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ّ
العراق :إلغاء اجتماع قادة الكتل يهدد بمزيد من العنف
فشل رموز العملية السياسية في العراق ،أمس ،في االجتماع
األهلية الطائفية ،بينما
ّ
ملحاولة احتواء خطر تجدد الحرب لاّ
«بشرت» واشنطن بأن «ما يحصل يجب أ يفاجئ أحدًا»

طارق الهاشمي (رويترز)

ُألغي االجتماع الطارئ الذي كان من ّ
املقرر
أن ي �ج �م��ع أم� ��س ق � ��ادة ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة
ال�ع��راق�ي��ة غ ��داة ال �ي��وم ال��دام��ي ال ��ذي شهد
مقتل  72شخصًا وجرح العشرات ،بينما
ح ��ذرت وك ��االت االس �ت �خ �ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة
م��ن أن تشهد ب�لاد ال��راف��دي��ن عنفًا طائفيًا
م �ت��زاي �دًا ب �ع��د ان �س �ح��اب ق� ��وات االح �ت�ل�ال.
وق��ال املستشار اإلعالمي لرئيس البرملان
ّ
العراقي إي��دن حلمي ،إن «االجتماع الذي
ك��ان م��ن امل�ق��رر ع�ق��ده ال�ي��وم (أم��س) تأجل،
ول��م ي�ح��دد ح�ت��ى اآلن أي م��وع��د ج��دي��د له
بسبب ف�ت��رة اإلج� ��ازات امل�ق�ب�ل��ة» .وأوض��ح
أن «أسبابًا أمنية تقف وراء التأجيل؛ إذ
إن أع �ض��اء م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ت �ح��دث��وا عن
صعوبة املجيء إلى بغداد من محافظات

أخرى في ظل الظروف األمنية الحالية».
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ت �ح��دث م �ص��در ب��رمل��ان��ي عن
رواي� � ��ة أخ � ��رى ت �ب��رر اإلل � �غ� ��اء ،م �ف��اده��ا أن
«ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال ��وط � �ن ��ي» ال� �ح ��اك ��م ب �ق �ي��ادة
رئيس الحكومة نوري املالكي «اشترط أن
تعلق قائمة العراقية مقاطعتها للبرملان
والحكومة حتى يشارك في جلسة اليوم
(أم � � ��س)» .وذك� ��ر امل �ص ��در ن�ف�س��ه أن «ع ��دم
ح�ض��ور أع�ض��اء التحالف ال��وط�ن��ي ُيبطل
ال�ح��اج��ة إل��ى ع�ق��د االج�ت�م��اع؛ ألن املشكلة
األساسية ه��ي ب�ين ه��ذا التحالف وقائمة
العراقية ( 82نائبًا من أصل  »)325بزعامة
إياد عالوي .وتابع« :نحن متأكدون من أن
التحالف الوطني ل��ن يحضر (أم��س) ،لذا
فإنه لن يكون هناك أي اجتماع».
وك ��ان ��ت رئ ��اس ��ة ال� �ب ��رمل ��ان ق ��د أع �ل �ن��ت ف��ي
بيان أنها قررت عقد اجتماع طارئ لقادة
الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب،
بهدف «ت��دارك الوضع األمني والسياسي
والتنسيق مع السلطة التنفيذية ملعالجة
التطورات الحاصلة» ،في إشارة إلى مقتل

 72شخصًا على األق��ل وإص��اب��ة العشرات
في  12تفجيرًا ه��زت العاصمة بغداد أول
م ��ن أم� ��س ،إض ��اف ��ة إل ��ى ه �ج �م��ات م�ت�ف��رق��ة
ف��ي م�ن��اط��ق أخ� ��رى .وت�م�ث��ل ق�ض�ي��ة ات�ه��ام
ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ال �ع��راق��ي ط ��ارق الهاشمي
بقضايا إرهابية ،أحد فصول هذه األزمة
السياسية املستجدة ،وخصوصًا أن قائمة
«ال �ع��راق �ي��ة» ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ي ال�ه��اش �م��ي إل��ى
صفوفها القيادية ،سبق أن أعلنت تعليق
مشاركتها في جلسات البرملان والحكومة
(تسعة وزراء).
وق��د ح��ذر ال�ه��اش�م��ي ،ف��ي ب�ي��ان أم ��س ،من
أن «اس� �ت� �ه ��داف م �ن��اط��ق م� �ح ��ددة م��ؤش��ر
خطير يكشف ع��ن مخطط إره��اب��ي يدفع
باتجاه فتنة طائفية» ،ف��ي إش��ارة إل��ى أن
ع� ��ددًا ك �ب �ي �رًا م ��ن ه �ج �م��ات ي ��وم ال�خ�م�ي��س
اس�ت�ه��دف��ت م�ن��اط��ق ذات غ��ال�ب�ي��ة شيعية.
وفي تصريحات ملجلة «فورين بوليسي»
األم�ي��رك�ي��ة ،ات�ه��م ال�ه��اش�م��ي ،امل��وج��ود في
إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان ح��ال �ي��ًا ،وال � ��ذي ت�ط��ال��ب
ال �ح �ك��وم��ة امل ��رك ��زي ��ة ب�ت�س�ل�ي�م��ه ل �ل �ق �ض��اء،

اتهم املالكي بأنه سيطر على املؤسسات
الرئيسية ف��ي ال �ع��راق ويتمتع ف��ي الوقت
ن�ف�س��ه ب��دع��م ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي � ��ران.
وقال إن «نوري املالكي ،ويا لألسف ،يقلد
الكثير م��ن سلوكيات ص��دام (ح�س�ين) وال
ي��أب��ه ل �ل �ع��دال��ة» .ول �ف��ت ال �ه��اش �م��ي إل ��ى أن
«امل��ال�ك��ي مصمم على إدارة ال�ب�لاد بنحو
عنيف وس� ّ�ي��ئ ،ول�ي��س ه�ن��اك أدن��ى فرصة
ل �ي �ت��وص��ل إل ��ى ح ��ل األزم � ��ة ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
القريب».
ف� � � ��ي غ � � �ض � � ��ون ذل � � � � � ��ك ،ح � � � � � ��ذرت وك � � � � ��االت
االستخبارات األميركية من أن «املكاسب»
األمنية التي تحققت في العراق ،يمكن أن
ت�ت�ح��ول إل��ى ع�ن��ف ط��ائ�ف��ي ب�ع��د انسحاب
ال�ق��وات األميركية ال��ذي اكتمل ي��وم األح��د
املاضي.
وتعليقًا على تفجيرات يوم الخميس في
بغداد ،رأى رئيس لجنة االستخبارات في
مجلس النواب األميركي مايك روجرز ،أن
«ما يحدث يجب أال يكون مفاجأة ألحد».
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
مليونية رد الشرف بال «اإلخوان» املشغولني بحصد املقاعد
ّ
سجل املصريون أمس ،مناسبة جديدة إلكمال ثورتهم ضد
املجلس العسكري الحاكم ،بينما وجد هذا املجلس من يدافع
عنه حتى بعد جريمة «مجلس الوزراء»
القاهرة ــ األخبار
ّ
وجهت مصر الثورة ،أمس ،طلقة الغضب
على انتهاك شرف فتياتها .وجهتها إلى
ص ��در امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ،ال� ��ذي ان�ت�ه��ك
أع��راض �ه��م ،وح �ش��د ،ب�م��واج�ه��ة مليونية
«ح � ��رائ � ��ر م � �ص ��ر» ف� ��ي م � �ي� ��دان ال �ت �ح��ري��ر
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،ع� �ش ��رات ال �ك��وم �ب��ارس��ات
امل��ؤي��دي��ن ل��ه ف��ي م�ي��دان العباسية .مئات
اآلالف من الثوار ،احتشدوا في مليونية
رد ال � �ش� ��رف ،وه� �ت� �ف ��وا« :ي �س �ق��ط ح�س�ن��ي
مبارك» ،و«املحاكمة للعصابة الحاكمة»،
و«ال�ش�ع��ب ي��ري��د إس�ق��اط امل�ش�ي��ر» .رسالة
ال�ث��وار الذين هتفوا «ان��زل��وا من بيوتكم.
ط � �ن � �ط � ��اوي ع� � � ��رى ب � �ن� ��ات � �ك� ��م» ،وص � �ل� ��ت.
م� �س� �ي ��رات ن �س��ائ �ي��ة وط�ل�اب� �ي ��ة ون �ق��اب �ي��ة
وأزه� ��ري� ��ة وش �ع �ب �ي��ة زح �ف ��ت إل� ��ى م �ي��دان
ال �ت�ح��ري��ر ،وم �ي��ادي��ن امل �ح��اف �ظ��ات ،هاتفة

ما قل
ودل
كشفت صحيفة «هآرتس»
اإلسرائيلية ،أمس ،أن دولة
االحتالل باشرت أخيرًا عملية كبرى
تهدف إلى عزل منطقة القدس
الشرقية املحتلة عن باقي مناطق
الضفة الغربية .وقالت الصحيفة
على موقعها االلكتروني إن
«إسرائيل نفذت األسبوع املاضي
عملية اقامة معبر حدودي جديد
بالقرب من مخيم شعفاط القريب
من مدينة القدس في عملية جرت
دون ضجيج كبير رغم أنها عزلت
سكان هذا املخيم عن املدينة
املقدسة».
(األخبار)

حناجرها «يسقط حكم العسكر» .الثوار
ال��ذي��ن رف�ع��وا أع�ل�ام مصر والف�ت��ات تندد
بجرائم املجلس العسكري بحق الفتيات
امل �ص��ري��ات ،وب �ح��ق أه� ��داف ال �ث ��ورة ،أدوا
صالة الجنازة على أرواح الشهداء الذين
سقطوا في الشهور األخيرة ،تالها تأبني
قبطي للشهداء ،فيما كان مشهد االلتحام
األب � ��رز م ��ن ن�ص�ي��ب ص�ل�اة امل� �غ ��رب ،ال�ت��ي
ك� ّ�ون خاللها ث��وار أق�ب��اط ح��اج�زًا بشريًا
ل�ت��أم�ين ص�ل�اة امل �غ��رب ال�ت��ي أداه ��ا اآلالف
في امليدان.
م ��ن ب�ي�ن ع� �ش ��رات امل �ط��ال��ب ال �ت ��ي رف�ع�ه��ا
امل�ت�ظ��اه��رون ف��ي م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر تصدر
م �ط �ل��ب ت��أل �ي��ف م �ج �ل��س رئ ��اس ��ي م��دن��ي
كبديل لحكم العسكر .املتظاهرون حرروا
بيانًا حددوا فيه تأليف املجلس الرئاسي
املؤلف من عبد املنعم أبو الفتوح وحسام
ع� �ي� �س ��ى وج � � � � ��ورج إس � � �ح� � ��اق وح� �م ��دي ��ن

شعارات منددة بـ
«اإلخوان» بسبب رفضها
المشاركة في الضغط
على العسكر
صباحي ،على أن يتسلم املجلس الرئاسي
امل��دن��ي ال�س�ل�ط��ة م��ن امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري،
وي �ن �ض��م إل �ي �ه��م رئ �ي��س م �ج �ل��س ال�ش�ع��ب

بعد االنتهاء من االنتخابات البرملانية،
وجميع األسماء املطروحة قابلة للنقاش،
ل�ك��ن رح�ي��ل امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ه��و األم��ر
الذي ال يقبل النقاش أو التعديل ،بحسب
املتظاهرين.
املسيرات التي زحفت إلى ميدان التحرير
بدأت بعد صالة الجمعة مباشرةّ .
وقدرت
ق �ن��اة «روس �ي��ا ال �ي��وم» ع ��دد امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ب�ـ  500أل��ف متظاهر ف��ي م�ي��دان التحرير
وح� � � ��ده ،وف� �ي� �م ��ا ي� �ب ��دو أن � ��ه إش� � � ��ارة إل ��ى
«اإلخوان» وإسالميني آخرين ،رفع محتج
الف�ت��ة ك�ت��ب عليها «ال�ن�ك�س��ة م��ش ف��ي 67
ال �ن �ك �س��ة ف ��ي ن � ��اس ش��اي �ف��ة وس ��اك �ت�ي�ن».
م �س �ي ��رة ن �س��ائ �ي��ة ك �ب �ي ��رة ج ��اب ��ت ك��ذل��ك
ش � � ��وارع وس � ��ط ال � �ق� ��اه� ��رة ،ودخ � �ل� ��ت إل ��ى
امليدان من شارع طلعت حرب.
امل �ح��اف �ظ��ات أي �ض ��ًا أع �ل �ن��ت غ �ض �ب �ه��ا م��ن
ال�س��وي��س وب ��ور سعيد وال�ش��رق�ي��ة ،حيث
ّ
تجمع املئات من شباب « 6إبريل» و«حزب
الجبهة» وبعض القوى السياسية .أما في
االسكندرية ،فتظاهر اآلالف عقب الصالة
عند مسجد القائد إبراهيم ،ورددوا «إحنا
بنات مصر األحرار ،مشقابلني االعتذار»،
و«س � �ح ��ل ب� �ن ��ات م �ص��ر ع � ��ار ع �ل��ى رج ��ال
مصر» .في املقابل ،شارك مئات املؤيدين

للمجلس العسكري في تظاهرة أمام قصر
رأس ال�ت�ين ،رف�ع��وا خاللها الف�ت��ات تقول
إح��داه��ا «ال ب��دي��ل ع��ن املجلس العسكري
إلنقاذ الثورة ودوام االستقرار».
في سياق معارك الصناديق االنتخابية
ف��ي ج��ول��ة اإلع� ��ادة ب��امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة من
االن �ت �خ��اب��ات ،وان �ت �ظ��ارًا ل�ن�ت��ائ��ج ال�ق��وائ��م
املؤجلة ،تمكن حزب «الحرية والعدالة»،
الجناح السياسي لـ «اإلخ��وان املسلمني»
م � ��ن ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى أغ �ل �ب �ي ��ة امل� �ق ��اع ��د،
بحصوله على  40مقعدًا في البرملان ،من
أصل  49مرشحًا إخوانيًا .أما حزب النور
ال �س �ل �ف��ي ،ف �ق��د ح �ص��د ف �ق��ط  9م �ق��اع��د من
إجمالي  63مقعدًا كان ينافس مرشحوه
ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت خ� �س ��ارة ال�س�ل�ف�ي�ين
ال �ك �ب ��رى ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ش��رق �ي��ة ،ح�ي��ث
ل��م يحصل فيها ال �ح��زب ع�ل��ى أي مقعد،
رغم أن مراقبني كانوا يتوقعون انتصار
السلفيني ،حيث ذهبت جميع مقاعدها
ل �ح��زب «ال �ح��ري��ة وال� �ع ��دال ��ة» .ف��ي امل�ق��اب��ل
ل��م تحقق «ال�ك�ت�ل��ة امل�ص��ري��ة» ن�ج��اح��ًا في
املرحلة الثانية ،ي ��وازي حتى م��ا حققته
في املرحلة األول��ى ،حيث تتوقع مصادر
من داخ��ل غرفتها االنتخابية أن تحصل
فقط على  7مقاعد على األكثر.

األردن :حرق ّ
مقر «جبهة العمل اإلسالمي» في املفرق
عمان ــ محمد السمهوري
ش� � �ه � ��دت م� �ح ��اف� �ظ ��ة امل � � �ف� � ��رق األردن � � �ي � � ��ة،
ال��واق�ع��ة ع�ل��ى ب�ع��د  50كيلومترًا شمالي
ش��رق��ي ال�ع��اص�م��ة األردن �ي��ة ع �م��ان ،أم��س،
اشتباكات بني نشطاء الحركة االسالمية
وم�ن��اه�ض�ين ل �ه��م ،أدت إل��ى ت��دخ��ل ق��وات
األم��ن وتفريق املسيرتني بالغاز املسيل
للدموع ،فيما ذك��رت وك��ال��ة «ق��دس برس
ّ
انترناشيونال» أن مقرًا لـ«جبهة العمل
اإلس�لام��ي» ،التنظيم السياسي لجماعة
االخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ،ف ��ي م��دي �ن��ة امل �ف��رق
ت �ع��رض ل�ل �ح��رق ،م��ا أدى إل ��ى اص��اب��ة 30
شخصًا من أنصار الحزب االسالمي.
ون�ق�ل��ت فضائية «ال�ع��رب�ي��ة» ع��ن ال��وك��ال��ة
التي تتخذ م��ن لندن مقرًا لها ،تأكيدها
أن م�ن��اه�ض�ين لجبهة ال�ع�م��ل اإلس�لام��ي،
أك�ب��ر ح��زب س�ي��اس��ي ف��ي األردن ،أح��رق��وا
م �ق��ره ف��ي م��دي�ن��ة امل �ف��رق ،وأص ��اب ��وا أكثر
م� ��ن  30ش �خ �ص��ًا م� ��ن أن� � �ص � ��اره ،ب �ع��دم��ا
«اع �ت��دوا» ع�ل��ى م�س�ي��رة ك��ان��ت ت��دع��و إل��ى
اإلص�ل�اح دع��ت إليها ال�ح��رك��ة االسالمية

ف��ي امل��دي�ن��ة .وف��ي م��ا يتعلق بالتظاهرة،
أوض� ��ح امل �ت �ح��دث اإلع�ل�ام ��ي ف��ي م��دي��ري��ة
األم ��ن ال �ع��ام ،امل �ق��دم م�ح�م��د ال�خ�ط�ي��ب ،أن
ق� ��وات ال � ��درك ق��ام��ت ب�ت�ف��ري��ق امل �ش��ارك�ين،
بعد تبادل الطرفني للتراشق بالحجارة
وال �ع �ص��ي ،م�س�ت�خ��دم��ة ال �غ ��از .وان��دل �ع��ت
اش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن م �ت �ظ��اه��ري��ن م�ع��ارض�ين
للسلطة وموالني لها بعد صالة الجمعة،
أم��س ،ف��ي منطقة امل�ف��رق نفسها ،شهدت
استخدام الحجارة والعصي وسط أنباء
عن إصابات بني مدنيني وأفراد من األمن
ال �ع��ام .واس �ت �خ��دم��ت ق ��وات ال� ��درك قنابل
ال� �غ ��از امل �س �ي��ل ل �ل��دم��وع ل �ل �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
املوقف ،فيما أصيب رجال من قوات الدرك
إلى جانب مدير األمن العام الفريق الركن
حسني املجالي.
ُوأش � � ��ار م� �ص ��در أم� �ن ��ي إل � ��ى أن امل �ج��ال��ي
�ف ف� ��ورًا ،وال خ �ط��ورة ف��ي إص��اب�ت��ه،
أس �ع� ُ
بينما أص �ي��ب ع��دد م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،من
بينهم نشطاء ف��ي ال �ح��راك ،وآخ ��رون من
ت �ج �م �ع��ات م �ن��اه �ض��ة مل �س �ي ��رة ن�ظ�م�ت�ه��ا
ال �ح��رك��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،وت� � � ّ
�رددت أن �ب��اء عن

إص ��اب ��ة ب��ال �غ��ة ف ��ي ع�ي�ن ال �ن ��اش ��ط م �ع��اذ
ال�خ��وال��دة .وانتشرت منذ الصباح ق��وات
م ��ن األم� � ��ن وال� � � ��درك ب �ك �ث��اف��ة ف ��ي م�ح�ي��ط
مسجد املفرق الكبير استعدادًا ألي طارئ
قد يحصل على اث��ر التوتر الحاصل في
امل��دي�ن��ة م�ن��ذ أول م��ن أم ��س ،ح�ي��ث أق��ام��ت
قوات الدرك حاجزًا أمنيًا على مداخل مقر
«جبهة العمل اإلسالمي» لحراسته منعًا
ألي اعتداء قد يقع عليه .وكانت الحركة
اإلسالمية قد قررت في وقت سابق إطالق
مسيرة في املفرق بعد صالة ظهر الجمعة،
ّ
تجمعات شبابية عشائرية رفضت
إال أن
ّ
األمر ،وحذرت التجمعات من تسيير
هذا
ُ
ً
املسيرة املعلن عنها ،محذرة من إجراءات
ّ
قد تتخذها إذا نفذت الحركة اإلسالمية
نشاطها .كذلك أقيمت خيمة ف��ي املفرق،
تجمع فيها ع��دد م��ن أب �ن��اء ع�ش�ي��رة بني
ح�س��ن وم �ن��اص��رون ل�ه��م ،ف��ي م�ق��اب��ل مقر
حزب جبهة العمل اإلسالمي وسط توتر
شديد بني الطرفني.
وب�م��وازاة مسيرة االسالميني في املفرق،
ش� � ��ارك ال� �ع� �ش ��رات م ��ن أن � �ص ��ار األح� � ��زاب

ال�ق��وم�ي��ة وال�ي�س��اري��ة ب�ع��د ظ�ه��ر أم��س في
م�س�ي��رة ان�ط�ل�ق��ت م��ن ال�ج��ام��ع الحسيني
وس ��ط ال�ع��اص�م��ة ع �م��ان ،ب��ات �ج��اه س��اح��ة
النخيل ف��ي منطقة رأس ال �ع�ين .وط��ال��ب
املشاركون في املسيرة بـ«إسقاط سلطة
رأس امل � ��ال» ،ون � ��ادوا ب�م�ج��ان�ي��ة التعليم
ومراجعة مشروع قانون املوازنة العامة،
وأص� ��روا ع�ل��ى ض ��رورة إس �ق��اط ال�ق��وان�ين
ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف ال �ف �ق ��راء وذوي ال��دخ��ل
املحدود.
أم ��ا ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ك ��رك (ج � �ن ��وب) ،فقد
أق � �ي � �م� ��ت ع � �ق� ��ب ص � �ل ��اة ال� �ج� �م� �ع ��ة ث�ل�اث ��ة
اع�ت�ص��ام��ات :االول أم��ام املسجد العمري
وش ��ارك ف�ي��ه ج�م��ع م��ن منتسبي ال �ح��راك
ُال�ش�ب��اب��ي وال�ش�ع�ب��ي ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ،فيما
أق � �ي� ��م االع � �ت � �ص� ��ام ال� �ث ��ان ��ي أم � � ��ام ب ��واب ��ة
املحافظة ف��ي امل��رج ،ش��ارك��ت فيه الحركة
االسالمية و«الحركة الشعبية لالصالح»،
بينما كان االعتصام الثالث أمام مسجد
جعفر الطيار في املزار الجنوبي وشارك
ف� �ي ��ه م �ن �ت �س �ب��ون ل� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة ف��ي
املحافظة.

