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العالم
جاويش أوغلو:
يجب على اربيل
إلغاء االستفتاء
(أ ف ب)

العراق
تتزايد المؤشرات بشأن احتمال تأجيل استفتاء كردستان المرتقب في نهاية الشهر المقبل،
ّ
خاصة أن حلفاء مسعود البرزاني ّ
يصرون على تأجيله ،أو حتى «إلغائه» كما تطلب أنقرة

«استفتاء البرزاني» :مؤشرات التأجيل ترتفع!
ّ
تتحول
مع اقتراب تاريخ  25أيلول،
أرب ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى م ـح ـج ــة ل ـل ـش ـخ ـص ـيــات
ال ــرف ـي ـع ــة املـ ـسـ ـت ــوى ،الـ ـت ــي ت ــزوره ــا
بـغـيــة ال ـح ــدي ــث إلـ ــى رئ ـي ــس اإلقـلـيــم
م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،والـ ـطـ ـل ــب إل ـيــه
بـلـغــات تتباين حـ ّـدتـهــا ،بــوضــع حد
ّ
لالستفتاء املرتقب .ولـعــل واشنطن
هي أبرز الداعني إلى التأجيل ،تحت
ّ
مبرر أن االستحقاق «ال بد أن يؤثر
سـلـبــا بــال ـحــرب ض ــد داعـ ـ ــش» ،فيما
تجدد أنقرة طلبها بإلغائه ،وتنظر
إليه مع طهران على أنه «خط أحمر».
ّ
وبـيـنـمــا ق ــد ي ــرى ال ـب ـعــض أن مـبــرر
واشنطن غير مقنع ،نقلت صحيفة
«جيروزالم بوست» عن الباحث في
ّ
ال ـش ــؤون ال ـكــرديــة شـنــغ ســان ـيــك ،أن
ّ
«هـنــاك أج ـ ً
ـواء تفيد ب ـ ّـأن األميركيني
معنيون بالتأجيل ،ألنهم يعتقدون
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــاق ق ـب ــل
االنتخابات العراقية العامة املرتقبة
ّ
ستقوي اإليرانيني في
العام املقبل،
العراق».
ه ــدف «مــواج ـهــة إيـ ــران فــي ال ـعــراق»
ت ـت ـش ــارك ــه إدارة ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،وح ـل ـف ــاؤه ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون،
ّ
وبـ ـ ـ ــاألخـ ـ ـ ــص ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،إال أن
ّ
األخـ ـ ـي ـ ــرة يـ ـب ــدو أن لـ ـه ــا ح ـس ــاب ــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ،خـ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا لـ ــم تـعـلــن
موقفًا صريحًا بـعــد .وب ــدا الفـتــا في

ّ
األيــام األخيرة أن أنــور عشقي ،وهو
ال ـضــابــط ال ـس ـعــودي املـتـقــاعــد ال ــذي
ُيقال إنه يلعب دورًا على خط الرياض
ـ تل أبيب ،كتب قبل أيام على حساب
بــاس ـمــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر» (ي ــرج ــح كـثـ ٌـر
ّ
أنــه لــه ،وليس وهميًا) ،أن «استفتاء
كردستان العراق بعد أربعني يومًا،
ي ـح ـقــق ألم ـي ــرك ــا ورقـ ـ ــة ض ـغ ــط عـلــى
إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ،ح ـت ــى لـ ــو أص ـب ـحــا
ّ
أص ــدق ــاء ل ـه ــا» .وأض ـ ــاف أن «زيـ ــارة
ال ـب ــرزان ــي ل ـلــريــاض كــزعـيــم ورئـيــس
دول ــة مـنــذ سـنـتــن ،قلبت امل ــوازي ــن...
قطار كردستان انطلق ،ولن يتوقف
حـتــى يتحقق االس ـت ـقــال ،ويجتمع
شمل األمة الكردية» .وسبق لعشقي
أن شدد قبل نحو عامني في معرض
كـلـمــة ل ــه ف ــي مــركــز بـحـثــي أم ـيــركــي،
عـ ـل ــى «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل إلنـ ـ ـش ـ ــاء ك ــردسـ ـت ــان
الـكـبــرى بــالـطــرق الـسـلـمـيــة ،ألن ذلــك
مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـخ ـف ــف مـ ــن امل ـط ــام ــع
اإليــران ـيــة والـتــركـيــة وال ـعــراق ـيــة ...إذ
ه ــي ستقتطع (م ـســاحــة) الـثـلــث من
هذه الدول».
وبالعودة إلــى التطورات في أربيل،
فقبيل وصول وزير الدفاع األميركي
جايمس ماتيس إليها أول من أمس،
ّ
أعلن أن إدارته تشدد على «التركيز»
راه ـن ــا ع ـلــى ال ـح ــرب ض ــد «داع ـ ــش»،
فـ ـيـ ـم ــا أوضـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ــرئـ ـي ــس

األم ـي ــرك ــي ف ــي «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»
ّ
بيرت ماكغورك ،أن «هذا ليس مطلب
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ـح ـســب ،ب ــل كل
أع ـض ــاء ال ـت ـحــالــف ،ال ــذي ــن ي ــرون أنــه
ليس اآلن وقت االستفتاء».
واالس ـت ـف ـت ــاء ع ـلــى «اس ـت ـق ــال إقـلـيــم
كــردسـتــان» غير ُمـلــزم ،وقــد ُيـعـ ُّـد من
الـجــانــب الـقــانــونــي اسـتـطــاعــا لــرأي
سكان املحافظات الثالث في اإلقليم
(أربيل ،والسليمانية ،ودهــوك) وفي
ّمناطق متنازع عليها مع بغداد ،إال
أنه يدخل في مسار يقود إلى انفصال
اإلقليم عن العراق في غضون أشهر
ّ
قليلة .ومن املعروف أن هناك أطرافًا
«كـ ــرديـ ــة» ت ــرف ــض ب ــدوره ــا إج ـ ــراءه
اآلن ،وتطالب بتأجيله ،إذ إنها ترى
ّ
أن «عائلة البرزاني» هي من ينظمه
لـ«حسابات خاصة بنفوذها».

تبدو واشنطن معنية
بالتأجيل العتقادها أنه
ُي ّ
قوي طهران راهنًا

وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل مـ ـ ــوقـ ـ ــف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن،
ّ
ف ـ ــإن الـ ـب ــرزان ــي ال ـ ــذي دعـ ــا إلـ ــى ه ــذا
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء بـ ــرغـ ــم انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ـت ــه
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم م ـن ــذ نـهــايــة
 ،2015أش ــار فــي بـيــان أص ــدره عقب
ّ
لقاء ماتيس ،إلى أن «االستفتاء ليس
مسألة شخصية ...ولن يشكل عائقًا
أمــام مكافحة اإلره ــاب» ،مضيفًا في
نقطة الفـتــة أنــه «ينبغي طــرح بديل
أقوى من االستفتاء».
ّوذك ــرت صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
أنـ ـ ــه خ ـ ــال لـ ـق ــاء م ــات ـي ــس بـمـسـعــود
ّ
ال ـبــرزانــي ،ف ــإن األخ ـيــر «ل ــم يـتــراجــع،
برغم أنــه أبقى الباب مفتوحًا ملزيد
مـ ــن املـ ـب ــاحـ ـث ــات بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص
مـ ــع كـ ــل مـ ــن املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ب ـغ ــداد
ّ
وفــي واشـنـطــن» .وأضــافــت أن بعض
املـ ـس ــؤول ــن ال ـغ ــرب ـي ــن «ي ـع ـت ـق ــدون
ّ
أن اإلشـ ـ ـ ــارات تـ ــدل ع ـلــى أن األك ـ ــراد
ي ـ ـب ـ ـح ـ ـثـ ــون ع ـ ـ ــن ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي
ال ـت ـصــويــت ،بـشـكــل يـحـفــظ ل ـهــم مــاء
الـ ــوجـ ــه» ،م ـش ـيــرة ف ــي ال ــوق ــت نفسه
ّ
ّ
إلى أن «مسؤولني أكــرادًا يقولون إن
الـبــديــل الــوحـيــد ال ــذي يمكن القبول
بــه يتمثل بضمانات دولـيــة رسمية
بــاحـتــرام نـتــائــج اسـتـفـتــاء آخ ــر يقام
ف ــي املـسـتـقـبــل ،أو ض ـمــان االع ـت ــراف
بتطلعات األكراد».
ّ
ومــن امل ـعــروف أن جلسة مفاوضات

أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت بـ ـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــردي
ومسؤولني في بغداد خالل األسبوع
ّ
املاضي .وبدا الفتًا أمس ،أن اجتماع
«املجلس األعلى لالستفتاء» برئاسة
ال ـبــرزانــي ،انـتـهــى إل ــى ع ــدم اإلش ــارة
صراحة إلى رفض تأجيل االستفتاء.
فــي غضون ذلــك ،وصــل مساء أمــس،
إلى إقليم كردستان وزير الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو ،آتيًا
من بغداد ،حيث أعلن من العاصمة
العراقية أثناء مؤتمر صحافي عقده
مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري،
ّ
أن «تطلعات تركيا من أربيل بسيطة
وواضحة للغاية ،وتتمثل في إلغاء
اإلقليم قرار االستفتاء».
ّ
وبينما ذكر الوزير التركي من بغداد،
بالعالقات الجيدة التي تجمع أنقرة
بأربيل و«بالدعم الــذي قدمته تركيا
مــن تــدريــب وع ـتــاد ل ـقــوات البشمركة
مل ـكــاف ـحــة ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش» ،اسـ ـت ــدرك
ً
قائال« :لكننا في الوقت نفسه أبلغنا
أرب ـيــل بـخـطــواتـهــا الـخــاطـئــة ،وأكــدنــا
أن خ ـطــوة رف ــع ع ـلــم ح ـكــومــة اإلقـلـيــم
على املؤسسات الحكومية في مدينة
كركوك وخلق وضع مخالف للدستور
الـعــراقــي ،كانت خطوة خاطئة ،وهــذا
ال ـ ــوض ـ ــع ي ـن ـط ـب ــق أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ق ـ ــرار
االستفتاء» .وقال« :اليوم عندما أقوم
بزيارة أربيل ،سأكرر وأقــول إنه قرار
خاطئ» .وأشار جاويش أوغلو أيضًا
إل ـ ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ــل ج ـم ـيــع امل ـشــاكــل
بــن ب ـغــداد وأرب ـيــل مــن خ ــال الـحــوار
والتفاهم املـتـبــادل ،وفــي إط ــار وحــدة
ال ـ ـتـ ــراب ال ــوطـ ـن ــي لـ ـلـ ـع ــراق وحـ ـ ــدوده
اإلقليمية» ،مضيفًا« :نحن مستعدون
ل ـل ـعــب دورنـ ـ ـ ــا ،إذا تـلـقـيـنــا ط ـل ـبــا مــن
الطرفني ،إلنهاء هذه املشاكل».
ت ـح ــرك ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ف ــي ب ـغ ــداد،
الذي أعقبه لقاؤه بمسعود البرزاني
ً
مساء ،وكان من املتوقع أن
في أربيل
يلتقي أيضًا بزعيم حزب «الجماعة
اإلســامـيــة» فــي اإلقـلـيــم علي بابير،
تــزامــن وإعــانــا آخــر صــدر عقب لقاء
الرئيس رجب طيب أردوغان ،ووزير
الــدفــاع األمـيــركــي جــايـمــس ماتيس،
إذ ج ـ ـ ــدد الـ ـ ــرجـ ـ ــان م ـع ــارض ـت ـه ـم ــا
لالستفتاء ،وفق الرئاسة التركية.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ــي س ـيــاق رفــع
مستوى التواصل بني رئيس الوزراء
حـيــدر الـعـبــادي وال ــري ــاض ،استقبل
األخير في بغداد مساء أول من أمس،
وزير التجارة واالستثمار السعودي
مــاجــد ال ـق ـص ـبــي ،الـ ــذي راف ـق ــه «وف ــد
كبير من املسؤولني الحكوميني في
امللفات االقتصادية ورجال األعمال»،
وفق بيان صدر عن مكتب العبادي.
وأكـ ــد الـقـصـبــي وف ــق ال ـب ـيــان «رغ ـبــة
(ب ـ ـ ــاده) ف ــي االن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
وال ـت ـبــادالت ال ـت ـجــاريــة ...وتصحيح
املسارات السابقة».
(األخبار)

فلسطين

ُ
استنكار حمساوي لتصريحات «تطبيعية» سودانية ...وعبدالله يطلع عباس
استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية ـ
«حماس» تصريحات وزير االستثمار
ال ـس ــودان ــي ،م ـب ــارك ال ـفــاضــل امل ـهــدي،
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـط ـب ـيــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،واصـ ـف ــة إي ــاه ــا بــأنـهــا
«تحريضية وعنصرية ضــد الشعب
الفلسطيني ،وضد حماس» .وأضافت
ّ
أن ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات الـ ـص ــادرة عن
ال ـجــانــب ال ـســودانــي «غــري ـبــة عــن قيم
وم ـبــادئ وأصــالــة الـشـعــب الـســودانــي
ّ
املحب لفلسطني والــداعــم للمقاومة»،

داعية قيادة السوادن وشعبه وأحزابه
إلى رفض هذه التصريحات.
وك ــان امل ـهــدي قــد ذك ــر فــي مـقــابـلــة مع
قـنــاة «ال ـســودان ـيــة  »24دعـمــه تطبيع
ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن ب ــاده
ّ
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ــت ـه ـم ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن
ب ــأن ـه ــم «بـ ــاعـ ــوا أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم» ،وك ــذل ــك
بـ«التطبيع مع إسرائيل ،والحصول
عـلــى أم ــوال الـضــرائــب والـكـهــربــاء من
ت ــل أبـ ـي ــب ،وال ـت ـع ــاط ــي م ــع إســرائ ـيــل
رغــم الـنــزاع بــن الـطــرفــن» ،فــي إشــارة

إل ــى «ح ـم ــاس» ال ـتــي ك ــان لـهــا تمثيل
واجتماعات سابقة في الخرطوم.
واملـ ـه ــدي ال ـ ــذي ي ـش ـغــل مـنـصـبــه منذ
أربعة شهور فقط ،ليس أول مسؤول
سـ ـ ــودانـ ـ ــي يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ــع،
إذ ص ـ ـ ـ ــدرت تـ ـص ــريـ ـح ــات م ـش ــاب ـه ــة
ملـســؤولــن ســودانـيــن خــال السنتني
األخيرتني ،خاصة بعد قطع السودان
عالقاته الدبلوماسية مــع إي ــران عام
 2015واتـ ـج ــاه ــه إل ـ ــى ال ـت ـح ــال ــف مــع
الـسـعــوديــة ،خــاصــة وزي ــر الـخــارجـيــة

إبــراهـيــم غ ـنــدور ،ال ــذي قــال سابقًا إن
تطبيع العالقات مع إسرائيل «قضية
يمكن طرحها للنقاش».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــلّ ،
رد وزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
اإلســرائـيـلــي (م ــن أص ــل عــربــي) أيــوب
قــرا ،في تغريدة على موقع «توتير»،
داعيًا فيها املهدي إلى زيارة تل أبيب،
ب ــالـ ـق ــول« :تـ ـس ـ ّـرن ــي اس ـت ـضــاف ـتــه فــي
إسرائيل لدفع عملية سياسية قدمًا
في منطقتنا».
ـان ،اتصل امللك األردني
على صعيد ثـ ٍ

عبدالله الثاني ،أمس ،هاتفيًا برئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
وذل ــك لـلـتـبــاحــث فــي «ج ـهــود تحريك
عملية الـســام» .ووفــق بيان للديوان
امللكي األردني ،فقد استعرض االثنان
«املـ ـس ــاع ــي املـ ـب ــذول ــة إلعـ ـ ـ ــادة إطـ ــاق
ع ـم ـل ـيــة الـ ـ ـس ـ ــام ...اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى حــل
الــدولـتــن بــاعـتـبــاره السبيل الوحيد
إلن ـهــاء الـ ـص ــراع» .ه ــذا االت ـص ــال تبع
زيـ ـ ــارة مل ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
وص ـ ـ ـهـ ـ ــره ،ج ـ ــاري ـ ــد كـ ــوش ـ ـنـ ــر ،ووف ـ ــد

