
ط�لبت جلنة “االأمن والدف�ع” الني�بية، االربع�ء، ب�أدلة 
تنطلق  االردن،  امريكية يف  ق�عدة  توؤكد وجود  ووث�ئق 

منه� مق�تالت م�صرية تق�صف مواقع يف العراق.
وق�ل ع�صو اللجنة عم�د يوخن� يف ت�رصيح لـ »اجلورن�ل 
خالل  مــن  احلـــدث  مــع  تتع�مل  “ال  جلنته  ان  نــيــوز« 
االعالم”، مبين� “البد ان تكون هن�ك وث�ئق ومعلوم�ت 
ــ�  دوره متــ�ر�ــس  لكي  احلــكــومــة  به�  نح�جج  دقيقة 
مثل  عن  منهم  اال�صتفه�م  و  االأمريكيني  على  ب�ل�صغط 

هذه احل�الت”.
وا�ص�ف: “يف ح�ل ثبتت �صحة هذه املعلوم�ت �صيكون 
وزارة  و  احلكومة  على  ال�صغط  عــر  اخــر  موقف  لن� 
اخل�رجية لكي مت�ر�س دوره� داخل االطر الدبلوم��صية 
للو�صول اىل احلق�ئق وحم��صبة اأي دولة تكون متورطة 

بذلك” .
وجود  عن  ك�صفت  قد  ال�صن�عية  االقم�ر  �صور  وك�نت 
بدون  ط�ئرات  ت�صم  املتحدة  للوالي�ت  �رصية  ق�عدة 
حيث  االردن،  يف  �ص�بق�  عنه�  االبــالغ  يتم  مل  طي�ر 
ق�عدة  من  امل�صرية  غري  رير   MQ-9 ط�ئرات   حتلق 
�صحراوية ن�ئية يف اجلزء ال�صم�يل ال�رصقي من البالد يف 
و�صع مث�يل ملراقبة و�رصب اهداف يف العراق و�صوري�.

ال�صعبي جواد  القي�دي يف احل�صد  ال�صي�ق ذاته، علق  يف 
لـ  ت�رصيح  يف  ق�ئال  املو�صوع  هــذا  على  الطليب�وي، 
�ص�رخ  ب�نته�ك  ق�مت  “امريك�   ان  نيوز«  »اجلورن�ل 
اكرث  تخريجه�  خالل  من  الدولية  والقوانني  لالأعراف 
من 3 االف عن�رص داع�صي وار�ص�لهم اىل �صوري�”،مبين� 
اأمريك�  لديه� تق�رير  تثبت تدريب  “ف�ص�ئل احل�صد   ان 

لالإره�بيني يف االأردن”.
تقدمي  “امريك� ك�نت وم�زالت م�صتمرة يف  اأن  واأ�ص�ف 
وم�صمي�ت  �صتى  بعن�وين  االإره�بية  للمنظم�ت  الدعم 
خمتلفة، ف�صال عن دعم قطر واالم�رات وتركي� وغريه� 

من الدول لتلك املنظم�ت”.

“داع�س”  تنظيم  حكم  من  �صنوات  ثالث  بعد  ولكن 
االره�بي اأ�صبحت املئذنة جمرد كومة من احلج�رة 

يف و�صط مدينة مدمرة.
ومئذنته  امل�صجد  بتلغيم  االره�بي  التنظيم  وقــ�م 
850 ع�مً� ب�ملتفجرات ون�صفهم�  التي يبلغ عمره� 
التي  العراقية  القوات  تقدم  مع  امل��صي  االأ�صبوع 

ب�صطت �صيطرته� على امل�صجد الت�ريخي.
يوم  للموقع  “رويرتز”  به�  ق�مت  ــ�رة  زي واأكـــدت 
ا�صتع�دة  من  واحد  يوم  بعد  وذلك  امل��صي،  اجلمعة 
به  حلق  الذي  الدم�ر  حجم  املك�ن،  العراقي  اجلي�س 
ارتف�عه�  يبلغ  التي  احلدب�ء  املن�رة  اأ�صبحت  حيث 
45 مرتاً مثل �صجرة مقطوعة اجلذع يف حني مل يتبق 

من امل�صجد �صوى قبته اخل�رصاء.
اأزيز  ودوى  بن�ي�ت  ب�صع  بعد  على  القت�ل  واحتدم 
به�  تلحق  مل  التي  الرئي�صية  البوابة  اأم�م  الر�ص��س 
مبنى  على  “مورتر”  قذيفة  و�صقطت  كبرية  اأ�ــرصار 

جم�ور.
وحتت قبة امل�صجد األقى زعيم “داع�س” املدعو “اأبو 
بكر البغدادي” خطبة اإحدى اجلمع يف متوز\ يوليو 
�صمي  م�  على  خليفة  نف�صه  فيه�  اأعلن  ع�م2014  
التنظيم  ك�ن  التي  االأرا�ــصــي  يف  خالفة”  بـ”دولة 
و�صوري�  الــعــراق  يف  عليه�  ا�صتوىل  قــد  االرهــ�بــي 

املج�ورة.
وخالل اأ�صهر �صنَّ التنظيم االخطر يف الع�مل هجم�ت 
اأو اأوعز بتنفيذه� يف اأم�كن بعيدة مثل ب�ري�س ولندن 
ع�صكري  حت�لف  ت�صكل  م�  و�رصع�ن  وك�ليفورني�. 
التنظيم  ملواجهة  املتحدة  الوالي�ت  بقي�دة  دويل 

املتطرف.
وبعد ثالث �صنوات حتول املنر الذي األقى البغدادي 
من فوقه خطبته اإىل رك�م. وغطت حج�رة وخر�ص�نة 
هو  ث�نوية  مئذنة  من  جزء  وكــ�ن  امل�صجد  اأر�صية 
وح�ل  االأنق��س.  و�صط  متييزه  ميكن  الــذي  الوحيد 
خطر وجود قذائف مل تنفجر اأو األغ�م دون تفقد اجلزء 

الداخلي من املوقع ب�لك�مل.
ومثل ظهور “البغدادي” يف م�صجد النوري اأول مرة 
امل�صورة  اللقط�ت  اأن  كم�  للع�مل  نف�صه  فيه�  يقدم 
التي ُبثت يف ذلك الوقت هي الت�صجيل امل�صور الوحيد 

لزعيم “الدواع�س” حتى يومن� هذا.
ترك  اإنه  وعراقية  اأمريكية  ع�صكرية  م�ص�در  وق�لت 
منذ مدة طويلة مهمة القت�ل يف املو�صل ويف الرقة 
ب�صوري� للق�دة املحليني ومن املعتقد اأنه يختبئ يف 
منطقة احلدود بني البلدين. وكثرياً م� اأ�ص�رت تق�رير 

امل��صي  ال�صهر  وردت  تق�رير  بينه�  ومن  مقتله  اإىل 
من رو�صي� واإيران.

وبعد خطبته يف 2014 نزل البغدادي من على املنر 
االآن  ي�صعب  حمراب  من  ال�صالة  يف  اأن�ص�ره  ليوؤم 

حتديد مالحمه و�صط االأنق��س.
“داع�س”  فقده�  التي  االأرا�صي  ان  خــراء،  ويقول 
اأن ك�نوا  اأع�ص�ء جدد بعد  تقو�س قدرته على جذب 
تركي�  الع�مل عر  اأنح�ء  �صتى  من  ب�الآالف  يتدفقون 

ومن�طق اخرى.

واأُطلق على امل�صجد ا�صم النوري ن�صبة اإىل نور الدين 
ال�صليبية  احلمالت  يف  مع�رك  خ��س  الذي  الزنكي، 
فيم�  االأر�س  من  م�ص�ح�ت  تغطي  اإم�رة  من  االأوىل 
االآن تركي� و�صوري� والعراق. و�صيد امل�صجد  اأ�صبحت 
ي�صم  وك�ن  وف�ته  قبيل  و1173   1172 ع�مي  يف 

مدر�صة دينية.
ذلك  بعد  املدينة  بطوطة  ابن  الرح�لة  زار  وعندم� 
يبلغ  التي  املئذنة  ك�نت  الزم�ن  من  قرنني  بنحو 
وا�صتهرت  ب�لفعل.  بداأت متيل  قد  45 مرتاً  ارتف�عه� 

املئذنة ب��صم احلدب�ء ب�صبب ميالنه�.
روح  والديني  الع�صكري  امل�صجد  تــ�ريــخ  ويج�صد 
وبنيت  �صتى.  اأطي�ف  تقطنه�  مدينة  وهي  املو�صل 
)الــطــوب(  الــطــ�بــوق  مــن  خــطــوط  ب�صبعة  املــئــذنــة 
املزخرف ب�أ�صك�ل هند�صية معقدة ت�صعد نحو القمة 
ف�ر�س  بالد  يف  اأي�صً�  وجــود  له�  ك�ن  بت�صميم�ت 

واآ�صي� الو�صطى.
على  الكبري  اجل�مع  اأو  النوري  اجل�مع  مئذنة  هي 
املو�صل  مع�مل  واإحــدى  للمدينة،  ــن  االأمي ال�ص�حل 
املو�صلي.  الإبراهيم  معم�رية  ومفخرة  والــعــراق، 
اختلف يف ت�ريخ بن�ئه�، هل هو يف عهد عم�د الدين 
اأنه�  ُيّتفق  الدين؛ لكن  ابنه نور  اأم خالل حكم  زنكي 

ك�نت موجودة منذ القرن الث�ين ع�رص امليالدي. 
ن�صبة اىل مئذنته�  ُتكّنى ب�حلدب�ء  اأن املو�صل  يق�ل 
ق�درة  تعد  مل  -املدينة-  اليوم  وهي  هذه،  امل�ئلة 
اأحي�ئه�  اأغلب  �صّويت  اأن  بعد  حتى،  امليالن  على 

ومب�نيه� ب�الأر�س. 
وك�ن تنظيم داع�س قد فجر يف 21 من ال�صهر احل�يل 
"ج�مع  اأو  الكبري"  "اجل�مع  اأو  النوري"  "ج�مع 
النوري الكبري" ابرز م�ص�جد العراق الت�أريخية وك�ن 
دولته  منه  اعلن  البغدادي  بكر  ابو  التنظيم  زعيم 
ع�م  يونيو   29 يف  و�صوري�  العراق  "اال�صالمية" يف 
الكبري،  اجل�مع  حملة  منطقة  يف  يقع  وهو   ..2014
املو�صل.  مدينة  غربي  االأمين  ال�ص�حل  من�طق  اقدم 
من  وجن�  ع�مً�،   844 يق�رب  م�  �ص�مداً  ظل  والذي 

غزو املغول اإال اأنه مل ي�صلم من تنظيم داع�س.
من  املتبقي  الوحيد  اجلزء  فهي  احلدب�ء  من�رة  اأم� 
ج�مع النوري القدمي، وقد ح�ول داع�س تدمريه�، لكّن 
�صل�صلة  و�صكلوا  املح�ولة  هذه  �صد  وقفوا  العراقيني 
ب�رصية حلم�يته�، م� دفع التنظيم اإىل الرتاجع، لكنه 

ع�د اليوم وق�م بتفجريه�.
ومت�ثيل  اأثرية  مواقع  حطم  قد  داع�س  تنظيم  وك�ن 
اىل  منذ دخوله  �صنة  اآالف  اربعة  اىل  ت�ريخه�  يعود 
بربرية  هجمة  يف   2014 عــ�م  يونيو  يف  الــعــراق 

�رص�صة ت�صتهدف حمو ح�ص�رة بالد الرافدين.

العراق يبحث عن أدلة تثبت قصف طائرات أميركية »مسيرة« ألراضيه انطالقًا من األردن   
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بغداد _ فاطمة عدنان

المنشقون عن المجلس األعلى يشكلون تكتال سياسيًا واألحزاب »الكالسيكية« تنتظر »انشقاقات« مماثلة

التركمان يطالبون العبادي بإطالق عمليات تحرير قضاء 
تلعفر وإنقاذ المدنيين 

النمسا تعيد النظر بمحاكمة اثنين من مقاتلي 
الحشد الشعبي

النجيفي يؤكد إقامة “مؤتمر السنة” في بغداد 
وينفي اتهامه للخنجر

العب�دي  حيدر  الوزراء  رئي�س  االربع�ء،  الرتكم�نية،  اجلبهة  ط�لبت   : مت�بعة   _ بغداد 
"داع�س"،  اعتداءات  من  املدنيني  ال�صك�ن  الإنق�ذ  تلعفر  ق�ص�ء  حترير  عملي�ت  ب�طالق 
الع�لقة،  العوائل  على  ان�ص�نية  بك�رثة  يت�صبب  قد  الذي  ت�أجيله�  تداعي�ت  من  حمذرة 
داعية يف الوقت عينه التح�لف الدويل اىل بدء عملي�ت ق�صف اوك�ر التنظيم يف الق�ص�ء.
"ع�ص�ب�ت تنظيم  اإن  الن�ئب ح�صن توران يف بي�ن �صحفي  وق�ل ن�ئب رئي�س اجلبهة 
اثر  ا�صت�صهد  الرتكم�ين من اه�يل ق�ص�ء تلعفر حيث  ابن�ء املكون  داع�س اجرمت بحق 
اعتدائه� 200 مدين من �صك�ن الق�ص�ء بينهم عوائل واطف�ل ك�نوا يريدون الهروب من 
مم�ر�ص�ت وانته�ك�ت التنظيم االإره�بي يف وقت ت�صهد فيه مدينة املو�صل اعالن فرحة 

الن�رص وحتريره� ب�لك�مل".
العب�دي  حيدر  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�صلحة  للقوات  الع�م  الق�ئد  تــوران،  وط�لب 
اعتداءات  من  املدنيني  ال�صك�ن  الإنق�ذ  تلعفر  ق�ص�ء  حترير  عملي�ت  وبدء  بـ"اإطالق 
"تداعي�ت ت�أجيل او ت�أخري حترير الق�ص�ء والذي �صيت�صبب بك�رثة  داع�س"، حمذراً من 

ان�ص�نية يف �صفوف العوائل الع�لقة داخل الق�ص�ء".

بغداد _ مت�بعة : اعلنت هيئة احل�صد ال�صعبي، االربع�ء، اتخ�ذ حمكمة من�ص�وية قرارا 
اخل�رجية  من  تدخل  بعد  ال�صعبي  احل�صد  مق�تلي  من  اثنني  مبح�كمة  النظر  ب�ع�دة 
“وزير  ان  �صحفي،  بي�ن  يف  االأ�صدي،  اأحمد  احل�صد  ب��صم  املتحدث  وق�ل  العراقية. 
اخل�رجية العراقي ابراهيم اجلعفري تدخل �صخ�صي� بعد توقيف اثنني من افراد احل�صد 
يف  وم�ص�همتهم  داع�س  تنظيم  مق�تلتهم  من  الرغم  على  النم�ص�  يف  ظلم�  ال�صعبي 
الق�ص�ء على االره�ب”، مبين� ان “وزير اخل�رجية اأ�رصع ب�لتدخل بعد ف�صل حم�والت 

وجهود ال�صف�رة الإلغ�ء احلكم واثب�ت بطالنه”.
وا�ص�ف ان “احل�صد ال�صعبي لي�س موؤ�ص�صة ر�صمية عراقية فقط واإمن� ارتبطت بوجدان 
وكرامة العراقيني وامل�ص��س به� ولو من بعيد ي�صغط على اكرث االوت�ر ح�ص��صية لدى 
ال�صعب واحلكومة املمثلة له وهو اعالن تتع�مل معه جميع الدول بواقعية وال ميكن 
جت�وزه”. واو�صح اال�صدي، ان” بع�س البعثيني ح�ولوا النيل من اجلعفري حل�صوره 
اىل النم�ص� ب�ص�أن ق�صية افراد احل�صد ال�صعبي اال ان هجومهم حتول اىل �صه�دة انت�ص�ر 
العراقية بعد  واعالن ر�صمي ان احل�صد ا�صبح ميثل احد عن�وين الفخر للدبلوم��صية 

موافقة املحكمة النم�ص�وية على قرار ت�أجيل حم�كمتهم واإع�دة النظر فيه�”.
وك�نت ال�صلط�ت النم�ص�وية قد اعتقلت م�رص العب�دي، وعلي االأمني اللذين ك�ن� من 

، ووجهت لهم� تهمً� ب�الره�ب. ُمق�ِتلي احل�صد ال�صعبيِّ

بغداد _ مت�بعة : نفى ن�ئب رئي�س اجلمهورية ا�ص�مة النجيفي، االربع�ء، توجيهه اته�م� 
لرجل االعم�ل خمي�س اخلنجر ، �صبق ان تداولته بع�س و�ص�ئل االعالم املحلية، يف حني 

اأكد اأن “موؤمتر ال�صنة” م��س يف طريقه اىل االنعق�د.
واو�صح مكتب النجيفي يف بي�ن �صحفي  ان “بع�س و�ص�ئل االعالم و�صفح�ت التوا�صل 
االجتم�عي تن�ولت خرا ن�صبته اىل ا�ص�مة عبد العزيز النجيفي يت�صمن اته�م� خلمي�س 
اخلنجر”. وا�ص�ف: “طبيعة اخلر وتوقيته يك�صف�ن النواي� ال�صوداء والرغب�ت احل�قدة 

للبع�س عر ت�رصيب اخب�ر م�صللة هدفه� اإ�ص�ءة العالق�ت وتقوي�س اي جهد وطني”.
ن�ئب الرئي�س، اكد ان "املوؤمتر املزمع اإق�مته ال�صهر اجل�ري لتوحيد قوى املكون ال�صني 

وت�أكيد ثوابته واهدافه الوطنية، م��س يف طريقه”.
ون�رصت بع�س و�ص�ئل االعالم، ت�رصيح� للنجيفي ت�صمن اته�م�ت بـ”�رصقة االموال” 

املخ�ص�صة للموؤمتر الذي �صيعقد منت�صف ال�صهر اجل�ري يف بغداد.

منبر "دولة الخالفة" نجا من غزو المغول.. ليدمر في عهد داعش

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ظلت املئذنة املائلة مل�سجد 
النوري الكبري يف مدينة 
املو�سل العراقية �ساخمة 
ومل تتاأثر بالغزو املغويل 

والإهمال الذي تعر�ست 
له يف عهد النظام ال�سابق 

واأفلتت من الغارات اجلوية 
اأثناء احلرب العراقية 

الإيرانية والغزو الأمريكي 
يف عام 2003. 

بغداد _ متابعة

وبني اأن "اغلب االحزاب اجلديدة التي مت ت�صــكيله� 
�صــتندمج مع احزاب كبــرية واحلزب ال�صــغري عند 
ت�صكيله الول مرة ف�نه يعتمد على كونه هل ميتلك 
�صخ�صــي�ت موؤثرة ام ال وله� عمق، يف حني تف�صــل 

االحزاب التي لي�صت لديه� ق�عدة جم�هريية". 
واأو�صح ان "خ�رطة االنتخ�ب�ت وخ�رطة التوافق 
بني القوى ال�صي��صية غري وا�صحة اىل االن حيث مل 
جتــَر اي مب�حث�ت بني الكتل ال�صي��صــية من خالل 
االندم�ج والتع�ون، والكل ينتظر االنتخ�ب�ت لكي 
تبــداأ مرحلة مــن التف�و�س بــني الكتل ال�صي��صــية 
وكل كتلــة حتــ�ول ان تكــون قريبــة مــن الكتلــة 

االخرى التي تتوافق مع مب�دئه� وافك�ره�". 
كم� اأو�صــح ائتــالف حت�لف القــوى العراقية عدم 
علمــه مب�صــداقية االن�صــق�ق لكونه �صــ�أنً� داخليً� ، 

موؤكــدا ان املجل�ــس االعلى مــن االحــزاب العريقة 
التــي لديه� امتداد من قبل 2003 اىل هذه اللحظة 

وهي تن��صل وتدافع عن ق�صيته� ومب�دئه�.
وقــ�ل الن�ئــب يف االئتــالف حممــد الكربــويل يف 
ت�رصيح لـ»اجلورن�ل« انه ي�صــع عالم�ت ا�صتفه�م 
كبرية على هذا االن�صــق�ق الن القي�دة عندم� تتفق 
لبنــ�ء حــزب معــني وبعده� يحــدث ان�صــق�ق فهذا 
يعني اأن هن�ك م�صــكلة كبرية يف عملية التن�صيب، 

ف�لث�بت الذي ي�رص على بق�ئه على مبداأه". 
وت�صــ�ءل الكربــويل هــل ان" املدعــني انهــم داخل 
يف  انف�صــهم  يقّيمــوا  ان  ي�صــتطيعون  املجل�ــس 
عمليــة االنتخ�ب�ت ويثبتوا ح�صــورهم االنتخ�بي 
ووجودهم ال�صي��صــي وهل ي�صــتطيعون ان يعتمدوا 

على انف�صهم". 
واأ�صــ�ر اىل ان "املجل�ــس مبني على احــداث امنية 
وعلــى رمز و�صــخو�س دينية، ف�ليــوم مرتبط ب�ل 

احلكيم، ف�ل�صــيد عم�ر احلكيــم ، هو من ميثل اليوم 
املجل�س االعلى ف�الن�صــق�ق�ت مهم� تكن كبرية اأم 
�صــغرية وب�لنتيجة التح�لف الوطنــي ال يت�أثر اذا 
ف�ذا ذهبن� اىل الطوائف واملكون�ت كم� هو احل�ل 
يف ائتالف دولة الق�نون والتح�لف الوطني الذين 

جتمعوا و�صكلوا الكتلة االكر ح�لي�". 
واختتــم املحلل ال�صي��صــي واخلبري اال�صــرتاتيجي 
،واثق اله��صــمي، ب�لقول اإن "ظ�هرة االن�صــق�ق�ت 
ظ�هــرة طبيعيــة يف كل امل�صــ�هد ال�صي��صــية يف 
العــراق مبــ� فيهــ� مــن تراكمــ�ت �صي��صــية ومــن 
املوؤكــد ان تنــذر بهذه الق�صــية وخ��صــة مع قرب 

االنتخ�ب�ت". 
واأكــد ان هنــ�ك يف املجل�ــس االعلى ح�لــة هي ان 
رئي�ــس املجل�س ال�صــيد ،عم�ر احلكيــم ،اعتمد على 
فئة ال�صــب�ب وق�م بعزل م� ي�صمى ب�حلر�س القدمي، 
لذلــك ف�ن قيــ�دة احلر�س القدمي اعرت�صــت موؤكدة 

انه� ن��صــلت و�صــحت وخ��صــت مع�ر�صــة، لذلك 
جــ�ءت ثمرة هذا الن�صــ�ل على طبــق من ذهب اىل 

فئة ال�صب�ب الذين تبووؤوا من��صب ح�ص��صة". 
وا�صــ�ر اىل ان" االمــر وارد يف املجل�ــس االعلــى 
ولكنــه اكرث ت�أثــريا ب�عتب�ر ان ال�صــيد احلكيم ق�د 
حركة تغيري ب�لن�صــبة لل�صب�ب وامل�صــهد ال�صي��صي 
مل يتغــري وقد ن�صــهد ان�صــق�ق�ت عديــدة كم� حدث 
مــع كتلة التغيري التي ان�صــقت عن االحت�د الوطني 
وكذلك كتلة بدر التي ان�صــقت عــن املجل�س االعلى 
اال�صــالمي وكذلــك الع�صــ�ئب ان�صــقت عنه� حركة 
النجب�ء".واأو�صــح ان "االن�صــق�ق مل يعلن ب�صورة 
ك�ملــة ، م�صــتدرك� لــو ك�ن احلر�س القــدمي هو من 
ان�صق فعال ف�نه لن يحقق اجن�زات كبرية لكون ان 
جمهــور املجل�س االعلى بداأ مييل اىل فئة ال�صــب�ب 
ب�ال�صــ�فة اىل انه لن يح�صــل على عــدد كبري من 

املق�عد كم� يطمح له املن�صقون".
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