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العراق

بغداد ــ أربيل :ال حوار ...والكل يريده!
بين االستعداد والجاهزية
الرد من
من جهة ،وانتظار ّ
عائق
جهة أخرىّ ،ثمة ٌ
ٍ
خفي على دخول بغداد
ٌّ
حوار شامل يزيل
في
وأربيل
ٍ
«وساطة
الخالفات بينهما.
ٌ
فرنسية» ،ورسائل متبادلة،
مة
إال أن المراوحة ِس َ
العالقة حاليًا ،مع افتقاد
الجانبين «الثقة» المتبادلة،
وتشبثهما بمطالبهما
ّ
«الدستورية»
تـصـ ّـدرت أزم ــة بـغــداد ـ ـ أربـيــل ،أمــس،
واجهة املشهد السياسي ،مع الحديث
عن اقتراب الجانبني من الخروج من
أزمة سببها إجراء «إقليم كردستان»
ً
استفتاء لالنفصال عــن ال ـعــراق ،في
أيلول املاضي.
«وساطة فرنسية» كان يمكن أن تعيد
امل ـي ــاه إل ــى مـجــاريـهــا ب ــن الـحـكــومــة
االت ـحــاديــة بــرئــاســة حـيــدر الـعـبــادي
من جهة ،وحكومة «اإلقليم» برئاسة
نيجرفان البرزاني ،إال أن ّ
«رد بغداد
ّ
الـنـهــائــي» لــم تتلقه أرب ـيــل بـعــد ،في
ـح ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاســم
مـ ـ ـ ــوازاة ت ـص ــري ـ ٍ
امل ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
سعد الحديثي ،كشف فيه أن «الفريق
ّ
الفني املشترك بني القوات االتحادية
وقـ ــوات اإلق ـل ـيــم ،وص ــل (ف ــي املــرحـلــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة) إلـ ـ ــى امل ـ ــراح ـ ــل ال ـن ـهــائ ـيــة
م ــن ات ـف ــاق ن ـشــر الـ ـق ــوات االت ـحــاديــة
فــي جـمـيــع املـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها
(تـشـمــل ال ـح ــدود ال ــدول ـي ــة ،واملـعــابــر
ال ـحــدوديــة) ،لكن املـفــاوضــات فشلت
في اللحظات األخيرة بعد انسحاب
األكــراد» ،مشيرًا إلى أن «املفاوضات
م ــع اإلق ـل ـيــم مـتــوقـفــة م ـنــذ انـسـحــاب
ال ــوف ــد ال ـ ـكـ ــردي ...وال ـح ـكــومــة تعمل
ع ـلــى خ ـلــق أجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ل ـعــودة
املفاوضات من جديد».
وتـ ـ ــوازت ت ـصــري ـحــات ال ـحــدي ـثــي مع
تـصــريـحــات األم ــن ال ـعــام لــ«كـتــائــب
س ـيــد ال ـش ـه ــداء» أب ــو والء ال ــوالئ ــي،
أمس ،لفت فيه إلى أن العبادي ّ
وجه

ً
رسالة إلى «البيشمركة» لـ«استئناف
املفاوضات الفنية ،وهو ينتظر ّ
الرد
ّ
ّ
مشددًا على أن «املفاوضات
حاليًا»،
بني الفريق الفني املشترك بني بغداد
وأربيل ،مؤجلة إلى حني االنتهاء من
معارك غربي األنبار ،وتحرير القائم
من سيطرة تنظيم داعش».
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــوف ــد ال ـ ـكـ ــردي رف ــض
ت ـس ـل ـيــم م ـن ـف ــذي إب ــراهـ ـي ــم ال ـخ ـل ـيــل
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـش ـ ـخـ ــابـ ــور ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـه ــم
«طالبوا بأن تكون إدارة مشتركة ،أو
ّ
جندي
وفق نظام ( ،)3-1أي مقابل كل
كردي  3جنود من القوات االتحادية»،
األمر الذي رفضته بغداد ،التي طلبت
بأن يكون «وجود البيشمركة رمزيًا
فقط ،لطمأنة العوائل الكردية ،حتى
ال يكون دخولنا سببًا لنزوحها».

وفــي الـسـيــاق ،قــالــت املتحدثة باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ّ هـيــذر
ناويرت ،إن واشنطن «لم تتلق طلبًا
عــراقـ ّـيــا للتوسط فــي األزم ــة القائمة
ً
مؤتمر
بــن الـجــانـبــن» ،مـشـيــرة فــي
ٍّ
ص ـحــافــي إلـ ــى أن «واش ـن ـط ــن تـحــث
دومــا الحكومة االتحادية ،وحكومة
إقليم كردستان على حل خالفاتهما
بالحوار والطرق السلمية».
وتـ ــأتـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
بعد إعــان رئيس حكومة «اإلقليم»
نـيـجــرفــان ال ـب ــرزان ــيّ ،أول مــن أمــس،
وجـ ــود «وس ــاط ــة فــرنـسـيــة» أجــراهــا
ال ــرئ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرونّ ،لحل
املشاكل العالقة بني الطرفني ،متوقعًا
ّ
تسلم ّ
رد خالل «اليومني املقبلني».
رسائل أربيل «اإليجابية» إلى بغداد،

ح ـم ـل ـهــا أم ـ ــس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ّ
ف ــؤاد م ـع ـصــوم ،ال ــذي أك ــد اسـتـعــداد
ـوار مع
ح ـكــومــة ا ّلـ ـب ــرزان ــي ل ـف ـتــح حـ ـ ـ ٍ
بغداد ،لحل جميع امللفات الخالفية،
الفـ ـت ــا خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ب ــرئ ـي ــس «ت ـ ّـي ــار

ّأكد فؤاد معصوم
استعداد أربيل للشروع في
شامل مع بغداد
حوار
ٍ
ٍ
الحكمة الوطني» عمار الحكيم ،إلى
ّ
«أهمية الحوار الشامل املستند إلى
املحكمة
وقرارات
والقانون،
الدستور،
ُ
االتحادية ،باعتبارها ُّ
الس ُبل املثلى
لحل جميع اإلشكاليات».

من االحتفاالت التحضيرية لعيد الميالد في أربيل أمس (أ ف ب)

«الحشد» يستعد
للوصول إلى
مجددًا
الحدودّ ...
أعلن املتحدث العسكري باسم «عصائب
أهـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق» جـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـط ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــاوي ،أن
فصائل «الـحـشــد الشعبي» أنـهــت جميع
ّ
الخاصة لـ«تحرير
استعداداتها العسكرية
ً
ما بقي من الجزيرة الغربية ،وصوال إلى
الحدود العراقية – السورية» ،غربي البالد.
وقــال الطليباوي ،فــي تصريح صحافي،
إن «امل ـعــركــة سـتـكــون خــاطـفــة وســريـعــة،
وس ـي ـع ـلــن م ــع تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا الـنـصــر
وقت
العسكري على تنظيم داعــش» ،في ٍ
أش ــرف فـيــه «ال ـح ـشــد» عـلــى ع ــودة مئات
الـنــازحــن إل ــى بـيــوتـهــم ،فــي منطقة تلول
ـاق
ال ـ ـبـ ــاج ،ج ـ ُن ــوب ــي املـ ــو ٌصـ ــل .وف ـ ــي س ـي ـ ٍ
منفصل ،قتل ضــابــط عــراقــي ،أمــس ،في
هـجــوم شـ ّـنــه مسلحون يـ ّ
ـرجــح ارتباطهم
ٍ
بتنظيم «داعـ ــش» ش ـمــال ال ـب ــاد .ونقلت
وكالة «األناضول» ّعن أحد الضباط قوله
إن «مـجـمــوعــة مـســلـحــة تستقل سـيــارة،
فـتـحــت ال ـن ــار م ــن أس ـل ـحــة رش ــاش ــة على
ضــابــط برتبة رائ ــد فــي الـشــرطــة املحلية،
فــي منطقة الـفـيـلــق ،شـمــال غــربــي مدينة
كركوك».
(األخبار)

هـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل تـ ـق ــابـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـغـ ــداد
بــ«إيـجــابـيــةٍ » مـشــروطــة ،ترتكز على
ـوار
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ل ـ ـلـ ــدخـ ــول ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ٍ
ـوح م ـ ــع أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ش ـ ـ ــرط ن ـ ــزول
م ـ ـف ـ ـتـ ـ ٍ
األخيرة والتزامها «قــرارات املحكمة
االتـحــاديــة العليا (اإلع ــان الرسمي
إللغاء نتائج االستفتاء) ،والدستور
العراقي ،وانتشار القوات االتحادية
ّ
على كــافــة األراض ــي املتنازع عليها،
واملنافذ الحدودية».
وبــالــرغــم مــن تكتم أربـيــل عــن تقديم
إجــابــةٍ واضـحــةٍ لـبـغــداد ،فــإن النائب
ّ
ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،ي ــؤك ــد
اسـتـعــداد «اإلق ـل ـيــم» لتسليم املنافذ
الحدودية تمهيدًا لبدء حــوار شامل
مع الحكومة االتحادية ،مشيرًا إلى
أن «الـكــرة فــي ملعب الـعـبــادي اآلن».
وأوض ـ ــح ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أن
«حـ ـك ــوم ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ت ـن ـت ـظــر جـ ــواب
موعد
الحكومة االتحادية ،لتحديد
ٍ
إلرسـ ـ ـ ــال وف ـ ـ ـ ٍـد مـ ــن ح ـك ــوم ــة أربـ ـي ــل،
وممثلني عــن كافة األح ــزاب الكردية
إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ،لـ ـب ــدء ح ـ ـ ــوار ش ــام ــل»،
مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أن «ب ــرمل ــان كــردس ـتــان
ـوار
وحكومته ،يرغبان في إجــراء حـ ٍ
م ــع ب ـغ ــداد ب ــأق ــرب وق ــت م ـم ـكــن ،ألن
اإلق ـل ـي ــم ب ـحــاجــة إلـ ــى األم ـ ـ ــوال لحل
م ـش ــاك ــل رواتـ ـ ـ ـًـب م ــوظ ـف ــي اإلق ـل ـي ــم،
وإعطائه نسبة مــن املــوازنــة العامة،
ل ـل ـ ّـس ـي ــر ب ـع ـم ـل ـيــة الـ ـبـ ـن ــاء واإلع ـ ـمـ ــار
وأمور أخرى».
ٍّ
وت ـ ـشـ ــكـ ــل قـ ـض ـ ّـي ــة رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظ ـف ــي
العالقة
«اإلقـلـيــم» إح ــدى املـعـضــات ً
بني الجانبني ،إذ تحوز مساحة من
األخذ والرد ،بني بغداد وأربيل ،كان
آخــرهــا ّ
رد حكومة «اإلقـلـيــم» ،أمــس،
ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات الـ ـعـ ـبـ ــادي .وقـ ــال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـكــومــة «اإلق ـل ـي ــم»
ّ
سـفــن دزيـ ــي ،أم ــس ،إن ــه «أكـ ــد م ــرارًا
ـار ف ــي تدقيق
وتـ ـك ــرارًا أن الـعـمــل جـ ـ ٍ
قوائم راوتب موظفي اإلقليم من أجل
ّ
تأمينها» ،إال أنـهــا «لــم تطلب حتى
ّ
خاصةٍ برواتبهم».
اللحظة ّأية قائمةٍ
وت ـس ــاءل« :نـحــن لسنا مطلعني وال
نعلم ما هي هذه القوائم التي تدقق
فيها حـكــومــة ال ـع ـب ــادي؟» ،موضحًا
أن «شعب كردستان يــدرك تمامًا أن
هــذه ليست إال تصريحات إعالمية
ً
وبناء عليه لم يعد لديه ّأية
ال غير،
ثقةٍ بها».
(األخبار)

تقرير

نتنياهو :إيران تريد تدمير إسرائيل ...واحتالل المنطقة وما بعدها
منها وتحويلها إلى املجلس االنتقالي
الجنوبي» ،مشيرًا إلــى أن تلك الثروة
ُ
«ست ّ
حول لبناء مرافق ومصالح عامة،
مــن مستشفيات ومـ ــدارس وط ــرق في
مختلف املناطق الجنوبية».
ب ــدوره ــا ،ش ــددت مــوسـكــو عـلــى لسان
املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
مــاريــا زاخ ــاروف ــا ،أم ــس ،عـلــى ض ــرورة
«اس ـت ـئ ـنــاف ال ـح ــوار الــوط ـنــي الـشــامــل
تـحــت الــرعــايــة األم ـم ـيــة وع ـلــى أســاس
االحـ ـت ــرام امل ـت ـب ــادل وم ــراع ــاة مـصــالــح
جميع األطراف ،في أسرع وقت ممكن»،
م ـحــذرة مــن «خ ـطــر انـ ــزالق الـيـمــن إلــى
فوضى عسكرية وسياسية».
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ــن ال ـت ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ــديـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة داخـ ـلـ ـي ــا،
ت ـتــواصــل امل ـع ــارك فــي جـبـهــات الـقـتــال
املختلفة ،التي ال يزال تحالف العدوان
يتكبد فيها خـســائــر بـشــريــة ومــاديــة،
ّ
وال سيما في محافظة تعز ،حيث أكدت
«سبأ» مقتل «عدد من مرتزقة العدوان
السعودي في كسر زحف وهجوم على
مــواقــع لـهــم» فــي عملية نوعية نفذها
الجيش اليمني واللجان الشعبية.

يحيى دبوق
إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعو إلى تدمير إسرائيل
وإزالتها من الوجود ،مقابل تحسن مستمر في عالقات
إســرائـيــل بــالــدول الـعــربـيــة والـعــالــم اإلس ــام ــي .ه ــذه هي
خالصة تقدير وردت ،أمس ،على لسان رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،وشملت أيضًا تحريضًا
مباشرًا على «ضــرورة العمل الجماعي» ملكافحة إيران،
ال ـتــي شـ ـ ّـدد عـلــى أن ـهــا «ت ــري ــد اح ـت ــال ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
برمته» ،وما بعده أيضًا.
توصيف نتنياهو وتحريضه وردا في كلمة ألقاها في
ال ـقــدس املـحـتـلــة ،أم ــام ع ــدد مــن الــدبـلــومــاسـيــن األجــانــب
املعتمدين لدى إسرائيل ،في «مؤتمر الدبلوماسية» الذي
تنظمه صحيفة «جيروزاليم بوست» .وبحسب نتنياهو،
«يــوجــد حاليًا نـظــام واح ــد (هــو الـنـظــام اإلي ــران ــي) يدعو
ويناشد بنحو صريح وال يحتمل الـتــأويــل ،إلــى تدمير
إسرائيل ،وهو يختلف في هذه النقطة عن (األنظمة في)
العالم العربي».
وأضـ ــاف نتنياهو أن «إيـ ــران حــالــة اسـتـثـنــائـيــة ،تشكل
تهديدًا ليس ضد إسرائيل وحسب ،بل تهديدًا في وجه
العالم بــأســره .وإذا استمرت فــي هــذا املسعى مــن دون

عوائق تحول دون أهدافها ،فستمتلك ترسانة من مئة
قنبلة نووية وأكثر» .وأوضح نتنياهو أن إيران «ستمتلك
فـ ــي غـ ـض ــون ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تـخـصـيــب
اليورانيوم بكمية كبيرة ،وعلى إنتاج ليس قنبلة واحدة،
بل مئة قنبلة» ،مؤكدًا أنه «يجب إيقاف ذلك ،ليس بسبب
دع ــوة إيـ ــران إل ــى تــدمـيــر إســرائ ـيــل فـحـســب ،بــل بسبب
السعي اإليــرانــي إلــى احتالل الشرق األوســط ومــا بعده.
فهي تطور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكي
تتمكن من بلوغ أي نقطة على وجه الكرة األرضية» .وقال
إن «إيران نظام ّ
يصدر اإلرهاب ويطلق الصواريخ باتجاه
اململكة العربية السعودية ،ويعمل جاهدًا على تكوين ممر
بري» بني العراق وسوريا ولبنان.
وهــذا املمر الـبــري ،بحسب نتنياهو ،يهدف إلــى توسيع
الـ ـنـ ـف ــوذ والـ ـحـ ـض ــور اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـجـ ــوار
اإلسرائيلي ،إذ إن «إيــران تعمل على إقامة إمبراطورية
تضم الـعــراق ولبنان وتنتهي بـغــزة .وفــي نهاية املطاف
هــم مـعـنـيــون بــاحـتــال ال ـشــرق األوسـ ــط ب ــأس ــره» .وفــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،أض ــاف« :لـكــن مــن ناحيتنا لــن نسمح لها
بالتموضع في سوريا .وسنتخذ كل اإلجراءات املطلوبة
للتصدي لذلك».
ووجــه نتنياهو كالمه إلى الحضور من الدبلوماسيني

األج ــان ــب ،طــالـبــا منهم املـســاهـمــة الـفــاعـلــة فــي مواجهة
إي ــران ،وق ــال« :أت ـقــدم مــن كــل دبـلــومــاســي مــوجــود هنا
ف ــي ه ــذا املــؤت ـمــر ،بـطـلــب بـسـيــط :ف ــور ان ـت ـهــاء كلمتي،
س ــارع إل ــى ص ــوغ بــرقـيــة إل ــى وزي ــر خــارجـيـتــك ،أو إلــى
رئيسك ،أو رئيس وزرائك ،ناشده فيها ممارسة املزيد
مــن الضغوط على إي ــران .اكتبوا عــن حقوق اإلنـســان،
وعن حماية حقوق املسيحيني ،وكذلك ارفعوا الصوت
عاليًا لحماية مثليي الجنس في إيران ،وكذلك انتهاكات
ط ـه ــران لـ ـق ــرارات األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـخــاصــة بــالـتــرســانــة
ال ـصــاروخ ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،ووف ــق حـمـلــة الـتـحــريــض الـتــي
ّ
تشنها لإلبادة الجماعية».
وقال نتنياهو إن على دول العالم أن تنضم إلى األصدقاء
األميركيني لصوغ اتفاقية نــوويــة ،تضمن عــدم امتالك
ّ
املخصب إلنتاج مئة قنبلة
إيران ما يكفي من اليورانيوم
نووية في سنوات معدودة فقط.
وختم نتنياهو كلمته بالتشديد على ضــرورة مكافحة
إيران التي تدعم «اإلرهــاب اإلسالمي» ،فـ«حركة حماس
تعتمد على إي ــران ،وكذلك حــزب الله يعتمد على إيــران،
وك ــل إره ــاب فــي املـنـطـقــة م ـصــدره إي ـ ــران» .وأض ــاف أن
ّ
املنطقة ،وتحافظ
«مكافحة إي ــران تـعــزز االسـتـقــرار فــي ً
على أمن إسرائيل ،وأي تلكؤ سيكون خطأ فادحًا».

