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تـعهـدوا بالـتعـاون في متـابعـة تنـفيذ
تلك التعهدات وطرحوا خارطة طريق
لــذلك مـؤكــدين االسـتـمــرار بـاحلـوار
بـ إقـلـيم كـردسـتـان وبـغـداد). وكان
اضي العبادي قد استقبل اخلميس ا
الـوفـد الذي كـان قد وصل إلى بـغداد
مـساء األربـعاء. وفي لـقاء آخـر بحث
نـــائب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة نــوري
الكي مع الوفد مستجدات األوضاع ا
ـــركــز ـــســـائل الــعـــالـــقــة بـــ ا  وا
ـالــكي خالل الــلـقـاء واإلقــلـيم.واكــد ا
ــشــاكل الــعــالــقــة (أهــمــيـــة إنــهــاء ا
ـــوجب الــدســتـــور وتــأمــ رواتب
مـــوظـــفي االقـــلــيم  وجتـــاوز حـــالــة
ـا يـجـنب الـشـعب الـعراقي الـتـوتـر 
بـجميع مـكوناته اَي خطـر أو تهديد)
مـــــشــــددا عــــلـى (ضــــرورة اال يــــدفع
ـــواطـن الـــعـــراقي ثــــمن اخلالفـــات ا
الـسـيـاسـية).من جـانـبه أعـرب الـوفد
الـكي (الداعـمة ـواقف ا عن امـتـنانه 
إلنــهــاء مــعــانــاة الــشــعب الــكــردي).
بــدوره أكــد الــعــبــادي أن حــكــومــته
تـــســــعى لـــتـــأمـــ رواتـب مـــوظـــفي
كـردسـتـان بعـد الـتدقـيق مـشـيراً إلى
أن (مـا قـامت به احلـكـومـة االحتـادية
هـــو في صـــالح مــواطـــني اإلقـــلــيم).
وجــاءت تـصـريـحــات الـعـبـادي خالل
اســـتـــقــبـــاله الـــقـــيـــادي في االحتــاد
الــــوطـــنـي الـــكــــردســـتــــاني بــــافـــيل
ـاضي.وجرى الـطـالـبـاني اخلـمـيس ا
خـالل الـــــلـــــقـــــاء (بـــــحث األوضـــــاع
الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة واحلـفاظ عـلى
وحـدة الـبـلـد وتـأمـ رواتب مـوظـفي
اإلقـلـيم وحل االشـكـاالت العـالـقـة ب
ـركـز واإلقـلـيم عـبـر الـدسـتـور). الى ا
ذلك اسـتقبل رئيس اجلـمهورية فؤاد
مـعـصـوم في بـغـداد بـافل الـطـالـباني
حـيث جـرى تـأكـيـد أهمـيـة اسـتـئـناف
قـنـوات الـتـواصل بـ بـغـداد واربـيل
.وقـال بيان رئاسي تـلقته (الزمان) ان
مـعـصـوم استـقـبل الـطالـبـاني(وجرى
خالل الــلـقــاء الـتــعـبـيــر عن احلـرص
عـــلى أهــمـــيــة اســـتــئـــنــاف قـــنــوات
الـتـواصل واحلـوار والتـفـاهم مـا ب
احلـكومة االحتـادية وحكـومة اإلقليم
و تـــأكــيـــد أن هـــذا هــو األســـلــوب
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أكــد الـوفــد الـكــردي الـذي زار بــغـداد
مــؤخــراً تـــلــقــيه تــأكــيــدات بــصــرف
احلــكـومـة االحتـاديـة رواتب مـوظـفي
االقـليم فيـما أفاد مـصدر حكومي في
اقـــلـــيم كـــردســـتـــان بـــأن جلـــنـــة من
احلــكـومــة اإلحتـاديــة سـتــزور أربـيل
ـوظـف في لـلـتبـاحث بـشأن رواتب ا
وزارتي الـصحة والتـربية في االقليم.
ـعارض حلكـومة اإلقليم وقـال الوفد ا
ـمـثل بـحـركـة الـتغـيـيـر واجلـمـاعة وا
اإلسـالمــــيــــة والــــتــــحــــالـف من اجل
ــقــراطــيــة والــعــدالــة في بــيـان الــد
مــشــتــرك امس الــســبت عـن انــتــهـاء
زيـارته لـبـغـداد انه الـتـقى الـرئـاسات
الــــثـالث والــــقــــوى الــــســــيــــاســــيـــة
االخـرى.وأشـار الـبـيـان الـى ان الـوفد
اكـد في جمـيع االجـتمـاعات ( ضرورة
ـستـحقات وظـف وا صـرف رواتب ا
ـالية للفالح ومـستحقات وحقوق ا
ـواقف قـوات الــبـيـشـمـركـة وانـهـاء ا
ــعــاديــة لــقــضــاء طــوز خــورمــاتــو ا
ومـحـافـظة كـركـوك ونـاحيـة سـركران
تنـازع عليهـا) مضيفاً ان ـناطق ا وا
(مــوضــوع اجــراء انــتــخــابــات حــرة
ونـزيـهـة وعـمـلـيـة الـتـداول الـسـلـمي
لـلـسـطلـة في كـردسـتان والـعـراق كان
مـحورا اخر لالجتماعات مع احلفاظ
عـــــلى كــــيـــــان اإلقــــلـــــيم وحـــــقــــوقه
الـــدســتـــوريـــة).وأفــاد الـــبــيـــان بــأن
ـسؤول العراقي الكبار وزعماء (ا
الـقـوى السـيـاسيـة عبـروا عن دعـمهم
ـشـتـرك).وبـحـسب ـطـالـبـات الـوفـد ا
الــبــيــان فــان رئــيـس الــوزراء حــيـدر
الــعـبــادي (اكـد الـتــزامه بـدفع رواتب
سـتحقات ـوظف في كـردستان وا ا
ــالـيـة لـلــفالحـ وتـعــهـد بـتــنـفـيـذ ا
اخلــطــوات الـتي تــخص هــذا اجملـال
بـــعـــد تــدقـــيق لـــوائح أولـــئك الـــذين
يـتـقـاضـون الـرواتب) مـشـيرا الى ان
(الـتـبـاحث مع الـعـبادي أيـضـا بـشأن
ناطق انهاء األوضاع التي تشهدها ا
ـتنـازع عليـها).وبـحسب البـيان فإن ا
(رئـيس اجلمـهوريـة ونائـبه ورئيس
مجلس النواب  والزعماء السياسي

UI¡∫ رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل لقائه في بغداد وفد اقليم كردستان 
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 نــفت قـيـادة احلـشـد الــشـعـبي بـشـكل
قـاطع صحة ما تردد عن عزم احلكومة
حـل هـيـئـة احلـشد   مـوضـحـة  ان مـا
يـجـري بـهذا الـشـأن هـو اعادة تـنـظيم
ان  قر مـن البر وفق قـانون احلشـد ا
فـيـمـا  افـاد خـبـيـر الـعـسـكـري بـتـبـني
خـطة إلعـادة رسم العـقيـدة العـسكـرية
لـقوات احلـشد   مـبـينـا ان  احلكـومة
ـوجـود لـدى تــعـتـزم سـحب الــسالح ا
ـسلـحة خـارج اطار جـمـيع الفـصائل ا
الــقـانـون. وقــال الـقـيــادي في احلـشـد
كـــر الـــنـــوري لـ(الـــزمـــان)  امس ان
(احلـشد الـشعـبي قوة رسمـية تـشكلت
عـلى وفق القوان النافذة ولها جميع
احلـقوق والـواجبـات التي تـتمـتع بها
قوات اجليش وجهاز مكافحة االرهاب
ـكن حـلـهـا عـبـر تـسـريب تـقـارير وال 
اعـالمــيــة وهــمــيــة )  مــوضــحـاً ان (
رئـيس الـوزراء الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
ـسلـحة  حـيدر العـبادي يـنوي اعادة ا
تــشــكــيل هــذه الــقــوات وفـق الــنــظـام
الــعـسـكـري والــقـانـون لــكـنه ال يـنـوي
مــطـلـقــا حل احلـشـد ). وعــزا الـنـوري
تــأخـر احلــكـومــة في تـطــبـيـق قـانـون
احلـشـد  الى(انـشـغـالـهـا في مـا مضى
ـعارك ضـد تنـظـيم داعش االرهابي بـا
)  مــؤكــداً ان (جــمــيـع قــادة االحـزاب
يـؤيـدون حتـرك العـبـادي نحـو تـرتيب
اوراق احلـشـد الـشعـبي وفق الـقـانون
سلـحة  اخلارجة عن ظاهـر  ا ومـنع ا

الـقـانون ). وعن عـزم احلـكومـة سحب
الـسالح الثـقيل من احلـشد   قال ان (
سـالح احلـشــد هــو بــاالصل هــو بــيـد
الـدولة واحلكومة واحلديث عن سحب
الــسالح امـر مــثـيـر لــلـســخـريـة ). من
جـانـبه قـال اخلـبـيـر الـعـسـكـري عـمـاد
عـــلــو لـ (الـــزمــان)  امس ان ( هـــيــئــة
احلــشــد الـشــعـبي تــعــمل وفق االطـار
وجب تشريع اقره مجلس الـقانوني 
الــــنـــواب عـــام  2017 بــــعـــد اصـــدار
احلـكومـة امراً ديـوانيـاً في عام 2016
بـــصـــرف  رواتب مـــقـــاتـــلـي احلـــشــد
الـشـعـبي وحقـوق الـشهـداء عـلى غرار
ـسلـحة) مـا تتـمـتع به بقـية الـقوات ا
مــوضــحًــا ان (هـذا االمــر يــعــني عـدم
امـكانية حل احلشـد اال بتشريع قانون
نـــيــابـي يــتـــضـــمن حــلـه ). وتــابع ان
(احلـكــومـة تـسـتـعـد لــتـنـظـيم احلـشـد
الـشعبي وفق اطار العقـيدة العسكرية
ـتــبـعـة في قـوات اجلـيش والـشـرطـة ا
تـطـوع  من كـبار واعـادة  الـنظـر بـا
الــسـن او الــراغــبــ في الــعــودة الى
حـياتـهم الطـبيعـية بـعد  ان لـبوا نداء
ـــرجــعــيــة فـي اجلــهــاد الـــكــفــائي) ا
مــشــيــراً الى ان (الــعــبــادي يــســتــعـد
خلــوض صـولــة  لـســحب الـسالح من
ــســلـــحــة غــيــر جــمـــيع الــفــصـــائل ا
ـــنـــضــويـــة في احلـــشــد الـــشـــعــبي ا
سلحـة  لدعم السلم االهلي والـقوات ا
ـسلـحة من تـطبيق ولـتمـك الـقوات ا
الــقــانــون وفــرض االمن ) (تــفــاصــيل
ص2). وأفـادت رويـتـرز في تقـريـر بأن

الـــعـــبـــادي يـــتـــجـه الى(كـــبح نـــفـــوذ
الـفـصائل الـشـيعـية الـتي سـاعدته في
ـــة بــتـــنــظـــيم داعش) إنـــزال الــهـــز
مـــؤكــدة انه يــتــعـــرض لــضــغــوط من
حلفائه في الغرب لتنفيذ هذه اخلطوة
ورهن مــســيــرتـه الــسـيــاســيــة بــذلك.
ـــهــمـــة (لـن تـــكــون ولـــفـــتت الـى ان ا
ـسـلـحة الـسـهـلـة  فـأغلـب الفـصـائل ا
ــنـضــويـة حتـت لـواء قــوات احلـشـد ا
الــشـعــبي دربـتــهـا إيــران وتـقــدم لـهـا
الــدعم ولــذلك فــإن الـعــبــادي يـخــاطـر
بـإغضاب أقـوى طرف إقلـيمي يدعمه).
وجــاء في الــتــقــريــر ان عـدد مـن قـادة
الـفـصـائل يعـتـزمـون ترشـيح أنـفـسهم
أمـــام الــــعـــبـــادي فـي االنـــتـــخـــابـــات
ـانيـة في أيار وحـذر بعـضهم من الـبر
أنــهم سـيــقـاومــون مـحــاوالت تـفــكـيك
الــفـصــائل.وقـالـت مـصــادر عـســكـريـة
واســتـخــبـاراتــيـة إن خــطـة الــعـبـادي
تـقضي باستعادة األسلـحة الثقيلة من
الــفـــصــائل وتــقــلـــيص أعــدادهــا إلى
الـنصف.ويتـولى اجليش حالـيا حصر
أسـلحة احلشد الـشعبي مثل العجالت
ــدرعــة والـدبــابـات الــتي ســلــمـتــهـا ا
احلــــكـــومــــة لـــلــــفـــصــــائل حملــــاربـــة
داعـش.وتـقـضي اخلــطـوة اآلتــيـة بـأن
يــصـدر الـعـبـادي أمــرا لـقـادة اجلـيش
والـشرطة بتسـلم تلك األسلحـة الثقيلة
بــحــجــة إصـالحــهــا. وقــال مــصـدران
عــسـكـريــان إن وزارة الـدفـاع ســتـقـوم
ن تزيد قاتل  بـعد ذلك باستبعـاد ا
ــطـلـوبـة وكـذلك أعــمـارهم عن الـسن ا

غـيـر الالئـقـ بـدنـيـا.وقـال ضـابط في
اجلـيش برتبة عـقيد أطلـعه قائده على
اخلـطة إن (اخلـطة ستـنفذ بـحذر ودقة
ــنع أي رد فــعل سـلــبي من شــديــدين 
قــادة احلــشــد الــشــعـبـي).وأضـاف (ال
ـكن أن نحـتفظ بـجيش ثـان في دولة
واحـدة وهـذا هـو الـهـدف الـرئـيس من
اخلــطـة).وسـتــتـابع ايــران والـواليـات
ـتـحـدة اخلـطـة عن كـثب. فـالـفـصائل ا
مـن أوراق الـنفـوذ الـعـديـدة إليـران في
الـعراق في ح أنها تمثل تذكارا حيا
تـنامي في لـواشـنطن بـنفـوذ طهـران ا
الـــشــــرق األوسط.وقـــال مـــســـتـــشـــار
سـياسي مقـرب من العـبادي إن االخير
يـتعـرض لـ(ضغـوط هائـلة) من الـغرب
واحلــلــفـاء اإلقــلـيــمــيـ الــسّــنـة حلل
ــة داعش.وأكــدل احلـــشــد بــعــد هـــز
ـسـتـشـار مـشـتـرطـا عـدم الكـشف عن ا
هـويته ان (الـعبـادي يتـلقى رسائل من
احلــــلــــفــــاء في احلــــرب عــــلى داعش
يشجعونه على تفكيك احلشد الشعبي
ــواصــلــة دعـمــهم في ــثــابــة شـرط 
ـة هاتفـية الـشهر ـستـقبل).وفي مـكا ا
ـــاضي شــجع الـــرئــيس الـــفــرنــسي ا
ـــانــويل مـــاكــرون الــعـــبــادي عــلى إ
تــــســــريح احلــــشـــد عــــلى حــــد قـــول
ـستشـار الذي  إطالعه على ما دار ا
ـــة.وقـــال نــــائب من حـــزب ـــكـــا فـي ا
الـدعوة الـذي ينتـمي إليه الـعبادي إنه
بـعـد سـحق داعش في الـعراق سـيـجد
الــعـبـادي صــعـوبـة أكــبـر في حتـاشي
الــتــضـيــيق عــلى الــفــصـائل.ورأى ان

(الــعـبـادي سـيـسـتـجــيب لـلـضـغط من
حـلـفـائه الـغـربيـ واخلـلـيـجـي حلل
احلـشـد الـشـعبي بـالـقـول إنه احـتاجه
حملــاربــة داعش أمــا اآلن فـقــد انــتـهى
داعـش ولم تــعــد هــنـاك حــجـج أخـرى
لـلـحـفـاظ علـى احلشـد الـشـعـبي).وقال
نـــائب مـــقـــرب من رئـــيس الــوزراء إن
الــــعـــــبــــادي عــــلـى أي حــــال ال يــــثق
بـــاإليـــرانــــيـــ إذ أن حـــلـــفـــاءهم من
الــفـصــائل يـتــصـرفــون وكـأنــهم دولـة
داخـل الــدولــة.واوضح ان (الــعــبــادي
يــرى أن الـدعم مـن الـغــرب والـواليـات
ـتـحدة والـدول العـربيـة اإلقلـيمـية ال ا

غـنى عنه جلعل العراق أكثر استقرارا
ـسـتـقبل).غـيـر أن قادة الـفـصائل في ا
يـقولـون إن احلشـد الشـعبي ادى دورا
ـة داعش ويـرى عـلي رئــيـسـا في هـز
احلــسـيـني من كــتـائب اإلمـام عـلي ان
تـــســـريح احلــشـــد ســـيــكـــون (خـــطــأ
كــبـيـرا).ويــضـيف (عـنــدنـا ماليـ من
األنـصار الذين سيدافعون عن حقوقنا
ضـد أي محاولة الستهدافنا).ومع ذلك
قـال ضـابط في اخملـابـرات الـعـسـكـرية
ـكتب بـرتبـة عقـيد عـلى صلـة وثيـقة 
سلحة إن جلنة رئـيس أركان القوات ا
مـــشـــتـــركـــة من اجلـــيش والـــشـــرطــة

وأجـهزة اخملـابرات سـتتـولى مراجـعة
عـدد مـقـاتـلي احلـشـد الـشـعـبي وتـقدم
تـوصـيـات لـلـعـبـادي الـذي سـيقـرر من
يـبـقى ومن يـتـقـاعـد. كـمـا أن الـعـبادي
ســـيـــأمـــر قــــادته بـــإعـــادة هـــيـــكـــلـــة
قــواته.وقــال ضــابط آخـر فـي اجلـيش
بـرتـبة عـقـيد أيـضـا إن جمع األسـلـحة
الـثـقـيلـة من الـفصـائل لن يـكـون سهال
ــقـرات ألنــهــا تـســيـطــر عــلى مــئـات ا
ـعــسـكـرات بل ومــخـازن األسـلــحـة وا
ومـصانع الـصواريخ الـصغيـرة. ويعد
نــــزع سالح الــــفـــصــــائل مـن أصـــعب
الـتحديات التي تواجه العبادي  فهي
عــمــومـا أكــثـر كــفــاءة من قـوات األمن
الــعـــراقــيــة وفي كــثـــيــر من األحــيــان
تـتحـدى بغـداد بدعم طـهران.كـما أنـها
رجع الـديني االعلى بـاركة ا حتـظى 
علي السيستاني.وتقول مصادر أمنية
ومــحـلـلـون إن أي مــحـاولـة من جـانب
الـعـبادي إلسـكات احلـشد الـشعـبي قد
تــأتي بــرد فـعل عــكــسي من الــشـيــعـة
الـذين يتـوقعون أن حتـميهم الـفصائل
فـي حالـة جتـدد الصـراع الـطـائفي في
الـعـراق.وقـد يؤدي أي رد فـعل عـكسي
إلـى انـــتـــخـــاب حتـــالف من األحـــزاب
ـدعـومـة من إيـران بـعدد الـسـيـاسـية ا
ـان للـقضـاء على كـاف من مقـاعد الـبر
مـحـاولة الـعـبادي الـفوز بـواليـة ثانـية
عـــلـى رأس احلــكـــومـــة.وقـــال جـــاسم
الــــبــــهــــادلـي اخلــــبــــيــــر في شــــؤون
ـســلـحـة في اجلــمـاعــات الـشـيــعـيــة ا
بـغداد إن جنـاح العـبادي في مـواجهة

األمــثل الـذي ال بــد مـنه لالنــتـهـاء من
ــــشـــكالت الــــعـــالــــقـــة عــــلى أسس ا
الــدســتـور). في غــضــون ذلك  كـشف
مـصـدر حـكـومي في االقـلـيم امس عن
قـــــرب زيــــارة وفــــد مـن احلــــكــــومــــة
االحتـاديـة الى أربيل لـلتـباحث بـشأن
.وقالت عـضو اللجنة ـوظف رواتب ا
ـشـكلـة لـهذا الـغـرض ب ـشـتركـة ا ا
بـــغـــداد وأربـــيل فـــيـــان مـــحــمـــد في
ـقـرر ان يـزور وفـد تــصـريح ان (من ا
من حـــكــومــة بــغــداد مـــديــنــة أربــيل
بــخــصــوص رواتب مـوظــفي وزارتي
الــصــحــة والــتــربـيــة واالطالع عــلى
ــعـدة واخلــاصـة بــأسـمـاء الــلـوائح ا
) مـشـيـرة مــوظـفي هـاتـ الــوزارتـ
الى (عـدم حتـديـد مـوعد نـهـائي لـهذه

ــقــرر ان الـــزيــارة) مــؤكــدة ان (من ا
ـثــلي الـوزارتـ يــبـحث الــوفـد مع 
). واوضحت وظـفـ مـسـألـة رواتب ا
ان (عـــمل الــلـــجــنــة يـــقــتـــصــر عــلى
االشــــراف فــــقط) مــــشــــيــــرة الى ان
ـرسـلـة تـتـألف من خـمـسة (الـلـجـنـة ا
اشـــخــاص من بـــيــنـــهم مــســـتــشــار
لــلــعـبــادي ووكــيل وزيــر الـتــخــطـيط
االحتــــادي ومــــديــــرون عــــامــــون في
وزارتـي الــــصـــــحـــــة والـــــتـــــربـــــيــــة
).وكــان مــقــرر الـلــجــنـة االحتــاديــتـ
ـالـية الـنيـابـية احـمـد حاجي رشـيد ا
قـد اكـد عزم احلـكومـة االحتاديـة على
صــــــــــــــرف رواتـب مــــــــــــــوظـــــــــــــفـي
االقـــلــيم.واوضح ان الـــعــبــادي وعــد
بــــارســـال رواتب وزارتـي الـــصـــحـــة

والـــتـــربـــيــة بـــعـــد تـــدقـــيق اســـمــاء
.واضـاف انه ( حـال وصول ـوظـفـ ا
مكن رواتب موظفي الوزارت فمن ا
لـبـقـيـة الـوزارات ان تـتـسـلم رواتـبـها
مـن احلـكــومــة االحتـاديــة). من جــهـة
اخـــرى تــســـلم رئـــيس وزراء إقـــلــيم
كـردستان نيجيـرفان البارزاني رسالة
ــــتـــحـــدة مـن األمـــ الـــعــــام لال ا
أنــطـــونــيــو غــوتــريس اكــد االخــيــر
ــســائل الــعــالــقــة بـ خاللــهــا أن (ا
بـغداد وأربيل ينبغي أن حتل بالطرق
الـــســـلـــمـــيــة مـن خالل مـــفـــاوضــات
ســيـــاســيــة عــلـى اســاس الــدســتــور
الــعـراقـي) داعـيــا كال اجلـانــبـ الى
(اتــخـاذ اخلــطـوات الالزمـة لــتـهــيـئـة
ـكن أن جتـري فـيـهـا بـيــئـة مـواتـيـة 

مـفــاوضـات حـقـيـقـيـة). الى ذلك دعـا
الــبـارزاني انــقـرة الى ان تـؤدي دورا
إيــجـابـيــا حلل اخلالفـات بــ بـغـداد
وأربـيل بـوصـفهـا من الـدول اجملاورة
ـهـمة لـكردسـتان والـعراق  بـحسب ا
بـيـان حلـكـومـة االقـلـيم قـال ان دعوة
الـــــبـــــارزانـي جـــــاءت خالل لـــــقـــــائه
بـالقـنصل الـتركي اجلـديد لـدى أربيل
هــاكــان كــاراجــاي الــذي اكــد بـدوره
(اســـتـــعــــداد بالده لـــلـــتـــعـــاون حلل
ــشــاكل بــ بــغــداد وأربــيل). عــلى ا
صـعيـد آخر وصل نائب االمـ العام
لـالحتـــاد الـــوطـــني الــــكـــردســـتـــاني
كــوســرت رسـول مــســاء الـســبت الى
الــسـلـيــمـانــيـة قـادمــاً من الـعــاصـمـة
البريطانية لندن بعد رحلة عالجية .
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وصـف مـحــلل ســيـاسـي االتـهــامـات
االيـرانيـة إلقلـيم كردسـتان بـالظـلوع
في حتريك االحتجاجات االخيرة في
ايـــران بــأنــهـــا تــدخل فـي الــشــؤون
الـــداخــلــيـــة  مــشـــيــراً الى ان هــذه
االتـهامات تأتي في اطار رمي بعض
الـدول مسؤولية مشكالتها الداخلية
واضــطـرابــاتـهـا عــلى عـاتـق جـهـات
خـــارجـــيـــة .وقـــال مـــاجـــد زيــدان لـ
(الـــــزمــــان) أمس ان (االتـــــهــــامــــات
االيـرانـيـة لالقـليم مـا هي اال وسـيـلة
شكالت فلو كانت لـلتهرب من حل ا
احلـــكــومــة االيـــرانــيــة تـــســعى الى
االصـالح لــــبــــحـــثـت في الــــعــــوامل
الــداخــلــيــة بـعــمق اكــبــر وبــصـورة
وقف) صـحـيـحة من اجـل معـاجلـة ا
واوضح ان ( اقليم كردستان يخشى
ايــران والـدول اجملــاورة الـتي سـبق
عابـر احلدودية مع لـها  ان أغلـقت ا
االقــلـيم. وقـد دفع االمــر بـكـردسـتـان
الـى ان تـــشـــكـــو حـــالـــهـــا الى اال
ـتحـدة للوصـول الى حل لذلك فإنه ا
ـــكن نـــفي اي تــدخـل لالقــلـــيم في
الــقــضـــايــا االيــرانــيــة ألنه يــخــشى
الـغـضب االيراني لـكـونهـا من الدول

الـــكـــبـــيـــرة). واشـــار زيـــدان الى ان
(االضـطــرابـات الـداخـلـيـة االيـرانـيـة
نـشبت فـي العاصـمة ومن ثـم امتدت
الى مـحـافـظـات اخرى وشـارك فـيـها
جـميع الـشعب االيـراني ولم تقـتصر
عـــلى مـــحــافـــظــة مـــجــاورة القـــلــيم
عقول ان كـردستان لذلك فمـن غير ا
يـكـون االقـلـيم بـصـغـر حـجمـه عامال
اسـاسيـا ورئيـسا في نـشوب احداث

وزعزعة شعب يصل عدد سكانه الى
ثـالثـة اضــعــاف الـشــعب الــعـراقي)
مــضــيـفــاً ان (اغــلب الـبــلــدان تـرمي
ـشـاكلـها الـداخـليـة على مـؤامرات
ـشـاكل االيـرانـيـة الـتي خـارجــيـة فـا
نــــــشـــــبت مــــــؤخـــــرا  حتــــــمـــــيل
ــؤامــرة امــريــكــيـة مــســؤولــيــتــهــا 
سعودية بالتعاون مع بلدان اخرى).
ورأى زيـدان ان (احلقـيقـة التي تقف
وراء الـتـظـاهرات االخـيـرة في ايران
جــاءت نــابــعــة من عــوامل داخــلــيـة
سـيـاسـيـة واجـتـماعـيـة واقـتـصـادية
ورغــبـة بـتــغـيــيـر الـنــظـام االيـراني
والــدلـيل عــلى ذلك الـشــعـارات الـتي
طـالـبت بـتغـيـير الـنـظام  االصالحي
بوصفه لم يقدم شيئا للشعب) الفتًا
الى ان (ايـران بطبـيعتـها تتدخل في
شــــؤون الــــدول االخـــرى ولــــديــــهـــا
صـداقـات مع حـزب الـله واحلـوثـي
فـــضال عن تــدخـالتــهــا في  اوضــاع
الـعــراق وسـوريـا ولـقـنـاعـة الـشـعب
االيــراني بــإنـفــاق احلـكــومـة مــبـالغ
طـائلة عـلى تلك التـدخالت فقد خرج
بـاعتصامـات تطالب بإسـقاط النظام
بـعـد ان كانت الـشعـارات اقـتصـادية
حــــيث ســــبــــبت االزمــــة انــــهــــيـــاراً
جــمـاهـيـريـاً لـفــئـات واسـعـة تـعـيش

حتـت خط الــفـــقـــر وكــلـــمـــا  قــمع
تــظــاهـرة تــولّـد غــضب جــمـاهــيـري
شـعبي مكبوت) مرجحاً ان ( يتجدد
الــغـضب الـشـعــبي في اقـرب فـرصـة
بـــشــكل اعــمق واقـــوى من الــســابق
ودلـــيــلــنـــا عــلى ذلك ان تـــظــاهــرات
ــرة جـاءت الــشــعب االيـرانـي هـذه ا
ــــا كـــانت عــــلـــيه اقــــوى واعـــنف 
تـظـاهـرات عـام  2009 والسـيـمـا ان
الـتـظـاهرات االخـيـرة طـالبت بـنـظام
ـشاكل الـداخليـة بعيدا اخـر يعالج ا
عـن الــتـــدخالت في امـــور الــبـــلــدان

االخرى)
. وكـــان أمـــ مـــجـــمع تـــشـــخـــيص
مـصـلـحـة الـنـظـام في إيـران مـحـسن
رضــائي قـد اشـار الـى  أن تـفـاصـيل
ســيــنــاريــو األحــداث في إيــران (قـد
خـــطط لــهـــا في أربــيل مـن أمــريــكــا
ـنـافـقـ ومـؤيـدي الـشـاه). وزمــرة ا
وقـال رضـائي في تـصـريح امس انه
(قــبل أشــهــر عــدة عــقــد في مــديــنـة
أربـــيـل اجـــتـــمـــاع حـــضـــره مـــديـــر
العمليات اخلاصة بوكالة اخملابرات
األمـريـكـيـة سي آي اي  وهـو رئـيس
قـسـم عـمـلـيـات إيـران ومـديـر مـكـتب
قـــصي بن صـــدام وهــاني طـــلــفــاح
ـــــثل شـــــقـــــيق زوجـــــة صـــــدام و

ـنـافـقـ ـثـلــون عن ا الــبـارزاني و
ـثل عن السـعودية). وأضاف انه و
(فـي ذلك االجتمـاع  حتديـد موعد
بـدء العمـليات في إيـران في النصف
الــــثـــانـي من شــــهـــر كــــانـــون االول
ـاضي من خالل استـخدام الـفضاء ا
اإللـكتـروني وأن يتـابعـوا العـملـيات
فـي شهـري كـانـون الـثـاني وشـباط 
واسم هـذه الـعمـلـيات اسـتـراتيـجـية
ـثمـر) وتابع أن  (هؤالء الـتنـسيق ا
كــانـوا يـتـصـورون أن بـهـذه اخلـطـة
ــــدن من ـــــكن إخــــراج جـــــمــــيـع ا
سـيطرة الدولة وفي اخلـطوة التالية
يـدخـلـون األسلـحـة إلى الـبالد لـيتم
واطن وفي قـتل أعداد كبيرة من ا
ــطـاف تــطـلـب أمـريــكـا من نــهـايــة ا
مـجلس حـقوق اإلنسـان إصدار قرار
ضـــد إيــران لـــيــتـم بــعـــدهــا فــرض
عـــقــوبـــات جـــديــدة ومن ثـم يــدخل
ـرحـلـة الـثـانـيـة من ـنــافـقـون في ا ا
اخلــــطـــة) وبـــحـــسـب رضـــائي فـــإن
(جــمـيع تـفــاصـيل هـذا الـســيـنـاريـو
وضـعت في أربيل) مضيفاً انه (منذ
نـحو ثالث سنوات شارك مسؤولون
أمـــنـــيــــون ســـعـــوديـــون في جتـــمع
لـلمـنافقـ حيث  التـحضيـر لهذا

السيناريو) بحسب قوله. 
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ــانـويل ابــلغ الـرئــيس الـفــرنـسي إ
مـاكـرون نـظـيـره الـتركي رجـب طيب
أردوغــان بــتالشي فــرص انــضــمـام
تـــــركــــيــــا إلى االحتـــــاد األوربي في
الــــوقـت الــــراهن عــــارضًــــا عــــلــــيه
الــــشـــراكـــة  بــــدل اإلنـــضــــمـــام الى
األوربـي. وقال ماكرون خـالل مؤتمر
صــحـــفي مــشــتــرك مع اردوغــان في
بـاريس امس إن ثـمة مـخاوف بـشأن
حـقوق اإلنـسان مـنذ حمـلة الـتطـهير
الـتركيـة في أعقاب مـحاولة االنقالب

الفاشل في 2016.
وقــال مـاكــرون إنه (حــان الـوقت كي
نـضع حـدا للـنفـاق في التـظاهـر بأن
ثــمـة إمــكــانـيــة لـتــحـقــيق تــقـدم في
مــفـــاوضــات انــضــمـــام تــركــيــا إلى
االحتـــــاد األوربي) مــــضـــــيــــفًــــا أن
(الــتـطـورات واخلــيـارات األخـيـرة ال
تـسمح بأي تقـدم في عملـية انضمام
تــــــركــــــيــــــا إلى االحتــــــاد األوربي).
ــفــاوضــات الــتي كــانت وتــوقــفـت ا
جــاريـة فـي أعـقــاب حـمــلـة أردوغـان
بـــعــد انـــقالب تــمـــوز الــفـــاشل.لــكن
هم الـرئيس الفـرنسي قال إن ( من ا
احلـــفــاظ عـــلى الـــعالقــة مـع أنــقــرة
ا تكون هذه هي اللحظة قـريبة ور
ـنـاسـبـة لـلـسـعي خلـيـار آخـر غـيـر ا

الــعـــضــويــة الــكـــامــلــة في االحتــاد
األوربـي مثل الشراكة التي قد تربط
الـــشـــعب الــتـــركي بـــأوربـــا).واتــهم
أردوغــان االحتـاد األوربـي بـاخلـداع
وتـضييع وقت تـركيا وشدد على أن
غـالبـية األتـراك (لم يعـودوا يرغـبون
فـي االحتـــــاد األوربي) مـــــؤكــــداً إن
ــــنـــاشـــدة (تــــركـــيــــا ســـئـــمـت من ا
ــتـواصـلـة لالنـضـمـام إلى االحتـاد ا
األوربـي).وهـاجم أردوغـان صـحـفـيا
طـلب منه التعليق على تقرير نشرته
صـحـيـفة (جـمـهـوريت) التـركـيـة عام
 2015 كـان قد ذكر أن االستخبارات
الـتركيـة أرسلت أسلـحة إلى سوريا
فــــردَ الـــرئـــيـس الـــتـــركـي بـــاتـــهـــام
الـصـحفي بـأنه يـتحـدث كـما لـو كان
عــضـوا فـي حـركــة فـتح الــله غـولن
الـتـي يـحـمـلـهـا أردوغـان مـسـؤولـيـة
الـــوقــوف وراء مــحـــاولــة االنــقالب.
وأشـاد الـرئيـسـان بتـعاون بـلـديهـما
فـي احلرب ضد تنظيم داعش. وهذه
الــزيـارة هي األهم لـلـرئـيس الـتـركي
إلـى بــلــد من االحتـــاد األوربي مــنــذ
االنـقالب الفاشل وحـملة الـقمع التي
تـــلـــتـه. وبـــحث الـــرئـــيـــســـان خالل
اجـتـمـاعـهـمـا الـتـعـاون في اجملـاالت
االقـتـصـادية والـتـجـارية والـدفـاعـية
ومـكافحة اإلرهـاب وقضايا إقـليمية.
وأكـد أردوغـان أن الـهـدف هـو زيـادة

حــجم الــتـبــادل الـتــجـاري من نــحـو
 13,5مـليار دوالر إلى عشـرين مليار
يـورو. ووقعت البلدان اجلـمعة عقدا
إلعـداد دراسـة تتـعلق بـتحـديد نـظام
دى دفـاع جـوي وصـاروخي بـعـيـد ا
بـ شركتي (أسـيلسـان وروكتسان)
الـــتــركــيــتـــ وشــركــة (يــوروســام)
الـفـرنـسيـة اإليـطـالـية.ويـتم تـصـنيع
هـذه األنـظـمـة من جـانـب  مـجـمـوعة
يـــــوروســــام الـــــذي تـــــشــــارك فـــــيه
خـــصــوصـــا مــجـــمـــوعــة (تـــالــيس)
الـــفــرنـــســـيــة وصـــانع الـــصــواريخ
األوروبــــــــــي (إم بــــــــــي دي إيــــــــــه).
وأوضـــحت يــوروســام في بــيــان أن
قـرر أن تسـتمر (الـدراسة الـتي من ا
 18شــهــرا تـهــدف إلى إعــداد عــقـد
ـسـتـقـبلي تـطـويـر وإنـتـاج النـظـام ا
لـالسـتــجـابــة حلـاجــات سالح اجلـو
الـتركي).وأضافت أن هذا النظام من
شأنه (ضمان استقاللية تامة لتركيا
في مــجـال الـتـشـغـيل وإتـاحـة خـيـار
ستوى االندماج مع احللف سـيادي 

األطلسي). 
وتــســتـخــدم اجلــيـوش الــفــرنـســيـة
واإليــطـالــيـة هــذه األنـظــمـة لــلـدفـاع
اجلـــوي.عــلى صـــعــيــد آخـــر نــشــر
صـــحـــفي عـــســـكــري روسـي صــورا
لـطائـرات مدمـرة في قاعـدة حمـيميم
الـتي تـعـرضت لـقـصف من مـسـلحي

ـعارضة. ونشر رومـان سابونكوف ا
الـــصـــور عـــلـى وســـائل الـــتـــواصل
االجــتـمــاعي بـعــد ورود تـقــاريـر عن
تــعـرض الــقـاعـدة لــلـقــصف. وكـانت
وزارة الـدفـاع الـروسـيـة قـد اعـتـرفت
بـوقوع الهجـوم على القاعدة في 31
كـــانـــون األول ومــــقـــتل اثـــنـــ من
الــعـسـكـريـ لـكــنـهـا نـفت أن يـكـون
الـــــهـــــجــــوم قـــــد أدى لـــــتـــــدمـــــيــــر
طـــــائـــــرات.وكـــــانـت صـــــحـــــيـــــفـــــة
كــومــيــرســانت الــروســيــة قـد قــالت
اســتـنـادا إلى مـصـادر دبــلـومـاسـيـة
عـسـكريـة إن سبع طـائرات قـد دمرت
فـي أقـــوى هــجـــوم عـــلـى الـــقـــاعــدة
الواقعة بالقرب من الالذقية.ووصف
ـــهــاجـــمــون بـــأنـــهم (مــتـــشــددون ا
إسـالمـيـون). وقـال سـابـونـكـوف في
مـنشـوره على موقع فـيكونـتاكتي إن
اخلــســـائــر كــانت ست طــائــرات من
Su- وواحدة من طرازSu-24  طراز
An-72 35وواحــــــدة مـن طـــــرازS 
وأخـرى من طراز  An-30بـاإلضـافة
إلـى مروحـيـة من طراز Mi-8. وأكـد
إنـه حـصل عــلى الـصــور من مـصـدر
ـكن الـوثـوق به. وحتـتـفظ الـقوات
الــروســيــة بـبــطــاريــات الــصـواريخ
ضـادة لـلطـائرات في ـدى ا بـعـيدة ا
الـقـاعدة وتـقـول إنهـا اآلن مـحصـنة

ضد الهجمات.

داعـش وفي إخــمــاد مــحــاولــة الــكــرد
لـالســتـــقالل عن الـــعــراق قـــد يـــغــريه
بـالـشعـور بثـقـة زائدة والـتـحرك لـكبح
الـــفــصــائل.وأضـــاف ان(الــتــشــدد مع
احلــشــد قــد يــكـون سـالحـا ذا حــدين
فـاحلـشـد له شـعـبـيـة واسـعـة يجب أال
يـستـه بـها الـعبـادي). وفي محـاولة
لــلــتــصــدي لــشــعــبــيـة احلــشــد اجته
الــعـبـادي إلى زعـيم الــتـيـار الـصـدري
مـقتدى الصدر .وقال معاونون لالثن
إنـهما عـقدا اجتـماعا سـريا في كربالء
ـاضي لبحث في  11 تـشرين الـثاني ا
مــسـاعـدة الـصـدر لـلــحـكـومـة في نـزع
سـالح الــفــصـــائل.ويــرى الـــصــدر في
الــفـــصــائل تــهــديـــدا لــدوره كــصــانع
شهد السياسي العاصف لـلملوك في ا
في الـعـراق.وقال مـستـشـار للـصدر إن
الــعــبــادي طــلب خالل االجــتــمــاع من
الــصـدر دعــمه في مــحـاولــة (تـطــهـيـر
ن الـبالد) مـن الـساسـة الـفـاسـدين و
قــد يـحــاولـون اسـتــخـدام اجلــمـاعـات
ـــــســـــلـــــحـــــة في الـــــتـــــأثـــــيـــــر في ا
االنـتخابات.وأضاف (حتدثا عن وضع
نــهــايـة لــلـفــصــائل الـتـي تـعــمل فـوق
الـقانون ومحاربة الفساد وبالطبع عن
دعم مـسعى العبادي لكي يكون رئيسا
لـلوزراء لـوالية ثـانيـة).وبحـسب نواب
مــقـربـ من الــعـبـادي ومــصـادر عـلى
صـلة وثـيقة بـالصـدر فإن األول حصل
عـلى دعم الثاني في مـنع الفصائل من
الـتدخل في االنـتخابات.وقـال سياسي
كـبـير تـربطـه صلـة وثيـقـة بالـصدر ان

ـئات اآلالف ـكن أن يـدفـع  (الـصـدر 
إلى الــشـوارع تـضــامـنـا مـع الـعـبـادي
بـــنـــداء واحـــد وســـيـــجــعـل خـــصــوم
العبادي يفكرون مرت قبل حتديه). 
وقـــال مـــصـــدر آخـــر مـــقـــرب مـــنه إن
(الـــصــــدر يـــنـــوي أن يـــفــــعل ذلك في
ـــســتـــقـــبل الــقـــريب جـــدا). واكــدت ا
مــصــادر مـقــربـة مـن الـصــدر إنه وعـد
بــإقــنــاع الــســيـســتــاني بــدعم خــطط
الـعبادي لكبح الفصائل.واكد مستشار
رئــيس اجلـمــهـوريـة  أمــيـر الــكـنـاني
ان(بـدر ستقـود قائمـة احلشد الـشعبي
ـقـبـلـة حتت زعـامـة في االنــتـخـابـات ا
الـعـامري. وهـذا مـعلـوم للـجـميع). في
غــضــون ذلك  أعــلن مـســتــشـار األمن
الـوطني ورئيس هيئة احلشد الشعبي
فــــالـح الـــفــــيــــاض  عــــدم تــــرشــــحه
ـوقع ــقـبــلـة.ونــشــر ا لالنــتــخـابــات ا
الـرسمي لـلحـشد الشـعبي  خـبراً جاء
فـــيه أن (الــفــيــاض لـن يُــرشح نــفــسه

قبلة). لالنتخابات ا
ـوقع أن (الـفـيـاض أكـد أن  وأضــاف ا
إجـراء االنتخـابات في موعـدها احملدد
أمــــر حـــيـــوي لــــتـــرســــيخ الــــنـــظـــام
وقع عنه قوله إن قراطي).ونقل ا الد
(الـغـايـة األهم هـي الـوصـول بـالـعراق
إلـى شـاطئ األمـان واالسـتـقـرار).وكان
الـفــيـاض قـد أعـلن في اواخـر تـشـرين
ـاضي عن تــأسـيس (حــركـة الــثـانـي ا
عطاء)  وقال إنها (ستكون رقماً مهماً
في الــسـاحــة الـســيـاســيـة الــعـراقــيـة

اجلديدة).

فالح الفياض كر النوري

محسن رضائي

 WOK u  WKzUŽ W¹UŽ— qÒHJ²¹ “«Òe³ «
Â«uŽ√ WFÐ—_ ÍdNý Vð«dÐ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـكفل االستاذ سعد البزاز برعاية
ــة . ــوصل الـــقــد عـــائــلــة فـي ا
دة وخـصص البزاز راتب رعاية 
اربـعـة اعـوام لـعـائـلـة ام ابـراهيم
ن الــتـي تــســكن احــد هــيــاكل ا
ــوصل مع احـدى حــفـيــداتـهـا.. ا
وتــظــهـر صــور عــرضــتـهــا قــنـاة
(الــشـرقـيـة) نــيـوز حـجم اخلـراب
والـدمـار في دار كـانت حتى وقت
قـــريب واحــدة من اجـــمل بــيــوت
ـوصل من ناحيـة التصميم. وال ا
ـنــزل حتــمل اثـار تــزال جــدران ا
الــرصـاص وانـفـجــار الـعـبـوات .

والتـزال بـال نـوافـذ وال كـهـربـاء وما
بـقي مـن الـثالجـة ال يـزال فارغـا بال
مــواد غــذائـيــة.  ولــدى ام ابــراهـيم
أربـعـة أوالد يـعـملـون في مـفـوضـية
االنـتخابات اعتقلوا في وقت سابق
مـن قبل تـنظـيم داعش وافرج عـنهم
الحـقا بعد أن تعرضوا للتعذيب من
قـــبل عــنـــاصــر الـــتــنـــظــيـم وبــعــد
الـــتــــحـــريـــر فـــروا جــــمـــيـــعـــا إلى
مـحافـظات إقـليم كـردستـان وانقطع
الـتـواصل بـ افـراد الـعـائـلـة فـيـما
رفــضـت ام ابــراهــيم مــغــادرة بــيت
الـــعــائــلـــة ولــو كــان مـــجــرد ركــام.
واســـتـــقـــبــــلت ام ابـــراهـــيم قـــنـــاة
(الـشرقـية) نيـوز بالـدموع وصاحت

ــعـانــاة (الـكــبـار مـن فـرط االلم وا
بـاعونا.. الـكبار بـاعونا) . ويوثق
ـعيـشي الصـعب لـعائـلة الـوضع ا
وصل ن ا ام ابـراهـيم اوضـاع ا
عـمـوما الـذي  حتـريره بـالـكامل
قبل نحو ستة اشهر دون الشروع
بـعـملـيـات ترمـيم الـبنى الـتـحتـية

دارس.  والدور وا
وكــان الــبــزاز قــد اغــاث عــشــرات
ـنـكـوبـة وتـكـفل بـعالج الـعـوائل ا
ضـحايا العمليـات العسكرية. كما
دينة تـولى بناء مدارس ومنازل ا
ومــد يـد الـعـون لـلــمـحـتـاجـ في
مــدن اخــرى وادخل الــفــرحــة الى

قلوبهم .  

وصلية ام ابراهيم تتحدث الى (الشرقية)سعد البزاز ا
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اعـــلــنت وزارة الـــعــمـل والــشــؤون
االجــتــمــاعــيــة عن اجــراء حتــقــيق
ـــعـــلــومـــات تــتـــهم مـــديـــر قــسم
االحــتــيـاجــات اخلـاصــة بــنـيــنـوى
بـبيع اطفال كـانوا مودع في دور
ــتــحــدث االيـــواء لــداعش. وقـــال ا
بـاسم وزارة الـعمل عـمار مـنعم في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـفـتش الـعـام في الـوزارة (مــكـتب ا
يـجري حتقيقـا عن معلومات تدعي
وجـــود تـــعـــاون بـــ مـــديــر قـــسم
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة في نـيـنوى
مـع داعش عـبـر بـيع االطـفـال الـذي

كانوا مودع في دور االيواء ابان
فــتــرة ســيــطـرة الــعــصــابــات عـلى
احملـافـظـة). واضاف ان (الـتـحـقيق
يــجـري بـاشـراف مـبـاشـر من وزيـر
الـعــمل مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني).
مــــؤكــــدا انه (ال تــــهــــاون فـي هـــذا
ـوضوع وحال ثبوت الـتهمة على ا
ــعــني ســيــتم احــالـته الــشــخص ا
لـلجهات القـضائية اخملتـصة لينال
الـقـصاص الـعادل النه اخل بـشرف

الــوظــيـفــة وخـان االمــانــة) وكـانت
وزارة الـعـمل وبالـتعـاون مع خلـية
االزمــة اخلـاصـة بـنــيـنـوى اشـرفت
عــــلى اســــتالم اعـــداد مـن اطـــفـــال
داعـش ومن مـخــتـلف اجلــنـســيـات
وسـلمت عددا كثيرا منهم عبر قرار
ن قـضائي الى بـلدانـهم وخاصة 
يـحـمــلـون اجلـنـسـيـة الـشـيـشـانـيـة
والـروسية وبالتنسيق مع اجلهات

ذات العالقة.


