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مصر

السادات يكسر «األحادية االنتخابية»:
ّ

مرشح محتمل في مواجهة السيسي

بعد الحكم الصادر
ّ
بحق الناشط الحقوقي
والذي قد
خالد علي ّ
يمنعه من الترشح ّإلى
االنتخابات الرئاسية ،مثلت
تصريحات النائب محمد
أنور السادات عن احتمال
ّ
ترشحه خرقًا وحيدًا
في المشهد األحادي
المتوقع في االستحقاق
الذي ستشهده مصر
في أيار /مايو المقبل
القاهرة ــ جالل خيرت
ب ـ ــإع ـ ــان ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـمــد
أنــور الـســادات دراسـتــه الترشح إلى
االنتخابات الرئاسية وحسم موقفه
الشهر الجاري ،قد يكون ابن شقيق
الــرئـيــس ال ــراح ــل أن ــور ال ـس ــادات هو
امل ــرش ــح ال ـ ـجـ ـ ّـدي ال ــوح ـي ــد ملــواج ـهــة
الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي في
االستحقاق املقبل.
وإن كان السادات يعتمد على تاريخ
عــائ ـل ـتــه ومـ ـق ــدرات ــه امل ــال ـي ــة لـتـمــويــل
ج ــزء مــن حملته االنـتـخــابـيــة ،تبقى
أمامه عقبة تمويل حملة انتخابية
فــي مختلف أنـحــاء الــدولــة املصرية،
األمـ ــر الـ ــذي ل ـيــس بــالـيـسـيــر ف ــي ظل
ع ــدم امـتــاكــه وام ـتــاك ال ـحــزب الــذي
يترأسه فروعًا في جميع املحافظات
كغالبية األحزاب الصغيرة.
فرصة الـســادات القوية فــي الترشح
مــرتـبـطــة بــرئــاسـتــه ح ــزب «اإلص ــاح
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،وخ ـب ــرت ــه ف ــي ال ـبــرملــان

س ـت ـج ـعــل ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى جـمــع
 20توقيعًا مــن ال ـنــواب وربـمــا جمع
ال ـ ــ 25أل ــف تــوكـيــل م ــن  15مـحــافـظــة،
وهـ ـ ــو رقـ ـ ــم وإن كـ ـ ــان صـ ـغـ ـيـ ـرًا عـلــى
ال ـب ـلــد ال ـ ــذي تـ ـج ــاوز تـ ـع ــداد سـكــانــه
 104مــايــن نـسـمــة ،سـيـكــون رســالــة
أق ــوى بكثير مــن تــوقـيـعــات ال ـنــواب،
خصوصًا أن العشرين نائبًا يمكن
ضمان توقيعاتهم بسهولة من نواب
املعارضة.
وصـ ـحـ ـي ــح أن الـ ـب ــرمل ــان ــي ال ـس ــاب ــق
أسـ ـقـ ـط ــت عـ ـض ــويـ ـت ــه م ـ ــن الـ ـب ــرمل ــان
بموافقة غالبية النواب بعد اتهامه
بتسريب قــانــون الجمعيات األهلية
إلــى السفارات األجنبية قبل إقــراره،
إال أن ــه يـمـتـلــك شـبـكــة ع ــاق ــات قــويــة
قــد تـجـعــل مـنــه مــرشـحــا للمعارضة
املصرية.
يدرك السادات صعوبة املنافسة على
أرض ـيــة غـيــر مـتـكــافـئــة مــع السيسي
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ص ـع ــوب ــة لـيـســت
مــرت ـب ـطــة ف ـقــط بــال ـتــأي ـيــد ال ـبــرملــانــي
ودعــم أجهزة الــدولــة وحتى القضاة
الــذيــن سيشرفون على االنتخابات
وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـ ــزال ـ ــون داع ـ ـمـ ــن ب ـق ــوة
للسيسي ،ولـكــن أيـضــا بـقــدرتــه على
الــوصــول إلــى الناخبني فــي مختلف
امل ـحــاف ـظــات .وم ـتــوقــع أن ــه سـيــواجــه
ّ
متعمدًا ،خصوصًا
تعتيمًا إعالميًا
أن اإلع ـ ـ ــام املـ ـص ــري بـمـجـمـلــه ب ــات
م ـه ـي ـم ـنــا ع ـل ـيــه مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـطــات
الحالية ،ويصعب إيجاد منبر على
مسافة من الرئاسة.
اس ـت ـع ــان ال ـ ـسـ ــادات ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
الشباب لكتابة برنامجه االنتخابي
ل ـع ــرض ــه ع ـل ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن .وت ـط ــرق
البرنامج إلــى السياسة واالقتصاد
وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل املـ ـل ـ ّـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـهــا
مصر ،وكذلك إلى أزمــة سد النهضة
وأزم ــات العمال واألج ــور والــرواتــب.
وناقش املديونيات وكيفية سدادها
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،وإص ـ ــاح ما

أف ـس ــده االقـ ـت ــراض ال ـخ ــارج ــي خــال
ّ
أحقية
حكم السيسي ،كما تطرق إلى
ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي وم ـم ــارس ــة الـعـمــال
لدورهم ،وأكــد ضــرورة تطبيق دولة

لدى السادات عالقات واسعة
مع جمعيات في الخارج ومع
السفارات األوروبية في القاهرة

العدالة والقانون على ّ
أي شخص.
ّ
ويشير الــرجــل إلــى أن ــه يمتلك رؤيــة
س ـي ــاس ـي ــة لـ ـ ــإصـ ـ ــاح ،وم ـ ـ ــع أن ـ ـ ــه ال
يعتمد فيها على معرفته الشخصية
واحـتـكــاكــه بــاملــواطـنــن فــي ال ـشــارع،
إال أن ـه ــا رؤيـ ــة قــائ ـمــة ع ـلــى تــواصــل
مع قيادات سياسية وحزبية عديدة
وخبراء غالبيتهم يرون في استمرار
ن ـظــام الـسـيـســي خ ـط ـرًا ع ـلــى الــدولــة
املصرية من دون معارضة.

يدرك السادات
صعوبة
المنافسة
على أرضية
غير متكافئة
مع السيسي
(من الويب)

ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـ ـ ـ ــدرك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادات ص ـع ــوب ــة
املنافسة وربما استحالة الفوز ،وهو
ما لم يعلنه في تصريحاته في األيام
س ــي امل ـص ــري
امل ــاضـ ـي ــة .ل ـك ــن ال ـس ـي ــا ً
استطاع أن يوجه رسالة مفادها أن
املنافسة ستظل مــوجــودة؛ فالنائب
ال ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــرض خـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ــوده فــي
البرملان على شراء سيارات مصفحة
ل ــرئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ووك ـي ـل ـي ــه بـقـيـمــة
م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ،ي ــدع ــو إل ــى م ــزي ــد من
التقشف في أجهزة الدولة املختلفة،
مـسـتـفـيـدًا م ــن خـلـفـيــة اط ــاع ــه على
ملفات الدولة كنائب برملاني لدورات
ع ــدة .وه ــو يجيد فـهــم لـغــة املــوازنــة،
وقد يستطيع إعادة هيكلة امليزانية
وكشف الجوانب السرية فيها.
صحيح أن كثيرين يعتبرون املنافسة
مـحـســومــة ملـصـلـحــة الـسـيـســي ،بمن
ف ـي ـهــم ال ـ ـسـ ــادات ن ـف ـســه ،ل ـك ـنــه يــريــد
تأكيد انتهاء زمــن نسبة ال ــ %96في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــي حصل
عليها السيسي في انتخابات ،2014
وت ــأك ـي ــد أن امل ـع ــارض ــة ف ــي ال ـش ــارع
باتت تزيد على  %20على االقل ،وأن
س ـيــاســات الــرئ ـيــس ل ــم ت ـعــد تــرضــي
جميع املصريني.
وتجدر اإلشارة إلى أنه على املستوى
الـ ـخ ــارج ــي ،لـ ــدى ال ـ ـسـ ــادات عــاقــات
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــع ج ـم ـع ـي ــات أهـ ـلـ ـي ــة فــي
الخارج عبر الجمعية التي يديرها،
ولــديــه عــاقــات جـيــدة مــع الـسـفــارات
األوروب ـ ـيـ ــة املـخـتـلـفــة امل ــوج ــودة في
القاهرة.
يـبـقــى ق ــرار الـ ـس ــادات الـنـهــائــي رهــن
الـضـمــانــات ال ـتــي ستقدمها الهيئة
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات ال ـت ــي أسـنــد
إلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،إضــافــة إلــى
اخـتـبــار امل ـنــاخ الـسـيــاســي وحـيــاديــة
اإلعـ ــام ،وه ــي عــوامــل قــد تــدفـعــه في
النهاية إلى العدول عن قــراره وعدم
خوض السباق.

اسبانيا

ّ
مدريد تعتذر» عن الشغب وتهدد بالتدخل في «الوقت المناسب»

ّ
لم يشكل اعتذار مدريد
عن عنف الشرطة تجاه
مقترعي االستفتاء
الكاتالوني أي خرق في
جدار األزمة اإلسبانية.
ماض في
فـ«اإلقليم» ٍ
جلسة برلمانه بعد غد
االثنين ،رغم كل محاوالت
الردع القانونية والسياسية
التي تعمل عليها
الحكومة المركزية

تضرب كاتالونيا بعد غد موعدًا مع
إع ــان االسـتـقــال فــي جلسة لبرملان
اإلقليم .جلسة ال تزال مدريد تحاول
بكل الطرق إيقافها بعد قرار املحكمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ت ـع ـل ـي ـق ـه ــا ،وت ــأكـ ـي ــد
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــاري ــان ــو راخ ـ ــوي
ّ
أن حـكــومـتــه «سـتـتــدخــل ف ــي الــوقــت
املناسب لحماية وحدة البالد» .هذه
املحاوالت وصلت إلى ّ
حد تحذيرات
من املحكمة نفسها إلى رئيسة برملان
كــاتــالــون ـيــا ،ك ــارم ــي ف ــورك ــادي ــل ،من

أن ـهــا سـتـتـعــرض «للتتبع الجنائي
إذا تجاهلت ال ـق ــرار» .لـكــن املـســؤول
عن الشؤون الخارجية في «اإلقليم»،
ّ
راؤول رومـ ـيـ ـف ــا ،أكـ ــد أن «ال ـب ــرمل ــان
سـيـجـتـمــع االث ـن ــن امل ـق ـبــل ف ــي تـحـ ٍـد
لحملة قــانــونـيــة ضــد االنـفـصــال عن
إسبانيا».
ـث
وأك ــد روم ـي ـفــا ،أم ــس ،خ ــال حــديـ ٍ
إلــى هيئة اإلذاع ــة البريطانية (بــي
ّ
ب ـ ــي سـ ـ ــي) أن «الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان س ـي ـت ـخــذ
ق ــرارًا بـشــأن االس ـت ـقــال وسيناقش
وس ـ ـي ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ...وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
ح ـ ــوار وه ـ ــذا مـ ـه ــم» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
ي ـن ـب ـغــي ح ــل األزم ـ ـ ــة ال ـح ــاص ـل ــة فــي
الـ ـب ــاد «ب ــاألس ــال ـي ــب ال ـس ـيــاس ـيــة ال
القضائية».
وفـيـمــا اسـتــدعــت املـحـكـمــة الوطنية
ف ـ ــي مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،قـ ــائـ ــد ش ــرط ــة
كاتالونيا ،جوزيب لويس ترابيرو،
ورئـيـســي الـحــركـتــن االنفصاليتني
الــرئ ـي ـس ـتــن ل ـل ـم ـثــول أم ـ ــام ال ـق ـضــاء
بـتـهـمــة «ال ـت ـحــريــض ع ـلــى الـفـتـنــة»،
أف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر إس ـب ــان ـي ــة لــوك ــالــة
«فــرانــس ب ــرس» بــأن «ه ــذه الخطوة
ّ
تهدد بتصعيد التوتر بني الحكومة
والسلطات االنفصالية».
وفـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـه ــدئ ــة األوضـ ـ ـ ــاع
والسير باتجاه املصالحة مع اإلقليم،
اع ـت ــذرت الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة أمــس
عــن االش ـت ـبــاكــات ال ـتــي حــدثــت نهار

االستفتاء على لسان ممثل الحكومة
الرسمي في كاتالونيا ،إنريك ميلو،
الـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن أس ـف ــه ح ـي ــال تـعــامــل
الشرطة العنيف مع املحتجني الذين

البرلمان الكاتالوني سيجتمع
تحد
االثنين المقبل في ٍ
للحملة القانونية ضده

استدعت
المحكمة قائد
شرطة كاتالونيا
ورئيسي حركتين
انفصاليتين
للمثول أمام
القضاء (أ ف ب)

كانوا يحاولون اإلدالء بأصواتهم.
وقال ميلو في مقابلة تلفزيونية إنه
«حــن أرى هــذه الصور وحــن أعرف
أن هـنــاك أنــاســا تـعــرضــوا لـلـضــرب...
فــا يمكنني إال أن أعـ ّـبــر عــن أسفي
ل ــذل ــك وأعـ ـتـ ــذر ن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـض ـبــاط
الذين تدخلوا».
على الصعيد االقـتـصــادي ،ونتيجة
ل ـل ـف ــوض ــى ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ّـمـ ــت ال ـ ـبـ ــاد فــي
الفترة األخـيــرة ،سيطر التوتر على
امل ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب وال ـش ــرك ــات
ال ـعــامل ـيــة ال ـتــي تـتـخــذ م ــن بــرشـلــونــة
مـقـرًا لـهــا ،حيث ازدادت حــالــة القلق
بعد اإلع ــان عــن تجميد العديد من
امل ـش ــاري ــع ،وس ـعــي بـعــض الـشــركــات
املالية إلى نقل مقارها من املدينة.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»
ّ
البريطانية في تقرير لها إن «كمية
األمـ ــوال ال ـتــي سحبها املستثمرون
م ـ ــن س ـ ـ ــوق املـ ـ ـ ــال اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــال
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ه ــي األك ـب ــر منذ
تشرين الـثــانــي عــام  ،»2014مشيرة
إلـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
املستثمرة فــي الـبــورصــة اإلسبانية
سحبت نحو  229مليون دوالر من
س ــوق األس ـه ــم .كـمــا خـســر مصرفان
مــن بــن أكـبــر املـصــارف فــي إسبانيا
حــوالــى  3مـلـيــارات ي ــورو منذ بداية
األزمـ ـ ـ ــة» .وب ـح ـســب ال ـص ـح ـي ـفــة ،فــإن
ث ــان ــي أك ـب ــر املـ ـص ــارف ف ــي إسـبــانـيــا

(بانكو دي ساباديل) ومصرفًا آخر
(كــايــاكــس ب ـنــك) ق ــررا نـقــل مقارهما
خارج برشلونة.
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة
«ال ـبــايــس» اإلس ـبــان ـيــة ،إن «حـكــومــة
مـ ــدريـ ــد س ـ ّـه ـل ــت ل ـل ـش ــرك ــات امل ــال ـي ــة
االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى م ــدن
أخرى» ،مؤكدة أنه «حسب مؤشرات
الـ ـب ــورص ــة ،ه ـب ـطــت ق ـي ـمــة ال ـس ـنــدات
الكاتالونية خــال األسـبــوع حوالى
.»%2.36
وك ـ ــان وزي ـ ــر االق ـتـ ـص ــاد اإلس ـب ــان ــي،
ل ــوي ــس دي غ ــويـ ـن ــدوس ،ق ــد ص ــرح
ب ــأن «االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي كــاتــالــونـيــا
أصيبت بالشلل ،إذ تم تجميد خطة
بـيــع حـصــة بنسبة  %7مــن مصرف
(ب ــانـ ـكـ ـي ــا) ال ـ ـ ــذي ت ـم ـل ـكــه ال ـح ـكــومــة
املحلية لــإقـلـيــم» .وأض ــاف فــي لقاء
م ــع «روي ـ ـت ـ ــرز» ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن ــه
«مـقـتـنــع ب ــأن املـسـتـثـمــريــن األجــانــب
ً
أو املـحـلـيــن ل ــن يـضـعــوا أمـ ـ ــواال في
أي مشروع استثماري قبل أن تحل
ه ــذه األزم ـ ــة» .وأك ــد أن ــه «حـتــى اآلن،
ليس هنالك أي تداعيات لألزمة على
االقـتـصــاد اإلسـبــانــي ،وأن البيانات
األول ـ ـيـ ــة إي ـج ــاب ـي ــة وت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن
االقـتـصــاد يحقق نسبة نمو قــويــة...
ْ
لكن هناك قلق كبير بني املستثمرين
من أزمة كاتالونيا».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

استفتاء البرزاني :تكتيك أم استراتيجية؟
اسطنبول ــ حسني محلي
ّ
تقود عائلة البرزاني النضال الكردي ،السياسي منه واملسلح،
منذ سقوط جمهورية مهاباد وإعدام زعيمها قادر محمد،
وهروب املال مصطفى البرزاني إلى العراق ،الذي كان تحت
اإلدارة البريطانية غير املباشرة في عهد امللك فيصل الثاني.
ً
ّ
مرت الحركة الكردية بعد ذلك بمراحل مثيرة وضعتها تارة في
الحضن السوفياتي ،وأخرى في األميركي ،وأحيانًا اإليراني في
عهد الشاه ،العدو التقليدي لعراق ما بعد الجمهورية .وعندما
ّ
ّ
توفي مصطفى البرزاني عام  ،١٩٧٩حل محله نجله مسعود،
ألسباب عشائرية ،متزعمًا الحركة الكردية منذ ذلك التاريخ،
ّ
بدعم من أشقائه وأوالده وأوالد أشقائه وعددهم نحو ٣٠
ٍ
ّ
ويتقلد كل من هؤالء منصبًا ّ
مهمًا في سلطة اإلقليم،
شخصًا.
عسكريًا واستخباريًا وسياسيًا ،ومن دون إهمال الجانب
االقتصادي واملالي ،إذ ّ
يقدر اإلعالم الكردي حجم الفساد
الذي طال هذه العائلة بنحو مئة مليار دوالر بعد اكتشاف
البترول والغاز الطبيعي في الشمال العراقي ،وهو ما ّأدى إلى
انتقادات عنيفة من أحزاب املعارضة وفئات الشعب املختلفة
التي تتعاطى مع مواقع التواصل االجتماعي بشكل فعال جدًا.
قرار البرزاني باالستفتاء جاء من دون أن يستشير أحدًا ،وال
ّ
حتى البرملان املعطل منذ عامني ،ما يثير سلسلة من النقاشات
الجديدة في الشمال العراقي .فالبرزاني لم يعد رئيسًا إلقليم
كردستان العراق منذ آب  ٢٠١٥بعدما شغل هذا املنصب
لفترتني دستوريتني منذ  ،٢٠٠٥وتم التمديد له لسنتني أيضًا
بسبب الخالف بينه وبني أحزاب املعارضة ،وأهمها حزب

«التغيير» الذي انشق عن حزب االتحاد الوطني الكردستاني
بزعامة جالل طالباني .وطالب «التغيير» ( ٢٤مقعدًا) ومعه
«االتحاد الوطني» ( ١٨مقعدًا) اللذان كانا يملكان األغلبية في
البرملان ،بتغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برملاني ،وإال
فال بد من الحد من صالحيات الرئيس كما هي الحال بالنسبة
إلى النظام الرئاسي في بغداد ،مع العلم بأن الدستور الفيدرالي
العراقي يمنع ّ
سن أي قانون في كردستان العراق يتناقض مع
الدستور العراقي.
ّ
ورفض البرزاني هذا االقتراح وعطل اجتماعات البرملان
ومنع رئيسه يوسف محمد من دخوله ،كما منعه من دخول
أربيل من السليمانية .وهو ما أدى إلى تعطيل البرملان
ملدة عامني حتى العشرين من الشهر املاضي ،حني أمر
البرزاني بعقد جلسة خاصة للتصويت على قراره الخاص
باالستفتاء .وحضر الجلسة  ٦٥عضوًا من أصل ،111
منهم  ٣٨من أعضاء حزبه (الديموقراطي الكردستاني)
وعشرة من أصل  ١٨من االتحاد الوطني ،واآلخرون من
األحزاب اإلسالمية .وتحدث اإلعالم الكردي املعارض
آنذاك عن نجاح البرزاني في استمالة العديد من قيادات
ً
االتحاد الوطني الكردستاني ،مستغال مرض زعيمه جالل
طالباني وتعيني نجله وزيرًا ،حاله حال نجل نائب طالباني
في الحزب كوسرت رسول وآخرين من الذين حصلوا على
امتيازات مالية وسياسية.
وجاء قرار البرزاني بإجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية
مفاجئًا للجميع ،وهو ما اعتبره كثيرون تكتيكًا ذكيًا منه ،فهو
يخطط لهدفني أساسيني بعدما اقتنع بأن األجواء السياسية

املشحونة بالشعور القومي بسبب االستفتاء ستساعده على
تحقيق واحد منهما:
ً
أوال ،يريد لحزبه أن يحقق انتصارًا ساحقًا في البرملان بعدما
انتهى "االتحاد الوطني" بوفاة زعيمه جالل طالباني وانشقاق
برهم صالح عنه وتشكيل تحالف جديد سيتنافس على
وريث طالباني مع حركة التغيير التي سبق لها أن انشقت
عن االتحاد ،وليبقى ما تبقى منه مع البرزاني العدو التاريخي
والتقليدي لهم وللطالباني.
ثانيًا ،يخطط البرزاني ألن يبقى رئيسًا إلقليم كردستان
بأغلبية ساحقة ليدعم شرعيته املفقودة أو يتنازل عن هذا
املنصب ألحد من عائلته أي رئيس الوزراء نشيروان مصطفى
ليبقى هو "األب الروحي للشعب الكردي" في إطار منصب
جديد هو رئيس مجلس القيادة السياسية ،وهو بمثابة
املنصب األعلى في اإلقليم .يريد البرزاني ذلك وربما الحقًا
رئيسًا للجمهورية العراقية في حال املصالحة مع بغداد،
وقد يحل محل الرئيس الحالي فؤاد معصوم في انتخابات
 .٢٠١٩ويعترض الكثير من األكراد على مخططات البرزاني
ومشاريعه ،باعتبار أن منصب الرئيس هو من حصة االتحاد
الوطني الكردستاني وفق االتفاق السياسي بني جميع األطراف
العراقية التي أجبرها الحاكم األميركي بول بريمر على ذلك
بعدما صاغ دستور العراق الفيدرالي وأبقى قضية كركوك
وأمثالها معلقة ،حتى يأتي اليوم الذي يتشجع فيه األكراد
على االنفصال بدعم أميركي وإسرائيلي ،تمامًا مثلما يحصل
اآلن ،وذلك بعدما اعترف أكثر من مرة بأنه ارتكب العديد من
األخطاء ...دفع ثمنها العراق بأكمله!

العراق

التنسيق مستمر لمواجهة «االستفتاء»:

يلدريم في بغداد قريبًا
يبدو أن التنسيق الثالثي بــن أنقرة
وط ـ ـهـ ــران وب ـ ـغـ ــداد ف ــي س ـي ــاق ضـبــط
ت ــداع ـي ــات اس ـت ـف ـتــاء ان ـف ـص ــال «إقـلـيــم
كــردس ـتــان» عــن ال ـع ــراق يــأخــذ مـســارًا
ـوزراء
تـصــاعــديــا م ــع إعـ ــان رئ ـيــس ال ـ ـ ّ
التركي بن علي يلدريم ،أمــس ،تلقيه
دعـ ـ ـ ــوة م ـ ــن نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ح ـي ــدر
ّ
الـ ـعـ ـب ــادي لـ ــزيـ ــارة ب ـ ـغـ ــداد ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
بلده «لــن تتعامل ســوى مع الحكومة
املركزية».
وأش ــار يلدريم إلــى أن «تركيا وإيــران
والـ ـع ــراق تـنـ ّـســق حــالـيــا بـغـيــة إفـشــال
كــل األالعـيــب التي تدبر فــي املنطقة»،
كاشفًا أن حكومته فــي صــدد افتتاح
م ـن ـف ـ ٍـذ حـ ـ ـ ــدودي ج ــدي ــد مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،
ً
بالتعاون مــع حكومة الـعـبــادي ،بــدال
من املعبر الحالي بني اإلقليم وتركيا».
ُّ
ويـ ــدل املــوقــف ال ـتــركــي عـلــى أن أنـقــرة
عـ ـ ــازمـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة حـ ـص ــاره ــا
ل ــ«اإلق ـل ـي ــم» ،وه ــي ف ــي طــريــق البحث
ـارات أخ ـ ــرى ت ـس ـهــم ف ــي عــزل
ع ــن خ ـ ـيـ ـ ٍ
أرب ـيــل أكـثــر عــن محيطها ،بــالـتـعــاون
مع «جيران اإلقليم» .ويتقاطع املوقف
ال ـتــركــي م ــع تــأك ـيــد الـسـفـيــر ال ـعــراقــي
في تركيا ،هشام علي األكبر العلوي،
أم ـ ــس ،أن «ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة قد
تستخدم القوة إذا لــزم األمــر من أجل
إدارة مـعـبــر ال ـخــابــور الـ ـح ــدودي بني
تــركـيــا وإق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان» ،موضحًا
أن «املناورات العسكرية على الحدود
كانت بمثابة استعداد لذلك» .وأضاف
في مؤتمر صحافي أن «أنقرة وبغداد
ت ـب ـح ـثــان س ـب ــل ف ـت ــح م ـع ـبــر ح ـ ــدودي
بــن الـبـلــديــن بـهــدف تـطــويــر الـتـعــاون
والتبادل التجاري».
ّ
وأك ــد يـلــدريــم ،أمــس ،أن بــاده ترفض
انسحاب قواتها من معسكر بعشيقة،
شـمــالــي ال ـعــراق ،معتبرًا أن «الـجـنــود
األتراك موجودون في معسكر بعشيقة
ل ـتــدريــب الـ ـق ــوات ال ـت ــي س ـت ـشــارك في

طالباني إلى مثواه األخير:
حضر ظريف ...والعلم الكردي
ُش ّيع أمس ،الرئيس العراقي السابق ،واألمني العام لـ«حزب االتحاد
الكردستاني» جالل الطالباني ،في مدينة السليمانية شمال البالد ،حيث
ووري الثرى بالقرب من مكتبه وبيته ،بمشاركة آالف املواطنني ،وعدد
من املسؤولني العراقينب ،وآخرين من «اإلقليم».
وهبطت طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية العراقية» في مطار السليمانية
استثنيت
الدولي،
قادمة من أملانيا ّ
ً
ضمت نعش الطالباني وعائلته ،وقد ُ
من الحظر الجوي املفروض على «اإلقليم» من قبل الحكومة االتحادية،
عقب إجراء أربيل استفتاء االنفصال عن العراق الشهر املاضي .وحضر
الرئيس العراقي فؤاد معصوم ،ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري،
ووزير الداخلية قاسم األعرجي ممثلني عن حكومة بغداد ،وسط مقاطعة
كبيرة من ِقبل املسؤولني العراقيني ،بعدما رفضت عائلة الطالباني
فتقدمهم رئيس «اإلقليم»
تشييعه في بغداد .أما املسؤولون األكراد،
ّ
مسعود البرزاني ،ورئيس حكومته نيجيرفان البرزاني ،فيما كان وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أبرز املسؤولني األجانب ،إلى
عدد من املمثلني عن أكراد تركيا ،وإيران ،وسوريا .وكان الفتًا في
جانب ٍ
التشييع ،الخرق «البروتوكولي» املعتمد ،والذي ُع ّد استفزازًا لبغداد ،إذ
بلف
العرف السائد امللزم ّ
ُل ّف جثمان الراحل بالعلم الكردي ،على عكس ُ
جثمان رئيس البالد بالعلم الرسمي.

استعادت القوات العراقية أمس  18قرية ومنطقة في محيط قضاء الحويجة (أ ف ب)
(أ ف ب)

م ـك ــاف ـح ــة داعـ ـ ـ ـ ــش» .وقـ ـ ـ ــال «إذا ك ــان
العراق يكافح داعــش بمشاركة مهمة
م ــن حـ ــرس ن ـي ـن ــوى (الـ ـت ــاب ــع ملـحــافــظ
نينوى السابق أثيل النجيفي) ،الذي
يتم تدريبه في معسكر بعشيقة ،فال
ينبغي أن تكون هناك مشكلة بيننا».
ويـقــابــل «الـتـنـسـيــق ال ـثــاثــي» دع ــوات

وبغداد
ستفتتح أنقرة ً
منفذًا حدوديًا بديال
من منفذ الخابور

كردية للملمة البيت الداخلي ،إذ دعا
رئـيــس حـكــومــة «اإلق ـل ـيــم» نيجيرفان
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزانـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى «اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األطـ ـ ـ ـ ــراف
السياسية لـتـجــاوز األزم ــة الحالية»،
معتبرًا أن «مستقبل اإلقليم سيكون
أفـضــل ،وسنخرج مــن األزم ــة الحالية
إذا ما اتحدنا جميعًا وعملنا معًا».
م ـيــدان ـيــا ،نـقـلــت وك ــال ــة «األن ــاض ــول»
ـدر عسكري قوله إن «الـقــوات
عــن مـصـ ٍ
املشتركة استعادت  18قرية ومنطقة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة تـنـظـيــم
داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش ،ش ـ ـمـ ــالـ ــي وش ـ ـ ــرق ـ ـ ــي قـ ـض ــاء
الـ ـح ــويـ ـجًــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة كـ ــركـ ــوك»،
م ــوض ـح ــة أن «املـ ـن ــاط ــق ه ــي امـ ـت ــداد
ل ـل ـح ــوي ـج ــة ب ــاتـ ـج ــاه س ـل ـس ـل ــة ج ـب ــال
م ـك ـح ــول وحـ ـم ــري ــن بـ ــن م ـحــاف ـظ ـتــي
صالح الدين وديالى».
(األخبار)

