
ان  ال�سبت،  العبادي،  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 
خطة حترير ق�ساء تلعفر ُو�سعت مب�ساركة جميع 
والع�سائري”،  ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية  الأجهزة 
طبقة  اإىل  بحاجة  “العراق  ان  ب��ن  ح��ن  يف 
“مثيلة” لقادة اجلي�س يف  �سيا�سية وطنية تكون 

“ت�سابقهم” لهزمية تنظيم داع�س”.
ال�سباب،  برملان  احتفالية  يف  العبادي  وق��ال 
�سيا�سية وطنية مثيلة بقادة اجلي�س  “نريد طبقة 
يف ت�سابقهم لهزمية داع�س”، عاداً اأن “دول العامل 
الإرهاب  العراق ودعمته يف احلرب على  �ساركت 

لأنها وجدت فيه عزمية حقيقية ملقاتلة داع�س”.
حتقيق  يريدون  ل  احل��روب  “جتار  اأن  واأ���س��اف 
النت�سار على داع�س لأن ال�سلم يحرمهم ال�ستمرار 
حقق  اجل��ن��وب  “ابن  اأن  مبينًا  جتارتهم”،  يف 
التناق�سات  جت��اوز  لأن��ه  العراقين  بن  الوحدة 
لتحرير منطقة  بنف�سه  والثنية و�سحى  الطائفية 

اأخرى”.
الدول وعدم  مع  موازنة عالقاتنا  “نريد  واو�سح 
ت�سليم م�ساحلنا لدولة دون غريها”، م�سرياً اإىل اأن 
ت�ستعيد عافيتها  اأن  للدولة  تريد  ل  “هناك طبقة 
ومنها الع�سابات الرهابية واأن هوؤلء �سوف لن 

ينجوا من فعلتهم”.
وكان قائد احل�سد الع�سائري يف ناحية البغدادي 
ا�ستعداد  ال�سبت  اعلن   ، ال�سمرمد،  قطري  ال�سيخ 
�سيطرة  من  النبار  غربي  مناطق  لتحرير  قواته 

تنظيم “داع�س” الرهابي.
العام  القائد  ال���وزراء  رئي�س  ال�سمرمد  وطالب 
مناطق  بتطهري  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
�سيطرة  من  الن��ب��ار  غربي  وراوة  وعنه  القائم 

تنظيم “داع�س” الرهابي.

وا�سارت املجلة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال 
قامت  ال�سابق،  يف  ال�ستخبارات  ان  اىل  ن��ي��وز« 
بالتعاون مع احد عنا�رص الرهاب من اجل احل�سول 
على معلومات لقب�س فرن�سا على ،كارلو�س جاكال، 
ع�رص  احل��ادي  قبل  ما  مرحلة  ارهابيي  اخطر  اح��د 
ال�ستخبارات  ،حليف  نوير”  �سبتمرب.و”مانويل  من 
ال�ستخبارات  ط��ورت  عندما  ال�سابق،  المريكية 
باناما،  دكتاتور  ا�سبح  حتى  الع�سكرية  مهمته 
بقطع  ال�ستخبارات  قامت  تركيزه  خ�رص  عندما  لكن 

عالقاتها معه، م�سببة حتوله من حليف اىل هدف.
وقلب الدين حكمتيار، زعيم احلزب ال�سالمي الفغاين 
ال�سوفيتي  الغزو  مرحلة  يف  املجاهدين  قادة  واأحد 
بال�ستخبارات  عالقاته  قطع  مت  لأفغان�ستان، 

لت�سافه بداء العظمة ومر�س العنف املتطرف.
وكونت ال�ستخبارات المريكية عالقة حب-كراهية 
الباك�ستانية،  احلكومة  يف  ال�سابق  حليفها  م��ع 

وحتولت يف النهاية اىل كراهية-كراهية.
وافادت املجلة بان ال�ستخبارات المريكية، لطاملا 
برزاين”،  “م�سعود  كرد�ستان  اقليم  رئي�س  دعمت 
الثنان  ق��ام  حيث   طالباين”،  “جالل  مب�ساعدة 
بتعين اولدهم يف ادارة �سوؤون القليم المنية حيث 
عن “بارازاين” ابنه “م�رصور” م�سوؤوًل عن ال�سوؤون 
اأمن القليم، يف حن عننّ  المنية وم�ست�سار جمل�س 
ا�ستخبارات  م�سوؤول  “بافال”  ابنه  “طالباين”   
بنفيه  ت�سبب  العدواين  “بافال”  �سلوك  وان  القليم. 
�سلوك  ان  اي�سا  م�سيفة  وال��ده.  قبل  من  لندن  اىل 

“م�رصور” العدواين لي�س باأمر خفي.
العاملية  الن�سان  حقوق  منظمة  ان  املجلة  وبينت 
،خالل زيارتها لبع�س �سجون اقليم كرد�ستان، وجدت 
�سجناء غري م�سجل قيدهم يف ال�سجالت، �ُسجنوا بعد 
رف�سهم بيع ح�س�س �رصكاتهم ل�”م�رصور بارزاين”. 
“كمال  2005، �سجن ال�سحفي  م�سيفة انه يف عام 
�سعيد قادر” مع ا�سدار حكم �سجنه ل� 30 عاما خالل 

بع�س  لكتابته  فقط،  دقائق   5 ا�ستمرت  حماكمة 
“م�رصور بارزاين”، واطلق �رصاحه بعد  املقالت عن 
اىل  ق�سيته  برفع  الن�سان  حقوق  منظمة  قامت  ان 

املحكمة العليا.
بارزاين  م�رصور  وقرارات  بت�رصفات  املجلة  ونوهت 
زيادة  اىل  ادت  عك�سية  بنتائج  ارت��دنّت  انها  وقالت 
ال�سكوك ب�ساأن اف�سليته وجدارته لدارة �سوؤون اقليم 
فعند  در�سه،  يتعلم  مل  م�رصور  ذلك،  مع   . كرد�ستان 
زيارته مدينة فيينا، حاول تنفيذ عملية اعتداء وقتل 

اأدى  ما  احل�سود،  ع�رصات  و�سط  يف  املواطنن  لأحد 
اىل اعتقاله مع حرا�سه ال�سخ�سين من قبل ال�سلطات 

النم�ساوية.
 ويف حادثة اخرى، قام احد ال�سحفين “�ساردا�ست 
حماربة  مو�سوع  يتناقل  مقال  بكتابة  عمران” 
القارب بن عائلة بارزاين، وبعد يومن مت اختطافه 
يف  ورميه  “�رصدا�ست”  اختطاف  وحقيقة  وقتله. 
عدة  تخطيه  مع  احلكومية،  كرد�ستان  مدرعات  احد 
�ساكن،،  حتريك  دون  من  امنية  تفتي�سية  �سيطرات 

امل�ستقر..  الآم���ن..  “كرد�ستان  اك��ذوب��ة  على  ي��دل 
الدميقراطي”. وان الف�ساد م�سكلة رئي�سية يف القليم.

اهتمام  وع��دم  غ��رور  على  ال�سوء  التقرير  وي�سلط 
م�رصور لكل ما يقال حوله، مع تكراره لكل املواقف 
… بح�سب التقارير  املوؤكدة لف�ساده، وبينت املجلة 
المريكية لعام 2010، قام م�رصور ب�رصاء اكرب ق�رص 
يف العا�سمة وا�سنطن ب�سعر و�سل اإىل اكرث من 800 
مليون دولر، ورد بالنفي عند مواجهته بهذا ال�ساأن، 
وبكل غطر�سة قام بعد �سنة بتنظيم حفل عيد ميالده 

يف الق�رص ذاته. وي�سري التقرير اىل ان ال�ستخبارات 
كانت موافقة على التغا�سي عن كل ا�ساءات م�رصور 

الالان�سانية. لكن ما الذي تغري الن؟؟
اأوًل، احلرب �سد داع�س

داع�س، ت�رصبت  بينما كان م�رصور حليفًا �سد قوات 
مراكز  اىل  الع�سكرية  امل���وارد  بتهريب  معلومات 
مراكز  انها  بعد  فيما  وظهرت  املو�سل،  يف  جمهولة 
داع�س. مت التهريب قبل مدة من �سقوط املو�سل على 
العديد  �سكوى  جتاهل  اىل  بال�سافة  التنظيم،  يد 
معرفة  راجن  املتحدة  الوليات  اىل  ال�سحفين  من 
حقيقة هذه التهريبات الع�سكرية. كما انه بعد �سقوط 
املو�سل، ابدى بارزاين رغبته باجراء اتفاقية جتارية 
و مت جتاهلها  تو�سف،  �سكوكًا ل  اثارت  داع�س،  مع 
تتجاهل  ل  ال�ستخبارات  لكن  العامل،  دول  قبل  من 

�سيئا.
القوات  البي�سمركة مع  اخرى عند حتالف  ومن جهة 
عنا�رص  بع�س  ق��ام  داع�����س،  ملقاتلة  الم��ريك��ي��ة 
ق�سرية  فيديو  مقاطع  بت�رصيب  العليا  البي�سمركة 
تبن احداث املعركة مع ظهور وجوه وهوية العديد 
من املقاتلن المريكين معرِّ�سة حياة عوائلهم يف 
البنتاغون  غ�سب  ومثرية  للخطر!  املتحدة  الوليات 

ال�سديد.
من  ال�25  يف  كرد�ستان  ا�ستقالل  ا�ستفتاء  ثانيا، 

�سبتمرب
ال�ستفتاء  اجل  من  ال�سيا�سية  املقابالت  عقد  عند 
بن اجلهات الدولية وكرد�ستان ، مع تعين م�رصور 
املعنية  اجلهات  راأت  ال�ستفتاء،  مناق�سات  كحليف 
لتق�سيم  ال�ستقالل  بنجاح  برغبته  افاد  م�رصور  ان 
لي�س  ال�ستفتاء  �سبب  وان  اجله،  من  م�ستقبلي  حكم 
خاليًا  كالمه  كان  يدنّعون،  كما  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا 

من الوطنية.
ال�ستخبارات  ع��ن  نقال  التقرير  املجلة  وختمت 
اأن عالقاتنا  ” نحن متاأكدون من  الأمريكية، قولها 
احلالية مب�رصور بارزاين وكرد�ستان هي �سبب احراج 

لنا يف امل�ستقبل”.
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بغداد_ متابعة

وسط تحذير أميركي وترقب إيراني.. سيناريو روسي لتغيير قواعد اللعبة االنتخابية في العراق

نائب: ال يمكن للحكومة الموافقة على الوجود األميركي 
من دون الرجوع إلى البرلمان

الجبوري إلى واشنطن في زيارة غير معلنة

القانون: سنخوض االنتخابات المقبلة مع كتلة 
بدر والحشد الشعبي

اأنه ل ميكن  ال�سبت،  الفايز،  الوطني عامر  التحالف  النائب عن  اكد   : بغداد_ متابعة 
دون  من  العراق  يف  المريكي  الع�سكري  الوجود  على  املوافقة  املركزية  للحكومة 

موافقة الربملان على ذلك، م�سرياً اىل عدم حاجة العراق لأية قوة اجنبية.
ب�ساأن  اتخاذ قرار  “احلكومة غري قادرة على  اإن   ، الفايز يف ت�رصيح �سحفي   وقال 
زيادة او اإبقاء اجلنود الأمريكين يف العراق من دون موافقة الربملان ب�سفته ممثال 
القوات  حتقيق  بعد  اجنبية  قوة  لأية  بحاجة  لي�س  “العراق  اأن  مبينا  ال�سعب”،  عن 

امل�سلحة النت�سارات ومتكنها من طرد داع�س”.
واأ�ساف الفايز، اأن “البالد بانتظار الإعالن النهائي للن�رص على داع�س واعوانه بعد 
الراهن  الوقت  وتلعفر ول ميكن يف  واحلويجة  النبار  انطالق عمليات حترير غربي 

الطلب من القوات الأمريكية زيادة اعدادها باأي �سورة كانت”.
وتابع اأن “احلكومة تنفي وب�سكل قاطع وجود اي جندي بري امريكي وتربر الوجود 

المريكي بال�ست�سارة الع�سكرية للتدريب والت�سليح وهذا بروتكول دويل معمول به”.

بغداد _ اجلورنال نيوز  : اأكد م�سدر مطلع من حتالف القوى الوطنية، ال�سبت، توجه 
رئي�س الربملان �سيلم اجلبوري اىل الوليات املتحدة الأمريكية يف زيارة غري ر�سمية.

وقال امل�سدر الذي ف�سل عدم الك�سف عن هويته يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« اإن 
“اجلبوري توجه اىل الوليات املتحدة الأمريكية يف زيارة غري ر�سمية”. من دون ذكر 
تفا�سيل اأخرى. يف حن اأكد النائب عن احتاد القوى الوطنية رعد الدهلكي النباءالتي 
اىل  اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  ب�سفر  وتفيد  ال�سيا�سية  الأو�ساط  تناولتها 

الوليات املتحدة يف زيارة غري ر�سمية”.
وقال الدهلكي يف ت�رصيح  ل� »اجلورنال نيوز« ان “اجلبوري رمبا توجه اىل وا�سنطن” 
. ي�سار اىل ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي ح�رص اىل احتفالية برملان ال�سباب التي 

اقيمت �سباح ال�سبت، يف حن األقى كلمة اجلبوري مدير مكتبه.

بغداد_ خا�س :  اكد قيادي يف دولة القانون ال�سبت، ان” ائتالفه �سيخو�س النتخابات 
املقبلة، مع كتلة بدر، واحل�سد ال�سعبي، اإ�سافة اىل الكتل املن�سوية يف ائتالف دولة 
ان” ائتالفه  نيوز«  »اجلورنال  ل�  اللبان يف ت�رصيح ح�رصي  وقال �سادق  القانون. 

ي�سعى حلكومة اغلبية �سيا�سية لتجاوز اأخطاء املرحلة املا�سية”.
واأ�ساف ان” اغلب ف�سائل احل�سد ال�سعبي تنتمي اىل خط واحد ومن املمكن ان تدخل 

مع دولة القانون وبدر يف قائمة واحدة”.
وعن حراك رجل العمال العراقي خمي�س اخلنجر اأو�سح اللبان” ان” اخلنجر يتحرك 
من  قبوله  حال  يف  ال  قبوله،  ميكن  ول  احلا�رص  الوقت  يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
ال�سارع العراقي”. واأو�سح اأن رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي، اأكد درا�سة 
خيارين لن�سمام كتلة بدر مع ائتالف دولة القانون �سمن ا�ستحقاقات النتخابات 
الول  اخليار  اإن  حملية  اعالم  لو�سائل  وقال  تليها.  التي  واملرحلة  املقبلة  النيابية 
ال�سيا�سية، ف�سال عن  الكتل  ت�ستقطب عددا من  قائمة  اىل  بدر  بان�سمام كتلة  يتمثل 
�سيا�سية  بعناوين  ف�سائلهم  ا�سماء  با�ستبدال  يقوموا  ان  بعد  ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل 
بعيدا عن العناوين الع�سكرية متهيدا لت�سكيل الكتلة الكرب والتي �سيكون رئي�س الوزراء 

منها.

االستخبارات األميركية تفضح بارزاني وعالقته بداعش

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�شرت جملة “نيوز ويك” 
تقريرًا حتدثت فيه عن اعادة 

تفكري وكالة اال�شتخبارات 
االمريكية باأهمية وجود 

بع�ض احللفاء من عدمهم، 
بينهم حليف اال�شتخبارات 

يف كرد�شتان، م�شرور 
بارزاين رئي�ض جمل�ض االمن 

يف احلكومة الكردية وابن 
الرئي�ض )املنتهية واليته( 

م�شعود بارزاين،.

بغداد _ دانيا رافد 

ببعيد  لي�س  الرو�سي  "احل�سور  اأن  اجلاف،  واأ�سافت 
اختالف  على  الداخلية  اجلهات  لكن  ال��ع��راق،  عن 
انتماءاتها مع دول اجلوار عليها ان تف�سل م�سلحة 

ال�سعب على امل�سالح ال�سخ�سية". 
ا�سترياد  يف  الف�ساد  مبلف  يعلم  اجلميع  "ان  واأك��دت 
الفا�سدة من رو�سيا واثار هذا امللف �سجة  ال�سلحة 
كبرية خالل الدورة ال�سابقة، لكن بعد ذلك مل تتو�سح 
ردود  خلق  اىل  اأدى  ما  به  اخلا�س  التحقيق  نتائج 
التكتم  مت  التي  امللفات  من  واح��د  وهو  كبرية  فعل 
اخلا�س  التحقيق  ملف  يف  احل��ال  هو  كما  عليها 

ب�سقوط املو�سل بيد داع�س الرهابي". 
يف ال�ساأن ذاته، اأو�سح مقرر الربملان ال�سابق ،حممد 
اخلالدي، يف ت�رصيح ل�  )اجلورنال ( اأن "اجلميع يعلم 
اأي دولة ال من خالل  ان رو�سيا ل تتدخل يف �ساأن 
م�سالح تربطها مع تلك الدولة، م�سريا اىل ان "يف كل 
الدول  ثابتة جتاه  مواقف  لديها  لي�س  رو�سيا  تاريخ 

وعندما تظهر م�ساحلها ترتك تلك الدولة املعنية". 
المريكية ل ترحب  املتحدة  "الوليات  اأن  واأ�ساف، 
انهم هم من حرر  باي وجود رو�سي لكونهم يعدنّون 
"التحالف  اأن  واأك��د  ال�سابق".  النظام  من  ال��ع��راق 
العراق  جانب  من  لكن  �سورية  يف  انتهى  الرباعي 
هذا  مع  جيدة  غري  مواقف  لديها  لي�ست  رو�سيا  ان 

التحالف منذ تاأ�سي�سه اىل يومنا هذا".  »
اإىل  املجر،  الم��ري  عبد  ال�سيا�سي،  املحلل  وذه��ب    
ال�رصق  يف  مهمًا  اقليميًا  لعبًا  ا�سبحت  رو�سيا  اأن 
عند  اأما  ال�سورية،  الزم��ة  يف  دخولها  عند  الو�سط 
ل�ستكمال  ج��اء  فالمر  ال��ع��راق،  خط  على  دخولها 
المريكية  املتحدة  الوليات  بالتوافق مع  الدور  هذا 
ب�ساأن م�ستقبل املنطقة".  واأ�ساف، ان "الدور الرو�سي 
�سيكون مهمًا يف املرحلة املقبلة لكن المر يعتمد على 
بع�س  �سي�سهد  لكونه  املرحلة  تلك  يف  العراق  و�سع 
منق�سم  العراق  لن  ال�سيا�سن  واقعه  يف  التحولت 
حاليا يف روؤاه وتوجهاته حتى يف ثقافته ال�سيا�سية، 
فالبع�س مع ايران واخرون يريدون للعراق ان يتوجه 

اىل امريكا وهناك من لديه توجهات اقليمية اخرى". 
الواقع  على  انعك�س  احل��اد  التجاذب  "هذا  اأن  واأك��د 
ميكن  ل  ال�سيا�سين  الالعبن  جميع  ولكن  العراقي 
روؤية  هناك  تكون  ان  دون  من  روءاه  فر�س  لأح��د 
�سواء  كامل  ب�سكل  لالقليم  دولية  روؤية  مع  متكاملة 

يف �سورية او العراق لكونهما منطقتن ملتهبتن". 
حازم  عامل  �سيكون  الرو�سي  ال��دور   " اأن  واأو�سح 
المريكين  مع  بالتفاهم  العراق  او�ساع  ترتيب  يف 
العملية  يجعل  مب��ا  ال��ع��راق  يف  ���س��داه  و�سيفر�س 
ال�سيا�سية تتجه اىل خلق نوع من التوازن خا�سة وان 
العراق يعاين حتديات كبرية خارجية وداخلية بداأت 

ارها�ساتها قبل مدة لي�ست بالقليلة". 
واأ�سار اىل ان "الذين يريدون للعراق ان يكون �سمن 
املحور الرو�سي اليراين �سيدفعون بقوة اعتقاداً منهم 
باأنهم �سيكونون مبناأى عن المريكين، وهذا الجتاه 
ي�ستطعيون  ل  الرو�س  لن  ال�سذاجة،  من  �سيء  فيه 
يتعار�س  العراق  واقع  وفر�س  المريكين،  جتاوز 
مع امل�سالح المريكية، لن هذا المر من املحرمات، 

والالعبون الكبار يعرفون حدود اللعبة ال�سيا�سية". 
ولفت النتباه اىل ان "هناك اخرين يودون البتعاد 
بهم  اليراين ما حدا  قائدة املحور  عن رو�سيا لنها 
المريكية  املتحدة  الوليات  جبهة  اىل  النكفاء  اىل 
وبع�س الدول العربية، م�سريا اىل ان  هذه النظرة غري 
ل  العراق  يف  الوطنية  املعادلة  لن  اي�سا،  متوازنة 
ت�سمح جلهة ان تنفرد براأيها على الخرين، ومن ثم 
فاإن هذا الواقع املنق�سم وال�رصاع الرو�سي المريكي 
امتالك  وعدم  العراقي  الداخل  ت�سظي  على  املعتمد 
القليمية  الق�سايا  مع  التعامل  يف  موحدة  روؤي��ا 
الرو�سي  "التدخل  اأن  بالقول  واأردف  والدولية". 
وجيو�سيا�سية  م�سلحية  لعتبارات  هو  �سورية  يف 
تك�سف  ل  حتى  �سورية  تفقد  ان  تريد  ل  رو�سيا  لن 
�ستتاأثر  وتركيا  اي���ران  ف��اإن  ث��م  وم��ن  م�ساحلها، 
اأرادت ان ت�سمن بقاءها، وبدورها راأت  بدورها، لذا 
الوليات املتحدة ان الرتكة ثقيلة، وهي بحاجة اىل 
البحث عن �رصيك دويل خللق حالة من التوازن والذي 

ا�سبحت خمالبه هي التنظيمات الرهابية".
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