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العراق بعث نائب رئيس الجمهورية العراقية ،نوري المالكي ،من البصرة أمس ،بإشارات تفيد بدخوله الفعلي في معترك
إعادة رسم خريطة توزع القوى السياسية في البالد ،وتحديدًا ضمن «التحالف الوطني» ،في وقت كان فيه رئيس «منظمة
التعاون اإلسالمي» يقدم في بغداد فكرة عقد مؤتمر «مكة »2

المالكي يطرح
رؤيته لألقاليم...
في البصرة
الجبوري في أنقرة
األحد :البحث في تدريب
القوات العراقية
أوض ـ ـ ــح رئ ـ ـيـ ــس مــجــل ــس ال ـ ـنـ ــواب
الـ ـع ــراق ــي ،س ـل ـيــم الـ ـجـ ـب ــوري ،أنــه
سـيـنــاقــش مــواض ـيــع إسـتــراتـيـجـيــة
«غ ـ ــاي ـ ــة ف ـ ــي األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» مــع
الـمـســؤولـيــن األتـ ــراك خ ــال الــزيــارة
الـ ـت ــي س ـي ـقــوم ب ـهــا يـ ــوم األح ــد
المقبل إلــى تركيا ،يتصدرها ملف
الدعم الــذي ستقدمه أنقرة في
ما يتعلق بتجهيز وتدريب قوات
األم ــن الـعــراقـيــة .وق ــال الـجـبــوري،
في حديث إلى وكالة «األناضول»،
إن «تركيا بلد هام للغاية من أجل
الـعــراق والعراقيين ،ولــن نتمكن
مــن تحقيق االس ـت ـقــرار فــي بلدنا
والمنطقة مــا لــم نــرفــع مستوى
الــع ــاق ــات م ــع تــرك ـيــا إلـ ــى أعـلــى
درجة» ،معربًا عن ترحيب بالده بأي
مساعدة يمكن أن يقدمها «البلد
الصديق» (تركيا).
وت ـطــرق رئـيــس الـبــرلـمــان العراقي
إلــى الـحــديــث عــن الــزيــارة الـتــي من
المفترض أن يجريها الرئيس التركي،
رجب طيب أردوغان ،إلى بغداد في
وقت لم يعلن عنه بعد ،مشيرًا إلى
أنها «ستترك أث ـرًا كبيرًا فــي نفوس
ال ـعــراق ـي ـيــن» ،مـشـيـرًا فــي الــوقــت
ذاته إلى أن الرئيس العراقي ،فؤاد
معصوم ،يمكن أن يزور تركيا في
وقت قريب.
(األناضول)

مـلـفــان رئـيـسـيــان طـغـيــا عـلــى املشهد
الـ ـ ّسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـ ـ ــس ،فـفـيـمــا
مثلت زيارة نائب رئيس الجمهورية،
نــوري املــالـكــي ،إلــى محافظة البصرة
الجنوبية ،وحديثه الالفت خاللها عن
مسألة إنشاء األقاليم مناسبة إلعالن
مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح ب ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص،
كانت زيــارة رئيس «منظمة التعاون
اإلس ــام ــي» ،اي ــاد مــدنــي ،إلــى الـعــراق،
في يومها الثالث واألخير ،تبعث على
أمل في إمكان خلق وحدة بني مختلف
القوى املسلمة الفاعلة سياسيًا والتي
تـ ــواجـ ــه م ـج ـت ـم ـعــة ت ـن ــام ــي ال ـت ـط ــرف
واإلرهاب.
وف ــي مـحــافـظــة ال ـب ـصــرة ال ـتــي ترتفع
فـيـهــا األص ـ ــوات ال ــداع ـي ــة إل ــى إن ـشــاء
إق ـل ـيــم بـحـســب م ــا يـقـتـضـيــه دس ـتــور
ال ـ ـبـ ــاد ،رأى امل ــالـ ـك ــي ،خـ ــال زي ــارت ــه
«جــام ـعــة ال ـب ـص ــرة» ،أن «ال ــوق ــت غير
مـ ـن ــاس ــب ل ـت ـح ــوي ــل مـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ــى
أق ــال ـي ــم» .وقـ ــال ،ف ــي حــديــث ل ـعــدد من
الـصـحــافـيــن ،إن «م ـشــاريــع تأسيس
االق ــال ـي ــم تـخـضــع ل ـضــوابــط وآل ـي ــات،
عند تــوافــرهــا فــي ّ
أي محافظة يكون
م ــن ح ـق ـهــا ال ـت ـح ــول الـ ــى اق ـل ـي ــم وف ــق
االجراءات الدستورية والقانونية».
ً
واستدرك املالكي قائال إن «أصل فكرة
تأسيس األقاليم ال إشكال عليه ،لكن
ه ـنــاك مــاح ـظــات تتعلق بــالـتــوقـيــت،
وحاليًا الجو غير مناسب في العراق
ملشاريع مــن هــذا الـنــوع نظرًا لوجود
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
وينبغي تأجيل مشاريع األقاليم الى
أن تكون الـظــروف هــادئــة حتى ينتج
منها ع ــراق ات ـحــادي مــوحــد» .وأشــار
فــي سياق حديثه إلــى أن «األقــالـيــم ال
يمكن إنشاؤها على خلفيات طائفية

شدد المالكي على أنه ال يمكن إنشاء األقاليم على خلفيات طائفية حتى ال تؤدي الى تقسيم واقتتال (أ ف ب)

حتى ال تؤدي الى تقسيم واقتتال».
وقد ال يمكن فصل زيارة نائب رئيس
الـج ـمـهــوريــة ال ـعــراق ـيــة إل ــى محافظة
البصرة عن واقع أنها تأتي في ظرف
تشهد فيه البالد إعــادة رســم خريطة
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وم ـ ــن املـ ـع ــروف
أن ق ــوى مـتـحــالـفــة ،تـتـبــع لــ«املـجـلــس
األعلى» (السيد عمار الحكيم) والتيار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري ،نـ ـجـ ـح ــت خ ـ ـ ــال األشـ ـه ــر
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـب ــر االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
والـعــامــة ،فــي بسط سيطرة سياسية

الجعفري :المساعدات
غير كافية ونقاتل نيابة
عن العالم كله

على مؤسسات املحافظة.
كــذلــك ،تــأتــي ال ــزي ــارة فــي وق ــت تطرح
فيه مسألة رئاسة «التحالف الوطني»
الــذي يضم «املجلس األعلى» والتيار
الـصــدري و»دول ــة الـقــانــون» (املالكي)
إضافة إلى عدد من األحزاب الصغيرة.
ومن املفترض أن يجري قريبًا اختيار
ّ
رئ ـي ــس ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ب ـع ــدم ــا تـســلــم
رئ ـي ـســه إب ــراه ـي ــم ال ـج ـع ـفــري منصب
ف ــي ح ـك ــوم ــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــدر
العبادي.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب ع ـ ــن ائـ ـ ـت ـ ــاف «دول ـ ــة
ال ـق ــان ــون» ،خــالــد االسـ ــدي ،قــد أك ــد أن
ائـ ـت ــاف ــه «م ـت ـم ـس ــك ب ـم ــرش ـح ــه عـلــي
االديـ ــب لــرئــاســة الـتـحــالــف الــوطـنــي»،
عازيًا ذلــك إلــى قــرار كانت قد اتخذته
«الهيئة العامة لدولة القانون في وقت
سابق».
في املقابل ،قال القيادي في «املجلس
األع ـل ــى» ،ف ــادي ال ـش ـمــري ،فــي حديث
صحافي ،إن «املجلس األعلى يرفض
أن تـكــون املـســألــة معركة تنافس كما
أن املـســألــة هــي ليست مـســألــة أسـمــاء

بقدر مــا هــي ثبات على املـبــادئ التي
ق ــام عليها الـتـحــالــف الــوطـنــي والـتــي
من بني ما يقوم عليه أنــه إذا أعطيت
رئــاســة ال ـ ــوزراء لـجـهــة فــي الـتـحــالــف،
ف ـ ــإن ال ـج ـه ــة األخـ ـ ـ ــرى ت ــأخ ــذ رئ ــاس ــة
التحالف الوطني .وبما أن التحالف
الوطني يتكون من ركنني أساسيني،
هما دولة القانون واالئتالف الوطني
(املجلس األعـلــى واألح ــرار الصدرية)
وأصـبـحــت رئــاســة الـ ــوزراء مــن حصة
دولـ ــة ال ـق ــان ــون ،ف ــإن ك ــا م ــن املـجـلــس
األعلى والتيار الصدري رشحا السيد
عمار الحكيم لهذا املنصب».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ش ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ــن ك ـت ـلــة
«امل ــواط ــن» ،عــزيــز كــاظــم ع ـل ــوان ،على
«أه ـ ـم ـ ـيـ ــة حـ ـص ــر رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ت ـح ــال ـف ـن ــا
باالئتالف الوطني مــن خــال اختيار
شخصية مقبولة داخليا وخارجيا»،
في إشارة إلى السيد عمار الحكيم.
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى تــوافــق
بني الطرفني خالل األيــام املقبلة ،فمن
املــرجــح أن يتصاعد الـخــاف فــي هذا
الشأن لينسحب على عدد من امللفات

مصر

ً
السيسي يبحث األزمة السورية في اإلمارات :االستثمارات أوال
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
لـ ــن ي ـط ـل ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
الفتاح السيسي ،خالل زيارته األولى
لــإمــارات دعـمــا اقتصاديًا ومعونات
مـ ـج ــددًا ،ف ــال ــزي ــارة ،ال ـت ــي س ــاف ــر وفــد
م ـصــري للتمهيد لـهــا أول مــن أمــس،
سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى أجـ ـن ــدتـ ـه ــا الـ ـت ــروي ــج
للمشاريع االقتصادية ،ودعــوة رجال
األع ـ ـمـ ــال اإلم ــاراتـ ـي ــن إلـ ــى امل ـش ــارك ــة
ف ــي مــؤت ـمــر دع ــم االق ـت ـص ــاد امل ـصــري
(امل ــان ـح ــن) امل ـق ــرر ان ـع ـق ــاده ف ــي شــرم
الشيخ منتصف آذار املقبل .وسيزور
السيسي اإلمـ ــارات ألول مــرة بصفته
رئ ـي ـس ــا لـ ـل ــدول ــة املـ ـص ــري ــة ،إذ تـفـيــد
م ـصــادر مـقــربــة بــأنــه سـيــوجــه الشكر
لـ ـقـ ـي ــادة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ـســانــدت ـهــا
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق ،ث ــم سـيـبـحــث سبل
ال ـت ـعــاون عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه في
قمة الطاقة في الثامن عشر والتاسع
عشر من الشهر الجاري.

وم ـ ــن امل ـخ ـط ــط أن يـ ـع ــرض الــرئ ـيــس
امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ف ــرص
االستثمار الجادة في مشاريع توليد
الطاقة الشمسية التي ترغب الحكومة
في التوسع فيها خالل املرحلة املقبلة،
أو االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـ ــي مـ ـح ــور ق ـنــاة
السويس املقرر إنشاؤه على ضفتني،
ويشمل تدشني مصانع للصناعات
الخفيفة واملتوسطة .كذلك ،سيجري
عــرض حزمة اإلج ــراءات التي تعتزم
الحكومة املصرية تنفيذها لتشجيع
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا قـ ــانـ ــون
االستثمار املوحد.
وتــؤكــد امل ـصــادر نفسها أن األجـنــدة
الـسـيــاسـيــة ل ـلــزيــارة ل ــن تـتـطــرق إلــى
م ـص ـيــر امل ــرش ــح ال ــرئ ــاس ــي ال ـســابــق،
أحمد شفيق ،ووجــوده في اإلمــارات،
وخاصة أن السيسي ال تشغله قصة
بقاء شفيق في الخارج ما دام متوقفًا
عــن إط ــاق التصريحات السياسية،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن ـ ــه لـ ــم يـ ـع ــارض ــه خ ــال

االن ـت ـخ ــاب ــات أو ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات الـتــي
اتـخــذهــا الحـقــا .لكن القلق محصور
في أي نية لشفيق ،وغيره من رموز
ن ـظ ــام ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ،ل ـل ـع ــودة إلــى
مـمــارســة العمل السياسي على قمة
الهرم والسعي إلــى رئاسة األحــزاب،
مــا يجعل مــن ال ــوارد «اختيارهم في
مناصب تنفيذية جيدة ،أو تكوينهم
أغلبية برملانية».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،سـ ـتـ ـك ــون عـ ـل ــى أجـ ـن ــدة
الـسـيـســي ب ـحــث ال ـت ـع ــاون ف ــي امل ـجــال
األم ـنــي ومــواجـهــة اإلرهـ ــاب ،وخــاصــة
«تــوحـيــد الـجـهــود ملــواجـهــة العناصر
امل ـت ـط ــرف ــة ف ــي س ــوري ــا ول ـي ـب ـي ــا» ،مــع
التشديد على الــدعــم املـصــري الكامل
مل ــواج ـه ــة تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة
«داعــش» .لكن مصدرًا رئاسيًا أكــد أن
«الـسـيـســي متمسك بــرفــض املـشــاركــة
العسكرية في الـغــارات الجوية ويرى
أن من الجيد االكتفاء بدعم لوجستي
للتحالف الدولي».

وفـ ــي ال ـق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــة ،سـيـعــرض
السيسي على املسؤولني اإلماراتيني
الرؤية املصرية لحل األزمة السورية
ف ــي ظ ــل س ـعــي ال ـق ــاه ــرة السـتـضــافــة
لـ ـق ــاءات ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،لكن
السيناريوات املطروحة يغيب عنها
الحديث عن تنحي الرئيس السوري
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،م ـق ــاب ــل ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
«إجــراء انتخابات مبكرة في غضون
مدة زمنية يجري االتفاق عليها».
وبشأن أي لقاء محتمل بني الرئيس
امل ـ ـصـ ــري وأم ـ ـيـ ــر ق ـط ــر ع ـل ــى هــامــش
قمة الطاقة ،قال املصدر الرئاسي إن
«أج ـن ــدة الـسـيـســي ل ــم ت ـحــدد نهائيًا
حـتــى اآلن ،ولكنها تتضمن لـقــاءات
مــع مسؤولني دول ـيــن» ،موضحا أن
ال ــرئ ـي ــس ل ـيــس ل ــدي ــه م ــان ــع م ــن لـقــاء
ت ـم ـيــم ب ــن حـ ـم ــد ،إذ ج ـم ـع ـه ـمــا ل ـقــاء
س ــاب ــق وسـ ــريـ ــع خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة في
أيلول املاضي.

