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فتوجهت إلى هذا األخير ،من طريق ابنته
لبنى ،تشكو له ما يجري ،فما كان منه إال
أن ّ
طيب خاطرها وطمأنها إل��ى أن شيئًا
ل��ن يحصل ل�ه��ا م��ا دام ��ت تنفذ تعليمات
قحطان .عندها أدرك��ت أن��ه ال��رأس املدبر.
ومل��ا كانت التفجيرات تستهدف الشيعة،
لم تجد هي الشيعية مفرًا من التوجه إلى
األجهزة األمنية لإلبالغ عما يجري.
وت�ف�ي��د امل �ص��ادر نفسها ب��أن «م�ل��ف إدان��ة
ال �ه ��اش �م ��ي اك �ت �م ��ل ووض � � ��ع ف� ��ي ت �ص��رف
امل��ال�ك��ي ،قبل زي ��ارة ه��ذا األخ�ي��ر للواليات
املتحدة ،لكنه تريث في تحريكه بانتظار
خ��روج ال�ق��وات األميركية م��ن ال �ع��راق ،كي
ال ت �س �ب��ب خ �ط��وة ك �ه��ذه إث� � ��ارة امل �خ��اوف
األميركية مما سيكون عليه ال��وض��ع في
بالد الرافدين بعد الرحيل عنها».
أما بشأن مصير الهاشمي ،فترى املصادر
ً
أن أم��ام��ه ح�ل�ا م��ن اث �ن�ين :إم��ا ال �ع��ودة إل��ى
بغداد والخضوع ملحاكمة تعهد التحالف
ال��وط �ن��ي ال �ع ��راق ��ي أن ت �ك��ون ن��زي �ه��ة وأن
يفصل في خاللها القضائي عن السياسي
ُ
ال� ��ذي س��ت �ح��ل م�ش�ك�ل�ت��ه ف��ي إط� ��ار م��ؤت�م��ر
املصالحة الوطنية .وإم��ا أن يبقى خ��ارج
ال� � �ع � ��راق ،وه � ��و خ� �ي ��ار ت� � ��راه األف � �ض� ��ل ل ��ه؛
ل�ك��ون األدل ��ة ال�ت��ي تدينه ق��وي��ة بما يكفي
لتضمن ال�ح�ك��م ب��إع��دام��ه ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
امل�ل�ف��ات امل��وج��ودة ت �ط��اول أك�ث��ر م��ن زعيم
م��ن القائمة «ال�ع��راق�ي��ة» ستفتح ملفاتهم
ٌّ
في حينه .بالنسبة إلى صالح
جميعًا كل ُ
املطلك ،ال��ذي أق�ص��ي بالتزامن م��ع إص��دار
مذكرة االعتقال بحق الهاشمي ،فبحسب
مقربني م��ن نائب رئيس مجلس ال��وزراء،
يجري البحث عن دور له من خ��ارج إطار
نوري املالكي ،مشيرة إلى أن «االتجاه هو
نحو تسميته نائبًا لرئيس الجمهورية،
م ��ا ي �س �م��ح ل ��ه ب��االح �ت �ف��اظ ب �م��وق��ع رف�ي��ع
املستوى في الدولة من دون أن تكون له أي
عالقة مباشرة برئيس الحكومة ،ما يحول
دون االح�ت�ك��اك بينهما» .ويضيف ه��ؤالء
أن خطوة كهذه تنتظر املصالحة الوطنية
التي يبدو أن البحث الجدي حولها مؤجل
إلى ما بعد القمة العربية أواخر آذار.

يهدد بالقمة العربية
عالوي ّ

أما في ما يتعلق بزعيم الكتلة «العراقية»
إي��اد ع�لاوي ،ف��إن مصادر إقليمية معنية
مباشرة بامللف العراقي تنعى مستقبله
ال�س�ي��اس��ي .ه��ي ت ��رى أن ��ه «ل ��م يستفد من
أي م��ن ال ��دروس امل��اض�ي��ة ،وال ي��زال مصرًا
على أن ُي�ل��دغ م��ن الجحر نفسه ك��ل م� ّ�رة».
وتضيف أن «املالكي لن يعطيه شيئًا؛ ألنه
ي ��رى أن ع�ل�اوي اخ �ت��ار دور ال �ع��ام��ل على

إف �ش��ال ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،م�ت�ك�ئ��ًا على
بعض ال��دول اإلقليمية كالسعودية ،بعد
ركونه إلى الوعود األميركية» .وتوضح أن
«األميركيني ي��وم ك��ان��وا ينشرون عشرات
اآلالف من الجنود في العراق لم يتمكنوا
من أن يعطوه شيئًا ،فكيف يراهن عليهم
ب �ع��د ان �س �ح��اب �ه��م ال ��ذل� �ي ��ل م ��ن ال � �ب�ل��اد؟».
وت�ت��اب��ع« :ل�ق��د وض��ع بيضه ك�ل��ه ف��ي سلة
ال �س �ع��ودي��ة .أخ �ط��أ ف ��ي ق � ��راءة ال �ت �ط��ورات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة أك �ث��ر م ��ن م � ��رة ،وف � ��رط بنفسه
وبجماعته التي بدأت التصدعات تأكلها،
وخاصة حركة الوفاق التي يتزعمها».
وتؤكد هذه املصادر أن «القائمة العراقية،
ال �ت��ي ت �ش��رذم��ت إل ��ى ع ��دة ق ��وائ ��م ،تبحث

التحالف» كتلتان :بدر
والعصائب والفضيلة،
والدعوة والصدريون
ومعهما المجلس إال إذا
المالكي يرفض استقبال
عالوي والنجيفي
والحكيم الذين ردوا برفض
المادة  36من الموازنة

ع ��ن رئ �ي��س ج��دي��د ل �ه ��ا» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
«ال �ح��دي��ث ف��ي ال �غ��رف امل�غ�ل�ق��ة ي�ش�ي��ر إل��ى
اتجاه نحو مبايعة أسامة النجيفي بهذا
املوقع ،مع تعبير واضح عن استياء عراقي
إقليمي من تحريض ع�لاوي على سوريا
والرئيس بشار األس��د ،وخاصة في إيران
ح �ي��ث ال �ت �س��اؤل أن ع�ل��اوي ف �ع��ل ذل ��ك مع
نظام األسد الذي تربطه به عالقة عمرها
عشرات السنني ،فكيف يضمن املسؤولون
اإليرانيون وفاءه وصداقته».
وتكشف هذه املصادر عن أن بعض أركان
«العراقية» تعهدوا لها في خالل الشهرين
املاضيني أنه ستكون لها مواقف إيجابية
م��ن ط �ه��ران ،مشيرة إل��ى أن ع�ل�اوي نفسه
أبدى استعداده لزيارة العاصمة اإليرانية
ال�ت��ي رف�ض��ت استقباله ،آخ��ذة عليه على
وجه الخصوص مواقفه في الغرف املغلقة

م ��ن س ��وري ��ا .وت ��ؤك ��د أوس � ��اط امل��ال �ك��ي أن
مؤتمر املصالحة امل��وع��ود ل��ن ي�ك��ون على
الذين
ما يشتهي بعض أركان «العراقية»َ ِّ ُ ،
يطالبون بتطبيق اتفاق أربيل الذي ألفت
الحكومة ً
بناء عليه ،وأهم ما فيه بالنسبة
إلى ه��ؤالء ،أن يكون الحكم بالتوافق وأن
ُيستحدث منصب رئيس املجلس الوطني
ل �ل �س �ي��اس��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا م��ع
صالحيات ُ
ويعطى لعالوي ال��ذي يطالب
أيضًا بأن يسمي هو وزير الدفاع.
وت � ��وض � ��ح ه � � ��ذه األوس � � � � � ��اط أن امل� �ل� �ف ��ات
امل �ط��روح��ة ع �ل��ى امل �ص��ال �ح��ة س�ت�ش�م��ل كل
القضايا الخالفية م��ن ك��رك��وك واألراض��ي
امل� �ت� �ن ��ازع ع �ل �ي �ه��ا إل� ��ى ص�ل�اح �ي��ات امل��رك��ز
واألق��ال �ي��م إل ��ى ال��دس �ت��ور وت�ع��دي�لات��ه إل��ى
ت� ��وزي� ��ع ال� � �ث � ��روات وس �ل �ط ��ة ب � � ّ�ت ال �ع �ق��ود
النفطية وما إلى ذلك من أمور عالقة.
وي� �ق ��ول م �ق��رب��ون م ��ن ع �ل��اوي إن� ��ه يعطي
األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة م�ه�ل��ة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ه��ذا
الشهر إلجراء املصالحة ،وإال فإنه سيطرح
مطالبه على ط��اول��ة ال��زع�م��اء ال�ع��رب لدى
اجتماعهم في بغداد في القمة املنتظرة.

النجيفي :زعامة واعدة
ويبدو أن النجيفي نفسه بات يشعر بأن
عالوي قد أصبح عبئًا عليه .وهو يستعد،
على ما يفيد مقربون منه ،لقيادة القائمة
العراقية في ظل قبول إقليمي له مشروط
بترميم عالقته باملالكي .وتشير مصادر
إيرانية معنية بامللف العراقي إلى وجود
ارت �ي��اح ف��ي ط �ه��ران ح�ي��ال النجيفي ال��ذي
«أث� �ب ��ت اع �ت��دال��ه وح ��رص ��ه ع �ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة .م �ش �ك �ل �ت��ه ال ��وح� �ي ��دة أن � ��ه ل��م
يفصل بعد مساره كليًا عن مسار عالوي
والبعض من أركان العراقية ممن هم قاب
قوسني أو أدن��ى م��ن ال�خ��روج م��ن العملية
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» .ول � �ع ��ل أب � � ��رز ه � � ��ؤالء راف� ��ع
العيساوي الذي يبدو انه أبرم اتفاقًا أوليًا
مع النجيفي لخوض املعركة االنتخابية
املقبلة جنبًا إلى جنب.

املالكي والتحديات الثالثة
ي�ب�ق��ى أب ��و إس � ��راء ،ال� ��ذي ت�ج�م��ع األط� ��راف
العراقية واإلقليمية على أن��ه ،إن أراد أن
يبقى قويًا وأن يضمن عودته إلى كرسي
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ل��والي��ة ث��ال �ث��ة ،ع�ل�ي��ه أن
يتجاوز تحديات ثالثة :األول ،عالقته غير
السوية ب��األط��راف غير الشيعية .الثاني،
م � ��داواة ال �ع�لاق��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة غير
املستقرة .أما الثالث ،فوضع حلول ناجعة
ونهائية ملشكالت اإلدارة والحكم ،وخاصة
لناحية الفساد حيث بات العراق يتصدر

الئحة ال��دول األك�ث��ر ف�س��ادًا ف��ي العالم وال
يسبقه فيها إال الصومال.
وتشير هذه األطراف إلى أن «على املالكي،
بصفته ال��رق��م واح��د ف��ي ال�ح�ك��م ،أن يكون
ال��وع��اء الكبير ال��ذي يتسع للجميع ،وأن
ي �ك��ون ال ��راع ��ي وال �ح��اض��ن ل �ك��ل األط � ��راف
وال �ش �خ �ص �ي��ات م ��ن دون اس �ت �ث �ن��اءات ،ال
أن ي�ت�ص��رف ع�ل��ى غ ��رار م��ا ي�ف�ع��ل أح�ي��ان��ًا
بطريقة كيدية وشخصانية» ،الف�ت��ة إلى
أنه على سبيل املثال يرفض االجتماع بكل
م��ن ع �ل�اوي وال�ن�ج�ي�ف��ي ورئ �ي��س املجلس
األعلى العراقي ّ
عمار الحكيم .مشكلته مع
األول معروفة .ومع الثاني أن أحدهم نقل
إل�ي��ه ح��دي�ث��ًا مسيئًا إل�ي��ه ج��اء ع�ل��ى لسان
النجيفي ف��ي أح��د مجالسه ال�خ��اص��ة .أما
املشكلة مع الثالث ،فتبدو استمرارًا لحراك
املجلس األعلى في خالل املفاوضات على
تأليف الحكومة الحالية.
ومشكلة ع��دم ال�ت��وازن في عالقات املالكي
م ��ع ال ��زع ��ام ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة األخ � ��رى إن�م��ا
تنعكس على عمل الحكومة وعملية إعادة
اإلعمار على ما جرى في خالل التصويت
على موازنة الدولة أخيرًا .لقد أصرت الكتل
العراقية ،نكاية باملالكي ،على ع��دم إم��رار
املادة  36من املوازنة الخاصة باملدفوعات
اآلج �ل��ة ،م��ا أدى إل ��ى ت��وق��ف ك��ل امل�ش��اري��ع
ً
الكبرى في البالد بدءًا بالكهرباء ،وصوال
إلى الطرق واملياه والصرف الصحي.

الخريطة الجديدة
ت�ف�ي��د امل�ع�ل��وم��ات ال � ��واردة م��ن ب �غ��داد ب��أن
ال �ت��وازن��ات ال��داخ�ل�ي��ة وال �ح��راك اإلقليمي،
ّ
م �ص �ح��وب�ين ب �ت �ص��ل��ب امل ��ال� �ك ��ي ،ي��دف �ع��ان
امل � �ع ��ادل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ال � �ع � ��راق ن�ح��و
خ ��ري� �ط ��ة ج � ��دي � ��دة ،م � ��ن م� �ع ��امل� �ه ��ا ات� �ج ��اه
امل�ج�ل��س األع �ل��ى اإلس�ل�ام��ي إل ��ى امل�ب��اش��رة
بخطوات ّ
سرية للتحالف مع النجيفي في
االنتخابات املقبلة .كذلك األم��ر بالنسبة
إلى التيار الصدري ،الذي يبدو حتى اآلن
متمسكًا بتحالف استراتيجي مع املالكي.
لكن ال�ت�ي��ار إن ل��م يجد مقبولية لتحالف
ك�ه��ذا ُي��رج��ح أن يتجه نحو تشكيل حالة
م��ن ب�ع��ض األط � ��راف .ل�ك��ن ف��ي ح��ال نجاح
املالكي بتجاوز التحديات امل�ش��ار إليها،
فإن الحديث يجري حاليًا عن أن التحالف
ال��وط �ن��ي س�ي�خ��وض االن �ت �خ��اب��ات املقبلة
ب�لائ�ح�ت�ين :األول� ��ى ث�لاث�ي��ة ت�ض��م منظمة
بدر وعصائب أهل الحق وحزب الفضيلة،
فيما تضم الثانية ح��زب ال��دع��وة والتيار
الصدري واملجلس األعلى ،وإليهما الئحة
ك�ب�ي��رة ب��زع��ام��ة أس��ام��ة النجيفي وأخ��رى
كردية.

روسيا تعود للعراق
من البوابة السورية
تفيد م�ص��ادر إقليمية قريبة م��ن دمشق
وبغداد وطهران بأن املوقف الروسي من
األزم��ة السورية ال ينبع فقط من مقاربة
مبدئية تضع أمن دمشق كجزء من األمن
القومي الروسي ،بل هناك مكافأة ضخمة
ملوسكو تحصنها من أي إغ��راءات مالية
خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ل �ي �س��ت س� ��وى ع � ��ودة روس �ي��ا
ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع امل � �س � �ت ��وي ��ات ،ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ،إل ��ى ال �ع��راق
ال ��ذي أخ��رج��ت م�ن��ه ف��ي ع ��ام  2003بفعل
الغزو األميركي.
وت ��وض ��ح امل� �ص ��ادر ،ال �ت��ي ت�ش�ي��ر إل ��ى أن
طهران أدت دورًا مركزيًا في إرس��اء هذه
امل �ق��اي �ض��ة ،أن رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن ��وري
«امل ��ال� �ك ��ي أب� �ل ��غ ال� �ق� �ي ��ادة ال ��روس� �ي ��ة ق�ب��ل
ن �ح��و ش �ه��ر ب ��أن م��وق �ف �ه��ا م ��ن س ��وري ��ا ال
ُي �ث� ّ�م��ن ،وع �ل �ي��ه ن �ح��ن ح ��اض ��رون لتلبية
ك��ل مطالبكم م��ن ال �ع��راق .بموقفكم ه��ذا
كسبتمونا نحن .لكن ه��ذا املكسب يبقى
م �ش��روط��ًا ب �ع��دم إدخ� ��ال أي ت�ع��دي��ل على
موقفكم من األزمة السورية».
وت �ك �ش��ف ه� ��ذه امل� �ص ��ادر ع ��ن أن امل��ال �ك��ي
ه��و م��ن أبلغ األميركيني بهجرة عناصر
«القاعدة» من العراق إلى سوريا ،مشيرة
إل��ى أن ذل��ك ك��ان الخلفية ال�ت��ي استندت
إليها وزيرة الخارجية هيالري كلينتون
ع � �ن� ��د ح ��دي� �ث� �ه ��ا ع � ��ن رف � �ض � �ه� ��ا ت �س �ل �ي��ح
املعارضة السورية.

تقرير

إسرائيل« :حماس» تؤسس منظمة «إرهاب» جديدة
ذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت»،
أم� � � ��س ،أن ح� ��رك� ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
(ح �م��اس) ،أق��ام��ت ف��ي ق �ط��اع غ��زة منظمة
سرية ج��دي��دة ،أطلقت عليها اس��م «حماة
األقصى» ،وأوكلت إليها مسؤولية تنفيذ
ع�م�ل�ي��ات ض��د إس��رائ �ي��ل ،ب�ي�ن�ه��ا عمليات
ن�ف��ذت أخ �ي �رًا ،ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ق�ط��اع وشبه
جزيرة سيناء املصرية.
وب � �ح � �س� ��ب ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ،ت � ��رغ � ��ب ح ��رك ��ة
«حماس» في الظهور بصورة براغماتية
أمام املجتمع الدولي ،لكنها في موازاة ذلك
غير معنية باالبتعاد عن العمل العسكري
«وت��أس�ي��س ه��ذه املنظمة ه��و ال�ح��ل ال��ذي
أوجدته للحصول على األمرين معًا».

وأش � � � � ��ارت «ي� ��دي � �ع� ��وت أح � � ��رون � � ��وت» إل ��ى
أن «ح� �م ��اة األق� �ص ��ى أط �ل �ق��ت ف ��ي األش �ه��ر
األخ�ي��رة ص��واري��خ ووض�ع��ت ع�ب��وات على
ال � �ح� ��دود اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،م ��ن دون ات �ه��ام
حماس سياسيًا بذلك» .وقالت الصحيفة
إن «وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ح�م��اس،
ف�ت� ّح��ي ح �م��اد ،ي� ��رأس امل�ن�ظ�م��ة ال �ج��دي��دة،
وجند في صفوفها العشرات من الشبان
ال� ��ذي� ��ن ي � � َ�ع � � ّ�دون م� ��ن ال �ج �ي ��ل ال� �ث ��ان ��ي م��ن
نشطاء اإلره ��اب» .وأضافت الصحيفة أن
«النموذج الذي تعمل عليه املنظمة ،يقوم
على تخطيط بعيد املدى لتنفيذ عمليات
ن��وع�ي��ة ب�ب�ص�م��ة غ�ي��ر واض �ح��ة ،م��ا يعني
أن ��ه ل��م ي�ع��د ه �ن��اك امل��زي��د م��ن امل�ج�م��وع��ات

االعتباطية التي تنتظم بسرعة وتهاجم
دوريات الجيش اإلسرائيلي على الحدود،
كجزء من حرب استنزاف مستمرة .بل إن
العمليات يخطط لها بسرية وعلى مدى
زم �ن��ي ط��وي��ل ،وم �ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك ال�ع�ب��وات
ال �ت��ي اك �ت �ش �ف��ت ق �ب��ل ن �ح��و ش �ه��ر ون�ص��ف
على الحدود اإلسرائيلية املصرية ،وكانت
م �ع��دة الس �ت �ه��داف م�ن��اط��ق م�ك�ت�ظ��ة داخ��ل
إسرائيل» .وتضيف «يديعوت أحرونوت»
أن� ��ه ض �م��ن إط � ��ار ن �ش��اط امل �ن �ظ �م��ة ،ي�ع�م��ل
عناصر م��ن حماس على توثيق منهجي
ل�ح��رك��ة ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ع�ل��ى ام�ت��داد
ال � �ح� ��دود امل� �ص ��ري ��ة ،وك ��ذل ��ك ع �ل��ى ط��ري��ق
ُ
إي�ل��ات ،وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت �ج� َ�م��ع بفضل

الرصد تقود نحو اإلعداد لسلسلة «خطط
ج��اروري��ة م�غ�ل�ق��ة» لتنفيذ ع�م�ل�ي��ات ،مثل
«خ �ط��ف ج �ن��دي أو ض��اب��ط أو شخصية
عامة م��ن املستوطنني ،وتهريب مخربني
إل��ى إس��رائ�ي��ل ،وإط�ل�اق ص��واري��خ مضادة
للدروع على الحدود ،والتسلل إلى املواقع
ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» .وق� ��ال� ��ت إن ��ه
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ت��واص��ل ح �م��اس ال �ت��زود
ب ��ال� �س�ل�اح؛ إذ س �ج��ل ف ��ي  ،2011ت�ه��ري��ب
ق��ذائ��ف إل ��ى ال �ق �ط��اع ،ب�ح�ج��م م �ض��اع��ف 7
مرات قياسًا بعام  ،2010وعدد الصواريخ
امل�ض��ادة للمدرعات قفز  40باملئة ،وع��دد
صواريخ الغراد ازداد بنسبة  25باملئة.
(األخبار)

مقاوم من حماس يشارك في عرض عسكري في
غزة (ابراهيم أبو مصطفى  -رويترز)

