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الجي�ش العراقي يقتل � 19إرهابي ًا بينهم ثالثة �أفغان

الخالف النفطي بين بغداد و�أربيل:
عام � 2014سيكون عام الح�سم

«داع�ش» ي�ستخدم �سالح المياه ويُ�شاغل بغداد في جبهتين
مع استمرار التداعيات األمنية الخطيرة في العراق
والتي تثير المخاوف الجدّية من خشية انقالبها إلى
األسوأ واألخطر ،أغلق تنظيم داعش اإلرهابي في الفلوجة
سد النعيمية على نهر الفرات ،ما أدى إلى غرق مساحات
شاسعة من األراض��ي ،وق��ام بفتح جبهتين إلى بغداد
شمالية وجنوبية.
وب��ح��س��ب م��ص��در ع��س��ك��ري رف��ي��ع ال��م��س��ت��وى ،ف��إن
اإلرهابيين الذين يسيطرون على سد النعيمية أغلقوا
فتحات س��د النعيمية لمواجهة الجيش م��ا أدى إلى
غ��رق ع��دد م��ن ال��ق��رى وال��ب��ل��دات ،بينها زوب��ع وحميد
الشعبان والعناز وهذا ما اضطر قواتنا المنتشرة في
هذه المناطق إلى االنسحاب منها .وأضاف المصدر :أن
داعش خفف وجوده في الفلوجة وتمكنت عناصر هذا
التنظيم اإلرهابي من السيطرة على مناطق زوبع والعناز
والزيدان وحميد الشعبان باتجاه غرب بغداد والكرمة
والتمايمة وإبراهيم بن علي وخان ضاري شمال بغداد.
ولفت المصدر إلى أن المعلومات االستخباراتية التي
حصلنا عليها من التحقيق مع عدد من عناصر داعش
التي ألقي القبض عليها أشارت إلى نية التنظيم تدمير
أكبر عدد من الجسور والطرق السريعة بغية احتاللها.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية ،أن العناصر اإلرهابية
ال تزال تسيطر على الفلوجة ،وقال المتحدث الرسمي
باسم الوزارة الفريق الركن محمد العسكري لـ»السومرية
نيوز» :إن الوضع في معظم األقضية والنواحي في
الرمادي مسيطر عليه ،وأضاف :إن العناصر اإلرهابية
ال تزال تسيطر على الفلوجة والتي ال تزال مطوقة بشكل
محكم ،الفتا ً إلى أن حسم أزمة الفلوجة يعتمد على رؤية
الحكومة وق��رار من المراجع العليا ،مؤكدا ً أن القوات

األمنية والقطاعات العسكرية مهيأة تماما ً لكننا ُن ّ
فضل
حسم األزمة من قبل األهالي.
في سياق متصل اتهم مكتب القائد العام للقوات
المسلحة تنظيم داع��ش وم��ن سماهم أي��ت��ام النظام
السابق في الفلوجة ،بقطع المياه عن مناطق وسط
وجنوب العراق .وق��ال في بيان :إن عصابات داعش
وم��ن يقف معها الموجودة بالفلوجة قامت بارتكاب

ذهب �إلى عقر الموت ف�صنع الحياة

الأب فران�س� ...شهيد الأر�ض
يوسف موصللي
شهادة حق في األب فرانس ...الرجل األكثر حكمة
ممن عرفتهم في حياتي ،واألكثر حبا ً وعطا ًء وتضحية
حتى آخر لحظات حياته .من يعرف األب فرانس يعرف
مشروع األرض الذي كان هو عماده ،ما كان يمثل من
تواصل بين األرض وأبناء األرض ،وكيف فتح الباب
أمام تنمية كل من األرض وشبابها في كل المجاالت من
زراعة إلنتاج و تواصل إنساني وروحي.
من يعرفه أيضا ً ال بد أن يكون شاركه في مسير أو
أكثر من مسيراته ،هو من زار نواحي لم يطأها معظم
أبناء البلد ،كان دائما ً على رأس المسير بمشيته القوية
وجبهته المجعدة ،كان أكثر نشاطا ً في سبعيناته من
معظم شبابنا .في المسير أنشأ بوتقة من الحياة
الواحدة مستبدال ً مصطلح «العيش المشترك» بحياة
واح��دة ،مخرجا ً الناس من خلفياتهم الضيقة إلى
حضن الوطن الواسع وأرض الوطن الرائعة.
في عقيدتنا القومية االجتماعية وفي حضرة الموت
نقول «البقاء لألمة» ،كيف ال والمذكور هنا قدم ما قدم
لها بأحسن الظروف وأسوئها ،كم من مثقف ومفكر
ورجل دين وسياسي غادروا بلدنا خوفا ً من الموت،
فيما ذهب األب فرانس إلى عقر الموت فصنع الحياة.
نقول أيضا ً كما قال سعاده« :قد تسقط أجسادنا،
أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود».
كيف ال ونفسية األب فرانس أصبحت سورية بامتياز،
تشربت هذه النفسية من األرض مباشرة فعادت إليها
حبا ً ورعاية ألبنائها في السلم والحرب .فيما يجاهد
بعض «السوريين» في أنحاء المعمورة لالنسالخ عن
أرضهم هوية وشعباً.
الكثيرون اليوم متشائمون باستثناء واح��د ،هو
روح األب التي ال شك تشعر بالطمأنينة والسالم
والرضى ع ّما زرعته فينا .فكم من إنسان تعلم من األب
فرانس في مسيرته الطويلة حب الحياة وحب الوطن
وحب أبنائه.
لطالما أبعدتني أع��م��ال الكثير م��ن مؤسسات

الكنيسة ورجاالتها عن الله خصوصا ً عندما تكلمت
باسمه وهي األبعد عنه ،أما األب فرانس فبأعماله
وعطائه تمكنت من رؤية وجود الله .لسنا بحاجة
إلى معجزات أو هويات دينية أو نفوذ حتى نؤمن
بالله ...بل إن أشخاصا ً بسطاء مؤمنين بالحياة هم
من ينشرون الله بجوهره الحقيقي من حب ورحمة
وأبوة وأمل.
على المستوى الشخصي ،ال أنسى ذلك الحوار
الذي أجريته معه أثناء طفولتي ،كان ينصت بصمت
وإصغاء منقطع النظير بحكمته المعهودة ،وبعد
أن أكملت حديثي ما كان منه إال ً أن سألني سؤالين
بسيطين كانا ي��ب��دوان بعيدين ج��دا ً ع��ن الحديث
بمعظمه للناظر من بعيد ،أما أنا فالمساني بالقلب
والروح والفكر ودفعاني إلى التفكير والتغيير ،وصوال ً
إلى اإلعجاب بهذا المنهج واعتماده كسبب رئيسي
وجاذب قوي في اختياري حلم المستقبل وهو دراسة
الطب النفسي.
األب فرانس شهيد األرض ...قد رحلت عنا بالجسد
أما روحك ومحبتك وحكمتك فهي معنا ،وسنبقى نردّد
ما كنت تقوله بكل إرادة وأمل ...إلى األمام.

تون�س تعتقل مت�شددين يخططون لهجمات
أعلنت تونس عن اعتقالها من وصفتهم بمتشددين
إسالميين كانوا يخططون لهجمات تستهدف منشآت
حيوية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية أول من أمس إنها
اعتقلت ثمانية متشددين إسالميين ضمن خلية تابعة
لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور ،كانوا يخططون لشن
هجمات على منشآت حيوية في مدينة صفاقس العاصمة
االقتصادية لتونس.
والتصدي للجماعات المتشددة أبرز التحديات التي
تواجه الحكومة االنتقالية لتونس التي تخشى أي هجمات
جديدة قد تضرب صناعة السياحة التي تجتذب ماليين
الزائرين سنوياً.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إلقاء القبض على
ثمانية متشددين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة ،أصيب
اثنان منهم أثناء التحضير لصنع قنابل تفجرت في منزل
بمحافظة صفاقس الواقعة على بعد  270كيلومترا ً جنوب
تونس.
وكشفت الوزارة أن عناصر هذه المجموعة تنتمي إلى

«التيار المحظور أنصار الشريعة التي كانت ُتعد لمخطط
إرهابي» يستهدف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس من
دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن المنشآت المستهدفة.
وتتصدى قوات األمن التونسية منذ أشهر لمتشددين
من تنظيم أنصار الشريعة المحظورة وهي من الجماعات
المتشددة التي ظهرت بعد سقوط الرئيس األسبق زين
العابدين بن علي قبل ثالث سنوات.
وأل��ق��ي ال��ل��وم على أن��ص��ار الشريعة ف��ي التحريض
على اقتحام السفارة األميركية في تونس في  14أيلول
عام  ،2012إضافة إلى قتل معارضين العام الماضي.
وأدرج��ت��ه��ا واشنطن وت��ون��س على قائمة التنظيمات
اإلرهابية التي تربطها صالت بتنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي.
وفي عملية نوعية تمكنت قوات الشرطة قبل شهرين
من قتل كمال القضقاضي أحد أبرز قيادات أنصار الشريعة
والمتهم باغتيال المعارض شكري بلعيد العام الماضي.
وتقول الحكومة إن المتشددين يستفيدون من الفوضى
في ليبيا إلدخال السالح إلى تونس.

اعتقال  60بحريني ًا بينهم � 8أطفال تزامن ًا
مع �سباقات الفورموال
أك��د م��س��ؤول ال��رص��د والمتابعة
بمركز البحرين لحقوق اإلنسان
ي��وس��ف ال��م��ح��اف��ظ��ة ،أن ع���دد من
اعتقلوا األسبوع الماضي وحتى يوم
أم��س  60مواطنا ً بينهم  8أطفال،
وذل��ك تزامنا ً مع سباق الفورموال
الذي عقد في البحرين.
واتهمت المعارضة البحرينية،
ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة ب��ش��نّ حملة
اعتقاالت في منطقة العكر جنوب
ال��ع��اص��م��ة ال��م��ن��ام��ة وغ��ي��ره��ا من
المناطق قبيل ساعات من انطالق
س��ب��اق «ف���ورم���وال  »1ال��م��ق � ّرر أن
تستضيفه البحرين خالل الفترة من
 4إلى  6نيسان الجاري.
وق���ال���ت ج��م��ع��ي��ة ال����وف����اق إن
«ق����وات ال��ن��ظ��ام تستبيح منطقة
العكر وتعتدي عليها بالمداهمات
واالعتقاالت ،منذ فجر الخميس»،

م��ش��ي��رة إل���ى أن���ه ج���رى اع��ت��ق��ال
مواطنين من دون أن تحدد عددهم
أو أسباب اعتقالهم.
وق���ال رئ��ي��س األم���ن ال��ع��ام في
البحرين طارق حسن الحسن ،في
بيان نشرته وزارة الداخلية على
موقعها اإللكتروني ،إن الداخلية
اتخذت اإلجراءات والخطط الالزمة
كافة ،إلنجاح استضافة البحرين
الحدث الرياضي العالمي «جائزة
البحرين الكبرى لسباقات الفورموال
.»1
وسبق أن تسببت االحتجاجات
الشعبية التي تشهدها البحرين في
إلغاء سباقات «الفورموال  »1عام
 ،2011فيما استضافتها البحرين
ع��ام��ي  2012و 2013ع��ل��ى رغ��م
خروج احتجاجات أيضا ً للمطالبة
بعدم استضافتها.

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق����ال وزي���ر
الداخلية اإلم��ارات��ي سيف بن زايد
آل نهيان ،الموجود ف��ي البحرين
ح��ال��يّ��اً ،ع��ل��ى ح��س��اب��ه ف��ي موقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت��وي��ت��ر»،
«اليوم نقلت تحيّات قيادة اإلمارات
وشعبها ألبناء اإلمارات الموجودين
ضمن ق��� ّوة ال��واج��ب ف��ي الشقيقة
البحرين »...على حد تعبيره ،وذلك
بعيد إنكار سلطات البحرين لألمر.
وي��أت��ي ه��ذا ال��ت��ص��ري��ح ف��ي ظ� ّل
إن���ك���ار ال��س��ل��ط��ات ف���ي ال��ب��ح��ري��ن
مشاركة عناصر خليجيّة في قمع
االح��ت��ج��اج��ات الشعبيّة منذ 14
ش��ب��اط  ،2011خ�لاف ق��� ّوات درع
الجزيرة السعوديّة ،وال سيّما بعد
مقتل ال��ض��اب��ط اإلم���ارات���ي ط��ارق
الشحي في انفجار بمنطقة الديه
غرب المنامة في آذار الماضي.

عمل خطير ي ّنم عن مدى إجرامها وخلوها ومن يقفون
خلفها ،من أي معنى من معاني الشرف والرجولة ،وهو
اإلقدام على قطع المياه عن مناطق الوسط والجنوب.
ما جعل حياة الناس مهددة بالخطر وليس مزارعهم
وممتلكاتهم فحسب ،وأض��اف :لذا أصبح لزاما ً علينا
استخدام أقصى درجات القوة من أجل إنقاذ حياة الناس
واألراضي الزراعية وعدم السماح لهؤالء القتلة باتخاذ

مدينة الفلوجة قاعدة إلجرامهم ،واللعب بأرواح الناس
وممتلكاتهم.
وفي سياق آخر ،قتلت القوات العراقية  19من عناصر
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) في
عمليات متفرقة جنوب وغرب بغداد ،بينهم ثالثة يحملون
الجنسية األفغانية ،بحسب مسؤول أمني رفيع أمس.
وق��ال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد
معن إن «قواتنا تمكنت من قتل خمسة مسلحين من
تنظيم داعش المجرم ثالثة منهم أفغانيي الجنسية في
منطقتي الحوز والملعب شمال ال��رم��ادي» كبرى مدن
محافظة األنبار التي تشهد معارك منذ أشهر.
وفي عملية أخرى ،تمكنت القوة ذاتها من قتل أربعة
عناصر أخرى من التنظيم ذاته بينهم قناص في منطقتي
الجغيفي والصقالوية القريبة من الفلوجة ( 60كلم غرب
بغداد) ،وفقا ً للمتحدث.
وتنفذ ال��ق��وات العراقية بمساندة ق��وات الصحوة
وأبناء العشائر عمليات متالحقة منذ نهاية كانون األول
الماضي ،لمطاردة مسلحين من داعش التي تسيطر على
بعض مناطق محافظة األنبار التي تشترك في حدود
بطول نحو  300كلم مع سورية.
وف��ي جنوب بغداد ،تمكنت ق��وات الجيش العراقي
من قتل عشرة من عناصر داعش بينهم قيادي في هذه
الحركة في ثالث عمليات عسكرية في اللطيفية والسيافية
والمناري وجميعها جنوب بغداد ،وفقا ً للمصدر.
وتقع ه��ذه المناطق ضمن ما يدعى سابقا ً «مثلث
ال��م��وت» إب��ان موجة العنف الطائفي خ�لال األع��وام
الماضية ،والذي بات يشهد تزايدا ً في أعمال العنف في
األسابيع األخيرة.

القانون الم�صري لمكافحة الإرهاب ُيثير جد ًال قبل �إقراره:
« ُمهم» خالل الفترة الحالية �إال �أنه جاء مت�أخر ًا
على رغم ترحيب عدد من القوى السياسية المصرية
بموافقة حكومة المهندس إبراهيم محلب على التعديالت
القانونية الخاصة بمكافحة اإلره��اب ،مساء الخميس
الماضي ،ورفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا ً إلقراره ،أثار
القانون جدال ً موسعا ً بين عد ٍد آخر من القوى السياسية
والحقوقية التي وصفت القانون بأنه «يتعارض مع
الدستور» ،بينما ش ّكك آخرون في مدى إمكانية تطبيقه
بالشكل المناسب؛ ليكون رادعا ً فعليا ً لإلرهاب.
وبحسب مراقبين ،فإن الصيغة التنفيذية التي يتم
على أساسها تنفيذ التشريع الجديد بصورة عملية في
الشارع ،والممارسات الفعلية ،هي التي ُتحدد ما إن كان
القانون مناسبا ً من عدمه ،في الوقت الذي أبدى الكثيرون
تخوفاتهم من إمكانية ص��دور القانون مع عدم تفعيله
بالشكل المناسب ،على غ��رار م��ا واج��ه ق��ان��ون تنظيم
التظاهر الذي فشل عمليا ً في وقف تظاهرات ومسيرات
أنصار الرئيس المعزول المتكررة بشكل محدود خالل
الفترة األخيرة.

مآخذ قانونية

في غضون ذلك ،أعلن عدد من المنظمات الحقوقية في
مصر عن رفضها مشروع قانون مكافحة اإلره��اب الذي
وافق عليه مجلس الوزراء ،وأحاله على رئيس الجمهورية
الموقت المستشار عدلي منصور تمهيدا ً إلصداره ،مطالب ًة
رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون ،لما يتضمنه من
اعتداء صارخ على الدستور واالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانٍ لها (وقعت عليه
 25مؤسسة حقوقية أبرزها مركز القاهرة لحقوق اإلنسان،
والشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،ومركز هشام
مبارك للقانون) ،أن مواجهة العمليات اإلرهابية بقوانين
تتعارض مع الدستور ليست طريقا ً لمكافحة اإلره��اب.
في الوقت الذي حذرت فيه من أن تنحية سيادة القانون

جانباً ،واالستمرار في تغليب المعالجات األمنية التي تم ّثل
انتهاكا ً فظا ً لحقوق اإلنسان والحريات العامة ،سيسهمان
في اتساع نطاق ظواهر العنف واإلرهاب.
في المقابل ،اعتبرت أحزاب سياسية أن القانون خير
رادع للعناصر اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار مصر
بصورة عامة ،ومن المهم أن يتم إص��داره قبل البدء في
إجراء االنتخابات الرئاسية ،في ظل تهديدات تلك العناصر
بالقيام بالمزيد من األعمال اإلجرامية.
وم��ن بين تلك األح���زاب ح��زب الوفد الليبرالي الذي
أوضح على لسان عضو الهيئة العليا طارق تهامي أن
القانون « ُمهم» خالل الفترة الحالية ،إال أنه جاء متأخراً،
بينما يُسهم بصورة فعّ الة في التصدي لفعاليات اإلخوان
اإلرهابية خالل الفترة المقبلة ،معتبرا ً قرار موافقة الحكومة
على مشروع القانون أفضل قرار اتخذته حكومة المهندس
إبراهيم محلب.
من جهتها ،شدّدت وزارة الداخلية المصرية على تمكن
أجهزتها األمنية خالل األيام الماضية من توجيه ضربات
ناجحة ل�لإره��اب ال��ذي يعمل تحت غطاء العديد من
المسميات ما أدى إلى تقويض حركته.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف في
تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوس��ط« :إن العناصر
اإلرهابية تطلق على نفسها جماعة أنصار بيت المقدس
وجماعة الفرقان وجماعة أنصار الشريعة في أرض
الكنانة وجماعة أجناد مصر بهدف التستر والتخفي
واإليحاء بوجود كيانات عديدة ضد الدولة المصرية من
جانب وإرباك األجهزة األمنية وتشتيت جهودها في عملية
البحث من جانب آخر».
وشدد في هذا المجال على ضرورة أن تعمل األجهزة
األمنية من أج��ل القضاء على اإلره��اب بشكل كامل من
خالل تجفيف منابع التمويل المالي له ووقف مد عناصره
باألسلحة والمتفجرات من خالل المعلومات التي تتوافر
ألجهزة األمن حول أنشطة تلك العناصر.

انق�سام داخل المعار�ضة في اال�ستجابة لدعوة الرئي�س ال�سوداني

الب�شير يعلن �إطالق المعتقلين
ويمنح �ضمانات للمتمردين
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي عمر
حسن البشير جملة م��ن ال��ق��رارات
السياسية ،أبرزها إطالق المعتقلين
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن وإع���ط���اء ض��م��ان��ات
للحركات المسلحة بالمشاركة
في الحوار الوطني الشامل داخل
ال��س��ودان ضمن القوى السياسية
األخرى.
وم���ن ض��م��ن ال���ق���رارات  -التي
أعلنها البشير في لقاء مع القوى
السياسية السودانية حول الحوار
ال��وط��ن��ي ب��ال��خ��رط��وم  -ال��س��م��اح
للقوى السياسية بممارسة نشاطها
السياسي داخ��ل وخ���ارج مقارها،
وإطالق حرية الصحافة واإلعالم في
تناول القضايا التي تهم البالد.
وق��ال البشير إن الهدف من هذه
القرارات تهيئة المناخ للحوار بين
القوى السياسية للوصول إلى سالم
شامل في السودان .وأضاف أنه وجه
«الجهات المختصة ف��ي ال��والي��ات
وال��م��ح��ل��ي��ات ف��ي مختلف أرج���اء
السودان بتمكين األحزاب السياسية
من ممارسة نشاطها السياسي داخل
وخارج دورها (مقارها) بال قيد لذلك
النشاط إال من نصوص القانون».
وأوض������ح أن����ه ق����رر «ت��وس��ي��ع
المشاركة اإلعالمية للجميع من أتى
ومن أبى ،وتعزيز حرية اإلعالم بما
يمكن أجهزة اإلعالم والصحافة من
أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني
بال قيد سوى ما يجب أن تلتزم به
من أعراف المهنة وآدابها ونصوص
القانون وكريم أخالق السودانيين
النبيلة».
وق��رر البشير إط�لاق س��راح أي
موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد
التحقيق تهمة جناية في الحق العام
أو الخاص.
وأكد التزام حكومته واستعدادها
لتمكين الحركات حاملة السالح من
المشاركة في هذا الحوار الجامع،
وتعهد إعطائها الضمانات المناسبة

يشهد العراق راهنا ً تصعيدا َ شديدا َ نتجت منه أزمة ثقة حادة بين حكومة
بغداد وأربيل عاصمة كردستان ،حول حقوق النفط واألراضي والحكم الذاتي،
وهو الخالف الذي يثير التوترات في االتحاد الفيدرالي العراقي الهش.
فبعد أكثر من عام على انسحاب االحتالل األميركي من العراق ال يزال النزاع
في شأن عقود النفط جزءا ً من خالف سياسي عميق الجذور بين الجانبين،
إذ تتفاقم هذه التوترات يوما ً بعد يوم كلما وقعت كردستان اتفاقات تنقيب
مع شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون ،وعقود تصدير مع
الدولة التركية ،وهو ما تعتبره الحكومة المركزية غير قانونية ،وتص ّر على
أنها وحدها صاحبة الحق في تصدير الخام العراقي ،األمر الذي دفعها إلى
تحذير هذه الشركات من أن اتفاقياتها النفطية مع الحكومة االتحادية ربما
تكون في خطر.
وتعد العقود النفطية التي أبرمها اإلقليم مع شركات النفط العالمية أحدث
مظاهر النزاع وإحدى نقاط الخالف الرئيسية بين بغداد واربيل ،إذ تشكل
صادرات النفط الكردية جزءا ً ليس بسيطا ً من إجمالي الصادرات ،وعليه
فإن صراع اإلرادات العراقية حول الذهب األسود يضع الشعب العراقي بكل
شرائحه في مأزق األزمات المستدامة.

اللحظة المثالية الكسون

لكن نفوذ اكسون وض��ع وزارة النفط في م��أزق ويقول مسؤولون في
أحاديث خاصة إن من المستبعد اتخاذ أي تحرك ضد الشركة في المستقبل
القريب .وألن الشركات الكبرى األخ��رى ليس لديها الكثير لتخسره مع
بغداد ربما تفلت هي األخرى في كردستان من العقاب ،وتدير اكسون حقل
غرب القرنة -1في جنوب العراق والذي يقدر احتياطه بنحو  8.7مليار
برميل والذي ينتج  406آالف البراميل يومياً ،وتحصل على مبالغ ضخمة
من عائدات النفط التي تخص الحكومة المركزية ،وذكر مسؤول نفطي كبير
شارك في صياغة عقد غرب القرنة «يجب أن نفكر أكثر من مرة قبل طرد
اكسون من غرب القرنة فهي تدير حقالً ينتج إنتاجا ً ضخماً» ،وكان مديرو
اكسون يدركون قبل اجتماع تموز مع الشهرستاني أنهم أغضبوا حكومة
بغداد بالفعل لكن محللين يقولون إنها عملية مدروسة ،إذ إنهم يألبون
المصالح المتعارضة في بغداد ضد بعضها بعضاً ،وكانت اكسون أول
شركة تستعرض عضالتها وتتحدى سلطة بغداد بتوقيع اتفاقيات مع
الحكومة اإلقليمية في كردستان في تشرين األول العام الماضي للتنقيب
عن النفط في ست مناطق امتياز ،ووقع العراق الذي يسعى جاهدا إلعادة
بناء بنيته التحتية المتداعية سلسلة من العقود مع شركات أجنبية تهدف
إلى الوصول بطاقة اإلنتاج الكلية إلى  12مليون برميل يوميا ً بحلول 2017
ارتفاعا ً من نحو ثالثة ماليين برميل حالياً .ويرى كثير من المحللين أن رقم
ستة إلى سبعة ماليين برميل يوميا ً أكثر واقعية.
ويرى بعض المحللين أن شركة أكسون تستغل الوضع السياسي عن
عمد ،وقال حمزة الجواهري محلل النفط المقيم في بغداد «اختارت اكسون
اللحظة المثالية كي تقفز في كردستان وتستفيد من النزاع على كل شيء
بين أربيل وبغداد ،وليس هناك قانون ملزم ينظم شؤون النفط في الدولة
العضو في أوبك بعد أكثر من عشر سنوات على اإلطاحة بالرئيس الراحل
صدام حسين .وتأجلت الموافقة النهائية على مسودة القانون التي ترجع
لعام  2007بسبب الصراعات السياسية وهو ما استفادت منه أيضا ً اكسون
وشركات أخرى وقال علي شالل الخبير القانوني العراقي المتخصص في
صياغة عقود النفط «غياب قانون للنفط ساعد في فتح طريق ضيق لشركات
النفط إلى كردستان .لديهم رؤية تمكنهم من أن يدركوا أن أي اتفاق نهائي
سيعود عليهم بالنفع في نهاية المطاف».

الشركات تحتاج االستقرار

وتتمتع كردستان بقدر أكبر من االستقرار واألمن مقارنة بباقي أنحاء
العراق واجتذبت مواردها المحتملة شركات نفط صغيرة بالفعل مثل دي.ان.
أو النرويجية وجلف كيستون .لكن نزاعاتها مع بغداد أبعدت الشركات
الكبرى حتى اآلن ،وتعتبر بعض الشركات األجنبية صفقات اقتسام اإلنتاج
في كردستان أفضل كثيرا ً من عقود الرسوم مقابل الخدمات التي أبرمتها مع
بغداد .وتسعى بعض الشركات بالفعل إلى إعادة التفاوض على هذه العقود،
يقول صامويل سيسزوك مستشار النفط لدى «كيه بي سي» القتصادات
الطاقة ومقرها بريطانيا «سيكون لهم نفوذ أكبر في األغلب عما كان لديهم
عند تنظيم المزادات في البداية ،وال يمكن بعد القول ما إذا كانت كردستان
ستستغل الصفقات في محاولة الحصول على قدر أكبر من االستقالل .لكنها
ترغب بالفعل في مد خطوط أنابيب نفط خاصة بها إلى ميناء جيهان التركي
بحلول  2014بهدف خفض اعتمادها على بغداد في مجال الطاقة.
وبحسب المدير التنفيذي لشركة جينيل أكبر منتج للنفط في كردستان
ال��ع��راق ف��إن الحكومة العراقية وإقليم كردستان يعرضان الكثير من
مصالحهما للخطر بعدم تسوية نزاعهما في شأن النفط على رغم أن حلها
قد يستغرق عاما ً أو نحو ذلك ،وذكر توني هايوارد وهو رئيس سابق لشركة
«بي بي» النفطية العمالقة في مقابلة «هناك فرصة كبيرة أمام كردستان
والعراق للتوصل إلى حل ،خالل العام أو العامين المقبلين ستنمو طاقة
اإلنتاج في كردستان إلى مليون برميل يوميا ً هذه كمية من النفط أكبر وأهم
من أن يتعطل إنتاجها نتيجة نزاع سياسي .لذا بطريقة أو بأخرى سيتم
حله».
وقال هايوراد في مقابلة عبر الهاتف «نريد التصدير ونؤمن بشدة أنه
خالل العام المقبل أو نحو ذلك إن لم يكن قبل ذلك سيتم التوصل إلى حل»،
واشتكت جينيل المدرجة في بورصة لندن والتي كانت أول شركة أجنبية
تعمل في كردستان من أنها لم تحصل على مستحقاتها عن معظم كميات
النفط التي صدرتها عام  2009و .2011واشتكت شركات أجنبية أخرى
من األمر نفسه ،لكن هايوارد قال إنه إذا توقفت الصادرات سيتم بيع إنتاج
حقلي طاوكي وطق طق اللذين تشارك جينيل في تطويرهما في السوق
المحلية.
وقال متحدث باسم حكومة بغداد إن الحكومة المركزية تدرس تقليص
مدفوعات موازنة كردستان في  2012أكثر من ثالثة مليارات دوالر لتعويض
خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات
المنطقة شبه المستقلة من الخام ،وقال علي الموسوي مستشار رئيس
الوزراء نوري المالكي إن لجنة اكتشفت خسائر تتجاوز ثالثة ميارات دوالر
بسبب عدم ضخ منطقة كردستان كمية النفط المتفق عليها في الموازنة
ونتيجة وقف صادرات النفط في اآلونة األخيرة.

�أخبار عربية
مقتل موظفين أمميين

{ لقي موظفان أمميان حتفهما رميا ً بالرصاص أمس في مطار جالكايو
شمال الصومال .وق��ال المتحدث باسم األم��م المتحدة عليم صديق إن
«مستشارين مغتربين يعمالن لدى المنظمة الدولية في الصومال قتال
بالرصاص في مطار جالكايو» ،وأضاف« :إن األمم المتحدة لن تعلن اسم
الرجلين إلى حين إبالغ أسرتيهما بالوفاة.
والكافية للحضور والمشاركة.
ووص����ف م���س���ؤول ح���زب األم���ة
ال��ص��ادق المهدي ال��ق��رارات بأنها
تنسجم مع ما يدعو إليه الحزب،
ف��ي حين دع��ا األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
المؤتمر الشعبي حسن الترابي إلى
االستعانة بأهل الخبرة والحياد
إلدارة الحوار المقبل وبسط الحريات
وصوال ً لالنتخابات المقبلة
وق��ب��ل ذل���ك ،ك��ان��ت أح����زاب من
تحالف المعارضة السودانية -
المعروف بقوى اإلج��م��اع الوطني
 قد أعلنت رفضها دع��وة الحوارالتي قدمها الرئيس السوداني عمر
البشير لها.
وأصدر تحالف المعارضة بيانا ً
عقب اج��ت��م��اع ط���ارئ ض��م ممثلي
التنظيمات المنضوية تحته أوضح
أن أسباب رفضه تتمثل في أن النظام
ومنذ خطاب البشير في  27كانون
الثاني الماضي «ل��م يتقدم خطوة
ب��ات��ج��اه إج����راءات ت���ؤدي لتهيئة
المناخ لحوار ج��اد ومنتج ،وأصر

على االستمرار في نهج سياساته
نفسه».
وج���دّدت ق��وى اإلج��م��اع الوطني
في البيان تمسكها بموقفها الذي
وصفته بالثابت والمعلن ب��أن ال
حوار مع النظام إال بعد أن يستوفي
المطلوبات والشروط الالزمة لتهيئة
مناخ الحوار.
ولخصت تلك القوى شروطها في
إلغاء القوانين المقيدة للحريات
ك��اف��ة ،ووق���ف ال��ح��رب ومعالجة
تداعياتها اإلنسانية ،إضافة إلى
إط�لاق س��راح المعتقلين واألس��رى
والمحكومين ألسباب سياسية ،وأن
تقبل الحكومة ب��أن يفضي الحوار
لقيام وضع انتقالي كامل.
ويأتي هذا الرفض بعد اجتماع
ت���داول���ت خ�لال��ه األح�����زاب دع���وة
تسلمتها من البشير لحضور لقاء
بينه وبين القوى السياسية مساء
األح���د ف��ي ش���أن مقترحه للحوار
ال��وط��ن��ي للحل ال��ش��ام��ل لقضايا
السودان.

مطالبة بعزل أبو سهمين

{ طالب نحو  30نائبا ً في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) باستقالة
نوري أبو سهمين من رئاسة البرلمان وإال «فسيتعين عزله» وذلك على
خلفية ظهوره في شريط مصور يجري خالله استجوابه من قبل شخص
مجهول في شأن زيارة امرأتين لمنزله .وقال أحد هؤالء النواب في مؤتمر
صحافي تلفزيوني« :إن أبو سهمين فقد ثقة الشعب الليبي وكذب بشأن هذه
الزيارة» ،وأردف قائالً« :إنه إذا لم يقدم استقالته من نفسه فسيتعين عزله
وفقد مقعده في البرلمان».

تظاهرة في اليمن

{ شارك آالف األشخاص في تظاهرة ،في الدار البيضاء استجابة لدعوة
كبرى نقابات المغرب الثالث إلى تشكيل «جبهة موحدة» لممارسة الضغط
على الحكومة .ونقلت مصادر أن  8آالف شخص على األق��ل شاركوا في
«مسيرة االحتجاج الوطنية من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة
والحرية والعدالة االجتماعية» ،في حين تحدث منظمو المسيرة عن مشاركة
 15ألف متظاهر.

صحة بوتفليقة تتحسن

{ أعلن وزير الصناعة الجزائري عمارة بن يونس ،أن صحة الرئيس
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المرشح لوالية رئاسية رابعة تتحسن
بشكل منتظم .قال بن يونس في تصريح لقناة «تي في  »5الفرنسية في
شأن بوتفليقة« :إن قدراته الذهنية جيدة جداً ،لديه مشكلة إعادة تأهيل
وظيفية» ،مؤكدا ً أن وضعه يتحسن يوما ً بعد يوم وأن «عقله يعمل بشكل
جيد جداً».

