
 
 
 
 
 
 
 

 ثٍٛ انزغٛٛر ٔانزُكٛر انخضراء.. ثداّٚ القزؼبو خغٕط ػًراء يب بداقزؼبي

َظةبو انؼكةى    ببنف يقةراا نزةدٚر يُٓة   ؼة رخةترٓب قةٕاد انز  انزةٙ  ا يُٛةخ انًُغقخ األ(GREEN ZONE)( )انًُغقخ انخضراء   

ٍ        فٙ انعراق  ثةبنررٚ    فقجم ٕٚيٍٛ يٍ سقٕط رًضبل انرئٛس صةداو ػيةٍٛا انزقةٗ ثعةا يعبنظةٙ َظةبو صةداو ػيةٛ

ظةخ انيةٛعٛخ انًٕظةٕفح فةٙ انًُرةٗ رًةبنا فا،يةزبَٙا نةى ركةٍ نةدٖ           انعيكر٘ انهٕظيزٙ األيرٚكٙا ٔثؼيت نٔاٚخ انًعبِن

انقٕاد األيرٚكٛخ أ٘ خغخ نًكةبٌ انزًرزةف فةٙ انعةراق. ٔأظةبفذع أظةعٕا خرٚغةخ ثغةداف وهةٗ انغبٔنةخا ٔسة نَٕٙ أٚةٍ             

زٓى ث ٌ انًكبٌ انٕػٛةد انةت٘ ًٚكةُٓى انهعةٕء  نٛةّ ْةٕ يُغقةخ فةٙ ٔسةظ          ف ظبث "سٛجٛذ زم ْؤالء اٜالف يٍ األيرٚكٍٛٛ؟

ٔزةبٌ انةرئٛس صةداو ػيةٍٛ ٚيةزخدو رهة         ."ثغداف ػةدفرٓب نٓةى وهةٗ انخرٚغةخ ٔأعهة  وهٛٓةب اانًُغقةخ انخضةراء        

 انًُغقخ نقصرِ انرئٛيٙ ٔانقصر انعًٕٓن٘ ٔوةدف خخةر يةٍ انًجةبَٙ انرئبسةٛخا ٔزةبٌ وهةٗ األيةرٚكٍٛٛ أٌ ٕٚقرةٕا ثعةا          

ٔقةد اثزةدم يصةغهغ اانًُغقةخ انخضةراءا ثعةا أفةراف األيةٍ          .اندثبثبد وهٗ زم ٔاػدح يٍ انغرق انرئٛيٛخ انًؤفٚخ  نٛٓةب 

انةتٍٚ وًهةٕا    األيرٚكٙ نزصُٛرٓب ثًضبثخ انًُغقةخ اٜيُةخ. ٔانعراقٛةٌٕ انٕػٛةدٌٔ انةتٍٚ فخهةٕا انًُغقةخ انخضةراء ْةى         

ِّٔ قٕاد انزؼبنف يعٓى. ٔفٙ انأنًصهؼخ األيرٚكٍٛٛ   1."ذ ثقٛخ ثغداف ثةاانًُغقخ انؼًراءًَٛقبثم س

ش  رقة  وهةٗ انضةرخ انيةًبنٛخ نُٓةر فظهةخ وهةٗ ييةبػخ         ٛة سةزرارٛعٙ ػ اخ انخضراء ثًب رًزبز ثّ يٍ يٕقة    ٌ انًُغق  

رًضةم أزضةر انًٕاقة  رؼصةُٛبا      ؛زهى يرث  ٔسظ ثغدافا يؼصُخ فاخم أسٕان يُٛعةخ ػٛةش رزرزةف سةهغخ اندٔنةخ      01رقبنة ال 

فٙ انعراقا ْٔٙ يقر اندٔنخ يةٍ ػكٕيةخ ٔظةٛإا  نةٗ ظبَةت اػزٕائٓةب وهةٗ يقةر انيةربنح األيرٚكٛةخ ٔيقةراد يُظًةبد             

ً      ازبالد ػكٕيٛخ ٔأظُجٛخ ندٔل أخرٖٔٔ انًقةر يةٍ قجةم     بح يعهةس انؼكةى انًؤقةذ   ٔثعد رعٛةٍٛ انؼكٕيةخ انًؤقزةخ انًية

ح ثةٕل ثرًٚٛةر فخهةذ يقةبن  ظزًبوةبد ٔ  قبيةبد انرئبسةبد انةضاس ٔػًبٚةبرٓى نٛكَٕةٕا           قٕاد انزؼبنف فٙ انعةراق ثقٛةبف  

ذ وهٛٓةب صةرخ   َٛظةر أسةٕان انخضةراء فًٛةب ثعةد     أظغراثبد انزٙ سٕف رعصف ثةبنجاف خهةف   ظًٍ ثٛئخ يعفٔنخ وٍ زم اال
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هةخ نٓةب نًةب قةد ٚؼةدس فةٙ       فةٙ ثةبفنح فظةربء صةرخ انعةفل ٔانؼًبٚةخ انكبي        3112 يُٛخ ٔاندٔنٛخ يُت أٔائةم  انؼصبَخ األ

 2.ظغراثبد ٔرُبزوبداجم يٍ انًيزق

انًُغقخ انخضراء وهٗ يدٖ صاصخ وير وبيب ثعٛدح وةٍ يزُةبٔل انعةراقٍٛٛا فٓةٙ انًُغقةخ انزةٙ رةدان يُٓةب انؼةرة           ظهذ 

ٙ  ْيبشةزٓب ٔٚؼكى يُٓب انيبسخ انعراقٌٕٛ ثا يؼبسجخا ػزٗ نٕ زبٌ وجضةب ثة يٕال اندٔنةخا ٔنكةٍ ْةتِ انًُعةخ ظٓةرد          فة

ٔ   يةٍ  يرح أخرٖ فٙ  انعيرٍٚ يةٍ انيةٓر َريةّ     نزكرن 3102انقرٚت أٔائم  شٓر ػفٚراٌ  يساأل  زوةٛى ثقٛةبفح  قةٕح انيةبنم 

ٚ    ٛع ٔػزٗ انيعجٛخ ظم يؼم ظدل األٔسبط انٕعُٛخ ٔانيٛبسٛخ  جقةٙ فةٙ انظةال نيةٕٓنودح    هةخ انيةُٕاد انيةبثقخ ٔزةبٌ 

وزصةبيبد انزةٙ   ثزةفوى انزظةبْراد ٔاال   ِقةبو يقزةدٖ انصةدن ْةتِ انًةر     ا خ يزجبُٚةخ ٛة صى ٚظٓر ثعدْب ثزصةرٚؼبد زاي 

ٔٔقرذ وهٗ أثٕاة انخضراء رغبنت ثؼقةٕق شةعت اَزفوةذ يُةّ انٕٓٚةخ ٔانيةٛبفح عٛهةّ صاصةخ          صاحٛر ٔافَٛبشدد ثبنزغ

ٔ انزغٛٛةر أٔ انرػٛةم نزقةٕو ػكٕيةخ       ٍ ْةى ثبنخضةراء أيةب   ًة ي نٛغهةت  انزغٛٛةر  وا صٕد ثعدْب وير وبياب عُةٙ  َقةب  

،ًٌٕ ية   رجبوةّ ٔيةٍ ٚزُةب   نّٛ نز رٙ فٙ ْتِ األصُةبء األٔايةر يةٍ انصةدن  نةٗ أ     زيم انجهد يٍ انٕظ  انً سبٔ٘ انت٘ ٔصم  رُ

  ٕ ٛ      رٕظٓبرّ انًرظعّٛ ٔيعٓى ثقٛخ انيعت انضبئر انةت٘ ٚرظة غب ثعةديب ٚةئس يةٍ زةم انٕظةِٕ      صةاػب ٔرغٛٛةرا ٔنةٕ ثية

ٗ  نٛكٌٕ ث يرِ ْتا أال ررٙ  رعد انزٙ نزةف يةٍ قجهٓةب وهةٗ زةم انًيةبنٚ        ازًةب   ييةرٔم انزغٛٛةر ٔافصةاح    نزربفةّ وهة

األيرٚكٛةخ فًةب زةبٌ يةٍ      حبفٛة ثيجت ْتِ انعصبثبد ٔقٕافْب ٔانةداوًٍٛ نٓةب رؼةذ أوةٍٛ انق     قجهٓب انٕعُّٛ انزٙ أظٓضذ

ٕ         يعغٛةبا  جظ ضقزؼبو  ال أٌ ٚكٌٕ إْٔج ،ٛر يُاال ٔنكةٍ   اانصةرّ انعيةٕائّٛ ٔقهةخ انةٕوٙ نهعًةبْٛر انضةبئرح خهةف األسة

ٔ     أث ير يٍ اقزؼى خالف يٍ  ْعًةٕا وهةٗ انجرنًةبٌ ْٔةبظًٕا     رجبوّ انًُغقخ انًؼصُخا أيبو انعُةٕف انةتٍٚ نةى ٚزصةدٔا نٓةى 

ٗ ػكٕيةخ ،ٛةر ػفثٛةخ    ِ يٍ ،ٛر انصدنٍٚٛ. ٔٚ رٙ االقزؼبو فٙ أوقبة فيم انجرنًةبٌ نضبنةش يةرح فةٙ انزصةٕٚذ وهة      ءأوضب

فةٙ انعةراق فيةر يةٍ قةدنح انةجاف وهةٗ يٕاظٓةخ انزؼةدٚبد انٕظٕفٚةخ أيبيٓةب            نٛجٍٛ أٌ انُظبو انيٛبسٙ ا يٍ انزكُٕقراط
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ثبسزًران انزقيٛى انغبئرٙ نهكزم انيٛبسٛخا فبنجاف يعظًٓب رقة  خةبنج سةٛغرح انؼكٕيةخ ٔانخةٕف األزجةر اٌٜ ْةٕ رة صٛر         

 3. ن  وهٗ انًُغقخ ث سرْب

ٍ ا ٚٓةدف انزررٛجةبد األيرٚكٛةخ ُْةب     انعراق  ٌ يب ٚؼدس فٙ     ٍٛ نألػةداس فةٙ   ٛسةزرارٛع فةٙ نأ٘ ثعةا انكزةبة اال    ٔنكة

وهةٗ ٔظةٕف ػهٛةف وراقةٙ     قبئًةخ  خغخ انةرئٛس األيرٚكةٙ ثةبنا  أٔثبيةب نقزةبل رُظةٛى اندٔنةخ        أٌ ا ٔفظبعرٚط ز انعراق

ٚؼظٗ ثبنًصداقٛخ ٔٚضغه  ثدٔن فعبل وهةٗ األن  ٔٚزًضةم فةٙ نئةٛس انةٕزناء انعراقةٙ ػٛةدن انعجةبف٘ا ٔخةال األٚةبو           

بظٛخ زبَذ اففانح األيرٚكٛخ يزربئهخ  زاء ْةتِ انيةرازخ انًًٓةخا ٔ نة  وهةٗ انةر،ى يةٍ االظةغراثبد انيٛبسةٛخ          انقهٛهخ انً

ؼجب يةٍ انيةكٕ  انخغٛةرح رخةٛى اٌٜ وهةٗ ْةتا انزرةبكل ٔزةتن  وهةٗ          أٌ س ة ٔأظبف قةبئا ا  ااٜختح فٙ انزُبيٙ فٙ ثغداف

عةراق ثعةد اقزؼةبو انًزظةبْرٍٚ نًجُةٗ انجرنًةبٌ انعراقةٙ ٚةٕو         ان ٙخ فة اسزرارٛعٛخ اففانح األيرٚكٛخ نقزبل رُظةٛى اندٔنة  

أيس انيجذ ٔافواٌ وٍ فر  ػبنخ انغٕانئ فةٙ ثغةداف. ٔأشةبند  نةٗ أٌ انيةؤال انةرئٛس انةت٘ ٚغةرح َريةّ اٌٜ وهةٗ           

انًيؤٔنٍٛ األيرٚكٍٛٛا ْٕ يب ا سةٛؼدس   ا فيةم انعجةبفٖ فةٙ انيةٛغرح وهةٗ االظةغراثبد انزةٙ رعزةبح ثغةدافا ْٔةٕ            

ٌ  “ؼٕن نئٛس فٙ انقزبل ظد رُظٛى اندٔنخ. ٔ زرد أٌ انرٕظٗ انزٗ رعةى انعبصةًخ انعراقٛةخ رة رٙ ثعةد زٚةبنح       ي ” ظةٕ ثبٚةد

َبئت انرئٛس األيرٚكٗ انزٗ زبَذ رريٗ نزٓدئةخ االظةغراثبد انيٛبسةٛخ ٔيٕاصةهخ انًعرزةخ ظةد رُظةٛى اندٔنةخ. ٔربثعةذ          

غةداف ٚةٕو انخًةٛس انًبظةٙا ٔصةف ييةؤٔل زجٛةر ثةبففانح          َّ فٗ انٕقذ انت٘ زبَذ رقزةرة فٛةّ عةبئرح ثبٚةدٌ يةٍ ث     

األيرٚكٛخ زٚبنح َبئت انرئٛس األيرٚكٙ انزٙ أػبعذ ثٓةب انيةرٚخ قجةم ٔصةٕنّ ث َٓةب انيةف نًةدٖ انضقةخ انزةٗ َضةعٓب فةٙ            

 4نئٛس انٕزناء انعجبفٖا.

ٙا انؼةبنٙ ألَٓةبا أٔالا          َعؼةذ فةٙ زيةر انغةٕق األيُةٙ       عثدد انُقهخ األخٛرح ٔز َٓب اَقةاة وهةٗ انُظةبو انيٛبسةٙ انعراقة

نهًُغقخ انخضراءا ٔأوغذ ثتن   َةتاناا خغٛةراا نهيبسةخ انعةراقٍٛٛ فةٙ أٌ أسةٕانْى انزةٙ اػزًةٕا خهرٓةب يةٍ انعًٓةٕن            

ظةبو انيٛبسةٙ وهةٗ انًؼة ا ألٌ انقةٕٖ انيٛبسةٛخ انًًضهةخ نألػةفاة فةٙ          نكَٕٓب ٔظعذ انُ عٓبا ٔصبَٛباانعبو فقدد صاػٛز

                                                           
3
 . 0202 حزٌران 0 النشر تارٌخ ، تاٌمز ،نٌوٌورك اسطنبول من ارانجو وتٌم بغداد من الجوٌش وعمر حسن فالح سٌاسٌة، مسرحٌة بغداد فً الخضراء المنطقة اقتحام 
4
 .0202 حزٌران 00 النشر تارٌخ ، نت العربٌه ،وثائقً تسمٌته وأسباب المكان إختٌار خفاٌا الخضراء المنطقة 



 
 
 
 
 
 
 

ٙا انًجبشةرا ٔصبنضةبا     انجرنًبٌ صبند رؼذ رٕظٛٓٓةب أصةبث  االرٓةبو ففانح انهعجةخ انيٛبسةٛخ انعراقٛةخ يةٍ         عانضةغظ انيةعج

٘ا قبسى سهًٛبَٙ  . ٚراٌا ٔ ن  يٍ خال انيعبناد انزٙ نفعذ ظد عٓراٌ ٔنظهٓب انقٕ

أٌ اَدفبوخ ظًةبْٛر انصةدن  نةٗ انًُغقةخ انخضةراء ٔانجرنًةبٌ ٔاوزصةبو انُةٕاة ٔرًةرفْى ٔانرٕظةٗ انزةٙ            نكٍ انؼقٛقخ 

رعٛيٓب ثغداف )ن،ى يب  زرَةبِ خَرةبا( ْةٙ أقةم ثكضٛةر يةٍ اَقةاةا ٔال ًٚكةٍ أٌ ريةكام خرٔظةبا ػقٛقٛةبا وهةٗ انُظةبو              

ٕيةةخ ركُةةٕقراط خبنظةةخ وةةٍ انًؼبصصةةخ انيٛبسةةٙ انعراقةةٙا ٔشةةعبنارٓب ظةةد انريةةبف ٔ ٚةةراٌا ٔعهجبرٓةةب نزيةةكٛم ػك

انيٛبسٛخا ْٔعٕيٓب وهٗ انرئبسبد انضاسا ردخم زهآةب فةٙ ثةبة نفة  انيةقف انيٛبسةٙ نًغبنجةبد انصةدن ٔظعهةّ انةرقى           

 5.األصعت فٙ انًعبفنخ انعراقٛخ

   ّ ٛافح زجٛرح ْٙ رُبقضةبرّ انيٛبسةٛخ ٔوضرارة ِ ٔ .ٚزًزا  انصدن ثً ٛاخ انًةتزٕنح انزةٙ ال ُٚةبفس      ْةت انصةدن وهٛٓةب   انٕظةع

٘  »أػد يٍ انيٛبسٍٛٛ انيةٛعخ اٜخةرٍٚ فةحٌ ػرززةّ انعيةكرٚخ       ٛاةخ      « ظةٛإ انًٓةد ارًٓةذ ثعةدف يةٍ األفعةبل افظراي

ٛا ٔاوخانغبئر ٜ  خ انًر ٜ   ٜناح ظؼٛزٓب يئةبد ا ف يةٍ انًغةدٔنٍٚ ٔانًعزقهةٍٛ ثةدٌٔ أسةجبة سةٕٖ       ٜف يةٍ األثرٚةبء ٔيئةبد ا

ر ثبنخغر فقبيةذ ثةبنُفٔح يةٍ فٚبنْةب قيةرا ػزةٗ اسةززت األية         ذخرٖ انزٙ أػيضٛر يٍ األقهٛبد األأَٓى يٍ أْم انيُّ ٔانك

ٜ ٛة   نقبفح انًرظعٛبد انيٛعٛخ صةى ظ  خرٍٚ يةٍ انغٕائةف األخةرٖ نزكًهةخ يعبفنةخ انزٕافة  ٔانزصةبنغ انةٕعُٙ وهةٗ          ثةب

يةٍ   حال  ناف ًٚضهةٌٕ   انؼكةى فةٙ انعةراق ٔنكةُٓى ال     حفان يٍ ٚدوٌٕ أَٓةى ًٚضهةٌٕ انيةُّ فةٙ      انديبء ٔانؼقٕق ٔيٍ ثُٛٓى

 6انخضراء . خانيكهٙ نكم األعراف فاخم انًُغق وبفح انزٕازٌء ثٓى نًصبنغ انًرػهخ انؼبنٛخ ٔفظب

 وةبو  انؼةرة انغبئرٛةخ  قجةم   افٚراَٛةخ انزةٙ قضةٗ فٛٓةب سةُٕاد يخزجئاةب       ٌ انصدن زبٌ ٚقٛى فٙ يدُٚخ قةى  أٔٚضبف  نّٛ   

انؼةر  انضةٕن٘ أٔ    حٚراَٛةّ يزًضهةخ ة ) قبسةى سةهًٛبَٙ ( أٔ قةبف      ٕز ٔثعدْب فكٛف ٚعقم أَّ ٚقةٕو ثًٓبظًةّ نية    3112

 .يًةةةةٍ ٚعًهةةةةٌٕ ثزيةةةةكٛارٓى ثبنزعةةةةبٌٔ يةةةة  يقزةةةةدٖ انصةةةةدن ٔسةةةةراٚبِ   (قةةةةد   )فٛهةةةة 

ٍا ربنٚخةّ ْةتاا انةت٘ ٚععهةّ يؼةم         أظًبم انقٕل  ٙا ٔنكة ٛازّ زةفوٛى شةٛع رٓةبو أَةّ ٚيةعٗ    اٌ عًٕح انصدن ٚزعبٔز ٔظع
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 .0202 نٌسان 02 نٌوز، السومرٌه وثائقً العراق، تقسٌم ببدء إٌذان كدولتٌن والسنة الكرد معاملة على الكونكرس تصوٌت: الفوادي حٌدر الوطنً التحالف عن النائب 
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 .0202 حزٌران 0 النشر تارٌخ نت، القوش ،موقع خلٌل صائب ثالث، دوٌالت بلدهم لتقسٌم الكونغرس توجه ٌرفضون عراقٌون 



 
 
 
 
 
 
 

ٕاصةٕا ثخديةخ االػةزال األيرٚكةٙا أٔ          اأ٘ ييرٔم ٔعُٙ ٚخرج ثبنعراق يةٍ   نزربف وهٗنا ألزيةبد زضٛةراا وةٍ أقراَةّ يًةٍ ره

ٛاخ انًجبشرح فٚراٌا ٚخرا أٚضبا يٍ ٔزَّ ػٍٛ رضبف انؼٕافس األخرٖ انزٙ رررجظ ثبسًّ أٔ ثؼرززّ انعيكرٚخ  .ثبنزجع

 

ٙاا  ٛاخ ٔاسعخ ظًٍ انعًٕٓن انيٛع يةب ٚيةًغ نةّ ثًُةبٔناد زجةرٖ ال رصةم  نةٗ ػةدا االَقةاة وهةٗ           اَزفم انصدن يكبَخ شعج

ٛاةخ          ُآب يكاُزّ وجر األٚبو يٍ  رقبٌ انهعت فٙ انًُةبع  انخغةرحا فٓةٕ انٕػٛةد انةت٘ ٚيةزغٛ  أٌ ٕٚاظةّ انًرظع انُظبوا ٔنك

ُاةّا   انيٛعٛخ نهيٛيزبَٙا ٔظًبْٛرِ قبفنح وهٗ يُبزرخ  ٚةراٌ ٔانُظةبو انيٛبسةٙ     ،ةى يُبشةدارّ   ن -نألسةف  -انعراقةٙا نك

ُاخ ٔاألزةرافا ال ٚيةز        ٙا انعةبواا ثًةٍ فةٛٓى انية ٙا     نهعًٕٓن انعراقة ٔنةٛس يةؤْااا    -غٛ  أٌ ٚصةجغ زوًٛةبا فةٕق ة عةبئر

 .7انزٙ عبنت ظًٕٓنِ انقٛبو ثٓب« انضٕنح انكجرٖ»ثبنزبنٙا فَعبز 

ٙ   اظغراثبد ٔايٍ  انعراقشٓدِ   ٌ يب خ األيرٚكٛةخ انزةٙ أنافرٓةب    ٛانيٛبسة انعًهٛةخ  ال َزةبج    وزصبيبد رعصةف ثةبنجاف يةبْ

ٔ     تا انجهد يُت انجداٚخ ٔزبٌ يٍ ظبءنٓ ٔ  د ثٓةى زة فٔاد يزًضهةخ ثة ػفاة  صُٛةخ أ يغبٚةب انخغةظ    ال ْةى   فُٚٛةخ يةب   سٛبسةٛخ أ

نكةٙ  ٔ 3112قزصةبف٘ انزةٙ أوةدد نةّ ظةًٍ خبنعةخ انغرٚة  وةبو         زٙ ٌرًرن يٍ خانٓى زم ييبنٚ  االسزُفاف االاأليرٚكٛخ ان

ٚاب زبٌ الثد يةٍ ا ريزًر وعهخ  َزةفام انيةٛبفح انٕعُٛةخ ٔريةزٛذ انصةف انةٕعُٙ يةٍ خةال         اسزُفاف يقدناد انجاف اقزصبف

نةٗ ركةزاد ٔأقةبنٛى ٚ زةم     انغبئرٛةخ ٔانؼفثٛةخ ٚقةٕفٌٔ انجهةد      ا ثٓةى فصةبنٔا يةٍ خةال رصةرٚؼبرٓى      ْٔؤالء انتٍٚ ظبك

ْى فةٙ انًُغقةخ اسةزًران يصةبنؼٓى     كةبٌ ٔػهرةبك  ٚٔثةتن  رةدٔو نألير   خةر ثعضٓب ثعضٓب ٔٚيزغم فًٕٚيزّ يٍ اَزٓبء اٜ

 ا يٍ أظهٓب . ٔانزٙ ظبك

صبنْةب ٔنكةٍ ػزةٗ    خيةٍ ْةى خةبنج انًُغقةخ انًؼصةُخ ٚعةبَٙ        ًٛخ ظعهذ نٛسقهٛانًضبنثبد انيٛبسٛخ انداخهٛخ ٔاف ٌ   

شةزداف أٔ  اثٛةُٓى ػيةت يبرقزضةّٛ انًصةهؼخ األيرٚكٛةخ افقهًٛٛةخ فةٙ          يةٕن ػٛةش رعةر٘ األ  يٍ ْى فٙ  فاخم أنٔقزٓب  

رخرٛف األزيخ ػزٗ رزؼق  انًصبنغ انًقصٕفح صةى يةٍ ثعةدْب رجةدأ نغةخ انؼةٕان ٔرغٕٚة  انخبسةر يةٍ يعبفنةخ انعُةف            

ٚكٌٕ فٙ عرف انؼم انيٛبسٙ يُكيرا يعجةرا ،ٛةر نا،ةت ػزةٗ ثبرةذ أ،هةت انزؼةٕالد انيٛبسةٛخ ييةٓداا يفٚراةب نزغجٛة             
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 .0202 أذار 7النشر تارٌخ  برٌس، ،المدى"طائفٌا  " العراق تقسٌم على أمٌركا أصرت إذا التٌار فً العسكري الجناح عن" التجمٌد رفع"بـ ٌهدد الصدر 



 
 
 
 
 
 
 

انًصةهؼخ انعهٛةب   ٚركةرٌٔ ثةّ خديةخ     خةر يةب  يةخٕ  ال ًٚضهةَٕٓى ٔخ  أعةراف انُةفام ث  ػزٕاء انخ ٔانًيبٔاح انٕعُٛخ ٔاانعد

 قهًٛٙ ٔاأليرٚكٙ ٔ نٛس يصهؼخ  انجهد انعبيخ.ألصؼبة انقران اف

 ف. وًبن انعجٛد٘ 

 

 

 

 


