
االحد
27  يونيو 2010

العربية48
والعالمية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أصدرت احلكوم����ة اجلورجية قرارا نفذ فجر اول م����ن امس بإزالة متثال 
الزعيم الس����وڤييتي جوزيف س����تالني من امليدان الرئيسي مبسقط رأسه في 
مدينة غوري، وكان س����تالني قد حكم االحتاد السوڤييتي من الناحية الفعلية 
منذ عام 1924 وحتى عام 1953 حني توفي لينهي فصال عرف بقسوته املتناهية 

في معاملة خصوم الدولة واملعارضني حتى داخل احلزب احلاكم.
وتولت رافعات عمالقة ازالة التمثال رغم جتمع مئات من اجلورجيني 

الذين يعارضون ازالته السباب مختلفة منها انه جزء من التاريخ وال ينبغي 
ان يخضع لعمليات تصفية حسابات سياسية او قومية، اال ان عملية ازالة 
التمثال متت بنجاح قبل شروق الشمس. وكان الرئيس اجلورجي املعادي 
لروس����يا ميخائيل ساكاش����فيلي قد اعلن في خطاب متلفز االسبوع املاضي 
انه ال مكان لتمثال س����تالني في جورجيا القرن احلادي والعش����رين. يذكر ان 
روسيا وجورجيا اشتبكتا في حرب مباشرة بسبب نزعة االقليم الشمالي من 

اجلمهورية السوڤييتية السابقة الى االنفصال.

جورجيا تزيح تمثال ستالين في منتصف الليل

لعنة إقالة ماكريستال ُتصّدع »التحالف« في أفغانستان وتمرد أوروبي على بترايوس 
واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

يبدو أن لعنة إقالة اجلنرال ستانلي ماكريستال 
من قي����ادة القوات االميركي����ة وبالتالي قوات حلف 
ش����مال االطلس����ي العاملة في افغانستان »ايساف« 
بدأت تطول قوات التحالف بشكل ينذر بانهيارها ما 
لم يتم تدارك التداعيات، إذ وعلى الرغم من االعالنات 
املتكررة الصادرة من واشنطن والتي تؤكد ان القائد 
اجلديد اجلنرال ديڤيد بترايوس س����يواصل تطبيق 
االستراتيجية التي وضعها سلفه، فإن الدول االعضاء 
أعربت بصورة غير مباشرة عن عدم ثقتها فيما أعلنته 

الواليات املتحدة.
فقد توالت في ظرف ساعات قليلة بيانات عدد من 
الدول التي تشارك بأعداد كبيرة نسبيا من القوات في 
افغانستان تعلن عن مواعيد جديدة لسحب قواتها 
م����ن هناك وذلك في اعقاب اقالة ماكريس����تال. وعزا 
املراقبون في واش����نطن ذلك ال����ى ان قيادات الدول 
التي حتدثت عن انس����حابها رأت في واقعة اجلنرال 
ماكريستال ذريعة مالئمة لالستجابة لضغوط الرأي 
العام بها، الس����يما ان الشارع االوروبي رأى في تلك 
الواقعة دليال على ان »االميركيني يتش����اجرون فيما 
بينهم« وان على أوروبا االنسحاب حسب قول قناة 

»فوكس نيوز« االخبارية االميركية.

مواعيد انسحاب 

فبعد أن أعلن رئيس ال����وزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون اول من امس انه يرغب في سحب قواته من 
افغانستان في غضون خمسة اعوام، اعلنت پولندا انها 
وضعت جدوال زمنيا لبدء سحب قواتها من احلرب 

االفغانية بعد عامني فقط.
وسبق ذلك بيوم واحد اعالن احلكومة الكندية عن 
استعدادها ملغادرة افغانستان العام املقبل، مع االبقاء 

على مدربني ملساعدة القوات االفغانية فحسب.
فضال عن ذلك فإن هولندا اعربت عن خطة إلخراج 
آخر جنودها من افغانس����تان بحلول شهر اغسطس 

املقبل.

على العمليات اجلوية والبرية منذ عهد ماكريستال 
بهدف حماية املدنيني«.

وبحسب املصدر، فإن بترايوس سيدرس النظم 
املطبقة حاليا، ومن ثم س����يقرر ما إذا كانت املشكلة 
تتعلق بع����دم فهم اجلنود لقواعد االش����تباك أو أن 

القواعد نفسها بحاجة ملراجعة.
وكان قائد أركان اجليش األميركي، األميرال مايك 
مولن، قد أش����ار إلى أن تفوي����ض بترايوس بقيادة 
العمليات في أفغانس����تان يس����مح له ب� »إجراء كل 
التغييرات التي يراها ضرورية، وإن كان قد أش����ار 
إلى أن قائد القيادة األميركية الوسطى »يدرك أهمية 

ومما سيعزز املخاوف االوروبية والغربية عموما، ما 
كشفت عنه مصادر عسكرية مطلعة على ملف احلرب 
في أفغانس����تان من أن اجلنرال بترايوس، س����يقوم 
مبراجعة شاملة لكل املعايير العسكرية املطبقة في 
أفغانس����تان، بعدما تسلم منصبه اجلديد على رأس 

القوات األميركية.
وذكرت املصادر، بحسب سي.ان.ان، أن بترايوس 
سيطلب مراجعة نظام »قواعد االشتباك« الذي يحدد 
للقوات الشروط التي تنظم فتح النار على األهداف 
في أرض املعركة، خاصة بعدما »وردته اعتراضات 
وحاالت متلمل بني اجلنود بسبب القيود املوضوعة 

حماية أرواح املدنيني«.
وقد زار مولن كابول امس لطمأنة الرئيس حامد 
كرزاي حول استمرار استراتيجية حلف شمال االطلسي 
رغم اقالة ماكريستال املهندس الرئيسي لها، وصرح 
مولن في مؤمتر صحافي قبل ان يغادر واشنطن متوجها 
الى أفغانستان ان »رسالتي ستكون واضحة. ال تغيير 

في استراتيجيتنا وال تغيير في مهمتنا«.

»الشيوخ« يطالب بتوضيح

القلق على االس����تراتيجية لم يك����ن في اخلارج 
فقط، اذ تعهد رئي����س جلنة العالقات اخلارجية في 
مجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري بعقد 
جلسات اس����تماع للمسؤولني األميركيني ليوضحوا 
إستراجتية احلرب في أفغانستان بعد التغيير األخير 
في القيادة. وذك����ر موقع »بوليتيكو« أن أعضاء في 
مجلس الش����يوخ وجهوا رس����الة إلى كيري طالبوه 
فيها بعقد جلسات استماع كي توضح اإلدارة وجهة 
نظرها حيال النجاح الذي يتم حتقيقه على اجلبهة 

املدنية في أفغانستان.
وأشارت الرس����الة إلى أنه »كل اإلجابات عن هذا 

السؤال كانت مبهمة وينقصها الوضوح«.
في غضون ذلك، فإن صحيفة »نيويورك تاميز« 
نشرت في عددها الصادر أمس تقريرا يفيد بأن احلكومة 
الباكستانية شرعت في تطبيق خطة جديدة لعودة 
نفوذها الى باكس����تان بعد تزايد املخاوف من فشل 
الواليات املتحدة في انهاء املواجهة على نحو يحقق 

االهداف التي سعت الى حتقيقها من البداية.
وعزز من التوجه الباكستاني اجلديد تسرب انباء 
في واشنطن ونيودلهي تفيد بان االدارة االميركية طلبت 
من احلكومة الهندية النظر في إرسال قوات هندية الى 
افغانستان مللء الفراغ الذي سيحدثه خروج االوروبيني. 
وأدى ذلك الى قلق باكس����تاني واضح تخوفا من ان 
تتمكن الهند من خلق مرتكزات ثابتة على االراضي 
االفغانية اذا ما اضطرت القوات االميركية الى مغادرة 

افغانستان دون حسم املوقف هناك.

إعالنات مواعيد االنسحاب تتوالى.. وواشنطن تطلب من نيودلهي ملء فراغ القوات األوروبية 

)رويترز(  جولة لألمير هاري على األكادميية العسكرية في نيويورك  

)أ.پ( األمير هاري يشارك في أحد التدريبات مع جنود أميركيني في األكادميية العسكرية بـ »وست بوينت« في نيويورك 

)أ.پ( رفع العلم اإليراني فوق القنصلية اإليرانية لدى افتتاحها مبدينة النجف بالعراق 

عواص���م � وكاالت: فيما تتكرر احملاوالت جلمع 
الغرميني رئيس احلكومة العراقية نوري املالكي واياد 
عالوي رئيس كتلة العراقية الفائزة باكبر عدد من 
املقاعد في البرملان، قال القيادي ب� »العراقية« عمر 
اجلبوري إن القائمة ال تبني مس���تقبلها السياسي 
على اخلالفات بني الكتل، وأنها أكدت مرارا وتكرارا 
ان خل���ق كتل نيابية بعد االنتخاب���ات فيه انتهاك 
ص���ارخ للدميوقراطي���ة والنصوص الدس���تورية 
والسوابق الدستورية التي تشكلت مبوجبها احلكومة 

احلالية.
 وأضاف اجلبوري في تصريح له أمس ان لقاء 
رئيس الوزراء ورئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي ورئيس القائمة العراقية اياد عالوي خالل 
االسبوع اجلاري لم يحدد له عنوان اساسي، وال يخرج 
عن كونه لقاء، متمنيا أن يتوصال الى حلول تقود 
الى انهاء ازمة تشكيل احلكومة. خاصة أنه يأتي بعد 
خمسة أيام على تصريحات للمالكى شن فيها أشد 
هجوم له على حلفائه في االئتالف الوطني والذي 
أكد أنه لن يتنازل عن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء 

ملن حصل على اصوات أقل منه في االنتخابات.
ورغم ان اجلب���وري لم يحدد موع���دا أو مكانا 
لالجتماع، توقعت مصادر ان يجري اليوم، بحسب 

قناة العربية الفضائية. 
 وأشار اجلبوري الى أن »مثل هذا اللقاء هو في 
اطار تقومي العملية السياسية، ونأمل ان تتمخض 

عنه تفاهمات سياسية تخدم الواقع السياسي بغية 
الوصول الى حد أدنى من التفاهمات وتشكيل احلكومة 
مبا ال يتعارض مع الدس���تور بشأن الكتلة االكبر 

عددا«.
 وأكد ان »تأخير تشكيل احلكومة بدأ يؤثر سلبا 
على الواقع في العراق، وتظاهرات احملافظات على 
سوء اخلدمات املقدمة هي خير دليل على ذلك، فالبد أن 

يتم معاجلة أزمة تشكيل احلكومة بأسرع وقت«.
 في س���ياق آخر، اعلن البيت االبيض األميركي 
عن ق���رار الرئيس األميركي ب���اراك اوباما بتعيني 
الديبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا للواليات 
املتحدة في العراق خلفا للسفير كريستوفر هيل على 

ان يصادق مجلس الشيوخ على هذا التعيني.
 وقال اوباما في البيان الشامل الليلة قبل املاضية 
اث�������ر قرارات تعيينه عدة اش���خاص في االدارة 
األميركي���������ة »انني ممنت ملوافق���ة هؤالء الرجال 
والنس���اء ذوي اخلبرة على اخلدمة في ادارتي في 
ظل التح������ديات احلالية التي تواجهها امتنا« مضيفا 
»انني اتطلع للعمل معهم خالل الش���هور والسنني 

املقبلة«.
 ويعمل جيمس حاليا في منصب سفير الواليات 
املتح���دة في تركيا منذ ش���هر نوفمبر 2008 وعمل 
قبل ذلك مساعدا ملستشار االمن القومي في البيت 
االبيض ومس���اعدا للرئيس في البيت االبيض في 

ادارة الرئيس السابق جورج بوش.

 أوباما يعين جيمس جيفري سفيرًا جديدًا 
للواليات المتحدة في العراق

لقاء جديد دون جدول أعمال بين المالكي وعالوي قريباً 

اجتماع للحزب الحاكم تمهيدًا لخالفة 
نجل إيل في زعامة كوريا الشمالية

إسرائيل لالنتقال للمفاوضات المباشرة 
مع الفلسطينيين خالل أسابيع

 واشنطن وسيئول تتخوفان من تجارب صاروخية جديدة

بيريز يقوم بجولة أوروبية لتحسين صورة بالده

عواصم � رويترز � أ.ش.أ: وسط تصاعد الضغوط الدولية عليها اثر 
اتهامها بإغراق سفينة كورية جنوبية، دعا احلزب الشيوعي احلاكم 
في كوريا الشمالية إلى اجتماع نادر الختيار قيادة جديدة في خطوة 
قال محللون إنها قد مته����د الطريق أمام خطط خلالفة االبن االصغر 
للزعيم املري����ض كيم يونغ ايل ألبيه.  وللم����رة االولى منذ 3 عقود 
دعيت الصفوة السياسية احلاكمة في البالد إلى مؤمتر حلزب العمال 
الكوريني في سبتمبر املقبل في ظل سلسلة من التغييرات العسكرية 

والسياسية على مدى األسابيع القليلة املاضية.
 من جهتها، قالت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية إن »املكتب 
السياسي للجنة املركزية حلزب العمال الكوريني قرر االجتماع مبكرا 
في سبتمبر. وعقد مؤمتر حلزب العمال الكوريني النتخاب أعلى هيئة 

قيادية يعكس املتطلبات اجلديدة حلزب العمال الكوريني«.
 بدوره توقع كوه يو هوان من جامعة دوجنوك في سيئول وهو 
خبير في ش����ؤون القيادة الكورية الشمالية أن »هناك احتماال كبيرا 
أن يت����م تعيني كيم يونغ اون في منصب رفيع املس����توى في املكتب 

السياسي خالل مؤمتر حزب العمال«.
»كما أن من املرجح أن يش����هد حزب العمال تغييرات واس����عة في 
االفراد وفي التنظيم بينما يستعد للخالفة«.  وقبل ذلك قام كيم 68 عاما 
أيضا بتعديل جلنة الدفاع لوضع املساعدين املقربني منه املتعاطفني مع 
وراثة االبن في اللجنة. حيث ال ميلك يونغ اون العشريني خبرة كبيرة 

ويشكك بعض احملللني في تعيينه في منصب كبير أثناء املؤمتر.
 عل����ى صعيد آخر، حذرت الواليات املتحدة كوريا الش����مالية من 
مغبة تصعيد التوتر في شبه اجلزيرة الكورية بالقيام بجولة اخرى 
من التجارب الصاروخية.   وقال فيليب كرولى املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركية - في معرض رده على حتديد كوريا الش����مالية 
ملناطق محظور االبحار فيها بالقرب من احلدود البحرية املتنازع عليها 
م����ع كوريا اجلنوبية في البحر االصفر في نبأ أوردته وكالة يونهاب 
الكورية اجلنوبية-  »النرغب في رؤية كوريا الشمالية تقوم بجولة 

جديدة من التجارب الصاروخية«.

عواصم � وكاالت: أعرب وزير االستخبارات اإلسرائيلي دان مريدور 
عن رغبة بالده في االنتقال الى املفاوضات املباش����رة مع الس����لطة 
الفلسطينية بدال من املفاوضات غير املباشرة التي ترعاها الواليات 

املتحدة بني الطرفني. 
وقال مريدور ان بالده ترغب في االنتقال الى املفاوضات املباشرة 
في غضون األسابيع املقبلة، مضيفا انه يتعني على اجلانبني التحدث 
مع بعضهما البعض واتخاذ القرارات الصعبة الضرورية إلحراز تقدم 

في عملية السالم. ولكنه حذر من اتباع مبدأ الكل او ال شيء.
وكان الوزير اإلسرائيلي يتحدث في ندوة عقدت في نيويورك أمس 
األول نظمها معهد السالم الدولي بحضور ممثل للسلطة الفلسطينية 
والعشرات من مندوبي الدول األعضاء في األمم املتحدة وأكادمييني.

وق����ال الوزير اإلس����رائيلي انه حتى اذا ل����م يتمكن اجلانبان من 
التوص����ل الى اتفاق ح����ول جميع القضاي����ا اجلوهرية »فيجب عدم 

السماح للمفاوضات باالنهيار«.
من جهة اخرى يعتزم الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز القيام 
بجولة أوروبية بدءا من 20 يوليو املقبل لتحس����ني صورة إسرائيل 
أمام العالم عقب قيام القوات البحرية االس����رائيلية بقتل 9 مدنيني 
اتراك كانوا على منت أس����طول مس����اعدات متوجه الى قطاع غزة في 
31 ماي����و املاضي، مما اغضب الكثير من ال����دول االوروبية التي كان 
العديد من مواطنيها على منت األسطول، وذكرت صحيفة »يديعوت 
احرونوت«، في تقرير بثته على موقعها االلكتروني، أن مكتب بيريز 
أكد حتى االن )امس االول( انه س����يقوم بزي����ارة دولتني في اوروبا 
غير انه اليزال يدرس ترتيب العديد من الزيارات اإلضافية إلى دول 

اوروبية أخرى.

موسى: 14 اقتراحًا لتطوير العمل العربي المشترك وإعادة هيكلة الجامعة 
العربية«. 

وأض����اف: ان موضوع تطوير 
مجلس الس����لم واألمن وإنش����اء 
قوة عربية حلفظ السالم مطروح 
ضم����ن موضوع����ات أخ����رى في 

في الثلث األخير من العام(.
ولفت موس����ى إل����ى أن أفكار 
التطوير تتن����اول جميع نواحي 
العمل العربي املشترك، التنموية 

السياسية واألمنية والثقافية.

األفكار واالقتراحات والصياغات 
واملشروعات التي ستعرض على 
القمة العربية، أما مشروع رابطة 
دول اجلوار فس����تدرس في القمة 
العربية االستثنائية )املنتظر عقدها 

من جهته أكد أحمد أبوالغيط 
وزير اخلارجية املصري أن القاهرة 
تولي اهتمام����ا خاصا في املرحلة 
احلالية باملش����اركة ف����ي اجلهود 
اجلارية لتفعي����ل منظومة العمل 

القاهرة ـ خديجة حمودة والوكاالت
كشف األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موس����ى عن أن 14 
دولة عربية لديها اقتراحات لتطوير 
منظومة العمل العربي املش����ترك 
وهو املوضوع الذي ستبحثه القمة 
العربية اخلماسية املقرر عقدها غدا 

في طرابلس بليبيا. 
وقال: إن هناك حماس����ا عربيا 

لعملية تطوير هذه املنظومة.
وذكر عمرو موسى � في تصريح 
للصحافيني أمس أن القمة العربية 
اخلماسية سوف تنظر في بند واحد 
وهو إعادة هيكلة اجلامعة العربية 
واملش����روعات املطروحة في هذا 
الشأن، وستبحث مختلف األفكار 
واالقتراحات التي سوف تعرض 
على القمة العربية االستثنائية. وأن 
هناك دراسات جادة واقتراحات فيها 
درجة فاعلية كبيرة لعمل اجلامعة 

العربية.
وردا على سؤال حول إذا كانت 
الوثيقة التي س����تصدر عن القمة 
اخلماسية س����تؤدي إلى تشكيل 
االحتاد العربي، قال موس����ى: إن 
هذا املأمول واملقصود. واستدرك 
»إن تغيير االس����م ليس هو املهم، 
وليست هذه النقطة الرئيسية، املهم 
أن يكون هناك احت����اد بني الدول 
الدول  العربية وليس اسم احتاد 

العربي املش����ترك وتطوير آليات 
وأجهزة جامعة ال����دول العربية، 
وذلك ف����ي إطار تأكي����د التزامها، 
كدولة رائدة على مستوى املنطقة 
الدول  وعضو مؤس����س جلامعة 
العربي����ة، بالعمل من أجل تدعيم 
مسيرة التعاون بني الدول العربية 
في مختلف املجاالت، ومبا يتواكب 
مع املتغيرات املتالحقة التي تشهدها 

العالقات الدولية.
وأش����ار أبوالغيط إلى أنه من 
املنتظ����ر أن يعقد ف����ي هذا اإلطار 
اجتماع على املس����توى الرئاسي 
للجنة اخلماس����ية العليا املعنية 
بتطوير منظوم����ة العمل العربي 
القمة  املش����ترك والت����ي كان����ت 
العربية األخيرة في »س����رت« قد 
أقرت إنشاءها، بناء على دعوة من 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، 
ومشاركة أعضاء اللجنة وهم قادة 
مصر واليمن ودول ترويكا القمة 
العربية قطر وليبيا والعراق، إضافة 
إلى أمني عام اجلامعة العربية، حيث 
القادة مباحثات حول  س����يجري 
املقترحات املطروحة في هذا الصدد 
ومن بينها املبادرة اليمنية إلقامة 
»احتاد عربي« ومقترحات العقيد 
القذافي التي كان قد طرحها خالل 
قمة »س����رت« ومقترحات األمانة 

العامة للجامعة العربية. 

سجال بين مصر وحماس حول تعثر جهود المصالحة الفلسطينية 
غزة � د.ب.أ: ش����هدت العالقة بني مصر وحركة حماس خالل 
اليومني املاضيني جولة جديدة من الس����جاالت على خلفية الدور 

املصري في ملف املصاحلة الوطنية الفلسطينية.
فقد حذر املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية حسام زكي، 
في تصريح ادلى به لصحيفة الشرق االوسط أمس االول، حركة 
حماس من اس����تفزاز مصر ومن التحاي����ل على دورها في جهود 

املصاحلة الفلسطينية التي تقوم بها.
وأضاف زكي »أنصح كوادر احلركة وبعض قياداتها من العقالء 
بالكف عن استفزاز مصر، ألن الرد سيكون سخيفا وسيضعهم في 
مزيد من احلرج، كما أنصحهم بأن يتوقفوا عن حتريض مشايخهم 
داخل القطاع ضد مصر وقياداتها ومسؤوليها، ألن تلك األمور ال 
تؤخذ باس����تخفاف«. وانتقد املتحدث املصري بشدة القيادي في 
حماس محم����ود الزهار على خلفية تصريحات����ه التي وجه فيه 

انتقادات لوزير اخلارجية املصرية احمد ابو الغيط.
وقال زكي »مع األسف، إن الزهار يعكس بكالمه عدم فهم آليات 
العمل املصرية في مجال السياسة اخلارجية، وهو يتصور أن احلديث 

عمن يدير امللف يتم بأسلوب التنظيمات وليس الدول«.
واعتبر ان حماس تريد إطالة امد احلوار ألجل غير مسمى كي 
حتكم سيطرتها على غزة وتزيل اللوم الفلسطيني والعربي امللقى 

على عاتقها بسبب مسؤوليتها في تعثر املصاحلة الفلسطينية، 
حيث ل����م توقع حتى اآلن على الورقة املصرية بعكس فتح التي 
وقعت عليها. وردت حماس على تصريحات زكي ووصفتها بأنها 
»غير مسؤولة وتوضح الفشل املصري في رعاية ملف املصاحلة 
الفلس����طينية«. وقال املتحدث باس����م احلركة فوزي برهوم، في 
تصريح صحافي ادلى به امس، إن »مثل هذه التصريحات تؤكد 
أن دور مصر لم يك����ن حياديا إمنا هو دور تصعيدي على قيادة 
حماس، ويشير الى أن هناك تراجعا في الدور املصري في رعاية 
ه����ذا امللف«. وأضاف برهوم أن حم����اس تعتبر تصريحات زكي 

»تسيء للسلطات املصرية وال تسيء إلى حركة حماس«.
وحمل مصر مسؤولية التعثر احلاصل في اجلهود اآليلة لتحقيق 

املصاحلة الفلسطينية واتهمها باالنحياز الى حركة فتح.
وق����ال انه م����ن الواضح أن هناك تعثرا ف����ي جهود املصاحلة 
الفلس����طينية »نتيجة رفض مصر التعامل مع مساعي أمني عام 
جامعة الدول العربية عمرو موس����ى فيما توصلنا إليه معه من 
مقترحات لتجاوز عقبة التوقيع على الورقة املصرية« التي تتضمن 
بنود ترفضها حماس. واتهم برهوم القاهرة بالتنسيق مع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس »لرفض أي تعاط ايجابي مع 

أي جهد عربي أو فلسطيني إلجناح جهود املصاحلة«.


