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رفض
أكــد الـسـفيــر الـســودانـي يف واشنــطن خـضــر هــارون أمـس
اجلمعـة ان احلكـومـة الـســودانيـة )تـرفـض رفضـا قـاطعـا(
االتهــامـــات االميـــركيــة بــوقــوع )ابــادة( يف دارفـــور وذلك يف

رسالة بعث بها الى وزارة اخلارجية االميركية.
ونـقلــت صحــيفــــة الــــراي العــــام املـــسـتـقلــــة عـن الـــسفـيــــر
الــســودانـي يف واشـنـطـن انـه )ابلغ اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة
رفض احلكـومة )الـسودانـية( القـاطع ملثل هـذا التـوصيف
بـاعتـباره رسـالة خـاطئـة للـطرف االخـر )متمـردي دارفور(
الــــذي يفــــاوض احلكـــومـــة ويـــؤدي الـــى عـــدم الــتفـــاوض
االيجابي(.وقد اعلن باول امام مجلس الشيوخ ان ما تقوم
به القـوات الـســودانيـة واملـيليـشيـات العــربيـة ضــد القبـائل
االفــريقيـة يف دارفـور يـشكل )ابــادة( كمـا تعـرفهـا القــوانني

الدولية.
زيارة

اعلنت الـسفارة االيـرانيـة يف ميـنسك ان الـرئيس االيـراني
محمد خامتي وصل الـى بيالروسيا يف زيارة تـستمر ثالثة
ايام يـجري خاللـها محـادثات مع املـسؤولـني يف هذا الـبلد

حول العالقات الثنائية. 
واضـــافـت الـــسفـــارة ان خـــامتـي ســيلــتقـي رئـيـــس الـــوزراء
الـبـيالروسـي سـيـــرغـي سـيــــدورسكـي ومــســـؤولـني آخـــريـن،
ملنـاقـشــة التعـاون يف مجـاالت الـرســوم اجلمــركيــة واالمن
واالوضاع الـطارئة وتـوقيع بروتـوكول اتفاق حـول العالقات
الـثنــائيــة. وسيـزور الــرئيـس االيــراني طـاجـيكـستــان اليـوم
الــسبـت ملنــاقـشــة استـثمــار 400 مـليــون دوالر الجنــاز بنــاء

محطة كهربائية-مائية.
اشادة

اعتبـر رئيـس الوزراء االسـرائيلي اريـيل شارون ان الـعالقات
بـني بالده والواليـات املتحـدة وصلت الـى مستـوى ال سابق
له.وقـال شـارون ان )تنـوع الـروابـط والتعـاون االستــراتيجي
بني البلـدين وصل الى مـستوى غيـر مسبـوق(.واضاف )ما
مـن شك ان الـــرئيــس )االميـــركي املـنتـهيــة واليـته جــورج(
بوش هو صـديق السرائيل(.ومـضى شارون يقـول )ال نريد
التـدخل( يف العملـية االنتخـابية االمـيركيـة )لكن بـنظري
يف حـــال انـتخـــاب جـــون كـيـــري )املـــرشح الـــدميـــوقـــراطـي
لالنـتخــابــات الــرئــاسيــة االميــركيــة( انــا علــى اقـتنــاع بــان
السـياسـة )االميـركيـة( ستكـون تلك التي حـددها الـرئيس

بوش(.
اتهام

اتهـمت اجلـمهــوريــة الـقبــرصيــة بــريـطــانيــا بــالتــدخل يف
شؤونها الداخلية واتخاذ موقف معاد لها.

وقــــال ســــوتــــوس زاخــــوس املـــســــؤول يف وزارة اخلــــارجـيــــة
للــتلفـــزيـــون الـــرسـمـي ان )ثـمـــة اســـاءة مــسـتـمـــرة ملـــوقف
اجلـمهوريـة القبـرصيـة يف العلن والـسر(.وتهـدد اخلالفات
بـني قبــرص وبــريـطـــانيــا، القـــوة االستـعمــاريــة الـســابقــة،
بـتــسـمـيــم العالقـــات بـني هـــذيـن الـبلـــديـن العـضـــويـن يف
االحتــــاد االوروبــي اللــــذيــن يقـيـمـــــان عالقــــات وثــيقــــة يف
اجملـالني الـسيـاسي واالقـتصــادي.ويعيـش قـرابـة 350 الف
قبــرصي يف بـريـطــانيـا، فـيمـا يـقيـم 40 الف بـريـطــاني يف
اجلــزيـــرة، وتفـيــد االحـصـــاءات ان ثالثــة مـن كل خـمــســة
سائحني هم بريطانيـون.وكشف زاخوس ايضا ان حكومته
ال تعـارض خفض عدد قـوات حفظ السالم التـابعة لالمم
املـتحــدة يف اجلــزيــرة طــاملــا ان اخلفـض يـشـمـل الكـتـيـبــة
الـبــريـطــانـيــة.وقــال )هـــذا تعـبـيــر عـن اسـتـيـــاء احلكــومــة

القبرصية حيال املوقف البريطاني.
موافقة

وافق زعيم التـمرد يف جنوب الـسودان جون قـرنق واشنطن
على تعبيـر )االبادة( الذي استخدمه وزيـر اخلارجية كولن
بـــاول لـيــصف الـتجـــاوزات ضـــد الـــسكـــان يف دارفـــور بغـــرب
السـودان.وقـال قـرنق يف ختـام لقـاء مع بـاول يف اخلـارجيـة
االميــركيــة )عنـدمـا تــستخـدم حكـومــة قبـائل ضــد قبـائل
اخـرى للتصدي النتفاضة، فان هذا التصرف يتناسب مع
تعريف االبـادة او التطهـير العـرقي. لـذلك فان مـا يحصل
هـو ابادة(.وقـد اعلن باول امـام مجلس الـشيوخ ان مـا تقوم
به القـوات السـودانيـة واملـيليـشيـات العـربيـة ضـد السـود يف

دارفور يشكل )ابادة( كما تعرفهالقوانني الدولية.
مكافأة

عــرض االنفصـاليــون الشـيشـان علـى احـد مـواقـعهم علـى
االنترنت مكافأة بقيمة 20 مليون دوالر ملن يقدم معلومات
تؤدى الـى القـاء القـبض علـى  الرئـيس الـروسي فالدميـير

بوتني الذي وصفوه بانه )مجرم حرب(.
ويــاتي هـذا العـرض ردا علـى مـا كــانت مـوسكــو اعلنـته من
رصــــد مـكــــافــــأة بقـيـمــــة عـــشــــرة ماليـني دوالر ملـن يــــدلـي
مبعلومـات تفضي الى اعـتقال الرئيـس الشيشـاني السابق
اصالن مـسخادوف وزعيم احلـرب شامل بـاسايـيف اللذين
تتـهمـهمــا بــانـهمــا خـطـطــا لـعمـليــة احـتجــاز الــرهــائن يف
اوسـيـتـيـــا الــشـمـــالـيـــة.وجـــاء يف االعـالن االنفــصـــالـي ان
املتمـردين يف الشيشـان يقدمون عشـرين مليون دوالر )الى
الـدول او االشخـاص الـذيـن ميكن ان يقـدمـوا مسـاعـدة يف
القــاء الـقبـض علــى مجــرم احلــرب بـــوتني الـــذي يتــولــى

حاليا منصب رئيس االحتاد الروسي(.
أزمة

اعلن وزيـر اخلـارجيــة املصـري احمـد ابــو الغيـط ان مصـر
تأمل  نهايـة سريعة لالزمة بني الرئيـس الفلسطيني ياسر

عرفات ورئيس وزرائه احمد قريع.
ويف تـصــــريح صحـــايف لـــدى عـــودته مـن ســـوريـــا، قـــال ابـــو
الغـيـط )ان الــرئـيــس حــسـنـي مـبـــارك بحـث مـطــوال عـبــر
الهــــاتف مع عـــرفـــات وقـــريع(.وكـــانـت خالفـــات بـــرزت بـني
الـــرئـيــس عـــرفـــات وقـــريع حـــول االجـتـمـــاع املقــبل للـــدول
املـانحـة وحتـدث قـريع عـن استقـالـته كمـا اشـار مـسـؤولـون
فلـسطـينيـون.وتسـعى مـصر الـى عقـد اجتمـاع يف القـاهرة
خملـتلف الفـصــائل الفلـسـطيـنيـة الجـراء حـوار متـهيـدي
يـــؤدي الـــى مــــوقف فلــسـطـيـنـي مـــوحـــد حـــول انـــسحـــاب
اسـرائيلـي احادي اجلـانب من قـطاع غـزة من املقـرر ان يتم

قبل نهاية .2005
ادانة

دان البـيت االبـيض ووزارة اخلــارجيــة االميــركيــة االعتـداء
الذي وقع امام سفارة استراليا يف جاكرتا.

وقــال املـتحــدث بــاسـم الـبـيـت االبـيــض سكــوت مـــاكلـيالن
)نــديـن ادانــة شــديــدة هــذا الـنــوع مـن االعـتــداءات، وهــذا
يكشف الـطبيعـة احلقيقـية لالرهـابيـني، ويذكـر باالسـباب

التي حملتنا على شن حرب عاملية ضد االرهاب(.
واضـاف )ان االرهــابيـني سيهـزمـون. وهـذا تـكتـيك ممــاثل
لــــذلك الـــذي تــسـتخـــدمه اجلـمـــاعـــة االسالمـيـــة ونـــرفع
صلـواتنا مـن اجل الضحايـا(.واوضح املتحدث الـرئاسي ان
)الــــرئـيـــس )االمـيــــركــي( يجــــدد تــــأكـيــــد تــضــــامـنـنــــا مع
احلكـومتني االسـترالـية واالنـدونيـسيـة يف احلرب الـعاملـية

على االرهاب(.
تضامن

استقبل وزيـر اخلارجيـة االيطالـي فرانكو فـراتيني يف روما
سفـراء الــدول العــربيـة الـذيـن عبــروا عن )تـضـامـنهم( يف
قـضيــة اختـطــاف ايـطــالـيتـني تعـمالن يف بغــداد.وجــاء يف
بـيـــان لـــوزارة اخلـــارجـيـــة االيـطـــالـيـــة عقـب االجـتـمـــاع ان
السفراء العرب )دانـوا بقوة االرهاب واعربـوا عن تضامنهم
العـميق مع الـرهـائـن احملتجــزين يف العـراق واكـدوا التـزام
بالدهم بالتوصـل الى اطالق سراح سيمونـا باري وسيمونا
تــوريتـا(.وخـطـفت تــوريتـا وبـاري الـلتــان تعـمالن حلـسـاب
املنـظمـة االيـطــاليــة غيــر احلكــوميـة )جـسـر الــى بغـداد(
الثـالثاء ومعهـما مهـندس عـراقي يـدعى رعـد علي عـبدول

يعمل للمنظمة نفسها.
كمـا خطفـت عراقيـة  تديـر مشـروعا ملنـظمة ايـطاليـة غير

حكومية تدعى )انتيرسوس(.

يف احلدث العربي
والدولي

املدى / وكاالت

القدس )اف ب(
جــــددت اســــرائــيل حــملــتهــــا ضــــد
الرئـيس الفلـسطـيني يـاسر عـرفات
مـتحــدثــة مــرة اخـــرى عن احـتمــال
طـرد الـزعـيم الفلـسطـيني لـكن من
دون ان تــتخـــذ اي اجـــراء ملـمـــوس

لتنفيذ تهديدها.
وقــال وزيــر اخلـــارجيــة االســـرائيـلي
ســيلفـــان شـــالـــوم لالذاعـــة العـــامـــة
االسرائيليـة )ال مكان لعرفات بيننا،
واليوم الـذي سنخـرجه فيه مـن هنا
الرسـاله الى مكـان اخر لم يـكن ابدا

اقرب مما هو االن(.
ويـأتي هذا الهجوم علـى عرفات بعد
مـرور سنـة بــالتحـديـد علـى اعـتمـاد
احلكـومة االمنيـة االسرائيلـية قرارا
مبدئيا اتخذته اثـر عملية انتحارية
فلسطينية يقضي )بالتخلص( من
عـرفـات العـتبـاره )العـائق الـرئيـس(

امام السالم.
وكـــانـت هـــذه املـبـــادرة اثـــارت مـــوجـــة
عـــارمـــة مـن االحــتجـــاجـــات ضـــد
اســرائـيل لــدرجــة ان رئـيــس الــوزراء
االســرائيلـي ارييل شـارون عــدل عن
تـنفـيـــذ قـــراره بـنـــاء علـــى طلـب مـن
الـــرئـيــس االمـيـــركـي جـــورج بـــوش.
واعـلــن شــــــارون ايـــضــــــا انـه تـعـهــــــد
للـــواليـــات املـتحـــدة بعـــدم تــصفـيـــة

رئيس السلطة الفلسطينية.
وبعـد هدوء اسـتمر عـدة اشهر وضع
خاللـه املشـروع جـانبـا، اعـاده شـالـوم
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تهديدات إسرائيلية بطرد عرفات

وزير اخلارجية يؤكد ال مكان لعرفات بيننا واليوم  الذي سنخرجه فيه من هنا قريب
جـلعـــاد، الـــذي يعـتـبـــر مـن انــصـــار
الـتــشــدد، فــاعــرب الذاعــة اجلـيــش
االســرائـيلـي عن حــذره وتـشـككه يف

هذا املوضوع.
وقـال )يف حــال مت ابعــاده، سيـصبح
عــرفــات رئـيــس حكــومــة يف املـنفــى
ـــى  معـــارضـته ولـن يجـــرؤ احـــد عل
)بــني الفلــسـطـيـنـيـني( وسـيــشـــرف
ــــــى الـعــمـلــيــــــات االنــتـحــــــاريــــــة عـل
وسيحـظـى يف الــوقت نفـسه بــدعم

من الدول العربية(.
واضـــاف اجلـنـــرال يف االحـتـيـــاط
)لـــسـت مـتـــأكـــدا مــن انهـــا افـــضل

الطرق(.
وقـال ايـضــا ان علـى  اســرائيـل )من
دون ان تعـتـبـــر نفــسهـــا مــسـتعـمـــرة
اميـــركيــة، ان تــأخــذ بــاالعـتبــار رأي
االمــيــــركــيــني وكــــذلـك االوروبــيــني
والـدول العــربيـة الـتي ابــرمنـا معهـا
معـــــاهــــــدة سالم )مـــصـــــر واالردن(
ــــشـــــارع ـــــى ردود فـعل ال اضـــــافـــــة ال

الفلسطيني(.
ونــدد الــوزيـــر الفلـســطيـني صـــائب
عـــريقـــات املكـلف املفــاوضـــات بهــذه
الـتهــديــدات وقــال لــوكــالــة فــرانـس
ـــــــرس )هـــــــذا يــكـــــشـف الـــنـــيـــــــات ب
احلقـيقيــة للحكـومـة االسـرائـيليـة
التي تريد ان تدمر عملية السالم(.
ــــســـطــيــنــي ان ــــــوزيــــــر الـفـل ورأى ال
املـسؤولـني االسرائـيليني ال يـريدون

ابعاد عرفات )بل قتله(.
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وكان وزير الدفاع االسرائيلي شاوول
مــوفــاز ذكــر ايـضــا بقـــرار احلكــومــة
ـــا ان االمـنـيـــة االســـرائــيلـيـــة مـعلـن
اســـرائــيل ال تـــزال مــصـمـمـــة علـــى
)ابعـاد( عـرفـات )يف الـوقـت املنــاسب

وبالطريقة املناسبة(.
اما احد مستشاري موفاز الرئيسني
اجلـنـــرال يف االحـتـيـــاط عـــامـــوس

ـ ـ ـ ـ
ـ

ووزيـــر الـــدفـــاع االســـرائـيلـي شـــاوول
ـــــواجهــــة يف االيــــام ــــى ال مــــوفــــاز ال

االخيرة.
وقـال شالوم )سـنبقي على سيـاستنا
ـــى عـــزل عـــرفـــات يف القـــائـمــــة عل
املـقـــــــاطـعـــــــة )مـقـــــــره يف رام اهلل يف
الـــضفــــة الغــــربـيــــة( النه ال ميـكـن

التحاور معه(.
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نيويورك )االمم املتحدة( )اف ب(
بــــدا مـجلـــس االمـن مــنقـــسـمــــا حــــول
مــشـــروع قـــرار امـيـــركـي يهـــدد الــســـودان
بـعقـــوبــــات نفــطـيـــة بــسـبـب الــــوضع يف
دارفـــور لكـن الــواليــات املـتحــدة ال تــزال
تـأمـل  حصــول تصـويـت االسبــوع املقبل

بعد ادخال تعديالت على املشروع.
ومـن املتــوقع ان يـــواصل مجلــس االمن
مناقشـاته على مستوى اخلبراء على ما
ذكرت مصادر دبلوماسية مضيفة ان من
الضروري ادخـال تعديالت للـتوصل الى

توافق بشأن مشروع القرار االميركي.
واوضـحت املـصــادر ذاتهــا ان اكثــر الــدول
اعتـراضـا علـى مـشـروع القـرار بـصيـغته
احلـاليـة هـي الصـني وروسيـا وبـاكـستـان

واجلزائر.
وقال سفيـر اجلزائر لـدى االمم املتحدة
عـبـــداهلل بعلـي )يجـب بـــذل الكـثـيــر مـن
اجلهـــود. الكـثـيـــر مـن الـــوفـــود ال يـــريـــد
عقــــوبـــــات( معـتـبــــرا ان الــتقــــدم الــــذي
احـــــرزته احلـكـــــومـــــة الـــســـــودانــيـــــة )لــم

يوضح(.
واوضح بعـلي ان الكـثيـر من الـدول ومن
بيـنهــا اجلــزائــر قلقـــة من كــون مـشــروع
القـــرار يهــدد الــســـودان بعقــوبــات لـيــس
فقط يف حـال لـم يلتــزم بشـروط القـرار
6551 الــصــــادر يف 30 متــــوز املــــاضــي بل
ايـضــا يف حــال لـم يـتعـــاون مع االحتــاد
االفريقي بشـأن متديد مهمة املراقبة يف
دارفــور. وقــال الـسـفيــر اجلــزائــري )هــذا
لالسف يـوسع مجموعـة( االسباب التي
تسمح بفرض عقوبات على اخلرطوم.

وقـال الــسفيــر االميــركي جـون دانفـورث
للصحـافيني انه يـأمل مع ذلك حـصول

التصويت االسبوع املقبل.
وشدد على ان )التهديد بفرض عقوبات
لـيــس ســوى وسـيلــة لـتحقـيق شـيء مــا
والهــــدف هـــــو انقــــاذ االرواح يف دارفــــور(
حـيث قـتل 30 الــى 50 الف مـن سكــانهــا
غـالبـيتهم مـن السـود يف النـزاع املـستمـر
مـنــــذ 18 شهــــرا، علـــى يـــد مـيلـيــشـيـــات
اجلنجـويـد العــربيـة املــواليــة للحكـومـة

السودانية.
ويجدد مـشروع القرار االميركي مطالبة
احلكـومـة الـســودانيـة بــاحالل االمن يف
دارفـور ونـزع اسلحـة املـيليـشيـات واحـالـة
املـســؤولـني عـن الفـظــائع الــى القـضــاء

وهي امور واردة يف القرار .1556
وينـص مشروع القرار ايـضا على شروط
جـديـدة ال سيمـا ان يـشكل االمني العـام

قضية دار فور أمام مجلس األمن
واشنطن تسعى اىل  لفرض عقوبات ضد اخلرطوم

لالمم املــتحــــدة جلـنــــة حتقــيق دولـيــــة
اللقــاء الـضــوء علــى انـتهــاكــات حقــوق

االنسان املرتكبة يف دارفور.
هـــــذا واكـــــد املــــــرشح الـــــدميـــــوقـــــراطــي
لالنتخـابـات الـرئـاسيـة االميـركيـة جـون
كيري ان الـواليات املـتحدة ال ميكـنها ان
تقبل بـان يتكـرر يف دارفور مـا حصل من

مجازر ابادة يف رواندا العام .1994
وقـــال كيــري )ال ميكـننـــا بتــاتــا ان نقـبل

بتكرار ما حصل يف رواندا(.
ومـضى يـقول )لـو كنت رئـيسـا لتحـركت
االن. كـــمـــــــــا ســـبـق وقـلـــت يف االشـهـــــــــر

االخيرة لن ابقى مكتوف االيدي(.
واتهم وزيـر اخلــارجيــة االميــركي كــولن
باول، اخلـرطوم وميلـيشيات اجلـنجويد
العـربيـة يف دارفور بـارتكـاب اعمـال )ابادة
جـمـــاعـيـــة( مـطـــالـبـــا )بــتحقـيق كـــامل
جتــريه االمم املـتحــدة( حــول الفـظــائع

التي ارتكبت ضد سكان هذه املنطقة.
مـن جــــانـب آخــــر نفــــى حــــزب املــــؤمتــــر
الشـعبي بزعـامة حـسن الترابـي الضلوع

يف محاولة قلب احلكم وقال: 
ان مـزاعم احلكـومــة هي مبـرر لتـصفيـة

واعتقال خصومها. 
واضــاف ان نظـام احلـكم  ميـر يف حـالـة
مـن الـهلع والـقلق حـيـث يــشعـــر انه بــدأ
يــنهــــار واصـبـح يخـــشــــى مــن عقــــوبــــات
وشــيكـــة قــــد يفــــرضهـــا مـجلــس االمـن
الـــــدولــي واجملــتــمع الـــــدولــي واالحتـــــاد
االوروبـي علــيه لفــشـله يف حل مــشـكلـــة

دارفور. 
وكـان نـائـب رئيـس جهـاز االمن الـوطـني
الـســوداني اكــد يف تـصــريحــات نـشــرتهــا
صـحف اخلــــرطـــــوم ان االسالمـيـني يف
حــزب املــؤمتــر الـشعـبي الــذين اعـتقلــوا
كـــانـــوا يـــريـــدون اسقـــاط نـظــــام احلكـم

بخلق )جو من الفوضى(.
وكــان الـتــرابـي )74 سـنــة( الـعقل املـفكــر
لنـظــام الــرئيــس عمــر البــشيــر منــذ ان
ساعده على القيام بانقالبه عام .1989

واكــد العـطــا ان حــزب املــؤمتــر الــشعـبي
شــكـل خـلــــيـــــــــــة اطـلـق عـلــــيـهـــــــــــا اســــم
)اجملـــــاهـــــدون( كـلفــت بــــــاطالق ســـــراح
الــتـــــرابــي وبــتــــــوزيع اسـلحـــــة واردة مــن

اريتريا على اعضاء احلركة.
واتهـم العـطـــا حـــزب الـتـــرابـي بـتـــاجـيج
الـصراع يف دارفور وبانه كان وراء تاسيس
حـركـة العـدل واملـسـاواة )احـدى حـركـتي
ـالــــــتــــــمــــــــــــــــرد يف هــــــــــــــــذا االقــلــــــيــــــم(. ـ

القاهرة )ا ف ب(
اعلــنــت عـــــدة حـــــركــــــات معـــــارضـــــة
مـصــريـــة غيــر مـعتــرف بهــا وبعـض
مــنــظــمــــــات حقـــــوق االنــــســـــان عــن
اطالق )حــملــــــة شعــبــيـــــة مــن اجل
الــتغـيـيــــر( شعــــارهــــا االســــاسـي )ال
للـتــــوريــث ، نعـم النــتخــــاب رئـيـــس

اجلمهوية بني اكثر من مرشح(.
واكــدت هــذه احلــركــات، ومـن بـيـنهــا
بـــصفــــة خــــاصــــة حــــركــــة االخــــوان
املــسلـمـني، انهــا قــررت )االعالن عـن
بـــــدايـــــة احلــملـــــة يف الــيـــــوم الـــــذي
يــصــــادف ذكــــرى صــيحــــة الــــزعـيـم
)املــــصـــــــري احــمـــــــد عـــــــرابــي الــتــي
انــطـلقــت يف مــيـــــدان عـــــابـــــديــن يف
مــواجهــة خــديــوي مـصــر عــام 1881
)اسـمـــاعـيل( لــتعلـن بـــاسـم الــشعـب
املصري )لقد خـلقنا اهلل احرارا ولن
نــورث او نــستـعبــد بعـــد اليــوم( وهــو
الشعار الـذي مازال صـاحلا للـتعبير

عن واقع احلال يف مصر اليوم(.
يذكـر ان الدوائـر السـياسيـة املصـرية
املعـارضة تخشي مـن ان يكون تنامي
الـــدور الــسـيـــاسـي لـنـجل الـــرئـيــس
املــصــــري حـــسـنـي مـبــــارك مـبــــارك
مـؤخــرا مقـدمـة ملـا تـسـميه )تــوريث

احلكم يف مصر(.
ورغم ان جمـال مبـارك ال يتـولى اي
مـنــصـب تــنفـيـــــذي اال انه يـتـــــرأس

أحزاب املعارضة املصرية

ال للتوريث.. نعم  لتعديل الدستور والفصل بني السلطات
ويـضيف املـوقعـون علــى البيـان انهم
)عــــــازمـــــــون علـــــــى العـــمل مـــن اجل
اجـراء تعـديل عـاجل للــدستــور قبل
انـتهـــاء الـــدورة احلـــالـيـــة لـــرئـــاســـة
اجلمهوريـة يف )تشرين االول( 2005
مبــــــا يـــــســـمح بــــــانـــتخــــــاب رئــيـــــس
اجلـمهـــوريـــة بـني اكـثـــر مـن مـــرشح
علـــــى اال تـــتجـــــاوز فــتـــــرة رئـــــاســـته
واليتني وتـقليص صالحيـات رئيس
اجلــمهـــوريـــة مبـــا يــضـمــن الفــصل

احلقيقي ما بني السلطات(.
ومـــن املقـــــرر تــنـــظــيــم انـــتخـــــابـــــات
تـشريعيـة واستفتاء رئـاسي يف مصر
يف خــريف .2005 وطـبقــا للــدستــور
احلــــالــي يخـتــــار مـجلـــس الــــشعـب
بــاغلـبيــة الثلـثني مــرشحـا لـرئـاسـة
اجلمهـورية لطرح اسمه يف استفتاء

شعبي.
ويـــشـكل اعــضـــاء احلـــزب الـــوطـنـي
الدميـوقراطـي الذي يتـراسه مبارك
االغلـبـيـــة الــســــاحقـــة مـن اعــضـــاء

البرملان املصري.
وكـــانـت احـــزاب املعـــارضـــة املـصـــريـــة
التـي تتـمتع بــوضع شـرعـي واهمهـا
الــوفــد )لـيبـــرالي( والـتجـمع )يـســار
مـــــــــاركـــــــســـي( واحلـــــــــزب الـعـــــــــربـــي
االشتراكـي الناصـري عقدت مـؤخرا
اجــتــمـــــاعــــــا بهــــــدف وضع وثـــيقـــــة
لالصالح الـسيـاسي والـدستـوري يف
ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ـ

جلنة الـسياسات يف احلـزب الوطني
الـتي لعـبت دورا محـوريـا يف تـشـكيل
احلكومـة املصريـة اجلديـدة برئـاسة
احـمــــد نــظــيف يف مـنـتــصف متــــوز

املاضي.
ومــن بــني املــــــوقعــني علـــــى الــبــيـــــان
مجموعة من التنظيمات الشيوعية
الــــصـعــيـــــــرة مــثـل )االشــتـــــــراكــيــني
الـثـــوريـني( و)حـــركـــة 20 مـــارس مـن
اجل الـــتغــيــيـــــر( و)حـــــزب الـــــشعــب
االشـتــــراكـي( اضــــافــــة الــــى )حــــزب
الكـرامـة( )نـاصـري( الـذي مـازال يف

طور التاسيس.
واكــــد الـبـيــــان ان الـنــظــــام احلــــالـي
الخـتيــار رئيـس اجلـمهـوريـة )الـذي
يقــــوم علـــى اخـتـيـــار مــــرشح واحـــد
لــرئيـس اجلـمهـوريــة يحق له تــولي
هــــذا املـنــصــب لعــــدد ال نهــــائـي مـن
املـــرات بـــاالضـــافـــة الـــى الـــسلـطـــات
املـطلقـة لـرئيـس اجلمهـوريــة فضال
عن استمرار تزوير االنتخابات .. كل
هــــــذا ادى الــــــى اصــــــابــــــة الــنـــظــــــام
السيـاسي باجلمود واصبح احلديث
يــــــدور يف االوســــــاط الــــســيــــــاســيــــــة
والــــشعـبـيــــة عـن تــــوريـت احلـكـم يف

مصر(.
ويـــؤكـــد الـبـيـــان انه )اصــبح واضحـــا
بعــــد 23 سـنــــة مـن حـكـم الــــرئـيـــس
مبــارك ان هــذا النـظــام يقف عـقبــة

امام التغيير(. 

سيول )اف ب(
عــبــــــر وزيــــــر اخلــــــارجــيــــــة الـكــــــوري
اجلنوبـي عن تشاؤمـه أمس اجلمعة
بــــشــــــأن اجلــــــولــــــة اجلــــــديــــــدة مــن
املفـاوضـات حــول البـرنــامج النـووي
الكـوري الشمـالي املقـرر عقدهـا قبل

نهاية هذا الشهر.
وقـال بـان كي مـون الحـدى االذاعـات
)يـبـــدو ان الـظـــروف تـــأخـــذ مـنحـــى
يجعل من الصعب الشعور بالتفاؤل
حـول عقـد او عـدم عقـد املفـاوضـات
الـســـداسيـــة( التـي من املـفتــرض ان

تنعقد يف بكني يف 22 و23 ايلول.
وقــد ادلـــى بهــذا الـتـصـــريح يف وقـت
ارسلـت فـيـه بكـني بعـثــة الــى بـيـــونغ
يــانغ يف مــسعــى النقــاذ املفــاوضــات
وفـيـمـــا يعقــد مـنــدوبــون يــابــانـيــون
وكـــوريـــون جـنـــوبـيـــون وامـيـــركـيـــون
اجـتـمـــاعـــا يف طـــوكـيـــو للـتحـضـيـــر
حملـادثــات بكني.وجتـدر االشـارة الـى
ان اجلـولـة الـسـابقــة من احملـادثـات
الـســداسيـة بـني الكـوريـتني والـصني
والـواليــات املتحـدة وروسيـا واليـابـان
انعقـدت يف بكني يف حزيـران املاضي
لـكــنهــــا لــم تفــض الــــى اي نـتــيجــــة
ملمـوسـة.وكـان قـد تقـرر عقـد لقـاء
جـديـد هـذا الـشهـر لـكن بيـونغ يـانغ
شــــددت لـهجــتهــــا جتــــاه الــــواليــــات
املتحدة وكوريـا اجلنوبية وعبرت عن
شكــوك جلهــة الفـائـدة مـن متــابعـة

املفاوضات.

ـاؤم !  ــ ــ ــ تـش

شهــر مـن التـــأهب الــوطـني يف الــواليــات املـتحــدة ملــواجهــة أي عـمل إرهــايب
املـعلــــومــــات الـي تـلقــتهــــا الـــسلــطــــات
االمـيـــركـيـــة خـالل االشهـــر االخـيـــرة
)تـتمـتع بـاملـصــداقيـة( وتــشيـر الـى ان
تنـظيـم القـاعـدة ال يـزال يـسعـى الـى

ضرب الواليات املتحدة.
ورفعــت واشــنـــطــن مـــطـلع الـــصـــيف
مستـوى التـأهب ملـواجهة االرهـاب من
)اصفـر( الـى )بـرتقـالـي( يف نيـويـورك
وواشـنطـن وشمــال نيـوجـرزي )قــريبـة

من نيويورك(. 
واتخـذ هـذا االجـراء بعـد العثـور علـى
مخـططـات البنيـة مثل مـقر صـندوق
النقد الـدولي وضعها تنـظيم القاعدة
علــــــى مــــــا يــبـــــــدو يف العــــــامــني 2000

و.2001

احتـياط بـسيطـة من االن ليـستـعدوا
مع عـــــائـالتهــم ملـــــواجهـــــة اي حـــــالـــــة

طارئة(.
ومــن املــــشــــــاركــني يف هــــــذه احلـــملــــــة
الــــــــوطـــنـــيــــــــة الــــــــواسـعــــــــة مـقــــــــاهـــي
)سـتــاربــاكــس( وشـبكــة مـتــاجــر )وول
مــــارت( وشــــركــــة )امـيــــركــــا اون اليـن(
خلـدمـة االنتـرنت والـصليـب االحمـر

والتجمع الوطني ملدراء الشرطة.
وتـــــوضح نـــشـــــرة بعــنـــــوان )الــتـــــأهــب
مفـيــــد.. اســتعــــدوا االن(، االجــــراءات
الـــتـــي يـجـــب اتـخــــــــاذهــــــــا وتــــــــدعــــــــو
االميـركيني الـى اسـتشـارة مـوقع علـى
شبكة االنترنت عنوانه )ريدي.غوف(.
وشــدد وزيــر االمـن الـــداخلـي علــى ان

للكشافة واجهزة الطوارئ )هذا تعاون
فـريـد بـني القطـاعني العـام واخلـاص
حلـــث االمـــيـــــــركـــيـــني عـلـــــــى اتـخـــــــاذ
اجـراءات احـتيـاط بـسـيطـة( يف حـال
وقـــوع هجــوم ارهــابـي او حـتــى كــارثــة

طبيعية.
وقـال السـناتـور الدميـوقراطـي جوزف
لـيـبــــرمــــان ان )االســتعـــــداد ال يعـنـي
بـالضـرورة العـيش يف حـالـة خـوف بل

اظهار بعض احلكمة(.
واوضح ريــــــدج انه الــــــى جــــــانــب وزارة
الــداخليــة ستـسعــى اكثـر مـن ثمــانني
منظـمة ومؤسـسة خاصـة وكل واليات
الـــبـالد ومـــنـــــــــاطـقـهـــــــــا الـــــــــى )حـــث
االمـيــــركـيــني علـــــى اتخــــاذ اجــــراءات

واشنطن )اف ب(
عــشيــة الــذكـــرى الثـــالثـــة العتــداءات
احلـادي عشـر من ايلـول 2001 اعـلنت
الـواليــات املتحـدة )التـأهب الـوطـني(
ملــــدة شهــــر حلـث االمـيــــركـيــني علــــى
االســتعــــداد بـــشـكل افـــضل العـتــــداء

محتمل.
وقـال وزيــر االمن الــداخلي تـوم ريـدج
ان امــن االراضــي االمــيــــــركــيــــــة )مــن
مـسؤوليـة كل الوطن( مـعلنا )الـتأهب
واالسـتعــداد الـــوطنـيني( طـيلــة شهــر

ايلول.
واوضح ريـــــدج الـــــذي كـــــان محـــــاطـــــا
باعـضاء يف البرملان من دميوقراطيني
وجـــمهــــــوريــني فــــضال عــن ممـــثلــني

يف الــذكــرى الـثــالـثــة ألحـــداث 11 أيلــول

جاكارتا )أ ف ب(
اعلـنـت الـــشــــرطــــة االنــــدونـيـــسـيــــة
اجلــمعـــــة ان االعــتـــــداء الــــــذي وقع
اخلـميـس امــام سفــارة استــراليــا يف
جـــاكـــرتـــا واوقع تـــسعـــة قـتلـــى و182

جريحا، نفذه انتحاري.
وروى شهــــود عـيـــــان انهـم شــــاهــــدوا
ســيــــــارة تــتــــــوجـه نحــــــو الــــــسفــــــارة
وانفجـرت امامهـا كما قـال سويـوتنو
النــدونغ احــد املـســـؤولني الـكبــار يف

الشرطة االندونسية.
واكـــد النـــدونغ للــصحـــافـيـني )انهـــا
تــــــوقفــت وانـفجـــــرت يف حــني انــنـــــا
نعتقـد ان املشتبه به كـان موجودا يف

السيارة عندما وقع االنفجار(.
واضـــــاف ان اجهـــــزة االســتخـبـــــارات
االنـــدونيــسيــة وبفـضل االعـتقــاالت
الـتـي قــامـت بهــا يف جــزيــرة جــاوى،
كــانت مقـتنعـة بــان ثالثـة نـاشـطني
اسـالمـــيـــني مـــــطـــــــــارديـــن كـــــــــانـــــــــوا
مــسـتعـــديـن للـمــشـــاركـــة يف هجـــوم

انتحاري.
مــــن جـهــــــــــة اخــــــــــرى اعـلــــن وزيــــــــــر
اخلارجية االستـرالي الكسندر داونر
أمـــــس اجلـــمعــــــة يف جــــــاكــــــرتــــــا ان
املـتفجــرات املـسـتخــدمـــة يف اعتــداء
اخلمـيس امـام الـسفـارة االستـراليـة
كـانت اقـوى من تلك املـستخـدمة يف
هجمـات بـالـي التي اوقـعت اكثـر من
200 قــتــيل يف تــــشـــــريــن االول 2002

بينهم العديد من االستراليني.
وقال داونـر للصحافيـني اثناء زيارته
ملـوقع االعتـداء )تـبلغت بـان القـنبلـة
املـستخـدمــة هنـا اقــوى من القـنبلـة

استراليا لن ترضخ لإلرهاب

إدانة واسعة ضد االعتداء الذي تعرضت له السفارة االسرتالية يف جاكارتا
احد املواضيع الكبرى.

وفـد دانـت قطـر االعتـداء الـذي وقع
امـام السفـارة االستـراليـة يف جاكـرتا

ووصفته بأنه )اعتداء ارهابي(. 
كــمـــــا دان رئــيــــس مـجلــــس الـــــوزراء
الكـــويـتـي الــشــيخ صـبـــاح االحـمـــد
اجلــابــر الـصـبــاح االعـتـــداء ووصفه

بأنه )عمل ارهابي(.
ودانــــت ايـــــــــــران أمــــــــس اجلــــمـعـــــــــــة

االعتداء.
ونقلت الصحافة عن املتحدث باسم
اخلــارجـيــة االيــرانـيــة حـمـيــد رضــا
آصفـي ان هــــذا االعـتــــداء )يــتعــــذر
تــبــــــريــــــره. نــــــريــــــد تعــــــاونــــــا دولــيــــــا
ـالســـــــتـــــــئــــــــــصـــــــــــــــــال االرهـــــــــــــــــاب(. ـ

املستخـدمة يف بـالي لكن بـالطبع ال
ميكـن املقـــارنـــة نـظـــرا الـــى ان عـــدد

الضحايا بلغ 202 قتيل يف بالي(.
واعـلنـت احلكــومـــة االستـــراليـــة من
جهــتهــــا انهــــا لـن تــــرضـخ لالرهــــاب
مـضـيفــة انهــا تـشـتبـه ب)اجلمــاعــة
االسالمـيــــة(، الـــشـبـكــــة االرهــــابـيــــة
االسالمـيـــة يف جـنـــوب شـــرق آسـيـــا
املشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة.

وهــذا االعتــداء الــذي اعـتبــره داونــر
هجومـا مباشـرا ضد بالده، وقع قبل
شهر حتديدا من مـوعد االنتخابات
التـشــريعيــة االستــراليــة التـي ميثل
فـيهــا دور اسـتــرالـيــا يف الـتـــدخل يف
العـراق حتت قيادة الـواليات املتحدة

موسكو )اف ب(
حـــذرت روسيــا الغــرب مــرة اخـــرى من
التدخل يف مشكلة الشيشان وقالت ان
قيـام بـعض احلكـومـات الغـربيـة مبنح
اللجـوء الــسيــاسي لـشخـصيـات بـارزة
مـن املـتـمـــرديـن سـيعــمل علـــى تفـــاقـم
املشاكل بالنسبة ملعظم الشيشانيني. 

وصــــرح وزيــــر اخلــــارجـيــــة الــــروسـيــــة
سـيــــرغـي الفـــــروف للـــصحــــافـيـني يف
مـــوسكــو ان الــدول الغــربـيــة )تـتحـمل
املــســـؤولـيـــة املـبـــاشـــرة ملـــأســـاة الــشعـب
الشيـشاني عنـدما متنـح ارهابيني حق

اللجوء السياسي(.
واضـاف )عنـدمـا حتث الـدول الغـربيـة
روســيـــــــا عـلـــــــى اعـــــــادة الــتـفـكــيـــــــر يف
تـكـتـيـكـــــاتهــــا يف الـــشـيـــشــــان، فــــانـنـي

حتذير روسي إلى الغرب
األحـداث األخـرية تربز رضورة الـرشاكـة الــدوليــة ملكــافحـة اإلرهـاب

الـشمـاليـة اسفـرت عن مـقتل اكثـر من
400 شخص يف االسابيع االخيرة.   

وقـــال الفـــروف ان الـــواليـــات املـتحـــدة
جنحـت حـتـــى االن يف مـنع وقـــوع ايـــة
هجمـات ارهـابيـة اخـرى علـى اراضيهـا
مــنـــــــذ 11 ايلــــــول 2001 اال ان روســيــــــا
ســتجـــــد صعــــوبـــــة يف القـيــــام بــــذلـك
السباب من بينها موقعها اجلغرايف. 

واوضح )هـنـــاك العــديــد مـن مـنـــاطق
العبور الى روسيا(. 

واكــد ان علـى الـدول كـافــة العـمل معـا
ملكافحة تهديد االرهاب. 

وقــــــال ان )االحــــــداث الــتـــي وقعــت يف
الـسنــوات االخيــرة تبـرز ضـرورة اقـامـة
شـــراكـــة قـــويـــة مع الـــواليـــات املـتحـــدة
والــــدول كــــافــــة ملـكـــــافحــــة االرهــــاب(.

انـصحهـا بعــدم التـدخـل يف الطـريقـة
الــتــي تـــــديــــــر بهـــــا روســيـــــا شــــــؤونهـــــا

الداخلية(.  
وكـــانت تـصــريحــات الفــروف مــوجهــة
بــشكل خــاص الــى الــواليــات املـتحــدة
وبريـطانـيا اللـتني منحتـا حق اللجوء
الـــسـيــــاسـي لــــشخــصـيــــات بــــارزة مـن

احلركة االنفصالية الشيشانية.
والــتقـــــى الفـــــروف بـــــرئــيــــس بلـــــديـــــة
نيــويــورك الـســابق رودولف جـــوليـــاني
الـذي كان رئـيسـا لبـلديـة املديـنة اثـناء
وقوع هجـمات 11 ايلـول .2001 واعرب
جـوليـاني عن تـعازيـه لوزيـر اخلارجـية
الـروسي عـن ضحايـا موجـة الهجـمات
االخـيــرة مبـن فـيهـم ضحــايــا عـملـيــة
احتجـاز الرهـائن يف مدرسـة باوسيـتيا

واغادوغو )اف ب(
تبـنت الـقمـــة االستـثنـــائيــة
لـالحتــــــــــاد االفــــــــــريـقــــي يف
واغـــــــادوغـــــــو خـــطـــــــة عـــمل
ملكافحة الفقر الذي يضرب
اجلــــزء االكـبــــر مـن سـكــــان
الـقـــــــارة الـــــســـــــوداء.وبـحـــث
اخلـــــطــــــــــة الـــتـــي تـعـــــطـــي
االولـــــويــــــة اليجـــــاد فـــــرص
العــمل وتـــشجـيـع القــطــــاع
اخلـــاص وتـنـمـيـــة االريـــاف
واملـــســـــاواة بـني اجلـنـــسـني،
عشـرون رئـيس دولـة اضـافـة
الــــى وزراء وخـبــــراء دولـيـني
التقـوا يف عــاصمـة بـوركـينـا

القمة األفريقية تتبنى خطة ملكافحة الفقر
إجياد فرص عمل وتشجيع القطاع اخلاص وتنمية الريف واملساواة بني اجلنسني

واالوضـاع الـصحيـة البـالغـة
الــــســـــــوء وفق مــــــا يــــــؤكــــــده
بـــــــرنـــــــامـج االمم املــتـحـــــــدة
للـتـنـمـيـــة.وبحــســب مكـتـب
العـمل الـــدولي فــان مـــا بني
6% و25% فقــط مــن شعــــوب
بلـــدان افــــريقـيــــا يقـــومـــون
بــــوظــيفــــة بــــأجــــر، بـيـنـمــــا
الـبــاقــون امــا عـــاطلــون عـن
الــعـــــمــل او يف خـــــــــــــدمـــــــــــــة
االقتـصاد املوازي او الزراعة.
ويعيش اكثر من 320 مليون
شخـص يف القـارة بــاقل من
دوالر يف الـــيـــــــــوم بـحـــــــســـب

االمم املتحدة.

ـ ـ

يسـتفيـدون حـاليـا من هـذه
احلــمـــــــايـــــــة. وطـلــبــت مــن
احلـكــــــومـــــــات تخـــصــيـــص
عـشـــرة يف املئـــة من املــوازنــة
لـــــــوضع بــــــرامـج مفــــصلــــــة
للـتنـميــة الــزراعيــة وتعــزيــز
التـجارة الـبينـية يف افـريقـيا
بـــــالــنــــســبــــــة للــمــنـــتجـــــات
الـــــــزراعــيـــــــة.وبــيــنــت هـــــــذه
الــــــدراســــــات ان 33 مــن بــني
الـدول اخلمـس واخلمـسني
االفقــــــر يف العـــــالــم تـقع يف
افــريـقيـــا جنــوب الـصحــراء
وهـــي تـعـــــــــانـــي مـــن ســـــــــوء
الـتغـــذييـــة والفقـــر واالميــة

على مدى يومني.
وتـدعــو اخلطــة احلكـومـات
الـــى اعـتـمـــاد اصالحـــات يف
القطـاع اخلاص والـى اعادة
تـــــوجــيه االســتــثــمـــــارات يف
القطـاع العام بـاعادة تكـوين
القــطــــاعــــات الــصـنــــاعـيــــة
والـــزراعـيـــة خــصـــوصـــا وان
الـقطـاع الــزراعي يــستخـدم
70 يف املئـة من االفارقـة.كما
تـــــدعـــــو اخلـــطـــــة مـــن اجل
تـــوفـيـــر فــــرص العـمل الـــى
تعـــزيـــز خــطــط احلـمـــايـــة
االجتماعية لتشمل العمال
وعــــــــــــوائـلـهــــم الــــــــــــذيــــن ال
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