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إسطنبولـ  وكاالت: بعد يومني من القبض على اثنني من اجلنراالت 
املتقاعديـــن بتهمة الضلوع في مؤامـــرة لإلطاحة باحلكومة، التقى 
رئيـــس الوزراء التركـــي رجب طيب أردوغان أمـــس بقائد القوات 

املسلحة إيلكر باسبوج.
وذكرت قناة »سي.ان.ان« التركية التلفزيونية أن الرجلني شاركا 
في تشييع جنازة، وان أردوغان وّجه الدعوة للجنرال إيلكر باسبوج 

للحضور ملكتبه إلجراء محادثات لم يكن محددا لها موعد مسبق.

لقاء مفاجئ بين أردوغان ورئيس أركان الجيش

القوات اإلسرائيلية تقتحم األقصى وتشتبك مع فلسطينيين في عيد »المساخر«
قاضي قضاة فلسطين: هذه اللحظات هي األصعب في تاريخ المسجد المبارك

)رويترز( جندي اسرائيلي يعتقل عددا من الفلسطينيني في مواجهات األقصى أمس 

عواصمـ  وكاالت: اقتحمت قوات كبيرة من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي صباح امس املسجد األقصى املبارك من ناحية 
باب املغاربة، كما انتشرت قوات كبيرة حول املبنى املسقوف 
داخل األقصى، حيث اعتكف عشرات املصلني منذ ليل اول 
من أمس حتســـبا القتحام متطرفني يهود للمســـجد ألداء 
الصلوات التلمودية فيه والطواف في ســـاحاته مبناسبة 

عيد املساخر.
وأغلقت قوات الشـــرطة كذلك جميـــع بوابات األقصى 
والبلدة القدمية من القـــدس احملتلة، ومنعت من هم دون 

سن اخلمسني من دخول البلدة.
ودعا د. تيســـير التميمي قاضي قضاة فلسطني رئيس 
الهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات، أبناء 
الشعب الفلسطيني في جميع مواقعه وباألخص في مدينة 
القدس واألراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948، إلى التصدي 
للجماعات اليهودية املتطرفة التي حاولت اقتحام املسجد 
األقصى املبارك بدعم ومساندة كاملة من سلطات االحتالل 

مبناسبة ما يسمى بـ »عيد املساخر اليهودي«.
وقال في بيان صحافي صدر امس »إن هذه اللحظات هي 
األصعب في تاريخ املســـجد األقصى املبارك الذي يتعرض 
فيها إلى اعتداءات عديدة وهيمنة وســـيطرة من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي وقطعان املستوطنني« محمال سلطات 
االحتالل تبعات اتخاذ أي إجراء قد يعرض األقصى للخطر 
»ألننا لن نقف مكتوفي األيدي أمام تلك اجلرائم اإلسرائيلية 

التي حتاول النيل منه«.
وأكد أن الشعب الفلســـطيني سوف يقدم أرواحه فداء 
للمســـجد األقصى املبارك واملقدسات، مشيرا إلى أن مدينة 
القدس شهدت في هذه اللحظات تعزيزات عسكرية وشرطية 
احتاللية كبيرة متهيدا ملنع املسلمني من التصدي للجماعات 
اليهودية، بعد إعالنها إغالق جميع بوابات ومداخل البلدة 

القدمية من القدس.
وطالب جامعة الـــدول العربية وجلنة القدس ومنظمة 

املؤمتر اإلسالمي واملجتمع الدولي بكل دوله وقادته ومنظماته 
وهيئاته ومؤسساته الضغط على حكومة االحتالل لتتوقف 
عن جرائمها اإلرهابية ضد أرض النبوات ومهبط الرساالت 

ومهد احلضارات.
مـــن جهتها اكدت اذاعة جيش االحتالل االســـرائيلي ان 
اشـــتباكات عنيفـــة دارت في باحات املســـجد االقصى بني 
مئات من الفلسطينيني وقوات من الشرطة وحرس احلدود 

االسرائيلي.
واكدت االذاعة »ان هذه القوات كانت قد اقتحمت احلرم 
القدسي الشريف مبشاركة متطرفني ومستوطنني يهود حيث 
تصدى لهم مصلون مسلمون واجهتهم الشرطة بقنابل الغاز 

املسيل للدموع«.
واشارت الى ان حالة من التوتر الشديد سادت مختلف 
انحاء مدينة القدس خاصة البلدة القدمية منها التي يتواجد 

بها كثير من املتطرفني اليهود«.
وقالت »ان الفلسطينيني الذين اعتصموا منذ ليل امس 
االول داخل املسجد رشقوا قوات االحتالل باحلجارة والتي 

تدفع االن بتعزيزات اضافية الى املكان«.
وكانت الشرطة االسرائيلية وحرس احلدود اغلقا اليوم 
بوابات البلدة القدمية في مدينة القدس احملتلة امام حركة 
املواطنني ومنعا الرجال والنســـاء ممن دون سن اخلمسني 

من الدخول اليها.
وشمل هذا االجراء املواطنني كافة مبن فيهم سكان البلدة 
القدمية احمليطة باملسجد االقصى وذلك بعد ان اعلنت جماعات 
يهوديـــة متطرفة نيتها اقتحامه القامة شـــعائر وطقوس 
تلمودية في باحاته مبناســـبة ما يسمى عيد »البورمي« او 

املساخر اليهودية.
واعلن متحدث باســـم الشرطة وشـــهود عيان ان ستة 
فلسطينيني اصيبوا بجروح في املواجهات. واصيب خمسة 
منهم على االقل بجروح طفيفـــة بالرصاص املطاطي، كما 

افاد مصور.

 قائد الباسيج: لو جاء أوباما
فسنجعله يعترف مثل ريغي 

عواصــــمـ  وكاالت:  أصــــدرت 
جماعة جنداهلل البلوشية اإليرانية 
بيانا قدمت فيه احد أعضائها ويدعى 
محمد ظاهر خلفا لزعيمها املعتقل 
من قبل الســــلطات اإليرانية عبد 
املالك ريغي. فيما أكد مسؤول أمني 
إيراني أن اعترافات ريغي لم تكن 
حتت تأثير مخدر، وقال »لو جاء 
باراك اوباما إلى إيران فسنجعله 
يعتــــرف مثل ريغــــي بأخطائه«. 
ونقل موقع العربية نت عن بيان 
للجماعــــة قوله: »تعلــــن حركة 
املقاومة جلميع جماهير بلوشستان 
وايران أنه في أعقاب إلقاء القبض 

على قائد احلركــــة عقدت اللجنة 
املركزية بحضور جميع األعضاء 
واحللفاء لتدارس موضوع اخلليفة 
التنفيذية للحركة  واملسؤوليات 
بعد غياب القائد«. وأضاف البيان: 
»مت في االجتماع النهائي وبإجماع 
كل األعضاء في احلركة واحللفاء 
اختيار محمد ظاهر البلوشي خلفا 
لعبداملالك ريغي«. وقال البيان الذي 
تناقلته مواقع بلوشية معارضة 
إن جماعة جنــــداهلل ال تتلخص 
في زعيمها فقط محذرا السلطات 
اإليرانية من أنها »ستجد حركة اكثر 
قوة وبأسا من السابق لم يخطر 

ببالها من قبل«. من جهته، نفى قائد 
قوات »الباسيج« التابعة للحرس 
الثوري محمــــد رضا نقدي حقن 
زعيم جنداهلل مبادة مخدرة لتقدمي 
االعترافات املتلفزة التي بثتها ايران 
لريغي، مضيفا أنه »لو جاء باراك 
اوباما إلى إيران فسنجعله يعترف 
مثــــل ريغي بأخطائــــه«. واعتبر 
املسؤول العسكري اإليراني الذي 
نقلت إذاعة أوروبا احلرة الناطقة 
باللغة الفارســــية تصريحاته أن 
اعترافات زعيم جنداهلل كانت حتت 
تأثير ما أسماه بـ »االسالم اخلالص 

احملمدي«. 

سيناريوهات االنتخابات العراقية: فوز  المالكي أو عالوي.. أو فراغ سياسي يزعزع األمن

الكواليس من قبل جيران العراق حيث تأخذ ايران 
صف الشيعة وتدعم دول اخلليج السنة ليضغطوا 

لتشكيل حتالفات مثالية بالنسبة ملصاحلهم.
وفـــي هذا الســـيناريو رمبا تســـعى اجلماعات 
السياسية املهيمنة بالعراق الى الوصول الى مرشح 
ميثل حال وســـطا وتعتبره طيعا. يذكر أن اختيار 
رئيس الـــوزراء يتم من اكبر كتلـــة بالبرملان لكن 
احتماالت أن يحصل ســـني مثل الهاشمي على هذا 

املنصب ضئيلة جدا.
الـــى ذلك، اعلن رئيس الـــوزراء العراقي نوري 
املالكي ان الباب سيبقى مواربا أمام االئتالفات والقوى 
السياســـية العراقية للتحالف مع كتلته بعد إعالن 
نتائج االنتخابات التشريعية املقررة في السابع من 
مارس املقبل من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية. 
كما اعتبر املالكي أن األجواء بني بغداد ودمشق تسير 
اآلن نحو األفضل ملمحا الى احتمال تراجع حكومته 

عن املطالبة مبحكمة دولية.

بإقليم كردستان وهما االحتاد الوطني الكردستاني 
واحلزب الدميوقراطي الكردســـتاني حتديا داخليا 
لكســـب أصوات األكراد، كما أن قائمة التغيير أدت 
أداء جيدا في انتخابات باإلقليم في منتصف 2009 
حيث حصلت على نحو ربع األصوات وكانت هذه 
مفاجأة. ويشـــترك الثالثة في الكثير من اآلراء عن 
القضايا الوطنية مثل مصير األراضي املتنازع عليها 
بني اربيل وبغداد لكن اخلصومات بينهم رمبا تقسم 
الكتلة الكردية بالبرملان. وقد يضعف االنقسام دور 

األكراد كصانعي ملوك بالعراق.

انتهاء االنتخابات دون فائز واضح

من املرجح أن يستغرق بناء التحالفات عدة أشهر 
اذا لم يظهر فائز واضح من االنتخابات مما سيوقع 
العراق في مفاوضات سياسية رمبا تزيد زعزعة األمن 
اذا أدت املشـــاحنات بني الساسة الى فراغ سياسي 
طويل، وقد تشهد األزمة تزايدا في املناورات من وراء 

اجللبي والسياسي الشيعي الليبرالي قاسم داود.

خروج قائمة عالوي قوية من االنتخابات

رمبا تفـــوز القائمة العراقيـــة التي تضم نائب 
الرئيس السني طارق الهاشمي بأصوات من الشيعة 
الذين سئموا السياسة الطائفية. وقد حتصل ايضا 
على دعم واسع النطاق من السنة الذين غضبوا بعد 
أن منعت هيئة املساءلة والعدالة التي يهيمن عليها 
الشيعة النائب السني البارز وعضو القائمة العراقية 

صالح املطلك من خوض االنتخابات.
ومن املتصور أن يتمكن عالوي ـ وهو شـــيعي 
علماني كان رئيسا للوزراء في عامي 2004 و2005 

ـ من التحالف مع اي أحد تقريبا.
يعد األكراد أحد اكثر القوى السياســـية متاسكا 
بالبالد وقد حرصوا على أال يرتبطوا بأي جانب في 
فترة اإلعداد لالنتخابات حتى يعقدوا شراكة في نهاية 
املطاف مع الفائز ايا كان. ويواجه احلزبان الرئيسيان 

 بغداد ـ رويترز: قد تكون االنتخابات البرملانية 
التي يجريها العراق في الســـابع من مارس اجلاري 
حلظة حاســـمة لبلد يحاول اخلروج من عقود من 

التراجع االقتصادي والدكتاتورية واحلرب.
وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العنف على مدى 
العامني األخيرين اليزال العراق مكانا خطرا يشهد 
تفجيرات يومية تســـتهدف قوات األمن واملواطنني 
العاديني على حد ســـواء كما يشن املقاتلون السنة 
من اإلسالميني املتشددين مثل تنظيم القاعدة هجمات 
مدمرة. وفيما يلي بعض النتائج احملتملة لالنتخابات. 
خـــروج ائتالف رئيس احلكومة نوري املالكي قويا 
مـــن االنتخابات حيث حقق ائتـــالف دولة القانون 
الذي يقوده مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس 
احملافظات العام املاضي مستخدما رسالة تقوم على 
حفـــظ القانون والنظام لكســـب أصوات العراقيني 
القلقني من التسييس الطائفي. ويأمل في أن يحقق 
برنامج مماثل نفس النجاح في االنتخابات البرملانية 

املقبلة.

 خروج المالكي ضعيفًا واالئتالف قويًا

خاض املالكـــي االنتخابات احمللية العام املاضي 
بوصفه الرجل الذي حقق قدرا من األمن للشعب إال 
أن التفجيرات األخيـــرة أضعفت ثقة اجلماهير في 
احلكومة. كما استغل املالكي ضجة ثارت حول حظر 
ترشح نحو 500 شخص في االنتخابات بسبب صالتهم 
املزعومة بحزب البعـــث احملظور الذي كان مهيمنا 
في عهد النظام البائد ليلعب على وتر املخاوف من 
عودة البعثيني مما أضر بصورته كسياسي ينتهج 

خطا وطنيا غير طائفي.
ورمبا يفيد هذا االئتالف الوطني العراقي املكون 
من املجلس االعلى اإلســـالمي العراقي والصدريني 
وحزب الفضيلة ومقره البصرة احمد اجللبي الذي 
كان من الشخصيات املفضلة لدى الواليات املتحدة 
فيما ســـبق. اما األكراد ذوو الـــرأي املؤثر بالعراق 
فسيدعمون حصول املجلس األعلى اإلسالمي العراقي 
على منصب رئيس الوزراء وكذلك القائمة العراقية 
التي يتزعمها رئيس الوزراء الســـابق اياد عالوي 
والتي استهدفت الى جانب كتل علمانية أخرى بحظر 

املرشحني.
ورمبا يحاول االئتالف الوطني العراقي استقطاب 
أفراد او جماعات من ائتالف دولة القانون إلضعاف 
القاعدة السياسية للمالكي. ورؤساء الوزراء احملتملون 
في هذا السيناريو هم وزير املالية بيان جبر ورئيس 
الوزراء السابق ابراهيم اجلعفري او نائب الرئيس 
عادل عبداملهدي. ومن بني املرشحني احملتملني ايضا 

رئيس الحكومة يلّمح لتطور العالقات بين بغداد ودمشق وإلى التراجع عن المطالبة بمحكمة دولية

أكثر الشخصيات تأثيرًا في العراق
بغدادـ  رويترز: في أول انتخابات عامة يشهدونها منذ عام 2005 

ينتخب العراقيون برملانا جديدا في السابع من مارس اجلاري.
ومعظم جوانـــب احلياة العامة بالعراق حتركها شـــخصيات 
ذات نفوذ داخل احلكومة وخارجها، وفيما يلي قائمة ببعض اكثر 

الشخصيات تأثيرا بالعراق
1- علي السيستاني: أبرز زعيم ديني للشيعة في العراق، وقراراته 
منذ عام 2003 لها ثقل القانون. وقد حث السيســـتاني )80 عاما( 

األغلبية الشيعية بالعراق مرارا على املشاركة في االنتخابات.
2- رئيـــس الوزراء نوري املالكـــي: كان املالكي زعيما حلزب 
الدعوة اإلســـالمية وكان ميارس أنشطة مناهضة للمقبور صدام 

حسني خارج العراق قبل عام 2003.
وفي عام 2006 كان املالكي مرشـــحا شيعيا مغمورا ميثل حال 
وسطا لكنه برز كقوة يعتد بها منذ بدأ مكافحة امليليشيات الشيعية 

عام 2008.
3- الرئيس جالل الطالباني: الطالباني كردي يشـــغل منصب 

رئيس العراق منذ عام 2005.
4- مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق.

5- نائب الرئيس طارق الهاشمي: يخوض الهاشمي االنتخابات 
على القائمة العراقية العلمانية التي يقودها رئيس الوزراء السابق 

إياد عالوي.
6- رئيس الوزراء السابق إياد عالوي: رأس عالوي احلكومة 

االنتقالية بالعراق منذ عام 2004 الى عام 2005.
7- عمار احلكيم زعيم املجلس األعلى اإلســـالمي العراقي: في 
العام املاضـــي حل عمار احلكيم محل والـــده عبدالعزيز احلكيم 

كرئيس ألكبر حزب شيعي ديني حني توفي األب.
8- رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر: الصدر ســـليل عائلة 
دينية شيعية وقد أشعل املشاعر املناهضة للواليات املتحدة بعد 
احلرب عام 2003 لكن اختفى قبل أكثر من عامني ليجري دراسات 

دينية في ايران.
9- وزير النفط حسني الشهرستاني. 

10- احمد اجللبي زعيم املؤمتر الوطني العراقي.
11- اجلنرال راي اوديرنو: قائد القوات األميركية بالعراق منذ 

 .2008
12- السفير األميركي كريس هيل.

13- السفير اإليراني: الوجه اآلخر للوجود األميركي هو النفوذ 
اإليراني.

)أ.ف.پ( مسيحيون عراقيون يتظاهرون في بغداد أمس احتجاجا على استهداف مسيحيي املوصل 

منفذ عملية خوست يزعم: المخابرات األردنية قتلت الزرقاوي ومغنية وعزام
عواصم ـ وكاالت: هاجم منفذ عملية خوســــت في 
أفغانستان األردني همام البلوي مخابرات بالده، واتهمها 
بالتورط في قتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو 
مصعب الزرقاوي، واملسؤول العسكري في حزب اهلل 

عماد مغنية، والشيخ عبداهلل عزام.
وزعم البلوي، في تســــجيل مصور بثته مؤسسة 
الســــحاب التابعة لتنظيم القاعدة على اإلنترنت، ان 
املخابرات األردنية قامت باعتقاله وإغرائه باملال وإرساله 
إلى أفغانســــتان للتجسس على تنظيم القاعدة الذي 

عمل معه بعد ذلك. 
وأشار همام البلوي إلى أنه كان يخطط فقط لقتل 
الضابط األردني املسؤول عنه، ووصف وصوله إلى 
األميركيــــني عن طريق هذا الضابــــط بأنه كان نعمة 

إلهية غير متوقعة. 

 وادعى أن ضابط املخابرات األردني -الذي سماه 
»أبو زيد«- أخبره بأن املخابرات األردنية هي من قامت 
بعمليات اغتيال كل من عبداهلل عزام في أفغانستان 
قبل 20 عاما، وعماد مغنية في ســــورية قبل عامني، 
وأبــــو مصعب الزرقاوي عــــام 2006، على حد قوله، 
ودعا البلوي إلى ما أسماه اجلهاد في األردن ومهاجمة 

جهاز مخابراته. 
وقد صور هذا التسجيل كما يبدو قبل تنفيذ البلوي 
عملية خوست أواخر العام املاضي الذي قتل فيها سبعة 

من عناصر االستخبارات األميركية وضابط أردني.
وفي تعليقه على ما ورد في التسجيل، شكك الباحث 
في شــــؤون اجلماعات اإلسالمية محمد أبو رمان في 
املعلومات املتعلقة بصلة املخابرات األردنية باغتيال 

املسؤول العسكري في حزب اهلل وعزام. 

البلوي دعا في تسجيل مصور قبل عمليته بأفغانستان إلى تنفيذ هجمات في األردن

صورة مأخوذة عن شريط الڤيديو الذي وزعته القاعدة أمس للقيادي همام البلوي  )ا.پ(


