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لشهر رمضان أهمـية استثنائيـة جَعَلَتْهُ يكون سيـدَ الشهور فضالً ومكانة

:
انّه شهر القرآن 

وانّه الشهر الذي فيه ليلةُ القدر أشرف ليالي السنة 
وسم االلهي للعتق من النار . وانّه شهرُ التوبة والغفران وا

اديات لتنطلق الروح في فضاءاتها السامية . وانه شهر التجرد من ا
وهو شـهـر الله : وهـذه الـنـسبـة تـستـبـطن الـتعـظـيم والتـكـر واالّ فانّ كل

الشهور هي شهور الله 
ـقــام لـو أردنـا اسـتــعـراض كل مـا يــتـصف به هــذا الـشـهـر ويـطـول بــنـا ا

الفضيل من سمات .
هم : انه جاء في احلديث الشريف : وا

( مَنْ لم يـغـفــر له في شـهـر رمـضــان لم يـغـفـر له الـى قـابِلٍ االّ أنْ يَـشْـهـدَ
عرفة) 

وسم الثاني للغفران . ومنه يعلم ان احلج هو ا
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وطلبُ الغفران له بوّابة كبرى 
والبوابة الكربى هي التوبة 

واذا كانت التوبة مطلوبةً في كل آن  فانها تتأكد في شهر الغفران .
قال تعالى 

ا التوبةُ على الله للذين يعملون السوءَ بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب" " ا
النساء / 17

ا) ليثور التساؤل القائل : وهنا تستوقفنا أداة احلصر (ا
هل التوبة محصورة باجلاهل فقط دون غيره من الناس ?

واجلواب :
انّ كلَّ عاصٍ جاهل  

لقد فـضّل اللـذة العـاجلة عـلى اللـذة الدائـمة ( وأيُّ جهل أكـبر من اخـتيار
النار بدالً من اجلنة ) 

ان ضياع البوصلة  واهمال التمييز ب ما ينفع النفس وما يضرها هو
ع اجلهل  واالّ فانّ باب التوبة مفتوح للجميع 

قال تعالى :
ؤمنون )  ( وتوبوا الى الله جميعا ايها ا
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ومن خـصائص الـتـوبـة النـصـوح أنـهـا تمـحـو كل الـصـفحـات الـداكـنة من
لوّثه بالعصيان . سيرة التائب وتُخرجه من تلك األوضاع ا

لقد جاء في اخلبر ما مؤداه :
اذا تاب العبد توبه نصوحاً أحبه الله وستر عليه 

قيل : وكيف يستر عليه ?
فجاء اجلواب :

عاصي أنْ اكتمي عليه ذنوبه يُوحي الى بقاع األرض التي ارتكب فيهـا ا

ويُنـسي مَـلَـكَـيْهِ ما كـانـا كـتبـا عـلـيه من الـذنوب فـيـلـقى اللهَ حـ يـلـقاهُ وال
شيءَ من الذنوب عليه.
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عروف ان الكثير من الناس يسوّفـون في التوبة ويؤجلونها الى مراحل وا

قادمة من سني أعمارهم .
وهنا يخاطبهم الشاعر ويقول :

يا مَنْ يُعِدّ غداً لِتَوْبَتِهِ 
ٍ مِنْ بلوغِ غدِ ? أَعلى يق

أيامُ عمرِكَ كلُّها عدد 
ولعلَّ يَوْمَكَ آخرُ العَددِ 
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انك ال حتتاج في التوبة الى مراجعة أحد فمجرد الندم على التفريط يفتح

لك األبواب ...
واتـخـاذ الـقــرار احلـازم بـاالقالع عن كل مــا كـنت تـمــارسه من مـفـارقـات
رسومة شرعا يدخلك في عداد التائب . واختراقات للخطوط احلمراء ا
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والسؤال اآلن :

باركة قالت ثم ( يتوبون من قريب) فما هو معنى القرب هنا ? انّ االية ا
عنى : ا

وت . انهم يتوبون قبل ا
وت آتٍ ال محالة  ان ا

وكلُّ آتٍ قريب .
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وقد تقول :
انّ حيتان الفساد وقراصنـة النهب للمال العام تـسهلُ عليهم هذه التوبة 

ولكن ما هو مصير ما نهبوه من الثروة الوطنية ?
واجلواب :

ـال العـام كما بـادرة الى ارجاع كل مـا سرقـوه ونهـبوه من ا ان عليـهم ا
أنّ على كل تائب ارجاع ما اغتصبه من أموال االخرين اليهم .

ولـو فـعـلـوا ذلـك الخـرجـوا الـعـراق مـن عـنق الـزجـاجـة 
لـكون الشـجاعـة لإلقدام عـلى مثل هذه ولكنـهم ال 
الـنـوبـة الـنـصـوح  فــضالً عن انـطـفـاء وهج الـروح

والضمير ...
انهـم ال يفـكـرون في الـتـوبـة بل ال يوفـقـون الـيـها 

الن التائب مرحوم وهم من احملروم ..!!
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{ ابـــــــوظـــــــبي) ,أ ف ب) - قــــــال
مـسـتـشـار األمن الـقـومي األمـيركي
جـون بــولــتــون امس األربــعـاء في
ــؤكـد" أن أبــوظــبي أنه من "شــبه ا
إيــران تـــقف وراء الــهـــجــوم الــذي
استهدف أربع سـفن قبالة سواحل
اإلمـارات.وقـال بولـتـون في جـلـسة
مع صــــحـــافــــيــــ في الـــســــفـــارة
األميـركيـة في العاصـمة اإلمـاراتية
أنه تـمت مــهـاجــمـة الــسـفن األربع
بـاستـخدام "ألـغام بـحريـة من شبه
ــؤكـد أنـهـا مـن إيـران".وتـعـرّضت ا
أربع سفن (ناقـلتا نفط سـعوديتان
ونـاقــلـة نـفط نــرويـجـيـة وســفـيـنـة
شــــحن امــــاراتـــــيــــة) ألضــــرار في
"عـمـلـيـات تـخـريـبـيـة" قـبـالـة امـارة
الـفجـيرة خـارج مضـيق هرمـز هذا

الشهر بحسب أبوظبي.
WOzUMŁ  U öŽ

وأضاف بـولـتون "ال يـوجد أي شك
لــــدى أحــــد في واشـــــنــــطن حــــول
ـــســـؤول عن ذلك" مـــتـــابــعـــا "من ا
بــــرأيـــكم قــــام بـــذلك? شــــخص من
النيبال?".وقال بولتون أنه سيلتقي
مع ولـي عــهـــد أبـــو ظـــبي الـــشـــيخ
محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع
نـظـيـره اإلمـاراتي الـشـيخ طـحـنـون
بن زايد آل نهـيان لبـحث العالقات
الــــــثـــــنــــــائـــــيــــــة والــــــتـــــوتــــــر في
ـنطـقـة.وجتـري االمـارات التي لم ا
تــتّــهـم أي جــهــة بــالـــوقــوف خــلف
ـــشـــاركــة الـــواقــعـــة حتـــقـــيـــقـــا 
الـــســعـــوديــة والـــنــروج وفـــرنــســا
ـتــحـدة.ووقع احلـادث والــواليـات ا
ــيـــاه االمــاراتـــيــة في الــنـــادر في ا
أجـــواء من الـــتـــوتـــر الـــشــديـــد في
ـنـطـقـة بـسـبب اخلالف بـ إيران ا
ــتــحــدة عــلى خــلــفــيــة الــواليــات ا
تشديد العقوبات النفطية االميركية
عــــــلى طــــــهــــــران.وقــــــلــــــلت وزارة
اخلــارجــيــة اإليــرانــيـة مـن اهــمــيـة
ـتحدة في التـفاوض مع الـواليات ا
الــــوقت الـــــراهن فــــيـــــمــــا افــــادت

تــســريــبــات بــأن وزيــر اخلــارجــيـة
االيراني مـحمـد جواد  ظـريف حمل
مـعه عـنـد زيـارته الى بـغـداد رسـالة
تصـعيديـة من طهـران إلى واشنطن
عــبـر الــعـراق.ونــقـلت وكــالـة فـارس
ـــــتـــــحــــدث بـــــاسم لألنـــــبـــــاء عن ا
اخلـــارجــــيــــة اإليـــرانــــيـــة عــــبـــاس
ـوسـوي قـوله أن (إيـران ال تـتـطلع ا
ـتحدة إلى التفـاوض مع الواليات ا
ــوقف في الــوقت الــراهن).ويــأتي ا
اإليـــراني فـي اثـــر أعالن الــــرئـــيس
األمريكي دونـالد ترامب من الـيابان
اول امس االثن أن بالده مـستعدة
للحوار مع إيران إذا كانت األخيرة
تـريـد احلـوار. وقـال تـرامب (أعـتـقد
أن إيران لـديـها الـرغبـة في احلوار
وإذا رغــــبــــوا في احلــــوار فــــنــــحن
راغبون أيضـاً). وأضاف (سنرى ما
سـيـحـدث لـكنـني أعـرف حـقـيـقة أن
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
عــلى عالقـة وثــيـقـة مع الــقـيـادة في
إيــران)ومــضى قـائـال (ال أحـد يُــريـد
رؤية أمـور فظيـعة حتدث). كـما أكد
في تــصــريـحــات الحــقـة أن بالده ال
تـسـعى لـتــغـيـيـر الــنـظـام اإليـراني,
معـربـاً عن اعتـقاده بـأن إيران تـريد
ـتـحـدة عــقـد اتـفـاق مع الــواليـات ا
وهـــو أمـــر مــتـــوقـع.وقــال (نـــحن ال
نسعى لتـغيير الـنظام في إيران إال
أننـا نريـدهم أن يتـوقفـوا عن إجراء
الــتـجــارب الــنــوويـة) مــضــيــفـاً أن
(إليران تصرفات كثيـرة غير مقبولة
فـي الــشـــرق األوسط). في غـــضــون
ذلك نـقل مـراسل الشـؤون اإليـرانـية
في شـبـكـة بي بي سي الـبـريـطـانـية
عن مــصـــدر دبــلــومـــاسي قــوله  ان
ظـريف حمل مـعه رسـالة تـصـعيـدية
من طهران إلى واشنطن . وجاء في
تقرير له ان(بغداد لم تعد كما كانت
قبل عامـ فقط فاحلـركة ال تتوقف
لــيل نــهــار والــشــوارع تــخــلت عن
عــوائــقـهــا اإلســمــنــتــيــة واجلـدران
األمـنيـة ويبـدو الـعراقـيون وكـأنهم

بــدأوا يــنـــســجــون نــســقــا جــديــدا
حلـيــاتــهم بــعـيــدا عن الــتـهــديـدات
األمــنـيــة وإن كـانت ال تــزال حتـيط
بـــهم مـن أكـــثـــر من جــــانب في ظل
تـهديـدات تنـظيم مـا يعـرف بالـدولة
ـــدن اإلسـالمـــيــــة بـــاســــتـــهــــداف ا
العراقية في شهر رمضان) مضيفا
ان(مـصـدرا أمـنيـا عـراقـيـا يـقول إن
أكـــثــر مـن عـــشــر مـــحـــاوالت جــرى
إحباطـها بهـدوء في أماكن مخـتلفة
من الــعـاصــمـة خالل هـذا الــشـهـر)
مـشـيـرا الى أن (الـهـدف من الـتـكـتم
عـلى العـمـليـات عدم تـنـغيص حـالة
االستقرار التي يعـيشها العراقيون
في ظل جــهـــد أمــني وقـــائي يــبــدو
صدر ناجعا حتى اللـحظة).وأكد ا
الــذي رفض الــكـشف عـن اسـمه أن
رحلة احلالية تشهد إعادة تفكير (ا
أمـــــنـي في وســــــائل الــــــتـــــصـــــدي
للـتهـديدات في الـداخل ال سيـما في
ظـل الـصــورة األخــيــرة الــتي ظــهـر
عـــلــيــهــا أبـــو بــكــر الـــبــغــدادي في
تـسـجـيله األخـيـر والـتي تـشـير إلى
اهتـزاز بـنيـوي دفع به إلى تقـليص
الــعــراق بــأكــمـلـه إلى واليــة وكـذلك
ســوريــا.(ومـــضى الــتــقـــريــر قــائال
ان(اجلـهات األمـنـية تـقـول إن شبح
اإلرهــاب وإن كـان مــســيــطــرا عــلى
العراق إال أنه ليس اخلـطر الوحيد
الــذي يــحــوم حــوله ولــعــله إذا مـا
قورن بخـطر الفـوضى اإلقليـمية قد
ركـز الثاني يتـراجع كأولويـة إلى ا
في ظل قـلق منـتـشر بـ الـعراقـي
من تــنـامـي الـتــوتــر بــ الــواليـات
ـــتــــحــــدة وإيــــران إلى مــــرحــــلـــة ا
ـواجـهـة.ويدرك الـعـراقـيـون جـيدا ا
أن بالدهم أكـــثـــر مــنـــاطق تـــقــاسم
الـنــفــوذ حـســاسـيــة بــ الـبــلـدين
ولهـذا فهي صـندوق الـبريـد األمني
الـعسـكـري والسـياسـي والتـحسب
ـا ال يـقــتـصـر فـقط عـلى الـشـارع إ
ا يتعـداه إلى النخـب السيـاسية 
ــتـحـدة فـي ذلك حـلــفـاء الــواليـات ا

وهم ســـيـــفـــعــلـــون مـــا أمــكـن لــكي
يـطبـقوا تـعلـيمـاته) على حـد قوله.
لكن ما يتبناه الوالئي هو تماما ما
عـارض للنفوذ يرفضه السـياسي ا
اإليــراني والــنـائب الــسـابق حــيـدر
ال الذي يرغب بأفضل عالقات مع ا
إيـــــــــــران الـــــــــــدولـــــــــــة ولـــــــــــيـس
ـال (قـبل داعش الــثـورة.ويــضـيف ا
كـانت إيـران دولـة إقـلـيـمـيـة تتـدخل
في الــشــأن الــعـــراقي بــعــد داعش
أصــبــحت إيــران حــزبــا ســيــاســيـا
فـــاعـال في الـــعـــراق). بـــالـــنـــســـبــة
ــتـحــدة ودورهـا يــقـول لـلــواليـات ا
ال إن (األمر مـعـقد بـعض الشيء ا
الـعراق ال يـسـتطـيع عـزل نـفسه عن
ـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة أو عالقـــته ا
تحدة اإلستراتيجيـة مع الواليات ا
األمـريـكــيـة لـكن في إطـار تـصـحـيح
ــسـار ومـســاعـدة الـعــراقـيـ في ا
مــــــواجـــــهـــــة حتـــــدي اإلرهـــــاب أو

تداعياته).

عـبـر نـائب وزيـر اخلـارجـيـة عـباس
عـراقـتـشي ان االسـتـسالم لن يـكون
خـيـارا بـالـنـسـبـة لـهـا وأن الـضـغط
ســيــؤدي إلى خــلق مـواجــهــة قـد ال
يــــرغب بــــهــــا أحــــد في الــــواليـــات
ـتحـدة وإيران).ونـقل الـتقـرير عن ا
أم عام كتائب سـيد الشهداء أبو
آالء الوالئي قوله إن (تـنظيـمه يريد
لــلــعـراق أال يــتـورط فـي مـثل هــكـذا
صراع) لكنه يـشير إلى أن (احلرب
إن وقــعت فـهــو يـنــظـر إلى أمــريـكـا
كـعـدو  وأنـت تـضـعـني أمـام سـؤال
مع من ســــأكـــون مـع احلـــســـ أم
يـزيـد طـبـعـا سـأكـون مع احلـسـ

أنـت تــــــســـــألــــــني إلـى جـــــانـب من
ســتــكـون ســأكــون مع اخلـيــر ضـد
الـــــــشـــــــر).وأضـــــــاف الـــــــوالئي أن
(مصلحـة العراق تأتي أوال ومن ثم
كل العالقـات األخرى) لـكنه اضاف
(أنه وأعــضــاء مــنــظــمــته يــقــلـدون
ـرشـد اإليـراني آيـة الـله خـامـنـئي ا
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ن يــــدركــــون أنـــهـم قـــد وإيــــران 
ـواجـهـة مـتى يـتــصـدرون خـطـوط ا
أزف الـقتـال.وفي هـذا اإلطـار جاءت
زيـــارة ظــريف إلـى بــغــداد يــوم 25
آيـار اجلـاري والـتي لم تـكن مـعـلـنـة
رســمــيـــا لــكــنــهـــا سُــربت من خالل

مصادر صحفية ودبلوماسية. 
WzbNð qzUÝ—

ولـم يــــأت ظــــريـف الــــذي الـــــتــــقى
ــسـؤولــ الـعـراقــيـ بــرسـائل بـا
تهدئة كـما يشير مـصدر دبلوماسي
ـا حـمل معه رسـالـة تـصعـيـدية  إ
من طــــهـــران إلـى واشـــنـــطـن عـــبـــر
صدر العراق). ونـقل التقـرير عن  ا
قوله إن (إيـران ال تـفرّق بـ احلرب
االقــتـصـاديـة واحلـرب الــعـسـكـريـة
ــتـــحــدة ولن تـــســـمح لــلـــواليـــات ا
بطـهوها عـلى نار هـادئة حتى تـفقد
وعـيـهـا وتـمـوت ولـهـذا فهـي أبلـغت
الـــعـــراق كـــمـــا أرســـلت إلـى قـــطــر
وعـمــان والـكـويت رسـائل مـشـابـهـة
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في زاويـة من زوايــا احلي  رغم أني أعــتـمــد عـلى رجـلٍ ثـالــثـة أحــيـانـاً 
استوقـفني األسم والـصورة قبل أن أغـرق في أوهام الـوسادة القـريبة من
الساعـة األخيـرة لليـلة اآلتـية بثـقل العـتمـة وركام التـعب . لم يكن لـلصورة
أطار كي تطير للسماء تعاتب النجوم عن أصول اللقمة السائغة في أفواه
احلياة الـتي باتت عـلى أدنى معـرفة من مالعق الـذهب والفـضة . كان في
بـالي أن أفــتح جـدوالً عـريــضـاً يـسـع لـكلّ كـفــوف الـعـوز وكــبـريـاء الــفـقـر
الواطئة الكلـفة عن نوع من أنواع البشـر فتارةً ألهو بكـتابة األسماء وتارة
ـقدوري وأنا عـلى هذه الـعجلـة أن ألتقط أخطط مالمح الوجـوه . لم يكن 
ـنـظـر الــرهـيب الـذي يـدغـدغ خـواصــر اإلنـسـانـيـة خـلف أسـورة أنـفـاس ا
ـصـفـحـة وب قصـور الـطـغـاة . بـ عجالت عـربـات اخلـيل والـسـيارات ا
رور كي يـعـبـر زفيـر األمـيـر بدون احلوذي ورجـاالت احلـمـاية وتـسـطـيـر ا
خـدوش ودون رائـحــة الـعــتب الـســاكـنـة حتت قــمـيص مــتـيـبـس من عـيـون
صـيبة في ضعف الـكلمات ونـغمة الصمت بـاتت واضحة على الشمس .ا
قلـوب وإظهار مشاعـر القـلم  حينـما جتبـرها الـدموع من تدويـر األمور بـا
شـاعر عـلى ح غـرة من شهـرٍ ال يعـود .. ال أكثـر … ال أكثـر من دقائق ا
قـلـيــلـة تـمــرّ وتـزول الـعــبـرة  رسـول ضــريـر يـتــحـسس ريح يــوسف عـبـر
العصـور ال بصر وال بصـيرة تنـفع هذا الزمن اآلسـن بالركود .. قـليالً ما
تـهـجع وتـســتـكـ أمـام اجلـمــوع حلـظـة الـنـزول مـن الـركـوع إلى مـحـراب
ـوت لـتزور الـقبـور واحداً تـلو اآلخـر لتـرى ما النـاصيـة تسـتجـدي رماح ا
بعد الروح  أنـعيم أم جحيم تـفوح السـن  وما الوقت عـندهم أعصر أم
رسوم غروب وما جدوى الليالي لـلصامت  تعلق الـرسوم دون موافقة ا
ـشـهور . رنّ اجلـرس كـثـيـراً ولم يـسـتـيقظ  ويـكتب الـلـقب دون مـوافـقـة ا
أخونا الكـبير وكلـنا عيال نعـتمد على رغـيف مكسوٍ بـحالل عرق اجلب .
سافـر إلى حـيث مـا أتى عـلى غـفـلـةٍ من لـيـالي الـسـبات
يعـرف مقـدار السـهر وجـدوى كتابـة اليـوميـات على
ـا وراء الـفــيـزيـاء ووراء سـبـورة من ضــيـاء لـيــرى 
ـــقــصـــود هـــو عــلى الــقـــدر  هل يـــكـــون االسم ا
شبابـيكِ العـيد وَمَنْ يـدفع تكـاليف الـزكاة لـتشـييد

جنائن الكون . 

هشام
عشماوي
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ان إقـلـيم كردسـتان انـتخب بـر
الــعــراق نــيــجــيــرفــان بــارزاني
رئــيـــســاً لإلقـــلــيـم في جــلـــســة
عـــقــــدهـــا في 28 مـــايــــو/آيـــار
2019  وقاطعها نواب حزب
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني

وحراك "اجليل اجلديد".
وجــرى الــتـــصــويت بــحــضــور
أغلـبيـة األعضـاء ونال بارزاني

68 صوتاً من مجموع
ـانــيـاً من احلــاضـرين 81  بــر
أصـل مـــجـــمـــوع 111 هم عـــدد

أعضائه.
d³ « WK²

ــقــرطي ــتــلك احلـــزب الــد و
الـكـردسـتـاني بـزعـامـة مـسـعود
الـــبــــارزاني أكــــبـــر كـــتــــلـــة في
ـان وله 45 نـائــبـاً بـيـنـمـا الـبـر

. لالحتاد الوطني 21 نائباً
وقــالت عــضــوة كــتــلــة االحتـاد
الـوطني الـكوردسـتـاني بيـكرد
طالباني: (لم نـشارك في جلسة
الــتـــصــويت النــتـــخــاب رئــيس
اقليم كردستـان نحن ملتزمون
بـقـرار قـيـادة حــزبـنـا واالتـفـاق
الــــــذي أبــــــرمــــــتـه مع احلــــــزب

قراطي الكردستاني). الد
وأصــدر حــزب االحتـــاد الحــقــاً
بــيــانـــاً قــال فــيه إن (انــتــخــاب
رئـــيس اإلقــــلـــيم دون أصـــوات
كـــــتـــــلــــــة االحتـــــاد الــــــوطـــــني
الــكــردســتـــاني ســيــضع مــلف
الــقــرار والــشــرعــيــة في إقــلــيم

كردستان أمـام أوضاع جديدة
كــمـــا ســيـــضع مــلـف تــشـــكــيل
حــكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان أمـام
احـتـمـاالت جـديـدة وتـداعـيـات
تـلك الـسـيـاسـة غـيـر الـواقـعـيـة
التـــــقع عـــــلـى عـــــاتق االحتـــــاد
الـوطــني الــكـردســتــاني وتـقع
مسؤوليتـها على عاتق الطرف

قابل). ا
وامــــــتـــــنـــــعـت عـــــدة كـــــتـل عن
الـــتـــصـــويـت لـــبـــارزاني وهي
اجلـمــاعـة اإلسالمـيـة واإلحتـاد
االسـالمي إضـــافــة إلـى اجلــيل
اجلـديد فـيمـا صوتت لـصاحله
ــقـــراطي كـــتـــلـــة احلـــزب الـــد
ثلـو األقليات في والتغـيير و

ان. البر
وقــالت وســائل إعالم مــوالــيــة
لـــــزعــــيـم احلــــزب  مـــــســــعــــود
الـــبــــارزاني إن نــــيـــجــــيـــرفـــان
الــبــارزاني ســيــكــلف ابن عــمه
(جنـل مـــســــعــــود الـــبــــارزاني)
مــسـرور الــبــارزاني بــتــشــكـيل

قبلة. احلكومة ا
وتـــولـى مــســـعـــود الـــبـــارزاني
ـدة 12 عــامـاً رئــاســة االقـلــيم 
وهـو شـاغر مـنـذ استـقـالته من
ـنــصب عـام 2017 بـعـد هــذا ا
شـــهـــر من االســــتـــفـــتـــاء عـــلى
اســتـــقالل االقــلـــيم الــذي قــاده
وسط معارضة اقليمية ودولية

على اخلطوة.
ولد نـيـجيـرفان في 21 أيلول/
1966 في منطقة بارزان وهو

ابن شـقـيق مـسـعـود الـبارزاني
وهــاجـر مع عــائـلــته إلى إيـران
عام 1975 بـعـد انـهـيـار الـعمل
ال ــــســـلـح بــــقـــيــــاده جــــده ا ا
مــــصـــطــــفـى الـــبــــارزانـي ضـــد
احلــكــومــة الـعــراقـــــــــيــة بــعـد
إبــرام الــعـــراق وإيــران اتــفــاق
اجلــزائـــر.وأصــبح عـــضــواً في
ــكـــتب الـــســـيــاسـي لــلـــحــزب ا
ـقراطـي الكـردسـتـاني عام الـد
1989 وفي 1996 انتخب

نـــائـــبـــاً لـــرئــيـس وزراء إقــلـــيم
كـــردســـتـــان وأصـــبح رئـــيـــســاً

لوزراء اإلقليم عام 1999.
وفي 2006 أصـــــــــبح رئـــــــــيس
وزراء إقـــلـــيم كـــردســـتـــان مــرة
ـوحـدة ثـانـيــة (احلــــــــكـومــة ا
الـــــتـي جـــــــــــــمـــــعـت االحتـــــاد
ــــــقــــــراطي الــــــوطــــــنـي والـــــد

الكردستاني).
وأعـيــد انـتـخــابه لـيــتـولى ذات
ـنــصب مـرة أخـرى من 2011 ا

إلى 2013.
»e(« dLðR

وتسلم منصب رئيس احلكومة
مـــــجـــــدداً عــــام 2013 وحـــــتى
2018 وأصبح نائباً لرئيس

ـــــــــقــــــــــراطي احلـــــــــزب الـــــــــد
الكردستـاني في مؤتمر احلزب

الثالث عشر.
وانــتـــخب مـــرشـــحــاً لـــلـــحــزب
ــنـــصب رئــيس ـــقــراطي  الــد
اإلقـــــلـــــيم في 3 كـــــانــــون األول
2018.وندد مركز تنظيمات

بـــــغــــــداد لالحتـــــاد الــــــوطـــــني
ــا وصــفه من الــكــردســتـــاني 
ان خرق والتفاف داخل قبة بر
كـــردســـتـــان عــــلى االتـــفـــاقـــات
والـــــتــــوافــــقــــات وانــــتــــخــــاب
نــيـــجــرفـــان بــارزانـي رئــيـــســا
لالقـلــيم بــدون مــشـاركــة نـواب
االحتــاد .وأكـــد بـــيــان امس ان
(مـاحــصل هـو انـتـهـاك واضح
وتمـلص من االتفاق الـسياسي
الذي  االتفاق علــــــــيه بيننا
قـراطي وهــــــذا ما وب الـد
ـــــوقـف الـــــســـــيـــــاسي يـــــؤزم ا
ويــــجـــعــــله اكــــثـــر حــــرجـــا من

الفــــــــترات السابقة).
وشـــــــــدد عــــــــلـى ان (االحتــــــــاد
الـوطـني كـان ومـا يـزال يـعـتـبـر
كـــــركــــوك قــــدس كـــــردســــتــــان
وانــتــخــاب مـــحــافظ كــردي من
االحتــــاد الـــوطــــني حق كــــفـــله
الــشــارع الــكـــركــوكي من خالل
احلـــمالت االنـــتـــخــابـــيـــة لــكن
ـــقـــراطي بـــهــذه تـــمـــلص الـــد
الـطــريـقــة ســوف يـؤثــر عـلى
الــــــــــوضع فـي االقـــــــــلــــــــــيم
ــســـتــقـــطــعــة ـــنــاطـق ا وا
بــاألخص كــركـوك ويــعـيـد
الظلم والتعريب والتشريد
والـتهـديـد مرة اخـرى النهم
فـــســحــوا اجملــال لـــلــشــفــويــ
بـاســتـغـالل هـذه الــثـغــرة الـتي

كنا نخشاها). 
ولـــفت في بـــيــانه الى ان
(هـــذا ال يـــعـــني بـــانـــنــا

سوف نقف مكتوفي االيدي
ازاء مـــاحــــصل وســـوف
يــكــون لـنــا مــوقـف اخـر
اكــثـــر حــزمـــا وصــرامــة
ـــصــلـــحــة لــيـس ألجل ا
الـــــضـــــيــــــقـــــة لالحتـــــاد
الــوطــني الــكــردســتــاني
ومـكـاسـبه لـكن لالرتـقـاء
بــواقع الــشـــعب الــكــردي
بــــشــــكل عــــام وكــــركــــوك

بشكل خاص).

جون بولتونمحمد جواد ظريف

»U¼—ùUÐ 5½«b*« 5ÐuKD*« r¼√ bŠ√ dB  rÒK ð d²HŠ  «u
صري في هذه احلرب. اجليش ا
و االتـــــفـــــاق عــــــلى إجـــــراءات
التسليم خالل زيارة للواء عباس
صرية كامل رئيس اخملابرات ا
إلى لـيبيـا التـقى خاللهـا بحـفتر

ــدان بــاإلرهــاب في عــشــمـــاوي ا
مصر.

ـــصـــري عـــبــد وقـــال الــرئـــيـس ا
الفتـاح السيـسي إن "احلرب ضد
اإلرهاب لم تنته" مثنيا على دور

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـصــريـة من سـلــمت الـســلـطــات ا
ــوالـيــة لـلــواء الـلــيـبي الــقـوات ا
ـفـصول خـلـيـفة حـفـتـر الضـابط ا
ــــصـــــري هــــشــــام من اجلـــــيش ا

والشرطة ورجال القضاء.
ئـات من أفراد اجليش يُذكـر أن ا
والــشـرطــة قـد لــقـوا حــتــفـهم في
هـجمـات أعلن مـسلـحون تـابعون
لـــتــــنـــظـــيم الــــدولـــة اإلسالمـــيـــة

مسؤوليتهم عن كثير منها.
وأشــــاد الـــســـيــــسي بـــتــــســـلـــيم
عـشمـاوي. وقال في تـدوينـة على
ــــواقـع الــــتـــــواصل حـــــســــابـه 
االجــــــتـــــمـــــاعـي: "احلـــــرب ضـــــد
اإلرهاب لم تـنته ولن تـنتـهي قبل
أن نـستـرجع حق كل شـهيـد مات

فداءً ألجل الوطن".
وقــالت قـــيــادة قــوات حــفــتــر في
بـيـان إن تــسـلـيم عــشـمـاوي جـاء
"في إطــار عـــمــلـــيــات مـــكــافـــحــة
اإلرهـاب في شـمـال أفـريـقـيا وفي
ـــشـــتـــرك مع ضــمـن الـــتـــعــاون ا
جــمــهـــوريــة مــــــصــر الـــعــربــيــة

الشقيقة ".

ســـــيـــــنــــــاء. وبـــــاإلضــــــافـــــة إلى
عــشـــمـــاوي  أيــضـــا تـــســـلــيم
حـارسه صـفـوت زيـدان وعـنـاصر
أخـــرى مـــطــلـــوبـــة لـــلــســـلـــطــات
ــصـــريــة.وقـــال الــتـــلــيـــفــزيــون ا
ـصــري إن عـشــمـاوي الـرســمي ا
وصل إلـى مـــــصـــــر في طـــــائـــــرة
عسكرية قادمة من شرقي ليبيا.

Â«bŽ« rJŠ
قـضت مـحـكـمـة مـصـريـة غـيـابـيـا
بـــإعــدام عـــشـــمــاوي إثـــر إدانــته
بــالـهــجـوم عـلـى كـمــ لـلــشـرطـة
واجلـيش في واحـة الـفـرافـرة في
مـنطـقة بـصحـراء مصـر الغـربية
الـــذي أســفـــر عن قــتـل نــحــو 30

جنديا مصريا عام .2014
ـنـتـظـر أن تُــعـاد مـحـاكـمـة ومن ا
عــشـــمــاوي في قــضــايــا تــتــعــلق
بــاســـتــهـــداف وزيــر الـــداخــلـــيــة
السـابق والنـائب العـام واجليش

الـذي تـطـلـق قـواته عـلى نــفـسـهـا
اسـم "اجلـيش الــوطـني الــلـيـبي"
صـــبــاح الـــثالثـــاء.وكـــانت قــوات
حـفتـر قـد قالت إنـهـا قبـضت على
ـاضي عـشــمـاوي نـهــايـة الــعـام ا
خالل عـمـليـة عـسكـرية فـي مديـنة
درنة اللـيبيـة بعد إحبـاط محاولة

لتفجير نفسه قبل أشهر.
وعــــــشــــــمــــــاوي هــــــو أحــــــد أهم
صرية طلوب لدى السلطات ا ا
الــتي تـعــتــبـر تــسـلــمه انـتــصـارا
كـــبـــيـــرا لـــهــــا في "احلـــرب عـــلى

اإلرهاب".
وكـان ضــابط صــاعــقـة فُــصل من
ـــصــري قـــبل نـــحــو 8 اجلـــيش ا
ســـنــــوات. ويـــكـــنى بـ"أبي عـــمـــر
ـــهـــاجـــر" وهـــو أحـــد قـــيــادات ا
ـــرتــبط تـــنـــظــيـم جــنـــد اإلسالم ا
بالقاعـدة. وأسس قبل ذلك تنظيم
"مـرابطـون" الذي نـشط في شـمال

نيجيرفان
البارزاني
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