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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

االنفجارات..
هدفها وعقيدتها

رئي�س وزراء ماليزيا يلتقي نظريه التايلندي�( ..أ .ف .ب)

وزير الدفاع الأمريكي فـي زيارة " مفاجئة " لأفغان�ستان
كابول  /رويرتز
و�صل وزير الدف ��اع االمريكي روبرت غيت�س
اىل �أفغان�ست ��ان ام� ��س الثالث ��اء يف زي ��ارة
مُفاجئ ��ة وق ��ال ان ��ه �سيح ��ث الرئي� ��س حام ��د
كرزاي على تعي�ي�ن وزراء " �أمناء" لكنه هَ ون
م ��ن احلاج ��ة اىل تغي�ي�ر �شام ��ل يف احلكومة
االفغانية.
ويف وا�شنط ��ن �أعلن ��ت وزارة الدف ��اع
(البنتاجون) �أنها �أمرت بن�شر  16الف جندي
وهي الدفعة االوىل من � 30ألف جندي �إ�ضايف
قرر الرئي�س االمريكي باراك �أوباما اال�سبوع
املا�ض ��ي �إر�ساله ��م اىل �أفغان�ستان .وي�ضاعف
الأمر ال ��ذي �أ�صدره البنتاج ��ون تقريبا حجم
ق ��وات م�شاة البحري ��ة االمريكي ��ة يف جنوب
�أفغان�ستان.
ووق ��ف ام� ��س الثالث ��اء �ستانل ��ي مكري�ست ��ال
قائ ��د الق ��وات االمريكي ��ة يف �أفغان�ست ��ان
وال�سفري كارل ايكنربي كب�ي�ر الدبلوما�سيني
االمريكيني هن ��اك �أمام الكوجنر� ��س لي�شرحا
لالع�ض ��اء املت�شكك�ي�ن كي ��ف ميك ��ن ان تقل ��ب
الق ��وات اال�ضافية موازين احل ��رب االفغانية

بعد ثماين �سنوات.
وتن� ��ص اال�سرتاتيجية اجلدي ��دة على ار�سال
الق ��وات االمريكي ��ة اال�ضافي ��ة عل ��ى وج ��ه
ال�سرعة ويف الوقت نف�س ��ه بدء �سحبها خالل
� 18شهرا.
ويتعر�ض كرزاي ل�ضغوط �شديدة من حلفائه
يف الغرب خا�صة وا�شنطن للحمل على الف�ساد
امل�ست�شري يف حكومته.
وتعه ��د ك ��رزاي ال ��ذي �ش ��اب انتخاب ��ه لفرتة
رئا�سية جديدة عمليات تزوير وا�سعة النطاق
بتعي�ي�ن وزراء �أكف ��اء و�أمن ��اء .وم ��ن املنتظر
االعالن عن حكومته اجلديدة خالل �أيام.
وقال ��ت ال�سلط ��ات االفغانية ي ��وم الثالثاء ان
حكم ��ا �ص ��در ب�سج ��ن رئي� ��س جمل� ��س مدينة
كابول �أربع �سنوات بتهمة الرتبح من من�صبه
يف �إط ��ار حتقي ��ق �أ�شم ��ل يف ق�ضاي ��ا الف�س ��اد
غ�ي�ر �أن مكت ��ب رئي� ��س املدينة قال ان ��ه ي�ؤدي
مه ��ام عمله كاملعتاد وان ��ه يح�ضر اجتماعا يف
مكتبه.
وق ��ال عناي ��ت كم ��ال نائ ��ب املدع ��ي الع ��ام ان
حمكم ��ة �أ�ص ��درت حكم ��ا ب�سج ��ن عب ��د االحد
�صاحب ��ي رئي� ��س مدينة كابول �أرب ��ع �سنوات

بعد حتقيق �شامل �أج ��راه ممثلو االدعاء فيما
ميكن ان تكون واحدة من �أكرب ق�ضايا الف�ساد
يف �أفغان�ستان خالل �سنوات.
وت�أت ��ي زيارة غيت�س بع ��د �أ�سبوع من موافقة
�أوبام ��ا عل ��ى �إر�س ��ال ق ��وات �إ�ضافي ��ة اىل
�أفغان�ست ��ان و�إر�سائه الأ�س� ��س لبدء ان�سحاب
تدريج ��ي للقوات االمريكي ��ة يف يوليو متوز
 2011م ��ع ت ��ويل الق ��وات االفغاني ��ة �سيطرة
�أكرب على االمن.
وم ��ن املقرر ان يلتقي وزي ��ر الدفاع االمريكي
خ�ل�ال زيارت ��ه الفغان�ست ��ان م ��ع اجلن ��ود
االمريكيني ويقول لهم "نحن هنا لننت�صر".
وق ��ال غيت� ��س انه �سيبل ��غ ك ��رزاي وغريه من
القادة االفغ ��ان �أن وا�شنط ��ن �ستبقى "�شريكا
له ��م لف�ت�رة طويل ��ة قادم ��ة" لكن ��ه يتوق ��ع ان
تتعام ��ل كاب ��ول بجدي ��ة يف تكثي ��ف تدري ��ب
القوات الأفغاني ��ة لال�ستعداد لليوم الذي تبد�أ
فيه القوات االمريكية االن�سحاب.
و�أبل ��غ غيت� ��س ال�صحفي�ي�ن على م�ت�ن طائرته
"م ��ع حت�س ��ن الو�ض ��ع االمن ��ي وم ��ع قدرتنا
مب ��رور الوق ��ت عل ��ى خف� ��ض قواتن ��ا �ستمثل
العالق ��ات املدني ��ة والتنموي ��ة واالقت�صادي ��ة

و�أنواع العالق ��ات االخرى فيما بيننا اجلانب
االكرب يف العالقة".
و�سيكون غيت�س �أكرب م�س�ؤول امريكي يجتمع
م ��ع كرزاي من ��ذ �أعل ��ن اوبام ��ا ا�سرتاتيجيته
املعدل ��ة للح ��رب يف افغان�ست ��ان وباك�ست ��ان
اال�سبوع املا�ضي.
وقال غيت�س ان هناك ميال ال�صدار حكم �شامل
عل ��ى احلكومة االفغاني ��ة وحر�ص على الثناء
على وزيري الدفاع والداخلية.
وم ��ن املنتظر ان ي ��ديل مكري�ستال وايكنربي
ال�سف�ي�ر االمريك ��ي يف كاب ��ول وه ��و ج�ن�رال
�أمريك ��ي متقاع ��د �شغ ��ل م ��ن قب ��ل من�ص ��ب
مكري�ست ��ال كقائ ��د للق ��وات االمريكي ��ة يف
�أفغان�ست ��ان ب�شهادتيهما التي ط ��ال انتظارها
�أمام الكوجنر�س.
وو�ص ��ف منتق ��دون ا�سرتاتيجي ��ة �أوبام ��ا
اجلديدة ب�أنه ��ا غام�ض ��ة ومتناق�ضة م�شريين
اىل دعوته للبدء يف �سحب القوات االمريكية
من �أفغان�ستان بحلول يوليو متوز عام 2011
يف نف� ��س الوقت الذي ي�أمر فيه بار�سال قوات
�إ�ضافية.
وت�ستم ��ع جلن ��ة القوات امل�سلح ��ة يف جمل�س

النواب االمريك ��ي ملكري�ست ��ال ال�ساعة 9.30
�صباح ام�س الثالثاء .
وينتظر م�ؤيدو اخلط ��ة ان ي�شرح مكري�ستال
وايكن�ب�ري كيف �سيتمكن اجلي� ��ش االمريكي
من قل ��ب موازي ��ن قوة الدف ��ع الت ��ي اكت�سبها
مت ��رد طالب ��ان يف الوق ��ت املنا�س ��ب ليتوافق
م ��ع اجل ��دول الزمن ��ي الوباما اخلا� ��ص ببدء
�سح ��ب القوات وهو ما يقدم �أمال يف اخلروج
تدريجي ��ا من ح ��رب مكلفة ال تلق ��ى ت�أييدا من
ال ��ر�أي العام االمريكي م ��ع تزايد عدد اجلنود
االمريكيني القتلى فيها.
و�سيك ��ون ه ��ذا بالن�سب ��ة ملكري�ست ��ال �أول
ظهور ل ��ه �أمام الكوجنر� ��س االمريكي منذ ان
ح ��ذر يف اب املا�ضي من ان املهم ��ة االمريكية
يف �أفغان�ست ��ان �ستف�ش ��ل ب ��دون ار�سال قوات
�إ�ضافية .وقال هو وايكنربي ان حت�سني اداء
حكوم ��ة الرئي�س االفغ ��اين املتهمة على نطاق
وا�سع بالف�ساد هو �أمر �ضروري �أي�ضا.
و�سيكون غيت�س �أكرب م�س�ؤول امريكي يجتمع
م ��ع كرزاي من ��ذ �أعل ��ن �أوبام ��ا ا�سرتاتيجيته
املعدل ��ة للح ��رب يف �أفغان�ست ��ان وباك�ست ��ان
الأ�سبوع املا�ضي.

حممد مزيد
هزت بغداد �أم�س االنفجارات ،كما ح�صلت قبل �أيام يف بي�شاور،
ومناطق متفرقة من �أفغان�ستان ،وغريها يف اماكن �شتى من
ال�ع��امل ،وه���ؤالء املفجرون ،اذا ك��ان يجب علينا "�إن�صافهم"
ونتنا�سى انهم جمرمون وانهم ال يغتالون الأبرياء يف �أي عمل
م�سلح يقومون به،ولو قي�ض لنا ونحن نن�صفهم ،ان نت�ساءل،
ونتحاور معهم ،بربود �أع�صاب كما هي �أع�صابهم الباردة يف
�أثناء قيامهم بالقتل اجلماعي �سواء يف بالتفجريات اجل�سدية
او املفخخة ،نت�ساءل ونقول :البد من ان لديهم ق�ضية ،وهذه
الق�ضية تتعلق بحق مغت�صب ،او مب��ال ،او ب�أر�ض ،او حتى
بكر�سي احلكم ،ولنفرت�ض ان ه��ذه الق�ضية فيها �إ�شكاليات
حت�ت��اج اىل م��ن ي�صغي اىل خطابهم ..فكيف ميكن �إي�صال
خطابهم اىل الآخر؟
�أدرج الفال�سفة عرب الت�أريخ �صفات النا�س الذين ي�أخذون حقهم
بالغ�ضب والع�صبية واالقتتال بال�صفة احليوانية ،وقالوا :ان
احليوانات املفرت�سة وحدها هي التي تتقاتل من اجل انتزاع
حقها من الآخر ،ومل ي�صف �أولئك الفال�سفة الب�شر لي�ضعوهم
�ضمن املرتبة احليوانية يف �سعيهم للمطالبة بحقوقهم.
لن�أت اىل تفجريات الأم�س ،ما هو احلق املغت�صب الذي ميكن
ان يطالب به املفجرون ؟ ثم وم��ن �أي جهة ميكنهم املطالبة،
اق�صد ما هي اجلهة التي اغت�صبت حقهم ،وملاذا يتم التفجري
و�سط النا�س الأبرياء ،اين ال�شجاعة والرجولة عندما تقوم
بتيتيم �أطفال او تثكل �أمهات او تقطع قلوب زوجات و�أخوات
وبنات املقتولني؟
ن�س�أل م��رة �أخ ��رى ،منذ �سنوات وامل�ف�ج��رون يفعلون فعلهم
"املخزي" و"العار" على الإن�سانية جمعاء ،ما الذي �أخذوه من
حقوق ؟ ما الذي و�صلوا اليه من هدف؟
نعتقد ان غ�سيل الأدمغة التي تقوم بها جهات �شتى لتجنيد �شبان
"م�سحوقني" �ضمائرهم ميتة قد جنح يف تعبئة البع�ض للقيام
باعمال التفجري ،ولكن اال يهد�أ ه ��ؤالء امل��ارق��ون ويكت�شفون
ذات يوم ان و�سائلهم باتت عدمية النفع وان ر�سالتهم ال ولن
ت�صل اىل احد �سوى الأطفال الذين تيتموا والذين �سيواجهون
�أعداءهم من املفجرين او الأدوات التي حركتهم او الأموال التي
دفعت ليقول ه�ؤالء الأطفال لهم ذات يوم :ملاذا قتلتم �آباءنا؟

و�صول املبعوث الأمريكي
�إىل كوريا ال�شمالية
�سيئول /الوكاالت

و�صل املبع ��وث االمريكي �ستيفن بو�سوورث ام�س الثالث ��اء اىل كوريا ال�شمالية
ملحاول ��ة اقن ��اع النظ ��ام ال�شيوع ��ي با�ستئن ��اف املفاو�ض ��ات حول ن ��زع ا�سلحته
النووي ��ة التي توقف ��ت يف ني�سان املا�ضي ،على م ��ا اوردت وكالة االنباء الكورية
ال�شمالية الر�سمية.
و�ستك ��ون ه ��ذه اول مباحث ��ات ر�سمي ��ة مبا�شرة على ه ��ذا امل�ستوى ب�ي�ن االدارة
االمريكية اجلديدة برئا�سة باراك اوباما وال�سلطات الكورية ال�شمالية.
وو�صل الوف ��د برئا�سة بو�سوورث قادما من كوري ��ا اجلنوبية التي �سيعود اليها
اخلمي�س لتقدمي تقرير عن مهمته قبل زيارة بكني وطوكيو ومو�سكو.
وق ��ال م�س� ��ؤول امريكي طل ��ب عدم ك�شف هويت ��ه االثنني "ان اله ��دف من مهمتهم
ه ��و حتدي ��د م ��ا اذا كان الكوري ��ون ال�شمالي ��ون م�ستعدين ال�ستئن ��اف املباحثات
ال�سدا�سي ��ة واىل مفاو�ضات جدية ب�ش�أن نزع اال�سلحة النووية يف �شبه اجلزيرة
الكورية" ولي�س "اجراء حوار ثنائي" كوري �شمايل امريكي.
وكان نظ ��ام كوريا ال�شمالي ��ة ان�سحب يف ني�سان/ابريل املا�ض ��ي من املفاو�ضات
ال�سدا�سية بعد اطالق �صاروخ مثري للجدل ندد به جمل�س االمن الدويل .واجرت
بيونغ يانغ يف خ�ضم ذلك جتربتها النووية الثانية منذ جتربة .2006
وت�شمل املفاو�ضات ال�سدا�سية امل�ستمرة منذ �سنوات الكوريتني وال�صني واليابان
ورو�سيا والواليات املتحدة.
ويف م�سته ��ل ت�شري ��ن االول ا�شرتط ��ت كوري ��ا ال�شمالي ��ة ال�ستئن ��اف املباحث ��ات
ال�سدا�سي ��ة ،اج ��راء ح ��وار ثنائ ��ي م�سب ��ق م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة .وال تعار�ض
وا�شنطن احلوار لكن فقط "يف اطار املباحثات ال�سدا�سية".

م��ق��ت��ل ت�����س��ع��ة ف��ـ��ي ه���ج���وم ب��ق��ن��ب��ل��ة ع��ل��ى وك���ال���ة �أم��ن��ي��ة ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة
ملتان /رويرتز

قال م�س�ؤولون �أمنيون ان هجوما بقنبلة على مكتب
وكال ��ة �أمني ��ة باك�ستاني ��ة يف مدينة ملت ��ان بجنوب
�ش ��رق باك�ستان يوم الثالثاء �أ�سفر عن �سقوط ت�سعة
قتلى .و�شن مت�شددون ا�سالميون عدة تفجريات يف
باك�ست ��ان يف ال�شهور االخ�ي�رة كان �أغلبها يف �شمال
غ ��رب البالد بالقرب م ��ن املناطق احلدودي ��ة النائية
الت ��ي ت�شه ��د مواجهة بني اجلي� ��ش ومت�شددي حركة
طالبان.
و�سيزي ��د انفج ��ار ملت ��ان املخ ��اوف م ��ن �أن يك ��ون
املت�ش ��ددون يو�سعون نطاق حملتهم خ ��ارج ال�شمال
الغرب ��ي بعدم ��ا وق ��ع انفج ��اران يف �س ��وق مبدين ��ة
اله ��ور يف �شرق البالد م�ساء ي ��وم االثنني مما �أ�سفر
عن مقتل � 49شخ�صا وا�صابة ما يزيد عن مئة.
وقال م�س� ��ؤول �أمني "حاولوا ا�سته ��داف مقر وكالة
ح�سا�س ��ة لكنه ��م مل يتمكن ��وا ومن ثم وق ��ع االنفجار
باخل ��ارج" م�ضيفا �أن �أربعة جن ��ود وخم�سة مدنيني
بينهم �أطفال قتلوا.
و�أظه ��رت املحط ��ات التلفزيوني ��ة مب ��اين دم ��رت
واجهاتها جزئيا بفعل االنفجار.
وا�ستهدفت العديد من الهجمات االخرية قوات االمن
مبا يف ذلك مقر اجلي�ش يف مدينة روالبندي.
وقتل مهاج ��م انتحاري يقود �سي ��ارة ملغومة ع�شرة
�أ�شخا� ��ص يف هج ��وم عل ��ى مكت ��ب تاب ��ع لوكال ��ة

املخابرات الع�سكرية يف مدينة بي�شاور ب�شمال غرب
البالد يوم  13ت�شرين الثاين.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى قال ��ت تقاري ��ر ت�سارع ��ت وت�ي�رة
الهجمات االثنني والثالثاء يف باك�ستان مع ت�سجيل
اربع ��ة اعتداءات يف � 24ساع ��ة خلفت  71قتيال على
االق ��ل يف هذا البل ��د الذي ي�شهد من ��ذ عامني ون�صف
العام موجة اعمال عنف تنفذها حركة طالبان حليفة
القاعدة.
وقتل � 12شخ�صا على االقل �صباح الثالثاء وا�صيب
� 15آخ ��رون بجروح يف انفجار �سيارة مفخخة قرب
مب ��ان للجي�ش يف مولتان �شرق باك�ستان ،بح�سب ما
اعلنت ال�شرطة.
وق ��ال الطبيب كليم الله احد م�س�ؤويل اجهزة االنقاذ
يف مولت ��ان لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "نقلن ��ا  12جثة
واكرث من  18جريحا واغلب ال�ضحايا من املدنيني".
ويوجد عدد من الع�سكريني بني ال�ضحايا.
وي�أت ��ي هذا االعت ��داء اجلديد غداة ثالث ��ة اعتداءات
خلف ��ت نح ��و  50قتي�ل�ا يف باك�ست ��ان بينه ��ا اثن ��ان
متزامنان تقريبا يف �س ��وق مزدحم يف الهور كربى
مدن اقليم البنجاب.
و�صب ��اح االثن�ي�ن فجر رج ��ل قنبل ��ة كان يحملها عند
مدخ ��ل حمكمة يف بي�شاور ،كربى م ��دن �شمال غرب
باك�ستان ما اوقع مقتل ع�شرة ا�شخا�ص.
ويف م�س ��اء اليوم ذاته انفجرت عبوت ��ان بفارق 30

تقرير اخباري

تظاهر مئات االلوف من االيرانيني
�ضد احلكومة يف خمتلف اجلامعات عرب
البالد ،يف حتد للأجراءات الوا�سعة
املتخذة لقمع احتجاجاتهم  ،وقد جرت
التظاهرات مبنا�سبة اليوم الوطني
للطالب ،الذي �شهد معارك داخل
وخارج احلرم اجلامعي  ،كما قال عدد
من ال�شهود� ،إ�ضافة اىل قيام املتظاهرين
برمي احلجارة وا�شعال النريان و�سط
دخان من القنابل الغازية ،فيما
احت�شد لقمعهم رجال ال�شرطة وافراد
ميلي�شيا البا�سج م�ستخدمني ال�سال�سل
واالطالقات وقنابل الغاز يف ا�شتباكاتهم
مع الطلبة  ،وجاءت تقارير عدة
ت�ؤكد اعتقال الع�شرات من املتظاهرين
وا�صابتهم بجروح خمتلفة  ،فيما
�أكد ال�شهود ،ان هذه املواجهات تعترب
االعنف بعد احداث حزيران املا�ضي،
التي اعقبت االنتخابات االيرانية
الرئا�سية.

ثاني ��ة يف �س ��وق مون االكرث �شعبي ��ة يف الهور امام
مرك ��ز لل�شرط ��ة وم�ص ��رف يبع ��دان ع ��ن بع�ضهما ما
ب�ي�ن  30و 40مرتا يف قلب املدين ��ة التي تعد ثمانية
ماليني �ساكن.
وبح�س ��ب ح�صيل ��ة جدي ��دة الثالث ��اء لل�شرطة خلف
االعت ��داءان  49قتي�ل�ا عل ��ى االق ��ل واكرث م ��ن 150
جريح ��ا .وكان العديد من اجلرح ��ى ق�ضوا مت�أثرين
بجروحه ��م لي�ل�ا يف ح�ي�ن ا�ستخرج ��ت ف ��رق االنقاذ
جثث ��ا متفحمة بع ��د ال�سيطرة على حري ��ق هائل دمر
متاجر ومطاعم يف ال�سوق.
ومل تت�ب�ن اي ��ة جهة ه ��ذه االعتداءات غ�ي�ر ان حركة
طالب ��ان التي بايعت القاع ��دة او جمموعات متحالفة
معه ��ا م�س�ؤول ��ة عن موجة االعت ��داءات يف باك�ستان
التي اوقعت نحو  2600قتيل منذ �صيف .2007
وت�سارعت وترية هذه الهجمات ومعظمها انتحارية،
منذ �شه ��ر ون�صف ال�شهر وذلك بع ��د ان �شن اجلي�ش
الباك�ست ��اين هجوم ��ا وا�س ��ع النط ��اق عل ��ى اقلي ��م
وزير�ستان اجلنوبي ��ة القبلي (�شمال غرب) املحاذي
الفغان�ستان واهم معاقل طالبان باك�ستان.
وكان اربع ��ة م�سلح�ي�ن دخل ��وا اثناء �ص�ل�اة اجلمعة
م�سج ��دا يف ح ��ي ع�سك ��ري يف حامي ��ة روالبن ��دي
ب�ضواحي ا�سالم اب ��اد وقتلوا � 36شخ�صا بينهم 17
طفال بعد ان اطلقوا الر�صا�ص على امل�صلني وفجروا
قنابل يحملونها.

وكان ��ت حرك ��ة طالب ��ان باك�ست ��ان والقاع ��دة اعلنتا
"اجله ��اد" �ضد �سلطات ا�سالم اب ��اد وجي�شها �آخذة
على النظام الباك�ستاين حتالفه منذ نهاية  2001مع
وا�شنطن يف "حربها على االرهاب".
ومن ��ذ ت ��ويل الرئي� ��س ب ��اراك اوبام ��ا ال�سلط ��ة يف
الوالي ��ات املتح ��دة ،زادت وا�شنط ��ن �ضغوطها على
احلكومة واجلي� ��ش الباك�ستانيني معتربة ان ا�سالم
اب ��اد رك ��زت هجماتها عل ��ى حركة طالب ��ان باك�ستان
امل�س�ؤول ��ة عن موج ��ة االرهاب عل ��ى ارا�ضيها ولكن
لي� ��س عل ��ى حرك ��ة طالب ��ان افغان�ست ��ان او مقاتل ��ي
القاعدة.
كما كثفت الوالي ��ات املتحدة هجماته ��ا ال�صاروخية
بطائرات ب ��دون طيار تابع ��ة لوكال ��ة اال�ستخبارات
املركزي ��ة االمريكي ��ة (�س ��ي اي اي ��ه) املتمرك ��زة يف
افغان�ست ��ان يف حماولة عنا�صر طالب ��ان افغان�ستان
والقاعدة املتح�صنني باملناطق القبلية الباك�ستانية.
وبح�سب م�س�ؤولني باك�ستانيني فان اطالق �صاروخ
م ��ن احدى الطائ ��رات االمريكي ��ة بدون طي ��ار اوقع
ثالثة قتلى �صباح الثالثاء يف وزير�ستان ال�شمالية.
ويعتق ��د خ�ب�راء ووا�شنط ��ن ان ا�سام ��ة ب ��ن الدن
وم�ساعديه خمتبئني يف هذه املنطقة.
وقام ��ت بيونغ يان ��غ بتجربتها النووي ��ة الثانية يف
ال�شه ��ر الت ��ايل اعقبته ��ا ب�سل�سلة من جت ��ارب اطالق
ال�صواريخ مما ادى اىل عقوبات دولية ا�شد.

ويف �آب املا�ض ��ي وفيم ��ا زار الرئي� ��س االمريك ��ي
اال�سب ��ق بي ��ل كلينت ��ون بيون ��غ يانغ �سعي ��ا الطالق
�سراح �صحافيتني امريكيتني ،بد�أت كوريا ال�شمالية
تخفيف لهجتها.
وقال ��ت بيونغ يان ��غ لرئي�س ال ��وزراء ال�صيني وين
جياب ��او خ�ل�ال زيارته كوري ��ا ال�شمالي ��ة يف ت�شرين
االول انها م�ستعدة للعودة اىل املحادثات ال�سدا�سية
لك ��ن فق ��ط اذا كان ��ت نتائ ��ج حمادث ��ات مبا�ش ��رة مع
الواليات املتحدة مر�ضية.
وق ��ال امل�س� ��ؤول االمريك ��ي الكبري االثن�ي�ن ان هناك
م�ؤ�ش ��رات على ان الكوري�ي�ن ال�شماليني "قد يكونوا
منفتح�ي�ن للعودة اىل املحادثات ال�سدا�سية اكرث مما
ا�شارت اليه بياناتهم االولية".
لك ��ن امل�س� ��ؤول ح ��ذر م ��ن ان وا�شنط ��ن "�ستوا�صل
التطبي ��ق ال�شدي ��د ج ��دا" للعقوبات اذا م ��ا ا�ستمرت
بيون ��غ يان ��غ يف رف� ��ض م�س ��ار املحادث ��ات املتعددة
االطراف.
وتف�ض ��ل بيونغ يانغ حمادثات مبا�شرة مع وا�شنطن
على حمادثات متعددة االطراف.
وتقول بيونغ يانغ انها بحاج ��ة لرت�سانتها النووية
يف وج ��ه "العدائي ��ة" االمريكي ��ة وت�ؤك ��د ان اتف ��اق
�سالم مع وا�شنطن ينهي ر�سميا حرب 1953-1950
هو املفتاح حلل ازمة امللف النووي.
ووا�شنط ��ن ح ��ذرة من حماوالت اح ��داث خالف بني

االطراف املتح ��اورة .وتقول ان زي ��ارة بو�سوورث
�سرتك ��ز فق ��ط على اعادة احي ��اء العملي ��ة ال�سدا�سية
وت�أم�ي�ن اع ��ادة الت ��زام كوري ��ا ال�شمالي ��ة باتفاقي ��ة
.2005
ومبوج ��ب تل ��ك االتفاقي ��ة ،وافقت بيون ��غ يانغ على
التخل ��ي ع ��ن براجمه ��ا النووي ��ة مقاب ��ل م�ساع ��دات
ومكا�س ��ب دبلوما�سي ��ة واتفاق �س�ل�ام دائم على �شبه
اجلزيرة الكورية.
وقل ��ل بو�س ��وورث وحملل ��ون م ��ن توق ��ع احتم ��ال
التو�صل اىل تقدم كبري.
وتوق ��ع �سك ��وت �سناي ��در مدي ��ر مرك ��ز ال�سيا�س ��ة
االمريكية-الكوري ��ة ال�شمالي ��ة يف "م�ؤ�س�سة �آ�سيا"
"حمادثة �شاقة" الن كوريا ال�شمالية تريد ان تعامل
كقوة نووية بعد جتربتها الثانية.
وت�صر وا�شنطن على ان ذلك لن يح�صل.
واعربت ال�صني عن االمل يف ان تعيد الزيارة اطالق
املحادثات التي ت�ست�ضيفها.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية ال�صينية جيانغ يو
ان ال�ص�ي�ن "تدع ��م االت�صاالت واحل ��وار االمريكي-
الك ��وري ال�شمايل .ن�أمل ان يف�ض ��ي هذا احلوار اىل
التفاه ��م املتبادل بينهم ��ا ويف و�ضع ح ��د ملخاوفهما
املتبادلة".
وا�ضاف ��ت "ن�أم ��ل اي�ض ��ا ان يف�ض ��ي احل ��وار اىل
ا�ستئناف املحادثات ال�سدا�سية".

تظاهــرات حا�شــدة فـي طهــران واعتقــاالت للمعار�ضــة
ترجمة /املدى
التظاه ��رة – الظه ��ور االو�س ��ع للمعار�ض ��ة يف ال�شوارع،
ت�ضم ��ن �أق ��وى ر ّد فعل من احلكوم ��ة االيراني ��ة �إزاء قيام
املحتج�ي�ن بحرق مل�صقات الرئي� ��س حممد احمدي جناد،
و�آي ��ة الل ��ه خامنئ ��ي .كما حمل ��ت تظاهرات اخ ��رى العلم
االي ��راين املختلف عن علم الث ��ورة االيرانية ،ويف جامعة
�شريف يف طهران ،كان باالمكان م�شاهدة املتظاهرين عرب
�شري ��ط فيديو على موق ��ع يوتيوب وهم يهتف ��ون" املوت
للظاملني �سواء ال�شاه �أم القائد االعلى".
وكان ��ت احلكومة ق ��د و�ضعت احلواجز ح ��ول اجلامعات
كاج ��راء م�سبق مبنا�سبة احي ��اء يوم الطال ��ب ،الذي يقام
�سنوي ًا يف ذك ��رى مقتل ثالثة من الطالب على ايدي قوات
ال�شاه عام .1953
وم ��ع كل تلك االج ��راءات ومنع ال�صحفيني م ��ن االقرتاب
 ،ف ��ان عدة الوف م ��ن الطلبة جتمعوا م ��ن كافة اجلامعات

االيراني ��ة ،يحملون اعالم و�شعارات املعار�ضة ذات اللون
االخ�ض ��ر (عالمة احلرك ��ة اخل�ضراء) وهم ي ��رددون "الله
اك�ب�ر"" ..املوت للديكتات ��ور"  ،وارتفعت تل ��ك ال�شعارات
يف طهران  ،م�شهد ،ا�صفهان ،تربيز ،ومدن اخرى.
وتظه ��ر االف�ل�ام الت ��ي التقط ��ت مئ ��ات الطلب ��ة يف جامعة
ام�ي�ر �أكرب للتكنولوجيا – طهران وه ��م يلوحون باوراق
نقدي ��ة يف اله ��واء ا�شارة اىل اع�ض ��اء البا�سج ،املتطوعني
ا�ص�ل ً�ا ،ولكن االقاوي ��ل تتهمهم بقب�ض املال ج ��راء قمعهم
للتظاه ��رات  ،كم ��ا ان جمموع ��ة اخ ��رى م ��ن املتظاهري ��ن
لوحوا بالعلم الرو�سي امام رجال ال�شرطة ثم احرقوه يف
ا�شارة اىل ان رو�سيا كانت �سريعة يف االعرتاف بحكومة
احم ��دي جناد بع ��د االنتخاب ��ات ،وتعب�ي�ر ًا ع ��ن التزييف
ال ��ذي رافقها .لقد ج ��اءت هذه التظاه ��رات يف وقت دقيق
مت ��ر ب ��ه احلكومة االيراني ��ة التي رف�ضت م�ؤخ ��ر ًا عر�ض ًا
دولي� � ًا لنقل اليوراني ��وم خارج البالد من اج ��ل تخ�صيبه،
ويف ي ��وم االح ��د املا�ضي ،هاج ��م �آية الل ��ه خامنئي ب�شدة

ك ًال من الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا حمذر ًا ،من
قيامهما بحملة دعائية الظهار االنق�سام يف طهران".
كم ��ا ذكرت بع�ض امل�صادر ان ق ��ادة املعار�ضة  ،ومنهم مري
ح�س�ي�ن مو�سوي ومهدي كروبي قد منعا من اال�شرتاك يف
تظاهرات االحتجاج هذه ،بينما ح�ضرت زوجة مو�سوي،
زهرة راهن ��ا فارد اىل جامعة طهران للفن ��ون التي تدر�س
فيها ،والتي طاردتها جمموعة من ن�ساء البا�سج وتعر�ضن
لها ،واحطنه ��ا بحلقات من رذاذ الفلفل وهي تغادر املكان،
اما فائزة ها�شمي ،ابنة الرئي�س ال�سابق علي اكرب ها�شمي
رف�سنج ��اين ،فق ��د مت م�شاهدته ��ا يف اح ��دى التظاهرات،
ويقال انها كانت بني من مت القب�ض عليهم.
وا�ص ��در كل م ��ن ها�شم ��ي رف�سنج ��اين وم�ي�ر مو�س ��وي،
انتق ��ادات ح ��ادة �ضد احلكوم ��ة قبل ايام ،وم�ي�ر مو�سوي
الذي ي�شكل التحدي االقوى الحمدي جناد ،وكان املناف�س
له يف االنتخابات الرئا�سية ،ا�صدر بيانا يوم االحد املا�ضي
م�ؤك ��دا ان حركة املقاومة ما تزال حية ،وان ال�سلطات غري

قادرة على قمع االحتجاجات عرب اعتقالها للطالب.
ام ��ا رف�سنج ��اين ال�سيا�س ��ي العمل ��ي ،ال ��ذي ق ��دم دعم� � ًا
للمعار�ض ��ة فق ��د قط ��ع ال�صمت ال ��ذي الزمه م�ؤخ ��ر ًا  ،عرب
انتق ��اده ي ��وم االح ��د املا�ض ��ي احلكوم ��ة يف ا�ستخدامه ��ا
ميلي�شي ��ا البا�س ��ج وحرا�س الث ��ورة للهج ��وم على ح�شود
املتظاهرين.
وفيم ��ا يخ�ص وكالة االنباء االيرانية الر�سمية( ،ارنا) فقد
تغ�ي�ر ا�سلوبها يف التعامل مع التظاه ��رات اذ بثت �صور ًا
له ��ا وم�شاهد م ��ن احلرائق التي ا�ضرم ��ت يف طهران ،يف
ر�سالة تقول انها حتارب املقاومة عرب و�سائل االعالم.
وكان ��ت التظاه ��رات ق ��د ب ��د�أت يف �صب ��اح ي ��وم االثنني،
وحاولت ق ��وات االم ��ن والبا�س ��ج عرقلتها وقمعه ��ا عبث ًا،
حي ��ث ان عدة الوف من الطلبة ان�ضمت اليها عرب منت�صف
النهار ،وتوا�صلت هتافاتهم حتى الليل ،يحملون ال�شموع،
�إ�شارة اىل من اعتقل منهم خالل النهار.

عن النيويورك تاميز

