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 بغد�د/ علي عبد�ل�سادة

مل يك�شف رئي�س احلكومة العراقية نوري املالكي 
اأم�س االأربعاء عن موقفه ال�شخ�شي من االن�شحاب 
لوجود  التمديد  اإمكانية  اإىل  املح  لكنه  االمريكي 

القوات االأمريكية بعد نهاية العام اجلاري.
وقال املالكي اأم�س االأربعاء اإن قرار التيار ال�شدري 
بتنفيذ  والتهديد  املهدي  جي�س  عن  التجميد  رفع 
اجلي�س  ين�شحب  مل  ح��ال  يف  ع�شكرية  عمليات 
الو�شط  يتحمله  ق���رار  ال���ع���راق،  م��ن  االم��ري��ك��ي 

ال�شيا�شي، مبا فيه ال�شيد ال�شدر والتيار".
وكان نوري املالكي يتحدث لع�شرات ال�شحافيني 
يف موؤمتر �شحفي عقده ببغداد اأم�س، وح�شرته 
عديدة  واأمنية  �شيا�شية  ملفات  فيه  تناول  امل��دى، 
من بينها اخلالف مع زعيم العراقية اإياد عالوي، 
واملوقف احلكومي من قرار التيار ال�شدري برفع 

تن�شحب  مل  ح��ال  يف  املهدي  جي�س  عن  التجميد 
القوات االمريكية.

ال�شحايف  با�شتهالله  م��وؤمت��ره  املالكي  يبداأ  ومل 
اأ�شئلة  اإىل  ب���اال����ش���ت���م���اع  واك���ت���ف���ى  امل���ع���ت���اد، 

ال�شحافيني.
عن  الك�شف  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  رئي�س  رف�����س 
االمريكي  االن�����ش��ح��اب  م��ن  ال�شخ�شي  م��وق��ف��ه 
الكامل، موؤكدا انه ينتظر لقاء مهما للفرقاء التخاذ 
نهاية  النافذة  االأمنية  االتفاقية  اإزاء  حا�شم  قرار 

العام اجلاري.
وحر�س رئي�س الوزراء كثريا على عدم الت�شريح 
االمريكي،  االن�شحاب  بخ�شو�س  نظره  بوجهة 
االن�شحاب  تريد  بغداد  اإن  �شراحة  يقل  مل  لكنه 
الكامل يف موعده. وقال انه ينتظر موقفا جماعيا 
"قريبا  وت��اب��ع:  العراقية.  ال�شيا�شية  الكتل  من 
حا�شم  الجتماع  العراقيني  ال�شيا�شيني  �شاأدعو 

ب�شاأن االتفاقية".
وقال اإن االمريكيني يريدون موقفا عراقيا بحلول 
اجلارية  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م�شريا  امل��ق��ب��ل،  اآب 
ميكن  وال  املقبل،  االأول  كانون   13 يف  �شتنتهي 
تعديل  اأي  اإىل  حاجة  هناك  كانت  وان  متديدها، 
جديدة.  اتفاقية  اإب��رام  اإىل  الذهاب  العراق  فعلى 
القرار وحدي..  م�شوؤولية هذا  اأحتمل  وقال:"لن 
ال�شيا�شية  الكتل  جميع  م�شاركة  يتطلب  االأم���ر 

فيه".
ويف ما يخ�س قرار التيار ال�شدري رفع التجميد 
عن جي�س املهدي والتهديد بتنفيذ عمليات ع�شكرية 
يف حال مل ين�شحب اجلي�س االمريكي من العراق، 
اأكد املالكي اأن الو�شط ال�شيا�شي يتحمل ذلك، دون 
هذه  مثل  م�شوؤولية  من  ال�شدريني  ي�شتثني  اأن 
القرارات. وقال:"ال�شيد ال�شدر والتيار جزء من 

الو�شط ال�شيا�شي".

ووجد رئي�س احلكومة اأن اأي موقف ر�شمي عراقي 
اإزاء االن�شحاب الكامل �شيكون واقعا وملزما يف 
مغادرة  مع  كان  �شواء  االإجماع  على  ح�شل  حال 
االمريكيني يف املوعد اأو التمديد لهم عرب اتفاقية 
جديدة. لكنه قال:"االإجماع لن يكون مطلقا، دون 
لكننا  يعار�س،  �شيا�شي  فريق  هناك  �شيكون  �شك 
اأحرار  فهم  االآخ��رون  اأم��ا  االإجماع،  مع  �شنم�شي 
كانت  مهما  ال�شيا�شي  العمل  يعرقلوا  اأن  دون 
خياراتهم"، يف اإ�شارة اإىل التيار ال�شدري. ويف 
ال�شاأن ال�شيا�شي، وعلى �شعيد حكومة ال�شراكة، 
�شخ�شي  خ���الف  ل��دي��ه  ي��ك��ون  اأن  امل��ال��ك��ي  ن��ف��ى 
اأن  اإىل  م�شريا  ع��الوي،  اإي��اد  العراقية  زعيم  مع 
نظر  وجهات  اأ�شله  بينهما  ن�شب  الذي  االختالف 
وطريقة  ال�شيا�شية  العملية  بخ�شو�س  متباينة 

اإدارة البالد.
 �لتفا�سيل �س3

 بغد�د/ �يا�س ح�سام �ل�ساموك

الت�شويت  اأن  عن  النواب  مقرر جمل�س  ك�شف 
اليوم  �شيكون  اجلمهورية  رئي�س  ن��واب  على 

اخلمي�س، متوقعا اأن يتم ب�شلة واحدة.
مع  هاتفي  ات�شال  يف  اخل��ال��دي  حممد  وق��ال 
اليوم  جل�شة  اأعمال  جدول  اإن  اأم�س  "املدى" 
النزاهة  هيئة  قانون  على  الت�شويت  يت�شمن 

ف�شال عن نواب رئي�س اجلمهورية.
من  ك��ل  ه��م  املر�شحني  اأن  اخل��ال��دي  واأ���ش��اف 
وخ�شري  الها�شمي  ط��ارق  امل��ه��دي،  عبد  ع��ادل 
يتم  ان  نف�شه  ال��وق��ت  يف  متوقعا  اخل��زاع��ي، 
واحدة  ب�شلة  ال��ن��واب  جمل�س  على  عر�شهم 

للت�شويت عليهم.
ب��ي��د اأن ال��ن��ائ��ب ع��ن االئ��ت��الف ال��وط��ن��ي عبد 
اإمكانية  ع���دم  ع��ل��ى  ���ش��دد  ع��ب��ط��ان  احل�����ش��ني 

ال�شيا�شية  اخلالفات  ب�شبب  عليهم  الت�شويت 
بني الكتل.

اأن  ل�"املدى"  ت�شريح  يف  عبطان  واأ���ش��اف 
اجلمهورية  رئي�س  قبل  م��ن  ق��دم��ت  االأ���ش��م��اء 
وان الت�شل�شل يبداأ ب�"عبد املهدي اأوال ومن ثم 
اقر  الربملان  ان  الها�شمي فاخلزاعي، مو�شحا 

الت�شويت املنفرد.
اإال اأن عبطان ا�شتبعد جناح عملية الت�شويت، 
وقال "اإن هنالك كتال �شيا�شية �شتقاطع اجلل�شة 

وبالتايل ال يتحقق الن�شاب القانوين".
وعلى ما يبدو فاإن ائتالف دولة القانون ال يثق 
بو�شع  يرت�شي  ال  فهو  ال�شيا�شيني  ب�شركائه 
ال  كي  االأ�شماء  موؤخرة  يف  اخلزاعي  مر�شحه 
تنكل به الكتل وت�شوت على مر�شحيها ومن ثم 
دولة  تقدمي  عن  عبطان   يك�شف  حيث  ترف�شه 
القانون طلبا اىل جمل�س النواب يف ان يكون 

يقدم  ان  او  واح���دة  �شلة  يف  ام��ا  الت�شويت 
اخلزاعي على بقية االأ�شماء للت�شويت.

التحالف  ات��ف��اَق  اأك���د  ال�����ش��دري  التيار  وك���ان 
لرئي�س  واح���د  ن��ائ��ب  تر�شيح  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي 
يف  القيادي  يحظى  اأن  م�شتبعدا  اجلمهورية، 
القائمة العراقية طارق الها�شمي بهذا املن�شب 
اإىل وجود  لفت  فيما  عليه،  اتفاق  لعدم وجود 
تر�شيح  برف�س  ال�شيا�شية  الكتل  ل��دى  توجه 
نواب طالباين ال�شابقني للمن�شب كون اأدائهم 

مل يرق اإىل امل�شتوى املطلوب.
يف امل��ق��اب��ل، اأع��ل��ن��ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة اأن 
ينبغي  الثالث  بالنائب  اخلا�شة  االإ�شكالية 
بناء  وا�شتكمال  العملية  �شري  ُتعطل  ال  اأن 
الدولة، خ�شو�شا بعد ظهور �شبه اإجماع على 
ال��ق��ان��ون خ�شري  دول���ة  ال��ق��ب��ول مبر�شح  ع��دم 

اخلزاعي.

وكان القيادي يف حزب الدعوة تنظيم العراق 
خ�شري اخل��زاع��ي ح��ذر يف وق��ت ���ش��اب��ق  من 
ال��وط��ن��ي وت��ف��ج��ري الو�شع  ال��ت��ح��ال��ف  ت��دم��ري 
امل�شادقة  ع��دم  ح��ال  يف  البالد،  يف  ال�شيا�شي 
على تر�شحيه ملن�شب نائب رئي�س اجلمهورية، 
ال�شيئة  العالقات  البعثيني وجهات ذات  متهما 
تر�شيحه  عرقلة  وراء  ب��ال��وق��وف  املالكي  م��ع 
للمن�شب. اخلزاعي قال اإن "االأطراف املعار�شة 
لرت�شيحي ملن�شب نائب رئي�س اجلمهورية، ال 
حمذرا  الطريقة"،  بهذه  اال�شتمرار  ميكنهم 
تر�شحه  على  امل�شادقة  عدم  "ا�شتمرار  اأن  من 
للمن�شب اأو اإعطاء احلزب ح�شة من الوزارات 
التحالف  تدمري  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  احلكومة  يف 
وتفجري الو�شع ال�شيا�شي يف البالد"، بح�شب 
وبع�س  "البعثيني  اخل��زاع��ي  وات��ه��م  ق��ول��ه. 
رئي�س  م��ع  �شيئة  ع��الق��ات  لها  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 

بالوقوف وراء عرقلة  املالكي،  الوزراء نوري 
جزءا  اأن  اإىل  م�شريا  املن�شب"،  لهذا  تر�شيحه 
عن  ناجمة  لرت�شيحه  الراف�شة  امل��واق��ف  م��ن 
اإدارته لوزارة الرتبية يف احلكومة ال�شابقة".

واأكد اخلزاعي اأن "التحالف الوطني ي�شتطيع 
يف  حلظة  اأي  يف  ال�شيا�شية  املعادلة  تغري  اأن 
املالكي  يعجبه  ال  من  وعلى  موقف،  من  اأك��ر 
م�شتبعدا  تر�شيحي"،  على  ذلك  ي�شحب  ال  اأن 
على  ال�شيا�شية  الكتل  قبل  من  حتفظ  "وجود 

�شخ�شه".
نائب  ملن�شب  ال��ق��ان��ون  دول����ة  م��ر���ش��ح  واأك����د 
"لو كان الت�شويت يف  اأنه  رئي�س اجلمهورية 
الربملان على املر�شحني لكان االأوفر حظا للفوز 
جاء  "تر�شيحه  اأن  على  م�شددا  باملن�شب"، 
باالإجماع داخل التحالف الوطني مع عادل عبد 

املهدي".

املالكي يلمح بالتمديد للأمريكيني ويلوم 
ال�صدر على اإعادة جي�ش املهدي

رئي�س �لوزر�ء: لن �أحتمل م�سوؤولية �لن�سحاب وحدي

�سابان يتب�سعان من بائع عد�سات و�قية من �ل�سم�س يف بغد�د.. عد�سة/ �أدهم يو�سف

 بغد�د/ عالء �ملفرجي

اإن  النواب  مظفر  الكبري  ال�شاعر  قال 
خميلتي،  يف  تتال�س  مل  بغداد  �شورة 
فهي من املدن التي متتلك القدرة على 
هي  ال�شور.  باأبهى  والتجلي  التكيف 
عامل من اجلمال ، حتى الزوايا املهملة 
الطريقة  وان   .. باجلمال  ت�شج  فيها 
لالنتقام من الذين عاثوا بها خرابا هو 

اأن نقيم لها اأعرا�شا تليق بها.
ج��اء ذل��ك  يف ح��واٍر اأجرته امل��دى مع 
�شين�شر  النواب  مظفر  الكبري  ال�شاعر 
ق�شري  نفي  بعد  له  االأول  وهو  الحقًا 
اأربعة  م��ن  الأك���ر  ا�شتمر  ال��وط��ن  ع��ن 

عقود من الزمن.
واأ����ش���اف ال���ن���واب: اأن����ا اب��ن��ه��ا، ابن 
حم���الت���ه���ا ال�������ش���ع���ب���ي���ة، واأزق����ت����ه����ا، 
ينك�شر،  ال  �شعٍب  من  اأن��ا  ودكاكينها. 

�شعُب حاُد كال�شفرة رقيق كاملاء.
قدمي  ال��ن��واب: عندما وط���اأت  وت��اب��ع 

ار�������س ال����وط����ن ع��������اودين ك����ل ذل���ك 
ويعرفه  ب���ّي،  اع��رف��ه  ال���ذي  العنفوان 
اجل  من  الكفاح  عا�شر  ال��ذي  الرعيل 
نري  من  وانعتاقه  ال�شعب  ه��ذا  حرية 

االأنظمة القمعية املتعاقبة.

اأن يلتقي  ال�شاعر عن �شعادته  واأعرب 
جالل  مام  ال�شديق  االأخ  و�شوله  فور 
يرتبط  ال��ذي  ال��ن��واب(  تعبري  )ح�شب 
ب��ت��اري��خ م��ن الوفاء  ي��ق��ول  م��ع��ه ك��م��ا 

وال�شداقة.
وق���ال ان���ه اك��ت�����ش��ب خ���ربة ك��ب��رية يف 
يف  تنقله  خالل  من  ال�شعبي  التعاطي 
قادتها  ملتقيًا  العربي  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
كان  طويلة  ل�شنني  وان��ه  وف��ق��راءه��ا، 
البكر  جمموعته  م���ردود  على  يعي�س 

)الريل وحمد(.
العربية  االنتفا�شات  عن  �شوؤال  وعن 
حتقيقًا  ك���ان���ت  اإن  االآن  امل��ت��ف��ج��رة 
االأنظمة  ه���ذه  ت��ه��اوي  يف  ل��ن��ب��وءت��ه 
امل�شتبدة اأجاب:" لي�شت نبوءتي. اإنها 
نبوءة ال�شعوب العربية يف رغبتها يف 
يحدث  ما  وا�شفًا  والتحرر"،  احلياة 
جديد  ع�����ش��ر  اإره���ا����ش���ات  ب��اأن��ه  االآن 
الطريق  اإىل  يف�شي  �شعب  وخما�س 

الوحيد .. طريق احلرية".

)          ( �أول من حتاوره يف بغد�د بعد 4 عقود

ال�صاعر الكبري النواب: اأنا من  �صعب 
حاد كال�صفرة.. رقيق كاملاء

�لنو�ب

زيباري

�ساحلي

 بغد�د/ �ملدى

اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االإي����راين علي 
اأن بالده تعمل  اكرب �شاحلي يف بغداد 
العراق  وخ�شو�شا  املنطقة  دول  م��ع 
ال�شرق  يف  "املتغريات"  ت���رتك  ح��ت��ى 

االأو�شط اآثارا "ايجابية" ال "�شلبية".
�شحفي  م���وؤمت���ر  يف  ���ش��احل��ي  وق�����ال 
هو�شيار  العراقي  نظريه  م��ع  م�شرتك 
العا�شمة  اىل  زي��ارة  بداية  يف  زيباري 
باأهمية  حتظى  "املتغريات  ان  العراقية 
ان  املمكن  ومن  نظرنا  وجهة  من  فائقة 

ترتك اآثارا اما �شلبية او ايجابية".
"نحن ن��ب��ذل ج��ه��ودا دوؤوب���ة  واأ���ش��اف 
بلدان  امل�����ش��وؤول��ني يف  م��ع  ب��ال��ت�����ش��اور 
املنطقة وعلى راأ�شهم االأخوة يف العراق 
م��ن اج��ل ان ت��رتك )امل��ت��غ��ريات( اآث���ارا 
ايجابية". وتدور منذ اأ�شهر يف العديد 
من دول املنطقة وبينها اليمن و�شوريا 
ول��ي��ب��ي��ا وم�����ش��ر وت���ون�������س، ح��رك��ات 
العام  ب��داي��ة  يف  مت��ك��ن��ت  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
الرئي�شني  نظامي  اإ�شقاط  م��ن  احل��ايل 
امل�شري ح�شني مبارك والتون�شي زين 

العابدين بن علي.
من جهة اأخرى قال �شاحلي الذي تتهم 
يف  "بالتدخل  ب���الده  ع��راق��ي��ة  اأط����راف 
حمادثات  اأج��رى  انه  العراق"،  �شوؤون 

مع رئي�س الوزراء نوري املالكي "اأكدنا 
خاللها على مبداأ عدم تدخلنا يف �شوؤون 

الدول االأخرى".
�شرورة  "على  اي�شا  �شدد  انه  واأ�شاف 
حل امل�شاكل ب�شكل يلبي مطالب ال�شعب، 
ع�شكري"  تدخل  اي  ن�شهد  ان  دون  من 
انه  زي��ب��اري  ق��ال  جهته  م��ن  ملعاجلتها. 
اللجنة  "تفعيل  ���ش��احل��ي  م���ع  ب��ح��ث 
املالكي  يراأ�شها  التي  العليا  االقت�شادية 

وت�شم عددا من وزراء البلدين".
اجليد  ال��ت��ق��دم  "ا�شتعر�شنا  واأ���ش��اف 
احلدودية  الفنية  اللجان  بخ�شو�س 
وقد حققنا تقدما جيدا يف هذا املجال، 
و���ش��م��ل��ت امل��ب��اح��ث��ات ت��ر���ش��ي��م احل���دود 

النهرية يف �شط العرب".
ج����رى بحث  ان����ه  اي�����ش��ا اىل  واأ�����ش����ار 
املقد�شة"،  للعتبات  الزيارات  "تنظيم 
الفتا اىل ان "مليون و200 األف اإيراين 
زاروا العتبات املقد�شة يف العراق العام 
األف  اإيران 600  املا�شي، وباملقابل زار 
"حاجة  عن  زيباري  وحت��دث  عراقي". 
ملياه من دول اجلوار"، م�شيفا  العراق 
من  واال���ش��ت��ع��داد  التفهم  ك��ل  "وجدنا 
له لبحث  املرافق  الوزير والوفد  معايل 
وعلى  ب��ن��اءة  ب��روح��ي��ة  الق�شايا  ه���ذه 
ومراعاة  امل�شرتكة  امل�شالح  اأ���ش��ا���س 

ال�شيادة لكال اجلانبني".

زيباري: �لعر�ق بحاجة �إىل �ملياه

�صاحلي:طهران حتاول الإفادة من 
ثورات ال�صرق الأو�صط

نواب الرئي�ش يف �صلة واحدة.. ودولة القانون: اخلزاعي اأول

 �أربيل/ �ملدى

اأعلنت وزارة �شحة اإقليم كرد�شتان 
عن�شرًا   125 ت�شمم  ع��ن  ال���ع���راق 
تناولهم  اإث��ر  البي�شمركة  ق��وات  يف 
�شالح  وغ��ري  ال�شنع  اإي���راين  للنب 

لال�شتهالك الب�شري.
اأم�س  لها  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
االأربعاء اإن "125 عن�شرًا يف قوات 
البي�شمركة اأ�شيبوا بالت�شمم، اأم�س 
�شمال  �شوران،  ق�شاء  االأربعاء، يف 
نقلهم  تطلب  مم��ا  اأرب��ي��ل،  حمافظة 
م�شريًا  ملعاجلتهم"،  امل�شت�شفى  اىل 

فيما  امل�شابني  ح��ال��ة  "حت�شن  اىل 
بعد ومغادرتهم امل�شت�شفى".

طبيني  "فريقني  اأن  البيان  واأ�شاف 
�شوران  ق�����ش��اء  اإىل  اإر���ش��ال��ه��م��ا  مت 

للتاأكد من اأ�شباب االإ�شابة".
ق�شم  م�شوؤول  اأك��د  اأخ��رى  جهة  من 
�شوران  م�شت�شفى  يف  االإح�����ش��اء 
نيوز"،  ل�"ال�شومرية  �شتوين  اأحمد 
اىل  ي���ع���ود  االإ����ش���اب���ة  "�شبب  اأن 
االإي���راين  ال��ل��نب  م��ن  ن��وع��ًا  تناولهم 
منتهي  وه����و  "نيكني"،  ي�����ش��م��ى 
مكان  يف  حفظه  ب�شبب  ال�شالحية 

غري مالئم".

لنب اإيراين ي�صمم 120 
جنديا يف اربيل

العراقية "م�صتفزة" من رفع 
حواجز الزيتون 

 بغد�د/ ه�سام �لركابي

حني  ع��الوي  اإي��اد  العراقية  زعيم  مقر  ا�شتهدفت  اأنها  بغداد  عمليات  قيادة  نفت 
قررت رفع احلواجز الكونكريتية من �شارع الزيتون ببغداد اأم�س.

�شهور،  عدة  قبل  اتخذ  احلواجز  تلك  اإزال��ة  ق��رار  اإن  للمدى  امني  م�شدر  وق��ال 
العملية تتم من قبل االأجهزة االأمنية وفق تقديرات الو�شع االأمني يف كل  وان 

منطقة.
ونفى امل�شدر الذي ف�شل عدم ذكر ا�شمه اأن عمليات بغداد �شرعت باإزالة احلواجز 

من �شارع الزيتون الذي ي�شم مقر عالوي وحركة الوفاق، كا�شتهداف للعراقية.
من جهتها، اعتربت العراقية اأن قيام قوات من قيادة عمليات بغداد برفع احلواجز 
يف  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  اإقحام  ببغداد  قائمته  رئي�س  مقر  اأم��ام  من  االإ�شمنتية 
اخلالفات ال�شيا�شية، جمددة رف�شها الت�شويت على مر�شحي الوزارات االأمنية 

قبل ح�شول توافق �شيا�شي عليها بني الكتل.
اأجرتها  ات�شاالت  "بعد  اإن��ه  الدملوجي  مي�شون  القائمة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
القائمة مع قيادة عمليات بغداد متكنت من اإيقاف عملية رفع احلواجز، واالتفاق 

على تن�شيق قيادة العمليات مع حماية مقر رئي�س القائمة العراقية".

 عن �لو��سنطن بو�ست

يبدو  الدن،  بن  مقتل  من  واح��د  اأ�شبوع  بعد 
ان نائبه اأمين الظواهري هو املر�شح االأقوى 
خلالفته يف زعامة القاعدة. اال ان انتفا�شات 
داخل جمموعة  والتغيريات  االأو�شط  ال�شرق 
اآخر: قرار بعدم  القاعدة ت�شري اىل �شيناريو 
االإرهابيني  اأكر  حمل  ليحل  اأبدا  احد  تعيني 

املطلوبني يف العامل.
يقول املحللون من املحتمل ان يعتمد اختيار 
اخلليفة على روؤية هذه املنظمة االإرهابية اىل 
اأهدافها واأ�شبقياتها يف عهد ما بعد بن الدن. 
العربي  ال��ع��امل  يف  تاأججت  ال��ت��ي  ال��ث��ورات 
اإلهامها من  املا�شيني، ت�شتمد  ال�شهرين  خالل 

الدينية  الدولة  من  ولي�س  الغرب  دميقراطية 
التي تن�شدها القاعدة. هذه املنظمة اأ�شبحت 

غري مركزية ومعر�شة للنزاعات الداخلية.
وي�شت  كلية  مدير  �شوير،  ريد  العميد  يقول 
بوينت يف نيويورك،"يجب ان نبداأ بال�شوؤال 
– هل ميكن ا�شتبدال بن الدن ؟". كتبت ريتا 
ت��ق��ري��ر ملجموعة  دي��ف��ون يف  ك��ات��ز وج��و���س 
ا���ش��ت��خ��ب��ارات )���ش��اي��ت( ال��ت��ي ت��راق��ب �شبكة 
القاعدة  ان  املوؤكد  غري  من  "يبدو  اجلهاديني 
ما  الدن،  بن  عن  بديل  ت�شمية  اىل  �شتحتاج 
دامت املجموعة ت�شتطيع اال�شتمرار باإ�شدار 
للمجتمع  دليال   �شتبقى  فانها  ال��ر���ش��ائ��ل.... 

اجلهادي العاملي".
القاعدة  اخ��ت��ارت  م��ا  "اذا  �شوير  واأ���ش��اف 

االأول  خيارها  ه��و  ال��ظ��واه��ري  ف��ان  خليفة، 
الأنه اأم�شى فرتة طويلة نائبا لنب الدن ولديه 

خربة اأطول من املر�شحني ال�شباب".
الذين  من  القليل  هناك  ان  املحللون  ويقول 
هو  ال��ظ��واه��ري  علنا.  حت��دي��ه  يف  ي��رغ��ب��ون 
ط��ب��ي��ب م�����ش��ري ي��خ��ت��ف��ي يف م���ك���ان م���ا يف 
اجلهاد  جمموعة  اأ�ش�س  قد  ك��ان  الباك�شتان. 
االإ�شالمي امل�شري الذي كان مكر�شا لالإطاحة 
مع  اندماجها  قبل  م��ب��ارك  ح�شني  بحكومة 
تنق�شه  ال��ظ��واه��ري  ان  اال  ال��ق��اع��دة.  تنظيم 
اجلاذبية ال�شخ�شية التي كان بن الدن يتمتع 
يعتربونه  القاعدة  اأف��راد  بع�س  ان  كما  بها، 

مديرا م�شغرا.
ماألوف لدى  انه غري  وهناك دالئل ت�شري اىل 

بع�س دوائر املنظمة. احد املناف�شني هو ابو 
يحيى الليبي، وهو ليبي يعمل قائدا للقاعدة 
يف افغان�شتان، كان قد هرب من قاعدة باغرام 
اجلوية االمريكية يف افغان�شتان عام 2005 
تن�شرها  التي  الفيديو  اأف��الم  يف  يظهر  بداأ  و 

املجموعة االإرهابية.
االح��ت��م��ال االآخ����ر ه��و ���ش��ي��ف ال���ع���دل، وهو 
�شفارتي  تفجري  يف  ل����دوره  متهم  م�����ش��ري 
الواليات املتحدة يف تنزانيا وكينيا يف 7 اآب 
1998 والتي راح �شحيتها 224 �شخ�شا. اال 
وافتقاره  الظواهري  مع  الوثيقة  عالقاته  ان 
اىل املوؤهالت من املحتمل ان تبعده عن قيادة 

املجموعة.
 ترجمة �ملدى

مر�سحون مناف�سون لأمين ل يتمتعون مبوؤهالته بعد �سنو�ت من �خلربة
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