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العالم

على الغالف

دفتر شروط وتوريث وإصرار
على المواجهة

استفتاء «كردستان»:
معركة آل البرزاني
ٌّ
ضبابي ،حتى اآلن ،مستقبل استفتاء انفصال «إقليم
كردستان» عن العراقّ .
تشبث أربيل بإجرائه يقابله عزم
إقليمي
دعم
بغداد على احتوائه وإبطاله ،وسط ٍ
ّ
ودولي لحكومة حيدر العبادي في مواجهة تعنت
مسعود البرزاني .بعيدًا عما ستؤول إليه األمور ،فإن
بمعزل عن تقاطع المصالح حوله،
الحديث عن االستفتاء،
ٍ
يشير إلى ّ
تخب ٍط في إدارة أزمة قد تكون سببًا في نشوب
ٍّ
عراقي ّــ كردي .فالبرزاني ،على مدى األشهر
اقتتال
ٍ
الماضية ،أدار دفة المفاوضات مع القوى الكردية من
جهة أخرى ،على قاعدة تحقيق
جهة ،وبغداد من
ٍ
القدر األكبر من المكاسب ،التي تدور في فلك التوريث
صفقة مع
السياسي ،وتثبيت حكم العائلة بإبرام
ٍ
األميركي تضمن له ذلك ،وأخرى مع الحكومة االتحادية
ّ
فيها نفسه زعيمًا «تاريخيًا» لألكراد .هذا المسار
س
يكر
ٌ
مسميات
تحت
إسرائيل،
جانب
إلى
خليجية
دول
ًٍ
ً
تدعمه ّ
وعناوين شتى ،بهدف تثبيت بالد الرافدين ساحة خصبة
للكباش اإلقليمي ــ الدولي في الشرق األوسط
نور أيوب
ّ
ّأي ــام ويـحــل مــوعــد إج ــراء االستفتاء
املــرت ـقــب فــي «إق ـل ـيــم كــردس ـتــان» في
ٌ
ّ
 25أيلول الجاري .خطوة تؤكد عزم
أربيل بقيادة مسعود البرزاني على
االنفصال عن العراق .إجماع القوى
الـكــرديــة عـلــى تحقيق حـلــم «الــدولــة
ّ
ٍّ
املوقف
املستقلة» ،يقابله تشظ ف ٍّــي
ّ
إزاء إدارة الـ ـب ــرزان ــي مل ـل ــف م ـعــقــد،
ت ـت ــداخ ــل ف ـي ــه ال ـح ـس ــاب ــات امل ـح ـلـ ّـيــة
ب ــال ــدولـ ـي ــة .فـ ــامل ـ ـشـ ــروع «الـ ـق ــوم ــي»
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،قـ ــد يـ ـك ــون فــي
بعض جــوانـبــه مـشــروعــا شخصيًا ـ
عائليًا ،يضمن فيه الرجل املستقبل
السياسي لنجله مسرور.
مـ ـ ــن مـ ــوق ـ ـعـ ــه ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي وق ـ ـيـ ــادتـ ــه

من شروط البرزاني أن
يكون رئيسًا للعراق لواليتين
مقابل إلغاء االستفتاء
لـ ـ ـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــي
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،أح ـ ـكـ ــم الـ ـب ــرزان ــي
ق ـب ـض ـتــه ع ـل ــى م ـف ــاص ــل ال ـح ـك ــم فــي
«اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» .بـ ـ ــات الـ ـح ــاك ــم األوحـ ـ ــد
نقد
كـ«مشايخ الخليج» .يرفض أي ٍ
أو م ـعــارضــة ،مغلقًا أبـ ــواب مجلس
ال ـن ــواب ف ــي أرب ـي ــل ،ومـ ـم ـ ّـددًا لنفسه
ح ـق ـب ــة رئـ ــاس ـ ـتـ ــه .اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد ال ــرج ــل
الـسـبـعـيـنــي م ــن ت ـم ـ ّـدد «داع ـ ــش» في
ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،وض ـع ــف الـحـكــومــة
ً
املركزية في بغداد ،محاوال اقتناص
فــرص ـتــه بـ ــأن ي ـك ــون «زعـ ـي ــم األك ـ ــراد
التاريخي» ،بوصف عارفيه.
دواف ــع شخصية تكمن وراء إصــرار
الـ ـب ــرزان ــي ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـت ــه ،فــي
ظـ ـ ــل دعـ ـ ـ ــم إقـ ـلـ ـيـ ـم ــي مـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
ُ ٌّ
والـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـ ـ ــل لــه
مـشــروعــه املـتـنــاغــم مــع ط ــرح أرب ـيــل.

خــوف األفــرقــاء العراقيني مــن إجــراء
االس ـت ـف ـتــاء ،يـقــابـلــه تـحــذيــر إقليمي
تــركـ ٌّـي ـ ـ إيــرانــي ،بــالــذهــاب إلــى أبعد
الـ ـ ـح ـ ــدود .أم ـ ــا ت ـه ــوي ــات ال ـب ــرزان ــي
امل ـس ـت ـم ــرة ،واسـ ـتـ ـع ــداده ل ـب ــذل ال ــدم
م ـقــابــل ق ـي ــام «ال ـ ــدول ـ ــة» ،فـ ُـي ـفـ ّـســرهــا
البعض بأنها دعوة إلى إخراجه من
ورطة قد أقحم نفسه بها.

محاوالت «حفظ ماء الوجه»
ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
استقبلت أربيل والسليمانية ،وفودًا
ُ ٌّ
من إيرانية وأخرى أميركية ،كل على
حدة ،بهدف ثني األكراد عن قرارهم،
مأزق محتوم ،يحفظ
وإخراجهم من ُ ٍ
ويـسـهــم فــي تقريب
«م ــاء وجـهـهــم»،
وجهات النظر مع بغداد.
قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» ف ــي «ال ـحــرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي» ال ـج ـن ــرال قــاســم
س ـل ـي ـمــانــي ،اج ـت ـم ــع م ــع أبـ ـ ــرز ق ــادة
األكراد .ما رشح عن لقاءاته محاولة
إعــادة «ترتيب أوراق ً البيت الكردي
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي» ،خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة املـ ـق ــرب ــن مــن
طـ ـه ــران ،إلـ ــى ج ــان ــب «إقـ ـن ــاع ق ـيــادة
الديموقراطي» ،بضرورة العدول عن
إجـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء .وم ــا رش ــح أيضًا
ع ــن اج ـت ـمــاعــات ال ـج ـن ــرال اإلي ــران ــي،
ت ـح ــذي ــرات ط ـه ــران وأنـ ـق ــرة ال ـجـ ّ
ـديــة
لـلـحـيـلــولــة دون إج ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء،
إم ــا ب ــ«ال ـق ـ ّـوة وال ـح ــزم» أو بــ«الـلــن،
وإي ـ ـجـ ــاد مـ ـخ ــرج ي ـح ـف ــظ م ـ ــاء وج ــه
البرزاني».
أم ــا ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ـقــد أبـلـغــت
الـ ـب ــرازن ــي رف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع إلجـ ــراء
االسـتـفـتــاء .املـبـعــوث فــي «الـتـحــالــف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» بـ ــريـ ــت م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك ،ق ـ ـ ّـدم
«خ ــري ـط ــة ط ــري ــق» ت ـم ـن ـحــه خ ــروج ــا
مشرفًا ،إال أن رئيس «اإلقليم» وعد
م ــن ج ـه ــة دراسـ ـ ــة امل ـق ـت ــرح ال ــدول ــي،
م ـش ـتــرطــا م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى املــواف ـقــة
ً
ُ
تخدم ّأوال
شروط «تعجيزية»،
على
ٍ
مشروعه «العائلي».

ٍّ
إجماع القوى الكردية على تحقيق حلم «الدولة» يقابله تشظ في الموقف إزاء إدارة البرزاني للملف (أ ف ب)

وفـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،فـقــد
اشـ ـ ـت ـ ــرط عـ ـل ــى م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك ،ت ــأج ـي ــل
االس ـت ـف ـت ــاء م ـق ــاب ــل «إشـ ـ ـ ــراف أم ـمــي
على حــوار جاد بني بغداد وأربيل»،
وأن يبقى رئيسًا لإلقليم ّ
ملدة عامني
ً
إضافيني ،مؤجال بذلك االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،وطــال ـبــا م ــن األمـيــركـيــن
«لـجــم الـقــوى الـكــرديــة املـعــارضــة عن
ـوم ض ـ ّـده» .لــم يتحمل الوفد
أي هـجـ ٍ
شـ ـ ــروط ال ـ ـبـ ــرزانـ ــيُ ،م ـ ـ ّـج ـ ــددًا تــأك ـيــد
واشنطن رفض خطوة أربيل ،ليختم

اللقاء بتحذير الرجل من أي ّ
رد فعل
محتمل ،محليًا كان ،أو إقليميًا.

فرصة توريث مسرور
مـ ـح ــاول ــة ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي وض ـ ــع شـ ــروط
«تعجيزية» على األميركيني لتأجيل
االستفتاء جاءت بعد فشله في إبرام
صـفـقــةٍ مــع حـكــومــة حـيــدر الـعـبــادي.
ووفــق معلومات «األخ ـبــار» ،تقضي
ّ
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة بـ ـتـ ـخ ــل ــي ال ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي عــن
رئــاســة «اإلقـلـيــم» ،وضـمــان انتخابه

رئيسًا لجمهورية العراق ،لواليتني
متتاليتني ،على أن ُينتخب رئيس
ـارات أن يكون
«اإلق ـل ـيــم» ،وس ــط إش ـ ـ ٍ
«الرئيس املقبل» مستشار «مجلس
أم ـ ـ ــن اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ،مـ ـ ـس ـ ــرور م ـس ـع ــود
البرزاني.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،لـ ـ ــم ت ـك ــن
«الـصـفـقــة» مفاجئة .فجميع القوى
تـتــابــع مـســاعــي ال ـبــرزانــي املستمرة
فـ ـ ــي تـ ـ ــوريـ ـ ــث نـ ـجـ ـل ــه زع ـ ـي ـ ـمـ ــا ع ـلــى
الـ ـ ـح ـ ــزب و«اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم» ،أم ـ ــا الـ ـق ــوى

داعمو االستفتاء :تصفية الحسابات
الف ـتــا ي ـبــدو الـتـمـ ّـســك ال ـك ــردي بــاالسـتـفـتــاء ،رغ ــم الـضـغــوطــات
ّ
التوجه :إسرائيل،
الهائلة .ثالثة أطــراف فقط هي من تدعم هذا
والسعودية ،واإلمارات .في العراقّ ،
عبر نائب رئيس الجمهورية
ن ــوري املــالـكــي ،عــن خـطــوة الـبــرزانــي بــالـقــول« :لــن نسمح بقيام
إسرائيل ثانية» .املصالح املشتركة بني أربيل وتل أبيب كبيرة
جـ ّـدًا ،على مختلف األصـعــدة ،سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا
وأمنيًا« .الــدولــة الكردية» ،إن قامت ،ستكون كإسرائيل «كيانًا
سرطانيًا» بتعبير مصدر سياسي عراقي .رؤية بعض القوى
العراقية تنبثق مــن رؤيــة طـهــران ،فــي قيام قــاعــدة إسرائيلية ـ
أميركيةّ ،
متقدمة على حدود إيران الشمالية الغربية.
ُ
ّ
القلق اإليراني والتحذير الدائم من إعالن «الدولة الكردية» يفسر
خطوة نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس،
ّ
عدد
لبحث ملف االستفتاء مع ٍ
وزيارته أول من أمس لكركوكٌ ،
من القادة األكــراد ،يرافقه «أسـطــول من
عمليات ال ـقــوات الـخــاصــة فــي الحشد».
ّ
خطوة املهندس و«الــوفــد املــرافــق» تؤكد
أن األخ ـيــر سـيـكــون «ي ــد إي ــران الطولى
ـروع انـفـصــالــي في
ف ــي ض ــرب أي م ـش ـ ٍ
رفيع في «الحشد»،
العراق»،
بتعبير ٍ
قائد ٍ
ٌ
وه ــو م ــوق ــف يـتـطــابــق م ــع تـصــريـحــات
األمني العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس
الخزعلي ،ونيته «دخول أربيل» إذا جرى
االستفتاء .إذ تواجه طهران «تهويالت»

ال ـبــرزانــي ،بمواقفها السياسية املختلفة مــن جـهــة ،وبــرســائــل
ميدانية من جه ٍة أخرى.
الـقـلــق اإلي ــران ــي مــن ت ـهـ ّـور أرب ـي ــل ،دف ــع ال ــري ــاض إل ــى استثمار
حليف عربي
الخالف وتغذيته ،عبر دعم البرزاني الباحث عن
ٍ
ملشروعه االنفصاليّ .قدمت الرياض نفسها كحامي ٍة لألقليات
فــي املنطقة ،وحرصها على مللملة الشتات الـكــردي ،وتفهمها
ملطالبهم بقيام دولتهم املستقلة ،وذلك بهدف توجيه ضرب ٍة إلى
إيران ،وتقويض نفوذها في بالد الرافدين ،وإشغالها في مشكلة
تــدوم سنني .الدعم السعودي املستجد للبرزاني ،وفق مصادر
سياسية ،مـ ّ
ـرده إلى سياسة الرياض الجديدة العراق ،والقائمة
ّ
على احتواء خصوم إيران ،ومدهم بالدعم الالزم ،على اختالف
ألوانهم ومشاربهم.
أم ــا اإلم ـ ــارات ،الــداعــم الـعــربــي اآلخ ــر لـلـبــرزانــي ،ف ـمـ ُّ
ـرد موقفها
«زكــزكــة» تركيا ،كما ّ
يعبر مصدر عراقي
زار أبـ ــو ظ ـبــي أخـ ـيـ ـرًا .فـمـحـمــد ب ــن زايـ ــد،
أعــرب أمــام ّزواره العراقيني عــن امتعاضه
مــن سياسة الرئيس رجــب طيب إردوغ ــان
«اإلخ ــوان ـي ــة» فــي املـنـطـقــة ،ونـ ّـيــة ب ــاده في
م ـكــاف ـح ـت ـهــا ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـس ـب ــل امل ـت ــاح ــة،
وإشغالها بملفات ّ
حساسة بالنسبة إليها،
وهو أمـ ٌـر ّ
عبر عنه رئيس الحكومة التركي
ً
بن علي يلدرم قائال إن «االستفتاء مسألة
أمن قومي بالنسبة إلينا».

