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العراق

ّ
يؤججها ّالرفض السعودي
دم
ام
حم
من
مخاوف
ّ

والدة الحكومة رهن مشاركة «العراقية» ...أو تفككها
تعرقلها السعودية ،عبر القائمة
تفاهمات العراق ُ ّ
«العراقية» التي تعد مشاركتها بالحكومة ضرورة إلكسابها
الصفة امليثاقية .الجهود كلها تستهدف إقناع إياد عالوي
بالتعاون ،وإال يصبح فرط عقد «العراقية» أمرًا واجبًا
إيلي شلهوب
تتجه العيون كلها ،ف��ي املنطقة والعالم،
ه��ذه األي� ّ�ام نحو ال �ع��راق ،حيث ال��وض��ع ال
يزال متشنجًا ،رغم تسليم الجميع بوجود
توافق أميركي إيراني انضمت إليه سوريا
من أجل التجديد لنوري املالكي على رأس
الحكومة .مصدر التشنج يعود باألساس
إل��ى رف��ض السعودية لهذا ال�ت��واف��ق ،على
امل� �س� �ت ��وى اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ،وت �ش �ب ��ث القائمة
العراقية بمواجهته على املستوى الداخلي،
إلى الحد الذي بدأ فيه البعض يتحدث عن
مخاوف من حمام دم جديد ،في إشارة إلى
موجة من «التفجيرات اإلرهابية».
ح��ال معطوفة على ما ج��رى خ�لال الفترة
امل��اض �ي��ة ف��ي ك��ل م��ن ال �ب �ح��ري��ن والكويت
ّ
معنية
ول �ب �ن��ان ،دف �ع��ت م �ص ��ادر ن�ج�ف�ي��ة
إل ��ى ط ��رح م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت �س ��اؤالت من
م�ث��ل :ه��ل ق��رر ال�س�ع��ودي��ون ق�ل��ب الطاولة
ف ��ي ال� �س ��اح ��ات ك �ل �ه��ا ردًا ع �ل��ى الصفعة
ال�ت��ي تلقوها ف��ي ال �ع��راق؟ ه��ل ه��ي رسالة
ل�لأم �ي��رك �ي�ين واإلي ��ران� �ي�ي�ن ت �ق��ول ل �ه��م :لن
تحكموا العراق من دوني؟ ما يجري حاليًا
على هذه الساحات مقدمة ملاذا؟
وت� �ن� �ق ��ل م � �ص � ��ادر ع ��راق � �ي ��ة م ��وث ��وق ��ة عن
م�س��ؤول أم�ي��رك��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى ق��ول��ه إن
أسبوعني برسالة
«السعوديني بعثوا قبل ّ
إل��ى اإلدارة ّاألم�ي��رك�ي��ة ي�ح��ذرون�ه��ا م��ن أن
امل��ال �ك��ي ي�م��ث��ل خ �ط �رًا ع�ل��ى األم ��ن القومي
األم �ي ��رك ��ي ،م�ط��ال�ب�ين ل �ي��س ف �ق��ط بسحب
تأييد التجديد له ،بل العمل على الحؤول
دون ذل� � � ��ك» .وأض� � � ��اف إن «م �ص �ي ��ر هذه
ّ
ال��رس��ال��ة ك��ان األدراج .ل��م ي��ؤخ��ذ ب ��أي من
محتواها» ،مشيرًا إلى «تأييد األردن لهذا
الخيار وحماسة تركية له».
امل� �ص ��ادر ال�ن�ج�ف�ي��ة ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر تؤكد
«وج � ��ود ت �ف��اه��م أم �ي��رك��ي إي ��ران ��ي سوري
على املالكي .لكن ،هل هذا يعني أن مسألة
ع � ��ودة امل��ال �ك��ي ق ��د ُح �س �م��ت؟ ال ي � ��زال من
املبكر تأكيد ذلك» ،موضحة أنه «ال يمكن
تأليف حكومة م��ن دون مشاركة القائمة
ال �ع��راق �ي� ّ�ة ألن �ه��ا س �ت �ك��ون غ �ي��ر ميثاقية.
أي��ن ا ّل�س��ن��ة م��ن أص �ح��اب ال ��وزن الشعبي؟
ال ح��ل إال بمشاركة العراقية أو بانفراط
عقدها وانضمام بعض مكوناتها السنية

ما قل
ودل
قالت صحيفة «فايننشال
تايمز» أمس ،إن دول الخليج
العربية أنفقت  123مليار دوالر
على «واحدة من أكبر عمليات إعادة
التسلح في التاريخ في وقت السلم».
وأشارت إلى «أن السعودية ستستأثر
بما قيمته  67مليار دوالر من هذا
الحشد العسكري لشراء أسلحة من
ّالواليات املتحدة في إطار اتفاق
وفر دفعة قوية لصناعة الدفاع
األميركية» .ونسبت إلى مصدر
سعودي قوله إن «الهدف السعودي
هو توجيه رسالة خاصة إلى
اإليرانيني بأن لدينا تفوقًا جويًا
ً
كامال عليهم».
(يو بي آي)

«هي
األساسية إل��ى الحكومة» .وتضيف
ً
معركة كسر عظم بني الخيار العربي ممثال
ب��ال�س�ع��ودي��ة وم �ص��ر وال � ��دول ال �ت��ي تدور
ف��ي فلكهما ،وال�خ�ي��ار اإلي��ران��ي األميركي
املدعوم سوريًا».
م �ص��ادر ق�ي��ادي��ة ف��ي دول ��ة ال �ق��ان��ون ،تبدو
أيضًا غير متفائلة ،تقول «هناك محاوالت
للتملص من االلتزامات» .وتضيف «يبدو
ال��وض��ع ك��أن��ه ت�م��ري��ر ل �ل��وق��ت .السعودية
غ�ي��ر راض �ي��ة .وض�ع�ه��ا ح ��رج وت �ح��اول أن
ت��رب��ك ال ��وض ��ع ف ��ي أك �ث��ر م ��ن س ��اح ��ة .هذا
على املستوى اإلقليمي ،أما على املستوى
ال��داخ �ل��ي ف ��إن ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��راق �ي��ة ال تزال
تعمل على تقويض التسوية ،كذلك يفعل

املجلس األع�ل��ى ،رغ��م أن��ه أخ��ذ على نفسه
تعهدًا بالسير في هذه التفاهمات».
وف ��ي ق��راء ت �ه��ا ل�ش�ب��ه اإلج� �م ��اع اإلقليمي
وال��دول��ي على املالكي «ال��ذي ل��م يكن أحد
ي��ري��ده أو ب��األح��رى يفضله ال ف��ي الداخل
وال ف��ي ال�خ��ارج» ،تقول امل�ص��ادر النجفية
إن ��ه «األك �ث ��ر م�ل�اء م��ة إلي � ��ران ،وخصوصًا
م ��ن ح �ي��ث م �ح��ارب �ت��ه ل �ل �م �ش��روع العربي
(السعودي املصري) في العراق .أهدافهما
ت�ت�م��اه��ى ف��ي الوع �ي �ه �م��ا ،وي�ع�م��ل املالكي

السعوديون
ّ
حذروا واشنطن بأن
ّ
يمثل خطرًا على
المالكي
ّ
األمن القومي األميركي

ع�ل��ى تحقيقها م��ن ت�ل�ق��اء ن�ف�س��ه ،م��ن دون
طلب أي مكافأة من إيران ،خالفًا للمجلس
األع �ل��ى وال �ت �ي��ار ال� �ص ��دري» .وت�ض�ي��ف إن
«واشنطن اقتنعت ب��أن مرشحها املفضل
إياد عالوي ال يمكنه الوصول إلى رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة ب�ف�ع��ل ال�ف�ي�ت��و اإلي ��ران ��ي .الوقت
يجري لغير مصلحتها ،هي بحاجة إلى
غطاء أمني النسحابها من ال�ع��راق ،والى
قطوع
إنجاز سياسي يساعدها على إمرار
ً
انتخابات الكونغرس .ليس لديها أصال
مشكلة ج��دي��ة م��ع امل��ال�ك��ي ،ال ��ذي تعتبره،
ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ،إس�لام �ي��ًا ،ول �ك��ن على
الطريقة األردوغ��ان �ي��ة ق��ادر على تحجيم
املؤسسة الدينية في العراق».
ف��ي خ�ض��م ه��ذه امل�ع�م�ع��ة ،خ��رج��ت القائمة
ّ
«العراقية» بعرض ،قالت إن األكراد يقبلون
ب��ه ،ويفيد ب��أن يتولى ع��ادل عبد املهدي
رئاسة الحكومة بعد تقليص صالحياتها،
على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة
ال �ع ��راق �ي ��ة ،ورئ ��اس ��ة ال� �ب ��رمل ��ان م ��ن حصة
األك � � ��راد ،ف ��ي خ �ط��وة ت��زام �ن��ت م ��ع حديث
للرئيس ج�لال الطالباني عن أن الرئاسة

تقليص صالحيات رئيس الحكومة وتسليم كركوك لألكراد مطلبان تعجيزيان (ثائر السوداني ــ رويترز)

منصب قابل للتفاوض ،في مقابل تطبيق
امل��ادة  140من الدستور املتعلقة بكركوك،
وعن مبادرة كردية لم تتضح معاملها.
وتقول مصادر دولة القانون «ليس ثابتًا
أن هناك مبادرة كردية .هناك أطراف كردية
تعمل في ه��ذا االت�ج��اه أو ذاك .الطالباني
خرج من عنده من ينفي أن يكون قد قال إن
منصب الرئاسة قابل للتفاوض في مقابل
تطبيق امل ��ادة  .»140وت�ض�ي��ف إن رئيس
إقليم كردستان مسعود «البرزاني اتصل
بنا ونفى أن يكون قد قدم عرضًا كهذا أو
أن يكون طالب بتقليص ًصالحيات رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء .أص �ل��ا م �ج��رد املطالبة
ب�ت�ق�ل�ي��ص ال �ص�ل�اح �ي��ات ي �ع �ن��ي أن هناك
تسليمًا بأن رئاسة الحكومة ستؤول إلى
املالكي».
امل�ص��ادر النجفية املعنية ت��رى في كل من
مطلب تقليص صالحيات رئاسة الحكومة
وتسليم ك��رك��وك ل�لأك��راد بأنه «تعجيزي.
األول ألن��ه ب�ح��اج��ة ال��ى ت�ع��دي��ل دستوري
ال يمكن أن يحصل من دون حكومة ،فيما
ال �ث��ان��ي ال ي�م�ك��ن أح � �دًا أن ي�ق�ب��ل ب��ه مهمًا
ك ��ان امل �ق��اب��ل» .وت�ض�ي��ف «ال ي�م� ّك��ن قراءة
دعوة فؤاد معصوم ،رئيس السن الكردي
للبرملان ،إلى انتخاب رئيس للجمهورية
ورئيس ملجلس ال�ن��واب قبل االت�ف��اق على
اس ��م رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة إال ت�س�ل�ي��م كردي
باملالكي رئيسًا للحكومة».
وك��ان��ت م �ص��ادر م�ن�خ��رط��ة ف��ي «املساعي
الحميدة» الرامية إلى تذليل العقبات بني
األط � ��راف ال �ع��راق �ي��ة ق��د أك ��دت أن «مشكلة
انتهت.
ُاملجلس األع�ل��ى يمكن ال�ق��ول إنها ُ ّ
وحلت
عقد اجتماع قبل أكثر من أسبوع
امل� �س ��أل ��ة .ج �م��اع��ة امل �ج �ل��س مهجوسون
بالتفاصيل .ناقشوا آلية اختيار مرشح
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي ل��رئ��اس��ة ال � � ��وزراء من
ضمن التحالف .كانوا يطالبون باإلجماع
أو بالحد األدنى موافقة  80في املئة .قبلوا
أخيرًا بـ  65في املئة».
مصادر دول��ة القانون ت��رى أن «حتى هذا
ال��رق��م غ�ي��ر م�ق�ب��ول بالنسبة ال�ي�ن��ا .اآللية
املنطقية هي النصف زائ�دًا واح�دًا .بالحد
األقصى  60في املئة ،وال نرضى بأكثر من
هذه النسبة .لكن هذا املوضوع لم ُيبحث
ّ
املعنية».
بعد بني األطراف
امل� �ص ��ادر ال �ن �ج �ف� ّ�ي��ة ال �ق��ري �ب��ة م ��ن املجلس
األع � �ل� ��ى ت � �ق ��ول إن ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س «قاوم
ال�ض�غ��وط اإلي��ران �ي��ة واألم�ي��رك�ي��ة لإلتيان
ب��امل��ال �ك��ي وض� �غ ��وط ال� �ش ��ارع ال � ��ذي يريد
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ألك �ث ��ر من
خمسة أشهر .ماذا يسعه أكثر من ذلك؟ هو
يدرس خياراته اآلن وسيبني على الشيء
مقتضاه».

ّ
نجاد يحذر واشنطن :أي حرب ضدنا ستكون بال حدود
دع��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،م�ح�م��ود أحمدي
ن � �ج ��اد ،م ��ن ن� �ي ��وي ��ورك أم� � ��س ،الواليات
امل �ت �ح��دة إل ��ى ع ��دم ال � ّت��دخ��ل ف��ي الشؤون
الداخلية ل�ب�لاده ،م�ح��ذرًا من أن أي حرب
تشنها على إيران ستكون «بال حدود».
وق � ��ال ن� �ج ��اد ،أث� �ن ��اء ل �ق ��اء م ��ع مسؤولي
ال �ص �ح��اف��ة األم �ي��رك �ي��ة ال��ذي��ن استقبلهم
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،إن «الخطوة األول��ى (م��ن جانب
الحكومة األميركية) هي تغيير موقفها.
وم��ا دام ��ت ستسعى إل��ى ال�س�ي�ط��رة على
ال�ش��رق األوس ��ط وإي� ��ران ،ف��إن املشكلة لن
تجد تسوية لها .وعلى الواليات املتحدة
أن ال ت� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال� � �ش � ��ؤون اإليرانية
والشرق األوسط».
وح� � ��ذر ن� �ج ��اد م ��ن أن أي ح � ��رب تشنها
الواليات املتحدة على إيران ستكون «بال
ح � ��دود» ،ح�س�ب�م��ا ن�ق�ل��ت وس��ائ��ل اإلعالم
األميركية.
وأض ��اف ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن «مصلحة
ال �ش �ع��ب األم �ي��رك��ي ه��ي ف��ي ال �ت �ف��اه��م مع
إي � � ��ران» ،م �ش ��ددًا ع �ل��ى اس �ت �ع��داد طهران

الستئناف املفاوضات في امللف النووي
م ��ع ال � � ��دول ال �ك �ب ��رى ف ��ي م �ج �م��وع��ة 1+5
(ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة وروس � �ي� ��ا والصني
وبريطانيا وأملانيا).
وفرنسا
ً
وتابع نجاد ،قائال« :لقد كنا على الدوام
م�س�ت�ع��دي��ن مل �ف��اوض��ات .وال �ي ��وم ن ��رى أن
امل �ب��اح �ث��ات ي�م�ك��ن أن ت �ب��دأ ف��ي مستقبل
قريب» بشأن امللف النووي.
وف��ي خطاب ألقاه في األم��م املتحدة ،قال
ن�ج��اد« :اآلن وق��د ب��ات ال�ن�ظ��ام التمييزي
ل�ل��رأس�م��ال�ي��ة وال�ت�س�ل��ط ي��واج��ه الهزيمة
ويقترب من نهايته ،ف��إن مشاركة كثيفة
الحترام العدالة والعالقات املزدهرة هي
أمر أساسي».
وب��دا أن ه��ذا الخطاب ل��م يشهد مقاطعة
غربية كما جرت العادة في كل سنة .لكن
ترجمته الفورية لم تكن متزامنة ،ما دفع
نجاد إلى التوقف مؤقتًا عن إلقاء كلمته،
النتقاد عمل املترجمني.
وك��ان الرئيس اإليراني قد ندد بـ«صمت
وس��ائ��ل اإلع� �ل��ام» ع��ن ق�ض�ي��ة األميركية
التي تعاني إعاقة عقلية ،تيريزا لويس،

الصادر بحقها حكم باإلعدام ملشاركتها
في قتل زوج�ه��ا ،مقارنًا وضعها بوضع
اإلي��ران�ي��ة سكينة محمد اشتياني ،التي
ش ��ارك ��ت ب �ق �ت��ل زوج� �ه ��ا أي �ض ��ًا واتهمت
بالزنى ،الفتًا إل��ى أن « 53ام��رأة ينتظرن
إعدامهن في الواليات املتحدة».
في املقابل ،رأت الواليات املتحدة أن إيران
ّ
عدلت معايير التوصل إلى اتفاق محتمل
لتبادل الوقود النووي ،وأن أي مفاوضات
ج��دي��دة يجب أن تأخذ ف��ي االعتبار هذه
الشروط الجديدة.
وردًا ع �ل ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رن ��ام ��ج النووي
اإلي��ران��ي ،علي أك�ب��ر ص��ال�ح��ي ،ال��ذي دعا
االث �ن�ين إل ��ى اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات «في
أقرب فرصة» للتوصل إلى اتفاق لتبادل
ال� ��وق� ��ود ،ق� ��ال وزي � ��ر ال �ط ��اق ��ة األميركي،
ستيفن شو ،على هامش أعمال الجمعية
ال�ع��ام��ة ل�ل��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة الذرية
ف��ي فيينا« :ل��م يقبلوا عرضنا وحصلت
أم��ور كثيرة م��ذ ذاك غ�ي��رت ال��وض��ع على
األرض».
في هذه األثناء ،قال املتحدث باسم وزارة

ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ي�ل�ي��ب كراولي،
إن وزي��رة الخارجية ،ه�ي�لاري كلينتون،
ناقشت خالل لقائها مع نظيرها الصيني،
يانغ جياشي ،امللف اإليراني.
ونفى كراولي أن تكون كلينتون قد دعت
ف��ي م�ق��اب�ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال�س�ب��ت املاضي
إل��ى تغيير ال�ن�ظ��ام ف��ي إي ��ران ،ح�ين دعت
املسؤولني ،إلى تسلم زمام األمور .وشدد
ع�ل��ى أن �ه��ا ك��ان��ت ت�ش�ي��ر ف�ق��ط إل ��ى عالقة
بعض أف��راد النظام بازدياد قوة الحرس
الثوري.
من جهته ،أكد الرئيس التركي ،عبد الله
غ��ول ،لصحيفة «وول ستريت جورنال»،
العقوبات
في نيويورك ،أن تركيا تلتزم
ّ
التي فرضها مجلس األمن على إيران ،إال
أنه أكد أن اإلجراءات االقتصادية العقابية
على طهران «غير منتجة».
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة ث ��ان � �ي ��ة ،ت �س �ل �م��ت الوحدة
ال�ج�ي��وف�ض��ائ�ي��ة ف��ي ق ��وات ح��رس الثورة
اإليرانية ،الدفعة األولى من الجيل الثالث
لصواريخ أرض ـــــ أرض «فاتح ـــ.»110
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

