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االربعاء،  ال�صدر،  مقتدى  ال�صيد  ال�صدري  التيار  زعيم  قرر  نيوز:   اجلورنال   – بغداد 
هيئة  اىل  واحلاليني  ال�صابقني  واحلكومة  بالربملان  االحرار  كتلة  اع�صاء  احالة جميع 
النزاهة، فيما ا�صار اىل ان من يتهرب من التحقيق يعترب مطرودا.وقال ال�صدر٬ يف بيان 
تلقته )اجلورنال نيوز( انه “ا�صتكماال للم�رشوع اال�صالح الداخلي وباعتبار ان كتلة االحرار 
كانت تابعة٬ لنا ومازال البع�ض يدعي ذلك ببع�ض افعاله امل�صيئة”.وا�صاف “�صار لزاما علينا 
ت�صكيل٬ جلنة اال�صالح االداري وجلنة مكافحة الف�صاد٬ ورئا�صة كتلة االحرار٬ �صياء اال�صدي٬ للقيام 
مبا يلي:احالة جميع افراد الكتلة احلاليني وال�صابقني اىل هيئة النزاهة٬ وبالطرق القانونية املعمول 
بها٬ على ان تعمل تلك اللجنة اعاله على توخي احلقيقة وال�صفافية ورفع عمل تغييب او ترجي قد ي�صدر 
ميلكه  كان  ما  بني  التمييز  يتم  بحيث  املالية٬  الذمم  ك�صف  على  والعمل  اعاله.  الكتلة  منت�صبي  بع�ض  من 
املنت�صب اىل الكتلة قبل انتمائه وبعد انتمائه٬ وان ادعى ملكيته قبل ذلك٬ ويف حال وجود ثراء ملحوظ بغري 

حجة وبغري وجه حق كما تعمل اللجنة على �صحب تلك االموال وت�صليمها اىل اجلهات احلكومية املخت�صة”.

ا�صدره  ال��ذي  املر�صوم  احلق  اأه��ل  ع�صائب  حركة  رف�صت 
تت�صاوى  وال��ذي  م��وؤخ��راً  العبادي،  حيدر  ال���وزراء،  رئي�ض 
االإرهاب  مكافحة  قوات  مع  ال�صعبي  احل�صد  قوات  مبوجبه 
�ُصكلت  التي  الفتية  بالف�صائل  حم�صورا  وعدته  العراق  يف 
الر�صمي  املمثل  واأعلن  الكفائي.  اجلهاد  لفتوى  ا�صتنادا 
بتحويل  العمل  ب��دء  عن  االأ���ص��دي،  اأحمد  ال�صعبي،  للح�صد 
االإرهاب،  مكافحة  جلهاز  موازية  ع�صكرية  جهة  اإىل  احل�صد 
يوافق  ومقاتلون  ونواب  روؤ�صاء  لها  األوية  عدة  من  تتاألف 
اإن  االأ�صدي،  وق��ال  العبادي.  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض  عليهم 
املا�صي  �صباط/فرباير  يف  العبادي  اأ�صدره  ديوانيًا  اأم��راً 
اإىل  احل�صد  بتحويل  قوله   وفق  ويق�صي  االآن،  تطبيقه  يتم 
جهاز اأمني مواٍز جلهاز مكافحة االإرهاب يتمتع بالتدريب 
املتبعة يف  القوانني  وفق  وي�صري  ذاته،  والتجهيز  والت�صليح 
جهاز مكافحة االإرهاب. وفق �صوابط ع�صكرية معينة اأهمها 
ان�صالخهم  جانب  اإىل  االأبرياء  بدماء  منهم  اأي  تورط  عدم 
العبادي  اأوامر  اأن  االأ�صدي  واأ�صاف  االأم".  مرجعياتهم  عن 
�صت�صمن للح�صد ال�صعبي قائداً ونائبًا واآمري األوية يرتبطون 
به مبا�رشًة، بعيداً عن املوؤ�ص�صة االأمنية والع�صكرية الر�صمية 
املتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية. وجاء يف مر�صوم رئي�ض 
وزراء العراق: “احل�صد ال�صعبي ت�صكيل ع�صكري م�صتقل وهو 
يف قوام القوات امل�صلحة العراقية… هيكل وتنظيم احل�صد 
م�صابه لرتكيبة قوات مكافحة االإرهاب”. من جانبها اكدت 
ع�صائب اهل احلق، االربعاء، اإنها غري م�صمولة بقرار القائد 
العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي اخلا�ض بهيلكة وادراج 
احل�صد ال�صعبي �صمن �صفوف القوات االمنية، مو�صحة انها 
العملة  يف  وم�صارك  احل�صد،  والدة  قبل  ظهر  مقاوم  ف�صيل 
ان  الع�صائب  باإ�صم  الع�صكري  املتحدث  وقال  ال�صيا�صية. 

"العبادي ال يق�صدنا، كذلك الف�صائل قدمية مثل بدر وكتائب 
مبقاتلة  �صاركت  التي  الف�صائل  من  وغريها  اهلل،  ح��زب 
االإحتالل االأمريكي"، مبينا ان قرار العبادي اخلا�ض بهيكلة 
يخاطب  االمنية  القوات  �صفوف  اىل  و�صمه  ال�صعبي  احل�صد 
"الف�صائل الفتية التي �ُصكلت تزامنا مع اخلطر الذي واجهة 
»القائمة  واأبدت  الكفائي".  اجلهاد  لفتوى  وا�صتنادا  البالد، 
الوطنية« بزعامة اأياد عالوي �صكوكًا باأن يتم حتويل قوات 
ُت�صخر  اأن  قوات نظامية، وحّذرت من  اإىل  ال�صعبي«  »احل�صد 
واأكد  اأخ��رى.  ح�صاب  على  معينة  فئة  خلدمة  القوات  تلك 
النائب عن »القائمة الوطنية« ح�صن �صويرد اأن »ت�صكيل قوات 
احلر�ض الوطني هو ال�صيناريو االف�صل لتكون عنا�رش احل�صد 
اأن يوؤطر بقوانني ت�صب يف  ال�صعبي نواتها االأ�صا�صية يجب 
على  معينة  فئة  م�صلحة  يف  ولي�ض  العراقيني  كل  م�صلحة 
ح�صاب اأخرى«. من ناحيته اكد اخلبري االمني حممد اح�صان 
اجلبوري ان دمج قوات احل�صد ال�صعبي مع القوات الع�صكرية 
النظامية، وتكوين ت�صكيل ع�صكري عراقي واحد هو اجلي�ض 
. وا�صاف اخلبري يف ت�رشيح  امر �رشوري  ال�رشطة  وقوات 
اال�صتفادة  ي��وؤي��دون  اخل��رباء  من  العديد  ان  ل���)اجل��ورن��ال( 
يف  اكت�صبوها  التي  ال�صعبي  احل�صد  قوات  اأفراد  خربات  من 
املعارك مع تنظيم داع�ض االإرهابي، من خالل دمج االأفراد 
اجلي�ض  يف  وا�صتيعابهم  الع�صكرية  اخلدمة  �صن  يف  هم  من 
العراقي اجلديد اأما املتطوعون االآخرون فانه يتم اإعادتهم 
اإىل  اأو  الدولة،  االأ�صلية،  من كان موظفا يف  اإىل وظائفهم 
اإىل  ان�صمامهم  التي كانوا يزاولونها قبل  االأخرى  اأعمالهم 
به  اإعطائهم مكافاآت جمزية عما قاموا  ال�صعبي مع  احل�صد 

من اأعمال حفظت كرامة ووحدة العراق والعراقيني
اأن تزيد فاعلية  �صاأنها  اأن هذه اخلطوة من  واو�صح اخلبري 
اأفراد احل�صد  وقوة اجلي�ض العراقي من جهة، وان جتعل من 

ال�صعبي قوة �صاربة يف هذا اجلي�ض ثانيا.

ك�صف م�صدر من داخل جمل�ض حمافظة مي�صان، 
مي�صان  حمافظ  اقالة  مبناق�صة  بداأ  املجل�ض  ان 
علي دواي.  وقال امل�صدر الذي طلب عدم ك�صف 
الثالثاء  اجتمع  املحافظة   جمل�ض  ان  ا�صمِه، 

املحافظ  اإقالة  ملناق�صة   ٢٠١٦- متوز   -٢٦
علي دواي املنتمي للتيار ال�صدري.

وا�صاف امل�صدر ان اجلهات ال�صيا�صية املن�صوية 
 ” هي  دواي  باإقالة  واملطالبة   املجل�ض  حتت 
ان  مبينًا  االأعلى”  املجل�ض  الدعوة،  حزب  بدر، 

هذه الكتل اجمعت راأيها على اقالة دواي.

بتق�صريها  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  اعرتفت     
من  املغت�صبة  املناطق  من   النازحة  العوائل  جتاه 
اإدارة  ف�صلت يف  اأنها  اإىل  داع�ض، م�صرية  تنظيم  قبل 
ملف النازحني الأ�صباب مالية.  وقال الناطق الر�صمي 
با�صم الوزارة �صتار نوروز ل�)اجلورنال( اإن "الوزارة 
االحتادية  احلكومة  قبل  من  اأم��وال  اأي��ة  ت�صتلم  مل 

"النازحني بحاجة  اأن  اإىل  العام"، م�صريا  خالل هذا 
اإىل دعم اإن�صاين من ناحية توفري اخلدمات ال�صحية 
للتعاقد  االأموال  تخ�صي�ض  اإىل  باالإ�صافة  واالأدوية 
املليون". منحة  و���رشف  غذائية  �صلل  ���رشاء  على 
بالتن�صيق  جديدة  خططا  و�صعت  "الوزارة  اأن  وبني 
مع خلية االأزمة يف جمل�ض الوزراء ال�صتقبال العوائل 
من  بقرب  املحيطة  واملناطق  ال�رشقاط  ق�صاء  من 

مدينة املو�صل". 

 اقرتح التحالف الكرد�صتاين ت�صكيل احلكومة 
احلالية.  ال��وزارات  من  بدال  وزارة   16 من 
الكرد�صتاين  التحالف  ع��ن  النائب  وق��ال 
حم�صن ال�صعودي يف بيان ورد ل�)اجلورنال 
نيوز(، ان "عدم ح�صول اي تغيري وزاري بعد 
فراغا  هناك  جعل  االحتادية  املحكمة  قرار 
وزاريا بعد تقدمي ا�صتقاالت وزراء حاليني". 
16 وزارة ت�صم   واقرتح ت�صكيل حكومة من 
وزارات اخلارجية والدفاع والداخلية والنفط 

وال�صناعة  وال��ت��ج��ارة  وال��ع��دل  وامل��ال��ي��ة 
والكهرباء التعليم العايل والثقافة وال�صياحة 

والزراعة والنقل واالعمار واال�صكان".
 16 الرقم  حتمل  التي  "الوزارة  ان  وب��ني 
االقاليم  وزارة  م�صمى  حتت  جديد  حتديث 
مت  التي  ال��وزارة  مقام  تقوم  واملحافظات، 
نقل ال�صالحيات اىل جمال�ض املحافظات". 
احلكومة  تكون  ان  النواب  جميع  مطالبا 
قوية  حكومة  ام��ام  لنكون  الت�صكيلة  بهذه 
املرحلة  يف  امل�صوؤولية  تتحمل  ان  ت�صتطيع 

القادمة على حد تعبريه".

اإن  االأمريكية  تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  قالت   
لالختالط  ع��ادوا  “داع�ض”  مقاتلي  من  العديد 
فيها  خ�رشوا  التي  املحررة  املناطق  يف  بال�صكان 
وينتظرون  بل  والرمادي،  الفلوجة  مثل  املعارك 
الوقت املنا�صب لتنفيذ هجمات اإرهابية م�صتقبلية.
اأنه  من  االأمريكيني  امل�صوؤولني  من  العديد  وحذر 
اآخر  يف  ع�صكري  انت�صار  حتقيق  حالة  يف  حتى 
حتقيقه  ياأملون  والذي  باملو�صل،  داع�ض  معاقل 

يكون  لن  هذا  ف��اإن  احل��ايل،  العام  نهاية  بحلول 
يف  املميتة  االإره��اب��ي��ة  االع��ت��داءات  ملنع  كافيا 

العراق.
القادة  اأحد  ماكفرالند،  �صني  ال�صحيفة عن  ونقلت 
اإنه لهزمية  العراق، قوله  البارزين يف  االأمريكيني 
التمرد يجب على العراق التحرك لالأمام يف اأجندته 

ال�صيا�صية واالقت�صادية.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن عودة حروب الع�صابات 
وحلفاوؤها  اأمريكا  م��ازال��ت  بينما  ال��ع��راق،  يف 
اأكرب  اأح��د  �صت�صكل  �صوريا،  يف  داع�ض  يقاتلون 

من  ال��ذي  ال��ق��ادم  االأمريكي  للرئي�ض  التحديات 
املنتظر اأن يتوىل م�صوؤولياته يف يناير القادم.

وذك�����رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة اأن����ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ق��ادة 
والدبلوما�صيني االأمريكيني، فاإن �صبح التمرد يعيد 
اإحياء بع�ض الذكريات املريرة لتدخل وا�صنطن يف 

العراق منذ 13 عاما.
واأعرب م�صوؤولون اأمريكيون -وفق ال�صحيفة- عن 
املبكر  الت�صكيل  اأثارها  التي  الفو�صى  من  قلقهم 
احلكومة  حركة  �صّل  و�صك  على  وكانت  لداع�ض 
األف   100 من  اأك��ر  هناك  كان  عندما  العراقية 

جندي اأمريكي يف البالد، واأ�صاروا اإىل اأن هذا النوع 
اإذا عاد جمددا قد يوؤثر على ا�صتقرار  من الفو�صى 
العراق، واحلملة اخلارجية التي ت�صعى لدحر داع�ض 

يف �صوريا والعراق.
القوات  ونقلت ال�صحيفة عن ديفيد برتايو�ض قائد 
االأمريكية ال�صابق بالعراق، اأنه عندما يهزم داع�ض 
هناك  �صتظل  العراق،  فى  مكان  وكل  املو�صل  يف 
يف  اال�صتمرار  �صتحاول  للتنظيم  اإرهابية  خاليا 
بغداد  �صهدتها  التي  مثل  اإرهابية  هجمات  تنفيذ 

واأماكن اأخرى خالل ال�صهور املا�صية.

العراق،  و�صط  بابل،  حمافظة  جمل�ض  قّرر   
ت��رح��ي��ل اأ����رش م��ن ي��ت��م جت��رمي��ه م��ن قبل 
االرهابيني  مع  تورطهم  �رشيطة  الق�صاء 
من املحافظة، داعية احلكومة اإىل املوافقة 
اإح���دى  يف  “االإرهابيني”  اإع����دام  ع��ل��ى 

ال�صاحات العامة. 
ال��زن��ب��ور، رئ��ي�����ض جمل�ض  وق����ال ح��ي��در 
مطالبة  ق��رر  “املجل�ض  اإن  املحافظة،  
والربملان  والرئا�صة  املركزية  احلكومة 
باإعدام املدانني باأعمال اإرهابية، يف �صاحة 
عامة داخل مدينة احللة )مركز املحافظة( 
يف  واأ�صاف،  للمجرمني”.   عربة  ليكونوا 
اأن  املحافظة،  مبنى  عقد يف  الذي  املوؤمتر 
“املجل�ض قرر هدم دار املدان )باالإرهاب( 
ثبت  حال  املحافظة،  من  اأ�رشته  وترحيل 
متى  حتديد  دون  املجرم”،  على  ت�صرتهم 

�صيتم البدء يف تنفيذ القرار. 
م��ن ج��ه��ت��ه ب���نّي حم��اف��ظ ب��اب��ل ���ص��ادق 

القائد  من  طلبت  “املحافظة  اأن  ال�صلطاين 
العبادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام 
جنوب  مناطق  تكون  اأن  ال��وزراء(،  )رئي�ض 
بغداد )ومن بينها املحافظة( حتت حماية 
قيادة عمليات بابل” التابعة لوزارة الدفاع 

العراقية.
ال�صيعية،  الغالبية   و�صهدت املحافظة ذات 
يف  داع�ض  تنظيم  �صد  ع�صكرية  عمليات 
عن  كم   60 )تبعد  ال�صخر  ج��رف  ناحية 
بع�ض  اتخذ  قد  التنظيم  ك��ان  اإذ  ب��غ��داد(، 
قبل   ،2014 عام  منذ  له  مقرات  مناطقها 
اأن ت�صتعيدها القوات االأمنية العام املا�صي.
مع�صوم،  ف��وؤاد  العراقي  الرئي�ض  واأع��ل��ن 
االأ�صبوع املا�صي، م�صادقته على جمموعة 
باإعدام  �صادرة  نهائية  اأحكام  من  جديدة 
يجعلها  ما  “اإرهابية”،  بجرائم  مدانني 
على  م�صادقته  بعد  وذل��ك  النفاذ،  واجبة 
عقب  اأي���ام،  ع�رشة  قبل  مماثلة  جمموعة 
على  امل�صادقة  يف  بالتاأخر  له  انتقادات 

هذه النوعية من االأحكام.

العبادي يلحق الحشد بالمؤسسة العسكرية.. والعصائب ترد: نحن وبدر والكتائب غير مشمولين 

مصادر أمريكية:  داعش يتغلغل مرة أخرى بين سكان المحافظات الغربية 

بابل: ترحيل أسر اإلرهابيين المتسترة على جرائمهم 

ميسان تعتزم إقالة محافظها دواي

وزارة الهجرة تعترف بفشلها في إدارة ملف النازحين

الكرد يؤيدون تشكيل حكومة من 16 وزارة
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رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

حمى حفر الخنادق في العراق.. دوافع أمنية وتخوف من أهداف طائفية مستقبلية 
 

 تتج��ه احلكوم��ة العراقية اإىل االعتم��اد على اخلنادق 
كخي��ارات اأمنية �� ح�ص��ب االأخبار املعلن��ة �� ملواجهة 
التنظيم��ات االإرهابي��ة الت��ي تق��ر ال�صلط��ة الر�صمي��ة 
بحاجتها اإىل طرق واأ�صاليب موازية للطرق االعتيادية 
للحد من خطورتها. فيما يرى مراقبون ان هذا التوجه 
ق��د يكون خط��ة مبنية على اأ�ص���ض طائفية هدفها عزل 

املكونات مما يهدد وحدة ال�صعب العراقي م�صتقبال.

وكان اآخ��ر هذه اخلن��ادق اإع��الن اإدارة احلكم املحلي 
حف��ر  باأعم��ال  الب��دء  الع��راق(،  )و�ص��ط  كرب��الء  يف 
خن��دق بطول 70 ك��م، على احل��دود الغربية املحاذية 
اأن��ه �صيت��م جتهي��زه  اإىل  ملحافظ��ة االأنب��ار، م�ص��رية 
بكام��ريات مراقب��ة. وق��ال رئي���ض جمل���ض حمافظ��ة 
كرب��الء، ن�صيف جا�ص��م اأن “الهدف م��ن بناء اخلندق 
ال�صي��ارات امللغم��ة  اأو  االإرهابي��ني  ت�صل��ل  ه��و من��ع 
الهاربة م��ن املواجه��ات الدائرة يف االأنب��ار”. واأ�صار 
اإىل اأن “�صح��راء االأنب��ار ت�ص��م ع���رشات الط��رق، وال 

ميك��ن ال�صيط��رة عليه��ا اإال بحف��ر اخلندق”، الفت��ا اأنه 
“�صيجهز بكام��ريات واأبراج مراقبة حديثة لر�صد اأية 
حت��ركات”. وتعترب كربالء، التي تبعد 110 كم جنوب 
بغ��داد، م��ن املحافظ��ات االآمنة ن�صبي��ا، وحتيطها من 
الغ��رب وال�صم��ال حمافظت��ي االأنب��ار والنج��ف، ومن 
ال���رشق حمافظ��ة بابل. وياأت��ي هذا االإع��الن بعد اأيام 
قليل��ة م��ن اإعالن الق��وات العراقية اأنه��ا �صتبا�رش حفر 
خندق عل��ى امل�ص��ارف ال�صمالية ملدين��ة الفلوجة بعد 
�صه��ر م��ن ا�صتعادتها من تنظي��م داع�ض وهو م��ا اأثار 

خم��اوف ب�صاأن اإع��ادة توطني املدين��ة املهجورة. وال 
يعد االإعالن عن هذين اخلندقني موؤخرا مبثابة احلالة 
العر�صي��ة اأو الطارئة التي مل تاألفها البالد، بل اإن حفر 
اخلنادق حول امل��دن، اأ�صبح اأ�صلوبا جلات اليه اأجهزة 
االأم��ن، واحلكوم��ات املحلي��ة يف حمافظ��ات الع��راق 
الو�صطى واجلنوبية اللجوء اإليه يف منا�صبات متتالية. 
ويف فرباير/�صب��اط با�رشت احلكومة العراقية باإن�صاء 
�ص��ور يحيط بالعا�صمة بغ��داد حلمايتها من الهجمات 
االإرهابي��ة امل�صتمرة منذ عام 2003، وعزلها عن بوؤر 

التوت��ر ال�صمالية والغربية. وكانت هذه اخلطوة مبثابة 
الفاجع��ة لبع���ض املكونات التي ع��ربت عن خماوفها 
م��ن اأن تكون متهي��دا ل�صم العا�صم��ة اإىل اقليم معني، 

يف ظل ما يرتدد عن م�صاريع التق�صيم يف البالد.
ومل يك��ن االأكراد مبناأى عن اإتباع ه��ذا االأ�صلوب حيث 
توجه��وا بدوره��م اىل حفرخندق بعر���ض ثالثة اأمتار 
وبعمق ثالثة اأمتار، من بلدة ربيعة يف منطقة �صنجار 
املحاذي��ة للحدود ال�صورية حت��ى مدينة خانقني قرب 
احل��دود االإيراني��ة، م��رورا ب�صهل نين��وى وباأجزاء من 

�صالح ودياىل وكرك��وك. وبع�ض هذه املناطق خارج 
حدود االإقليم ومتنازع عليها مع حكومة بغداد.

وتتمث��ل ذريع��ة االأك��راد يف اأن اخلن��ادق �صت�صتخ��دم 
ك�صات��ر دفاعي حلماي��ة املناطق املح��ررة حديثا من 
هجم��ات داع�ض االنتقامية. ولكن ورغم التقاء اجلميع 
ح��ول الهاج�ض االأمن��ي كتف�صري وحيد التب��اع �صيا�صة 
اخلنادق واجل�صور واجل��دران العازلة يف مدن خمتلفة 
من العراق، اإال اأن املراقبني يجمعون على اأن الطائفية 

رمبا هي املحرك الرئي�صي لهذا اخليار.

بغداد ــ  خاص


