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إيران

طهران وبغداد نحو «تطبيع حدودي»
س � �ع� ��ت ط � � �ه� � ��ران أم � � ��س إل � � ��ى «تطبيع
األوض � ��اع ال �ح��دودي��ة» م��ع ال �ع��راق بعد
أزم� ��ة ح �ق��ل «ال �ف �ك��ة» ال �ن �ف �ط��ي ،ف��ي وقت
ّ
ادع ��ت فيه صحيفة «ن�ي��وي��ورك تايمز»
أن إي��ران أخفت في العقد املاضي جزءًا
كبيرًا من برنامجها النووي في شبكات
من األنفاق والتحصينات تحت األرض.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار
زي�ب��اري ،إث��ر استقباله نظيره اإليراني
م�ن��وش�ه��ر م�ت�ك��ي« ،ات�ف�ق�ن��ا ع�ل��ى تطبيع
األوض� � � ��اع ال � �ح ��دودي ��ة وع � � ��ودة األمور
إل��ى م��ا كانت عليه س��اب�ق��ًا» ،مضيفًا إن
«اللجان الحدودية ستجتمع األسبوع
اّاملقبل».
إل أن رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي ،نوري
امل ��ال� �ك ��ي ،أع� � ��رب ع� ��ن اس� �ت� �غ ��راب ��ه تجاه
ال�خ�ط��وة األخ �ي��رة «غ �ي��ر امل� �ب � ّ�ررة» ،التي
قامت بها ق��وة إيرانية بالسيطرة على
ح �ق ��ل «ال� �ف� �ك ��ة ال � �ع� ��راق� ��ي» ال �ن �ف �ط��ي في
م �ح��اف �ظ��ة م �ي �س��ان ال �ج �ن��وب �ي��ة ،الشهر
املاضي.
وق ��ال امل��ال�ك��ي ،ال ��ذي ك��ان ي�ت�ح��دث أثناء
استقباله متكي ف��ي املنطقة الخضراء
ّ
ف��ي ب�غ��داد« ،إن أي إج��راء أو ق��رار يتخذ
م��ن ط��رف واح��د ل��ن يساعد على تثبيت
األمن واالستقرار».
م��ن جهته ،أك��د متكي أن��ه «ف��ي األسبوع
التالي ستكون هناك اجتماعات للجنة
الفنية ف��ي منطقة قصر شيرين (معبر
حدودي) وبعد ثالثة أسابيع ستجتمع
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة ب� �خ� �ص ��وص الحدود
املائية».
وتابع الوزير اإليراني «كان هناك تجاوز
م ��ن ب �ع��ض ق � ��وات ال � �ح ��دود (العراقية)

ُ
س��اب �ق��ًا .وأع �ي ��دت ال �ق� ُ�وات ال�ع��راق�ي��ة إلى
م �ك��ان �ه��ا األص � �ل� ��ي ،وأص� � � � ��درت األوامر
ل�ل�ق��وات اإلي��ران �ي��ة ل�ل��رج��وع إل��ى مكانها
األصلي».
من جهة ثانية ،أعلن الرئيس اإليراني،
محمود أحمدي نجاد ،خ�لال استقباله
رئيس مجلس الشعب السوري محمود
األب��رش ف��ي ط�ه��ران ،أن «جبهة املقاومة
اإلي ��ران� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �س ��وري ��ة» ع �ل��ى «أعتاب
النصر».
في هذا الوقت ،لفتت صحيفة «نيويورك
ت ��اي � �م ��ز» إل� � ��ى أن ال� �ك� �ش ��ف ع � ��ن محطة
تخصيب ال �ي��وران �ي��وم داخ ��ل ج�ب��ل قرب

نجاد:
جبهة المقاومة
اإليرانية ــ السورية
على أعتاب النصر

ّ
مدينة ق��م اإلي��ران�ي��ة ،س��ل��ط ال�ض��وء على
ج� ��ان� ��ب م� �ه ��م ف � ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج النووي
اإليراني.
وق � � � � ��ال امل � �ح � �ل� ��ل ال� � �س � ��اب � ��ق ف � � ��ي وكالة
االس�ت�خ�ب��ارات امل��رك��زي��ة األميركية (سي
آي إي) ،ريتشارد راسل ،أن إخفاء إيران

ّ
ّ
ملنشآتها تحت األرض يصعب التحقق
من البرنامج النووي اإليراني .وأضاف
«اع� �ت ��دن ��ا م �ن �ش��آت ف� ��وق األرض .تحت
األرض أص �ب �ح��ت ح��رف � ّي��ًا م �ث��ل الثقب
األسود .ال يمكنك أن تتأكد مما يجري».
وت�ق��ول الحكومة األميركية وخ�ب��راء إن
ف ��ي إي � ��ران م �ئ ��ات ،ورب �م ��ا آالف األنفاق
ال �ض �خ �م��ة ،وال أح� ��د ف ��ي ال� �غ ��رب يعرف
ّ
أي ج��زء م��ن البرنامج ال�ن��ووي اإليراني
موجود تحت األرض.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ن �ق �ل��ت ه �ي �ئ��ة اإلذاعة
ال�ن��روي�ج�ي��ة ،ع��ن القنصل ل��دى السفارة
اإليرانية في أوسلو ،محمد رضا حيدري،
أن��ه استقال من منصبه احتجاجًا على
«معاملة السلطات اإليرانية للمتظاهرين
في أسبوع امليالد» .لكن طهران نفت هذا
التقرير.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األمن
ال � �ق� ��وم� ��ي ف � ��ي ال� � �ب � ��رمل � ��ان ،ع� �ل ��اء الدين
ب � ��روج � ��ردي ،إل� �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل��ى قائم
ب��أع �م��ال أوروب � ��ي خ�ل�ال أح� ��داث الشغب
في يوم عاشوراء في طهران ،مشيرًا إلى
إطالقه بعد ً 24ساعة ،إثر توسط سفارة
بالده واستجابة مليثاق فيينا.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،كشفت لجنة برملانية
إيرانية أن مدعي طهران السابق ،سعيد
ّ
يتحمل مسؤولية وفاة ُثالثة
مرتضوي،
معتقلني في سجن «كهريزاك» الذي أقفل
سابقًا.
إل��ى ذل��ك ،أص��درت السلطات القضائية،
ق��ائ�م��ة ط��وي�ل��ة م��ن امل �ح �ظ��ورات املتعلقة
بنشر م��واد على مواقع اإلنترنت ،التي
ّ
تعرض مرتكبيها للعقوبات.
(يو بي آي ،أ ب ،أ ف ب ،رويترز)

صنعاء ترفض التدخل األميركي املباشر

دون أسس محددة لعملية السالم.
وأوض ��ح كبير امل�ف��اوض�ين الفلسطينيني
ص ��ائ ��ب ع ��ري� �ق ��ات أن أه � ��م األس� � ��س التي
ي �ه��دف «ه ��ذا ال �ح��راك ال�س�ي��اس��ي املكثف»
إل ��ى إرس��ائ �ه��ا ه��و إل� ��زام إس��رائ �ي��ل بوقف
االس �ت �ي �ط��ان ق �ب��ل ال �ب��دء ً ب ��أي مفاوضات.
وق��ال «ن��ري��د وقفًا ش��ام�لا لالستيطان في
عموم األراض��ي الفلسطينية املحتلة منذ
ع ��ام  1967ب �م��ا ف�ي�ه��ا ال � �ق ��دس» .وأضاف
«وأي �ض��ًا ن��ري��د اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات من
ال�ن�ق�ط��ة ال �ت��ي ت��وق �ف��ت ع �ن��ده��ا ف��ي كانون
األول  2008وح��ول جميع قضايا الوضع
النهائي مثل القدس والالجئني والحدود
واملياه واألمن واملستوطنات واألسرى».
وك� ��ان ال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ق��د أك ��د أول
م� ��ن أم � ��س خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه إل � ��ى ت��رك �ي��ا أن
السلطة مستعدة الستئناف املفاوضات
مع إسرائيل إذا تقيدت األخيرة بمقررات
مؤتمر أنابوليس.
إل ��ى ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «جيروزاليم
ب��وس��ت» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،أم� ��س ،ع��ن زيارة
غامضة قام بها وزير الدفاع إيهود باراك
ال��ى األردن ترافقت م��ع معلومات أشارت
الى أنه يمكن أن يكون قد أجرى محادثات
سرية مع رئيس السلطة محمود عباس.
إال أن السفير الفلسطيني في عمان ،عطا
الله خيري ،نفى ذلك.

ش � ��دد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء اليمني،
راش��د العليمي ،أمس على أن أي تدخل
بالده يمكن
عسكري أميركي مباشر في ً
أن يقوي تنظيم «ال�ق��اع��دة» ب��دال م��ن أن
ي�ض�ع�ف��ه .وق � ��ال ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي،
إن «ال��دع��م امل�ط�ل��وب م��ن أم�ي��رك��ا متعلق
ب��ال��دع��م ف��ي م �ج��ال ال �ت��دري��ب والتأهيل
وت �ق��دي��م األس �ل �ح��ة وامل � �ع ��دات لوحدات
مكافحة اإلرهاب».
وفي السياق ،أوضح العليمي أن الشاب
ال �ن �ي �ج �ي��ري ،ع �م��ر ف � ��اروق ع �ب��د املطلب،
الطائرة
الذي نفذ محاولة االعتداء على ً
األميركية يوم عيد امليالد ،التقى كال من
اإلم ��ام امل�ت�ش��دد أن ��ور ال�ع��ول�ق��ي ومحمد
عمير الذي لقي مصرعه في الغارة التي
شنتها ال�س�ل�ط��ات ق�ب��ل أس�ب��وع�ين على
وادي «رفض».
بدوره ،أكد وزير الخارجية اليمني ،أبو
بكر القربي ،أن ب�لاده ترفض أي تدخل
أم �ي��رك��ي م �ب��اش��ر ف ��ي م�لاح �ق��ة عناصر
«ال �ق��اع��دة» .وأوض� ��ح ،ف��ي ح��دي��ث لقناة
«س � ��ي .إن .إن» اإلخ� �ب ��اري ��ة األميركية،
«أن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ت�ع�ل�م��ت أيضًا

من أفغانستان وال�ع��راق وأم��اك��ن أخرى
أن ال�ت��دخ��ل امل�ب��اش��ر ق��د ي�ع��ود بالضرر
ع� �ل� �ي� �ه ��ا» .واع� � �ت � ��رف ال� �ق ��رب ��ي بتحمل
تعاظم
السلطات اليمنية املسؤولية عن
ً
قوة التنظيم خالل الفترة املاضية ،قائال:
«أعتقد أن فكرتنا كانت هي أن من املمكن
ت��رك ال�ق��اع��دة ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي بسبب
املواجهة في الجنوب ومع (املتمردين)
الحوثيني .لكن القاعدة استفاد من هذا
األمر».
الواضح أن عدد
«ومن
القربي:
وأضاف
ّ
م ��ن ي �خ �ط �ط��ون ب �ي �ن �ه��م ل� �ش ��ن هجمات
إره��اب �ي��ة م �ه� ّ�م ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ن��ا .ولهذا
نؤكد دائمًا أهمية التعاون مع الواليات
املتحدة ودول أخرى في املنطقة».
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،ق��ال��ت م �ص��ادر أمنية
إن القوات اليمنية تحاصر منذ يومني
شخصًا يشتبه ف��ي أن��ه ق�ي��ادي إقليمي
في «القاعدة» بالقرب من صنعاء ،وأنها
تمكنت م��ن إل �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ثمانية
مقاتلني ف��ي التنظيم ف��ي األي��ام القليلة
املاضية.
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،ط �ل��ب خ �م �س��ة نواب

أم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ج � �م � �ه ��وري �ي�ن ،ف � ��ي رسالة
وجهوها إلى الرئيس باراك أوباما أول
م��ن أم ��س ،ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن املساعدات
لتعزيز قوات األمن اليمنية.
ك��ذل��ك ط��ال��ب ال� �ن ��واب ب �ـ«ت �ق��وي��م كامل»
ل�لال�ت��زام األم�ي��رك��ي ف��ي اليمن .وأشاروا
إل ��ى أن «ال �ي �م��ن ،ع �ل��ى غ� ��رار باكستان،
ي� �ض ��م م� �ن ��اط � ُ�ق خ � ��ارج � ��ة ع � ��ن سيطرة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،ت� �س� �ت� �ع� �م ��ل م � ��ن القاعدة
وحلفائه» .وأضافوا« :نحن لم نعد نثق
بقدرة الحكومة اليمنية على مساعدة
الواليات املتحدة في ضمان أمنها».
ب ��دوره ��ا ،أوض �ح ��ت وزي � ��رة الخارجية
األم�ي��رك�ي��ة ،ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،أول من
أم ��س أن «ج �ه��ود امل �ع��ون��ات ف��ي أماكن
م�ث��ل أف�غ��ان�س�ت��ان وال�ي�م��ن م��ن املكونات
ال� �ح ��اس� �م ��ة ل�ل�اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة األمنية
األميركية» .وأض��اف��ت« :ال يمكننا وقف
اإلرهاب وهزيمة أيديولوجيات التطرف
�رى م�ئ��ات امل�لاي�ين من
العنيف عندما ي� ً
ال �ش �ب��ان م �س �ت �ق �ب�لا ب�ل�ا وظ � ��ائ � ��ف ...بال
أمل».
(يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

فلسطين

أرثوذكسية ضد البطريرك في بيت لحم
تظاهرة
ّ

ّ
الفلسطينيني من ممثلي
تظاهر عشرات
ال �ط��ائ �ف��ة األرث ��وذك� �س� �ي ��ة ف ��ي ب �ي��ت لحم
أول م��ن أم��س مطالبني بإبعاد بطريرك
القدس وفلسطني واألردن لطائفة الروم
األرث� ��وذك� ��س ،ث �ي��وف��ول��وس ال �ث��ال��ث ،عن
س��دة البطريركية التهامه ب��ال�ت��ورط في
أراض للطائفة إلى إسرائيليني.
بيع ٍ
وت ��زام� �ن ��ت ه � ��ذه ال� �ت� �ظ ��اه ��رة م� ��ع توجه
ال �ب �ط��ري��رك ،ال�ي��ون��ان��ي األص ��ل ،إل��ى بيت
ل� �ح ��م ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال ب �ع �ي��د امل � �ي�ل��اد حسب

التقويم الشرقي.
ّ
وقال رئيس مجلس وفعاليات املؤسسات
األرث��وذك �س �ي��ة ون��ائ��ب وزي� ��ر السياحة،
م� � � ��روان ال� �ط ��وب ��اس ��ي ،ال� � ��ذي ش� � ��ارك في
التظاهرة« ،إنها امل��رة األول��ى في تاريخ
ال �ط��ائ �ف��ة ال �ت��ي ي � َ
�واج ��ه ف�ي�ه��ا البطريرك
الطوباسي
بمقاطعة شعبية» .وأوض��ح
ّ
آن آخ��ر ص�ف�ق��ات ال�ب�ط��ري��رك ،ال ��ذي ظلت
إسرائيل ال تعترف به على م��دى عامني
ح�ت��ى ع�ق��ده ه��ذه ال�ص�ف�ق��ات ،ت� ّ
�ورط��ه في

«ب� �ي ��ع  70دون � �م ��ًا ف ��ي م � ��ار ال � �ي ��اس بني
القدس وبيت لحم ،وهي أراض احتلتها
إس ��رائ �ي ��ل ع� ��ام  ،1967ه� ��ذا م ��ن دون أن
نتحدث عن الصفقات التي قام بها داخل
أراض��ي  .»1948ولفت الطوباسي إلى أن
وفدًا من الهيئات األرثوذكسية سيلتقي
�ارج�ي��ة ال�ي��ون��ان��ي ل�ع��رض هذه
وزي��ر ال�خ� ّ
املسألة ،مؤكدًا أن ممثلي الطائفة «ضد
النهج املعادي للعرب في البطريركية».
(يو بي آي ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
لجزء من
األسد :رؤية ُواشنطن ّ
املشكلة ال تسهم في حلها
دعا الرئيس السوري بشار
األسد أمس الواليات املتحدة
إلى تكوين صورة شاملة عن
ّ
املنطقة «ألن رؤية جزء
مشاكل
ُ
من املشكلة ال تسهم في حلها».
ّ
وشدد ،خالل استقباله عضو
مجلس الشيوخ األميركي ،إلسي
هاستينغز ،على ضرورة أن
ّ
تؤدي واشنطن «دورًا لتحقيق
ّ
السالم وااللتزام به» ،مجددًا
موقف دمشق من موضوع
ّ
السالم ،على قاعدة أن «املشكلة
الحقيقية هي عدم وجود طرف
إسرائيلي مستعد للسالم».
(يو بي آي)

املعلم بحث ومشعل ّ
املصالحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية السوري،
وليد املعلم ،مع رئيس املكتب
السياسي لحركة «حماس»
خالد مشعل (الصورة) في
دمشق ،أمس ،الجهود الرامية إلى
تحقيق املصالحة الفلسطينية.
وأوضحت وكالة األنباء السورية
الحكومية «سانا» أن املعلم بحث
مع مشعل «آخر املستجدات على
الساحة الفلسطينية والجهود
الرامية إلى تحقيق املصالحة
الفلسطينية بما يحقق مصلحة
الشعب الفلسطيني ،ويساعده
على مواجهة التحديات التي
يتعرض لها جراء ممارسات
االحتالل اإلسرائيلي».
(أ ف ب)

ُ
مقتل  6أقباط يشعل
عنفًا طائفيًا في صعيد مصر
تصاعدت أعمال العنف في
مدينة نجع حمادي في صعيد
مصر ،أمس ،على خلفية مقتل
مسيحيني أقباط في هجوم
ّ
ّ6
شنه مسلحون على مركز
مطرانية املدينة .وخرجت
تظاهرات املسيحيني الغاضبني
عن سيطرة قوات األمن ،بعدما
بلغ عدد املتظاهرين ثالثة آالف،
بحسب تقديرات شهود عيان.
كانوا في املنطقة
ّوقال أشخاص ّ
إن املتظاهرين حطموا فرعًا
ألحد املصارف املصرية ومتاجر
في املدينة ،وأضرموا النار في
عدد من السيارات ،بينها سيارة
حكومية .كذلك رشقوا مسجدًا
ومقرًا لشرطة النجدة بالحجارة،
وأنزلوا صورًا للرئيس حسني
وحطموها في محافظة
مبارك
ّ
قنا .وكان مسلحون مجهولون
قد أطلقوا النيران على األقباط،
ليل أول من أمس ،أثناء خروجهم
من كنيستهم بعد احتفاالت
عيد امليالد لدى الكنيسة القبطية
األرثوذكسية.
(يو بي آي)

