
والآن مقاتل��وه عازم��ون عل��ى حماية البل��دات والقرى 
امل�صيحي��ة يف منطقة املو�ص��ل دون التعوي��ل على اأحد 
بينم��ا ت�ص��ن الق��وات احلكومي��ة العراقية وق��وات اأخرى 
هجومه��ا ل�صتع��ادة املدين��ة القريبة.ودائم��ا ما كانت 
الأقليات القدمية ج��زءا ل يتجزاأ من الن�صيج الجتماعي 
املعقد للع��راق. و�صتمثل مواقفها من احلكومة يف بغداد 
واإع��ادة دجمها يف املجتمع بعد ال�صطراب الذي اأحدثه 
ظه��ور داع�ش اختب��ارا لتعه��دات زعماء الع��راق بتوفري 
ال�صتق��رار بع��د حمل��ة املو�صل.وتعه��دت احلكومة باأن 
يح�صن الهجوم- الذي بداأ يف ال�صاعات الأوىل من �صباح 
الثن��ن- الأمن ويوحد اأمة غارقة يف ال�صطرابات منذ 

الغزو الذي قادته الوليات املتحدة يف 2003.
لك��ن جتارب اأبو�ش تو�صح مل��اذا ل توجد ثقة تذكر لدى 
عدد كبري م��ن الأقليات – التي ت��راوح من امل�صيحين 
والإيزيدي��ن اإىل الركم��ان وال�صب��ك – يف احلكوم��ات 
الإقليمية واملركزية.ويتذك��ر ليلة ال�صاد�ش من اأغ�صط�ش 
اآب 2014 بع��د نحو �صهرين م��ن �صقوط املو�صل حيث 
ق��ال اإن الق��وات الكردية التي كان��ت متمركزة يف بلدة 
قرقو���ش امل�صيحي��ة اأعلن��ت فراره��ا فجاأة.ومتكن كثري 
م��ن �صكان قرقو���ش وعدده��م 55 األفا من الف��رار قبل 
اأن ي�ص��ل املت�ص��ددون ب�صاع��ات قليلة لك��ن اأبو�ش قال 
اإن الرحي��ل املفاج��ئ لق��وات البي�صمرك��ة الت��ي ت�صيطر 
عليه��ا حكوم��ة اإقليم كورد�صت��ان العراق اأظه��ر اإىل اأي 
مدى يتعن على الأقلي��ات الدفاع عن اأنف�صها.واأ�صاف 
اأبو���ش وه��و مهند�ش و�صابط �صاب��ق يف الدفاع اجلوي 
يف ظ��ل �صدام ح�ص��ن متحدث��ا يف قاعدت��ه التدريبية 
يف بل��دة القو�ش الت��ي تبعد 50 كيلوم��را من املو�صل 
“قال��وا لن��ا    ’   �صنحميكم   ’   . ويف العا���رة ون�صف م�صاء 
قال��وا   ’  �صنغ��ادر  ’  . كان الأم��ر �صعب��ا للغاي��ة خا�ص��ة 
بالن�صب��ة للن�صاء والأطفال.”                              وهو الآن قائد قوة اآ�صورية 
يق��ول اإنها مل حت�صل �ص��وى على ن�ص��ف الأ�صلحة التي 
حتتاجها م��ن ال�صلط��ات وتعتمد ب�صدة عل��ى التربعات 
من امل�صيحي��ن العراقين الذين يعي�ص��ون يف اخلارج. 

وتاب��ع اأبو�ش وهو رجل قوي البنيان اأبي�ش ال�صعر قائال 
قبل قليل من م�صارك��ة قواته يف اإعداد يخنة الباذجنان 
والأرز “اإذا كان��ت هن��اك حكوم��ة مركزي��ة قوي��ة مل��ا 
احتجن��ا �صيئ��ا. اإذا اأردت اأن حت��ل امل�صكل��ة ف�صيتعن اأن 
تكون لدينا قوة حماية.”ويعد اأبو�ش رجاله يف م�صمار 
حواجز ب�صاحة تدريب جبلية �صغرية تبعد 13 كيلومرا 
فق��ط عن مقاتل��ي تنظيم الدول��ة. ومهمتهم ه��ي طماأنة 
ال�صكان املحلين باأن عودتهم اإىل منازلهم يف املناطق 
التي يتم طرد املت�صددين منها �صتكون اآمنة.يقول اآخرون 
اإن هجوم املو�صل �صيفيد العراقين من جميع الطوائف. 
وق��ال هو�صيار زيب��اري وه�ص��و م�صوؤول ك��وردي كبري 
لرويرز “الهدف الإجمايل لهذا الهجوم هو اإعادة النا�ش 
اإىل منازله��م باأم��ان ل اأن نتخل��ى عنه��م- امل�صيحيون 
وال�صيع��ة وال�صن��ة واجلميع.”اأم��ا خ�رو غ��وران الع�صو 
الكوردي يف الربملان العراقي فقال اإن قوات البي�صمركة 
امل�صلح��ة باأ�صلح��ة خفيف��ة ان�صحب��ت م��ن قرقو���ش يف 
2014 لأنها مل تكن م�صتعدة لهجوم داع�ش. لكنه اأبدى 

تعاطف��ا م��ع وجهات نظ��ر اأبو�ش. وق��ال “اأتف��ق مع اأن 
الأقلي��ات م��ن الإيزيدين اأو امل�صيحي��ن اأو ال�صبك يجب 
اأن تك��ون لديه��م قوة �رطة حملي��ة خا�صة بهم حلماية 
جمتمعاتهم وهذا هو ال�صبيل املثايل حلل م�صكلة الثقة.” 
ويف بغ��داد رف�ش متحدث ع�صكري �صكاوى اأبو�ش ب�صاأن 
نق���ش الدعم من احلكومة املركزية قائال اإن امليزانية ل 
ميكن تغيريها با�صتمرار للتكيف مع الأعداد التي تنق�ش 
اأو تزيد لكل قوة م�صكلة لقتال الدواع�ش.وقال “احلكومة 
حري�صة على تقدمي الدعم لكل من يقاتل داع�ش.”وهيمن 
ال�صن��ة اأكرب اأقلية عراقية عل��ى البالد حتى �صقوط �صدام 
ح�صن يف 2003. والآن ال�صيعة هم من ي�صيطرون حيث 
يدي��ر �صا�صة م��ن طائفتهم التي متث��ل الأغلبية احلكومة 
وت�صيطر ف�صائل م�صلحة �صيعية على الكثري من ال�صوارع.
تكررت م�صاعر اأبو�ش يف كني�صة يف و�صط اأربيل عا�صمة 
اإقلي��م كورد�صتان العراق الذي اأ�صب��ح م�صتقال على نحو 
متزايد من��ذ �صقوط �صدام.ويف قدا���ش م�صائي اأبلغ الأب 
�ص��امل �صاكا ح�صد امل�صلن اأن يعملوا مع جميع الطوائف 

يف الع��راق. واع��رف يف ت�ريح��ات خا�صة ب��اأن هذه 
الأمني��ات رمبا ل تك��ون واقعية.وق��ال “احلكومة تقول 
على م��دار عامن اإنها �صتحرر املو�صل. اإنه جمرد كالم. 
ل ميك��ن اأن يك��ون هناك ان�صجام. ل�صن��ا مقبولن. ن�صعر 
اأننا ُتركن��ا وحدنا.”وخارج الكني�صة كان اإيوان خال�ش 
)24 عام��ا( مت�صككا اأي�صا. وقاتل خال�ش وهو م�صيحي 
اإىل جانب ق��وات البي�صمركة خلم�ش �صنوات �صد القاعدة 
لكنه مل يعد يف �صفوف القوات الكوردية.وقال “هم الآن 
ل يقبلونني. اأردت اأن اأقاتل معهم �صد داع�ش… ما دام 
هناك اإ�صالم لن ن�صتطي��ع العي�ش هنا.”وبع�ش امل�صلن 
م�صيحي��ون فروا اإىل اأربيل من ق��رى وبلدات واقعة حتت 
�صيط��رة داع���ش. وا�صرج��ع اأحد هوؤلء وه��و �صبحي اأبو 
فا�ص��ل كي��ف متكن��ت اأ�رته م��ن الف��رار ب�ص��ق الأنف�ش 
م��ن املو�صل عندم��ا �صيطر نحو 800 مقات��ل فقط على 
املدين��ة م��ع انهي��ار اجلي�ش.وا�صتعر�ش وه��و واقف اإىل 
جانب متث��ال لل�صيدة مرمي الع��ذراء- بينما كان حرا�ش 
الكني�صة يفت�صون احلقائ��ب بحثا عن متفجرات- �صورة 

لوالدت��ه عل��ى هاتفه الذكي. وتوفيت ع��ن عمر ناهز 90 
عام��ا ب�صب��ب احل��رارة يف ال�صي��ارة بينما كان��وا يفرون 
م��ن الرهابي��ن الت��ي خ��ريت امل�صيحين ب��ن اعتناق 
الإ�ص��الم اأو دف��ع اجلزي��ة اأو املوت.وق��ال “لدينا حرا�ش 
يف الأحياء لكن لي�ش ذخ��رية كافية.”وفر مئات الآلف 
م��ن امل�صيحين م��ن املو�صل ومدن اأخ��رى يف ال�صنوات 
بامل��وت  والتهدي��دات  الروي��ع  مواجه��ة  يف  الأخ��رية 
والعن��ف. وعان��ى الأيزيديون على الأخ���ش من وح�صية 
الره��اب التي تعتربه��م عبدة لل�صيط��ان. وقتل التنظيم 
املت�ص��دد مئ��ات الأيزيدي��ن يف 2014 بينما فر الآلف 
اإىل خميم��ات يف املنطق��ة الكوردي��ة. واغت�صبت العديد 
م��ن الن�ص��اء الالئ��ي مل يتمكن م��ن الف��رار اأو حتولن اإىل 
اإم��اء للجن�ش.ودفع��ت ه��ذه املح��ن بع���ش الأيزيدي��ن 
اإىل التو�ص��ل اإىل نتيج��ة مفاده��ا اأن��ه ل ميكنه��م اأي�صا 
�ص��وى العتم��اد عل��ى اأنف�صهم.فعل��ى �صبي��ل املث��ال مل 
حت�صل اإحدى امليلي�صي��ات الأيزيدية – وحدات مقاومة 
�صنجار- اإل على دعم جزئي من الدولة حتى على الرغم 
م��ن كونها جزءا من ق��وات احل�صد ال�صعب��ي التي متولها 
احلكوم��ة وفق��ا لقائدها �صعي��د ح�صن. واأ�ص��اف اأن هذه 
امليلي�صي��ا قوامها 2700 مقات��ل ل يح�صل منهم �صوى 

األف على رواتب من بغداد.
واأ�صاف حاجي ح�صن وهو ع�صو مدين يف اإدارة وحدات 
مقاومة �صنجار “اأغلبي��ة عظمى من الأيزيدين يريدون 
اإدارة حكم ذاتي حتت حماية دولية. لي�صت لدينا ثقة يف 
الإدارة الإقليمي��ة. كان��وا يعاملونن��ا ب�ص��كل �صيء حتى 
قبل �صيط��رة داع�ش.” وقال اأيزيدي��ون اآخرون يف خميم 
متداع قرب فن��دق من فئة اخلم�ش جنوم يف و�صط اأربيل 
يرتاده م�صوؤولون تنفيذيون غربيون اإنهم يعتمدون على 
�صخاء الع�صائر املحلية للح�صول على اإمدادات مثل الأرز 
وال�صك��ر. وتعم��ل ط��اولت حتت خيم��ة كف�ص��ل درا�صي 
لالأطف��ال يذهبون اإلي��ه مرتن يف الأ�صب��وع. وي�صتخدم 
�صبي��ة �صغ��ار قطع��ا م��ن القما���ش ودل��و م��اء مل�ص��ح 
الأر�صي��ة. وتذكره��م مل�صقات لريا�صات مث��ل الرماية 
والفرو�صي��ة بالقيود على احلياة يف خميمهم الذي يفتقر 

لكل و�صائل املتعة والت�صلية.

ح��ذر رئي���ش ال��وزراء حي��در العب��ادي م��ن انتق��ال 
ع�صابات داع���ش الرهابي��ة اىل دول املنطقة”لأنها 
مل تاأخ��ذ خط��ر داع�ش ب�ص��كل جدي” موؤك��داً “حر�ش 
الع��راق على اقامة عالقات جيدة ومتوازنة مع جميع 
ال��دول”. جاء ذلك خالل لقا ء العب��ادي اليوم ب�صفراء 
وممثل��ي البعث��ات الدبلوما�صي��ة العامل��ة يف العراق. 
وب��ن العب��ادي بح�ص��ب بي��ان ملكتب��ه اليوم:”اأنن��ا 
ومن��ذ تروؤ�صن��ا للحكوم��ة قبل اكرث م��ن �صنتن قررنا 
ال�صقيق��ة وال�صديق��ة  ال��دول  النفت��اح عل��ى جمي��ع 

اجل��وار  بع��دة ودول  وقمن��ا 
لنن��ا  نوؤم��ن زي��ارات 
ل��ح  مل�صا با

ل��ة  د ملتبا ا
ك��ة  مل�صر ا و

لل��دول”. وا�صاف ان “الرهاب خطر ابتلى به العراق 
واملنطق��ة والعامل ونحن يف العراق نحارب ع�صابات 
داع���ش الرهابية ونحقق النت�صارات عليها وقل�صنا 
نفوذها ولك��ن نحذر من انتقالها لل��دول املجاورة،” 
م�ص��ريا اىل ان “هن��اك من يري��د ان يلقي بك��رة النار 
على غريه متوهما انه��ا لن مت�صه وهو مبناأى عنها”. 
ودع��ا العب��ادي “جميع ال��دول اىل �صح��وة على هذه 
الع�صاب��ات لن خطره��ا �صيك��ون عليه��م واحلاج��ة 
ما�ص��ة اىل جه��د ا�صتخباري م�ص��رك للق�ص��اء عليها 
فهن��اك 100 دول��ة ياأتي للع��راق منه��ا ارهابيون”. 
وبن “اننا اطلقنا عمليات حترير املو�صل وعدد كبري 
من ال��دول م�صتغرب من ال�رع��ة يف حترير الرا�صي 
التخطي��ط  بف�ص��ل  كان  وه��ذا  للمو�ص��ل  وو�صولن��ا 
والهيكلي��ة اجلدي��دة وا���رار ابطالن��ا يف قواتنا 
امل�صلح��ة وت�صحياته��م” م�ص��ريا 
الن  حتق��ق  “قواتن��ا  ان  اىل 
انت�ص��ارات وتق��دم 

كب��ري يف املو�صل”. واأب��دى رئي�ش ال��وزراء “حر�صه 
عل��ى حي��اة املدني��ن يف املو�ص��ل” مبين��ا “نح��ن 
اأحر�ش من غرينا على ابنائنا” مبديا “ا�صتغرابه من 
ت�ريح��ات القي��ادة الركية الخرية ح��ول املو�صل 
والدع��اء بحر�صها عل��ى اهلها  وا�ص��ار العبادي اىل 
ان “اجلي���ش تغ��ري و�صع��ه وا�صبح مرح��ب به يف كل 
املحافظات وابناء جمي��ع املحافظات فخورين به”. 
فيما دع��ا رئي�ش كتلة بدر النيابي��ة قا�صم العرجي ، 
احلكوم��ة ال�صورية لفر���ش ح�صار �صدي��د على داع�ش 
الرهابي ومنعه من الت�صل��ل اىل �صوريا والهروب من 
املو�صل ، م�صريا اىل هروب عدد من عنا�ر ع�صابات 
داع���ش املتواجدي��ن يف مدينة املو�ص��ل اىل حمافظة 
الع�صكري��ة  العملي��ات  انط��الق  ال�صوري��ة م��ع  الرق��ة 
اخلا�ص��ة بتحرير املدين��ة.. وقال العرج��ي يف بيان 
له، ان "عددا م��ن ارهابي داع�ش قد و�صلوا اىل مدينة 
الرق��ة هاربن م��ن املو�ص��ل ب�صبب الهج��وم الكا�صح 
لالأجه��زة المني��ة واحل�ص��د ال�صعبي البط��ل"، مطالبا 

احلكوم��ة ال�صورية "بفر�ش ح�ص��ار �صديد على داع�ش 
الرهابي ومنعه م��ن الت�صلل اىل �صوريا والهروب من 
املو�ص��ل". وب��ن ان "داع�ش ارتك��ب جرائم كبرية يف 
املو�ص��ل وباقي املدن ولبد م��ن الق�صا�ش العادل"، 
م�ص��ريا اىل ان "تكثيف الق�ص��ف اجلوي والركيز على 
احلدود ال�صوري��ة من قبل احلكوم��ة ال�صورية امر مهم 
ج��دا ملنع ه��ذه الع�صاب��ات الرهابية م��ن الهروب". 
وا�صار العرجي اىل ان "معركة املو�صل ت�صهد تكاتف 
جميع القوى وتن�صيقا عاليا فيما بينها"، لفتا اىل ان 
"كل الدع��م وال�صلحة املتطورة التي زود بها داع�ش 
�ص��وف ل تك��ون مانعا م��ن دحره والق�ص��اء على اخر 

معاقل الرهاب يف العراق".
م��ن جانبه طال��ب رئي�ش كتل��ة م�صتقل��ون الربملانية 
�ص��ادق اللب��ان، اأم���ش، احلكوم��ة واجله��ات املعني��ة 
ب���رورة توجي��ه الته��م ل��كل اجله��ات وال�صخا�ش 
الذين يتعاملون مع القوات الركية داخل احلدود 

العراقية، ولرتكابهم اخليانة العظمى.
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بغداد ــ خاص

العبادي يحذر من انتقال عصابات داعش االرهابية الى دول المنطقة السيسي يؤكد للعبادي دعم مصر للعراق 
في وحدة اراضيه واحترام سيادته

شنكالي يتوقع حسم معركة تحرير نينوى 
بوقت قياسي وبأقل الخسائر

التغيير تدعو الستثمار التعاون العسكري 
بين بغداد واربيل لحل جميع المشاكل 

جمهورية  رئي�ش  مع  هاتفيا  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش  بحث  بغداد_متابعة: 
التعاون  املو�صل وتعزيز  �صري عمليات حترير  ال�صي�صي  الفتاح  العربية عبد  م�ر 
الثنائي بن البلدين. اكد العبادي بح�صب بيان ملكتبه : ان “عمليات حترير املو�صل 
ت�صري ب�صكل جيد وقواتنا البطلة التي متثل جميع املكونات حتقق تقدما و�صتكمل 
م�صرية النت�صارات” م�صريا اىل “و�صع اخلطط الكفيلة بحماية املدنين من اهايل 
داع�ش”.  ع�صابات  من  لتخلي�صهم  اليهم  قواتنا  دخول  ينتظرون  الذين  املو�صل 
وا�صار اىل ان “البع�ش يريد تعطيل عملية حترير املو�صل ولكننا م�صتمرون بعملية 
التحرير” مبينا ان “تواجد قوات تركية على الرا�صي العراقية امر مرفو�ش ومدان 
اكد  جانبه  من  املجالت”.  جميع  يف  م�ر  مع  للتعاون  العراق  “�صعي  “موؤكدا 
تدخل  اي  ورف�ش  ارا�صيه  ووحدة  للعراق  بالده  “دعم  البيان  بح�صب  ال�صي�صي 
على  باحلفاظ  العراقية  احلكومة  “دعمه جلهود  اىل  الداخلية” م�صريا  �صوؤونه  يف 
حياة املدنين يف املو�صل”. وا�صاف الرئي�ش امل�ري للعبادي “نحن معكم يف 
مكافحة الرهاب والتطرف فالعراق للعراقين ون�صعى لتعزيز التعاون بن البلدين 

يف جميع املجالت”.

حتقيق  يكون  ان  اأم�ش،   ، �صنكايل  ماجد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  بغداد_متابعة:توقع 
اخل�صائر بن �صفوف  وباأقل عدد ممكن من  قيا�صي  بوقت  املو�صل  مدينة  الن�ر وحترير 
هي  املو�صل  حترير  "معركة  ان  قال،  له  ت�ريح  يف  �صنكايل  المنية.  والقوات  املدنين 
معركة مهمة وذات ابعاد �صيا�صية وع�صكرية معقدة ، ونعتقد ان ما حتقق فيها من انت�صارات 

خالل ال�صاعات الوىل منها جتعلنا ن�صتب�ر خريا بتحقيق الن�ر بوقت قيا�صي".
وا�صاف ان "امل�صهد العام للمعركة ومات�صلنا من اخبار ت�صري بكل و�صوح اىل ان املعركة 
فيها  الن�ر  ،و�صيكون  المنية  والقوات  املدنين  بن  جدا  قليلة  بخ�صائر  نظيفة  �صتكون 
الع�صكرية بكافة �صنوفها حتقق تقدما  و  المنية  "القوات  ان  �صنكايل اىل  وا�صار  �ريعا". 
تعي�صها  التي  النهيارات  نتيجة  منعدمة  �صبه  داع�ش  ارهابيي  ومقاومة  باملعارك  �ريعا 

�صفوفهم".

الحتادية  احلكومة  اأم�ش،  النيابية،  التغيري  كتلة  دعت  بغداد_متابعة: 
القوات  بن  الع�صكري  التعاون  ل�صتثمار  اإىل  كرد�صتان  اقليم  وحكومة 
الع�صكرية العراقية والبي�صمركة حلل جميع امل�صاكل الخرى املتعلقة بن 

"يف الوقت  اإن  الطرفن. رئي�ش الكتلة كاوه حممد يف ت�ص�ريح له قال، 
الذي تبارك كتلة التغيري يف جمل�ش النواب انطالق عمليات حترير نينوى، 

اثمرت عن تعاون تام وتن�صيق كبري  التي  باأن معارك حترير نينوى  نوؤكد 
بن القوات الع�صكرية العراقية وقوات البي�صمركة البطلة، تدعونا للتفاوؤل 
ودعا  وئام".  و  و حل  بادرة خري  احلايل  الع�صكري  التعاون  يكون  باأن 
احلكومة  بن  امل�صاكل  جميع  حلل  التعاون  هذا  "ا�صتثمار  اىل  حممد 

الحتادية وحكومة اقليم كرد�صتان و خا�صة م�صاكل النفط وامل�صتحقات املالية 
و رواتب موظفي اقليم كرد�صتان ومنهم قوات البي�صمركة، فحن ي�صرخ�ش هوؤلء 

و  د�صتوريًا  يكون  ان  قبل  اخالقيًا  فاأنه  التحرير  اجل معارك  الدماء من  البطال 
قانونيًا ل ميكن القبول باأن يقاتلوا يف الوقت الذي هم و عوائلهم ل ي�صتلمون رواتبهم  

ب�صورة منتظمة منذ اأ�صهر و هذا ما يجب على احلكومة الحتادية ان تعيه جيداً". 

بغداد ــ خاص

األقليات المستهدفة من االرهاب.. المسيحيون وااليزيديون: كلنا عراقيون وبانتظار التحرير

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

لن ي�شعر بهنام �أبو�ش باأي حال 
من �لأحو�ل بقدر �أكرب من �لأمان 
�إذ� طردت �لقو�ت �لعر�قية تنظيم 

د�ع�ش من معقله يف �ملو�شل. 
لذلك يعتمد هو و300 م�شيحي 

�آ�شوري �آخرين على �أنف�شهم 
يف �لقوة �شبه �لع�شكرية �لتي 

يقودها. يقول �أبو�ش �إن بع�ش 
�أع�شاء طائفته �لآ�شورية وهي 

و�حدة من �لأقليات �لدينية 
و�لعرقية �لعديدة يف �لعر�ق 

ُتركو� يو�جهون م�شريهم عندما 
�جتاح �لتنظيم �ملت�شدد �شمال 

�لعر�ق قبل نحو عامني.

نازحو
ام الربيعين
3,200,000 
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عدد سكان الموصل
عدد السكان الذين  نزحوا قبل التحرير 

المساعدات التي تم رصدها من قبل الدول المانحة 

عدد السكان المتوقع نزوحهم بعد التحرير 

تأمين مأوى يستوعب

بناء مواقع الستيعاب

توفير 

تموزيع حصص غذائية تكفي

ألف شخص 

ألف شخص 

 طنا من األدوية

ألف أسرة

 تجهير 50 الف خيمة اليواء النازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية

 توفير 50 سيارة اسعاف بكافة تجهيزاتها الطبية

 المفوضية السامية الوزارات المعنيةالهالل األحمر
لشؤون الالجئين

 حكومة اإلقليم
الكردي


