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اعتبـر نـاطق بـاسم الـسلطـة الفلـسطـينيـة نـبيل
ابـو ردينــة ان االمتحـان احلقـيقي جلـديـة اقـوال
رئيـس الوزراء االسـرائيلي ارييل شـارون تكمن يف
مدى تطبيق االتفاقات واالنسحاب من االراضي
الفلسطينية وصـوال للدولة املستقلة. واشار الى

ان "ال جديد" يف خطاب شارون.

حتذير
حـذر الـرئيـس علـي عبـد اهلل صـالـح من "انفجـار
سكــانـي" داعـيـــا علـمــاء الــديـن واملــرشــديـن الــى
تــوعيـة املـواطـنني بـأهـميـة تـنظـيم األسـرة ونـدد
بـــاملـتـطـــرفـني الـــديـنـيـني الـــذيـن يعـتـبــــرون ذلك
"حتـديدا للـنسل". ونقلـت وكالـة األنبـاء اليمنـية
عن صالح قوله "هناك بـعض املتطرفني يقولون
انه يراد بهـذه الدعـوة حتديـد النسل وهـذا حرام
لكـنـنـــا نقـــول ان هـــذا تـنـظـيـمـــا لألســـرة ولـيــس

حتديدا للنسل". 

حتقيق
طـالبـت جمـاعـة االخـوان املـسلمـني احملظـورة يف
سـوريـا بـاجــراء حتقيـق قضــائي مـسـتقل لكـشف
"احلقــــائق" املــتعـلقــــة بــــاحــــداث الـثـمــــانـيـنـيــــات
وخصوصا "اجملزرة" التي حدثت يف شباط 1982
يف مـدينـة حمـاه. وجــاءت املطـالبـة، وهي االولـى
من نـوعهـا، خالل مـؤمتـر صحـايف عقـده املـراقب
العــام للجمـاعــة علي صـدر الـدين الـبيـانـوني يف
لنـدن الطالق مبـادرة بعنـوان "املشـروع السيـاسي
لـــســــوريــــا املـــســتقــبل: رؤيــــة جـمــــاعــــة اإلخــــوان

املسلمني".

منع
متكـنـت قــوات االمـن الــسعــوديــة الـتـي انـتــشــرت
بــشكل مـكثـف، من مـنع تـظـاهـرتـني دعت حـركـة
اسالميـة يف املنـفى الـى تنـظيمهـما يف الـعاصـمة
الـــريـــاض ويف جـــدة، كـمـــا اعــتقلـت الــشـــرطـــة يف
الوقـت نفسه عـددا غيـر معروف مـن االشخاص.
وحصلت هذه االحـداث التي نادرا ما تقع يف بلد
يحـظــر اي تـظــاهــرة سـيــاسـيــة، يف الـيـــوم نفــسه
الـذي وجه فيه زعيـم تنظيم القـاعدة، اسـامة بن
الدن، حتـذيـرا الـى القـادة الـسعــوديني يف رسـالـة
صـــوتيــة نـسـبت الـيه وبـثهــا مــوقع اسالمـي علــى

االنترنت.

تصحيح
طلب وزيـر اخلـارجيـة املصـري احمـد ابـو الغـيط
من اسـرائـيل ان تـصحح مـسـار اجلــدار الفــاصل
الذي تـبنيه يف الضفـة الغربيـة ليتالءم مع خط
عــام .1967 واكــد ابــو الـغيـط اثــر محــادثــات مع
وفــد مـن الكــونغـــرس االميـــركي، حــسب مـــا نقل
عـنه مـصـــدر يف وزارة اخلـــارجـيـــة، "اهـمـيـــة قـيـــام
اســـرائـيـل بخـلق املـنــــاخ املالئــم للـفلــســطـيـنـيـني
ملـمـــارســـة حـيـــاتهـم الـطـبـيعـيــــة ووقف العـملـيـــة

االستيطانية.

مطالبة
طـالـب زعيم تـنظـيم القـاعـدة اسـامـة بن الدن يف
شــريـط صــوتـي نــسـب الـيه وبـثه مـــوقع اسالمـي
علـى االنتـرنت، القـادة السعـوديني بـالتـنحي عن
احلكم او مـواجهة انتفـاضة شعبيـة. وقال "اوجه
رســالــة مـختـصــرة حلكــام الــريــاض: لقـــد ركبـتم
علـــى رقـــاب الـنـــاس بـــدون تــشـــريع" واضـــاف "ان
النـاس قد استيقظوا وان املـسلمني مصرون على
استـرجــاع حقـوقـهم مـهمـا كــان الثـمن. فـامـا ان
تــــردوا االمــــانــــة الــــى اهـلهــــا بـتــــركهــم يخـتــــارون
حـكــــامهـم، او انـكـم تــــرفــضــــون اسـتــــرجــــاع هــــذه

االمانة".

هجمات
اعلن مـسـؤول يف قـوات االمـن التــايلنـديـة أمـس
اجلمعة ان ناشطني اسالميني يخططون للقيام
بهـجمـات يف بــانكــوك وجنـوب تـايـلنـد يف كـانـون
الـثــانـي املقـبل يف الــذكــرى االولــى لـبــدء اعـمــال
العنـف التي اتخـذت طـابعـا انفصـاليـا يف جنـوب
البالد. وقـال هذا املـسؤول املـكلف شؤون اجلـنوب
ان الهجمـات قـد حتـصل عبـر زرع عبـوات نـاسفـة

يف اماكن حساسة. 

زيارة
يتوجه رئيس الوزراء الكنـدي بول مارتن يوم غد
االحــــد الــــى لـيـبـيــــا يف زيــــارة تـــســتغــــرق يــــومـني
سـيشجع خاللهمـا الزعيم الـليبي العقيـد معمر
القذايف عـلى االستـمرار يف اصالحـاته الداخـلية
واملـصـاحلـة مـع اجملمـوعـة الــدوليــة. وسيـجتـمع
مارتن يوم االحد مع القذايف يف موعد لم يعرف
بعـد. واكد مـسؤول كنـدي آخر "نحن نـتعامل مع
زعـيم عادة مـا يتحدد جـدول اعماله يف الـلحظة

االخيرة".

أزمة
ذكـــــــــرت مـــــصـــــــــادر حـــــــــزبـــي الـلـــيــكـــــــــود والـعـــمـل
االســـرائـيلـيـني انه مت تـعلـيـق املفـــاوضـــات حـــول
انضمـام حزب العـمل الى حـكومـة رئيـس الوزراء
االســـرائـيلـي اريـيل شـــارون، بعـــد ان كـــانـت علـــى
وشـك التــوصل الــى اتفــاق. وقــرر شــارون، تعلـيق
املفــاوضــات احـتجــاجــا علــى كـالم ادلت بـه داليــا
يـتــــزيـك الـتـي تــــرأسـت وفــــد نـــــواب العــمل الــــى
املفـــاوضـــات مع اللـيكـــود. وقـــالـت دالـيـــا يـتـــزيك
"لــيــــس حـــــــزب العـــمل الــــــذي يـــــــزحف مـــن اجل
الـــدخـــول الــــى احلكـــومـــة، امنــــا اللــيكـــود الـــذي
يجـري من اجـل ادخاله الـى ائتـالفه". باالضـافة
الـــــى ذلــك، اتهــمــت دالــيـــــا يــتـــــزيـك أمــــس األول
اخلـمـيــس حــزب شــارون بــالــرغـبــة بــاالحـتفــاظ
بحـقيـبتـي العــدل واالمن الــداخلـي لكـي يحـمي
نفسه من تهم الفسـاد، يف اشارة الى التحقيقات

التي تستهدف جنلي رئيس الوزراء.

الدوحة )أف ب(
وجه رئيس الـوزراء الفلسـطيني احـمد
قريع مـساء األول انـتقادات الـى رئيس
وزراء اســـــرائــيل اريــيل شـــــارون بـــسـبـب
رفـضه عــودة الـالجئـني الفلـسـطـينـيني
مـــؤكــــدا انه "لـيــس مــن حق شـــارون ان

يقرر يف قضايا الوضع الدائم".
وقـال لـوكـالـة فـرانـس بــرس "ليــس من
حق شـارون ان يقرر شـيئا يف اي قـضية
من قضايا مفاوضات الوضع الدائم".

واضــــاف قـــــريع الــــذي يــــزور الــــدوحــــة
بــــــرفقـــــة رئــيــــس مــنـــظــمـــــةالــتحـــــريـــــر
الفلــسـطـيـنـيـــة محـمــود عـبــاس ووزيــر
املال سالم  فياض ان "قضية الالجئني
من القضـايا الـتي يفتـرض منـاقشـتها
ضـمن جملة قـضايا الـوضع الدائم وال

يحق لشارون او غيره طرحها االن".
واســتــطـــــرد قـــــائال "ان ذلـك مــنـــــاقــض
لـرؤيـة الــرئيـس االميــركي جـورج بـوش
الـذي كــان اعلن ان مـوضــوع الالجـئني
يجـب ان يـتـم حـله ضـمــن القــــرار 194

وبشكل يرضي الطرفني".
وكان عباس رفض بدوره مسالة توطني
الفلـســطيـنيـني خالل مــؤمتــر صحــايف
مـــشـتــــرك مع قــــريع وفـيــــاض يف وقـت
ســابق أمـس قــائـال ان "الفلـسـطـينـيني
يــرفضــون التــوطني وكـذلـك الالجئـون

والدول التي تؤويهم".
واضــــــاف "ال تــــــوجــــــد ارادة فــــــوق هــــــذه
االطراف ميكـن ان تهيمن علـى مسـالة

الالجئني".
مــن جهـــــة اخــــــرى، وردا علـــــى اعــتــبـــــار
شـــارون سـنـــة 2005 "فـــرصـــة تـــاريخـيـــة
لـتحقـيق اختــراق مع الفلــسطـينـيني"،

والقــصف املـــدفعـي مـنـــذ بـــدء عـملـيـــة
الــتــــــوغـل فجــــــر أمــــس جتــــــاه مــنــــــازل
املــواطنـني يف حي االسكـان الـنمـسـاوي
واجلهة الغربية من مخيم خان يونس
اجملـاور" مـوضحـا انه سـقط حتـى االن

"شهيدان وثالثة عشر جريحا". 
ووصف مــصــــدر طـبـي يف مـــسـتـــشفــــى
"نـــاصـــر" حـــالـــة اثـنـني مـن اجلـــرحـــى

باخلطرة جدا.
واوضح املـصدر ان رامـي ابو سـعدة )24
عــامــا( الـنــاشـط يف كـتــائـب "الــشهـيــد
احـمــــد ابــــو الــــريـــش" الـتــــابعــــة لفــتح
واملـــدني سـعيــد ابــو سـعيــد )25 عــامــا(

قتال خالل هذه املواجهات.
ــــــــى 4624 عــــــــدد ــــــــذلــك ال ــــــــرتـفـع ب وي
االشخــاص الـــذين قـتلـــوا منــذ انــدالع

االنتفاضة يف نهاية ايلول .2000
واشــار املـصــدر االمـني الــى ان اجليـش
االســـرائـيلـي "بفـعل القــصف املـــدفعـي
اجـبــر اكـثــر مـن عــشــريـن عـــائلـــة علــى
اخالء مــنــــــازلهـــــا يف اخملــيــم وشـــــرعــت
اجلــرافـــات العـــسكــريــة بـتــدمـيــر هــذه

املنازل" .
وذكــــــر شهـــــود عــيـــــان ان قـــــرابـــــة مــئـــــة
وخمـسـني شخـصــا غــالـبيـتهـم اطفــال
ونــــســـــاء غـــــادروا مــنــــــازلهــم يف اخملــيــم
وجتــمعـــوا صـبـــاح الـيـــوم عـنـــد بـــوابـــة

مستشى ناصر بخان يونس .
يف الــــــوقـــت نفــــــسه دمــــــرت جــــــرافــــــات
اســرائـيلـيــة عــددا مـن املـنـــازل. واوضح
اجلـيــش االســـرائـيلـي ان هـــذه املـنـــازل
دمــــــرت بـحـجــــــة مــنـع اســتـخــــــدامـهــــــا
الطالق قــــــذائف هــــــاون علـــــى مــــــواقع

اسرائيلية.

ـ ـ ـ ـ
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شـنها اجليش أمـس اجلمعة يف مخيم
خــان يــونـس لـالجئـني الفلـسـطـينـيني
يف جـنوب قـطاع غـزة تهـدف، علـى حد
قـــوله، الــى مـنع اطالق قـــذائف هــاون

من هذه املنطقة.  
وقـــــال مــصـــــدر امـنــي فلـــســطـيـنـي ان
"قــوات االحـتالل املــدعــومـــة بعــشــرات
الــدبــابــات واملــدرعـــات لم تــوقـف النــار

كعـنصر اسـاسي لالصالح املـالي  وبعد
جتـميع مـا تـوفــر من هــذه النـشـاطـات
التجارية واالستثمارية نشرنا يف شهر
شـبــاط سـنــة 2003 قــائـمــة اولـيــة عـن

موجودات الصندوق".
مــن جهـــة أخـــرى قـتـل فلـــســطـيـنـيـــان
واصـيـب 13 اخــــرون بـنـيــــران اجلـيـــش
االسرائيلي خالل عـملية توغل واسعة

قــال قـــريع "لـيــس لــديـنــا اي مــؤشــرات
تـــــؤكـــــد االخــتـــــراق الـــــذي حتـــــدث عــنه

شارون".
واضــاف يف هــذا الــسيــاق "لـــدينــا فقـط
خــارطــة الـطــريق ووعــد الـــرئيـس بــوش
بـــان تــطـبـيـقهـــا سـيـتــيح قـيـــام الـــدولـــة
الفلـسـطيـنيــة خـالل سنــة 2005". واكــد
"ســنــبــــــذل كل مــــــا يف وسعــنـــــا مــن اجل

حتقيق ذلك يف اقرب االجال".
وقــــــد صــــــرح شــــــارون  ان "الـعــــــام 2005
يحـــمل فـــــرصـــــة تــــــاريخــيـــــة لــتـحقـــيق
اخـتراق مع الفلسـطينيني ننتـظره منذ
اعـوام عـدة". واضـاف ان "حجـر الـزاويـة
يف هـذا االختـراق هــو خطـة االنـسحـاب
االحـــادي مـن قــطـــاع غـــزة الـتـي تـــريـــد

اسرائيل ان تطبقها كما هو مقرر".
واوضح رئـيس وزراء اسـرائيل "سنـتمكن
مـن الـتــــوصل الــــى تــــرتـيـب اســــرائــيلـي
فلسطيني يكـون قاعدة لتعايش دولتني
العوام طـويلة )...( نحن علـى استعداد
لتقـدمي تنـازالت مؤملـة جدا جـدا، لكنـنا
لـــن نقـــــدم اي تــنــــــازل علـــــى املــــســتـــــوى

االمني".
يف غــضــــون ذلـك، كــــشف عـبـــــاس انه ال
تـوجـد اي اتصـاالت خـاصـة مع اجلـانب
االسرائيلي يف هذا الـوقت، وقال "هناك

فقط اتصاالت اجرائية".
ومن جهته، نفـى فياض وجود حـسابات
مصـرفيـة سـريـة بـاسم الـرئـيس الـراحل
يــاســر عــرفـــات "فكل مــا يقـــال عن هــذا

املوضوع غير صحيح".
واضــاف يف هــذا الـصـــدد "يف سنــة 2002
مت تـــشكـيل جلـنـــة مـتــــابعـــة ملـــوجـــودات
الــصـنــــدوق الـفلـــســطـيـنــي لالسـتـثـمــــار
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وسط انتقادات فلسطينية ومتسك بحق العودة

شارون ينسف خارطة الطريق ويوافق عىل عقد مؤمتر دويل يف لندن

CNN)( بروكسل، بلجيكا
بعــــد ســــاعــــات مــن املفــــاوضــــات
ــــــــزعـــمــــــــاء املــكـــثـفــــــــة، أعـلـــن ال
األوروبيــون مـســاء اخلـميـس أن
االحتاد األوروبي وافق على بدء
محـادثــات العـضـويــة مع تــركيـا
يف الـثــــالـث مـن تـــشــــريـن األول
2005، فـيمــا تعـد خـطـوة مـهمـة
انتظـرتها تركيا طويال يف سياق
ــــــى جـهــــــودهــــــا لـالنــــضـــمــــــام إل

االحتاد.
وقــال دبلــومـــاسيــون يف االحتــاد
األوروبي إن مـحادثات العـضوية
مع تــركيـا سـتكــون غيـر محـددة
األجل ودون ضمانات لنتائجها،
وأنه يف حـــالـــة فــشل احملـــادثـــات
سيتم التوصل الى سبيل لربط

تركيا باملؤسسات األوروبية.
ـــــــة ـــــــر اخلـــــــارجـــي والـــتـقـــــــى وزي
الهــــــولــنــــــدي ورئــيــــس االحتــــــاد
األوروبي يف دورته احلالية، جان
بيتـر بـالـكننـدي،  رئـيس الـوزراء
التـركي رجـب طيب أردوغـان، يف
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ودعــــــا الــبــــــرملــــــان األوروبــي يف
قـــراره الـــى مـتـــابعـــة عـن كـثـب
للتقـدم الذي حتققه تركيا يف
ــــــســـــــــان مـجـــــــــال حـقـــــــــوق االن
واحلـــريـــات الـــديـنـيـــة وحقـــوق
املـرأة وتعليق احملـادثـات يف أي
وقت تتـراجع فيه أنـقرة يف أي

من هذه اجملاالت.
مـــــن جــهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى قـــــــــــــال
ـــــــركـــي أمــــــس ـــــــومـــــــاســـي ت دبـل
اجلـــمـعــــــــة إن بـالده "تــــــشـعــــــــر
بخـيبــة أمـل" من املـقتــراحــات
الـتـي قــدمـتهــا قـمــة بــروكــسل
لــبــــــدء مفـــــاوضـــــات انـــضــمـــــام
أنقره إلى االحتاد االوروبي يف
الـثـــالـث مـن أكـتـــوبـــر تــشـــريـن

االول .2005 
مـن نـــاحـيـــة أخـــري، لـم يـعلـن
رئيس الوزراء التـركي بعد عن
رد بالده النهـائـي بشـأن عـرض
االحتــــاد االوروبـي والـــشــــروط
التـي وضعهــا لبـدء محـادثـات

االنضمام الى عضويته. 
ونقـلت وكــالــة رويتــرز لـالنبــاء
عـن رئيـس الــوزراء الهــولنــدي
قوله ان االجتماع الذي عقده
مع نــظـيـــــره الـتـــــركـي انــتهـــــى
مـسـاء اخلـميـس دون التـوصل
الــــى اتفــــاق بـــشــــأن الـــشــــروط
التي عرضها االحتاد االوروبي
علـــى انقـــرة لـبـــدء محـــادثـــات

انضمامها الى االحتاد. 
وقال رئـيس الوزراء الهـولندي
ــــــــدورة ــــــــرأس بـالده ال ــــــــذي ت ال
احلــاليــة لالحتــاد االوروبي ان
هــنـــــاك بعـــض اخلالفـــــات بــني
االعـضــاء وان نــاجت احملــادثــات
بـشــأن قــضيــة انــضمــام تـــركيــا

ليس مضمونا. 
واكــــــد املـــــســــــؤول االوروبـــي ان
احملادثـات ستـستمـر يف قضـية

اعتراف تركيا بقبرص. 
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ومتـتـــد تـــركـيــــا جغـــرافـيـــا بـني
قـــارتـي آسـيـــا وأوروبـــا. وتـتــسـم
نـــظـــمهــــــا املــــــدنــيــــــة مبـــــسحــــــة
علـمانية، يف ظل وجـود حكومة
دميقـراطيـة منـتخبـة. وينـتمي
معـــظــم سـكــــــانهــــــا املـــــسلــمــني

ثقافيا إلى أوروبا.
ــــــــان ــــــــرمل واألربـعــــــــاء، دعــــــــا الـــب
األوروبـي الـــزعـمـــاء األوروبـيـني
الــى بــدء محــادثــات العـضــويــة
مع تـركيـا دون أي "تـأخيـر غيـر

مبرر."
ـــــــان األوروبـــي ـــــــرمل وصـــــــوّت الـــب
بـأغلـبيـة 407 أصـوات ضـد 262
ـــــــــاع 29 عــــن ـــــــــا، وامــــتــــن صـــــــــوت
ـــــــدء الـــتــــصـــــــويـــت لــــصـــــــالـح ب

احملادثات.
وجــــرى الـتــصــــويـت ســــرا بـنــــاء
علـى طلب اجملمـوعة احملـافظة
ذات األغلبيـة يف البرملـان والتي
كانت حـريصة علـى عدم إظهار
اخلالفـــات يف صفـــوفهــا بــشــأن

بدء املباحثات مع تركيا.
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مبـــاحثــات متحــورت حــول عــدد
مــن القــضـــايـــا الـــرئـيــســـة مــثل
اعتــراف تــركيــا بـقبــرص، األمــر

الذي رفضته تركيا يف املاضي.
وأعلن رئـيس الـوزراء اإليطـالي،
ســيـلفــيــــــو بــيــــــرلـــــسـكــــــونــي، أن
أردوغــــــــان قــــــــال إن حــكــــــــومـــتـه
ستعتـرف بقبرص، ولكنها ال بد
أن تعـود إلى الـبرملـان التـركي يف

هذا الصدد.
وتـــصـــــر حـكـــــومــــــة القــبـــــارصـــــة
اليـونــانيني علــى أن تقيم تـركيـا
عالقـات طـبيـعيــة مع نـيقــوسيـا
قـــبل املــــــوعــــــد املقــتــــــرح لــبــــــدء
املفـاوضـات بـني أنقـرة واالحتـاد
األوروبــــي. وتـفــــتـح مـــــــــوافـقـــــــــة
ـــــــدء ـــــــى ب االحتـــــــاد ألوروبـــي عـل
محـادثــات العـضـويــة مع تــركيـا
صـفحــــة جــــديــــدة يف الـعالقــــات

بني أوروبا والعالم اإلسالمي.
وحال انضمام تركيا الى الحتاد
ـــــــة األوروبـــي، ســـتــكـــــــون أول دول

إسالمية تلتحق باالحتاد.
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يف خطوة انتظرتها أنقرة طويالً

االحتاد األورويب يقر بدء حمادثات العضوية
دافع الـبيت األبـيض اخلمـيسمع تركيا برشط االعرتاف بقربص

عــن وزيــــــر الــــــدفــــــاع دونــــــالــــــد
رامــــسفــيلـــــد الـــــذي يــتعـــــرض
ملـــــوجـــــة عـــــارمـــــة مــن الــنقـــــد،
خــاصـــة من أعـضــاء أســاسـيني
يف احلــــــــــــــــزب اجلــــــمــهــــــــــــــــوري

بالكونغرس.
وقـــال املـتحـــدث بـــاسـم الـبـيـت
األبيـض سكــوت مــاكلـيالن "إن
الرئيس على قناعة بأن الوزير
رامــسفـيلـــد يقـــوم بعــمل رائع.
ومن أجل هـذا فقـد طلـب منه
الــبقــــاء يف عــملـه خالل فـتــــرة

احلرب هذه".
وأضــاف املتحــدث أنه "يتـوجب
عـلينــا االستمـرار يف استخـدام
كل الـوسائـل على كل اجلـبهات
مـن أجل هـــزميـــة اإلرهـــابـيـني.
ــــــــــد مــــن أهــــم وأن رامـــــــسـفــــيـل
األشخـاص الــذين سـيحققـون
ــــــواجهــــــة هــــــذه الغــــــايــــــة يف امل

األيديولوجية العاملية".
ولدى سؤال املتحدث عن مدى
اطالع الــــرئـيـــس جــــورج بــــوش
على موجة التشكيك املتزايدة
مبــــــدى مالئــمــــــة رمـــــسفـــيلــــــد

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

لــشغـل منـصـبه وزيــرا للــدفــاع
قــال إن البـيت األبـيض مـطلع

على هذه التطورات.
وكــان مـن بني أبـــرز املنـتقـــدين
لـــوزيـــر الـــدفـــاع كل مـن عـضـــو
مجلـس الــشيـوخ جـون مــاكني
الـــذي خـــدم يف فـيـتـنـــام وكـــان
أسيـر حـرب هنـاك ملـدة خـمس
سـنوات، كما دأب عـضو آخر يف
اجمللس هـو تشـاك هيغـل على
انـتقــاد رامـسفـيلـــد منـــذ فتــرة

طويلة.
وزادت حـدة االنـتقـادات لـوزيـر
الـدفــاع األميـركـي منـذ زيـارته
األســبــــــوع املــــــاضـــي للـكــــــويــت
ولقــائـه اجلنـــود هنــاك الـــذين
شكــوا مـن نقـص قــدرة تـــدريع
العـربـات العـسكـريـة يف العـراق
يف ضــــــــوء الـهـجـــمــــــــات الـــتـــي

تتعرض لها هناك.
ـــــــد وأثـــــــار جـــــــواب رامــــــسـفـــيـل
خـصـــوصـــا االنـتقـــادت بقـــوله
ـــــــى احلـــــــرب ـــــــذهـــب ال "إنــك ت
بـــــاجلــيــــش املـــــوجـــــود ولــيــــس
بــاجليـش الــذي تــرغب فـيه أو

تتمناه يف وقت الحق".
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البيت األبيض يدافع عن رامسفيلد
بعد انتقادات مجهورية 

الـرياض، اململكـة السعوديـة )رويترز(
مــنـعــت قـــــــوات االمــن الـــــسـعـــــــوديـــــــة
مـــــــســـيـــــــــرات يف الـــــــــريـــــــــاض وجـــــــــدة
اخلـميـس، حيـث كثفـت انتـشـارهـا يف
العــــاصـمــــة الــــريــــاض واعـتـقلـت 12
شخـصــا علــى االقل يف جــدة املـطلــة

على البحر االحمر.
وكـــــــان املعــــــارض الــــــسعـــــــودي سعــــــد
الـفقـــيه الـــــــذي يعــيـــــش يف اخلــــــارج
ويـدعـو الـى االطـاحـة بـنظـام املـلكيـة
املـــطـلقــــــة، قــــــد دعــــــا إلــــــى تــنـــظــيــم
املــسـيــرات وقــال إن عــشــرات االلــوف

سيشاركون فيها.
واعـــتـقـل رجـالن يف جـــــــــدة بـعـــــــــد أن
أطلقــا اعيـرة نـاريــة يف الهـواء خـارج
مـــــــــــســجــــــــــــــد طــلـــــب الــفــقـــــيــه مـــــن
املـتــظـــاهـــريـن الـتجـمع أمـــامـه بعـــد
صالة الظهـر. واعتقل شخـص واحد
اخـــــــــر عـلـــــــــى االقـل اال أن املـــــصـلـــني
البــاقـني البــالغ عــددهـم 30 شخـصــا

ـ

من علمـاء الدين بيـانا يـدين الفقيه
ويحذر السعوديني من تأييده.

وقــال الـبيــان الـــذي وقع علـيه رجــال
دين بـارزون من بينهم الـشيخ سلمان
العـــــودة انه انـــطالقــــا مـن حـــــرصهـم
علــــــى اســـتقــــــرار وأمــن الـــبالد فــمــن
واجـــبـهـــم ومـــــــســـــــــؤولـــيـــتـهـــم نـــــصـح
الــسعــوديـني بــرفـض هــذا الـتـصــرف

وحتذيرهم من املشاركة فيه.
ويتهم املسـؤولون السعـوديون الفقيه
بـــاســتغالل الـــسخــط علـــى االوضـــاع
االجـتمـاعيـة واالقـتصـاديـة يف حـشـد
التاييد ألفكـار متشددة يخفيها وراء
الـــدعـــوة الــــى احلقـــوق واملـــزيـــد مـن

احملاسبة.
ويقـــــول الـفقــيـه انه يـــــريــــــد أن حتل
قيــادة منـتخبــة محل االسـرة املــالكـة
فـضال عـن اسـتـقالل القـضـــاء ووضع
دسـتـــور جـــديــــد يلـتـــزم بـــالــشــــريعـــة

االسالمية.

يـــرتـــدي قـنـــاعـــا واقـيـــا مـن الغـــازات.
ووضعــت العــــربــــات املــــزودة مبـــــدافع
املـيـــــاه يف وضع االســتعــــداد لـكـن لـم

يخرج أي متظاهر.
وقــال رجل سعــودي متــوسـط الـعمــر
خــارج مــسجــد بــالــريــاض "هــذا بلــد
اسـالمي ال يـسـمح بـــالتـظــاهــرات. ال

حاجة اليها."
واضــــاف "كل شـيء مـتـــوفــــر لهـــؤالء.
انهـم مجــرد خــارجـني علــى القــانــون
ذوي عقــائــد غــريـبـــة. نحـن ال نـتفق

معهم."
وكـــانت الـشــرطــة فــضت تـظــاهــرة يف
الرياض العام املاضي نظمها الفقيه
الــذي يـقيـم يف لنــدن ويــرأس حــركــة
االصـالح االسالمـي يف الــــسعــــوديــــة.
وقــــــــال الـفـقـــيـه هــــــــذا االســـبــــــــوع إن
الـتـظـــاهـــرات تهـــدف الـــى االطـــاحـــة

بالعائلة املالكة السعودية.
وعــشيـة املــسيـرات املــزمعـة أصـدر 35

والذين فـاقتهم الشرطة عددا غادروا
املسجد سلميا.

وقـــــــــال املـــتـحـــــــــدث االمـــنـــي بـــــــــوزارة
الـداخليـة منصـور تركـي إن شخصني
أطلقــا مـســـدسيـهمــا يف الهــواء قــرب
عـربـة دوريـة للـشـرطـة واعـتقال علـى
الفــور ولـم يقـع تبــادل الطـالق النــار

ولم يصب احد بأذى.
ويف مكان اخر بجدة قال شهود عيان
إن الــشـــرطـــة اعـتـقلــت نحـــو عــشـــرة
أشخــــاص فــــروا بعــــد تفــــريق جتــمع

صغير كانوا فيه.
ويف الــريــاض اصــطفـت قــوات االمـن
املـزودة بـاخلـوذات والهـراوات والـدروع
بــشـــارع علـيـــا الـــراقـي وطـــريق املـلك
فهـد وحلقـت طائـرات الهليـكوبـتر يف

اجلو معظم النهار.
ومــــشــطــت قـــــوات خـــــاصـــــة يـــــرتـــــدي
افـرادهـا ستـرات واقيـة من الـرصـاص
املـنـــطقــــة. وكــــان واحـــــد علـــــى االقل

خـففــت الـــــواليـــــات املــتحـــــدة الـعقـــــوبـــــات
املفروضة على كـوبا وايران والسودان وهي
دول تـعتبـرهـا واشنـطن خـطيـرة، لتـسهيل
املــبـــــادالت االدبــيـــــة والـعلــمــيــــــة مع هـــــذه

البلدان. 
وتـنـص قـــواعـــد جـــديـــدة لـــوزارة اخلـــزانـــة
االمـيـــركـيــــة علـــى الــسـمــــاح لالمـيـــركـيـني
بــالعـمل بحــريــة يف نـشــاطـــات النـشــر مع

افراد ومجموعات يف الدول الثالث. 
لـكن الـوزارة اكــدت يف بيــان ان قيــودا علـى
بعـض املبـادالت مع احلكـومـات احملليـة يف
منـاطـق النـشــر ستـبقـى قــائمـة، بـدون ان

توضح مدى هذه القيود. 
وقال روبرت ويرنر مدير مراقبة املمتلكات
االجـنـبـيــة املـكلف بـتـطـبـيـق العقــوبــات ان
االشخاص الذين يسعـون الى نشر اعمال
لـكتــاب كــوبـيني وايــرانـيني وســودانـيني يف
الــواليــات املـتحــدة او الــى نـشـــر اعمــالـهم
اخلــــــاصــــــة يف الــــــدول الـــثالث، اصـــبحــــــوا
يـــسـتــطــيعـــــون حتقــيق ذلـك بـــــدون طلـب

موافقة مسبقة من املكتب. 

واشنطن ختفف عقوباهتا
السعودية متنع مسريات احتجاج يف جدة والرياض  ضد ايران وكوبا والسودان  

العدد )276(السبت)18(كانون االول 2004

NO (276)Sat. (18) December


