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تجريبي

تحذير من تدخل بغداد عسكريًا في كردستان

الجمعة، ٢٢ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد - «الحیاة» 

تراجعت وتیرة االحتجاجات في كردستان مع دخولھا يومھا الرابع أمس، وذلك بعد حمالت
اعتقال منظمة نفذتھا السلطات ضد المتظاھرين، فیما تستعد بغداد الستئناف تظاھرات

دعت إلیھا منظمات المجتمع المدني بدعم من تیار الصدر.
وحذر مسؤولون في اإلقلیم من «مؤامرة خارجیة» ھدفھا دفع الحكومة االتحادية إلى

التدخل عسكرياً، إذ أعلن الناطق باسمھا سعد الحديثي أنھا «تراقب الوضع من كثب».
وكرر ما قاله رئیس الوزراء حیدر العبادي لجھة أنه «لن يقف مكتوف الیدين بموجب

المسؤولیة الملقاة على عاتقه لضمان أمن المواطنین ومصالحھم في أنحاء البالد». ودانت
أمیركا واألمم المتحدة استخدام العنف ضد المتظاھرين (للمزيد).

في غضون ذلك، أعربت منظمة «ھیومن رايتس ووتش» عن قلقھا على مصیر أكثر من
350 شخصاً اعتقلتھم أجھزة األمن الكردية بعد استعادة القوات الحكومیة االتحادية

السیطرة على مدينة كركوك منتصف تشرين األول (أكتوبر) الماضي. وقالت إن «معظمھم
عرب سنة، من النازحین إلى المدينة أو من سكانھا».

وقال رئیس حكومة اإلقلیم نیجیرفان بارزاني، بعد عودته من ألمانیا، إن «التظاھر حق
مكفول، ولیس خلق الفوضى وإحراق المباني والممتلكات العامة والحزبیة»، وأضاف أن

«أيادي خفیة تحاول إحداث الفوضى وتقويض األمن واالستقرار. في كردستان مؤامرة أكبر
من أن يتصورھا أحد، إذ ھناك جھات (لم يسمھا) تدعم ھذه الفوضى للنیل من اإلقلیم،

لكننا والجھات المعنیة سنواجھھا بصرامة».
ويواجه نیجیرفان أزمة سیاسیة داخلیة، بعد انسحاب حركة «التغییر» و «الجماعة

اإلسالمیة» من حكومته وتأكیدھما في بیان أمس إصرارھما على االستقالة واتھامھما
الحكومة بالفساد.

وُنشرت وحدات لمكافحة الشغب ومركبات عسكرية في كل األقضیة التي تشھد تظاھرات،
بما فیھا مركز مدينة السلیمانیة. وشكلت الحكومة لجنة من الشرطة وقوات األمن ووحدات

مكافحة اإلرھاب «لضبط الوضع».
ومنذ بدء التظاھرات اإلثنین، ُأحرق نحو 20 مركزاً لألحزاب ومبنى بلدية. ودعا برھم صالح

رئیس «تحالف الديموقراطیة والعدالة» المنشق عن حزب «االتحاد الوطني
الكردستاني»، في تغريدة عبر «تويتر»، القوى الكردية إلى «الحوار حالً وحیداً لألزمة،
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والذھاب إلى إجراء انتخابات مبكرة». وحذر من أن «الحديث عن استخدام قوة اتحادية من
بغداد لحسم األمر سیكون تصرفاً مدمراً يضاف إلى الكوارث القائمة، وسیكون ضد مصالح

الشعب الكردي والعراق على حد سواء».
من جھة أخرى، ُيتوقع أن تحمل تظاھرة دعا إلیھا ناشطون في بغداد الیوم ويدعمھا الصدر،
شعارات تضامن مع المتظاھرين في السلیمانیة، إضافة إلى أخرى تطالب العبادي بتنفیذ
وعوده بشن حملة على الفساد. وكان الفتاً أن العبادي قاطع األربعاء اجتماعاً دعا إلیه
رئیس الجمھورية فؤاد معصوم خصص للبحث في موعد إجراء االنتخابات، إذ يصر رئیس

الحكومة على إجرائھا منتصف 2018، فیما تعمل قوى سیاسیة على تأجیلھا إلى نھايته أو
بداية 2019.
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