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 ابيدجان ـ أ.ف.پ: أعلن املجلس الدســـتوري في ســـاحل العاج 
الرئيس املنتهية واليته لوران غباغبو رئيسا للبالد بينما اعترفت 
االمم املتحدة والغرب باحلسن وتارا رئيسا منتخبا بشكل شرعي، 

مما يجعل ساحل العاج في مفترق طرق.
  وبينمـــا كان انصـــار الرجلني يعبرون عن فرحهـــم او غضبهم 
في ابيدجان، هنأ االمني العـــام لالمم املتحدة بان كي مون واالحتاد 
االوروبي وفرنسا والواليات املتحدة وتارا ودعوا غباغبو الى االعتراف 

بهزميته والتنحي.
  وقال التلفزيون العام ان القادة العسكريني في البالد عبروا عن 
«والئهم» لغباغبو امس االول. وقال رئيس االركان اجلنرال فيليب 

مانغو نحن مستعدون الجناز كل املهمات» التي سيكلفنا بها.
  واعلن املجلس الدستوري ان غباغبو فاز في االنتخابات الرئاسية 
التـــي أجريت فـــي ٢٨ نوفمبر، بأكثر من ٥١٪ مـــن االصوات مقابل 

٤٨٫٥٥٪ ملنافسه وتارا. 

 األمم المتحدة وواشنطن تؤكدان فوز وتارا 

   المجلس الدستوري
  يعلن غباغبو رئيسًا لساحل العاج

(أ.ف.پ)   صورة عن مذكرة االنتربول الدولية التي تدعو إلى اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أساجن 

 إغالق حساب لجمع تبرعات للموقع .. ومحكمة عليا في باكستان ترفض التماسًا بحجبه

 فضائح ويكيليكس تتواصل .. وواشنطن تنفي سعيها إلغالقه 
 عواصمـ  وكاالت: مع استمرار تكشف 
املزيد من الفضائح التي اخفتها وثائق 
الديبلوماسية االميركية السرية التي 
كشفها موقع ويكيليكس، تستمر احلرب 
املعلنة وغير املعلنة على جوليان أساجن 
واملوقع الذي بات من أشهر املواقع على 

االنترنت.
أعلـــن موقـــع «بـــاي بال»    فقـــد 
للتحويـــالت املالية أنه أقفل حســـاب 
موقع «ويكيليكس» الذي يحصل من 

خالله على تبرعات.
  وقالت الشركة في بيان إنها قيدت 
بشـــكل دائم احلساب الذي يستخدمه 
انتهاكه  موقع «ويكيليكس» بســـبب 
سياســـاتها املعمول بها والتي حترم 
اســـتعمال خدماتها في «أي نشاطات 
تشجع وتسهل أو ترشد اآلخرين الى 

االنخراط بنشاطات غير شرعية».
  وأوضحت أنها أبلغت املسؤول عن 

احلساب بذلك.
  ويأتي إغالق حساب «ويكيليكس» 
بعـــد حملة عاملية شـــنت على املوقع 
الذي نشـــر حوالـــي ٢٥٠ ألف وثيقة 
ســـرية وقبل ذلك قام موقع «أمازون» 
بإزالة «ويكيليكس» من املواقع املدرجة 
عليه كما سحبت الشـــركة األميركية 
التي متنحه اســـم النطاق خدماتها ما 
أدى إلى إغالق املوقع لعدة ســـاعات. 
من جهتهم، نفى مسؤولون في وزارتي 
الدفاع واخلارجية األميركية علمهم عن 
أي جهود إلغالق موقع (ويكيليكس) أو 

الطلب من شركات القيام بذلك.
  ونقلت شبكة (سي.ان.ان) األميركية 
عـــن الناطق باســـم وزارة اخلارجية 
فيليب كراولي نفيه ألي مشـــاركة من 
احلكومة األميركية في املشاكل التقنية 
التي تعرض لها املوقع مضيفا «لست 
على علم بأي محادثات أجرتها احلكومة 
األميركية مع أي من الشركات املستضيفة 
للمواقـــع هنا أو أي حكومة أخرى في 

هذا املجال».
  وأضاف كراولي إن الواليات املتحدة 
تتبـــع فقط املـــكان الذي ينشـــر منه 
(ويكيليكس) من اجل معرفة ما الذي 

ينشر لتقييم األثر.
  ونقلت الشـــبكة عن الناطق باسم 
وزارة الدفـــاع داف البـــان نفيه أيضا 
للتســـبب في أي مشاكل تقنية إلبطاء 
عمل (ويكيليكس) في نشـــر الوثائق 

احلكومية األميركية السرية.
  بيد أن املوقـــع تلقى دعما من نوع 
آخر عندما رفضت محكمة الهور العليا 
أمس التماسا يطالب بفرض حظر على 
الدخول ملوقع ويكيليكس االليكتروني، 
قدمه محام باكستاني بحجة انه يؤثر 

على سياسة باكستان اخلارجية.
  وأعلن القاضي الشيخ سعيد عظمت 

في حيثيات حكمه أن االلتماس ال ميكن 
تبريره حيث ان الوصول الى املعلومات 
حق أساسي لكل مواطن. ورأى القاضي 
أن الناس في أكثر من ١٧٠ بلدا ميكنهم 
الوصول إلى هذه البرقيات السرية ومن 

ثم ال ينبغي حجبها في باكستان.

  لندن تتهم الناخبين التاميل 

  من جهة أخرى كشـــفت البرقيات 
التي نشـــرها موقع  الديبلوماســـية 
ويكيليكس أن خوف احلكومة البريطانية 
على الناخبني املغتربني من عرقية التاميل 
في دوائر انتخابية هامشية لديها، كان 
التي وجهتها  السبب وراء االنتقادات 
لندن لتحركات احلكومة السريالنكية 

العام املاضي إلنهاء احلرب األهلية.
  ووجه ديفيد ميليباند وزير اخلارجية 
البريطاني فـــي حكومة حزب العمال 
البريطاني آنـــذاك، انتقادات صريحة 
لتصرفـــات حكومـــة كولومبو، حيث 
حاصرت مقاتلي التاميل شمال اجلزيرة 
وهو املوقع الذي كان آالف املدنيني قد 

جلأوا إليه.
  وأوضحت البرقية أن «عرقية التاميل 
الكبيرة في اململكة املتحدة يفوق عدد 

اعضائها ٣٠٠ ألف».
  من جهة أخرى ذكرت وسائل اإلعالم 
التركية امس أن من بني الوثائق التي مت 
تسريبها من وزارة اخلارجية األميركية 
الى موقع «ويكيليكس» وثيقة تشير إلى 
أن روسيا زودت منظمة حزب العمال 
الكردســـتاني االنفصالية باألســـلحة 
عن طريق املافيا في مسعى «لزعزعة 

االستقرار في تركيا».
  وأضافت وســـائل اإلعالم أن برقية 
ديبلوماسية أرسلت الى واشنطن من 
السفارة األميركية في العاصمة اإلسبانية 
مدريد ونشرها موقع «ويكيليكس» تتهم 
موســـكو وجهاز مخابراتها باستغالل 
«املافيا الروسية» كغطاء لتنفيذ أعمالها 

السرية غير الشرعية.

  المحافظون وعدوا بنظام مواٍل ألميركا 

  كما أظهرت وثائق جديدة نشـــرها 
موقع ويكيليكس األميركي أن سياسيي 
حزب احملافظني فـــي بريطانيا وعدوا 
العامـــة بنظام موال  قبل االنتخابات 
لألميركيني وشراء مزيد من األسلحة 
من الواليات املتحـــدة إن وصلوا إلى 

السلطة هذه السنة.
  وذكرت صحيفـــة الغارديان أمس 
نقال عن الوثائق أنه رغم موقف القادة 
البريطانيني الداعم إال أن الوثائق كشفت 
أيضا كم أن الديبلوماسيني األميركيني في 
لندن مستمتعون بـ «الرعب» البريطاني 
بشـــأن ما يدعى بالعالقـــة املميزة مع 

الواليات املتحدة. 

 القذافي مستعد للرد على أي معلومات منشورة عن ليبيا 

 أكدت قتلها الزعيم الروحي للحوثيين

 السعودية والبحرين: دول الخليج غير منزعجة من «ويكيليكس» 

 «القاعدة» خططت الغتيال مسؤولين سعوديين بهدايا سامة 

 أصوات سنية عراقية تلوّح بخيار الفيدرالية مع غياب المشاركة الحقيقية 

 عواصمـ  وكاالت: قال عضوان من األسرتني احلاكمتني في السعودية 
والبحرين امس االول ان الوثائق التي كشف عنها موقع «ويكيليكس» 
ــنطن في دول اخلليج العربية الن من  ليس لها تأثير على حلفاء واش

الواضح ان البرقيات ال تعكس السياسة الرسمية األميركية.
  وأشارا في مناقشة مبؤمتر أمني خليجي إلى انه يتعني انتظار نشر 
ــا املوقع وعددها ربع مليون برقية  ــع البرقيات التي حصل عليه جمي

قبل اصدار تقييم نهائي بشأن التسريبات.
ــرق األوسط  ــية األميركية في الش   وتوفر برقيات عن الديبلوماس

بعضا من أكثر األوجه اثارة للجدل لتلك التسريبات.
  وأشارت وثيقة مهمة إلى ان خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
ــآت ايران النووية، وورد انه  حث الواليات املتحدة على مهاجمة منش
نصح واشنطن بـ«قطع رأس األفعى». وقال الرئيس السابق للمخابرات 
السعودية األمير تركي الفيصل في مناقشة مبؤمتر حوار املنامة الذي 
ــات االستراتيجية ومقره بريطانيا ان ما  ينظمه املعهد الدولي للدراس
ــفه «ويكيليكس» مجرد تسريبات ال بيانات رسمية. وأضاف انها  كش
ــة أو التفكير االستراتيجي  ال تؤثر على صنع القرار أو صنع السياس
ــقيق وزير اخلارجية األمير سعود  في املنطقة. وتابع األمير تركي ش
الفيصل ان الصورة الكاملة لن تتضح اال عند الكشف عن جميع الوثائق. 
وأشار وزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد اخلليفة إلى ان 

البرقيات ألقت الضوء على تفكير الدول العربية.
  وقال ان طريقة تفكير املناطق االخرى سيكشف عنها حني تنشر 
ــائل. ومثل األمير تركي هّون الشيخ خالد  املجموعة الكاملة من الرس
من التأثير الفوري للتسريبات، ونفى نفيا قاطعا ان يكون هناك تأثير 

ــى األمن القومي للمواطنني، كما قال انه ال يتوقع تأثيرا كبيرا على  عل
السياسات.

ــد الثورة الليبية موقفه  ــن جهته، أعلن العقيد معمر القذافي قائ   م
بصراحة حول موقع «ويكيليكس»، حديث الساعة، الذي أثار عاصفة 
ــريبه آلالف الوثائق التي تخص السفارات  من ردود األفعال، بعد تس

األميركية وديبلوماسيتها في أنحاء مختلفة من العالم.
ــاتذة كلية لندن لالقتصاد    وقال القذافي في حديث إلى طالب وأس
ــكار واملوقع  ــع احلرية، وضد حجب األف ــر املغلقة «أنا م عبر الدوائ
ــف املناورات واألكاذيب وما يجري خلف  «ويكيليكس» مفيد في كش
الكواليس ضد الشعوب، وفضح النفاق العاملي والضحك فوق الطاولة 

بينما األيادي تلدغ وتلسع حتتها».
  وحذر من استغالل املوقع من أجل أهداف مغرضة شريطة أن يكون 
ــر من كالم فيه حقيقيا، أما إذا كان املوقع يريد نشر أي كالم  ما ينش
ــإن املوقع يفقد قيمته ويصير منبرا للتزوير وقد  مغرض أو ملفق ف
يستغل من قبل آخرين وبذلك يفقد مصداقيته ويصير هدفا للدعاوى 
القضائية. وأضاف القذافي: «لقد كشف املوقع كل ما كتبته السفارات 
ــنطن، معبرا عن أمله في أن يستمر املوقع في  ــرا لواش األميركية س
الكشف عن الوثائق»، مستدركا: «لكن إذا بدأ االصطياد في املاء العكر 

فإنه سيشوه مصداقيته».
  كما أبدى القذافي استعداده للرد على أي وثائق نشرها «ويكيليكس» 
ــر أي وثائق عن ليبيا،  عن ليبيا، وقال: «ال علم لي إن كان املوقع نش
ولكن إن سمعتم أو قرأمت حول ليبيا في الوثائق فأنا مستعد للحديث 

معكم حولها». 

 مؤسس ويكيليكس «روبن هود» األلفية الثالثة
  

  روماـ  أ.ش.أ: أبرز استطالع للرأي أن غالبية االيطاليني ٦٤٪ يرون 
في «مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أساجن فاعل خير وروبن هود 

ـ منقذ الفقراء من براثن شراهة األغنياء في األلفية الثالثة».
  وفي استطالع أجراه موقع «أفارايتاليا» باالشتراك مع مؤسسة 
«اس دبليو جي» االيطالية التي تعنى باالســـتبيانات والبحوث في 
مجال السوق، تبني أن ٣٦٪ فقط من الفئة املستطلعة آراؤها تعتبر 
أساجن محتاال في عصر املعلوماتية. ووفقا لتحليل «اس دبليو جي»، 
فإن غالبية االيطاليني يعتقدون أنه إن جتاوزنا املصلحة الوطنية، 
فمن حق ويكيليكس نشر األخبار التي بحوزته وعدم اعتبار أساجن 

محتاال معلوماتيا وفق بيان املؤسسة. 

 رئيس المكسيك طالب واشنطن بعزل تشاڤيز
  

  مكسيكو سيتيـ  أ.ش.أ: طالت تسريبات موقع «ويكيليكس» االلكتروني 
الشهير األسرار في أميركا الالتينية ليكشف النقاب عن أن الرئيس املكسيكي 
فيليب كالديرون طلب من الواليات املتحدة التدخل بشكل أكبر في منطقة 

أميركا الالتينية وعزل الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز.
  ووفقا ملا ذكرته وكالة أنباء «برينسا التينا» الكوبية، فقد كشف موقع 
ــالل لقائه برئيس املخابرات الوطنية  «ويكيليكس» أن كالديرون قال، خ
األميركية دينيس بالير يوم ١٩ أكتوبر املاضي، إن تشاڤيز ال يتورع عن 

التدخل في االنتخابات التي جترى في املنطقة.
  ومضت الوكالة الكوبية في تقريرها استنادا لتسريبات موقع «ويكيليكس» 
لتقول إنه وفقا لبرقية سرية صادرة عن السفارة األميركية في مكسيكو 
سيتى، فإن كالديرون أكد حملاوره بالير أن املكسيك تسعى لعزل ڤنزويال 

من مجموعة «ريو»، كما أعرب عن قلقه جتاه عالقة ڤنزويال بإيران.
  ووفقا للبرقية التي لم تؤكد احلكومة األميركية صحتها، فإن كالديرون 
طالب بتدخل الواليات املتحدة مع خليفة الرئيس البرازيلي لوال دا سيلڤا 
ــاڤيز،  ــيا في احتواء تش باعتبار أن البرازيل ميكن أن تكون طرفا رئيس

وأعرب عن أسفه حول ما وصفه بتردد لوال في التصدى تشاڤيز. 

 غموض حول مستقبل الرئاسة في مصر
  

  القاهرة ـ يو.بي.آي: كشفت وثائق أميركية مسربة الى صحيفة 
مصرية ان االدارة األميركية تعتقد ان هناك غموضا بشأن مستقبل 

الرئاسة في مصر في ضوء االنتخابات املقررة العام املقبل.
  وقالت صحيفة «املصري اليوم» على موقعها االلكتروني باللغة 
االجنليزية امس ان برقية مرسلة من السفارة االميركية في القاهرة 
حصلت عليها من ضمن وثائق أخرى تشير الى ان من غير املعلوم 
ان كان الرئيس حسني مبارك سيرشح نفسه لالنتخابات املقبلة ام 

انه سيترك ذلك لنجله األصغر جمال مبارك. 

 صالح منح واشنطن بابًا مفتوحًا لمهاجمة «القاعدة»
  

  لندن ـ عاصم علي
ــربة أن الرئيس اليمني علي عبداهللا    كشفت وثائق «ويكيليكس» املس
صالح أعطى األميركيني رخصة مفتوحة لشن غارات دون التنسيق معه ضد 
أهداف لتنظيم «القاعدة». وقال صالح جلون برينان نائب مستشار األمن 
ــبتمبر عام ٢٠٠٩ «أعطيتكم  القومي للرئيس األميركي باراك أوباما في س
بابا مفتوحا في مواجهة االرهاب ولهذا فأنا لست مسؤوال». وأظهرت وثيقة 
أخرى للسفارة األميركية في صنعاء أن حكومة صالح أبرمت صفقة سرية 
للسماح للقوات األميركية بشن هجمات بصواريخ «كروز» على بلدة مينية، 

سقط فيها عشرات املدنيني إلى جانب بعض ناشطي «القاعدة». 

 جدة ـ رويترز: صرح مسؤول بوزارة الداخلية أمس بأن متشددي 
القاعدة احملتجزين حاليا خططوا لقتل مســــؤولني باحلكومة وجهاز 
االمن السعودي وعاملني بوسائل االعالم عن طريق ارسال هدايا سامة 
ملكاتبهم. واضاف املسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان القاعدة «خططت 
لسرقة بنوك وشركات لتمويل عملياتها». وقال املسؤول «احدى الوسائل 
التي كان املقبــــوض عليهم ينوون تنفيذ عمليات االغتيال من خاللها 

استخدام عطور سامة كانوا ينوون ارسالها كهدايا».
  من جهته، قال تيودور كاراسيك احمللل االمني في مجموعة انيغما 
ومقرها دبي «االنتقــــال من املتفجرات الى املواد الكيماوية تقدم كبير 
مهــــم ألنه يظهر عزما وقدرة على التحرك حملاولة خداع اجهزة االمن، 
هذا تغير في التكتيكات. يعني انهم يجربون كل طريقة ممكنة لنشر 

الفوضى، االجهزة االمنية محظوظة للغاية ألنها اكتشفت هذا».
  يأتي ذلك بعدما أعلنت الســــعودية انها ألقت القبض على ١٤٩ من 
متشددي القاعدة في االشهر االخيرة كانوا يجمعون ماال ويجندون أفرادا 

لتنفيذ هجمات على منشآت حكومية ومسؤولني امنيني ووسائل اعالم. 
واملتشددون الذين كشفوا مخططاتهم الجهزة االمن السعودية ينتمون 
الى ١٩ من خاليا القاعدة ومن بينهم ١٢٥ سعوديا و٢٥ اجنبيا. وذكرت 
وزارة الداخلية في الشــــهر املاضي ان اخلاليا على صالت مبتشددين 

في الصومال واليمن.
  من جهة أخرى، أكدت القاعدة في جزيرة العرب أن الزعيم الروحي 
للحوثيني في اليمن الذي توفي األســــبوع املاضي قتل في هجوم شنه 
التنظيم ولم ميت بأســــباب طبيعية كما أعلن احلوثيون، وذلك وفقا 
لتقارير إخبارية نشرت أمس، وقال التنظيم في بيان له إن بدر الدين 
احلوثي كان بني القتلى الثالثة والعشــــرين الذين سقطوا في انفجار 
سيارة ملغومة يقودها انتحاري اقتحمت موكبا كان يتجه الى موقع 
احتفال بـ «يوم الغدير» في ٢٤ نوفمبر املنصرم، في منطقة اجلوف.

  وكان الناطق باســــم املتمردين محمد عبدالسالم قد أعلن بعد يوم 
من حادث التفجير وفاة احلوثي، والد زعيم التمرد عبدامللك، عن عمر 

يناهز ٨٦ عاما، مشيرا الى أنه كان يعاني من مرض الربو.
  وقال بيان لـ «القاعدة» بثته مواقع إسالمية عدة «اّدعوا (احلوثيون) 
أن أســــباب الوفاة كانت طبيعية. إن جماعــــة احلوثي تريد أن تخدع 
الناس أن جنازته التي تلت عمليتنا املباركة بيوم واحد كانت إثر وفاة 
طبيعية، وقاموا بالتكتم الشديد على مقتله ونشروا إشاعات مخالفة 
للحقيقة، وعلى الرغم من ذلك فقد استطعنا احلصول على معلومات 

من داخلهم تفيد مبقتل بدر الدين احلوثي».
  وأضاف البيان أن أكثر من ٣٠ من جماعة احلوثي قتلوا في التفجير 
الذي قام به أبو عائشة الصنعاني الهاشمي، مضيفا «عقب هذه العملية 
أصدر التنظيم تعليماته العاجلة بإرســــال سيارة مفخخة أخرى، من 
بني ســــيارات عدة أعدها العتراض املواكب احلاضرة ملراسيم تشييع 
جنازة احلوثي، فقام أبوعبداهللا الصنعاني بتنفيذ العملية في معقل 
احلوثيــــني في ضحيان، يوم اجلمعة املاضي، ما أســــفر عن مقتل ٧٠ 

وعشرات اجلرحى». 

 بغداد ـ أ.ف.پ: يلوح قسم من العرب السنة في 
العراق بخيار الفيدرالية في حال لم تتحقق املشاركة 
ــة في احلكومة التي طال انتظارها إلنهاء ازمة  الفعلي
ــتعصية، رغم ان هذه الفكرة كانت من  سياسية مس
احملرمات حتى وقت قريب. وقال احمد ذياب اجلبوري 
امام مسجد عبدالرحمن في قضاء املقدادية املختلط 
في ديالى «طالبنا باملشاركة في االنتخابات (...) لكننا 
ــة خاصة بنا نحن ابناء  ــوم ندعو الى اقامة منطق الي
الوسط ألننا لم نحصل على شيء من احلكومة سوى 
االعتقاالت واملداهمات». وتابع «ليتخذ االكراد الشمال 
ــيعة اجلنوب، وليختاروا من ميثلهم هذا ليس  والش
من شأننا. فلماذا يستفيد االكراد من ميزانية العراق 
ــل احلكومة املركزية؟». وختم  واصبح اجلنوب يحت
ــا) مؤكدا «يقولون لنا اينما ذهبنا  اجلبوري (٦٣ عام
ــي العراقيني خيرنا  ــون» نريد ان نكف «انتم ارهابي
ــرنا بإقامة اقليم خاص بنا». بدوره، قال الشيخ  وش
علي الكروي احد وجهاء جلوالء املختلطة عرقيا في 
ــم اذا كانت حتقق صالح  ــى ايضا «نؤيد االقالي ديال
الشعب فمحافظات الوسط لم حتصل اال على العنف 
وقلة اخلدمات فلماذا يتقدم االكراد ويأخذون ثروات 

العراق؟». ويشكل السنة غالبية في محافظات الوسط 
وهي ديالى واالنبار وصالح الدين وكركوك.

  واضاف «هل الدميوقراطية تعني ان تتنازل الكتلة 
الفائزة عن حقها االنتخابي؟ هل اصبح االكراد والشيعة 
ــنة؟ بإمكاننا تشكيل اقليم خاص بنا  افضل من الس

وادارة امورنا بأنفسنا ولسنا بحاجة الى احد».
  وتشكل هذه املواقف تغييرا جوهريا لدى السنة 
ــي اكتوبر ٢٠٠٥  ــتور ف ــن اعترضوا على الدس الذي
ــكيل االقاليم التي يعتبرونها  لتضمنه احلق في تش
ــيما للعراق. ووفقا للدستور، يحق حملافظة او  تقس
ــكيل اقليم بناء على طلب باالستفتاء عليه  اكثر تش
ــه ثلث اعضاء مجلس كل محافظة تريد تكوين  يقدم
ــتفتاء ناجحا  اقليم، او ١٠٪ من الناخبني. ويعد االس

مبوافقة الغالبية.
  من جهته، قال النائب عن القائمة «العراقية» عبد 
الكرمي السامرائي لوكالة فرانس برس «سنشارك في 
احلكومة في محاولة إلصالح الكثير من االشكاالت (...) 
البعض في صالح الدين يفكر في تشكيل اقليم لكن 
هذا يتضمن مخاطر وقد يؤدي الى تقسيم العراق». 
وتابع انه «اذا لم تتحقق االصالحالت، فسيدفع االحباط 

بالناس الى التفكير بتشكيل اقاليم، وحينها ال اعتقد 
انه سيكون بإمكاننا ان نعارض ذلك». واضاف «يجب 
التفكير مليا في اآلمر نحن في العراقية نعارض ذلك، 

لكن الفكرة موجودة حتى ان النخب تتداولها».
  بدوره، قال الشيخ طالل عبد الكرمي حسني املطر 
زعيم عشائر البو اسود «منحنا اصواتنا للعراقية من 
اجل مواجهة حملة تهميش العرب السنة واذا واصلت 
ــك نريد تفعيل قانون احملافظات  احلكومة املقبلة ذل
ــع». يذكر ان العرب  للحصول على صالحيات اوس
السنة انتخبوا بكثافة لصالح قائمة «العراقية» بزعامة 
رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي الشيعي الليبرالي، 

لكنه حرم من تشكيل احلكومة.
  بدوره، قال طه مصطفى عادل (٤٧ عاما) االستاذ 
ــتقر اال بإقامة  ــي ان «العراق ال ميكن ان يس اجلامع
ــي والعقائدي. احلل  ــب انتمائها القوم مناطق بحس
الوحيد للخروج من االزمة الراهنة هو تشكيل اقاليم 

مع حكومة مركزية متثلها».
  واضاف «نحن كاالبناء الذين قتل والدهم وتخاصموا 
على االرث فال ميكن فض النزاع بني االشقاء اال بتوزيعه 
بينهم». وفي االنبار اكبر محافظات العراق مساحة، 

يؤكد ثالثة من اعضاء مجلس احملافظة طلبوا عدم ذكر 
اسمائهم موافقتهم على «الفيدرالية واالقاليم».

  وقال احدهم باقتضاب «سنقوم باستثمار املوارد 
الطبيعية الهائلة اسوة مبحافظات كردستان،  وسنتمكن 
من التصرف بها خصوصا ان للمحافظة منافذ على 
اخلارج». لكن الشيخ عواد الدمله احد وجهاء عشيرة 
البو ذياب، قال «نحن ضد الفيدرالية وتقسيم العراق، 
ــروات احملافظة من اجل  ــتفادة من ث اال اننا مع االس
حتسني املستوى االقتصادي واملعيشي في االنبار». 
ــعوريا  ــوم الفيدرالية او االقاليم يرتبط ال ش ومفه
ــيم لذلك  ــريحة كبيرة من العراقيني بالتقس لدى ش
ــد التطرق الى هذه  ــور مختلطة عليها عن تبدو االم
املسائل. لكن موقف العرب السنة املجاورين للشيعة 
في ديالى وصالح الدين واالنبار يختلف عن اآلخرين 
في مناطق االحتكاك املباشر مع االكراد مثل كركوك 

املتنازع عليها.
  وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد اجلبوري 
ــني عربي ميثل هالكا لنا (...)  ــكيل اقليم س ان «تش
فاملشروع يعتبر نهاية قضية كركوك وحسم مصيرها 

وهو ما ال ميكن قبوله». 

 رام اهللاـ  وكاالت: طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إمكانية حل السلطة الفلسطينية اذا لم يتم التوصل التفاق 

سالم مع إسرائيل ولم يعترف العالم بدولة فلسطينية.
  وقال عبـــاس في مقابلة تلفزيونيـــة انه اذا لم توقف 
إسرائيل بناء املستوطنات وإذا تداعى دعم الواليات املتحدة 
للمفاوضات فسيســـعى إلنهاء احلكم الذاتي الفلسطيني 

احملدود في األراضي احملتلة.

  وعلى جانب آخر، أعربت إســـرائيل عن األسف وخيبة 
األمل من إعالن الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو اعتراف 
بالده بدولة فلســـطينية على حدود عـــام ١٩٦٧، كما أدان 
نواب أميركيون االعتراف ذاته وقالت ايلينا روس ليتنني 
رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب اجلديد 
ان القرار البرازيلي هو قرار مؤسف ولن يكون من نتائجه 

إال ضرب السالم واألمن في الشرق األوسط. 

 عباس يُلوِّح بحل السُلطة.. والبرازيل تعترف بالدولة الفلسطينية 


