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 حول تقرير موقع ويكيليكسالعراقية كتلة  بيــان
 7202تشرين االول  72بغداد في 

مجموعة ضخمة من الوثائق حول الحرب على العراق، تضمنت معلومات ووقائع خطيرة " ويكليكس"كشف موقع 
حكومية عن حجم ونوع الجرائم الكارثية التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، من قبل قوات االحتالل والقوات ال

وأجهزة النظام اإليراني العدوانية، راح ضحيتها مئات األلوف من العراقيين، حيث كشفت هذه الوثائق قتل مئات 
العراقيين بدم بارد في نقاط التفتيش، وثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان داخل وخارج المعتقالت من قبل 

ت في السجون الحكومية، باإلضافة إلى عمليات القتل والتعذيب جيش االحتالل وتواطئه في الجرائم المماثلة التي حدث
مما يشكل جرائم دولية وفق توصيف القانون الدولي،  واالغتصاب واالختطاف والتهجير ذات الطابع المنهجي المنظم،

 .والتي ال تسقط بالتقادم وال يجوز التنازل عنها
الجنائية لمرتكبيها فأنها تعد شعبها بالتعامل مع هذه  وإذ تشير العراقية إلى خطورة هذه الجرائم والمسؤولية

الملفات الخطيرة من النواحي القانونية والسياسية واإلنسانية وبجدية تامة، لمحاسبة كل من تورط في مثل هذه 
 .الجرائم ضد الشعب العراقي، وإنصاف الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الجرائم

على والمحكمة االتحادية العليا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه وتطالب العراقية مجلس القضاء األ
الجرائم الخطيرة كجهات قانونية مستقلة واجبها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيدًا عن الضغوطات والمجامالت 

 .م البشعةالسياسية، من خالل اتخاذ الخطوات القضائية والقانونية في مسائلة الحكومة عن هذه الجرائ
 كتلة العراقية
 
Statement on WikiLeaks Documents 
 
Baghdad, 27 Oct 2010 
 

Wikileaks has disclosed a large collection of documents on the Iraq war containing grave information 
of incidents including the quantity and quality of the devastating crimes committed against the people of 
Iraq by the Occupation forces, Government forces and the Iranian regime’s agencies, which resulted in the 

deaths of hundreds of thousands of Iraqis. 
These documents revealed the cold-blooded murder of hundreds of Iraqis at checkpoints and serious 

violations of human rights in and outside of Occupation forces detention centres and their involvement in 
similar crimes committed in the government’s prisons. In addition to the systematic murder, torture, rape, 

kidnapping and displacement of innocent victims, which are crimes under international criminal law to 
which limitation and settlement do not apply. 

Whilst Al Iraqiah condemns these crimes and those legally responsible, it promises the Iraqi people 

that it will seriously deal with these accusations in a legal, political and humanitarian perspective, to hold 
to account all those involved in crimes against the Iraqi people and to do justice to the direct victims of 
these crimes. 

Al Iraqiah calls on the Higher Judicial Council and the Higher Federal Court to carry out its 
responsibility in investigating these crimes as independent institutions, whose responsibility is to defend 
the rights of the Iraqi people, disregarding political pressure, through taking the correct legal and judicial 
steps to hold the government accountable for these heinous crimes. 
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