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عمانـ  يو.بي.آي: أعرب مسؤول حكومي أردني امس عن األسف 
لقرار احلركة اإلسالمية مقاطعة االنتخابات النيابية املقبلة، إال انه 

أكد ان هذا القرار لن يؤثر في االستحقاق االنتخابي.
وقال املستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم 
االنتخابات النيابية سميح املعايطة إن قرار اإلسالميني باملقاطعة 
هو شأن داخلي في احلركة ويرجع إلى تفاعالت داخلية في احلركة 

كما أن القرار يأتي انعكاسا للخالفات الداخلية في احلركة.

وأشار إلى أن احلكومة كانت تأمل مشاركة جميع القوى السياسية 
في االنتخابات املقبلة لكنها ال تستطيع أن جتبر أحدا على املشاركة. 
وحول ما أعلنه قياديون في احلركة من أن اإلســـالميني ال يثقون 
بنزاهـــة االنتخابات املقبلة ويريدون إجـــراءات حكومية تدفعهم 
لتغيير قرارهم، قال املعايطة إن احلكومة تقف على مسافة واحدة 
من جميع القوى السياســـية في البـــالد وهي غير مطالبة بتقدمي 

امتيازات ألي جهة كانت.

الحكومة األردنية: مقاطعة اإلسالميين لن تؤثر في االنتخابات المقبلة

إيران تتهم أميركا وإسرائيل بوضع مخطط للقيام بأعمال »شريرة« في البحار

أوباما يناشد طهران اإلفراج عن 3 أميركيين
عواصمـ  وكاالت: اتهم مسؤول 
إيرانــــي امس الواليــــات املتحدة 
وإسرائيل بوضع مخطط للقيام 
مبا وصفه بأنه »أعمال شريرة« 
في البحار ومن ثم توجيه االتهام 
لآلخرين. ونسبت وكالة األنباء 
اإليرانية الرسمية ارنا الى مساعد 
رئيس هيئة األركان العامة للقوات 
املسلحة للشؤون الثقافية العميد 
مســــعود جزائــــري قوله »هناك 
مخطط أميركي ـ صهيوني خفي 
للقيام بأعمال شريرة خاصة في 
البحار ومن ثــــم توجيه االتهام 

لآلخرين«.
قــــرار  وقــــال ان مشــــروع 
الكونغــــرس األميركي رقم 1553 
»الذي مينح الضوء األخضر للكيان 
الصهيوني )إســــرائيل( ملواجهة 
إيران يعتبر جزءا من سيناريو 
احلرب النفســــية الذي مت إعداده 
من قبل الواليات املتحدة للتأثير 

على إيران فــــي إدارة موضوعها 
النووي«.

وأضاف »أميركا وباقي أعداء 
الشــــعب اإليراني يأملون في ان 
يؤثر قــــرار العقوبات رقم 1929 
الصادر عن مجلــــس األمن على 
اإلرادة اإليرانيــــة فــــي مقاومــــة 
العقوبات وانهــــم اعدوا من أجل 
ذلك »سيناريو« شــــامال يرتكز 
على الدعاية وممارسة الضجيج 
النفسية واحلديث عن  واحلرب 

إعداد خطط عسكرية«.
ودعا »الى رصد اخلطط التي 
يرسمها األعداء ضد إيران« قائال 
»على اجلميع اليقظة حتى ال تنطلي 

عليهم خدعة إستراتيجية«.
وقــــال »ان الكيان الصهيوني 
يعيش أضعف أيامه وان مخططات 
األميركيني والصهاينة لن جتديهم 

نفعا«. 
الى ذلك، ناشد الرئيس األميركي 

باراك أوبامــــا احلكومة اإليرانية 
إطالق سراح 3 معتقلني أميركيني 
محتجزين لديها منذ عام وإعادتهم 

الى عائالتهم فورا.
وقال أوباما في بيان صدر عن 
البيت األبيض الليلة قبل املاضية 
»أناشد احلكومة االيرانية اإلفراج 

عن تشاين وسارة وجوشوا«.
وأكد ان اعتقالهم غير املسبب 
ال عالقة له باخلالفات والعالقات 
املتدهــــورة بني ايــــران من جهة 
والواليات املتحدة واملجتمع الدولي 

من جهة اخرى.
كما أكــــد ان هؤالء األميركيني 
الذين اعتقلتهم السلطات االيرانية 
علــــى خلفية مزاعم عبورهم الى 
االراضي االيرانية خالل عطلة من 
العراق »ليس  مناطق كردستان 
لهم أي عالقة باحلكومة األميركية 
وأنهم لم يرتكبوا أي جرمية بحق 

أي جهة«.

قتيل وثمانية جرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

األمم المتحدة تعلن اليوم لجنة تحقيق دولية حول »أسطول الحرية«
عواصم ـ العربية.نت ـ أ.ف.پ: أفاد 
مراسل »العربية« في نيويورك نقال عن 
مسؤول رسمي كبير بأن املنظمة الدولية 
ستعلن اليوم عن تشكيل جلنة حتقيق 
دولية في قضية »أسطول احلرية«، متشيا 
مع مطلب البيان الرئاســـي من مجلس 

األمن في األول من يونيو املاضي.
وأكد ذلك املصدر لــــ »العربية« أن 
اسرائيل ستتعاون مع هذه اللجنة، وأن 
أول اجتماع لها سيعقد في نيويورك في 
العاشر من أغسطس املقبل، وعرض األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون خالل 
اجتماعـــه امس االول في نيويورك مع 
إيهود باراك وزير الدفاع ونائب رئيس 
الوزراء االسرائيلي، تشكيلة هذه اللجنة 
التي تتكون وفقا ملصدر موثوق من أربعة 
خبراء من تركيا وإسرائيل وكولومبيا 
وبرئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق 

جفري باملر.
وأوضـــح مراســـل »العربيـــة« في 

نيويورك أن باراك تعهد لبان كي مون 
بأن جتتمع احلكومة االسرائيلية ملناقشة 
موضوع تشـــكيلة هذه اللجنة، وأنها 

ستبلغه بقرارها بشأنها املساء ذاته.
الى ذلك، قتل فلسطيني واصيب ثمانية 
آخرون على االقـــل بجروح اثر غارات 
جوية عدة شنتها املقاتالت االسرائيلية 
على اهداف في قطاع غزة، وذلك وفقا 

ملصادر طبية وشهود عيان.
وقال معاوية حسنني مدير عام دائرة 
االسعاف والطوارئ »انتشلت طواقمنا 
جثة الشهيد عيسى املطران الذي سقط 
القصف االســـرائيلي وسط قطاع  في 

غزة«.
وشنت املقاتالت االسرائيلية غارة على 
كرفان في ارض خالية في مخيم املغازي 

وسط قطاع غزة وفقا ملصدر امني.
وذكر شاهد عيان ان »الشهيد تابع 
لكتائب عز الدين القسام« وهي اجلناح 

املسلح حلركة حماس.

صورة أرشيفية لنقل أحد املصابني في تفجير مسجد خاص باألقلية األحمدية راح ضحيته أكثر من 70 قتيال في الهور

)أ.ف.پ( عدد من عناصر اللواء األول األميركي لدى عودتهم من العراق إلى عائالتهم في نورث كاليفورنيا 

)أ.پ( طفل فلسطيني يواجه جنديا إسرائيليا خالل مظاهرة ضد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

خاصة بالحرب األميركية على العراق

واشنطن قلقة من توجه لتسريب 250 ألف وثيقة سرية إضافية على اإلنترنت
واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت 

بعد الزلزال الذي أحدثه في 
اإلدارة األميركية بنشره الوثائق 
السرية للحرب األفغانية مما أثار 
استياء الرئيس األميركي نفسه 
باراك أوباما و»الپنتاغون« جهز 
موقع »ويكيليكس« نحو 250 ألف 
وثيقة سرية إضافية مسروقة 
من ملفات احلرب األميركية في 

العراق للنشر.
وقد اســـتدعى هـــذا وزارة 
اخلارجية األميركية للشـــعور 
بالقلق من نشر املزيد من الوثائق 
الســـرية، وقال بي جيه كراولي 
الوزارة »نشعر  املتحدث باسم 
العكس مما يقوم  بالقلق«.وعلى 
به املوقع من احلصول على مواد 
مسربة من االجهزة احلكومية فان 
عاملني في املوقع سربوا من داخله 
املرة معلومات عن املخزون  هذه 
التي حصل  الوثائــــق  الهائل من 
عليهــــا »ويكيليكس« من عاملني 
في الپنتاغون خدموا في العراق 
منذ عام 2003. ووصلت املعلومات 
املســــربة من داخل »ويكيليكس« 
الى احلكومــــة االميركيــــة طبقا 
لتصريحات ادلــــى بها الصحافي 
فــــي »نيوزويك« مارك  االميركي 

هوسينبول اول من امس.
الوثائق  ان  وقال هوسينبول 
العراقية كانت مصنفة »ســــرية« 
وانه ليس من بينها ما هو مصنف 
»ســــري جــــدا«. وقالــــت مصادر 
تسريب املعلومات التي لم يكشف 
هوسينبول عن هويتها ان الوثائق 
تتضمن وصفا لوقائع ارتكبت فيها 
القوات االميركيــــة وقوات االمن 
العراقية »مذابح ادت الى حمامات 

دم« حسب قوله.
اال ان التركيز في الوثائق كان 
على سلوك قوات االمن العراقية 
الذي اتسم بقدر كبير من جتاوز 
اي معايير او قواعد قانونية في 
التعامــــل مع املدنيــــني في بعض 

ديبلوماسية سرية اخرى.
واضاف »عندما نقدم حتليلنا 
الوضاع في بلدان رئيســــية مثل 
افغانستان وباكستان نوزع تلك 
التحليالت عبر الوكاالت االخرى 
مبا فــــي ذلك عناوين عســــكرية. 
»ومن ثم فهــــل يوجد احتمال ان 
تكــــون وثائــــق وزارة اخلارجية 
قد كشــــفت؟ نعم«. وحث كل من 
كرولي وروبرت جيبس املتحدث 
البيت االبيض ويكيليكس   باسم 
ومؤسســــها جوليان اســــاجني 
على عدم نشر املزيد من الوثائق 

احلكومية األميركية السرية.
وفــــي اشــــارة الــــى ادعاءات 
ويكيليكس الى ان لديها ما ال يقل 
عن 15 الف وثيقة سرية اخرى بشأن 
افغانستان قال جيبس حملطة »ان 
بي سي« التلفزيونية ان احلكومة 
األميركية ال تستطيع ان تفعل شيئا 

يذكر ملنع نشر الوثائق.
وقال »ال نســــتطيع ان نفعل 
شيئا سوى مناشدة الشخص الذي 
لديه تلك الوثائق السرية للغاية 
عدم نشــــر املزيد.. »اعتقد ان من 
املهم عدم إحلاق مزيد من الضرر 
بأمننــــا القومي«. وقال كرولي ان 
احلكومة األميركية حاولت االتصال 
»ويكيليكس« ولكنها لم تنجح في 

اقامة خط اتصال معه.
واعرب كل من كرولي وروبرت 
جيبس املتحدث باسم البيت االبيض 
عن قلقهما من احتمال ان يكشف 
نشر الوثائق اســــاليب الواليات 
املتحدة في جمع معلومات املخابرات 
وان يعرض للخطر اشخاصا قاموا 

مبساعدة الواليات املتحدة.
وقال جيبس »لديكم املتحدثون 
باسم طالبان في املنطقة يقولون 
اليــــوم انهــــم يدققون فــــي تلك 
الوثائق الكتشاف االشخاص الذين 
يتعاونون مع األميركيني والقوات 
الدولية. انهم يراجعونها بحثا عن 

االسماء«.

نعم يســــارونا قلق«. واضاف ان 
السلطات األميركية لم حتدد على 
وجه الدقة اي الوثائق التي قد يكون 

مت تسريبها الى اجلماعة.
وقــــال ان وزارة اخلارجيــــة 
األميركية ال تســــتطيع ان تؤكد 
تقارير قالت ان لدى ويكيليكس 
مجموعــــة كبيرة مــــن البرقيات 

الديبلوماسية األميركية.
ولكنـــه قـــال ان حقيقة ان 
الوثائـــق التـــي نشـــرت كانت 
تتضمن مجموعـــة من برقيات 
وزارة اخلارجية األميركية تشير 
الى ان البيانات التي نقلت الى 
ويكيليكس رمبا تشمل برقيات 

من احلرب ثم فــــي فترة تصاعد 
الصراعات الداخلية.

في املقابل، قالت وزارة اخلارجية 
األميركية امس االول ان املسؤولني 
األميركيــــني يشــــعرون بقلق من 
الوثائق السرية األميركية االخرى 
التي يحتمل ان تكون بحوزة جماعة 
ويكيليكــــس املعنية بتســــريب 
املعلومات كوسيلة ملكافحة الفساد 
وحاولوا االتصال باجلماعة لتفادي 

نشرها دون جدوى.
وقال بي.جيه كراولي املتحدث 
باســــم اخلارجيــــة األميركية في 
بيان صحافي »هل يساورنا قلق 
ازاء ما قــــد يكون موجودا هناك؟ 

االماكن. وقال هوسينبول ان مدير 
»ويكيليكس« جوليان آساجن قرر 
هذه املرة ان يضع مخزون وثائق 
احلرب العراقية حتت ســــيطرته 
وحده وان مينع اي تسريب لتلك 
الوثائق الى الصحف قبل ان يقرر 

هو التوقيت املناسب.
وتتضمــــن الوثائق االميركية 
املسربة رسائل ديبلوماسية سرية 
العمليات  وتقارير ميدانية عــــن 
وتقاريــــر عــــن اداء املســــؤولني 
العراقيني وعن رصــــد مخالفات 
ماليــــة ترتكب بصفــــة منهجية 
من عدد منهــــم وتقارير عن اداء 
القوات االميركية في الفترة املبكرة 

القوات األميركية تبدأ انسحابًا من البصرة ينتهي منتصف أغسطس

عالوي يرحب بالمبادرة السعودية لرأب الصف العربي:
ستضع المنطقة في اتجاهات المسارات الصحيحة

بغداد ـ وكاالت: رحب 
زعيم قائمة العراقية اياد 
عـــالوي باملبـــادرة التي 
قام بها خـــادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مع رؤساء مصر 
وســـورية ولبنان إلزالة 
الفرقة  التوتـــر وعوامل 

ولّم الصف العربي«.
وقـــال عـــالوي فـــي 
تصريـــح صحافي امس 
»نرحب باملبادرة اإليجابية 
العاهل  التي قـــام بهـــا 
السعودي امللك عبداهلل 

مع أشـــقائه العاهل األردني امللك عبداهلل 
الثاني والرئيس املصري حســـني مبارك 
والرئيس السوري بشار األسد والرئيس 
اللبناني ميشال سليمان في لّم الصف العربي 

وإزالة التوتر وعوامل الفرقة«.
وأضاف ان املبادرة ستضع »املنطقة في 
اجتاهات املســـارات الصحيحة التي تعزز 

استقرارها ومنوها وسالمة شعوبها«.
وأوضح: »ندعو أن تستكمل هذه املبادرة 
الكرمية كامل أبعادها بدعم القيادات العربية 
واإلسالمية لها ملا فيه خير العرب واملسلمني 

والعالم«.
الى ذلك، بدأت القوات األميركية املتمركزة 
في مطار البصرة الدولي عملية انسحاب 
تطبيقا لبرنامج االنســـحاب اجلزئي من 
احملافظة قبيل استكماله منتصف أغسطس 

املقبل.
وقال علي غامن مسؤول اللجنة األمنية 
مبجلس محافظـــة البصـــرة »إن القوات 
األميركية بدأت بانســـحابها منذ ساعات 

الصباح األولى، فيما مت 
نشـــر قوات أمن عراقية 
محلها ملـــلء الفراغ الذي 
ستخلفه حتسبا لوقوع 
أي هجمـــات محتملة من 

جماعات مسلحة.
القوات  وأوضـــح أن 
العراقية أعادت  األمنية 
انتشـــارها املكثـــف في 
أرجـــاء احملافظـــة وفي 
انســـحبت  التي  املواقع 
منها القـــوات األميركية 
على وجـــه اخلصوص 
بعد أن تلقت في الشهور 
املاضية تدريبات مكثفة من قبل االخيرة، 
مشيرا إلى أن االنسحاب سيتم على مراحل 
تتضمن نقل املعدات العسكرية وخفض 
عدد القوات تدريجيا وصوال إلى انسحابها 
الكامل من احملافظة منتصف أغســـطس 

املقبل«.
في ســـياق متصل، أعلن مصدر امني 
عراقي امس ان كاميرا مراقبة خاصة صورت 
العملية التي نفذها اخلميس املاضي عناصر 
في تنظيم القاعدة ضد نقاط تفتيش للجيش 
في منطقة األعظمية )شمال( وأسفرت عن 
مقتل 16 شـــخصا بينهم 3 جنود احترقت 

جثثهم.
وقال املصدر الذي رفض كشف هويته 
»عثرنا على كاميرا مراقبة مثبتة على محل 
جتـــاري في املنطقة، فيها تســـجيل كامل 
للعملية التي تظهر مسلحني يهاجمون حاجزا 
للجيش ويطلقون عليه النار من أســـلحة 
كامتة للصوت ويزرعون عبوات ناسفة ثم 

يحرقون جثث اجلنود«.

إياد عالوي

العنف الطائفي يمّزق قلب باكستان

ــورـ  رويترز: يقول محللون إن اجلماعات  اله
ــا الطائفية في إقليم  ــالمية تكثف هجماته اإلس
ــتانية في  البنجاب أكبر وأغنى األقاليم الباكس
ــتقرار  ــة إلحداث مزيد من زعزعة االس محاول
ــي تخوض بالفعل  ــة للواليات املتحدة الت ــي الدولة احلليف ف
ــددون اإلسالميون  حربا ضد القاعدة وطالبان. وكثف املتش
ــنة املرتبطني باجلماعتني املتشددتني على مدى الشهرين  الس
املاضيني من هجماتهم على أتباع املذاهب اإلسالمية األخرى 
في البنجاب بعد أن تعرضت معاقلهم في جنوب غرب البالد 

لهجمات عسكرية مكثفة.
ــتهدف  ــخصا واس ففي مايو املاضي قتل أكثر من 80 ش
املتشددون مسجدين في الهور للطائفة األحمدية الذين يعتبرون 

أنفسهم مسلمني ولكن باكستان تعتبرهم غير مسلمني.
وبعد شهر هاجم املتشددون مزار داتا داربار الذي يحظى 

مبنزلة خاصة لدى املتصوفة.
ــاب تعتمد على  ــون إن الهجمات في البنج ويقول محلل

إستراتيجية مشتركة.
ــتفزاز الطوائف  ــددة اس ــنية متش وحتاول جماعات س
الباكستانية املختلفة في محاولة إلشعال االضطرابات األهلية 

ــتقرار حكومة  ــة املطاف إلى زعزعة اس ــا يؤدي في نهاي مم
ــرض بالفعل لضغوط من جانب الواليات املتحدة وبلدان  تتع
أخرى التخاذ إجراءات متشددة ضد املتشددين الذين ينشرون 
غالبا عنفهم خارج باكستان. والبنجاب تقليديا قاعدة السلطة 
للمؤسسة احلاكمة في باكستان التي تعد حليفا حيويا للجهود 
األميركية لتحقيق االستقرار في أفغانستان املجاورة، وعليه 
ــتقرار في البنجاب ومن ثم في باكستان كلها  فإن عدم االس
مصدر قلق كبير للواليات املتحدة. وقد يؤثر عدم االستقرار 
ــكرية ضد املتشددين في األقاليم  كذلك على العمليات العس
ــتان. وقال احمللل  ــمالية الغربية على احلدود مع أفغانس الش
األمنى والسياسي حسن عسكري ريجفي »اجلماعات العسكرية 

الطائفية أصبحت اآلن أنشط في إقليم البنجاب«.
ومضى يقول »هذه اجلماعات تريد اآلن نشر االضطراب 
ــر العنف الطائفي في البالد«. وأضاف »إنها  االجتماعي بنش
ــددين لصرف االنتباه  ــا يبدو من قبل املتش محاولة على م
ــمال غرب البالد بفتح جبهة جديدة يتعني على  بعيدا عن ش

احلكومة أن تتعامل معها.
ــاف معنويات الناس من  ــددون إضع »ويريد هؤالء املتش
خالل هذه الهجمات وزيادة الضغوط على احلكومة كي توقف 

عملياتها ضد معاقلهم في شمال غرب البالد«. والعنف الطائفي 
ليس جديدا على باكستان وخصوصا في البنجاب الذي كان 
مستنبتا للعداء بني متشددين من السنة والشيعة على مدى 
ــات في العنف  ــعينيات قتل مئ ــود من الزمن. وفي التس عق
ــيعة هناك. وتزايدت هذه احلوادث  الطائفي بني السنة والش
بعد احلرب التي قادتها الواليات املتحدة في أفغانستان حيث 
ــى محاربة القوات  ــددة اهتمامها عل ركزت اجلماعات املتش
ــتاني في  ــة عبر احلدود ثم الحقا ضد اجلبش الباكس الغربي
شمال غرب البالد. ويقول مسؤولون إن اجلماعات املتشددة 
ــا كان يحارب القوات الهندية في إقليم  في البنجاب وبعضه
ــمير املتنازع عليه انقسمت على نفسها وأقامت عالقات  كش
ــذه اجلماعات حتظى  ــنوات لكن ه ــع القاعدة على مدى س م
ــتانيني كمقاتلني من  ــدر من االحترام بني كثير من الباكس بق

أجل استقالل كشمير. 
وهذا هو السبب في أن بعض املنتقدين يقولون إن حكومة 
ــبق نواز  ــا حزب رئيس الوزراء األس ــاب التي يقوده البنج
شريف ترفض اتخاذ إجراءات صارمة ضد اجلماعات املتشددة 
خوفا من أن تفقد الدعم السياسي الذي تستمده من قواعدها 

احملافظة.

»طالبان« و»القاعدة« تردان على الغـارات األميركية بالهجوم على أتبـاع »األحمدية« و»المتصوفة« 

العنف المذهبي الذي أدى إلى قتل المئات بين »السنة« و»الشيعة« في التسعينيات عاد من جديد
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