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العالم
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى م ـنــاطــق نـفـطـيــة،
هــو أســاســا بـحــاجــة إل ـي ـهــا ،فــي ظل
حــاج ـتــه امل ـل ـ ّـح ــة إلـ ــى مـ ـ ــردود م ــادي
«م ـس ـت ـم ــر» لـ ــه ولـ ـح ــزب ــه وق ــاع ــدت ــه
الجماهيرية.
حـ ــاول ح ــزب طــال ـبــانــي ج ـ ّـس نبض
ب ـغ ــداد ،فـعـمــد إل ــى إج ـ ــراء «ب ــروف ــا»
كــانــت بسيطرة مسلحيه عـلــى مقر
شــركــة «ن ـفــط ال ـش ـمــال» فــي كــركــوك،
الـشـهــر املــاضــي ،حـيــث أوق ـفــوا كافة
األعمال فيها ،وأرسـلــوا ّ
العمال إلى
منازلهم .حينها ،بــدأ اإلعــداد جديًاّ
لعملية تمهيد «اسـتـقــال كــركــوك»،
بـ ـ ـش ـ ــرط أن تـ ـ ـك ـ ــون ع ـ ـلـ ــى م ـ ــراح ـ ــل،
أي االقـ ـتـ ـص ــار امل ــرح ـل ــي ف ـق ــط عـلــى

أمام
سيكون ّ
العراق جدًاّ،
مرحلة معقدة
وحساسة في األشهر
القليلة المقبلة

ً
رف ــع الـ ًعـلــم الـ ـك ــردي ،لـتـكــون رســالــة
واضـحــة مــن السليمانية ـ ـ وبرضى
الكردية ـ أن «مــا بعد
كافة األطــراف ٌ
امل ــوص ــل» م ـخ ـتـلــف ع ـ ّـم ــا ق ـب ـلــه ،وأن
األك ـ ـ ــراد ب ــات ــوا ج ــاه ــزي ــن مل ـث ــل ه ــذه
الخطوة.
املشهد هنا اكتمل .األكــراد يدعمون
ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،واص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــوتـ ــه
بـ «القانونية والدستورية ،التي كان
مــن املـفـتــرض أن تـكــون منذ .»2003
لـ ــم ي ـخ ــال ــف رف ـ ــع ال ـع ـل ــم ال ــدس ـت ــور
ـدر
ال ـعــراقــي ،بـتـعـبـيــر أك ـثــر مــن مـصـ ٍ
ك ـ ــردي ،ل ـكــن أح ــده ــم رأى أن ــه «ك ــان
مـ ــن امل ـس ـت ـح ـســن إج ـ ـ ــراء ات ـ ـفـ ــاق مــع
ج ـم ـي ــع مـ ـك ـ ّـون ــات ك ـ ــرك ـ ــوك» ،إال أن
ه ــذه الـخـطــوة «ال تـضــر بالتعايش
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي ف ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة» .لـ ـك ــن فــي
النقاشات الداخلية ،يعيد متابعون
مـ ــا حـ ـ ــدث إلـ ـ ــى ص ـ ـ ــراع داخ ـ ـلـ ــي فــي
ّ
البيت الـكــردي الــواحــد .ومــن املــؤكــد
لدى تلك ّ
املكونات أن الخطوة تهدف
إلــى فــرض إرادة حــزب طالباني في
كركوك ،وإجبار حزب البرزاني على
التسليم بأن األمر لحزب «االتحاد».

وشركات فرنسية للمستوطنات».
وأقـ ـ ـ ـ ـ ّـر ه ـ ـ ــذا الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي ب ــأن ــه
لـ ـي ــس لـ ـ ــدى ال ـس ـل ـط ــة ت ـ ـصـ ـ ّـور عــن
كيفية تقديم احـتـجــاج حتى على
ه ـك ــذا تـ ـط ــورات م ـك ـشــوفــة ،فـكـيــف
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــد ،م ـض ـي ـف ــا:

فــالـتـ ّ
ـوســع ال ــذي جــاء شــرق املــوصــل
ألرب ـي ــل ،مـقــابـلــه نـفــوذ للسليمانية
في كركوك.

بغداد ّ
تتحرك؟

م ــن ال ـعــاص ـمــة ،دع ــا ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
مـعـصــوم جـمـيــع ال ـقــوى فــي كــركــوك
إلـ ـ ــى احـ ـ ـت ـ ــواء الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات ،م ـطــال ـبــا
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـنـ ــود امل ـ ـ ــادة
 140ال ـخ ــاص ــة بـمـسـتـقـبــل امل ــدي ـن ــة.
أم ــا ال ـل ـجــان ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة بــاملـســؤولــن
العراقيني ،فدعت القيادات إلى وقفة
حقيقية كي ال تصبح كركوك جزءًا
م ــن إدارة الـسـلـيـمــانـيــة .وتـ ــرى تلك
الفرق ضرورة اللجوء إلى «املحكمة
االتحادية» إلبطال تصويت مجلس
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ،قـ ـب ــل ب ـ ـ ــدء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مجالس املحافظات ،وإال فسيخسر
العراق كركوك في الوضع الراهن.
لـكــن ال ـفــرق نفسها ت ــرى أن الــركــون
إلـ ـ ـ ــى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـ ــن يـ ـ ـج ـ ــدي ن ـف ـع ــا،
واألمـ ـ ـ ــور ت ـن ـحــو ب ــات ـج ــاه تـصـعـيـ ٍـد
سياسي ،وعقوبات مالية من بغداد
تجاه كل دائرة ترفع علم كردستان
م ـ ــن دون م ــوافـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،وم ـح ــاس ـب ــة
املـســؤولــن عــن مثل تلك الـخـطــوات.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن خـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب إلـ ــى
السفارات الكبرى للملمة االشتباك
ال ـق ــائ ــم مـ ـط ــروح ،ف ـي ـمــا ال تستبعد
أي ـض ــا إم ـك ــان ـي ــة ت ــده ــور ال ـع ــاق ــات
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادم امل ـس ـل ــح
ب ــن ال ـف ـصــائــل امل ــوال ـي ــة ل ـب ـغــداد مع
قـ ــوات «ال ـب ـش ـمــركــة» و«األس ــاي ــش».
وأمـ ــام اح ـت ـمــال ال ـت ــده ــور ،ف ــإن فــرق
ّ
يصرون على الحكومة
املستشارين
التـخــاذ مــوقــف جـ ّـدي بـشــأن املسألة
قبل أن تتحول إلــى قضية مجتمع
دولي.
وإلى أن ّ
تبت بغداد قرارها في كيفية
ّ
التحرك ،فقد
معالجة األزمة وحدود
ك ــان الف ـتــا أم ــس إعـ ــان قــائــد ق ــوات
«البشمركة» ،جنوب كركوك ،وستا
رســول ،أن «املدينة عــادت إلى إقليم
كــردسـتــان مــن الـنــاحـيــة العسكرية،
لـكـنـهــا ال ت ـ ــزال غ ـيــر م ـح ـســومــة مــن
الناحية اإلداري ــة» ،معتبرًا أن «رفع
العلم حق طبيعي للشعب الكردي».
وأضــاف أن «العلم رفــع بتضحيات
القوات الكردية» ،األمر الذي ّ
فسرته
قيادات عسكرية عراقية بأنه إعالن
جــاهــزيــة حــرب ـيــة ،خـصــوصــا إذا ما
ت ـق ـ ّـدم ــت ال ـ ـقـ ــوات إلـ ــى ت ـل ــك املـنـطـقــة
السـتـعــادة هيبة ال ــدول ــة ...فـ «طبول
الحرب قد قرعها طالباني وسيدفع
ثمنها البرزاني».

«السلك الدبلوماسي الفلسطيني
في أوروبا يتحدث عن االنتهاكات
اإلســرائـيـلـيــة واسـتـمــرار خــرق حل
الدولتني للجهات املسؤولة ...هذا
كــل ش ــيء ،فــا يمكن مـنــع أحــد من
زيارة إسرائيل أو حتى الهجرة».
في غضون ذلك ،حاولنا التواصل
مـ ــع وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
وسـ ــؤال ـ ـهـ ــا ع ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت الـ ـهـ ـج ــرة
إل ـ ــى م ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـض ـف ــة بــدعــم
إسرائيلي وعلم فرنسي ،لكنها لم
ترد على تلك األسئلة.
ال تـقـتـصــر ال ـح ــال ع ـلــى ال ـن ـمــوذج
الـ ــذي يـمـثـلــه دي ـف ـيــد وإخ ــوت ــه من
م ــول ــداف ـي ــا ،ب ــل إن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
يعملون عـلــى اسـتـغــال األوض ــاع
األم ـن ـي ــة ف ــي ش ــرق أوروبـ ـ ــا عــامــة،
وتـحــديـدًا أوكــران ـيــا ،حيث أنشأت
السفارة اإلسرائيلية مكتبًا يشبه
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـع ــائ ــات
ال ـي ـه ــودي ــة ه ـن ــاك م ــن أج ــل نقلهم
إل ـ ـ ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن ذل ــك
املـكـتــب ي ـصــرف ثــاثــة آالف دوالر
لكل عائلة قبل السفر ،كما يجري
تعليمهم اللغة العبرية ووعدهم
ب ـتــوف ـيــر م ـس ـكــن وع ـم ــل .ووص ـلــت
 45عــائـلــة أوكــران ـيــة إل ــى فلسطني
املحتلة في الثامن والعشرين من
ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،ت ـق ــول ت ــل أب ـيــب
إنهم يهود.
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تقرير

وزيرة بريطانية:
لمعاقبة مقاتلينا إلى جانب إسرائيل
كشفت الوزيرة البريطانية
السابقة سعيدة وارسي،
التي تسعى حاليًا إلى إقرار
قانون يحاكم البريطانيين
الذين يتطوعون للقتال إلى
جانب الجيش اإلسرائيلي ،أن
هؤالء يستغلون «ثغرة» في
القانون ،تسمح لهم بالقتال
إلى جانب الجيوش النظامية،
بينما يعاقبون في حال
قتالهم إلى جانب تنظيمات
غير حكومية
دع ــت وزيـ ــرة ال ــدول ــة الـســابـقــة فــي مكتب
الشؤون الخارجية البريطانية ،سعيدة
وارس ـ ــي ف ــي مـقــابـلــة أجــرت ـهــا م ــع مــوقــع
«ميدل ايست آي» ،إلى معاملة املتطوعني
الـبــريـطــانـيــن ف ــي ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ك ـم ـقــات ـلــن «أجـ ــانـ ــب» ي ـجــب مــاحـقـتـهــم
قضائيًا عند عودتهم إلى اململكة املتحدة.
وت ـس ـع ــى وارسـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي اس ـت ـق ــال ــت مــن
منصبها فــي حـكــومــة ديـفـيــد كــامـيــرون،
ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم إدانـ ـ ـ ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـح ــرب
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى غـ ــزة عـ ــام  ،٢٠١٤وال ـتــي
ت ـح ـم ــل لـ ـق ــب «ال ـ ـب ـ ــارون ـ ــة» فـ ــي مـجـلــس
الـ ـل ــوردات اإلن ـك ـل ـيــزي ،إل ــى ســد «الـثـغــرة
القانونية املصممة لحماية إســرائـيــل».
وقالت في مقابلتها إن القانون ال يحاكم
«البريطانيني الذين يقاتلون في جيوش
دول م ـثــل إس ــرائ ـي ــل وبــاك ـس ـتــان ،بينما
يحاسب الــذيــن يقاتلون فــي الجماعات
غـيــر الحكومية مـثــل املـنـظـمــات الـكــرديــة
واملتشددين».
وأضــافــت« :إذا ذهبت وحــاربــت مــن أجل
أي مـجـمــوعــة (غ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة) ،فـســوف
تـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـم ــاح ـق ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة عـنــد
ع ــودت ــك ،ل ـكــن إذا خ ــرج ــت وح ــارب ــت من
أج ــل (ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار) األس ــد،
أفترض بموجب قانوننا ،أنه أمر عادي.

هذا ال يمكن أن يكون قانونيًا» .واعتبرت
أن «ال ـس ـب ــب ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ن ـس ـمــح بــه
لــوجــود ه ــذه الـثـغــرة هــو (جـيــش الــدفــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي) ،ألن ـنــا ال نـمـلــك الـشـجــاعــة
الكافية لنقول :إذا كنت تحمل الجنسية
الـبــريـطــانـيــة ،يمكنك اخـتـيــار الـقـتــال من
أجل دولتنا فقط».
وأش ـ ـ ـ ــار املـ ــوقـ ــع إلـ ـ ــى أن ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
املــواط ـنــن الـبــريـطــانـيــن يـتـطــوعــون في
الجيش اإلسرائيلي عبر برنامج «محال».
ونقل عن متحدث باسم البرنامج ،قوله
إن «ال ـع ــدد الــدق ـيــق س ــر ل ـلــدولــة ،ويـجــب
مراجعة (وزارة الدفاع اإلسرائيلية)».
وأشارت وارسي إلى أن إسرائيل «ارتكبت
جــرائــم حــرب فــي هجومها على غــزة في
عام  ،»2014مضيفة إن «سياستنا تجاه
إس ــرائ ـي ــل م ـع ـي ـبــة» .واس ـت ــذك ــرت مــوقــف
بــادهــا مــن االع ـت ــراف بفلسطني كــدولــة
بالقول« :إذا عدت إلى التصريحات التي
أدلى بها (وزير الخارجية آنذاك) ويليام
هيغ ،تــرى أن الحكومة ّ
أجلت املوضوع،
وقالت ربما خالل األشهر الستة املقبلة...
مر أربع أو خمس سنوات ،ما الذي تغير؟
ال تزال املستوطنات قائمة ،وليس هناك

اعتراف رسمي بفلسطني ،وعملية السالم
ال تتقدم إلى األمام ،والواقع على األرض
يتغير».
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت «ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ــة» أن رئ ـي ـس ــة
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة ت ـيــريــزا مـ ــاي ،أب ــدت
«افتقارًا حقيقيًا إلى الشجاعة والقيادة
األخالقية» ،بسبب عدم حضورها مؤتمر
باريس للسالم في كانون الثاني املاضي،
باإلضافة إلــى منعها االتحاد األوروبــي
من اعتماد بيانه الختامي .وقالت« :لديك
زمــاء يقفون في البرملان وينكرون حق
فلسطني في الوجود ،مثل النائب املحافظ
روب هالفون ،الذي قال إن الفلسطينيني
يمكن أن يعيشوا في األردن ،وهــذا ينكر
ع ـل ـي ـهــم الـ ـح ــق ف ــي ال ـ ــوج ـ ــود .ك ــل أن ـ ــواع
املعارضة لسياسة الحكومة اإلسرائيلية
الحالية تعتبر اآلن غير شرعية».
وأض ــاف ــت وارسـ ــي «أرس ـل ــت ال ــى مجلس
ال ـل ــوردات يــومـيــا .ك ــان ال ـنــاس يطرحون
أس ـئ ـلــة ع ــن ال ـح ــرب ع ـلــى غـ ــزة ،ح ـيــث إن
الوضع كان آخذًا في التصعيد .اضطررت
إلى تكرار ما كانت تقوله الحكومة ،إلى أن
أتت اللحظة التي قلت فيها هذا يكفي».
(األخبار)

ّ
يتطوع العشرات من المواطنين البريطانيين في الجيش اإلسرائيلي عبر برنامج «محال» (أ ف ب)

مصر

القاهرة والرياض:
«تجاوز» تيران وصنافير ...وعودة «األموال»
القاهرة ــ جالل خيرت
بعد ساعات من عــودة الــدفء إلى العالقات املصرية ـ السعودية
عقب لقاء الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بامللك السعودي
سلمان بن عبد العزيز ،على هامش القمة العربية ،صدرت تعليمات
سـعــوديــة السـتـئـنــاف جـمـيــع االت ـفــاق ـيــات املـعـلـقــة عـلــى املـسـتــوى
االقتصادي مع القاهرة ،وخصوصًا في مجال االستثمارات ،كما
سيتم استئناف العمل بمشاريع عدة مثل جامعة امللك سلمان في
جنوب سيناء ،خالل األسابيع املقبلة.
ً
وستشهد الـعــاقــات االقـتـصــاديــة بــن البلدين استكماال فــي ما
يتعلق باالتفاقيات التي ُجمدت مع بداية التوتر ،فيما سيصل
مسؤولون سعوديون إلــى القاهرة خــال األي ــام املقبلة ملناقشة
أوج ــه ال ـت ـعــاون واالس ـت ـث ـمــارات الـسـعــوديــة ال ـتــي سـيـتــم ضخها،
وبعضها سيوقع اتفاقات جديدة خالل القمة املصرية ـ السعودية
املرتقبة في الرياض خالل النصف الثاني من شهر نيسان املقبل
على ما يبدو ،بسبب ارتباط السيسي بزيارة واشنطن األسبوع
املقبل.
وستستغرق زيارة السيسي للرياض ،بحسب الترتيبات األولية
التي تجريها الرئاسة يومًا أو يومني على أقصى تقدير ،يلتقي
خــالـهــا امل ـلــك سـلـمــان وول ــي الـعـهــد وسـتـعـقــد جـلـســة مباحثات
موسعة بني الوزراء املصريني ونظرائهم السعوديني.

وبحسب مصدر مصري لـ«األخبار» ،لقد تم التوافق «غير املعلن»
َ
على إرجــاء حسم ملف جزيرتي تيران وصنافير بعدما أبطل
القضاء املصري اتفاقية ترسيم الـحــدود البحرية بحكم نهائي
غير قــابــل للطعن .ولــم يتم التطرق إلــى االتفاقية على مستوى
االت ـصــاالت الـتــي جــرت أخـيـرًا بتوافق على «تـجــاوز هــذه النقطة
والعمل على مواقف مشتركة في مختلف األزمــات العربية ،وال
سيما في سوريا واليمن».
وحول سبب تقريب موعد الزيارة ،قال املصدر إن هناك رغبة من
الرئاسة املصرية في إنهاء األزمة وإن «نتائج اللقاء في البحر امليت
كانت إيجابية بشكل كبير» ،مشيرًا إلى أن امللك سلمان «انتصر
للجناح الراغب في استعادة العالقات املصرية السعودية» ،وهو
األم ــر ال ــذي ي ـقــدره الـسـيـســي ويــدعـمــه لـقـنــاعــاتــه ب ــأن الـسـعــوديــة
«شريك استراتيجي ملصر ولعبت دورًا كبيرًا في دعم ثورته على
اإلخوان».
وكانت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي املصرية سحر نصر،
ّ
قد وقعت أمس ،اتفاقًا مع الصندوق السعودي للتنمية لتأسيس
شــركــة مـصــر ل ــري ــادة األع ـم ــال واالس ـت ـث ـمــار ،وال ـت ــي ت ـهــدف إلــى
ـادة
االستثمار املباشر وغير املباشر في الشركات الناشئة وريـ ً
األعمال والشركات الصغيرة ،بقيمة  451مليون جنيه ،إضافة
إلى االستثمار في حاضنات األعمال وصناديق إدارة رأس مال
املخاطر والشركات املختلفة.

