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العراق

األسد لـ«دولة القانون» :مستعدون ألي مساعدة

املالكي :أرادوا اإلساءة لعالقاتنا لكنها استراتيجية وستبقى كذلك
ّ
ُسجل أمس الحدث العراقي العلني األبرز على صعيد إطالق آلية
االتفاق على نوري املالكي رئيسًا للحكومة العراقية العتيدة،
مع استقبال الرئيس بشار األسد لوفد «دولة القانون»
إيلي شلهوب
في خطوة هي أقرب إلى إشارة االنطالق
آللية إخراج االتفاق على تسمية الرئيس
املقبل للحكومة العراقية العتيدة ،منها
إل��ى اللقاء السياسي ،استقبل الرئيس
السوري بشار األس��د ،في دمشق أمس،
وف �دًا رفيع املستوى م��ن دول��ة القانون،
ن� �ق ��ل إل � �ي ��ه رس� ��ال� ��ة خ �ط �ي��ة م� ��ن رئيس
الحكومة العراقي نوري املالكي.
وأكدت مصادر قيادية في دولة القانون،
وأخرى قريبة من دمشق أن «جو اللقاء
ك��ان أك�ث��ر م��ن إي�ج��اب��ي» ،مشيرة إل��ى أن
األس��د وضيوفه «تحدثوا في تفاصيل
ك �ث �ي��رة ،ع��ن إع� ��ادة ال �ع�لاق��ات واالرتقاء
ب�ه��ا وأم ��ور ال �ت �ج��ارة واالق �ت �ص��اد ،وعن
التشكيلة الحكومية العراقية املرتقبة».
وأوض � �ح� ��ت أن «األس � � ��د ع � ��رض إعادة
السفراء إل��ى ك��ل م��ن دمشق وب�غ��داد .إال
أن وف��د دول ��ة ال �ق��ان��ون ل��م ي�ك�ت��ف بذلك،
ب� ��ل دع � ��ا إل � ��ى ت �ع ��زي ��ز ال � �ع �ل�اق ��ات التي
وص �ف �ه��ا ب��أن �ه��ا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة» .وأكد
األس� ��د ل �ل��وف��د أن «م�ش��اك�ل�ك��م الداخلية
تحلونها بأنفسكم ،ون�ح��ن مستعدون
ألي م�س��اع��دة ف��ي تسهيل االت �ف��اق على
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة» ،وذل� ��ك بحسب
امل�ص��ادر التي أش��ارت إل��ى أن «الطرفني
ت ��واف� �ق ��ا ع �ل ��ى ض � � ��رورة إش � � ��راك جميع
الكتل البرملانية» في الحكومة العراقية
املقبلة.
وك �ش �ف��ت امل� �ص ��ادر ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي دولة
القانون عن أن املالكي أك��د ،في رسالته
ل�ل�أس��د« ،ال �ع�لاق��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة التي
ت �ج �م��ع ب�ي�ن ال �ب � ّل��دي��ن» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
«الخالف ال��ذي أزم ه��ذه العالقة ما كان
ي�ج��ب أن ي�ح�ص��ل» .وش ��دد امل��ال �ك��ي ،في
رس ��ال �ت ��ه ،ع �ل��ى أن «أس �ب ��اب ��ًا خارجية،
خارجة عن إرادتكم وعن إرادتنا» سببت
م� ��ا ج� � ��رى ،و«ك � � ��ان امل� �ق� �ص ��ود اإلساءة
إل ��ى ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��دول �ت�ي�ن» .وأضاف،
بحسب امل�ص��ادر نفسها ،أن «األوان قد
آن لتصحيح املسار» ،مشيرًا إلى «أننا
م �س �ت �ع��دون ألي ت � �ع ��اون وألي مدد»،
خ��ات �م��ًا ب��ال �ت��أك �ي��د أن «ال� �ع�ل�اق ��ة بيننا
استراتيجية وستبقى كذلك».

وأك ��دت م �ص��ادر م�ق��رب��ة م��ن امل��ال�ك��ي أنه
«ي ��وم وق �ع��ت ال��واق �ع��ة» ،ف��ي إش ��ارة إلى
ت�ف�ج�ي��رات ب �غ��داد ال�ت��ي ات�ه�م��ت حكومة
ن � � ��وري امل ��ال� �ك ��ي ال� �س� �ل� �ط ��ات السورية
ب ��ال ��وق ��وف خ �ل �ف �ه��ا« ،ك � ��ان امل ��ال �ك ��ي في
دم � �ش� ��ق ،وم � ��ا ك � ��ان ي ��ري ��د ب � ��األم � ��ور أن
تصل إل��ى ه��ذا ال�ح��د .ف��ي النهاية ،نحن
مقتنعون بأن أمن العراق من أمن سوريا
وأمن سوريا من أمن العراق».
وفي أعقاب اللقاء مع األسد ،أعلن رئيس
وف��د «دول��ة القانون» إل��ى س��وري��ا ،كبير
مستشاري املالكي ومفاوضيه ،الشيخ
ع �ب��د ال �ح �ل �ي��م ال ��زه� �ي ��ري ،أن «الخالف
السوري ـــــ العراقي انتهى» .وقال« :ليس
هناك أزمة مع سوريا .العالقات طبيعية
وج � �ي� ��دة .ك� ��ان ه� �ن ��اك ب �ع��ض البيانات

ّ
م��ن ب�ع��ض ال�س��اس��ة ،وق��د تخطينا ذلك
م��ن خ�لال تفهم س��وري��ا ودول��ة القانون
مل�ث��ل ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ،ل�ك��ن ل��م ُيطلب
اع� �ت ��ذار» .وأش� ��ار إل ��ى أن «ه �ن��اك زيارة
لرئيس ال ��وزراء ل�س��وري��ا ،لكن الظروف
األم�ن�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ال تسمح ب��ذل��ك في
الفترة الحالية».
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر ال�ق�ي��ادي��ة ف��ي دولة
ال�ق��ان��ون أن ه��ذه «ال��زي��ارة ال ت��زال فكرة
بحاجة إل��ى أن تنضج ،وم��ن ثم يوضع
لها م��وع��د» ،مستبعدة أن تحصل قبل
إع � ��ادة ت�ك�ل�ي��ف امل��ال �ك��ي رس �م �ي��ًا رئاسة
الحكومة العراقية« ،م��ن دون أن يعني
ذلك أنها لن تكون قريبة».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أف � � ��ادت وك ��ال ��ة ّ األنباء
ال��ر ّس�م�ي��ة ال �س��وري��ة (س��ان��ا) ب ��أن األسد
ت�س��ل��م رس��ال��ة خطية م��ن امل��ال�ك��ي .ونقل
ب � �ي� ��ان رئ � ��اس � ��ي س� � � ��وري أن � � ��ه ُ
«بحثت

املستجدات املتعلقة بالجهود املبذولة
ل�ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة الجديدة،
وأهمية مشاركة جميع مكونات الشعب
العراقي فيها ،وأن تحظى بتأييده ،بما
يسهم في تحصني وحدة العراق وأمنه
واس� �ت� �ق ��راره واس �ت �ع��ادة دوره العربي

الزهيري بعد لقائه األسد أمس (بسام تيالوي ــ أ ب)

والدولي».
ّ
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ال��وف��د العراقي
ّ
ضم ،إلى جانب الزهيري والسنيد ،وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون األم ��ن ال��وط�ن��ي شروان
َّ
والقياديني في «دولة القانون»
الوائلي
عزت الشهبندر وعباس البياتي .وقالت
مصادر دول��ة القانون إن الوفد سيزور
ت��رك�ي��ا ،ب�ع��د س��وري��ا ،ق�ب��ل أن ي�ع��ود إلى
بغداد.
وطمأن الوفد ،على لسان حسن السنيد،
ف��ي امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي ،إل��ى أن املالكي
«س� �ي� �ب ��دأ ب � ��دراس � ��ة ت ��أل� �ي ��ف الحكومة
ال �ج��دي��دة ب��رئ��اس �ت��ه» ف ��ور ع ��ودة الوفد
م��ن زي��ارت��ه ال �س��وري��ة ،وس�ت�ض� ّ�م جميع
بما
ال �ك �ت��ل ال� �ف ��ائ ��زة ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��اتّ ،
السنيد أن
فيها القائمة العراقية .ورأى ً
ترشيح املالكي «بدأ يلقى قبوال واقعيًا
م��ن بقية األط ��راف العراقية ،وحتى من
املحيط اإلقليمي والعربي».
وف��ي تعليقها على املعلومات ع��ن دور
إلب��راه �ي��م ال �ج �ع �ف��ري ف ��ي إدارة عملية
إخ��راج االت�ف��اق على التجديد للمالكي،
قالت مصادر دولة القانون إن «هذا هو
ال� ��دور ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ��ذي ي�ج��ب أن يؤديه
ال �ج �ع �ف��ري .ل �ق��د أخ �ط��أ ح�ي�ن ان �ض��م إلى
كتلة االئ�ت�لاف العراقي امل��وح��د .وقتها،
رجاه الكثير من املحبني واملخلصني أال
يفعل .ق��ال��وا ل��ه بكل وض��وح :ه��ذا ليس
مكانك ،وهذه ليست بيئتك .كانت لديه،
وق�ت�ه��ا ،أس�ب��اب��ه للقيام ب�ه��ذه الخطوة.
ك��ان يراها صوابًا ،وكانت هناك أجواء
صورتها ل��ه أنها ف��ي مصلحته .ال شك
في أنه حكيم ويزن األمور بدقة .لو كان
ي�ع��رف أن االئ �ت�لاف سيصبح ائتالفني
(أي خ��وض امل��ال�ك��ي االن�ت�خ��اب��ات بكتلة
م �س �ت �ق �ل��ة ع ��ن االئ� � �ت �ل��اف) مل ��ا دخ � ��ل في
االئتالف املوحد».
وع��ن تقويمها ملواقف األط��راف املعنية
وت �ق��دي��ره��ا ل �س�لاس��ة ت�ط�ب�ي��ق م ��ا اتفق
ع�ل�ي��ه ،وخ��اص��ة أن ه �ن��اك ت�ج��ري��ة جرى
خ� �ل��ال ال� �ت ��وص ��ل إل� � ��ى ات � �ف� ��اق سرعان
م� ��ا ض � ��رب ب� ��ه ع � ��رض ال � �ح ��ائ ��ط ،أكدت
أوس��اط املالكي أن «املجلس األعلى هو
ال�ط��رف ال��وح�ي��د ال��ذي ال ي��زال يشاكس.
ي�ح��اول اللعب على الكلمات والغوص
ف��ي ت�ف��اص�ي��ل ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ح �ي��ث يكمن
الشيطان» .وأضافت« :نعتقد أن املجلس
سيقاتل حتى آخر لحظة ،قبل أن يسلم
ب ��ال ��واق ��ع .ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ،س �ي �ن �ض��م إلى
ال�ت��واف��ق وي�ق�ب��ض ال�ث�م��ن ك��ي ال يصبح
خ � ��ارج ال �ل �ع �ب��ة .م �ع �ل��وم��ات �ن��ا أن قادته
بدأوا يفكرون في الفائدة التي يمكن أن
يجنوها من هذا العناد».

ّ
رفسنجاني يحذر من االستخفاف بالعقوبات
تزامنت انتقادات الرئيس
اإليراني األسبق أكبر هاشمي
رفسنجاني للحكومة الحالية
على خلفية تعاملها «غير
الجدي» تجاه العقوبات،
مع إطالق طهران محتجزة
أميركية كانت قد اتهمت
بالتجسس
ان�ت�ق��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �خ �ب��راء اإليراني،
أك � �ب� ��ر ه ��اش� �م ��ي رف� �س� �ن� �ج ��ان ��ي ،الرئيس
محمود أح�م��دي ن�ج��اد ،أم��س ،لفشله في
م��واج �ه��ة آث ��ار ال �ع �ق��وب��ات ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
إيران تواجه أسوأ «هجوم» يشنه املجتمع
الدولي عليها ،في الوقت الذي أفرجت فيه
طهران بكفالة عن األميركية سارة شورد،
امل �ح �ت �ج��زة ف ��ي إي � � ��ران م �ن��ذ ت� �م ��وز 2009
لالشتباه في قيامها بالتجسس.

وقال رفسنجاني ،خالل اجتماعات مجلس
الخبراء إنه «ط��وال الثورة لم يفرض على
إي��ران ه��ذا ال�ق��در م��ن العقوبات ،وأدعوكم
ك �م��ا أدع� � ��و ج �م �ي��ع امل� �س ��ؤول�ي�ن إل � ��ى أخذ
ّ
العقوبات على محمل الجد وع��دم عدها
نكتة».
ومن دون أن يذكر اسم نجاد الذي وصف
ال �ع �ق��وب��ات ب��أن �ه��ا ت��زي��د ف��اع�ل�ي�ت�ه��ا على
«منديل مستعمل» ،قال رفسنجاني« :لدى
إيران قدرة هائلة تمكنها من التغلب (على
ال�ع�ق��وب��ات) ،لكني أش��ك ف��ي أن تكون هذه
القدرة مستغلة بالطريقة املثلى».
لكن رفسنجاني ،الذي يرأس أيضًا مجلس
ت�ش�خ�ي��ص م�ص�ل�ح��ة ال �ن �ظ��ام ،ق ��ال« :نحن
ن��واج��ه م �ح��اوالت إلث ��ارة ال�ف��رق��ة» ،مشددًا
على أنه «داخل البالد يتعني علينا اليقظة
حتى ال تتضرر وحدتنا .والذين يعتقدون
إن بإمكانهم االستفادة من إثارة الفرقة...
ينتهجون نهجًا شيطانيًا».
وق ��ال ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي األس �ب��ق« :خالل
السنوات الثالثني املاضية ،خضنا حربًا
وتعرضنا لتهديدات عسكرية ،لكننا ّلم
نشهد مثل هذا االستكبار للتخطيط لشن

طهران
األميركية سارة
ُتفرج عن
ّ
شورد المتهمة
بالتجسس
ّ

هجوم محسوب علينا».
من جهة ثانية ،قال الرئيس اإليراني محمود
أحمدي نجاد ،خالل افتتاح مؤتمر إيراني
ـــــ أفريقي في طهران ،إن «الشعور السائد
حاليًا هو أن العالم بحاجة إلى نظام إدارة
جديد» .وأضاف أن النظام العاملي الحالي
أن� �ش ��أه «م �س �ت �ع �م��رون س��اب �ق��ون وأسياد
العبيد الستغالل ثروات األمم األفريقية».
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،أب � ��دى رئ �ي��س املنظمة

اإلي ��ران� �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة ال� �ن ��ووي ��ة ،ع �ل��ي أكبر
صالحي ،شكوكًا حيال «ص��دق�ي��ة» املدير
ال �ع��ام ل �ل��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة الذرية،
ي��وك�ي��ا أم ��ان ��و ،ال� ��ذي ات �ه��م إي � ��ران بعرقلة
عمل املفتشني الدوليني الذين يحققون في
أنشطتها النووية.
«تعليقات أمانو ال تضر
وقال صالحي إن
ّ
فقط بصدقيته ،بل تمثل إهانة للمفتشني
اآلخرين في الوكالة».
ف��ي ه ��ذه األث� ّ�ن ��اء ،أع�ل�ن��ت ال�ن�ي��اب��ة العامة
اإل ِّي ��ران� �ي ��ة ،أن األم �ي��رك �ي��ة «س � ��ارة شورد
ُس ��ل � �م ��ت إل� � ��ى امل � �س� ��ؤول�ي��ن ف � ��ي السفارة
السويسرية لدى إيران ،التي تمثل املصالح
األميركية ،بعد اإلفراج عنها من السجن».
إل ��ى ذل� ��ك ،ق ��ال دب �ل��وم��اس��ي م ��ن السفارة
اإلي��ران �ي��ة ف��ي ب�ل�ج�ي�ك��ا إن ��ه س�ي�ط�ل��ب حق
ال�ل�ج��وء السياسي ف��ي ال �ن��روج احتجاجًا
على سياسة الحكومة.
ودع � ��ا ف� � ��رزاد ف��رح �ن �ي��ان ( 47ع ��ام ��ًا) إلى
إطاحة الرئيس نجادً ،في مؤتمر صحافي
ك��ان يرافق فيه قنصال إيرانيًا سابقًا في
النروج انشق في كانون الثاني املاضي.
(أ ف ب ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
نتنياهو يعرض
«اتفاق إطار» على سوريا!
نقلت صحيفة ّ «الجريدة» الكويتية
ّ
عن مصادر مطلعة قولها إن
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو أوصل رسالة
إلى الرئيس السوري بشار األسد،
عبر وسيط أميركي خالل األيام
ّ
املاضية ،أبلغه فيها أن في اإلمكان
التوصل إلى اتفاق إطار خالل
عام يعيد هضبة الجوالن إلى
سوريا ،على أن ينفذ خالل فترة
تمتد من  10إلى  15عامًا.
ّ
وأفادت املصادر بأن تطورًا ما
يحصل على خط دمشق ـ ـ ـ تل
أبيب بعد خطوات إيجابية قامت
بها سوريا في الفترة األخيرة،
ّ
وأكدت أن األشهر القليلة املقبلة
ستشهد تطورات مهمة.
(األخبار)

دحالن في مستشفى إسرائيلي

ذكرت صحيفة «يديعوت
ّ
أحرونوت» أن القيادي في السلطة
الفلسطينية محمد دحالن
(الصورة) يرقد في مستشفى
«أسوتا» الخاص في تل أبيب
لتلقي العالج .ووصل دحالن
إلى املستشفى صباح االثنني،
وهو يرقد في قسم جراحة
القلب والصدر .وقال مسؤول
ّ
في املستشفى إن دحالن حضر
لغرض «استيضاح طبي» ولم
ّ
يخضع ألي إجراءات طبية ،وإن
العالج ُي َّ
قدم له بسرية تامة.
(يو بي آي)

شرطي إسرائيلي
يقتل مقدسيًا فلسطينيًا

ّ
ادعى شرطي إسرائيلي أن
رصاصة انطلقت من مسدسه
من طريق الخطأ وأصابت
فلسطينيًا من القدس الشرقية
وقتلته بعد اعتقاله بشبهة سرقة
سيارة في مدينة تل أبيب أمس.
وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية
التحقيقات مع أفراد
أن دائرة ّ
الشرطة تحقق في الحادثة.
(يو بي آي)

تستهدف 4
عبوة
البحرينّ :
ّ
سيارات ملوظفني أمنيني
البحريني،
أعلن رئيس األمن العام
ً
اللواء طارق بن دينه ،أن «عمال
إرهابيًا» وقع أمس واستهدف
أربع سيارات تعود ألشخاص
يعملون في أجهزة األمن.
وقال اللواء بن دينه ،إن «مجهولني
عمدوا إلى تفجير عبوة قرب
منزل في مدينة حمد ،جنوب
العاصمة املنامة ،ما أدى
إلى احتراق السيارات األربع
وتضررها بنسب متفاوتة.
وأكد أن أعمال البحث والتحري
جارية لكشف هوية الجناة
واتخاذ اإلجراءات القانونية
ّ
بحقهم.
(أ ف ب)

