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باريس تعتبر تصريحات خامنئي حول »السرطان الصهيوني« صادمة للغاية

 أوباما يرفض الزج بالمزيد من القوات دون وضع استراتيجية واضحة

إسرائيل لم تتخلّ عن خيار ضرب إيران .. ونجاد يتحدى اللوبي الصهيوني في نيويورك

ماكريستال يحذّر من »الفشل« ما لم يتم إرسال تعزيزات ألفغانستان
 واشنطنـ  وكاالت: بعد يوم 
واحد من توعد زعيم طالبان 
املال عمـــر بهزمية وشـــيكة 
للقوات الغربية، سربت تقارير 
صحافية أمس، حتذيرات على 
الدولية  القوات  لســـان قائد 
التابعة للحلف األطلسي في 
افغانستان »الناتو« اجلنرال 
األميركي ستانلي ماكريستال 
من ان املهمة في افغانســـتان 
»ستفشل على االرجح« اذا لم 
يتم ارسال تعزيزات في مهلة 

سنة.
الرئيـــس االميركي  ان  إال 
باراك اوباما كان له رأي آخر 
اذ أكد انه »إلى أن أقتنع بأننا 
إلى اإلســـتراتيجية  توصلنا 
الصحيحة لن أرسل مزيدا من 
الرجال والنساء إلى هناك لن 
أرسل أكثر مما لدينا اآلن« في 

افغانستان.
 واذ رفـــض أوباما حتديد 
موعد نهائي النسحاب القوات 
األميركية من أفغانستان، وقال 
في مقابالت تلفزيونية بثت 
انه بالرغم  مساء أمس األول 
من عدم حتديد موعد النسحاب 
القوات من أفغانستان إال انه 
ال يؤيد التزاما مفتوحا في ذاك 
البلد مطالبا مبراقبة التطور 
احلاصل قبل االلتزام بإرسال 

مزيد من اجلنود الى هناك.
وشـــدد أوباما »ليس لدي 
موعد لالنسحاب ولكنني من 
دون أدنى شك لست شخصا 
يؤمـــن باالحتالل الال محدود 

للدول األخرى«.
وأكد ان السياسة األميركية 
في أفغانستان »كانت تسير من 
غير هدى« خالل إدارة الرئيس 
األسبق جورج بوش معتبرا 
ان »تصحيح إستراتيجيتنا 

في أفغانستان وباكستان« هو 
»جزء رئيسي من مراجعاتنا 

املستمرة«.
ورأى انـــه بعـــد انتهـــاء 
االنتخابات الرئاسية ومتركز 
21 ألف جندي في أفغانستان 
جتد الواليات املتحدة نفسها 
في موقع يسمح لها »بتفكيك 
وتعطيل والقضاء« على تنظيم 

القاعدة.
لكنه أضاف »إلى أن أقتنع 

بأننا توصلنا إلى اإلستراتيجية 
الصحيحة لن أرسل مزيدا من 
الرجال والنساء إلى هناك لن 

أرسل أكثر مما لدينا اآلن«.
تصريحـــات اوباما جاءت 
قبيل تسريب الوثيقة السرية 
التي عرض فيها ماكريستال 
تقييما متشائما حلصيلة النزاع 
املســـتمر منذ ثماني سنوات 
وقال »ان الفشل في االمساك 
باملبادرة ووقف تقدم املتمردين 

في املســـتقبل القريب )خالل 
االشـــهر الـ 12 املقبلة( - في 
انتظار نضوج القدرات األمنية 
األفغانية - قد يؤدي الى وضع 
ال يعود من املمكن فيه التغلب 

على حركة التمرد«.
التي  الوثيقـــة   وقدمـــت 
حصلت صحيفـــة نيويورك 
تاميز على نســـخة منها، الى 
وزير الدفاع االميركي روبرت 
غيتس في 30 أغسطس املاضي 

وهي حاليا موضع درس في 
البيت األبيض.

 وكتـــب ماكريســـتال في 
الوثيقة الواقعة في 66 صفحة، 
ان االئتالف الدولي قد »يفشل 
في مهمته« في افغانستان ان لم 

يحصل على املوارد املالئمة.
 وحذر من انه في حال عدم 
توفير وســـائل اضافية، فان 
القوات الدولية قد تواجه »نزاعا 
أطول واملزيـــد من االصابات 

وكلفة اجمالية اعلى وصوال 
الى فقدان الدعم السياسي الذي 

سيكون أمرا حاسما«.
»ضعـــف  ان  واعتبـــر   
املؤسسات االفغانية« والفساد 
»واخطاءنا لـــم تعط األفغان 
ســـوى حوافز ضئيلة لدعم 
حكومتهم«.  وكتب »ال ميكن 
التغلـــب علينا  للمتمرديـــن 
عســـكريا لكـــن ميكننا نحن 

التغلب على أنفسنا«.

ولفت اجلنرال ماكريستال 
الـــى ان املتمرديـــن يجندون 
اعدادا كثيفة من املقاتلني في 

السجون.
 وقال ان السجون أضحت 
»معاقل وقاعدة لقيادة عمليات 
دامية« ضد احلكومة االفغانية 
والقوات الدولية، مشيرا الى ان 
أكثر من  املتمردين »ميثلون 
2500 من املعتقلني الـ 14500 في 
نظام سجون افغاني مكتظ«.

باريــــس ـ رويترز ـ أ.ف.پ: فــــي وقت أعلنت 
وزارة اخلارجية الفرنســــية أن باريس شعرت بـ 
»صدمة عميقة« العتبار املرشد االعلى للجمهورية 
االسالمية االيرانية علي خامنئي ان اسرائيل »سرطان 
صهيوني ينخر« جسد االمة االسالمية، قال قائد 
اجليش اإلسرائيلي أمس ان اسرائيل لم تتخل عن 
خيار توجيه ضربة عســــكرية ضد منشآت إيران 

النووية.
وخالفا ملــــا اعلنه الرئيس الروســــي دميتري 
مدڤيديڤ أن نظيره اإلســــرائيلي شيمون بيريز 
أكد له إن إسرائيل لن تهاجم إيران، أكد اللفتنانت 
جنرال غابي اشكينازي أن كل اخليارات مطروحة 

في اطار الدفاع عن النفس.
وقال أثنــــاء مقابلة نادرة مــــع راديو اجليش 
اإلسرائيلي ردا على ســــؤال ما إذا كانت إسرائيل 
ميكنها شــــن هجوم إذا شعرت بتهديد من طهران 
»من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وكل اخليارات 

مطروحة«.
بدوره وحول ما اذا كانت تصريحات الرئيس 
الروسي تعد ضمانا بأن إســــرائيل لن توجه أي 
ضربة إليران، قال داني أيالون نائب وزير اخلارجية 
اإلســــرائيلي »بالتأكيد هذا ليــــس ضمانا. مع كل 
احترامــــي ال أعتقد أن الرئيس الروســــي مخول 
باحلديث نيابة عن إسرائيل وبالطبع لم نستبعد 

أي خيار«.

وفي موضوع ايراني آخر، قال متحدث باســــم 
الرئيس االيراني أمس أن جماعات الضغط املؤيدة 
إلسرائيل في الواليات املتحدة لن تتمكن من التأثير 
على زيــــارة الرئيس محمود أحمــــدي جناد إلى 
نيويورك التي يعتزم التوجه إليها اليوم للمشاركة 
في االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة، 

حيث من املقرر أن يلقي خطابا غدا.
وقال املتحدث »إن اللوبي الصهيوني قد يفعل أي 
شيء من أجل منع رئيسنا من الكشف عن املوقف 
اإليراني والتشويش على رسالة العدالة العاملية، 

ولكن الصهاينة سيفشلون مجددا«.
وأضاف محمد زادة: »لقد قال الرئيس بنفسه 

إننا فخورون بأن القتلة احملترفني هم أعداؤنا«.
ويشار إلى أن إيران ال تعترف بدولة إسرائيل 
وتعتبر أن حكومتها هي املنبع الرئيســــي جلميع 

املشاكل في الشرق األوسط.
وقال املتحدث االيراني إن أحمدي جناد سيلقي 

»خطاب السالم والصداقة«.
من جهتها، أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون أن قرار بالدها نشر نظام صاروخي 
دفاعي أكثر قوة وشــــمولية في أوروبا ال يتعلق 
بروســــيا بل جاء ردا على تهديد صواريخ ايران 

البالستية.
وكتبت كلينتون في صحيفة »فايننشال تاميز« 
أمس أن تصديق الرئيس باراك أوباما على نشــــر 

نظــــام دفاعي صاروخي جديد في أوروبا بصورة 
أسرع من النظام السابق »سيجعل أميركا أكثر قوة 
وأكبر قدرة على حماية قواتها ومصاحلها وحلفائها 
والتصدي لتهديد صواريخ إيران البالستية القصيرة 

واملتوسطة املدى«.
وأضافت »نحن ال نلغي نظام الدفاع الصاروخي، 
بل نعزز قدراتنا على حماية مصاحلنا ومصالح 
حلفائنا ولن نتخلى عنهم ونقوم حاليا بنشر نظام 
يعزز أمن حلفائنا ويقوي تعاوننا مع منظمة حلف 
شمال األطلسي )ناتو( ويضع املزيد من املصادر 
في الكثير من الدول ومن بينها پولندا وجمهورية 

التشيك«.
وأكدت أن الواليات املتحدة »لديها التزامات قوية 
مشــــتركة وروابط تاريخية واقتصادية وثقافية 
مع حلفائها في الناتــــو الذي ظل ميثل على مدى 
األعوام الســــتني املاضية قوة للســــالم واالزدهار 
واألمــــن في أوروبا وحول العالم بفضل متســــكه 
باملســــؤولية اجلماعية حيال أمنه مبوجب املادة 
اخلامسة من دستوره والتي تعتبر أي هجوم على 
دول حليفة هجوما على جميع الدول األعضاء في 

حلف األطلسي«.
وكررت كلينتون تأكيد الرئيس أوباما أن قراره 
نشر نظام دفاعي صاروخي جديد في أوروبا »ليس 
حول روســــيا، بل حــــول ايران وتهديــــد برنامج 

املخرج اإليراني محمد رسولوف مرتديا وشاحا أخضر دعما لإلصالحيني خالل عرض فيلمه في مهرجان سانباستيان السينمائي أمس         )أ.ف.پ(صواريخها البالستية«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: رفض الرئيس االميركي باراك أوباما 
التراجع عن قرار التحقيق في ممارسات التعذيب التي جلأت 
الـ »ســـي آي ايه« اليها مع معتقلني، وشدد على ان »ما من 
أحد يعلو فوق القانون«، ودافع أوباما عن قرار وزير العدل 
إيريك هولدر البدء بتحقيق في ممارسات التعذيب التي جلأت 

إليها الـ »سي آي إيه« خالل إدارة بوش.
وقال »قلت بشكل مستمر انني أريد أن أنظر إلى األمام وليس 
الى اخللف عندما يتعلق األمر ببعض املشاكل التي حصلت خالل 

اإلدارة السابقة أو عندما يتعلق األمر باالستجوابات«.
وأضاف »ال أريد أن حتصل مطاردات سحرة لكنني قلت 

أيضا ان لدى وزير العدل مهمة تطبيق القانون«.

وأردف »أنا أكن احتراما كبيرا للســـي آي إي« لكن على 
وزيـــر العدل »أن يصدر حكما فيما حصل وأنا أعتقد ان ما 

يحصل ليس حتقيقا جنائيا في هذه املرحلة«.
يشـــار إلـــى ان الرئيس األميركي كان يرد على رســـالة 
وصلته من 7 مديرين ســـابقني للـ »ســـي آي إيه« يحثونه 
فيهـــا على وقف التحقيق ألنه ســـيعيق قدرة الوكالة على 

القيام بعملها.
وشدد أوباما على انه يثق بأن املدعني العامني سيحكمون 
بشـــكل صحيح عند التحقيق مبمارسات الـ »سي آي إيه«، 
ولكنه شدد على ان »القانون هو القانون ونحن ال نختار« 

من نحاكم ومن ال نحاكم.

أوباما يرفض وقف التحقيق في ممارسات تعذيب أجرتها »سي آي إيه«

قوات االحتالل اإلسرائيلي تتوغل في جنين وتداهم منازل في بلعين

إسرائيل ليست متفائلة بالقمة الثالثية اليوم 
ونتنياهو يدافع عن المستوطنات

بدء النظر في قضية كليرستريم
و دوفيلبان ينتقد »تعنت« ساركوزي

باريـــس ـ أ.ف.پ: بدأت محكمة باريس امس النظر في قضية كليرســـترمي التي أدان 
املتهم الرئيسي فيها رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان »تعنت« الرئيس نيكوال 

ساركوزي.
 وانتقد دو فيلبان في بداية احملاكمة »تعنت« ساركوزي. وقال »انني هنا بإرادة رجل 
واحد وبسبب تعنت هذا الرجل نيكوال ساركوزي الذي هو ايضا رئيس جمهورية فرنسا. 

ساخرج حرا وبريئا باسم الشعب الفرنسي«.
 واضاف ان »البعض يريدون ان يصدقوا انه ليست هناك محاكمات سياسية في بلدنا. 

اريد ان اصدق ذلك ومع ذلك نحن هنا في 2009 وفي فرنسا«.

عواصم ـ يو.بـــي.آي: رغم اصـــرار الرئيس 
االميركي باراك اوباما على عقدها، أكد ســـكرتير 
احلكومة اإلسرائيلية تسفي هاوزر أمس أن القمة 
الثالثية بني أوباما وكل من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو املزمـــع عقدها في نيويورك اليوم على 
هامش اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة، 
لن تؤدي إلى استئناف املفاوضات اإلسرائيلية ـ 

الفلسطينية.
وقال هاوزر إلذاعة اجليش اإلسرائيلي إن »اللقاء 
رمبا ميهد الطريق لتطورات ستحدث في املستقبل، 
لكنها لن ترمز بصورة رسمية الستئناف احملادثات 
بني إسرائيل والفلسطينيني«. وأضاف أن »جميع 
األطراف تدرك أن هذه املفاوضات ليس بســـيطة 
وتنطوي على إشـــكالية، وقد استنتجت اإلدارة 
اجلديدة فـــي الواليات املتحدة أن أي جهة تدخل 
لهذه العملية من بعيد ستفهم تعقيداتها وأنه ال 

يوجد هنا إمكانية الختصار الطريق«.
وقال إن »رئيس الوزراء مستعد للشروع في 
مفاوضات من دون شـــروط مسبقة من أجل دفع 
السالم مع الفلسطينيني، فهو ال يريد أن يصبح 
الفلسطينيون مواطني إسرائيل أو رعاياها، ولذلك 
فإنه مهتم بتمكينهم من حكم أنفسهم شريطة أال 
يتم منحهم أية صالحيات من شـــأنها أن تشكل 

خطرا على أمن إسرائيل«.
من جهة أخرى، قال املتحدث باســـم نتنياهو 
ان رئيـــس الوزراء ســـيدافع عن التوســـع في 
املســـتوطنات اليهودية في الضفـــة الغربية في 

اجتماعه املرتقب.

وحني سئل عن القمة الثالثية اليوم، أجاب نير 
هيفيتز في تصريحات لراديو اجليش االسرائيلي 
»لم نسمع قط رئيس الوزراء يقول انه سيجمد 

بناء املستوطنات، العكس صحيح«.
وأضاف »هناك بعض الساسة يرون ان وقف 
البنـــاء أو التنازل عن أراضي الوطن أو االضرار 
باملستوطنات امر ميكن ان يساعد إسرائيل، ال ميكن 

اعتبار رئيس الوزراء نتنياهو من بني هؤالء«.
واستطرد »يعتبر )نتنياهو( املستوطنات   
في يهودا والسامرة مشروعا صهيونيا واملستوطنني 

في يهودا والسامرة كإخوانه إخواننا«.
وتفادى نتنياهو شخصيا الذي يواجه معارضة 
قوية من داخل ائتالفـــه احلاكم لتقدمي تنازالت 
بشأن املســـتوطنات قطع أي التزام علني بشأن 
وقف البناء. وسيكون اجتماع الغد أول لقاء بني 
نتنياهـــو وعباس منذ تولـــي االول منصبه في 
مارس. وهون املســـؤولون مـــن جميع االطراف 
من فرصة ان يؤدي االجتماع الســـتئناف سريع 

ملفاوضات السالم.
في ســـياق منفصل، توغلت قـــوات االحتالل 
اإلسرائيلي في مدينة جنني شمالي الضفة الغربية 

دون ان يتم االبالغ عن اعتقاالت.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات االحتالل 
اقتحمت املدخل اجلنوبي من املدينة وسيرت آلياتها 
في حي السويطات ومحيط جامعة القدس املفتوحة 

وبئر اجلمال وشارع جنني ـ نابلس.
وفى بلعني وسط الضفة الغربية داهمت قوات 
االحتالل اليوم ثالثة منازل في قرية بلعني غربى 

رام اهلل. 

لندن ـ عاصم علي
في لقاء يتوقع أن يعزز اجلدل في بريطانيا حول طبيعة العالقات مع ليبيا وما وراءها من صفقات 
جتارية، يجتمع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بعد غد مع الزعيم الليبي معمر القذافي 
على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك. ودافع مســــؤولون بريطانيون 
عن اللقاء »كونه فرصة جيدة إلعادة التذكير بانفتاح ليبيا وقرارها التخلي عن برنامجها النووي«. 
وفيما سيستغل براون االجتماع للثناء على قرار القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، يرجح 

أن يثير هذا اللقاء حفيظة أوساط سياسية في بريطانيا وضحايا اعتداءات »لوكربي«.

انتقادات في بريطانيا للقاء القذافي وبراون في نيويورك

الحكيم يدعو لتشكيل محكمة 
دولية للنظر في العنف بالعراق

بغداد ـ د.ب.أ: حذر رئيس املجلس االسالمي األعلى في العراق 
عمار احلكيم مـــن ان هناك جهات داخليـــة وخارجية تعمل على 
تفتيـــت ومتزيق الوحدة الوطنية قبيل انطالق االنتخابات العامة 

التي ستجرى في العراق منتصف يناير املقبل.
وقال احلكيم أمام آالف حضروا للمشاركة في صالة عيد الفطر 
في بغداد »نعتقد ان هناك اجندات ميارســـها البعض داخل البيت 
العراقي وخارجه لتفتيت وحدتنا ومتزيق صفوفنا«. واضاف »أحذر 
من الوقوع في مثل هذه األجندات والبد من احلفاظ على وحدتنا فهي 
ضرورة اساسية، وعلى جميع القوى السياسية االلتزام بالتقوى 
السياســـية، بالسلوك واملمارســـة واالبتعاد عن أساليب التشهير 

والقذف الن هذه األساليب ال تساعد على وحدة الصفوف«.
وقال ان املرحلة املقبلة »بحاجة الى حكومة قوية لها مؤسسات 
فاعلة تعمل على تقدمي اخلدمات للعراقيني«. وشـــدد احلكيم على 
ضرورة »تشكيل محكمة دولية للنظر في القضايا اإلرهابية وأعمال 
العنف التي يتعرض لها العراق منذ سنوات من اجل التعرف على 
املجرمني والداعمني باملال والتدريب والغطاء السياسي واإلعالمي 
لهم ألننا بحاجة الى كشف كل امللفات وانزال القصاص باإلرهابني 

الن اإلرهاب في العراق لم يعد حالة داخلية بل هي خارجية«.
من جهة أخرى، أكد علي األديب القيادي في حزب الدعوة اإلسالمية 
بالعراق أن حوارات جتري بني ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء نوري املالكي واالئتالف الوطني العراقي، بشـــأن تنظيم 

قائمتني انتخابيتني على أن يتم تشكيل احتاد بني االئتالفني.
وقال األديب في تصريح خاص لراديو »ســـوا« األميركي أمس 
»إن تفاصيل هذا املوضوع ســـيتم الكشف عنها خالل االجتماعات 
املقبلة بني اجلانبني، خاصة أنه باإلمكان احتاد هذين االئتالفني في 
احتاد واحد أو جبهة واحدة«. واستبعد دخول ائتالف دولة القانون 
في حتالف مع االئتالف الوطني العراقي خلوض االنتخابات املقبلة 
بقائمة موحدة، معتبرا أن اخليار املتاح هو احتاد ائتالفني خاصة 
بعدما احتدت كيانات سياسية كثيرة مع ائتالف دولة القانون وال 

ميكن بأي شكل من األشكال التخلي عن هذه الكيانات.
من جانبه، شدد القيادي في تيار الصالح الوطني فالح الفياض 
على ضرورة تشـــكيل قائمة موحدة تضم االئتالفني، الفتا إلى أن 
احلوارات التي يجريها الطرفان تبحث إمكانية انضمام ائتالف دولة 

القانون إلى االئتالف الوطني العراقي.


