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العراق خارج الفصل السابع... جزئّيًا 

نيويورك ــ نزار عبود 

اتخذ مجلس األمن الدولي، برئاسة نائب 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ج����وزف ب���اي���دن، ثالثة 
ق��رارات تحت األرق��ام 1956، و1957 و1958 
رف���ع���ت ب��م��وج��ب��ه��ا ع���ق���وب���ات ع����ن ال���ع���راق 
ف���رض���ت ت��ح��ت ال��ف��ص��ل ال���س���اب���ع، وأب��ق��ت��ه��ا 
ج��زئ��ي��ًا ف��ي ن���واح أخ����رى، منها م��ا يتعّلق 

بالحدود الكويتية والتعويضات. 
ثالثة قرارات وبيان رئاسي أصدر مجلس 
امتنعت  بينما  باإلجماع،  معظمها  األم��ن 
ف��رن��س��ا ع���ن ال��ت��ص��وي��ت ع���ن ال����ق����رار 1958 
امل��ت��ع��ل��ق ب���إن���ه���اء ب���رن���ام���ج ال���ن���ف���ط م��ق��اب��ل 
ب��ال��س��م��اح  ق���ض���ى  األول  ال�����ق�����رار  ال������غ������ذاء. 
ب��اس��ت��ئ��ن��اف اس��ت��ي��راد ال���س���الح م���ن ج��ان��ب 

ال���ع���راق، وي��ع��ل��ن خ��ل��وه م��ن أس��ل��ح��ة ال��دم��ار 
الشامل وامتثاله للشرعية الدولية بتعهده 
بعدم تخزين أسلحة دمار شامل. والثاني 
ي��ق��ض��ي ب����إغ����الق ب���رن���ام���ج ال���ن���ف���ط م��ق��اب��ل 
الغذاء، وإعادة 650 مليون دوالر للحكومة 
العراقية، بينما يستبقي األمني العام مبلغ 
151 مليون دوالر لتغطية أي نفقات باقية 

في هذا اإلطار حتى عام 2016. 
أما القرار الثالث فيختص بصندوق تنمية 
ال����ع����راق وح��ص��ان��ت��ه م���ن ال���دائ���ن���ني. وم���دد 
الصندوق،  حصانة  أش��ه��ر  لستة  املجلس 
الذي أنشئ عام 2003 بموجب قرار مجلس 
ال��ن��ف��ط.  أم����وال  إدارة  ل��ي��ت��ول��ى  األم����ن 1483 
وك���ان ال��ع��راق ق��د طلب ت��م��دي��دًا ل��ع��ام كامل 
التي تتجاوز  الباقية،  الكويت  لحل دي��ون 

21 مليار دوالر.  
املئة  ف��ي   5 اقتطاع  ال��ع��راق سيواصل  لكن 
من عائداته النفطية ويضعها في صندوق 
التعويضات الذي سيتولى إدارته بنفسه. 
أمس  الجلسة  نهاية  ف��ي  املجلس  وأص���در 
ب��ي��ان��ًا رئ���اس���ي���ًا ج����دد ال���ت���زام���ه ب��اس��ت��ق��الل 

العراق وسيادته ووحدته وبدعم العملية 
أش��ك��ال  ك���ل  ال���ج���ام���ع���ة، وأدان  ال��س��ي��اس��ي��ة 
اإلره��������اب ال����ج����اري����ة ف����ي ال�����ع�����راق، وط���ال���ب 
ب���م���واص���ل���ة م���ك���اف���ح���ت���ه. وأع����ل����ن أي����ض����ًا أن 
الوضع في العراق بات مختلفًا جذريًا عما 
كان عليه عند فرض الحصار والعقوبات. 
ال���ذي حققه  بالتقدم  املجلس  رح��ب  ك��ذل��ك 
العراق والكويت حتى اآلن في حل القضايا 
العالقة، وشجع على مواصلة التعاون بني 

الدولتني.  
ودع��ا املجلس، في بيانه، إلى اإلس��راع في 
تنفيذ »واجباته الباقية« بموجب الفصل 
البلدين. وهذه  بني  الوضع  بشأن  السابع 
تشمل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ح���دود، واالل��ت��زام 
ب���ت���ع���وي���ض األف�����������راد ع�����ن غ�������زو ال����ك����وي����ت. 
من  املفقودين  على مصير  ردود  وبتقديم 
كويتيني وغير كويتيني كانوا في الكويت 

عند الغزو وبعده. 
وبموجب التقرير األخير الذي قدمه األمني 
العام لألمم املتحدة ملجلس األمن الدولي، 
م����ن امل����ق����رر أن ي��ت��ج��ه ف���ري���ق م����ن ال���خ���ب���راء 

الدوليني ملعاينة نقاط الحدود بني العراق 
والكويت وتحديدها في آذار املقبل. 

ُي��ش��ار إل���ى أن ق���رار مجلس األم���ن ال��دول��ي 
الفصل  بموجب  العقوبات  ب��رف��ع  املتعلق 
ال���س���اب���ع س��ي��ب��ق��ي ب���غ���داد ت��ح��ت امل��راج��ع��ة 
»م���راق���ب���ة ال��ت��ق��دم  ال���س���ن���وي���ة مل����ا وص�����ف ب����

املحرز«. 
وف����ي ك��ل��م��ة أم�����ام امل��ج��ل��س، وص����ف ب��اي��دن 
أن  ورأى  »ت����اري����خ����ي����ة«.  ب���أن���ه���ا  ال������ق������رارات 
العراقيني خرجوا من مرحلة من الصراعات 
الطائفية، وأن القوات األميركية ستواصل 
تقديم املشورة واملساعدة للقوات العراقية. 
الدعم  ب��الده ستواصل تقديم  أن  وأض��اف 
للعراق بعدما تكبدت هناك »ثمنًا باهظًا 
ل��ل��غ��اي��ة«.  أم���ا وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي، 
ه��وش��ي��ار زي���ب���اري، ف��ش��دد ع��ل��ى أن ق��ان��ون 
ال��ن��ف��ط س��ي��ق��ر ف���ي وق���ت ق���ري���ب، وأن ب���الده 
س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى اح�����ت�����رام ح����ق����وق اإلن����س����ان 
واالل�����ت�����زام ب��ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة. وأك�����د أن 
العراق الجديد »سيكون مختلفًا كليًا عن 

عراق صدام«. 

إيران: 39 قتياًل بتفجير انتحاري في سيستان وبلوشستان 
ي��ب��دو أن ال��ت��ف��ج��ي��رات واألع���م���ال امُل��خ��ّل��ة 
ب��األم��ن ق��د ع���ادت إل���ى إي����ران م��ن��ذ مقتل 
ع�����ال�����م ن���������ووي ف�����ي ط�����ه�����ران م����ن����ذ ن��ح��و 
أسبوعني. املفارقة تزامن هذه التفجيرات 
بالتفاوض  املعنية  األط����راف  ع���ودة  م��ع 
في الشأن النووي الى طاولة الحوار مع 

الجمهورية اإلسالمية.
وق��ت��ل ن��ح��و 39 ش��خ��ص��ًا وأص���ي���ب أك��ث��ر 
من مئة آخرين في تفجيرين انتحاريني 
وق���ع���ا أم�����س، خ�����ارج م��س��ج��د ف���ي م��دي��ن��ة 
ج���اب���ه���ار ب���ج���ن���وب ش�����رق إي��������ران، أث���ن���اء 

االحتفال بذكرى عاشوراء. 
وأع���ل���ن امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ط��ب ال��ع��دل��ي في 
محافظة سيستان وبلوشستان، فريبرز 
أن��ه »م��ع استشهاد أح��د الجرحى  آيتي، 
بلغ عدد شهداء التفجير اإلرهابي الذي 
ح��دث ال��ي��وم األرب��ع��اء )أم���س( ف��ي مدينة 
ج��اب��ه��ار 39 ش��ه��ي��دًا«، مشيرًا إل��ى هناك 
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أشهر بني القتلى. 
ف����ي ه�����ذه األث�����ن�����اء، دان رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال������ش������ورى اإلس������الم������ي اإلي�������ران�������ي، ع��ل��ي 

الري���ج���ان���ي، االن���ف���ج���ار، وق����ال إن »ه���دف 
العاديني  الناس  اغتيال  هو  اإلرهابيني 
في جابهار وإث��ارة التفرقة بني الشيعة 
والسنة«. وأضاف أن »مثل هذا السلوك 
إنما يصدر فقط من الكيان الصهيوني 

)إسرائيل( وأميركا«. 
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ح���ّم���ل م���س���اع���د وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة اإلي��ران��ي ل��ش��ؤون األم���ن، علي 
ع���ب���د ال����ل����ه، االس����ت����خ����ب����ارات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
واألم���ي���رك���ي���ة م���س���ؤول���ي���ة وق������وع ع��م��ل��ي��ة 

جابهار. 
وق����ال ع��ب��د ال��ل��ه ل���إذاع���ة ال��ح��ك��وم��ي��ة إن 
انتحاريني  تفجيرين  ن��ّف��ذوا  »إرهابيني 
بني املشاركني في إحياء ذكرى عاشوراء 
أمام مسجد في بلدة جابهار« في إقليم 
سيستان وبلوشستان املحاذي للحدود 

الباكستانية ����� األفغانية. 
وأع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة »ج��ن��د ال��ل��ه«، ف��ي بيان 
مسؤوليتها  اإللكتروني،  موقعها  على 
عن االعتداء، الذي قالت إنه »قتل عشرات 
)الثورة اإليراني(«.  املرتزقة وحرس  من 
وأوضحت أن »هذه العملية هي رّد على 

املالك  عبد  األم��ي��ر  الجماعة  ق��ائ��د  شنق 
)ري��غ��ي، ال���ذي اع��ت��ق��ل ف��ي ش��ب��اط وشنق 
في حزيران( ولشهداء جند الله«. وذكر 
العمليات  م��ن ه���ذه  »ال���ه���دف  أن  ال��ب��ي��ان 
ه����و ط������رد امل���ع���ت���دي���ن )اإلي�����ران�����ي�����ني( م��ن 

بلوشستان«. 
وفي ردود الفعل، نّدد الرئيس األميركي، 
»االع����ت����داء اإلره���اب���ي  ب������اراك أوب����ام����ا، ب�����
ال���ذي اس��ت��ه��دف مصّلني شيعة  امل����رّوع« 
في مدينة جابهار، فيما دان وزير الدولة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس�����ط، 
أل��س��ت��ي��ر ب���ي���رت، ه���ج���وم ج���اب���ه���ار. وق���ال 
الهجوم  لسماع خبر  ب��ال��ج��زع  »ش��ع��رت 
امل����روع ال��ي��وم ف��ي إي����ران ع��ل��ى أش��خ��اص 
ي���ح���ي���ون ذك�������رى ع�����اش�����وراء ف����ي م��دي��ن��ة 
جابهار«. وأضاف »اململكة املتحدة تدين 
ب���ش���ّدة ه����ذا ال��ع��م��ل ال��وح��ش��ي وت��ش��ج��ب 
اإلره����اب ب��ك��ل أش��ك��ال��ه، وق��ل��وب��ن��ا م��ع كل 

املصابني وأسرهم«. 
من جهة ثانية، أكد وزير الدفاع الفرنسي 
م����وران، خ��الل منتدى  ال��س��اب��ق، هريفيه 
أمن الخليج، أن االستخبارات الفرنسية 

ل���دي���ه���ا إث���ب���ات���ات ع���ل���ى أن إي�������ران ب��ات��ت 
على ب��اب ال��ح��ص��ول على س��الح ن��ووي، 
وإن ال�������دول ال���ك���ب���رى ت������درك ه�����ذا األم�����ر. 
وف��ي املنتدى ال��ذي يشارك فيه ع��دد من 
مركز  م��ن  ب��دع��وة  والسياسيني  الخبراء 
الدراسات العربية األوروبية في املنامة، 
ش���ّدد معظم امل��ش��ارك��ني ع��ل��ى أن »إي���ران 
ه��ي الخطر األك��ب��ر وال��ق��ل��ق األك��ب��ر« وإن 

كانت ال توصف بأنها العدو األكبر. 
إل���ى ذل����ك، اس��ت��دع��ت ال��س��ن��غ��ال سفيرها 
ل���دى ط��ه��ران، ب��ع��دم��ا تخّلفت إي����ران عن 
ت��ق��دي��م »م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة« ع���ن شحنة 
أسلحة إيرانية ضبطت في تشرين األول 
ف���ي م��رف��أ الغ����وس وك���ان���ت م��وّج��ه��ة إل��ى 
أف��اد  »دول���ة ف��ي غ��رب أفريقيا«، حسبما 

مصدر رسمي. 
تخشى  السنغالية،  الصحف  وبحسب 
دكار أن تكون شحنة األسلحة والذخائر 
موجهة الى حركة القوى الديموقراطية 
ف�����ي ك������ازام������ان������س، وه�������ي ح����رك����ة ت����م����ّرد 

انفصالّية في جنوب السنغال. 
)األخبار، إرنا، رويترز، أ ف ب(

بعد قرابة عشرين عامًا من الحصارات الدولية العسكرية 
والسياسية واالقتصادية على العراق، تم أمس رفع البالد 

»جزئيًا« من بند الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة

نفى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
داني أيالون، الذي ينتمي إلى حزب 
»إسرائيل بيتنا«، أن يكون رئيس 

الحكومة بنيامني نتنياهو، يعمل 
على تسوية العالقات مع الحكومة 

التركية. وشّدد، في كلمة أمام 
الكنيست، على عدم وجود نوايا 

لتقديم االعتذار للحكومة التركية 
عن مقتل تسعة نشطاء أكراد 

على منت سفينة مرمرة. وأضاف أن 
»االقتراحات حول تقديم تعويضات 

ألهالي القتلى االتراك« هي كالم 
صحافة. وطالب بإزالة هذه القضية 

من جدول أعمال الكنيست. 
)األخبار(

ما قل
ودل

 
ّ

ف��إن ال��ي��وم ذك���رى ع���اش���وراء، بالتالي  ال��ي��وم وي��د أه��ل��ه على قلوبهم؛  ال��ع��راق  يستفيق 
 خطرًا كبيرًا سيتربص بهم من جراء شبح 

ّ
املاليني سيتجمعون في مدينة كربالء، أي إن

التفجيرات، وهو ما ألزم القوات األمنية بنشر 20 ألف جندي لحماية الزوار. وتتزامن 
العام مع استمرار العمل على الحصول على اتفاق على توزيع  الدينية هذا  املناسبة 
ف��ي 23  ال��ن��ور  ق��د تبصر  التي  ن��وري املالكي، وه��ي  املناصب الحكومية داخ��ل تشكيلة 
املبدئية لزعيم  املوافقة   تغيرًا كبيرًا طرأ من خالل 

ّ
أن املقبل، بعدما بدا  الثاني  كانون 

القائمة »العراقية«، إياد عالوي، على العودة إلى العملية السياسية من خالل ترؤسه ل� 
»املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية«. 

 عالوي حسم خياره باملشاركة في السلطة بعد 
ّ

وكشفت وكالة »أسوشييتد برس« أن
اجتماع »ساخن« مع املالكي ملدة 90 دقيقة، أول من أمس، وهو ما حصل نتيجة ضغوط 
بايدن  ج���وزف  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  عبر  ال��رج��ل��ني،  على  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  مارستها  كبيرة 
ع��الوي،  باسم  املتحدثة  ع��ن  نفسها  ال��وك��ال��ة  ونقلت  آخ��ري��ن.  أميركيني  ودبلوماسيني 
النائبة ميسون الدملوجي، تأكيدها لالتفاق بني الرجلني، اللذين »سيتقاضيان راتبًا 

متساويًا يناهز ال� 360 ألف دوالر في السنة الواحدة«. 
الشهر  الرجل حكومته في 23 من  أن يعلن  املقرر  املالكي، فإّنه من  وبحسب مساعدي 
املقبل، أي قبل يومني من انتهاء املهلة الدستورية املتاحة أمامه، بينما سيجتمع البرملان 

يوم السبت للتصويت على مسودة قانون »مجلس السياسات االستراتيجية«. 
 ك��اًل مّنا 

ّ
ب����دوره، اكتفى ع���الوي ب��ال��ق��ول، بعد ال��ل��ق��اء، »وص��ل��ن��ا إل��ى رؤي���ة مشتركة، ألن

يكمل اآلخر. أمامنا تحّديات كبيرة ولدينا القدرة على مواجهتها«. وعلى الفور، رّحب 

عّلاوي يقبل »مجلس السياسات االستراتيجّية« 

العراق

طرأ جديد فاجأ الجميع، في العراق وخارجه: مالمح اتفاق بين نوري المالكي وإياد عالوي ُيكمل بنود تقاسم السلطة، وسط استعدادات 
لتمرير قطوع أمني عاشورائي اليوم 

املتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر ب� »التطور اإليجابي«. كذلك كانت 
الجعفري،  إبراهيم  للحكومة،  األسبق  الرئيس  الوطني«،  »االئتالف  في  القيادي  حال 
ال���ذي حضر ال��ل��ق��اء، وال���ذي أع���رب ع��ن س��ع��ادت��ه وم��ف��اج��أت��ه ب��م��دى »ال��ت��ن��اغ��م ال���ذي ساد 

االجتماع«. 
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت، أعلن النائب ع��ن »ال��ع��راق��ي��ة«، ط��الل ال��زوب��ع��ي، أن��ه وتسعة م��ن أعضاء 
القائمة، رفضوا الكشف عن أسمائهم، كّونوا تكتاًل جديدًا داخلها، وسُيعَلن ك� »تحالف 
داخل العراقية مع جبهة الحوار أو غيرها، تحت اسم التيار الوطني املعتدل«. وأوضح 
 الكتلة الجديدة »تسعى إلى الحفاظ على وحدة القائمة العراقية وتماسكها، ونحن 

ّ
أن

جزء ال يتجزأ منها، وملتزمون بنظامها الداخلي وجزء من املشروع الوطني«. 
على صعيد آخر، سعى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، إلى التخفيف 
من أثر تصريحاته بشأن حق األكراد في تقرير املصير، مشيرًا إلى أن األكراد لهم الحق 
في تقرير املصير لكن ضمن عراق فدرالي. وقال، في كلمة له بعد تجديد انتخابه رئيسًا 
حق  لنا  كقومية  إننا  أيضًا  واآلن  دائمًا،  »أقولها  الكردستاني،  الديموقراطي  للحزب 
تقرير املصير كباقي قوميات املنطقة، لكننا هنا في كردستان العراق، قّرر برملاننا أن 

نبقى ضمن العراق بشرط أن يكون عراقًا فدراليًا ونؤّدي دورنا«. 
وهاجم البرزاني ردود الفعل التي صدرت عن قيادات عربية بالقول »بعضهم قال إذا 
كان األك��راد يريدون االستقالل، فليذهبوا دون رجعة، ونحن نقول لهم فليذهبوا هم 

دون رجعة ألن العراق بلدنا وملكنا«. 
)أ ب، أ ف ب، يو بي آي( 

شبه انشقاق داخل 
»العراقية« والبرزاني 

يوضح أن تقرير المصير 
داخل عراق فدرالي 

تقرير

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293


