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NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

خامتي يستبعد شن حرب ضد بالده

حتذيران إيرانيان لنجاد من العزلة الدولية ومن فقدان السيطرة عىل القضية النووية
هروب مجاعي
مثري للدهشة وللتساؤالت
بقلم  :مــال اللــــه فـــرج
خلف هــروب أكـثــر مـن ع ـشــريـن سجـيـنــا بـيـنهـم اعـضــاء
خـطـريـن يف تنـظـيم القـاعـدة مـن سجن ميـني تـسـاؤالت
ومخاوف العديد من األوساط احمللية واخلارجية.
وعـد هـروب  23سـجينـا من سـجن األمن الـسيـاسي الـذي
يعتبـر أهم القالع األمنيـة يف البالد عمليـة نوعيـة مثيرة
للــدهشـة غيـر مـسبـوقـة يف الـبالد عنـدمـا اسـتطـاع نـزالء
الـسجن من مغـادرة مكـان احتجـازهم عبـر نفق بعمق 10
متــر وبطـول أزيـد مـن  140متـرا ميتـد من زنـزانـتهم إلـى
احد املساجد القريب من السجن .
وبـدت خطـة هـروب الـسجنــاء املنتـمني لتـنظـيم القـاعـدة
احملكمـة للغـايـة محـرجـة جـدا للـسلطـات الـيمـنيـة الـتي
تخـوض حـملــة ملكــافحـة اإلرهـاب السـيمــا أن من بـينـهم
مطلـوبني للـواليـات املتحـدة مثل جـابــر ألبنـا ( 39عـامـا،
أم ـ ــريـكــي اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــة م ــن أصل مي ـن ــي) ويع ـ ــده مـك ـتــب
التحقيقـات الفيدرالية الداعـم األساس خللية بالكاوانا،
وواحـد مـن اخطــر ستـة مـن عنـاصـر تلـك اخلليـة الــذين
تلقـوا تـدريبـات يف معـسكـرات القـاعـدة بـأفغـانـستـان ممـا
دفع واشنطـن إلى رصـد مكافـأة مببلغ  5مليـون دوالر ملن
يدلي بأي معلومات تقود للقبض على ألبنا.
ومن بني الفارين  9من احملكـومني بتفجير نـاقلة النفط
الفـرنــسيــة ( ليـمبــرج ) قبـالـة مـينـاء املـكالء مبحـافـظـة
ح ـض ــرم ــوت ع ــام  2002فــضال عـن جـم ــال بـ ــدوي العـقل
املدبـر لتفجـير املـدمرة األمـريكـية ( إس إس كـول ) الذي
أودى بحيــاة  17بحـارا أمـريـكيـا مبـينـاء عـدن يف تـشــرين
االول م ــن العـ ـ ــام  ،2000وكـ ـ ــان بـ ـ ــدوي يقـ ـض ــي عقـ ـ ــوبـ ـ ــة
بالسجن ملـدة  15سنة حوكم بها تخـفيفا لعقوبة اإلعدام
التي كانت محكمة مينية قضت بها أواخر العام 2004.
وتـرى العـديـد من األوسـاط يف الهـروب اجلمـاعي ألفـراد
تنـظيم القـاعــدة عمليـة منـظمـة متـثل انتكـاسـة محققـة
للـجهـ ــود الـيـمـنـي ـ ــة يف مج ـ ــال محـ ــاربـ ــة اإلرهـ ــاب الـتـي
تخـوضهـا صنعـاء بالـشراكـة مع واشنـطن منـذ عام 2001
كمــا أنهــا مـثيــرة لـلتـســاؤالت واخمل ــاوف نتـيجــة للـطــابع
الـنوعي لهـذه العمليـة والغموض الـذي مازال يلفهـا بعد
مرور أزيد مـن أسبوع على حدوثهـا دون الوصول للفارين
علـى الرغـم االستنفـار األمنـي لتطـويق الهـاربني داخلـيا
وخ ــارجيــا الــذي أعـلنـته الــسلـطــات الـيمـنيــة والــواليــات
املتحدة األمريكية والدول اجملاورة لليمن.
فق ــد دفعـت تـلك اخملــاوف إلــى حتــركــات أمـنـي ــة مكـثفــة
داخلـيـ ــا وخـ ــارجـي ـ ــا وأعلـن مـكـتـب املـبـ ــاحــث الفـ ــدرالـي
االميـركي (أف .بي  .آي) مـتابعته عـن كثب للمـوقف بعد
فرار احملتجزين وانتشرت قبـالة الشواطي اليمنية حركة
مكـثفــة للـبــوارج األم ــريكـيــة عـن مـتــسللـني مـنهـم خــارج
التــراب الـيمـني وبــاملقــابـل كثـفت قــوات األمـن واجليـش
الـسعودي من مراقبتها للمنـطقة احلدودية بني البلدين
على احلدود اليمنية السعودية.
يف األثناء تشهد مداخل املدن اليمنية وشوارعها حمالت
تفـتـي ــش مـكــثفـ ــة علـ ــى الـ ـسـيـ ــارات واألفـ ــراد بحـثـ ــا عـن
املالحقـني ون ـش ــرت الــصحف الـيـمـنـي ــة ص ــور الــسجـن ــاء
الفــاريـن فـيـمــا كـثفـت مـن حــراســة املـن ـشـئــات واملـص ــالح
الغربـية .وبادرت لـندن على إثـر هذه العمليـة قررت إلغاء
زيــارة إحــدى سفـنهــا احلــربيــة إلــى مـينــاء عــدن الـيمـني
فـيمــا أحـيل ع ــدد من املــسئــولـني عن الـسجـن للـتحقـيق
القضائي.
وهكـذا تـتسـارع ردود الفعل بـوتـائـر عـاليـة ممـا يـدل علـى
مــدى خطـورة املـوقف حتـسبــا لتـنفيـذ عـمليـات مـن قبل
عنــاصــر بــاتـت تتـســاوى لــديهــا ف ــرص احليــاة واملــوت بل
وترى يف هذا األخير خالصها.
يف هــذا اليـم املتـالطم مـن تفــاعالت احلــدث وتــداعيــاته،
أثـارت العـديـد من األوسـاط الـسيـاسيـة الـيمـنيـة الكـثيـر
من التسـاؤالت وشككت صحف معارضة بأن تكون عملية
هــروب الـسـجنــاء ق ــد متت دون مـســاعــدة وت ــواطئ رجــال
األمن وحراس السجن.
وزعـمــت بعــض األوسـ ــاط اإلعالمـيـ ــة أن هـ ــذه العــملـيـ ــة
النـوعيــة متثل "تهـريبـا الهـروبــا" ،ملمحـة بـذلك إلـى مـا
ت ـسـمـيه ب ــوج ــود عالق ــات ت ــربـط بـني بعـض املـت ـش ــدديـن
اإلسالمـيـني وشخـصـيــات نــافــذة يف الــسلـطــة واجملـتـمع
القـبلي .ونحـى هــذا املنحـى احملــامي واحلقـوقي الـيمـني
خالد أألنسي الذي يتـولى الدفاع عن املتهمني باالنتماء
لـتنظيـم القاعـدة فلم يخف خـشيته من أن تـكون عمـلية
الهروب مـدبرة بني الـسلطات اليـمنية واإلدارة األمـريكية
بغـايـة إيجـاد مخـرج للـسـلطـات الـيمـنيــة من املـســؤوليـة
املترتـبة عن تـسليمهـا مواطـنيها لـواشنطن ألن الـدستور
اليمني يحظر تسليم املواطنني اليمنيني لدول أخرى.
وبـالتالـي ال يستـبعد احلـقوقي الـيمني أن تكـون العمـلية
مــدبــرة ضـمـن سـيـنــاريــو سـيفـضـي ح ـسـب اعـتقــاده إلــى
القبـض على املـطلوبـني أمريكـيا خـارج اإلقليـم اجلغرايف
الـيمني وتـرحيلـهم إلى حـيث تريـد واشنطن ممـا يسقط
عـن السلطات اليمـنية تبعات تفـريطها بسيـادتها وبحياة
مــواطنـيهــا علـى غـرار مـا حـصل يف تـشـريـن الثـانـي من
سنـة  2002عنـدمـا قـامت طـائـرة أمــريكيـة مـن دون طيـار
بق ــصف سـيـ ــارة أحـ ــد امل ــطلـ ــوبـني الـيـمـنـيـني (أب ـ ــو علـي
احلــارثـي) املتـهم بــزعــامـته لـتنــظيـم القــاعــدة يف اليـمن
وكـانـت تلك احلـادثـة قـد جــرت علــى احلكـومـة الـيمـنيـة
انـتقــادات واسعــة داخـليــة وخــارجيــة وسـببـت لهــا حــرجــا
شديدا.
مع تعــدد االفتـراضــات وتبـايـن التـأويـالت ويف ظل غيـاب
إجـابـات واضحــة من الـسـلطـات الـيمـنيــة حيــال تطـورات
األم ــور تـبق ــى أص ــابـع االتهـ ــام يف كل األح ــوال مـ ــوجه ــة
لسلطـات األمن تارة بـالتقصيـر وتارة بـشيوع الفـساد بني
بعض أفـرادهـا ممــا مكن تـنظـيم القـاعـدة مـن اختـراقهـا
إلــى الــدرجــة الـتي أتــاحـت لهـم حفــر نـفق بهــذا الـطــول
تـتـخلـله ج ــدران خ ــرس ــانـيـ ــة يف كل مـن مـبـن ــى ال ــسجـن
وامل ــسج ــد الـ ــذي نف ــذوا إلــيه دون أن يـثـيـ ــر ذلك انـتـب ــاه
مسئولي السجن أو حراسه.
ويـرى املراقـبون يف الـتحذيـرات التي صـدرت من أكثـر من
جهـة بشـأن ما أسـمته بتـراخي األجهـزة األمنـية وتـواطئ
الــسلـط ــات مع الهــاربـني معـطــى جــديــدا يـصـب يف هــذا
االجتاه وقد يعمل على حتول مـلحوظ يف مسار الشراكة
اليمنـية مع واشـنطن والـدول األخرى يف مـجال محـاربة
اإلرهاب ومكافحة الفساد.
ولعل قادم األيام مبا قد حتمله من تطورات بشأن مصير
الفاريـن من أعضـاء تنـظيم القـاعدة ومالبـسات هـروبهم
سـيـمـثل اإلجــابــة ال ـشــافـيــة الـتـي بهــا سـتـتح ــدد مالمح
احلقبـة املـقبلــة ليـس فقـط يف مـســار التعــاون يف مجـال
مكـافحـة اإلرهاب ومـحاربـة الفسـاد بل ويف مـسار ووجـهة
ال ــدعم الــذي تق ــدمه الكـثي ــر من الـبلــدان الغـنيــة لهــذا
الــبل ــد الـفقـي ــر خ ــاصـ ــة أن بعــض ردود الـفعـل الغ ــربـي ــة
األوليـة ويف سيـاق اخملــاوف من هجمـات إرهـابيـة جـديـدة
قد جـاءت مشحونة بشكوك صريحة يف وجود شركاء من
داخل السلطة سهلوا عملية الفرار اجلماعي.
ومــن ثــم ف ـ ــإن ذلــك يح ـتــم عل ـ ــى صــنع ـ ــاء دح ــض تلـك
الشكـوك وتهدئة اخملـاوف التي خلفها هـذا الهروب املثير
للـ ــدهـ ـشـ ــة الـ ــذي أعـ ــاد لألذهـ ــان مجـ ــددا شــبح تـن ـظـيـم
القاعـدة و ُعـ ّد مبثابة انـتكاسة للجهود الـيمنية يف ميدان
مكافحة اإلرهاب.

ترحيب صيني باحملادثات النووية اإليرانية الروسية لنزع فتيل األزمة
العواصم -وكاالت
قــال ال ــرئيـس االي ــراني مـحمــود
احـم ــدي جن ــاد امــس ال ـسـبـت ان
ايـ ـ ــران رمبـ ـ ــا تعــيـ ـ ــد ال ـن ــظـ ـ ــر يف
ع ـض ــويــتهـ ــا يف مع ــاه ــدة ح ـظ ــر
االنـت ـش ــار الـن ــووي اذا شع ــرت ان
اعـ ــداءهـ ــا يـ ـسـتـغلـ ــون املعـ ــاهـ ــدة
ملـمارسة ضغـوط غير عـادلة على
ايران.
وقـال الــرئيـس االيـرانـي محمـود
احمـدي جنـاد امـام حشـد ضخم
خالل احـيـ ــاء ذكـ ــرى ثـ ــورة 1979
االسـالم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة ان "س ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــة
اجل ــمهـ ـ ــوري ـ ـ ــة االسالمــيـ ـ ــة هــي
متابعـة جهودها النـووية يف اطار
نظـام الـوكـالـة الــدوليـة لـلطـاقـة
الـذرية ومـعاهـدة حظـر االنتـشار
النووي".
اعادة النظر
واض ــاف "غـي ــر انـن ــا اذا خلـصـن ــا
ال ـ ـ ــى انهــم ســي ـ ـس ـتـغلـ ـ ــون هـ ـ ــذه
القـواعد لـتدمـير حـقوق الـشعب
االيــرانـي فعلـيكـم ان تعــرفــوا ان
االمة االيرانيـة ستعيد النظر يف
سياستها".
وجنـحت القــوى الغــربيــة يف دفع
مجلـس محافـظي وكالـة الطـاقة
الــدوليــة الــى تــأييــد رفع تقــريــر
الــى مجلــس االمن بـشــان ايــران
لفـ ـشـلهـ ــا يف اقـنـ ــاع العـ ــالـم بـ ــان
علماءها الـنوويني يعملون فقط
يف مجـ ـ ــال مح ــط ـ ــات ال ــط ـ ــاق ـ ــة
وليس القنابل.
وابـ ـ ـ ـ ــدى احلـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــأيـ ــيـ ـ ـ ـ ــده
لتصريحات احمـدي جناد هاتفا
"الـتكـنــولــوجـيــا الـنــووي ــة حق ال
تنازل عنه".
غـيـ ــر ان أحـمـ ــدي جنـ ــاد قـ ــال ان
ايــران لن تـنحــسب مـن املعــاهــدة

بشكل مفـاجيء كمـا فعلت كـوريا
الشمالية.
وقـ ـ ــال "نـ ـ ــود ان نـ ــظل م ـتـحلــني
بــالـصبــر لــذا ال جتعلــوا صبــرنــا
ينفد".
حتذير روحاني
هـ ـ ــذا وذكـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ــطلــبـ ـ ــة
االيــرانيــة لالنبــاء إسنـا أن كـبيـر
املفــاوضـني النــوويني االيــرانـيني
ال ــسـ ــابق حـ ـسـن روحـ ــانـ ــى حـ ــذر
الــرئيـس محمــود أحمـدي-جنـاد
مـن ع ــزل ــة إي ــران دولـي ــا ب ـسـبـب
النزاع النووى املستمر.
وقـال روحـانــى للـوكـالــة ردا علـى
ســؤال حــول وجهــة نـظــره بـشــأن
الـسيـاسـات النـوويـة للـبالد يجب
علـيـنـ ــا اسـتـغالل كـ ــافـ ــة الـ ـســبل
الـوطنيـة حتـى ال نعـزل أنفـسنـا.
ال ميكـن أن نـحقق أهــدافـنــا مـن
خالل ت ــردي ــد الــشع ــارات وتـبـن ــى
استراتيجية بسيطة واحدة.
وك ــان روح ــان ــى االمـني ال ــسـ ــابق
جمللــس االمـن الق ــوم ــى ورئـيــس
ال ـ ــوف ـ ــد الــنـ ـ ــووى خالل رئ ـ ــاس ـ ــة
محمـد خـامتــى غيـر أن روحـانـى
رفض العمل حتت قيادة أحمدى
جناد خليفة خامتي.
وقال روحانى إن أولئك املطلعني
علـى الـشــؤون العــامليـة يـتعني أن
يكــون ــوا أكثــر حــرصــا علــى عــدم
ارتـكـ ـ ــاب أى خ ــطـ ـ ــأ لـك ــنه رف ــض
اخلوض فى التفاصيل.
حتذير رفسنجاني
وكـان الــرئيـس االيـرانــى االسبق
أكـبــر هــاشـمــى رف ـسـنجــانــى قــد
حــذر االسـبــوع املــاض ــى حكــومــة
أحمـدى جنـاد من تـرك القـضيـة
الــن ـ ـ ــووي ـ ـ ــة تـخ ـ ـ ــرج عــن نـ ــط ـ ـ ــاق

السيطرة.
فــى سيــاق متـصل عبـرت الـصني
عن ترحيبهـا باحملادثـات النووية
ب ــني اي ـ ـ ـ ــران وروس ــي ـ ـ ـ ــا وامل ـ ـ ـ ــزمـع
اجــراؤهــا االسـب ــوع القــادم لـنــزع
فتيل االزمـة احمليطـة بالبـرنامج
النـووى االيـرانـى لـكنهـا امتـنعت
عن ذكر ما ان كانت ستشارك فى
االجـتـم ــاع .وق ــال ك ــوجن ت ـش ــوان
املـتحــدث ب ــاسم وزارة اخل ــارجيــة
فـى مـؤمتــر صحفـى عـادى نـأمل
أن تسـاعد هـذه الدعـوة الروسـية
الي ــران الجـ ــراء مح ــادث ــات ي ــوم
السـادس عشـر حول املـشاركـة فى
مركز دولى لـتخصيب اليورانيوم
ف ــى اخل ــروج مـن اجلـم ــود ال ــذى
يكتنف املسـألة النوويـة االيرانية
حاليا.
وذكـرت وكالة ايـتار تاس الـروسية
لالنبـاء فــى وقت سـابق أن نــائب
رئـيــس مـجلــس االمـن الق ــوم ــى
االيـرانى سيقـود وفد طهـران فى

حوار لبناين حول سالح املقاومة ومزارع شبعا

الدعوة الروسية حلماس

حماولة الستعادة دور موسكو يف الرشق األوسط
موسكو (رويترز)
يق ـ ــول خ ـب ـ ــراء ان ال ـ ــرئ ـيـ ــس
الـ ـ ــروس ــي فالدمي ـيـ ـ ــر بـ ـ ــوتــني
بـ ـ ــدع ـ ـ ــوته ح ـمـ ـ ــاس الجـ ـ ــراء
محـ ـ ــادث ـ ـ ــات اتخـ ـ ــذ خـ ـطـ ـ ــوة
جـ ـ ــري ـئـ ـ ــة لـك ــنهـ ـ ــا خـ ـط ـيـ ـ ــرة
ب ـ ـ ــاالنـخ ـ ـ ــراط يف الـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة
السيـاسية يف الـشرق االوسط
عل ـ ـ ــى أمل أن ي ـ ـس ــتع ـيـ ـ ــد دور
روسيا يف الساحة الدولية.
ويـضيفـون أنه رغـم أن خطـوة
ب ـ ـ ــوتــني ال ـتــي اعـل ـنـه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوم
اخلـمـي ــس مــنحـت الـ ــواليـ ــات
املــتح ـ ــدة واس ـ ــرئ ـيـل والق ـ ــوى
الغ ــربـي ــة االخ ــرى امال اال أن
ب ــوتـني ت ــرك لــنف ــسه ف ــرص ــة
لـلـ ـمـ ـن ـ ـ ــاورة ل ـ ـضـ ـم ـ ـ ــان ع ـ ـ ــدم
االضـرار بعالقـاته مع شـركائه
الغربيني.
واث ـ ــارت ت ـص ـ ــريح ـ ــات ب ـ ــوتـني
مـوجـة اتـصــاالت دبلـومــاسيـة
بـني روسـي ــا وع ــواصـم الع ــالـم
يــوم اجلـمعــة بعــد ان خ ــرجت
روس ـي ـ ـ ــا مــن ظـل ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
امل ــتحـ ـ ــدة واالحتـ ـ ــاد االوروبــي
ال ـ ــوسـ ـط ـ ــاء ال ـ ــرئ ـي ـ ـس ـيــني يف
ع ــمل ـي ـ ــة ال ـ ــسالم يف ال ـ ـش ـ ــرق
االوسط.
وقــال الكـسي مــاالشيـنكــو من
مركز كارنيجـي موسكو "ترقى
هـذه التصريحـات حلد االخذ
بـزمــام مبـادرة عـمليـة الـسالم
يف الشرق االوسط".
وقـال احمللل سيرجـي ماركوف
وهـ ـ ـ ـ ــو م ــن مـ ـ ـ ـ ــؤيـ ـ ـ ـ ــدي خ ـ ــط
الكــرملـني "يف ظل وضع ثـبت
فــيه عج ــز جـمـيع ال ــوسـط ــاء
االخـرين يف عـمليـة الـسالم ..
ل ــدين ــا يف روسيــا فــرصــة ملـنح
عملية السالم دفعة ثانية".
وق ـ ـ ــال مـحـلـل ـ ـ ــون اخ ـ ـ ــرون ان
اشـ ــارة بـ ــوتـني الت ـصـ ــاالت مع
حمـاس كـانت مفـاجـأة يف حـد
ذاتـه ـ ـ ــا ن ـ ـظ ـ ـ ــرا النـه لــم يـكــن
مع ــروف ــا ان هـن ــاك اتـص ــاالت
بني اجلانبني.
وحـققــت حـ ـ ــرك ـ ـ ــة املقـ ـ ــاومـ ـ ــة
االسـالمـ ـي ـ ـ ــة حـ ـم ـ ـ ــاس الـ ـت ــي
تعـتـبــرهــا واشـنـطـن مـنـظـمــة
"ارهـ ــابـيـ ــة" فـ ــوزا سـ ــاحقـ ــا يف
االنـتخ ــاب ــات الـفل ـس ـطـيـنـي ــة
الـ ـت ــي ج ـ ـ ـ ــرت يف اخل ـ ـ ـ ــامـ ـ ــس
والعشرين من كانون الثاني.

املب ــاحثــات املــزمعــة فــى مــوسكــو
االســب ـ ـ ــوع املق ــبل .وس ـيــنـ ـ ــاق ـ ــش
االج ـتــم ـ ــاع اقــت ـ ــراح الـكـ ـ ــرملــني
مبعاجلة وقود على أراض روسية
للـمحـط ــات الـن ــووي ــة االي ــرانـي ــة
وه ــو م ــا يـتــيح لــطه ــران سـبــيال
للحصـول علـى طـاقـة ذريــة لكنه
يقـيـ ــد امـكـ ــانـيـ ــة اســتخ ـ ــدامهـ ــا
الوقود املشع فى صنع أسلحة.
أسلحة الشرق األوسط
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه دافـع ال ـ ـ ـ ــرئ ــي ـ ـ ــس
االيـرانـي السـابق محمـد خـامتي
عن بــرنــامج بـالده النــووي امـس
الـسـبت وقــال ان الغــرب يجب ان
ي ـ ــركـ ـ ــز جهـ ـ ــوده عل ـ ــى ان يـك ـ ــون
الـ ــشـ ـ ــرق االوس ــط خـ ـ ــالــيـ ـ ــا مــن
االسلحــة النــوويــة يف اشــارة الــى
اسرائيل.
وتتـهم قــوى الغــرب ايــران بــانهــا
تطـور اسلحـة نـوويـة بـينمـا تصـر
طهــران علــى انهــا تهــدف النتـاج
الطاقة لالغراض املدنية فقط.

وقــال خــامتـي للـصحـفيـني علــى
هـ ــام ــش مـ ــؤمت ـ ــر يف العـ ــاصـمـ ــة
املاليزيـة "كان سيكـون من اجليد
ل ــو ان اجملـتـمع ال ــدولـي خ ــاص ــة
االوروبـيـني وال ــوك ــال ــة ال ــدولـي ــة
للـطاقـة الذريـة ركزوا اجلهـد من
اجل ان يـصـبح ال ـشــرق االوسـط
خاليا من االسلحة النووية".
واضـ ــاف "لكـن ب ــدال مـن ت ــركـي ــز
اجلهـ ــود علـ ــى ان يك ــون ال ـش ــرق
االوســط خـ ــالـيـ ــا مـن االسـلحـ ــة
النــوويــة تــركــزت جهــودهـم علــى
اي ــران الـتـي ت ــري ــد تكـن ــول ــوجـي ــا
نووية سلمية فحسب".
وقال ان ايـران مستهـدفة بـصورة
ظاملة.
ضغط ظالم
واض ـ ـ ــاف "الــي ـ ـ ــوم متـلـك بـعـ ــض
الــدول يف الشـرق االوسـط واسيـا
أسلحة نووية واكبرها اسرائيل".
ومــضـ ــى ق ـ ــائال "اي ـ ــران ال متلـك
اسلـحة نـووية وال تـريد ان تـطور

بيروت /القناة

أعرب وزيـر اخلارجية اللـبناني فوزي صـلوخ عن اعتقاده
ب ــان جـمـيـع اللـبـن ــانـيـني يق ــرون بـ ــأن املق ــاوم ــة لـي ـسـت
مـيليـشيـا ال بــد من بـدايـة حــوار وطنـى حــول سالحهـا
للوصول الى قرار توافقي.
وأوضح صل ــوخ يف تـصـ ــريح للــصح ــافـيـني عقـب زي ــارته
االولـى منذ تـوليه منـصبه الى الـبطريـرك املارونـي نصر
اهلل صفيـر ان البحث تنـاول ما حـدث يوم االحـد املاضي
من اعمال شغب يف منطقة االشرفية ببيروت.
وق ــال نحـن مع تـظــاهــرة راقـيــة وحـضــاري ــة يعـبــر فـيهــا
املسلـمون واملـسيحيـون عن شعـورهم نحـو اساءة قـام بها
البعض ضد النبي محمد.
وحـول وثيقـة التعـاون الـسيـاسيــة التي وقـعت بني حـزب
اهلل والـتـيــار الــوطـنـي احلــر مــؤخ ــرا وصف صلــوخ هــذه
اخلطـوة بـانهـا ايجـابيـة الفتـا الـى ان هـذا االمـر مفتـوح
امـام االحـزاب والقـوى االخـرى اذا كـانـوا يـوافقـون علـى
هذه الورقة.
وأعــرب عن تـرحـيبه بــأي خطــوة ايجــابيــة تخـدم لـبنـان
وتعمل على استقراره وزرع الهدوء والطمأنينة واملشاركة
يف بنائه.
وردا على سـؤال حول تطـبيق القرار الـدولي الرقم 1559
قــال صلــوخ ان القــسم املهـم من القـرار قــد نفــذ وحتقق
بانـسحاب الـقوات السـورية امـا الباقـي فهو يتعلـق بشأن
داخـلي يف لبنـان وجمـيع اللبنـانيني يقـرون بأن املقـاومة
وروس ـيـ ـ ــا عـ ـضـ ـ ــو يف الـلج ـنـ ـ ــة
ال ــرب ــاعـي ــة الـتـي تـضـم ايـض ــا
ال ــوالي ــات املــتح ــدة واالحت ــاد
االوروبـي واالمم املتحــدة غيـر
ان دور موسكو كان هامشيا.
وتـ ـتـفـق روسـ ـيـ ـ ـ ــا مـع مـ ـ ـ ــوقـف
اللجـن ــة ال ــرب ــاعـي ــة بـض ــرورة
قبول حمـاس حق اسرائيل يف
الـ ــوجـ ــود .واكـ ــد بـ ــوتـني هـ ــذا
املوقف وسـارع مسـؤولون روس
بتكرار نفس املوقف.
ونـقلــت وك ـ ــال ـ ــة ان ـت ـ ــرف ـ ــاك ــس
لـالنـ ـبـ ـ ـ ـ ــاء ع ــن ال ـكـ ـ ـ ـسـ ـنـ ـ ـ ـ ــدر
كـالـوجـني املبعـوث الــروسي يف
الـشـرق االوسـط قــوله "يقـول
اجلـمـيع حلـم ــاس انه يـنـبغـي
الـ ـسـيـ ــر يف مـ ـسـ ــار محـ ـسـ ــوب
النه ــا لن تـتقــدم كـثيــرا بهــذه
الـسيـاسات املـتشـددة .سنـدعو
ال ــى تغـيـيــر يف حـم ــاس خالل
اجتماع مع ممثليها".
لكن دبلـوماسيـا غربيـا قال ان
ب ــوتني "يــوسع بــدرجــة كـبيــرة
ج ـ ـ ـ ــدول اعـ ـم ـ ـ ـ ــال الـلـجـ ـن ـ ـ ـ ــة
الرباعية".
وقال دبلوماسي يتابع سياسة
روس ـي ـ ــا يف ال ـ ـش ـ ــرق االوس ــط
"جتـاوز املـسـار بكـثيـر بـدعـوته
ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاس الجـ ـ ـ ـ ــراء
محـ ــادث ـ ــات دون االتفـ ــاق اوال
ب ـش ــان املـب ــاديء الـتـي يـنـبغـي
االلتزام بها".

واب ـ ــدت اس ـ ــرائ ــيل ده ـ ـش ــته ـ ــا
وق ــالـت واشـنـطـن انه ــا ت ــري ــد
معرفة تفـاصيل نوايـا موسكو
بيـنمــا قــال مـســؤول كـبيــر يف
حـ ـم ـ ـ ــاس يف غ ـ ـ ــزة ان قـ ـي ـ ـ ــادة
حـمـ ــاس "يـ ــسعـ ــدهـ ــا" قـبـ ــول
مبادرة بوتني.
واضـ ـ ــاف ال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاســي ان
بـ ــوتـني ميـكــنه الـت ـ ــراجع عـن
مـب ــادرته جتــاه حـمــاس اذا لـم
تعـدل حمـاس سيـاستهـا جتاه
اسـ ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ح ــني تـ ـتـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــى
السلطة.
ورغم املفـاجأة السياسية التي
فجـرهـا بـوتني يـشيـر معلقـون
الــى ان املعـونــة التـي تقــدمهـا
ال ــوالي ــات املــتح ــدة واالحت ــاد
االوروب ـ ـ ــي لــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـلـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفلـسطـينيـة اكبـر كثيـرا ممـا
ميكـن ان تق ــدمه مـ ــوسك ــو يف
ت ـ ــاك ـيـ ـ ــد عل ـ ــى ضـعف ال ـثـقل
احلقيقي لروسيا يف املنطقة.
ويـب ــدو ان اجل ــرأة الـ ــواضح ــة
الـتـي ات ـسـم به ــا حت ــرك رمب ــا
يك ــون غـي ــر مـكلـف يف نه ــاي ــة
املـطــاف تـعكــس بـصــورة اكـبــر
رغـب ــة ب ــوتـني يف دعـم صـ ــورته
وصـورة روسيـا خالل عـام مهم
تـتـ ــولـ ــى فــيه روسـيـ ــا رئـ ــاسـ ــة
مجـم ــوع ــة الـثـم ــانــي لل ــدول
الصناعية الكبرى.

اسـلح ـ ــة ن ـ ــووي ـ ــة .ومــن ثــم ف ـ ــإن
الضغط علـى ايران لتـتخلى عن
حقه ــا يف امـتـالك تكـن ــول ــوجـي ــا
نووية ضغط ظالم ومجحف".
ويعــتق ـ ــد علـ ــى نــط ـ ــاق واسع ان
اسرائيل لديها قدرات نووية.
وكــان ال ــرئيـس االمــريـكي جــورج
ب ــوش ق ــد اك ــد مج ــددا االسـب ــوع
املــاضـي انه "لـن يـتـم الـت ـس ــامح"
مع طمـوحات ايران النـووية لكن
خـ ــامتـي هـ ــون مـن احـتـمـ ــال اي
اجراء عسكري.
وقـ ـ ـ ــال "رغ ــم ال ـ ـضـغـ ـ ـ ــوط الـ ـت ــي
تـ ـ ــواجـههـ ـ ــا ايـ ـ ــران ف ــنحــن ش ــبه
واثقـني مـن انه لـن تكــون هـنــاك
حرب ضد ايران".
واضـ ـ ـ ـ ــاف "اذا حـ ـ ـ ـ ــدثـ ــت حـ ـ ـ ـ ــرب
فـسـتكــون صـعبــة للغــايــة وضــارة
جـدا اليـران .لكنهـا ستكـون اكثـر
ضـررا الولئك الـذين سـيتخـذون
هــذه االجــراءات اخلــاطـئــة ضــد
ايران".

لـي ـسـت مـيلـي ـشـي ــا وسالحهــا ال بــد مـن حــوار ح ــوله كـي
نصل الى قرار توافقي.
واضــاف انه عنـدمـا نـصل الــى اجمــاع ميكـننــا ان نعــالج
هذا املوضوع.
واشار الـى ان اسلـحة املـنظمـات الفلـسطـينيـة املتـواجدة
يف لـبنــان تعــالج مـن خالل فــريق عـمل انـشــىء مــؤخــرا
برئـاسة الـسفير خـليل مكاوي للـبحث واملفاوضـات حول
امور سياسية واجتماعية مع الفلسطينيني.
واضــاف نحـن نعــالـج سالح املقــاومــة ون ــدرسه مع االمم
املتحدة مؤكدا احترام لبنان لقرارات الشرعية الدولية.
بيــد ان صلــوخ ط ــالب االمم املـتحــدة بــان تـضغـط علــى
اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وحــول عــدم تقــدمي ســوريــة الي وثـيق ــة تثـبت لـبن ــانيــة
م ــزارع شـبع ــا قـ ــال صلـ ــوخ لقـ ــد اعلـن وزي ــر اخل ــارجـي ــة
السوري بصوت عال ان مزارع شبعا هي لبنانية.
اال انه قال ال بد من اجتماع لبناني  -سوري لبحث هذا
االمــر خـصــوصــا يف ظل وجــود عــدة خــرائـط وال بــد ان
نصل الى النـتائج الطيبـة يف جو هادىء مـرن ومتسامح
النـه ال ميـكــن ان ن ـ ـ ــرســم ح ـ ـ ــدود ون ـنـ ـ ـش ـ ـ ــىء عـالق ـ ـ ــات
ديبلوماسية يف جو مكفهر ومتوتر.
واعــرب وزيــر اخل ــارجيــة اللـبن ــاني عـن امله بــان يــرتــاح
لـبـنـ ــان وت ــظه ـ ــر احلقــيقـ ــة يف اغـتـيـ ــال رئـي ــس الـ ــوزراء
اللـبـنــانـي االسـبق الــشهـيــد رفـيق احلــريــري وغـيــره مـن
الشهداء الن احلقيقة تخدم لبنان.

الدنامرك تسحب بعثتها الدبلوماسية
من سوريا لعدم ضامن امنها
كوبنهاكنBBC/

اعـلنـت احلكــومــة الــدمنــاركيــة سـحب
بعـثـته ــا ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة مـن س ــوري ــا،
ق ــائل ــة ان أمـن تـلك الـبعـث ــة لـم يع ــد
مضمونا.
وأكـدت وزارة اخلارجيـة الدمنـاركية ان
سفـ ــارته ــا يف دم ــشق سـت ـظـل مغـلق ــة
م ـ ــؤقـت ـ ــا ،وب ـ ــررت ه ـ ــذا االج ـ ــراء ب ـ ــأن
الـسلطـات السـوريـة خفـضت مـستـوى
حـمــايــة الــسفــارة الــى م ـسـتــوى غـيــر
مقبول على حد قول الوزارة.
وذك ـ ــر ب ـي ـ ــان ص ـ ــادر عــن اخل ـ ــارج ـي ـ ــة
الدمنـاركيـة أن اختصـاصات قـنصلـية
الـ ــدمنـ ــارك سـتـنـتـقل إلـ ــى الـ ــسفـ ــارة
األمل ــانيــة يف دمــشق ،وإلــى مقــرهــا يف
عمان.
ولم يصدر أي رد فعل مـن سوريا على
هذا االجراء.
واالسبـوع املـاضي ،هـاجم مـتظـاهـرون
سوريون مبنـى السفارة الدمناركية يف
دمـشـق احتجـاجــا علــى قيـام جـريـدة

دمنــاركيــة بنـشــر رســوم كــاريكــاتيــريــة
تسيء الى الرسول محمد (ص).
هـذا وقـد تـواصلـت املظـاهـرات املنـددة
بـالرسـوم املسـيئة لـنبي اإلسالم وذلك
يف عدد من العواصم اإلسالمية
وخ ـ ـ ـ ـ ــرج آالف امل ـ ـت ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــريـ ــن يف
بـنجالديـش وبـاكـستــان يف مظـاهـرات
وصفهـا املـراسلـون بـأنهـا األكبـر حتـى
اآلن يف البلـدين .ونـظمـت مظـاهـرات
أخ ــرى يف القــدس يف بــاحــة املــسجــد
األقصـى .وشهـدت العـاصمـة الكـينيـة
نيــروبي تـظـاهـرة ممــاثلـة احـتجـاجـا
على الرسوم.
وذكـرت التقـاريـر ان احـد املـتظـاهـرين
لقي حتفه ،عـندما انقلبت سيارة كان
املـتظـاهـرون قــد اختـطفـوهــا يف وقت
سابق.
كـمـ ــا خـ ــرج مـئـ ــات املـت ـظـ ــاهـ ــريـن يف
مـ ـ ـس ـيـ ـ ــرة مم ـ ـ ــاثل ـ ـ ــة يف العـ ـ ــاص ـمـ ـ ــة
اإلندونـيسيـة جاكـرتا احـتجاجـا على
قيــام إحــدى الــصحف االن ــدونيــسيــة

بإعادة نشر الرسوم.
ويف مـ ـص ـ ــر اســتخ ـ ــدمــت ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
القـن ــابل امل ـسـيل ــة لل ــدم ــوع لـتف ــريق
حشود املتظاهرين شمالي البالد.
ويف السـويــد أغلقت شـركـة لالنتـرنت
مــوقعــا حلــزب ميـينـي مع ــاد للهجــرة
إلـ ـ ــى ال ـبـالد بعـ ـ ــد أن طـ ـ ــالــب قـ ـ ــراءه
بإرسال رسوم لنبي اإلسالم.
عل ـ ــى صعـيـ ــد آخـ ــر  -اعـتـ ــذر رئـي ــس
حتـرير مجلـة صغيرة يف الـنرويج عن
اإلس ـ ــاءة للـمـ ــسلـمـني بـ ــإعـ ــادة نـ ـشـ ــر
مجلـته رســومــا ك ــاريكــاتــوريــة لـلنـبي
محمد.
وق ــرأ فيـبيــورن سـيلـبيـك بيــانــا أعــده
بـاالشتـراك مع اجمللـس اإلسالمي يف
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــرويـج ،أبـ ـ ـ ـ ــدى ف ـ ـيـه اع ـ ـتـ ـ ـ ـ ــذاره
للـم ــسلـمـني عـن جـ ــرح مـ ـشـ ــاعـ ــرهـم
الـ ـ ــدي ـن ـيـ ـ ــة ق ـ ـ ــائال إن هـ ـ ــذا لــم يـكــن
مقصودا.
وأضــاف سيلـبيـك أنه لم يـدرك مـدى
اإلساءة التي ستتسبـب فيها الرسوم.

ارسائيل تشرتط قبول حقها يف الوجود للتعامل مع محاس
العواصم /وكاالت

ق ــال ال ــسفـي ــر اإلس ــرائـيلـي ل ــدى
الــواليــات املـتحــدة إن بالده ميـكن
أن تـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل مـع ح ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فلـ ـس ـط ـي ـن ـي ـ ــة تق ـ ــوده ـ ــا ح ـ ــرك ـ ــة
املقـ ــاومـ ــة اإلسالمـيـ ــة (حـمـ ــاس)
بـ ـشـ ــرط قـب ـ ــول حق إسـ ــرائــيل يف

ال ــوج ــود ،ومـب ــادئ أخ ــرى اق ــره ــا
اجملتمع الدولي.
وج ـ ــاءت تـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات الـ ــسف ـي ـ ــر
اإلسرائيلـي داني آيلون يف ملتقى
فكــري بــواشـنـطـن ،وك ــان يجلــس
إلــى جــواره عل ــى املنـص ــة املنــدوب
الفلـســطيـني اجلــديــد للــواليــات

املتحدة ،عفيف صافية.
وق ــال آيل ــون إذا قـبلــت احلك ــوم ــة
الفل ـسـطـيـنـيــة اجلــديــدة املـبــادئ
الـتـي ق ــررته ــا اللجـنــة الــربــاعـيــة
ال ـ ـ ـ ــدولـ ـي ـ ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي تـ ـ ـض ــم األمم
امل ــتحـ ـ ــدة والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
وروسيا واالحتاد األوروبي ،ميكننا

أن نعمل مع حماس.
وأض ــاف آيلــون ال نــري ــد أن نعــول
علـ ــى املـ ــاضـي ،نـ ــريـ ــد أن نـن ـظـ ــر
لألمام.
وح ـ ــذر آيل ـ ــون مـن أن احلـك ـ ــوم ـ ــة
الفلسـطينـية اجلـديدة إذا فـشلت
يف قبـول مبـادئ اجملـتمع الـدولي،

ف ــإنه ــا سـتع ــد دول ــة إره ــابـي ــة لـن
تسـتطيع إسـرائيل التـعامل مـعها
أخالقيا أو قانونيا.
وردا عل ــى تـعلــيقـ ــات آيل ــون ،ق ــال
املنـدوب الفلـسـطيـني إن اجملـتمع
الـدولي يجب أال يـشيطـن حماس
أو الفلسطينيني ،معربا عن ثقته

يف قـ ــدرة حـمـ ــاس علـ ــى ان تـكـ ــون
شريكا بناء يف عملية السالم.
وألق ـ ــى املـ ـس ـ ــؤول الـفلـ ـس ـطـيـنـي
بــاللــوم عل ــى اجملتـمع ال ــدولي يف
العجــز عن الـوصـول إلـى تـسـويـة
ع ــادل ــة للـصـ ــراع الفل ـسـطـيـنـي -
اإلسرائيلي.

