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 باريس ـ أ.ف.پ: أعلنت الرئاسة الفرنسية 
في بيان ان الرئيس نيكوال ساركوزي أعاد أمس 
تعيني فرنســــوا فيون رئيســــا للوزراء وكلفه 
بتشكيل احلكومة اجلديدة بعد ان قدم األخير 
استقالة حكومته مســــاء أمس األول، في إطار 
تعديل وزاري متوقع منذ اشــــهر عدة. وقالت 
الرئاســــة في بيانها «تطبيقا للبند الثامن في 

الدستور سمى رئيس اجلمهورية فرنسوا فيون 
رئيسا للوزراء. وطلب رئيس اجلمهورية من 
رئيس الوزراء ان يقترح عليه حكومة جديدة». 
وكان ساركوزي وافق مساء السبت على استقالة 
فيون الذي تسلم مهام رئاسة الوزراء منذ بدء 
الوالية الرئاسية في مايو ٢٠٠٧. وجتديد مهام 
فيون ينهي معركة على هذا املنصب بدأت منذ 

أسابيع بني فيون ووزير البيئة الوسطي جان 
لوي بورلو الذي كان مرجحا اســــمه منذ وقت 
طويل. وقد متكن فرنسوا فيون (٥٦ عاما) خالل 
٣ سنوات ونصف السنة من اخلروج من دائرة 
ظل الرئيس الفائق احليوية، حتى انه ظهر مبثابة 
الرجل الذي ال ميكن إقالته متســــلحا بشعبية 

تخطت شعبية الرئيس وبدعم اليمني. 

 ساركوزي يعيد تكليف فيون بتشكيل الحكومة الفرنسية 

 إيران تبدأ غداً مناورات «المدافعون عن سماء الوالية- ٣» على جميع أراضيها 
 بعد اجرائها مناورات تكتيكية في منشآتها النووية 

 طهران ـ وكاالت: أعلن قائد قاعدة خامت األنبياء للدفاع 
اجلوي اإليراني اجلنرال احمد ميقاني أمس إن إيران ستجري 
يوم غد مناورات عسكرية من ٣ مراحل في مختلف أرجاء 

البالد.
  ونقلت سائل اإلعالم اإليرانية عن ميقاني قوله إن إيران 
ستبدأ اعتبارا من الغد مناورات «مناورات املدافعني عن سماء 
الوالية ـ ٣» وســــتجرى للمرة األولى على جميع األراضي 
اإليرانية حيث ستشارك فيها جميع الوحدات التابعة للقوات 
املسلحة االيرانية والتي تقوم مبهامها حتت قياده مقر خامت 

األنبياء للدفاع اجلوي.
  وأضاف أن املناورات التي تستغرق خمسة ايام ستكون 
في اجتاهني وستجري على ثالث مراحل. كما أكد أنه سيتم 
خالل هذه املناورات الكبرى اختبار بعض التجهيزات اجلديدة 

في مجال الدفاع اجلوي االيراني.
  وأوضح ميقاني أن إيران أجرت مشاريع جيدة لصواريخ 
بعيدة املدى وباتــــت في املراحل األخيــــرة وقال «صممنا 
صواريخ بعيدة املدى وهي ليست صواريخ أس ٣٠٠» ولكن 
تصميمها يســــتند إلى مميزات أفضل الصواريخ البعيدة 

املدى املوجودة.
  من جهة أخرى، كشف املسؤول االيراني وبحسب وكالة 
فارس أن بالده «أجرت هذه الســــنة مناورات تكتيكية عبر 
معارك حقيقية في فوردو وطهران وبوشهر اصفهان» حيث 
تقع املنشــــآت النووية االيرانية، من دون ان يحدد موعد 

اجراء هذه املناورات العسكرية.
   وفي السنوات االخيرة اكدت الواليات املتحدة واسرائيل 
باستمرار عدم استبعاد توجيه ضربة عسكرية ضد ايران التي 
يتهمها الغربيون بالسعي القتناء القنبلة الذرية حتت غطاء 

برنامجها النووي املدني، وذلك رغم نفي طهران املتكرر.
  في غضون ذلك، أكد وزير اخلارجية االيراني منوچهر 
متكي االهمية التي توليها بالده لتطوير تعاونها مع دول 
اجلــــوار االقليمي. ونقل املوقــــع االلكتروني لهيئة االذاعة 
والتلفزيون االيراني على شــــبكة االنترنت أمس ان متكي 
اكد في كلمة القاها في ساعة متاخرة من الليلة قبل املاضية 
امام ملتقى ســــفراء ايران في الــــدول املجاورة ان «تطوير 
عالقاتنا مع جيراننا يأتي في مقدمة اولويات سياســــاتنا 
اخلارجية». كما اكد على «ضرورة توخي الوعي واليقظة 

في تنظيم العالقات مع هذه الدول».
  واعتبر رسالة بالده االولى للدول املجاورة هي رسالة 
الصداقة منوها بامكانيات ايران على صعيد تطوير عالقاتها 

مع هذه الدول في شتى املجاالت.
  وقال «نظرا الى اخلصائص البارزة واملؤثرة للجمهورية 
االسالمية االيرانية على صعيد املنطقة ودول اجلوار فان 
مكانتها السياسية واجلغرافية فضال عن امكانياتها املادية 

تعتبر ارصدة طهران للتعامل مع هذه الدول».
  وبني متكي ان «الهدف من اقامة ملتقى رؤساء البعثات 
الديبلوماسية االيرانية في الدول املجاورة هو دراسة اآلليات 
وايجاد التنسيق بشأن تنفيذ الديبلوماسية االقتصادية مع 
الدول املجاورة واالستفادة من االمكانيات التي متتلكها هذه 

البلدان القامة تعاون اقليمي في مختلف املجاالت».
  واشار الى فرص التعاون املوجودة في مجال املواصالت 
واملالحة البحرية والتجارة العابــــرة (ترانزيت) والطاقة 
واطالع دول اجلــــوار بالفرص االقتصادية والصناعية في 
ايران وكذلك اكتشــــاف الفرص القابلة للتنفيذ لتوســــيع 

 صورة أرشيفية لتجربة ايران اطالق صاروخ شهاب ٣ التعاون اجلمركي والتجاري بني اجلانبني. 

 كبير العسكر البريطانيين: الغرب ال يمكنه هزيمة القاعدة 
وال ضرورة للقضاء على اإلسالم المسلح بل الحتوائه

«األمـــن الوطني فـــي بريطانيا 
الـــدول احلليفة بتقديري  وفي 
معرض للتهديد» اال ان باإلمكان 
احتواءه حتى يستطيع الشعب 

العيش بأمان.
البريطانية  القـــوات    وحول 
أفغانســـتان قال  فـــي  العاملة 
اجلنرال ريتشـــاردز ان اجليش 
واحلكومة كانا متهمني دائما بانهما 
ال يستطيعان تفهم ما يحدث في 
أفغانستان وان الشعب األفغاني 
بدأ في الشـــعور بامللل من عدم 
الناتو على حتقيق  قدرة قوات 
ما وعدت بـــه اال ان التضحيات 
التي قامت بها القوات البريطانية 
في أفغانســـتان حيث قتل ٣٤٣ 
جنديا منـــذ ٢٠٠١ كانت جديرة 

باالحترام.
  وعن إمكانية مشاركة حفيد 
امللكة اليزابيث األمير ويليام مع 
العاملة في  البريطانية  القوات 
أفغانستان قال اجلنرال ريتشاردز 
ان األمير ويليام يتطلع الى القيام 
بهذه املهمة اال انه من دون اي شك 

هناك خطورة في ذلك.  

السيطرة عليه وفي حال تركناه 
فانه سيظل يشكل تهديدا خاصة 

في الدول غير املستقرة امنيا.
  وأعـــرب عـــن اعتقـــاده ان 

األطلســـي (ناتـــو) عن حتقيق 
وعودهم.

  وأوضـــح ان تهديـــد تنظيم 
القاعدة العاملي هو تهديد ميكن 

القائد  ـ وكاالت: أعرب   لندن 
األعلى اجلديد للقوات املسلحة 
البريطانية اجلنرال سير ديڤيد 
ريتشـــاردز عن خشيته من أن 
الغرب «ال ميكنه هزمية القاعدة 

وال اإلسالم املسلح».
  وكشف في مقابلة مع صحيفة 
«صنداي تليغراف» نشرت أمس 
القاعدة  الذي تشكله  أن اخلطر 
وأتباعها يعني أن األمن القومي 
البريطانـــي قد يظل مهددا ملا ال 

يقل عن ٣٠ عاما.
  وفـــي تصريح صـــادم قال 
ريتشاردز (٥٨ عاما) ان «القضاء 
املتمردين اإلسالميني غير  على 
ضروري وال ميكن حتقيقه أبدا»، 
إال أنه ميكن «احتواؤه» لضمان 

حياة آمنة للبريطانيني.
الغـــرب ضد    وشـــبه حرب 
«األيديولوجية اخلبيثة» باحلرب 
ضد أملانيا النازية خالل احلرب 

العاملية الثانية.
البريطاني  القائـــد    واعترف 
بأن الشعب األفغاني بدأ «يضيق 
ذرعا» من عجز دول حلف شمال 

 اجلنرال سير ديڤيد ريتشاردز 

(أ.ف.پ)   عراقيون مسيحيون يضيئون الشموع في كنيسة سيدة النجاة بعد اسبوعني من االعتداء عليها 

 كرزاي يطالب واشنطن بخفض عدد جنودها وتدخلها 
 األمير ويليام يقوم بزيارة مفاجئة ألفغانستان 

 عواصمـ  أ.ف.پ: دعا الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي الواليات املتحدة الى خفض العمليات 

العسكرية في أفغانستان.
  وقــــال الرئيــــس األفغاني فــــي مقابلة مع 
«واشنطن بوست» امس «حان الوقت خلفض 
العمليات العسكرية وخلفض وجود اجلنود في 
افغانستان وخفض التدخل في احلياة اليومية 
األفغانية». وأوضحت الصحيفة ان كرزاي طلب 
وقــــف العمليات اخلاصة األميركية التي تثير 
استياء األفغان وميكن ان تعزز حركة التمرد 

التي تشنها طالبان.
  وأكد كرزاي ان السكان لم يعودوا يحتملون 
حضور جنود اميركيني الى بيوتهم والدبابات 
على الطرق، معبــــرا عن تخوفه من ان يؤدي 
الوجــــود طويل األمد لعــــدد كبير من اجلنود 

األجانب الى تفاقم النزاع.
  وقال كرزاي ان «الغارات (االميركية) تطرح 
مشكلة دائما. األفغان ال يحبون هذه الغارات. 

وإذا كان البد من شن غارات فاحلكومة االميركية 
هي التي يجــــب ان تقوم بها طبقــــا للقوانني 
األفغانية». وأكد الرئيس األفغاني «انه خالف 

مستمر بيننا».
  وقال مسؤول في حلف شمال األطلسي لم 
تكشف الصحيفة هويته في تصريحات نقلتها 
عنه «نتفهم قلق كرزاي لكن ما كنا ســــنصل 
الى ما وصلنا اليه في الضغوط التي متارس 
على الشــــبكة (القاعدة) لو لم نقم بهذا النوع 

من العمليات».
  واضاف هذا املسؤول انه «ال بديل في األمد 

القصير لهذا النوع من العمليات».
  وقال كرزاي في املقابلـــة انه يتحدث ال 
لينتقد الواليات املتحـــدة بل ألن الصراحة 
ميكن ان حتســـن العالقات «التي يشـــوبها 

الشك» بني البلدين.
  واعترف بأن انسحابا سريعا للقوات االميركية 
سيكون خطيرا لكنه رأى ان هذه القوات يجب 

ان تبقى في قواعدها وتكتفي بالعمليات التي 
البد منها على احلدود الباكستانية.

  في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم القصر 
امللكي البريطاني أن األمير ويليام قام بزيارة 
مفاجئة ألفغانســــتان يوم أمس للمشــــاركة 
فــــي مراســــم إحياء ذكــــرى ضحايــــا احلرب 

البريطانية.
  وزار األمير الثاني على خط وراثة العرش 
معسكر باستون في إقليم هلمند ووضع إكليال 
من الزهور. وصاحبــــه في هذه الزيارة وزير 

الدفاع ليام فوكس.
  وأمضى األمير بضع ساعات في أفغانستان 
قبل أن يعود لبريطانيا ألسباب أمنية. وتعد 

هذه ثاني زيارة يقوم بها ألفغانستان.
  ويحمل يوم الرابع عشر من نوفمبر أهمية 
كبرى لبريطانيا حيث تقام مراسم إلحياء ذكرى 
اجلنود الذين قتلوا أو أصيبوا في املعارك وكذلك 

االحتفال مبن ال يزالون في اخلدمة. 

 تساؤالت عن المستقبل الديموقراطي للعراق بقيادة المالكي المنتصر  
 بغدادـ  رويترز: ضمنت البراعة 
في املساومة والتشبث باملواقف 
التي أظهرها نوري املالكي رئيس 
احلكومة املنتهية واليته فترة ثانية 
في احلكم. لكن جناحه في فرض 
إرادته سيثير تســـاؤالت بشأن 
الدميوقراطي للعراق  املســـتقبل 
التغلب على  الذي يحاول جاهدا 

إرث من الديكتاتورية.
الوزراء  املالكي رئيس    وخرج 
الشيعي منتصرا من معركة استمرت 
٨ أشـــهر ليقود االسبوع املاضي 
اتفاقا تقتســـم مبوجبه الفصائل 
الشـــيعية والسنية والكردية في 
العـــراق الى حد ما الســـلطة في 

حكومة مشاركة وطنية.
  ومتكن من ضم خصمه اللدود 
رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي 
وائتالفه العراقية املدعوم من السنة 
للحكومة اجلديدة دافعا في الوقت 
نفسه بعالوي وطموحاته بعيدا 

عن منصب رئيس احلكومة.

  وستكون «العراقية» الشريك 
األصغر في احلكومة العراقية رغم 
انها الفائـــز الفعلي في انتخابات 
السابع من مارس بعد ان حظيت 

بدعم قوي من األقلية السنية.
  تعليقا علـــى املوضوع، قالت 
جاال رياني محللة الشرق األوسط 
مبؤسســـة آي.اتش.اس جلوبال 
انســـايت «ال شـــك في حقيقة ان 

املالكي خرج منتصرا».
  لكن كثيرا من السنة يشعرون ان 
األغلبية الشيعية في العراق سرقت 
منهم السلطة التي يرون انهم أحق 
بها بعد فوز القائمة العراقية وشكوا 
من ان الدميوقراطية التي فرضتها 
الواليات املتحدة أبدلت ديكتاتورية 
صدام حسني السني برجل شيعي 

قوي.
  وقالـــت رياني «هـــذه أصداء 
تاريخية ستظل ذات اهمية بالنسبة 
للعراق. الناس سيساورهم القلق 
دائما من احتمال وجود شخصية 

واحدة تركز في يدها قدرا كبيرا من 
السلطة. «في الوقت نفسه حتتاج 

البالد الى قيادة قوية».
  ولم يتمكن عالوي وهو شيعي 
علماني تولى رئاسة الوزراء في 
احلكومة االنتقالية بالعراق عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٥، من تشكيل ائتالف 
حاكم رغـــم الفوز بفارق مقعدين 
عن ائتالف دولـــة القانون الذي 

يتزعمه املالكي.
  أما املالكـــي فقد متكن في اول 
فترة له في الســـلطة من حتويل 
حتى حلفائه الى أعداء من خالل 
امليل بني احلني واآلخر الى النهج 

السلطوي.
  لكن قدرته على اإلقناع وتشبثه 
مبواقفه جعلت الفصائل األخرى 
تنحاز له في ظل غياب خيار افضل 
بسبب فراغ سياسي بعد انتخابات 
مارس التي حاول مترد سني ان 

يفسدها بالعنف.
  وجنح املالكي في الفوز بدعم 

رجـــل الدين الشـــيعي املناهض 
للواليات املتحدة مقتدى الصدر 
وهو عدو ســـابق ســـحق املالكي 
ميليشيا جيش املهدي التابعة له 

عام ٢٠٠٨.
  ثم فاز بتأييد األقلية الكردية 
وما يكفي من النواب السنة ليتمكن 
من إجبار العراقية على الرضوخ 

لرغبته.
  وقال ديڤيد بيندر محلل الشرق 
األوسط في مؤسسة اوراسيا جروب 
االستشارية «تقوم استراتيجية 
املالكي فيما يبدو ببســـاطة على 
تقدمي نفسه على انه املرشح األوفر 

حظا لرئاسة الوزراء.
الفراغ    «ومع اســـتمرار حالة 
السياســـي خالل الصيف اصبح 
من الواضح على نحو متزايد ان 
املالكي ليس اخليـــار األول لكنه 
اخليار الوحيد املتاح والشخصية 
الوحيدة التي ميكن للجميع ابرام 

اتفاق معها».

  وقد بنـــى املالكي ـ الذي يبدو 
سريع الغضبـ  سمعته على إنقاذ 
العراق من االنزالق الى حرب أهلية 
في أعقاب عمليات قتل طائفية بلغت 

ذروتها عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
  وســـتبدأ حكومته في األغلب 
بداية ضعيفة حيث ميزق اخلالف 

والشك شركاءها املختلفني.
  لكـــن محللـــني يقولـــون ان 
من املمكـــن ان يبـــدأ املالكي في

مرحلة ما اختبار قوته وبســـط 
سلطته.

  وقال رايدر فيســـر من موقع 
هيستورياي دوت اورج الذي يركز 
على العراق «احد السيناريوهات 
املمكنـــة على األمـــد الطويل هو 
ان يكـــرر املالكي متـــى دانت له 
الســـلطة ما فعله في ٢٠٠٨ وهو 
تطوير قاعدة قوة مستقلة من دون 
شركائه في االئتالف مثل األكراد 
والصدريـــني ويصبح مرة اخرى 

الرجل القوي». 

 السلطة ترفض خطة أميركية لتجميد االستيطان 
ثالثة أشهر في الضفة الغربية دون القدس 

 عواصمـ  وكاالت: مازالت اإلدارة 
األميركية توالي عروضها املغرية 
على االحتالل اإلسرائيلي بهدف 
جتميد االستيطان ولو في الضفة 
الغربية فقط حتى تستطيع عجلة 
مفاوضات السالم العودة من جديد 
بعد ايقافها عمدا بسبب مواصلة 
االحتالل الســــتيطانه االحتاللي 
فــــي الضفــــة الغربيــــة والقدس 
الشرقية، ولهذا قدمت واشنطن 
عرضا مغريا على اسرائيل بهدف 
جتميد االســــتيطان ٩٠ يوما في 
الضفة وبحسب مصدر قريب من 
امللف فان االقتراح يستثني القدس 
الشرقية احملتلة، مقابل سلسلة من 

العروض من واشنطن.
  وأوضح هذا املصدر ان التجميد 
املقترح ال يقتصر على مشاريع 
البناء املقبلة بل يشمل ايضا تلك 
التي انطلقت في ٢٦ سبتمبر مع 
انتهاء قرار التجميد السابق الذي 
فرضته حكومة بنيامني نتنياهو 
لعشرة اشهر. وتابع ان الواليات 

املتحدة وعدت اسرائيل بانها لن 
التجميد اجلديد،  تطلب متديــــد 
وبان تدعم قرار التوقف عن البناء 
لتسعني يوما بخطوات تعزز امن 

الدولة العبرية.
  وقال املصدر القريب من امللف 
ان ادارة الرئيس االميركي باراك 
اوباما تسعى للحصول على موافقة 
الكونغرس على تسلم اسرائيل 
عشرين طائرة حربية اضافية تبلغ 
قيمتها ثالثة مليارات دوالر لتتمكن 
اسرائيل من احملافظة على تفوقها 

العسكري في املنطقة.
  وأوضح ان واشــــنطن تريد 
ايضا ابرام اتفاقية امنية شاملة 
اتفاق  ـ مبــــوازاة  مع اســــرائيل 
مــــع الفلســــطينيني ـ لتحقيــــق 
«االحتياجات االمنية السرائيل». 
واضاف املصدر نفسه ان محادثات 
بشأن اتفاق في هذا الشأن ستبدأ 

في االسابيع املقبلة.
  كمــــا وافقت واشــــنطن على 
استخدام حقها في النقض (الڤيتو) 

في مجلس االمن الدولي واي هيئة 
دولية اخرى ضد اي ضغط على 
اسرائيل في هذه القضية، حسب 

املصدر.
  وتعليقا على االقتراح االميركي، 
شددت السلطة الفلسطينية على 
ان جتميد االستيطان في الضفة 
الغربية احملتلــــة يجب ان يكون 
«شــــامال»، مبا في ذلــــك القدس 
املفاوضات  الشرقية، الستئناف 
مع اسرائيل، بينما درست احلكومة 
االســــرائيلية امس في اجتماعها 
االسبوعي العرض االميركي املغري 
اال انها لم تصدر قرارها بعد الى ذلك، 
أكد حسام زكي املتحدث الرسمي 
باسم وزارة اخلارجية املصرية أن 
النشاط االستيطاني االسرائيلي 
في األراضي الفلسطينية مبا فيها 
القدس الشرقية «نشاط غير شرعي 
وغير قانونــــي ويخالف القانون 

الدولي متاما».
  وقــــال زكي، فــــي تصريحات 
صحافيــــة، ان مصر ال ميكنها أن 

تقبل بأي مناورات تستهدف اإلبقاء 
على أي قدر من هذا النشــــاط أو 
تعطى شــــرعية له بأي حال من 
األحوال. وردا على سؤال بشأن 
مــــا إذا كانــــت مصر علــــى علم 
بتفاصيل الطرح األميركي املفترض 
الستنئاف املفاوضات الفلسطينية 
ـ االسرائيلية أجاب زكي أن مصر 
ليست على اطالع مسبق بشأن ما 
يتردد عن عرض أميركي إلسرائيل 
لدفعها للقبول مجــــددا بتجميد 
نشاطها االستيطاني. وأوضح أن 
مصر ال ترى أن جتميد النشــــاط 
االستيطان االسرائيلى في الضفة 
الغربية يعد هدفــــا في حد ذاته 
يســــتوجب دفع أثمان باهظة في 
املقابل، مشــــيرا إلى أن التجميد 
املطلوب ينبغي أن ينبع أساسا 
من إدراك احلكومة اإلســــرائيلية 
ملسؤولياتها والتزاماتها جتاه إقامة 
السالم وليس أن يتحول إلى أحد 
كروت املقايضة التي تفسد العملية 

التفاوضية قبل أن تبدأ. 

 مصر: لن نقبل أي مناورات تستهدف البقاء على االستيطان اإلسرائيلي 

(رويترز)   فلسطينيان يطفئان النيران التي أشعلها مستوطنون اسرائيليون في مزرعة للزيتون أمس 


