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ّ
املمتدة من الرطبة
عمل ّية تطهري يف ال�صحراء
�إىل حدود كربالء

ين�سق
احللف الرباعي ِّ
مالحقة داع�ش على
حدود العراق و�سوريا

الكونغر�س الأمريكي
يدر�س الإبقاء على ق ّواته
يف العراق

ق�����ص��ف ع���راق���ي ي���ط���ارد امل�����س � ّل��ح�ين امل��ن�����س��ح��ب�ين �إىل ال��ب��وك��م��ال

 ترجمة حامد �أحمد

بغداد  /المدى
دخل التحالف الرباعي بني العراق و�سوريا
و�إيران ورو�سيا حيّز التنفيذ بالتزامن مع
االنت�صارات التي حققها اجلي�شان العراقي
وال�سوري يف القائم ودير الزور.
وتق�ت�رب الق ��وات العراقي ��ة وال�سوري ��ة
ب�ش ��كل متزام ��ن عل ��ى جانب ��ي حدوديهما،
يف �سعيهما �إىل �إطباق اخلناق على تنظيم
داع�ش.
وج ��ه الط�ي�ران ال�س ��وري
وم�س ��اء �أم� ��س ّ
غ ��ارات مكثف ��ة عل ��ى مواق ��ع داع� ��ش يف
البوكمال الت ��ي باتت �آخر معاق ��ل للتنظيم
يف �سوريا.
و�أعل ��ن نا�شط ��ون �سوري ��ون ر�ص ��د دخول
�سي ��ارات حتمل عنا�صر م ��ن تنظيم داع�ش
�إىل مدين ��ة البوكم ��ال ال�سوري ��ة قادمة من
ق�ض ��اء القائ ��م .وه ��و م ��ا دف ��ع ف�صائل يف
احل�شد ال�شعبي لإعالن ا�ستعدادها ملطاردة
داع�ش داخل االرا�ضي ال�سورية.
و�أك ��د العمي ��د يحي ��ى ر�س ��ول ،املتح ��دث
با�س ��م قيادة العملي ��ات امل�شرتكة العراقية،
لـ(فران�س بر�س) وجود تن�سيق مع اجلي�ش
العربي ال�سوري.
ونقلت الوكالة عن م�صدر ع�سكري �سوري
قول ��ه �إن"التن�سي ��ق موج ��ود م ��ن غرف ��ة
العملي ��ات امل�شرتك ��ة ال�سوري ��ة الرو�سي ��ة
العراقية الإيرانية يف بغداد".
ومتكن ��ت القوات امل�شرتك ��ة ،يوم اجلمعة،
م ��ن حترير مرك ��ز ق�ضاء القائ ��م احلدودي
بعد �ساعات قليلة من بدء عملية االقتحام.
وق ��ال قائد عملي ��ات حترير غ ��رب االنبار،
الفري ��ق الرك ��ن عبد االم�ي�ر ر�شي ��د يارالله
�إن"قي ��ادة عملي ��ات االنب ��ار نف ��ذت عملي ��ة
نوعي ��ة وا�سع ��ة لتطهري وتفتي� ��ش املناطق
كاف ��ة م ��ن الأنب ��ار باجت ��اه الرطب ��ة وم ��ن
الرطب ��ة باجت ��اه احل ��دود الإداري ��ة ملدينة
كربالء وجميع املناط ��ق املحيطة بالرطبة،
بالتزام ��ن مع اقتحام قواتنا البطلة مناطق
ال�سعدة والكرابل ��ة وح�صيبة التي �أجنزت

املهند�س:
حتـريـر
القائــم
�أنهى وجود
التنظيم يف
العــراق

مقاتل من
مكافحة
الإرهاب يقف
فوق عربته
و�سط القائم..
افب
مهامه ��ا بتحري ��ر كامل مناط ��ق جنوب نهر
الفرات و�إكم ��ال حترير القائ ��م والو�صول
اىل احلدود الدولية".
و�أ�ض ��اف يارالل ��ه ،يف بي ��ان ل ��ه �أم� ��س،
�إن"جمي ��ع قطعات قي ��ادة عملي ��ات االنبار
وف ��وج من �شرط ��ة طوارئ االنب ��ار وح�شد
االنب ��ار وجمي ��ع املديري ��ات وال ��وكاالت
اال�ستخباري ��ة العامل ��ة بالقاط ��ع ا�شرتكت
بالعملية".
و�أ�ش ��ار قائ ��د عملي ��ات غ ��رب االنب ��ار اىل
ان"العملية �أ�سفرت عن تدمري  15مع�سكر ًا
للإرهابي�ي�ن ب�إ�سن ��اد ط�ي�ران اجلي� ��ش
الأبط ��ال ،وتدم�ي�ر � 10أوكار ت�ستخ ��دم
م ��ن قب ��ل الإرهابي�ي�ن ل�شن الهجم ��ات على
الطريق".
و�أو�ضح يار الل ��ه ان"عدد املناطق املحررة

بغداد  /املدى
اعت�ب�ر نائب رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي �أبو
مه ��دي املهند� ��س حتري ��ر مرك ��ز ق�ض ��اء القائم
وال�سيط ��رة على منف ��ذ ح�صيبة احل ��دودي مع
�سوريا بانه"�أق�سى هزمية"حلقت بداع�ش.
وق ��ال املهند�س ،خ�ل�ال لقائه بعدد م ��ن قيادات
الق ��وات الأمني ��ة واحل�ش ��د ال�شعبي"نب ��ارك
للعراقيني مبختلف مكوناتهم و احل�شد ال�شعبي
والق ��وات الأمني ��ة وعوائله ��م الكرمية حترير
مركز ق�ض ��اء القائم ومنف ��ذ ح�صيبة احلدودي
م ��ن �سيط ��رة داع� ��ش" ،م�ش�ي�را �إىل �أن"هزمية
داع�ش اليوم تعترب �أق�سى و�أهم هزمية يتلقاها
منذ بداية تاريخ املواجهة معه".

ت�ضمنت �إعدامات جماع ّية وق�صف
ّ
ّ
املناطق امل�أهولة بال�سكان
بغداد  /املدى
ك�شف تقري ��ر للأمم املتحدة عن انته ��اكات ارتكبها
تنظيم داع�ش ت�صنف �ضمن اجلرائم الدولية طيلة
ف�ت�رة �سيطرت ��ه عل ��ى املو�ص ��ل .وت�ضم ��ن التقرير
�إح�صائي ��ات ب�أع ��داد القتل ��ى وامل�صاب�ي�ن املدني�ي�ن
الذي ��ن �سقط ��وا ج ��راء العملي ��ات الع�سكري ��ة التي
�شهدتها املدينة قبيل االنتهاء من حتريرها.
ووث ��ق التقرير ن�شرته بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
الع ��راق (يونام ��ي) ،ومفو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة
ال�سامية حلق ��وق الإن�سان ،واطلع ��ت (املدى) على
ن�سخة منه� ،إفادات ل�شهود ب�ش�أن عمليات اختطاف
جماع ��ي للمدني�ي�ن وا�ستخ ��دام �آالف الأ�شخا� ��ص
كدروع ب�شرية والق�صف املتعمد للمناطق ال�سكنية
املدني ��ة واال�سته ��داف الع�شوائ ��ي للمدنيني الذين
كانوا يحاولون الفرار من املدينة.
وا�ضاف التقرير ان"عنا�صر تنظيم داع�ش ا�ستخدم
يف مطل ��ع ت�شرين الثاين  ،2016يف بع�ض مناطق
املو�ص ��ل مك�ب�رات ال�ص ��وت للإعالن ب� ��أن املقيمني
يف املناط ��ق الت ��ي حررتها ق ��وات الأم ��ن العراقية
يعت�ب�رون �أهداف� � ًا �شرعية لهم ب�سب ��ب �إخفاقهم يف
القتال �ضد الق ��وات احلكومية" ،الفت ًا اىل ان"هذه

بل ��غ  40قرية ،ومط ��ار الرطب ��ة اجلنوبي،
ومط ��ار الرطبة ال�شم ��ايل ،لتبل ��غ امل�ساحة
الكلية املحررة  20000كم".
وبع ��د يوم م ��ن �إعالن حتري ��ر مركز مدينة
القائم� ،أعلن املر�صد ال�سوري املعار�ض �أنّ
ا�شتب ��اكات عنيفة تدور ب�ي�ن تنظيم داع�ش
من جهة وعنا�صر احل�شد ال�شعبي من جهة
�أخرى على حم ��اور قرب احلدود ال�سورية
العراقية.
وذك ��ر املر�ص ��د ،يف بي ��ان ل ��ه �أم� ��س،
�أن"اال�شتب ��اكات وقعت عن ��د منطقة الهري
احلدودية ،يف الريف ال�شرقي لدير الزور،
بع ��د متك ��ن ق ��وات احل�ش ��د ال�شعب ��ي م ��ن
ال�سيط ��رة على ق�ضاء القائ ��م املقابل ملدينة
البوكم ��ال يف اجلانب ال�س ��وري" ،م�شري ًا
�إىل ان"اال�شتباكات ترافقت مع ا�ستهدافات

و�أ�ض ��اف نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�شعبي"بتحري ��ر مرك ��ز ق�ض ��اء القائ ��م يكون
داع� ��ش قد انته ��ى واقعي ًا يف الع ��راق بعدما مت
دح ��ره من �أه ��م نقطة انطل ��ق منها نح ��و املدن
ال�شمالي ��ة والغربية كاملو�صل والرمادي �صيف
 ،"2014الفتا �إىل �أن"القائم ارتبط ا�سمه دائما
باملج ��رم �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي زعي ��م ع�صابات
داع�ش الإجرامية".
و�أو�ض ��ح املهند� ��س �أن"معرك ��ة القائ ��م �شهدت
تن�سيق ��ا عالي ��ا ب�ي�ن خمتل ��ف �صن ��وف القوات
الأمني ��ة امل�شارك ��ة" ،مبين ��ا �أن"املعركة �سارت
على وفق االهداف املر�سومة التي مت �إجنازها
من قب ��ل القطع ��ات الع�سكري ��ة واحل�شد بفرتة

قيا�سي ��ة رغ ��م الظ ��روف اجلوية ال�سيئ ��ة التي
رافقت العمليات".
ب ��دوره� ،أك ��د املتح ��دث با�سم احل�ش ��د ال�شعبي
�أحمد اال�سدي� ،أم� ��س ال�سبت� ،أن حترير املدن
انعك� ��س �إيجاب ��ا يف ال�سيط ��رة عل ��ى اخلروق
االمنية ،فيما ا�شار اىل ان احل�شد و�ضع خططا
ملالحقة فلول داع�ش يف حوا�ضنه.
وقال اال�سدي ،يف ت�صريح �صحفي ،ان"حترير
املدن انعك�س �إيجاب ًا يف ال�سيطرة على اخلروق
االمني ��ة التي كان ��ت ت�ضرب اغل ��ب املحافظات
العراقي ��ة" .و�أكد"و�ضعنا خططا ملالحقة فلول
داع�ش يف حوا�ضنه ،ملنع عودته اىل اي منطقة
عراقية".

م�ست�شار يف التحالف الدويل يدرب جنود ًا عراقيني..ار�شيف

تقرير للأمم املتحدة :داع�ش ارتكب جرائم دول ّية يف مدينة املو�صل

الفت ��وى ترافق ��ت بحمل ��ة م�ستم ��رة م ��ن الهجمات
نفذه ��ا داع�ش على �شرق املو�صل ،والتي ا�ستهدفت
املدني�ي�ن ب�ش ��كل مبا�ش ��ر" ،مو�ضح� � ًا يف الوق ��ت
ذات ��ه ب�أن"الأ�سالي ��ب املعتم ��دة ت�ضمن ��ت الق�ص ��ف
وا�ستخدام القذائف اليدوية ال�صنع و�إطالق النار
على املدنيني الفارين".
ومتكنت الق ��وات العراقية ،يف مت ��وز املا�ضي من
حتري ��ر مدين ��ة املو�ص ��ل من �سيط ��رة داع� ��ش بعد
ت�سعة �أ�شهر من انطالق عمليات حترير نينوى.
وو َّث ��ق التقري ��ر االممي"مقتل  461مدني� � ًا نتيجة
الغ ��ارات اجلوية خ�ل�ال املرحل ��ة الأك�ث�ر عنف ًا من
الهج ��وم الذي قادت ��ه قوات الأم ��ن العراقية ابتدا ًء
من الـ  19م ��ن �شباط املا�ضي" ،م�شريا اىل انه"يف
كل احلاالت تقريب ًا ،مل ت�ستطع يونامي ومفو�ضية
الأمم املتح ��دة ال�سامي ��ة حلق ��وق الإن�س ��ان حتديد
الطرف امل�س�ؤول عن تنفيذ الغارات اجلوية" .لكن
التقري ��ر َّ
حث على"�إجراء حتقي ��ق �شامل ب�ش�أن كل
�إ�صاب ��ات املدنيني التي يُعنى به ��ا املجتمع الدويل
ون�شر النتائج علن ًا".
ودع ��ا التقري ��ر املجتم ��ع ال ��دويل وجمل� ��س الأمن
و حق ��وق الإن�س ��ان �إىل"التح ��رك من �أج ��ل �ضمان
تقدمي الأ�شخا� ��ص امل�س�ؤولني عن ارتكاب اجلرائم

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

متبادل ��ة بني طريف القت ��ال ،من دون ورود
معلومات عن خ�سائر ب�شرية".
و�أ�ض ��اف املر�صد ال�س ��وري ،بح�سب وكالة
روي�ت�رز ،ان"�ضرب ��ات جوي ��ة ا�ستهدف ��ت
مناطق يف ريف دير ال ��زور ال�شرقي ،قرب
احل ��دود ال�سوري ��ة العراقي ��ة ،بالتزام ��ن
م ��ع ق�ص ��ف مدفع ��ي ط ��ال املنطق ��ة" ،مبين ًا
�أن"الق ��وات العراقي ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي
املرافق لها ،عمدت �إىل ق�صف بلدة الباغوز
الواقعة قبالة مدينة البوكمال على احلدود
ال�سوري ��ة العراقي ��ة ،م ��ا ت�سب ��ب ب�أ�ض ��رار
مادي ��ة ،م ��ن دون ورود معلوم ��ات ع ��ن
خ�سائر ب�شرية".
و�أ�ش ��ار املر�صد اىل دخ ��ول �سيارات حتمل
عنا�ص ��ر م ��ن تنظي ��م داع� ��ش ،قادم ��ة م ��ن
منطق ��ة القائم واملعرب احل ��دودي الوا�صل

�إليه ��ا ،بعد متكن الق ��وات العراقية وقوات
احل�ش ��د ال�شعبي املرافقة له ��ا من ال�سيطرة
على املعرب ،ودخولها �إىل منطقة البوكمال
وباديته ��ا ،على منت �آليات وعربات و�صلت
�إىل مناطق �سيطرة التنظيم فيها.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،قال جعف ��ر احل�سيني،
املتح ��دث با�س ��م كتائب حزب الل ��ه العراق،
�إن قوات ��ه التي تقاتل التنظيم قرب احلدود
مع �سوريا� ،ستقاتل التنظيم �أي�ضا يف بلدة
البوكمال ال�سورية احلدودية.جاء ذلك يف
ت�صريحات �أدىل بها احل�سيني يوم اجلمعة
لقناة امليادين.
و�أ�ض ��اف احل�سين ��ي �أن ق ��وات املقاوم ��ة
العراقية �ست�ش ��ارك يف املعركة �ضد داع�ش
يف البوكم ��ال ال�سورية،لأنه ��ا تق ��ع عل ��ى
احلدود مع العراق.
و�أو�ض ��ح القي ��ادي يف كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه
ان"البوكم ��ال ال�سوري ��ة حت ��ت مرم ��ى
�صواري ��خ الق ��وات العراقي ��ة يف مدين ��ة
القائم ووجود قواتنا على حدود البوكمال
�سيك ��ون حم ��ورا جدي ��دا يف مواجه ��ة
داع�ش".
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د الكولونيل راي ��ن ديلون،
املتح ��دث با�س ��م التحال ��ف ال ��دويل،
�أن"قي ��ادات داع�ش ترتك �أتباعها للموت �أو
للقب�ض عليهم يف تلك املناطق".
وا�ض ��اف ديل ��ون لـ(فران� ��س بر� ��س) ،ان
العنا�ص ��ر الذي ��ن يتمكن ��ون م ��ن اله ��روب
"يختبئ ��ون يف �صح ��راء" وادي الف ��رات
الأو�س ��ط ،الت ��ي كان ��ت على م ��دى �سنوات
خلت مع�ب�ر ًا للتهريب ودخ ��ول الإرهابيني
وغريهم من املقاتلني املتطرفني.

ر�أى م ��اك ثورنب�ي�ري ،ع�ض ��و يف الكونغر�س االمريكي ،بان ��ه قد تكون
هن ��اك �ضرورة للإبقاء عل ��ى تواجد ع�سكري امريك ��ي يف العراق لفرتة
بعد الق�ضاء على داع�ش.
وكان ع�ض ��و الكونغر� ��س االمريك ��ي ق ��د عاد م�ؤخ ��را من زي ��ارة لل�شرق
االو�س ��ط التق ��ى خاللها بالق ��ادة الع�سكريني االم�ي�ركان وبقية منت�سبي
اجلي� ��ش املتواجدين يف الع ��راق �ضمن مهمة التحال ��ف الدويل ملحاربة
داع�ش.
وق ��ال ثورنب�ي�ري ،يف ت�صريح ��ات نقله ��ا موقع قن ��اة ()abc News
اال�سرتالي ��ة� ،إن"هدفنا من الزي ��ارة هو االلتقاء وجه ��ا لوجه مع قادتنا
الع�سكري�ي�ن ومنت�سبي اجلي�ش اي�ضا امل�شرتكني يف املهمة لالطالع على
وجهة نظرهم حول جمريات االمور".
و�أ�ض ��اف"كان م ��ن اال�سهل لن ��ا احل�صول عل ��ى �إيجاز به ��ذه االمور من
البنتاغ ��ون ولك ��ن االلتق ��اء بالق ��ادة واع�ض ��اء املارينز وهم اثن ��اء اداء
مهامهم على االر�ض هناك امر مهم جدا البد منه".
و�أ�ش ��ار ثورنب�ي�ري اىل ان"الع ��راق ي�شه ��د حالي ��ا ف�ت�رة توت ��ر ب�سبب
اخلالف ��ات احلا�صل ��ة بني الك ��رد وحكومة بغ ��داد املركزي ��ة" ،م�ستدرك ًا
بالقول"لقد اجرينا مباحثات ح ��ول كيفية التخفيف من هذه التوترات،
وذل ��ك الن ��ه اذا كان هن ��اك انق�س ��ام بني احلكوم ��ة العراقي ��ة والكرد فان
امل�ستفي ��د الوحيد م ��ن ذلك ه ��و تنظي ��م داع� ��ش" ،م�ؤكدا"امكانية حفظ
االطراف مع ًا �ضمن التحالف".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و الكونغر�س"حلفا�ؤنا مل ينهوا بع ��د احلرب �ضد داع�ش
وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن العمل يج ��ب فعل ��ه و�سنوا�ص ��ل تركيزن ��ا على تلك
املهمة ..النريد ان ننهي املهمة قبل االوان الننا قد غادرنا العراق �سابقا
ب�ش ��كل مبك ��ر االمر الذي ادى اىل ظهور داع�ش ،وله ��ذا انا اعتقد انه من
املهم جدا االبق ��اء على التواجد الع�سكري الذي لدينا الآن ،ونتابع كيف
�ست�ؤول اليه االمور على االر�ض".
وتاب ��ع ثور نب�ي�ري ان"الهدف من الدع ��م والتدريب ه ��و جعل اجلي�ش
العراق ��ي يعتم ��د عل ��ى نف�س ��ه اك�ث�ر يف تنفي ��ذ املهم ��ة" ،م�ؤكدا"امكاننا
م�ساعدته ��م بتوف�ي�ر اال�سن ��اد اجلوي وبع� ��ض امل�ش ��ورة وامل�ضي قدما،
وبه ��ذا ن�ستطي ��ع تقليل الكل ��ف املالية الت ��ي يخ�ص�صه ��ا الكونغر�س مع
حت�سن ادائهم يف الوقت نف�سه".
وك�شف امل�شرع االمريك ��ي ان"الكونغر�س ب�صدد اتخاذ بع�ض القرارات
بخ�صو� ��ص هذه املهم ��ة النه اجلهة املعنية بتخ�صي� ��ص االموال والدعم
له ��ا ،والبحث يف �صيغ ��ة التواجد الع�سكري املطل ��وب تركه يف العراق
لالبق ��اء عل ��ى تراجع االره ��اب وامل�ساع ��دة يف دعم احلكوم ��ة العراقية
لتك ��ون اكرث ا�ستقالال عن اي ��ران ،وهو ما قد ي�ستدع ��ي �ضرورة االبقاء
على تواجدنا هناك لفرتة".
واختت ��م ع�ضو الكونغر� ��س االمريكي بالقول"لدين ��ا م�صالح كثرية يف
الع ��راق والنريد عودة ثالثة لداع�ش ورمبا ن�ضطر م�ستقبال لالبقاء على
ع ��دد اق ��ل من القوات هن ��اك" ،م�شدد ًا"لن نغادر حل�ي�ن الت�أكد من اعتماد
اجلي� ��ش على نف�س ��ه ..انه اخلط� ��أ الذي ارتكبن ��اه اثن ��اء �إدارة الرئي�س
ال�سابق �أوباما".

الدولية كالإبادة واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
احلرب �إىل امل�ساءلة".
وبح�س ��ب التقري ��ر فانه ُقت ��ل ما ال يق ��ل عن 2521
مدني ًا خالل العملية الع�سكرية ،ووقع العدد الأكرب
م ��ن ال�ضحايا يف �أك�ث�ر الأحيان نتيج ��ة الهجمات
الت ��ي نفذه ��ا داع� ��ش ،مب ��ا يف ذل ��ك �إع ��دام 741

�شخ�ص� � ًا ،فيما بلغ ع ��دد امل�صابني بج ��روح 1673
�شخ�ص ًا ،ا�ضافة اىل انت�شال وحدات الدفاع املدين
بقاي ��ا جث ��ث  1.642مدين من حت ��ت الأنقا�ض يف
املو�صل.
ولف ��ت التقرير اىل ان نح ��و  137الفا و� 339أ�سرة
و 824الف ��ا و 34فرد ًا اج�ب�روا على التهجري جراء

نازحون من ناحية الزجنيلي يف املو�صل..ار�شيف

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

العملي ��ات الع�سكري ��ة التي �شهدته ��ا املو�صل قبيل
حتريرها من داع�ش.
وك�ش ��ف التقري ��ر وجود م ��ا اليقل ع ��ن" 74مقربة
جماعية يف املناطق التي كان ي�سيطر عليها داع�ش
يف الع ��راق �سابق� � ًا ،وتفاوتت �أع ��داد اجلثث التي
ُع�ث�ر عليه ��ا يف ه ��ذه الأماك ��ن لترتاوح ب�ي�ن ب�ضع
جثث �إىل الآالف منها على الأرجح".
ودع ��ا التقري ��ر احلكوم ��ة العراقي ��ة �إىل"�ضم ��ان
حماي ��ة املقاب ��ر اجلماعي ��ة و�إىل القي ��ام بالعناي ��ة
الواجب ��ة للحف ��اظ على الأدل ��ة املتعلق ��ة باجلرائم
املرتكب ��ة م ��ن �أج ��ل امل�ساعدة يف حتدي ��د اجلناة"،
م�ش ��دد ًا يف الوقت ذاته عل ��ى �ضرورة"قيام بغداد
ب�إج ��راء حتقيق يف االدع ��اءات ب�ش� ��أن االنتهاكات
والإ�س ��اءات حلقوق الإن�س ��ان التي ارتكبتها قوات
الأمن العراقي ��ة والقوات التابعة لها خالل العملية
الع�سكرية".
كم ��ا دع ��ت بعث ��ة االمم املتح ��دة حكوم ��ة الع ��راق
وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان �إىل"�ضم ��ان �إخ�ض ��اع
اجلرائ ��م املرتكب ��ة ذات ال�صل ��ة بالن ��زاع امل�سل ��ح
الخت�صا�ص املحاكم والهيئات الق�ضائية الوطنية،
وح � َّ�ث العراق عل ��ى �إدخال بع� ��ض التعديالت على
الت�شريع ��ات الوطني ��ة من �أجل من ��ح االخت�صا�ص

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املدير الفني

خالد خ�ضري

يف م ��ا يتعلق باجلرائم الدولية وقبول اخت�صا�ص
املحكم ��ة اجلنائي ��ة الدولي ��ة بالن�سب ��ة �إىل احلال ��ة
املح ��ددة التي يواجهه ��ا العراق ،كخط ��وة فورية،
ومبحاكم ��ة الأ�شخا� ��ص امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن ارت ��كاب
اجلرائم الدولية يف املو�صل".
ونق ��ل البيان عن زيد رع ��د احل�سني ،مفو�ض الأمم
املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان ،قوله انه"خالل
م�س ��ار العملي ��ة لتحرير مدين ��ة املو�ص ��ل ،تع َّر�ض
�آالف املدني�ي�ن النته ��اكات مروع ��ة عل ��ى م�ست ��وى
حق ��وق الإن�س ��ان وجت ��اوزات وا�ضح ��ة للقان ��ون
ال ��دويل الإن�س ��اين" ،م�ؤك ��د ًا �أن"القت ��ل ب�أ�سل ��وب
الإع ��دام بح ��ق املدني�ي�ن واملعان ��اة الت ��ي �أُحلق ��ت
بالأ�س ��ر والتدم�ي�ر غري امل�ب�رر للممتل ��كات �أمور ال
ميك ��ن الت�سام ��ح ب�ش�أنها �أبد ًا يف �أي ن ��زاع م�سلح،
ويج ��ب عل ��ى الأ�شخا� ��ص امل�س�ؤولني ع ��ن ارتكاب
هذه الأعمال �أن ي�س�ألوا عن جرائمهم ال�شنيعة".
بدوره� ،أ�شار ي ��ان كوبي�ش ،املمثل اخلا�ص للأمني
الع ��ام للأمم املتح ��دة يف الع ��راق ،اىل �إن"التقرير
يو ِّثق الأدلة ب�ش�أن ارت ��كاب داع�ش جرائم وح�شية
بح ��ق املدني�ي�ن" ،م�ش ��دد ًا "بالرغ ��م م ��ن �أن داع�ش
اعترب املو�صل بح ِّد ذاتها عا�صمته� ،إال �أنه �سعى يف
الواقع �إىل تدمريها نهائي ًا وعلى نحو متعمد".
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