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أنقرة/وكاالت 
عرب وزير خارجية تركيا أمس عن الخشية 
إىل  تسليمها  يتم  التي  األسلحة  وقوع  ازاء 
تنظيم  ملحاربة  والعراقية  الكردية  القوات 
العمال  حزب  أيــدي  يف  اإلسالمية  الدولة 

الكردستاني.
الرسمية  األناضول  أبناء  وكالة  ونقلت 
عن مولود جاوش اوغلو قوله: إن األسلحة 
التي يتم تسليمها هناك 'العراق' يجب أن ال 

تسقط يف أيدي املنظمات اإلرهابية".
وأضاف: لقد أعربنا عن قلقنا حيال هذه 
عىل  السيطرة  الصعب  من  سيكون  املسالة 

وجهة كل هذه األسلحة".
وتعترب تركيا التي تجري مفاوضات سالم 
مع متمردي حزب العمال الكردستاني منذ 
تصنفها  كما  إرهابية  املنظمة  هذه  2012م 

دول أخرى كذلك.
أن  دبلومايس  مصدر  ذكــر  جهته،  من 
تسليم األسلحة للعراق وخصوصا للقوات 
الدفاع  وزير  مع  مناقشته  سيتم  الكردية 

األمريكي تشاك هيغل لدى زيارته أنقرة.
انه من املستبعد جدا أن  ويرى مراقبون 
حتى  أسلحة  أنواع  أي  بمرور  تركيا  توافق 
وإن كانت خفيفة عرب أراضيها إىل كردستان 
أن  ظرف  أي  تحت  تسمح  ال  ألنها  العراق، 
تتقوى املنظومة الدفاعية الكردستانية لعدة 
ضعيفة  كردستان  إبقاء  أهمها  من  أسباب 
وجعلها بحاجة دائمة إليها، وثانيا تخوفها 
من انتقال السالح إىل يد معارضيها وخاصة 

حزب العمال الكردستاني.
وأعربت كل من الواليات املتحدة األمريكية 
وفرنسا عن استعدادها لتزويد حكومة إقليم 

كردستان بأسلحة حديثة.
اوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وسيعلن 
الدولة  ضد  التحرك"  "خطة  األربعاء  غداً 
اإلسالمية التي ال تتضمن إرسال جنود إىل 
للقوات  الدعم  تقديم  تلحظ  لكنها  األرض 
العراقية والكردية التي تحارب هذا التنظيم 

املتطرف.
لصحيفة  الدبلومايس  املحرر  ــرى  وي
أن  بورغر  جوليان  الربيطانية  الغارديان 
التعاون  دون  مبارش  بشكل  األكراد  تسليح 
عىل  قدرتهم  من  بالطبع  سيعزز  بغداد  مع 
الغرب  يحاول  الذي  األمر  وهو  االنفصال 
احتواءه بسبب مخاطره عىل تعزيز الطائفية 
يف املنطقة ومخاطره األكرب عىل كل من تركيا 
كردية  أقليات  تضمان  دولتان  وهما  وإيران 

بشكل كبري.
املحافظة  الرتكية  اإلسالمية  والحكومة 
بشار  السوري  الرئيس  نظام  تعادي  التي 
مجموعات  بعض  بدعم  متهمة  ــد  األس
وتنفي  تطرفا.  األكــرث  السورية  املعارضة 
لهذه  أسلحة  أي  تقديم  دائم  بشكل  تركيا 

املجموعات.
ويقول بلغاي دومان، من مركز الدراسات 
إن  أنقرة:  يف  األوسط  للرشق  االسرتاتيجية 
إمداد البيشمركة بمساعدات عسكرية، لن 
يمثل أي مشكلة بالنسبة لرتكيا، ويضيف: 
إن العالقات بني تركيا واإلدارة الكردية جيدة" 

"كتهديد"،  األكراد  قوة  لنمو  ينظر  أحد  وال 
لألكراد  العسكرية  الرتسانة  تحسني  ألن 
تحديا  يشكل  ال  الذاتي،  الحكم  منطقة  يف 

خطريا عىل التفوق العسكري لرتكيا.
ويشكل سعي واشنطن إىل تكوين ائتالف 
إحراجاً  اإلسالمية  الدولة  ضد  واسع  دويل 
لرتكيا التي يحتجز متطرفني إسالميون 49 
من مواطنيها يف املوصل منذ سيطرتهم عىل 

املدينة يف التاسع من يونيو املايض.
حسب  املجاورة،  الــدول  بعض  تريد  وال 
جامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذ  سيدر، 
قوية  كردية  قوات  هناك  تكون  أن  إرفــورت، 

األكراد  تطلعات  من  يخشون  ألنهم  جدا، 
تقسيم  وبالتايل  مستقلة  ــة  دول إلنشاء 
العراق، ما قد يؤدي إىل تعزيز نفوذ املسلحني 

اإلرهابيني يف املنطقة.
وقوع  من  الخرباء  من  العديد  ويخىش 
األسلحة يف يد مجموعات إرهابية. باإلضافة 
الحزب  اقتتال بني قوات  اندالع  إىل إمكانية 
االتحاد  وقوات  الكردستاني  الديمقراطي 
يف  حصل  كما  الكردستاني،  الوطني 
يستبعده  ما  وهو  املايض.  القرن  تسعينات 
أن  يقول  ــذي  ال سيدر،  إبراهيم  الخبري 
األكراد قد "استخلصوا العربة من تطاحنات 

املايض".
ويستبعد سيدر أن تستخدم هذه األسلحة 
ألن  الغرب،  ضد  األيام  من  يوم  يف  الحديثة 
الغربي  الدعم  إىل  ماسة  حاجة  يف  األكــراد 
باإلضافة  املنطقة.  يف  مصالحهم  لتحقيق 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  فإن  ذلك  إىل 
هو حزب بتوجه ديمقراطي اجتماعي، وأما 
الحزب الديمقراطي الكردستاني فهو حزب 

محافظ معتدل، 
حسب  الحزبني،  بني  املشرتك  والقاسم 
تبقى  الكردية  "القومية  أن:  هو  سيدر، 

بالدرجة األوىل علمانية وموالية للغرب".

 تونس/وكاالت
 - قدم الهاشمي الحامدي زعيم تيار املحبة 
أمس أوراق ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقرر 
اجراؤها يف نوفمرب ليصبح بذلك أول مرشح بصفة 
خطوات  آخر  وهي  االنتخابات،  لهذه  رسمية 
مهد  تونس  يف  الكاملة  للديمقراطية  االنتقال 

انتفاضات الربيع العربي.
وتستعد تونس إلجراء انتخابات برملانية يوم 
26 أكتوبر والجولة األوىل لالنتخابات الرئاسية يف 
23 نوفمرب بعد ثالث سنوات من اندالع انتفاضة 
زين  السابق  الرئيس  بحكم  أطاحت  شعبية 

العابدين بن عيل.

الرتشح  ــاب  ب رسمية  بصفة  ــس  أم وفتح 
الرتشح  باب  أغلق  بينما  الرئاسية  لالنتخابات 

لالنتخابات الربملانية األسبوع املايض.
والهاشمي الحامدي زعيم تيار املحبة مقيم 
يف لندن منذ أكرث من 20 سنة حيث يدير مشاريع 

إعالمية.
ويف انتخابات 2011م حقق تيار املحبة الذي 
حل  حني  مدوية  مفاجأة  الحامدي  يتزعمه 
االنتخابات  يف  النهضة  وراء  الثاني  املركز  يف 

الربملانية.
وقدم النائب عن تيار املحبة سعيد الخرشويف 
الحامدي  الهاشمي  ترشح  طلب  أمس  صباح 

مؤسس ورئيس تيار املحبة لالنتخابات الرئاسية 
وأودعه لدى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

وأعلن الحامدي الذي لم يزر تونس منذ أكرث 
من 20 عاما أنه سيعود لبلده لقيادته إذا أشارت 

النتائج إىل فوزه يف االنتخابات الرئاسية.
بحركة  قياديا  كان  الذي  الحامدي  ويعول 
يف  منها  يخرج  أن  قبل  اإلسالمية  النهضة 
تسعينات القرن املايض عىل أعضاء تيار املحبة 

يف إدارة حملته االنتخابية يف تونس.
..بتزكية  "أترشح  بيان:  يف  الحامدي  وقال 
الذي  الواسع  الشعبي  ..وبالتأييد  شعبية 
حصلت عليه يف انتخابات 2011م، وذلك من أجل 

تأمني دفرت معالجة لكل التونسيني والتونسيات 
املحرومني منه، ومنحة بحث عن العمل لنصف 
التنقل املجاني  العمل، وحق  مليون عاطل عن 
ترعى  متخصصة  وزارة  وإنشاء  للمتقاعدين، 

مصالح العمال التونسيني يف الخارج".
وتعهد الحامدي أيضا "بالدفاع عن الفالحني 
والطبقة الوسطى الذين أرهقهم االرتفاع املستمر 
يف تكاليف املعيشة، ومن أجل تمثيل التونسيني 
مصدرا  اإلسالم  العتماد  املؤيدين  والتونسيات 

للترشيع، وجميع املواطنني".
بــارزون  مرشحون  يخوض  أن  املتوقع  ومن 
قائد  الباجي  السابق  الوزراء  رئيس  بينهم  من 

املرزوقي  منصف  الحايل  والرئيس  السبيس 
ورئيس املجلس التأسييس مصطفى بن جعفر 
ورئيس تيار املحبة الهاشمي الحامدي ونجيب 
وحمة  الجمهوري  بالحزب  القيادي  الشابي 
االنتخابات  الشعبية  الجبهة  زعيم  الهمامي 

الرئاسية.
وأعلنت حركة النهضة اإلسالمية أبرز األحزاب 
انتخابات  تخوض  لن  أنها  البالد  يف  السياسية 
الرئاسية بدعوى أنها ال ترغب يف السيطرة عىل 
كل املنافسات يف خطوة قد تعزز انفتاحها عىل 

املعارضة العلمانية بعد االنتخابات املقبلة.

ــن ألحد إغفال  ــة األمر ، ال يمك يف حقيق
ــؤون  الدور اإليراني املؤثر والفاعل يف ش
املنطقة العربية ، إذ أن من حقها – أسوًة 
ــات التأثري   ــة – أن تمتلك إمكان بأية دول
ــا  ــم طموحاته ــا ورس ــرض أجنداته لف
ــا  ــاً ملصالحه ــتقبلية وفق ــة واملس اآلني
ــة والقومية وبناًء عىل مرشوعها  الوطني

الذي قد يتقاطع مع أخرى يف املنطقة .
ــإن  ــة ف ــواهد امللموس ــن الش ــات م ــاً للمرئي ووفق
ــرد نكتة  ــد مج ــم يع ــي ل ــدد اإليران ــد التم تصاع
ــمجة وإنما بات حقيقة  ماثلة يمتد تأثريها من  س
لبنان مروراً بالتدخل يف سوريا والعراق اىل إحياء 
مرشوعها القديم يف اليمن فضًال عن محاولة تغيري 
ــقيق ..  خارطة األوضاع داخل دولة البحرين الش
وغري ذلك من الوقائع التي تؤكد جدية الخيارات 
اإليرانية يف هذا الصدد ، سواًء يف تعزيز نفوذها أو 

يف تعميم اسرتاتيجيتها الكربى يف املنطقة .
ــاوض الغرب  ــإن طهران تف ــد ف وبالتأكي
ــنطن ))يف مرشوعية  ــداً ((واش وتحدي
ــاعيها  تلك الخيارات وذلك يف إطار مس
ــازات  ــىل امتي ــول ع ــل الحص ــن اج م
ــوة  ــماح بأن تصبح دولة نووية أس الس
بجارتيها الهند وباكستان وإرسائيل يف 
ــط .. وهي خطوة -  منطقة الرشق األوس
ــوف تضع إيران أمام  إذا ما تحققت – س
ــتحقاقات ازدياد نهم نخب الحرس  اس
ــن التصعيد  ــاه املزيد م ــوري يف اتج الث
األوضاع يف املنطقة ، األمر الذي سيدفع 
ــك – إىل  ــرى – دون ش ــراف األخ باألط
ــووي بما  ــالح الن ــالك الس ــة امت محاول
ــعودية و  ــة الس ــة العربي ــك اململك يف ذل
ــار أن ذلك جزء من منظومة  مرص باعتب
التوازن النووي يف هذه املنطقة الحيوية 

من العالم .
ــعى اإليرانيـ  سواًء  لذلك ال غرابة أن يقابل املس
ــالح أو يف  ــة امتالكها لهذا الس ــاه مرشوعي يف اتج
ــيـ  بالتحفظات  ــا الخارج ــيع دائرة نفوذه توس
ــية  ــاً من دبلوماس ــو أحيان ــي ال تخل ــة الت الدولي
ــاد  ــن ازدي ــث ع ــد الحدي ــة عن ــة وبخاص املرون
ــداده يف أجزاء عديدة من  خطر((داعش ))وامت
ــو األمر الذي يمكن طهران  جغرافيا املنطقة .. وه
ــتقبيل رغم  ــذ مرشوعها املس ــن النجاح يف تنفي م
ــىل امتالكها ملثل هذه  ــك التحفظات الدولية ع تل

الطاقة.
يف  ــرية  الخط ــات  التداعي ــذه  ه وإزاء 
دول  ــتوى  مس ــىل  ع ــن  الراه ــهد  املش
ــا  ــىل نخبه ــن أن تتح ــد م ــة ، الب املنطق
ــية بقدر كبري من الحكمة وهي  السياس
ــع ايران  ــف العالقات م ــع مل ــل م تتعام
ــة ، إذ  ــة واملوضوعي ــن الجدي ــري م بكث
ــتجدات الخطرية فتح  تتطلب هذه املس
ــرتك  نوافذ الحوار والبحث جدياً يف املش
ــور التواصل بروح متحررة  إلقامة جس
من عقد املايض .. وبالتايل وضع املنطقة 
ــة عوضاً عن  ــياقات إيجابية بديل يف س
ــم القائمة  ــات التأزي ــكام إىل رهان اإلحت
ــارات  ــذه الخي ــكام إىل ه .. باعتباراإلحت
ــة أي طرف  ــون يف مصلح ــرة لن يك املري
ــتوعب قادة  من أطراف األزمة .. فهل يس
ــأزق الذي يركضون  دول املنطقة هذا امل
إليه والبحث عن حلول ممكنة للخروج 
ــرتار  ــف ؟ أم أن اج ــل التكالي ــه بأق من
ــيكون طاغياً  ــات ثقافة املايض س رصاع
ــهد السجال الراهن .. وعندها لن  يف مش

ينفع الندم .

العالقات العربية - 
اإليرانية  إىل أين
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زعيم تيار المحبة أول المرتشحني 

فتح باب الرتشح  رسميًا لالنتخابات الرئاسية التونسية

لندن/اف ب 
التأييد  حجم  مــن  للحد  سعيا 
ايام  عرشة  قبل  اسكتلندا  الستقالل 
من االستفتاء عىل تقرير املصري تعد 
الحكومة الربيطانية بمنح هذا االقليم 
سلطات جديدة وال سيما عىل صعيد 

امليزانية.
تقدم  لــلــرأي  استطالع  وكشف 
منذ  االوىل  للمرة  االستقالل  مؤيدي 
تراجع  اىل  ادى  ما  بنقطتني،  اشهر 
الجنيه االسرتليني اىل ادنى مستوى 
له منذ عرشة اشهر ازاء املخاوف من 
تحول تفكك املمكلة املتحدة املستمر 

منذ 300 عام اىل احتمال واقع.
افضل"  "معا  حملة  زعيم  وشدد 
اليستري دارلينغ عىل ان استطالعات 
لكنه  الوحدويني  تقدم  تظهر  اخرى 
قبل  شــديــدة"،  "املنافسة  بــأن  اقــر 

االستفتاء املقرر يف 18 سبتمرب.
وذكر دارلينغ وزير املالية الربيطاني 
السابق الذاعة "بي بي يس": "نحن 
شخص  الي  يمكن  ــع  وض يف  اآلن 
ميزان  كفة  يميل  ان  اسكتلندا  يف 
االستفتاء. لكنني واثق من انتصارنا".
ينرشوا  ان  الوحدويون  وينوي 
العطاء  عمل"  "خطة  االسبوع  هذا 
اسكتلندا سلطات جديدة مع الكشف 
سلطات  ومنحها  اعمال  جدول  عن 

اوسع لجهة الرضائب واالنفاق.
كبار  سياسيون  سيشارك  كما 
بينهم  املــعــارض  العمال  ــزب  ح يف 
غــوردون  السابق  الحكومة  رئيس 
بأن  اشارات  وسط  الحملة  يف  براون 
لالستقالل  املتزايد  انصارهم  دعم 
يف  النتيجة  تقارب  يف  السبب  هو 

االستطالع.
االسكتلندي  الوزراء  رئيس  وحذر 
اليكس ساملوند زعيم الحزب الوطني 
املؤيد لالستقالل من "حالة هلع" يف 

صفوف الوحدويني.
ستورجن  نيكوال  نائبه  ورصح 
الحملة  ان  أمــس  يس"  بي  لـ"بي 
االقل  تزال  "ال  لالستقالل:  املؤيدة 
حظا، لكن ال شك يف ان الزخم يميل 
نحو الـ"نعم". سنواصل العمل دون 
من  املتبقية  العرشة  االيــام  يف  كلل 

الحملة".
االسبوع  نهاية  استطالع  وقلب 
موازين حملة كانت تبدو حتى بضعة 
اسابيع مضت شبه مضمونة النتيجة 

بفوز الوحدويني.
واشار االستطالع الذي اجراه موقع 
اىل  تايمز  صاندي  لصحيفة  يوغوف 
لالستقالل  املؤيدين  فريق  حصول 
عىل %51 من نوايا التصويت مقابل 

%49 لفريق املعارضني.

يندرج  النقطتني  فــارق  ان  ورغــم 
يف  بــه  املــعــرتف  الخطأ  هــامــش  يف 
االستطالع، إال انه يشكل تطورا مهما 

بحسب بيرت كيلرن رئيس يوغوف.
وكتب كيلرن عىل مدونته ان "حملة 
معسكر  فقط  تقتحم  لم  املؤيدين 
حربا  ايضا  تشن  بل  الوحدويني 

خاطفة".
وتــصــدرت نــتــائــج االســتــطــالع 
أمس  الصادرة  الربيطانية  الصحف 
نفسه  العنوان  حملت  وغالبيتها 

"عرشة ايام فقط النقاذ االتحاد".
حيال  املتزايد  الغموض  وازاء 
السكتلندا  محتمل  استقالل  تاثري 
يف  بما  الربيطاني  االقتصاد  عىل 
الجنيه  استخدامها  استمرار  ذلك 
ما  اىل  العملة  تراجعت  االسرتليني، 
دون 1,62 دوالرا يف مداوالت أمس ، وهو 

ادنى مستوى منذ نوفمرب.
اىل  الجنيه  تراجع  اليورو،  وازاء 
80,26 بنسا، وهو ادنى مستوى منذ 

ثالثة اسابيع.
التي  املالية  املؤسسات  تاثرت  كما 
تتخذ من اسكتلندا مركزا لها عند بدء 
املداوالت مع تراجع اسهم رويال بنك 
اوف سكوتالند ولويدز بانكينغ غروب 

وستندارد اليف باكرث من 2 %.
الضغوط  الرأي من  وزاد استطالع 

الربيطاني ديفيد  الوزراء  عىل رئيس 
ــراء  ــق عــىل اج ــذي واف كــامــريون ال
لالنتقاد  تعرض  انه  إال  االستطالع 
البقاء  كافية  جــهــود  بــذلــه  لــعــدم 

اسكتلندا ضمن االتحاد.
وسائل  تقارير  بعض  وتشري 
السياسيني  بعض  ان  اىل  ــالم  االع
يف  يتباحثون  املحافظ  حزبه  يف 
الحكومة  عن  الثقة  حجب  طلب 
يف  االستقالل  مؤيدي  فوز  حال  يف 

االستفتاء.
ال  ان  عىل  شــدد  كــامــريون  ان  إال 
عىل  وسيظل  االستقالة  يف  لديه  نية 
موعد  حتى  املحافظ  الحزب  رأس 

االنتخابات العامة املقبلة يف مايو.
االسبوع  نهاية  كامريون  وامــىض 
مقرها  يف  الثانية  اليزابيث  امللكة  مع 
باسكتلندا  ــورال  ــامل ب يف  الصيفي 
حيث تباحثا عىل االرجح يف موضوع 

االستفتاء.
الحياد  امللكة  التزمت  رسميا، 
عنها  نقلت  الصحف  بعض  ان  مع 
انفصال  الحــتــمــال  "صــدمــتــهــا" 

اسكتلندا عن االتحاد.
من جهته، حذر رئيس بلدية لندن 
مقال  يف  جونسون  بوريس  املحافظ 
االستقالل  ان  مــن  ــس  أم صــحــايف 

سيكون "كارثة تامة لهذه البالد".

نتيجة تقدم مؤيدي االستقالل

بريطانيا تتعهد بمنح اسكتلندا املزيد من الحكم الذاتي


