
تقريرها  ال�سبت،  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأ�سدرت 
ال�سنوي حلقوق الإن�سان للعام 2016، الذي ي�ستعر�ض 
العامل  حول  دولة   200 يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع 
وانعدام  الف�ساد  انت�سار  اأن  موؤكدة  العراق،  فيها  مبا 
اأ�سعف  العراق،  يف  احلكومي  امل�ستوى  على  ال�سفافية 

�سلطات احلكومة و�ساهم يف تراجع احلريات.
ونقلت و�سائل العالم المريكية عن م�سوؤول كبري يف 
اخلارجية الأمريكية، قوله اإن "اأو�ساع حقوق الإن�سان 
حيث  ال���دول،  بع�ض  يف  حت�سنت  املا�سي  العام  يف 
ن�ساأت حكومات دميقراطية وهذا اأمر اإيجابي"، منوهًا 

باأن "اأو�ساع دول اأخرى تراجعت اأي�سًا".
ترتكز  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  "معظم  اأن  واأ�ساف، 
اإىل  واإ�سافة  احلكومة،  اختيار  على  القدرة  عدم  على 
اأعمال تعذيب  الأمن وحتديداً  جتاوزات من قبل قوات 
معاملة  يف  ومتييز  الق�ساء  اإط��ار  خ��ارج  واإع��دام��ات 
�سد  اجلن�سي  والعنف  عن�رصي،  ومتييز  الأق��ل��ي��ات 
وزير  تاأكيدات  الأمريكي،  امل�سوؤول  وج��دد  الن�ساء". 
�سهادته  يف  طرحها  التي  تيلر�سون  ريك�ض  اخلارجية 
يف  الإن�سان  حقوق  "مركزية  حول  الكوجنر�ض  اأم��ام 

ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية".
يف  العراق  يق�سم  زال  ما  "العنف  اأن  التقرير  واأب��رز 
على  للق�ساء  العراقية  القوات  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت 
الوقت  يف  منتقداً  املو�سل"،  غ��رب  "داع�ض"  تنظيم 
نف�سه "انت�سار الف�ساد وانعدام ال�سفافية على امل�ستوى 
احلكومي، الأمر الذي اأ�سعف �سلطات احلكومة و�ساهم 
من  الأكرب  "الق�سم  اأن  واأو�سح،  احلريات".  تراجع  يف 
ارتكبها  البالد  �سهدتها  التي  الإن�سانية  النتهاكات 
الأقليات  هجماتهم  ا�ستهدفت  الذين  داع�ض  م�سلحو 
باأن  منوهًا  والأطفال"،  والن�ساء  والدينية  الإثنية 
العراقية فتحت حتقيقات حول تلك اجلرائم  "احلكومة 
اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  ُي�سار  نتائجها".  ون�رصت 
يف  الإن�سان  حقوق  عن  �سنويًا  تقريراً  تقدم  الأمريكية 
اإنتهاء كل عام، ومعظم  العراق، عقب  بينها  بلد   200
عن  تتحدث  العراق  يخ�ض  فيما  ال�سنوية  تقاريرها 

ف�ساد وانتهاك للحريات واعتداءات وعنف.

وق��ال الها�سم��ي ان "عنا���رص داع���ض يف ال�ساح��ل 
الأمي��ن وتلعفر٬ وح��دات قتالية اأغلبه��ا حملية من 
اأبن��اء املدين��ة واأريافه��ا جمعتهم دع��وة البغدادي 
يف الت�سجي��ل ال�سوت��ي الذي ب��ث يف ت�رصين الثاين 
٬2016 ف�س��ار هدفهم واح��داً مت�سامنني مع بيعة 
امل��وت٬ وفيه��م م��ن ال�سوري��ني قرابة الثل��ث٬ واأقل 
م��ن الع�رص هم م��ن اجلن�سي��ات الأخ��رى". وا�ساف 
"فالدواع���ض الذي��ن مل يف��روا م��ن ه��ذه اجلغرافية 
يذّكرونن��ا بتل��ك الوح��دات الت��ي مت ح�ساره��ا يف 
معركة الفلوجة٬ وحينم��ا يئ�سوا من النجاة غامروا 
باله��روب على هيئة اأرتال كبرية مت �سحق معظمهم 
بوا�سط��ة �سالح اجل��و". وا�سار اىل ان "ق��ادة داع�ض 
عندم��ا فر�سوا البيعة على �سي��وخ الع�سائر ووجهاء 
واأعيان نينوى٬ كان��وا يعي�سون بوهم اأنهم حتالفوا 
م��ع احلا�سنة ال�سعبية �سد حكومت��ي بغداد واأربيل 
والع��امل٬ وبالتايل هذه احلا�سن��ة التي �ستكون لهم 
درع��ًا وذخرية٬ وقد ا�ست�سعر البغ��دادي يف ت�سجيله 
ال�سوت��ي الأخري هذا الوهم٬ ولذل��ك وبخ اأهل ال�سنة 
يف الع��راق و�ستمه��م؛ لأنه��م نكث��وا العه��د والبيعة 
كم��ا يزع��م٬ وها ه��م وح��دات داع�ض يعي��دون كّرة 
النتق��ام من مدينة املو�سل كم��ا فعلوا يف كوباين 
والرم��ادي". ولف��ت النظ��ر اىل ان "ق��ادة داع�ض يف 
املو�سل يقومون باأقذر مغامرة "الأر�ض املحروقة 
مبعي��ة 800 األ��ف اإن�س��ان" يق��وم به��ا اأي قي��ادي 
داع�س��ي يف جغرافية العراق الت��ي هزموا فيها٬ يف 
زم��ن التحرير وذروة انهياره��م وتقهقرهم"٬ مبينا 
"اأم��ا عن وحدات داع���ض يف احلويجة وتلعفر الآن 
فه��ي جمّرد وح��دات مرابط��ة تنتظر نتائ��ج معركة 
اأحادي��ة  بينه��م  الأدوار  وكاأن  الأمي��ن٬  ال�ساح��ل 

متبادلة
وق��ال "معركت��ا املط��ار والغ��زلين ك�سفتا ع��ن اأن 
الوحدات مل تدر�ض تكتي��كات قوات النخبة العراقية 
ورمبا مل جتد له��ا احللول مع العلم اأن قوات النخبة 
مل تفاجئه��ا ب�ساحة القتال بتكتيك جديد عدا عملية 

اللتف��اف الت��ي قام��ت بها ق��وات ال��رد ال�رصيع ما 
منعهم من ال�سمود طوياًل". واختتم الها�سمي مقاله 
بال�سارة اىل ان "العملي��ات النتحارية لداع�ض يف 
ا�سب��وع كانت مبعدل 4 اىل 5 يوميًا وهذا ما يعادل 
انخفا�س��ًا بن�سبة 75 % ع��ن العمليات النتحارية 
يف مع��ارك ال�ساحل الأي�رص٬ وبح�سب تقارير الداخل 
ف��اإن داع�ض ي�سل��ح وحدات ن�سائي��ة باأحزمة نا�سفة 
يف اأحي��اء املن�س��ور و17 مت��وز٬ وه��ذا موؤ�رص يدل 
عل��ى اإنهاكه ب�سكل كامل بحي��ث يلجاأ اإىل ا�ستهالك 

الن�س��اء بعد ا�ستهالكه املراهق��ني واملعاقني وذوي 
انتحاري��ة  عملي��ات  يف  اخلا�س��ة  الحتياج��ات 

فا�سلة".
ام��ا من الناحية املالية فق��د تو�سلت درا�سة اإىل اأن 
معظ��م م��وارد التنظيم املالي��ة الرئي�سي��ة بالدرجة 
الأوىل تاأت��ي م��ن ال�رصائ��ب والر�س��وم الت��ي كان 
يفر�سه��ا عل��ى املناطق الت��ي ي�سيطر عليه��ا، على 
عك���ض م��ا كان ُي��روج ل��ه م��ن اأن عملي��ات خط��ف 
الرهائ��ن بهدف احل�سول على فدية، وتهريب الآثار 

هي الروافد املالية الأ�سا�سية.
ويف هذا ال�سياق اأعلن مركز درا�سة التطرف العاملي  
يف نهاية فرباير/ �سب��اط املن�رصم اأن قيمة الدخل 
الع��ام لتنظيم داع�ض الرهاب��ي هبطت اإىل الن�سف، 
ب�سب��ب الهزائم امليدانية على الأر�ض بالإ�سافة اىل 
ال�رصب��ات اجلوية التي ي�سددها �سالح اجلو الرو�سي 
النف��ط  م��ن  احليوي��ة  م�س��ادره  ت�سته��دف  والت��ي 
بالإ�ساف��ة اىل خمازن الأ�سلح��ة ومواقع متو�سعه، 
ف�سال عن �رصب��ات جوية م�سابهة يتلقاها التنظيم 

م��ن التحال��ف ال��دويل بقي��ادة الولي��ات املتحدة. 
وبالت��ايل ففقدان��ه للم�ساح��ات الت��ي كان ي�سيط��ر 
عليها تتنا�س��ب طرديا وب�سكل مبا�رص مع التدفقات 

املالية التي كان يحظى بها.
الت��ي حمل��ت عن��وان  الدرا�س��ة،  يف ح��ني ح��ذرت 
الأ�سالي��ب  ا�ستخ��دام  " اخلالف��ة يف تراج��ع" م��ن 
التقليدي��ة يف حتلي��ل الأو�س��اع املالي��ة للتنظي��م، 
ووفق��ا لكري�ست��وف روي��رت فم��ن املمك��ن اأن يوؤدي 
ذل��ك اإىل ا�ستنتاج��ات خاطئ��ة ورمب��ا خط��رة، لأن 
ه��ذا التنظيم يختل��ف ب�سكل جذري ع��ن التنظيمات 
الإرهابية الأخرى من حي��ث البنية التنظيمية ومن 

حيث اأ�ساليب احل�سول على الأموال.
واأو�سح��ت الدرا�سة اأن اجلهود التقليدية يف جتفيف 
مناب��ع متوي��ل ه��ذا التنظي��م لن جت��دي نفع��ا ولن 
يكتب لها النجاح لأن��ه اأقل التنظيمات واجلماعات 
الأجان��ب  املانح��ني  عل��ى  اعتم��ادا  الإرهابي��ة 

وامل�سادر التقليدية يف احل�سول على الدخل.
واأورد بي��رت نيوم��ان، اخلب��ري املتخ�س���ض ب�سوؤون 
الإره��اب، واأح��د اخل��رباء الذي��ن اأع��دوا الدرا�سة اأن 
"الوثائ��ق مثل��ت م�سدرا اآخر مهم��ا لدخل التنظيم 
املمتل��كات  م�س��ادرة  اإىل  بالإ�ساف��ة  الرهاب��ي، 
واإعادة بيع الأرا�سي واملن��ازل وال�سيارات، واأي�سا 

املجوهرات".
فقد انخف�ست م�ساح��ة الأرا�سي التي ي�سيطر عليها 
التنظي��م يف الع��راق ب��ني �سي��ف 2014 ونوفم��رب 
ع��ام 2016 بن�سبة 62 باملئة، بينما تراجعت هذه 
الن�سب��ة يف �سوري��ا بن�سب��ة 30 باملئ��ة. وانخف�ست 
امليزاني��ة الإجمالية للتنظيم اإىل الن�سف تقريبا يف 

غ�سون �سنتني.
وبل��غ حجم ه��ذا النخفا���ض ما ب��ني 970 مليون 
دولر و1.89 ملي��ار دولر يف ع��ام 2014 اإىل ما 
ب��ني 520 ملي��ون دولر و870 ملي��ون دولر يف 

.2016
و�سي�ستم��ر ه��ذا الرتاجع يف الإي��رادات، اإىل اأن يفقد 
التنظي��م الرهاب��ي قريب��ا �سيطرت��ه عل��ى مدين��ة 

املو�سل يف �سمال العراق، اأكرب معاقله.
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بغداد_متابعة

وزير الهجرة: كنا نأمل دورًا واضحًا من األمم 
المتحدة في إغاثة النازحين

الديمقراطي الكردستاني  يدعو حكومتي بغداد وأربيل 
إلى التنسيق النسحاب  قوات الـ pkk من سنجار 

الطرفي: العراق بحاجة إلى دعم دولي بعد 
استخدام داعش الكيمياوي

القانون: مشروع حكومة األغلبية السياسية 
هو الخيار الصائب للمرحلة المقبلة

الجعفري يثمن مواقف الجزائر الداعمة للعراق 
في مواجهة اإلرهاب

العراق  اأن  الطريف  املواطن حبيب  كتلة  النائب عن  اأكد   : نيوز  بغداد_اجلورنال 
باأم�ّض احلاجة اىل دعم دويل للخال�ض من ارهاب ع�سابات داع�ض التي ت�ستخدم 

كل ال�سبل ليقاع اأكرب عدد من ال�سحايا من البرياء.
احلالت  بع�ض  بالم�ض  “ظهرت  اإنه  ال�سبت،  نيوز”  ل�”اجلورنال  الطريف  وقال 
يتم  اللحظة مل  اىل هذه  ولكن  كيمياوية  ا�سلحة  تكون من جراء  ان  ي�ستبه  التي 

التاكيد ب�ساأن هذا املو�سوع من قبل اجلهات الر�سمية واملتخ�س�سة” .
واأ�ساف، “يف حال ثبت هذا املو�سوع فاإن العراق بحاجة ما�سة اىل جهد دويل 
واأممي للق�ساء على داع�ض الرهابي ،لن العراق يقاتل داع�ض نيابة عن العامل”.
وكانت تقارير �سحفية اأفادت اجلمعة املا�سي باأن 12 مدنيًا يف ال�ساحل الي�رص 
ب�سالح  لهجوم  التعر�ض  لأعرا�ض  مطابقة  باأعرا�ض  اأ�سيبوا  املو�سل  ملدينة 

كيماوي يف املعارك الدائرة ل�ستعادة اجلانب المين غربي املدينة من داع�ض.

بغداد_متابعة : ك�سفت كتلة دولة القانون ،ال�سبت، عن حوارات جدية للتوجه نحو 
م�رصوع حكومة الغلبية ال�سيا�سية.

الغلبية  "م�رصوع حكومة  ،ان  له  الزيدي يف ت�رصيح  كامل  الكتلة  وقال ع�سو 
ال�سيا�سية خيار �سائب وهو المثل للمرحلة املقبلة ل�سيما واننا جربنا حكومة 
املحا�س�سة والتي جنى منها العراق الف�ساد وال�سعف يف املجالت كافة �سواء 

المنية او القت�سادية او ال�سيا�سية".
هذا  نحو  للتوجه  ال�سيا�سية  الكتل  م��ع  جدية  ح���وارات  هناك  وا���س��اف،ان 
امل�رصوع،م�سيفًا ان تغيرياً كبرياً ح�سل يف امل�سهد ال�سيا�سي والكتل باتت ترغب 

مبغادرة املحا�س�سة التي ا�سبحت وباًء على ال�سعب العراقي.
ينهك  املحا�س�سة  ا�سا�ض  على  العراق  يف  احلكم  نظام  بقاء  ان  اىل  وا�سار 
الحزاب  بني  وتوزع  املحا�س�سة  وفق  منا�سبها  تدار  التي  الدولة  موؤ�س�سات 
والكتل ال�سيا�سية. ولفت النظر اىل، ان البع�ض ليروق له هذا امل�رصوع كون ان 

م�ساحله �سُت�رصب ويت�رصر.

العراق  انت�سار  ال�سبت،  اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  وزير  عّد   : بغداد_متابعة 
ال�سقيقة  الدول  عن دعم وم�ساندة  بعيداً  "الإرهاب" باأنه مل يكن  يف حربه �سد 
اأعلن نظريه اجلزائري رمطان العمامرة عزمه زيارة بغداد  وال�سديقة، يف حني 

يف املدة املقبلة يف اإطار تعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين.
خارجية  وزير  "التقى  الأخري  اإن   ، بيان  يف  للجعفري  الإعالمي  املكتب  وقال 
يف  الإن�سان  حقوق  جمل�ض  اجتماعات  هام�ض  على  العمامرة  رمطان  اجلزائر 
�سري  ا�ستعرا�ض  اللقاء  خ��الل  "جرى  ان��ه  مبينًا  ة"،  ال�سوي�رصيَّ جنيف  مدينة 
ال�سعبني  م�سالح  يحقق  مبا  تطويرها  و�سبل  العراقية-اجلزائرية،  العالقات 
"داع�ض"  اإىل بحث اجلهود املبذولة يف احلرب �سد ع�سابات  اإ�سافة  ال�سقيقني، 

الإرهابية، وجممل التطورات يف املنطقة".
واأثنى اجلعفري بح�سب البيان، "على مواقف اجلزائر الداعمة للعراق يف مواجهة 
الإرهاب يف املحافل الدول�ية"، لفتاأً النظر اىل انه "علينا اأن نتعاون ونعمل على 
العربية،  العربيَّة من �ساأنها �سيانة امل�سالح  الدول  �سياغة قرارات يف جامعة 

ومواجهة التحديات التي تواجه املنطقة".

سيناريو الفلوجة.. بانتظار داعش في الموصل والعشائر الحاضنة تخلت عن "الخالفة"

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تنباأ الكاتب والباحت 
املتخ�ش�ص ب�ش�ؤون 

اجلماعات اال�شالمية٬ 
ه�شام الها�شمي٬ مب�شري 

تنظيم داع�ص يف ال�شاحل 
االمين من مدينة امل��شل 

اخر معاقله يف العراق 
وهزميته خالل مدة زمنية 

قيا�شية٬ م�شريا اىل 
احتمالية تكرار �شيناري� 
مدينة الفل�جة وقياداته 

التي ما عادت تعرف كيف 
ت�اجه الق�ات املحررة.

بغداد_خاص 

اتهم وزير الهجرة واملهجرين جا�سم حممد اجلاف، 
المم املتح��دة واملنظمات التابعة لها بعدم القيام 
بالواجب��ات املنوط��ة بها جت��اه نازح��ي ال�ساحل 
المي��ن م��ن املو�س��ل، موؤك��داً ان ا�ستم��رار النزوح 
الوت��رية املت�ساع��دة �سي��وؤدي اىل تو�سي��ع  به��ذه 
خط��ة الي��واء والغاث��ة. وق��ال اجل��اف يف بيان ، 
ان "مع��دل الن��زوح اليومي لأهايل امي��ن املو�سل 
جت��اوز الع���رصة الف �سخ���ض، وهذا الع��دد الكبري 

بحاج��ة اىل تاأم��ني م�ستلزمات الي��واء ف�سال عن 
الغذية وامل�ساعدات العينية". واأ�ساف ان، وزارته 
كان��ت تاأم��ل بان تلم���ض دوراً وا�سح��ا وفعاًل من 
منظم��ات المم املتحدة يف عملي��ات اغاثة واإيواء 
نازح��ي امي��ن املو�س��ل وبال�س��كل ال��ذي يتنا�سب 
مع هذه الع��داد الكبرية م��ن النازحني وبال�رصعة 
املطلوبة، ال ان هناك تق�سرياً وا�سحا يف عمل تلك 
املنظم��ات. واأعرب اجلاف ع��ن ، امله يف ان يكون 
للمنظم��ات الن�ساني��ة العاملة يف الع��راق دور يف 

اغاثة النازحني.

طالب��ت كتل��ة احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ست��اين 
واربي��ل  بغ��داد  حكومت��ي  ال�سب��ت،  النيابي��ة، 
 PKK ���بالتن�سي��ق م��ن اج��ل ان�سح��اب قوات ال
م��ن �سنجار، مبين��ة ان تداخل وتع��دد القوات يف 
منطق��ة واحدة �سي��وؤدي بالتاأكي��د اىل احتكاكات 
فيم��ا بينه��م. وقال��ت النائبة ع��ن الكتل��ة ا�سواق 
اجلاف يف ت�رصيح لها، انه “من الطبيعي حدوث 
احتكاكات ب�سبب تع��دد القوات يف منطقة واحدة 

بغياب عام��ل التن�سيق وما حدث م��ن ا�ستباكات 
ب��ني البي�سمرك��ة وقوات حزب العم��ال هو نتيجة 
لغي��اب التن�سيق”. وا�سافت اجلاف، اأن “ما قدمه 
حزب العمال خالل عملية احتالل داع�ض ل�سنجار 
امر ل ميكن ان ننكره ال انه يعد قوة اجنبية وبعد 
انته��اء مهمت��ه كان علي��ه الن�سح��اب اىل مقاره 
ال�سلية”. ودعت اجل��اف حكومتي بغداد واربيل 
 PKK �اىل “التن�سيق والعمل على ابالغ قوات ال
بالن�سح��اب من �سنجار وان احلاجة اليها مل تعد 

�رصوري��ة” .
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