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مبالغة

افــاد اسـتــطالع للــرأي نــشــرت نـتـــائجه أمــس اجلـمعــة
صحـيفــة دايلـي تلغــراف ان اكثــريــة مـن البــريـطــانـيني
تعـتبــر ان رئيـس وزرائـهم تــوني بـليــر، قــد كــذب او بــالغ
حــول الـتهــديــد الــذي كــان يــشكـله العــراق بـــأسلحـته

للدمار الشامل.
واعـــرب 39% مــن االشخـــاص الـــذيـن ســـألــتهـم اراءهـم
مـؤسسـة يوغـوف حلسـاب الصحيفـة عن اعتقـادهم بأن
بليـر كـان يعتقـد بصـدق ان العـراق يـشكل تهـديـدا لكنه

بالغ يف ذلك لتبرير اجتياح هذا البلد.
وقال 25% انه كذب وكـان يعرف ان العراق لم يكن يشكل
ـــزيهـــا يف هـــذه تهـــديـــدا خــطـيـــرا. واكـــد 32% انه كـــان ن

املسألة.
إدانة

دانـت احملكمـة االوروبيـة حلقـوق االنـسـان تـركيـا بـسـبب
عدم اقدامها على التحقيق بشكل كاف يف مقتل رجل 

يف1998 خالل مـواجهـة بني القـوى االمنيـة وعنـاصر يف
حزب العمال الكردستاني.

ووقعـت املواجهـة يف28 تشـرين الثـاني عنـد مدخل قـرية
نارليجا الـواقعة يف منطقة ديار بكر )جنوب شرق تركيا
ذات االغلـبـيــة الكــرديــة( حـيـث نفــذت القــوى االمـنـيــة
مكمنـا، بحسـب ما ذكـرت احملكمـة يف نص احلكـم الذي

صدر عنها.
فضيحة

واجه االمـني العــام لالمم املـتحــدة كــويف انــان فـضـيحــة
جديـدة بعد الكشف عـن تبرئته مسـؤوال يف املنظمة من
تهمــة التحـرش اجلنـسـي يف حني اكـد احملققـون الـذين

عينهم هو شخصيا عكس ذلك.
وقـد جتـاهل انـان يف متـوز املــاضي نتـائـج حتقيق اجـرته
االمم املـتحــدة ومفــاده ان املفــوض االعلــى لالجـئني يف
االمم املـتحــدة رود لــوبــرس مـتــورط يف قـضـيــة حتــرش
ـــاحـــدى مــــوظفــــاته، مـبـــرئـــا رئـيــس الـــوزراء جـنــسـي ب

الهولندي السابق.
لكن مسؤولني يف االمم املتحدة اقروا ان حتقيقا قام به
مكتب خدمـات املراقبـة الداخليـة يف املنظمـة اكد صحة

اتهامات هذه املوظفة يف تقرير رفع الى انان.
متفجرات

اعلن وزيـر الـدفـاع االميـركي دونـالـد رامـسفيلـد ان "من
احملتمل جـدا" ان يكون الـرئيس العـراقي السـابق صدام
حـسني قـد نقـل قبل احلــرب الـ330 طنــا من املـتفجـرات

التي اختفت يف العراق.
ـــد "اعــتقـــد ان اول مــــا يجـب قــــوله ان وقـــال رامـــسفــيل
املقـاالت االولـى غــالبـا مـا تكـون مغلـوطـة". واضـاف "ان
االشخــاص الــذين يـصــدرون احكــامــا ويتــوصلــون الــى
خالصات حول مواضيع تتطور بسرعة يرتكبون اخطاء

كبيرة ومزعجة".
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 )رويترز( 
ولـوح الــرئيــس البــالغ مـن العمـر
75 عـامـا الـذي جـسـد علـى مـدى
عقــود رمـــز كفـــاح شعـبه مـن اجل
اقـامـة دولـة فلـسطـينيـة للـحشـود
مـن الـطـــائـــرة الهلـيكـــوبـتـــر الـتـي
اقلــته مــن مقــــره احملــــاصــــر شــبه
املهــــدم بــــرام اهلل الــــى عـمــــان اوال
بعــد ان وافق علــى الـسفــر تلـبيــة
لنصيحة فريق دولي من االطباء

ورفاقه القدامى وعائلته. 
واســــتـقـل عـــــــــــرفـــــــــــات طـــــــــــائـــــــــــرة
الهليكـوبتـر االردنيـة وهـو يـرتـدي
معـطفـا عـسكـريــا زيتــوني اللـون.
ووصل الــــى العـــاصـمـــة االردنـيـــة
بعـــد وقت قــصيـــر ونقلـه االطبــاء
علـى كـرسـي متحـرك الـى طـائـرة
رئاسية فرنسية كانت يف انتظاره.
وذكر شهـود من رويـترز ان عـرفات
وقف قـليـال من كــرسـيه املـتحــرك
ونـثــــر قـبـالت يف الهــــواء التـبــــاعه
قـبل ان يــرقـــد علــى ســريـــر داخل

الطائرة. 
ورافـقـــتـه زوجـــتـه سـهـــــــــا وكـــبـــــــــار

مساعديه. 
وقـــال شهـــود ان طـــائـــرة رئـــاسـيـــة
فـرنـسيـة غــادرت مطـار العــاصمـة
االردنــيـــــة عــمـــــان يـــــوم اجلـــمعـــــة
حـاملـة الــرئيـس الفلـسـطيـني يف
طــــــريـقه لـلعـالج يف العــــــاصــمــــــة

الفرنسية باريس. 
وقــال عــرفــات ملــســاعـــديه قـبل ان
يـستقل الطـائرة الفـرنسيـة "باذن

اهلل.. سأعود." 
ووافق عـرفــات علـى الـذهـاب الـى
فـرنسـا بعد ان قـال رئيـس الوزراء
االســــــرائـــيلــي اريـــيل شـــــــارون انه
ســيــــســمـح له بــــــالعـــــودة. وكـــــانــت
اســرائـيل قــد أعـلنـت من قـبل انه
اذا غــادر عــرفــات مقــره يف رام اهلل

عرفات. 
قلق غزة

ويتـركــز القلق بــشكل خــاص علـى
قـطـــاع غـــزة حـيـث تــظهـــر بـــالـفعل
عالمـــــــات علــــــى صـــــــراع دام علــــــى
السيطرة قبل انـسحاب اسرائيلي.
لكن مـدنا يف الضفـة الغربـية مثل
جــنــني ونــــــابلــــس تخـــضع كـــــذلـك
بشدة لسيـطرة الفصائل املسلحة.
وتـــتـــــــذرع اســـــــرائـــيـل والـــــــواليـــــــات
املتحدة منذ فترة طويلة بتقاعس
عـرفات عن اتخاذ اجراءات صارمة
ضــــد نـــشــطـــــاء فلـــســطـيـنـيـني يف
اتهامه بانه العـقبة الرئيـسية أمام

السالم يف الشرق االوسط. 
ويقـــول مـن حتـــولـــوا عــنه انه كـــان
عليه أن يـقبل عرضـا يف عام 2000
بــــــدال مــن الــتــمـــــسـك مبـــطــــــالــب
تقلـيدية مثل حق العودة لالجئني
الــــــــذيـــن فــــــــروا مـــن احلــــــــروب مـع

اسرائيل. 
لكـن ال ميكـن حتـــى الكثـــر النــاس
تفـــاؤال أن يـتـنـبـــأ بـــأن أي خلـيفـــة
سـيكــون قــادرا علــى أن يفعـل أكثــر
ممـــــا فعـله عــــرفــــات دون خـلفـيــته
وقـدرته علـى اقنـاع الفـلسـطيـنيني

بأنه يعرف أفضل أو بدهائه. 
ويف صـــراع علـــى الــسلـطـــة يـــدعـي
التمسـك بتركة عرفـات فان النظر
الـــى أي شخـص بـــاعـتـبـــاره اداة يف
يـد اســرائيل واالمـريكـيني سـيضـر

بأي مرشح خلالفة عرفات. 
قـــال احمللـل الفلــسـطـيـنـي مهـــدي
عـبــد الهــادي "بغـض الـنـظــر عـمــا
يقـوله الـناس عـن عرفـات فانـه قد
صـان الكـرامـة الـوطنيـة ولم يقـدم

تنازالت يف القضايا االساسية." 
وأضــــــــــاف "ال يـــــــســــــــــــــــــتـــــطـــيـع أي
خـلــــيـفــــــــــة جتــــــــــاوز هــــــــــذا اخلـــــط

االحمر."

عــــمــــــــــد دون عــــــــــرفــــــــــات وأثــــــــــارت
اضطرابا يف اسرائيل. 

ونظـرا الن مـصيـر الـفلسـطيـنيني
قـــضــيـــــة مــــشــتـعلــــــة يف العـــــاملــني
العربي واالسالمي فان أفول جنم
عرفات سيكون شاغال ملن يفوز يف
انـتخــابــات الــرئــاســة االمـــريكـيــة
والــذي يـتعـني علـيه الـتعـــامل مع
العراق واحلرب على "االرهاب". 

ال أحد ميأل فراغه
وال يحـــظــــــى أي مــن املـــــــرشحــني
احملـتملـني - خليـفته الــدستـوري
ورئــيـــــس اجملـلـــــس الــتـــــشـــــــريـعــي
الـفلـــســطـيـنـي )الـبـــرملـــان( روحـي
ـــــــــــــوزراء ـــــــــــــوح وال رئـــــيــــــــــس ال فـــــت
الفلسطيـني أحمد قريع أو سلفه
محــمــــــود عــبــــــاس - مبـكــــــانــــــة أو
شعبيـة قريـبة مـن مكانـة وشعبـية

عرفات الثوري السابق. 
وصـــدرت تلـمـيحـــات الـــى تـــشكـيل
جلـنــة لـتحـل محل عــرفــات عـنــد
وفـاته أو اذا أصـبح غيـر قـادر علـى
مـبــاشــرة الــسلـطـــة لكـن كـثـيــريـن
يعـــتقــــــدون أن تلـك الـلجــنـــــة لــن
تــسـتـمـــر طـــويال قـبل أن متـــزقهـــا

الصراعات. 
وســيـكـــــــون مــن الــــصـعــب اجـــــــراء
انـــتـخــــــــابــــــــات يف أراض دمــــــــرهــــــــا

الصراع مع اسرائيل. 
ويف الـوقت نفسه تزايدت اخملاوف
من الـعنف بسـبب عدم االسـتقرار
غيـر املـسبـوق اثـر دعـوات مطـالبـة
باجراء اصالحات حملـاربة الفساد
واعـادة تـنظـيم العـديــد من قـوات

االمن املتصارعة. 
وضـعفـت قـبــضـــة عـــرفــــات نفـــسه
بـسبـب حصـار مـسـتمــر منــذ أكثـر
مــن عــــــامـــني يف مقـــــــره تفـــــــرضه
اسـرائيل التي تـتهمه بالـتحريض
علـــــى العــنف وهـــــو اتهــــام يــنفــيه
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اتفــــاقــــات اوسلــــو الـتــي وقعـت يف
عام 1993 ومـنحت الفلسـطينيني

أول خطوة نحو احلكم الذاتي. 
وحصل عـرفات عـلى جـائزة نـوبل
للــــسالم بـــــاملـــشـــــاركـــــة مع اسـحق
رابـني رئيـس الــوزراء االســـرائيـلي
الـــراحل وشـمعـــون بـيـــريــس وزيـــر
اخلــــــــــــارجـــــيــــــــــــة يف ذلـــك احلـــــني
لتـوقـيعه اتفــاقيــات سالم مــؤقتـة

مع الدولة اليهودية عام 1993 .
مواجهة الفوضى

هـــــــــــذا وقـــــــــــد جنـح الـــــــــــرئــــيـــــــــس
الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفـات حتـى
دون الــــــدولــــــة الــتــي كــــــان يــتــــــوق
القــامـتهــا يف بنــاء شـبكــة معقــدة
من عالقـات السلـطة واحملـسوبـية

مثل أي من حكام املنطقة.
ويـتعـني علــى املـــرشح كـي ميــسك
بـكل اخليـوط اذا تـويف عـرفـات أو
أقعـده املـرض أن يـستعـد ملـواجهـة
فـوضى وشلل مؤكـدين الى جانب
اوجـه تفكك وتـقسـيم اثـر القتـال
املـسـتمـر مع اسـرائـيل علـى مـدى

السنوات االربع املاضية. 
ومع عـدم وجود وريـث واضح يرث
مكانـة عرفـات كرمـز للنضـال فان
الـفـــــــرص يف أن يـكـــــــون أي أحـــــــد
غيــره قــادر علــى تقـــدمي تنــازالت
كبيـرة من أجل السالم مع الدولة

اليهودية محدودة كذلك. 
قـال معني رباني وهـو محلل كبير
يف مــــــركـــــــز ابحــــــاث اجملــمــــــوعــــــة
الـــدوليــة ملعــاجلــة االزمـــات "أظن
أنه علـى النـاس ان تفكـر فيـما اذا
كــــان احلـل القــــائــم علــــى أســــاس

دولتني سيدفن معه." 
وتـــــــابـع قـــــــائـال مــن الـعـــــــاصــمـــــــة
االردنـيــــة عـمــــان "املـــشـكلــــة الـتـي
سيـواجههـا الفلـسطـينيـون هو أن
هـنــــاك الـيـــــات للـخالفــــة لـكـن ال

يوجد خلفاء." 
وهــرول اطـبــاء اجــانـب الـــى مقــر
عــرفــات يــوم اخلـمـيــس ممــا أثــار
مخاوف من أنه قد ميوت أو يحل

به الضعف على نحو خطير. 
واالثـار متتد الـى ما هـو أبعد من

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
االنسحاب من غزة

ومـــوت عـــرفـــات قـــد يـــزيـــد خـطـــة
رئيـس الــوزراء االســرائيـلي اريـيل
شـــــــارون لـالنـــــسـحـــــــاب مــن غـــــــزة
تـعقيـدا وهـي مبـادرة طـرحـت عن

اصـــيـــب بـــــــاالم يف املـعـــــــدة مـــنـــــــذ
االسبوع املاضي. 

لكـن صحـته تـدهـورت بـشـدة يـوم
االربعــــاء وفقـــد الـــوعــي لفـتـــرات
قـصـيــرة مـتفــرقــة وكــان يـبــدو يف
احيـان اخرى ذاهـال ومشتتـا لكنه
متكـن يـــوم اخلـمـيــس مـن تـنـــاول

الطعام والكالم وأداء الصالة. 
وقـــــال الـــطــبــيــب االردنــي اشـــــرف
الكردي للصحفيني انه ال يعتقد
ان عرفـات مصاب بـسرطـان الدم.
ولكـن يف وقت الحق قــال الكـردي
فـيـمــــا نقلـته عـنه هـيـئـــة االذاعـــة
الـبــــريــطــــانـيــــة )بـي.بـي.ســي( انه
ستـجرى لـعرفـات فحـوص ملعـرفة
مــا اذا كــان مـصــابــا بــاللـــوكيـميــا

حينما يصل باريس. 
وحال وفاته يتولى رئيس البرملان
الفلـسـطيـني روحـي فتـوح رئـاسـة
الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة ملــدة 60

يوما تعقد خاللها انتخابات. 
املوقف األمريكي

ويف واشـنطن قـال املتحـدث بـاسم
وزارة اخلـــــــارجــيـــــــة االمـــــــريـكــيـــــــة
ريـتـــشــــارد بــــاوتـــشــــر انه يــــأمل ان
يــتـلقـــــى عـــــرفـــــات الـعالج الـــــذي
يحـتــــاج الـيـه للــــشفــــاء ولـكـن يف
اشــارة صـغيـــرة لكـنهــا ذات مغــزى
تعبر عـن االستياء االمـريكي منه
جتنـب املتحـدث الــرد علـى سـؤال
عـمــــا اذا كــــان يـتـمـنـــــى لعــــرفــــات

سرعة الشفاء. 
وعــــدم قــــدرة عــــرفـــــات علــــى ادارة
شـؤون الـسلطـة أو وفـاته قـد تثيـر
تــســـاؤالت جـــديـــدة بــشـــأن خـطـــة
شـارون االحـاديـة لالنـسحــاب من
غـزة ومناطق مـن الضفة الغـربية
عــــــــام 2005 وهــــــــو حتــــــــرك اثــــــــار
اضـطــرابـــات سيـــاسيــة يف الــدولــة

اليهودية. 
وكـان شـارون قـد قـال ان اســرائيل
لـيس لديهـا شريك يف املـفاوضات
مـــادام عـــرفـــات يف الــسلـطـــة ممـــا
يـــــرغــمـه علــــــى اتخـــــاذ اجـــــراءات

احادية. 
وتـتهـم اســـرائـيل عـــرفـــات بـــاثـــارة
أعـــمــــــــال الـعـــنـف بـعــــــــد انـهـــيــــــــار
مـحــــــــادثــــــــات الــــــسـالم قـــبـل اربـع

سنوات وهو زعم ينفيه عرفات. 
وعــــــــاد عــــــــرفــــــــات الــــــــى االراضـــي
الفلسطينية التي استولت عليها
اســـــــرائــيـل يف حـــــــرب 1967 بـعـــــــد

لن تضمن له العودة. 
وأثـــــار تـــــدهــــــور صحـــــة عـــــرفـــــات
مخـــاوف من حــدوث فــوضـــى بني
ــــــــــــــــــاء شــعـــــــبــه يف االراضـــــــي ابـــــــن
الفلــسـطـيـنـيــة الــذيـن يـنـظـمــون
انــــتـفـــــــــــاضـــــــــــة ضـــــــــــد االحــــتـالل
االســـرائيـلي يف الـضفــة الغـــربيــة
وقـطــاع غــزة مـنــذ اكـثــر مـن اربع

سنوات. 
لـكن رحـيلـه عن مـســرح االحــداث
رغــم ان اســـــــرائــيـل وحـلــيـفــتـهـــــــا
الــواليــات املـتحــدة تـصفــانه بــانه
عقبـة يف طريـق السالم قـد يؤدي
الـــى تغـيـيـــرات ويـبـــدل االوراق يف
صـراع الـشــرق االوسط يف الــوقت
الـــــذي تــــســتعـــــد فــيه الـــــواليـــــات
املتحــدة النتخـابـات رئــاسيـة يـوم

الثالثاء القادم. 
رفض التهميش

ويرفـض االحتاد االوروبي خـاصة
فــــــرنــــســــــا اجلهــــــود االمــــــريـكــيــــــة

واالسرائيلية لتهميش عرفات. 
ولـم يعني عـرفـات خلفـا له خالل
العـــشــــر سـنــــوات املــــاضـيــــة مـنــــذ
عــــــــودتـه مـــن املـــنـفــــــــى مبــــــــوجـــب
اتفــاقــات الـسالم املــؤقتــة كمــا لم
يعـني مـن يقـــوم بـــأعـمـــالـه خالل

فترة العالج. 
وقـــال مــتحـــدث بـــاسـم الـــرئـيـــس
الفلـسـطيـني ان عــرفــات املــريـض
لن يعني قائما بأعمال ينوب عنه

وهو يخضع للعالج يف اخلارج. 
وهـــــرعــت سهـــــى زوجـــــة الـــــزعــيــم
الفلـسطيني الـى رام اهلل من مقر
اقـامتها يف بـاريس لتكـون بجانبه
وهــــي لــــم تــــــــــره مــــنــــــــــذ تـفـجــــــــــر
االنـتفــاضـــة الفلــسـطـيـنـيـــة علــى
االحتالل االسـرائيلي عام 2000 .
وكـان الــزعيـم الفلـسـطيـني الـذي
يحـبه معـظـم الفلـسـطـينـيني قـد

ـ

الرئيس الفلسطيني يرحل للعالج والتوقعات تنبئ بانفجار سياسي

تقـاسم جائـزة نوبل للسـالم مع شمعون برييـز لكنه مل يدع أحـدًا يقاسمه الـسلطة!
سافر الرئيس الفلسطيني ياسر

عرفات الذي يشتبه اطباء بانه
مصاب بسرطان الدم أمس

اجلمعة الى فرنسا للعالج تاركا
مقره بالضفة الغربية الذي

حاصرته اسرائيل الكثر من عامني
ونصف.

تزايد اخملاوف من انفجار العنف بسبب عدم االستقرار
واملطالبة باإلصالحات الدستورية ومحاربة الفساد

هل تتعثر مسيرة السالم برحيل عرفات أم ستفرز
األحداث قائداً ميتلك القدرة على مواصلة املسيرة؟

الدوحة - وكاالت
رحب املـسيحيـون بتـخصيـص قطعـة ارض فـى
قطـر القـامـة كـنيـســة سيـدة املــسبحـة قــريبـا ،
وقـــد مت وضـع حجـــر األســـاس يـــوم اخلـمـيــس
املــــاضـي مبـنــــاسـبــــة االحــتفــــال بعـيــــد عــــذراء
املسبحة ، وفق ما افادت وكالة زينيت لألنباء .

وجــديــر بــالــذكــر ان هــذه الــواليــة العــربيــة لم
تــشهــد بـنـــاء أي دور للعـبــادة املــسـيحـيــة مـنــذ
القرن السابع ، وسـوف يتم بناء الكنـيسة على
ارض تـبـــرع بهــا أمـيــر قـطـــر تقع فــى مـنـطقــة
سكـنـيـــة داخل العــاصـمــة الــدوحــة ، كـمــا قــام
األمـيـــر كــــذلك بـــالـتـبــــرع لالجنلـــو واألقـبـــاط
واألرثــوذكــس والـبــروتــسـتــانـت لـبـنــاء كـنــائــس

خاصة بهم . 
وتـضم أبـرشيـة الـسيـدة العــذراء املكلفـة بـادارة
الكنـيسة 48 الف مـهاجر تـابع لها ممـن قدموا

أول كــنــيــــســــــة للــمــــســـيحــيــني يف قـــطـــــر
حلظـة تـاريخيـة وحــدث مشــرف للكنـيسـة فـى
هـذا اجلزء من العـالم ، فمنـذ اقامـة العالقات
الدبلوماسيـة بني قطر واالبرشيـة املقدسة فى
2003 ، كــانـت العالقــات بـيـنهـمــا طـيـبــة ، وقــد
تبــرع االميـر بــاالرض للكـنيـســة الكـاثــوليـكيـة
حتــديــدا فــى عــام املـسـبحــة ، ولـــذلك فـســوف

تخصص الكنيسة لعذراء املسبحة. 
وفـى الثـامن عـشر مـن تشـرين الثـاني املـاضي،
أعلـنت قـطــر واألبـــرشيــة املقــدســـة عن اقــامــة
عالقــات دبلــومـــاسيــة رسـميــة بـينـهمــا ، ولقــد
تــضـمـنـت بـنـــــود االتفــــاق وقــتهـــــا تخــصـيــص
احلكـومـة القطـريـة لعـدة أمـاكـن تضعهـا حتت

تصرف الكنيسة الكاثوليكية . 
وبـــالـــرغـم مـن ان اإلسالم هـــو الـــديـــانـــة الـتـــى
يــؤمن بهــا أغلـبيـة الـشعـب ، اال ان قطـر تـضم
قرابة 60000 كاثوليكـي من املهاجرين وخاصة

من الفليبني والهند . 

الــى الـبالد للعـمل حـيث يــرجع ظهــور البـعثــة
الكاثوليكية فى قطر الى عام 1956 . 

ويـتـم االحــتفــــال بـــــالقــــداس حــــالـيــــا طــبقــــا
للـــطقـــــوس الالتـيـنـيــــة والـــسـيــــرومــــالـبــــاريــــة
والــسـيــرومـــاالنكــريـــة وبلغـــات مخـتلفــة مـنهــا
العــربـيـــة واالجنلـيــزيــة وااليـطــالـيــة واالرديــة

والطاباغولية والتاميلية . 
ويقــــول اسـقف بـيــــرنــــاردو جــــرميــــولــي القـــس
الـبــابــوي فــى الـبلـــدان العــربـيــة اثـنــاء زيـــارته
لرعاية األبرشية - نحن سعداء جدا ، لقد كنا
نـنـتـظــر هـــذه اللحـظــة مـنــذ سـنــوات ، حلـظــة
الـتـــرخـيـص بـبـنـــاء كـنـيــســـة ويـــشعـــر اجملـتـمع
الكاثولـيكي باحلماس الشـديد لهذا القرار - .

وقـــد صـــرح رئـيــس األســـاقفـــة جـيـــوسـيـبـي دي
انــدريــا الـسـفيـــر البــابــوي بــدولــة الكـــويت فــى
حــديـث للــوكــالــة الـتبــشيــريــة فــايــدس - انهــا

اجلزيرة - نت
إتهــم مــــســـــؤول أمــيـــــركــي قـــــوات
روســيـــــة خـــــاصـــــة بـــــالــتـــــورط يف
اخــتفـــــاء كــمــيـــــات ضخــمـــــة مــن
املـتفجــرات من مــستـودع عــراقي
للــذخــائــر قـبل اجـتـيـــاح القــوات
األمـيركـية الـعراق الـعام املـاضي.
مرجحا أن تكـون هذه املتفجرات
قد أرسلت إلى سـوريا أو لبنان أو
إيران. ويف هذا الصـدد قال نائب
مـساعـد وزير الـدفاع جـون شاو -
يف مقــــابلـــة نــشــــرتهــــا صحــيفـــة
واشــنـــطــن تــــــاميـــــــز- إن القــــــوات
الــروسيـة اخلـاصـة أفـرغـت "بكل
تــــأكـيــــد" اخملــــزن بــــالــتعــــاون مع
جهاز االستخـبارات العراقي قبل

بداية احلرب على العراق. 
وأوضح شـــاو أن مـــوقـع القـعقـــاع
كـان يخـضع ملــراقبـة شـديــدة من
قـــبـل الـقــــــــــوات األمـــيــــــــــركـــيــــــــــة.
مـسـتـبعــدا فــرضـيــة الـســرقــة يف

هذه احلالة. 
وأكـــد املــســـؤول األمـيـــركـي الـــذي
كـــــان مـكـلفـــــا يف حـيـنـه بحــصـــــر

اهتــام مــوسكــو بـتهــريب
مـتـفجــــرات مــن العــــراق

أطنــان األسلحــة الـتي تــزود بهــا
العـــراق مـن بلـــدان أجـنـبـيـــة. أن
األسلحـة العـراقيـة األقوى كـانت
تفــصل تـلقــــائـيــــا عـن األسـلحــــة
األخـــــــــــرى كــــمـــــــــــدافـع الـهـــــــــــاون
والقــذائف والقنـابل وتـرسل إلـى
ســوريــا ولـبنــان ورمبــا أيـضــا إلــى
إيــــران. علــــى حــــد قــــوله.وكــــانـت
صحـيفـــة نيــويــورك تــاميــز الـتي
كـشفت االثـنني عـن اختفـاء 350
طنا من املواد املتفجرة من مركز
الـقـعـقـــــــاع الـعـــــسـكـــــــري 50 كـلــم
جــنــــــوب بغـــــداد أكـــــدت نـقال عــن
ثـالثـــــــة شـهـــــــود أن املـــتـفـجـــــــرات
سرقـت يف تاريخ غـير محـدد بعد

االجتياح. 
وبحــسب الـصحـيفـة تــشيـر هـذه
الـروايـات إلــى أن عمليـة السـرقـة
تـــسـبــب بهــــا بـــشـكل كـبـيــــر. مــــا
وصفــته بـــــالـــــوصـــــول والـــــرحــيل
الــســـريعــني للقـــوات األمـيـــركـيـــة
الـتـي لـم تـــؤمـن حـمـــايـــة املــــوقع
بعـدمـا أجبـرت القـوات العـراقيـة
ـعــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــه.  ـ

اجلزيرة - نت
بـثـت شــبكـــة)ABC(األمــــريكـيـــة لألنـبـــاء شـــريـطـــا
مـصـــورا يهـــدد بــشـن هجـمـــات علـــى الـــواليـــات
املتحدة تفوق يف خطورتها تلك التي استهدفت
مركـز التجارة العـاملي يف نيويـورك ووزارة الدفاع
)البنتاغون( بواشنطن يوم 11 أيلول عام 2001

وأظهرت مـقتطفـات بثتهـا احملطـة التي تـأكدت
مــن صحــته مبـــســــاعــــدة مـكـتـب الـتـحقــيقــــات
الفيـدرالي ) (FBIووكالـة االستخبـارات املركـزية
األمـيـــركـيـــة ) (CIAشخـصـــا يقـــول إنه مـــواطـن
أميــركي عـضــو يف تنـظـيم القـاعـدة. هـدد بــشن
مــوجــة جــديــدة مـن الهجـمـــات علــى الــواليــات

املتحدة يف أي وقت.
وقــــال املــتحــــدث الــــذي أطـلق الــتحــــذيــــر قــبل
خمـسة أيام من االنتخابات الرئاسية األميركية
إن 11 أيلـول يعتـبر بـداية احلـرب على الـواليات
املـتحــدة. وأضــاف املـتحــدث الــذي كـــان يعـتـمــر
كــــوفـيــــة ويــتحــــدث اإلجنلـيــــزيــــة بــطالقــــة "يــــا
مـــواطـنـي القـــدامـــى أنـتـم مـــذنـبـــون مـــذنـبـــون
مــذنـبــون.. أنـتـم مــذنـبــون أكـثــر مـن )الــرئـيــس

األميركي جورج( بوش و)نائبه ديك( تشيني".
وهـدد املتحـدث الـذي كـان يـرتـدي نظـارة تخفي

القاعدة تهدد الواليات املتحدة بهجمات خطيرة
مرشحا الرئاسة األمريكـية بوش وكريي يواصال تبادل االهتامات

مبحـاولة سـرقة أصـواتهم، بعـد التـأكد مـن عدم
وصــول حــوالـي 58 ألف بـطــاقــة انـتخـــابيــة إلــى

الناخبني يف الوالية.
وأعلـنـت الــسلـطــات االنـتخــابـيـــة يف فلــوريــدا -
األكثر كثـافة يف عدد الـسكان- أنهـا قررت إرسال
بقية البطاقات بصورة عـاجلة عبر البريد اليوم
لـيتمـكن النـاخبـون من االقتـراع يف االنتخـابات

الرئاسية املزمع إجراؤها الثالثاء القادم.
وكـان بـوش قـد شن هجـومـا حـادا علـى منـافـسه
جون كيري يف  والية فلوريدا والذي وصفه بأنه
"متذبـذب ال يصلح لقيـادة الواليـات املتحدة يف
أوقــات اخلـطــر". كـمـــا وصفه أيـضــا مبــا أسـمــاه

"فقدان الذاكرة االنتخابي". 
ويف املقــابل أصـــر كيــري علــى أن وجهــات نـظــره
ـــر احللفـــاء بــشـــأن العـــراق ثـــابـتـــة وأن بـــوش نفَـّ

بالطريقة التي دخل بها احلرب وتوقيتها.
يـذكـر أن واليـة فلـوريـدا قـد شهـدت صـراعــا من
قــبل املـــــرشحـني حـيــث سعـــــى كل مــنهـمــــا الــــى
تعــــويــض مــــا فـــــاته مـن وقــت، بعــــد أن أعــــاقـت
األعـــاصـيـــر الـتــي وقعـت فــيهــــا يف شهــــر أيلـــول
ــــــــوالت االنـــتخــــــابــيــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املــــــاضـ

هناك.

جـزءا من وجهه قائال إن قوة وشراسة الهجمات
املقبلـة ستنـسي األميـركيني هـول ما حـصل عام
.2001 وأضــــــاف "بعــــــد عقـــــود مــن االســتــبـــــداد
والقـمع األمـيـــركـي حـــان اآلن دوركـم لـتـمـــوتـــوا.
وستتـحول الـشوارع األمـيركـية حـمراء مـن الدم
للتـعويـض عن كل قطـرة دم من دمـاء الضحـايا

الذين قتلهم األميركيون".
من جهتها قالت احملطة إن الشرطة الفيدرالية
واالســتخـبــــارات أكــــدت لهــــا بعــــد الــتحـقق مـن
الشـريط أن اجلهاز الـدعائي للقـاعدة هـو الذي

أنتج الشريط الذي تبلغ مدته 75 دقيقة. 
وذكــرت  ABCأنهــا حـصلـت علــى الــشــريـط مـن
مـصــدر معـروف بـاتـصــاالته مع حـركـة طــالبـان
والقــــاعــــدة يف املـنــــاطـق القــبلـيــــة بـبــــاكـــسـتــــان.
وأوضحـت أنهــــا دفعـت 500 دوالر لهـــذا املــصـــدر
إليصال الشريط. ويعرض الشريط حاليا على
عـنـــاصــــر القـــاعــــدة املعـتـقلـني لـــدى الـــواليـــات
املـتحــــدة للـتعــــرف علـــى املـتحـــدث فـيه والـــذي

يقول إنه اسمه عزام األميركي.
أمـــا علـــى صعـيـــد احلـمالت االنـتخـــابـيـــة فقـــد
اتهـمـت ديـــــان غالســـــر نـــــائـبـــــة رئـيـــس احلـــــزب
الــدميقــراطـي يف واليــة فلــوريــدا اجلـمهــوريـني

اعـتمــدت اجلمـعيــة العــامــة لالمم املـتحــدة قــرارا يــدين احلـظــر
االقتصادي الـذي تفرضه الـواليات املتحـدة على كوبـا. وهذه هي
املــرة الثــالثـة عـشــرة منــذ 1992 التـي تتـبنــى فيهــا االمم املتحـدة
مـثل هــذا القــرار. ومت تـبنـي القــرار بغــالـبيــة 179 صــوتــا مقــابل
اربعــــة وامـتـنــــاع عــضــــو واحــــد. واكــــد القــــرار ضــــرورة وضع حــــد
لـلحصـار االقـتصــادي والتجـاري واملـالي الـذي تفـرضه الـواليـات
املتحـدة علـى كـوبـا. والـدول االربـع التي صـوتت ضـد القـرار هي:

الواليات املتحدة واسرائيل وجزر مارشال وباالو. 
بيـنمــا امتـنعت مـيكــرونيـزيــا عن الـتصــويت. وطـالـبت اجلـمعيـة
العامـة مرة جـديدة الـدول التي تـوجد فـيها قـوانني وتـدابيـر من
هـذا النـوع، بـاتخـاذ االجـراءات الالزمـة، بـاسـرع وقـت ممكن ومبـا
يتفق مع نظـامها القـضائي، مـن اجل الغائهـا او ابطالهـا. ويأتي
الـتصـويت علـى هـذا القـرار الـذي قـدمه وزيـر اخلـارجيـة الكـوبي
فـيلـيبـي بيــريــز روك بعــد ان شـــددت االدارة االميـــركيــة بــرئــاســة
جـورج بـوش هـذه الـسنـة العقـوبـات املفـروضــة منـذ العـام 1962 .

االمم املتحدة تدين احلظر االقتصادي عىل كوبا  

. إن دم العـراقيـني رخيـص كمـا تـرون. ومـا كـان للـوزيـر ان
يعـرف  هــذه املعلـومـة والـرقـم  إذا لم يـكن قـد عـرفـه من
شـــرطـــة جـــرى كــشـفهـم واســتجــــوابهــم. ولكـن مـــا قــــاله
الكـولـونيل الهـولنـدي املكلف بـاجـراء اصالحـات يف قـوى
األمـن العــراقـيــة يف اجلـنــوب كــان أكـثــر وضــوحــا بــشــأن
الفـسـاد الـذي بـات يـرتـبط مـوضــوعيـا بـازديــاد االعمـال
االرهــابيــة، يقــول أن الـسلـطــات ال متـتلك رؤيــة واضحــة
حـــول أفـــراد الــشـــرطـــة املـــدرجـــة اسـمـــاؤهـم يف جـــداول
ــــــيل: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـرواتب. مـا معنـى هـذا؟ معنـاه بكلمـات الكـولـونـ
)نعتقد أن عـديد األفراد على الورق أكثر مما هو ميدانيا
وعنــدمــا يقــول لك قــائــد مــركــز للـشــرطــة أن لــديه 200
عـنــصــــر فــمعـنــــى ذلـك أن لــــديـه 150 فقــط وأنه يــــأخــــذ
الرواتب ليضعها يف جيـبه( هذا هو حال مديـر املركز فما
هـو حال افـراد شرطـته؟ ومن عني هـذا الشخـص يف هذا
املكــان، ومـن ومـن ومـن؟ ومــؤخــرا نـبهـنــا الــسـيــد رئـيــس
الـوزراء الـى أن الـهجمـات االرهــابيـة سـوف تـزداد، فـشكـرا
على هـذا التنبيه ولكننا بتنـا نعرف بعض األسباب خارج
اطار االنتخـابات القـادمة التي يـريد االرهـابيون اعـاقتها
كما يـقال، فمـدير شـرطة يـبتلع 50 راتبـا باحلـرام يفضل
أن ال تقـــوم االنـتخـــابـــات وال يقـــوم العـــراق كله مـن هـــذه

احملنة، وهو مستعد أن يبيع حتى أمه لقاء ثمن.
إن الـعشـرات من احلـوادث أثـبتت وجـود خطـأ مـا يف هـذا
اجلهـــاز، ولكــن كلهـــا مـــرت مـــرور الكـــرام دون حتقـيق وال
استفـسـار. نـسـألكـم فقط كـم من حـوادث الـتفجيـر متت
بتجـميع املقدمني لهـذا اجلهاز بنفـس الطريقـة من غير
أن تـتخــذ االجــراءات الـكفـيلــة يف عـــدم تكــرار مـثل هــذه
احلـوادث؟ نحن ندعو السيد وزير الداخلية أن مير فقط
علــى الــدوريـــات التـي تقــوم بـــواجب الـتفـتيــش يف بعـض
الـشــوارع وسيـكتـشف أن هـؤالء هــواة غيـر مـتيقـظني وال
يـــؤمـنــــون سالمـتهـم مـن حـيــث مكـــان الـــوقـــوف وتــــوزيع
األفـراد. ألم يتعلمـوا بعد؟ وملـاذا يكون املـوت هو معلـمنا؟
ال ميـكــن الــتـعلــم مــن املــــــوت اال اذا كــنــــــا مــــســـتعــــــديــن
للـمحــافـظــة علــى احليــاة ، فــإذا مـتنــا فبـمعــركــة حتـمل
ايجــابيـة الــرد علـى االرهــابيـني وليــس بتـركـهم يـنفـذون
بجلـودهم، وعندهـا نستـطيع أن نربح كـذلك قوى مـوتانا

املبجلني الذين رفضوا املوت باجملان. 
وقـد رأينـا أمثلـة رائعـه لشـرطـة استـشهـدوا وهـم يصـدون
الـسيـارت املفخـخة حلـمايـة مؤسـسات الـدولة ، ومـا تزال
قـائمـة الشهـداء تتصـاعد يف الـدوريات ونقـاط التفـتيش

يف مواجهة االرهاب واجلرمية . 
كلنا نعـرف يف أي ظروف تشكل جهـاز الشرطـة ، ولكن ما
هـــو غيـــر مفهــوم أن قـــوات االحتـالل وكل القــوة الهــائلــة
املتــوفــرة لهــا لـم تقــدم لهــذا اجلهــاز غيــر أن تـضعه أمــام
املدفع ليمـوت املئات من مـنتسبيه من دون أن يـستطيعوا
الـدفـاع عن أنفـسهم ، وهــو سبب اضـايف علـى خلق حـالـة

من االحباط والالمباالة بني صفوفهم.       
إن أحـد األلغاز يف هذه القضية القدمية يلخصه السؤال
التـالـي: أين كــان مجلـس احلكـم من هـذه القـضيــة ومن
ثـم احلكـــومـــة احلـــالـيـــة؟ والــســـؤال الـــرديف: أيـن كـــانـت
االحزاب منـشغلة عن واحـدة من بديهـيات السـلطة؟ هل
اعـتقــدوا أن حل قـضيــة الــدستــور والـفيــدراليــة أهـم من
هــــذه االنـــشغــــاالت الـثــــانــــويــــة . مــن يحـمـي الــــدسـتــــور
والفيــدراليــة واملنـشــآت والنــاس والنفـط والكهـربـاء وقـد
ثـبـت بــالـــوجه الــشــرعـي أن احملـتلـني هـم مـثل األطــرش
بالـزفة؟ كـيف يتصـور هؤالء الـسيـاسيـون أن االنتخـابات
ســـوف تكــون مـــرحلــة فـــاصلــة إذا لـم يكــونــوا يف الــشــارع
فــاعلني وقــادرين علــى حمـايــة مكتـسبـاتـهم يف األقل. إن
شـرعية  غير محمـية، وغير قادرة علـى حماية الشعب، ال
تــستـطـيع أن تـتحــرك وتـبنـي وتتـصــرف بحــريـــة. ومتــى

كانت اجملتمعات الدميقراطية غير قوية؟
وكيف يـرحـمكـم اهلل ميكـن بنــاء نظـام دميقـراطـي، كيف
نـطمـئن علــى قيــام انتخـابـات حــرة بال مفـاجــآت، وكيف

ميكن أن يسهم الناس فيها وهم خائفون ومخوفون ؟
يقولون أن الـشرطة مختـرقة، ويقولـون أنهم طردوا آالفا
مـنهـم، ويقــولــون أنهـم غيــر متــدربـني، وال يقــولــون كـيف
وملــــاذا وأي عـقلـيــــة جـعلـت مـن هــــذا ممـكـنـــــا. يقــــولــــون
ويقـولـون لـكننـا نعـرف بـاملقـابل أن االحــزاب متتلك قـوى
اذا مـا أطلقت فـسوف جتـعل من االرهابـيني فرجـة . لكن
أين هـي اآلن؟ ملاذا ال يجـري استخـدام قواهـا املنظـمة يف
دحـر عـدو يعـد العـدة ملــوت اجلمـيع ؟ ومنــذ متـى اتـكلت

األحزاب على الشرطة؟                                         

من ال يعلـم أن الرشطـة خمرتقـة؟
تتمة املنشور ص1

العد د )240(السبت)30( تشرين االول 2004
NO (240)Sat. (30) October


