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برلني � أ.ش.أ: حذرت املستش���ارة األملانية أجنيال 
ميركل م���ن عواقب تخلي أجه���زة األمن عن مواجهة 
أعمال العنف في األحياء التي تقطنها نسبة كبيرة من 

األجانب واملهاجرين.
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة )بيلد آم زونتاج( 
األملانية امس »ال ينبغي أن يكون هناك في أملانيا مكان، 
أو حي أو ضاحية ال تس���تطيع فيها شرطتنا تطبيق 

القانون«. لكن املستش���ارة األملانية حذرت في الوقت 
نفسه من ربط العنف بأديان محددة، وقالت »هذا يقود 

إلى طريق خطأ«.
ودعت ميركل إل���ى تعيني املزيد من املهاجرين في 
املؤسسات احلكومية حلل تلك املشكلة، وقالت »بالتأكيد 
سيكون ذلك عونا عندما يصبح لدينا املزيد من املهاجرين 
في الشرطة ومراكز رعاية الشباب وهيئات أخرى«. 

المستشارة األلمانية تحذر من ربط العنف بأديان محددة

البرادعي يتهم السلطات بنشر صور ابنته بلباس البحر.. و»الوطني« ينفي: عمل »غير شريف«
القاهرة � أ.ف.پ: اتهم املدير العام الس����ابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي الس����لطات املصرية بالوقوف وراء نش����ر صور 
البنته بلباس البحر خالل حفلة قدمت فيها مشروبات كحولية لتشويه 
صورته، بينما دان احلزب الوطني الدميوقراطي بشدة نشر الصور على 

موقع »فيس بوك« للتواصل االجتماعي.
وقال البرادعي لصحيفة »الدستور« املصرية املستقلة تعليقا على نشر 
صور ابنته على موقع »فيس بوك« وقيام عدد من الصحف املصرية باعادة 

نشرها ان »مثل هذه احلملة هي االجابة الدائمة والوحيدة للنظام«.
وتظهر ليلى ابنة البرادعي، التي تعمل محامية في لندن، في هذه الصور 
بلباس البحر وفي حفل زفافها الذي قدمت خالله مش����روبات كحولية. 
وقال البرادعي »ان »مثل هذه احلملة هي االجابة الدائمة والوحيدة التي 
يرد بها النظام على من ينادي بالدميوقراطية التي هي السبيل الوحيد 
للحرية واالصالح االقتصادي والعدل االجتماعي ومعاملة املواطنني على 

انهم بشر لهم حقوقهم اآلدمية«.
واكد البرادعي بحدة ان »التغيير حتمي وال ميكن ان يكون هناك نظام 

ينتمي الى العصور الوسطى في القرن احلادي والعشرين«.
ووصف متحدث باسم احلزب الوطني الدميوقراطي )احلاكم( نشر 

الصور بأنه »عمل غير شريف«.
وقال عل����ي الدين هالل »نحن في احل����زب الوطني الدميوقراطي ال 
نوافق على ه����ذا. يجب اال تتحول اخلالفات السياس����ية باي حال الى 
هجمات شخصية او انتهاك للحرمة الشخصية. هذا عمل غير شريف«. 
واضاف »هذا ليس جزءا من الثقافة املصرية. ثقافتنا ش����رقية حتترم 

حرمة العائلة«.
ونش����رت على موقع »فيس بوك« صور لليلى البرادعي خالل حفل 

زواجها من مصرفي يقيم في بريطانيا، وتظهر في احدى الصور كؤوس 
من النبيذ على طاولة العش����اء، وفي صور اخرى تظهر ليلى البرادعي 

بلباس البحر مع زوجها الشاب.
لكن مس����ؤوال رفيعا في جماعة االخوان املسلمني املعارضة قال ان 
اجلماعة غير مهتمة بحياة البرادعي الش����خصية. وقال مسؤول املكتب 

السياسي للجماعة عصام العريان »نحن ال ندعم اي شخصية بذاتها.
نتفق على مطالب تتعلق باالصالح ونحن ضمن فريق يجمع تيارات 
متعددة من ضمنها الليبراليون«. واضاف »لكل جماعة حياتها اخلاصة. 
اولويتنا هي االصالح«. وتعذر االتصال بالبرادعي للحصول على تعليق. 
وكان البرادعي عاد الى القاهرة في فبراير املاضي بعدما امضى 12 عاما 

في ڤيينا على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد اعلن استعداده للترشح الى االنتخابات الرئاسية املصرية العام 

2011 شرط تعديل الدستور.
وباشر في ابريل حملة انتخابية يدعو خاللها الى اصالحات سياسية 
ويؤكد رفضه التوريث في اشارة الى احتمال ترشح جمال ابن الرئيس 

حسني مبارك لرئاسة اجلمهورية.
وكثيرا ما يطرح اسم جمال مبارك القريب جدا من دوائر رجال االعمال، 
كخلف لوالده. اال ان امكانية انتقال السلطة الى شخصية تنتمي ايضا 

الى املؤسسة العسكرية مطروحة ايضا.
وحتى اآلن لم يعلن الرئيس حس����ني مبارك )82 عاما(، الذي ينهي 
العام املقبل واليته اخلامس����ة مكمال بذلك 30 عاما في احلكم، او جنله 
موقفهما من الترش����ح للرئاس����ة. وقد خضع مبارك في مارس املاضي 
لعملية جراحية في املانيا الس����تئصال زائدة حلمية في االثنى عشر ما 

إحدى الصور املنشورة على الـ »فيس بوك« وتخص ليلى البرادعي وهي بلباس البحراثار تكهنات بشان حالته الصحية.

)رويترز( جتار أسلحة وزبائن في السوق السوداء في أربيل  

العراق: »القاعدة« تجهز »االنتحاري المجهول« لتفجير بغداد في عيد الفطر
عن طريق استئجار شخص لسيارة وتلغيمها دون علم سائقها فتنفجر خالل تجوله في الشوارع

وس���ط العاصمة بغداد كانت قد 
شهدت في 17 أغسطس املاضي، 
انفج���ارا بح���زام ناس���ف نفذه 
انتحاري استهدف مركزا للتطوع 
تابعا للجيش العراقي قرب مبنى 
وزارة الدفاع القدمي في س���احة 
امليدان، ما أسفر عن مقتل وجرح 
أكثر من 150 متطوعا بينهم عدد 
م���ن عناصر اجلي���ش العراقي. 
وأكدت قي���ادة عمليات بغداد أن 
سيارة مفخخة يقودها انتحاري 
الدفاع  انفجرت قرب مقر وزارة 
القدمي وسط بغداد من دون معرفة 

حجم اخلسائر.

لم يعد يتم بارتداء حزام ناسف 
في اجلزء األعلى من اجلسد وإمنا 

لف املتفجرات حول الساقني.
إلى ذل���ك، أعلنت مصادر في 
اجليش العراقي مقتل 6 أشخاص 
بينهم جن���ود وجرح 29 آخرين 
غالبيتهم مدنيون امس جراء قيام 
انتحاري يقود س���يارة مفخخة 
باستهداف البوابة اخللفية لوزارة 
الدفاع العراقية القدمية في منطقة 

باب املعظم وسط بغداد.
وقالت املص���ادر ان انتحاريا 
يقود سيارة مفخخة حاول اقتحام 
نقطة التفتيش اخلارجية للبوابة 

اخللفية لوزارة الدفاع في منطقة 
باب املعظ���م فتصدى له عناصر 
النقطة بوابل م���ن الرصاص ما 
تسبب بانفجارها ومقتل االنتحاري 
و5 أشخاص غالبيتهم من اجلنود 
وإصابة 29 آخرين غالبيتهم من 

املدنيني.
وأضافت: »س���ارعت سيارات 
الى  اإلس���عاف بنقل املصاب���ني 
مستشفى مدينة الطب القريب من 
مكان االنفجار فيما انتشرت القوات 
األمنية في محيط املنطقة حتسبا 

من وقوع انفجارات اخرى«.
يذكر أن منطق���ة باب املعظم 

بغ���داد � أ.ف.پ � د.پ.أ: أعلن 
العسكري املتحدث  اللواء محمد 
العراقية  الدف���اع  باس���م وزارة 
امس ان تنظي���م القاعدة يعتمد 
أسلوبا جديدا في تنفيذ العمليات 
يسمى »االنتحاري املجهول«. وقال 
»توصلن���ا من خ���الل معلومات 
اس���تخباراتية دقيقة والتحليل 
امليداني خالل األيام املاضية الى 
القاعدة بات  حقيقة ان تنظي���م 
انتحاري���ني لتنفيذ  ال���ى  يفتقد 
أعمال إرهابية في عموم العراق«. 
واض���اف »ألقين���ا القبض على 
مجموعة اعتمدت أسلوبا جديدا 
في محاول���ة لتعويض اإلخفاق 

يسمى االنتحاري املجهول«.
وأوضح ان »احد األش���خاص 
يقوم باستئجار سيارة أجرة او 
حافلة ركاب صغيرة لوضع مواد 
متفجرة بداخلها دون علم سائقها 
فيق���ع االنفجار خالل جتوله في 
شوارع بغداد او غيرها بهذا الشكل« 
وتابع العسكري »ال نريد إخافة 
الناس لكن عليهم مشاركتنا في 
صناعة األمن. هناك عشرات نقاط 
التفتيش وضمن مسافات محدودة. 
عليهم التوجه مباشرة الى اقرب 
انفس���هم  نقطة تفتيش ليحموا 
أوال وبلدهم ثانيا، ويساعدونا في 

القبض على هؤالء اإلرهابيني«.
وأك���د ان »القاعدة تعد العدة 
لتنفي���ذ هجمات به���ذه الطريقة 
خالل أيام عيد الفطر ضد القوات 
األمنية«. وكان وزير الدفاع أعلن 
بعد تفجير انتحاري أودى بحوالي 
60 ش���خصا الش���هر املاضي في 
باب املعظم اس���تهدف متطوعني 
للجيش، ان تفخيخ االنتحاريني 

ال صوت يعلو فوق صوت »الخالفة«
في أهم اجتماع سياسي في كوريا الشمالية تقرير إسرائيلي: تردي األمن بالقدس نتيجة ممارسات المستوطنين

سيئول � د.ب.أ: يستعد النظام 
الكوري الشمالي لعقد أهم اجتماع 
سياسي تشهده البالد منذ 30 عاما، 
فاجتم���اع احل���زب احلاكم رمبا 
يدش���ن على »خالفة احلكم« في 
الغامضة واملعزولة  الدولة  تلك 
وأحادية احلزب. ومن املتوقع أن 
يلتقي قادة حزب العمال الشيوعي 
خالل أيام في بيونغ يانغ الختيار 
»أعلى هيئة للقي���ادة« في إطار 
اجتماع هو األول من نوعه منذ 

عام 1980.
واسترعى هذا االجتماع اهتمام 
اجلارة كوريا اجلنوبية وغيرها 
م���ن دول املنطقة حيث يش���غل 
سؤال واحد العقول: هل سيضع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ 
إيل جنله األصغر كيم يونغ أون 
رسميا في مكانة تسمح ببسط 

حكم األسرة للبالد جليل ثالث.
ومثل���ه مث���ل باقي أنش���طة 
احلكومة الكورية الشمالية، فإن 
االجتماع محاط بالسرية لدرجة 
أنه لم يت���م اإلعالن عن موعده، 
ومت االكتفاء فقط بأنه س���يكون 

»مطلع« سبتمبر.
وتنبأت منظم���ات في كوريا 
اجلنوبي���ة، مثل »جود فريندز« 
لإلغاث���ة بأن االجتماع س���يعقد 
يوم السبت القادم وذلك نقال عن 

مصادر في كوريا الشمالية.

ويقول املراقبون للشأن الكوري 
الش���مالي إنهم يعتقدون أن كيم 
يونغ أون سيقلد منصبا حزبيا 
مهما ليدعم مكانته في النظام، كما 
كان احلال مع والده في آخر مؤمتر 
عقده اجلد مؤسس كوريا الشمالية 

كيم إيل سونغ عام 1980.
وال يعرف إال القليل عن كيم 
الصغير باستثناء أنه تلقى تعليمه 
وهو في مرحلة الصبا في مدرسة 
خاصة دولية في سويسرا ويتحدث 
اإلجنليزية واألملانية، ويعتقد أنه 
في العام الس���ابع والعشرين أو 

الثامن والعشرين من عمره.
ورغم انه ألقى منذ زمن طويل 
بطفولته خل���ف ظهره لم يظهر 
»اخلليفة املرتقب« على الساحة 
السياسية في بالده حتى اآلن كما 
أن وسائل اإلعالم الرسمية ال تشير 
إليه ويعتبره املواطنون في كوريا 

الشمالية »صفحة بيضاء«.
الواردة من  التقاري���ر  أن  إال 
كوريا الش���مالية تشير إلى أنه 
يجري حالي���ا »تلميعه« خلالفة 
والده. وذكرت وسائل إعالم في 
كوريا اجلنوبية قبل عدة أشهر 
أن حملة تتضمن أشعارا وأغاني 
دعائية بدأت تعرف الشماليني به 

وحتببهم فيه.
وبدأت التكهنات بشأن خليفة 
كيم يونغ إيل )68 عاما( تسري 

س���ريان النار في الهش���يم بعد 
إصابت���ه بس���كتة دماغية قبل 
عامني وهو ما سارع من إجراءات 
إلي كيم »اجليل  السلطة  انتقال 

الثالث«.
ومنذ تأسيس كوريا الشمالية 
عام 1948 لم يحكمها تقريبا سوى 
رجلني بدعم من اجليش: »القائد 
العزيز« كيم يونغ إيل و»القائد 
العظيم« و»الرئيس اخلالد« كيم 

إيل سونغ.
وق���د أسس���ت عائل���ة كيم 
ألول س���اللة حاكم���ة في تاريخ 

الشيوعية.
واعتم���د كيم يونغ إيل نفس 
الصف���ات التي اتس���م بها والده 
عندم���ا تولى احلكم قبل 16 عاما 
بعد وفاة كيم إيل س���ونغ الذي 
اليزال ينظ���ر إليه على أنه األب 

الروحي املؤسس للدولة.
املراقبون أن مستقبل  ويرى 
حكم عائل���ة كيم رمبا قد يواجه 
مش���كلة لم يش���هدها في فترة 
التوري���ث األولى. ونقلت »جود 
فريندز« عن مس���ؤول بارز، لم 
تس���مه، في حزب العمال القول: 
»من من بني كبار املسؤولني سيقبل 
بالزعيم اجلدي���د إذا ما اختاروا 
كيم يونغ أون عدمي اخلبرة الذي 
ال يش���فع له إال أنه جنل عائلة 

كيم؟«.

القدسـ  معا: نشرت جمعية حقوق املواطن في إسرائيل 
تقريرا بعنوان »حيز غير آمن« عرضت فيه صورة شاملة 
ــطيني في أحياء  ــان الفلس عن تردي حالة حقوق اإلنس
ــتوطن داخلها خالل السنوات  القدس الشرقية التي اس
األخيرة مستوطنون ينتمون جلمعيات ذات ايديولوجيا 
واضحة لتهويد القدس. ويبني التقرير كيف تقوم الشرطة 
والبلدية وجهات رسمية أخرى بالتنصل من واجبها في 
ــالمة وحاجة جميع سكان املدينة بدون  احلفاظ على س

متييز أو انحياز لطرف.
ــهادات السكان الفلسطينيني املعروضة في  ووفق ش
ــرطة بتطبيق القانون بشكل انتقائي  التقرير، تقوم الش
على السكان، حيث تتجاهل شكاوى السكان الفلسطينيني 
وتنكل بأطفالهم، حراس وزارة اإلسكان الذين يحرسون 
املستوطنني ويستفزون ويضطهدون السكان الفلسطينيني، 
وفي حاالت متطرفة يستخدمون الرصاص احلي ضدهم، في 
حني أن بلدية القدس واملؤسسات احلكومية األخرى تواصل 
التمييز ضد السكان الفلسطينيني لصالح املستوطنني وتدأب 

على حتسني ظروف سكنهم داخل هذه األحياء.
ــكان األحياء من الفلسطينيني من أنه في  يشتكي س
حاالت كثيرة جدا، عندما يتعرضون لعنف لفظي أو لعنف 
ــرطة القانون وال تعمل على جلم  جسدي، ال تطبق الش

املستوطنني املتهمني مبمارسة العنف.
كما يشكو السكان الفلسطينيون من امتناع الشرطة 

عن التحقيق في شكاواهم حول تخريب ممتلكاتهم.
ــبما ورد في التقرير، ال حترك الشرطة ساكنا  وحس
في حاالت كثيرة لدى استدعائها، فتكون النتيجة اتساع 

مظاهر العنف.
وأشار التقرير إلى أنه في مرات عديدة يقدم السكان 
الفلسطينيون شكاوى ضد املستوطنني أو حراسهم، بيد 
ــكاوى ال تفحص فحسب، بل تنقلب األمور  أن هذه الش

فيها عليهم، إذ ان الفلسطينيني هم الذين يتحولون إلى 
مشتبه بهم.

ــكان الفلسطينيون إنه في حاالت كثيرة  ويقول الس
ــكاواهم بذرائع مختلفة ملنعهم من  يتم تأجيل معاجلة ش

تقدمي شكاوى.
ومما يقال للسكان املشتكني الذين يصلون إلى مركز 
ــغول، ليس لدينا محققون اليوم،  ــرطة: احملقق مش الش

عودوا غدا، الشكوى ليست منطقية.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة تتصرف على هذا النحو 
حتى تتيح للمستوطنني وحراسهم تقدمي شكاواهم أوال، 
ــكان الفلسطينيني كمشتبه  وبذلك يتم التحقيق مع الس
بهم حتت طائلة التحذير حتى عندما يحضرون بأنفسهم 
ــها، علما بأن  ــكاوى بخصوص األحداث نفس لتقدمي ش
ــكان بخصوص أداء الشرطة موجه  معظم شكاوى الس
ــرطة  ــليم« ومحطة »دافيد« التابعة لش جتاه محطة »ش
لواء القدس، وهي احملطات املسؤولة عن تطبيق القانون 
في البلدة القدمية وفي األحياء العربية من حولها، حيث 
تتواجد الغالبية العظمى للبؤر االستيطانية اليهودية في 
األحياء الفلسطينية. ويتضح من شهادات السكان أيضا، 
وجود شك في إدارة التحقيقات بشكل موجه من خالل 
ــتخدام غير قانوني للتهديد مثل تخويف املشتبهني  اس

باعتقال أفراد من العائلة وجتاهل أدلة قائمة.
ــاب الثقة التامة  ــدث التقرير أيضا، عن غي كما يتح
ــيني بالشرطة واخلوف منها،  ــكان املقدس من جانب الس
ــدم التوجه  ــاالت كثيرة إلى ع ــر الذي يؤدي في ح األم
ــرطة وتقدمي الشكاوى حتى في حاالت  إلى محطات الش

اعتداء خطيرة.
وحسب أقوال السكان فإن أداء الشرطة ولد اعتقادا 
مفاده أن الشرطة تعمل حلماية املستوطنني فقط وبالتنسيق 

معهم.

أكد محمد  � د.ب.أ:  القاه����رة 
دحالن املستشار األمني للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )أبو 
مازن( أن املفاوضات واالستيطان 
مس����اران ال يلتقي����ان وال ميكن 
ملفاوضات أن تؤتي ثمارها »في 
ظل االستيطان الذي هو من أشكال 
اإلرهاب«. ونص����ح دحالن، في 
تصريح����ات لصحيفة »املصري 
اإلدارة  اليوم« املس����تقلة امس، 
األميركية واالحتاد األوروبي بإدراك 
إلى  الرامية  »أالعيب« نتنياهو، 
إضاعة الوقت من أجل أن يستمر 
كرئيس حكوم����ة وليس لتقدمي 
حل سياسي لفكرة حل الدولتني. 
وأضاف: »نتنياهو يقاتل إلعاقة 
حل الدولتني عمليا، القدس اآلن 
محاصرة ومعزولة ومصادرة عن 
الضفة الغربية، التي ينتشر فيها 
االستيطان كالسرطان، وبالتالي 
هو يريد اس����تباق نتائج احلل 
النهائي بتعزيز االستيطان، وهذا 
غير مقبول للطرف الفلسطيني، 
ولن تستطيع إسرائيل ونتنياهو 
أن يجمعا بني األمن واالستيطان 

والسالم في آن معا«.
وحول معارضته للمفاوضات 
املباش����رة، قال: »نحن داعمون 
ملواقف الرئيس أبومازن، وال يوجد 
اختالف في القيادة الفلسطينية 
ح����ول التكتيكات املس����تخدمة، 
لكن أنا س����اهمت في املفاوضات 
حتى كامب ديڤيد، وال أعتقد أننا 

بحاجة ملزيد من املفاوضات بقدر ما 
نحن بحاجة إلى قرارات سياسية، 
وأبوم����ازن جاهز التخاذ قرارات 
تاريخية لكن نتنياهو لم ينضج 
بعد، لذل����ك نحن من حيث املبدأ 
مع الرئيس أبومازن، لكن الذهاب 
إلى واشنطن بالطريقة التي دعت 
إليها الواليات املتحدة األميركية 
متجاهلة االحتاد األوروبي، طبقا 
لشروط نتنياهو، متثل بداية غير 

موفقة«.
وحول إمكانية حتقيق السالم 
في ظ����ل ش����روط نتنياهو، قال 
دحالن: »هذا ليس س����الما، هذا 
استسالم، ولن يوجد فلسطيني 
واحد يوافق على شروط نتنياهو، 
الذي نعرفه أكثر مما يعرف نفسه: 
نتنياهو »نصاب« ال يريد السالم 
ودمر العملية السلمية في السابق 
وسيدمر ما تبقى منها وسيجلب 

اخلراب على كل املنطقة«.
وع����ن بروز ال����دور القطري 
وهل هو على حساب ثقل ووزن 
مصر والس����عودية، قال دحالن: 
»املطلوب من كل الدول العربية أن 
تتوحد لدعم الشعب الفلسطيني، 
إسرائيل تريد االستفراد بالشعب 
الفلسطيني وبالتالي كل موقف 
العربية هو موقف  موحد لألمة 
يض����اف لدع����م وتعزيز صمود 
الش����عب، وال أحد يستطيع أن 
يتجاوز دور مصر أو أن يتالعب 

بدورها«.

دحالن: نتنياهو »نصاب« ووجوده سيجلب »الخراب« للمنطقة 

انتهت حرب العراق.. من المنتصر؟!
واشنطنـ  رويترز: اثار انهاء املهام القتالية األميركية 
بعد حرب مكلفة دامت سبعة أعوام ونصف العام تساؤالت 
ــل كان ما انفق  ــرة طويلة قادمة: ه ــتفرز جدال لفت س

مستحقا؟ ومن املنتصر إذا كان هناك منتصر؟!
من السابق ألوانه االجابة عن السؤال األول حسبما 
صرح وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس وهو رجل 
صاحب حكم رصني قال »يستلزم االمر حقا رؤية مؤرخ 
ــل، الزمن وحده  ــدث هنا على املدى الطوي ليبني ما ح

سيحدد احلكم على االمور«.
ــؤال الثاني أسهل من االجابة عن  واالجابة عن الس
ــرق االوسط  ــؤون الش ــبة ملجموعة كبيرة من خبراء ش األول بالنس
وتصدر العنوان التالي حتليال للباحث محمد بازي من مجلس العالقات 
اخلارجية وهو مؤسسة بحثية مقرها نيويورك )إذن من فاز باحلرب 

في العراق؟.. إيران(.
ــات املتحدة اطاحت بعدو إيران  ــرر البازي في ذلك ان »الوالي ومب
ــلطة. ثم ساعدت واشنطن في تنصيب  ــني من الس اللدود صدام حس

حكومة شيعية الول مرة في تاريخ العراق احلديث.
»وفيما انزلقت القوات األميركية في قتال ضد مترد واحتواء حرب 
اهلية وسعت إيران نطاق نفوذها ليمتد جلميع الفصائل الشيعية في 

العراق«.
ونتيجة لذلك تراجع النفوذ األميركي فيما تنامى النفوذ اإليراني وثمة 
توقعات بان متأل إيران الفراغ الذي خلفه خفض عدد القوات األميركية 

إلى 50 الف جندي »سيقدمون املشورة واملساعدة« للعراقيني.
وحني أعلن الرئيس األميركي باراك اوباما استكمال خفض القوات 
ــطس املاضي لم يشر إلى إيران وهو استبعاد يثير  في كلمته 31 اغس
الفضول. ولكنه قال »ينبغي ان نحقق النصر من خالل جناح شركائنا«. 
ــهولة في رؤية جناح  ــي حالة العراق وحدهم املتفائلون يجدون س وف

مدو.
فبعد ستة أشهر من االنتخابات البرملانية لم تشكل حكومة عراقية 
ــيعة واالكراد في االتفاق على كيفية اقتسام  ــل السنة والش فيما فش
ــالد الضخمة من النفط.  ــلطة وبنفس القدر من االهمية ثروة الب الس
وتشكيل برملان يعتريه اجلمود والصراعات ليس بنتيجة مرضية تبذل 
ــن اجلها ارواح أكثر من أربعة آالف أميركي وما يصل إلى مائة الف  م

عراقي فضال عن انفاق تريليون دوالر على احلرب.
وتوقع سلف اوباما الرئيس جورج دبليو بوش واحملافظون اجلدد 
من مؤيدي احلرب ان يصبح العراق منوذجا للدميوقراطية يلهم بقية 
العالم العربي الذي يخضع معظمه النظمة شمولية وثبت ان ذلك ضرب 
من الوهم. ويقول احمللل السياسي في بغداد واثق الهاشمي ان العراق 

حتول لساحة لتسوية الصراعات االجنبية.
»قالت إيران مرارا. إنها ستسد الفراغ عقب انسحاب الواليات املتحدة. 

اصبحت البالد هدفا للطموحات االقليمية والتدخل في شؤونها«.
وهذا يقود إلى تساؤل: ما إذا كانت الواليات املتحدة انسحبت قبل 
األوان؟! فمثل كثير من التحركات السياسية اخلارجية األميركية كان 
ــطس املاضي نتاج سياسة داخلية ال  قرار االنسحاب بحلول 31 اغس
ــا في كلمته »هذا كان وعدي  ــاع على أرض الواقع. وقال اوبام االوض
للشعب األميركي كمرشح لهذا املنصب )رئيس الواليات املتحدة). هذا 
ــدي أميركي من العراق«. واوفى  ــحبنا نحو 100 ألف جن ما فعلناه س
ــلوب للتعامل مع  اوباما بتعهده. واليزال اوباما يعمل على حتديد اس
النفوذ اإليراني في العراق واماكن اخرى في املنطقة. وتتراوح القضايا 
من البرنامج النووي للحكومة اإليرانية ومساندة إيران حلركة املقاومة 
ــالمية الفلسطينية )حماس( التي تسيطر على قطاع غزة وحزب  اإلس
ــرائيل القضاء عليه في حربها على لبنان  اهلل اللبناني الذي حاولت إس
عام 2006 )لكنها فشلت(. وتعتبر الواليات املتحدة حماس وحزب اهلل 

جماعتني ارهابيتني.
ــالمي  وفي بداية واليته حني كانت مكانته في الداخل والعالم اإلس
ــت الفرصة الوباما للتعامل  ــى كثيرا مما هي عليه اآلن رمبا اتيح أعل
ــبق  ــلوب الذي تعامل به الرئيس األميركي األس مع ايران بنفس االس
ــون مع الصني كي يبرم صفقة ضخمة بطرح جميع  ريتشارد نيكس
اخلالفات بني البلدين على مائدة التفاوض وحلها كحزمة واحدة. ولكن 

هذه االمكانية تالشت على االرجح.
ــبوع  ولم تدرج إيران او حليفتها حماس على جدول االعمال االس
ــرة منذ 20 شهرا بني  ــالم مباش املاضي حني عقدت أول محادثات س
إسرائيل والفلسطينيني برعاية اوباما. ولكن ألقى شبح االثنتني بظالله 
ــرائيلي بنيامني نتنياهو  على االجتماع الذي جمع رئيس الوزراء اإلس
ــل االردني امللك عبداهلل  ــطيني محمود عباس والعاه والرئيس الفلس

والرئيس املصري حسنى مبارك.
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