
 
ويذك��ر الكل��داين ل�)اجلورن��ال نيوز(،ان��ه "بع��د 
�صق��وط مدينة املو�ص��ل وخا�ص��ة املناطق التي 
يقطنها امل�صيحيون يف �صه��ل نينوى �صكلنا قوة 
م��ن بع�ض الق��وى امل�صيحية بع��د االجتماع مع 
القادة امل�صيحيني يف العراق واخلارج تاأخذ على 
عاتقه��ا حماي��ة االرا�صي امل�صيحي��ة والكنائ�ض 

ومقد�صاتنا وتدافع عن العراق و�صيادته".
وا�ص��اف، ان "احلرك��ة يف بداية انطالقها عملت 
ب�ص��كل تطوعي وم�صاألة ال�ص��الح كنا ن�صرتيه من 
التربع��ات الت��ي نح�ص��ل عليه��ا م��ن املواطنني 
امل�صيحي��ني وحتى غريهم الذين كان��وا ياأملون 
داع���ض  تنظي��م  �صيط��رة  م��ن  مدنه��م  بتحري��ر 

االرهابي".
وتاب��ع الكل��داين، ان "احلكوم��ة العراقية وافقت 
بع��د م��دة عل��ى مقرتحن��ا بان�صم��ام الق��وة اىل 
والعت��اد  بال�ص��الح  وتزويدن��ا  ال�صعب��ي  احل�ص��د 
وتدري��ب اف��راد احلركة عل��ى اح��دث التدريبات 
وعلى يد مدربني اكف��اء ملواجهة اعتى املعارك 
م��ع التنظيم��ات االرهابي��ة لالإع��داد اىل معركة 

املو�صل". 
وا�ص��ار اىل ان "اغل��ب الذين تطوع��وا يف ف�صيل 
حرك��ة بابلي��ون هم م��ن امل�صيحي��ني النازحني 
من �صهل نينوى خا�ص��ة مثل احلمدانية، برطلة، 
القو���ض"، مبين��ا ان "املتطوع��ني مل يقت���روا 
فق��ط عل��ى امل�صيحي��ني ب��ل ان�ص��م الكث��ري م��ن 
ابن��اء القومي��ة ال�صبكي��ة وحمل��وا معن��ا ال�صالح 
متهي��دا لتحري��ر مناطقن��ا التي احتل��ت من قبل 
تنظي��م داع���ض". وب��ني ان "حركتن��ا ال تقت���ر 
عل��ى امل�صيحي��ني وه��ي منفتح��ة عل��ى اجلميع 
دون متيي��ز كونن��ا ال نوؤم��ن باالأقلي��ة ب��ل ه��ي 
م�صاركة االكرثية ل�صناعة االنت�صارات اي حمل 

ال�ص��الح مع الكردي وال�صيع��ي والعربي وغريهم 
لذل��ك نحن قاتلنا يف بيج��ي واالنبار والرمادي 
عل��ى الرغم م��ن خلو تلك املناطق م��ن الكنائ�ض 

واملعابد امل�صيحية".
وق��ال رئي���ض حرك��ة بابلي��ون ان��ه "موؤخ��را مت 
ت�صكي��ل غرف��ة عملي��ات خا�ص��ة اع�صاوؤه��ا من 
جمم��وع ف�صائ��ل احل�ص��د ال�صعب��ي امل�صاركة يف 
مع��ارك تطه��ري مناط��ق االنب��ار للتن�صي��ق فيما 
بينه��ا ورف��د بع�صه��ا البع�ض مب��ا حتتاجه من 
معون��ات وم�صاع��دات ع�صكري��ة عاجل��ة الإدامة 
زخم املعركة"، م�صريا اىل ان "التن�صيق والتعاون 
يجم��ع احل��ركات املن�صوي��ة حتت مظل��ة احل�صد 

ال�صعبي".
خا�ص��ا  مع�صك��را  "هن��اك  ان  الكل��داين،  وب��ني 
مدعوما باأكف��اأ املدربني الع�صكريني خ�ص�صتهم 

احلكومة لتدريب االف��راد املتطوعني يف احلركة 
لتاأهيله��م ج�صدي��ا ومعنوي��ا اىل مع��ارك ح��رب 
ال�ص��وارع وامل��دن"، |مو�صحا "كم��ا متت اعادة 
بع���ض ال�صباط يف اجلي�ض العراق��ي ال�صابق اىل 
اخلدم��ة وتعيينه��م ك�صب��اط م�صت�صارين ومنهم 
م��ن اخ��ذ م�صوؤولي��ة ع�صكري��ة مبا���رة للحاجة 

املا�ص��ة خلرباته��م التي تع��د مهمة عل��ى جانب 
امليداين".

وتاب��ع ان "حرك��ة بابلي��ون �صارك��ت يف اغل��ب 
املع��ارك مع احل�ص��د ال�صعبي ومنه��ا يف �صامراء 
و�صح��راء �صام��راء وبيج��ي والكرم��ة واآخره��ا 
حتري��ر مدين��ة الفلوج��ة"، وا�صتط��رد "واجهن��ا 
بع�ض ال�صغ��وط لالن�صحاب م��ن احل�صد ال�صعبي 
وعر�صت علينا االموال وال�صالح وحتى الدعم اال 

اننا رف�صنا ذلك كوننا نوؤمن بالعراق موحدا".
وب��ني "نح��ن ل�صن��ا متمردي��ن عل��ى احلكوم��ة 
العراقي��ة ووجودنا وفق القان��ون وننفذ االوامر 
ا�ص��وات  نخ�ص��ى  "ال  مو�صح��ا  جدي��ة"،  ب��كل 
ال�صيا�صي��ني الن�ص��از ونح��ن م�صتم��رون �صم��ن 
احل�ص��د ال�صعبي ملقاتلة تنظي��م داع�ض، و�صتكون 
وجهتن��ا املقبل��ة ه��ي ال�رق��اط و�صتك��ون لنا 

�صول��ة �ص��د الدواع�ض وخا�ص��ة مناطقن��ا التي 
�صيطر عليها داع���ض االرهابي". وا�صاف، "نحن 
�صم��ن الق��وات امل�صلح��ة العراقي��ة ونعمل حتت 
ام��رة رئي���ض جمل���ض ال��وزراء حي��در العبادي"، 
م�صتط��ردا "ال نعرف وجهتن��ا املقبلة بعد حترير 
املو�ص��ل ه��ل �صنك��ون �صم��ن وزارة الداخلية او 
الدف��اع اال اننا متاأكدون ببقائن��ا �صمن القوات 
العراقي��ة التي �صتم�صك االر���ض بعد حترير �صهل 
نين��وى". ي�صار اىل ان هن��اك عددا من القوميات 
امل�صيحية بع��د تهجريها من قب��ل تنظيم داع�ض 
االرهاب��ي من مناطق �صهل نين��وى يف املو�صل 
عمل��ت عل��ى ت�صكي��ل ح��ركات م�صلح��ة �صم��ن 
ا�ص��ود  ال�صعب��ي ومنه��ا كتائ��ب  نط��اق احل�ص��د 
ال�ري��ان الت��ي ين�ص��وي فيه��ا 700 مقاتل من 
القومي��ة ال�رياني��ة، وكتائ��ب روح اهلل عي�ص��ى 
ب��ن مرمي وحرك��ة بابلي��ون التي ين�ص��وي فيها 
وتع��داد  االخ��رى  امل�صيحي��ة  القومي��ات  اغل��ب 
افراده��ا جتاوز 1500 مقات��ل تتلقى الدعم من 
احلكومة حتت غطاء احل�صد ال�صعبي ودربت يف 3 

مع�صكرات مقامة يف بغداد و�صالح الدين.
يذك��ر ان��ه يف 6-10 م��ن ع��ام 2014، �صيط��ر 
تنظي��م داع�ض عل��ى املو�صل، و�ص��ارع اإىل اإبالغ 
م��ن اأ�صماه��م “روؤو���ض الن�ص��ارى واأتباعه��م” 
ل�”ح�ص��ور دور التوبة العتن��اق االإ�صالم” وذلك 
يف ظل دولة اخلالفة االإ�صالمية يف والية نينوى، 
وعندم��ا مل يح���ر الرهبان وق��ادة امل�صيحيني 
خ��ري التنظيم م�صيحيي املو�صل ما بني االإ�صالم، 
اأو عهد الذمة، وهو اأخذ اجلزية منهم”، فاإن “هم 
اأب��وا ذل��ك فلي�ض له��م اإال ال�صي��ف”. وفعالاً رف�ض 
غالبية م�صيحيي املو�صل الدخول يف االإ�صالم اأو 
دفع اجلزية واأخذوا ينزحون من املو�صل يف ظل 
ظروف غاي��ة يف ال�صعوبة، وخ��رج امل�صيحيون 
للم��رة االأوىل يف تاري��خ الع��راق م��ن املو�ص��ل، 

خملفني وراءهم كنائ�صهم ومنازلهم واأموالهم.

الجعفري: تدخالت السبهان في شؤون العراق الداخلية مرفوضة

 اأعلن��ت رئي�ص��ة جمل�ض االحت��اد الرو�صي، 
فالنتين��ا ماتفيينك��و، اأن خط��وات رو�صيا 
ب�ص��اأن التع��اون م��ع اإقلي��م كرد�صت��ان ال 
تتعار�ض مع م�صال��ح احلكومة العراقية. 
وقال��ت ماتفيينك��و يف اجتماع مع رئي�ض 
حكومة كرد�صتان نيجريفان بارزاين على 
هام���ض منت��دى بطر�صب��ورغ االقت�صادي 
الدويل: "بالطبع لدى تطوير عالقاتنا مع 
اإقليم كرد�صتان ننطل��ق من مبادئ وحدة 
اأرا�ص��ي الع��راق و�صيادته ووح��دة الدولة 
العراقي��ة، ونح��ن نفه��م اأن خطواتن��ا يف 
امل�صار الكردي ال ت�ر مب�صالح ال�صلطات 
االحتادي��ة يف الع��راق". واأك��دت رئي�ص��ة 
املجل�ض االأعلى للربملان الرو�صي اأن "ذلك 
هو املوقف املبدئ��ي لبالدها، م�صرية اإىل 
���رورة ت�صوي��ة كافة امل�صائ��ل اخلالفية 

ب��ني االإقلي��م واملرك��ز ببغ��داد يف اإط��ار 
حوار بن��اء قائم على االحرتام املتبادل". 
واأ�ص��ارت اإىل اأن هن��اك اإمكاني��ة للتق��دم 
اإىل االأم��ام اإىل ح��د كب��ري يف ح��ال توفر 
االإرادة ال�صيا�صي��ة. واأ�صاف��ت ماتفيينك��و 
التط��ورات  بانتب��اه  تتاب��ع  "مو�صك��و  اأن 
يف الع��راق"، م�ص��رية اإىل اأن "الب��الد تقع 
يف مرك��ز منطقة ع��دم اال�صتقرار بال�رق 
االأو�ص��ط، اإال اأن الو�ص��ع االأمن��ي يف اإقليم 
كرد�صت��ان يختل��ف اإيجابي��ا ع��ن الو�صع 

العام يف العراق".
بدوره��ا و�صفت حرك��ة التغي��ري الكردية 
]ك��وران[ راأي م�صت�صار جمل���ض اأمن اقليم 
كرد�صت��ان م���رور ب��ارزاين بخ�صو���ض 
وجوب تق�صيم العراق بعد هزمية ع�صابات 
"ا�صتفزازي��ة"  بانه��ا  االرهابي��ة  داع���ض 
خا�ص��ة بالن�صبة للع��رب. وقال��ت النائبة 
ع��ن التغيري �روة عبد الواحد: ان "تق�صيم 

الع��راق لي���ض ب��ارادة عراقي��ة وال كردية، 
واذا كان هناك تق�صيم فهو باإرادة دولية" 
مت�صائل��ة "م��ن هو ال��ذي ي�صم��ح بتق�صيم 
الع��راق؟؟". واأ�صاف��ت "دعون��ا م��ن فكرة 
الطائف��ة  التق�صي��م والعم��ل عل��ى وت��رية 
والقومي��ة ويج��ب العمل على وح��دة البلد 
وعلين��ا ان نتكاتف وان نبن��ي بلدنا على 
اأ�ص�ض �صحيحة بعيدا عل��ى الف�صاد وعودة 
الدكتاتوري��ة وان ي�صع��ر كل ف��رد عراق��ي 
بحق��وق املواطنة ان كان كردي��ا اأم �صنيااً 
اأم �صيعي��ااً، ويج��ب ان نتخل���ض م��ن هكذا 
عب��د  وقال��ت  الت�ريح��ات".  م��ن  ن��وع 
الواح��د "اأن��ا ال اوؤمن باحل��دود واعتربها 
�صنيع��ة نحن ن�صطنعها، وعلينا ان نكون 
واقعيني فطاملا نح��ن الكرد عملنا بهدف 
واح��د ه��و ت�صكي��ل الدول��ة الكردي��ة لك��ن 
اعالنه��ا ياأت��ي باأ�ص���ض واآلي��ات �صحيحة 
ولي�ض بت�ريحات ا�صتفزازية لالآخرين". 

واأكدت "نحن اليوم جزء من بغداد وعلينا 
ان نتعاون معها حل��ل جميع االإ�صكاليات 
املوجودة، ويج��ب ان نتحمل م�صوؤولياتنا 
كج��زء من ه��ذا البل��د يف حمارب��ة داع�ض 
والق�ص��اء عل��ى الف�ص��اد واإع��ادة هيكل��ة 
الدول��ة ببناء �صحيح". وا�صتبعدت النائبة 
ع��ن التغي��ري ان توتر ت�ريح��ات م�رور 
ب��ارزاين "العالقة اأكرث بني بغداد واربيل" 
مبينة، انه "عندما يكون ال�صخ�ض م�صوؤوال 
يك��ون ه��و م�ص��وؤول عل��ى كالم��ه ولي���ض 
االخرين". وكان م�رور بارزاين م�صت�صار 
جمل���ض اأمن اقلي��م كرد�صت��ان وهو النجل 
االك��رب لرئي���ض االقلي��م م�صعود ب��ارزاين 
قال االربعاء املا�صي، اإنه "مبجرد اإحلاق 
الهزمية بتنظيم داع�ض يجب تق�صيم العراق 
اإىل ثالثة كيانات منف�صلة لل�صيعة وال�صنة 
واالأك��راد للحيلولة دون املزي��د من اإراقة 

الدماء". 

Mon. 20 Jun. 2016 issue no 140سياسة2
االثنين 20 حزيران 2016 العدد 140

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد ــ خاص

خاص

روسيا لبارزاني: عالقتنا مع كردستان من خالل بغداد وتقسيم العراق تتحكم به 
إرادة دولية

قائد عملياتها: معركة الفلوجة حسمت 
عسكريا باستثناء ثالثة أحياء

معارك الفلوجة االلكترونية.. تسونامي عراقي 
ينتهي بهزيمة داعش وإغالق حساباته

 اعترب وزي��ر اخلارجية ابراهيم اجلعفري، االحد، ان 
حتركات ال�صفري ال�صعودي يف العراق ثامر ال�صبهان 
تع��د تدخال بال�ص��اأن الداخلي، فيما ا�ص��ار اىل ان ما 
يق��وم به العالقة له ب��دوره ك�صفري.  وقال اجلعفري 
ان "حتركات ال�صفري ال�صعودي متثل تدخال �صارخا 
يف �صوؤونن��ا الداخلية"، مبين��ا ان "ما يقوم به لي�ض 
م��ن دوره ك�صف��ري".  وا�ص��اف اجلعف��ري "نح��ن ال 
مني��ل للتهديد بقطع العالقات، وامن��ا ابلغنا ال�صفري 
ب�ص��كل ر�صم��ي به��ذه التفا�صي��ل".  وح��ول او�صاع 
التحال��ف الوطن��ي، اأك��د اجلعف��ري ان "التحالف مل 
ينقط��ع م��ن حماوالت��ه امل�صتم��رة حلف��ظ وحدته"، 
م�ص��ريا اىل "وج��ود كت��ل له��ا فه��م، وفه��م حمرتم، 
لك��ن مل ت�صتطع ان ت�صل اىل ذلك احلل بحيث تتغلب 
على اخلالف��ات". وكان زعيم التيار ال�صدري ال�صيد 
مقت��دى ال�ص��در اأكد، ان��ه ال يحق لل�صف��ري ال�صعودي 
زي��ارة �صجن النا�رية املركزي، فيما ا�صار اىل انه 

يرف�ض تدخل دول اجلوار مبلف ال�صجناء.
 واأك��دت وزارة اخلارجي��ة، اجلمع��ة )17 حزي��ران 
2016، اأنه��ا �صب��ق واأن قام��ت با�صتدع��اء �صف��ري 
اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة ل��دى بغ��داد واأبلغت��ه 
باأهمية اأن يكون خا�صع��ااً لالأعراف الدولية، مبينة 
اأنها �صتقوم باتخاذ االإجراءات املنا�صبة لذلك، فيما 
�ص��ددت عل��ى اأنه��ا ل��ن ت�صم��ح الأي �صف��ري بتوظيف 

مهامه لتاأجيج "خطاب الطائفية". 

حترير  عن  ال�صاعدي،  الوهاب  عبد  الركن  الفريق  الفلوجة  حترير  عمليات  قائد  اأعلن   
املدينة  على  امل�صرتكة  القوات  �صيطرة  بعد  الع�صكرية  ال�صياقات  وفق  الفلوجة  مدينة 
حررت  �صنوفها  بكافة  امل�صرتكة  القوات  اإن  ال�صاعدي  وقال  احياء.   ثالثة  با�صتثناء 
مركز الفلوجة، و�صيتم االعالن ر�صميا عن عملية تطهريها بالكامل بعد ال�صيطرة على 
ُمني بهزمية غري  االرهابي  التنظيم  ان  والع�صكري، م�صيفا  احياء اجلوالن واجلغيفي 
متوقعة بعد تقدم القوات امل�صرتكة وحما�رته وقطعت كافة امداداته وال خيار امام 

عنا�ره داخل مركز املدينة �صوى القتل او اال�صت�صالم يف ثالثة احياء متبقية.

 خا���ض: ك�ص��ف الباح��ث يف �ص��وؤون اجلماع��ات االإرهابي��ة الدكت��ور ه�ص��ام 
الها�صم��ي ع��ن انح�صار ح�صابات ر�صمية كانت ت��روج لداع�ض يف تويرت، وقال 
"اأ�صبح عديد االن�صار اقل من ١٠٠٠ ح�صاب وعديد احل�صابات الر�صمية اقل 
م��ن ١٠ واحل�صاب��ات املركز خف�ص��ت ن�رها م��ن ١٠-١٥ تغريدة اىل ٢-٣ 
تغريدات". واأ�صاف "يرجع هذا اىل حتولهم اىل الكروبات املغلقة يف تليغرام 
وتوي��رت و�صكن��ال واي�صا منع ا�صتخدام النت عل��ى اجلميع يف املو�صل والرقة 
ودي��ر ال��زور والقائم". كم��ا راأى ان حملة العراقيني عل��ى تويرت موؤخرا كانت 
كب��رية "بحجم ت�صونامي غطت على ن�صاطهم". ولكن الها�صمي ي�صتدرك قائالاً 
"مل يوؤث��ر ذلك على قاعدة اتباعه��م وان�صارهم واملوؤمنني بهم، هذه �صدمة 
حتت��اج اىل ادامة الزخم يف تويرت ك��ي حتول التقرب اىل تاأثري ثم اىل انطباع 
فتغيري". واأ�صار اىل ان املهم يف ما ح�صل هو " حترير ميدان تويرت من تطرف 
داع���ض". بدوره الباحث يف جمال التوا�صل االجتماعي مهند حبيب ال�صماوي 
ر�ص��د املعرك��ة الرقمية واأ�صار اىل ظه��ور ها�صتاغات ج�ص��دت وجهات النظر 
املختلف��ة مث��ل )#اليوم_الفلوجه_وغدا_املو�ص��ل( و)#الفلوجه_تذب��ح( و) 
العدوان(  و)#الفلوجه_حتت  )#الفلوجه_حتت���ر(  و  #الفلوجه_حما�ره( 
��ا اأن ه��ذا كان يف الي��وم االأول م��ن معرك��ة  و)#Falloja_is_free(، مبيناً
الفلوج��ة . وي�صي��ف ام��ا يف الي��وم الث��اين فق��د كان��ت الها�صتاغ��ات التالية 
هي الب��ارزة يف الرتين��د وه��ي )#فلوجتنا_عراقي��ه( و)#الفلوجه_ن�رنا( 
و)#الفلوجه_عراقي��ه( و)#الفلوجة_تغ�صل_وجهه��ا( و ) # الفلوجه_تتحرر   ( 
و )#الفلوجة_حت��رتق(. وحقق النا�صط��ون العراقيون اأعلى ن�صبة متابعة على 
موق��ع تويرت، بع��د اإطالق عدد م��ن امل�صاركات، حي��ث بلغ الرتين��د لها�صتاغ 
)# الفلوجة_حمررين_المعتدي��ن( يف اأق��ل م��ن ث��الث �صاعات اأك��رث من 18 
األ��ف تغري��دة لن���رة اجلي���ض العراق��ي. عل��ى اجلانب االآخ��ر توج��ه الداعية 
ال�صع��ودي والدكتور "عائ�ض القرين" بالدعاء الأهل الفلوجة، م�صيفااً ها�صتاغ 
)# الفلوجه_تذب��ح(. فيم��ا غ��رد الدكت��ور �صع��د الربيك املتخ�ص���ض يف الفقه 
املق��ارن: "يقتل��ون اأح��رار ال�صّنة يف # الفلوج��ة  با�صم داع�ض فه��ل هذا الطفل 

داع�ض، تاأييد و�صمت الليرباليني ومن وافقهم من الرواف�ض جرمية اأخرى".
من جهته، قال الداعية االإ�صالمي، يو�صف القر�صاوي، رئي�ض االحتاد العاملي 
لعلم��اء امل�صلم��ني، وال��ذي يعد الزعي��م الروح��ي جلماعة االإخ��وان امل�صلمني 
"ن���رة اإخوانن��ا امل�صت�صعفني يف كل مكان فري�ص��ة ولي�ض تطوعااً، وكذلك 
مقاوم��ة اخلط��ر ال�صهيوين والطائف��ي فري�ص��ة، والدفاع عن اأر���ض االإ�صالم 

فري�صة".
وعل��ى ها�صت��اغ حمل ا�ص��م "الفلوج��ة"، قال وفي��ق ال�صامرائي "بع��د التحية 
اأيه��ا العراقيون لديكم قوة مكافح��ة االرهاب اقوى جهاز مكافحة يف ال�رق 

االو�صط ف�صاندوه".
وحتولت لوحات الفنان احمد فالح ر�صام الكاريكاتري االأكرث �صهرة يف العراق 
اىل م��ادة يف تغريدات العراقيني، واالأخري حر���ض على ر�صم لوحات عنوانها 
توي��رت.. ومن ابرزها طائر تويرت بعلم عراقي يخرج من القف�ض وزعيم تنظيم 

ا بالها�صتاغ. داع�ض اأبو بكر البغدادي خمنوقاً

بغداد – حيدر الدعمي

في حوار مع )الجورنال( 

قائد حركة بابليون ريان الكلداني: تعرضنا لضغوط لالنسحاب من الحشد الشعبي لكننا رفضنا 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�أكد رئي�س حركة بابليون 
ريان �لكلد�ين، �م�س 
�الحد، �ن حركته هي 

قانونية وتعمل �ضمن 
�ضياق �لقو�ت �مل�ضلحة 

�لعر�قية "نحن ل�ضنا 
متمردون" الفتا �ىل 

�ن �لف�ضائل �مل�ضيحية 
�ضتاأخذ على عاتقها مهمة 

م�ضك �ضهل نينوى بعد 
حتريرها بالتن�ضيق مع 

�لبي�ضمركة و�لقو�ت 
�المنية �لعر�قية.

ناأمتر باإمرة �حلكومة 
ومهمتنا �الأ�ضا�س م�ضك 

�ضهل نينوى بعد حتريره


