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عواصم � وكاالت: اعلن املتحدث الرس����مي باسم وزارة اخلارجية املصرية 
امس ان القاهرة ترحب بالدعوات املتتالية لقادة حركة حماس بشأن الرغبة في 
حتقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية ولكنه شدد على ان الوثيقة املصرية 
غير قابلة للتعديل. وقال حس����ام زكي في بيان ان »التصريحات املتتالية من 
عدد من قادة حماس بشأن الرغبة في حتقيق املصاحلة الفلسطينية هي محل 
ترحيب«. واكد املتحدث انه من غير الوارد ادخال اي تعديل على الوثيقة معتبرا 
ان »هذا االمر من ش����أنه تعطيل املصاحلة فعليا الى اجل غير مس����مى ففتح 

الوثيقة لتعديالت من تنظيم ما يعني فتحها للجميع وهذا امر يعني العودة 
الى الوراء«. من جهة اخرى، اعلن عضو املكتب السياس����ي في حركة حماس 
محمود الزهار ان املفاوضات من اجل عملية تبادل اسرى بني احلركة واسرائيل 
والتي تش����مل اجلندي الفرنسي االسرائيلي جلعاد شاليط »انقطعت«، وذلك 
في مقابلة بثها تلفزيون )بي بي سي( امس. وقال الزهار ردا على سؤال حول 
مفاوضات تبادل االسرى »هذه العملية فشلت حتى االن.وبعد تدخل بنيامني 

نتنياهو حصل تراجع كبير ونفي. لهذا السبب كل شيء انقطع«.

مصر ترحب بموقف حماس وترفض تعديل وثيقة المصالحة

موسوي لم يعد »واثقاً« بالثورة اإليرانية ويدعو إلى تغيير الدستور
طه���ران � وكاالت: تعت���زم 
احلكومة اإليرانية تنفيذ املزيد 
من أح���كام اإلعدام قريبا بحق 
محتجني على إع���ادة انتخاب 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد لكنها لم تنجح في ردع 
املعارضة التي أصر زعيمها مير 
حسني موسوي على مواصلة 
مسيرة االحتجاج السلمي ضد 
ما أسماه ببقايا الديكتاتورية.

وأعلن مساعد رئيس السلطة 
القضائية اإليرانية سيد إبراهيم 
رئيس���ي  ان ايران »س���تعدم 
قريب���ا« 9 معارضني »معادين 
للثورة« أدينوا بالسعي لقلب 

النظام اإلسالمي.
وقال رئيسي خالل اجتماع 
سياسي في احد مساجد قم امس 
األول ان »الش���خصني اللذين 
مت إعدامهم���ا )ف���ي 28 يناير( 
واألشخاص ال� 9 الذين سيتم 
إعدامهم قريب���ا اعتقلوا خالل 

االضطرابات االخيرة«.
واضاف بحسب وكالة فارس 
ف���ان »كال منهم عل���ى ارتباط 

بتي���ار معاد للثورة وش���ارك 
في االضطرابات بهدف إطاحة 

النظام«.
وسيتقرر مصير األشخاص 
ال� 9 احملكوم���ني باإلعدام بعد 
إصدار محكمة االستئناف قرارها 

بحقهم.

الديكتاتورية الدينية

مب���وازاة ذل���ك، نقل موقع 
كلمة االلكتروني عن موسوي 
قوله بأن معركة املعارضة من 
أجل حقوق األمة مستمرة رغم 
ضغوط م���ن جانب احملافظني 
املناهضة  إلنهاء االحتجاجات 

للحكومة.
وقال موسوي ملوقع كلمة 
»احلركة اخلضراء لن تتخلى 
عن معركتها الس���لمية إلى أن 
يتم احلفاظ على حقوق الشعب، 
االعتق���االت واإلعدام���ات ذات 
الدافع السياس���ي للمحتجني 
هي ض���د القان���ون، يجب أن 
يتغير الدستور لضمان حقوق 
الشعب، االحتجاجات السلمية 

حق لإليرانيني«.
واعتب���ر في كلم���ة مطولة 
التابع  نش���رها موقع كلم���ة 
ال� 31  الذكرى  ملوسوي عشية 
للثورة اإلسالمية عام 1979 انه 
ميكن »الي���وم في ايران رصد 
األسس والعناصر التي تنبثق 
منه���ا الديكتاتوري���ة، وكذلك 

مقاومة عودة الديكتاتورية«.
وتاب���ع ان »تكمي���م أفواه 
الس���جون،  اإلع���الم، وم���لء 
والعنف في قتل الناس الذين 
يطالبون س���لميا في الشارع 
باحترام حقوقهم، أدلة على ان 
الظل���م والديكتاتورية  جذور 
السائدة في حقبة الشاه مازالت 

موجودة«.
وقال موسوي انه في البدء 
»كانت غالبية املواطنني واثقة 
من ان الثورة ستقضي على كل 
البنى التي تقود الى االستبداد 

والدكتاتورية«.
واضاف »انا نفس���ي كنت 
من هؤالء، لكنني اليوم لم اعد 
اعتقد ذلك. ال اعتقد ان الثورة 

حقق���ت أهدافه���ا«. وتابع ان 
»الدكتاتورية باسم الدين إمنا 

هي أسوأ الدكتاتوريات«.

عواقب العنف 

وتعليقا على اعتقال آالف 
املتظاهرين وص���دور أحكام 
مش���ددة بحق عش���رات منهم 
وصل���ت الى حد اإلع���دام قال 
رئيس الوزراء السابق »ميكننا 
ان نرى في كل هذا السلوك بقايا 

نظام استبدادي«.
وكان موس���وي ومه���دي 
كروب���ي وهو مرش���ح مهزوم 
الرئاسية  آخر في االنتخابات 
حثا أنصارهما على املشاركة 
في جتمع حاشد يوم 11 فبراير 
مبناسبة الذكرى ال� 31 للثورة 

اإلسالمية في إيران.
وعلى غرار موس���وي اتهم 
الرئيس االيراني السابق محمد 
خامتي احلكوم���ة بارتكاب ما 
أسماه »العنف األعمى«  محذرا 
من انه ستكون له »عواقب غير 

واضحة«.

طهران تؤكد عزمها إعدام تسعة آخرين من المعارضين قريباً

)أ.پ( إيران تسلمت من العراق جثث 9 من جنودها الذين قضوا في احلرب العراقية ـ اإليرانية 

باراك يحذّر من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وسورية
نهاية االجتماع، لنقول، وهذا رأي 
مشترك، إن الوضع في لبنان عاد 
إلى طبيعته وأن سورية وفرنسا 
بذلتا جهودا مشتركة إضافة إلى 
اجله���ود التي بذلته���ا األطراف 
اللبناني���ة الداخلية الس���تقرار 
لبنان، وان عودة لبنان إلى حياته 

الطبيعية هي مسألة وقت«.
باملقابل حذر باراك من خطر 
نشوب حرب شاملة بني إسرائيل 
وسورية في حال عدم التوصل 

الى تسوية سياسية بينهما.
املوق���ع االلكتروني  ونق���ل 
لصحيفة »جيروزاليم بوست« 
االسرائيلية عن باراك قوله في 
اجتماع س���نوي لكبار الضباط 
باجليش االسرائيلي ان اجلانبني 
س���يعودان بعد حرب كهذه الى 
املفاوضات وس���يبحثان  مائدة 
نفس املوضوعات التي يبحثانها 

منذ 15 عاما.
وقال باراك »في غياب اتفاق 
مع سورية قد نصل الى صراع 
مسلح ميكن ان ينتهي الى حرب 
كاملة. وكما هو احلال في الشرق 
االوس���ط، بعد احلرب مباشرة 
سنجلس معا ونتفاوض متاما 
على ما كنا نتفاوض عليه منذ 

15 عاما«.
وفيما يتعلق بإيران، قال باراك 
ان اجلمهورية االسالمية هي اكبر 
العاملي وبينما  تهديد للنظ���ام 
تخطط الواليات املتحدة لفرض 
مجموع���ة جديدة من العقوبات 
املشددة اال أنه من املشكوك فيه 

أن تأتي باألثر املرغوب.

هذه العالقات، عالقات مشتركة 
إلى  وبفوائد مشتركة«، مشيرا 
أنها »رسالة تقنية للغاية ألنها 
تندرج ضمن اإلعداد لزيارة رئيس 
الوزراء الفرنسي )فرانسوا فيون( 

نهاية فبراير إلى سورية«.
الرسالة  أن  وأضاف ماريني 
»تندرج أيضا في إطار عالقات 

حميمة للغاية بني الرئيسني«.
وردا على سؤال فيما إذا كانت 
املباحث���ات تطرق���ت إلى امللف 
اللبناني ق���ال ماريني »نعم في 

كما مت بحث »تطورات األوضاع 
في الشرق األوسط وخصوصا 
على الساحة الفلسطينية وأهمية 
الفلسطينية  حتقيق املصاحلة 
إضافة إلى خطورة ما تتعرض 
له األراضي الفلسطينية احملتلة 
والسيما القدس من عمليات تهويد 
وطرد للفلسطينيني«، باإلضافة 
إل���ى »عملية الس���الم املتوقفة 
املواقف  املنطق���ة في ظ���ل  في 

اإلسرائيلية«.
من جانب���ه رأى ماريني أن 

»احلصار املفروض على قطاع 
غزة يؤدي إلى نتائج عكس���ية 
وان���ه يج���ب أال يس���تمر ألنه 
باإلضاف���ة إلى نتائجه الكارثية 
الس���الم«،  فهو يضعف عملية 
معربا عن تقدير باريس للدور 
السوري في املنطقة، حسب ما 

ورد في البيان الرئاسي.
وفي تصريح للصحافيني بعد 
اللقاء قال ماريني إن الرس���الة 
الت���ي نقله���ا لألس���د »تتعلق 
مبجمل عالقاتن���ا وتبني أهمية 

دمشق ـ هدى العبود ـ غزة ـ أ.ش.أ
جدد الرئيس السوري بشار 
األسد التأكيد على أهمية الدور 
الترك���ي في عملية الس���الم مع 
اس���رائيل وأهمي���ة وجود دور 
فرنس���ي مكمل له في حني حذر 
وزير الدفاع االس���رائيلي ايهود 
باراك من خطر نش���وب حرب 

شاملة بني بالده ودمشق.
ج���اء حدي���ث االس���د خالل 
املباحث���ات الت���ي عقدها أمس 
الرئيس  في دمشق مع مبعوث 
الفرنس���ي إلى سورية � رئيس 
مجموع���ة الصداق���ة البرملانية 
الس���ورية فيليب  الفرنس���ية 

ماريني.
ونقل ماريني للرئيس السوري 
رسالة من نظيره الفرنسي نيكوال 

ساركوزي.
وذكر بيان رئاس���ي سوري 
أن الرس���الة »تتعلق بالعالقات 
البلدين الصديقني  الثنائية بني 
إلى  وآف���اق تطويره���ا إضافة 
عدد م���ن القضايا ذات االهتمام 

املشترك«.
وبح���ث اجلانبان، بحس���ب 
البي���ان، »املراحل املتقدمة التي 
قطعتها العالق���ات بني البلدين 
والسيما في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والرغبة املشتركة 
في تطويرها مبا يعكس اإلرادة 
السياسية لدى قيادتي البلدين 
واالتفاقيات التي يجرى التحضير 
لتوقيعها خ���الل زيارة رئيس 
الوزراء الفرنسي لسورية الشهر 

القادم«.

دمشق تعتبر الدور الفرنسي مكمالً لدور تركيا في عملية السالم 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
ح����ذر تقرير ص����ادر عن 
القومية للدفاع في  اجلامعة 
الواليات املتحدة من احتماالت 
انزالق العراق الى حافة احلرب 
االهلية مجددا على اثر التقلبات 
السياسية وأعمال العنف التي 
ترافق االقتراب من االنتخابات 

البرملانية الشهر املقبل.
وقال التقرير الذي اطلعت 
»األنباء« على نسخة منه من 
وزارة الدفاع االميركية ان منع 
مرشحني من تيارات معينة 
واستثمار املنظمات االرهابية 
الع���راق لالضطرابات  ف���ي 
السياس���ية بالقيام باعمال 
عن���ف كبي���رة وتدخل دول 
اخرى في اوضاع العراق تهدد 
التماسك االجتماعي في البالد 
وتؤدي الى تأجيج املش���اعر 

الطائفية.
التقري����ر »في  واض����اف 
الراهن����ة ال توجد  اللحظ����ة 
اس����تراتيجية واضحة لدى 

احلكومة العراقية ملواجهة هذا 
التصدع في االوضاع السياسية 
واالجتماعية، بل ان هناك أطرافا 
حكومية وخارج احلكومة جتد 
في تأجيج الفوارق الطائفية 
حتقيق����ا ملصالح سياس����ية 

قصيرة املدى«.

قوى األمن ليست محايدة

وذكر ان السلطات االمنية 
ليس طرفا محايدا ال صلة له 
بالقوى السياسية املتنافسة، 
واضاف »فيم����ا يفترض ان 
تلعب قوات األمن دورا ثابتا في 
احلفاظ على االستقرار واألمن 
وبسط سلطة الدولة، فإن تلك 
القوات تخضع الستقطابات 
سياسية وطائفية حادة جتعلها 
في كثير من االحيان غير فعالة 
في مواجه����ة العنف الطائفي 

والسياسي املتجدد«.
وأوض����ح التقرير ان على 
الوالي����ات املتح����دة ان تبلغ 
رئيس الوزراء العراقي نوري 

املالكي بتبعات ما وصفته ب� 
»السياس����ة اخلش����نة« التي 
تتبعه����ا احلكومة مع بعض 
التي����ارات السياس����ية ف����ي 
العراق وبالتأثيرات احملتملة 
على الوضع الداخلي في البلد 
وأض����اف »لقد أوضح رئيس 
احلكومة الكردية في العراق 
خ����الل محاض����رة ألقاها في 
واشنطن ان املواجهات الطائفية 
في العراق تهدد البالد باالنزالق 
مجددا الى حافة احلرب االهلية. 
ويتعني على الواليات املتحدة 
ان توضح ألطراف املواجهة ان 
مثل تلك احلروب تنتهي دون 

منتصر«.
وحذر التقرير من حتول اية 
مواجهات داخلية في العراق 
الى حرب اقليمية واضاف »ان 
الفوضى في العراق ستبرهن 
على صعوبة احتوائها لفترة 
طويل����ة. ذلك انها س����تتيح 
للقاعدة ومليليشيات موالية 
العم����ال  إلي����ران وحل����زب 

الكردس����تاني الع����ودة بقوة 
الى االمس����اك بزمام املبادرة 
في تش����كيل مجرى االحداث 
بالعراق والبد ان يقود ذلك الى 
تدخالت من دول وقوى اخرى 
مجاورة للعراق وغير مجاورة 
له بالتدخل. بل ان االشتباكات 
قد متتد الى اجلالية العراقية 
في املهجر ومن ثم تؤدي الى 
تبعات اكبر مما ميكن ان يحدث 

داخل احلدود العراقية«.

تحذير من حدوث انقالب

وأشار التقرير الى مخاطر 
حدوث انقالب عس����كري في 
العراق يهدف الى اقرار النظام 
ومنع االن����زالق نحو احلرب 
االهلية او تقسيم البالد واضاف 
»لقد أقدم العراقيون حتى اآلن 
على اتخاذ خطوات مشجعة 
نحو بناء جتربة دميوقراطية. 
وفيم����ا كان ينبغي للصيغة 
الدميوقراطي����ة ان تؤطر أي 
مشاحنات طائفية وحتول دون 

انزالقها الى مواجهات عنيفة 
فان هذه الصيغة تستخدم من 
بعض القوى لدعم التوجهات 
الطائفي����ة ولي����س لكبحها. 
وميكن في هذه احلالة ان جتد 
قوى عراقية ان مصلحة البالد 
استبدال الصيغة الدميوقراطية 
بصيغ����ة اخرى لن تكون في 
مصلحة العراق وشعبه على 

االمد الطويل«.
التقري����ر ان على  وق����ال 
الواليات املتحدة ان تتجنب 
اي تدخل عل����ى اي نحو في 
النزاعات العراقية احلالية غير 
انه اضاف »من الضروري ان 
نقوم بدور في ايضاح املخاطر 
التحدث  لكل من نس����تطيع 
اليهم في العراق. اال ان علينا 
في نفس الوق����ت ان نوضح 
اننا متمس����كون باالنسحاب 
العراق في املوعد احملدد  من 
ف����ي اتفاقية وض����ع القوات 
املوقعة بيننا وبني احلكومة 

العراقية«.

أشار إلى مخاطر تحّول المواجهات الطائفية إلى نزاع إقليمي 

تقرير عسكري أميركي يحّذر من عودة العراق إلى الحرب األهلية

عواصم - د.ب.أ: ذكرت تقارير إسرائيلية 
ــفير تركيا لدى إسرائيل أحمد أوغوز  أن س
ــليكول طلب امس من وزارة اخلارجية  تش
ــه. إال ان  ــام منصب ــاء مه ــرة إنه ــي أنق ف
اخلارجية التركية نفت املعلومات واكدت ان 

السفير باق في منصبه.
ــرائيلية أن  ــك رأت اإلذاعة اإلس قبل ذل
ــية املفاجئة« من قبل  »اخلطوة الديبلوماس
ــفير التركي »تأتي عقب اإلذالل العلني  الس
الذي تعرض له من قبل نائب وزير اخلارجية 

داني ايالون قبل حوالي الشهر«.
ــر عن مصادر في وزارة  ونقلت التقاري
اخلارجية ان السفير التركي سيعني على ما 

يبدو سفيرا لبالده لدى ايطاليا.
ــي قوبل  ــيئة الت ــة الس ــت املعامل وكان

ــارت توترا في  ــي قد أث ــفير الترك بها الس
العالقات بني تركيا وإسرائيل واضطر نائب 
ــميا امام ــر اخلارجية الى االعتذار رس  وزي
ــارت التقارير إلى أن السفير  السفير. وأش
ــعوره  ــه املفاجئة لش ــي اتخذ خطوت الترك
ــى مواصلة العمل مع  ــه لم يعد يقدر عل بان
وزارة اخلارجية االسرائيلية في ظل االذالل 
الذي تعرض له. وأضافت اإلذاعة أن ايالون 
ــفه  ــذا النبأ باإلعراب عن أس ــب على ه عق
ــه يحترم  ــفير التركي وقال ان ــرار الس لق
ــفير ويأمل في اال يؤدي ذلك الى  قرار الس
ــني البلدين، ووصف  ــاس بالعالقات ب املس
ــة داخلية، ومن  ــألة تركي اخلطوة بانها مس
املقرر أن يجتمع أيالون خالل األيام القليلة 

املقبلة مع وزير اخلارجية التركي.

تركيا تنفي طلب سفيرها لدى إسرائيل إنهاء مهامه

الحوثيون يلتزمون بشرط صنعاء السادس  
ويتعهدون بعدم استهداف السعودية

أوباما يلّوح بمزيد من الضغوط على السودان: 
أميركا ستحارب اإلرهاب على جميع الجبهات

الدم���اء وجتنيب البل���د املزيد 
م���ن الضغوط���ات واملؤامرات 
اخلارجي���ة وعلى الطرف الذي 
يتالعب بااللفاظ ويختلق الذرائع 
ويضع املزيد من العوائق من أجل 
استمرار احلرب حتمل املسؤولية 

الكاملة«.
ف���ي غضون ذل���ك، وصل 
الرئيس األفغاني حامد كرزاي 
الى السعودية امس للقاء خادم 
احلرم���ني امللك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز امال في مساعدته 

للتواصل مع حركة طالبان.
وذكر القصر الرئاس���ي في 
كابول في بيان ان احملادثات مع 
خادم احلرمني بشأن »املصاحلة 
الوطنية في أفغانس���تان وفي 

املنطقة«.

وجود عدد كبير من املعتقلني هناك 
بعضهم خطير جدا وبعضهم اعتقل 
من دون قرار من احملكمة، مشيرا 
إلى انه »يجب تقييم هذه احلاالت 
كل على حدة لتحديد فئاتها والقيام 
بذلك بطريقة حتترم معايير الدقة 
القانونية«. والسبب الثاني الذي 
ذكره أوباما لتأخر إغالق املعتقل 
هو وجود معارضة سياسية لنقل 
املعتقلني إلى سجون داخل األراضي 

األميركية.

ان »ملف االس���رى السعوديني 
ليس بعائ���ق بحال وجود نية 
للس���الم فيمكن حل هذا امللف 

بتبادل األسرى«.
وكان احلوثي اعلن السبت 
املاضي ان التمرد يلتزم »خمسة 
شروط« وضعتها صنعاء لوقف 

احلرب في شمال اليمن.
اال ان صنعاء ردت بالتأكيد 
على ان الش���روط ستة مشددة 
خصوص���ا عل���ى التعهد بعدم 
الس���عودية  مهاجمة االراضي 
الس���عوديني  واالف���راج ع���ن 
واليمني���ني الذي���ن يحتجزهم 

عناصر التمرد.
وقال احلوثي »لقد انصفنا 
اجلميع وقدمن���ا من جانبنا ما 
ميك���ن ان نقدمه من اجل حقن 

وفي املناطق احلدودية الباكستانية 
حيث يلجأ اإلرهابيون«.

وأض����اف ان »اإلرهابي����ني« 
انتش����روا في أماك����ن مثل اليمن 
والصوم����ال ونح����ن نعم����ل مع 
ش����ركائنا الدوليني حملاولة احلد 
من عملياتهم وتفكيك شبكاتهم 

في تلك املناطق«.
وتوقف أوباما عند أسباب تأخر 
إغالق معتقل غوانتانامو في كوبا 
وقال إن من بني هذه األسباب هو 

عواصم � ا.ف.پ: اكد زعيم 
املتمردين احلوثيني في شمال 
اليمن عبدامللك احلوثي في بيان 
نش���ر امس على االنترنت ان 
املتمردين ملتزمون بشروط 
صنعاء النهاء احلرب مبا في ذلك 
شرط االلتزام بعدم استهداف 

االراضي السعودية.
وجاء في البيان »بخصوص 
موقفنا من االراضي السعودية 
فق���د مت االع���الن عن���ه ضمن 
مبادرتنا امليدانية والتي مت من 
خاللها انس���حابنا من االراضي 
السعودية وتوقف احلرب من 

طرفنا«.
ل���م يعتد  واض���اف »طاملا 
علينا فلن نس���تهدف احدا بأي 
ش���كل من األشكال« مشيرا الى 

� يو.بي.آي: حذر  واش����نطن 
الرئيس األميركي ب����اراك أوباما 
احلكومة السودانية من مزيد من 
الضغوط عليها إذا لم تتعاون مع 
مساعي السالم في إقليم دارفور 
داعي����ا إل����ى محارب����ة املنظمات 
اإلرهابي����ة باألف����كار إلى جانب 

العمليات العسكرية.
وقال أوباما في لقاء على موقع 
»يوتيوب« اإللكتروني »سنواصل 
ممارسة الضغوط على احلكومة 
السودانية. في حال لم تتعاون مع 
جهود السالم سيكون من املناسب 
أن نستخلص بأن سياسة التواصل 
معها لم تنجح. وسيكون علينا 
أن منارس ضغوطا إضافية على 

السودان حتى نحقق أهدافنا«.
غير أنه أعرب عن أمله »بأن 
نتمكن من التوسط للتوصل إلى 
اتفاقيات مع جميع األطراف املعنية 
بالتعامل مع الكارثة اإلنس����انية 

الهائلة في هذه املنطقة«.
وفي موض����وع احلرب على 
اإلرهاب قال الرئيس األميركي ان 
على الواليات املتحدة »أن حتارب 
اإلرهاب على جميع اجلبهات وبكل 
الوسائل امللموسة في أفغانستان 

كرزاي في الرياض طلباً لوساطة خادم الحرمين

)رويترز( الرئيس االفغاني حامد كرزاي لدى وصوله جدة في بداية زيارته إلى السعودية وفي استقباله األمير مشعل بن ماجد 
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