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نين��وى فقدت ن�صف �أقل ّياتها وثلث الإيزيديني غادروا العراق
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انخف�ض ��وا ب�ش ��كل كب�ي�ر خ�ل�ال �سيط ��رة
التنظيم على املحافظة".
ويرج ��ح كنا ،يف حديث خا�ص مع (املدى)
�أم�س ،عودة  %70من النازحني امل�سيحيني
اىل �سه ��ل نين ��وى ،باال�ضاف ��ة اىل ب�ضع ��ة
�أف ��راد م ��ن �أبناء املك ��ون ع ��ادوا اىل مركز
املو�صل.
وك�شف رئي�س كتلة الرافدين"وجود 200
م�سيحي فقط داخل املو�صل� ،ضمن بع�ض
الوظائ ��ف احلكومي ��ة ويف اجلامع ��ات،
مقاب ��ل ع ��ودة  4500عائل ��ة فق ��ط اىل
قرقو�ش".
و�أك ��د النائ ��ب امل�سيح ��ي ع ��ودة ن�ص ��ف
م�سيحيي تل�سقف ،و %25من �أبناء املكون
اىل برطلة وبعي�شقة .ومل يعد �أي م�سيحي
اىل تلكي ��ف وبطنايا"لوقوعهما على حافة
ال�صراع بني بغداد و�أربيل".
وي�ؤك ��د كن ��ا هج ��رة  %20م ��ن م�سيحي ��ي
نينوى اىل خارج البالد.
وكان رئي�س الكني�سة الكلدانية يف العراق
والع ��امل لوي�س �ساكو قد قال ،بعد احتالل
داع�ش للمو�صل ون ��زوح امل�سيحيني منها،
�إن املدين ��ة تفرغ م ��ن امل�سيحيني الول مرة
يف تاريخ العراق.
ويك�ش ��ف رئي�س كتلة الرافدي ��ن الربملانية
عن"�إح ��راق  %40م ��ن من ��ازل امل�سيحيني
يف نين ��وى" ،م�ش�ي�را اىل"تدمري  %70من
منازل م�سيحيي بطنايا ،و %10من منازل
بغديدا" .و�أ�شار اىل تدمري  20كني�سة يف
نين ��وى ،بينه ��ا كنائ�س تاريخي ��ة .وكانت
املو�ص ��ل لوحدها ت�ض ��م نح ��و  30كني�سة
يع ��ود تاري ��خ بع�ضه ��ا اىل ما قب ��ل 1500
�سنة بح�سب رئي�س الطائفة الكلدانية.
وي�ؤكد النائب يون ��ادم كنا ان"امل�سيحيني
العائدين اىل نين ��وى يواجهون �إجراءات
م�ش ��ددة يف ال�سيط ��رات" ،الفت ��ا اىل
ان"بع�ض البلدات امل�سيحية عزلت ب�سبب
النزاع االخري بني بغداد واربيل".

�أدت �سيط ��رة داع�ش على حمافظة نينوى،
لنح ��و ثالث ��ة �أع ��وام اىل انخفا� ��ض ع ��دد
الأقلي ��ات اىل الن�صف ،بني قتلى ونازحني
�إىل املحافظات والجئني خارج البالد.
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ات ر�سمي ��ة ف� �� ّإن ع ��دد
الأقلي ��ات يف نين ��وى ،قب ��ل احتالله ��ا من
داع�ش ،كان بحدود  1.250مليون ن�سمة.
ّ
لكن العدد انخف�ض بعد ذلك �إىل نحو 700
�أل ��ف .و�سج ��ل الع ��دد االخ�ي�ر بع ��د عودة
النازح�ي�ن م ��ن الأقلي ��ات اىل مناطقهم يف
نينوى.
وخ�سر الإيزيديون ،الذين يقطعن معظمهم
ق�ضاء �سنجار ،نح ��و  15الف �شخ�ص بني
قتي ��ل ومفقود ،باال�ضاف ��ة اىل هجرة 100
�ألف اىل خارج البالد.
وتناق�ص ب�شكل كبري عدد امل�سيحيني داخل
مدينة املو�ص ��ل� ،إذ مل يتب � َّ�ق �سوى ب�ضعة
�أ�شخا�ص يعملون يف دوائر حكومية.
كذلك �سجل ال�شبك ،لأول مرة يف تاريخهم،
هج ��رة مئ ��ات العوائ ��ل �إىل �أوروب ��ا بع ��د
�سيطرة داع�ش عل ��ى مناطق تواجدهم يف
�شمال و�شرق املو�صل.
وت�صدر الرتكم ��ان الن�سبة الأعلى يف عدد
نازحي مكون ��ات نين ��وى� .إذ �سجل نزوح
ن�صف مليون تركماين اىل مناطق الو�سط
واجلنوب.
وت�شري الإح�صائي ��ات ،التي ح�صلت عليها
(امل ��دى) من م�ص ��ادر حملي ��ة ،اىل تعر�ض
حوايل ن�صف من ��ازل االقليات يف نينوى
اىل التدم�ي�ر بفع ��ل داع�ش وم ��ا �أعقبها من
عمليات التحرير.
كم ��ا ُدم ��رت �أغل ��ب دور العب ��ادة اخلا�ص ��ة
مبكون ��ات نينوى ،ومت ن�سف �أغلب املراقد
وامل ��زارات ال�شيعي ��ة والكنائ� ��س واملعابد
امل�سيحية والإيزيدية.
وكان داع� ��ش ق ��د �سيط ��ر عل ��ى �أغلب مدن
نين ��وى يف حزي ��ران  .2014وا�ستطاعت
م�صري الإيزيديني
احلكوم ��ة ا�ستع ��ادة كل املحافظ ��ة قب ��ل 5
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،يق� �دّر �صائ ��ب خ ��در،
�أ�شهر.
ال�سيا�سي والنا�شط الإيزيدي ،عدد نفو�س
تراجع عدد امل�سيحيني
مكونه بحدود ن�صف مليون ن�سمة ،كا�شفا
ويق ��ول النائ ��ب امل�سيح ��ي يون ��ادم كن ��ا ع ��ن مقت ��ل � 10آالف �إيزي ��دي �إث ��ر احتالل
�إن"� 150أل ��ف م�سيح ��ي كان ��وا يعي�ش ��ون داع�ش لنينوى.
يف �سهل نين ��وى و� 30ألف ًا داخل املو�صل ،وقال �صائب خدر ،يف حديث مع لـ(املدى)

�أم�س"،هن ��اك  6000خمتط ��ف ،ع ��اد منهم
 ،300فيما هاجر  % 20من الإيزيديني اىل
خارج البالد".
وكان نح ��و � 300ألف �إيزي ��دي قد نزحوا
م ��ن املو�صل و�سنجار ،التي احتلها داع�ش
بع ��د �شهري ��ن م ��ن �سيطرته عل ��ى االوىل،
وهي �أكرب مواطن الإيزديني يف العراق.
و�أ�ش ��ارت �إح�صائي ��ة ملديري ��ة �ش� ��ؤون
الإيزيدي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ستان ،ن�شرت يف
�آب املا�ضي ،اىل �أن احتالل داع�ش ل�سنجار
�أ�سف ��ر ع ��ن"� ١٢٩٣شهي ��د ًا ،وخلف ٢٧٤٥
طف�ل�ا يتيم ًا ،بينهم  220فق ��د كال الوالدين
بعد اختطافهم من داع�ش".
و�أك ��د تقري ��ر املديرية"اختط ��اف 6417
�إيزيدي� � ًا ،بينه ��م  3547ام ��ر�أة ،فيم ��ا عرث
على  3092خمتطف ًا ،ع ��دد الن�ساء ،1102
واالطفال �أكرث من  ."1600و�أكد"اكت�شاف
 43مقربة جماعي ��ة� ،إ�ضافة اىل الع�شرات
من مواقع املقابر الفردية".
ويعتقد النا�شط الإيزيدي � ّأن �أقل من ن�صف
عدد االيزيديني عاد الآن اىل نينوى ،مقابل
�أعداد قليلة جد ًا يف �سنجار.
وت�سببت العمليات الع�سكرية بتدمري %80
م ��ن ق�ضاء �سنجار ،االمر الذي دفع جمل�س
النواب للت�صويت ،يف ني�سان  ،2016على
اعتبارها"مدينة منكوبة".
ويتح ��دث �صائ ��ب خ ��در عن تدم�ي�ر"%90

 داع�ش ت�س َّبب ب� ّأول اغرتاب لل�شبك رغم عودة  %90من نازحيهم
ت�ضم �ألغام ًا ومتفجرات".
ويق ��ول لقم ��ان الر�شي ��دي ،الع�ض ��و
الرتكم ��اين يف جمل�س حمافظ ��ة نينوى،
� ّإن"�أك�ث�ر العوائ ��ل الرتكماني ��ة تنتظ ��ر
رج ��وع اخلدم ��ات اىل الق ��رى وامل ��دن
للعودة".
ويك�شف الر�شيدي ،يف ات�صال مع (املدى)
ام�س ،عن تدمري  %40من منازل الرتكمان
يف تلعف ��ر ،و  %40يف العيا�ضي ��ة ،و%10
يف امللحبي ��ة .و�أ�ش ��ار اىل ن�س ��ب دم ��ار
متفاوت ��ة يف ق ��رى �سهل نين ��وى ترتاوح
بني  20اىل .%30
وك�شفت (م�ؤ�س�سة �إنقاذ الرتكمان) ،وهي
منظم ��ة جمتم ��ع م ��دين معني ��ة مبتابع ��ة
ب�ضحاي ��ا داع� ��ش ،خالل تقري ��ر لها مطلع
الع ��ام احلايل عن"خطف  1200تركماين
�أغلبهم يف تلعفر ،بينهم  120طف ًال ونحو
 450امر�أة وفتاة".
ور�صدت امل�ؤ�س�سة"مقت ��ل  416تركماني ًا
يف نين ��وى و�إ�صاب ��ة � 746آخري ��ن يف
جممل املحافظة".
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من من ��ازل الإيزيدي�ي�ن ،وته ��دمي  25دار ًا
للعب ��ادة خا�صة باملكون"الت ��ي يعاد �إعمار
بع�ضها.
وبح�سب تقري ��ر مديرية �ش�ؤون الإيزيدية
يف كرد�ست ��ان ف ��ان داع� ��ش فخ ��خ �أثن ��اء

احتالله ل�سنج ��ار �أغلب املنازل ،و�أزال 68
مزار ًا ومرقد ًا ديني ًا.
�أم ��ا اال�س ��و�أ بح�س ��ب تقدي ��رات �صائ ��ب
خ ��در هي"البطالة"الت ��ي يع ��اين منه ��ا
الإيزيدي ��ون ،م�ش�ي�را اىل تفاقهم ��ا بع ��د

االزمة االخرية بني االقليم وبغداد.
ويق ��ول النا�ش ��ط وال�سيا�س ��ي االيزي ��دي
ان"بع� ��ض االيزيدي�ي�ن �ضم ��ن االح ��زاب
الكردي ��ة ا�ضط ��روا اىل مغ ��ادرة نين ��وى
والذه ��اب اىل كرد�ست ��ان ،وه ��م ب�ل�ا عمل
الآن" .وي�ؤكد ان ال�سكان يخ�شون"االلغام
والبيوت املفخخ ��ة واليعرفون م�صريهم
بني بغداد و�أربيل".

الرتكمان بال م�ساكن

معبد ايزيدي يف �سنجار

ويف ال�سياق ذاته ،يقدر �أر�شد ال�صاحلي،
رئي� ��س اجلبه ��ة الرتكماني ��ة العراقي ��ة،
ن ��زوح"� 500ألف تركماين"م ��ن نينوى،
وه ��و جمم ��وع ع ��دد �أبن ��اء املك ��ون يف
نينوى.
ويتواجد اغلب الرتكمان يف ق�ضاء تلعفر،
ويبلغ تعدادهم  400الف ن�سمة .ويتوزع
بقي ��ة الرتكم ��ان ب�ي�ن ناحيت ��ي العيا�ضية
واملحلبية يف غرب نينوى.
ويقول النائب ال�صاحل ��ي ،يف حديث مع
(امل ��دى) ام�س ،ان" 800عائلة عادت فقط
اىل نين ��وى ،فيما الق�س ��م االكرب متواجد
يف االقليم وتركيا" ،م�شريا اىل �أن"اغلب
بيوت الرتكمان ما زالت مفخخة واالخرى

الق�� ّوات امل�شرتك��ة تالحق م�س ّلح��ي داع���ش يف وادي حوران

�أكدت وجود مطار
وخمازن �أ�سلحة
حتت الأر�ض  احل�������ش���د ي��ن�����ش��ئ ����س���ات���راً ت����راب���� ّي� ً
���ا مي���ت� ّ
��د م����ن احل�������ض���ر �إىل راوة
بغداد  /المدى
مع ق ��رب اقتح ��ام �آخر معاق ��ل داع�ش
يف ال�صحراء العراقية� ،أن�ش�أت قوات
احل�شد ال�شعبي خندقا و�ساترا ترابيا
ميت ��د م ��ن ق�ض ��اء احل�ض ��ر �إىل ق�ضاء
راوة بطول  160كم.
وتتهي� ��أ الق ��وات امل�شرتك ��ة ملعرك ��ة
�شر�س ��ة يف وادي ح ��وران وبادي ��ة
اجلزي ��رة نظ ��ر ًا لوج ��ود مع�سك ��رات
التنظيم حتت االر�ض ومطار ي�ستغله
وعدد كبري من اال�سلحة.
و�شه ��د هذا الوادي والدة التنظيم يف
الع ��راق .ويه ��دد بقاء داع� ��ش يف هذا
املنطق ��ة الأمن يف الرطب ��ة وهي �أحد
مدن غرب الأنبار.
ويعت�ب�ر وادي ح ��وران �أط ��ول �أودية
الع ��راق ،ويق ��ع يف حمافظ ��ة الأنبار
وميت ��د على ط ��ول  350كيلومرتا من
احل ��دود ال�سعودية �إىل نه ��ر الفرات،
و�ص ��وال �إىل احل ��دود ال�سوري ��ة
الأردنية.
وي�سيطر تنظيم داع�ش على جزء كبري
م ��ن ه ��ذه املنطقة من ��ذ الع ��ام .2014
والت�ضاري� ��س الوع ��رة م ��ع مناط ��ق
ي�ص ��ل عمقه ��ا �إىل  200م�ت�ر� ،شكل ��ت
م�ل�اذا للتنظيم ليُن�ش ��ئ داخلها مراكز
وخمابئ وم�ستودعات �أ�سلحة له.
وتعترب ه ��ذه العملية �آخ ��ر العمليات
التي من املتوق ��ع �أن يعلن يف نهايتها
رئي�س الوزراء حيدر العبادي الهزمية
النهائية للتنظيم يف العراق.

وقال العميد يحي ��ى ر�سول ،املتحدث
با�سم العمليات امل�شرتكة� ،إن"قطعاتنا
طه ��رت  50يف املئ ��ة م ��ن ال�صح ��راء
البالغ ��ة م�ساحته ��ا الكلي ��ة 29000
كيلومرت مرب ��ع" ،م�ؤكد ًا �أن"ال�صفحة
االوىل انته ��ت م ��ن املرحل ��ة الثاني ��ة
لعمليات التطهري و�ست�شرع القطعات
بالتق ��دم لتطه�ي�ر بقي ��ة املناط ��ق
ال�صحراوية ومنها وادي حوران".
و�أ�ض ��اف ر�س ��ول �إن"ال ��وادي عمي ��ق
وي�صل �إىل احل ��دود ال�سورية واملهمة
ه ��ي تدم�ي�ر كل الأوكار واملخاب ��ئ يف
ال�صحراء والوديان و�صوال �إىل ت�أمني

احلدود الغربية للعراق مع �سوريا".
وبد�أت الق ��وات العراقية ،قب ��ل �أربعة
�أي ��ام ،عملياته ��ا الع�سكري ��ة م�سن ��ودة
بف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،لتطه�ي�ر
ال�صحراء الغربية للبالد من داع�ش.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،قالت خلي ��ة الإعالم
احلربي ،يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه ،ان"قطع ��ات اجلي� ��ش وال�شرطة
االحتادي ��ة واحل�شد ال�شعب ��ي ب�إ�سناد
م ��ن ط�ي�ران اجلي� ��ش �أنه ��ت ال�صفحة
االوىل من املرحلة الثانية من عمليات
اجلزي ��رة و�أع ��ايل الف ��رات وجنح ��ت
بتطهري القرى واملناط ��ق الواقعة بني

مناطق جنوب احل�ضر ومناطق �شمال
راوة".
و�أ�ضاف ��ت اخللي ��ة ان"قواتن ��ا البطلة
طه ��رت  175قري ��ة وخم�س ��ة ج�س ��ور
ومعاب ��ر ومط ��ار جني ��ف مب�ساح ��ة
 14100كم."2
و�أ�شارت اخللية اىل �أن القوات"كبدت
الإرهابي�ي�ن خ�سائ ��ر باملع ��دات حيث
دم ��رت  11عجل ��ة حتم ��ل �أحادي ��ة
وخم�س ��ة �صهاري ��ج و 18مركب ��ة
مفخخ ��ة وفج ��رت و�أبطل ��ت �أك�ث�ر
م ��ن  1000عب ��وة نا�سف ��ة ودم ��رت 7
دراجات نارية و 6معامل تفخيخ وما

قوة ع�سكرية قرب القائم � .....أ.ف.ب

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
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عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :
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دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

تزال عمليات التطهري م�ستمرة".
بدوره ��ا �شرعت الهند�س ��ة الع�سكرية
التابع ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ب�إن�ش ��اء
خندق عمالق ميتد من ق�ضاء احل�ضر
يف حمافظ ��ة نين ��وى �إىل ق�ضاء راوة
غربي الأنبار.
وق ��ال بي ��ان لإع�ل�ام احل�ش ��د ،تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،ان"الهند�س ��ة
الع�سكري ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي �شرعت
ب�إن�ش ��اء خن ��دق �ضخ ��م و�سات ��ر �ص ��د
دفاع ��ي بط ��ول  160ك ��م ميت ��د م ��ن
احل�ضر �إىل راوة" .مبين ًا �أن"اخلندق
يه ��دف اىل من ��ع اي عملي ��ات ت�سل ��ل
لداع�ش اىل املناطق املحررة".
و�أو�ض ��ح �إع�ل�ام احل�ش ��د ان"ك ��وادر
الهند�س ��ة الع�سكري ��ة التابع ��ة �إىل
احل�ش ��د �سخ ��رت � 85آلي ��ة يف قاط ��ع
عملي ��ات اجلزي ��رة الغربي ��ة لفت ��ح
ال�سوات ��ر و�إن�ش ��اء الط ��رق الني�سمية
متهي ��د ًا لتقدم القطع ��ات �صوب بادية
اجلزيرة".
ب ��دوره �أك ��د ذو الفق ��ار العار�ض ��ي،
مدير الهند�س ��ة الع�سكرية يف احل�شد
ال�شعب ��ي ،احت ��واء اجلزيرة ومناطق
البادية عل ��ى مع�سكرات حتت االر�ض
ومط ��ار ت�ستغل ��ه ع�صاب ��ات داع� ��ش
االرهابية.
وق ��ال العار�ض ��ي ،يف بي ��ان تلقت ��ه
(املدى) ام� ��س ،ان"العمليات اجلارية
مب�شارك ��ة قطع ��ات احل�ش ��د واجلي�ش
والط�ي�ران ت�سته ��دف قط ��ع خط ��وط
�إم ��داد داع� ��ش ب�ي�ن بادي ��ة حمافظات

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 :

الأنب ��ار و�ص�ل�اح الدي ��ن ونين ��وى
وبادي ��ة دير الزور ال�سورية" .وا�شار
اىل �أن"ه ��ذه املناط ��ق ت�ض ��م مئ ��ات
الق ��رى بجبهة متت ��د بط ��ول  120كم
وعمق  150كم".
وا�ضاف القيادي يف احل�شد �أن"اجلهد
الهند�س ��ي يع� � ّد ال ��ذراع االق ��وى يف
العملي ��ات ك ��ون املناط ��ق املذك ��ورة
حتتوي على مع�سكرات حتت االر�ض
لتخزي ��ن ال�س�ل�اح ومط ��ار و�أودية ال
ت�ستطيع ك�شفها الطائرات".
وتاب ��ع العار�ض ��ي ان"ف ��رق الهند�سة
توا�ص ��ل تطه�ي�ر احل ��دود العراقي ��ة
ال�سورية من منطقة تل �صفوك �شماال
حتى القائم جنوبا بواقع  180كم".
عل ��ى ال�صعي ��د ذات ��ه� ،أك ��د حي ��در
املحم ��داوي ،الناط ��ق با�س ��م الل ��واء
 33يف احل�ش ��د� ،إجن ��از �صفحتني من
عملي ��ات حتري ��ر اجلزي ��رة والبادي ��ة
بتحرير يزيد على  ١٠٠كيلو مرت.
وق ��ال املحم ��داوي� ،أم� ��س� ،إن"قوات
الل ��واء الثال ��ث والثالث�ي�ن �أكمل ��ت
�صفحتني من عمليات حترير اجلزيرة
والبادية بتحري ��ر والتوغل مبا يزيد
عل ��ى  ١٠٠كيلو مرت خ�ل�ال � ٧٢ساعة
فقط".
و�أ�ض ��اف القي ��ادي يف احل�ش ��د
ان"الق ��وات طه ��رت �أي�ض ��ا ع�ش ��رات
الق ��رى ودم ��رت ع ��دد ًا م ��ن مق ��رات
الدواع�ش ومعام ��ل ت�صنيع العبوات
النا�سف ��ة واال�ستي�ل�اء عل ��ى ع ��دد من
العجالت واالعتدة".

�سكرتري التحرير الفني
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املدير الفني

خالد خ�ضري

هجرة ال�شبك

بدوره يقدر النائب ال�شبكي حنني القدو،
ع ��دد ابناء مكون ��ه يف نينوى بـ  200الف
ن�سمة.
ويرج ��ح النائ ��ب ال�شبك ��ي ،يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) ام�س ،ان" %90م ��ن املكون عاد
بع ��د حتري ��ر مناط ��ق تواج ��د ال�شبك يف
نينوى".
وي�ؤك ��د ق ��دو ان"ال�شب ��ك ي�سكن ��ون يف
مناط ��ق �شمال �ش ��رق املو�صل يف تلكيف،
وبع�شيق ��ة ،واحلمداني ��ة ،وبرطل ��ة،
باال�ضاف ��ة اىل النم ��رود الواقع ��ة جنوب
�شرق املو�صل.
ويق ��ول النائ ��ب امل�ش ��رف عل ��ى احل�ش ��د
ال�شبك ��ي"لأول م ��رة يف تاري ��خ املك ��ون
تهاج ��ر  500عائل ��ة اىل �أوروب ��ا" ،كا�شفا
عن"تدمري  %20من منازل ال�شبك ،و�أحرق
داع�ش وجهات اخرى  %50منها".
وك�ش ��ف النائ ��ب ،الع�ض ��و يف التحال ��ف
الوطن ��ي ،ع ��ن تدمري جمي ��ع احل�سينيات
واجلوام ��ع اخلا�صة بال�ش ��ك يف نينوى،
م�ش�ي�را اىل �أن"بع�ضه ��ا مت ��ت ت�سويت ��ه
باالر� ��ض مث ��ل مقام ��ات زي ��ن العبادي ��ن،
والإمام الر�ضا ،واالمام العبا�س".

وا�شنط��ن ِّ
حت��ذر م��ن
�إرغ��ام النازحني على
العودة ملناطقهم
بغداد  /المدى
جددت ال�سف ��ارة الأمريكية يف
بغ ��داد� ،أم� ��س الإثن�ي�ن ،دعمها
لإع ��ادة النازحني اىل مناطقهم
املح ��ررة ،لكنه ��ا ح ��ذرت م ��ن
�إرغ ��ام الأف ��راد عل ��ى الع ��ودة قب ��ل �أن ي�صبح ��وا
م�ستعدين وي�شعرون بالأمان.
وقالت ال�سف ��ارة الأمريكية ،يف بيان تلقته (املدى)
�أم� ��س� ،إنها"ت�ؤك ��د جم ��دد ًا دعم حكوم ��ة الواليات
املتح ��دة لع ��ودة �آمن ��ة وكرمي ��ة وطوعي ��ة للذي ��ن
نزحوا ب�سبب العمليات الع�سكرية الرامية لهزمية
داع�ش".
و�أ�ضاف ��ت ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة انها"تتاب ��ع بقل � ٍ�ق
�شدي ��د التقاري ��ر التي تفي ��د بوجود ح ��االت �إرغام
للنازح�ي�ن على مغ ��ادرة خميمات ومراك ��ز النزوح
يف حمافظ ��ة الأنب ��ار ويف مناطق �أخ ��رى مبا فيها
�أجزاء من �صالح الدين".
وتابع ��ت ان ��ه"يف الوق ��ت ال ��ذي ن�ؤي ��د في ��ه بقوة
مب ��ادرات حكوم ��ة الع ��راق الرامي ��ة �إىل م�ساع ��دة
النازح�ي�ن يف العودة �إىل دياره ��م� ،إال �إننا نرى �أن
ال�سبي ��ل احلقيقي لإجن ��اح هذه املب ��ادرات هو يف
�أن حتظ ��ى باملوافقة الكامل ��ة والواعية من الأفراد
والأ�سر املعنية".
و�أ�ش ��ارت اىل ان"�إرغ ��ام الأف ��راد عل ��ى الع ��ودة
قب ��ل �أن ي�صبح ��وا م�ستعدي ��ن وي�شع ��رون بالأمان
للقي ��ام بذل ��ك يه ��دد م�صاحله ��م و�سالمته ��م ،وق ��د
ي� ��ؤدي �إىل تهجريهم مرة �أخ ��رى ،وعلى ال�سلطات
االحتادية واملحلية �أن ت�ضمن عودة �آمنة وطوعية
للنازحني".
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