
الثالثاء
15  سبتمبر 2009

العربية42
والعالمية

عواصمـ  وكاالت: كشف املتحدث باسم حركة حماس غازي 
حمد امس ان مســـؤولني من دول االحتاد األوروبي يجرون 
محادثات بشكل اسبوعي مع اعضاء من احلركة على الرغم 
من احلظر املفروض من االحتـــاد األوروبي على اي اتصال 

ديبلوماسي مع »حماس«.
وقال حمد في مقابلة هاتفية مع موقع »إي يو اوبزرفر« 
االلكتروني »نلتقي العديد من املسؤولني من فرنسا واسبانيا 

وأملانيا وايطاليا وبريطانيا ولوكســـمبورغ وبعد االجتماع 
بهم لعدة ساعات واالستماع الينا يفهمون الصورة احلقيقية 

حلركة حماس«.
وأضاف »ليس من بني أي من هؤالء املسؤولني وزراء في 
حكوماتهم ولكن بعضهم سفراء والبعض اآلخر مساعدون 
لهم« مشيرا الى ان بعض هؤالء املسؤولني »قريبون جدا من 

رؤساء بلدانهم او من وزراء خارجيتهم«.

مسؤولون أوروبيون يجرون محادثات دورية مع أعضاء من حماس

اتهم أوباما بالعجز عن وقف الحرب وحّذر واشنطن من حرب استنزاف 

محكمة الثورة اإليرانية تتهم 6 من المحتجين بتلقي دعم أميركي عبر اإلنترنت

بن الدن »المنهك« لألميركيين: تفجيرات 11 سبتمبر جاءت ردًا على دعمكم إلسرائيل

استئناف المفاوضات بين إيران والدول الست  مطلع أكتوبر وطهران متمسكة بمقترحاتها
طهران ـ رويترز ـ كونا ـ ا.ف.پ:  تطور جديد طرأ 
علـــى األزمة »النووية« بني ايـــران والغرب أمس مع 
االعالن عن موعد االجتماع بني ممثليها وممثلي الدول 
الست الكبرى في االول من اكتوبر املقبل ملناقشة امللف 
النووي االيراني، على ما افادت وكالة االنباء الطالبية 

االيرانية )ايسنا( أمس.
واعلنت الوكالة ان القرار جاء خالل مكاملة هاتفية 
بني خافيير ســـوالنا املمثل االعلى لسياســـة االحتاد 
االوروبي اخلارجية وسعيد جليلي سكرتير املجلس 
االعلى لالمـــن القومي، حيث اتفقـــا على »ان يلتقي 
ممثلو ايران ومجموعة 5+1 في االول من اكتوبر لبحث 

مجموعة االقتراحات االيرانية«.
وقد أكد مكتب سوالنا املوعد في االول من أكتوبر 

حول ملفها النووي.
 وقالت كريســـتينا غاالش املتحدثة باسم سوالنا 
»هذا الصباح اجرينا اتفاقا مع االيرانيني لعقد اجتماع 

في االول من اكتوبر« في مكان لم يحدد بعد.
وســـيعقد اللقاء على االرجح على مستوى املدراء 
السياسيني لكل من ايران من جهة والواليات املتحدة 
وروســـيا والصني وبريطانيا اضافـــة الى أملانيا من 

جهة أخرى.
بيد ان املتحدث باســـم اخلارجية االيراني حسن 
قشقاوي أكد أمس أن احلوار مع الغرب سيجري على 

أساس املقترحات اإليرانية مجددا التأكيد على ان طهران 
لن تتفاوض على حقوقها القانونية »املؤكدة«.

ونقل »تلفزيون العالم« اإليراني عن قشقاوي قوله 
فـــي مؤمتره الصحافي األســـبوعي أمس »ان احلوار 
املقرر مع الغرب ســـيجري على أســـاس املقترحات 

اإليرانية«.
وأضاف »ان الرأي العام العاملي يتطلع الى مفاوضات 
تخدم اإلنسانية واملصالح العاملية«، مؤكدا »ضرورة 
معاجلة جميع القضايا مـــن خالل احلوار والصداقة 

والتفاهم«.
وجدد املتحدث تأكيد بالده الدعوة الى إزالة جميع 

أسلحة الدمار الشامل.
وتطرق قشـــقاوي الى محادثات وزير اخلارجية 
التركي احمد داود اوغلو مع املسؤولني اإليرانيني في 
طهران مؤخرا موضحا ان اوغلو نفى استعداد بالده 

استضافة اجتماع إيران مع مجموعة الدول الست.
مبوازاة ذلك، بدأت في طهران أمس اجللسة العلنية 
اخلامسة حملاكمة مجموعة اخرى من املتورطني بإثارة 
االضطرابات التي أعقبت نتائج االنتخابات الرئاسية 

االخيرة.
ومثل أمام محكمة الثورة في هذه اجللســـة 6 من 
املتهمني بالضلوع في اثارة اعمال العنف واالضطرابات 

اثر اعالن فوز محمود احمدي جناد.

وطلب القاضي في بداية اجللسة من جميع وسائل 
االعالم عدم ذكر اسماء املتهمني لدى تغطيتها ملجريات 
احملاكمة داعيا في الوقت نفســـه املتهمني الى مراعاة 

االخالق واألدب والقانون لدى الدفاع عن انفسهم.
كما طلب من املتهمني عدم احلديث خالفا للحقيقة 
وجتنب ذكر اسماء االشـــخاص غير املتواجدين في 
احملكمة قائال »في حال تطلب االمر ستستمع احملكمة 

لهم وحملاميهم في جلسة غير علنية«.
من جهتها، قالت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية إن االشخاص الستة الذين مثلوا في قفص 
االتهام أمس من بينهم عبداهلل مؤمني وهو ناشـــط 

طالبي معروف.
وركزت صحيفة االتهام التي قرئت في احملكمة على 
»تقارير مزيفة« انتشـــرت عبر االنترنت في محاولة 

اثارة االضطرابات.
وقالت مشـــيرة إلى الدعم املالي األميركي ملثل هذا 
النشـــاط »دائما ما تواجه الثورة اإلسالمية اإليرانية 
حربا نفسية وبرامج دعائية مدمرة من جانب خصوم 

داخل وخارج البالد«.
ونقلت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء عن صحيفة 
االتهام قولها »استخدموا كل التكنولوجيات احلديثة 
من أجل الوصـــول إلى أهدافهم مبا في ذلك االنترنت 

كانت واحدة من أهم الوسائل لتحريض الناس«.

األمير تركي الفيصل: المملكة سترفض أي تقارب
 مع إسرائيل  قبل عودة  جميع األراضي المحتلة

 الياباني يوكيا أمانو مديرًا عامًا
لـ »الذرية« خلفاً للبرادعي 

ڤييناـ  د.ب.أ: عني املؤمتر العام للدول الـ 
150 اعضاء الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
رســـميا أمس املندوب الياباني يوكيا امانو 
مديرا عاما جديـــدا للوكالة لوالية من اربع 
سنوات ليخلف محمد البرادعي اعتبارا من 

ديسمبر املقبل.
وفي املؤمتـــر العام للوكالـــة في مقرها 
بڤيينا أيدت الدول األعضاء باإلجماع أمانو 
الـــذي حصل في يونيو املاضي على أغلبية 
أصوات مجلس محافظي الوكالة بعد عملية 

انتخابية طويلة.
وقال البرادعي قبل وقت قصير من تعيني 
أمانو »أثق بأنه سيقود الوكالة برؤية ثاقبة 

ونزاهة وشجاعة«.

في حــــني أن اململكة أطلقت 
امللك  اثنتني، أوالهما خطة 
فهد بن عبدالعزيز، للسالم 
في العــــام 1982 وثانيتهما 
مبــــادرة خــــادم احلرمــــني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز للسالم في العام 
2002، وكلتاهما حظيتا بدعم 

عربي وجتاهل إسرائيلي.
الفيصــــل بان  وعقــــب 
اخلطوة األولى نحو السالم 
وحــــل الدولتني، تتمثل في 
إزالة املستوطنات في الضفة 
الغربية كافة، وممارســــة 
املجتمع الدولي، في الوقت 
نفسه، ضغطا على تل أبيب 
للتخلي عن جميع األراضي 

العربية احملتلة.
وخلــــص إلــــى أن دول 
املنطقــــة ال تريد مزيدا من 
الدمــــاء، ولكن، رغم  إراقة 
رغبتها في الســــالم، فإنها 
لن تتســــامح فيمــــا يرقى 
اللصوصيــــة، داعيا  إلــــى 
التوقف عن ممارســــة  إلى 
الضغوط علــــى تلك الدول 
ملكافأة إسرائيل على إعادة 
أراض سلبتها في السابق.

)حماس( الــــذي يدعو إلى 
تدمير إسرائيل، ويتخذونه 
دليال على املوقف الفلسطيني 
نحو حل الدولتني من دون 
أن يلتفتوا إلى عدم شرعية 
االحتالل اإلسرائيلي نفسه، 
مضيفا أن إسرائيل لم تقدم 
أي خطة سالم على اإلطالق، 

التطبيع قبل عودة األراضي 
إلى أصحابها، من شأنه أن 
الدولي،  القانــــون  يقوض 
ومن ثم يغض الطرف عن 

املمارسات الال أخالقية.
وأشــــار إلى أن املؤيدين 
إلسرائيل يتشدقون مبيثاق 
حركة املقاومة اإلســــالمية 

عواصمـ  وكاالت: ردا على 
الضغوط األميركية والغربية 
التــــي متارس علــــى الدول 
العربية لتبني خطوات فاعلة 
حيال اسرائيل، اشترط األمير 
الفيصل،  السعودي تركي 
تخلي إســــرائيل عن جميع 
األراضي العربية احملتلة في 
فلسطني وسورية ولبنان قبل 

االعتراف اإلقليمي بها.
صحيفــــة  وأشــــارت 
»نيويورك تاميز« إلى تلميح 
الفيصل إلى أن اململكة هي 
مهد اإلسالم وموطن احلرمني 
الشريفني، وهي كذلك قوة 
الطاقة وزعيمة  عظمى في 
العربي  فعليــــة للعاملــــني 

واإلسالمي.
ولذلك، فإنها ســــتتقيد 
بأعلى معايير العدل والقانون، 
وســــترفض أي تقارب مع 
إسرائيل حتى تنهي األخيرة 
القانوني  احتاللهــــا غيــــر 
للضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات اجلوالن السورية 
 ومزارع شــــبعا في لبنان.
وأضــــاف ان تبني الرياض 
خلطوات ديبلوماسية نحو 

عواصم ـ وكاالت: أكد أســــامة 
بن الدن زعيم تنظيم القاعدة في 
تسجيل صوتي جديد منسوب إليه 
مبناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر 
أن أسباب هذه الهجمات تعود الى 
دعم الواليات املتحدة إلسرائيل التي 
حتتل فلســــطني، باإلضافة ملظالم 
أخرى عبر اإلدارات املتعاقبة على 

حكم البيت األبيض.
وأشار التسجيل الذي نشر على 
مواقع االنترنت إلى اخلطاب الذي 
ألقاه أوباما في القاهرة في يونيو 
مما يشير إلى أن الرسالة سجلت 
في وقت الحق للخطاب. وتطرق 
بن الدن في التســــجيل أيضا فيما 
يبدو لالنتقادات التي وجهها الرئيس 
األميركي األسبق جيمي كارتر في 
يونيو للهجوم اإلســــرائيلي على 
قطاع غزة بنهايــــة العام املاضي 

وبداية العام احلالي.
وقــــال إن الرئيــــس األميركي 
باراك أوباما أقر اخيرا في خطابه 
من القاهــــرة مبعانــــاة أهلنا في 
فلسطني الواقعني حتت االحتالل 
واحلصار. ودعا االميركيني قائال 
»آن األوان أن تتحرروا من اخلوف 
واالرهاب الفكري الذي ميارســــه 
عليكم احملافظون اجلدد واللوبي 

اإلسرائيلي«.
وأضاف »أن الرئيس األميركي 
األســــبق جيمي كارتر حتدث عن 
عنصرية اإلسرائيليني ضد أهلنا في 
فلسطني، وكذلك حتدث قبل اسابيع 
اثناء زيارته لغزة املدمرة احملاصرة، 
وقال إن سكان غزة يتعامل معهم 
االحتالل االسرائيلي كحيوانات أكثر 

من كونهم بشرًا«.
وأوضح بن الدن أنه على استعداد 
للتجاوب مع التغيير إن قرر ذلك 
الشعب األميركي وفق سياقات سبق 

أفغانستان لدعم احلكومة األفغانية 
ضد حركة طالبــــان وحلفائها في 
تنظيــــم القاعدة والدعــــم املوجه 
لباكستان التي تواجه أعمال عنف 

يشنها املتشددون.
وتابع بــــن الدن متوعدا »فإن 
أوقفتم احلرب فبها واما إن كانت 
األخرى فليس أمامنا بد من مواصلة 
حرب االستنزاف لكم على جميع 
احملاور املمكنــــة ان اخترمت أمنكم 
وإيقاف احلروب، وهذا ما أظهرته 
استطالعات الرأي فهذا يقتضي منكم 
العمل علــــى األخذ بأيدي العابثني 
بأمننا من طرفكم ونحن مستعدون 

للتجاوب مع هذا اخليار«.
وأشار إلى أن الوجوه فقط هي 
التي تغيرت فــــي البيت األبيض 
مضيفا »أوباما رجل مستضعف ولن 
يستطيع ايقاف احلرب كما وعد«. 
وبعد بث الرسالة قال محللون ان 

ذكرها، موضحا أن الرئيس أوباما 
أبقى على نفس الفريق العسكري 
لسلفه جورج بوش الذي يسوق 

للحروب.
وخّير زعيم تنظيــــم القاعدة 
األميركيــــني بني أمنهــــم ودمائهم 
وأبنائهــــم وأموالهــــم ووظائفهم 
وبيوتهــــم واقتصادهم وبني أمن 
اإلسرائيليني وأبنائهم واقتصادهم، 
منتقدا إبقاء الرئيس األميركي باراك 
أوبامــــا على رجال ديك تشــــيني 
وجورج بوش من القيادات العليا 
في وزارة الدفاع، كروبرت غيتس 
ومايك مولــــن وديڤيد باتريوس، 
معتبرا أن العقالء يعرفون أن أوباما 
رجل مستضعف ولن يستطيع أن 

يوقف احلرب كما وعد.
الرسالة التي كان عنوانها »بيان 
إلى الشعب األميركي« أشارت الى 
العمليات العسكرية األميركية في 

زعيم القاعدة بدا في رسالته اجلديدة 
رجال ضعيفا منهكا مطاردا ويبحث 

عن مخرج وطوق جناة.
وقال ضياء رشوان احد املختصني 
البارزين في قضايا االرهاب »في هذه 
الرسالة نهج مختلف نسبيا هناك 
حتول واجتاه تبريري ألحداث 11 
سبتمبر. هناك تركيز على التبرير 
وال يوجد تهديد« واشار رشوان الى 
ان بن الدن وبخالف عادته »لم يحي 
الشهداء الـ 19 وغزوة سبتمبر ولم 

يقل انه يفخر بهم«.
والحظ ان رســــالة بــــن الدن 
جاءت بعد ثالثة اسابيع من خطاب 
للمسؤول الثاني في القاعدة امين 
الظواهري ركز فيه »على احلرب 
في وادي سوات )شمال باكستان( 
الذي كان الفتا للغاية، خاصة من 
ناحية حجم اآليات القرآنية وحجم 
الدعاء والدعوة الى وحدة الصف 
الداخلي«. أما احمللل الســــعودي 
انور عشقي رئيس مركز الشرق 
االوسط للدراسات االستراتيجية 
فــــي جدة، فقد كان قاطعا اكثر في 

تأكيده ضعف بن الدن.
وقــــال »ألول مرة أرى بن الدن 
بهذا الضعــــف« مشــــيرا الى انه 
يعرفه »شــــخصيا قبل ان يخرج 
الى الســــودان«. واضاف عشــــقي 
»هذا يدل على انه في موقف حرج، 
خصوصا اننا سمعنا انه بدأ يشعر 
بالضغط عليه من قبل طالبان وذهب 
الى باكســــتان و)أنصاره( العرب 
في باكســــتان خرجوا الى اليمن 
والصومال بــــن الدن بدأ يتعرض 
لعملية تفكيــــك جلماعته نتيجة 

الضربات القوية التي تلقتها«.
وأكد احمللل السعودي ان زعيم 
القاعدة »يبحث عن مخرج لوقف 

هذه العمليات«.

املدير العام اجلديدلـ »الذرية« الياباني يوكيا امانو

األمير تركي الفيصل

أحد اقرباء راشق احلذاء على بوش منتظر الزيدي يحمل صورته بانتظار االفراج عنه أمام السجن قبل أن تعلن محكمة الكرخ تأجيل 
اطالق سراحه إلى اليوم                     )أ.پ(

الصورة التي وزعت على االنترنت برفقة رسالة زعيم القاعدة أسامة بن الدن أمس     )أ.پ(

5 جهات سياسية وعشائرية تنضم رسميًا لتيار المشهداني

حكومة المالكي تدعو الحتواء الموقف مع سورية عبر الحوار
بغـــداد ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ: مازال التخبط يحيط 
مبوقف القيادة العراقيـــة ازاء تفجيرات األربعاء 
األسود الشهر املاضي فبعد اتهامات رئاسة احلكومة 
الصريحة لدمشق بالتورط ورفض مجلس الرئاسة 
هذه االتهامات، جدد عادل عبداملهدي نائب الرئيس 
العراقـــي اتهام تنظيـــم القاعـــدة بالوقوف وراء 
التفجيرات التي استهدفت وزارتي اخلارجية واملالية 
وأوقعت املئات بني قتيل وجريح، مشـــيرا الى أن 

تصعيد احلكومة ضد سورية »غير مبرر«.
ونسبت صحيفة )املدى( العراقية املستقلة الى 
عبداملهدي قوله إن »التحقيقات الرسمية تشير الى 
تورط القاعدة وان التصعيد مع سورية غير مبرر 

ألن وجود البعثيني فيها ليس باجلديد«.
وأضاف »أن اتهام احلكومة العراقية لسورية هو 
محاولة منها لتغطية الضعف الواضح واملوجود 
في أجهزتها األمنية وإعاقة التحقيقات التي طالبت 

بها جلنة األمن والدفاع في مجلس النواب«.
وأوضـــح عبداملهدي »من حق هيئة الرئاســـة 
العراقية التدخل وفقا للدستور وايقاف مثل تلك 
التجاوزات، لكن في األمور اجلدية يتطلب احلسم 
وعدم املجاملة وإذا عد البعض موقفنا هذا معركة 
انتخابيـــة فليكن املهم ال عودة للتفرد بالســـلطة 

واالستبداد مرة أخرى«.
بدوره قال املتحدث الرســـمي باسم احلكومة 
العراقية علي الدباغ أمس ان بغداد تفضل احتواء 

املوقف مع دمشق عن »طريق احلوار«، مؤكدا ان 
وفدا أمنيا سيشـــارك في اجتماع امني في انقرة 

اليوم لتقدمي »أدلة واثباتات«.
واضـــاف املتحدث »للعـــراق رغبة في احتواء 
املوقف مع ســـورية عن طريق احلوار، ويريد ان 

يعطي دورا للحوار حلل األزمات مع سورية«.
وتابـــع ان »وفدا عراقيا ســـيتوجه الى انقرة 
برئاســـة وكيل وزير الداخليـــة ويضم الوزارات 
االمنية وســـيقوم بتقدمي الدالئل واالثباتات التي 

ميلكها العراق عن تفجيرات االربعاء الدامي«.
وردا على سؤال حول طبيعة االدلة واالثباتات، 
قال الدباغ »انها اعترافات واتصاالت ومتويل ودعم 
لوجستي من قبل مجموعات مقيمة في سورية لها 

عالقة مع القاعدة«.
 في شأن عراقي آخر، أعلن التيار الذي يقوده 
رئيس مجلس النواب السابق د.محمود املشهداني 
عن تزايد اعداد اجلهات السياســـية املنضمة اليه 
املقبلة  البرملانية  اســـتعدادا خلوض االنتخابات 

واملقررة في يناير املقبل.
ونقل بيان صـــدر أمس عن القيادي في التيار 
عبدالرسول الساعدي قوله »ان حركة صدر العراق 
وحزب العمال الدميوقراطي واحلزب العربي ورابطة 
السادة الشـــرع في عموم العراق ورابطة حتالف 
العشـــائر العراقية في املنطقة الشمالية نينوى 

انضمت رسميا للتيار الوطني«.

الكونغرس منقسم حول زيادة القوات

أوباما يواجه معارضة ديموقراطية
ودعم جمهوري لسياسته في أفغانستان

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
يتأهب الكونغرس األميركي لبدء حملة منظمة تهدف الى إجهاض 
دعوات القادة العســـكريني في الپنتاغون لزيـــادة عدد القوات في 
افغانستان. وقال عدد من ابرز اعضاء املجلس التشريعي في برامج 
تلفزيونية مختلفة أول من امس انهم سيعارضون زيادة القوات في 

أفغانستان بصرف النظر عن مسار املواجهات التي تدور هناك.
وقالت رئيســـة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان لديها شكوكا 
قويـــة في إمكانية ان يتبنى الدميوقراطيـــون في املجلس طلبا من 
اإلدارة بزيادة أعداد القوات. وأضافت »كثيرون يعتقدون ان إرسال 
املزيد من القوات لن يؤدي الـــى احداث تغيير جوهري في طبيعة 
املوقف هناك. ولدى هؤالء منطق مقنع لتفســـير موقفهم ذلك. وأنا 

شخصيا اعتقد انه ال يوجد حل عسكري للمواجهة هناك«.
وتابعت بيلوســـي التي تعد أقوى األعضـــاء الدميوقراطيني في 
املجلس التشـــريعي »ال أرى ان احلكومة األفغانية تقوم مبا عليها 
للبحث عن حلول سياســـية. وهناك في افغانســـتان من يعتقدون 
ان األمر الواقع مناســـب لهم متاما فيما نتحمل نحن الثمن باالرواح 
واالموال. اعتقد اننا بحاجة الى البحث عن اســـتراتيجية بديلة ملا 

يدعو اليه البعض من زيادة القوات«.
وكانت املفارقة هي ان سياسة اإلدارة التي تتجه الى زيادة القوات 
كما يبدو من تصريحات مسؤوليها ال جتد الدعم إال من اعضاء احلزب 
املعارض. فقد أعرب بعض ابرز اجلمهوريني عن دعمهم ألي خطوة 
تتخذها االدارة في اجتاه إحلاق الهزمية بطالبان ومن يدعمونها في 
افغانســـتان. وعبر السيناتور جون ماكني عن موقف زمالئه بقوله 
»اذا تقدم قائد القوات في افغانســـتان اجلنرال ستانلي ماكريستل 

بطلب لزيادة عدد القوات في افغانستان فسادعمه في ذلك«.


