العد د ()241االحد( )31تشرين االول 2004
NO (241)Sun. (31) October

يف احلدث العربي
والدولي

عـــــــرفـــــــات يـخــــضـع لـلـعـالج

مساعدات أوروبية ألربع دول
أفريقية بسبب اجلفاف

محاس تدعو لتشكيل قيادة فلسطينية تكون مرجعية سياسية
عليا لإلعداد لالنتخابات

املدى  /وكاالت
حملة

اكـد الــرئيــس االميــركي جـورج بـوش أمـس الـسـبت انه
شـن حملـة بال هـوادة علـى االرهــابيـني منــذ اعتـداءات
احلــادي عـشــر مـن ايلــول  2001يف الــواليــات املـتحــدة،
غـداة ظهـور زعـيم القـاعـدة اسـامــة بن الدن يف شــريط
فيديو.
وقـال بوش "منذ احلادي عـشر من ايلول  ،2001خضت
حــملـ ـ ــة بال ه ـ ــوادة ض ـ ــد االره ـ ــاب ـيــني .ع ـ ــززن ـ ــا االمــن
الق ــومـي .قلـبـن ــا نـظ ــامـني اره ــابـيـني يف افغ ــان ـسـت ــان
والعــراق .نحـن يف وضع الهجــوم يف الع ــالم اجـمع الن
ال ــوســيل ــة املــثل ــى ملــنع حـ ــدوث هجـم ــات ج ــدي ــدة هـي
مطاردة العدو".

انتقادات

وصـف جورج بـوش تصـريحـات منـافسه الـدميوقـراطي
جـون كيري الذي اتهم الرئـيس االميركي باالخفاق يف
القبض على بن الدن بأنها "معيبة".
وقال بوش "ان مـنافسي اسـتمر هذا املـساء ،يا لألسف،
يف قــول اشيـاء يعـرف انهـا مغلـوطـة ،بـاتهــامه جنـودنـا
بتفــويت الفـرصـة للقـبض علـى بن الدن يف تـورا بـورا"
يف 2001.وقــد انـتقــد كـيــري الــرئـيــس بــوش الــذي لـم
ي ــتـ ـمـك ــن م ــن قـ ـتـل اس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ب ــن الدن يف ت ـ ـ ــورا ب ـ ـ ــورا
بأفغانستان.

تقدم

افـاد اسـتطالعـان للـرأي ان الـرئـيس جـورج بـوش تقـدم
بفـارق خمـس نقـاط مع منـافـسه الـدميـوقـراطي جـون
كيري يف نـوايا التـصويت يف االنتخـابات الـرئاسيـة يوم
الثالثاء املقبل.
فقـد حـصل بـوش علــى  %50من نـوايـا الـتصــويت لـدى
النــاخـبني الــذين قــرروا االدالء بــأصــواتهـم ،يف مقــابل
 %45جلــون كيــري ،كمــا اوضح استـطالع شـبكـة فـوكـس
نيوز التلفزيونيـة التي ذكرت باستطالع سابق االسبوع
املـ ــاضــي اسفـ ــر عـن فـ ــارق بـلغ سـبـع نقـ ــاط مل ـصـلحـ ــة
الرئيس ( 49مقابل .)%42

صالحيات

يتمتع الـرئيس االمـيركي بصـالحيات عمالقـة ،ولكنها
عـمليــا مقيـدة بـوزن الكـونغـرس وعـبء مهمـته الكـبيـر
والقـيــود ال ـسـيــاسـيــة الـتـي متلـيهــا ضــرورات االقـتــراع
الع ــام.ويـكفـي للـتق ــدم ال ــى االنـتخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـي ــة
االمـيـ ــركـيـ ــة ،ان يـكـ ــون املـ ــرء امـيـ ــركـيـ ــا بـ ــالـ ــوالدة ويف
اخلـامـســة والثـالثني علــى االقل .وحتـى اآلن ،كــان كل
الــرؤســاء االمـيــركـيـني رجــاال مـن الـبـيـض والـط ــائفــة
البـروتـستـانتيـة ،بـاسـتثنـاء جـون كـينيـدي الكـاثـولـيكي
الـذي اغـتيل يف 1963.ومتتـد واليـة الـرئـيس علـى اربع
سنــوات .ويف االمكــان اعــادة انـتخــابه مــرة واحــدة .ويف
االمكــان اقــالـته عـبــر تـصــويـت ثلـثـي اعـض ــاء مجلـس
الشيوخ على ذلك.

تشخيص

اعلنـت ممثلـة الـسلطـة الفـلسـطيـنيـة يف فــرنسـا ليلـى
شـهيــد ان التـشـخيـص الـطـبي املـتعلق بــوضع الـزعـيم
الفل ـسـطـيـنـي يــاســر عــرفــات ال ــذي ادخل م ـسـتــشفــى
ع ــسك ــري ق ــرب ب ــاريــس ،لـن يـص ــدر قـبل بــضع ــة اي ــام.
وقالت "تولـى اطباء املستشفى االهتـمام بياسر عرفات
منـذ الـسـاعـات االولـى لـوصـوله .وهـو اآلن يف غــرفته.
ويق ــوم االطـبـ ــاء بكـل الفح ــوص الـض ــروري ــة مـن اجل
وضع تشخيص صحيح".

تهديد

اعلـنت وزارة اخلــارجيــة االميــركيــة عن وجــود تهــديــد
ب ــاالعـت ــداء االسـب ــوع املقــبل عل ــى فـن ــادق يقـص ــده ــا
امـي ــركـي ــون يف ال ــدوحـ ــة بقــطـ ــر .واوضحـت ال ــسف ــارة
االمـي ــركـي ــة يف ال ــدوح ــة ان الــته ــديـ ــد يحــمل اش ــارت
واضحـة نـسبيـا حـول الفتـرة الـزمنيـة احملتملـة لـوقـوع
هذه االعتداءات .ودعت السفـارة املواطنني االميركيني
الــى االبتعـاد قــدر االمكـان عـن الفنـادق الــرئيــسيـة يف
العاصمة القطرية خالل االيام السبعة املقبلة.

مفاوضات

ذكـر مصدر دبلـوماسي ان ايـران ودول االحتاد االوروبي
الـثالث الـكب ــرى ستــستــأنف يف اخلــامــس من تـش ــرين
الثــانـي مفــاوضــاتهــا حــول الع ــرض االوروبي لـتقــدمي
مـساعدة نـووية لالستخـدام املدني مقـابل تعليق ايران
نهــائيـا لعـمليـات تخـصيـب اليــورانيـوم .وقـال مـسـؤول
اوروبي ان اجـتمــاع االسبــوع املقـبل "ابلغ الـى الـبعثـات
الـدبلـومـاسيــة" املعنيـة .ويـأتي هـذا اللقـاء اثـر لقـاءين
عق ـ ــدا يف  21و  27تـ ــش ـ ــريــن االول يف مق ـ ــر ال ـ ــسف ـ ــارة
الفـرنــسيــة يف فيـينـا ولـم يتـم التــوصل خاللـهمـا الـى
اتف ــاق .وضــم اللق ــاءان ممـثلـني عـن امل ــانـي ــا وف ــرنــس ــا
وبريطانيا وايران.

رهينة

اعلن نـائب وزير اخلارجية اليابـاني شوزين تانيغاوا يف
عمـان انـه ال ميكنه تـاكيــد مقتل الــرهينـة اليـابـاني يف
العـراق شــوسي كـودا ،مـشيـرا الــى ان اجلثــة التـي عثـر
عليها يف العـراق ارسلت الى السفارة اليـابانية يف قطر
للتـأكــد من هــويتهـا .وقـال "ال نـسـتطـيع التــاكيـد انهـا
جثـة كـودا" .وتــابع ان "اطبـاء يـابـانـيني يف الـسفـارة يف
ق ــطـ ـ ــر واخـ ـ ــريــن م ــن سفـ ـ ــارة الــيـ ـ ــابـ ـ ــان يف الـكـ ـ ــويــت
سيفحصون اجلثة للتحقق من هويتها".

عقود

اعـرب الــرئيـس االميـركـي املنـتهيــة واليته جـورج بـوش
عــن امـلـه يف ان تـلـق ـ ـ ــى كـل االض ـ ـ ــواء الـالزم ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
االتهــامــات املـتـعلق ــة بعق ــود مجـمــوعــة هــالـيـبــورتــون
الــنف ـطـيـ ــة وخــصـ ــوصـ ــا يف العـ ــراق بحـ ـسـب مـ ــا اعلـن
املتحـدث بـاسمه .وقـال سكـوت مــاكليالن خالل مـؤمتـر
صح ـ ــايف علـ ــى هـ ــام ــش زيـ ــارة انــتخـ ــابـيـ ــة لـبـ ــوش يف
مـانشستـر (نيو هـامبشايـر شمال-شـرق) "اذا ما حصل
اختالس فـان الــرئيــس يتــوقع ان يــشكل هـذا مـوضـوع
حتقيق معمق تتبعه تدابير".

انتقاد

انــتقـ ــد رئـي ــس الـ ــوزراء الـتـ ــركـي رجـب طـيـب اردوغـ ــان
البلــدان التي تـسعـى الـى "وضع العـصي يف الــدواليب"
امام انـضمام بالده الـى االحتاد االوروبي .وقـال "جهود
حكـومـتنـا لـتكيـيف سيـاســاتنـا وقــوانيـننـا مع املعــاييـر
االوروبيـة مستمـرة بشكل جـدي" .واضاف "علـى الرغم
مـن ذلـك يح ــاولـ ــون معـ ــاملـتـن ــا بـ ــشكـل مخـتـلف عـن
الــبل ــدان املـ ــرشح ــة االخـ ــرى ،لكــنهـم لـن يـنـجح ــوا يف
ذلك".

رفض

اعـلن مـســؤول يف ش ــؤون الهجــرة يف الـســويــد ان بالده
رف ـضــت طلـبـ ــا بـ ــالـلج ـ ــوء تق ـ ــدم به اخلـبـيـ ــر الـنـ ــووي
االسرائيلي مـوردخاي فعنـونو الذي سجـن  18عاما يف
بالده بـتهـم ــة "الـتج ـســس" .وق ــال املــسـ ــؤول يف مكـتـب
الهجرة يف ستـوكهولم مـاتس بـورمان "طلب مـوردخاي
فعنـونــو اللجـوء الـى الـسـويـد والـى عـدد مـن البلـدان
علــى مــا اعـتقــد وقــد رفـضـنــا طلـبه" .ويعــود الــرفـض
بحسب بورمان الـى كون فعنونو يعيش يف اسرائيل وال
ميكن بالتالي اعتباره الجئا.

طلب

طــالب خــاطفــو ثالثــة من مــوظـفي االمم املـتحــدة يف
افغـانـستــان اليـوم الـسبـت حكـومـات الـرهــائن بــسحب
قــواتهــا من افغـانــستـان او ادانــة "الغـزو الــدولي" لهـذا
ال ــبل ـ ــد.وق ـ ــال املـال محــم ـ ــد اسـحق امل ــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم
مجـم ــوع ــة "جـيــش املــسلـمـني" يف اتـص ــال ه ــاتفـي مع
فرانـس برس" ،مـطلبنـا ان تسحب الـدول الغازيـة التي
ينتـمي اليهـا هؤالء االشخـاص قواتهـا من افغـانسـتان
وتراجع سياساتها جتاه افغانستان".

باريس  -القناة
وصل ال ــزعيـم الفلـســطيـني يــاســر عــرفــات
اجلــمعـ ــة الـ ــى فـ ــرنـ ـسـ ــا لـتـلقـي الـعالج يف
مـستـشفـى عـسكـري اثـر تـدهــور صحته ،يف
اول انتقـال من مقـره بـاملقـاطعـة يف رام اهلل
بـالـضفـة الغــربيـة الـذي يحـاصــره اجليـش
االسرائيلي منذ حـوالى ثالث سنوات ،فيما
تـبــدو اسـتـمــراريــة الــسلـطــة مــؤمـنــة اثـنــاء
غيابه على املدى القصير.
وقـد اعلـنت اســرائيل انهــا سمحـت السبـاب
انـ ـ ـسـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة مبغـ ـ ــادرة رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة
الفلـسـطيـنيــة البــالغ مـن العمـر  75عـامـا،
وتعهـدت لـدى االحتــاد االوروبي والـواليـات
املتحدة بالسماح له بالعودة.
واعلنت وزارة الـدفاع الـفرنسـية ان كل شيء
ج ــاه ــز السـتقـب ــال ع ــرف ــات يف م ـسـتــشف ــى
بيـرسي الــذي دشن يف  ،1996حيـث ستكـون
له غرفة خاصة مخصصة لكبار املسؤولني.
وق ــد احـت ـش ــد ع ـش ــرات الــصح ــافـيـني ام ــام
مــدخل املــستـشفــى الــى جــانـب منــاصــرين
يحــملـ ــون اعالمـ ــا وبـ ــاقـ ــات الـ ــزهـ ــر فـيـمـ ــا
انتشرت عناصر الشرطة حول املستشفى.
ويف رومــا صــرح الــرئـيــس الفــرن ـسـي جــاك
شـيــراك الـي ــوم بعــد الـتــوقـيع علــى دسـتــور
االحتـ ـ ـ ــاد االوروب ــي ان مـجـ ـ ـ ــىء الـ ـ ـ ــزعـ ـي ــم
الفلـسـطـيـنـي لـلعالج يف بــاريـس يـنــدرج يف
اطار التزام فرنسا بتقليد ارض الضيافة.
وب ـ ـ ــدت عـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــرف ـ ـ ــات اع ـ ـ ــراض م ـ ـ ــرض
بــاركنـسـون قـبل سنـوات وقــد يكــون مصـابـا
ب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان يف املـعـ ـ ـ ــدة بـح ـ ـ ـس ــب بـعـ ــض
الشائعات.
وقـد غادر عـرفات الـذي يعتبـر رمز القـضية
الفل ـسـطـيـنـي ــة مـن ــذ اربعـني سـن ــة الــضف ــة
الغربـية يف وقت لم تعد اسـرائيل والواليات
املتحدة تعتبرانه شريكـا يتمتع باملصداقية
يف مفــاوضــات الـسالم .وحــدهــا فــرنـســا مــا
زالـت ت ـ ــرى فــيه وسـي ـط ـ ــا ال غـن ـ ــى عــنه يف
اجلهود املبـذولة لتسويـة النزاع االسرائيلي
الفلسطيني.
ويف اثـن ــاء غـيـ ــابه سـي ــؤمـن رئـيــس ال ــوزراء
الفلسـطيني السـابق محمود عـباس الرجل
ال ـثـ ـ ــانــي يف ق ـيـ ـ ــادة م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ال ــتحـ ـ ــريـ ـ ــر
الفلسطـينية واحمـد قريع رئيـس احلكومة
احلالية استمرارية السلطة بحسب مصادر
فلسطينية.
من جهتـها دعت حـركة املقـاومة االسـالمية
(ح ـم ـ ــاس) يف ب ـي ـ ــان ال ـ ــى ت ـ ـشـكــيل ق ـي ـ ــادة
فلـسطـينيـة لتـكون مـرجعيـة سيـاسيـة علـيا
للـ ــشعـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي مــن اجل االعـ ــداد
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يف مناطق جنوب البالد.
وخـصص االحتـاد أيضـا إلرتيـريـا مليـون
يـ ـ ــورو لـ ـ ــدعــم ب ـ ـ ــرامج إمـ ـ ــدادات امل ـيـ ـ ــاه
واملساعدة الغذائية ملا يقدر بحوالي 150
ألف شخص ،كما سيـمنح الصومال 1.5
مـليــون يــورو ملـســاعــدة  250ألف شخـص
يف العـاصمـة مقــديشـو.وقـرر منح كـينيـا
 3.8ماليــني ي ـ ــورو مل ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــدة  600ألف
قروي شمـالي البالد التي تتعرض ملوجة
جفـ ــاف ،وســتخ ـصــص هـ ــذه املـ ـسـ ــاعـ ــدة
إلمـ ــدادات املـيـ ــاه العـ ــاجلـ ــة واملـ ـسـ ــاعـ ــدة
الصحية والبيطرية.

مـنح االحتاد األوروبي مساعدات غذائية
ألربع دول يف شرق أفريقيا ملساعدتها يف
ال ـتـغل ــب عل ـ ــى اآلث ـ ــار امل ـت ـ ــرت ـبـ ـ ــة عل ـ ــى
اجلف ــاف واألم ــراض الـتـي رمب ــا ت ـشـكل
كـارثـة إنـســانيــة.وأعلن االحتــاد األوروبي
أنـه خ ـ ـصـ ــص  12.5مـلـ ـي ـ ـ ــون ي ـ ـ ــورو (16
مليــون دوالر أميــركي) ملـسـاعــدة إثيــوبيـا
وإريتريـا وكينيـا والصومـال.وأوضح بيان
لالحت ـ ــاد يف أدي ــس أب ـ ــاب ـ ــا أن إث ـي ـ ــوب ـي ـ ــا
ستـتلقــى  6.5مـاليني يــورو سـتخـصـص
ملـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـ ــا يق ـ ــدر مبلـي ـ ــون شخــص
مـتضـرريـن من اجلفـاف ومـرض املالريـا

فرض حظر التجول يف العاصمة الليربية
لالنتخابات العامة.
وق ـ ــال اس ـم ـ ــاعــيل ه ـن ـي ـ ــة عـ ـضـ ـ ــو الق ـي ـ ــادة
الــسي ــاسي ــة حلم ــاس يف بيــان تلـقت وكــالــة
فـرانـس بـرس نـسخــة منه ان احلـركـة تـدعـو
الــى تــشكـيل قـيــادة وطـنـيــة مــوح ــدة تكــون
م ـ ــرجعـيـ ــة سـيـ ــاسـي ـ ــة علـي ـ ــا علـ ــى اسـ ــاس
التحـضيــر النتخـابـات عـامـة يـشــارك فيهـا
كـافــة ابنـاء شعـبنــا الفلـسـطيـني ،مـؤكـدا ان
هـ ــذه االس ــس الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة اصــبحـت اكـثـ ــر
احلـاحـا يف املــرحلـة الــراهنـة ،يف اشـارة الـى
غياب عرفات.
وقـد عجز عـرفات او لعله تـردد يف السـيطرة
علـى الفصـائل الفلـسطـينيـة االكثـر تشـددا
والـتـي تعـتـب ــر املق ــاوم ــة سالح ــا م ـش ــروع ــا.
واتهم ايـضا بانه سمح بانتـشار الفساد على
نطاق واسع يف السلطة.
واكـد صائب عـريقات وزير شـؤون املفاوضات
يف الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة لـوكـالـة فـرانـس
برس ان الـسلطـة تلقت ضـمانـات وتأكـيدات
رسمـية مـن اسرائـيل بضـمان عـودة الرئـيس
ع ــرف ــات بع ــد اج ــرائـه الفح ــوص ــات وتلقـيه
العالج يف مستشفى يف باريس.
لكـن اذاع ــة اجلـيــش االس ــرائـيلـي ذك ــرت ان
احلك ــوم ــة االس ــرائـيلـي ــة مـنق ـسـم ــة ح ــول
م ـس ــأل ــة ع ــودة ع ــرف ــات مـ ــوضح ــة ان وزي ــر
اخلـارجيـة سيلفـان شالـوم ومسـؤولني كـبارا
يف وزارة الــدفــاع يعـتبــرون ان مـســألــة عــودة
عـرفــات احملتملـة لم حتـسم ،علـى عـكس مـا
يؤكد مكتب شارون.
من جـانـبه دعت حـركـة املقـاومـة االسالميـة

(حـم ــاس) يف بـي ــان اجلـمع ــة ال ــى ت ــشكـيل
قيـادة فلسـطينيـة لتكـون مرجعـية سيـاسية
عليا للـشعب الفلسطـيني من اجل االعداد
لالنتخابات العامة.
وق ـ ــال اس ـم ـ ــاعــيل ه ـن ـي ـ ــة ع ـض ـ ــو الق ـي ـ ــادة
الــسي ــاسي ــة حلم ــاس يف بيــان تلـقت وكــالــة
فــرانس بـرس نـسخـة منه ان احلـركـة تـدعـو
الــى تــشكـيل قـيــادة وطـنـيــة مــوح ــدة تكــون
م ـ ــرجعـيـ ــة سـيـ ــاسـي ـ ــة علـي ـ ــا علـ ــى اسـ ــاس
التحـضيــر النتخـابـات عـامـة يـشــارك فيهـا
كافة ابناء شعبنا الفلسطيني.
واضــاف هـنيــة ان هــذه االسـس الــسيــاسيــة
اصـبحت اكثـر احلـاحـا يف املـرحلـة الـراهنـة،
يف اشـ ـ ــارة الـ ـ ــى غ ـيـ ـ ــاب رئ ـيـ ــس ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة
الفلـسطـينيـة يـاسـر عـرفـات الـذي تـدهـورت
صحته ونقل الى باريس للعالج.
وبع ــد ان اك ــد ان حـم ــاس تـتـمـن ــى الــشف ــاء
لل ــرئـيــس الـفل ـس ـطـيـنـي ،اك ــد ان احل ــرك ــة
حــريصـة علـى وحـدة الـشعب وتــوفيـر كـافـة
ع ـن ـ ــاص ـ ــر الق ـ ــوة وع ـ ــدم ال ـ ـس ـم ـ ــاح لـلع ـ ــدو
الـصـهيــوني بــاسـتغـالل اي متـغيــر كـبيــر يف
الـساحـة الفلسـطينـية (يف اشـارة الى غـياب
عرفات) جلهة اختراق املوقف امليداني .
واضــاف ان حمـاس تعـمل دائمـا علـى وضع
اخلالفات جـانبا ملـواجهة العـدو الصهـيوني
اجلـاثم علـى االرض الفلـسطـينيـة ،مشـددا
عل ــى اهـمـي ــة االسـتـم ــرار يف نـهج املق ــاوم ــة
وع ـ ــدم االكــتف ـ ــاء ب ـ ــده ـ ــالـي ـ ــز املف ـ ــاوض ـ ــات
الـعق ـي ـم ـ ــة وت ـ ــرس ـيـخ الق ـيــم ال ـتــي تـ ـ ــرسخ
الوحدة السياسية واالجتماعية وامليدانية.

بوش وكيري يتوعدان بن الدن

هتديدات القاعدة مل تدفع واشنطن لرفع مستوى
التأهب األمني

أوهايو ،الواليات املتحدة ()CNN
يف رد فـعل علــى شــريــط زعيـم تنــظيـم القــاعــدة،
أسـامـة بن الدن ،الـذي بثـته قنـاة اجلـزيـرة مـسـاء
اجلمعــة ،تعهـد الــرئيـس األمـريـكي جـورج بـوش،
ومنـافـسه الـسـينـاتـور الـدميقــراطي جــون كيـري،
بالقضاء على "بن الدن واإلرهابيني".
ومن جانبه ،قال بوش للصحفيني ،يف تصريحات
مقـت ـضـبـ ــة ،إن شـ ــريــط بـن الدن لـن يـ ــؤدي إلـ ــى
"تخويف األمريكيني أو التأثير عليهم".
وفيـما ذهب مـراقبون إلـى أن شريـط فيديـو زعيم
تـنظـيم القـاعـدة يعـد محـاولــة للتــأثيـر يف إعـادة
انتخاب بـوش أمام منـافسه الـدميقراطـي كيري ،
تـابع بـوش" :إنني واثق أن الـسنـاتور كـيري يـوافق
عـلى ذلك .أريـد أيضـا أن أقول للـشعب االمـريكي
إننــا يف حــرب مع هــؤالء اإلرهــابيـني ،وإننـي واثق
إنـنـ ــا سـنـنـت ـصـ ــر".وأردف ق ـ ــائال " :إن مـ ـسـ ــؤولـي
اخمل ــاب ــرات األمـ ــريكـيـني يق ــوم ــون بــتحلـيل ه ــذا
الـشـريـط".وإلــى ذلك ،تـوعـد املــرشح كيـري "بـأال
يدع شيئا يعوقه" عن مالحقة أسامة بن الدن.
وقال كـيري للصحفيـني أثناء حملته االنـتخابية
يف واليـة فلوريـدا "ردا على هـذا الشـريط ألسـامة
بن الدن ،دعوني أوضح بكل جالء أننا كأمريكيني
مـتح ــدون مت ــام ــا يف تـصـمـيـمـن ــا علـ ــى مالحق ــة
وتدمير أسامة بن الدن واإلرهابيني".
وأضاف "إنهم برابرة ،ولن أدع شيئا على اإلطالق
يعـوقنـي عن مالحقـة االرهـابيـني واإلمسـاك بهم
أو قتلهم أينـما كانوا ،ومهمـا تتطلب األمر "،نقال
عـن رويـتـ ــرز.وقـ ــد وجه زعـيـم تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة
اجلمعة رسـالة إلى الشعب األمريكي حتدث فيها
عن أسباب ونتائج هجمات 9./11
وتناول بن الدن ،يف أول حديث بـالصوت والصورة
م ـن ـ ــذ ع ـ ــامــني ،األس ـب ـ ــاب ال ـتــي دعــته الخ ـت ـي ـ ــار
الواليـات املتحـدة لتنفيـذ هجمـاته ،التـي قال إنه
استـوحاهـا من اإلجتـياح اإلسـرائيلـي للبنـان عام
 1982.وأكــد بـن الدن أن األسلــوب الــذي تعــامـلت
به إدارة ب ـ ــوش مع الـهجـمـ ــات أت ـ ــاح للـمــنفـ ــذيـن
فرصـة إمتامهـا .وخاطب الـشعب األمريـكي قائال
لهم :إن أمنكم ليس يف يـد بوش أو كيري او حتى
القـاعـدة ،بل بـأيـديكم".هـذا ونفـى مسـؤولـون من
وزارة األمن الـداخلي وجود خـطط لرفع مـستوى

التأهب األمني من األصفر إلى البرتقالي.
وقال متحدث بـاسم وزارة األمن الداخلي ،برايان
روهـركـاس" ،ال تـوجــد استـخبــارات محـددة حـول
تخطـيط اإلرهابيـني لتنفيذ هـجوم محدد داخل
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة ،وال س ـي ـم ـ ــا ض ـ ــد م ـ ــراك ـ ــز
االقتراع".
وأضــاف املتحــدث أنه بنـاء علـى تقـييـم األخطـار
احلــالـيــة ،ال تــوجــد خـطــة لــرفع درجــة الـتــأهـب
األم ـنــي ".وأف ـ ـ ــاد مـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون مــن وزارة األمــن
الـ ــداخلـي أنه لـم يـتـم إرس ــال إج ــراءات وق ــائـي ــة
خـاصة أو نـصائح محـددة إلى مـسؤولي الـواليات
واملسؤولني احملليني.
وإلـى ذلك ،قال مسؤول أمريكي إن شريط أسامة
بـن الدن الذي أذيع يف الـواليات املـتحدة اجلـمعة
ال يحتوي فيما يبدو على أي تهديد معني.
وأكـ ــد سـكـ ــوت مـكلــيالن املــتحـ ــدث بـ ــاسـم الـبـيـت
األبـيــض أنـه "ال تغـيـي ــر فـيه يف ال ــوقـت ال ــراهـن،
لـكنه شـيء نحلله طـوال الـوقـت ...إننـا يف حـالـة
يقظة عالية بالفعل".
ومن جــانـبه ،أعـلن الـبيـت األبيـض أنـه لن يـطــرأ
أي تـغييـر علـى مـستـوى التـأهـب األمني ملـواجهـة
اإلرهـاب يف الـواليـات املـتحـدة يف الــوقت الــراهن
على الرغم من إذاعة شريط زعيم القاعدة.
ويف وق ــت مـ ـبـك ـ ـ ــر م ــن الـع ـ ـ ــام احل ـ ـ ــال ــي ،أع ـ ـ ــرب
مسـؤولون أمـريكيـون عن مخـاوفهـم من احتـمال
ق ـيـ ـ ــام اإلرهـ ـ ــاب ـيــني بـ ـ ــإثـ ـ ــارة االضـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات يف
االنتخـابـات األمـريكيــة ،والسيمـا بعـد تفجيـرات
شبكـة القطارات يف مدريـد قبيل أيام من انطالق
االنـتخ ــاب ــات اإلسـب ــانـي ــة ،األم ــر ال ــذي أدى ال ــى
الهـ ـ ــزميـ ـ ــة احلـ ـ ــزب احلـ ـ ــاكــم يف االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات.

اجلزيرة  -نت
ف ــرضـت سلـط ــات األمـن
يف العــاصمــة الليـبيـريـة
مونروفيـا حظر التجول
يف أعق ـ ــاب م ـص ـ ــادم ـ ــات
دام ـي ـ ـ ــة بــني ع ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
مسيحية ومسلمة.
وأعـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلعـالم
الـل ـي ـب ـي ـ ـ ــري أن ح ـ ـظ ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـتــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـظــل
مف ــروض ــا حـتـ ــى إشع ــار
آخ ـ ــر ،م ـ ـش ـي ـ ــرا إل ـ ــى أن
قـ ـ ـ ــوات حـفـ ــظ ال ـ ـ ـسـالم
التــابعــة لألمم املـتحــدة
شـ ـ ــاركــت يف ال ـتـ ـصـ ـ ــدي
ألعـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـع ـ ـ ـ ـن ــف
مـ ـســتخ ــدمـ ــة الع ــرب ــات
امل ـ ــدرع ـ ــة وامل ـ ــروح ـي ـ ــات
ملطاردة مثيري الشغب.
وقـ ـ ــال شه ـ ــود ع ـي ـ ــان إن
املـواجهات انـدلعت عقب
شـجـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ــني شـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــان
مسيحيني وفتاة مسلمة
قالـت إنها تعرضت للضرب على أيديهم
ثم حتـول األمـر بعـد ذلك إلـى عـمليـات
حرق متبادل للمنازل واملتاجر.
ي ـشــار يف هــذا الـصــدد إلــى أن لـيـبـيــريــا
تــسع ــى للخــروج مـن أتــون حــرب أهلـيــة
استـمرت  14عـاما واسـتدعـت وجود 150
ألفــا مـن ق ــوات حفـظ الــسالم الـت ــابعــة

لألمم املتحدة.
وقد مت نـزع سالح نحو  80ألف شخص.
إال أن شـبـح العــنف مـ ــازال يخـيــم علـ ــى
لـيـبـيـ ــريـ ــا الـتــي تعـ ــد مـن أكـثـ ــر الـ ــدول
األفـريقيـة فقرا ،ويـشكل املسلـمون فـيها
 %20م ــن ال ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــان .بـ ـيـ ـنـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـش ـكـل
املسيحيون .%40

الربادعي ينفي االهتامات املوجهة إليه حول
قضية املتفجرات
نفـى محمـد البـرادعي رئـيس الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة
الـذريـة اتهـامـات بـأنه أعـان أنبــاء اختفـاء كـميـات كـبيـرة
مـن املـتـفجـ ــرات يف العـ ــراق لإلضـ ــرار بف ــرص ال ــرئـيــس
األمريكي جورج بوش يف إعادة انتخابه.
وقـ ــال الـبـ ــرادعـي إن املـ ــزاعـم الـتـي نـ ـسـبـت إل ـ ــى بعــض
املعلقني األمريكيني هي مجرد هراء.
وأض ــاف أنه أطلـع احلكــومــة األم ــريكـي ــة علــى م ـســألــة
األسلحــة بصـورة سـريـة ،لكـن صحيفـة نيـويـورك تـاميـز
اكتشفت هذه األنباء وقامت بنشرها.
وتـدخل البنتاجون يف اخلالف الـدائر حول اختفاء 350
طنا مـن املتفجرات ،إذا قـال إن اجليش األمـريكي نفسه
أزال ودم ــر م ــا يــصل إل ــى  250طـن ــا مـن ال ــذخـي ــرة مـن
مخزن القعقاع بجنوب العراق يف نيسان املاضي.
لكـن لم يـؤكــد البـنتـاجـون مـا إذا كــانت هـذه املـتفجـرات
هي نفـسهـا جـزء مـن  350طنـا أبـلغت الـوكـالـة الــدوليـة
للطاقة الذرية عن اختفائها.
وحتـولت مسألة املـتفجرات املفقودة إلى قـضية هامة يف

حـمالت انـتخــابــات الــرئــاســة األمــريـكيــة حـيث يـسـتعــد
الناخبون لإلدالء بأصواتهم بعد يومني من اآلن.
ويقـول نيك تـشايـلدز مـراسل بـي بي سي يف الـبنتـاجون
إنه رغـم إثـ ــارة بعــض احملـللـني أســئلـ ــة حـ ــول األهـمـيـ ــة
العـسكـريــة لألسلحـة ،فـإنهـا حتــولت لقـضيــة سيــاسيـة
لطريف االنتخابات املقبلة.
وي ـضـيـف أنه ــا حت ــولـت إل ــى ذخـي ــرة يف حـمل ــة املـ ــرشح
الـدميقــراطي جــون كيـري ،الــذي اتهم إدارة بـوش بعـدم
الكفاءة فيما يتعلق باملتفجرات املفقودة.
ومن جــانبه رد بـوش قــائال إن كيـري يـطلـق العنــان ملثل
هذه االتهامات ألسباب سياسية.
وكـان اخلالف قـد بــدأ عنـدمـا أعــربت الـوكـالـة الــدوليـة
للـطاقـة الذريـة عن مخـاوفهـا بشـأن اختفـاء متفـجرات
من مخزن بالقعقاع بالقرب من بغداد.
وق ــالت الــوكــالــة إن املـتفجــرات الـتي كــان علـيه ــا أختــام
مفتـشيها حتى الغزو األمريكي للعراق ،قد اختفت بعد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 2003.

روسيا تتأهب ملواجهة ثامنني انتحاريا
اجلزيرة  -نت
أعلـنت روسيـا اليـوم اجلمعـة أنهـا
ح ـ ـ ـصـلـ ــت عـل ـ ـ ـ ـ ــى مـعـل ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات
اسـتخـبــاريــة ت ـشـيــر إل ــى أن نحــو
ثمــانني انـتحـاريـا تـدربــوا يف بلـد
أج ـن ـب ــي وأنهــم ي ـ ـس ــتعـ ـ ــدون اآلن
لـتنـفيــذ هـجمــات داخـل األراضي
الروسية.
وقـال رئيـس جهـاز األمن الـروسي
أمام مجلس الـدوما إن موسكو ال
تـعلـم علـ ــى وجه الـيقـني مـن أيـن
سـي ــأتـي امله ــاجـم ــون .معـتـب ــرا أن
ذلك األمــر ميثل مــشكلـة أمـنيـة.
لكـنه أشــار إل ــى اتخــاذ الـتــدابـيــر
الالزمة.

وكــانت الـهجمــات االنتحـاريـة قـد
تـسـببـت يف مقتل عـشـرات الـروس
خالل الـسنــوات القليلـة املـاضيـة.
وكــان أعـنف هــذه الـعمـلي ــات تلك
ال ـ ــت ـ ــي وقــع ـ ــت يف آب املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ــي
واسـتهــدفت طـائــرتي ركـاب حـيث
لقي تسعون شخصا مصرعهم.
كـمـ ــا نفـ ــذ مهـ ــاجـمـ ــون عــملـيـ ــات
أخـرى استهـدفت احـتجاز رهـائن.
كان أعنفها الـشهر املاضـي عندما
احتجــز أكثــر من  1200رهـينـة يف
مدرسة لألطفـال مبدينة بيسالن
الـروسيـة وانـتهت املـأســاة مبصـرع
وإصـابـة املئـات من الـتالميـذ بعـد
عـملية اقـتحام لتحـرير الـرهائن.

تــــواصل االســتعــــدادات حلـــســم معــــركــــة الــــرئــــاســــة األمــــريـكـيــــة
واشنطن (اف ب)
يف الثــانـي من تـشــريـن الثــانـي ،سيـصــوت
االميركيون النتخـاب رئيسهم املقبل ،امنا
ك ــذلك مـن اجل جتــدي ــد مجـمل مقــاعــد
مجلـس النــواب البـالغ عـددهــا  435وثلث
مقــاعــد مجلـس الــشي ــوخ البــالغ عــددهــا
مـئ ـ ــة وانــتخ ـ ــاب اح ـ ــد عـ ـش ـ ــر مـن حـك ـ ــام
الواليات واالدالء بآرائهم يف اكثر من 150
استفتاء على مستوى الواليات.
كما سيتـم انتخاب عدد كبير من اجملالس
احملل ـيـ ـ ــة والقـ ـض ـ ــاة وامل ـ ــدع ــني الع ـ ــامــني
واشخــاص ملنــاصب الـشــريف (مـشــرفــون
علـى تطـبيق القـانــون يف بعض ملقـاطعـات
االميركية).
على املستـوى الفدرالي ،يرى اجلمهوريون
ان لــديهم حـظـوظـا كـبيــرة يف االحتفـاظ
بـالغالبية يف مجلـسي الكونغرس ،مجلس
النـواب ومـجلس الـشيـوخ .وسـيتم جتـديـد

 34مـقعـ ــدا يف مـجل ــس الـ ـشـيـ ــوخ يـ ـشـغل
الدميـوقراطيون حـاليا  19منهـا .وينقسم
مجلـس الـشيـوخ حـاليـا بـني  51جمهـوريـا
و 48دميوقراطيا ومستقل واحد.
واذا اراد الـ ـ ــدميـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــون ان يفـ ـ ــوزوا
بــاالكثــريــة يف مجلــس النــواب ،عـليـهم ان
يف ــوزوا بـ 12مقعــدا اض ــافي ــا ،وهي مـهمــة
صعـبـ ــة جـ ــدا ،ال سـيـمـ ــا ان نـ ـسـبـ ــة اعـ ــادة
انـتخ ــاب الـن ــواب املـنـتهـي ــة واليـتهـم تــبلغ
اجـ ـمـ ـ ـ ــاال  ،%95بـح ـ ـ ـس ــب مـعـهـ ـ ـ ــد "كـ ـ ـ ــوك
بوليتيكال ريبورت".
وام ـت ــنع  34ن ـ ــائ ـبـ ـ ــا فق ــط عــن ال ـتـ ـ ــرشح
مجـ ــددا هـ ــذه الـ ـسـنـ ــة.وهـنـ ــاك سـتـ ــة مـن
مـناصب حكـام الواليـات االحد عـشر التي
يفـت ــرض جت ــدي ــده ــا ،ح ــالـي ــا ،بـني اي ــدي
ال ــدمي ــوق ــراطـيـني .وي ــأمل اجلـمه ــوري ــون
ب ــالف ــوز يف واليـتـي ايـن ــدي ــان ــا ومـي ـس ــوري
بـينمــا يسعـى الـدميـوقـراطيـون الـى الفـوز

يف واليتي مونتانا ويوتا.
وهـنــاك حــالـيــا  28حــاكـمــا جـمهــوريــا يف
مقابل  22دميوقراطيا.
كمــا سـيجــرى  157استـفتــاء يف  32واليــة،
بـيـنهــا سـتــة ع ـشــر يف واليــة كــالـيفــورنـيــا
وحدها التي تعتبر "بطلة" الدميوقراطية
احمللـيـ ــة ،بح ـسـب اح ـص ــاء وضـعه مـعه ــد
املـبـ ــادرة واالســتفـتـ ــاءات (آي آر آي).هـ ــذا
ومـن ــذ الع ــام  ،1845ال ت ــزال االنـتخ ــاب ــات
الـرئـاسيـة االميـركيـة جتـري يـوم الثالثـاء
بعـد اول اثـنني مـن شهـر تـشـريـن الثــاني،
مب ــوجـب ق ــرار مــن الكـ ــونغـ ــرس اتخ ــذ يف
منتصف القـرن التاسع عـشر استنـادا الى
اعتبارات اقتصادية ودينية.
واخـ ــذ هـ ــذا القـ ــرار الـ ــذي حـ ــدد مـ ــوعـ ــدا
واحدا لالنـتخابـات يف كل انحاء الـواليات
املتحـدة ،يف االعتبـار منـط عمل املـزارعني
انـذاك .وكـان اجملـتمع االميـركي مـجتمعـا

زراعيا يف جزء كبير منه.
وذكــر املــؤرخ ال ـسـيــاسـي بــروس ويـتـيــرو ان
ال ـن ـ ــواب ك ـ ــانـ ـ ــوا يعــتق ـ ــدون ان يف امـك ـ ــان
املـ ــزارعــني بعـ ــد مـ ــوسـم احل ـصـ ــاد االدالء
بـاصــواتهم بـسهـولــة اكبـر .وبــالتــالي كـان
املقـص ــود جتـنـب فــصلـي العـمل ال ــزراعـي
الـكـثــيف يف الـ ــربــيع او ال ـصــيف ،وكـ ــذلـك
جتنـب فصل الـشتـاء ،فصل الـثلج والبـرد،
الـذي كــانت تـزداد فـيه صعـوبــة التـنقالت
واملواصالت.
واختيار هـذا اليوم من االسبـوع له اسبابه
ايـض ــا :فق ــد مت اسـتـبع ــاد ي ــومـي االثـنـني
واجلمـعة كـونهـما اول واخـر ايام االسـبوع،
وبالتـالي كان ميكـن لطول املـسافـات حتى
مـراكز االقتـراع ان تؤثـر على عـطلة نهـاية
االسـبــوع .امــا ال ـسـبـت فهــو يــوم الـت ـســوق
وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة ،واالح ـ ـ ــد ي ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــة
والـنشـاطـات الــدينيــة ،فيمـا اخلمـيس هـو

يـ ــوم االنــتخـ ــابـ ــات يف بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا .وبـني
االربعاء والثالثاء ،مت اختيار الثالثاء.
لـكـن لـم يـكـن مـن املـ ـســتحـ ـسـن ان يـكـ ــون
ال ــثالث ـ ـ ــاء يف اول اي ـ ـ ــام الـ ـ ــشه ـ ـ ــر لـكــي ال
يـت ـضـ ــارب مع مـ ــوعـ ــد اقفـ ــال حـ ـسـ ــابـ ــات
احملالت الـتجــاري ــة ،ولكـي ال يـص ــادف مع
عـيــد جـمــيع القــدي ـسـني لــدى الـط ــوائف
الكاثـوليكيـة واالنغلـيكانـية الـذي يحتفل
به يف االول من تشرين الثاني.
وب ـن ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه املـع ـ ـط ـي ـ ـ ــات ،ح ـ ـ ــدد
الـكونغرس االنتخابـات يوم الثالثاء الذي
يـلي اول اثـنني مـن شهــر تـشــريـن الث ــاني،
ويتـم احتـرام هـذا االجـراء تـقليـديــا منـذ
ذلك احلني.
وقبل عـام  ،1845كـانـت االنتخـابـات تنـظم
يف اول اس ـبـ ـ ــوع م ــن شهـ ـ ــر كـ ـ ــانـ ـ ــون االول
وت ـتـ ـ ــراوح االيـ ـ ــام بــني  1و 7م ـنـه علـ ـ ــى ان
تخـت ــار كل واليــة الـيــوم الــذي يـنــاسـبهــا.

