
�إقليم  رئي�س  "جترمي"  �ىل  �لأرب��ع��اء،  ب��در،  منظمة  دعت 
رئي�س  ع��ن  �لثقة  و�سحب  ب���ارز�ين  م�سعود  كرد�ستان 
�جلمهورية فوؤ�د مع�سوم كرد فعل على ��ستفتاء �نف�سال 
�إقليم كرد�ستان.  وقال �لقيادي يف �ملنظمة كرمي �لنوري 
"هناك  �إن  "�جلورنال"،  عليه  �طلعت  �سحفي  بيان  يف 
�لد�ستور  خ��رق  بعد  بها  �لقيام  �حلكومة  على  خطو�ت 
منها  ب��ارز�ين،  م�سعود  قبل  من  �لعر�ق  �سيادة  و�نتهاك 
متمرد�  و�عتباره  ونا�رصه  حالفه  ومن  ب��ارز�ين  جترمي 
و�لوكالء  و�ل��وزر�ء  �ملوظفني  جميع  وطرد  �لد�ستور  على 
كرد�ستان،  �أ�سميها  ول  �ل�سمال،  �ىل  و�إرجاعهم  و�ل�سفر�ء 
باليمني  حنث  �لذي  �جلمهورية  رئي�س  عن  �لثقة  و�سحب 
وخان �لأمانة وتن�سل عن و�جباته �لد�ستورية وحماكمته 
"يجب  �لنوري  �لنافذة". و�أ�ساف  �لعر�قية  للقو�نني  وفقا 
جميع  من  و�لعجالت  و�ملقار  �حلمايات  كل  ت�سحب  �أن 
�لأكر�د �ل�سيا�سيني و�إر�سال قوة كافية من جهاز مكافحة 
�خلا�سة  �لوحد�ت  وبع�س  �لحتادية  و�ل�رصطة  �لإرهاب 
و�ملناطق  )�ملغت�سبة(  كركوك  �ىل  �ل�سعبي  �حل�سد  من 
�ل�رصكات  مقار  جميع  على  و�ل�سيطرة  عليها،  �ملتنازع 
�لتابعة لبارز�ين وحكومة �ل�سمال �ملتمردة و�إلقاء �لقب�س 
لقطع  �جل��و�ر  دول  مع  و�لتن�سيق  كركوك  حمافظ  على 
مطار�ت  "�إخ�ساع  �رصورة  على  م�سدد�  كافة"،  �ملنافذ 
�ل�سمال ل�سلطة �لطري�ن �ملدين وجميع �ملنافذ بح�سب بنود 
�لد�ستور وجتميد �أر�سدة م�سعود بارز�ين و�بنه م�رصور يف 
مبيعات  من  �أم��و�ل  �غلبها  يف  وهي  �لعاملية  �مل�سارف 

�لنفط �ملهرب".
و�أكد �لنوري �أن "ل حو�ر ول تفاو�س �إل بعد �إلغاء نتائج 
و�إنهاء  �سخ�سيا  ب��ارز�ين  م�سعود  ل�سان  على  �ل�ستفتاء 

�حتالل كركوك و�ملناطق �ملختلطة".

كرد فعل على االستفتاء.. بدر تدعو إلى "تجريم" بارزاني وسحب الثقة عن معصوم
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بغداد_ الجورنال

كل الخيارات متاحة إلنهاء »عصيان بارزاني« والبرلمان فوض العبادي استعادة المناطق المتنازع عليها الحكمة النيابية: نذر حرب قومية تلوح باألفق

القوات األمنية تتمركز في جامعة األنبار 
لتأمينها من “داعش”

في المرحلة األولى... القوات المشتركة تقتل 
557 إرهابيًا خالل عملية تحرير الحويجة

بغد�د_ �جلورنال: �علنت قيادة �لعمليات �مل�سرتكة ، �لربعاء، نتائج �ملرحلة �لوىل 
من عملية حترير �حلويجة، يف حني ��سارت �ىل �نه مت قتل 557 �رهابيا.

وقالت �لقيادة يف بيان لها �طلعت عليه "�جلورنال" ، �ن "�لقو�ت �مل�سرتكة متكنت 
�أهد�فها وتكبيد  يف عملية حترير �حلويجة من �إجناز �ملرحلة �لوىل وحتقيق كامل 
�لعدو خ�سائر كبرية جد�'، مبينة �ن 'قطعات جهاز مكافحة �لرهاب متكنت من حترير 
خم�س قرى هي �لنمل، وخلف �لعلي، وخلف حميد، و�سل�سلة جبال �خلانوكة، و�لزوية، 

و�لطريق �لر�بط بقرية �لزوية وطريق جبال مكحول خانوكة".
"قطعات �ل�رصطة �لحتادية و�حل�سد �ل�سعبي متكنت من حترير  ، �ن  و��ساف �لبيان 
63 قرية هي كهاوة، و�سري�وه، وتوجه، وحمد �ستري، و�سيخة عثمان، وخربة زرج، 
وزرد، و�سي�سبانه، وهيجل، وو�دي �لبري، وكنعو�س �لعليا، وكنعو�س �ل�سفلى، ولز�كة، 
وكنيطرة، وهيجل �ل�رصقية، و�سالح �ليو�سف، وعويجل �ل�سمايل، وعويجل �جلنوبي، 
�لهوى، و�لكرع، و�سارقة،  و�ل�سفينة، وعني حياوي، وتل  �لكربى، وطويبة،  وهيجل 
�ل�سعد، وعني �حلاوي  �لفارة، وتل  �ل�سوك، وتل  �ليو�سف، و�حلرفو�سية، وتل  و�سالح 
�ل�رصقية، و�سديرة �لعليا، وحممد حمود، وحاوي �لعايل، و�أم كهوة، و�سديرة �ل�سفلى، 
وطك طك، وبارز�ن، وكيدر، و�لأغر، وتل �لنو�ر، و�لنو�ر، و�ل�رصودة �لعكلة، و�ل�رصوج، 
وهنيجرة، و�ل�ساوي، و�رحمة، وهكته، و�سط �جلدر، ور�سم �سط �جلدر، ور�سم حوي�س، 
و�لدر، و�حل�سج، و�لزر�رية، و�منيطة، و��سميط، و�ل�سبك، وناحية �لز�ب، و�سبيح �لعليا، 
�ملدرعة  �لفرقة  "قطعات  �ن   ، �لبيان  و�ل�سباغية". وتابع  �ل�سفلى، وحنكة،  و�سبيح 
35 قرية (( وهي ) كديلة، وحو�سرت،  �ل�سعبي متكنت من حترير ))  �لتا�سعة و�حل�سد 
و�خل�سرية،  عبيدة،  وعزيز  و�لعدلة،  و�سندر،  �ل�سغرى،  و�رصناج  وفرج،  وح�ساروك، 
و�رصناج �لكربى، وفاطمة، وخرباين، وحممود، وكرده هر، ودومة عزير، وعرب لوك، 
�رصقي،  ومنديان  غربي،  ومنديان  و�حلديقة،  عبيد،  وعزيز  و�خل�سرية،  غز�ل،  وتل 
وكرد ديو�نه، و�سناوة، وكردخال، وكرم�س، ولز�كة، وبا�س تية، وبا�س بند، ودومة 

�دري�س، وكايخة، وكريعة، وخندق �لكربى، وتل �ملطر(".

�قليم  �لربعاء،  �لطريف،  حبيب  �لنيابية  �حلكمة  كتلة  رئي�س  حّمل  متابعة:  بغد�د_ 
�لنف�سال،  ��ستفتاء  �جر�ء  �لتي �ستحدث بعد  �لقليمية  �لتد�عيات  كرد�ستان م�سوؤولية 
�لعقل من قبل  �أن نذر حرب قومية كبرية تلوح يف �لفق يف حال عدم حتكيم  مبينا 
م�سوؤولية  يتحمل  “�لإقليم  �إن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  �لطريف  وقال  �لإقليم.   �سيا�سيي 
�ل�سمالية مع دول �جلو�ر  �لعر�قية  �منية وع�سكرية على �حلدود  �زمة  ما �سيجري من 
�أن  و��ساف  �لنف�سال”.   ��ستفتاء  �جر�ء  تر�جعه يف  بعد عدم  و�ير�ن  تركيا  ول�سيما 
“تلك �لتبعات �ستكون وخيمة على �ملو�طنني �لكرد و�ستوؤدي �ىل كو�رث �ن�سانية يف 
حال �غالق �حلدود �مام �ل�سلع �ل�سا�سية ومنع �لدول من ت�سدير �لنفط عرب �ر��سيها �و 
�لتعامل معها جتاريا”.  وتابع �لطريف، �أن “طبول �حلرب ت�سمع يف �لقليم و�ستتز�يد 
�لإقليم  دول  ومو�جهة  �لنف�سايل  مب�رصوعه  �لقليم  ��ستمر�ر  ح��ال  يف  ��سو�تها 

�ملعار�سة”.

بغد�د_ خا�س: ك�سف م�سدر �أمني يف قيادة �رصطة �لنبار، �لربعاء، عن متركز قو�ت �منية 
يف جامعة �لنبار لتاأمينها من خاليا “د�ع�س” �لرهابي. وقال �مل�سدر ملر��سل »�جلورنال 
“د�ع�س” على  تنظيم  لعنا�رص  ت�سلل  عملية  وجود  توؤكد  ��ستخبارية  “معلومات  �ن  نيوز« 
�لتمركز  �ىل  �لمنية  �لقو�ت  دعا  ما  �لرمادي،  جنوبي  �لنبار  جلامعة  �جلنوبي  �ملحور 
فيها وتفتي�سها ب�سكل دقيق و�لق�ساء على �أي عن�رص �رهابي فيها”. و��ساف �ن” �ملحور 
�جلنوبي جلامعة �لنبار ي�سم هياكل قيد �لن�ساء ومباين مدمرة خالل معارك �لتحرير ما 
يجعل تلك �ملناطق خالية وي�ستغلها �لتنظيم يف �لختباء و�لتمركز”. و�علنت خلية �لعالم 
�حلربي �لربعاء �ل�سيطرة على �ملوقف �لمني يف �لرمادي بعد حماولة جمموعة �رهابية 

�لتقرب من نقاط �منية يف �ملدينة. 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�شدد رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي، الأربعاء، على 
�شرورة الغاء ا�شتفتاء 

كرد�شتان، راف�شا التحاور 
على نتائجه. يف حني اأكد 

اأن احلكومة �شتفر�س حكم 
العراق يف كل مناطق القليم 

بقوة الد�شتور.
وقال العبادي يف كلمة له 

خالل ح�شوره جل�شة الربملان 
حترير  عن  �شيء  ي�شغلنا  "لن 

الرا�شي واإعادة النازحني، 
لكون هدفنا ال�شا�س خدمة 

املواطن"، لفتًا النظر اإىل اأن 
امن  حفظ  احلكومة  "اأولوية 

املواطنني". 

"لقد ح��ذرن��ا م��ن ت��د�ع��ي��ات �لأزم���ة مع  و�أ���س��اف، 
�لد�ستور"،  على  بالتجاوز  ن�سمح  ولن  كرد�ستان، 
ولن  �ل�ستفتاء  �إل��غ��اء  م��ن  "لبد  بالقول  م�سدد� 
نتحاور على نتائجه، و�لدخول يف حو�ر حتت �سقف 
�لد�ستور". و�أكد رئي�س �لوزر�ء، �أن "�حلكومة �ستد�فع 
�لرتكماين  ع��ن  ت��د�ف��ع  كما  �ل��ك��ردي  �مل��و�ط��ن  ع��ن 
يف  �لكردي  عن  �سند�فع  كما  و�لعربي،  و�مل�سيحي 
د�خل �لإقليم وخارجه"، عاد� "�لعتد�ء على �ي فرد 
قتال  "ل  قائال:  وتابع  علينا جميعا".  �عتد�ًء  كردي 
�لقانون،  �سنفر�س  ولكن  �لو�حد  �لوطن  �أبناء  بني 
مناطق  كل  يف  �لعر�ق  حكم  و�سنفر�س  و���س��رتون، 
�لقليم بقوة �لد�ستور". و�أ�سار �لعبادي، �إىل �أن "يوم 
لت�سليم  كرد�ستان  حلكومة  يوم  �خر  �ملقبل  �جلمعة 
قوي  �ليوم  �لعر�ق  "موقف  �أن  و�أو�سح،  �ملطار�ت". 
و�أن  �لر���س،  على  �ل�ستقر�ر  بفر�س  جنحنا  لأننا 
جرمية  هو  و�ل�سوفيني  و�لقومي  �لعن�رصي  �خلطاب 
كل  "�إعادة  على  �لعبادي،  و�سدد  �ملو�طنني".  بحق 
�ملناطق �لتي ��ستحوذ عليها �لقليم، بناًء على قر�ر 
�لبي�سمركة �لن�سحاب منها". وبني،  �لربملان، وعلى 
�أن "�لنتخابات �ستجرى يف موعدها �ملقرر"، د�عيا 
جمل�س  رئي�س  �أكد  كما  كركوك".   يف  "�إجر�ئها  �إىل 
�لنو�ب �سليم �جلبوري، �ن �لربملان �سيقف من خالل 
�لد�ستورية  �جر�ء�تها  كل  يف  �حلكومة  مع  قر�ر�ته 
و�لقانونية، م�سري� �ىل جتنب تعر�س �ل�سعب �لعر�قي 
"وحدة  �ن  �جلبوري  وقال  وتد�عياتها.  �لفتنة  لآثار 
حكيمًا  م��ت��و�زن��ًا  دور�ً  منا  تتطلب  �ل��ي��وم  �ل��ع��ر�ق 
�ملو�سوعية  �لظروف  �لعتبار  بنظر  ياأخذ  ومدرو�سًا 
مكوناته  ك��ل  م��ن  �سعبنا  جتنيب  على  ويحر�س 
،�ن"  �ىل  و��سار   ." وتد�عياتها  �لفتنة  �ثار  و�طيافه 
�لج���ر�ء�ت  عن  �مل�سوؤولة  هي  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

عنها  و�لدفاع  �لعر�ق  وحدة  على  للحفاظ  �لعملية 
�لنو�ب وقف و�سيقف من خالل قر�ر�ته  و�أن جمل�س 
مع �حلكومة يف كل �جر�ء�تها �لد�ستورية و�لقانونية 
و�أمنه".  �لوطن  هذ�  على  �حلفاظ  �ىل  ترمي  و�لتي 
من  يتجز�أ  ل  جزء  هو  �لكردي  �سعبنا  �ن"   ، وتابع 
�سعبنا �لعر�قي ولذ� فنحن م�سوؤولون عن هذ� �ل�سعب 
�جر�ء  �ي  يف  به  �لإ���رص�ر  وعدم  م�ساحله  وحماية 
وجتنب �لعقاب �جلماعي وح�رص �لجر�ء�ت مبا ميكن 
�لرت�جع  �ىل  ويدفعه  �لقر�ر  �ساحب  على  ي�سغط  �ن 
�ن  �جلبوري،  وبني  �لد�ستورية".  غري  خطو�ته  عن 
�لذي  �لكبري  و�لتقدم  حتققت  �لتي  �لنت�سار�ت   "
�لخرية  �ل�سفحة  �جن��از  يف  �لبطلة  قو�تنا  حتققه 
من معارك �لن�رص على تنظيم د�ع�س �لرهابي وهذ� 

�جلهد من قو�تنا هو حمل �سكر و�عتز�ز كبريين" من 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ل�سيهود  دعا  جانبه، 
�لدكتور حيدر �لعبادي �ىل حماية �لعرب و�لرتكمان 
من  تطالهم  �لتي  و�لتهجري  �لبط�س  ممار�سات  من 
ع�سابات م�سعود بارز�ين. و�و�سح يف بيان �سحفي: 
خطرة  �جر�مية  وممار�سات  �نتهاكات  هناك  �ن” 
“بارز�ين“ يف �ملناطق �ملتنازع  متار�سها ع�سابات 
فكرة  رف�سو�  �لذين  و�لرتكمان  �لعرب  بحق  عليها 
بتهديد  �أُج��ربت  عو�ئل  هناك   ” �ن  مبينا  �ل�ستفتاء، 
على  و�سنجار  نينوى  و�سهل  ك��رك��وك  يف  �ل�سالح 
وغري  �لد�ستوري  غري  �ل�ستفتاء  مر�كز  �ىل  �لذهاب 
بحق  خطرة  جتاوز�ت  هناك  �ن  مبعنى  �أي  �لقانوين، 
فوري  حكومي  تدخل  �ىل  حتتاج  و�لرتكمان  �لعرب 

 .“ �لبارز�نية  �لجر�مية  �لع�سابات  تلك  ملو�جهة 
�مل�سلحة  للقو�ت  �ل��ع��ام  �لقائد  على  �ن:  و����س��اف 
�حل�سد  وق���و�ت  �لمنية  �ل��ق��و�ت  بار�سال  �ل����رص�ع 
�ل�سعبي ل�ستعادتها من �سيطرة ع�سابات “بارز�ين ” 
وفر�س �لمن و�لقانون و�ل�ستقر�ر فيها ، لفتًا �لنظر 
�ىل �ن ” على بارز�ين �ن يعي جيد� �ن �سيا�سة فر�س 
�لمر �لو�قع باتت ��سغاث �حالم ، و�ن �لعر�ق مل يعد 
يد�س  �ن  للبارز�ين  ميكن  �لذي  �ملري�س  �جل�سد  ذلك 
غاياته  لتحقيق  فيه  و�لعن�رصية  �لقومية  �سمومه 
�كرب  هي  �لعر�ق  وح��دة  و�ن  و�حلزبية،  �ل�سخ�سية 
عن  �لنائبة  حّملت  حني  يف   . وعائلته  �لبارز�ين  من 
�لوزر�ء  رئي�س  نعمة،  عو�طف  �لقانون  دولة  �ئتالف 
و�لتحالف �لوطني وحتالف �لقوى ، مترد رئي�س �قليم 

على  ب��ارز�ين  م�سعود  وليته(  )�ملنتهية  كرد�ستان 
بغد�د .. وقالت نعمة يف ت�رصيح خا�س ل�»�جلورنال 
م�سوؤولية مترد  يتحمل  �لوطني  ”�لتحالف  �ن  نيوز«، 
م�سعود  وليته(  )�ملنتهية  كرد�ستان  �قليم  رئي�س 
�لعبادي  حيدر  �ل���وزر�ء  رئي�س  حمملة    ،“ ب��ارز�ين 
�ي�سًا م�سوؤولية �جر�ء �ل�ستفتاء يف �لإقليم . و�أ�سافت 
،�ن ” ما يقوم به بارز�ين �لن جاء نتيجة �سيا�سات 
�حلكومة و�لتحالف �لوطني وحتالف �لقوى و�سعفهم 
جتاه بارز�ين ومتدده يف �ملناطق �لعربية “. و�نتقدت 
��ستفتاء  عن  و�سمته  �لقوى  حتالف  موقف   ” نعمة 
ن�ساز�ً  ��سو�تًا  هناك   ” �ن  موؤكدة  كرد�ستان”،  �قليم 
من د�خل �لتحالف و�برزها )ظافر �لعاين( �تهم �حل�سد 
�ل�سعبي ب�رصقة ” �لثالجات”، مت�سائلة ”ملاذ� �سمتت 
هذه �ل�سو�ت عن �رصقة بارز�ين لالأر��سي �لعر�قية”. 
�ملناطق  وبع�س  كرد�ستان  �إقليم  يف  �لأكر�د  و�أجرى 
يف  �لعر�ق  عن  �لنف�سال  ��ستفتاء  عليها  �ملتنازع 
لن  رمبا  �لإقليم  حياة  يف  جديدة  مرحلة  بد�أت  حني 
)�ملنتهية  �لإقليم  رئي�س  تكون”ز�هية” كما �سورها 
كرد�ستان  �دخ��ل  بارز�ين”لإنه  وليته(”م�سعود 
�ج��ر�ء  على  �إ����رص�ره  بعد  دويل  حملي-  ح�سار  يف 
�ل�ستفتاء على �لرغم من رف�س جميع �لأطر�ف وعلى 
ودول  بغد�د  يف  �لحتادية  �حلكومة  �تخذت  ذلك  �إثر 
“مر�قبون” بد�ية  عّدها  �لإجر�ء�ت  من  جملة  �جلو�ر 
عائد�ت  على  يعتمد  �ل��ذي  �لإقليم  �قت�ساد  لنتهاء 
�ن  �سيا�سيون  مر�قبون  ويتوقع   . كلي  ب�سكل  �لنفط 
�سيا�سيا  ع�سيبة  مرحلة  كرد�ستان  �قليم  يو�جه 
�لد�خلية  �مل�سكالت  �ىل  ت�ساف  و�منيا  و�قت�ساديا 
�لتي يعانيها منذ عامني وبال�سكل �لذي �سي�سل حركة 
خيار�ت  �م��ام  وي�سعها  ود�خليا  خارجيا  �سلطاته 
�سعبة جد� قد ل ت�سب يف �لنهاية يف م�سلحة �لهدف 
كردي  حلم  وليتبدد  �ل�ستفتاء  �جله  من  �جري  �لذي 

�آخر باقامة دولة م�ستقلة يف �سمال �لعر�ق.

بعد رفضه التحاور... العبادي يهدد اإلقليم بقوة الدستور إللغاء االستفتاء 
بغداد_ خاص

 مو�سحًا �أن ذلك ياأتي حت�سبًا من حماولة تطبيق بغد�د 
على  و�ل�سيطرة  �ملناطق  هذه  با�ستعادة  �لربملان  قر�ر 
�إل �أن مقرر جلنة �لعالقات �خلارجية  �حلقول �لنفطية. 
"خيار  �إن  قال  �حليدري،  رز�ق  �لعر�قي،  �لربملان  يف 
�لتفكري به  �آخر ما ميكن  �سيكون  �أربيل  �لقوة لإر�ساخ 
من �أجل �حلفاظ على وحدة و�سيادة �لأر��سي �لعر�قية". 
و�أ�ساف: "�لآن وبعد �أن نفذو� �ل�ستفتاء لت�سكيل دولة، 
د�خلية  بينها  كثرية  �إج��ر�ء�ت  نتخذ  �أن  علينا  �سيكون 
جديد  تعامل  �سياغة  يف  �جل��و�ر  دول  مع  وخارجية 
مع �لإقليم". يف غ�سون ذلك، بد� �أن �سلطات كرد�ستان 
حتاول تهدئة �لأجو�ء، �إذ �أعرب رئي�س حكومة كرد�ستان، 
نيجرفان بارز�ين، عن متنياته باأل تعّد �لدول �ملجاورة 
تهديد  ب��اأن��ه  �ل�ستفتاء  تركيا،  خ�سو�سًا  ل��ل��ع��ر�ق، 
�جلمهورية  رئي�س  نائب  طرح  بينما  ذلك  جاء  لأمنها. 
تت�سمن   ، نقاط  عدة  من  جديدة  مبادرة  عالوي،  �إياد 
من  �لتحرك  ووق��ف  �ل�ستفتاء  نتائج  جتميد  �أب��رزه��ا 
�أن يتم �لتفاق  خالله و�لبدء مبفاو�سات جديدة، على 
على ��ستبعاد �أي خيار ع�سكري يف حل �لأزمة. �أما عن 
�خلطو�ت �لتالية لال�ستفتاء، فقد �أو�سح ع�سو مفو�سية 

�لربزجني،  حممود  م�سطفى  كرد�ستان،  يف  �ل�ستفتاء 
�أن "�خلطوة �لثانية بعد �إجناز �ل�ستفتاء هي ت�سديقها 
مع  �لتفاو�س  يف  �سو�ء  معتمدة  ورقة  لتكون  ق�سائيًا 
بغد�د �أو مع �ملحيط �لإقليمي و�لدويل". و�أ�ساف: "من 
ناحية قانونية مت ��ستيفاء �ل�رصط �لأول و�ليوم �لعامل 
عام  �ملقر  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق يف  �أهم  بتطبيق  ملزم 
م�سيفًا  لل�سعوب"،  �مل�سري  تقرير  حق  وهو   1951
نف�سها  هي  �جلو�ر  لدول  كرد�ستان  تهديد  "م�ساألة  �أن 
جلنة  "ت�سكيل  عن  وك�سف  كامل".  قرن  منذ  �لرو�ية 
بينها  �لدول  من  عدد  لزيارة  زيباري  برئا�سة هو�سيار 
�ملتحدة  �لأمم  عن  ف�ساًل  وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات 
لعر�س وثيقة �ل�ستفتاء ونتائجها عليهم". من جهته، 
"�لدميقر�طي  �حلزب  يف  �لقيادي  �سقالوي،  �سعيد  قال 
رف�ست  حال  "يف  �إنه  �لبارز�ين،  بزعامة  �لكرد�ستاين" 
نتائج  ورف�����س��ت  معنا  باملطلق  ح���و�ر  فتح  ب��غ��د�د 
و�أ�ساف  مر�سومة".  خطة  لديه  �لإقليم  فاإن  �ل�ستفتاء، 
"نتوقع ذلك جيد�ً ونعّد �أن �نتز�ع حلم �لدولة وحتويله 
لكن  بالكثري  ن�سحي  وقد  �سهاًل  يكون  لن  حقيقة  �ىل 
�لأهم �أننا لن نرت�جع حتى حتقيقه". وتابع: "يهددونا 
بالقوة �لع�سكرية وكاأنها غريبة على �لأكر�د، فمنذ �أيام 
حكم �لعثمانيني نحن نحارب".  مل تتاأخر بغد�د ومعها 

كرد�ستان.  �سد  عقابية  خطو�ت  بدء  يف  �جل��و�ر،  دول 
فقد �سّوت �لربملان �لعر�قي �أم�س على حزمة �إجر�ء�ت 
حيدر  �حلكومة  رئي�س  �إلز�م  وقرر  �لإقليم،  �سد  عقابية 
�لعر�قية يف  �لع�سكرية  �لقو�ت  �نت�سار  باإعادة  �لعبادي 
�ملناطق �ملتنازع عليها، ومنها كركوك، �ىل ما كانت 
وت�سّمنت  �ملو�سل.  "د�ع�س"  تنظيم  �جتياح  قبل  عليه 
�لإجر�ء�ت "دعوة �لدعاء �لعام لإبعاد ومالحقة جميع 
�لذين  �لأك��ر�د،  من  �حلكوميني  و�مل�سوؤولني  �ملوظفني 
يف  �لنفط  حقول  و�إع��ادة  �ل�ستفتاء،  ودعمو�  �ساركو� 
وز�رة  و�سيطرة  �إ�رص�ف  حتت  عليها  �ملتنازع  �ملناطق 
�لعمل  من  �لنفطية  �ل�رصكات  ومنع  �لحتادية"،  �لنفط 
�لربملان  �سّوت  كما  عليها.  �ملتنازع  �ملناطق  يف 
�لدول لإغالق  "مطالبة وز�رة �خلارجية مبفاحتة  على 
"غري  �ل�ستفتاء  عاد�ً  كرد�ستان،  �إقليم  يف  قن�سلياتها 
يف  نائبًا   78 وّقع  كذلك  �لد�ستور".  مبوجب  د�ستوري 
�لربملان على عري�سة تطالب باإقالة رئي�س �جلمهورية 
�أن  �ملتوقع  م��ن  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن  مع�سوم.  ف���وؤ�د 
خالل  م��ن  م�ستقباًل  �مللف  ه��ذ�  م��ع  ط��ه��ر�ن  تتعامل 
�أوًل، وهو ما جاء على  �لعر�ق  ��ستخد�م خيار�تها عرب 
ل�سان �خلبري �لإير�ين يف �سوؤون �ل�رصق �لأو�سط، �سابر 
غل عنربي، و�لذي �أ�ساف �أن لدى طهر�ن عدة م�سار�ت 

�ست�ستخدم  لكنها  �ل�ستفتاء،  بعد  ما  مرحلة  ملو�جهة 
لل�سغط  �لعر�قية  �حلكومة  مع  �لتحالفية  عالقاتها 
على �لإقليم �سيا�سًيا و�قت�سادًيا وع�سكرًيا. ويف حديثه 
ذكر غل عنربي �أن لدى �إير�ن جملة من �خليار�ت حال 
�نف�سال �لإقليم، ولكنها ت�سعى حالًيا، من خالل �أنقرة، 
�أن  �ملتوّقع  �ل�ستفتاء،  نتائج  ترجمة  �لإقليم عن  لثني 
وتوقع  �لو�قع.  �أر���س  على  �لنف�سال،  ل�سالح  تكون 
كذلك ��ستمر�ر �إغالق �ملجال �جلوي �لإير�ين �أمام مرور 
�لرقابة  ت�سديد  عن  ف�ساًل  �لإقليم،  و�إىل  من  �لطائر�ت 
على �ملعابر �لربية، هذ� يف حال عدم �إغالقها بالكامل. 
تن�سيًقا مع  يتطلب  �حلدودية  �ملعابر  �إغالق  �أن  و�عترب 
تركيا لي�سل �لأمر �ىل نتيجته �ملرجوة، و��ستبعد �للجوء 
�ىل خيار ع�سكري �إير�ين مبا�رص �سد كرد�ستان �لعر�ق، 
لكونه لي�س خياًر� و�رًد� يف �ل�سيا�سة �لإير�نية �حلالية، 
يف �لأقل، بح�سب ر�أيه، ولكن قد يتم �تخاذ خطو�ت من 
هذ� �لقبيل �سد �حلركات �لكردية �لإير�نية �لنف�سالية 
�ملعار�سة، �ملوجودة يف �ملناطق �حلدودية، خا�سة �إذ� 
ما لوحظ ن�ساطها هناك، و�سياأتي هذ� منًعا ل�ستغاللها 
�لأجو�ء �جلديدة، ويف �لوقت ذ�ته، توقع �أن تدعم طهر�ن 
�أي حترك ع�سكري قد تقوم به حكومة بغد�د �أو "�حل�سد 

�ل�سعبي" �سد �لإقليم. 
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