
توا�شل االحتجاجات ال�شعبية يف حمافظة الب�رصة وبقية 
االحتادية  احلكومة  على  لل�شغط  االخ��رى  املحافظات 
واخلا�شة  واال�شا�شية  امل�رصوعة  املطالب  جميع  لتنفيذ 
واتخذ  للعاطلني.  عمل  فر�ص  وتوفري  واملاء  بالكهرباء 
قرارات  جمموعة  العبادي  حيدر  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
درجات  اطالق  ومنها  املنتف�شة  املحافظات  من  لعدد 
وظيفية لبع�ص الوزارات والدوائر احلكومية. وعلى الرغم 
بع�ص  ان  اال  القرارات  تنفيذ  مب�شداقية  الت�شكيك  من 

الوظيفية  الدرجات  اطالق  با�شتغالل  ب��داأوا  ال�شما�رصة 
و�شل  اذ  العمل  عن  العاطلني  املواطنني  على  لبيعها 
3000 االف دوالر.  �شعر الدرجة الوظيفية الواحدة اىل 
الفو�شى  م�شوؤولية  االحتادية  احلكومة  مراقبون  وحمل 
خا�شة  الوظيفية  الدرجات  اطالق  مبو�شوعة  احلا�شلة 
و�شع  لعدم  والديوانية  قار  وذي  الب�رصة  ملحافظات 
الية ال�شتالم طلبات التعيني وحتديد اجلهات احلكومية 
ال�شحاب  الطريق  لقطع  �شاغرة  درج��ات  فيها  التي 
النفو�ص ال�شعيفة من ا�شتغاللها على ح�شاب املواطنني. 
وك�شفت م�شادر حملية ، عن قيام بع�ص امل�شوؤولني يف 

التي  الوظيفية  الدرجات  با�شتغالل  املحلية  احلكومات 
حمافظات  يف  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�ص  اطلقها 
التعيني  طلبات  با�شتالم  قار  وذي  والديوانية  الب�رصة 
 3000 اىل   2000 بني  ت��راوح  مالية  مبالغ  مقابل 
العاطلني  "املواطنني  ان  امل�شادر  تلك  وقالت  دوالر. 
دفع  اىل  ا�شطروا  والك�شبة  اخلريجني  من  العمل  عن 
بع�ص  ان  كما  تعيينهم،  يتم  ان  امل  على  كبرية  مبالغ 
االحزاب املتنفذة يف تلك املحافظات ا�شتغلت اي�شا هذه 
جهته  من  منا�رصيها".  لتعيني  املخ�ش�شة  الدرجات 
ك�شف ع�شو تيار احلكمة عن الديوانية علي البديري، عن 

ظاهرة اأ�شماها باخلطرية، مبينًا ان الدرجات الوظيفية 
التي اطلقها رئي�ص الوزراء موؤخرا بالديوانية تباع بني 
ل�2000  الوظيفية  الدرجة  ت�شعرية  بلغ  حيث  االأه��ايل 
انه  البديري يف ت�رصيح �شحفي  للواحدة. وقال  دوالراً 
"بعد قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي باطالق 
ظهرت  فقد  والكهرباء،  النفط  وزارت��ي  يف  التعيينات 
حمطات  بقطاع  الديوانية  حمافظة  يف  خطرية  ظاهرة 
للتعيينات  كبرية  باعداد  اف��واج  ب��داأت  حيث  الكهرباء 
الديوانية  يف  "الع�شائر  ان  مبينا  طائلة"،  ومببالغ 
بتظاهرات  اخل���روج  ق��ررت  املح�شوبية  تلك  وب�شبب 

البديري  وا�شاف  الكهرباء".  حمطات  الغ��الق  كبرية 
املحافظة  جمل�ص  رئي�ص  ومكتب  املحافظ  "مكتب  ان 
للعقود والتي  الوظيفية  الدرجات  حتوال اىل مكان لبيع 
ع�رصين  من  اك��ر  اىل  و�شلت  حيث  املئات،  جت��اوزت 
"العقود  ان  اىل  الفتا  الكهرباء"،  دوائر  يف  للعقد  ورقة 
امل�شتفيدة  االطراف  بني  ومزايدات  ملناق�شات  حتولت 
حمافظة  جمل�ص  ع�شو  حذر  ذلك  اىل  الف�شاد".  هذا  من 
الب�رصة حممد املياحي، من ا�شتغالل الدرجات الوظيفية 
املتنفذة  ال�شما�رصة واالحزاب  احلكومية من قبل بع�ص 
ت�رصيح  يف  املياحي  وق��ال  والع�شائر.  املحافظة  يف 

لع�شرية  ال�شاغرة  الوظائف  منح  "مو�شوع  ان  �شحفي، 
معينة دون اخرى �شابق الأوانه، لغاية االن �شدرت فقط 
اوامر من حمافظ الب�رصة اىل االدارات املحلية لالق�شية 
والنواحي با�شتقبال طلبات التعيني ولكن فر�ص العمل 
بحد ذاتها مل يتم توزيعها كح�ش�ص على الدوائر املعينة 
النفطية وال�شحة والربية وغريها وهذا يحتاج موافقة 
من جمل�ص الوزراء ووزارة املالية". وا�شار اىل ان "هناك 
اأم  معطل  الب�رصة  ا�شتحقاق  كان  اذا  فيما  و�شوح  عدم 
درجة  االل��ف   10 املحافظة  �شيمنحون  فعال  وهل  ال، 
وظيفية اأن ال"، مبينا ان "طلبات التعيني التي ت�شلمتها 
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�شاق العراقيون ذرعا مبا اآلت اإليه اأو�شاع البلد اخلدمية 
الدائم  بالتاأزم  امتاز  �شيا�شي  عهد  ظل  يف  واالقت�شادية 
ب�شق  اإال  ح�شمه  يتم  ال  �شيء  فكل  اال���ش��ت��ق��رار،  وع��دم 
هامة  اأم��ورا  ح�شم  طاملا  قوي  طرف  ثمة  لكن  االأنف�ص، 
ويحقق  ليتدخل  االآن  اإليه  االأع��ني  ترنوا  واح��دة،  بكلمة 
مطالبهم ب�شكل جدي.  ت�شود حالة من الرقب لتدخل من 
املرجعية الدينية حل�شم عراقيل ت�شمية احلكومة اجلديدة، 
بعد اأن دخل البلد يف دوامة اأزمة دفعت ت�شع حمافظات 
بتوفري  تطالب  بتظاهرات  للخروج  واجلنوب  الو�شط  من 
بعد  خا�شة  البطالة،  ومعاجلة  ال�رصب  ومياه  الكهرباء 
التظاهرات.  ومرجعية  لتلك  تاأييدها  اأعلنت املرجعة  اأن 
البالد  م�شلحة  جتاه  مواقفها  ماتكون  غالبا  ال�شي�شتاين 
اجلهاد  فتوى  �شدور  عن  ح�شل  كما  وموؤثره،  حا�شمة 
"داع�ص"  لتنظيم  للت�شدي   2014 ع��ام  يف  الكفائي 
وكذلك  عراقية،  حمافظات  اربع  اجتياحه  بعد  االإرهابي 
ممثليهم  وانتخاب  بامل�شاركة  للناخبني  احلرية  منحها 
ب�شاأن  اأن يكون لها موقف  الربملان املقبل، ويرتقب  يف 
ملا  وفقا  رئي�شها،  حتديد  خالل  من  اجلديدة  احلكومة 
حديثها  يف  اك��دت  امل�شادر  مطلعة.   م�شادر  ك�شفته 
مع  الدينية  املرجعية  وتفاعل  "تاأييد  اإن  ل�»اجلورنال«، 
الو�شط  حمافظات  ت�شهدها  التي  ال�شعبية  التظاهرات 
ال�شباب  وت�شغيل  اخلدمات  بتوفري  للمطالبة  واجلنوب 
العاطلني �شينتج عنه دعم املرجعية خالل املدة املقبلة 
ملر�شح حمدد يراأ�ص احلكومة اجلديدة وكذلك ر�شم مالمح 
الكابينة الوزارية"، مو�شحة اأن "ذلك املر�شح �شيكون من 
موا�شفاته  تت�شح  ومل  احلالية  احلكومية  الطبقة  خارج 
حكومة  لت�شكيل  مفتاح  الدعم  ذلك  و�شيكون  االن،  حتى 
اأن  وت�شيف،  والنزاهة".  الكفاءة  اأ�شا�ص  على  مبنية 
امل�شاركة  ال�شخ�شيات  جلميع  دعمها  �شحبت  "املرجعية 

حيدر  ال��وزارء  رئي�ص  راأ�شهم  وعلى  احلالية  باحلكومة 
الغ�شب  موجة  باحتواء  الكبري  االإخفاق  بعد  العبادي 
ال�شعبي وتلبية مطالب املتظاهرين امل�رصوعة من خالل 
ت�شكيل جلان عمل حقيقية وابعاد املف�شدين باحلكومات 
الدينية بدعم مر�شح  املحلية". وتاأتي خطوات املرجعية 
رئا�شة  لتويل  احلالية  احلكومية  الطبقة  اإطار  خارج  من 
ملا  عك�شا  الوزارية  للخارطة  ور�شمها  املقبلة  احلكومة 
جتريه القوائم الفائزة من مفاو�شات وم�شاورات لت�شكيل 
والتي  املقبل  الوزراء  رئي�ص  �شتفرز  التي  الكبرية  الكتلة 
�شهدت تر�شح عدة اأ�شماء من القوائم ال�شيعية التي �شيكون 
كر�شي الوزراء من ن�شيبها وفقا لنظام التوافق مع ال�شنة 
واالكراد ب�شاأن منا�شب ال�شلطات الثالث. وفق ذلك يبني 
املرجعية  "خطوة  اأن  عون،  عبد  با�شم  ال�شيا�شي  املحلل 
الدينية املرتقبة بتحديد رئي�ص احلكومة املقبل �شتحرج 
للمن�شب  طرحهم  مت  الذين  ال�شيا�شية  الكتل  مر�شحي 
واالن�شجام  ال�شي�شتاين  املرجع  توجيه  بقبول  وجتربهم 
االأح��زاب  �شيفقد  االم��ر  "ذلك  اأن  م�شيفا  �شعبيته"،  مع 
ال�شيا�شية لبع�ص امتيازاتها يف ظل تويل �شخ�شية بعيدة 

عنها لرئا�شة احلكومة".
حتالف  تر�شيح  االأخ��رية  ال�شيا�شية  احلراكات  و�شهدت 
احلكومة  رئا�شة  لتويل  العبادي  حيدر  لزعيمه  الن�رص 
اأي�شا  الفتح  حتالف  ر�شح  فيما  ثانية،  بوالية  اجلديدة 
حركة  رئي�ص  ا�شمي  طرح  كما  العامري،  هادي  زعيمه 
طارق  الدعوة  بحزب  والقيادي  الفيا�ص  فالح  العطاء 
ال�شيا�شية  احل��وارات  اخر  يف  جديدان  كمر�شحان  جنم 
قبل انطالق التظاهرات ال�شعبية. وعقد رئي�ص اجلمهورية 
اأيام اجتماعا مع قادة وممثلي الكتل  فوؤاد مع�شوم قبل 
والفرز  العد  نتائج  قبول  على  الكتل  فيه  حث  ال�شيا�شية، 
الكبرية وعقد  الكتلة  اليدوي لال�شوات لالإ�رصاع بت�شكيل 
الثالث  الرئا�شات  اأوىل جل�شات الربملان ومن ثم ت�شمية 

وفقا للمدة الد�شتورية.

االزمة  خلية  موافقة  ال�شوداين،  �شياع  حممد  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزير  اأعلن   : اجلورنال   – بغداد 
الوزارية على �رصف 400 مليون دينار بغية تدريب٤١ األف باحث عن العمل ومنحهم اجور يومية منا�شبة. 
وقال ال�شوداين يف بيان تلقته »اجلورنال « ان " خلية االأزمة الوزارية وافقت على �رصف 400 مليون دينار 
األف باحث عن العمل ومنحهم اجور يومية منا�شبة". واأعلنت وزارة التخطيط، عن ت�شكيل خلية  لتدريب٤١ 
ازمة ا�شتجابة ملطالب املتظاهرين لو�شع موازنة تكميلية ب�شبب عدم وجود برملان. وقال وزير التخطيط، 
�شلمان اجلميلي، خالل الور�شة اخلا�شة بو�شع اليات تنفيذ توجيهات رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي 
ب�شاأن تلبية مطالب املحافظات، اإنه "مت ت�شكيل خلية ازمة من الوزارات لو�شع موازنة تكميلية ب�شبب عدم 

وجود برملان"

 
ال�شدري  التيار  زعيم  من  مقرب  م�شدر  نفى 
اىل  االأخ���رية  زي��ارت��ه  ارت��ب��اط  ال�شدر،  مقتدى 
لبنان مب�شاعي امل�شاحلة مع زعيم ائتالف دولة 
الزيارة  ان هدف  مبينا  املالكي،  نوري  القانون 
هو �شخ�شي لغر�ص لقاء اأفراد من عائلة ال�شدر 

املتواجدين يف لبنان.
ان  نيوز«  »اجلورنال  امل�شدر يف حديث  وقال    
" زيارة زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر اىل 

اعمال  جدول  �شمن  ي�شع  ومل  �شخ�شية  لبنان 
الزيارة اأي لقاءات �شيا�شية".

 واأ�شاف ان " ما تناقلته و�شائل اعالم عن وجود 
و�شاطة بني ال�شدر وزعيم ائتالف دولة القانون 
ب�شاأن عقد اجتماع م�شاحلة  برعاية امني عام 

حزب اهلل ح�شن ن�رص اهلل عاري عن ال�شحة.
لعدم  ا�شمه  عن  يف�شح  مل  الذي  امل�شدر  وتابع 
املباحثات  جميع   " ان  الت�رصيح  يف  تخويله 
ال�شيا�شية �شبه جممدة ب�شبب التظاهرات ال�شعبية 

وانتظار نتائج الهد والفرز اليدوي ".

 
 قال عدد من املخت�شني يف ال�شاأن االقت�شادي،  ان 
التوا�شل  مواقع  وحجب  العنكبوتية   ال�شبكة  توقف 
االحتجاجات  ظل  يف  احلكومة  قبل  من  االجتماعي 
 525 ب�  تقدر  خ�شائر  االعمال  قطاع  كبد  االخ��رية 
وقفت  ال��ت��ي  اي���ام  ال��ع�����رصة  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ون  
جلنة  رئي�ص  نائب  واك��دت    . االنرنت  خدمة  فيها 
ان  البجاري،  نوره  النيابية  واال�شتثمار  االقت�شاد 
م�شرية  "مق�شودا"،  كان  االنرنت  منظومة  توقف 
اىل ان ذلك كلف ال�رصكات االهلية وامل�شارف مبالغ 
مالية كبرية جدا. وقالت البجاري ان "االخفاق الذي 
وزارة  من  مق�شودا  كان  االنرنت  مبنظومة  ح�شل 
ولي�شت كما  التظاهرات  احداث  نقل  االت�شاالت ملنع 
ادعت بوجود قطع او خلل فني بني كركوك والطوز"، 

ال��ط��ريان  ���رصك��ات  كلف  االخ��ف��اق  "هذا  ان  مبينة 
ا�شتمرار  وهو  جدا  كبرية  مالية  مبالغ  وامل�شارف 
احلكومة  تعي�شها  التي  واالخفاق  التخبط  ل�شيا�شة 
"االمر  ان  البجاري  وا�شافت  التنفيذية".  ومفا�شلها 
االخر يرتبط بعرقلة عمل دوائر اجلوازات واملنظومة 
االمنية املتعلقة بكامريات املراقبة بال�شوارع والتي 
توقفت جميعا  ب�شبب تلكوؤ وزارة االت�شاالت وف�شلها 
باال�شل  هي  التي  االنرنت  منظومة  على  باحلفاظ 
متوا�شعة وبطيئة والت�شاهي مثيالتها بدول العامل"، 
وامل�شارف  االهلية  ال�رصكات  "عقود  ان  اىل  الفتة 
قانونية  م��ادة  بعقودها  ك��ان  ح��ال  يف  املت�رصرة 
ت�شتطيع  فهي  خ�شارتها،  على  املت�رصر  حتا�شب 
بالتعوي�ص  ومطالبتها  االت�شاالت  وزارة  مقا�شاة 

عن اخل�شائر املادية التي حلقت بها".

وحمافظات  بغداد  يف  الغا�شبة  التظاهرات  تدخل 
اجلنوب ا�شبوعها الثالث احتجاجا على تف�شي الف�شاد 
للحكومة  اتهمات  و�شط  اخلدمات،  و�شوء  والبطالة 
�شوت  ت�شاعد  ومع  مطالبهم.     حتقيق  عن  بالعجز 
االأمر  ت�شكيل"الكتلة االكرب"،  ال�شارع خفتت م�شاعي  
اأزمة  اأمد  ويطيل  ال�شيا�شي  امل�شهد  بتعقد  ينذر  الذي 
مع  خ�شاة  اجلديدين،  وال��ربمل��ان  احلكومة  ت�شكيل 
التظاهرات  ت�شاعد  احتمال  حول  موؤ�رصات  وج��ود 
قرب  عن  احلديث  يجري  حني  يف  املقبلة،  االأيام  يف 
ن�شوج حتالف قدمي واإعادته للواجهة بعد اأن ت�شدع 
خالل ال�شنوات املا�شية، مع اتفاق على ت�شوية ق�شية 
االنتخابات وح�شم اأمرها بعد تزعزع الثقة بنتائجها.   
العرداوي  عبا�ص  ال�شيا�شي  واملحلل  اخلبري  ويقول 
"االجتماع االأخري  اإن  يف حديث ل� »اجلورنال نيوز«، 

مع�شوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�ص  مع  الكتل  لروؤ�شاء 
العد  بنتائج  القبول  ����رصورة  ح��ول  بتفاهم  خ��رج 
عرقلتها  وع��دم  االنتخابات  لنتائج  اليدوي  والفرز 
ويوؤكد  واالعرا�شات".   الطعون  تقدمي  خ��الل  من 
اأزمة  اأ�شعلت  االخ��رية  "االحتجاجات  ان  العرداوي، 
بني املواطن وامل�شوؤول، ما ي�شتدعي االإ�رصاع باإعالن 
لكن  النتائج،  لقبول  م�شتقرة  ار�شية  وخلق  النتائج 
التظاهرات"،  االآن �شعفت وتريتها ب�شبب  التفاهمات 
مو�شحا اأن "رئي�ص الوزراء حيدر العبادي يعمل على 
بدورها  والتي  املحافظات  جمال�ص  على  اللوم  اإلقاء 
�شدرت االأزمة لبغداد، ما خلق جوا متوترا بني الكتل 
مقاعد  "عدد  اأن  ال�شيا�شي،  اخلبري  وبني  ال�شيا�شية".  
يطراأ  ال  اليدوي  والفرز  العد  نتائج  اعالن  بعد  الكتل 
مطابقة  جميعها  �شتظهر  االأغلب  وعلى  تغيري،  عليها 
باب  نف�شها  على  املنتدبة  املفو�شية  تفتح  ال  لكي 
�شمال  كرد�شتان  اإقليم  ويف  وال�شكاوى".   الطعون 

الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب��ان  تو�شل  ال��ع��راق 
مع  تفاهمات  اىل  الكرد�شتاين  الوطني  واالحت���اد 
يف  رغبة  وج��ود  مع  القانون،  ودول��ة  الفتح  ائتاليف 
والكرد.  ال�شيعة  بني  اال�شراتيجي  التحالف  اع��ادة 
واكد القيادي يف االحتاد الوطني الكرد�شتاين بي�شتون 
م�شعود  االقليم  رئي�ص  جمع  الذي  "اللقاء  اأن  زنكنة، 
البارزاين مع وفد الفتح ودولة القانون ر�شم خطوطا 
الذي  الكردي  ال�شيعي  التحالف  اعادة  جديدة لرتيب 
زنكنة،  وا�شاف  املا�شية".   ال�شنوات  خالل  ت�شدع 
امل�شاكل  بحل  الرغبة  لديهما  الكرديني  "احلزبني  اأن 
موؤكدا  الد�شتور"،  اآليات  وفق  ال�شيعية  االح��زاب  بني 
اأن "احلزبني الكرديني هما اليوم االقرب اىل ائتاليف 
حلل  ا�شتعدادهما  عن  اعربا  اأن  بعد  والقانون  الفتح 
التي  القنوات  عرب  عليها  املتنازع  املناطق  م�شاكل 
اأن  مطلعة،  م�شادر  وقالت  الد�شتور".   عليها  ن�ص 
االأكرب  الكتلة  ب�شاأن  والكرد  ال�شيعة  بني  "التفاهمات 

"ما  ان  مبينة  م�شتمرة"،  احلكومة  �شت�شكل  التي 
ال�شيعية  الوفود  اإجرائية بني  يعزز ذلك هو تفاهمات 
كرد�شتان  اإقليم  اإىل  ذهبت  التي  تلك  �شواء  والكردية، 
والتقت قيادات كردية بارزة يف املقدمة منها زعيم 
اأو  البارزاين  م�شعود  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب 
الوفود الكردية التي جاءت اإىل بغداد والتقت بدورها 
الزعامات ال�شيعية البارزة".  وت�شهد ال�شاحة ال�شيا�شية 
يف العراق ن�شاطا �شيا�شيا مكثفا من الكتل ال�شيا�شية 
بت�شكيل  �شتكلف  التي  االكرب  الكتلة  لت�شكيل  الفائزة 
االحتجاجات  فيه  ت�شتمر  وقت  يف  املقبلة  احلكومة 
تفلح  ومل  الفا�شدين.  وحما�شبة  باخلدمات  املطالبة 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  قدمها  التي  الوعود 
بح�شب  فالتظاهرات  الغا�شب،  ال�����ش��ارع  بتهدئة 
تنظيم  دون  من  وخرجت  عفوية  معظمها   مراقبني، 
م�شاملون  ب�شطاء  فيها  امل�شاركني  واأغلب  م�شبق، 

خرجوا للمطالبة بحقوقهم.

موقف مرتقب للمرجعية الدينية "سيحرج" مرشحي الكتل لرئاسة الوزراء
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

جيب  �شمن  التنف  يف  ال��دويل  التحالف  قاعدة  تقع 
البنتاغون  ويحظر  كم،   55 قطرها  بدائرة  ع�شكري 
حممية  وه��ي  التدمري،  طائلة  حت��ت  منها  االق���راب 
اكر  قبل  اإن�شاوؤها  مت  نرويجية  اأمريكية  بريطانية 
من عامني على احلدود العراقية ال�شورية بهدف قتال 
وا�شنطن  واإعلنت  املناطق.  تلك  يف  "داع�ص"  تنظيم 
"مغاوير  القاعدة هي  3 ف�شائل من حميط  اإبعاد  عن 
الثورة" و"اأ�شود ال�رصقية" و"لواء �شهداء القريتني" التي 
تقاتل يف �شوريا بعد قناعتها باأن املعركة ح�شمت ومل 
يعد من اإمكانية لال�شتثمار يف "داع�ص" وال يف قاعدة 
القوات االمريكية  اأ�شيبت بال�شلل وت�شتعد  التي  التنف 

حاليا باالن�شحاب منها ح�شب م�شادر مطلعة.
االمريكية  "القوات  ان  ل�»اجلورنال«  امل�شادر  وقالت 

املثلث  يف  التنف  ق��اع��دة  م��ن  لالن�شحاب  ت�شتعد 
تلعب  والتي  واالأردن،  و�شوريا  العراق  بني  احل��دودي 
دوراً يف مراقبة واإبقاء ال�شيطرة االأمريكية على احلدود 
العراقية - ال�شورية". وا�شافت ان "هذا االن�شحاب لن 
تاأتي حلفظ  االأمريكية  اخلطوات  فراغ وهذه  ياأتي من 
ماء الوجه م�شتبقة عملية االنهيار النهائي يف املثلث 
احلدودي وخ�شو�شا من اجلانب ال�شوري الذي ال ميانع 
حقن الدماء وجتنيب املزيد من البنى التحتية التعر�ص 
اأر�شها وب�شط  للدمار والتخريب، وما يهمه هو حترير 
�شيادتها على كامل ترابها". ويف اجلانب العراقي بات 
ت�شاور  وهل  االن�شحاب؟  وارء  ماذا  هو  املهم  ال�شوؤال 
التحالف الدويل مع العراق ملا متثله املنطقة من خطر 
حزيران  ل�شيناريو  �شبيه  باجتياح  العراق  يهدد  امني 
امللف  انتهاء  قرب  "مع  ان  اك��دت  م�شادر   .2014
ال�شوري وزيادة التفاهم بني الرو�ص واالمريكان ا�شبح 

الوجود االمريكي حمرج لها لذا هي تفكر باالن�شحاب".
املقاومة  "ر�شائل  ان  ل����»اجل���ورن���ال«   وا���ش��اف��ت 
مع  االم��ريك��ان  اىل  و�شلت  القواعد  لهذه  بالت�شدي 
العراقية"،  احلدود  يف  الواقعة  تلك  على  تركيز  وجود 
وخ�شو�شا ان وجودها غري �رصعي بالتايل هذا يجعل 
خيار االن�شحاب وارد جداً". ويرى مراقبون ان "هناك 
تعتيم اإعالمي على اجليب الداع�شي املتبقي يف حو�ص 
اإىل  ال�شوري  اجلي�ص  و�شول  منذ  بالقنيطرة  الريموك 
مع  التما�ص  خط  تعترب  التي  البلدات  اأوىل  وهي  حيط 
حو�ص الريموك، الذي ي�شم بلدات حيط وت�شيل و�شحم 
االن�شحاب  وبعد  وعدوان".  ونافعة  وال�شجرة  اجلوالن 
الدور  ال�شعبي  احل�شد  على  يبقى  التنف  من  االمريكي 
االكرب الن م�شوؤوليته هي م�شك ال�رصيط احلدودي وعدم 
وعدم  والتوغل  بالعبور  االإرهابية  للمجاميع  ال�شماح 
ال�شماح لها الإرباك الو�شع االمني وانهيار االإجنازات 

لتاأمني  العراقية  احلكومة  وت�شعى  املتحققة.  االأمنية 
حدودها املمتدة من اجلانب ال�شوري بجدار امني عازل 
وخندق مينع ت�شل�شل عنا�رص “داع�ص” االرهابي للمدن 
املحررة جمددا، وفقا ملا ك�شفته م�شادر اأمنية مطلعة 
اىل  ارت��اأت  الع�شكرية  القيادات  اأن  امل�شادر،  وتقول 
فكرة بناء جدار وخندق عازل بني �شوريا والعراق للحد 
من اخلروق االأمنية احلا�شلة عند احلدود بني البلدين 
باجتاه  ال�شورية  االأرا�شي  من  االرهابني  ت�شلل  ومنع 
عن  امل�شركة  القوات  اعالن  ورغم  واملو�شل.  االنبار 
تاأمني احلدود العراقية ال�شورية ب�شكل كامل بعد حترير 
�شيطرة  من  نينوى  حمافظة  غربي  عبطة  تل  ناحية 
التنظيم االرهابي م�شتمرة  “داع�ص”، اال ان حماوالت 
العراق اىل بناء جدار يف�شله  الخراق احلدود. وجلوء 
ي�شاهم  اجراء  باأنه  ال�شك  ال�شورية،  جارته  مع  متاما 

بحفظ اأمن البالد.

قوات التحالف تستعد لالنسحاب من "محمية ثالثية" بعد تلقيها رسائل من فصائل عراقية 


