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العراق

توري وانتخابات

وت ـ ــرام ـ ــب «ن ــاقـ ـش ــا أه ـم ـي ــة م ـنــاطــق
تخفيف التصعيد التي تم التوصل
إليها ،فــي تخفيف العنف وإيـصــال
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وإن ـ ـفـ ــاذ وق ـ ــف إطـ ــاق
الـنــار» .واستعرضا اتفاق «تخفيف
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد» الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـم ـن ـط ـق ــة

ت ــرش ــح ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـس ـي ـســي فــي
انتخابات ّ ،2014أي أن مــن الصعب
اع ـت ـبــار ت ــرش ــح ع ـلــي «تـمـثـيـلـيــة» أو
«خـ ــدمـ ــة» ل ـل ـن ـظ ــام ،وخـ ـص ــوص ــا أن
الظروف تغيرت عن تلك التي كانت
تسود قبل ثالث سنوات .كما أن علي
نفسه انكفأ عن االستحقاق السابق

ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري .ورح ـ ــب ال ـب ـيــان
بـمــذكــرة الـتـفــاهــم الـتــي تــم الـتــوصــل
إليها في الثامن من تشرين الثاني
ف ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــان ،ب ـ ــن األردن وروس ـ ـيـ ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ب ـشــأن «ات ـفــاق
الجنوب» .وأكــد على أن مراقبة هذا
االت ـفــاق س ــوف تستكمل عـبــر مركز
امل ــراق ـب ــة ف ــي ع ـم ــان ،ب ـم ـشــاركــة فــرق
خـبــراء؛ أردنـيــة وروسـيــة وأميركية.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذه امل ــذك ــرة ســوف
ت ـع ــزز تـنـفـيــذ ب ـن ــود االت ـف ــاق ـي ــة ،بما
في ذلــك «تضمني تحييد كل القوى
الـخــارجـيــة واملـقــاتـلــن األج ــان ــب من
املنطقة ،لضمان استقرار السالم».
وتركز النقطة األخيرة على املطالب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ـ ـ ـ األردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـخــاصــة
حــول االت ـفــاق ،والـتــي تنضوي على
ان ـس ـح ــاب م ـقــات ـلــي حـ ــزب ال ـل ــه وأي
ق ــوات إيــرانـيــة وعــراق ـيــة ،مــن مسافة
محددة عن حــدود األردن والجوالن
امل ـح ـتــل .وك ــان ــت ه ــذه الـنـقـطــة مـثــار
اه ـت ـم ــام إس ــرائـ ـي ــل الـ ـت ــي ب ـ ــدت غـيــر
اتفاق «تخفيف
راضية عن مضمون ّ
التصعيد» املعلن ،إذ كثفت نشاطها
الدبلوماسي مع موسكو وواشنطن،
لضمان مراعاته مصالحها هناك.
واسـ ـتـ ـجـ ـل ــب ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن م ــذك ــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة اسـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
إســرائـيـلـيــة ســريـعــة ،إذ أع ــرب وزيــر
التعاون اإلقليمي تساحي هنجبي،
عــن وج ــود «ش ـكــوك» تـجــاه االت ـفــاق،
مضيفًا للصحافيني إنــه «ال يحقق
مطلب إســرائ ـيــل ال ــذي ال لـبــس فيه،
ب ــأال ت ـح ــدث تـ ـط ــورات ت ــأت ــي ب ـقــوات
حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أو إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
الحدود في الشمال» .في موازاة ذلك،
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مسؤول
فـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
قوله إن روسيا وافقت على «العمل
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى إب ـع ــاد
قــوات مدعومة من إيــران إلى مسافة
محددة» من هضبة الجوالن املحتلة،
ّ
فـيـمــا ل ــم ت ـعــلــق مــوس ـكــو ح ــول هــذه
النقطة.
(األخبار)

لعدم شعوره بجدوى للمواجهة في
حينه مــع السيسي ال ــذي كــان أشبه
ّ
بـ«مخلص» بعد عزل الرئيس محمد
مرسي.
كـ ــذلـ ــك ،أث ـ ـ ــار إع ـ ـ ــان عـ ـل ــي ال ـت ــرش ــح
للرئاسة كثيرًا من االنتقادات حتى
م ــن ق ـب ــل هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن ال ي ــؤي ــدون
ال ـس ـي ـســي ،لـكـنـهــم ال ي ــؤي ــدون علي
في الوقت نفسه .فهؤالء يعلمون أن
فرص علي ضئيلة جدًا إن وصل إلى
االن ـت ـخــابــات وشـ ــارك فـيـهــا بالفعل،
وكـ ــان هـجــومـهــم قــائ ـمــا ع ـلــى غـيــاب
م ـســاحــة ال ـحــريــة ال ـت ــي يـمـكــن لعلي
َ
إعالم سيسانده
التحرك خاللها ،فال
َ
َ
وال أمن سيحميه وال أحزاب تدعمه.
ّ
يـبـقــى أن ذل ــك ك ـلــه ال ي ـت ـعــدى كــونــه
كالمًا ّأولـيــا ،فترشح علي مــن عدمه
تحسمه قــدرتــه على جمع توكيالت
 25ألــف مــواطــن مــن  15محافظة ،أو
 20عـضـوًا مــن مجلس الـنــواب وذلــك
ب ـح ـســب امل ـ ـ ــادة  142م ــن ال ــدس ـت ــور.
وقطعًا ستكون مسألة حصوله على
تواقيع نواب البرملان صعبة للغاية،
إذ إن غالبية أعضاء البرملان تنتمي
إلـ ـ ــى ج ـب ـه ــة «دع ـ ـ ــم مـ ـص ــر» امل ــؤي ــدة
ل ـل ـس ـي ـس ــي ،ال ـ ـتـ ــي دع ـ ـمـ ــت م ـ ــن ق ـبــل
مسألة اق ـتــراح تعديل مــدة الرئاسة
في الدستور لتصبح ثماني سنوات
ً
ب ــدال مــن أرب ــع ،قـبــل أن تختفي هــذه
املسألة كليًا من البحث بال مناسبة.

العبادي «يكنس» في شوارع كربالء:
انتخابي مع الصدر؟
تحالف
ٌ
ٌّ
مستثمرًا ارتفاع رصيده في
الشارع العراقي ،يحرص حيدر
صورة
العبادي على تكريس
ٍ
تفاعلية مع الشرائح المختلفة،
ٍ
من شأنها أن تساهم في
«تقوية» أوراقه قبيل االنتخابات
البرلمانية المقبلة .أمس ،كانت
جديدة
منص ًة
ً
مدينة كربالء ّ
لظهور العبادي مواطنًا عراقيًا
يكنس الطريق ،مجتمعًا ـ في
وقت الحق ،بمقتدى الصدر،
ٍ
«تحالف»
عن
حديث
وسط
ٍ
ٍ
مرتقب بينهما
ٍ
بغداد ــ محمد شفيق
ّ
فــي صـ ــور ٍة لــم يعتدها ال ـعــراق ـيــون ،أطــل
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،مــن
كمواطن يكنس ش ــوارع املدينة،
كــربــاء،
ٍ
عقب انتهاء مراسم زي ــارة أربعني اإلمــام
ال ـ ـح ـ ـسـ ــن .ط ـ ـ ــوال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
ت ـصـ ّـدرت «مكنسة» الـعـبــادي اهتمامات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ليربطها ٌ
عدد من الناشطني
بخطابه األخير حول «مكافحة الفساد»،
واصـفــن الـعـبــادي بــ«كــانــس الـفـســاد عن
الدولة».
من كربالء ،حيث ظهر العبادي «مواطنًا»،
عـ ــاد الح ـق ــا ل ـي ـظ ـهــر م ــن م ــوق ـع ــه رئـيـســا
ّ
للحكومة االتحادية ،مطلعًا على مجريات
ّ
الزيارة املليونية (بلغ عدد الزوار حوالى
 15م ـل ـيــون زائـ ـ ـ ــر) ،وم ـج ـت ـم ـعــا بممثلي
امل ــرج ــع الــدي ـنــي عـلــي الـسـيـسـتــانــي ،عبد
املهدي الكربالئي وأحمد الصافي.
ما كان الفتًا في زيارة العبادي «املفاجئة»،
لـقــاوه بزعيم «الـتـ ّـيــار ال ـصــدري» مقتدى
ّ
الصدر .ووصف ٌ
عدد من املعلقني ما جرى
لقاء سياسي عابر ،وأقل من
بأنه «أكثر من ٍ
اجتماع» ،مستندين ـ في تحليلهم ،إلى
«هــالــة الغموض واًلـســريــة ،التي أحاطت
بــال ـل ـقــاء» ،وخ ـ ّ
ـاص ــة أن مـكـتـ َـبــي الـعـبــادي
ّ
ـان أو
وال ـص ــدر ل ــم ي ـصــدر عنهما أي ب ـي ـ ٍ
ـات «األخ ـ ـبـ ــار» ،تشير
ت ــوض ـي ـ ٍـح .م ـع ـلــومـ ّ ٌ
إلى أن «العبادي مكلف من حزب الدعوة

بتحقيق تـحــالــف ان ـت ـخــابــي ،م ــع الـتـيــار
ـوض االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـ ـصـ ــدري ،ب ـه ــدف خـ ـ ً
بقائمة واحـ ــدة» ،مضيفة أن الطرفني لم
يتفقا على مرحلة «ما بعد االنتخابات»،
ومن ضمنها «تشكيل الحكومة املقبلة»،
والتي ُي ّ
رجح أن يكون العبادي رئيسها
ّ
ـار» أن
أيـ ـض ــا .وتـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر «األخ ـ ـب ـ ـ ّ
«م ـ ـج ـ ـلـ ــس شـ ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة» ي ـح ــض ــر
لــ«طـبـخــةٍ انـتـخــابـيــة» ،بـعــد استكمالهم
ً
«ق ــراءة مــزاج الـشــارع الـعــراقــي» ،مشيرة ـ
في السياق عينه ،إلى أن «شورى الدعوة»
ـاب إل ــى «املـفــوضـيــة
فــي ص ــدد إرسـ ــال ك ـتـ ٍ
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق»،
ٍّ
سياسي
كيان
يطالب بـ«منع تسجيل أي
ٍ
يحمل اسمه في االنتخابات»؛ في خطو ٍة
استباقية لقطع الطريق على األمني العام
لـ«الدعوة» (رئيس الوزراء السابق) نوري
املالكي ،إذ ما قرر االنشقاق عن الحزب ،أو
تحالف خــارج «إجماع إرادة
الدخول في
ٍ
ٌ
ٌ
مطروح لدى
خيار
شورى الحزب» ،وهو
املالكي ،إذ ّ
تلمح مصادره ـ في حديثها إلى
«األخبار» ،إلى أن «خياراتنا مفتوحة».
هذه «املفاوضات» يقودها ّ
«عر ٌ
اب جديد»،
استعان بــه الـصــدر بعد فشل جميع من
ّ
خولهم واستعان بهم ،وكان آخرهم نجل
شـقـيـقــه األك ـب ــر أح ـم ــد الـ ـص ــدر .وتــرفــض
امل ـص ــادر الـكـشــف عــن هــويــة «الــوس ـيــط»،
ّ
وه ــو أمـ ـ ٌـر اس ـت ـفــز «ال ـه ـي ـئــة الـسـيــاسـيــة»
ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ــ«ال ـت ـ ّـي ــار» ،و«ك ـت ـلــة األح ـ ــرار»
ّ
(ال ـك ـت ـلـ ًـة الـنـيــابـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـت ــي ــار»)،
ّ
وخاصة أن الصدر ،خالل الفترة األخيرة،
ن ـقــل اج ـت ـمــاعــاتــه ولـ ـق ــاءات ــه الـسـيــاسـيــة
ً
إل ــى ك ــرب ــاء بـ ــدال م ــن الـنـجــف أو ب ـغــداد.
مصدر إلى
وبالرغم من تلميح أكثر من
ٍ
ّ
«العراب /الوسيط» هو جعفر الصدر
أن
(أخـ ـ ـ ــو زوجـ ـ ـ ــة مـ ـقـ ـت ــدى ،وابـ ـ ـ ــن م ــؤس ــس
«الـ ــدعـ ــوة» مـحـمــد ب ــاق ــر الـ ـص ــدر) ،إال أن
مصادر الصدر« ،تنفي نفيًا قاطعًا وجود
ً
ّ
اب أو وس ـيــط» ،معتبرة فــي حديثها
عـ ــر ٍ
إلى «األخبار» ،أن «الرجلني ليسا بحاجةٍ
إلى أي وسيط ،فاالتصاالت الثنائية بني
الرجلني لم تنقطع».
ولفتت املصادر إلى أن العبادي في صدد
ـرض» للصدر ،يرتكز على منح
تقديم «عـ ٍ
«ســرايــا ال ـســام» دورًا أكـبــر فــي األجـهــزة
األمنية ،في مرحلة «مــا بعد داع ــش» ،ما
ّ
ّ
يفسر تصريحات الصدر املتكررة عن حل
«ال ـس ــراي ــا» ،ودمـجـهــا بالجيش الـعــراقــي
ً
بـعــد انـتـهــاء امل ـع ــارك ،فـضــا عــن «تقييد

 100مليار دوالر
خسائر احتالل
«داعش»
كشف رئيس الــوزراء حيدر العبادي ،عن
الخسائر التي ّ
تكبدها العراق خالل ثالث
سنوات من سيطرة تنظيم «داعــش» على
مساحات واسعة من البالد.
وفـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،ف ــي مـحــافـظــة
كربالء ،قال إن «خسائر العراق تضاعفت
إلى أكثر من مئة مليار دوالر ،وهي كلفة
التدمير االقتصادي والبنى التحتية ،فقط»،
مضيفًا أن «العملية التي تقوم بها القوات
األمنية حاليًا ليست فــي مناطق سيطرة
التنظيم ،بل هي مناطق صحراوية كبيرة
ومفتوحة وتحتاج إلى تطهير».
(األخبار)

الحشد الشعبي» ،تحت شعار «اإلصالح
وحصر السالح بيد الدولة».
بـ ــدورهـ ــا ،فـ ــإن مـ ـص ــادر ال ـع ـب ــادي تشيد
ت ـصــري ـحــات ال ـص ــدر األخـ ـي ــرة ،ومــواق ـفــه
منذ مـعــارك «قــادمــون
الــداعـمــة
للعباديً ،
ّ
ي ــا ن ـي ـن ــوى» ،م ـفــض ـلــة ف ــي حــديـثـهــا إلــى
«األخبار» االبتعاد عن حديث «التحالفات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،ف ــ«ال ــوق ــت ال ي ـ ــزال مـبـكـرًا
للحديث عنه» .وال تنفي املصادر إمكانية
إبــرام هكذا «تحالف» ،في االنتخابات أو
تحت ّقبة الـبــرملــان ،استنادًا إلــى «تقارب
وج ـهــات الـنـظــر بــن ال ـطــرفــن» مــن جهة،
ّ
ٍّ
نيابي كبير
و«العمل على تشكيل تكتل
وحكومةٍ ّ
قوية» من جهةٍ أخرى.
وتـ ـف ـ ّـس ــر امل ـ ـصـ ــادر خـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدر ن ـظ ـرًا
إل ــى وض ــع ت ـ ّـيــاره «املـفـتـقــر إل ــى تـمــويــل»،
ـف ق ـ ــوي» .ف ـق ــرارات
وحــاج ـتــه إل ــى «ح ـل ـيـ ٍ
الـ ـ ـص ـ ــدر األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ب ـ ــإغ ـ ــاق «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
االقتصادية» ،ومنع ّ
مقربية واملحسوبني
عليه مــن «م ـمــارســة أي عـمـ ٍـل ت ـجــاري أو
اقـ ـتـ ـص ــادي» ،ب ـعــد ت ــزاي ــد ال ـش ـك ــاوى عن
تورطهم بعمليات فساد .وتنقل املصادر
أن الـ ــواقـ ــع الـ ـح ــال ــي «دف ـ ـعـ ــه ل ـف ـتــح ب ــاب
التمويل ،من دون اإلفصاح عن شكله أو
مصادره».

تقرير

البحرين تحاكم معارضيها
بتهمة «التخابر مع قطر»
ـار لــأزمــة الخليجية مع
فــي اسـتـثـمـ ٍ
ق ـط ــر ،اس ـت ـغ ـلــت س ـل ـطــات الـبـحــريــن
املوقف وأصــدرت نيابة املنامة أمس
حكمًا على زعيم املـعــارضــة الشيخ
عـلــي س ـل ـمــان ،بـتـهـمــة «ال ـت ـخــابــر مع
قطر».
ـان إن «الشيخ
وقــالــت النيابة فــي بـيـ ٍ
سلمان ومساعديه حسن سلطان
وعلي مهدي علي سيمثالن في 27
تشرين الثاني أمام املحكمة الجنائية
الكبرى» ،مضيفة أنهم «سيحاكمون
بتهم عدة ،بينها خصوصًا التخابر
مع دولة قطر من أجل القيام بأعمال
عــدائ ـيــة داخ ــل الـبـحــريــن واإلضـ ــرار
بـ ـم ــرك ــزه ــا الـ ـح ــرب ــي وال ـس ـي ــاس ــي
واالق ـت ـصــادي ومصالحها القومية

والـنـيــل مــن هيبتها واعـتـبــارهــا في
الخارج».
ولفت البيان إلــى أن «النيابة العامة
اس ـت ــدع ــت ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان وقــامــت
باستجوابه ومواجهته بــاألدلــة» في
ضـ ــوء ت ـح ـق ـي ـقــات ت ـجــري ـهــا ح ـيــال
اتـ ـ ـص ـ ــاالت تـ ـق ــول إنـ ـه ــا ج ـ ــرت بــن
سلمان ومـســؤولــن مــن قطر قبيل
بدء التظاهرات عام .2011
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـه ـمــة األخ ـي ــرة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة بـ ـح ــق الـ ـشـ ـي ــخ س ـل ـمــان
ومساعديه ،فإن السلطات البحرينية
تتهمهم أيضًا بـ«قبول مبالغ مالية من
دولــة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها
بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق
بــاألوضــاع الداخلية بالبالد ،وإذاعــة

أخ ـبــار وشــائـعــات كــاذبــة ومغرضة
ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن شــأن ـهــا إض ـعــاف
الثقة املالية باململكة والنيل من هيبة
اململكة واعتبارها».
ُيذكر أن الشيخ سلمان كان قد أوقف
في عام  ،2014وحكم عليه في تموز
 2015بالسجن ألربـعــة أعــوام بعدما
أدين بتهمة «التحريض» على «بغض
طــائ ـفــة م ــن الـ ـن ــاس» و«إه ــان ــة وزارة
الداخلية» .وقررت محكمة االستئناف
زي ــادة امل ــدة إل ــى تسعة أع ــوام بعدما
أدانـتــه أيضًا بتهمة «الـتــرويــج لتغيير
النظام بالقوة» ،قبل أن تقرر محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي خ ـط ــوة ن ـ ـ ــادرة خـفــض
العقوبة إلى أربع سنوات.
(رويترز)

