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العراق

المالكي :كل البالء من السعودية وقطر

وأض� � � � � � ��اف ل� � � � �ـ«األخ� � � � �ب � � � ��ار» أن إج � � � ��راء
االنتخابات الرئاسية في ظل التحصني
والعزل السياسي ملبارك ومرسي يحيط
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس �ي ��ة ب �ش �ب �ه��ة ع��دم
دستورية قد تكون محل طعون وأحكام
تاريخية في األيام القادمة.
إل��ى ذل��ك( ،األن��اض��ول) ب��دأ وزي��ر ال��دف��اع
عبدالفتاح السيسي حمالته االنتخابية

ال��رئ��اس �ي��ة ال �ت��ي ي �ن��وي إع�ل��ان ت��رش�ح��ه
ل �ه��ا خ �ل�ال ه ��ذا األس� �ب ��وع ع �ب��ر اإلع �ل�ان
ع��ن حملة «م��ن أج��ل شباب مصر» لحل
مشكلة اإلس �ك��ان ل�ل�ش�ب��اب ذوي ال��دخ��ل
املحدود ،عبر االتفاق على إنشاء مليون
وح � ��دة س �ك �ن �ي��ة ب ��ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ش��رك��ة
«أراب �ت��ك» اإلم��ارات �ي��ة وال �ق��وات املسلحة
املصرية خالل السنوات الخمس املقبلة.

ش ��ن رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن ��وري
امل��ال�ك��ي ف��ي م�ق��اب�ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،بثت
أول م ��ن أم � ��س ،ه �ج��وم��ًا ه ��و األع �ن��ف
على السعودية وقطر ،اللتني اتهمهما
ب��إع�لان ال �ح��رب ع�ل��ى ال �ع��راق ،معتبرًا
أن الرياض تبنت «دع��م اإلره��اب» في
املنطقة والعالم ،في وق��ت أعلنت فيه
ال �ل �ج �ن��ة األم �ن �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ب��اب��ل
ان �ت �ه��اء ح�ص�ي�ل��ة ت�ف�ج�ي��ر ال �ح �ل��ة عند
ً
 160قتيال وجريحًا ،مؤكدة أن مجلس
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ق � ��رر ال � �ح � ��داد ث�ل�اث ��ة أي� ��ام
واستجواب قائد شرطة بابل.
وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن
ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر ت��زع��زع��ان اس�ت�ق��رار
ال�ع��راق ،ق��ال املالكي «إن�ه��م يهاجمون
ال �ع��راق ع�ب��ر س��وري��ا وب�ش�ك��ل مباشر،
وقد أعلنوا الحرب على العراق وكذلك
ع�ل��ى س��وري��ا ،وم��ع األس��ف الخلفيات
طائفية وسياسية» .وتابع إن «هاتني
ال��دول �ت�ين ه�م��ا م �س��ؤول �ت��ان ب��ال��درج��ة
األول � � ��ى ع ��ن أزم � ��ة ال � �ع� ��راق ال �ط��ائ �ف �ي��ة
واإلرهابية واألمنية».
وات� �ه ��م رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ال �ع ��راق ��ي ف��ي
أوض � ��ح وأش � ��رس ه �ج��وم ي �ش �ن��ه ع�ل��ى
ال �س �ع��ودي��ة وق� �ط ��ر ،ه��ات�ي�ن ال��دول �ت�ين
ال �خ �ل �ي �ج �ي �ت�ي�ن ب �ت �ح �ف �ي��ز امل �ن �ظ �م��ات
اإلرهابية ،وبينها القاعدة و«دعمها
س �ي��اس �ي��ًا وإع�ل�ام �ي ��ًا» ودع �م �ه��ا ك��ذل��ك
«ال � �س � �خ� ��ي م ��ال� �ي ��ًا ب� � �ش � ��راء األس� �ل� �ح ��ة
لصالح هذه املنظمات اإلرهابية».
ورأى امل��ال �ك��ي أن ال �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر
ت �ش �ن��ان «ح ��رب ��ًا م �ع �ل �ن��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام
ال� �س� �ي ��اس ��ي ف � ��ي ال� � � �ع � � ��راق» ،وأن� �ه� �م ��ا
ت ��ؤوي ��ان «زع �م ��اء اإلره � ��اب وال �ق��اع��دة
ال �ط��ائ �ف �ي�ين وال �ت �ك �ف �ي��ري�ين ،وت �ج �ن��دان
ال �ج �ه��ادي�ين ه� ��ؤالء ال��ذي��ن ي��أت��ون من
دول أوروب� � �ي � ��ة ،ك ��ال ��ذي ��ن ج � � ��اؤوا م��ن
بلجيكا وفرنسا ودول أخرى» .وتابع:
م��ن ال��ذي ج��اء بهم؟ ج��اء ت بهم لجان
م�ش�ك�ل��ة م��ن ال�س�ع��ودي��ة ل�ك�س��ب ه��ؤالء

ال�ج�ه��ادي�ين ل�ل�ق�ت��ال ف��ي ال �ع��راق ،وف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي أص ��درت ف�ي��ه ال�س�ع��ودي��ة
قرارًا «يمنع السعوديني من القتال في
الخارج» ،فإنهم «يذهبون إلى تجنيد
ناس من املغرب العربي ودول أخرى».
كما رأى املالكي أن «املوقف السعودي
الخطير يعتبر املتبني ل�لإره��اب في
العالم ،يدعمونه في سوريا والعراق
ول �ب �ن��ان وم �ص��ر ول �ي �ب �ي��ا ،وح �ت��ى ف��ي
دول خارج املجموعة العربية».
وحول ما إذا كان العراق قد قام بتحرك
ضد السعودية التي تملك ح��دودًا مع
ث�لاث محافظات عراقية ،ه��ي :األنبار

اتهم المالكي الصدر
بأنه ال يفهم أصول
العملية السياسية

وال�ن�ج��ف وامل�ث�ن��ى ،أو ق�ط��ر ،أو م��ا إذا
ك��ان ي�ن��وي ف�ع��ل ذل ��ك ،ق��ال امل��ال�ك��ي «ال
ن��ري��د أن ن��وس��ع م��ن دائ� ��رة امل��واج �ه��ة،
إن�م��ا ن�ق��ول ل�ه��م ب �ض��رورة ال��وع��ي ب��أن
دعمهم ل�لإره��اب سيعود عليهم ،ألن
تركيبتهم االجتماعية أيضًا قابلة ألن
تجتمع فيها نار وطائفية».
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،اع �ت �ب��ر امل ��ال� �ك ��ي أن
ال �س �ي��د م �ق �ت��دى ال� �ص ��در ال � ��ذي س�ب��ق
وش � ��ن ه �ج��وم��ًا الذع� � ��ًا ع �ل��ى امل��ال �ك��ي،
«ح��دي��ث ع �ل��ى ال �س �ي��اس��ة» و«ال يفهم
أص � ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة» ،و«م ��ا

يصدر عن مقتدى الصدر ال يستحق
الحديث ع�ن��ه» .وأض��اف «ال��دس�ت��ور ال
يعني شيئًا عند مقتدى الصدر وهو
ال يفهم قضية الدستور».
وق� � ��د اس� �ت ��دع ��ى م ��وق ��ف امل ��ال� �ك ��ي م��ن
الصدر ردًا من كتلة األح��رار النيابية
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ب��ع ل �ل �ص��در ق �ب��ل ت��رك��ه
ل � �ل � �س � �ي ��اس ��ة ،ف ��اع � �ت � �ب ��ر ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع��ن
الكتلة أمير الكناني أن «ك�لام رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال ي�س�ت�ح��ق ال� ��رد ،ألن ��ه فقد
صدقيته م��ع ش��رك��ائ��ه ،كما أن��ه اعتاد
ال�ت�ص�ع�ي��د ق�ب�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات لحصد
األص� ��وات ،ق�ب��ل أن ي�ب��دأ ب�ـ��ال�ت��ذل��ل إل��ى
الكتل التي هاجمها بعد الثالثني من
نيسان املقبل».
ب��دوره ،جدد زعيم «ائتالف الوطنية»
اي � � � ��اد ع� � �ل � ��اوي ،أم � � � ��س ،دع � ��وت � ��ه إل� ��ى
«اس� �ت� �ق ��ال ��ة» ح �ك��وم��ة ن � ��وري امل��ال �ك��ي
وت �ش �ك �ي��ل ح �ك ��وم ��ة ت �ص ��ري ��ف أع �م ��ال
ح�ت��ى إج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة.
وأك ��د ع�ل�اوي ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح�ف��ي أن
الحكومة الحالية «حجمت دور رئاسة
الجمهورية والقضاء وتحاول إسقاط
البرملان بالكامل» .وشدد عالوي على
أن «سياسة الحكومة التي بنيت على
املحاصصة السياسية والطائفية هي
سياسة حاضنة لإلرهاب» ،الفتًا إلى
أنه «لدينا اتصاالت مع قوى سياسية
ع �ب��رت ع��ن ع ��دم رض��اه��ا ع��ن العملية
السياسية للمضي بموضوع حكومة
تصريف األعمال».
ف� ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة األم �ن �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ب��اب��ل
حسن ف��دع��م ،إن «الحصيلة النهائية
ل �ت �ف �ج �ي��ر ال � �س � �ي� ��ارة امل� �ف� �خ� �خ ��ة ال �ت��ي
اس �ت �ه��دف��ت ن�ق�ط��ة ت�ف�ت�ي��ش أم �ن �ي��ة في
م�ن�ط�ق��ة اآلث� ��ار ش �م��ال��ي ال �ح �ل��ة ،بلغت
ً
 40ق�ت�ي�لا ،ف�ي�م��ا أص�ي��ب  120شخصًا
بجروح متفاوتة».
(األخبار ،أ ف ب)

نتنياهو :ليقف عباس في بيرزيت ويعلن يهودية إسرائيل
ما قل
ودل
ّ
أطل ّ
مؤسس موقع «ويكيليكس»
جوليان أسانج ،في محاضرة ضمن
املهرجان املوسيقي السينمائي
التفاعلي السنوي املقام في والية
ّ
وتحدث عن «قوة
تكساس األميركية،
الشعوب كعنصر أساسي في الحدّ
من سلطة وكاالت االستخبارات

يحيى دبوق
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو أن التوصل إل��ى أي اتفاق سالم
م��ع الفلسطينيني سيستغرق ع��ام��ًا آخ��ر
على األق��ل م��ن امل�ف��اوض��ات ،وذل��ك إذا قبل
ال �ج��ان �ب��ان ب �م �ب��ادئ اق�ت��رح�ت�ه��ا ال��والي��ات
املتحدة للمضي قدمًا في املحادثات.
وأك� � ��د ن �ت � ّن �ي��اه��و ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع إذاع � ��ة
الجيش بثت أم��س ،أن��ه ي��رى في «خطوط
اس �ت��رش��ادي��ة» وض�ع�ه��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ً
األم� �ي ��رك ��ي ج� ��ون ك �ي ��ري م � �س ��ودة الت �ف��اق
ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،وأن� �ه ��ا «وث �ي �ق��ة أم �ي��رك �ي��ة
للمواقف األم�ي��رك�ي��ة» ،مضيفًا «أعتقد أن
(وث �ي �ق��ة ك� �ي ��ري) ط��ري��ق م�ح�ت�م��ل ب��ات �ج��اه

تقــرير
الحكومية» .ووصف أسانج ،الالجئ
في سفارة اإلكوادور في لندن منذ
حزيران  ،2012والذي شارك في
املهرجان األميركي من خالل اتصال
بالصوت والصورة ّ
ورد على أسئلة
الحاضرين والصحافيني« ،وكالة
األمن القومي» األميركية بأنها
تحولت إلى «وكالة مارقة ،قادرة
على مراقبة أي شخص موجود
على الكوكب»ّ .
ونبه إلى خطورة أن
السلطة من أيدي «الشعوب،
تخرج َ
أي املراقبني ،إلى الجهات التي
تراقبهم» ،أي وكاالت االستخبارات،
وتحديدًا وكالة األمن القومي.
(األخبار)

دف��ع املحادثات قدمًا .سيتطلب منا األمر
عامًا على األقل الستنفاد هذه املفاوضات،
ل�ك��ن ال يمكنني ال �ق��ول إن الفلسطينيني
سيقبلون ب�ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة ،ول��م أره ��ا بعد
أيضًا».
وك � ��ان ن �ت �ن �ي��اه��و ق ��د أك� ��د ف ��ي ح��دي��ث إل��ى
اإلذاع� � � � ��ة ال� �ع� �ب ��ري ��ة م� �ع ��ارض� �ت ��ه ل�ت�ج�م�ي��د
االس�ت�ي�ط��ان ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة.
وق � ��ال إن «ت �ج �م �ي��د االس �ت �ي �ط��ان ال ي�غ� ّ�ي��ر
شيئًا» ،مضيفًا أنه «في ذلك الوقت ،اعتقد
ال�ب�ع��ض أن ه ��ذا سيشجع الفلسطينيني
على التقدم في املفاوضات ،لكن بعد عشرة
أش �ه��ر م��ن ال�ت�ج�م�ي��د ،ج � ��اؤوا إل ��ى ط��اول��ة
املفاوضات للمطالبة فقط بتمديده».
م��ع ذل ��ك ،وف��ي ح��دي��ث إل��ى ال�ق�ن��اة الثانية

العبرية ،أش��ار نتنياهو إل��ى أن حكومته
ستتخلى ع��ن «ب�ع��ض امل�س�ت��وط�ن��ات» في
الضفة ال�غ��رب�ي��ة ،ف��ي سبيل ال�ت��وص��ل إلى
اتفاقية س�لام مع الفلسطينيني ،وأض��اف
إن��ه س�ي� ُ�ح� ّ�د أي �ض��ًا ،ق��در اإلم �ك��ان ،م��ن ع��دد
الجيوب االستيطانية التي سيتم التخلي
عنها.
وم��ع االش� ��ارة إل��ى إم�ك��ان�ي��ة «ال�ت�خ�ل��ي عن
ب �ع��ض امل �س �ت��وط �ن��ات» ،ط ��ال ��ب ن�ت�ن�ي��اه��و
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
بالوقوف في جامعة «بيرزيت» في الضفة
الغربية ،واالعتراف بيهودية إسرائيل ،إذ
«أري��ده أن يفهم أن من واجباته االعتراف
بالدولة اليهودية ،وأن إسرائيل لن تسمح
بتسوية سلمية تهدف إلى عكس السالم».

اليمن :عام لصياغة الدستور الجديد

أص ��در ال��رئ�ي��س اليمني عبد رب��ه منصور
ه��ادي ،أول من أم��س ،ق��رارًا بتشكيل لجنة
صياغة الدستور الجديد للبالد ،بموجب
اتفاق انتقال السلطة ،وبعد إنجاز الحوار
الوطني ال��ذي قرر تحويل اليمن إلى دولة
اتحادية من ستة أقاليم .كما أصدر هادي
ق � � ��رارًا آخ � ��ر وض � ��ع ف �ي��ه آل� �ي ��ة ل �ع �م��ل ل�ج�ن��ة
ص �ي��اغ��ة ال ��دس �ت ��ور ،ال �ت��ي ت�ت�ش�ك��ل م ��ن 17
عضوًا ،بينهم أربع نساء.
وحددت آلية عمل اللجنة «مدة عام لصياغة
م�س��ودة ال��دس�ت��ور الجديد ل��دول��ة اتحادية
من ستة أقاليم ،وعرضه لالستفتاء خالل
ع � ��ام ،وذل � ��ك ب �ع��د إق � � ��راره م ��ن ق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة
الوطنية املكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات
م��ؤت �م��ر ال � �ح ��وار ال ��وط� �ن ��ي» .وت �ن ��ص آل�ي��ة
تنظيم عمل اللجنة أيضًا على أن تنطلق
في صياغة مسودة الدستور االتحادي ،من

قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني،
و«األخ� � ��ذ ب��وج �ه��ات ن �ظ��ر م�خ�ت�ل��ف ال �ق��وى
واملكونات السياسية الوطنية» .كما تقرر
أن تعمل اللجنة «ت�ح��ت اإلش ��راف املباشر
للهيئة ال��وط�ن�ي��ة امل�ك�ل�ف��ة بمتابعة تنفيذ
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني» و«بشكل
م�س�ت�ق��ل ع��ن ال�س�ل�ط��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وأن ال
تخضع ألي شخص أو منظمة أو حزب أو
أية جهة أخرى» .ويفترض أن تباشر اللجنة
عملها خالل سبعة أيام من قرار تشكيلها،
على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة .وك � ��ان ال��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي قد
ً
أجرى ،أول من أمس ،تعديال محدودًا على
حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد
سالم باسندوة ،تضمن تغيير وزيرين في
الحكومة ،هما :وزي��ر الداخلية عبد القادر
قحطان ووزير النفط أحمد عبد الله دارس،

وع�ين ع�ب��ده حسن ال�ت��رب وزي� �رًا للداخلية
وخالد بحاح وزيرًا للنفط.
م��ن جهة أخ��رى ،رأى زعيم «ح��رك��ة أنصار
ال�ل��ه» عبد امل�ل��ك الحوثي ف��ي كلمة متلفزة
أم � ��س ،أن «االغ� �ت� �ي ��االت ال �ت��ي ت�ح�ص��ل في
اليمن تكشف تردي األوضاع األمنية وأداء
الحكومة ال�ف��اش��ل» ،م�ش��ددًا على «ض��رورة
ت �غ �ي �ي��ر ال �ح �ك��وم��ة ب �م��ا ي �ض �م��ن ال �ش��راك��ة
الحقيقية ويسهم في تعديل أدائها فعليًا».
وق� � ��ال «ه � �ن� ��اك ت� � ّ
�وج� ��ه ألن ت �ب �ق��ى ق �ض��اي��ا
االغ � �ت � �ي ��االت غ ��ام� �ض ��ة» ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى «ع ��دم
مل��س أي ج��دي��ة م��ن ق�ب��ل األج �ه ��زة األم�ن�ي��ة
ف��ي التعاطي م�ع�ه��ا» .وق��د ح� ّ�م��ل الحكومة
املسؤولية «نتيجة تنصلها من التصدي
لهذه االغتياالت» ،ومتهمًا إياها «بالتواطؤ
في االغتياالت».
(األخبار ،أ ف ب)

م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف»
ع��ن م �ص��ادر أم�ي��رك�ي��ة مطلعة ع�ل��ى سير
امل � �ف� ��اوض� ��ات ب�ي��ن إس� ��رائ � �ي� ��ل وال �س �ل �ط��ة
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ق � ��ول� � �ه � ��ا ،أم � � � � ��ام وزراء
إس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ف � ��ي واش � �ن � �ط ��ن األس � �ب� ��وع
امل ��اض ��ي ،أن ف� ��رص ت �م��دي��د امل �ف��اوض��ات
ال ت �ت �ع��دى خ �م �س�ين ف ��ي امل� �ئ ��ة ،م ��ع ذل ��ك،
أك� � ��د امل � �س � ��ؤول � ��ون األم � �ي� ��رك � �ي� ��ون وج � ��ود
«ح �ل��ول إب��داع �ي��ة» ي�م�ك��ن أن ت�ل�ت��ف على
ق�ض�ي��ة امل �ط �ل��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي امل�ت�م�ث��ل في
اع �ت��راف ال�ج��ان��ب الفلسطيني بإسرائيل
ً
ك��دول��ة يهودية ،مشيرة إل��ى أن «الجانب
األميركي يسعى إل��ى تمديد املفاوضات
ل �ع��ام إض ��اف ��ي ،ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة إط��ار
تجمع مواقف من قضايا الحل النهائي».

