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عبداهلل اوجالن

طهران تحّذر حكام المنطقة من السير على حّد السيف والتصدي إلرادة الشعوب
عواص���م � وكاالت: حذر رئيس مجلس الش���ورى 
اإلس���امي في ايران علي الريجاني أمس حكام املنطقة 
من أن التصدي إلرادة الش���عوب أشبه ب� »السير على 

حد السيف«.
ونسبت وكالة مهر لانباء شبه الرسمية الى الريجاني 
قوله »ان التضحية في سبيل وساوس ورغبات الهيمنة 
األميركية لن تؤدي الى النجاة بل ستوفر الذرائع النتهازية 

الغرب«.
وقال امام مجلس الشورى »ان محاوالت أميركا والغرب 
إليق���اف احلركات الثورية ف���ي املنطقة تأتي للوقوف 
بوجه الصحوة اإلسامية للحيلولة دون نشوء وحدة 
بني الشعوب اإلس���امية على أساس اإلسام ومقارعة 

االستكبار والصهيونية«.
وأضاف »أن الغرب يسعى لتشتيت األمة اإلسامية 

حتى يحول دون دعم بعضها للبعض اآلخر«.
وقال الريجاني »ان الشعب اإليراني الثوري ومجلس 
الشورى اإلسامي يدعمان شعوب املنطقة الثائرة في 
مصر وتونس واليمن والبحرين وليبيا واملناطق األخرى 

التي جتاهد من أجل استعادة هويتها اإلسامية«.
وحذر حكام املنطقة »وخاصة حاكم ليبيا من القيام 

بأعمال جبانة جتاه شعوبها«.

مسير موسوي

وفي الشأن الداخل االيراني، قال املوقع االلكتروني 
لزعيم املعارضة اإليرانية »مير حس���ني موسوي« إن 
زعيم املعارضة وزوجته وضعا رهن اإلقامة اجلبرية 

في منزلهما وليسا معتقلني.
وذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية أمس أن هناك 
تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن موسوي وزوجته 

معتقان داخل أحد السجون.
اس���تأنف مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اعماله في ڤيينا أمس بعد ان علق جلس���اته في 
اليوم السابق للتشاور حول كيفية التعامل مع األنشطة 

النووية اإليرانية.
وذكرت مصادر ديبلوماس���ية مطلعة ل� »كونا«، أن 
دوال غربية وعلى رأس���ها الواليات املتحدة تسعى الى 

اصدار بيان جديد »ش���ديد اللهجة« من الوكالة يدعو 
حكومة طهران مجددا الى التخلي عن أنشطة تخصيب 
اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش اضافية ملواقعها 
النووية مثلما يطالب بذلك كل من مجلس األمن الدولي 

ومجلس محافظي الوكالة.
وقالت املصادر ان الدول األعضاء في مجلس احملافظني 
الذي يضم 35 دولة السيما روسيا تعارض تلك التوجهات 
وطلبت عدم تش���ديد اللهجة ض���د إيران خال الدورة 
احلالية للمجلس بهدف حتفيز طهران على ابداء مزيد 

من التعاون مع الوكالة.
وأضافت أن هذا التباين ف���ي املواقف اجبر رئيس 
مجل���س محافظي الوكالة أنص���ار برويز على تعليق 
أعمال املجلس إلتاحة الفرصة امام الوفود للتشاور مع 

حكوماتها حول هذه التوجهات.
وعلى الرغم من ان املدي���ر العام للوكالة الذرية لم 
يشر في تقريره األخير الى وجود برنامج إيراني سري 
للتسلح النووي اال انه أعرب في املقابل عن القلق حيال 
التقارير الغربية التي أفادت بوجود أنش���طة لتطوير 

رؤوس حربية نووية.
من جهة أخرى، اعتبرت صحيفة نيويورك تاميز في 
تقرير لها على موقعها االلكتروني ان الرئيس االيراني 
االس���بق هاشمي رفس���نجاني فقد املزيد من قوته في 
صراعات مراكز القوى بنظام احلكم االيراني فيما تتوالى 
املؤشرات حول مزيد من الصعود لألجنحة األكثر تشددا 

في هذا النظام.
وأوضح���ت الصحيفة األميركي���ة أن اقدام الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد على دعم شخصية متشددة 
من املالي ليحل محل رفسنجاني كرئيس ملجلس اخلبراء 
احد اقوى املؤشرات في هذا االجتاه الذي يتوجب النظر 
له كعامة على عزم نظ���ام احلكم في طهران تصعيد 

حماته القمعية ضد املعارضة في الداخل.
واضافت أن اخلطوات اجلديدة في الساحة السياسية 
االيرانية تصب ايضا في خانة تعزيز نفوذ جناد والفريق 
املتشدد من الصقور في طهران الذين التفوا حوله وشنوا 
حم���ات قمعية متواصلة ضد املعارضة التي تش���كك 
بقوة في نتائج االنتخابات الرئاسية عام 2009 والتي 

اس���فرت عن منح فترة رئاسية جديدة لهذا السياسي 
املثير للجدل.

وتق���ول النيويورك تاميز انه رغ���م التعتيم الذي 
يلف املشهد السياس���ي االيراني املعقد فانه من اجللي 
ان العاقة متوترة بني رفس���نجاني وجناد فيما اعادت 
لاذهان ان هاشمي رفس���نجاني بدا مؤيدا ملير حسني 
موس���وي املنافس االبرز حملمود جناد في االنتخابات 

الرئاسية االخيرة.

عقوبات لزيمبابوي

في سياق آخر، حذرت الواليات املتحدة زميبابوي 
من انها قد تواجه عقوبات دولية اذا س���اعدت برنامج 
إيران النووي متحدية العقوبات املوقعة من االمم املتحدة 

ومخالفة معاهدة أسلحة دولية.
وقال بي.جيه كراولي املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
ان واش���نطن رصدت تعليقات نسبتها وسائل اإلعام 
الى وزير خارجية زميبابوي سيمبارشي موبينجيجوي 
وصفت العقوبات الواس���عة على إيران بانها »جائرة 

وتنطوي على نفاق«.
وقال كراولي »وزير خارجية زميبابوي حر في رأيه 
لكن حكومة زميبابوي التزال مقيدة بالتزاماتها التي تنص 
عليها معاهدة حظر االنتشار النووي وقرارات مجلس 

األمن الدولي التابع لألمم املتحدة املتعلقة بها«.
وينتقد رئيس زميبابوي روبرت موغابي الدول الغربية 
صراح���ة وفي العام املاضي عبر ع���ن دعمه للبرنامج 

النووي االيراني.
وفي وقت الحق نفى مسؤولون من زميبابوي تقارير 
بانهم وقعوا على اتفاق يس���مح إليران بالتنقيب عن 
احتياطيات من اليورانيوم غير مستغلة بالدولة الواقعة 

في جنوب القارة االفريقية.
وقال كراولي »نعبر عن قلقنا بش���أن التصريحات 
التي توحي بان زميبابوي مستعدة للتعاون مع ايران 

بطرق تنتهك قرارات مجلس االمن الدولي«.
وأضاف »هناك عقوبات دولية محتملة. ومن الواضح 
ان زميبابوي لها قضاياها اخلاصة مع املجتمع الدولي 

مبا في ذلك الواليات املتحدة«.

الفجوة العسكرية بين الشرق 
والغرب تتقلص بسرعة

»تحالف ميركل« يستعيد شعبيته 
بعد فضيحة دكتوراه وزير الدفاع المستقيل 

لندن � رويترز: قال معهد دراس����ات بارز ان خفض االنفاق 
العس����كري في الغرب الذي قابله ارتفاع في االنفاق في الدول 
ذات االقتصادات الواعدة يعيد رس����م اخلريطة االستراتيجية 

العاملية كما يزيد من خطر اندالع صراعات بني الدول.
وقال املعهد الدولي للدراس����ات االستراتيجية � الذي يتخذ 
من لندن مقرا � أمس االول في تقريره الس����نوي عن التوازن 
العسكري العاملي ان تغير القوى االقتصادية بدأ بالفعل يحدث 

تأثيرا حقيقيا ويضيق اي فجوة استراتيجية.
وقال جون ش����يبمان املدير العام للمعهد الدولي للدراسات 
االستراتيجية »ميزانيات دفاع الدول الغربية تتعرض للضغط 
ومشترياتهم العسكرية مقيدة. لكن في مناطق أخرى � وبشكل 
ملحوظ في آسيا والشرق األوسط � يتزايد االنفاق العسكري 
وشراء األسلحة بش����كل كبير. هناك دليل مقنع على أن هناك 

اعادة لتوزيع القوة العسكرية جارية اآلن«.
وق����ال ان دول آس����يا املطلة على احملي����ط الهادي وخاصة 
الص����ني تزيد االنفاق العس����كري س����نويا بنس����بة في خانة 
العشرات مع دليل متزايد على ان الدول الغربية تفقد تقدمها 
التكنولوج���ي في مج���االت مثل تكنولوجي��ا التسل�ل واحل���رب 

االلكتروني���ة.
وترجح أغلب التقديرات ان واشنطن التزال هي املسؤولة 
عن نصف االنفاق العسكري عامليا تقريبا كل عام وأغلبه ينفق 

على الصراعات في العراق وأفغانستان.
وتتباين تقديرات االنفاق العس����كري الصيني بشكل كبير 
مع شك الكثير من احملللني في ان التقارير املعلنة تعطي أرقاما 

أقل من الواقع.
ويش����ير التقرير الى ان الواليات املتحدة أنفقت 693 مليار 
دوالر على الدفاع عام 2010 � ما يساوي 4.7% من الناجت احمللي 
االجمالي � مقارنة مع 76 مليار دوالر أنفقتها الصني )1.3% من 
الناجت احمللي االجمالي( و57 مليار دوالر أنفقتها بريطانيا )2.5 

% من الناجت احمللي االجمالي).
وقال شيبمان لرويترز بعد إعان التقرير انه اذا استمرت 
التوجهات احلالية فسيستغرق االمر ما بني 15 و20 عاما لتحقق 

الصني تكافؤا عسكريا مع الواليات املتحدة.

هامبورغ � د.ب.أ: اس����تعاد 
التحالف املس����يحي، املنتمية 
إليه املستشارة أجنيا ميركل، 
شعبيته في استطاعات الرأي، 
بعد تأثرها قلي����ا بالفضيحة 
العلمية لوزير الدفاع الس����ابق 
كارل تيودور تسو غوتنبرغ، 
املتهم بنسخ فقرات في رسالته 
للدكت����وراه دون ذكر مصدرها 
وهو ما دفعه إلى االستقالة عن 

منصبه.
التحالف املسيحي  وحصل 
»املكون من احلزب املس����يحي 
الدميوقراط����ي بزعامة ميركل 
واحلزب املس����يحي االجتماعي 

البافاري« في اس����تطاع الرأي األس����بوعي لقياس شعبية األحزاب 
األملانية على نس����بة 36%، بزيادة درجتني مئويتني مقارنة بنتيجة 

األسبوع املاضي.
أما احلزب الدميوقراطي احلر، الشريك في االئتاف احلاكم، فلم تتغير 
نتيجته عن األسبوع املاضي، حيث حصل على نسبة 5%، وهي احلد 

األدنى الذي ميكنه من الدخول في البرملان األملاني )بوندستاج(.
وفي املقابل تراجعت ش����عبية احلزب االش����تراكي الدميوقراطي 
املعارض في االستطاع الذي نشرت نتائجه أمس مبقدار نقطة مئوية 
ليحصل على نسبة 26%، بينما استقرت شعبية حزب اخلضر عند 

16% وحزب »اليسار« عند %10.
وحصلت أحزاب أخرى غير ممثلة في البرملان على نس����بة %7، 

بتراجع قدره نقطة مئوية مقارنة باألسبوع املاضي.
ومن ناحية أخرى رحب نحو 50% من األملان بتسمية توماس دي 
ميزير وزيرا للدفاع خلفا لغوتنبرغ، بينما عارض ذلك 14% فقط من 

الذين شملهم االستطاع.
جتدر اإلش����ارة إل����ى أن دي ميزير كان يتول����ى حقيبة الداخلية 
في احلكومة احلالية. وأجرى االس����تطاع معهد »فورس����ا« لقياس 
مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة »ش����تيرن« األملانية ومحطة »آر.

تي.إل« التلفزيونية.

الوكالة الدولية تدرس بيانًا شديد اللهجة حول نووي إيران.. موسوي وزوجته رهن اإلقامة الجبرية وليسا معتقلين

تركيا: »الكردستاني« يهدد بخطف نواب الحزب الحاكم

إسرائيل تخشى  انتفاضة فلسطينية في سبتمبر
وجيشها غير قادر على احتوائها

عواصم � وكاالت: يجري جيش االحتال 
اندالع  اإلس���رائيلي اس���تعدادات الحتمال 
انتفاضة شعبية فلس���طينية جديدة غير 
عنيفة في سبتمبر املقبل ومواجهة مظاهرات 
حاشدة في الضفة الغربية بتأثير الثورات 

واالنتفاضات في العالم العربي.
اذ يرجح محللون أن انتفاضة فلسطينية 
قد تندلع في شهر سبتمبر املقبل بالتزامن مع 
طرح املبادرة الفلسطينية لاعتراف بالدولة 
الفلسطينية في حدود العام 1967 على جدول 

أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ونقلت صحيفة »هآرتس« امس عن ضابط 
في فرقة الضفة الغربية العسكرية قوله إن 
»األحداث األخيرة في الشرق األوسط أدت 
إلى إجراء تغيير كبير عندنا.. وواضح أنه 
يوجد سلوك متأثر مبفعول الدومينو وواقع 

كهذا قد نواجهه نحن«.
وقال ان اجليش لن يكون قادرا على احتواء 
انتفاضة شعبية مدنية واسعة النطاق اذا 

تفجرت في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية عن 
ضباط كبار في اجليش قولهم »ان احتماالت 
تفجير الفلسطينيني النتفاضة غير عنيفة 

توقع ضعيف«.
وقال أحدهم إنه »يصعب أن نصدق أنه 

في ح���ال انتفاضة لن تكون هناك منظمات 
س���تركب املوجة وحتاول مهاجمة اجليش 
اإلسرائيلي ولذلك فإن هذا الوضع لن يكون 

مشابها للوضع في مصر«.
ووفق الصحيفة فإن قيادة املنطقة الوسطى 
في اجليش االس���رائيلي التي تدير شعبة 
الضفة الغربية تراقب اآلن عن كثب االحداث 
االخيرة في عدد من ال���دول العربية وتعد 
اخلطط الازم���ة إلمكانية انفجار انتفاضة 

غير عنيفة في الضفة.
واعترف ضباط كبار من اجليش يؤدون 
خدمتهم في الضفة للصحيفة ب� »ان لديهم 
ش���عورا بأال توجد طريق���ة فاعلة الحتواء 
انتفاضة شعبية مدنية واسعة النطاق في 

هذه املنطقة«.
وقالت الصحيفة إن ق���ادة فرقة الضفة 
العس���كرية في اجليش اإلسرائيلي يعون 
منذ فترة طويلة للعامل املدني في أي تطور 
مستقبلي في الضفة وأعدوا قبل عام خطة 
شاملة ملواجهة مظاهرات مدنية حاشدة وغير 
عنيفة وفي الفترة األخيرة مت إدخال تعديات 
على اخلطة العسكرية في أعقاب الثورتني 

التونسية واملصرية.
وب���ني العبر التي اس���تخلصها اجليش 
اإلس���رائيلي كاحلاجة إلى إجراء تقييمات 

للوضع ال تستند إلى املعلومات االستخبارية 
العادية فقط وتشمل رصد وجمع معلومات 
حول نوايا وخطط تنظيمات فلسطينية وإمنا 
عمل االستخبارات بات يستند أيضا إلى أحداث 
في املستوى االجتماعي وخصوصا الرسائل 
املتبادلة على شبكة االنترنت وخصوصا في 

الشبكات االجتماعية مثل »فيس بوك«.
ويقول ضباط إسرائيليون إنه في حال 
تنظيم مظاهرات كبيرة مبشاركة آالف املدنيني 
فإن اجليش لن يح���اول منعها إال في حال 
محاولة الدخول إلى مس���توطنات »فحدث 
كهذا س���يكون عنيفا وفي وضع كهذا فإننا 
س���نتصرف مثل جيش مع مستويات من 
ضبط النفس متشددة جدا وهذا يشمل حتمل 

مخاطر«.
ووفقا ل� »هآرتس« فإنه يسود شعور بني 
الضباط واجلنود اإلسرائيليني في الضفة بأنه 
ال يوجد رد فعل لدى اجليش الندالع انتفاضة 

شعبية في السلطة الفلسطينية.
وأش���ارت الصحيفة إلى التعاون األمني 
الوثيق بني اجليش اإلسرائيلي وأجهزة األمن 
الفلسطينية وهو أحد أسس املنظور األمني 
اإلسرائيلي في الضفة لكن اجليش يرى انه 
في حال اندالع انتفاضة فإنه لن يتمكن من 

االعتماد على أجهزة األمن الفلسطينية.

إلى استبعاد تركيا إحدى الشركات 
الفرنس����ية من مناقصة لتصنيع 
قمرين اصطناعيني بسبب موقفه 
الرافض حلصولها على العضوية 
الكاملة لاحتاد األوروبي وسياسات 
فرنسا الس����لبية جتاه تركيا في 

العديد من القضايا.
وذك����رت صحيفت����ا »صباح« 
و»راديكال« أن تركيا اس����تبعدت 
الفرنسية من  ش����ركة »ألكاتيل« 
املناقص����ة التي بلغت قيمتها 571 
مليون دوالر والتي شاركت فيها 
شركات لوكهيد مارتن األميركية 
وتيلسات البريطانية وميتشوبيشي 

اليابانية التي فازت بها.
وأكد محللون أن السبب الرئيسي 
الستبعاد تركيا للشركة الفرنسية 
من املناقصة يرجع إلى استيائها 
من املواقف الفرنسية، السيما في 
موضوع االعتراف مبذبحة مزعومة 
لألرمن على يد األتراك العثمانيني 
شرق األناضول عام 1915 وإصرار 
الرئيس الفرنس����ي عل����ى موقفه 
املعارض لعضوية تركيا الكاملة 
في االحتاد االوروبي وإصراره على 
زيارة تركيا بصفة رئيس الدورة 
احلالية ملجموعة العش����رين بدال 
من حتقيق زيارته بصفة رئيس 
فرنس����ا للتقليل من أهمية تركيا 
على املستوى الدولي وكذلك متسكه 
بأن تكون زيارته قصيرة على رغم 

معارضة اجلانب التركي.

السابقة على تنفيذ شروط املنظمة 
االنفصالية أو احلصول على أموال 

مقابل اإلفراج عن املختطفني.
وأعلنت املنظمة في 28 فبراير 
املاض����ي تعليقا لقرار اتخذته من 
جانب واحد في أغسطس املاضي 
بوقف إطاق النار ضد تركيا، قائلة 
إن عناصره����ا لن تبادر بالهجوم 
لكنها س����تدافع عن نفسها بشكل 
أكثر فاعلية إذا تعرضت لهجمات 

من اجليش التركي.
وحذر كارايان، كما سبق وان 
حذر زعيم املنظمة املعتقل عبداهلل 
أوجان، أن ش����هر مارس اجلاري 

سيكون حاسما في مسألة استمرار 
وقف إطاق النار من جانب واحد 
من عدمه، وأن املنظمة س����تراقب 
س����لوك احلكومة وأجهزة األمن 
خال العديد من املناسبات املهمة 
لألكراد في هذا الشهر ومنها يوم 
املرأة العاملي )أمس( وعيد نوروز 

في 21 مارس.
 من جهة أخرى، كشفت تقارير 
صحافية أمس عن أن السبب في 
ق����رار الرئيس الفرنس����ي نيكوال 
س����اركوزي بتقليص مدة زيارته 
لتركيا في 25 فبراير املاضي إلى 
نحو 6 ساعات بدال من يومني، يعود 

أنقرة � أ.ش.أ: هدد القيادي في 
منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية رئيس املجلس التنفيذي 
الحتاد املجتمعات الكردستانية مراد 
كارايان باختطاف نواب وأعضاء 
بحزب العدال����ة والتنمية احلاكم 
وأحزاب أخرى إذا لم تتخذ احلكومة 
خطوات لتحس����ني ظروف سجن 
زعيم املنظمة الس����جني في تركيا 

عبداهلل أوجان.
ونقلت وسائل اإلعام التركية 
عن احد املواقع االلكترونية القريبة 
من املنظمة أن كارايان، الذي يعد 
اآلن الرج����ل الثاني ف����ي املنظمة 
بعد أوج����ان والذي يتحصن في 
معسكرات املنظمة بجبال قنديل 
بش����مال العراق، أعلن أن املنظمة 
س����تقوم باختطاف وسجن نواب 
وأعضاء باحلزب احلاكم وأحزاب 
سياسية أخرى في حال عدم تغيير 
احلكومة التركية س����لوكها جتاه 
السياسيني األكراد املعتقلني وما 
لم تتخذ خطوات سريعة وحاسمة 

حلل املشكلة الكردية.
واتبع����ت املنظمة االنفصالية 
العس����كريني  سياس����ة اختطاف 
واملعلم����ني ورجال األمن العاملني 
في مدن جنوب شرق تركيا خال 
سنوات التس����عينيات، باإلضافة 
إل����ى اختط����اف رج����ال األعمال 
وحراس القرى املعاونني للجيش 
التركي إلرغام احلكومات التركية 

استبعاد شركة فرنسية من مناقصة في تركيا بسبب مواقف ساركوزي

تزامنًا مع اإلعالن عن الدولة الفلسطينية

أجنيال ميركل

جانب من الدمار الذي خلفه االنفجار امس 

أكثر من 80 قتياًل وجريحًا في اعتداء على جنازة في بيشاور
إس����ام اباد � وكاالت: ارتفعت حصيلة القتلى واجلرحى في 
االنفجار االنتحاري الذي وقع في مدينة بيش����اور شمال غربي 
باكس����تان الى نحو 38 قتيا، فيما عانى عدد من اجلرحى حالة 

حرجة.
وقالت الشرطة الباكستانية في بيان صحافي ان انتحاريا كان 
يبلغ من العمر ما بني 15 و20 عاما قام بتفجير نفسه اثناء اقامة 
مراسم صاة جنازة زوجة احد رؤساء جلان السام القبلية في 
اديزائي في حي متاخم لبيش����اور شمال غرب باكستان الواقعة 

على مدخل املناطق القبلية حيث معقل املتمردين اإلساميني.
وقال املسؤول في الش����رطة الباكستانية اعجاز خان لوكالة 

فرانس برس في اتصال هاتفي ان »االنتحاري وصل راجا وكان 
هدفه اعضاء املليشيا املناهضة لطالبان« الذين كانوا يحضرون 

جنازة زوجة احد عناصرهم. بالقرب من بيشاور.
وقالت الشرطة ومصادر املستش����فيات ان االنفجار أدى الى 
مقتل 25 ش����خصا واصابة اكثر من 50 آخرين بجروح خطيرة 
حيث توفي 13 من اجلرحى في وقت الحق أمس متأثرين بجراحهم 

لترتفع بذلك حصيلة القتلى الى 38 قتيا.
ويأتي هذا الهجوم غداة اعتداء على محطة وقود بالقرب من 
مكاتب أجهزة االس����تخبارات في فيصل اباد في وسط باكستان 

أوقع 25 قتيا وأكثر من 150 جريحا.


