
�عت��ر �لنائب ع��ن كتلة �ملو�ط��ن �شليم �شوق��ي، �لأحد، �أن 
ط��رح مب��ادرة �لت�شوي��ة يف ه��ذ� �لتوقي��ت جاء لل��رد على 
�ملخ��اوف �أو �ل�شيناريوه��ات ب�شاأن مرحل��ة ما بعد تنظيم 
"د�ع���ض"، م�شري�ً �إىل �أن "تخوف" بع�ض �أع�شاء �لتحالف 
�لوطن��ي ب��اأن ل يتم �للت��ز�م مبا يتم �لتفاو���ض و�لتو�فق 

عليه.
وق��ال �شوق��ي �إن "طرح �لت�شوية �لتاريخي��ة يف هذ� �لوقت 
ج��اء لل��رد عل��ى �ملخ��اوف �أو �ل�شيناريوه��ات �لت��ي ب��دء 
�لبع���ض يطرحها عن مرحل��ة ما بعد د�ع���ض، فيما يخ�ض 
ح�شول �رص�عات مكوناتية �أو حتى د�خل �ملكون �لو�حد".
و�أ�ش��اف �شوقي، �أن "�أ�شو�ت��ًا كثرية حتدثت عن �أن �لعر�ق 
مقبل على مرحلة �ل�رص�عات �لطائفية و�أخذ �لثار�ت وهي 
ب�رص�ح��ة خماوف له��ا مقوماته��ا، وبالت��ايل فالتحالف 
�لوطن��ي و�ش��ع �أف��كار�ً وخطوط��ًا عري�ش��ة دون �أن يدخل 
يف تفا�شي��ل ليح��اول من خالله��ا �لو�ش��ول بالبلد �إىل بر 

�لأمان".
و�أو�ش��ح، �أن "هنال��ك خم��اوف فردي��ة من بع���ض �أع�شاء 
�لتحالف �لوطني ولي�ض من قياد�ته باأن ليتم �للتز�م مبا 
يت��م �لتفاو�ض و�لتو�فق عليه م��ن خطوط عري�شة �و رمبا 
تذه��ب �لت�شوية حتت �شغط دويل �أو �قليمي لو�شع �ليد بيد 

من تلطخت �أيديهم بدماء �لعر�قيني".
وتابع، �أن "هذه �ملخاوف غري و�ردة يف م�شمون �لت�شوية 
كونه��ا بني��ت على ثو�ب��ت ل ميكن �خلروج منه��ا و�أبرزها 
�لتفاو���ض م��ع من يوؤم��ن بالد�شت��ور و�لعملي��ة �ل�شيا�شية 
و�شي��ادة �لع��ر�ق و�ل�ش��الح �جلذري و�حلقيق��ي و�لميان 
�لدول��ة  موؤ�ش�ش��ات  وبن��اء  لل�شلط��ة  �ل�شلم��ي  بالنتق��ال 

و�مل�شاحلة �ملجتمعية".
ي�شار �إىل �أن رئي���ض �لوزر�ء حيدر �لعبادي �عتر، يف )17 
كانون �لأول 2016(، �أن �لت�شوية �ل�شيا�شية �شتكون بد�ية 

جديدة لإنهاء "�ل�رص�عات" بعد �لنتهاء من "د�ع�ض".

�علن مكتب نائ��ب رئي�ض �جلمهورية ��شامة �لنجيفي، 
�لح��د، �ن �لنجيف��ي  ��شتقب��ل ، �لقيادي��ني يف �حل�شد 
�ل�شعبي �بو مهدي �ملهند�ض و�حمد �لأ�شدي وبح�شور 

�شلم��ان �جلميلي وزي��ر �لتخطيط. وق��ال بيان ملكتب 
�لنجيف��ي، �ن “�لجتم��اع ت�شمن بح��ث �ملعركة �شد 
�ٍلرهاب وتطور�ت عمليات حترير �ملو�شل و�لق�شايا 
�لعالق��ة �لت��ي تتطل��ب �لع��الج وك�ش��ف �لنتائ��ج مثل 
ق�شايا �ملخطوفني يف �ل�شقالوية و�لرز�زة و�شامر�ء 

و�رصورة �عادة �ملو�طن��ني �ىل �ملناطق �ملحررة يف 
جرف �ل�شخر و�شليمان بيك ويرثب”.

و��ش��اف، �ن “�لجتماع ناق�ض �لعو�ئ��ق �لتي تو�جه 
�أبن��اء  ����رص�ك  و���رصورة  نين��وى،  حتري��ر  معرك��ة 
مدين��ة �ملو�ش��ل و�أبن��اء �ملحافظ��ة ب�ش��كل �أو�شع يف 

ه��ذه �ملعركة، وبح��ث �لأم��ور �ل�شيا�شي��ة و�لإقليمية 
وتاأثري�ته��ا على �لع��ر�ق، ف�شال عن قي��ام �بو مهدي 
�ملهند���ض و�حمد �لأ�شدي بعر���ض دورهم يف معركة 
حترير �ملو�شل، وروؤيته��م مل�شتقبل �ملنطقة، وكل ما 

يتعلق بق�شايا �حلرب �شد �ٍلرهاب”.

ويعرب ح�شن ح�شان �خلبري يف �شوؤون �جلماعات 
�لإ�شالمي��ة يف معه��د �لتحرير ل�شيا�ش��ات �ل�رصق 
�لأو�ش��ط، عن �عتقاده ب��اأن تنظي��م د�ع�ض �أجرى 
��شتعد�د�ت��ه من��ذ وقت طوي��ل لحتم��ال تعر�شه 

للهزمية.
و�أ�ش��ار ح�ش��ان يف حتلي��ل ل��ه ن�رصت��ه �شحيف��ة 
“نيويورك تاميز” �إىل �أن حماولت �لق�شاء على 
منظم��ة م�شلحة �شابقة على تاأ�شي�ض د�ع�ض منيت 
بالف�ش��ل، لأن �ملتطرف��ني فيه��ا قل�ش��و� معدلت 
خ�شائره��م و�ختف��و� د�خ��ل م�ش��ارب �ل�شح��ر�ء 

�لو��شعة �لكائنة غربي �لعر�ق.
وبعيد�ً عن معامل �حل�ش��ارة، �نتظر موؤيدو د�ع�ض 
�أن تتط��ور جمري��ات �لأح��د�ث ل�شاحله��م، م��ع 
قيامه��م يف �لوق��ت نف�ش��ه بتاأ�شي���ض خالي��ا يف 
�ملو�شل �لتي ت�شكنه��ا �أغلبية من �ل�شنة، وعندما 
ح��ل �شيف عام 2014 �أ�شبحو� م�شتعدين، حيث 
��شتول��و� على �ملو�شل بقوة ت�شم ب�شع مئات من 

�ملقاتلني.
وتعليق��ًا على �لتط��ور�ت �ملتوقعة يعرب جويدي 
�شتاين��رج من �ملعه��د �لأملاين لل�ش��وؤون �لدولية 
و�لأمنية ومق��ره برلني، عن �عتقاده باأن مقاتلي 
د�ع���ض قد يكونون هذه �ملرة بع��د �ن�شحابهم �إىل 
�ل�شحر�ء يف و�شع �أف�شل، حيث �أن هناك مناطق 
متاح��ة له��م للرت�ج��ع �إليه��ا يف كل م��ن �شوريا 

و�لعر�ق �للذين متزقهما �حلرب.
ويق��ول �شتاين��رج �إن��ه “�شتكون هن��اك مناطق 
رمادي��ة كافي��ة متاح��ة له��م هناك لك��ي يعملو� 
فيه��ا، كم��ا �أن عمالء تنظي��م د�ع���ض ت�شللو� منذ 
مدة طويل��ة �إىل د�خل ليبيا و�شب��ه جزيرة �شيناء 
�مل�رصي��ة، حي��ث ت�شعف �شيط��رة �لدولة يف هذه 

�ملناطق”.
وكم��ا يعتق��د �شتاين��رج �أن �ملو�ش��ل �لت��ي تعد 
ثاين �أك��ر مدينة يف �لع��ر�ق، �شت�شتمر يف كونها 
ميد�ن معرك��ة بالن�شبة لعنا�رص د�ع�ض حتى بعد 

تعر�شهم لهزمية كرى.
وم��ن �ملعتقد �أن �لتنظيم �شينته��ج �أ�شاليب حرب 
�لع�شاب��ات ليهاج��م �أهد�ف��ًا ع�شكري��ة و�رصطية، 
كم��ا �ت�ش��ح ذلك م��ن خ��الل �لهجم��ات �لأخرية 
�لت��ي تنتمي لهذه �لنوعية ووقعت يف مناطق من 

�لع��ر�ق طرد د�ع�ض منه��ا، وُيجمع �ملحللون على 
�أن تنظي��م د�ع�ض لن يتعر���ض للتدمري بالو�شائل 

�لع�شكرية.
وي��رى ح�شان �أنه “ل ميك��ن �لنت�شار يف �حلرب 
عل��ى تنظيم د�ع�ض من دون �ش��د �لفر�غ �ل�شيا�شي 

و�لأمن��ي �ملوج��ود حاليًا يف مناط��ق كثرية من 
�لعر�ق”.

ويرى ح�شان �أن �ل�شيا�شات �لأمريكية يف �ملنطقة 
قد بذرت بذرة جتدد �ل�رص�ع يف �شوريا عن طريق 

م�شاندة وحد�ت �حلماية �ل�شعبية �لكردية.

وتتق��دم �لقو�ت �لكردية �ش��وب �لرقة مع �لقو�ت 
وتتك��ون  د�ع���ض،  لتنظي��م  �ملناه�ش��ة  �لأخ��رى 
�أغلبي��ة �ش��كان هذه �ملدين��ة �لكائن��ة يف �ل�شمال 
�ل�ش��وري م��ن �لع��رب �ل�شن��ة �لذين ي�شع��رون من 

�لقلق �إز�ء �لتقدم �لكردي.
وم��ن ناحية �أخ��رى تعار���ض تركيا �أي�ش��َا قيام 
ق��و�ت �حلماي��ة �ل�شعبي��ة �لكردية ب��دور بارز يف 
�لقت��ال �ش��د د�ع���ض، فهي ت��رى �أن ه��ذه �لقو�ت 
متحالف��ة م��ع ح��زب �لعم��ال �لكرد�شت��اين �لذي 
يقاتل��ه �جلي�ض �لرتكي يف جن��وب تركيا، ويقول 
ح�شان �إن “تنظيم د�ع�ض ي�شتعد لالفادة من هذه 
�ل�رص�عات، و�شيظ��ل متح�شنًا يف كل من �لعر�ق 

و�شوريا”.
��ل �شنة 2016  وم��ع ذلك فثم��ة �آمال يف �أن ُت�شجَّ
عل��ى �أنها عام �شهد فيه �لقتال �شد د�ع�ض حتوًل، 
وعل��ى �أي��ة ح��ال تعر�ض تنظي��م د�ع���ض خل�شائر 
كبرية مع فقد�ن مدينة تدمر و�ملنطقة على طول 
�حل��دود �ل�شوري��ة مع تركي��ا، ناهيك ع��ن مدينة 

�لفلوجة �لعر�قية.
ويعتقد �ملر�قبون �لع�شكريون �أن �ملو�شل �شت�شقط 
بني �أي��دي �لقو�ت �لعر�قية حتى ل��و ��شتغرق هذ� 
�لتط��ور �شه��ور�ً، وتاأتي مدينة �لرق��ة كهدف تال 
للتحالف �ل��دويل �لذي تق��وده �لوليات �ملتحدة 
يف �شوري��ا، عل��ى �لرغ��م من �أن حتري��ر �لرقة من 
قب�ش��ة د�ع���ض ق��د يتطلب وقت��ًا �أط��ول، حيث �أن 
ق��و�ت �حلكوم��ة �ل�شورية تركز حالي��ًا على قتال 

خ�شومها غربي �لبالد.
�مل�شارك��ة يف  �ل��دول  ق��د تتعر���ض  ذل��ك  وم��ع 
�لتحال��ف �ش��د د�ع���ض �إىل خط��ر متز�ي��د ب�ش��ن 
هجم��ات �إرهابية �شدها، بع��د �إخر�ج �ملتطرفني 

من �ملو�شل و�لرقة.
ويق��ول �لباح��ث يف معه��د و��شنط��ن ل�شيا�ش��ات 
�ل�رصق �لأدنى جاكوب �أوليدورت “بينما �شتنتهي 
د�ع���ض يف �آخر �ملطاف كدول��ة، �إل �أنها �شت�شتمر 
كم�ش��در �إله��ام لالإرهاب كفك��رة، و�شيكون لذلك 

تد�عيات مميتة “.

نائب: طرح التسوية جاء للرد على المخاوف بشأن مرحلة ما بعد داعش

النجيفي يبحث مع المهندس واالسدي عمليات تحرير الموصل

ق��ال قائد ع�شك��ري كبري، �إن �لق��و�ت �لأمريكية �لتي 
ت�شاعد �لقو�ت �لعر�قية على ��شتعادة مدينة �ملو�شل 
م��ن تنظي��م د�ع�ض تق��وم بعملية �ندم��اج مكثف مع 
�لقو�ت �لعر�قية يف حترك قد ي�رّصع من وترية �حلملة 
�مل�شتمرة منذ �شهرين و�لتي تباطاأت بعد تقدم �رصيع 

يف �لبدء.
و�نت���رص �أك��رث م��ن خم�ش��ة �آلف جن��دي �أمريكي يف 

�لعر�ق يف �إطار حتال��ف دويل يقدم �مل�شورة للقو�ت 
�ملحلي��ة يف حماول��ة ��شتع��ادة �ل�شيط��رة عل��ى ثلث 

�لبالد �لذي �شيطر عليه �ملت�شددون يف 2014.
كان م�شت�ش��ارو �لتحال��ف يرتك��زون يف �لبد�ي��ة يف 
�ملقار رفيعة �مل�شتوى يف بغد�د لكنهم �نت�رصو� على 
م��دى �لعام��ني �ملن�رصمني �إىل ع��دة مو�ق��ع للبقاء 

بالقرب من �لقو�ت �ملتقدمة.
و�لآن ومع توغل �لقو�ت �لعر�قية- �لتي ت�شيطر على 
نح��و ربع �ملو�ش��ل �آخر معق��ل كبري لتنظي��م د�ع�ض 

يف �لع��ر�ق- يف حمافظ��ة نين��وى ويف ظل هجمات 
م�ش��ادة �رص�ش��ة �أدت �إىل تباطوؤ �لتقدم ف��اإن �لقو�ت 

�لأمريكية تعزز م�شاركتها.
وق��ال �لكولوني��ل يف �جلي���ض �لأمريك��ي بريت جي. 
�شيلفيا “نق��وم بتعزيز �ندماجنا معه��م.. نو�شع ذلك 
لي�شم��ل �ملزيد م��ن �لت�شكي��الت �لعر�قي��ة �ملتقدمة.. 
بع�ض �لت�شكيالت �لتي مل نت�شارك معها يف �ملا�شي 

ن�شرتك معها �لآن.”
وخ��الل حدي��ث �شحف��ي يف �لق�ش��م �لأمريك��ي م��ن 

قاع��دة للجي�ض �لعر�قي وقو�ت �لب�شمركة يف خممور 
عل��ى بع��د 75 كيلومرت� جن��وب �رصق��ي �ملو�شل مل 
يجب قائد �لكتيب��ة �ملقاتلة عن �شوؤ�ل ب�شاأن �إن كان 

جنوده يعملون بالفعل د�خل �ملو�شل.
لك��ن �شيلفي��ا �ل��ذي يق��ود ق��وة م��ن 1700 جن��دي 
و�شفه��ا باأنه��ا “�لعم��ود �لفقري” لق��و�ت �لتحالف 
�لرية قال �إن م�شت��وى �لندماج ي�شبه فرق عمليات 
خا�ش��ة �شغرية تندمج مع ق��و�ت حملية �أكر حجما 

للم�شاعدة يف تعزيز قدر�تها.
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قائد أميركي: قواتنا توسع مشاركتها مع القوات العراقية من أجل استعادة الموصل  كركوك : ال حلول لقضية المحافظة بسبب عدم التوافق 

السفير التركي : 

سندعم العراق استثماريًا واقتصاديًا

نائب القنصل الروسي في أربيل:

 لن نتوقف عن دعم الشعب الكوردي

لق�شية  ، عدم وجود حلول  �لأحد   ، �لنائب عن حمافظة كركوك ح�شن تور�ن  عز� 
حمافظة كركوك �ىل 'عدم �لتو�فق على بنود �ملادة 140 من �لد�شتور'، ويف حني 
�شدد على �رصورة �لبحث عن حلول وم�شار�ت ب�شاأن م�شكلة �ملحافظة، ��شار �ىل �ن 

تلك �ملادة ماز�لت حمط جدل بني خمتلف �لطر�ف.
 وقال تور�ن يف ت�رصيح �شحفي ، �إن '�ملادة 140 من �لد�شتور �لعر�قي �خلا�شة 
باملناطق �ملتنازع عليها ماز�لت حمط جدل بني من يعتقد �نها د�شتورية ومل ينته 
�لعمل بها وبني من يقول �ن هناك مدة زمنية مت حتديدها لنتهاء عمل هذه �ملادة 
�أن  '، موؤكد�ً   31-12-2007 �أق�شاه  كالتطبيع و�لإح�شاء و�ل�شتفتاء يف موعد 
'ما منع �إنهاء م�شكلة كركوك هو عدم �لتو�فق �ل�شيا�شي على �لكثري من بنود �ملادة 

.'140
تعد  كركوك  �ن  م�شكلة هي  �جلدل لن هناك  هذ�  نخرج من  �ن  'علينا  و��شاف،   
�ملحافظة �لوحيدة �لتي جرى ذكرها با�شمها يف �ملادة 140 ومل تذكر �ية منطقة 
�خرى'، مبينًا �نه '�شو�ء قلنا �ن �ملادة �نتهت �و ل فاإننا يجب �ن نبحث عن حلول 

وم�شار�ت حلل م�شكلة حمافظة كركوك'.

��شتقبل رئي�ض جمل�ض �لنو�ب  �شليم �جلبوري يف مكتبه �لر�شمي ،�ليوم �لحد، 
��شتعر��ض  �للقاء  خالل  قاميقجي.وجرى  فاروق  �لعر�ق  لدى  �لرتكي  �ل�شفري 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �جلارين، و�شبل فتح �آفاق جديدة من �لتعاون 

بهدف تعزيز �و��رص �ل�شد�قة و�لعمل �مل�شرتك.
�ملنطقة  عموم  يف  و�لمنية  �ل�شيا�شية  �لو�شاع  م�شتجد�ت  بحث  جرى  كما   
�نت�شار  من  و�حلد  �لرهاب  مكافحة  يف  �لدويل  �ملجتمع  تعاون  و�همية 

ع�شاباته �لجر�مية.
و�تفق �جلانبان على �رصورة �لنطالق نحو تعاون مثمر بني �لعر�ق وتركيا 
�لبلدين  و�شالمة  �من  يحفظ  �لذي  �لنحو  وعلى  �مل�شرتكة  �مل�شالح  �شوء  يف 

ويحقق م�شلحة �شعبيهما.

فادميوفيج،  يكفيني  �أرجان�شيف  �أربيل،  يف  �لعام  �لرو�شي  �لقن�شل  نائب  �أكد 
�ليوم �لأحد، 25 كانون �لأول، 2016، �أن عالقات بالده مع كورد�شتان يف 

منو جيد، م�شري�ً �ىل �أن مو�شكو لن تتوقف عن دعم �لبي�شمركة.
وقال فادميوفيج، خالل حلقة نقا�شية مفتوحة نظمها مركز روود�و للدر��شات 
حول �لعالقات بني �قليم كورد�شتان ورو�شيا �إن "�لعالقات جيدة بني رو�شيا 
و�قليم كورد�شتان خا�شة بعد لقاء �لرئي�ض �لبارز�ين �لرئي�ض �لرو�شي، فالدميري 
كورد�شتان،  �قليم  وزر�ء  رئي�ض  �جر�ها  �لتي  �لزيارة  �ىل  ��شافة  بوتني، 

نيجريفان �لبارز�ين �ىل �شان بطر�شبورغ".
لل�شعب  دعمها  �شتو��شل  ورو�شيا  �شت�شتمر،  �لعالقات  هذه  "�أن  و�أ�شاف: 

�لكوردي وخا�شة يف كورد�شتان �لعر�ق".
مل�شاعدة  م�شتعدة  كانت  "رو�شيا  �أن  �أربيل  يف  �لرو�شي  �لقن�شل  نائب  وتابع 
�لبي�شمركة، وعلى  �أبد�ً عن م�شاعدة  �أي وقت، و�إننا لن نتوقف  �لبي�شمركة يف 

�مل�شتوى �ل�شيا�شي فاإننا �شندعمها يف جميع �لأوقات".
وب�شاأن ��شتقالل كورد�شتان قال فادميوفيج: "�ذ� ما قام �ل�شعب �لكوردي بذلك 
يف �طار �لقو�نني �لدولية، فيجب �أوًل �أن ُيناق�ض ذلك مع بغد�د، ومهما ح�شل 
�ل�شعب  �شندعم  "�إننا  على:  و�شدد  �لد�خلي".  �ل�شاأن  هذ�  يف  نتدخل  لن  فاإننا 
�لكوردي د�ئمًا، و�ذ� ما حتدثو� عن ��شتقاللهم فاإن �لرئي�ض �لرو�شي، فالدميري 

بوتني، حتدث ب�رص�حة عن هذ� �لأمر، وكان رده �يجابيًا".

بغداد_متابعة

بعد تكرار هزائمه.. صحراء العراق هل تتحول إلى مالذ داعش النهائي ؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

على الرغم من اأن التنظيم 
عانى ب�سكل وا�سح نك�سات 

خالل الأ�سهر الأخرية، حيث 
ان�سحب من مدينة تدمر 

ليرتكها يف اأيدي القوات 
احلكومية ال�سورية، والوقوع 
حتت احل�سار يف مدينة الرقة 
التي تعد عا�سمته يف �سوريا، 

اإل اأنه من املرجح اأن ينهزم 
متامًا يف امل�ستقبل القريب.


