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العالم

العراق

حكومة بغداد ألربيل:
التراجع إلى «الخط األزرق» ...أو المعركة

ّ
يبدو أن مساعي بغداد غير
العسكرية الستعادة السيطرة
كركوك
على حقول ّمدينة ً
النفطية تتقدم ،تاركة
في الوقت نفسه بابًا أمام
احتماالت التصعيد
بغداد ــ محمد شفيق

حتى ساعة متأخرة من مساء أمس،
ك ــان ــت ال ـض ـبــاب ـيــة وتـ ـض ــارب األن ـب ــاء
س ـيـ َـدي املــوقــف .فـبــن حــديــث يتتابع
عــن تـحـشـيــدات عسكرية وع ــن إمـهــال
«الـبـشـمــركــة»  48ســاعــة لـلـخــروج من
مــديـنــة ك ــرك ــوك ،بـقـيــت ب ـغــداد مـصـ ّـرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـفـ ــي «الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي» لـ ــوجـ ــود
تحشيدات أو نية للصدام العسكري،
وذلـ ــك ب ـخــاف م ــا ي ـجــري ع ـلــى أرض
الواقع.
أخـ ــذ ال ـت ـص ـع ـيــد ب ــن بـ ـغ ــداد وأرب ـي ــل
مسارًا جديدًا منذ إعالن «مجلس أمن
كــردس ـتــان» ،مـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي،
ّ
أن بـ ـغ ــداد ت ـح ـشــد ق ــوات ـه ــا (ال ـج ـيــش
والشرطة والحشد الشعبي) للهجوم
على كركوك واستعادة السيطرة على
اآلبــار النفطية ،وهو األمــر الــذي نفته
بـغــداد عبر املـتـحــدث بــاســم الحكومة
ّ
س ـع ــد الـ ـح ــديـ ـث ــي ،ال ـ ــذي أض ـ ــاف أنـ ــه
«ل ـي ــس ف ــي ن ـيــة امل ــرك ــز» ال ـق ـي ــام بــأي
عملية حاليًا.
في املقابل ،عادت «البشمركة» ،صباح
ّ
أم ــس ،لـتــؤكــد مــوقـفـهــا ب ــأن ق ــوات من
ّ
الـجـيــش و«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» تتجه
نحو مواقع تمركز قوات «البشمركة»،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن امل ـح ـي ـطــة
بكركوك .ورأت قوات اإلقليم ،في بيان
ّ
رسمي ،أن تلك التحركات «بدأت بعد
تصريحات وتهديدات أطلقها عدد من
املـســؤولــن العسكريني والسياسيني

العراقيني ضد الشعب الكردستاني،
م ــا يـشـيــر إل ــى إش ـع ــال فـتـيــل ال ـحــرب
واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء عـ ـل ــى ً كـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان» .فــي
السياق ،بدت الفتة لغة التراجع التي
«البشمركة» في بيانها،
استخدمتها
ّ
إذ أش ـ ــارت إل ــى أن ـه ــا «ض ــد االق ـت ـتــال
وإراق ـ ــة ال ــدم ــاء( ،داعـ ـي ــة) م ـج ــددًا إلــى
ّ
حـ ــل امل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن طــريــق
ّ
الحوار» ،وذلك رغم تشديدها على أن
«ق ــوات البشمركة جــاهــزة ومستعدة
للدفاع عن الشعب الكردستاني».
لكنها في الوقت نفسه ،أفــادت بأنها
أرسلت آالفًا من القوات اإلضافية إلى
كركوك
مل ــواجـ ـه ــة «ت ـ ـهـ ــديـ ــدات» مـ ــن ال ـج ـيــش
العراقي .وقال نائب رئيس «اإلقليم»،
كــوســرت رسـ ــول ،إن «ع ـش ــرات اآلالف
من قوات البشمركة متمركزون داخل
كركوك وحولها ،وإن ستة آالف آخرين
وصلوا منذ أمــس الخميس» .وكانت
«قوات األمن الكردية» قد ّ
صرحت بأن
«البشمركة نقلت خطوطها الدفاعية
بمسافة ثالثة كيلومترات إلى عشرة
كـيـلــومـتــرات جـنــوبــي كــركــوك لتقليل
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت نـ ـش ــوب اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مــع
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة» ال ـتــي انـتـقـلــت إلــى
امل ـنــاطــق ال ـتــي ت ــم إخ ــاؤه ــا م ــن دون
وقوع أي أحداث.
ه ــذا املـشـهــد املـشـحــون ع ــادت لتنفيه
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
«ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة» (تضم
مـسـتـشــاريــن أم ـيــرك ـيــن) وع ــن وزارة
ّ
الــداخـلـيــة ،إذ أكــدتــا أن مــا يـجــري هو
إعـ ــادة ان ـت ـشــار ل ـل ـقــوات عـقــب تحرير
مدينة الحويجة جنوبي كركوك.
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ انـ ـ ــدالع األزم ـ ــة،
ً
وجهت أربيل نـ ً
ّ
ـداء عاجال إلى املرجع
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـجـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ع ـلــي
الـسـيـسـتــانــي ،م ـش ــددة ع ـلــى ض ــرورة
التدخل ،وذلك في مبادرة نادرة ،إذ لم
ُي ّ
سجل سابقًا للقوى الكردية اللجوء
إلى السيستاني حتى في أشد حاالت
التوتر والتصعيد مع بغداد وغيرها.

قوات عراقية
داخل موقع
في طوز
خورماتو على
حدود كركوك
بعد انسحاب
«البشمركة»
منه (أ ف ب)

شرط التراجع فرضته
بغداد في الساعات
القليلة الماضية
وال ــاف ــت أن الـ ـن ــداء ج ــاء ع ـبــر رئـيــس
حـكــومـ ُـة اإلقـلـيــم نـجـيــرفــان ال ـبــرزانــي،
الــذي كثر الحديث في اآلونــة األخيرة
عن خالفاته العميقة مع ّ
عمه ،رئيس
اإلقليم مسعود الـبــرزانــي ،ومــع نجل
األخير ،مسرور.
ّ
وقــال نجيرفان ،في بيان ،إنــه ُيطالب
السيستاني وجميع األطراف العراقية

وامل ـن ـظ ـمــات املــدن ـيــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
وال ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي الـ ـح ــرب ض ـ ّـد
«داع ــش» ،إضافة إلــى الــدول األعضاء
فــي مجلس األمــن الــدولــي ،كما الــدول
الجارة ،بـ«التدخل وأن يكون لهم دور
إلبعاد املنطقة عن حرب جديدة».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار»
ب ــوص ــول «رسـ ــالـ ــة ت ـط ـمــن حـكــومـيــة
ل ـل ـمــرج ـع ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة ب ـخ ـص ــوص مــا
ّ
ي ـجــري م ــن ك ــرك ــوك» .وتـشـيــر إل ــى أن
بـغــداد «ال تسعى لـلـصــدام املسلح أو
اس ـت ـه ــداف ال ـش ـعــب الـ ـك ــردي» ،لكنها
ت ــري ــد ف ـق ــط «ف ـ ـ ــرض ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
حقول النفط ومؤسسات الدولة».

وفيما لم يصدر ّ
أي موقف أو تعليق
م ــن رئ ـي ــس «اإلقـ ـلـ ـي ــم» ،ن ـش ــرت ق ـنــاة
«ال ـع ـهــد» الـتــابـعــة لـحــركــة «عـصــائــب
أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» (ف ـص ـي ــل فـ ــي «ال ـح ـش ــد
الـشـعـبــي») الـتــي تــوجــد قــواتـهــا على
ُ
ّ
تـ ـخ ــوم كـ ــركـ ــوك ،أخ ـ ـبـ ــارًا ت ـف ـي ــد بـ ــأن
«الـ ـب ــرزان ــي ط ـلــب م ــن وس ـي ــط خــاص
إم ـ ـهـ ــالـ ــه  48سـ ــاعـ ــة ل ـت ـس ـل ـي ــم آب ـ ــار
ن ـف ــط ك ــرك ــوك ل ـل ـق ــوات االتـ ـح ــادي ــة».
ّ
ووفـ ـ ــق الـ ـقـ ـن ــاة ،فـ ـ ــإن «ال ــوسـ ـي ــط نـقــل
ق ــرار الـحـكــومــة االت ـحــاديــة لـلـبــرزانــي
ب ـض ــرورة تسليم آب ــار الـنـفــط ومـقــار
ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ف ــي كـ ــركـ ــوك» .في
ّ
هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
بغداد رفعت من سقف مطالبها قبل
الشروع في أي حوار مع أربيل .فحتى
أيــام قليلة ،كــان شــرط بغداد الوحيد
نتائج االستفتاء للشروع
هــو إلـغــاء
ّ
ف ــي ح ـ ـ ــوار ،إال أنـ ـه ــا ف ــرض ــت شــرطــا
جديدًا و«قاسيًا» ،يتمثل في انسحاب
«البشمركة» إلى «الخط األزرق» الذي
رسمته األمم املتحدة في عهد الحاكم
املدني األميركي بول برايمر.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد م ـص ــدر حـكــومــي
ّ
لـ«األخبار» أن هذا الشرط «غير املعلن
رسـ ـمـ ـي ــا ،ف ــرض ـت ــه ب ـ ـغـ ــداد فـ ــي خ ــال
ال ـســاعــات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة» ،مـشــددًا
على عــدم نية بـغــداد الــدخــول فــي ّ
أي
ّ
صدام مسلح مع «اإلقليم» .ولفت إلى
ّ
أن «ه ـن ــاك تــراج ـعــا واض ـح ــا م ــن قبل
األطراف غير االنفصالية (يقصد بها
ّ
حــزب الــراحــل جــال طالباني) ،إال أن
األطراف االنفصالية (حزب البرزاني)
ّ
مصرة على مواقفها».
ما زلت
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي
جيم ماتيس إن بالده «تراقب عن كثب
الـتــوتــر حــول كــركــوك وتعمل لضمان
ع ــدم ت ـصــاعــده» .وأض ــاف «نـعـمــل من
أج ــل ذلـ ــك .وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة (ري ـكــس
تيلرسن) يقود (الجهود) ...لكن قواتي
تـعـمــل أي ـضــا عـلــى ض ـمــان أن ـنــا نبقي
ّ
أي احـتـمــال لـنـشــوب ن ــزاع بـعـيـدًا عن
الطاولة».

تقرير

سلطات البشير تطالب قيادات «إخوانية» بالرحيل
دخلت العالقة بين حكومة
عمر البشير و«اإلخوان
المسلمين» مرحلة جديدة
من التضييق والمالحقة،
خصوصًا بعد كشف
االستخبارات السودانية «خلية
تابعة للتنظيم تقوم بتدريبات
على تصنيع المتفجرات
وعلى حمل السالح» ،لتلقي
القبض على العشرات منهم
إسطنبول ــ محمود علي
ك ـشــف قـ ـي ــادي م ــن ج ـمــاعــة «اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ي ـق ـيــم ف ــي ال ـ ـسـ ــودان مـنــذ
إط ــاح ــة ال ــرئ ـي ــس م ـح ـمــد م ــرس ــي ،أن
السلطات السودانية «بــدأت تستشعر
الـحــرج فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــن وجــود
اإلخــوان على أراضيها» ،وهــو ما دفع
االستخبارات السودانية إلى مخاطبة
البعض منهم بضرورة رفع هذا الحرج
والرحيل فورًا عن أراضي البالد.
وسـ ـ ـب ـ ــق أن طـ ـ ـ ـ ــردت االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ع ـض ــو م ـج ـل ــس ال ـش ـعــب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي مـ ـص ــر وال ـ ـق ـ ـي ـ ــادي فــي
«اإلخوان» ،ياسر حسانني ،إلى أوغندا

ع ـقــب ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه وح ـب ـســه خمسة
أشـ ـه ــر إث ـ ــر ات ـه ــام ــه ب ـتــرت ـيــب ت ــدري ــب
ش ـبــاب «اإلخ ـ ــوان» ف ــي ال ـس ــودان على
العمليات املسلحة ،وذلــك عقب عثور
ق ــوات األم ــن ال ـســودان ـيــة ،ف ــي شـبــاط/
ف ـبــرايــر مــن ال ـعــام ال ـج ــاري عـلــى مــواد
ل ـص ـن ــع مـ ـتـ ـفـ ـج ــرات وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوازات سـفــر
أجنبية ،خالل مداهمتها شقة جنوبي
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـخ ــرط ــوم ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
مالبسات انفجار صغير ،إال أنــه عاد
م ــرة أخـ ــرى إل ــى الـ ـس ــودان ب ـعــد ه ــدوء
األوضاع.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية السودانية
ف ــي ح ـي ـنــه ،أن قـنـبـلــة ان ـف ـج ــرت أث ـنــاء
محاولة شخص تجميعها ،ما أدى إلى
إصابته بجروح .وأدى انفجار القنبلة
إلــى القبض على عشرات من املنتمني
إلــى «اإلخ ــوان» وبعض القيادات ،قبل
أن ت ـشــرف االس ـت ـخ ـبــارات الـســودانـيــة
على التحقيق معهم وتتهمهم بتهديد
األم ــن ال ـقــومــي ودف ـع ـهــا إل ــى مــواجـهــة
سياسية مع القاهرة.
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـج ــدي ــد فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بــن
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» واإلدارة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة
يربطه البعض بالتنسيق السوداني
ـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب،
وبالتنسيق مع السعودية واإلمــارات،
وه ــو م ــا نـتــج مـنــه رف ــع إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة عــن
السودان التي استمرت  20سنة كاملة.

وهو ما ربطه البعض برغبة السودان
في تقليل الضغط عليه دوليًا من خالل
تحجيم دور «اإلخوان» على أراضيها.
ويـقـيــم اآلالف مــن أع ـضــاء «اإلخ ـ ــوان»

ّ
مثل السودان معبرًا
لـ«اإلخوان» إلى سوريا
وليبيا والعراق
ق ـ ـيـ ــادات وش ـب ــاب ــا ف ــي ال ـ ـسـ ــودان مـنــذ
أربـ ــع سـ ـن ــوات ،ت ــاري ــخ إط ــاح ــة محمد
مــرســي ،ويـ ــدرس ال ـع ـشــرات مــن طــاب
«الـجـمــاعــة» فــي الـجــامـعــات وامل ــدارس
هـ ـن ــاكُ .
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد ال ـ ـسـ ــودان امل ـع ـبــر ال ــذي
يرى البعض أن الرئيس البشير يحاول تخفيف الضغط
الدولي من خالل «تحجيم» اإلخوان (أ ف ب)

يـنـطـلــق م ـنــه «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» إلـ ــى قـبــرص
وتركيا وأوغندا وماليزيا والسعودية
وقطر والصومال.
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ب ــال ــرحـ ـي ــل مـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان اس ـت ـج ــاب ــة
لضغوط االستخبارات ،كشف قيادي
«إخواني» رفض الكشف عن اسمه في
حديث إلى «األخبار»« ،تجنبًا للحرج
ٍ
مع قـيــادات االخ ــوان في ال ـســودان» ،أن
ُ
عـشــرات الـقـيــادات طلب منها الرحيل،
ومن خرج منهم حتى اآلن إلى أوغندا
وم ــال ـي ــزيــا ه ــم ي ــاس ــر ح ـس ــان ــن ،وهــو
خـ ــروج سـي ـكــون ن ـهــائـيــا ،وال ـق ـيــاديــان
أح ـمــد ع ـبــاس وع ــاص ــم عـبــد ال ــوه ــاب،
وسـيـتـبـعــه وف ـق ــا ل ـل ـق ـيــادي اإلخ ــوان ــي
«خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات فــي
القريب العاجل».
وس ـبــق أن ات ـه ـمــت ق ـي ــادات محسوبة
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــى ال ـع ـمــل
املسلح في «الجماعة» ،ويمثلها محمد
كـ ـم ــال ال ـ ــذي ق ــام ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
املـصــريــة بتصفيته قـبــل ع ــام ،قـيــادات
محسوبة على «جبهة محمود عزت»
بتسليم بـعــض شـبــاب «اإلخ ـ ــوان» في
السودان لالستخبارات بسبب قيامهم
بالتدريب على حمل السالح وصناعة
املـتـفـجــرات ،وهــو مــا نفته جبهة عزت
في حينه.
باتت الخرطوم بالنسبة إلى السلطات
امل ـ ـص ـ ــري ـ ــة م ـ ـع ـ ـب ـ ـرًا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــروب شـ ـب ــاب

«اإلخوان» إلى بعض الدول التي تشهد
حروبًا حاليًا ،سواء ليبيا أو سوريا أو
العراق .وسبق أن اتهم وزير الداخلية
املصري ،مجدي عبد الغفار ،السودان
ب ــإيـ ــواء امل ـت ـه ــم ع ــن ت ـف ـج ـيــر الـكـنـيـســة
البطرسية في كانون األول /ديسمبر
 ،2016محمود شفيق محمد مصطفى،
الذي أعلن َ
اسمه الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي في جنازة الضحايا
بحضور البابا تواضروس الثاني.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ق ــال ق ـي ــادي في
«اإلخوان» يقيم في الدوحة ،إن األزمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ك ـش ـفــت مــوقــف
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة» مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـقـ ـط ــري،
خصوصًا أن «اإلخ ــوان» لم تصدر أي
مــواقــف رسـمـيــة داع ـمــة لقطر وتركيا
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وهـ ـ ــو مــا
فـهـمــت مـنــه ال ــدوح ــة أن «اإلخـ ـ ــوان» ال
ترغب في افتعال أزمة سياسية علنية
ضــد الـسـعــوديــة طمعًا فــي لـعــب امللك
سلمان دورًا في حلحلة األزمة املجمدة
ف ــي م ـصــر ب ــن ال ــدول ــة واإلس ــام ـي ــن.
وقــال القيادي املحسوب على «جبهة
م ـح ـم ــود ع ـ ــزت» فـ ــي «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،إن
ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري «قـ ــرر ع ــدم الـتـعــامــل
سياسيًا مع اإلخــوان والتأكيد عليهم
بـ ـع ــدم ال ـت ـع ــام ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ـل ـنــي
فــي ال ــدوح ــة» ،مــؤك ـدًا أن «م ــن يخالف
سي َّ
ذلــك ُ
رحل إلــى تركيا أو أوغـنــدا أو
ماليزيا على الفور».

