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أميركا تدعم العراق عسكريًا ...وتساومه سياسيًا
على وقع أكثر األشهر دموية
في العراق منذ نيسان
 ،2008تلجأ بغداد مرة
أخرى إلى الواليات املتحدة
التي خرج آخر جنودها من
البالد منذ عامني ،من أجل
مساعدتها على التصدي
لهجمات «القاعدة» الذي
نشط إثر تطور األحداث
في سوريا ،فيما تعلن
واشنطن موافقتها شرط
التزام الحكومة بإقرار قانون
انتخابات ال يقصي أحدًا
اعلن الرئيس األميركي ب��اراك اوباما انه
بحث م��ع رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ن��وري
امل��ال �ك��ي ،خ�ل�ال ل�ق��ائ�ه�م��ا م �س��اء أم ��س في
البيت االب�ي��ض ،كيفية التصدي لتنظيم
«القاعدة» في العراق الذي يشهد موجات
من أعمال العنف الدامية.
وق � � ��ال أوب� � ��ام� � ��ا ،ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
م�ش�ت��رك م��ع امل��ال�ك��ي ،ب�ع��د اج�ت�م��اع امتد
أكثر من ساعة ونصف ساعة ،إنه بحث
وضيفه ف��ي «كيفية التنسيق للتصدي
لهذه املنظمة االرهابية (القاعدة)» ،الفتًا
إل ��ى ت �ج��دد ال �ه �ج �م��ات ال �ت��ي ت�ش�ن�ه��ا في
العراق.
وأضاف اوباما أن الواليات املتحدة تؤيد
فكرة ارس��اء «ع��راق جامع وديموقراطي
وم � ��زده � ��ر» ،م ��ؤك� �دًا أن واش �ن �ط ��ن ت��ري��د
عراقًا ال يقصي أحدًا ،وخاليًا من العنف.
وأوض��ح أن ب�لاده تريد من العراق إقرار
ق� ��ان� ��ون ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ح� �ت ��ى ي�س�ت�ط�ي��ع
العراقيون مناقشة خالفاتهم سياسيًا
ً
بدال من اللجوء للعنف.
وسارع املالكي إلى التأكيد على أنه يريد
إجراء االنتخابات املقررة العام املقبل في
م��وع��ده��ا ،وأن ��ه ي�ت�ف��ق ت�م��ام��ًا م��ع أوب��ام��ا
بشأن الحاجة الى حل سلمي في العراق.
وت� ��وج ال �ل �ق��اء ب�ي�ن اوب ��ام ��ا وامل��ال �ك��ي في
املكتب البيضاوي زي��ارة رئيس ال��وزراء
العراقي لواشنطن التي استمرت ثالثة
أيام ،سعى املسؤول العراقي من خاللها
إلى تلقي مساعدة من الواليات املتحدة
ل��وض��ع ح��د مل��وج��ة ال�ع�ن��ف امل�ت�ن��ام�ي��ة في
بالده ،األكثر دموية منذ خمسة أعوام.
لكن املالكي لم يتطرق مباشرة ال��ى هذا
امل��وض��وع ال�ج�م�ع��ة ف��ي ال�ب�ي��ت االب �ي��ض،
مشيرًا إل��ى أن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي ب�لاده
«ه�ش��ة لكنها ب��ال�غ��ة االه �م �ي��ة» ،ومشيرًا
ال � ��ى م� �س ��اع ��دة م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
لـ«تنمية العراق واعادة اعماره».
وك ��ان ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ال ��ذي ان�ت�خ��ب
بناء على وعد بانهاء التورط العسكري
في العراق ،قد قال عندما استقبل املالكي
في البيت االبيض في امل��رة السابقة في
 12ك ��ان ��ون االول « 2011ت��وص �ل �ن��ا ال��ى
ع� ��راق ي�ح�ك��م ن�ف�س��ه ب�ن�ف�س��ه ( )...ول��دي��ه
امكانات هائلة».
وم �ن��ذ وص��ول��ه ال ��ى واش �ن �ط��ن االرب �ع��اء،
ض��اع��ف امل��ال �ك��ي ل �ق��اءات��ه م��ع م�س��ؤول��ي
ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،وب�ي�ن�ه��م م�س��ؤول��و
وزارة ال ��دف ��اع االم �ي��رك �ي��ة (ال �ب �ن �ت��اغ��ون)
واعضاء الكونغرس .وقد دعا الخميس
االسرة الدولية الى «حرب عاملية ثالثة»
ضد «فيروس القاعدة».
وت�ج�م��ع ن�ح��و  150ش�خ�ص��ا ام ��ام البيت
االب�ي��ض لالحتجاج على زي ��ارة املالكي
معظمهم م��ن اع �ض��اء منظمة مجاهدي
خلق االيرانية املعارضة .ويطالب هؤالء
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م�ع�س�ك��ر
اشرف (شمال بغداد) الذي شنه الجيش
العراقي في اول ايلول املاضي واوقع 52
ً
قتيال حسب االمم املتحدة.
وكان الناطق باسم البيت االبيض جاي
كارني قد اعترف أول من أم��س «بتزايد
العنف» ف��ي ال�ع��راق ،م��ؤك��دا ان ال��والي��ات
املتحدة «تدينه ب��أش��د ال�ع�ب��ارات» ،لكنه
اك��د ان ال�ق��اع��دة ستفشل ف��ي محاوالتها
«اث � � ��ارة ح �ل �ق��ات م ��ن ع �م �ل �ي��ات االن �ت �ق��ام
الطائفية».

املالكي وأوباما خالل لقائهما في البيت األبيض أمس (مادل نغان ــ أ ف ب)
من جهته ،وصف علي املوسوي ،الناطق
ب��اس��م امل��ال�ك��ي ،امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي اج��راه��ا
رئيس ال��وزراء العراقي في واشنطن مع
نائب الرئيس االميركي جو بايدن مساء
أول من أمس «بالجدية واملثمرة».
وقال البيت االبيض ان بايدن الذي كلفه
اوباما منذ  2009ملف العراق «أكد مجددا
التزام الواليات املتحدة تجهيز العراقيني
(عسكريا) ملحاربة القاعدة».
وق � ��ال امل ��وس ��وي إن ك ��ل ال ��ذي ��ن ال �ت �ق��اه��م
املالكي اكدوا انهم متضامنون مع العراق
مل �س��اع��دت��ه ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة االره� � � ��اب ف��ي
العراق واملنطقة.
وات�خ��ذ ل�ق��اء امل��ال�ك��ي بالرئيس األميركي
أم��س ح�ي�زًا ك�ب�ي�رًا ف��ي اإلع�ل�ام األم�ي��رك��ي،
إذ إن زي ��ارة رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ع��راق��ي الى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت��أت��ي ف��ي وق��ت صعب
على العراق ،في ظل تنامي أعمال العنف
وعودة تنظيم القاعدة إلى الواجهة.
وت�ض�م�ن��ت ال ��زي ��ارة ال�ب�ح��ث ف��ي ال�ت�ع��اون
األمني ملحاربة اإلره��اب ،وصفقة أسلحة

تشرين األول الشهر األكثر
دموية في العراق منذ
2008

أم�ي��رك�ي��ة ال��ى ال �ع��راق ،اض��اف��ة ال��ى األزم��ة
السورية.
ويجمع األميركيون على توجيه أصابع
اللوم إلى املالكي في ما يخص التدهور
عام له منذ
األمني ،فالعراق يشهد أعنف ٍ
ع ��ام  .2007وي �ع ��زون س �ب��ب ه ��ذا التفلت
األم �ن��ي إل��ى س�ي��اس��ة امل��ال�ك��ي اإلق�ص��ائ�ي��ة
ال�ت��ي ت��رم��ي إل��ى إب �ع��اد ال�س�ن��ة ع��ن م��راك��ز
اتخاذ ال�ق��رارات ،معززًا بذلك من الشعور

تركي الفيصل والموساد
شارك املدير السابق للمخابرات السعودية تركي الفيصل قبل أسابيع للمرة األولى ،في مؤتمر
نظمه «املجلس الوطني اإليراني األميركي» في واشنطن إلى جانب ضباط في جهاز الـ«موساد»
ودبلوماسيني إسرائيليني وأميركيني ومعارضني إيرانيني .وف��ي الجلسة املخصصة لبحث
تحدث كل من الفيصل
القضايا الجيوسياسية في العالم العربي ومنطقة الشرق األوس���طّ ،
والضابط السابق في الـ«موساد» مستشار رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي السابق يوسي ألفر،
والديبلوماسية السابقة خ�لال عهد ال��ش��اه شيرين ه��ان��ت��ر .الفيصل ق ّ���دم ف��ي مداخلته ملحة
عن تاريخ الفرس و«مساهمتهم في إغناء العالم اإلس�لام��ي فنيًا وثقافيًا» ،وأثنى على عهد
الشاه رضى بهلوي ،لكنه انتقد «ديكتاتوريته وعلمانيته وتبذيره وبذخ األم��وال في الحفالت
واملناسبات الوطنية» .الفيصل اتفق مع ألفر على التحذير من «تنامي الهيمنة اإليرانية في
تفاؤال بوصول
املنطقة» ،وأشارا إلى حزب الله كـ«دليل على تلك الهيمنة» .الفيصل الذي أبدى
ً
حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في إيران ّ
عبر عن خشيته من املفاوضات األميركية ـ اإليرانية
ّ
ترحب باعتماد الدبلوماسية مع
بشأن البرنامج النووي اإليراني .لكنه قال إن «اململكة السعودية ّ
إيران رغم تشكيكنا بنياتها» ،ودعا إلى أن «ال تقتصر املحادثات بشأن النووي اإليراني على
دول مجلس األمن ،بل أن تشارك دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا فيها».
تفضله السعودية هو إص��دار ق��رار من مجلس األم��ن يعلن
ّ
وذك��ر الفيصل بأن «الخيار ال��ذي ّ
أسلحة الدمار الشامل» ّ
وعبر عن قلقه من أن «تدفع أفعال
منطقة الشرق األوسط منزوعة من
ّ
الرئيس األميركي باراك أوباما األخيرة حيال سوريا بإسرائيل إلى شن حرب استباقية على
إي��ران» .وهنا« ،طمأن» ألفر الفيصل إلى أن لدى إسرائيل «حساباتها الخاصة التي تردعها
عن القيام بهجمة عسكرية أحادية ،وأن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو سيضطر إلى اإلذعان
لقرارات مؤتمر جنيف».
(األخبار)

باملظلومية لديهم ،مما أسهم ف��ي ع��ودة
تنظيم القاعدة إلى الساحة العراقية.
وي �ع��ول امل��ال �ك��ي ع�ل��ى ال��دع��م ال�ع�س�ك��ري
األميركي لحكومته من أج��ل مساعدته
على محاربة اإلره��اب ،لكن مساعيه قد
تصطدم برفض العديد من أفراد مجلس
الشيوخ األميركي ،الذين وجهوا رسالة
إلى أوباما يوم الثالثاء املاضي ،دعوه
فيها إل��ى ال�ت��روي قبل مساعدة املالكي
ع�س�ك��ري��ًا ،ل�ك��ون األخ �ي��ر أس�ه��م ف��ي دف��ع
ب�لاده إل��ى ال�ه��اوي��ة م��ن خ�لال «أساليبه
الدكتاتورية» ،و«رف�ض��ه ت�ش� ُ
�ارك الحكم
مع األقلية السنية» ،لذا «فتلك األسلحة
ال �ت��ي ي�س�ع��ى رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
للحصول عليها ق��د تستعمل ف��ي قمع
االح �ت �ج ��اج ��ات ال �س �ل �م �ي��ة» ك �ت �ل��ك ال �ت��ي
حصلت في نيسان من هذا العام.
ب�ع��ض امل �خ��اوف األخ ��رى ال�ت��ي طرحها
أع�ض��اء م��ن مجلس الشيوخ األميركي،
وعلى رأس�ه��م السيناتور ج��ون ماكني،
ه� ��ي ف� ��ي اس � �ت � �م� ��رار م� �س ��اع ��دة ال � �ع ��راق
إلي ��ران ،و«ال�س�م��اح للطائرات اإليرانية
ب��ال �ت �ح �ل �ي��ق ف � ��وق األراض� � � ��ي ال �ع��راق �ي��ة
إلي�ص��ال امل�س��اع��دات العسكرية للنظام
السوري».
هذه االتهامات استدعت ردًا من املالكي،
م��ؤك �دًا س �ي��اس��ة ب �ل�اده امل �ح��اي��دة ت�ج��اه
ك ��ل م ��ا ي �ج��ري ف ��ي س ��وري ��ا ،ك �م��ا أب ��دوا
ف ��ي رس��ال �ت �ه��م امل ��وج �ه ��ة ألوب� ��ام� ��ا ع��دم
رض��اه��م ع��ن ال�ت��أث�ي��ر الكبير إلي ��ران في
قرارات الحكومة العراقية ،مطالبني إياه
بإيضاح هذا األمر للمالكي.
أم� ��ا امل ��ال� �ك ��ي ،ف �ي �س �ع��ى م ��ن خ�ل��ال ه��ذه
ال� ��زي� ��ارة إل� ��ى ت �ص��وي��ر ن �ف �س��ه ع �ل��ى أن��ه
حليف الواليات املتحدة األول في وجه
اإلرهاب ،ويدها اليمنى في العراق .ظهر
ذل��ك م��ن خ�لال ت ��رداده ال��دائ��م ف��ي األي��ام
األخ �ي��رة ال�ت��ي سبقت زي��ارت��ه ل�ع�ب��ارات
ك� �ـ «ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة»
و«محاربة اإلرهاب».
ت� �ع ��زي ��ز امل ��ال� �ك ��ي ل� �ص ��ورت ��ه ه� � ��ذه ل ��دى
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ق� ��د ي �م �ن �ح��ه دع� �م� �ه ��م م��ن
أج � � ��ل ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى والي � � � ��ة ث ��ال� �ث ��ة،
واالس �ت �م ��رار ف��ي م�ن�ص�ب��ه؛ ه ��دف ليس
بخفي ،فاالنتخابات البرملانية العراقية
ستجرى في العام املقبل ،وعليه تأكيد
تحالفاته قبل دخولها.
لكن الدعم األميركي لن يكون مجانيًا،
فاملقابل قد يكون قطع الطريق الجوي
ب�ي�ن إي� � ��ران وس ��وري ��ا ال � ��ذي ي �س �ه��م ف��ي
صمود نظام الرئيس بشار األس��د في
سوريا ،كما من غير املستبعد أن تطلب
إض �ع��اف ال �ن �ف��وذ اإلي ��ران ��ي ف��ي ال��داخ��ل
ال �ع ��راق ��ي ،أو ح �ت��ى ي�م�ك��ن ل�ل�م�ق��اب��ل أن
يكون مزيدًا من االمتيازات النفطية.
م �ي ��دان �ي ��ًا ،ارت� �ف� �ع ��ت ح �ص �ي �ل��ة ض �ح��اي��ا
العنف ف��ي ال �ع��راق خ�لال تشرين االول
ً
امل �ن �ص��رم ال ��ى  964ق �ت �ي�ل�ا ،وه ��و اع�ل��ى
م �س �ت��وى ي �س �ج��ل م �ن��ذ ن �ي �س��ان ،2008
بعد تصاعد الهجمات في عموم البالد
خ�ل�ال االس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،ل�ي�ص��ل ع��دد
ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام الحالي
إلى اكثر من  5400شخص.
وأك� ��دت األرق� ��ام ال �ت��ي أع�ل�ن�ت�ه��ا وزارات
ال� �ص� �ح ��ة وال � ��دف � ��اع وال ��داخ � �ل � �ي ��ة أم ��س
«مقتل  964شخصًا ،وه��م  855مدنيًا،
و 65شرطيًا و 44عسكريًا في هجمات
متفرقة خالل شهر تشرين االول».
ك��ذل��ك أف ��ادت الحصيلة ب��إص��اب��ة 1600
شخص خالل الشهر املاضي ،هم 1445
مدنيًا و 88شرطيًا و 67عسكريًا.
ك��ذل��ك اش ��ارت حصيلة ال�ش�ه��ر امل��اض��ي
ال��ى مقتل « 33اره��اب�ي��ا» واع�ت�ق��ال 167
اخرين.
إل��ى ذل��ك ،ب��ث تنظيم ال��دول��ة االسالمية
ف ��ي ال � �ع� ��راق وال � �ش� ��ام ،ال� �ف ��رع ال �ع��راق��ي
لتنظيم ال�ق��اع��دة ،ش��ري��ط فيديو يظهر
ف �ي ��ه س �ج �ن ��اء اث � ��ر ف� ��راره� ��م م� ��ن س�ج��ن
اب��و غ��ري��ب وه��م يقومون ب��اع��دام ثالثة
اش � � �خ� � ��اص ،ك � �م ��ا اف � � � ��اد م� ��رك� ��ز س ��اي ��ت
االميركي املتخصص في مراقبة املواقع
االسالمية املتطرفة.
وق � ��ال امل ��رك ��ز ان ال �ف �ي��دي��و ي �ظ �ه��ر ق �ي��ام
س� �ج� �ن ��اء ف� ��اري� ��ن ب � ��اع � ��دام ض� ��اب� ��ط ف��ي
ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع� ��راق� ��ي ورج� � �ل �ي��ن آخ ��ري ��ن
ب ��اط�ل�اق ال� �ن ��ار ع �ل �ي �ه��م ف ��ي ال� � ��رأس م��ن
الخلف بعد تقييدهم وعصب اعينهم.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
املجالي :عانينا من اإلرهاب
ولن نسمح بتكراره

أشار وزير الداخلية األردني
حسني املجالي ،في حديث
تلفزيوني أمس ،إلى «أننا نجلس
مع األحزاب السياسية األردنية
باستمرار» .ولفت املجالي إلى
أن «األردنيني اللذين طلبا اللجوء
السياسي إلى الخارج لم يكونا
ً
مالحقني» .وأكد املجالي قائال:
«إننا نمنع املتشددين بقوة من
العبور إلى سوريا» ،الفتًا إلى أن
«األردن عانى من اإلرهاب ولن
يسمح بتكراره» .وشدد على
أن «أي دولة ال تستطيع أن تدير
جهازها بمعزل عن التعاون
اإلقليمي والدولي» ،كاشفًا عن
وجود مليون و  300ألف سوري
في األردن ،موضحًا أن األردن
مالذ آمن لجميع العرب.
(األخبار)

إنزال العلم عن القنصلية
الجزائرية في املغرب
اعتقلت الشرطة املغربية أمس
شابًا اقتحم مقر القنصلية
الجزائرية في مدينة الدار البيضاء
وعمد إلى إنزال العلم الجزائري
عن املبنى ،وذلك خالل وقفة
احتجاجية على تصريحات
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة
بخصوص الصحراء الغربية.
وانتشر عشية الجمعة ،على
مختلف املواقع اإلخبارية املغربية،
فيديو لعملية نزع العلم الجزائري
عن مبنى القنصلية .وأكد مسؤول
في والية أمن الدار البيضاء صحة
الفيديو ووقوع الحادثة ،موضحًا
أن هذا الشاب املنتمي إلى جمعية
ُتسمي ُنفسها «الشباب امللكي»،
«أوقف وق ِّدم أمام القاضي في حالة
اعتقال» .وحسب موقع «كود»
اإلخباري ،فإن هذا الشاب «باغت
الشرطة» التي كانت حاضرة خالل
هذا التظاهرة االحتجاجية على
تصريحات للرئيس الجزائري
وصفتها الرباط بـ«االستفزازية
والعدائية» .وكانت اململكة قد أعلنت
األربعاء استدعاء سفيرها في
الجزائر «للتشاور» ،وذلك بسبب
ُ
ما جاء في خطاب تلي االثنني
باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
في قمة بأبوجا بشان الصحراء
الغربية.
(أ ف ب)

السجن مدى الحياة
ملتهمني بتفجير إسطنبول
حكمت املحكمة الجنائية العليا
الثانية عشرة في إسطنبول أمس
على شخصني بالسجن مدى
الحياة وعلى  6آخرين بالسجن
عدة أعوام إلدانتهم بتفجير وقع
في إسطنبول عام  ،2008مخلفًا
ً
 17قتيال و 90جريحًا.
(األخبار)

