
امل�ستوى  رفيعي  اكراد  م�سوؤولني  ذهاب   " ان  م�سيفا 
من احلكومة االحتادية اىل االقليم ترتتب عليه جرمية" 

عازيا ذلك  اىل"تاأديتهم اليمني الد�ستورية".
االدع��اء  قبل  من  موقف  "اتخاذ  ���رورة  على  و�سدد 
جتاه  االحتادية  واحلكومة  العراقي  والق�ساء  العام 
�سي�ساركون  الذين  املنا�سب  وا�سحاب  االكراد  النواب 
يف اال�ستفتاء"، داعيًا اىل " رفع دعاوى ق�سائية �سد 

من �سي�سارك يف اال�ستفتاء".
رفع  على  ق��ادرة  االحتادية  احلكومة   " ان  اىل  وا�سار 
يف  امل�ساركني  ال��ن��واب  �سد  الق�ساء  اىل  ال��دع��اوى 
لي�س خطًا  "بارزاين  ان  اىل  االنتباه  اال�ستفتاء"، الفتًا 
عازيا  جتاهه،  دع��وى  رفع  احلكومة  حق  ومن  احمر 
".وكان عدد  ال�سبب اىل انه رئي�س غري �رعي للإقليم 
الكردي  اال�ستفتاء  اج��راء  خطوة  ان  عدوا  النواب  من 
و�سط رف�س حملي واقليمي ودويل، ميثل بداية تراجع 
ونهاية حياته  واليته  املنتهية  االقليم  رئي�س  ل�سعبية 
ال�سيا�سية ) م�سعود بارزاين (  وتقوية خ�سومه لت�سلق 

رئا�سة االقليم .
اإن"  اللبان  �سادق  القانون  دولة  ائتلف  ع�سو  وقال 
ما يقوم به بارزاين كبوة يف م�سريته ال�سيا�سية ويوؤثر 
يف طبيعة علقاته مع دول اجلوار وال�سيا�سيني ب�سبب 
االخرين   م�سالح  وترك  اخلا�سة  مب�سلحته  اهتمامه 
اللبان  واأ�ساف   .  " االقليم  يف  ال�سيا�سيني  و�ركائه 
االقليم  رئي�س  اأن"  نيوز«،  ل�»اجلورنال  ت�ريح   يف 
املنتهية واليته ) م�سعود بارزاين ( ، يحاول التاأثري يف 
م�ساحات وجود االحزاب االخرى يف كرد�ستان ، الفتًا 
االنتباه اىل ان �سورة �سيا�سة بارزاين ات�سحت للجميع 
بانه يعمل مل�سلحته احلزبية ال�سخ�سية، م�سريا�س اىل 
ان اال�ستفتاء �سيوؤثر يف �سعبية بارزاين ويحرج حزبه 

امام ال�سعب الكردي و�ركائه اي�سا يف االقليم ".
اال�ستفتاء  اأن"  القانون،  دول��ة  ائتلف  ع�سو  وتابع 
القوة  ويعطي  ب��ارزاين  �سعبية  من  ُي�سعف  الكردي 

ل�ركائه يف االقليم كردة فعل كبرية تغري من معادلة 
رئا�سة البارزاين للقليم، م�سيفا اأن الرتاجع عن اجراء 
اال�ستفتاء يعطي فر�سة لرئي�س االقليم املنتهية واليته 
لن�سف  االقليم  رئا�سة  بتجديد  البارزاين(   م�سعود   (
بالت�سعيد  اال�ستمرار  اأن  اىل  م�سريا  انتخابية،  دورة 
وزيادة التوترات بني اربيل وبغداد ال متّكن البارزاين 
ب�سبب تفاقم اخل�سومة  االقليم  اال�ستمرار برئا�سة  من 

بينه وبني �ركائه " .
للبارزاين  ال�سيا�سية  احلياة  انتهاء  اأن"  اللبان  واكد 
احلياة  يف  كثريا  توؤثر  وقوتها  االفعال،  بردة  تقا�س 
الت�سويت  نتائج  اليه  �ستوؤول  وما  لبارزاين  ال�سيا�سية 
على اال�ستفتاء الكردي، وال يحجم يف حزبه النه حزب 
ع�سائري، وبالتاأكيد �سيكون هناك تراجع ب�سعبيته يف 

االقليم "
الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد  ع�سو  ق��ال  جهته  من 
ال�سيا�سية  الوجوه  اإن"  زيباري  الباري  عبد  النائب 

لبارزاين، الفتًا  واحدا  ولي�ست حزبا  االقليم عديدة  يف 
اثرت  الواحدة  والدائرة  االنتخابي  النظام  اىل  االنتباه 
�سلبا يف م�سداقية النتائج التي نتجت عنها احلكومة 

يف االقليم ".
واأ�ساف زيباري يف ت�ريح  ل�»اجلورنال نيوز«، اأن" 
مع�سوم   فوؤاد  د.  اجلمهورية   لرئي�س  م�ستمرة  اجلهود 
االمم  من  وجهود   واربيل  بغداد  بني  املفاو�سات  يف 
املتحدة،  الفتًا النظر اىل زيارة الوفد الكردي اىل بغداد  
بغداد  بني  املفاو�سات  ام��ام  املفتوحة  واحل���وارات 
واربيل " . وتابع  ال يوجد "رمز للقليم متثله �سخ�سية 
واحدة بل هي جهود م�سرتكة من قوى �سيا�سية الدارة 
الدبلوما�سية  اجلهود  ان  مبينا  ال�سيا�سية،  العملية 
م�ستمرة حتى يوم اال�ستفتاء، ومبديًا تفاءله بالو�سول 
اىل تفاهمات بني بغداد واربيل ا�ستنادا اىل ما تقدمه 
بغداد " . وقال النائب عن حتالف القوى الوطنية رعد 
الدهلكي يف ت�ريح  ل�»اجلورنال نيوز«،  ان”اال�ستفتاء 

هو بداية مرحلة جديدة وانتقالية يف ال�ساأن العراقي، 
اخلاطئ  “الوقت  ان  كما  الظروف،  هذه  يف  خ�سو�سا 
ان  اىل  نظرا  العامل  دول  اغلب  حفيظة  اثار  للم�روع  

العراق مير باأزمة �سيا�سية واقت�سادية وان�سانية”.
حممد  الوطنية،  ال��ق��وى  حتالف  يف  القيادي  وق��ال 
االإقليم  جتاه  الوطني  التحالف  ”موقف  ان  اخلالدي 
الكتلة  ،باعتباره  العراق  على  حلر�سه  جاء  ورف�سه 
الدولة  قيادة  عليه  يفر�س  ما  احلكومة  يف  االأك��ر 

وحمايتها”.
وجدد اخلالدي يف ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز«، موقف 
حتالف القوى جتاه تق�سيم العراق باأن ”حتالف القوى 
اللمركزية  الفدرالية  مع   لكنه  العراق  تق�سيم  يرف�س 
يف املحافظات” الفتًا االنتباه اىل ان” م�روع تق�سيم 
�سيوخ  جمل�س  ع�سو  اعلن  ذل��ك  .اىل  ما�س”  العراق 
ال�سيخ  للرهاب  املت�سدية  االنبار  حمافظة  ع�سائر 
تركي العايد ال�سمري رف�س جميع الع�سائر يف االنبار 
م�روع ا�ستفتاء كرد�ستان غري الد�ستوري، حمذرا من 
العملية  خارج  من  ال�سا�سة  بع�س  امام  االب��واب  فتح 
ال�سيا�سية الأقلمة املحافظات العراقية وتق�سيم البلد .

"نرف�س  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ملرا�سل  ال�سمري  وق��ال 
اىل  وندعو  قاطعا  رف�سا  كركوك  ا�ستفتاء  م�روع 
كرد�ستان  ا�ستفتاء  وان  و�سعبا  ار�سا  العراق  وح��دة 
وخرق  د�ستوري  وغ��ري  خطر  ام��ر  لها  كركوك  و�سم 
وا�سح للقانون وعلى اجلميع حماربة الدعوات الرامية 

للفدرلة املقيتة".
وا�ساف ان "م�روع اال�ستفتاء �سي�ساهم بفتح االبواب 
والكتل  ال�سيا�سية  العملية  من  اخلارجني  بع�س  امام 
احلزبية لتق�سيم العراق واقامة ما ي�سمى االقليم ال�سني 
يف  املركزية  احلكومة  ونطالب  اي�سا  نرف�سه  ال��ذي 

بغداد بايقاف اأي تق�سيم وجتزئة للبلد".
وا�سار ال�سمري اىل ان" قوة العراق بوحدته ويف حال 
كركوك  واقتطاع  ال��ع��راق  ح��دود  �سمن  دول��ة  اقامة 
هيبة  �سي�سعف  املناطق  وفدرلة  جديد  اقليم  واقامة 
الدولة العراقية ويجعل من البلد لقمة �سائغة للعداء". 
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تتمة ص1

القانون يعد تفويض الجيش التركي بشن عمليات عسكرية في العراق ذريعة جديدة لالحتالل حزب الحل يحذر عرب كركوك والداخلية 
من األحزاب االنفصالية

ائتالف المالكي يدعو الرئيس معصوم 
إلى التنحي عن منصبه

تحالف القوى: إبعادنا عن مفاوضات بغداد 
وأربيل تهميش للعرب السنة

املفاو�سات  دعوته حل�سور  عدم  االحد،  العراقية،  القوى  عّد حتالف  اجلورنال:  بغداد_ 
"تهمي�سا  اال�ستفتاء  ب�ساأن  بغداد  اىل  زيارته  خلل  كرد�ستان  اقليم  وفد  يجريها  التي 
�سحفي  بيان  يف  اجلبوري،  مزاحم  �سلح  الكتلة  رئي�س  وقال  ال�سنة.  للعرب  وا�سحا" 
ويف  ح�را  الوطني  التحالف  قيادات  مع  الوفد  "اجتماع  ان  عليه"اجلورنال"  اطلعت 
مقره، مع ا�ستبعاد وا�سح ل�ريك ا�سا�سي يف العملية ال�سيا�سية اال وهم العرب ال�سنة"، 
املهم  امللف  هذا  تناول  يف  وا�سحًا  وق�سوًرا  الروؤية  يف  خلل  يوؤ�ر  "االمر  ان  مبينا 
واخلطر ويدفع اىل التكهن بعدم ح�سن النية الن هذا املو�سوع وطني وحيوي يف املقام 
االول ويهم جميع ابناء ال�سعب العراقي على اختلف م�ساربهم وتوجهاتهم ويهم ال�سنة 
ب�سكل خا�س فيما يتعلق باملناطق املتنازع عليها حتديدا". وتابع اجلبوري قائًل "اننا 
وعلى الرغم من موقفنا املبدئي الذي اعلناه منذ بداية ازمة اال�ستفتاء والذي ال لب�س وال 
مواربة فيه اال اننا ن�سجل حتفظنا على ما ينجم من نتائج من املباحثات احادية اجلانب 
اذ اثبتت الوقائع التي �سهدها البلد منذ عام ٢٠٠٣ واىل يومنا هذا ان ا�ستئثار التحالف 
الوطني والتحالف الكرد�ستاين بالقرارات امل�سريية واملهمة مع تهمي�س وا�سح للعرب 
ال�سنة هو الذي او�سل العراق اىل ما هو عليه وجره اىل االزمات واالنتكا�سات التي قد 

تع�سف تداعياتها بحا�ر ابنائه وم�ستقبل اجياله".

املختلف  واملناطق  كركوك  مواطني  االحد،  احلل،  حزب  دعا  اجلورنال:  بغداد_ 
عليها اىل مقاطعة ا�ستفتاء ا�ستقلل كرد�ستان يوم غد االثنني . واكد حزب احلل 
يف بيان �سحفي اطلعت عليه "اجلورنال" ان “ا�رار بع�س القيادات الكردية على 
ال�سقيقة  والدول  االقليمي  اجلوار  الدولية واالممية ومنا�سدات دول  االرادة  حتدي 
واهلنا  اخواننا  اىل  الدعوة  توجية  اىل  تدفعنا  االحتادية،  احلكومة  ومطالبات 
العرب يف املدن واملناطق خارج حدود اقليم كرد�ستان العراق املعرتف بها �سمن 
الد�ستور يف ) اربيل ، دهوك ،ال�سليمانية (، او ما ي�سمى ا�سطلحا’ اخلط االزرق 
منذ عام 1992 . وطالب “وزارتي الداخلية والرتبية باتخاذ اجراءاتهم ال�رورية 
م�ساريع  لتمرير  الوزارتني  ومقدرات  من�ساآت  االنف�سالية  االحزاب  ا�ستغلل  ملنع 
االنف�سال حتت عباءة اال�ستفتاء” . وجدد حزب احلل بح�سب البيان” منا�سدته اىل 
التحلي  الكردية اىل  ال�سيا�سية  القوى واالحزاب  العقلء واحلكماء من اخوتنا يف 
بالن�سيج  ت�ر  حم�سوبة  غري  نتائج  اىل  توؤدي  قد  التي  الفتنة  وواأد  بامل�سوؤولية 

املجتمعي العراقي”.

اجلمهورية  لرئي�س  االول  النائب  ان  االحد،  القانون”،  “دولة  ائتلف  اكد  خا�س:  بغداد_ 
نوري املالكي �سيكون رئي�سا للجمهورية بداًل عن الرئي�س احلايل “فوؤاد مع�سوم” بعد تخلي 
االخري عن املن�سب. وقال النائب جا�سم حممد جعفر يف ت�ريح ل�»اجلورنال نيوز« ،ان ” 
اإقالة رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم من قبل الرملان جمرد �سائعة “، م�سيفا ان ” االحراج 
” مع�سوم وقف مع  “. واأو�سح ان  التنازل عن من�سبه  اجلماهريي �سيدفع  مبع�سوم اىل 
الرئي�س �سريين فوؤاد مع�سوم  ” ابنة  ان  “، كما  الد�ستور  اقليم كرد�ستان وخالف  ا�ستفتاء 
ذكرت ان والدها �سيقدم ا�ستقالته “. وا�سار اىل ان ” النائب االول لرئي�س اجلمهورية نوري 
املالكي �سيحل رئي�سًا للجمهورية بعد ا�ستقالة مع�سوم من الرئا�سة “،الفتًا النظر اىل ان” 
” تقدمي  اىل  اجلمهورية  رئي�س  جعفر  ودعا   .“ كثرية  م�ساكل  فيه  مع�سوم  لتغيري  احلراك 
ا�ستقالته متا�سيًا مع م�سلحة اجلميع”، مبينًا ان ” مع�سوم كان راعيًا للد�ستور ولكنه خان 

الوعد والوعيد بعد موقفه جتاه ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكد النائب عن التحالف الوطني، 
االحد، ان احلكومة االحتادية 

قادرة على تقرير م�صري النواب 
االكراد ورئي�س اقليم كرد�صتان 

)املنتهية واليته( م�صعود بارزاين، 
وا�صفًا م�صاركة  النواب االكراد يف 

اال�صتفتاء بـ”اجلرمية”.
وقال النائب عن التحالف حممد 
اللكا�س يف ت�صريح لـ»اجلورنال 
نيوز«  ان ” ق�صية ا�صتفتاء اقليم 

كرد�صتان خمالفة د�صتورية وا�صحة 
م�صوؤولني  ” ذهاب  ان  م�صيفا   ،“

اكراد رفيعي امل�صتوى من احلكومة 
االحتادية اىل االقليم ترتتب عليه 
جرمية” عازيا ذلك  اىل”تاأديتهم 

اليمني الد�صتوري “.

قبل  من  موقف  اتخاذ   ” ���رورة  على  و�سدد 
واحلكومة  العراقي  والق�ساء  ال��ع��ام  االدع���اء 
وا�سحاب  االك����راد  ال��ن��واب  جت��اه  االحت��ادي��ة 
اال�ستفتاء”،  يف  �سي�ساركون  الذين  املنا�سب 
من  �سد  ق�سائية  دع���اوى  رف��ع   ” اىل  داع��ي��ًا 

�سي�سارك يف اال�ستفتاء”.
” احلكومة االحتادية قادرة على  وا�سار اىل ان 
رفع الدعاوى اىل الق�ساء �سد النواب امل�ساركني 
بارزاين   ” ان  اىل  النظر  الفتًا  اال�ستفتاء”،  يف 
رفع دعوى  احلكومة  احمر ومن حق  لي�س خطًا 
�رعي  غري  رئي�س  انه  اىل  ال�سبب  عازيا  �سده، 

للإقليم “.
النائب  الوطني  التحالف  ع�سو  ط��ال��ب  كما 
ب�رورة  االحتادية  احلكومة  ال�سيهود،  حممد 
مبا  والقرارات  واالج��راءات  التدابري  كل  اتخاذ 
واو�سح  بارزاين.  ا�ستفتاء  ملنع  الع�سكرية  فيها 
“م�سعود بارزاين  ال�سيهود يف بيان �سحفي ان 
من  الثقافة  ه��ذه  وورث  احل���وار  لغة  يفهم  ال 
احلكومة  على  فان  ولذلك  �سدام  املقبور  �سيده 
واالج���راءات  التدابري  كل  ا�ستخدام  االحت��ادي��ة 
�ساأنها  من  التي  الع�سكرية  فيها  مبا  والقرارات 
وغري  الد�ستوري  غ��ري  اال�ستفتاء  مهزلة  منع 

القانوين”.
وا�ساف انه “يجب على احلكومة ار�سال القوات 
حمافظة  اىل  ال�سعبي  احل�سد  وق���وات  االمنية 
ت�سمى  ما  مناطق  وبقية  نينوى  و�سهل  كركوك 
“املتنازع عليها”  قبل اجراء اال�ستفتاء، مبينا 
الف�سال  احلل  مفتاح  هي  كركوك  “حمافظة  ان 
من  ب��ات  ثم  وم��ن  ب���ارزاين،  ا�ستفتاء  م�روع 
ال�روري اعادة حمافظة كركوك و�سهل نينوى 

اىل اح�سان الوطن قبل موعد اال�ستفتاء “.
حرب،  ط��ارق  القانوين  اخلبري  اكد  جانبه،  من 
يتحملها  بحرب  ينذر  باال�ستفتاء  امل�سي  ان 
من ي�ر على ا�ستمراره، واو�سح ان �سلحيات 
و�سلطات االقليم تفوق اية �سلحيات و�سلطات 

يف اأي دولة فدرالية.
وقال حرب يف ت�ريح �سحفي ان "تزايد حاالت 
املطالبة بالغاء اال�ستفتاء وكل ما يتعلق باإقليم 
ان  وحيث  العراقي  بالد�ستور  حمكوم  كرد�ستان 
م�ستقلة  دولة  الواقعية  الناحية  من  يعد  االقليم 
واخت�سا�ساته  و�سلطاته  �سلحياته  ان  بحيث 
اقليم  الي  واخت�سا�سات  �سلحيات  اية  تفوق 
يف دولة فدرالية". وا�ساف حرب ان "ما موجود 

يقال  كما  الواليات  ولي�س  االمريكية  الدول  يف 
كرد�ستان  اقليم  �سلطات  من    ٪١٠ ي�ساوي  ال 
عند مقارنة والية كاليفورنيا باعتبارها تفوق 
والية  ولكونها  وموارد  و�سكانا  م�ساحة  العراق 
الوجهة  من  العامل  يف  االمن��وذج  الدولة  تتبع 
لدى  ما  مقارنة  وعند  والدميقراطية  الفدرالية 
الوالية من �سلطات تراها تقل عن �سلطات  هذه 
اقليم كرد�ستان بحيث ان �سلطات االقليم تفوق 
كثريا �سلطات كاليفورنيا وحاكمها، واالقليم مل 
تقف �سلحياته عند ما ورد يف الد�ستور وامنا 
واذا  الكثري،  ال�سيء  االقليم  اىل  الواقع  ا�ساف 
كان االقليم يردد ان بغداد خالفت الد�ستور ٥٥ 
مرة وهي لي�ست خمالفات فاإن االقليم ارتكب ما 

يخالف الد�ستور ا�سعاف ما ين�سبه اىل بغداد".
رئي�س  ا�ستمرار  االقليم  "من خمالفات  ان  وبني 
املدة  انتهاء  من  الرغم  على  بال�سلطة  االقليم 
بالتداول  تق�سي  التي  الد�ستور  الحكام  خلفا 
ملدة  الرملان  عمل  وتعطيل  لل�سلطة،  ال�سلمي 
الحكام  خلفا  ال��رمل��ان  ب��اب  وغلق  �سنتني، 
لكونها  الرملانات  عمل  حددت  التي  الد�ستور 
وفق  اال  ل  تعطَّ ال  رقابية  ت�ريعية  �سلطات 
على  يده  و�سع  االقليم  ان"  واو�سح  القانون". 
املناطق املتنازع عليها خلفا الحكام الد�ستور 
باملناطق  اخلا�سة  االج����راءات  و���س��ع  ال���ذي 
وا�ستفتاء  واح�ساء  تطبيع  من  عليها  املتنازع 
واال�ستخراج  التعاقد  اج��راءات  االقليم  وت��وىل 

الحكام  خلفا  النفط  ثمن  وت�سلم  والت�سدير 
الد�ستور التي تقرر ان النفط والغاز ملك ال�سعب 
ان  مبينا  فقط"  االقليم  �سعب  ولي�س  باجمعه 
"االقليم مل يطبق القوانني التي ي�سدرها جمل�س 
النواب خلفا الحكام الد�ستور التي توجب على 
االقليم تطبيق القوانني االحتادية وانفراد االقليم 

بال�سلطة من دون اي دور للحكومة االحتادية".
االح��ك��ام  ينفذ  ال  "االقليم  ان  ح��رب  وت��اب��ع 
يوجد  وال  املحاكم  ت�سدرها  التي  الق�سائية 
للجانب  واالقامة  الفيزا  مينح  العامل  يف  اقليم 
بغداد  اخبار  يتم  ال  حتى  اذ  االقليم  يفعل  كما 
بامل�سافرين من واىل االقليم اي�سا وحاالت منح 
يتم  ال  التي  املدنية  االحوال  وهويات  اجلن�سية 
حتى اخبار بغداد عنها واحلاالت كثرية اوردنا 

بع�سها".
ونوه بان "ُنذر احلرب وا�سحة خا�سة بعد قرار 
الرملان الرتكي وجمل�س االمن الوطني الرتكي 
الورقية  العمارات  فان  االحتماالت  وباأح�سن 
به  يغامر  وما  تتل�سى،  ما  �رعان  االقليم  يف 
و�سيتحمل  واخلطر  ال�رر  اىل  �سيقود  البع�س 
اثاره  ان  �سيما  ال  اثاره  امل�روع  بهذا  �سار  من 

�ستظهر �ريعا يف االقليم".
املا�سي،  حزيران  يف  اأعلن  ب��ارزاين،  اأن  يذكر 
الإجراء  موعدا  والع�رين،  اخلام�س  اليوم  حتديد 
الذي  االأمر  كرد�ستان،  ا�ستقلل  على  اال�ستفتاء 
ال�سعيدين  على  متباينة  اأف��ع��ال  ردود  اأث���ار 
ال�سليمانية،  مدينة  وكانت  وال���دويل.  املحلي 
�سهدت ، انطلق اأول حراك مدين كردي يف اقليم 
"ال  ا�سم  والذي يحمل  اال�ستفتاء  كرد�ستان، �سد 
من  عدد  مب�ساركة  وذلك  احلايل"،  الوقت  يف   _
والكتاب  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  املواطنني 

وال�سحفيني ونا�سطي املجتمع املدين.

لتأييدهم االستفتاء.. مطالب برفع دعاوى قضائية ضد النواب والمسؤولين األكراد
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القانون،  دولة  ائتلف  حّمل  عدنان:  فاطمة  بغداد_ 
م�سوؤولية  واليته(  املنتهية  االإقليم)  رئي�س  االح��د، 
تفوي�س  عاداً  العراق،  �سمال  الرتكية  القوات  ا�ستقواء 
العراق  يف  ع�سكرية  عمليات  ب�سن  الرتكي  اجلي�س 
االئتلف  ع�سو  وق��ال��ت  للحتلل.  ج��دي��دة  ذري��ع��ة 
النائبة عالية ن�سيف ل�»اجلورنال نيوز« ،"ما يحدث 
مرحلة  يف  عنه  حتدثنا  ما  فهو  متوقعًا،  كان  االن 
م�سعود  مبطالبة  بوادرها  بداأت  التي  داع�س  بعد  ما 
متزيق  يف  ي��داً  ل��ب��ارزاين   " اأن  مبينة  باالنف�سال"، 
اأن"  واأ�سافت  داع�س".    ادخاله  طريق  عن  العراق 
ال�سيناريو هذا معد م�سبقًا لكي يكون هناك تدخل يف 

باتفاقية  تركيا  لوحت  عندما  ال�سيما  العراق  �سوؤون 
اأخرى  لل�سيطرة على مناطق  ذريعة  باإعطائها  لوزان 

يف العراق".
وكان الرملان الرتكي مدد لعام واحد تفوي�سا يجيز 
للجي�س التدخل يف العراق و�سوريا، وذلك قبل يومني 
من ا�ستفتاء على اال�ستقلل يف اقليم كرد�ستان العراق 

ترف�سه انقرة ب�سدة.
اقر  وقائعها،  التلفزيون  نقل  طارئة  جل�سة  وخ��لل 
ميدد  ان  فيه  تطلب  للحكومة  ق��رارا  االت��راك  النواب 
لعام التفوي�س الذي يجيز للجي�س التدخل يف العراق 
و�سوريا علما انه ينتهي يف 30 ت�رين االول/اكتوبر.
ويعد الن�س الذي وافق عليه الرملان الرتكي �سل�سلة 
بينها  القومي  المنها  تهديدا  االقليمية  التطورات 

يف  العراق،  يف  م�روعة"  غري  انف�سالية  "م�ساريع 
ا�سارة اىل ا�ستفتاء كرد�ستان العراق. وبني التطورات 
يف  الكردية  ال�سعب  حماية  وح��دات  ان�سطة  اي�سا 
ملقاتلة  وا�سنطن  بدعم  حتظى  والتي  �سوريا  �سمال 
جهاديي تنظيم داع�س. وقبل ان ي�سوت الرملان على 
التمديد، حذر وزير الدفاع نور الدين جانيكلي من ان 
اال�ستفتاء يف كرد�ستان العراق �ستعّده انقرة "باطل" 
وا�سفًا اإياه بانه ي�سكل "تهديدا خطرا المننا القومي".
مطروحة"  واالج����راءات  االدوات  "كل  ان  وا���س��اف 
ملواجهة هذا االمر، موؤكدا "اننا اتخذنا كل االجراءات 
ومبوجب  بذلك".  ال��ق��ي��ام  و�سنوا�سل  ال�����روري��ة 
االوىل  للمرة  اقر  وكان  ال�سبت  مدد  الذي  التفوي�س 
يف 2014 ومدد مذاك �سنويا، �سن اجلي�س الرتكي يف 

�سوريا  �سمال  يف  بريا  هجوما   2016 اب/اغ�سط�س 
واملقاتلني  داع�س  تنظيم  نف�سه  الوقت  يف  م�ستهدفا 
االخرية  االيام  يف  انقرة  وكررت  ال�سوريني.  االك��راد 
كرد�ستان  يف  اال�ستفتاء  اىل  بالن�سبة  حتذيراتها 
حتى  ينفذ  ال���ذي  ال��رتك��ي  اجلي�س  واع��ل��ن  ال��ع��راق، 
بيان  يف  العراق،  مع  احلدود  عند  مناورات  الثلثاء 
ان هذه التدريبات م�ستمرة "مع قوات ا�سافية". ونبه 
التي  التدابري  ان  اىل  يلديرمي  علي  بن  الوزراء  رئي�س 
"�ستكون  اال�ستفتاء  اجراء  حال  يف  تركيا  �ستتخذها 
لها ابعاد دبلوما�سية و�سيا�سية واقت�سادية وامنية". 
ويف مواجهة احتمال قيام دولة كردية، تكثف انقرة 
تعار�سان  اللتني  وط��ه��ران  ب��غ��داد  م��ع  ات�ساالتها 

بدورهما اال�ستفتاء املرتقب.

بغداد_ الجورنال 


