر، مــشـيـــرا إلـــى أن
احلـكومة غـير آبهة بـاملعارضة ويف
املقــابل فــإن املعــارضــة ال تكـتــرث
بـــاحلكــومــة.أمــا الــدكـتــور رفعـت
الــسعـيــد رئـيــس حــزب الـتجـمع
املـصــري فيــؤكــد للجــزيــرة نت أن
هــــذه اخلــطــــوة جــــاءت نــتــيجــــة
حــتــمــيــــة لإلهــمــــال والــتجــــاهل
املـتعـمــد مـن احلكــومــة املـصــريــة
ـــشـــــأن لـلحـــــوار مـع املعـــــارضـــــة ب
اإلصالح الـــســيـــــاســي يف مــصـــــر
وإصـرار اإلعالم احلكومي على أن
مــصــــــر تعــيــــش أزهـــــى عــصـــــور
الدميقـراطية. وأضـاف أن احلزب
الـوطـني اكتفـى بعقـد لقـاء واحـد
مـع بـعــــــض األحــــــــــــزاب وعــــــــــــدم
ــــآراء هــــذه األحــــزاب، االكــتــــراث ب
مــشيــرا إلــى أنه يــدعــو إلــى عقــد
مؤمتـره العام لتفصيل مشروعات
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ضيــاء الــديـن داود رئيـس احلــزب
العــربـي الـنــاصــري أكــد أن فكــرة
جتـمـيـع املعـــارضـــة املــصـــريـــة يف
أمــانــة عــامــة تـنــطلق مـن هــدف
واحــد هــو أن يكــون هــذا الـتجـمع
هــو الـنــواة األولــى لالتفــاق علــى
صيغـة مـوحـدة لإلصالح، وقـد مت
ـــالفـعل الـبـــدء بـتــسعـــة أحـــزاب ب
ــــاقــي وســــوف يـكــتــمـل العــــدد بــب
القــوى الــسـيــاسـيــة لـبحـث عقــد
مـؤمتـر عــام للـمعـارضـة املـصـريـة
إلعالن وثيقة لإلصالح السياسي
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ــــرونـك املــمــثل اخلــــاص ــــر يــــان ب اعــتــب
لالمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف انــان
الى السودان االثـنني يف اوسلو ان الوقت
-لـم يحـن بعــد- لفــرض عقــوبــات علــى
احلكــومــة الــســودانـيــة. وقــال بـــرونك
للــصحــافـيـني يف خـتـــام لقـــاء مع وزيــر
اخلارجية الـنروجي يان بيتـرسن -علينا
ان نتــذكــر دائمــا ان العقــوبــات يـجب ان

تكون االداة اخيرة-. 
ــــوقــت لــم يحــن بعــــد واضــــاف -لـكــن ال

الستخدام هذه االداة االخيرة. 
ــاتـي هــذه الـتـصــريحــات بعــد قــرابــة وت
اسـبــوع مـن انـتهــاء مهلــة االنــذار الــذي
وجهــته االمم املــتحـــدة الـــى احلـكـــومـــة
السـودانيـة. وكـان مجلـس االمن الـدولي
ـــــى قـــــرار ميــنح صـــــوت يف 30 متــــــوز عل
اخلـرطوم ثالثني يـوما لبـسط االمن يف
دارفـور ومـسـاعـدة الـسكــان حتت طــائلـة

فرض عقوبات عليها. 
وبـدال مـن العقـوبـات كـرر بــرونك رغـبته
يف رؤية اجملتـمع الدولـي يرسل مـراقبني

الى املنطقة. 
وقـال -الـوسيلـة الـرئيـسيـة التـي ميلكهـا
اجملتـمع الــدولـي حلمــايــة الــسكــان هي
ارســال مــراقـبـني ســواء كــانــوا افــارقــة او
غـيــرهـم علــى ان يكــون عــددهـم كــافـيــا
ولــــــديـهــم تـفــــــويـــض مــنــــــاســب ودعــم
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األمم املتحدة : 
مل حين الوقت لفرض عقوبات عىل السودان

لـوجيستي كبيـر-. واضاف -حتى وان لم
تـطلقـوا علـيهم - قــوة حمـايـة - وامنـا -
قــوة مــراقـبــة- فــانكـم اذا ارسلـتـم مـنهـم
االالف فـــان ذلك سـيــردع اجلـنجــويــد-
امليلـيشيـا املتهـمة بـارتكاب جتـاوزات ضد
سكــان دارفــور االفــارقــة من جــرائم قـتل
واغـتـصــاب. ومـنــذ شـبــاط 2003 اوقعـت
االشـتبـاكــات بني املـتمـرديـن يف املنـطقـة
الـذين ينـددون ب-تهمـيش- دارفـور وبني
هــذه املـليــشيــات مــا بـني 30 الف الــى 50
ــــزوح مــئــــات ـــســبــبــت يف ن الف قــتــيل وت
االالف. ويـوجد حـاليا 120 مـراقبا تـابعا
لالحتـــاد االفــــريقـي يف هـــذه املـنــطقـــة
حتميهم قوة تـابعة ايضا لالحتاد تتكون
من 300 رجل. وقـد حثـت االمم املتحـدة
علــى لـســان انــان احلكــومــة الـســودانيــة
ــــى قـبــــول ارســــال -االف- املــــراقـبـني عل
االضــافيـني. واوضح سـفيـر الـسـودان يف
االمم املــتحــــدة الفــــاحت محـمــــد عــــروة
االسبـوع املــاضي ان اخلـرطـوم مـستعـدة
لقبـول هذا الـطلب شـرط ان تعمـل هذه
القوة -بتـفويض مراقبـة فقط-. وتتعثر
املبــاحثــات بـني ممثـلي حــركـتي الـتمــرد
واحلكــومــة الـســودانيــة يف ابــوجــا بـشــان
مسـالـة نـزع السالح واالمـن استنـادا الـى
اعضاء يف وفـد الوساطـة التابع لالحتاد

االفريقي.
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