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العراق المحتل

ـى ...رئاسة الحكومة

ال تمانع تجديد
االتفاقية األمنية مع
أميركا ،وتريد كركوك
«مدينة للجميع»
امل�ن�ح��ل ع�ب��د ال �ك��ري��م م��اه��ود ووزير
الدولة في الحكومة املؤقتة السابقة
ع��دن��ان ال�ج�ن��اب��ي ،ووزي ��ر الخارجية
ال � �ع ��راق ��ي األس � �ب � ��ق ،ع �ض ��و مجلس
ال�ح�ك��م امل�ن�ح��ل ع��دن��ان ال �ب��اج��ه جي،
وال �ك��ات��ب ح�س��ن ال �ع �ل��وي ،وغيرهم،
ممن يمثلون  63كيانًا ،بينها  20من
املتحالفني ،و 43اندمجوا بالقائمة
العراقية الوطنية.
وبينما طرح االئتالف برنامجًا يركز
ع �ل��ى «امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة» ،ويهتم
ب ��امل� �ش� �ك�ل�ات امل �ع �ي �ش �ي ��ة للمواطن،
والتوزيع العادل للثروات ،فقد ركز في
جانب آخر على التعامل اإليجابي ّمع
دول الجوار ،واملحيط العربي .إال أنه
تجاهل املعاهدة األمنية مع واشنطن،
مكتفيًا ب ��اإلش ��ارة إل ��ى ال�ت�خ�ل��ص من
تبعات االحتالل ،والسعي إلى عالقات
دولية متوازنة .إذ جاء في البرنامج:
«تنسحب القوات األميركية من العراق
بعد عام  2011حسب االتفاقية األمنية،
إال إذا ج��ددت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة العراقية
باالتفاق مع الحكومة األميركية».
وي�ت�ه��م خ �ص��وم ال�ق��ائ�م��ة «العراقية»
رئ�ي�س�ه��ا إي� ��اد ع�ل��اوي ب��ال�س�ع��ي إلى
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى دع��م م��ال��ي وسياسي
م��ن ع ��دد م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،بينها

ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،ل� �ت� �ع ��زي ��ز م ��وق � �ع ��ه في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،فيما
تنفي القائمة تلك االتهامات وتصفها
ب��أن�ه��ا «س�خ�ي�ف��ة» ،م��ؤك��دة أن الحملة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ل�ق��ائ�م��ة ت �م��ول بأموال
أعضائها.
وت � �ط� ��ال� ��ب ال� �ك� �ت� �ل ��ة ف � ��ي برنامجها
السياسي بالسعي إلى إعادة صياغة
ٍّ
ال ��دس � �ت ��ور ب � �ت� ��أن ووض� � � ��وح ليكون
دستورًا موحدًا للبالد ،في إشارة إلى
م��وض��وع ك��رك��وك .وط��ال�ب��ت «بإعادة
درس امل� � � ��ادة ّال� � � � �ـ 140م� ��ن الدستور
وض� � � ��رورة ح� ��ل م �ش �ك �ل��ة ك ��رك ��وك مع
ض� � �م � ��ان ب� �ق ��ائ� �ه ��ا م� ��دي � �ن� ��ة عراقية
للجميع ب�ع��د إج� ��راء إح �ص��اء جديد
يشمل م��ا حصل م��ن تغيرات فيها».
ويتناسب ذلك مع آراء املشاركني في
القائمة ،الذين يركزون جميعهم في
تصريحاتهم على أن ت�ك��ون كركوك
مدينة للجميع.
وط��ال �ب��ت ال�ك�ت�ل��ة ب��وض��ع «العالقات
ما بني الحكومة االتحادية وحكومة
اإلق � �ل � �ي � ��م ف� � ��ي وض � �ع � �ه� ��ا الصحيح
وال � �ص � �ح� ��ي ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن املزايدات
والتوترات».
ّ
أما في موضوع النفط ،فرأت الكتلة أن
ّ
املسألة حسمت دستوريًا باعتبار أن
هذا املورد املهم ملك للشعب العراقي
و«تؤول كل املوارد من النفط والغاز
إل� ��ى ال �خ��زي �ن��ة االت� �ح ��ادي ��ة ،ع �ل��ى أن
توزع بإنصاف يتناسب مع التوزيع
السكاني ويصار إلى حسم الخالف
ع �ل��ى ق��ان��ون ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از بأسرع
وقت ليتاح لقطاع النفط االستثمار
وال � � �ن � � �ه � ��وض» .وط� ��ال � �ب� ��ت بإصدار
«ق��ان��ون النفط وال �غ��از ب��أس��رع وقت
ممكن ،وتأسيس شركة نفط وطنية
(وش��رك��ة وطنية ل�ل�غ��از) ،وإعطائها

ص�لاح�ي��ات االس�ت�ث�م��ار ف��ي الحقول
املنتجة واملكتشفة غير املطورة على
أس� � ��اس ت �ن��اف �س��ي وم � �س� ��ؤول هدفه
تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن».
وملناسبة إع�لان «ائتالف العراقية»،
رئيس الجمهورية طارق
ق��ال نائب ّ
ال �ه ��اش �م ��ي إن «ائ � �ت �ل��اف العراقية
مشروع سياسي عراقي متميز يمد
ي ��ده ل�ل�ج�م�ي��ع ب�ن�ي��ة ص��ادق��ة وإرادة
�ام والتنمية
ح�ق�ي�ق�ي��ة إلرس � ��اء ال �س�ل ّ
ف��ي ال�ب�لاد» .وأش��ار إل��ى أن االئتالف
الجديد يقدم الحل والخالص إلنقاذ
الوطن من االنفراد في القرار ،والعمل
ع�ل��ى ب �ن��اء دول ��ة امل��واط �ن��ة وتكريس
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة وت �ف �ع �ي��ل الرقابة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وت ��وف� �ي ��ر ف � ��رص العمل
للعاطلني ،ووض��ع ح��د ملعاناة آالف
السجناء.
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ّ
سعد الحديثي ،إن ائتالف
السياسي
ّ
نوعية ملسار
العراقية يمثل «إضافة
ّ
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وي �م��ث��ل نواة
لتجاوز التخندقات الطائفية التي
أل� �ق ��ت ب� �ظ�ل�ال س �ل �ب �ي��ة ع �ل � ّ�ى مجمل
أوضاع البلد» ،مشيرًا إلى أنه «يضم
طيفًا واسعًا من األح��زاب الليبرالية
وال �ق��وم �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة وي�م�ل��ك فرصة
كبيرة في أن يكون منافسًا قويًا في
االنتخابات».
ّ
وأش � ��ار ال �ح��دي �ث��ي إل ��ى أن استبعاد
قرارات
ج �ه ��ة أو ج �ه �ت�ي�ن ب �م ��وج ��ب
ّ
«االج�ت�ث��اث» ال ي��ؤث��ر على ق��وت��ه ،ألن
رصيد
تبقى من
َ
أصوات هذه الجهات ّ
االئ� �ت�ل�اف ،الف �ت� ّ�ًا إل ��ى أن استطالعًا
ل� �ل ��رأي أظ� �ه ��ر أن ائ� �ت�ل�اف العراقية
سيحصل على أكثر م��ن  25ف��ي املئة
من األصوات.
وك��ان��ت هيئة امل�س��اء ل��ة وال�ع��دال��ة قد
قررت استبعاد كتلة الحوار الوطني
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ص� ��ال� ��ح امل � �ط � �ل� ��ك ،وتيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ال��وط �ن��ي ب��رئ��اس��ة ظافر
العاني ،من املشاركة في االنتخابات،
ل �ش �م��ول رئ �ي �س��ي ال�ك�ت�ل�ت�ين ّ بقانون
امل� �س ��اء ل ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة ،إال أن تدخل
بعثة األمم املتحدة «يونامي» ،جعل
مفوضية االنتخابات تكتفي بحذف
اسمي املطلك والعاني ،وإبقاء بقية
املرشحني من كتلتيهما.
وتبقى مسألة مهمة يجدر التذكير
ب �ه ��ا ،ه ��ي أن إي � ��اد ع �ل��اوي ك� ��ان من
القياديني البعثيني ،وعند عودته إلى
ال�ع��راق ح��اول استقطاب الكثير من
وأعضائه ،أو البعثيني
كوادر البعث
ّ
السابقني ،كذلك فإن توجهه القومي
أتاح له االلتقاء مع السياسيني ذوي
ال �ت��وج �ه��ات ال �ق��وم �ي��ة ،م �ث��ل املطلك
وغيرهم.
وال� �ج� �ن ��اب ��ي وال �ن �ج �ي �ف��ي
ً
التقاء ًكهذا ال بد أن يصطدم عاجال
سيما
أو آجال باملواقف الكردية ،وال
ّ
في مواضيع املوصل وكركوك ،إال أن
االت �ف��اق م��ع ال�ت�ح��ال��ف الكردستاني
ي �ب �ق��ى م �م �ك �ن��ًا ،ف ��ي إط � ��ار مساومة،
يتوقع بعض ال�س��اس��ة أن ت�ك��ون من
خالل إمرار العقود النفطية الكردية
ف��ي مقابل تأجيل م��وض��وع املناطق
املختلف ّعليها إلى مراحل الحقة.
وي ��ذك ��ر أن أزم � ��ة «االج � �ت � �ث ��اث» كان
ي� �ق ��ف وراء ه � � � � ��ا أس � ��اس � ��ًا التحالف
الكردستاني ،في ما يتعلق باملطلك
ً
بناء على
والعاني ،ف��األول استبعد
ت�ق��اري��ر وت�س�ج�ي�لات ق��دم�ه��ا النائب
ال� � �ك � ��ردي ل ��رئ� �ي ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان عارف
طيفور ،والثاني استبعد بعد الضجة
ال�ت��ي أث��اره��ا ج�لال الطالباني حول
تصريحات العاني بعدم صالحيته
لدورة رئاسية جديدة.

تقرير

«وحدة العراق واستقراره»
األسد مع ّ
واملالكي ضد «األحالف واملحاور»
ّ
أكد الرئيس السوري بشار األسد،
أم � ��س ،ح� ��رص ب �ل��اده ع �ل��ى إقامة
أفضل العالقات مع ال�ع��راق ودعم
أمله
أم �ن��ه وو ّح� ��دت� ��ه ،م �ع��رب��ًا ع ��ن ً
ف��ي أن تمثل االن�ت�خ��اب��ات مفصال
أساسيًا الستعادة األمن والوفاق
بني ّ
مكونات الشعب العراقي.
وش ��دد األس� ��د ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه نائب
الرئيس العراقي طارق الهاشمي،
ع�ل��ى ح��رص س��وري��ا «ال��دائ��م على
إق��ام��ة أفضل العالقات م��ع العراق
ودع � ��م أم �ن��ه واس� �ت� �ق ��راره ووحدة
أراضيه وشعبه».
ّ
وذكر بيان رئاسي سوري أن اللقاء
ت �ن��اول «ت� �ط ��ورات األوض � ��اع على
الساحة العراقية ،واالستعدادات
ال�ج��اري��ة لالنتخابات التشريعية
املقبلة ه �ن��اك ،وال�ج�ه��ود املبذولة
ل � �ع� ��ودة األم � � ��ن واالس � �ت � �ق � ��رار إلى
العراق».
ب� � � � ��دوره ،ع� � ّ�ب ��ر ال� �ه ��اش� �م ��ي ،الذي
ن�ق��ل رس��ال��ة شفهية م��ن الحكومة
بالعالقات الثنائية
العراقية تتعلق ّ
بني البلدين ،وتؤكد حرصها على
ت�ط��وي��ر ه��ذه ال�ع�لاق��ات ف��ي جميع
املجاالت ،عن «تقدير بالده الكبير
للشعب
ملا تقوم به سوريا من دعم
ً
ال �ع��راق��ي وم �س��ان��دة ل ��ه ،وخاصة
ع� � �ب � ��ر اح � �ت � �ض� ��ان � �ه� ��ا املهجرين
ال� � �ع � ��راق� � �ي �ي��ن امل � � ��وج � � ��ودي� � ��ن على
أراضيها».
وفي السياقّ ،
رحب رئيس الوزراء
ال�ع��راق��ي ن��وري امل��ال�ك��ي ،ف��ي حوار
م��ع ق �ن��اة «ب��ي ب��ي س��ي» العربية،
بوجود «أفضل العالقات مع إيران
وس� ��ورلاّي� ��ا وال� �س� �ع ��ودي ��ة وتركيا،
شرط أ تكون مبنية على قاعدة
تحالفات ومحاور».
وعن عدم تعيني السعودية سفيرًا
ل �ه ��ا ف� ��ي ب � �غ� ��داد ح �ت ��ى اآلن ،قال
امل��ال �ك��ي «ك �ن��ت ق��د ب ��دأت زياراتي
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ب ��ال� �س� �ع ��وي ��ة بهدف
إذا
ت� �ح� �س�ي�ن ال� � �ع �ل��اق � ��ات م � �ع � �ه ��اً .
رغبوا ً في تحسني العالقات فأهال
ّ
أصروا على القطيعة
وسهال ،وإذا
فهم أحرار في ذلك».
في املقابل ،وصف الناطق الرسمي
ب ��اس ��م ال� �ت� �ي ��ار ال� � �ص � ��دري ،صالح
العبيدي ،الشائعات التي ترددت
القبض
بشأن نية الحكومة إلقاء
ّ
على السيد مقتدى الصدر ،بأنها
محاولة لخلق حالة إحباط وإثارة
البلبلة ف��ي ص�ف��وف أب�ن��اء التيار،
ّ
متهمًا مكتب رئيس الوزراء نوري
املالكي باملسؤولية عن إطالق هذه
الشائعات ونفيها الحقًا.
من جهتها ،قالت القائمة ّالعراقية
ال� �ت ��ي ي ��رأس� �ه ��ا أي � � ��اد ع� �ل� ��اوي إن
االت �ه��ام��ات ال�ت��ي ي� ّ
�وج�ه�ه��ا رئيس
م�ج�ل��س ال �ن��واب أي ��اد السامرائي
إل ��ى ال �ق��ائ �م��ة «ت�ج�ع�ل��ه ي �خ��رج عن
املهنية واملوضوعية ودقة تحليله
للموقف السياسي».
وأع ��رب ��ت ال �ق��ائ �م��ة ع ��ن أس �ف �ه��ا ملا
ك��ان��ت ت �ش��ك ف �ي��ه ع �ن��د اختيارها
أي ��اد ال�س��ام��رائ��ي ل��ر ًئ��اس��ة مجلس
ال�ن��واب ،ليكون بديال عن محمود
املشهداني ،لكونه ال يستحق هذا
املنصب.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ش��دد رئ�ي��س االتحاد
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ،رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ج �ل��ال الطالباني،
االنتخابات البرملانية
على أهمية ً
املقبلة ،وخاصة ملستقبل كركوك،

وتأكيد «هويتها الكردستانية».
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ك �ش��ف سكرتير
امل�ج�ل��س ال� ّق��وم��ي ال�ك�ل��دان��ي ضياء
ب � �ط� ��رس أن م� �ل� �ص� �ق ��ات املجلس
االن� � �ت� � �خ � ��اب� � �ي � ��ة ف � � ��ي محافظتي
أرب� �ي ��ل وده � ��وك ت �ع��رض��ت للعبث
واإلزال � ��ة م��ن ج��ان��ب «مجهولني»،
مطالبًا ف��ي ال��وق��ت نفسه األحزاب
ال �ع��راق �ي��ة وال �ك��ردس �ت��ان �ي��ة بعدم
ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ش � ��ؤون املسيحيني
وأح� � � ��زاب � � � �ه� � � ��م ،وال � � � ��وق � � � ��وف على
م�س��اف��ة واح� ��دة م��ن ج�م�ي��ع القوى
املسيحية.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ن �ق �ل��ت صحيفة
مسؤول
«ال�ج��ري��دة» الكويتية ع��ن
ّ
ف��ي ال�خ��ارج�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ق��ول��ه إن
ب �غ��داد س� ّ�م��ت م�ح�م��د ح�س�ين بحر
ال �ع �ل��وم س �ف �ي �رًا ل �ه��ا ف ��ي الكويت
ل �ل �م��رة األول� � ��ى م �ن��ذ غ� ��زو القوات
ال �ع��راق �ي��ة ه� ��ذا ال �ب �ل��د ع� ��ام .1990
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة
العراقية محمد الحاج
الخارجية
ّ
ح� �م ��ود ق ��ول ��ه إن ب � �غ� ��داد تنتظر

الهاشمي خالل لقائه بالجالية العراقية في سوريا
(خالد الحريري ـ رويترز)
م��واف�ق��ة ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة على
هذه التسمية.
أم � �ن � �ي� ��ًا ،ع� ��رض� ��ت «ق � � �ي� � ��ادة خطة
ف��رض القانون» ّأم��س اعترافات 4
أشخاص قالت إنهم ضالعون في
ت�ف�ج�ي��رات األرب� �ع ��اء ال ��دام ��ي التي
َ
مبنيي وزارة الخارجية
استهدفت
ب � ��وس � ��ط ال � �ع� ��اص � �م� ��ة العراقية.
وق� � � � ��ال امل � �ت � �ح � ��دث ب � ��اس � ��م قيادة
ع� �م� �ل� �ي � ّ�ات ب� � �غ � ��داد ال � � �ل� � ��واء قاسم
�ن األرب � �ع� ��ة هم
ع �ط ��ا إن امل �ع �ت �ق �ل�ي ً
ع� � ��راق � � �ي� � ��ان ف � � �ض� �ل��ا ع � � ��ن سوري
وسعودي.
ّوأع� � � � �ل � � � ��ن ال � � �ج � � �ي� � ��ش األميركي
أن م� �ع� �ل ��وم ��ات أدل � � � ��ى ب� �ه ��ا أحد
امل� ��واط � �ن�ي��ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ساعدت
ق��وات األم��ن العراقية على العثور
ع� �ل ��ى ث�ل��اث� ��ة م� �خ ��اب ��ئ لألسلحة
ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ط� ��ارم � �ي� ��ة شمال
بغداد.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي،
رويترز)

