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 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
تتزايد في الواليات املتحدة قوة الدفع السياس����ية لترش����يح وزيرة اخلارجية 
هي����اري كلينتون على البطاقة الدميوقراطية في االنتخابات الرئاس����ة االميركية 
املقبلة كنائبة للرئيس باراك اوباما. وتترافق احلملة مع مطالبة قوى مؤثرة داخل 
احلزب الدميوقراطي بإبعاد نائب الرئيس جوزيف بايدن عن املوقع الثاني بسبب ما 
يصفونه بكثرة األخطاء التي وقع فيها وعدم متييز أدائه في موقعه احلالي. ويقود 
التحرك داخل احل����زب الدميوقراطي إلبعاد بايدن عن املنصب الثاني في الواليات 

املتحدة حاكم والية فيرجينيا السابق دوغاس وايلدر وهو اول اسود حكم الوالية 
التي كانت تعد مركزا للمحافظني واجلمهوريني حتى وقت قريب. وقال وايلدر انه 
سيدفع في اجتاه وضع هياري في املوقع الثاني »بسبب ادائها املميز وعملها املتسق 
مع البيت األبيض وش����عبيتها الواسعة«. وقال املعلق املعروف في محطة ام. اس. 
ان. بي. س����ي« كريس ماثيو ان الفكرة تهدف في واقع األمر الى دعم اوباما نفسه. 
وتابع »شعبية الرئيس تتراجع وبإمكان هياري ان تضمن له فوزا مريحا في 2012. 

فضا عن ذلك فان بيدن ال يتمتع بدعم كبير من الرأي العام االميركي«.

اتجاه لترشيح كلينتون نائبة ألوباما في االنتخابات المقبلة

إسرائيل قد تضرب إيران العام المقبل دون إذن أميركي .. ومتكي: مشروع تبادل الوقود النووي ال يزال مطروحًا

الرئيس السوري بشار االسد مستقبال وزير اخلارجية االيراني منوجهر متكي في دمش أمس

عواصم � وكاالت: في اطار اس���تعدادها ألي 
حرب قد تشن ضدها بسبب برنامجها النووي، 
قام احلرس الثوري بحفر قبور جماعية للجنود 
االميركي���ني، على ما نقلت صحيف���ة ال� »ديلي 
تلغراف« عن اجلنرال حسني مقدم النائب السابق 

لقائد احلرس الثوري.
ونقلت الصحيفة عن مقدم قوله إن »القبور 
اجلماعية التي استخدمJ جلنود صدام مت اعادة 
حتضيرها مجددا للجنود االميركيني وهذا هو سبب 

حفر هذا العدد الكبير من القبور اجلماعية »
واعتبرت الصحيفة ان حفر القبور يحمل دالالت 
رمزية أكثر منه خطوة واقعية. وعللت ذلك بان ال 
أحد يتوقع ان تقوم القوات االميركية بغزو بري 
لاراض���ي االيرانية في حال قرر البيت االبيض 
توجيه ضربة للمنشآت النووية االيرانية موضع 
اخلاف احملتدم بني طهران والغرب، فيما سيكون 
أي رد إيران���ي محتمل عل���ى الضربة األميركية 
موجه���ا على االرجح الى حلفاء اميركا باخلليج 

والقواعد الغربية املتواجدة فيه. 
واعتب���رت الصحيفة ان اعان اجلنرال مقدم 
يش���ير الى أن الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد الذي بات يعتمد بشكل متزايد على احلرس 
الثوري في دعمه سياسيا، اصبح يشعر أكثر من 
أي وقت بحرارة الضغوط الديبلوماسية الدولية 

بس���بب مواقفه العدائية فيما يتعلق  البرنامج 
النووي االيراني. 

ولفت���ت الصحيفة في الس���ياق عينه إلى أن 
واشنطن قد استفادت بشكل كامل من االنتصار 
الديبلوماسي الذي حققته من خال الدور الذي 
لعبته في فرض حزمة جديدة من العقوبات األممية 
بحق طهران، بدعم غير متوقع من جانب روسيا 

والصني، في شهر يونيو املاضي. 
في غضون ذلك، كش���فت تقارير أميركية أن 
إسرائيل رمبا تهاجم إيران في غضون عام، وحتى 
دون احلصول على ضوء أخضر من واش���نطن 
للقيام بهذا، وذلك إذا ما رأت أن الهجوم هو احلل 

الوحيد لوقف املسيرة النووية اإليرانية.
وكتب جيفري غولدبرغ في مقال ينش���ر في 
عدد سبتمبر املقبل من مجلة «أتانتك« أن »هناك 
إجماعا يؤيد أن احتماالت تتجاوز نسبتها 50%  أن 
إسرائيل تعتزم شن هجوم قبل يوليو القادم«.

وبنى غولدبرغ تقييمه على محادثات مع أكثر 
من 40 من صناع القرار السابقني واحلاليني في 
إسرائيل تضمنت »نقاشا مطوال« مع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وعدد من املسؤولني 

األميركيني والعرب.
وأضاف أنه في حال شن الهجوم، فإن إسرائيل 
س���تبلغ واشنطن أن وجود إيران نووية يشكل 

التهديد األكبر على وجود الشعب اليهودي منذ 
هتلر.

وكت���ب »كما س���يقول اإلس���رائيليون إنهم 
يعتق���دون أن لديهم فرص���ة لتعطيل البرنامج 
النووي اإليراني ملدة ثاثة أو خمسة أعوام على 
األقل، وسيؤكدون لألميركيني أن إسرائيل لم يكن 

لديها خيار آخر«.
في سياق آخر، قال وزير اخلارجية االيراني 
منوهر متكي أمس ان مشروع تبادل الوقود النووي 

اليزال مطروحا فوق طاولة املباحثات.
ونسبت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( 
الى متكي قوله ان هذا املشروع يعتبر »مشروعا 
لبن���اء الثقة بني جميع االطراف املعنية ؤاليزال 

مطروحا فوق طاولة املباحثات«.
وقال متكي قبل توجهه الى دمشق حيث استقبله 
الرئيس السوري بشار األسد »لو ارادت اميركا 
وس���ائر القوى الغربية حل القضايا املطروحة 
يجب عليها احليلولة دون تكرار وجهات نظرها 

الفاشلة«.
وأشار الى ما وصفه بع�» هج املواجهة« الذي 
ينتهجه الغرب حيال القضايا االيرانية وسياسة 
طهران لبناء الثقة واقامة تعاون »وهي السياسة 
الت���ي متثلت في بي���ان طهران لتب���ادل الوقود 

النووي«.

رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي غابي أشكنازي خالل مثوله امام جلنة حتقيق اسرائيلية امس

لم يتنصل من المسؤولية عن تصرف الجيش في الحادثة كما فعل نتنياهو وباراك

أشكنازي يدافع عن عملية اقتحام »أسطول الحرية«:
أتحمل مسؤولية األحداث وأعتزّ بجنودي

تل أبيب � يو.بي.آي: دافع رئيس 
أركان اجليش اإلس����رائيلي غابي 
أشكنازي خال مثوله امام جلنة 
حتقيق اسرائيلية امس عن عملية 
اقتحام نفذها جنود اسرائيليون 
على منت اسطول مساعدات تركي 
كان متوجها ال����ى قطاع غزة في 
31 ماي����و املاض����ي حي����ث قتل 9 
ناش����طني اتراك واصيب عشرات 
اخرون كانوا على منت االسطول 

في املياه الدولية. 
 وقال أشكنازي في شهادته أمام 
»جلنة تيركل« احلكومية لتقصي 
احلقائ����ق في أحداث »أس����طول 
احلرية« لكسر احلصار عن قطاع 
غزة إنه يتحمل مس����ؤولية هذه 

األحداث وانه يعتز بجنوده.
ونقلت وسائل إعام إسرائيلية 
عن أش����كنازي قوله »أنا أحتمل 
املس����ؤولية عن عمليات اجليش 
والقرار باالمتناع عن اس����تدعاء 
ضباط بقدر ما يسمح الوضع هو 
قرار صحيح وينبغي متكني اجلنود 
والضباط من االستعداد للتحديات 

التي لدينا وأنا سأمثلهم«.
وأض����اف »أنا أعت����ز بصورة 
شخصية بأن هؤالء هم جنودي« 
وأن »اجليش اإلسرائيلي هو تنظيم 
شفاف ويخضع ملراقبة ويتعلم 
)م����ن العبر( وملت����زم بالتدقيق 
في نشاطه والتحقيق في جميع 

العمليات«.
الس����فينة  وبش����أن مهاجمة 
»مرمرة« التركية التي كانت ضمن 
أسطول احلرية احململ باملساعدات 
االنسانية لغزة، قال أشكنازي إنه 
»في الظروف التي واجهها مقاتلو 
املتمثلة  البح����ري  الكوماندوس 
باخلطر على حياتهم فإنهم عملوا 
بش����كل غير عادي وكان واضحا 
لنا أنه بعد أن نزل اجلندي األول 
)على سطح السفينة( مت إطاق 
النار على اجلندي الثاني واجلنود 
أطلقوا النار بش����كل مس����توجب 
على من ينبغي إطاق النار عليه 
ولي����س على من ال ينبغي إطاق 

النار عليه«.
يشار إلى أن شهادة أشكنازي 
الدفاع  تأتي بعد ش����هادة وزير 
ايهود باراك أمس  اإلس����رائيلي 
االول الذي حمل اجليش مسؤولية 
األح����داث الدموية على س����طح 
السفينة »مرمرة« وشهادة رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو االثنني 
الذي قال إنه كان خارج الباد خال 
األحداث وان العنوان لاستفسار 

عن األحداث هو باراك.
وأش����ارت وس����ائل اإلع����ام 
اإلسرائيلية إلى أن نتنياهو وباراك 
يحاوالن التهرب من مسؤوليتهما 
الدموية وحتميل  عن األح����داث 
اجليش املس����ؤولية وفي خلفية 
ذلك التوتر الشديد في العاقات 

بني باراك وأشكنازي.
كما تطرق أش����كنازي خال 
شهادته إلى احلصار الذي تفرضه 
إس����رائيل على قطاع غزة الذي 
اعتبره »هاما من الناحية األمنية 
من أجل منع املنظمات اإلرهابية من 
تهريب أسلحة إلى القطاع بكميات 

كبيرة ومنع وصول أسلحة عن 
طريق البحر«.

وأردف قائا ان »هذه األمور 
حتدث في مناطق بعيدة عن هنا 
أيض����ا إذ انه ع����ن طريق البحر 
باإلمكان تهريب كميات بنوعية 
عالي����ة وبالطبع فإنه يجب منع 
عمليات إرهابية تنطلق من القطاع 

إلى إسرائيل«.
وأضاف أنه »يجب منع )نشوء( 
مراكز خبرات فاألشخاص الذين 
ميلك����ون اخلبرة )العس����كرية( 
يغادرون غزة كما أنه يجب منع 
أم����وال لتمويل عجات  وصول 
اإلرهاب ونحن نقوم بتشويش 
كبي����ر في عملي����ة تعاظم القوة 
واحلصار البحري يؤثر على ذلك 
إذ ان مسارا بحريا مفتوحا للسفن 

سيصعد التهديد بشكل كبير«.
وذك����رت وس����ائل اإلع����ام 
االس����رائيلية انه يسود صفوف 
ضباط اجليش اإلسرائيلي حالة 
غضب واس����تياء م����ن محاولة 
املستوى السياسي حتميل اجليش 

العملية العسكرية  مس����ؤولية 
ضد األسطول ويشيرون في هذا 
السياق إلى أن اجليش نفذ القرار 
الذي اتخذه املستوى السياسي 
والقاضي باعتراض األس����طول 
ومنعه من الوصول إلى شواطئ 

قطاع غزة.
وكان ب����اراك قد ق����ال خال 
شهادته إنه خال املداوالت التي 
جرت في إسرائيل قبيل اعتراض 
األس����طول لم يتم طرح إمكانية 
ح����دوث مواجهة عنيف����ة على 
س����طح الس����فينة »مرمرة« وان 
قرار احلكومة باعتراض س����فن 
األسطول كان صحيحا لكن كانت 
هناك فجوة بني القرار وتنفيذه 
األمر الذي اعتبره اجليش على أنه 

حتميل املسؤولية عليه.
وكانت قد ب����دأت امس االول 
جلنة اممية بالتحقيق في حادثة 
اس����طول احلرية لكن اسرائيل 
هددت بعدم التعاون مع اللجنة 
اذا طلبت استجواب جنود وضباط 

اسرائيليني. 

مقتل 8 جنود عراقيين في انفجار منزل مفخخ

»القاعدة« يرشو عناصر الصحوات بالمال 
لالنضمام إلى صفوفه

واشنطن متفائلة بقرب استئناف المفاوضات 
المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

طالبان تحث حكومة باكستان على رفض 
مساعدات الغرب لضحايا الفيضانات

 واش���نطن � كون���ا: اعلنت 
الواليات املتحدة عن مضي خطوة 
جديدة جتاه استئناف مفاوضات 
الس���ام املباش���رة في الشرق 
االوسط عقب تصاعد الضغوط 
القيادتني االس���رائيلية  عل���ى 
والفلسطينية للعودة الى طاولة 

املفاوضات.
وتصر واشنطن على تفاؤلها 
بش���أن اس���تئناف املفاوضات 
بالرغم من عدم التوصل التفاق 
بني رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس واملبعوث االميركي 
للس���ام جورج ميتشل خال 

لقائهم���ا ف���ي رام اهلل ام���س 
االول. 

وقال املتحدث باس���م وزارة 
اخلارجي���ة األميركي���ة فيليب 
كراولي في تصريح للصحافيني 
انه عق���ب االجتماع  «نعتق���د 
اصبحنا اكثر قربا جتاه الوصول 
الى تلك النقط���ة مما كنا عليه 
سابقا«.  واوضح كراولي قائا 
»نحن نضغط عل���ى االطراف 
للموافقة عل���ى )االنتقال الى( 

املفاوضات املباشرة«.
ان املبعوث  ال���ى   واش���ار 
األميركي اخلاص الى الش���رق 

االوس���ط يعتزم الع���ودة الى 
الواليات املتحدة عقب اجتماعه 
برئي���س الوزراء االس���رائيلي 
بنيامني نتنياهو. وكان ميتشل 
اقناعه  اجتمع بعباس حملاولة 
باالنتقال الى املفاوضات املباشرة 
مع اسرائيل حملاولة التوصل الى 

اتفاقية للسام.
 وعلى صعيد متصل اجرت 
وزي���رة اخلارجي���ة األميركية 
هياري كلينتون مشاورات مع 
االمني العام لامم املتحدة بان كي 
مون واملبعوث اخلاص للجنة 
الرباعية توني بلير بشأن سبل 

دعم االطراف املعنية لانتقال الى 
املفاوضات املباشرة مشيرا الى 
احتمال صدور بيان من اللجنة 

الرباعية.
اش���ترط  عب���اس  وكان   
الستئناف املفاوضات املباشرة 
اصدار بيان من اللجنة الرباعية 
الدولية يدعو اسرائيل الى وقف 
نشاطها االستيطاني وااللتزام 
مبرجعية حدود عام 1967 النشاء 
الفلسطينية املنشودة،  الدولة 
وتضم الرباعية الدولية الواليات 
املتح���دة وروس���يا واالحت���اد 

االوروبي واالمم املتحدة.

إسام اباد � وكاالت: حثت حركة طالبان 
الباكستاني  الرئيس  الباكس���تانية حكومة 
آصف علي زرداري على رفض املس���اعدات 
الغربية لضحايا الفيضانات املدمرة وقالت إن 

مسؤولني فاسدين سيستولون عليها.
وجاءت هذه الدعوة في وقت عززت فيه 
الواليات املتحدة مساعداتها لضحايا الفيضانات 
التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص 
وأجبرت مليونني على ترك منزلهم وأعاقت 
حياة نح���و 15 مليونا آخري���ن أي ما ميثل 
8% من سكان باكس���تان، فيما التزال جهود 
اإلغاثة الصعبة مستمرة. وقال املتحدث باسم 
طالبان الباكستانية عزام طارق عبر الهاتف 
من مكان غي���ر معلوم »نحث احلكومة على 
رفض املساعدات الغربية.إن احلكومة في خيبر 

بختون خوا وفي وسط الباد تتلهف للحصول 
على املس���اعدات ليس من أجل املتضررين 
وإمنا لزيادة أرصدتها في البنوك«. وجنمت 
الفيضانات عن أمطار موسمية غزيرة على 
نحو غير معتاد غمرت حوض نهر االندوس 
وخلفت دمارا امتد من اجلبال في الشمال إلى 

سهول إقليم السند في اجلنوب.
في سياق متصل، لقي أربعون شخصا على 
األقل حتفهم امس جراء هطول األمطار الغزيرة 
وسقوط صاعقة برق على األرض وحدوث 
انهيار ارضي في جلجيت � بلتيستان بشمال 
باكستان. من ناحية أخرى،  ايزال طريق شهرا � 
كاراكورام مغلقا بسبب الفيضانات واالنهيارات 
األرضية على مدى االثنى عشر يوما املاضية، 
ما أدى إلى نقص حاد في املواد الغذائية في 

مختلف انحاء جلجيت � بلتيستان.
الى ذلك، تعتزم احلكومة الباكس���تانية 
إعان خطة ش���املة إلع���ادة تأهيل منكوبي 
الفيضانات بعد إجراء مس���ح للخسائر في 
األرواح واألضرار التي حلقت باملمتلكات في 

املناطق التي ضربتها الفيضانات.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف 
رض���ا جياني، في تصري���ح أدلى به الليلة 
قبل املاضي���ة ملندوبي الصحاف���ة واإلعام 
في مط���ار »مولتان« بإقلي���م البنجاب بعد 
زيارت���ه ملخيمات االغاثة ف���ي »مظفر جاره 
وكلوركوت« إن احلكومة ستقدم تعويضات 
ألسر ضحايا الفيضانات الى جانب مساعدات 
مالية للمضاري���ن العادة بناء منازلهم التي 

تهدمت.

عواصم � وكاالت: نقلت صحيفة 
الغاردي����ان عن اثن����ني من زعماء 
مجالس الصحوة أن تنظيم القاعدة 
يحاول العودة مجددا إلى العراق 
من خ����ال اغواء حلفائه الس����نة 
السابقني باملال ودفع رواتب لهم 
أكثر م����ن الرواتب التي يتلقونها 

من احلكومة العراقية.
ونسبت الصحيفة إلى الشيخ 
صب����اح اجلنابي زعي����م مجالس 
الصحوة التي تعرف أيضا باسم 
)أبناء العراق( في احللة التي تبعد 
نحو 100 كيلومت����ر إلى اجلنوب 
من بغداد قوله »إن 100 من أصل 
1800 من مقاتليه لم يحصلوا على 
رواتبهم للش����هرين املاضيني من 
احلكومة وهن����اك احتمال بأنهم 
يتلق����ون املال اآلن م����ن اعدائهم 

السابقني«.
واضاف الش����يخ اجلنابي »أن 
تنظيم القاع����دة عاد للظهور هنا 
بصورة كبيرة فهذه منطقتي وأنا 
أع����رف كل ش����خص يعيش فيها 

واعرف انتماءاته أيضا«.
وابلغ الزعيم الثاني في مجالس 
الصحوة الشيخ مصطفى اجلبوري 
الصحيفة »أن السخط بني صفوف 
مقاتليه انتشر على نحو واسع مع 
استعداد القوات األميركية للرحيل 
العراق ولم يحصل معظمهم  من 
عل����ى رواتبهم ملدة ثاثة أش����هر 
ويواجه����ون اآلن حملة جتنيد ال 
هوادة فيها من قبل أعضاء محليني 

في تنظيم القاعدة«.
واضاف الشيخ اجلبوري أن عناصره »تتلقى عروضا مالية مغرية 
في ضاحيتي الدورة وعرب جبور في جنوب بغداد اخلاضعتني لسيطرته 
وحذر األميركيني واحلكومة العراقية من أن اس����تمرارهما في التجاهل 
سيجعل مجلس الصحوة أكثر يأس����ا ويدفعه للبحث عن طرق أخرى 
لكس����ب املال ألن مقاتليه أصبحوا س����وقا سهلة للقاعدة بعد أن خيبت 

احلكومة العراقية أملهم وسهلت عليهم خيار االنضمام لإلرهابيني«.
وفيما قالت الصحيفة إن مدير مشروع مجالس الصحوة داخل جلنة 
املصاحلة الوطنية زهير اجلنابي رفض أن يكون اعضاؤها ينش����قون 
بأعداد كبيرة وينضمون للقاعدة ووصف ما تردد حول ذلك بأنها »رواية 
ملفقة ومسيسة من قبل أناس معارضني للحكومة وموالني للبعثيني« 
اش����ارت إلى أن الشيخ اجلنابي ابدى اس����تعداده لتقدمي الئحة بأسماء 

املنشقني للمسؤولني األميركيني والعراقيني على حد سواء.
واضاف����ت آن تنظي����م القاعدة يعكف حاليا على اس����تغال الرحيل 

الوشيك للقوات القتالية األميركية 
من العراق لتجنيد مقاتلني وذلك في 
محاولة إلظهار أنه اليزال قوة كبيرة 
في الباد بعد س����بع سنوات من 
احلرب ويعمل أيضا على االستفادة 
من فراغ السلطة في العراق الذي 
السياسية في  القوى  خلفه فشل 
اختي����ار احلكوم����ة اجلديدة بعد 
مرور أكثر من خمسة أشهر على 

االنتخابات العامة.
وكش����فت الصحيفة أيضا أن 
احلكومة األميركية منحت تأشيرات 
للعديد من قادة وأعضاء مجالس 
الواليات  إل����ى  الصحوة للهجرة 
املتحدة وتعهدت بأن يلقوا قبوال 

حسنا هناك.
إلى ذلك، ذكر تقرير لصحيفة 
»نيويورك تاميز« امس ان الواقع 
في الع����راق قد يق����ف عائقا أمام 
انس����حاب القوات األميركية منه 
بحسب اجلدول الزمني املقرر ألن 
العديد من املسؤولني األميركيني 
الوجود  ان  والعراقيني يعتقدون 
األميرك����ي يص����ب ف����ي مصلحة 

البلدين.
وبحسب اجلدول الزمني املقرر 
ف����إن القوات األميركية س����تنهي 
عملياتها القتالية في العراق كجزء 
من االتفاقية الثنائية بني واشنطن 
وبغداد والت����ي تنص أيضا على 
مغادرة جميع القوات األميركية من 

العراق بحلول نهاية عام 2011.
ونقلت الصحيفة عن السفير 
األميركي السابق في بغداد رايان كروكر »سنبقى لفترة طويلة جدا من 
الزمن على األرض حتى لو كان ذلك دعما ألنظمة التسلح األميركية« 

في إشارة إلى األسلحة التي يشتريها اجليش العراقي.
وأضاف كروكر انه لطاملا طرحت فكرة اإلبقاء على قوة أميركية 
أصغر ملدة طويلة جدا في العراق. والحظت الصحيفة انه بعد خمسة 
أشهر من االنتخابات الوطنية ال يوجد حكومة عراقية للحديث معها 
عن الترتيبات ملا بعد عام 2011. ويرى الكثير من املسؤولني العراقيني 

أنه من الضروري التوصل إلى ترتيبات على عدد من اجلبهات.
وأوضحت ان العراق يشتري املزيد من األسلحة األميركية املتطورة 
مث���ل الدبابات والطائرات احلربية وس���تكون هن���اك حاجة لقوات 
أميركية للتدريب والصيانة. وفي الوقت نفسه يتكثف تدريب اجليش 
العراقي ليس على كيفية محاربة املس���لحني في الداخل فحسب بل 
أيضا على كيفية حماية حدودهم الوطنية وهو مشروع سيستغرق 

سنوات عدة.

الحرس الثوري يعد قبورًا جماعية للجنود األميركيين في أي مواجهة محتملة

جندي عراقي امام احدى نقاط التفتيش في بغداد أمس


