
دعا اع�ضاء يف التحالف الوطني العراقي , اأم�س الثالثاء, 
اىل  النازحني  مئات  بتعر�س  ف��وري  حتقيق  اج��راء  اىل 

الت�ضمم  يف  خميم اخلازر �ضمايل العراق.
 وا�ضتبعد القيادي يف التحالف عبا�س البياتي , يف ت�رصيح 
ل� »اجلورنال نيوز« اتهام دول يف الوقت الراهن باحلادث 
” مل تعرف اىل االن  “.  وا�ضاف  ”غري �ضحيح  ذلك  عاداً 
اجلهات التي تقف وراء عملية الت�ضميم”.  مطالبا احلكومة 
بت�ضكيل جلان حتقيقية عاجلة  من وزراه ال�ضحة ووزارة 
“اأ�ضباب  لك�ضف   , واملهجرين  والهجرة  والدفاع  الداخلية 
ت�ضمم النازحني وتقدمي نتائج فورية عن احلادث “. ورف�س 
البياتي وهو نائب تركماين “متييع الق�ضية  وقذف التهم  
فوري  حتقيق  اج��راء  دون  من  اإقليمية  دول  على  جزافًا 
باحلادث “. واأ�ضار اىل ان” احلادث ال ميكن اغفاله لكونه 
طال املئات من النازحني”.  واأ�ضيب مئات النازحني يف 
خميم اخلازر )40 كم �رصق املو�ضل( بحاالت ت�ضمم م�ضاء 
خالل  ال�ضالحية  منتهية  اأغذية  تناولوا   ان   بعد  االثنني 
االإن�ضانية  املنظمات  احدى  من  لهم  قدمت  اإفطار  وجبة 
حلقوق  العاملية  املنظمة  واتهمت   . العراق  يف  العاملة 
القطرية بتقدمي اغذية  االن�ضان, االثنني, احدى املنظمات 
منتهية ال�ضالحية اىل النازحني املقيمني يف خميم اخلازر 
عن  نائب  اكد  حني  يف  الت�ضمم,  حاالت  مبئات  ت�ضبب  ما 
رئي�س  وقال  عليها”.  “م�ضيطر  احلاالت  جميع  ان  نينوى 
املنظمة خالد ويل يف ت�رصيح �ضحفي , اإن “300 �ضخ�س 
نازح من املو�ضل ا�ضيبوا بحاالت ت�ضمم يف خميم اخلازر 

ب�ضبب تناول اغذية قطرية منتهية ال�ضالحية”.

اللبان,  الوطني �ضادق  التحالف  النائب عن  اأكد  حيث 
اأم�س الثالثاء, ان منع النواب الكرد من ح�ضور جل�ضات 
الربملان ورفع احل�ضانة عنهم اجحاف وظلم الن لي�س 

جميع النواب االكراد قبلوا باال�ضتفتاء.
من   "  , نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  اللبان  وقال 
غري املمكن معاقبة نائب على امر مل يفعله ومل يتجه 
اليه بارادته احلقيقية, م�ضريا اىل ان " طرح هذا االمر 
يعد ظلمًا للبع�س, وخا�ضة يف جمل�س النواب علينا ان  

نكون اقرب اىل حتقيق العدالة." 
يف ح��ني ع���ّدت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي 
وجود  اأن   , الثالثاء  اأم�س   , جنيب  جنيبة  الكرد�ضتاين 
مثل هكذا عقول ال ت�ضتند اىل الد�ضتور هي من اأو�ضلت 

البلد اىل ما هو عليه االن.
,"بعد  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رصيح  يف  جنيب  وقالت 
اجل  م��ن  العراقي  ال�ضعب  قدمها  التي  ال��ط��روح��ات 
اليوم  نراها  �ضعبه  اأبناء  بني  متيز  التي  العقلية  انهاء 
الت�رصيحات  "هذه   , واأ���ض��اف��ت  جديد".  م��ن  تعود 
لق�ضية  ودعم  الكردية  بالدولة  �رصيحًا  اعرتافًا  تعد 
اال�ضتفتاء لكونهم ال يقبلوننا يف ظل عراق دميقراطي" 
بانف�ضالنا  رغبتهم  على  دليل  اكرب  هذا  "ان  موؤكدة   ,
وا�ضتقاللنا".  وتابعت جنيب , "نحن مازلنا جزءاً من 
ل�ضخ�س  ملك  لي�س  نواب  وجمل�س  االحت��ادي,  العراق 
حال  "يف  ولكن   ," ال�ضعب  لكل  منرب  ه��و  ب��ل  معني 
الت�رصيحات  هذه  ملثل  الربملان  رئا�ضة   ا�ضتجابت 

فنحن مع اال�ضتفتاء واال�ضتقالل".
م��ن ج��ان��ب اخ��ر و���ض��ف ال��ن��ائ��ب ع��ن ائ��ت��الف دول��ة 
ا�ضتفتاء  اإجراء  البعيجي, احلديث عن  القانون من�ضور 
بانه �ضحك على  العراق  لالنف�ضال عن  كرد�ضتان  يف 
يحاول  بارزاين  م�ضعود  ان  اأو�ضح  حني  ويف  الذقون, 
ونهب  ف�ضله  على  والتغطية  الكردي  ال�ضارع  ا�ضتمالة 

ثروات االقليم من خالل هكذا اإجراءات ال طائل منها.
"م�ضعود  اإن   , �ضحفي  ت�رصيح  يف  البعيجي  وق��ال 
اأنه من غري املمكن االنف�ضال عن  بارزاين يدرك جيداً 

ا�ضتفتاء �ضاربًا  اإجراء  بهكذا طريقة من خالل  العراق 
عر�س احلائط االإجراءات الد�ضتورية وعدم التن�ضيق مع 
جاداً  كان  اإن  االنف�ضال  اجل  من  االحتادية  احلكومة 
لن  اأخرى  معوقات  "هناك  اأن  اىل  النظر  الفتا  بذلك", 
تركيا  معار�ضة  ومنها  كرد�ضتان  بانف�ضال  ت�ضمح 
اعتبار  على  كردية  دول��ة  لت�ضكيل  و�ضوريا  واي���ران 
تعار�س  ال��دول  تلك  يف  يعي�ضون  اأك���راداً  هناك  اأن 
االأحزاب  بع�س  رف�س  عن  ناهيك  التوجه,  هذا  ب�ضدة 
اأنه  جيدا  يدركون  النهم  اال�ضتفتاء  اج��راء  الكردية 
خالل  كرد�ضتان  اقليم  انف�ضال  يتم  اأن  امل�ضتحيل  من 
القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  واأ�ضار  املدة".  هذه 
وال   140 باملادة  م�ضمولة  كركوك  "حمافظة  ان,  اىل 

القليم  �ضمها  اأو  باال�ضتفتاء  �ضمولها  لبارزاين  يحق 
كرد�ضتان خ�ضو�ضًا واأن هناك مناطق تابعة ملحافظة 
نينوى ودياىل مت اال�ضتحواذ عليها من قبل البي�ضمركة 
بارزاين",  من  باأوامر  الواقع  االأم��ر  �ضيا�ضة  فار�ضني 
ت�ضمح  اأن  "هناك خالفات وعقبات ال ميكن  ان  مبينا 
وهذه  احلكومة  موافقة  دون  به  يقوم  مبا  ل��ب��ارزاين 
يخرج  �ضوف  وحزبه  برزاين  بها  يقوم  التي  اال�ضاليب 
منها من دون اي نتيجة و�ضي�ضري باالقليم نحو ما ال 
حتمد عقباه واملت�رصر الوحيد هو ال�ضعب الكردي ومن 
ثم على بارزاين ان ال ي�ضتخدم مو�ضوع االنف�ضال كما 
ال�ضعب  ويجرب  اال�ضتفتاء  ي�ضتخدم  املباد  النظام  كان 
ال�ضيا�ضة  هذه  الن  ل�ضاحله  الت�ضويت  على  العراقي 

لن  ال�ضيا�ضة  يتعظ الن هذه  ان  بفائدة وعليه  تاأتي  ال 
جتدي نفعا مع احلكومة االحتادية".

وكان النائب احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين , حم�ضن 
اقليم  ا�ضتفتاء  ان  االثنني,  اأم�س  اأول  اكد  ال�ضعدون, 
بني  ات��ف��اق  وج��ود  دون  م��ن  يح�ضل  ل��ن  كرد�ضتان 
بغداد واربيل , مبينا ان اال�ضتفتاء ال يعني اال�ضتقالل 
احلايل  الوقت  يف  اال�ضتفتاء  من  اجل��دوى  وان  العام 
يف  ال�ضعدون  وقال  الكردي.  ال�ضعب  راأي  معرفة  هي 
او  اال�ضتقالل  لي�س  "اال�ضتفتاء  ان  �ضحفي  ت�رصيح 
االنف�ضال وامنا معرفة راأي ال�ضعب الكردي ب�ضاأن هذه 
الظروف وامل�ضتجدات التي حت�ضل يف املنطقة" مبينا 
ال�ضعب  راأي  معرفة  هي  اال�ضتفتاء  من  "اجلدوى  ان 
تكون  حتى  امل�ضتقبل  يف  يريد  وم��اذا  اي�ضا  الكردي 
مقررات  عليه  تن�س  ما  لتحقيق  موجودة  الورقة  هذه 
اال�ضتفتاء  هذا  بعد  "ما  انه  واو�ضح,  املتحدة".  االمم 
لن يح�ضل �ضيء اذا مل يكن هناك اتفاق بني احلكومة 
القوى  وك��ل  كرد�ضتان  اقليم  وحكومة  االحت��ادي��ة 
للتفاهمات".  وا�ضع  مكان  هناك  و�ضيكون  ال�ضيا�ضية 
جميع  بارزاين,  م�ضعود  كرد�ضتان,  اإقليم  رئي�س  ودعا 
املواطنني يف اإقليم كرد�ضتان, اىل التوجه اىل �ضناديق 
االإقرتاع وامل�ضاركة يف عملية اال�ضتفتاء على ا�ضتقالل 
قيادات  اإجتماع  انتهاء  بعد  ب��ارزاين  وذكر   . االإقليم 
الكرد�ضتاين, يف ت�رصيح �ضحفي"  الدميقراطي  احلزب 
اىل  التوجه  اىل  كرد�ضتان  اإقليم  يف  املواطنني  اأدع��و 
يذكر  املقبل".  اإيلول  من   25 يوم  اال�ضتفتاء  �ضناديق 
اال�ضتفتاء  اج��راء  رف�ضت,  النيابية  الف�ضيلة  كتلة  ان 
باأنها تهيء بذور  اقليم كرد�ضتان وا�ضفة اخلطوة  يف 
للتوتر  م��ادة  وتوفر  االقليم,  يف  والتوتر  االنق�ضام 
واالحتقان وامل�ضاعر ال�ضلبية التي تعتا�س وتنمو فيها 

حركات "العنف والتطرف".
"نعلن  بيان  يف  طعمة,  عمار  الكتلة  رئي�س  وق��ال 
رف�ضنا لقرار بع�س القوى ال�ضيا�ضية الكردية بالتمهيد 
االنتباه  الف��ت��ًا  االقليم"  ا�ضتقالل  ح��ول  ال�ضتفتاء 
ترف�س  االقليم  يف  موؤثرة  �ضيا�ضية  قوى  اىل"وجود 
التي  والتوتر  االنق�ضام  بذور  تهيئة  يعني  ما  اخلطوة, 

يف  واالجتماعي  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  على  تنعك�س  قد 
االقليم وهو خطر البد من جتنبه".

امل�ضتند  اىل  يفتقد  "اال�ضتفتاء  ان  طعمة,  واأ���ض��اف 
وي��اأت��ي يف مرحلة  ال��ق��ان��وين,  ال��د���ض��ت��وري وامل���ربر 
للعراقيني  امل�ضرتكة  االمنية  بالتهديدات  حمفوفة 
اإىل  م�ضرياً  �ضديد",  وان�ضجام  وتكاتف  لوحدة  املتطلبة 
اأن"التحديات االمنية الكبرية التي يواجهها العراقيون 
االلتزام  تتطلب  املتزايدة  وتوتراتها  املنطقة  وتقلبات 
بوحدة العراق وتعزيز متا�ضك مكوناته وجتنب اأي قرار 

اأو خطوة تقود اىل االنق�ضام والتقاطع والنزاع".
الوطنية  ال�ضيا�ضية  القوى  "اأغلبية  ان  اىل  واأ���ض��ار 
وال��ف��ع��ال��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة امل���وؤث���رة راف�����ض��ة لهذا 
ال  ال�ضلبية  واآث��ارة  تداعياته  امتداد  وترى  املو�ضوع 
على  وتنعك�س  ت�رصي  وامنا  االقليم  ب�ضاحة  تنح�رص 
الفتًا  املجتمعية",  مكوناته  وان�ضجام  العراق  ا�ضتقرار 
االنتباه اإىل اأن "مو�ضوع االإ�ضتفتاء يوفر مادة للتوتر 
وتنمو  تعتا�س  التي  ال�ضلبية  وامل�ضاعر  واالحتقان 
ان  من  طعمة  وحذر  والتطرف".  العنف  حركات  فيها 
اأزمات و�رصاعات  "اجراء اال�ضتفتاء قد يت�ضبب بن�ضوء 
القرار  هذا  على  ترتتب  مو�ضوعات  حول  ا�ضتنزافية 
ب�ضورة قهرية مثل الرثوات الطبيعية واحلدود االإدارية 
حماور  ن�ضوء  اىل  تقود  وقد  املناطق,  ودميوغرافيا 
عراقية متنافرة ترتبط مب�ضالح ومواقف تغيب وت�ضيع 
"باال�ضافة  فيها امل�ضالح الوطنية العليا", م�ضتطرداً  
اىل حدوث ردود افعال اإقليمية تتجاوز مواقف الرف�س 
ال�ضيا�ضي ما يعر�س العراق جزءا اأو كال الآثار التناحر 
ممثلي  اأن  اإىل  ي�ضار  ميدانيا".  احل�ضابات  وت�ضفية 
االأحزاب ال�ضيا�ضية يف برملان وحكومة اإقليم كرد�ضتان 
املا�ضي يف م�ضيف �ضالح  االأربعاء  يوم  اجتمعوا  قد 
الدين, برئا�ضة م�ضعود البارزاين, وبح�ضور نائب رئي�س 
املفو�ضية  ورئي�س  احلكومة  ورئي�س  كرد�ضتان  اقليم 
فيه  ومت  ونائبه,  كرد�ضتان  يف  لالنتخابات  العليا 
موعداً  املقبل  اأيلول  من  والع�رصين  اخلام�س  حتديد 
اإجراء  وتاأكيد  كرد�ضتان,  اإقليم  يف  اال�ضتفتاء  الإجراء 

االنتخابات يف موعدها املقرر يف 2017/11/6
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بغداد _ الجورنال نيوز 

الحشد الشعبي.. سعي إقليمي إلنهاء وجوده وخطوات حكومية لتحصينه بتأييد المرجعية

العبادي يعد ذكرى تأسيس الحشد الشعبي 
عيدًا وطنيًا

المؤتمر الوطني يشدد على ضرورة إيجاد الحلول 
وتقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية 

إجراءات أمنية ضد “الخاليا النائمة” 
في أيسر الموصل

بغداد _ متابعة : اأكد رئي�س الوزراء القائد العام للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي, اأم�س 
اأنه �ضي�ضتمر بالدفاع عن احل�ضد ال�ضعبي, يف حني عد ذكرى تاأ�ضي�ضه "عيداً  الثالثاء, 
نيابة عن  القاها  الفيا�س يف كلمة  فالح  ال�ضعبي  احل�ضد  رئي�س هيئة  وطنيًا". وذكر 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف االحتفال الر�ضمي مبنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية الثالثة 
)ثالثة  �ضعار  حتت  احل�ضد  هيئة  اعالم  مديرية  تقيمه  الذي  ال�ضعبي  احل�ضد  لتاأ�ضي�س 

اعوام.. والن�رص م�ضتمر(.
وقال الفيا�س , اإن "الت�ضحيات التي قدمها احل�ضد ال�ضعبي ال ميكن اأن تو�ضف", الفتا 

النظر اإىل اأن "داع�س انهزم نف�ضيا يوم انطلق احل�ضد ال�ضعبي".
ال�ضعبي فاأثبتت  اراد تخريب العالقة بني احلكومة واحل�ضد  "هناك من  اأن  اإىل  وا�ضار 

الوقائع خالف ذلك" موؤكدا اأنه "�ضي�ضتمر بالدفاع عن احل�ضد ال�ضعبي".

كرمي,  حبيب  اآرا���س  العراقي  الوطني  للموؤمتر  العام  االأم��ني  دعا   : متابعة   _ بغداد 
حياة  على  التاأثري  �ضاأنها  من  التي  اخلالفات  حتجيم  ���رصورة  اإىل  الثالثاء,  اأم�س 
املواطن العراقي, م�ضددا على �رصورة االرتقاء بالعمل ال�ضيا�ضي واحلفاظ على ال�ضلم 

االجتماعي.
لالإحتاد  العام  لالأمني  االأول  النائب  التقى  “كرمي  اأن   , الوطني  للموؤمتر  بيان  وذكر 
االأو�ضاع  ملجمل  التطرق  اللقاء  خالل  وجرى  ر�ضول  كو�رصت  الكورد�ضتاين  الوطني 
على ال�ضاحة العراقّية, كما تباحث اجلانبان �ضبل االإرتقاء بالعمل ال�ضيا�ضّي وتطوير 

براجمه , وت�ضجيع عوامل االقتدار الوطني مبا يخدم امل�ضالح العامة للبالد”.
“�رصورة احلفاظ على مقومات ال�ضلم االإجتماعي يف  ونقل البيان عن كرمي تاأكيده 
ال�ضيا�ضية  االأط��راف  خمتلف  بني  النظر  وجهات  تقريب  على  العمل  خالل  من  البالد 

واالجتماعية وحتجيم اأي خالف من �ضاأنه التاأثري على حياة املواطن العراقي”.
و�ضدد كرمي على “�رصورة العمل على اإيجاد احللول وتقريب وجهات النظر املتباينة 
بني االأطراف ال�ضيا�ضية مبا يخدم امل�ضلحة الوطنية العليا”, موؤكدا اهمية “احلد من 

التداعيات التي مت�س حياة ال�ضعب العراقي”. 

حممد  نينوى  حمافظة  جمل�س  يف  االمنية  اللجنة  رئي�س  طماأن   : خا�س   _ بغداد 
ابراهيم, با�ضتتباب الو�ضع االمني يف “اجلانب االي�رص” من مدينة املو�ضل, موؤكدا ان 

“االجهزة االمنية تتحرك خلف اخلاليا النائمة لتنظيم )داع�س( االرهابي”.
وقال ابراهيم يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« الثالثاء, ان “الو�ضع االمني يف اجلانب 
وا�ضاف  بالهدوء”.  يتمتع  )داع�س(..  �ضطوة  من  االمنية  القوات  حررته  الذي  االي�رص 
فيها  ويتم  االمنية  االجهزة  قبل  ت�ضدر من  االعتقال  ومذكرات  القب�س  القاء  “اوامر 

اعتقال امل�ضتبه بهم”.
وعن االو�ضاع اخلدمية, اأجاب “مت اإي�ضال الكهرباء اىل املناطق املحررة,  ويف الوقت 
نف�ضه مت ت�ضليح �ضبكات املاء”, مبينا ان اخلدمات احلياتية متوافرة يف اكرث املناطق 

ت�رصرا من العمليات الع�ضكرية.
خرق  الي  وا�ضتعدادها  االمنية,  القوات  “جهوزية  اىل  اي�ضا  ا�ضار  املحلي,  امل�ضوؤول 
غري حمتمل, مثلما ح�ضل قبل يومني حيث مت القاء القب�س على انتحاري من تنظيم 

)داع�س( االرهابي”.
من  عدد  عودة  ال�ضعيب,  ا�ضحوي  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اكد  ذاته,  ال�ضياق  يف 
النازحني اىل مناطقهم يف اجلانب االي�رص من املو�ضل, بعد ان مت توفري م�ضتلزمات 

احلياة لهم, مو�ضحا انه “يجري حاليا توفري االمدادات الالزمة للحياة العامة..”.

ردًا على االستفتاء ..

خالفات نيابية على مقترح بمعاقبة النواب الكرد لمنعهم من حضور جلسات البرلمان!

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اثارت ق�سية ا�ستفتاء 
كرد�ستان جداًل وا�سعًا يف 

ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية 
وانق�سامات كثرية بني م�ؤيد 
ومعار�ض ومل يقت�سر االمر 

فقط على العراق وامنا 
جاءت حتذيرات خارجية 

�س�اء كانت عربية او اوربية 
بهذا ال�ساأن , واخر ما اثري 
ق�سية منع الن�اب االكراد 

من دخ�ل الربملان ورفع 
احل�سانة عنهم .

بغداد _ فاطمة عدنان

واأو�ض��ح , ان ” احل�ض��د ا�ضب��ح الي��وم قوة له��ا تاأثري 
داخل��ي وخارج��ي واأ�ضبحت موؤهل��ة للعمل حتى يف 

املناطق ال�ضورية يف حال طلبت منها �ضوريا ذلك”.
واأ�ض��ار املالكي ل���  »اجلورن��ال «, اىل ان “املرجعية 
الديني��ة ه��ي من �رصعت احل�ض��د ال�ضعبي بع��د فتواها 
ال�ضه��رية والتح��اق النا���س للقت��ال �ض��د داع�س لكن 
اأي�ض��ا ان من اعطى ال�ضف��ة القانونية والد�ضتورية له 
هو رئي�س احلكومة ال�ضابق نوري املالكي الذي ا�ضدر 
االم��ر الدي��واين بخ�ضو���س ال�ضف��ة القانوني��ة لعمل 
احل�ض��د. واك��د النائب عن احت��اد الق��وى حممد نوري 
عب��د رب��ه  ل� »اجلورن��ال ني��وز«, ان ” املرجعية كان 
له��ا دور كبري يف الفت��وى )املباركة( لتاأ�ضي�س احل�ضد 
ال��ذي ا�ضتطاع حتقي��ق انت�ضارات مهم��ة على تنظيم 
داع���س االإرهاب��ي”. و�ضدد عب��د ربه عل��ى ” �رصورة 
خروج احل�ضد ال�ضعبي من املناطق التي ي�ضيطر عليها 
حالي��ا يف االنبار ودياىل و�ضالح الدي��ن بعد انتهاء 
وج��ود داع�س يف العراق واإعط��اء املهام اىل ال�رصطة 
املحلية والقوات املا�ضكة لالأر�س داخل املحافظات, 
ف�ضال عن اجلي�س العراق��ي الذي يجب ان يكون القوة 

االأهم يف تلك املناط��ق”. واو�ضح القيادي يف احل�ضد 
ال�ضعبي كرمي الن��وري, ان التوجه املقبل لعمل احل�ضد 
ال�ضعب��ي يكم��ن باإخراج��ه م��ن امل��دن اىل مع�ضكرات 
حمددة عل��ى ان ياأخذ �ضورة جهاز مكافحة االإرهاب 
الت�ضمي��ات  اإيق��اف  اىل  باالإ�ضاف��ة  العم��ل  الي��ة  يف 
االأخ��رى م��ن الف�ضائ��ل واذابته��ا حتت م�ضم��ى واحد 
وه��و “احل�ضد ال�ضعب��ي”. وقال النوري ل��� »اجلورنال 
ني��وز«, ان ” احل�ضد ال�ضعبي اأع��اد التوازن العام ل�ضري 
العملي��ات الع�ضكرية بعد متدد تنظيم داع�س االرهابي 
واحتالله اغلب املناطق يف املحافظات الغربية, لكن 
املفاج��اأة , كانت فت��وى املرجع ال�ضي�ضت��اين, فاأوجد 
م��ن خالله احل�ض��د ال�ضعبي الذي ح��رر دياىل و�ضالح 
الدي��ن واالنب��ار والي��وم يقاتل على احل��دود ال�ضورية 
ويداف��ع عن �ضمع��ة الع��راق”. وا�ض��اف ان “القانون 
ح��دد اآلي��ة عمل احل�ض��د ال�ضعب��ي لكن نحت��اج اىل ما 
بع��د املو�ض��ل ل�ضياقات عمل خا�ض��ة لتحديد حركته 
وال�ضع��ي اىل �ضح��ب ال�ضالح م��ن ال�ض��ارع ويبقى بيد 
الدول��ة فق��ط واحل�ضد م��ن الدول��ة وخ��روج الف�ضائل 
امل�ضلح��ة م��ن بغداد وامل��دن. وتباين��ت االراء ما بني 
موؤي��د وراف���س لفكرة بق��اء قوات احل�ض��د ال�ضعبي يف 
املناط��ق ال�ضني��ة بع��د حتريره��ا وتهيئ��ة الظ��روف 

املالئمة لعودة النازحني اىل مناطق �ضكناهم.  بدوره 
اأبدى حتالف "القوى العراقية" تخوفه من بقاء قوات 
احل�ض��د ال�ضعبي يف املحافظ��ات ال�ضنية بعد حتريرها 
م��ن داع�س, الفتًا النظر اىل ���رصورة عودة النازحني 
اىل مناطق �ضكناهم ك�ضمانة لعودة احلياة الطبيعية 
اىل ه��ذه املناط��ق.  وقال النائ��ب يف التحالف , رعد 
"هن��اك تخوف��ًا كب��رياً  الدهلك��ي, ل�"اجلورن��ال" اإن 
يف ان يبق��ى احل�ض��د ال�ضعبي يف ه��ذه املناطق وعدم 
ع��ودة النازح��ني اىل ه��ذه املناط��ق, والي��وم عندما 
يه��داأ القتال البد م��ن هدفني ا�ضا�ضي��ني االول تطهري 
االر���س والث��اين حمايته��ا".  واأ�ض��اف , اأن "تطهري 
االر���س ا���رصف عل��ى نهايت��ه يف ح��ني ان حماي��ة 
االر���س وع��ودة النازحني اىل مناطقه��م مل ي�ضهد اي 
تط��ور, وا�ضت��درك ان التجارب ال�ضابق��ة التي ح�ضلت 
يف حمافظ��ات دياىل ويف �ض��الح الدين ويف منطقة 
ج��رف ال�ضخر من جراء عدم عودة النازحني اىل هذه 
املناطق خلق لدينا غ�ضبًا كبرياً لذلك على اجلميع ان 
يع��ي م�ضاأل��ة مهمة وهي" ال يكتم��ل الن�رص اال بعودة 
النازحني اىل مناطق �ضكناهم".  واأعرب الدهلكي عن 
اأمله يف مبادرة القائد العام للقوات امل�ضلحة والنا�س 
املن�ضف��ني بجع��ل الن���رص عراقي��ًا وال ي�ضتثم��ر على 

ح�ضاب جهات معينة حل�ضاب جهات اخرى خارجية".  
بدوره اأكد االمينال عام الحرار الفرات ال�ضيخ ,عبد اهلل 
اجلغيف��ي, ل�"اجلورنال" اأن "احل�ض��د ال�ضعبي هو لي�س 
باملحتل فهو من افراد ال�ضعب العراقي وم�ضاألة بقائه 
بع��د حترير املناطق من براث��ن داع�س اأمرا البد منه".  
واأ�ض��اف, اأن "ابن��اء ال�ضع��ب العراقي ومنه��م احل�ضد 
ه��م من لبوا ن��داء املرجعي��ة والوطن واأعط��وا الكثري 
م��ن ال�ضه��داء يف حمافظ��ات �ض��الح الدي��ن واالنبار 
واملو�ضل و�ضوال اىل احل��دود ال�ضورية". م�ضدداً, على 
ان "م��ن يعرت�س على بقاء قوات احل�ضد بعد التحرير, 
عليه تعزيز املناطق املحررة بقوات امنية وبذلك فاإن 
ق��وات احل�ضد �ضوف ترج��ع اىل مناطقها ومدنها, واال 
�ض��وف ت�ضهد هذه املناطق عودة للمجاميع االرهابية 
خا�ضة وان الع��راق يعي�س حالة من التاآمر اخلارجي 
فالكث��ري م��ن الدول ت��ود النيل م��ن الع��راق ووحدته 

وخا�ضة حمافظة االنبار". 
 كم��ا ذه��ب املحل��ل االمن��ي , اأحم��د ال�رصيف��ي, يف 
ت�رصي��ح ل�"اجلورن��ال" اىل اأن "املوؤ�ض�ض��ات االمني��ة 
العراقي��ة اإن كان��ت ال�رصط��ة االحتادي��ة ام ال�رصط��ة 
املحلي��ة هي التي حت�ضم املوق��ف, الن مرحلة ما بعد 

التحرير هي مرحلة تطهري ومرحلة م�ضك ار�س". 
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