
�أك��دت جلنة �خلارجي��ة �لنيابي��ة �أن �أية مقرتح��ات مقدمة 
�س��و�ء كانت من �ل�س��ن �أم من رو�سيا ب�س��اأن وجود ��سلحة 
كيمياوي��ة يف �لع��ر�ق الب��د من �ط��اع �حلكوم��ة �ملركزية 
ب�س��اأن ت�سكي��ل جلن��ة للتحقي��ق يف مز�عم ��ستخ��د�م د�ع�ش 
ال�سلح��ة كيمياوي��ة يف �ملو�س��ل، و�أ�سارت �ن��ه البد �ن يتم 
ذل��ك بعلم �جلانب �لعر�قي، و�ال فاإن هذ� �المر يعد نوعا من 

�لتدخل �خلارجي يف �ل�ساأن �لعر�قي.
وقال ع�سو �للجنة �لنائب لوي�ش كارو ل�”�جلورنال نيوز”، 
�ل�سب��ت، �إن “�لع��ر�ق حالي��ا لي�ش يف حم��ل ت�سكيل جلان �أو 
ما �سابه ذل��ك، فالعر�ق لي�ش كما هو �حلال يف عهد �لنظام 
�ل�ساب��ق حي��ث ج��اءت جل��ان للتفتي�ش عل��ى �أ�سلح��ة دمار 
�سام��ل، و�ن كان هنال��ك بع���ش �حل��االت �لت��ي حتدث من 
قبي��ل ��ستخ��د�م �رهابي��ي د�ع���ش ال�سلحة حمرم��ة وب�سكل 
حم��دود، ف��اإن هذ� �الم��ر ال ي�سكل خط��ورة كب��رة وو��سعة 
عل��ى جمريات �المور يف �لعر�ق”. و�أ�ساف، �أن �لتحدث عن 
��ستخ��د�م ��سلحة كيمياوية وتناول ه��ذ� �ملو�سوع �عاميا 
�م��ر غ��ر و�قع��ي وغ��ر مقب��ول خا�سة م��ع ح��زم معارك 
�لتحري��ر �سد د�ع�ش �الرهابي. و�أ�سار �ىل �نه ، ال ميكن الأية 
دولة �لتدخل بال�ساأن �لعر�قي، و�أن هذ� �المر يجب �ن يكون 
بالتن�سي��ق مع �جلانب �لعر�قي فالعك���ش �سيكون له مردود 
�سلبي على جممل �الو�ساع �ل�سيا�سية يف �لعر�ق”.  يف حن 
�أكد �ملحل��ل �ل�سيا�سي �إح�سان �ل�سم��ري ل�”�جلورنال نيوز” 
، �ل�سب��ت، �أن ” ع�سابات د�ع���ش �الرهابية ��ستخدمت نوعا 
من �ال�سلحة �ملحرمة وعلى نطاق حمدود ومنها على �سبيل 
�ملث��ال غاز �خل��ردل”. و�أ�س��اف،  �إن �إثارة ه��ذ� �ملو�سوع 
يف ه��ذ� �لوق��ت حتديد� ي�سبب �لهلع ب��ن �سفوف �لنازحن 
�لتو�ق��ن للع��ودة �ىل مناطق �سكناهم م��ا ي�سبب �حجامهم 
ع��ن �لعودة، مطالبا �جلهات ذ�ت �لعاقة باالخذ باالعتبار 
معان��اة �لنازح��ن من ج��ر�ء جترعهم وي��ات د�ع�ش �لذي 

عاث يف حمافظة نينوى ف�ساد� و�حرق �لب�رش و�حلجر.

عاد �سخب �حلياة �إىل �رشق �ملو�سل. ففي �الأ�سابيع �لقليلة �لتي 
�الرهابي من  د�ع�ش  تنظيم  �لعر�قية يف طرد  �لقو�ت  تلت جناح 
�أبو�بها وبد�أت �جلر�فات  هذ� �جلانب من �ملدينة فتحت �الأ�سو�ق 
بن  �ل�سو�رع  يف  �أك�ساك  وظهرت  �ملعركة.  خلفته  حطاما  تزيل 
�ملباين �ملنهارة تعر�ش �لفاكهة و�خل�رشو�ت للبيع وقام �لباعة 
�أن  بت�سغيل ت�سجيات دعاية لبيع �رش�ئح وهو�تف حممولة بعد 

كان �لتنظيم �الرهابي يعاقب م�ستخدميها بالقتل.
مادي  و�رشر  �ملدينة  جترعته  �أمل  �آث��ار  مكان  كل  يف  بدت  لكن 
�سيطرة  حتت  ظلت  �لتي  �ملو�سل  يف  تد�ركه  ميكن  ال  ونف�سي 

�لتنظيم �الرهابي يف �لعر�ق نحو ثاث �سنو�ت.
و�أغلقت �أجز�ء من طرق ب�سبب �أ�رش�ر �أحدثتها تفجر�ت �أو الأنها 
توؤدي �ىل ج�سور على نهر دجلة �إىل غرب �ملو�سل حيث ال يز�ل 
للكهرباء  �إنه ال يوجد خط رئي�سي  �سكان  �لقتال م�ستعر�. ويقول 
وال �ملاء بينما يجل�ش �لعمال وقد خيم عليهم �حلزن على جانب 
تدعمه  هجوم  ويعتزم  للمال.  طلبا  �أو  �لعمل  يف  �أم��ا  �لطريق 
�لواليات �ملتحدة وبد�أ قبل �ستة �أ�سهر طرد �لتنظيم  �الرهابي من 
�ملدينة و�إنهاء �سيطرته على �أر��ش يف �لعر�ق. و��ستعادت �لقو�ت 
كانون  يناير  �أو�خ��ر  يف  �ملو�سل  �رشق  على  �ل�سيطرة  �لعر�قية 

�لثاين وبد�أت يف �لهجوم على �لغرب �ل�سهر �ملا�سي. 
�نتهاء  مبجرد  �أنه  �إىل  �ملو�سل  �رشق  يف  �ملزري  �لو�سع  وي�سر 
�أح�سن  يف  بطيئا  �سيكون  �ملدينة  تعايف  فاإن  �الرهابي  د�ع�ش 
�لظروف. وقال حممد عبد �هلل وهو عامل يبلغ من �لعمر 50 عاما 

كان و�قفا مع �آخرين خارج �سوق "دمرت �حلرب كل �سيء".
�الأ�سبوع  يف  مرة  رمبا  �سيء...  ال  لكن  يوميا  عمل  عن  "نبحث 
ونك�سب نحو 10 �آالف دينار )8.50 دوالر�ت(. ال توجد م�ساعدة 
حكومية. مل يتبق يل �سوى جن�سيتي." ويتعلق �لكثر من �الأعمال 
من  و�لركام  �حلطام  باإز�لة  �ملدينة  بلدية  تديرها  �لتي  �ليدوية 
�ل�سو�رع. وو�سع �سكان من �رشق وغرب �ملو�سل حطاما يف مكب 
ي�سحبه جر�ر خارج مقام �لنبي يون�ش وهو موقع مهم للم�سلمن 

و�مل�سيحين و�ليهود ون�سفه د�ع�ش �الرهابي يف 2014.
وقال و�ساح )30 عاما( طالبا عدم ذكر ��سم عائلته الأنه ال يز�ل 
�الرهابي  �لتنظيم  ل�سيطرة  مناطق خا�سعة  له يف  �أقارب  هناك 
من  وحتررنا  به  نقوم  باأننا  �سعد�ء  لكننا  للغاية  نادر  "�لعمل 

د�ع�ش." وبعد �أن نزح و�ساح و14 من �أقاربه نتيجة للقتال يف 
غرب �ملو�سل فاإنهم يعي�سون جميعا يف منزل �أحد �أبناء عمومته.
وقال "�إنه مكد�ش وال كهرباء وال ماء." وت�سر تقدير�ت �حلكومة 
�إىل �أن �لقتال ت�سبب يف نزوح ما ي�سل �إىل 355 �ألف �سخ�ش منذ 

بدء عملية �ملو�سل يف �أكتوبر ت�رشين �الأول. 
ذلك  يف  مبا  �الأ�سا�سية  بالبنية  �أي�سا  �أ����رش�ر�  �لقتال  و�أحل��ق 
مولد�ت  �ملتاجر  �أ�سحاب  بع�ش  ��ستخدم  �ل�سوق  ويف  �لكهرباء. 
كهرباء الإ�ساءة �ملحال وقالو� �إن �لعمل ي�ستعيد ن�ساطه ب�سكل ما.
ظل  يف  ببيعها  له  ُي�سمح  يكن  مل  �إن��ه  قال  ثيابا  بائع  وعر�ش 
�سيطرة �لتنظيم �الرهابي مثل �ل�رش�ويل �لطويلة �إذ كان �لتنظيم 
ال ي�سمح �سوى ببيع �رش�ويل ال تتجاوز �لكعبن مبوجب تف�سره 
ذهبية  جموهر�ت  �سائغ  وهو  موؤيد  وقال  �الإ�سامية.  لل�رشيعة 
 40 بن�سبة  طبيعته  �ىل  عاد  �لعمل  �إن  عاما   54 �لعمر  من  يبلغ 
باملئة. و�أ�ساف ، ميكن �أن ترى �حلياة تعود �ىل �ل�سوق �الآن لكن 

�مل�سكلة هي �لبنية �الأ�سا�سية و�الأمن.
ال تز�ل هناك قذ�ئف مورتر تطلق عرب �لنهر من قبل د�ع�ش وت�سقط 
يف �رشق �ملو�سل. �سقطت �ل�سبت قذيفة على مبنى مدر�سة وقتل 
خطر  يو�جهون  �ل�سكان  يز�ل  وال  و��سح  �ملادي  و�ل�رشر  طفل.  

بالن�سبة  تاأثر�  �الأعمق  هي  �لنف�سية  �لندوب  لكن  �لقتال.  �متد�د 
�لذي  جا�سم  لوؤي  و�لدة  �الرهابي  د�ع�ش  تنظيم  و�أعدم  للبع�ش. 

�أ�سبح �الآن يبلغ من �لعمر 21 عاما لكونها نائبة بالربملان.
وقال بينما كان يقف مع �أ�سدقائه �أمام ك�سك "�أعدمو� �لكثر من 

�ل�سيا�سين و�أفر�د �ل�رشطة ومن يعملون لدى �حلكومة."
جابر  �بت�سام  و�لدته  على  �لنار  �أطلقو�  �الرهابن  �أن  و�أ�ساف 
�لعمر  من  تبلغ  كانت  �لتي  �ل�سغرى  �سقيقته  �أم��ام  �لر�أ�ش  يف 
�لتنظيم  �أي�سا عنا�رش  �إنهم ر�أو�  �ل�سبان  �آنذ�ك. وقال  �أعو�م  �ستة 

�الرهابي يقتلون طفا من ذوي �الإعاقة.
ويريد من هم ما ز�لو� �سغار� يف �ل�سن �لعودة �إىل �لدر��سة بعدما 
�إنهم  قالو�  �آخرين  لكن  عامن.  من  الأك��ر  �لتعليم  من  حرمو� 
�ملدينة  م�سارف  على  �ساب  ووق��ف  �مل��ال.  �إىل  �أك��ر  يحتاجون 
�أن  يعتقد  منطقة  من  �الألغام  بنزع  تقوم  خا�سة  �رشكة  وتابع 
تنظيم د�ع�ش �الرهابي قام بتفخيخها قبل �أن ين�سحب. وقال "من 
�مل�سوؤول هنا؟ �أنا بحاجة �إىل عمل." وباملقارنة مع �لعمليات يف 
1600 مدين حتفه خال  لقي ما يقرب من  �أي�رش �ملو�سل، فقد 
و�ُعلن حترير  �مل�ست�سفيات.  لتقارير  وفقًا  �لقتال،  يوم من   100

�رشقي �ملو�سل بالكامل يف كانون �لثاين �ملا�سي. 
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بغداد_ الجورنال  نيوز 

قيادات الحشد الشعبي تحسم أمرها: »الحشد السياسي« عنواننا في االنتخابات المقبلة 

األمن النيابية تطالب الحكومة العراقية بإيقاف 
القصف الجوي للتحالف الدولي في الموصل

رئاسة كردستان: االجتماعات التي أجريت في واشنطن 
تناولت األوضاع في اإلقليم

دولة القانون يؤكد عدم امتالك العبادي صالحية 
إبقاء األميركيين بعد هزيمة داعش

بغد�د_متابعة : طالبت جلنة �المن و�لدفاع �لنيابية، �ل�سبت، �حلكومة �لعر�قية بايقاف 
“فور�” و�لذي  �المركية  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة  �لدويل  للتحالف  �جلوي  �لق�سف 
ت�سبب يف ��ست�سهاد و�إ�سابة �ملئات من �ملدنين يف �ملو�سل ودفنهم حتت �النقا�ش، 

يف حن قررت ��ستدعاء رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي للنظر يف تلك �خلروقات.
وقال ع�سو �للجنة موفق �لربيعي يف ت�رشيح له، �إن “�حلكومة مطالبة وعلى �لفور 
و�لذي  �لواليات �ملتحدة �المركية  بقيادة  �لدويل  للتحالف  �لق�سف �جلوي  باإيقاف 
ت�سبب يف ��ست�سهاد و�إ�سابة �ملئات من �ملدنين يف �ملو�سل �ال بعد �لتن�سيق مع قيادة 
�لعمليات �مل�سرتكة”. و��ساف �أن ، قيادة �لعمليات �مل�سرتكة لديها �حد�ثيات دقيقة 
�ملحا�رشين  �الهايل  وجود  و�أماكن  �ملحررة  و�ملناطق  �المنية  �لقو�ت  تقدم  ب�ساأن 
و�ختباء �لدو�ع�ش وهي �ساحبة �لقر�ر ب�ساأن �ل�رشبات �جلوية و�ي ق�سف خارج �طار 
�أن ، �للجنة �ست�ستدعي رئي�ش �لوزر�ء  �لتن�سيق يعد عما غر م�رشوع.  و�أكد �لربيعي 
وو�سع  �جلر�ئم   تلك  جتاه  موقفه  هو  وما  �خلروقات  تلك  يف  للنظر  �لعبادي  حيدر 

خطو�ت جدية ملنع ��ست�سهاد �ملدنين يف �ملو�سل ومناطق �خرى“.

بغد�د_متابعة : �أكد رئي�ش ديو�ن رئا�سة �قليم كرد�ستان، فوؤ�د ح�سن، �لذي مثل �إقليم 
�لدويل  �لتحالف  وموؤمتر  �الأبي�ش  �لبيت  �جريت يف  �لتي  �الجتماعات  كرد�ستان يف 
�سد ع�سابات د�ع�ش �الرهابية يف و��سنطن، �إن �للقاء�ت مع �لرئي�ش �الأمركي، دونالد 

ترمب، ونائب �لرئي�ش ووزير �خلارجية تناولت �الأو�ساع يف كرد�ستان.
وقال ح�سن يف ت�رشيح �سحفي له ، �إن "رد فعل دونالد ترمب كان وديًا، و�أعرب وزير 
�خلارجية يف �لبيت �الأبي�ش عن �سعادته مب�ساركتنا كممثل عن �قليم كورد�ستان، كما 
�لتحالف  لوزر�ء خارجية  �لر�بع  �ملوؤمتر  �الختاف بن  كلمته". وحول  ذلك يف  �أكد 
�لدويل عن �لدور�ت �لثاث �ل�سابقة �لتي عقدت �بان عهد بار�ك �أوباما، قال ح�سن: 

"ل�ست مع �ملقارنة، لكن �الأو�ساع دخلت �الآن يف منعطف جديد".
وتابع �أن ، �ملوؤمتر ناق�ش هذه �ملرة عدم �لوجود �لع�سكري لد�ع�ش يف �لعر�ق، وجميع 
ع�سكرية،  كقوة  و�لرقة  �ملو�سل  يف  د�ع�ش  بقاء  �نعد�م  ترجيح  عن  حتدثت  �الأطر�ف 
�أخرى،  مب�سميات  �أو  ذ�ته  باال�سم  تبقى  �أن  �مل�ستبعد  من  فلي�ش  �رهابية  كقوة  لكن 

و�يدولوجيته �ستظل موجودة.

عدم  �ل�سبت،  �لربيعي،  موفق  �لقانون  دولة  �ئتاف  عن  �لنائب  �كد  بغد�د_متابعة: 
�متاك رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي �ساحية �بقاء �لوجود �لع�سكري �المركي يف 
�لعر�ق بعد هزمية “د�ع�ش”، د�عيا �ياه �إىل �حل�سور �ىل جمل�ش �لنو�ب و�لك�سف عن 
�ىل  زيارته  خال  حدثت  �لتي  �لنتائج  و�برز  �لعر�ق  يف  �الجنبي  �لوجود  تفا�سيل 
و��سنطن.  وقال �لربيعي يف ت�رشيح له ، �إن “رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي ال ميتلك 
هو  �حلق  ميتلك  ومن  �لعر�ق  يف  �الأمركي  �لع�سكري  �لوجود  ب�ساأن  �لقر�ر  �ساحية 
�ىل جمل�ش  “�حل�سور  ب�  �لعبادي  مطالبا  �ل�سعب”،  عن  ب�سفته ممثا  �لنو�ب  جمل�ش 
�لنو�ب و�لك�سف عن تفا�سيل �لوجود �الأمركي يف �لعر�ق ونتائج زيارته لو��سنطن”.  
و�أكد �لربيعي، عدم حاجة �لعر�ق �إىل قو�ت برية �جنبية �سو�ء كانت �قليمية �و دولية 
وال�سيما بعد �حر�ز �لتقدم �لكبر �سد ع�سابات د�ع�ش �الجر�مية يف �ملو�سل و�النبار 
وغرها، مبينا �أن �لعر�ق ميتلك منظومة �منية قوية قادرة على حماية �لباد من �ي 

تهديد من دون تدخل قوى �جنبية مهما كان حجمها.
�جلنود  عدد  حيث  من  �لعر�ق  يف  �الجنبي  �لوجود  يكتنف  �لغمو�ش   ، �ن  �ىل  و��سار 
�سيق�سونها يف  �لتي  �ملدة  وما هي  لوجودهم  �حلقيقي  �لغر�ش  وماهو  وجن�سياتهم 
�لباد. وكان رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي عّد يف مقالة ن�رشتها �سحيفة �مركية �إن 
“�لعر�ق يحتاج للم�ساعدة �الأمركية على كل �مل�ستويات يف مرحلة ما بعد د�ع�ش”.

صخب الحياة يعود إلى شرق الموصل لكن طريق التعافي ال يزال طويال

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد_متابعة

يف 26 ت�رشين �لثاين )نوفمرب( �رّشع �لربملان �لعر�قي قانون "�حل�سد 
�ل�سعب��ي" الإقر�ر �لقان��ون على �لرغم من �خلافات �جلانبية فيما بن 
�أع�سائ��ه،  وبه��ذ� ��سب��ح �حل�سد ق��وة ر�سمية �ىل جانب ق��و�ت �جلي�ش 

و�ل�رشطة.
فف�سائ��ل  "ع�سائب �هل �حلق"، و"�لنجب��اء" "، و"كتائب حزب �هلل"، 
و"ر�سالي��ون" و"جن��د �الم��ام"، تق��ول �مل�س��ادر �نها ق��ررت خو�ش 

�النتخابات �ملقبلة.
"مفو�سي��ة �النتخاب��ات" �أعلن��ت يف بي��ان ر�سمي ح��ازم �ن "هيئة 
�حل�س��د �ل�سعبي موؤ�س�سة ع�سكرية لها �رتب��اط �أمني باالأجهزة �الأمنية، 
وقان��ون �الأح��ز�ب �ل�سيا�سي��ة رق��م )36( ل�سن��ة 2015 �ل��ذي �رشعه 
�لربمل��ان و�سدق��ت علي��ه رئا�سة �جلمهوري��ة مينع ت�سجي��ل �أي كيان 

�سيا�سي له ت�سكيات ع�سكرية".
بينم��ا يرى زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر٬ �أن �لعر�ق "�سيخ�سع 
ل�سيط��رة ما �سماها بامليلي�سيات بعد �إق��ر�ر قانون �حل�سد �ل�سعبي"٬ ٬ 

ويف حن طالب بحل �حل�سد بعد حترير مدينة �ملو�سل 
وين���ش قانون �حل�سد٬ �لذي �أقره �لربملان �لعر�قي٬ على ت�سكيل هيئة 

م�ستقل��ة له��ا مهام ت�سابه مهام جهاز مكافح��ة �الإرهاب٬ ومل يتطرق 
�ىل دمج مقاتلي �حل�سد باجلي�ش. 

يف �ل�سي��اق ذ�ت��ه �أو�سح �خلب��ر �ال�سرت�تيجي يف �ل�س��وؤون �ل�سيا�سية 
حاف��ظ �آل ب�سارة٬ �أن ت�رشيحات رئي�ش �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي ب�ساأن 
م�سارك��ة �حل�س��د �ل�سعب��ي يف �النتخاب��ات �ملقبلة تن��درج يف منظور 
�لطماأنة �ل�سيا�سية لبع�ش �جلهات و�الأطر�ف �لد�خلية. وقال �آل� ب�سارة 
�ن "هيئ��ة �حل�سد �ل�سعبي تعد �سببًا يف بقاء �لقطعات �لع�سكرية كافة٬ 
و�إد�م��ة قوتها و�إز�ل��ة �ملخاطر �الإجر�مي��ة �ملحدقة بالب��اد"٬ مبينًا 
�أن "مقاتل��ي �حل�س��د كان��و� �سببًا باإع��ادة تنظيم �ملوؤ�س�س��ة �لع�سكرية 
�لعر�قي��ة باعتباره��ا �أحد �ل�سن��وف �ملقننة د�خ��ل �ملنظومة �الأمنية 
للب��اد". وتاب��ع �أن "حدي��ث �لعب��ادي٬ �الأربعاء �ملا�س��ي٬ يف موؤمتر 
�لتحال��ف �لدويل عن م�ساركة �حل�سد �ل�سعب��ي يف �النتخابات �ملقبلة 
�أر�د م��ن خاله طماأنة بع�ش �جلهات و�الأط��ر�ف �لد�خلية من تر�سيح 
قادت��ه �لتي تتمت��ع ب�سعبية كبرة"٬ عازيًا �سبب ذل��ك ل� "قدرة �حل�سد 
على �سحب �لب�ساط من �الأحز�ب �حلالية يف حال قرر قادته �مل�ساركة 

بعمليات �القرت�ع �ملقبلة".
�م��ا �لنائ��ب ع��ن كتلة ب��در �لنيابي��ة “رز�ق �حلي��دري” فقد �ك��د، �أنه 
يج��ب م�ساندة �لق��و�ت �مل�سلحة و�حل�سد �ل�سعبي �ملقد���ش، مبينا �أنهم 

يقدمون �لت�سحيات حلفظ كر�م��ة �لباد وحماية �ملقد�سات من دن�ش 
�لتنظيم��ات �الإرهابية .وق��ال “�حليدري”  �إن ” للح�س��د �ل�سعبي دور�ً 
مهم��ًا يف �ملرحل��ة �ملقبلة بعد حتري��ر جميع �الأر��سي م��ن �الإرهاب 
“.و�أ�س��اف �أن ” �حل�س��د �ل�سعبي قادر عل��ى حترير وبناء �ملوؤ�س�سات 
و�إد�رة �مل�ساريع �القت�سادية و�لتنموية “.و�أ�سار �إىل �أن ”�أبناء �حل�سد 
لهم �لقدرة على بناء مفا�سل �لدولة و�لبنى �لتحتية وتنفيذ �مل�ساريع 

�القت�سادية “.
م��ن جهت��ه  يقول �لنائب ع��ن "�لتحال��ف �لوطني" حمم��د ناجي �حد 
ق��ادة �حل�سد �ن "�ل�سعبية �جلماهرية �لو��سع��ة لقو�ت �حل�سد متنحهم 
�حل��ق يف خو���ش �لعملي��ة �ل�سيا�سي��ة ومو�جه��ة �الأزم��ات �ل�سيا�سية 
و�القت�سادي��ة و�خلدمي��ة كم��ا و�جه��و� �الأزم��ة �الأمني��ة يف حماربة 
د�ع���ش"، وي�سي��ف �ن "�لعديد من ق��ادة �حل�سد ه��م �سيا�سيون ونو�ب 
ولكنه��م تطوع��و� للم�ساركة يف �لقتال ب�سبب خط��ر �الإرهابين، وبعد 

�لق�ساء على د�ع�ش �سيعودون �ىل �لعمل �ل�سيا�سي".
�ملعارك �سد "د�ع�ش" ما ز�لت م�ستمرة، و�لتحالفات �ل�سيا�سية حتتاج 
�ىل �لكث��ر من �لوقت، ولكن �ل�س��يء �ملوؤكد �ن �النتخابات �ملقبلة يف 
�لعر�ق �ستكون �الأ�سعب و�الخطر يف �لباد منذ 2003، �ذ �ن �ل�رش�ع 

�ل�سيا�سي قد يتحول هذه �ملرة عرب �لبنادق ال �سناديق �القرت�ع.
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