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 09يونيو  - 2010العدد 0965

البيض يطالب بحماية دولية من «اإلبادة الجماعية»

اليمن« :الحراك الجنوبي» يحدد يوليو املقبل موعدًا نهائيا لالنفصال
ص �ن �ع��اء -ي��و ب��ي آي -ا .ف .ب :ات�ه�م��ت ال�ح�ك��وم��ة اليمنية
أح ��زاب امل�ع��ارض��ة ال�ل�ق��اء امل�ش�ت��رك بتحريض م��ن وصفتهم
ب��ال�خ��ارج��ن ع��ن ال�ق��ان��ون للقيام ب��أع�م��ال تخريبية ،ونشر
ال �ف��وض��ى ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ض��ال��ع ج �ن��وب ال� �ب ��اد ..ف��ي حن
تعهد «الحراك الجنوبي» ،ال��ذي يدعو لانفصال في بيان
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض �ي��ة ان ي �ك��ون ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل�ق�ب��ل م��وع��دا
لانفصال ع��ن ال�ش�م��ال .وعبر مصدر ف��ي املكتب اإلعامي
برئاسة ال��وزراء اليمنية في بيان صحافي امس عن أسفه
قيام أحزاب «اللقاء املشترك» بتحريض وتشجيع العناصر
التخريبية ال�خ��ارج��ة ع��ن النظام وال�ق��ان��ون للقيام بأعمال
ال �ف��وض��ى وال �ت �خ��ري��ب ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ض��ال��ع ودع �م �ه��ا ل�ه��ذه
العناصر م��ن خ��ال البيانات التحريضية ،وق��ال امل�ص��در،
ال� ��ذي ل��م ي�ك�ش��ف ع��ن اس �م��ه ،م �ث��ل ت �ل��ك ال �ب �ي��ان��ات أدت إل��ى
ت�م��ادي تلك العناصر التابعة للحراك الجنوبي ف��ي ِّ
غيها
وت�ص��رف��ات�ه��ا ال �ه��دام��ة ال �ت��ي ت�م��س ام ��ن واس �ت �ق��رار وح�ي��اه
املواطنن والسكينة العامة للمجتمع.
وأض ��اف« :ف��ي ال��وق��ت ،ال��ذي ك��ان م��ن املفترض أن تقف فيه

تلك األحزاب الى جانب السلطة في محافظة الضالع ،وهي
ت��ؤدي واجبها للحفاظ على األم��ن واالس�ت�ق��رار والسكينة
العامة ،وأرواح املواطنن وممتلكاتهم والتصدي ألعمال
ال �ش �غ��ب وال � �ف ��وض ��ى ،ت� �ق ��وم ه � ��ذه األح � � � ��زاب ب ��ال ��دف ��اع ع��ن
الخارجن على القانون».
وطالب املصدر أحزاب اللقاء املشترك ب�مراجعة مواقفها من
مثل ه��ذه التصرفات غير القانونية التي تؤثر على األمن
وال�س�ل��م االج �ت �م��اع��ي ،وك ��ذا ع�ل��ى م�ص��داق�ي�ت�ه��ا إزاء عملية
الحوار الذي سيظل الخيار األفضل لتجاوز الخافات.
وك��ان��ت امل�ع��ارض��ة اليمنية ات�ه�م��ت ال�ج�ي��ش ب��إط��اق ال�ن��ار
ال �ح��ي ب��ات �ج��اه م��دن �ي��ن ع � ��زل ،م ��ا أدى إل� ��ى م �ق �ت��ل وج ��رح
ال �ع �ش��رات ،وأدان� ��ت م��ا وص�ف�ت��ه ب�القصف ال�ع�ش��وائ��ي على
امل��واط �ن��ن وامل� �ن ��ازل ف��ي ال �ض��ال��ع م��ن ق �ب��ل ق� ��وات ال�ج�ي��ش،
واعتبرته عدوانًا وأعماال طائشة ،وطالبت بوقف العمليات
ال�ع�س�ك��ري��ة ورف ��ع ال�ح�ص��ار ال�ع�س�ك��ري ع��ن م��دي�ن��ة ال�ض��ال��ع
ومديريات ردفان واطاق املعتقلن ووقف املاحقات بحق
ناشطي الحراك في املحافظات الجنوبية.

وط��ال�ب��ت بفتح تحقيق ف��ي االش�ت�ب��اك��ات وم��ا أس �ف��رت عنه
م��ن ض�ح��اي��ا ب��ن ص �ف��وف امل��واط �ن��ن وم ��ا ل�ح��ق بمنازلهم
وممتلكاتهم من دم��ار ،وبتعويض املتضررين ف��ورًا .يشار
إل��ى أن املحافظات الجنوبية تشهد تظاهرات شبه يومية
تطالب بانفصال ال�ج�ن��وب ع��ن ال�ش�م��ال وب��إج��راء استفتاء
ل �ت �ق��ري��ر ح ��ق امل �ص �ي��ر ب� ��إش� ��راف األم � ��م امل �ت �ح ��دة وج��ام �ع��ة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .ف��ي غ�ض��ون ذل��ك دع��ا ع�ل��ي س��ال��م البيض
نائب الرئيس اليمني السابق واح��د اب��رز قياديي الحراك
ال�ج�ن��وب��ي أم ��س ال ��ى ت��أم��ن ح�م��اي��ة دول �ي��ة ل�س�ك��ان ج�ن��وب
الباد غ��داة مقتل ستة اشخاص في مدينة الضالع خال
اعمال عنف .وقال البيض في بيان« :أوجه مناشدة عاجلة
الى الزعماء العرب وزعماء العالم والى املنظمات االنسانية
واالسامية والعربية لحماية الجنوب من االبادة الجماعية
التي ترتكب بحق ابناء الجنوب عامة وفي محافظة الضالع
الجنوبية خاصة  ...والتي يقوم بها نظام صنعاء من خال
التدمير للبيوت على ساكنيها بالقصف املدفعي العنيف
دون أي م �ب��رر» .وأض ��اف« :أن��اش��د املجتمع ال��دول��ي توفير

حماية دول�ي��ة الب�ن��اء ال�ج�ن��وب وادع ��و للضغط على نظام
االح�ت��ال لسحب االل��وي��ة العسكرية واالسلحة الثقيلة من
الجنوب ومن املعسكرات التي تتواجد في املدن الجنوبية».
وأك ��د ال�ب�ي��ض امل�ق�ي��م ف��ي امل�ن�ف��ى ان خ�م�س��ة م��دن�ي��ن قتلوا
ف��ي الضالع االث�ن��ن واص�ي��ب  16ب�ج��روح كما ت��م تدمير ما
يقرب من  27منزال في قصف عشوائي للقوات اليمنية على
املدينة .وكانت مصادر محلية أك��دت ان اشتباكات وقعت
بن القوات الحكومة ومناصري الحراك الجنوبي االثنن
في الضالع ثم قام الجيش بقصف املدينة من مواقع قريبة،
ما أسفر عن مقتل ستة اشخاص.
وك��ان��ت املدينة التي تعد رأس حربة للحركة االنفصالية،
تشهد اضرابا عاما بدعوة من قيادات الحراك الجنوبي.
من جهتها ،اف��ادت وزارة الداخلية في بيان ان املواجهات
ان��دل �ع��ت ع�ن��دم��ا ح� ��اول ج �ن��دي ن ��زع ع�ل��م ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي
ال �س��اب��ق ف��ي ال� �ش ��ارع ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�ض��ال��ع وق��ام��ت ع�ن��اص��ر
خ��ارج��ة ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ب�م�ه��اج�م�ت��ه.وب�ح�س��ب ال � ��وزارة ،قتل
عسكري واصيب ستة اخرون بجروح في املواجهات ،فيما

واشنطن تعلن عن توقيف
 12إرهابيًا أميركيًا في اليمن
واشنطن -يو .بي .أي :أعلنت سلطات الواليات املتحدة األميركية
عن توقيف  12من مواطنيها في اليمن بعد تردد معلومات عن
اع�ت�ق��ال ع��دد م��ن األج��ان��ب مرتبطن بتنظيم «ال �ق��اع��دة» ،وق��ال
امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة فيليب ك��راول��ي ردا على
أسئلة الصحافين «ه��ل نعلم أن ثمة أميركين محتجزين في
اليمن ..نعم» ،واشار إلى أنه لم يعلم بعد ما إذا كانت القنصلية
األميركية قد تمكنت من الوصول إليهم.
وقال إن عدد األميركين املحتجزين هو  ،12وشدد كراولي على
ال�ت�ع��اون ب��ن الحكومة األميركية والحكومة اليمنية ،وإنهما
تبذالن الجهود معًا لتخفيف التهديدات التي تفرضها القاعدة
في شبه الجزيرة العربية ،رافضًا الدخول في التفاصيل.

مجلس األمن ّ
يقر صيغة العقوبات املغلظة وإيران تغلق باب التفاوض

وكالة الطاقة تتعامى عن حقائق التاريخ :نووي إسرائيل سلمي!

{

ع��واص��م – ال��وك��االت :اتفق مجلس االم��ن ال��دول��ي على صيغة ق��رار
لفرض مزيد من العقوبات االقتصادية على ايران بسبب برنامجها
ال�ن��ووي ،في حن رفضت الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ضغوطًا
عربية الخ�ض��اع اسرائيل لنفس التدقيق ال��ذي تتعرض ل��ه اي��ران.
ويتوقع الدبلوماسيون في املنظمة الدولية ان تتم املصادقة على
القرار الجديد اليوم ،رغم امتناع عدد من اعضاء املجلس عن دعمه.
لكن ايران حذرت الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم
االيراني املنخفض التخصيب بالوقود النووي وال��ذي تم االتفاق
ع�ل�ي��ه ب��وس��اط��ة ك��ل م��ن ت��رك �ي��ا وال �ب ��رازي ��ل ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،وج��اء
التحذير على لسان الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد خال
مؤتمر صحافي له في مدينة اسطنبول التركية.
واض��اف نجاد «ن��أم��ل ان تتم االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه الفرصة التي لن
تتكرر» واص�ف��ا ف��رض م��زي��د م��ن العقوبات على اي��ران ب��ان��ه «خطأ
كبير» وان ب��اده ستغلق ب��اب التفاوض ح��ول برنامجها النووي
نهائيا في حال اقرار مجلس االمن لسلسلة عقوبات جديدة.
وهاجم الرئيس االيراني مجلس األمن ووصفه بانه أكثر مؤسسة
غ�ي��ر دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ،ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ان �ب��اء االن��اض��ول عن
أحمدي نجاد قوله في القمة الثالثة ملؤتمر التفاعل واجراءات بناء
الثقة في آسيا في مدينة اسطنبول ان «األس��س التي يقوم عليها
ّ
مجلس األم��ن ال�ت��اب��ع ل��أم��م امل�ت�ح��دة غير ع��ادل��ة .ق��ل��ة م��ن األع�ض��اء
لديهم ح��ق النقض وه��م يحكمون ال�ع��ال��م كما ي�ش��اءون».وت�ح��دى
الرئيس االي��ران��ي م�ج��ددًا دع��وة مجلس األم��ن ال��ى عقوبات دولية
جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي ،وأضاف «هذه نهاية
مجلس األمن .نحتاج الى مؤسسات جديدة».واتهم أيضًا الواليات
املتحدة بانها أخفقت في اجبار اسرائيل على التوقيع على معاهدة
للدولة
ح�ظ��ر االن�ت�ش��ار ال �ن��ووي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��دع��وات ال��دول�ي��ة
ّ
العبرية لتكون ج��زءًا من االت�ف��اق .وق��ال ان حوالي  200دول��ة حثت
ّ
اس��رائ�ي��ل ع�ل��ى ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى م�ع��اه��دة ح�ظ��ر االن�ت�ش��ار ال �ن��ووي اال
ان ال��والي��ات املتحدة لم ّ
تحرك ساكنًا ربما النهم يدعمون النظام
ال�ص�ه�ي��ون��ي .وك ��ان اع �ض��اء امل�ج�ل��س الخمسة ع�ش��ر ال�ت�ق��وا االث�ن��ن
ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ب��رازي��ل وت��رك�ي��ا الج ��راء م �ش��اورات «ق�ب��ل اعتماد
ال �ع �ق��وب��ات» حسبما اع�ل�ن��ت امل�ك�س�ي��ك ال �ت��ي ت �ت��رأس م�ج�ل��س االم��ن
حاليا .وترعى ال��دول ال��دول الخمس الدائمة العضوية في مجلس
االم��ن (بريطانيا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وف��رن�س��ا وال�ص��ن وروس�ي��ا)
م�ش��روع ال�ق��رار ويعتقد ان لديها االص ��وات الكافية لتمريره فيما

نقل ع��ن دبلوماسي غ��رب��ي ق��ول��ه «ال ��دول ال��داع�م��ة للنص ت��أم��ل في
اعتماده اليوم» .وقال رئيس الوزراء الروسي فاديمير بوتن أمس
في اسطنبول انه تم «التوصل عمليا» الى اتفاق على مشروع قرار
دولي يقضي بفرض عقوبات على اي��ران بشأن برنامجها النووي
امل�ث�ي��ر ل�ل�ج��دل ،واوض ��ح ب��وت��ن خ��ال م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي م��ع نظيره
التركي رجب طيب اردوغان ،على هامش قمة حول امن آسيا« ،لقد
عملنا كثيرا ونحن نعتقد انه تم التوصل عمليا الى اتفاق بشأن
ال �ق��رار» .واض ��اف بحسب م��ا اوردت وك��ال��ة اي �ت��ار-ت��اس «ان وجهة
نظرنا هي ان هذه القرارات يجب اال تكون مفرطة في التشدد ويجب
اال تسمح بزج الشعب االيراني في وضع صعب قد يؤدي الى نشوء
عقبات على طريق استخدام سلمي للطاقة النووية».
وي�ن��ص م �ش��روع ال �ق��رار ع�ل��ى ت��وس�ي��ع ح�ظ��ر االس�ل�ح��ة واالج � ��راءات
بحق القطاع املصرفي االي��ران��ي ومنع طهران من انشطة حساسة
ف��ي ال �خ��ارج مثل استثمار مناجم ال�ي��وران�ي��وم وت�ط��وي��ر ص��واري��خ
باليستية،كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة
وان �ظ �م��ة م��دف�ع�ي��ة م �ت �ط��ورة وط ��ائ ��رات ق�ت��ال�ي��ة وم��روح �ي��ات وس�ف��ن
حربية وص��واري��خ او انظمة ص��واري��خ .وي��دع��و امل�ش��روع ك��ل ال��دول
االعضاء ال��ى تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من اي��ران،
على اراضيها بما يشمل املوانئ واملطارات حن تكون لديها شكوك
بانها ق��د تكون تحمل م��واد محظورة .كما يسمح ل�ل��دول بالقيام
بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة
من اي��ران او اليها .ويشمل ايضا ف��رض حظر السفر على ع��دد من
املسؤولن االيرانين وتجميد اصولهم في الخارج ووقف التعامل
م��ع ع��دد م��ن ال�ج�ه��ات وال �ش��رك��ات االي��ران �ي��ة .وف��ي ت�ط��ور الف��ت ق��ال
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ان «تقاعس
ايران عن تبديد املخاوف» تجاه برنامجها النووي يجعلها «حالة
خاصة» ،رافضا محاولة عربية الخضاع اسرائيل لنفس التدقيق
ْ
قضيتي اسرائيل واي��ران ال
ال��ذي تتعرض له اي��ران .وق��ال أمانو ان
تمكن املقارنة بينهما ،مضيفا ان وج��ود «بعد عسكري محتمل»
يضيف خصوصية الى برنامج ايران النووي ،في حن ان الوكالة
ال تستطيع تفتيش اسرائيل  -التي يفترض انها قوة ذرية -بنفس
الطريقة التي تفتش بها ايران ،قبل ان توقع اسرائيل على معاهدة
حظر االنتشار النووي .يشار الى وثائق بريطانية رسمية كشفت
أخيرا بالتفصيل عن محاوالت اسرائيلية لتصدير رؤوس نووية
الى نظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا.

الرئيس اإليراني من إسطنبول :ال مفاوضات نووية مع العقوبات «أ .ف .ب»

طهران ترفض مبادلة  3محتجزين أميركيني بعالم نووي «مختطف»
ط �ه��ران -ال ��وك ��االت :وص ��ف امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة االي��ران �ي��ة رام��ن
مهمانبرست عملية اختطاف الباحث ال�ن��ووي االي��ران��ي ش�ه��رام اميري
وس�ج�ن��ه ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم�ي��رك�ي��ة ب��أن�ه��ا ت�ت�ع��ارض م��ع امل�ب��ادئ
االنسانية ،مؤكدًا رفض مبادلته بثاثة أميركين تحتجزهم ايران.
وكانت الواليات املتحدة نفت وج��ود اميري على اراضيها ،بينما تقول
طهران انه اختطف من السعودية حيث كان يؤدي مناسك العمرة.
واش��ار مهمانبرست في مؤتمره الصحافي االسبوعي أمس الى قضية
ت�س�ل��ل رع��اي��ا أم�ي��رك�ي��ن ال ��ى االراض� ��ي االي��ران �ي��ة ،وق ��ال ان االن �ب��اء التي
ت�ت�ح��دث ع��ن ت �ب��ادل م��رت�ق��ب ل�ل�ب��اح��ث ال �ن ��ووي االي ��ران ��ي ش �ه��رام ام�ي��ري
املختطف من قبل الواليات املتحدة مع الرعايا االميركين الثاث الذين
دخلوا االراضي االيرانية بصورة غير شرعية عارية عن الصحة ،واضاف

ان الجهاز القضائي االي��ران��ي يرفض اج��راء اي عملية تبادل للمتهمن
ال��ذي��ن ملفاتهم قيد التحقيق .وأش��ار ال��ى مواصلة التحقيق القضائي
بشأن الرعايا االميركين ال�ث��اث ال��ذي��ن تسللوا ال��ي االراض��ي االيرانية
بصورة غير شرعية.
وجاءت االتهامات االيرانية بخطف شهرام اميري في شريط مصور بثه
التلفزيون الرسمي االيراني الليلة قبل املاضية وهو عبارة عن مقابلة مع
رجل قدم على انه اميري قال فيها انه اختطف على ايدي االستخبارات
االم�ي��رك�ي��ة وال�س�ع��ودي��ة ل��دى وص��ول��ه ال��ى ال�س�ع��ودي��ة ح�ي��ث ت��وج��ه الداء
العمرة ،واقتيد بعد ذلك الى الواليات املتحدة.
واستمرت املقابلة نحو ارب��ع دقائق ق��دم فيها الرجل على ان��ه «باحث»
وان��ه م��وج��ود حاليا ف��ي مدينة ت��وك�س��ون االم�ي��رك�ي��ة ف��ي والي��ة اري��زون��ا

جنوب شرقي الواليات املتحدة .وأجريت املقابلة في غرفة مغلقة بواسطة
كاميرا انترنت «ويبكام» ،ويبدو فيها اميري ،وهو في العقد الثالث من
عمره ،اضخم مما هو عليه في الصورة التي عرضها التلفزيون على انها
تعود له والتي دمجت مع لقطات عدة خال املقابلة.
وي�ق��ول ال��رج��ل ف��ي الشريط ان��ه «حقن بواسطة سائل منوم واقتيد الى
م�ن��زل ف��ي م�ك��ان م��ا ف��ي ال�س�ع��ودي��ة وح��ن استيقظ ك��ان على م��ن طائرة
متجهة الى الواليات املتحدة» .وتابع الرجل بالقول انه «يخضع لحراسة
مشددة منذ ثمانية اشهر في ال��والي��ات املتحدة» ،وان��ه «تعرض الفظع
ان��واع التعذيب على ايدي حراسه االميركين» .وعن الهدف من اعتقاله
ي�ق��ول ال��رج��ل ف��ي ال�ش��ري��ط ان «االم�ي��رك�ي��ن ي��ري��دون اج �ب��اره على االدالء
بحديث لقناة محلية مهمة يقول فيها انه من كبار مسؤولي البرنامج

النووي االيراني ،وانه يملك وثائق مهمة وكمبيوتر يتضمن معلومات
س��ري��ة ،وان��ه طلب ال�ل�ج��وء ال��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة» .واض ��اف أن «ال�ه��دف
هو الضغط على اي��ران» ،مطالبا منظمات الدفاع عن حقوق االنسان ب�
«التحرك لافراج عنه وتأمن عودته الى باده».
وقالت قناة اريب االيرانية التي بثت الشريط ان «االستخبارات االيرانية
حصلت على الشريط بوسائل خاصة» ،دون ان توضح كيف تمكن رجل
«تحرسه اجهزة املخابرات االميركية» من ايصال هذه الصور الى ايران.
يشار ال��ى ان قناة «اي��ه بي س��ي» االميركية كانت ذك��رت في نهاية شهر
م��ارس امل��اض��ي ان ام�ي��ري ان�ش��ق وه��و ي�ت�ع��اون م��ع وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات
املركزية االميركية «سي اي ايه» ،مضيفة أن «جهاز االستخبارات خطط
منذ وقت طويل لهذه العملية التي أدت الى انشقاق العالم االيراني».

البرملان الجديد يلتئم اإلثنني املقبل بـ«جلسات مفتوحة»

العراق :مفاوضات الرئاسات عقيمة ..وعالوي يتوعد «قوى الطائفية» بمعركة قاسية
بغداد  -الوكاالت :حدد الرئيس العراقي جال طالباني
االث �ن��ن امل�ق�ب��ل م��وع��دا الول ج�ل�س��ة ل�ل�ب��رمل��ان ال�ج��دي��د
بينما م��ات��زال امل�ح��ادث��ات ب��ن القوائم الختيار رئيس
ل �ل��وزراء ت ��راوح م�ك��ان�ه��ا دون تحقيق ت �ق��دم ي��ذك��ر في
هذا الشأن .وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني
ان «ال��رئ�ي��س طالباني ح��دد االث�ن��ن املقبل اول جلسة
للبرملان ال�ج��دي��د» ،وستكون الجلسة االول��ى برئاسة
النائب االكبر سنا املفكر حسن العلوي املنتخب عن
قائمة «العراقية» بزعامة رئيس ال��وزراء االسبق اياد
ع � ��اوي .وك� ��ان رئ �ي��س امل �ح �ك �م��ة االت �ح ��ادي ��ة ال�ق��اض��ي
مدحت املحمود اعلن ال�ث��اث��اء امل��اض��ي بعد مصادقة
املحكمة االتحادية على النتائج النهائية لانتخابات
ان «دع��وة مجلس ال�ن��واب ال��ى االنعقاد ستكون خال
 15ي��وم��ا» ،م��ؤك��دا ان «ه �ن��اك سقفا زم�ن�ي��ا م��ن ت��اري��خ
املصادقة» .وقد مهدت املصادقة الطريق ام��ام تحديد
م��وع��د ل�ل�ج�ل�س��ة ال �ت��ي م ��ن امل �ف �ت��رض ان ي �ت��م خ��ال�ه��ا
ان �ت �خ��اب رئ �ي �س��ي ال �ب��رمل��ان وال �ج �م �ه��وري��ة وق ��د تبقى
مفتوحة ال��ى ح��ن اخ�ت�ي��ار رئ�ي��س ل �ل��وزراء .وسيكلف
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال ��ذي ق��د ي �ك��ون ط��ال�ب��ان��ي نفسه،
م��رش��ح ال�ك�ت�ل��ة االك �ب��ر ع ��ددا ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة ضمن

مهلة شهر واحد .وحصلت «العراقية» بزعامة رئيس
ال ��وزراء االس�ب��ق اي��اد ع��اوي على  91مقعدا م��ن اصل
 325ف��ي ال �ب��رمل��ان امل �ق�ب��ل ف��ي ح��ن ج ��اء ائ �ت��اف دول��ة
القانون بزعامة رئيس ال��وزراء املنتهية واليته نوري
املالكي ثانيا مع  89مقعدا ،واالئتاف الشيعي ثالثا
بحصوله على سبعن مقعدا .وتصر «العراقية» على
ح�ق�ه��ا ال��دس �ت��وري بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة الن �ه��ا القائمة
االكبر عددا لكن سيكون بامكان ائتافي دولة القانون
وال��وط �ن��ي ال �ع��راق��ي ال �ل��ذي��ن اع�ل�ن��ا ان��دم��اج�ه�م��ا مطلع
ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ان ي�ش�ك��ا ال�ك�ت�ل��ة االك �ب��ر ف��ي املجلس
ال�ن�ي��اب��ي ال�ج��دي��د م�م��ا سيسمح ل��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ال�ط�ل��ب م��ن مرشحها تشكيل ال�ح�ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة .وق��ال
ع � ��اوي خ� ��ال اج �ت �م��اع ل �ق��ائ �م �ت��ه أم� ��س ان «االح �ق �ي��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال��دس �ت��وري��ة ت�ش�ي��ر ال ��ى ان ال�ق��ائ�م��ة
الفائزة ،حتى بفارق صوت واحد ،لها الحق في تشكيل
الحكومة فالحوار واملشاورات التي جرت تؤكد ذلك...
وال مساومة عليه» .واكد عاوي إن معركة ائتافه مع
من وصفها بالقوى التي تريد البقاء في ظل الطائفية
وااللتفاف على الديموقراطية ستكون قاسية ،الفتا الى
ان عمليات استهداف االئ�ت��اف س�ت��زداد خ��ال الفترة

املقبلة ،واض��اف ع��اوي خ��ال مؤتمر صحافي عقده
في بغداد ،أن املعركة بن العراقية التي تمثل املؤمنن
بالديموقراطية وبن القوى األخرى التي تؤمن بإبقاء
العراق في ظل الطائفية ستكون قاسية وطويلة .وتابع
عاوي أن املؤامرات ال تزال تحاك ضد ائتاف «القائمة
ال�ع��راق�ي��ة» م��ن قبل ال�ب�ع��ض ،فضا ع��ن مقتل ع��دد من
أعضائها لدفعه عن استحقاقه الدستوري ،منوها الى
أن لدى القائمة العراقية قيادين مازالوا معتقلن في
معتقات ال�ح�ك��وم��ة ،وآخ ��رون م �ط��اردون م��ن األج�ه��زة
األمنية بينما تم اجتثاث البعض االخر ،وأشار إلى أن
«القائمة العراقية» تجاوزت كل املحاوالت لتفكيكها،
وأصبحت ه��ذه امل�ح��اوالت في مزبلة التاريخ ،وتوقع
أن ي� ��زداد اس �ت �ه��داف ال�ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة خ ��ال ال�ف�ت��رة
امل �ق �ب �ل��ة م ��ن خ� ��ال ال �ت �ص �ف �ي��ات ال �ج �س��دي��ة ل� �ع ��دد م��ن
أعضائها ،فضا عن الضغط املتواصل عليها ملنعها
من استخدام حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
في املقابل صرح مسؤولون في ائتافي دولة القانون
والوطني العراقي انهما سيذهبان الى جلسة االثنن
املقبل ب�«مرشح واح��د» ،لكن ليس هناك في االف��ق ما
ي��ؤك��د ذل��ك حتى االن ،واك��د ال�ن��ائ��ب ع��ن دول��ة القانون

ي��اس��ن مجيد ،ان «ال �ح��وارات مستمرة حتى االن مع
القوائم الكبيرة والصغيرة لكنها لم تصل الى درجة
م��ن ال �ن �ض��ج» ،واض� ��اف ان «ال�ج�ل�س��ة االول� ��ى ستبقى
م�ف�ت��وح��ة ال��ى ح��ن االت �ف��اق ع�ل��ى ال��رئ��اس��ات ال �ث��اث»،
مؤكدا ان هذه «املناصب الثاثة ستكون ضمن صفقة
واح � � ��دة» .وح� ��ول ف ��رص امل��ال �ك��ي ،ق ��ال «م ��ات ��زال ق��وي��ة
ب��االت�ف��اق م��ع بقية ال�ك�ت��ل» ،مشيرا ال��ى ان «النقاشات
التي ج��رت م��ع التحالف الكردستاني كانت ايجابية
ب��االض��اف��ة ال ��ى وج ��ود ح � ��وارات م��ع ج�ب�ه��ة ال �ت��واف��ق».
وكشف مجيد املستشار االع��ام��ي للمالكي «ع��ن لقاء
ب��ن دول��ة ال�ق��ان��ون وال�ع��راق�ي��ة م�س��اء ام��س» لكن ليس
على مستوى القيادات.
من جهته ،قال عضو لجنة الحوار في االئتاف الوطني
عبدالحسن عبطان ان «امل�ف��اوض��ات ال ت��زال مستمرة
وال�ج�م�ي��ع م�ص��ر ع�ل��ى ال ��ذه ��اب ال ��ى ال�ج�ل�س��ة بمرشح
واح ��د ب��اس��م الكتلة االك �ب��ر وس�ي�ت��م ح�س��م االم ��ر خ��ال
االيام القليلة املقبلة التي تسبق الجلسة» .واضاف ان
«املشكلة العالقة ه��ي ط��رح املجلس االس��ام��ي االعلى
والقاضي بالتوجه نحو الخيار الوطني ،وهذا امر لم
توافق عليه بعض الكتل» دون ان يحددها باالسم.

البرزاني يستنجد ببغداد لوقف
القصف اإليراني
ب�غ��داد -ي��و ب��ي أي :دع��ا رئيس اقليم ك��ردس�ت��ان ال�ع��راق مسعود ال�ب��رزان��ي رئيس
الجمهورية ج��ال طالباني ورئ�ي��س ال ��وزراء املنتهية والي�ت��ه ن��وري املالكي الى
التدخل الفوري بهدف ايقاف القصف االيراني ،معتبرا حماية الحدود من سلطة
الحكومة االت �ح��ادي��ة .وق��ال ب�ي��ان ل��رئ��اس��ة االق�ل�ي��م ان ال�ب��رزان��ي ات�ص��ل بطالباني
وامل��ال�ك��ي هاتفيا وأب ��دى قلقه وام�ت�ع��اض��ه م��ن القصف امل��دف�ع��ي االي��ران��ي القليم
كردستان وخرق القوات االيرانية حدود االقليم والذي نجم عنه مقتل وجرح عدد
من املدنين ونزوح مئات العوائل من هذه املناطق وهدم عدد من الدور واملدارس
وال�ج�س��ور فيها .يذكر ان الجيش االي��ران��ي يقصف منذ نحو اسبوعن مناطق
وقرى حدودية عراقية بمحافظة اربيل كما توغل الى مسافة  3كيلومترات داخل
الشريط ال�ح��دودي وب��اش��ر باقامة معسكر ف��ي املنطقة ،بحسب بيانات حكومة
اقليم كردستان العراق .وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت أخيرًا سفير
ايران لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على القصف املدفعي للمواقع الحدودية
العراقية ،كما احتجت حكومة إقليم كردستان على هذا القصف وسلمت قنصل
ايران باربيل مذكرة بهذا االتجاه.

