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طهران تطالب واشنطن بإيضاحات حول خرق طائراتها التجسسية

إيران: إغالق مضيف هرمز غير مدرج على أجندتنا
الواليات  الغربية وباالخص 
املتحدة الى جانب اس���رائيل 
ليست لديها القدرة على تنفيذ 
عملية عس���كرية في املنطقة 
العمل سيكلفها  ألن مثل هذا 

الكثير.
ان  واعتبر مهمانبرس���ت 
الوالي���ات املتحدة  تهديدات 
واس���رائيل لبالده هي مجرد 
حرب اعصاب ومحاولة خللق 

مناخ عدائي داخل املنطقة.
ال���ى ذلك، طال���ب رئيس 
مجل���س الش���ورى اإليراني 
علي الريجاني امس الواليات 
املتحدة األميركية بايضاحات 
حول خرق طائرتها التجسسية 

املجال اجلوي االيراني.
ونقلت وكالة مهر اإليرانية 
لألنباء عن الريجاني قوله »ان 
على أميركا ان تقدم ايضاحات 

انتهاك طائرتها  إليران حول 
التجسس���ية للمجال اجلوي 

االيراني«.
وقال الريجاني، في كلمة 
القاه���ا ام���ام حش���د الطلبة 
واالساتذة احلوزويني في مدينة 
قم، »انهم )األميركيون( يدلون 
بتصريحات عجيبة بش���أن 
الطائرة التي وقعت في قبضة 
اجلمهورية االسالمية االيرانية، 
فالرئيس األميركي باراك اوباما 
يصرح رسميا بأنه يطلب من 
اي���ران ان تعيد هذه الطائرة 
الى أميركا، ووزيرة اخلارجية 
ايض���ا تدل���ي بالتصريحات 

نفسه��ا«.
واضاف مخاطبا األميركيني 
»عليكم في البداية ان تقدموا 
ايضاحات رسمية اليران، بأنه 
ملاذا كانت طائرتكم في االجواء 

االيرانية، والبد ان جتيبوا عن 
سؤال ماذا كانت تفعل طائرتكم 

في اجوائنا؟«.
وقال »لعلهم يقولون انها 
دخلت باخلطأ من افغانستان 
الى ايران مثلما صرح الناتو 
بذل���ك، اال ان احدا ال ينخدع 

بهذه التصريحات«.
اين  وأضاف »انن���ا نعلم 
كانت حتلق طائرتكم، واملناطق 
التي كانت تتجس���س عليها، 
ف���ال تقولوا انها دخلت ايران 
عن طري���ق اخلطأ، ألن لدينا 
معلومات اكث���ر دقة منكم«، 
الفتا الى أن »نوع تصريحاتهم 
تش���ير الى انه لي���س لديهم 
ادراك صحي���ح عن احلقائق 

والتطورات«.
م���ن جه���ة ثاني���ة، نفى 
الريجاني ان تكون بالده بصدد 

انشاء امبراطورية ايرانية في 
إنها »بصدد  املنطقة، وق���ال 
ان حتدد الش���عوب مصيرها 
بنفسها واال يصبح املسلمون 

في الدرجة الثانية«.
وأض���اف ان »األميركيني 
اصيبوا بنوع م���ن اجلنون 
السياسي، إذ تعمد الى حتريض 
األنظمة ضد سورية، ولو كانوا 
حريصني على الدميوقراطية 
فليبدأوا من هذه االنظمة غير 

الدميوقراطية«.
وتساءل »ملاذا ال تقلق هذه 
الدول على الدميوقراطية في 
البالد االخرى؟ ولألسف فإن 
بعض دول املنطقة قد وقعت 
في الفخ األميركي وكنا نتوقع 
منها ان تتصرف بعقالنية في 
هذا املجال«، في اش���ارة الى 
التعامل التركي ضد سورية.

طهران � أ.ش.أ: اكد املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمانبرس���ت اول من 
امس عل���ى ان اغالق مضيف 
هرمز غير مدرج في االجندة 
االيرانية، نافيا بذلك ما تردد 
من تقاري���ر صحافية كانت 
قد افادت بأن ايران س���تغلق 

مضيف هرمز.
وقال مهمانبرست حسب 
وكالة انباء الطلبة االيرانية ان 
بالده اعلنت بالفعل ان اغالق 
مضيق هرم���ز ال يندرج في 
اجندتها ألنها تعتقد انه البد 
من ارساء السالم واالستقرار 
في املنطقة وان كل الدول يجب 
ان تبذل قصارى جهدها بهذا 

اخلصوص.
واضاف املتحدث باس���م 
)ا.پ(اخلارجية االيرانية ان الدول  صورة ارشيفية للمرشد االعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي وبجواره جناد وشهرودي وجنتي والريجاني  

السجن سنتني مع وقف التنفيذ جلاك شيراك

فيون ملرشح الرئاسة الفرنسية هوالند: كاذب!

أوغلو: فرنسا تفكر بعقلية »العصور الوسطى« 

الفساد يجبر رابع وزير في أوغندا على االستقالة

»جنرال«: االنتفاضات العربية
ميكن أن تثير االضطراب في بريطانيا

تصاعد التوترات بني إقليمني صوماليني

كلبة السفير البريطاني في طهران تعود
بعد مخاوف من فتوى إيرانية! باريس � أ.ف.پ: حكمت محكمة اجلنح في باريس 

على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امس 
بالسجن سنتني مع وقف التنفيذ في قضية وظائف 
مجامالت وهمية عندم���ا كان عمدة باريس خالل 
التسعينيات. وبذلك يكون شيراك )79 سنة( اول 

رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة اجلنح.
وأدين الرئيس الفرنس���ي السابق ب� »اختالس 
اموال عامة« و»استغالل السلطة« في الشق الباريسي 
من القضية الت���ي تخص 21 وظيفة مولتها بلدية 
باريس في بداية التس���عينيات. كما ادين شيراك 

بتهمة »االستفادة بطريقة غير شرعية« في الشق 
الثاني من القضية التي تخص سبعة وظائف مجاملة 

وجرى التحقيق فيها في نانتير )قرب باريس(.
وقد دعت النيابة خالل اجللسة الى اخالء سبيل 

الرئيس السابق وسبعة متهمني في القضية.
وكان ش���يراك غائبا عندما تال رئيس احملكمة 
دومينيك بوت احلكم، كما كان احلال خالل احملاكمة 
التي جرت من اخلامس الى 23 سبتمبر، وقد سمح 
له ان يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد بإصابته 

باضطرابات عصبية شديدة »ال تشفى«.

اشتعلت احلرب من جديد بني كل من رئيس 
احلكومة الفرنسية فرانسوا فيون وبني فرانسوا 
هوالند املرشح االشتراكي لالنتخابات الرئاسية 
القادمة، إذ اتهم فيون هوالند بانه يكذب بشأن 
وع���وده اخلاصة بإعادة س���ن التقاعد الى 60 
عاما ونعته بأنه كاذب ال يستطيع ان يفي بهذه 
الوعود. وأكدت صحيفة لوفيغارو اليمينية، أن 
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون انتهز 
الفرصة وخرج أمس األول ليكش���ف تناقض 

املرشح االشتراكي فرانسوا هوالند.

وقال ان ادعاءات هوالند امام االيكولوجيني 
اخلضر بخصوص امللف النووي وحماية البيئة 
وصرح بنقيضها إلى حزب العمل، ونعته بالكاذب 
واملالوع الذي يحاول أن يكسب ود جميع األطراف 
من خالل مدخل قضية رفع س���ن التقاعد التي 
اثارت اجلدل في عام 2010 وامتدت املقاومة إلى 
سبعة أسابيع. يشار الى ان فرانسوا فيون )57 
عاما( مرش���ح احلزب احلاكم اليميني لرئاسة 
بلدية باريس لعام 2012، وهوالند هو مرش���ح 

احلزب االشتراكي لرئاسة فرنسا.

اسطنبول � أ.ف.پ: هاجم وزير اخلارجية التركي 
احمد داود اوغلو امس فرنس���ا معتبرا انها تفكر 
بعقلية »تعود الى العصور الوسطى« والترويج لها 
قبل نقاش مقرر في البرملان الفرنسي حول اقتراح 
باعتبار انكار »االبادة اجلماعية« التي تعرض لها 

األرمن جرما.
ونقلت وكالة انب���اء االناضول عن احمد داود 
اوغلو قول���ه امام البرملان التركي أمس األول »اذا 
جرى تشريع هذا املقترح فستكون فرنسا رائدة في 
العودة الى عقلية العصور الوسطى في اوروبا«.

وقال ان التحرك الفرنس���ي »س���يخلق عقيدة 
متصلبة جديدة لتفسير التاريخ حترم الفكر املغاير 
وهي عقلية العصور الوسطى والتي سيكون تبنيها 

في فرنسا اخلطر االكبر على اوروبا«.
ويقول االرمن ان نحو 1.5 مليون من ش���عبهم 
قتلوا خالل احلرب العاملية االولى على أيدي القوات 
العثمانية في حملة »ابادة جماعية«. وترفض تركيا 
هذا التوصيف لعمليات القتل التي جرت في 1915 
و1916 وتقول ان ما بني 300 الف و500 الف ارميني 
وعدد مماثل على االقل م���ن األتراك ماتوا حينما 
انتفض االرمن ضد احلكم العثماني وانحازوا للقوات 
الروسية الغازية. ومن املقرر ان تبحث اجلمعية 
الوطنية )البرملان( الفرنسي اخلميس املقبل قانونا 
مقترحا يعاقب انكار االبادة اجلماعية التي تعرض 
لها االرمن بعقوبات تصل الى السجن عاما وغرامة 

45 الف يورو )58 الف دوالر(.

كمباال � د.ب.أ: استقالت وزيرة شؤون الرئاسة 
االوغندية أمس األول في ظل اتهامات بقيامها بسرقة 
جهاز بث مملوك للحكومة، وتثبيتها بوحدة البث 
الشخصية اخلاصة بها. تأتي استقالة كاباكومبا 
ماتسيكو التي كانت مهمتها الرئيسية إدارة شؤون 
العاصمة ومساعدة الرئيس بعد شهرين من استقالة 

ثالثة وزراء على خلفية اتهامات بالفساد.
وبذلك احاطت الفضائح بإدارة الرئيس االوغندي 
يوري موسيفيني، الذي أعيد انتخابه العام احلالي 
لوالي���ة جديدة، في انتخابات قالت املعارضة انها 
ش���هدت تزوي���را. وهددت عدة حكوم���ات غربية 

بإيقاف املساعدات التي متنحها ألوغندا ما لم يشن 
موسيفيني الذي ميسك بزمام السلطة منذ عام 1986 
حملة على الفس���اد. وقالت الوزيرة كاباكومبا في 
تصريحات للصحافيني: »اإلنسان خطاء حتى إذا 
كنا نشعر بالضنى ازاء الطريقة التي لم تتحقق بها 
العدالة«. كان ثالثة وزراء بينهم وزير، اخلارجية 
القوي س���ام كوتيس���ا الذي تولى املنصب لفترة 
طويلة اس���تقالوا في أكتوبر املاضي على خلفية 
اتهامات بإساءة اس���تخدام ماليني الدوالرات التي 
كان���ت مخصصة لقمة الكومنول���ث في العاصمة 

كمباال عام 2007.

لندن � رويترز: قال رئيس اركان اجليش البريطاني 
ان االنتفاضات املطالبة بالدميوقراطية في الش����رق 
االوسط ميكن ان تتمخض عن نشاط اسالمي متشدد 
في بريطانيا لكن اخلطر االكبر على البالد اقتصادي. 
وفي حتليله بحلول نهاية العام للمخاطر التي تواجه 
بريطانيا قال رئيس هيئة االركان البريطانية اجلنرال 
ديڤيد ريتش����اردز ان الربي����ع العربي ميكن ان يثير 

االضطراب وسط اجلماعات املهاجرة في بريطانيا.
وقال ريتشاردز في كلمة باملعهد امللكي للدراسات 
الدفاعية واالمنية في لندن انه يوجد »خطر ان تؤدي 
الصحوة العربية الى شقاقات وصراع داخلي ميكن 

تصديره مبا في ذلك التشدد االسالمي«.

واضاف »لديهم جماعات شتات تتواصل مع هذا 
البلد.. كما تفعل باكستان ودول اخرى تشق طريقها 

بصعوبة مع عدم االستقرار«.
وبعد عام من بدء االحتجاجات التي ادت الى الربيع 
العربي اصبحت السيطرة لالحزاب االسالمية في تونس 
واملغرب ويبدو انها تسير على نفس الطريق في مصر 
رغم ان املتش����ددين االسالميني فشلوا حتى االن في 
انتهاز فرصة الفوضى. لكن ريتشاردز لم يكن لديه 
شكوك ازاء التهديد الرئيسي. وقال »انا واضح في ان 
اخلطر االستراتيجي االكبر الذي يواجه اململكة املتحدة 
اليوم اقتصادي اكثر من كونه عسكريا.. هذا بسبب 

ان ازمة منطقة اليورو لها تلك االهمية الهائلة«.

مقديشو � د.ب.أ: قال قادة إقليم صومالي يتمتع 
بحكم شبه ذاتي أمس األول إنهم على استعداد لقتال 
أي حكومة احتادية أخرى في الصومال التي مزقتها 

احلرب، ودعوا اجلنود إلى جتهيز أسلحتهم.
وقال محمد يوس���ف جامع وه���و حاكم إقليمي 
للصحافيني في شمال جالكعيو إن شعب بونتالند 
»يجب أن يكون مستعدا للقتال ضد العناصر القاسية 
من جن���وب جالكعيو الذين ق���رروا قتل أو خطف 
شيوخنا ورجال الدين واملثقفني، وما شابه ذلك«. وقد 
تصاعدت التوترات منذ سبتمبر املاضي في جالكعيو 
وهي مدينة بوس���ط الصومال مقسمة بني إقليمي 
بونتالند في الشمال وجاملودوج في اجلنوب. وقد 
قتل العشرات ومن بينهم مدنيون في االشتباكات. 

وأعرب املدنيون في املنطقة عن مخاوفهم من اندالع 
قتال عنيف في األي���ام املقبلة وتدهور الوضع في 
أجزاء من الصومال كانت تتمتع باستقرار نسبي. وقد 
اختطف اثنان من عمال اإلغاثة األجانب مع املجلس 
الدمناركي لالجئني من جالكعيو هذا العام واليزاالن 
في األسر، وكانا يعتزمان تنفيذ عمليات إزالة األلغام، 
إال أن العمل قد توقف. وقال جامع إن امليليش���يات 
من جنوب جالكعيو خطفوا صبيا من اجلزء الذي 
تسيطر عليه بونتالند أمس االول. وعلى النقيض 
من أرض الصومال )صوماالند( في الش���مال التي 
تسعى إلى احلصول على السيادة، يعتبر اإلقليمان 
نفسيهما إقليمني احتاديني داخل الصومال ويدعمان 

احلكومة االنتقالية في مقديشو.

بعد »معاناة« ألس����بوعني في طهران حيث كادت 
تتسبب في »أزمة ديبلوماسية«، وصلت »بامبكني« 
)يقطين����ة(، كلبة الس����فير البريطاني ل����دى ايران 
دومينيك ش����يلتون، إلى باريس حيث أعلن األخير 
»س����عادته وراحته« لنجاحها في الفرار في ظل عدم 
استقرار ذلك البلد. وكانت لندن أخلت سفارتها بعدما 
اقتحمها متظاهرون إيرانيون احتجاجا على العقوبات 
االقتصادية القاسية بحق بالدهم. وبحسب السفير 
البريطاني، فإن بامبكني )7 سنوات( خدمت معه في 
سريالنكا وواشنطن ثم في طهران التي وصلوها في 
ش����هر أكتوبر املاضي. وبعد استقرار عائلة شلكوت 
وكلبته في إيران، أقدم متظاهرون ايرانيون على مهاجمة 
مجمع السفارة البريطانية في 29 شهر نوفمبر املاضي. 
وحني وقوع االعتداء، كانت جاين زوجة السفير، تزور 
أصدقاء ايرانيني ف����ي ذلك الوقت، لكن زوجها متكن 
من إنقاذ »بامبكني« واصطحابها الى مكتب في الطابق 
األخير من أحد مباني السفارة مع 9 موظفني آخرين. 
وقال السفير )52 عاما( إن كلبته »تكره الضجة، وآخر 
شيء كنت أريده أن تركض لالختباء وتختفي«، الفتا 

الى أن الديبلوماس����يني كانوا يسمعون املتظاهرين 
يكسرون زجاج النوافذ ويقتحمون املبنى قبل احراقه. 
ودفع تصاعد الدخان الديبلوماس����يني البريطانيني 
الى الفرار من املبنى لالفساح في املجال أمام دخول 
احملتجني لتخريبه. عندها، وبحس����ب صحيفة »ذي 
تاميز« البريطانية، قرر الس����فير البريطاني اتخاذ 
»القرار الصعب« إلنقاذ كلبته »بامبكني« وللحيلولة 
دون فرارها ووقوعها في قبضة احملتجني. انتزع السفير 
شلكوت ربطة عنقه املصنوعة من احلرير اخلالص، 
وربط بها عنق »بامبكني« وسار بها عبر مخارج املبنى 
الى مكان محمي. بعد س����اعات، أنقذ ديبلوماسيون 
أوروبيون أعضاء البعثة الديبلوماسية البريطانية 
الذين غادروا طهران في اليوم التالي، لكنهم لم يتمكنوا 
من اصطحاب الكلبة معهم بسبب عدم وجود قفص 
خاص لها. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن »طهران 
ليس باملكان املناس����ب للكالب، وال سيما بعد إصدار 
آية اهلل ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضدهم دان فيها 

اقتناء الكالب كونه تقليداً أعمى للغرب«.
لندن ـ عاصم علي  ٭

الكرملني يستخدم 
الفيسبوك لتهدئة املعارضة

مدڤيديڤ يتخلى عن مقعده 
في مجلس الدوما

موسكو � يو.بي.آي: تخلى الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ عن مقعده كنائب في مجلس الدوما )البرملان( 
الروسي. ونقلت وكالة االنباء الروسية )نوفوستي( 
امس عن املتحدثة الرئاسية ناتاليا تيماكوفا قولها 
ان مدڤيدي���ڤ الذي قاد حزب روس���يا املوحدة في 
االنتخابات البرملانية التي جرت في 4 اجلاري قرر 
التخلي عن مقعده في الدوما. وكان مصدر في الدوما 
افاد مؤخرا بأن مقعد مدڤيديڤ قد يكون من مصلحة 
ايرينا ياروفايا ممثلة روس���يا املوحدة في منطقة 

كامشاتكا في الشرق االقصى الروسي.

مجلس األمن يضغط على القبارصة

اجليش يفرق مسيرة للمعارضة 
بالكونغو الدميوقراطية

موسكو � أ.ش.أ: استخدم الكرملني موقع التواصل 
االجتماعي الشهير الفيسبوك في محاولة منه لتهدئة 
احلركات املناهضة للحكومة، وذلك عقب االحتجاجات 
التي تشهدها البالد والتي تعد األكبر من نوعها منذ انهيار 
االحتاد السوفييتي. وكتب الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ على صفحته على الفيسبوك أنه أمر بإجراء 
حتقيقات حول االنتهاكات التي حدثت خالل االنتخابات 
البرملانية في روسيا. وتضمنت التدوينة � التي حصلت 
على أكثر من 4600 عالمة إعجاب و15 الف تعليق � تأييد 
الرئيس الروسي حلرية التعبير والتجمع وإن كان ال 

يتفق مع الشعارات التي يرددها املتظاهرون.

األمم املتحدة � رويت����رز: ألقى مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة بثقله امس االول خلف مسعى األمني العام 
بان كي مون للتوصل إلى تس����وية في قبرص وحث 
االطراف املتنافسة على تسريع وتيرة املباحثات وتبني 
مواقف بناءة. وفي أعقاب مباحثات مع زعماء القبارصة 
اليونانيني واألتراك دعاهم كي مون الشهر املاضي الى 
قمة في يناير لتس����وية النزاع الذي مضى عليه عقود 
بشأن اجلزيرة املقسمة في البحر املتوسط والذي يضر 

مبساعي تركيا لالنضمام الى االحتاد األوروبي.

لوبومباشي � أ.ش.أ: اصيب عدد كبير من املتظاهرين في 
مدينة لوبومباشي في جنوب شرق الكونغو الدميوقراطية 
على يد جنود احلرس اجلمهوري خالل تفريق مسيرة 
»سلمية« ملس����ؤولني محليني بحزب املعارض )ايتيان 
تشيسيكيدي(. وذكر راديو »افريقيا 1« امس ان 30 مسؤوال 
محليا من حزب االحتاد من اجل الدميوقراطية والتقدم 
االجتماعي اجتهوا الى قصر العدالة للتنديد بغلق مقرهم 
لعدة ايام عقب وقوع اعم����ال عنف مع انصار الرئيس 

جوزيف كابيال في ظل احاطة من قبل الشرطة.

إنزال العلم األميركي ورفع العلم العراقي إيذاناً بانتهاء الوجود العسكري األميركي

العراق واالختبار الصعب بعد رحيل القوات األميركية
بغ����داد � وكاالت � يو.بي.آي: 
العلم األميركي عن قاعدة  أنزل 
عس����كرية أميركي����ة قرب مطار 
بغداد الدولي بعد ظهر أمس ورفع 
العلم العراقي مكانه إيذانا بانتهاء 
العمليات العسكرية وانسحاب 
آخر جن����دي أميركي من العراق 
بعد ما يزيد عن 8 سنوات على 
الغزو عام 2003. ومت إنزال العلم 
األميركي ورف����ع العلم العراقي 
مكانه خالل احتفالية أقيمت في 
أميركية قرب  قاعدة عس����كرية 
مطار بغداد الدولي ملناسبة انتهاء 
العمليات العسكرية وانسحاب 
اجلي����ش األميركي م����ن العراق 
مبوجب االتفاقية األمنية املبرمة 

بني البلدين عام 2008.
وحضر االحتفالية وزير الدفاع 
األميركي ليون بانيتا الذي ألقى 

كلمة أشاد فيها بتضحيات جنود 
بالده في العراق الذين قال إنهم 
خسروا 4 آالف و500 جندي فضال 
عن 30 ألف جريح مؤكدا أن بالده 
متكنت من بناء القوات العراقية 

من الصفر.
هذا، ويعد العراق األيام التي 
تفصله عن نهاي����ة العام، وذلك 
ألن العام اجلديد سيحمل اختبارا 
رمبا يكون األصعب منذ سقوط 
املقبور صدام حسني في ظل اكتمال 
العراق  االنسحاب األميركي من 
بعد احتالل استمر تسع سنوات 
وفش����ل واضح في القضاء على 
الطائفي. وخالل األشهر  العنف 
الثمانية األول����ى من العام 2011 
فقد أكثر من ألف عراقي أرواحهم 
في هجم����ات، وذلك بالطبع أقل 
بكثير من العام 2006 الذي سجل 

ذروة العنف وراح ضحيته 16500 
عراقي.

العس����كريني  إال أن اخلبراء 
يشككون في قدرة اجليش العراقي 
التجهيز  التدريب فقير  ضعيف 
على احتواء العنف ومنع البالد 
من االنزالق إلى حرب أهلية بعد 

رحيل القوات األميركية.
وقال رئيس هيئ����ة األركان 
األميركية اجلنرال مارتن دميبسي 
الشهر املاضي إنه رغم أن قوات 
األمن العراقية قادرة نظريا على 
التعامل مع املتمردين،  إال أن »على 
العراقيني العم����ل بصورة أكبر 
لتحسني قدرتهم على مواجهة أي 

اعتداءات داخلية أو خارجية«.
ورأى دميبس����ي أن العن����ف 
والتوترات السياسية بني األطياف 
العرقية والدينية ليست هي اخلطر 

األكبر على استقرار العراق وأن 
»التهديد األكبر يأتي من النفوذ 
اإليراني الش����رير الذي يقوض 
التق����دم السياس����ي«، مؤكدا أن 
اجليش األميركي سيواصل تقدمي 

التدريب واملشورة لبغداد.
وقد انقس����م العراقيون فيما 
بينهم حول االنسحاب األميركي، 
في ظل عدم اتضاح صورة وشكل 
أي تواج����د عس����كري أميركي 
مستقبلي في البلد. فمثال تفضل 
األقلية السنية، التي كانت حتكم 
في عهد املقبور صدام،  واألكراد 
الذي يتمتعون بحكم شبه ذاتي في 
الشمال تواجدا عسكريا أميركيا 
طويل املدى ليكون رادعا في وجه 
سيطرة األغلبية الشيعية املدعومة 

من اجلارة الشرقية إيران.
وعلى اجلانب اآلخر، هناك من 

يرفض فكرة أي وجود أميركي 
ولو كان صغيرا لتدريب القوات 
األمنية العراقية، فمثال حذر رجل 
الش����يعي مقتدى الصدر  الدين 
املقاومة العسكرية  من تصعيد 
وإطالق ي����د جيش املهدي إذا لم 
ترحل القوات األميركية من العراق 

هذا العام كما هو مقرر.
وتعليق����ا على ه����ذا، يقول 
العلوم  د.حسني حافظ أس����تاذ 
السياس����ية بجامعة بغداد: »ال 
أعتقد أن هناك متسعا من الوقت 
لاللتفاف على االتفاقية األمنية 
املوقعة بني الع����راق والواليات 
املتحدة فاالنسحاب األميركي من 
العراق أصبح حقيقة واقعة. وقد 
جترى تفاهمات عراقية � أميركية 
إلبق����اء جهد عس����كري أميركي 
إقليمية تتعلق بدور  ألس����باب 

إيران املستقبلي وداخلية لضبط 
الهجمات  إيقاع املنطقة وتفادي 
املس����لحة الكبيرة عل����ى مباني 
الس����فارة األميركية واملنشآات 
األخرى، ومثل هذه األمور يبدو 
أنها س����تتحقق بسرية من دون 

مسامع وسائل اإلعالم«.
 واس����تبعد حافظ »فرضية 
انزالق الع����راق في حرب أهلية 
بعد انسحاب القوات األميركية، 
ألن الشعب اليوم أصبح متصاحلا 
مع بعضه على مستوى القوميات 

والطوائف«.
ورأى أن »إيران ستبقى مصدر 
قلق للعراق وستعمل على دعم 
تيارات شيعية ناقمة وتوسيع 
س����طوتها في العراق«، مضيفا 
أنها »س����تعمل على  أنه يعتقد 
إيجاد دور قوي لبعض الفصائل 

الشيعية شبيه مبا يجري حلزب 
اهلل في لبنان«.

وش����هد العام الذي يس����تعد 
للرحيل خالفات سياس����ية بني 
حكومة املالك����ي وحكومة إقليم 
كردستان بسبب توقيع األخيرة 
اتفاقات الستكش����اف  منفصلة 
النفط مع عمالقة النفط األميركية 
»إكس����ون موبي����ل«، واعتبرت 
املالكي ه����ذه االتفاقات  حكومة 
غي����ر قانونية وه����ددت بفرض 
عقوبات على الشركة األميركية. 
وأبرزت الصفقة التهديد الذي قد 
تشكله اخلالفات السياسية على 
صناعة النف����ط أبرز ما تصدره 
العراق واملصدر الرئيسي لعائدات 

احلكومة.
في الوقت نفسه، أصبح واضحا 
أن السنة يسعون إلى املزيد من 

احلك����م الذاتي في أقاليمهم، فقد 
أعلن مجلس محافظة صالح الدين 
عزمه البدء في إجراءات حتويل 
احملافظة إلى إقليم فيدرالي ضمن 
إطار الدول����ة العراقية، وهو ما 
رفضه املالك����ي بصورة قاطعة، 
وقال إن هناك »دوافع طائفية« 
وراء هذا التح����رك، وأنه يهدف 
إلى »توفير مالذ آمن للبعثيني«، 

على حد تعبيره.
أك����د وائ����ل  م����ن جانب����ه، 
عبداللطيف القاضي والسياسي 
العراقي أن على العراق أن يحدد 
م����ا إذا كان يريد أن يكون دولة 
مبفهوم الدولة احلضارية أو أن 
يكون دولة ميليشيات، مضيفا 
أن »أي دور بارز للمليشيات في 
إدارة شؤون العراق سيجره إلى 

الهاوية«.


