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 مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في إيران
 طهرانـ  رويترز: جتري إيران جولة ثانية من احملادثات 
مع القوى العاملية حول برنامجها النووي املتنازع عليه 
لكن اآلمال فـــي إحراز تقدم باتت محدودة نظرا إلصرار 
إيران على أن حقها في تخصيـــب اليورانيوم «ال يقبل 

التفاوض».
  النتيجة الوحيدة امللموسة لالجتماع األول بني إيران 
والقوى الســـت الكبرى بجنيڤ في ديسمبر املاضي هو 
مواصلة احملادثات في تركيـــا وقد تتطلع إيران لتركيا 

ملساعدتها في تخفيف الضغوط الدولية املتزايدة.
  وأقدم الرئيس اإليرانـــي محمود أحمدي جناد على لعبة خطيرة 
في الشهر املاضي بإظهار أنه صاحب اليد العليا في مواجهة منافسيه 
السياســـيني بعزله لوزير خارجيته منوچهر متكي الذي هو حليف 
مقرب لعلي الريجاني رئيس البرملان وهو من منتقدي سياسات أحمدي 
جناد. وفيما يلي املخاطر السياسية الرئيسية اجلديرة باملتابعة في 
إيران: ضغط العقوبـــات: تهيل القوى الكبرى الضغوط االقتصادية 
والسياسية على إيران إلقناعها بتعليق أنشطتها النووية التي تشتبه 
في إنها تهدف الى تصنيع قنابل، وتقول ايران إنها ال تسعى اال لتوليد 
الكهرباء وهي ال تظهر أي مؤشر على الرضوخ لهذه املطالب رغم أن 

القوى الغربية عرضت عليها حوافز جتارية.
  وستواصل إيران على األرجح استراتيجية املماطلة التي تسعى 
مـــن خاللها إلى كبح الضغوط كي تنجح فـــي تخصيب اليورانيوم 
باملوافقـــة على احملادثات الدورية ولكـــن دون تقدمي تنازالت كبيرة 

تؤثر على أنشطتها النووية.
  ما جتدر متابعته: ماذا ميكن أن حتققه محادثات يناير؟ هل ميكن 
التوصل إلى اتفاق بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم؟ هل ميكن أن 
يؤدي فرض مزيد من العقوبات الى دفع إيران لوقف األنشطة النووية؟ 
صعود احلرس الثوري: تزايد النفوذ السياسي واالقتصادي للحرس 
الثوري على ما يبدو منذ تولي أحمدي جناد احلكم عام ٢٠٠٥ وقد ساعد 

احلرس في إخماد االحتجاجات الضخمة التي قامت بها املعارضة.
  ويتهم بعض كبار رجال الدين أحمدي جناد بنقل السلطة من رجال 
الدين للحرس مما يقوض الدور التاريخي لرجال الدين الذين لعبوا 
دورا رئيسيا في تعبئة اجلماهير التي أدت إلى الثورة اإلسالمية في 
عام ١٩٧٩.ومن املمكن أن تؤدي القوة املتزايدة للحرس إلى مزيد من  

التوتر بني القيادة.
  وتعرض أحمدي جناد كذلك النتقادات من قبل أقرانه املتشددين 
في جهاز القضاء والبرملان حيث وقع بعض املشـــرعني التماســـا في 

محاولة الستدعائه الستجواب أمام البرملان.
  ما جتدر متابعته: أي عالمات على أي انقسامات جديدة في القيادتني 
السياسية والعسكريةـ  هل ميكن أن تدفع العقوبات املؤسسة الدينية 

إلنهاء سيطرة احلرس على االقتصاد؟ 
  الصراع العسكري: ال تستبعد الواليات املتحدة واسرائيل عدوتا 
ايران الرئيســـيتان العمل العســـكري إذا فشـــلت الديبلوماسية في 
إنهاء اخلالف النووي. وقال مصدر إســـرائيلي كبير الشـــهر املاضي 
إن الواليات املتحدة وحلفاءها أمامهم ثالث سنوات على األكثر لكبح 

برنامج إيران النووي. ويشكك بعض احملللني في جدوى ضرب إيران 
قائلني إن األهداف احملتملة بعيدة جدا ومتفرقة ومحاطة باستحكامات 
حصينة للدفاع عنها بحيث ال ميكن أن تتولى املهمة الطائرات احلربية 

اإلسرائيلية مبفردها.
  وتتفوق القدرة العسكرية للجيش األميركي بكثير عن تلك التي 
متلكها إيران لكن طهران تستطيع الرد من خالل شن هجمات كر وفر 
في اخلليـــج وعبر إغالق مضيق هرمز الذي ينقل نحو ٤٠٪من نفط 
العالم من منطقة اخلليج عبر املمر املائي االســـتراتيجي وتستطيع 
طهران ايضا االســـتعانة بحلفائها مثل حـــزب اهللا اللبناني وحركة 

املقاومة اإلسالمية الفلسطينية (حماس(.
  ما جتدر متابعته: هل ستبادر إسرائيل إلى مهاجمة إيران؟ ما رد الفعل 
احملتمل جليران إيران العرب؟ وفي أي جانب ستقف تركيا العضو في 
حلف شمال األطلسي؟ هل سيعرقل هجوم كهذا جهود إيران النووية؟ 
ماذا سيكون رد فعل حلفاء إليران مثل حماس وحزب اهللا على هجوم 
عسكري ضد اجلمهورية اإلسالمية؟ هل املعارضة اإلصالحية التزال 
حية؟ دفعت انتخابات الرئاسة ٢٠٠٩ التي فاز فيها أحمدي جناد بفترة 
والية ثانية إلى أكبر أزمة داخلية تواجهها في العقود الثالثة املاضية 

وكشف عن انشقاق يتزايد داخل النخبة احلاكمة.
  ويقول محللـــون إنه على الرغم من االســـتياء العام من الوضع 
االقتصـــادي إال أنه من غيـــر املرجح إحيـــاء االضطرابات املناهضة 

للحكومة حيث فقد زعماء املعارضة القدرة على إثارتها.
  ومع اســـتعداد احلرس للرد بسرعة على اي حتد جديد ألحمدي 

جناد وخلامنئي فمن غير املرجح أن تتحقق آمال املعارضة في التغيير 
السياسي واالجتماعي عما قريب.

  ما جتدر متابعتـــه: محاوالت املعارضة إلحيـــاء حملة مناهضة 
للحكومة ـ أي انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان.

    قطاع النفط الذي يعاني من املشاكل: تريد ايران التي متلك ثاني 
اكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم رؤوس أموال وتكنولوجيا 
أجنبية للمســـاعدة في حتديث وتوســـيع نطاق قطاع الطاقة املهم 
بالنسبة لها. لكن العقوبات األميركية وغيرها من العقوبات تزيد من 
قلق املستثمرين في البالد. وفرضت الواليات املتحدة عقوبات جديدة 

على إيران في الشهر املاضي.
  وفي أحدث مؤشـــر على تصعيد الضغوط على إيران قال البنك 
املركزي الهندي الشـــهر املاضي إنه يجب تسوية الصفقات مع إيران 

خارج نظام احتاد املقاصة اآلسيوي القائم منذ فترة طويلة.
  وتصاعد خالف حول كيفية سداد الهند ملدفوعات واردات للنفط 
اخلام تبلغ قيمتها نحو ١٢ مليار دوالر سنويا عندما رفضت طهران 
بيع النفط لرابع أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم بعد أن فرضت 

نيودلهي قواعد جديدة.
  ما جتدر متابعته: وقف املزيد من الشـــركات الغربية عالقاتها مع 

ايران.
  ـ هل ستحل محلها شركات صينية او آسيوية؟

  ـ هل ستكون إيران قادرة على االستمرار في بيع اخلام إذا تزايدت 
ضغوط املجتمع الدولي؟ وهل سيؤثر ذلك على أسعار النفط؟ 

 «سي ان ان» العربية تختار أردوغان رجل العام ٢٠١٠

 ليڤني: تركيا تريد أن تكون عربية أكثر من العرب

 عواصمـ  وكاالت: انتقدت وزيرة 
خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة 
حزب كادميا تسيبي ليڤني موقف 
تركيا بالنســـبة ملشكلة الشرق 
األوســـط، قائلة «إن تركيا تريد 
أن تكـــون عربية أكثر من الدول 

العربية نفسها».
  وأضافت ليڤني في مقابلة مع 
صحيفة خبر تورك التركية امسـ  
«على تركيا أن تتخذ موقفا لصالح 

السالم في الشرق األوسط».
  وزعمت ليڤني أنه في الوقت 
الذي يتفهم فيه العرب والسلطة 
الفلســـطينية ســـبب العمليات 
اإلسرائيلية في غزة تتخذ تركيا 
موقفا متشددا وغير مفهوم، قائلة 
«إنني ال اســـتطيع أن أفهم ملاذا 
تريد تركيا أن تكون عربية أكثر 
من الدول العربية نفسها وأكدت 
ليڤني أن على تركيا أن تفهم أن 
إسرائيل يجب عليها أن تضعف 
حركة حماس من أجل حل مشكلة 

الشرق األوسط».
  الى ذلك، أعلنت شبكة «سي ان 
ان» الناطقة بالعربية ان قراءها 
التركي  الوزراء  اختاروا رئيس 
رجب طيب أردوغان رجل العام 

.٢٠١٠
  وأشارت الشـــبكة األميركية 
إلى أن نتيجـــة التصويت الذي 
بدأ على موقعها االلكتروني قبل 
أيام جاءت ملصلحة أردوغان الذي 
نال لقب أفضل رجل لعام ٢٠١٠ 
بغالبية ساحقة (٧٤٪) وقالت إن 
هذه النتيجة جاءت في انعكاس 
العربي  العام للشـــارع  للمزاج 
الذي يشهد صعود جنم أردوغان 
والديبلوماسية التركية منذ أحداث 
«أسطول احلرية» في مايو املاضي 
وتزايد التوتر الديبلوماسي بني 

أنقرة وتل أبيب.
  يشـــار الى ان الدور التركي 
تزايد بشكل تدريجي في العراق 
وأفغانســـتان ثم بـــرزت تركيا 

 عباس يضع حجر 
األساس لمقر سفارة 
فلسطين في البرازيل

  
  رام اهللا ـ أ.ش.أ: وضع 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس حجر األساس 
ملقر سفارة دولة فلسطني في 

العاصمة البرازيلية.
ــة االنباء    وذكرت وكال
الفلسطينية (وفا) أن الرئيس 
عباس شكر نظيره البرازيلي 
ــيلڤا وحكومته  ــوال داس ل
وشعبه على منح قطعة أرض 
كبيرة لبناء مقر سفارة دولة 

فلسطني في برازيليا.
ــو مازن عن  أب   وأعرب 
أمله في حتقيق السالم قائال 
«نتمنى أن يأتي الوقت الذي 
يعيش فيه أطفالنا وأطفال 
اإلسرائيليني جنبا إلى جنب 
أمن واستقرار. فنحن  في 
ننادي بالسالم ونطالب بهذا 
السالم ليس ألجيالنا فقط 
وإمنا ألبنائنا وأحفادنا وألبناء 

اإلسرائيليني وأحفادهم».
  حضر مراسم وضع حجر 
األساس للسفارة الفلسطينية 
ــؤولني  ــدد من كبار املس ع
البرازيليني وديبلوماسيون 
عرب وأجانب وأعضاء الوفد 

الفلسطيني.
ــل  البرازي أن  ــر    يذك
اعترفت في مطلع ديسمبر 
املاضي بدولة فلسطني احلرة 
واملستقلة على حدود عام 
ــا األرجنتني  ١٩٦٧ وتبعته
ــا،  وبوليڤي ــوادور  واإلك
بينما أعلنت أوروغواي أنها 
ستحذو حذو البرازيل في 

عام ٢٠١١.
  وقد أكد الرئيس عباس 
ــدد خالل  ــذا الص ــي ه ف
الفلسطينية  لقائه باجلالية 
ــي البرازيل أن  والعربية ف
بالدولة  البرازيل  ــراف  اعت
الفلسطينية قد عزز موقف 
ــطيني في  ــب الفلس اجلان
سعيه الى سالم حقيقي مع 

اإلسرائيليني. 

املمكـــن جمع  أصبح مـــن غير 
بيانات أو إعـــداد ملفات متابعة 
ضد أشـــخاص بســـبب تدينهم 
دون احلصول على إذن رســـمي 

من اجلهات املختصة.
  وكانت احلكومة التركية أزالت 
الفعاليـــات الدينية مـــن قائمة 
التهديدات على أمن تركيا القومي 
في وثيقـــة السياســـة األمنية، 
املسماة بالكتاب األحمر، والذي 
يعد الدستور السري للبالد، والذي 
أقره مجلس األمـــن القومي في 

اجتماع في ٢٨ أكتوبر املاضي.
  كمـــا ألغى جهـــاز املخابرات 
الوطنية التركية القواعد التي كان 
معموال بها من قبل بشأن إجراء 
حتريات حول زوجات األشخاص 
املرشحني للعمل باجلهاز للتحقق 
مما إذا كانـــت زوجاتهم يرتدين 

احلجاب أم ال.
الوزراء  أكد رئيس    الى ذلك، 
التركي رجب طيب أردوغان أن 
اللغة التركية هي اللغة الرسمية 

للبالد.
  وقال أردوغان في تصريحات 
للصحافيني في مســـقط رأســـه 
مبدينـــة ريزه، مبنطقـــة البحر 
البالد، حيث  األســـود بشـــمال 
ميضي عطلة قصيرة، إن كل فرد 
في تركيا حر في التحدث بلغته 
األم، لكن اللغة الرسمية لتركيا 
هي اللغة التركية وســـتظل هي 
الرسمية للدولة وجلميع  اللغة 

مؤسساتها.
  وعن أمنيته بالنســـبة للعام 
اجلديد قال أردوغان إنه يتمنى 
مزيدا من الوحدة والتضامن في 
مواجهة اإلرهاب، قائال إنه يدعو 
دائما الى نبذ الفرقة والشـــقاق 
مشيرا الى أن اللغة التركية هي 
التي تؤمن السالم االجتماعي في 
البالد في ظل األساس الذي تقوم 
التركية:» علم  عليه اجلمهورية 
واحد، لغة واحدة وأمة واحدة». 

كوســـيط بني إيران والغرب مع 
تأكيدها املتواصل أنها لن تقبل 
اســـتخدام أراضيهـــا لتوجيـــه 
أي ضربـــة عســـكرية إلى دول 

املنطقة.
  وفي سياق آخر، أجرت شركة 
املالحـــة اجلويـــة والصناعات 
الدفاعية التركية جتربتها األولى 
على طائرة (أنـــكا)، (العنقاء)، 
التجسســـية املصممة واملنتجة 

محليا بنسبة ١٠٠٪.
  وكشـــفت صحيفـــة حريت 
التجربة  أن  التركية امس عـــن 
أجريت أمس االول في سرية تامة 
وبعيدا عن األنظار، مشيرة إلى 
أن طول الطائـــرة يبلغ ٨ أمتار 
وجناحها ١٧٫٣ مترا ووزنها أثناء 

اإلقالع ٦٠٠ كيلوغرام.
  ومتتلك طائرة (أنكا) إمكانية 
التحليق في اجلو ملدة ٢٤ ساعة 
متصلة على ارتفاع ٣٠ ألف قدم، 
إلى كشفها ومراقبتها  باإلضافة 
األهـــداف خالل ســـاعات النهار 
والليل مع القـــدرة على تثبيت 

الهدف املطلوب.
أنه سيتم    وذكرت الصحيفة 
تطوير الطائرة قريبا بحيث يتم 
تزويدها باألســـلحة، ولن تقل 
كفاءتها عن الطائرات اإلسرائيلية 
بدون طيار من طراز (هيرون).

  ومن املتوقع أن تقوم الطائرة 
التجسســـية (أنكا) فـــي الفترة 
القادمة مبراقبة الشريط احلدودي 
الشرقي للبالد، خاصة في أماكن 
تواجد عناصر منظمة حزب العمال 
الكردســـتاني االنفصالية، ويتم 
التخطيط لبيع الفائض منها عن 

حاجة تركيا للدول الصديقة.
  إلى ذلك أصـــدرت احلكومة 
إلى  التركيـــة تعميمـــا ســـريا 
الدولة تلغى  مختلف مؤسسات 
مبوجبـــه جميـــع التعميمـــات 
السرية السابقة التي تكلف هذه 
املؤسسات والهيئات مبكافحة ما 
يسمى باالنشطة الدينية الرجعية 

(املتدينون) بداخلها.
  وتضمـــن التعميم املوقع من 
التركي  الـــوزراء  جانب رئيس 
األسبوع املاضي، والذي كشفت 
عنه وســـائل اإلعالم امس أرقام 
التي سيتم  السابقة  التعميمات 
إلغاؤهـــا دون ذكر موضوعاتها 

حفاظا على سرية مضامينها.
  كما مت إلغاء مجلس املتابعة 
املرتبط برئاسة مجلس الوزراء 
الـــذي كان قـــد تشـــكل ليكون 
اســـتمرارا ملجموعة العمل التي 
تأسســـت بهدف تتبع أصحاب 

التوجه والنشاط الديني.
التعميـــم اجلديد    ومبوجب 

 سويديون من أصل لبناني وتونسي وعراقي 
وصومالي وراء الهجوم الفاشل في كوبنهاغن 

 مقتل ١١ متمردًا في ضربات جوية 
لطائرات أميركية دون طيار في باكستان 

 ستوكهولمـ  أ.ف.پ: بدأت بعض املعلومات تتسرب 
حول هوية اإلسالميني املتورطني في التخطيط الرتكاب 
اعتداء في كوبنهاغن التي تقول السلطات الدمناركية 

انها أفشلته.
  ومن بني الـ ٥ املعتقلني شــــاب سويدي من أصل 
لبناني يدعى منير عوض (٢٩ عاما) سبق ان اعتقل 
مرتني في الصومال وباكستان، وكان حسب الصحف 
على اتصال بصوماليني يحمالن اجلنسية السويدية 
أدينــــا قبل فترة قصيرة باإلعــــداد جلرائم إرهابية 
فــــي الصومال. وقال وزير العدل الدمناركي الريس 
بارفود ان احلكومة الدمناركية كانت على علم «منذ 
أســــابيع عدة» بهذا املخطط الرتكاب اعتداء، تؤكد 
االستخبارات الدمناركية ان الهدف منه كان ارتكاب 
مجزرة في مقر اكبر جريدة دمناركية هي يالندس 

ـ بوسنت احملافظة.
  وكانت هذه الصحيفة نشرت في الـ ٣٠ من سبتمبر 
٢٠٠٥ صــــورا كاريكاتورية للنبي محمد ژ أثارت 
غضب العالم اإلســــالمي وأدت الى توجيه تهديدات 

الى أصحاب هذه الرسوم.
  وكان اليمني احملافظ في الدمنارك تسلم السلطة 
عام ٢٠٠١ متحالفا مع حزب الشعب الدمناركي اليميني 
املتطرف ما زاد من الهوة بني السلطات الدمناركية 

واملهاجرين املسلمني.
  ومن بني الـ ٥ املعتقلني هناك طالب جلوء عراقي 

في الـ ٢٦ من العمر يعيش في ضواحي كوبنهاغن 
وأطلق ســــراحه اخلميس رغم تهم التزال موجهة 
إليه. وهو يدعى عبداهللا محمد سلمان حسبما نقلت 

وسائل اإلعالم.
  والـــــ ٤ اآلخرون الذين نفوا التهم املوجهة إليهم 
أوقفوا قيد التحقيق بعد ان مثلوا أمام النائب العام 
واملشتبه به املعتقل في السويد هو سويدي من أصل 

تونسي يدعى صحبي زلوطي (٣٧ عاما).
  وتقول وزارة اخلارجية الســــويدية ان زلوطي 
لوحق في باكستان في السابق لدخوله البالد بشكل 

غير شرعي.
  وتفيد السلطات الدمناركية ان الـ ٣ اآلخرين هم 
تونسي يدعى منير ضاري (٤٤ عاما) وسويدي من 
أصل لبناني يدعى منير عوض (٢٩ عاما) وسويدي 
في الـ ٣٠ من العمر يدعى عبداهللا ابوالعزم لم يعلن 

عن أصله.
  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية السويدية 
اندرز جويرل لوكالة فرانس برس ان «القوات اإلثيوبية 
اعتقلت عوض في الصومال عــــام ٢٠٠٧ ثم اعتقل 
في باكستان عام ٢٠٠٩». وأفادت صحيفة سفنسكا 
داغبالديت الســــويدية ان عوض عنــــد اعتقاله في 
الصومــــال كان برفقة زوجته صفية بن عودة التي 
كانــــت في الـ ١٧ من العمر وهي ابنة املســــؤولة في 

املجلس اإلسالمي السويدي هيلينا بن عودة. 

 ميران شاهـ  أ.ف.پ: اعلن مسؤولون محليون ان 
هجومني صاروخيني اميركيني امس اديا الى مقتل 
احد عشـــر متمردا وتدمير مجمع حلركة طالبان 
في منطقة شمال وزيرستان القبلية اخلارجة عن 

سيطرة السلطات في باكستان.
  واستهدفت عمليتا القصف ماندي خيل البلدة 
التي تبعد ٢٥ كلم شمال ميران شاه كبرى مدن شمال 

وزيرستان بالقرب من احلدود مع افغانستان.
  واملنطقـــة معروفة بأنها معقل لالســـالميني 
املرتبطني بشبكة حقاني التي حتارب قوات حلف 
شمال االطلسي في افغانستان انطالقا من قواعد 
تقع في وزيرســـتان الشـــمالية وأسسها الزعيم 
املتمرد األفغاني جالل الدين حقاني.وحاليا يتولى 

ابنه سراج الدين حقاني قيادة الشبكة.

  وقال مســـؤول امني في ميران شـــاه لوكالة 
فرانس برس ان «طائرتني دون طيار اطلقتا اربعة 
صواريخ مما ادى الى مقتل سبعة ناشطني على 
االقل»، موضحـــا ان «الطائرتني مازالتا حتلقان 
فوق املنطقـــة». وتابع ان «ثالثة متمردين قتلوا 
في سيارة واربعة آخرين قتلوا في املنزل». واكد 
مسؤول امني آخر في ميران شاه ان القصف وقع 
في ماندي خيل التي تبعد ٢٥ كيلومترا شـــمال 
ميران شاه. وبعد ساعة، اطلقت طائرة اميركية 
دون طيار صاروخني على البلدة نفسها مما ادى 
الى مقتل اربعة اشـــخاص آخرين، حسبما ذكر 
مسؤول امني. واوضح مسؤول امني آخر ان هؤالء 
املتمردين قتلوا في القصف عندما كانوا يحاولون 

انتشال جثث قتلى القصف االول. 

   أنقرة تختبر في سرية طائرتها «العنقاء» التجسسية المصممة والمنتجة محلياً بنسبة ١٠٠٪ 
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