
االتهامات  االربعاء،  الوطني  التحالف  يف  قيادي  دفع  
وا�ضح  موقف  اتخاذ  عدم  ب�ضاأن  التحالف  اىل  املوجهة 

و�رصيح من ا�ضتفتاء كرد�ضتان وموؤمتر بغداد.
نيوز”  لـ”اجلورنال  ت�رصيح  يف  االأديــب،  علي   ، واأعــرب 
التحالف  ، موؤكدا ان  ا�ضتنكاره ملثل هذه االتهامات  عن 
اأن  “. واأ�ضاف،  الوطني يرف�ض اال�ضتفتاء وموؤمتر بغداد 
الوطني  التحالف  رئي�ض  من  وا�ضحًا  ت�رصيحًا  “هناك 
اليه  دعا  الــذي  اال�ضتفتاء  مو�ضوع  اأزاء  احلكيم   عمار 
بارزاين   م�ضعود  واليته  املنتهية  كرد�ضتان  اقليم  رئي�ض 
امن  على  �ضلبية  تداعيات  من  �ضيخلقه  ملا  الرتاجع  اىل 
موقف  ان  االديب”  واكد  عام”.  ب�ضكل  العراق  وا�ضتقرار 
اال�ضتفتاء،  لق�ضية  تام  وب�ضكل  راف�ض  الوطني  التحالف 
تراجع عن  ثم  العراق ومن  تق�ضيم  النه مقدمة ملو�ضوع 
العراقي  ال�ضعب  العراقية ووحدة  االر�ض  مو�ضوع وحدة 
كغريها  الكردية  الكتل  واقرته  الد�ضتور  عليه  ن�ض  الذي 
لل�ضعب  العام  اال�ضتفتاء  خالل  من  ال�ضيا�ضية  الكتل  من 
االكراد  فيها  مبا  املكونات  “جميع  اأن  وبني  العراقي”. 
غري را�ضني عن اال�ضتفتاء ويعدونه عملية ا�ضتفتاء حزبي 
،و  الكردي معطل  الربملان  ان  اعتبار  على  كرديًا  ولي�ض 
ومن ثم ال ميكن لفريق واحد من االكراد ان ي�ضمم خريطة 

اال�ضتفتاء او يعطي وقتًا معينًا الجرائه”.
 وا�ضار اىل ان “حركة التغيري “كوران” غري موافقة على 
الذي ي�ضتخدمه  :”غري ان اال�ضلوب  ، م�ضتدركا  اال�ضتفتاء 
ما  الكردية  االحــزاب  على  يهيمن  الدميقراطي  احلــزب 
“فيما  “. وا�ضاف:  ب�ضكل مبا�رص  راأيها  تبدي  يجعلها ال 
تاأجليه  اكــدوا  له  املروجني  فــان  بغداد  موؤمتر  يخ�ض 
اىل  م�ضريا  جمددا”،  عقده  وقت  عن  يعلنوا  ان  دون  من 
بالن�ضبة  املواقف  حيث  من  خمتلف  ال�ضني  “املكون  ان 
لهذا املوؤمتر ويعده امتداداً الجندات خارجية”. وقال :” 
يدعو  من  ال�ضني  املكون  داخل  و�ضخ�ضيات  قوى  هناك 
اىل موؤمتر وطني جامع لكل املكونات ويطالب ب�رصورة 
ب�رصورة  وطالب    . املكونات”  موؤمترات  فكرة  مغادرة 
املواطنة  ا�ضا�ض  على  مبنية  املوؤمتر  مبادئ  تكون  ان” 
احلاجة  باأم�ض  العراق  يعد  وقت  يف  الوطنية  والوحدة 
اىل الوحدة والتكاتف من اجل الق�ضاء على داع�ض ومنع 

عودته مرة اخرى اال�ضاليب القدمية نف�ضها “.

ترجمته  ـــذي  ال التقرير  يف  ال�ضحيفة  وافــــادت 
ال  “امريكا  ان  قــال  اخلــرباء  احــد  ان  ــال«  ــورن »اجل
حيث  االو�ضط”  الــ�ــرصق  عــن  تتخلى  ان  ت�ضتطيع 
للواليات  مهمني  �ضوؤالني  تــرتك  داع�ض  هزمية  ان 
تركته  الذي  الفراغ  �ضيمالأ  من  هو:  املتحدة،االول 
من  وا�ضحة  اجابة  وهنالك  ؟  االرهابية  املجاميع 
ان  حيث  اهلل”.  حلزب  االيراين-الرو�ضي  “التحالف 
الواليات  قبل  من  ترف�ض  ان  يجب  االجــابــة  هــذه 
�ضوف  التحالف  هذا  ان  التقرير  وا�ضاف  املتحدة. 
يزيد �ضيطرة ايران يف املنطقة وبالتايل �ضوف ت�ضكل 
الواليات  تقوم  ان  ويجب  وا�رصائيل،  لالردن  تهديداً 
و�ضع  طريق  عن  بالقوة  وجودها  بفر�ض  املتحدة 

حتالفات ت�ضكل وتقاد من قبلها.
اي  �ضوريا حطمت  ال�رصاعات يف  ان  التقرير  ويذكر 
الدولة من جديد  احياء  للعمل على  متبقية  امكانية 
الواليات  م�ضالح  بني  النقا�ض  ت�ضور  ميكن  لكن   ،
ا�ضتيعابه مع امكانية تقليل  املتحدة ورو�ضيا ميكن 
اىل  بالعودة  للنازحني  ي�ضمح  ما  العنف  م�ضتوى 
اال  نتيجة  اىل  يوؤدي  لن  النقا�ض  هذا  لكن  منازلهم. 
من  رو�ضيا  احــرتام  ك�ضب  على  امريكا  عمل  ب�رصط 

جديد ، وا�ضتيعاب رو�ضيا ل�رصورة ايجاد ت�ضوية.
اف�ضل  وجود  حال  يف  حتى  بانه  ال�ضحيفة  وتنوه 
تنظيم  ــاإن  ف لل�ضيطرة،  داعــ�ــض  وفــقــدان  �ضيناريو 
اي  يف  تختفي  لن  االإرهابية  واملجاميع  القاعدة 

حال من االحوال. 
تنتهي،  لــن  داعــ�ــض  هــزائــم  ان  ال�ضحيفة  وافـــادت 
والواليات املتحدة لن ت�ضتطيع ان تتخلى عن ال�رصق 

االو�ضط بل �ضوف يزداد التدخل اكرث من ذي قبل.
ايران  ان  “طاملا  ال�ضحيفة تقريرها قائلة:  وختمت 
متتلك ال�ضيطرة على املنطقة باكملها فمن امل�ضتحيل 
انهاء اخلالفات بني اجلماعات االرهابية والواليات 
املتحدة وان دحر داع�ض �ضيغري عمود قوة الواليات 
املتحدة يف ال�رصق االو�ضط لكن بالتاأكيد لن ي�ضعفه.

الوطني  املعهد  يف  الباحثني  كبري  ك�ضف  كما 
الدميقراطي يف وا�ضنطن، عبد الرحمن اجلبوري، يف 
الغربية هي املكان  "املنطقة  ، قائال ان  لقاء متلفز 
ان  م�ضيفا  اخرى"  مرة  العراق  منه  �ضيبنى  الــذي 
"الواليات املتحدة واالمم املتحدة هم من �ضيتولون 

بناء هذه املنطقة مدنيا و�ضيا�ضيا وع�ضكريا".

وتابع ان املنطقة الغربية وهي تبداأ من الفلوجة اىل 
املو�ضل ومبعنى ادق املناطق التي تقع غرب �ضوريا 
وتت�ضل جغرافيا معها، "انها �ضتكون منطقة م�ضتقلة 
امريكية  وادارة  خليجية  باأموال  و�ضتبنى  بذاتها 
وجيل من القادة اجلدد لهذه املنطقة ولهذه املنطقة 
"تلعفر  ان  مو�ضحا  مقبلة"  �ضنة  لع�رصين  ح�ضابات 

تعد هي البوابة ل�ضوريا والبحر االبي�ض املتو�ضط".
وا�ضاف اجلبوري، ان "اهمية هذه املنطقة ان وجود 
اعدادا  ولي�ض  قواعد  كبري  ب�ضكل  االمريكية  القوات 
والقرار قرار �ضيا�ضي وقرار ع�ضكري  وهناك �ضيكون 
اربع اىل خم�ض قواعد يف العراق وقاعدة االن يجري 
ال�ضنة  العرب  بني  للت�ضالح  �ضوريا  يف  فيها  العمل 

االدارة  عليه  �ضتعمل  وهذا  وكرد�ضتان  املو�ضل  يف 
االمريكية ويكون دور فيه للكرد".

و�ضدد ان "الكل ال يريد ان ي�ضبح اليران ممر مبا�رص 
هنا  ومن  امل�ضكلة  جوهر  هو  وهذا  املتو�ضط  للبحر 

تنطلق اهمية املنطقة".
جرنال  قال  العراق  يف  االأمريكية  القوات  بقاء  وعن 
يف  نهايتها”  عن  “بعيدة  احلرب  اإن  كبري  اأمريكي 
داع�ض،  من  املو�ضل  ا�ضتعادة  من  بالرغم  العراق 
مو�ضحا اأنه ال يتوقع تقلي�ضا كبريا يف عدد القوات 

االأمريكية والدولية بعد حترير املدينة.
قــوات  قــائــد  تاون�ضند  �ضتيفن  اجلـــرنال  ــاف  ــض واأ�
يف  و�ضوريا،  بالعراق  داع�ض  تقاتل  التي  التحالف، 
اإفادة �ضحفية ، باأنه “ال يزال هناك عمل �ضاق يتعني 

على العراقيني والتحالف القيام به”.
ورجح اجلرنال االأمريكي اأن يحتاج تطهري املو�ضل 
ب�ضكل كامل “اإىل اأ�ضابيع”، م�ضيفا اأن “هناك اأماكن 
تلعفر،  مثل  نينوى  حمافظة  يف  تطهريها  يجب 

وينبغي تطهري غربي االأنبار”.
التحالف  يزيد  قد  املو�ضل  با�ضتعادة  اأنــه  وذكــر 
موارده، ومنها جهود اال�ضتطالع والدعم بال�رصبات 
اجلوية للم�ضاعدة يف ا�ضتعادة الرقة يف �ضوريا، لكنه 

اأو�ضح اأن التغيريات لن تكون كبرية.
وجود  تف�ضالن  وبغداد  وا�ضنطن  اإن  تاون�ضند  وقال 
نظرا  داع�ض،  بعد  ما  مرحلة  يف  االأمريكية  القوات 
اإىل جتربة املا�ضي، حيث غادرت القوات االأمريكية 
وقوات التحالف العراق عام 2011، وحدث ما حدث 

خالل ال�ضنوات الثالث االأخرية.
بقاء  اأن  والــدفــاع  االمـــن  جلنة  ذكـــرت  حــني  يف 
بعد  عدمه  من  االأمريكيني  ــرباء  واخل امل�ضت�ضارين 
ودحــر  بالكامل  املــو�ــضــل  مدينة  حتــريــر  ـــالن  اإع
ع�ضابات داع�ض االإجرامية يعود للحكومة العراقية. 
برية  اجنبية  قوات  اي  ببقاء  �ضماحها   عدم  موؤكدة 
او غريها، م�ضرية  اأمريكية  �ضواء كانت  االأر�ض  على 
ع�ضكري  الأي وجود  ا�ضال  يحتاج  لن  العراق  اأن  اإىل 

اجنبي.
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 اتهامات متبادلة بين المجلس األعلى وحزب بارزاني

وفد حكومي في كردستان.. صفقة »نفطية« مرتقبة بين أربيل وبغداد يسبقها اتفاق على التهدئة اإلعالمية 

دعوات نيابية للكشف عن المتسببين الحقيقيين 
بدخول داعش إلى العراق

العبادي يرد على اتهامات بعض المنظمات 
للقوات األمنية في معارك الموصل

الكويت تبدي استعدادها الستضافة مؤتمر 
إعادة إعمار العراق

اللجنة  االأربعاء،  الفايز،  عامر  الوطني  التحالف  عن  النائب  دعا   : متابعة   _ بغداد 
الربملانية املكلفة بالتحقيق باأ�ضباب �ضقوط املو�ضل اإىل متابعة امللف وال�ضغط على 
الق�ضاء العراقي للك�ضف عن املت�ضببني احلقيقيني بدخول داع�ض، مبينا ان ترك امللف 

عالقًا من دون نتيجة قد يوؤجج ال�ضارع �ضد الربملان.
�ضقوط  باأ�ضباب  بالتحقيق  املكلفة  “اللجنة  اإن  �ضحفي  ت�رصيح  يف  الفايز،  وقال 
مدينة املو�ضل، اأنهت عملها واأكملت ملفها الذي �ضم االأ�ضباب وامل�ضببات واالأ�ضماء 

املتورطة يف ذلك ومنها اأ�ضماء معروفة وحتتل مواقع قيادية يف الدولة”.
بهدف  عليه  وال�ضغط  العراقي،  الق�ضاء  مع  امللف  “متابعة  اإىل  اللجنة  الفايز  ودعا 
املو�ضل، ومن ثم حمافظات  ب�ضقوط مدينة  املت�ضببني احلقيقيني  التحقيق، ومعرفة 
للبدء  االأوقات  اأن�ضب  هو  احلايل  “الوقت  اأن  اإىل  النظر  الفايز  ولفت  اأخرى”.  عراقية 
يف  حمذرا  الق�ضاء”،  يف  العالقة  امللفات  من  كغريه  اإهماله  وعدم  امللف،  مبتابعة 
االأ�ضماء  عن  بالك�ضف  الربملان  ومطالبته  العراقي  ال�ضارع  “خروج  من  ذاته،  الوقت 

املتورطة، للق�ضا�ض منهم بطريقة �ضعبية”.

اتهامات  االأربعاء، على  العبادي،  الوزراء حيدر  : رد رئي�ض جمل�ض  بغداد _ متابعة 
بع�ض املنظمات للقوات االأمنية يف معارك املو�ضل، باأنها انتهكت حقوق االإن�ضان، 
موؤكداً ان "اأبطالنا" هم املدافعون عن تلك احلقوق وي�ضحون باأنف�ضهم من اأجل حترير 
"ابطالنا هم  االإن�ضان. وقال العبادي، يف كلمة افتتح بها جل�ضة جمل�ض الوزراء، ان 
وانقاذ  االن�ضان  حترير  اجل  من  باأنف�ضهم  وي�ضحون  االن�ضان  حقوق  عن  املدافعون 
اي  على  وحتا�ضب  االن�ضان  حقوق  عن  الدفاع  جلهود  داعمة  واحلكومة  املدنيني، 
ابتهاج  انتهاك، وعلى املنظمات االن�ضانية ان تتاأكد وتتحقق من م�ضادرها وترى 
اهل املو�ضل وترحيبهم بالقوات العراقية املحررة"، م�ضتغربًا "حزن ونحيب البع�ض 
دور  كان  "اين  العبادي  وت�ضاءل  االنت�ضار".  بهذا  العراقي  ال�ضعب  فرحة  عز  يف 
على  م�ضدداً  �ضيء؟"،  كل  وتدمر  املو�ضل  ابناء  تقتل  داع�ض  كانت  عندما  املنظمات 
 ، الداع�ضي  باخلطاب  وو�ضفه  والطائفي  التحري�ضي  اخلطاب  بعودة  ال�ضماح  "عدم 
داعيا دول العامل اىل عدم الت�ضاهل مع االرهابيني". وا�ضاف العبادي "يجب ان ال 

يفلت اي ارهابي من العقاب ولن ن�ضدر عفوا عن االرهابيني القتلة".

بغداد _ متابعة : اأكد اأمري الكويت ال�ضيخ �ضباح االأحمد ال�ضباح، يف ات�ضال هاتفي 
دويل  موؤمتر  ال�ضت�ضافة  بالده  ا�ضتعداد  االربعاء،  العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�ض  مع 

الإعادة اإعمار العراق.
جاء ذلك خالل تهنئة ال�ضباح للعبادي وال�ضعب العراقي باالنت�ضار على تنظيم داع�ض 
االإرهابي، متمنيا اأن “يحقق هذا االنت�ضار دعما للعراق و�ضعبه بجميع اأطيافه، واأن 

ي�ضهم يف توحيد ال�ضفوف وت�ضافر اجلهود لكي يعود اال�ضتقرار”.
واأ�ضار البيان اإىل اأن اأمري الكويت، دعا اإىل “�رصورة اأن ي�ضعى اجلميع ب�ضدق، من اأجل 
اأن  موؤكدا،  االرهابيني”،  ب�ضبب  دمار  الرافدين من  بالد  له  تعر�ضت  ما  اإعمار  اإعادة 

اأي�ضا وللمنطقة عموما”. “االنت�ضار لي�ض للعراقيني فح�ضب واإمنا للكويت 
الكويت  ا�ضتعداد  واأكــد  العراقي”.  اجلي�ض  وب�ضالة  العبادي،  بـ”�ضجاعة  ا�ضاد  كما 
ال�ضت�ضافة موؤمتر دويل الإعادة اإعمار املناطق املحررة يف العراق، وذلك قبل نهاية 
عمق  موؤكدا  املبادرة،  على  الكويت  اأمــري  العبادي  �ضكر  جهته،  من  احلــايل.  العام 

العالقات التي جتمع البلدين، بح�ضب البيان.

ما الذي سيحصل بعد داعش؟ هل انتصار القوات العراقية سيولد الصراعات في الشرق األوسط ؟!

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�صرت �صحيفة “فورين 
بولي�صي” تقريرا ا�صارت 
فيه اىل اندحار املجاميع 

االرهابية �صوف يولد حقبة 
جديدة من ال�صراعات يف 

ال�صرق االأو�صط , ومع 
ا�صتعادة ال�صيطره على 

مدينة املو�صل وا�صتمرار 
القوات الكردية بالتقدم يف 
مدينة الرقة, اثريت بع�ض 

الت�صاوؤالت بهذا ال�صدد 
وقامت ال�صحيفة بجمع 

اراء بع�ض اخلرباء من اجل 
االجابة عنها.

ترجمة _ دانية رافد 

،ور�ضت ان يكون هنالك دخول للقوات امل�ضلحة 
ال�رصقي  املحورين  �ضوب  اجلنوبي  املحور  من 
اجلانب،ليكون  هذا  ح�ضار  الكمال  وال�ضمايل 
واملناورة  للك�ضب  االوراق  بع�ض  الطرفني  لدى 
وتاجيل  احلويجة  حترير  اجــل  من  ال�ضيا�ضية 

م�رصوع اال�ضتفتاء.
احلزب  عن  النواب  جمل�ض  ع�ضو  بينت  ذلك  اىل 

الدميقراطي الكرد�ضتاين جنيبة جنيب ان الوزراء 
اىل  احلكومة  رئي�ض  من  ر�ضالة  حلموا  الثالث 
مناق�ضة  اىل  كرد�ضتان،ا�ضافة  اقليم  رئي�ض 
امللفات االدارية واملالية والنفطية بعد تراكمها.
اثبت  ان  بعد  لـ"اجلورنال"انه  جنيب  وقالت 
االقليم  ــني  ب واالمــنــي  الــعــ�ــضــكــري  التن�ضيق 
التي  باالنت�ضارات  جناحه  املركزية  واحلكومة 
فتح  اجلــانــبــان  ـــاأى  ارت املــو�ــضــل،  يف  حتققت 
وو�ضلت  تراكمت  ان  بعد  االقت�ضادية  املفات 

اىل حد ان تكون ازمة. وبينت ان الوزراء ا�ضافة 
اىل مناق�ضة امللفات النفطية فان هنالك ملفات 
اخرى خا�ضة بو�ضع الطلبة النازحني يف االقليم 
وامل�ضتحقات الزراعية لفالحي االقليم وحماولة 
فاإن  املقبلة،  املرحلة  خالل  لها  احللول  و�ضع 
رئي�ض  اىل  احلكومة  رئي�ض  من  ر�ضالة  هنالك 
االقليم ال ُيعرف مفادها حتى االن، وح�ضولهم 
على ر�ضالة �ضفوية من رئي�ض االقليم لنقلها اىل 

بغداد.

مو�ضوع  الطرفان  يناق�ض  ان  جنيب  وا�ضتبعدت 
اال�ضتفتاء لكونه مو�ضوعًا متعلقًا مب�ضري �ضعب 
الزيارة �ضتكون لفتح  كرد�ضتان، موؤكدًة ان هذه 
�ضفحة جديدة من العالقات بني املركز واالقليم 
�ضواء،  حد  على  امل�ضاكل  كل  معاجلة  اجل  من 
خالل  بع�ضهما  اىل  الطرفني  حاجة  مو�ضحًة 
والتعاون  التن�ضيق  اجــل  من  املقبلة  املرحلة 
املواطن  م�ضلحة  يف  ي�ضب  مبا  البلد  خلدمة 

العراقي يف اي �ضرب من ار�ض البلد.

تتمة صفحة 1


