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 لم یتغیر واقع االنتھاكات التي طالت العراقیین خالل االشھر الستة من السنة الحالیة
الواقع السابق ضمن الحالة نفسھا، بل ان االشھر الماضیة الستة سجلت عددا عن ٢٠١٦

-: أخطر من االنتھاكات تمثلت بالنقاط االتیة

النازحون والمھجرون قسرا:

لقد  تأكد لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان من خالل جوالت اغاثیة وتفقدیة حقوقیة 
الظواھر السیئة التي تستحق الوقوف قامت بھا لمخیمات النازحین ان ھناك الكثیر من 

-:عندھا وتسجیلھا بوصفھا انتھاكات ویمكن اجمالھا بما یاتي 

الكثافة السكانیة في المخیم الواحد اذ ما زالت العدید من العوائل تعیش في غرفة - ١
واحدة تتخذھا مأوى للنوم والطعام ، وھناك عوائل یزید عددھا على سبعة افراد 

.حركون اال ضمن مجال ھذه الغرفة الواحدةال یملكون وال یت

انتشار واضح للعدید من االمراض الجسدیة والنفسیة مع عدم وجود عالجات - ٢
ما تقدمھ المستشفیات الحكومیة في االقلیم من للحاالت الطارئة مع العلم ان 

خدمات لھؤالء النازحین، ضعیف ویحتاج الى االنتظار، مما یضطرھم لمراجعة 
خاصة ، ومن الصعب جدا ان یتمكن مریض منھم اجراء عملیة العیادات ال

.جراحیة لغالء اسعار العملیات التي ال قدرة لدیھم على دفع تكالیفھا

انخفاض وتراجع واضح في النشاطات االغاثیة التي یفترض ان تقدم لھم ، حیث - ٣
العدد بالمئة من ٢٥لم یبق من المنظمات االغاثیة االنسانیة التي تقوم بذلك اال 

االجمالي لھا في السنة االولى من فترة النزوح ، وھذا التراجع انعكس بصورة 
.في تفاقم حاجات النازحین

ال یملك اغلب النازحین والمھجرین قسرا أماالً راسخة بالعودة الى منازلھم - ٤
ومناطقھم التي غادروھا بسبب داعش خاصة مع تضارب المعلومات االعالمیة 

ك المناطق، كما یعانون ایضا من مخاوف ان یتعرضون عن مواعید تحریر تل
النتھاكات جدیدة اذا عادوا الى مناطقھم نتیجة التناقض في التوجیھات ضمن ما 
یعرف بالتجاذب على المناطق المتنازع علیھا، وھناك من یشیر الى ما جرى في 

تصل إذ ال. سنجار بعد مغادرة المجامیع االرھابیة حیث سیطرة البیشمركة علیھا
من سكانھا االصلیین بالرغم من مرور أكثر % ٥نسبة العودة الى سنجار سوى
.من ثمانیة أشھر على تحریرھا
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تعاني مخیمات النازحین والمھجرین قسرا من بطالة وخاصة في اعمار الشباب - ٥
سنة، كما ترتفع النسبة الى معدالت كبیرة بین ٣٥–١٨التي تتراوح بین 

.الفتیات والنساء

توجد في اغلب المخیمات مالعب او اماكن ترفیھ لألطفال وان وجدت فإنھا ال- ٦
تفتقر ألبسط الخدمات ، وقد باتت مشاھد مألوفة ان تجد االطفال والشباب وقد 

.اتخذوا من المساحات الضیقة في المخیمات مجاال للعب فیھا 

ض تعرض عدد من العوائل النازحة والمھجرة قسرا لالبتزاز في اطار عرو- ٧
یقدمھا مھربون على اساس تامین وصول ھذه العوائل الى احد الدول االوربیة 
أو الى الوالیات المتحدة االمریكیة أوالى استرالیا ، وفي ھذا السیاق ایضا تدفق 

.عدد من تلك العوائل على االردن ولبنان بأمل في الھجرة 

ة اعداد النازحین زیاد٢٠١٦سجلت في االشھر الستة االولى من السنة الحالیة - ٨
على ھامش العملیات العسكریة التي جرت في محافظة صالح الدین ودیالى 
واالنبار ، وارتفع العدد الى معدالت غیر مسبوقة في محافظة االنبار بعد تحریر 
الرمادي والفلوجة والخالدیة ، وكانت وما زالت معاناة ھؤالء النازحین شدیدة 

یم كوردستان وعلى اطراف بغداد واطراف حیث تدفق بعضھم على كركوك واقل
محافظة كربالء، وما زال االداء الحكومي أزاء النازحین غیر كاف ان لم یكن 

.معدوما في ھذا الشان 

مازالت قضیة رواتب الموظفین في دائرة صحة نینوى ضمن ممثلتي اربیل - ٩
ودھوك دون حسم بعد ان تم سرقت ھذه الرواتب وضاعت بین اكثر من طرف 

حد وترتبت علیھا اعتقال مدیر صحة نینوى على خلفیة تھمة التالعب بتلك وا
الرواتب ، فضال عن اعتقال اخرین وحسب مصادر مطلعة ان مجموع ھذه 

ملیار دینار ، مع العلم ان القضاء العراقي تولى ھذه ١١الرواتب ھي اكثر من 
ضرورة إسراع القضیة االن والتحقیقات جاریة بشانھا ، وترى منظمة حمورابي 

القضاء في البت بھا النھا تتعلق بحقوق موظفین نازحین الى دھوك واربیل لم 
یتسلموا رواتبھم منذ عدة اشھر ، مع العلم ان ھناك مفارقة مؤلمة ان موظفي 

.صحة نینوى الذین بقوا في الموصل بعد اجتیاح داعش لھا یتسلمون رواتبھم 

االخر مناشدات من نازحین ومھجرین تتلقى منظمة حمورابي بین الحین و- ١٠
قسرا یناشدون فیھا المنظمة التدخل لحسم موضوع مدخراتھم في مصاریف 
الموصل وبغدیدا وتلكیف وسنجار وتلعفر بعد ان سیطرت داعش على ھذه 
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المدن وبدورھا منظمة حمورابي لحقوق االنسان تناشد المنظومة المصرفیة 
تخویل مصارف في اربیل ودھوك العراقیة لحسم ھذا الموضوع من خالل

وبغداد من اجل اتاحة المجال الصحاب تلك المدخرات بسحب ما یحتاجون لھ 
من اموال ھم بامس الحاجة لھا ، مع علم منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان 
ھناك حوكمة الكترونیة للمصارف العراقیة الحكومیة وھناك دفاتر ایداع لدى 

.مدخراتھم اصحاب المدخرات تتضمن اصول

یشكو النازحون االیزیدیون  والمسیحییون من تفاقم االزمة االجتماعیة بینھم - ١١
بعدم اقبال العدید من الشباب الى الزواج االمر الذي تسبب في زیادة تراجع 
اعدادھم ، وسبب ھذه الظاھرة الظروف االقتصادیة القاسیة التي یعیشھا 

.ج االیزیدیون والكلف العالیة لنفقات الزوا

طفال أیزیدیاً ٤٠افادت  مصادر أیزیدیة مھمة لحمورابي بأن ھناك اكثر من - ١٢
كانوا محتجزین لدى داعش قد تعرضوا لعملیات غسل الدماغ، وھم االن مع 
عوائلھم  النازحة التي تتخذ من مخیم شاریا في دھوك مأوى لھم، یتصرفون 

امھاتھم وكذلك مع افراد بنزعات تمیل للعنف واالسالیب االصولیة في التعامل مع 
العوائل االخرى وكانھم ینفذون في ذلك ما دأبت علیھ داعش في النظرة الى 
المراة وما ھو المطلوب منھا ووصفھا بانھا عورة ینبغي تغطیتھا ،  وأكدت تلك 
المصادر أن عوائلھم تدعو الى ما ینقذ اطفالھا من تلك النزعة االصولیة واعادة 

یة من خالل برامج توعیة تعید غسل ادمغتھم من كل ما ترمیم اوضاعھم النفس
لحق بھا جراء بقائھم تحت سیطرة داعش قبل فرارھم ونجاتھم من سطوتھا 

.االرھابیة 

 التفجیرات الدمویة:

التفجیرات الدمویة واعمال العنف والخروقات االمنیة التي استمرار مسلسل
اعنفھا التفجیرات التي طالت  عدة تكررت على مدى الستة اشھر الماضیة وكان من 

مناطق من بغداد ، وكذلك الحال في بعقوبة وكركوك ونقل ناشطون الى منظمة 
حمورابي لحقوق االنسان ان واحدا من االسباب االساسیة لھذه التفجیرات وجود 

خالیا ارھابیة نائمة في داخل العاصمة وبعض المدن العراقیة تتحرك وفق اھداف 
كشفت التفجیرات عن وجود ضعف وتدني في المستوى المھني للذین معینة ، كذلك 

یمسكون بالملفات االمنیة ، بینما اشار ناشطون اخرون الى وجود فساد واضح في 
.االجھزة التي تتولى االمن في ھذه المدن 
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 السجون والمعتقالت:

ئھم نقل اھالي سجناء ومعتقلین الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان ابنا
یتعرضون بین الحین واالخر الى عملیات تعذیب ممنھجة رغم صدور محكومیات 

ضدھم ، وان ھناك اشخاصا من المیلشیات او من عوائل بعض الضحایا یتولون 
تعذیب بعض السجناء على اساس انھم تسببوا بمقتل ابنائھم ، واكثر المعلومات التي 

بعض مواقع التسفیرات مع اشارة وردتنا اشارت الى ما یحصل في سجن الناصریة و
الى عدم وجود برامج منتظمة زمنیا لتامین زیارات العوائل الى ابنائھم السجناء ، 

كما انھ ال توجد داخل تلك السجون حوانیت تؤمن حاجات السجناء ، وحسب 
معلومات اخرى ان بعض الحراس یروجون ألنواع معینة من المخدرات بین 

لة وان بعض ھؤالء السجناء یضطرون لتعاطي المخدرات السجناء مقابل مبالغ طائ
علما ان بعضھم بدون محاكمات منذ عدة تحت ضغط الحالة المأساویة التي یعیشونھا 

.، بل وعدة سنواتاشھر 

 ًالمفقودون والمختفون قسرا:

ما زال ھناك المئات من األشخاص بل واآلالف الذین تعرضوا لالختطاف والتغییب 
ھم حتى االن ولدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان قوائم بھؤالء ولم یعرف مصیر

المختطفین والمغیبین ، وقد فاتحت الدوائر المعنیة بكتب رسمیة لمعرفة مصیرھم اال 
ان اإلجابات التي تلقتھا عن بعض تلك الحاالت اشارت الى انھ ال توجد ایة معلومات 

ات المتوفرة لدى حمورابي فان بشانھم لدى تلك الجھات األمنیة ، وحسب المعلوم
جمیع االیزیدیین والمسیحیین الذین تم اإلبالغ عن اختطافھم واختفائھم بعد احتالل 

داعش لمحافظة نینوى لم یتم الحصول على معلومات مؤكدة عنھم، اما بشان 
المفقودین والمختطفین على ھامش ما جرى في محافظة االنبار خالل األشھر الستة 

ھناك معلومات متضاربة عنھم اذ تفید بعض المعلومات ان میلیشیات األخیرة فان 
مسلحة اقتادتھم الى جھات مجھولة ، في حین قال اخرون انھم من المنتمین الى 

مجامیع داعش وانھم ھربوا الى خارج حدود المناطق التي تم تحریرھا على ایدي 
الناشطین والفاعلین في كما تابعت حمورابي بقلق إختفاء عدد من . القوات المسلحة 

المظاھرات التي إستمرت خالل األشھر الماضیة في وسط بغداد والمحافظات 
العراقیة األخرى من أجل المطالبة بإنھاء الفساد وفضح الفاسدین ومطالبتھم الحكومة 
المركزیة بإجراء االصالحات، إذ الیزال مصیر الناشط جالل الشحماني مجھوالً، اذ 

حمورابي الوصول الى ایة معلومات لتحدید مصیره، وتعرض لم تستطع منظمة 
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ناشطون وإعالمیون الى اإلختطاف والضرب والتنكیل لقمع اصواتھم أزاء كشفھم 
.للفساد ومطالبتھم باالصالحات 

في الوقت الذي تدین فیھ حمورابي ھذه الممارسات المقیدة للحقوق والحریات والتي 
ي كفل حریة التظاھر، ویعد قمعھا إنتھاك لحقوق تشكل خرقاً للدستور العراقي الذ

كما تطالب حمورابي السلطات العراقیة المسؤولة بتوفیر الحمایة الكافیة .اإلنسان
للتظاھرات والوقفات االحتجاجیة السلمیة  ومنع االعتداءات على المتظاھرین 
ومحاسبة مرتكبیھا، كما تكرر مطالبتھا بضرورة الكشف عن أسماء المعتقلین
.والسجناء على خلفیة الرأي وحریة التعبیر وإطالق السراح الفوري لھم كافة 

وفي إقلیم كردستان العراق، أفادت مصادر حمورابي بإختفاء امریكیة من أصل 
في عینكاوا، حیث تفید ٢٠١٦في مطلع  نیسان، وتدعى أماندا جیوفانيعراقي 

میة لشركات إستثماریة نفطیة او أو محا) عمیلة( المصادر أنھا كانت تعمل عرابة 
في تجارة االسلحة تعمل في اإلقلیم ، ویعتقد أنھا خبیرة في التجارة الدولیة، وكانت 

تتعامل مع متنفذین في ھذا المجال ، واالعتقاد السائد وحسب المصادر بأن السلطات 
لتوصل ھي التي قامت باعتقالھا ، ولم تستطع المنظمة ا) االسایش( األمنیة الكردیة 

الى االسباب التي دعت لذلك ، والتأكد من معرفة مصیرھا ، خاصة ان ذویھا 
.واقربائھا یقیمون في الوالیات المتحدة االمریكیة 

 نقص الخدمات العامة والشأن االقتصادي المزري:

یعاني اغلب العراقیین من نقص واضح في الخدمات العامة وخاصة خدمات 
العشوائي للتیار الكھربائي یسیطر على اغلب المدن الكھرباء اذ ما زال القطع 

العراقیة وفي المقدمة منھا بغداد ویلجأ المسؤولون في وزارة الكھرباء الى التبریر 
بأكثر من حجة منھا الصیانة المتكررة، وتذبذب عملیات شراء الطاقة من ایران 

لعوائل لكثیر من وارتفاع درجات الحرارة وكذلك سرقة التیار الكھربائي واستخدام ا
.األجھزة الكھربائیة التي تتطلب المزید من التیار الكھربائي

وبشان اخر تعرضت رواتب الموظفین والمتقاعدین الى استقطاعات كبیرة بذریعة 
ان تدني أسعار النفط اقتضت المراجعة وترشید االنفاق في حین ان ھناك الكثیر من 

استرجاعھا، یضاف الى ذلك ان جمیع األموال المھدورة بسبب الفساد ولم یتم 
إدارات المحافظات أعلنت عن توقف العدید من المشاریع نتیجة عدم وجود تمویل 

.مستمر لھا 
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وترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان اصالح الشان االقتصادي على وفق 
الطروحات التي تروج لھا الحكومة لیست مؤثرة نظرا الن الطبقة الحاكمة ابقت 

الكثیر من امتیازاتھا مما ابھظ ویبھظ میزانیة الدولة العراقیة مع التراجع الكبیر على 
في اسعار النفط ، وھناك دالة اخرى على ضعف االقتصاد العراقي تتمثل بعدم 
وجود ارادة للتحسب واحتماالت االنكماش ، ولذلك تعطلت الكثیر من المفاتیح 

.التنمویة خاصة في المناطق الریفیة 

ع انتھاكات اخرىوقائ:
 كشف ناشطون لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان زاروا منطقة سنجار ان المقابر

الجماعیة ھناك بسبب المجازر التي ارتكبتھا داعش تتعرض للعبث ، وكذلك 
لھجمات الكثیر من الكالب التي تسحب بعض الھیاكل العظمیة للجثث وناشد ھؤالء 

المقابر الجماعیة التدخل للحفاظ على حرمة الناشطون الجھات المعنیة بحمایة 
. جثامین ھؤالء الشھداء ، مشیرین الى ان العبث بتلك المقابر ما زال مستمرا 

 تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان عدد من الشكاوى تفید بان بیوت بلدة تلسقف
خ تعرضت النتھاكات جدیدة بعد اخراج مسلحي داعش منھا اثر اجتیاحھم لھا بتاری

، حیث اكد االھالي سرقة مضخات ضخ المیاه العمالقة من مشروع ٣/٥/٢٠١٦
میاه تلسقف ، وكذلك قسم من المحوالت الكھربائیة حیث تم رفعھا بألیات ثقیلة ، 
اضافة الى حفر شق صغیر فوق االنابیب التي مدت من االبار التي تم حفرھا وادى 

االھالي انھ لم یسمح لھم بتفقد بیوتھم ذلك الى تلف تلك االنابیب ، وتؤكد اتصاالت 
اال بعد عدة اسابیع من طلبات الدخول الى المدینة ویمنع اي مواطن من حمل 

التي تحتوي ) الموبایل ( كامیرات تصویر وكذلك یمنع ایضا حملھم الجھزة التلفون 
.على كامیرات تصویر وذلك لمنع تصویر وتوثیق السرقات واالنتھاكات 

 في الفلوجة لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان عن مشاھداتھم لما جرىافاد نازحون
ترید الھروب من الفلوجة جراء كانتالفلوجة التيعوائلحیث اجبرت داعش 

العملیات العسكریة العنیفة على البقاء، فضالً عن عملیات القتل والبطش التي 
بعض العوائل وقد قامت, مارسھا ھذا التنظیم ضد االبریاء من سكنة الفلوجة

ناحیة الصقالویة آملین ان یستلمھم الجیش العراقي؛ احد الطرق الى بالخروج من 
, لكن الذي حدث ان ھذا الطریق كان مسیطر علیھ من قبل بعض الملیشیات المسلحة

انھم بذریعة, اذ قامت ھذه الملیشیات باعتقال العشرات من الشباب وبعض كبار السن
. لمختصة لغرض التأكد من ھویاتھم ومن موقفھم االمنيالى الجھات اھمسیسلمون

لكن اغلب ھؤالء المعتقلین اختفوا وال یعرف مصیرھم لغایة الیوم؛ وحسب 
انھ تم تصفیة عدد كبیر من ھؤالء بطرق ،المعلومات التي وردت الى حمورابي
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وكل ذلك بدون علم القوات االمنیة المسؤولة ،ودفنھم بشكل جماعي, وحشیة بشعة
.عن عملیات الفلوجة ومحیطھا

الذین فقدوا ولم یعرف مصیرھم لحد وقدمت المصادر ذاتھا اسماء بعض االشخاص 
والنفسي باستخدام واكدت المصادر نفسھا وقوع ممارسات التعذیب الجسدي , االن

الكي بالنار والضرب بالسكاكین والتلذذ بتعذیبھم لیصل في كثیر من االحیان الى حد 
سالم نوري محمود "ي قد یصل لحد الموت كما حصل للمواطن االغماء الذ

" .الزوبعي
اعداد وفیما یلي اسماء بعض المواطنین المفقودین والذین ال یعرف مصیرھم لحد 

- :ھذا التقریر
یاس محمد صالح-١
ثمین یاس محمد-٢
مفید یاس محمد-٣
مجید ھالل مصلح-٤
عماد حبیب صالح-٥
زیاد حبیب صالح-٦
احمد مجید ھالل-٧
محمد یاس محمد -٨

 ان الوضع االجتماعي العام في مخیمات النازحین والمھجرین قسرا ما زال سیئا جدا
وان نقص الخدمات على ما ھو علیھ ، فضال عن انتشار ظواھر انحرافیة واضحة 

ق ذلك الوضع االجتماعي تمثلت في لجوء بعض الفتیات والنساء الى البغاء وفي سیا
منظمة حمورابي لحقوق االنسان ومنظمات اخرى ) ع ر ( ناشدت السیدة المزري، 

( التدخل لمساعدتھا بسبب الظروف المعاشیة القاسیة التي تمر بھا بعد ان رمى 
الطالق علیھا نتیجة مشاكل بین االثنین على ھامش اتھام منھا لھ بانھ ) زوجھا 

انھا ) ع ر ( ات من داخل المخیم وخارجھ ، وتقول السیدة یخونھا مع نساء اخری
مسؤولھ االن عن تربیة ثالثة بنات صغار السن احدھن رضیعة ال یتجاوز عمرھا 
ثمانیة عشر شھرا ، كما تؤكد ایضا انھا تعرضت للضرب عدة مرات على ید 
زوجھا قبل رمي الطالق علیھا وان بعض اثار ھذا الضرب شاخص على جسدھا 

.مات وجروحبكد
 تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان تقریرا من احد الناشطین الحقوقیین االیزیدیین

من سكنة جنوب ١٩٨٩موالید ) میرزا بركات قاسم ( مفاده ان النازح الشاب 
سنجار قریة رمبوسي ، قد تعرض للخطف قرب مجمع شاریا التابع لمحافظة دھوك 

قریة سینا شیخ خضر وحسب معلومات غرب١٦/٦/٢٠١٦ووجدت جثتھ بتاریخ 
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اقرباء للمجني علیھ انھ خرج ومعھ مبلغ من المال لغرض شراء سیارة بعد اتصال 
.ھاتفي تلقاه 

وضمن حملة تھدید  وإختطاف  وتسلیب  متواصل شھدتھا بغداد ومحافظات اخرى ضد 
كات التي الصابئة المندائیین ، سجلت منظمة حمورابي العدید من الجرائم  واالنتھا

:مورست ضدھم وكاألتي 
 تھدید المندائي یوسف عسكر الذي یسكن محافظة دیالى قضاء المقدادیة برسالة

الف دوالر واما تصفیتھ او خطف احد اطفالھ مما اضطره ترك ٢٠ھاتفیة بدفع مبلغ 
وترك القضاء في ٩/٢/٢٠١٦داره والھجرة الى بغداد وقد تم التھدید بتاریخ قریب 

وتم التبلیغ في  مركز شرطة المقدادیة التخاذ الالزم وما تزال ١٥/٥/٢٠١٦
.االجراءات متدنیة

 اختطاف في منطقة الحسینیة في بغداد للصابئي المندائي، جمیل واوالده عامر وفادي
وتم اطالق سراح االب اوال، وابقاء االوالد االثنین عند الخاطفین لجلب االب مبلغ 

سراح االبناء، وقد تم االفراج عنھم بعد إستالم الف دوالر الطالق٧٠قدره 
. الخاطفین الفدیة

 سرقة اربع محالت صاغة من المكون الصابئي المندائي في سوق الصغیر في
منطقة الحسینیة في بغداد وقد تمت السرقة في منتصف لیلة الخمیس على الجمعة 

غ الجھات االمنیة وتم ابال٢٠/٥/٢٠١٦الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل الموافق 
.المسؤولة وفتح تحقیق بالحادث

أسماء الصاغة المتضررین وكمیة المسروقات:-
.ملیون دینار عراقي٥+ كیلوغرام ذھب ) ٧-٥( عدنان صحن تعبان تم سرقتھ من - ١
.فیصل غازي شاطي كسر المحل ولم یتمكن السراق من فتح الخزنة- ٢
.كیلوغرام ذھب٧,٢٥٠علي لفتھ عبد تم سرقتھ - ٣
ملیون ٥+ الف دوالر ١٥٠+ كیلوغرام ذھب ٥,٨٠٠سلیم فرحان داخل تم سرقتھ - ٤

.دینار عراقي
 تم االعتداء على احد المندائیین في سوق الشرطة الرابعة ببغداد بالسب والشتم

عام ٦٥عام على رجل یبلغ من العمر ٢٦وااللفاظ الطائفیة البذیئة من شاب بعمر 
الطائفة مسالمین وال یوجد لدیھم فصول عشائریة تاخذ النھ یعرف جیدا ان ابناء 

حقوقھم في حاالت االعتداء علیھم وال توجد لدیھم اي قوة مسلحة تاخذ بحقھم وال 
یوجد قانون یحمي المكونات الصغیرة من ھكذا تصرفات ھوجاء وقد جرى االعتداء 

.وامام مرأى ومسمع عدد من المندائیین٢٢/٥/٢٠١٦یوم االحد الموافق 
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كما رصدت حمورابي حاالت قتل واختطاف ایزیدیین ومسیحیین وشبك  في مناطق 
:متفرقة من العراق واعتداءات وانتھاكات لعراقیین اخرین وكاآلتي 

 افادت معلومات وردت الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان مقتل المواطن االیزیدي
، وحسب المعلومات ١٤/٥/٢٠١٦یوم السبت ١٩٩٦موالید ) سلیم قاسم خدیدا ( 

وھي قوة كردیة من ) روجھ مھ( نفسھا ان القتل تم على ایدي قوة كردیة تدعى 
.سوریا ، المواطن المغدور سمیر قاسم خدیدا ھو من اھالي قریة خانصور

 وسیم عابد ( افادت معلومات تلقتھا منظمة حمورابي لحقوق االنسان بمقتل االیزیدي
بالرغم من ان عائلتھ دفعت ٢٧/٢/٢٠١٦ل بتاریخ في بغداد بعد ان اختطف وقت) 

.مائتین الف دوالر وھو یسكن حي الجامعة في بغداد 
 رصد ناشط من منظمة حمورابي لحقوق االنسان حادث تعرض المواطن المسیحي )

بالقرب من نقطة تفتیش حي ٣/٤/٢٠١٦الى االختطاف یوم ) لھیب رمزي كلیانا 
مقابل ١٠/٤/٢٠١٦سكران وتم االفراج عنھ یوم الشعب في بغداد ، منطقة محمد

الف دوالر ، وحسب معلومات حمورابي أن المختطف یعمل ) ٩٠,٠٠٠(فدیة قدرھا
سائقا لحساب شركة خاصة تتعاطى نقل المشروبات الكحولیة بین المدن العراقیة 
وفي لحظة اختطافھ كانت ھناك خمس شاحنات أخرى قریبة جدا من الشاحنة التي 

ولم تتوصل المنظمة . قیادتھا ، إال أن الخاطفین لم یكترثوا لھؤالء السائقین یتولى
الى االسباب التي دفعت الخاطفین الى اختیار المواطن لھیب بالذات دون غیره من 

.السواق المتواجدین معھ 

 من أھالي ) محمد طھ جرجیس ( تم قتل المواطن الشبكي ٢٠١٦- ٦-٢بتارخ
ابعة لناحیة بعشیقة من قبل عصابات داعش االرھابیة بحجة عدم الت" باریمة" قریة

بعدم اصحاب الحاصداتامرواقد االرھابیونامتثالھ لتعلیمات الدواعش حیث كان 
، اال ان المواطن المغدور تحدى ذلك وقام بحصد ظھراً العمل بعد الساعة الواحدة

ما ادى الى وقوعھ تحت محصولھ مما اثار غضب الدواعش فتم قتلھ بنیران قناص م
علما ان المغدور كان قد ترك قریتھ ..كان یعمل بھا اطار الحاصدة الزراعیة التي

قریة الفاضلیة اتخذ منباریمة نتیجة تعرض القریة الى قصف یومي بشكل منظم و
.المغدور أب ألربعة أطفال علما ان ، مأوى لھ 

كانونة، بایبوخت، ( وھيتعرض عدد من قرى الشبك اكدت مصادر مضطلعة-
والقصف المتبادل بین القوات في اطار الحرب على داعش)الدراویش، باریمة

، ناھیك عن قصف طائرات المتواجدة في ناحیة زلكان والمجموعات االرھابیة
.التحالف الدولي والذي سبب ھدم المئات من الدور السكنیة في ھذه القرى

 مقر منظمة حمورابي لحقوق ) م ، ق ، ح ، م ( راجعت والدة المحكوم باالعدام
) مغاویر ( االنسان ، وأفادت ان ابنھا تمت محاكمتھ على خلفیة اتھامھ بقتل عسكري 
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، وقد صادقت محكمة التمییز ٢٠١٢، حیث صدر الحكم باالعدام عام ٢٠٠٩، عام 
ا ، وحسب روایة والدتھ ان االعترافات التي ادلى بھ٢٠١٦على الحكم في عام 

ولدھا جاءت تحت ھول التعذیب، وأشارت أیضا الى ان العائلة قدمت طلبا للقضاء 
، وقد ) العسكریین ( اكدت فیھ تعرض ابنھا للتعذیب على ید عدد من األشخاص 

حضر الوالد الى المحكمة وقد تعرض للتھدید الجباره لسحب االتھام ففعل ذلك خوفا 
.على حیاة العائلة

العائلة لم تفقد االمل رغم مصادقة محكمة التمییز على قرار اإلعدام واوكلت محام 
من اجل ذلك ، وحسب ما أفادت بھ والدتھ ان المحامي قابل القاضي مدحت المحمود 
رئیس مجلس القضاء ونقال عن المحامي ان القاضي المحمود وعده بإعادة المحاكمة 

ان امل العائلة ھو بإعادة ) ، ق ، ح ، م م( ، وأكدت والدة المحكوم باالعدام 
المحاكمة مجددا الن االعترافات انتزعت منھ بالقوة ، مشیرة الى ان ھناك تقاریر 
طبیة ایدت حالة التعذیب جزئیا لكنھا لم تصف الحالة كلیا ، وحسب اقوال الوالدة 

.أیضا ان التعذیب الذي یتعرض لھ ولدھا ھو بالكھرباء
العائلة اتصلت بعائلة العسكري المقتول عشائریا فطلبت تلك كما اشارت الى ان

ملیون دینار مقابل التنازل قضائیا عن حقھا ولیس بمقدور ) ١٠٠( العائلة مبلغ 
.العائلة دفع مثل ھذا المبلغ الكبیر 

عندما كان ) م ، ق ، ح ، م ( وحسب معلومات والدتھ انھ تم اعتقال ابنھا المحكوم 
سنة ، وعندما صدر الحكم باالعدام علیھ كان عمره واحد عمره تسعة عشر 

.وعشرین سنة

 أصدر كل من الحزب الوطني اآلشوري وكتلة الوركاء الدیمقراطیة وكیان أبناء
التجاوز على تلقت منظمة حمورابي نسخة منھ جاء فیھ بانھ تم النھرین إیضاحا 

على قرى وأراضي االستیالء والتجاوزاتضمن مسلسل ) ھزارجوت(أراضي قریة 
. في إقلیم كوردستان العراقالمسیحیین

ومع تفاقم األزمة التي استجدت في ملف التغییر الدیموغرافي وتحدیدا في منطقة 
جرت العدید .. ، وفي فترة مخاض ھذه األزمة وحیثیاتھا التي تجاوزت الشھر)نھلة(

جنة خاصة من أفضت إلى تشكیل ل.. من المخاطبات واالتصاالت مع جھات عدیدة
.قبل مجلس وزراء اإلقلیم لمتابعة الموضوع

في برلمان اإلقلیم دور في تقدیم األوراق والوثائق المطلوبة المسیحیینوكان لممثلي 
كون ) ھزارجوت(وقریة ) نھلة(للجنة، كما اقترحوا وكمرحلة أولى البدء بمنطقة 

.التجاوزات فیھا سھلة الحل جدا
المسیحیین في برلمان إقلیم كردستان العراق على الغ ممثلي وبعد فترة وجیزة تم إب

بأن الموضوع معقد جدا وال یمكن حسمھ ، وحسب ما ذكره االیضاح ،من قبل اللجنة
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في مجلس الوزراء، وإن المجلس قد أحالھ إلى رئاسة اإلقلیم والتي قررت البت فیھ 
.وعبر تشكیل لجنة خاصة أیضا

والتقت ).. ھزارجوت(ھذه اللجنة عملھا من قریة ابتدأت٢٠١٦ـ ٤ـ ١٩وفي 
وقد أشارت التنظیمات المسیحیة المشار الیھا في االیضاح المشار بأھلھا ووجھائھا، 

منھا إلى األھالي أصحاب .. ینأن اللجنة كانت أقرب بكثیر من المتجاوزالیھ اعاله، 
یمثل القریة في الحق ووفق مستمسكات ثبوتیة رسمیة، مما حدا بالوفد الذي كان

لالنسحاب، وقد جرت محاوالت الحقة من المسؤولین المحلیین في ناحیة .. التفاوض
، حیث تأكد بأنھم كانوا أكثر مرونة من اللجنة المرسلة )بردرش(وقضاء ) روفیا(

لحل المشكلة برمتھا، ووعدوا األھالي بحل شامل للمشكلة، وما زال األمر معلقا 
.لغایة اللحظة ل متابعة منظمة حمورابي لملف التجاوزات الذي أشار إلیھ ومن خال

تعاني من ) الكلدانیة االشوریة( في تقاریرھا السابقة بأن العدید من القرى المسیحیة 
تجاوزات مماثلة في برواري باال وصبنا وسھل سلیفاني وغیرھا من مناطق دھوك، 

العراق في معالجة وتبین ھناك تلكؤ من السلطات المحلیة في إقلیم  كردستان
.الموضوع أو عدم إكتراث للمسألة بشكل كبیر

 الى انتھاك تمثل بقطع التیار الكھربائي ٢٧/٧/٢٠١٦تعرض اھالي قرى نھلة یوم
عنھم على ید مجامیع كردیة من قریة باكرمان وذلك بعد ان قامت الجرافات التي 

.على اراضي قرى نھلةارسلتھا رئاسة حكومة االقلیم الزالة االبنیة المتجاوزة 
وكانت تلك المجامیع الكردیة قد اغلقت الطریق الرئیسي بوجھ االھالي المسیحیین 

، ولم یستطع ھؤالء االھالي المسیحیین من الدخول الى ٢٦/٧/٢٠١٦ھناك یوم 
.قریتھم اال بعد االستنجاد بالشرطة والسلطات المحلیة المسؤولة

ھلة على ید السلطات االمنیة من الوصول الى وفي ھذا السیاق تم منع اھالي قرى ن
مركز محافظة اربیل للمشاركة في التظاھرة التي كان من المقرر انطالقھا یوم 

الساعة الحادیة عشر والنصف صباحا امام مقر برلمان اقلیم ١٢/٤/٢٠١٦االربعاء 
كوردستان للمطالبة برفع التجاوزات الحاصلة على اراضیھم وایقاف التغییر 

. یمغرافي الذي یتولى االشراف علیھ متنفذون اكراد في تلك المناطق الد

 الى قصف جوي قامت ٦/٥/٢٠١٦تعرضت قریة دوبیري في منطقة نھلة فجر یوم
بھ الطائرات الحربیة التركیة ، حیث أصاب القصف عددا من دور القریة واثار 

جرین قسرا الذین المزید من الرعب في صفوف سكانھا وبعضھم من النازحین والمھ
لجأوا الى تلك القریة بعد احتالل داعش لقراھم ، ومن جملة الدور التي تضررت 

الذي تسكنھ عائلة مسیحیة نازحة من قرقوش تضم سبعة ) احیقار یوخنا ( دار السید 
.اشخاص بینھم خمسة أطفال 
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 على ایدي ٢٧/٦/٢٠١٦الى الضرب واالھانة یوم ) ف ، ت ( تعرض المواطن
یش كركوك ، حیث تم اعتقالھ على خلفیة اسباب واھیة ولمدة یومین قبل اطالق اسا

سراحھ وقد الحظت حمورابي  وظلت اثار الضرب والكدمات  باقیة على اجزاء من 
.جسمھ

االنسان ناشطون أیزیدیون لمنظمة حمورابي لحقوقأكد:

ناحیة - ضاء الشیخانالواقع في قفي مخیم أیسیانوالقاطنینالنازحینقیام عدد من 
منالیومیةة، حیث المعانا٢٤/٦/٢٠١٦نھار یوم الجمعة الموافق بتظاھرةباعذرا

.إرتفاع الحرارة وإنقطاع الكھرباء المستمر
اكثر من مرة في الیومللتظاھراتخروجھمالمتظاھرین كررواویذكر المصدر أن 

الذي یبلغ عدد الخیم فیھ اھرین یحصل أمام إدارة المخیمظوكان التجمع للمتنفسھ،
.من سنجار وبعشیقة وبحزانيأیزیدیة نازحة  تقطنھا عوائلخیمة ٣٠٠٣
االخیرة التي أدت الى التظاھرةنفسھ، كانت الساعة التاسعة من مساء الیوم وفي 

في توفیر الكھرباء لمطالبھمبعض من أعمال العنف نتیجة عدم استجابة ادارة المخیم 
المتظاھرینقام بعض حیثة من موجة الحر والتخفیف من معاناتھم ، الالزم للوقای

الى إدارة المخیم وقد لجأت بكسر زجاج كرفانات االدارة من خالل رمیھا بالحجارة، 
الى المخیم وقامت بتفتیش الخیم جاءتوالتي ) االسایش( التصال باالجھزة االمنیة ا

شاب الزالوا ٣٧دھم بحسب المصدر بلغ عدالذین واعتقال عدد من شباب المخیم 
.یعرف عنھم شیئاً لحد الیوم معتقلین وال

 انھ ھرب من قریة الحاج علي في منطقة حمام العلیل  ) م . م . ق . ع (افاد الناجي
، بعد سیطرت داعش علیھاالى مدینة اربیلنسمةالف ١٥بحدود نفوسھا التي  تبلغ 
أن رلخالص من نیرھم في الھرب منھم من غیایقن أن الحل البدیل ھو اوبعد ان 

جمیعاً، لذلك كان خیار ھمسیقومون بقتلھیعلموا بذلك، النھم إن أحسوا  بھروب
:الھروب على مرحلتین

المرحلة االولى قمت بإخراج العائلة قائال) م . م . ق . ع ( ویمضي الناجي 
ى اربیل ومن ثم أخرج من وصولھم الیقنتان أدواالطفال لوحدھم أول االمر  وبع

قمت بإخراج العائلة ٢٠١٦/شباط/٢٢الذي أبقیتھ معي، ففي یوم ئيأنا وأحد ابنا
واالطفال الصغار بوضعھم بسیارة والتوجھ باتجاه القوات العراقیة، وتوقفت على 

كم منھم وتركتھم لكي یكملوا طریقھم  بأتجاه القوات العراقیة مشیاً على ١٧- ١٥بعد 
حاولت الھرب مع ولدي ٢٨- ٢٧عد وصول العائلة الى ارییل ، وفي یوم االقدام، وب
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مستغالً المطر الغزیر  في تلك اللیلة عبر االنفاق والخنادق التي حفرھا داعش 
.ساعات٥- ٤ح مابین وكخطوط مقاومة لھ، حیث مشینا لمدة تترا

اوالت الجیش أن خروج االھالي لم یعد سھالً بعد مح)م .م . ق . ع ( السید ویؤكد
( العراقي لتحریر مناطق قرى الحاج علي والبالغة تسعة قرى، ھي على التوالي 

، )مركز الحاج علي(خربة جبر، خربة شمام، البو واوي، الدرباس، المحل، الحصیة 
، حیث بدأ الدواعش بمعاقبة أھالي ) الكرامة، العوسجة شرقي، العوسجة غربي 

. قرب لھم حال معرفتھ بھروب أحد أفراد العائلة الھاربین منھ وذلك بإعدام شخص م
كما أوضح أن داعش في الفترة االخیرة  بدأ یقوم باعتقال كل شخص یملك جھاز 

إذا كان غیر منتمي لھ، ومن بین من اعتقل أخ السید عبدالقادر )  موبایل( اتصال 
محمد معید وھو معوق، حیث ا ھ وقبل قبل اربعة اشھر من خروجعتقلالسید عبد

.شھر أرسلوا قصاصة الھلھ تشیر الى اعدامھ بتھمة التخابر مع القوات العراقیة 

ھي قریتي خربة جنوب الموصلالمحررة الوحیدة من قرىىان القرویضیف
البو واوي والدرباس ( الشمام وخربة العبد  فقط وھناك سبعة قرى اخرى ھي 

الزالت تحت ) لعوسجة الغربیة والمحل والحصیة والكرامة والعوسجة الشرقیة وا
سیطرة داعش، وھناك تحصینات مقامة من قبل الدواعش وھي على شكل سواتر 

وخنادق بإتجاه النھر،  والدواعش  لدیھم كمائن في المناطق الزراعیة لمنع ایة 
محاولة یقوم بھا االھالي بالھرب من ھذه القرى باتجاه النھر ومن ثم عبر المناطق 

ل الى قریة خربة شمام الموجود فیھا الجیش، ومن یحاول الھرب الزراعیة للوصو
إمرأتان ( أربعة اشخاصقتلوقدیقوم داعش بقتلھم  أو اسرھم وأخذھم رھائن، 

.لھم في أربیلمجالس عزاءأقیمت قدمن الھاربین المدنیین و) ورجالن

سب تحریر باقي القرى  وبحلالجیش متوقف عن التقدم ویضیف ان المشكلة كون
التعزیزات االمنیة من بغداد، وعن الیة التواصل مع الباقین بانتظارالمعلومات انھم 

أن الكثیر من أبناء المنطقة ھم من ایضافي القرى وعن تحركات الجیش، قال
مقاتلي الحشد،  ومن خاللھم  تصلنا التطورات في الوضع االمني، كما أن ھناك 

.ي كركوك واربیل وبینھم تواصلالكثیر من أھالي ھذه القرى یعیشون ف

انھ لم یخرج من الموصل منذ سقوطھا بید داعش، وكان خروجھ ھو یوم واضاف
االمني  والخدمي والصحي والوضع االجتماعي بشأنمنھا، اما٢٠١٦شباط - ٢٧

، أن السفر كان ممنوعاً وفي حالة تتطلب ذلك، فیجب أن یكون افاد المصدر ذاتھ
حادث ؟ وھو یروي أن أحد أبنائھ بعد االرھابیینقبل أحد الكفیل لسفرك ھو من 

الى مراجعات للمعالجة واحتاجناریة لھ أصیب بكسور وتلف أعصاب، دراجة
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ضمنھم اطباء من ٥من ألكثرمراجعتھخارج الموصل، وأكد ذلك بتقاریر طبیة بعد 
٧٠وبكلفة% ٣٠الذي اكد لھ أن نسبة شفائھ ھي ) محمد ابراھیم السبعاوي(الدكتور

المانیة فقط، وحاولوا معھم كثیراً ولكن الدواعش مستشفیاتالف یورو ومن خالل 
.ھم ھذا معللین ان الرب قادر على شفائھ وھو لیس بأحسن من غیره بطلرفضوا

كما أكد أن أغلب الدواعش في منطقة الحمام ھم من العراقیین، وأن الخط األول  من 
نب من السوریین واللیبیین والتونسیین وفي المستشفیات القادة منھم أغلبھم من االجا

كنا نرى  الصینیین والفیتنامیین وباقي الجنسیات، وھم یتعاملون بااللقاب والكنى 
وأكد  أن . ولیس  بأسمائھم الصریحة، أما أبناء المنطقة فأغلبھم من الخط الثاني 

غرر بھم وھناك من مالالعراقیین المنتمین الى داعش من ابناء المنطقة البعض من
كان لھم جذور مع التطرف والقاعدة قبل داعش ومن بیوتات معروفة في المنطقة ،  

أننا دھشنا بعد سقوط الموصل من ظھور اناس لم نكن )م .م.ق.ع( ویقول السید 
نتوقع منھم التطرف واالنتماء الى داعش، حتى النساء ظھرن وھن منظمات 

وعندما كان یؤتى بأحد ھؤالء النسوة . رجال  وحدھم منتمیات الى داعش ولیس  الو
من الداعشیات مقتوالً كانت الھالھل وتوزیع الحلوى وھن فرحات بذلك ھو ما 

یصدر منھن ولیس البكاء والعویل، الن المقتول شھید بحسب عقیدتھم ومثواه أصبح 
.الجنة 

شداشة القصیرة زیة من حیث الضغط على االھالي بلبس الدخممارساتھم میؤكد انو
واطالق اللحیة والجلد لكل من یخالفھم في ذلك، كما أن علیك حضور الصالة الى 

.الجامع وإال الجلد ھو مصیرك امام المأل

اما وضع النساء لم یكن بأحسن من حال الرجال، فعلیھم لبس الخمار خارج الدار، 
من )النساء(على باب الدار لكي الترى عورة ) الجادر( كما على الرجال وضع 

.خاللھ

، لذلك حواالت مالیةالوضع االقتصادي سیئاً جداً، حیث التوجد رواتب والكما ان 
بعض داعش على تفرضھاتلم یعد ھناك نقد متوفر، كما أن الضرائب التي بدأ

بات لھ تاثیره السلبي الخطیر على ومنھا الكھرباء بشقیھ الوطني والمولدات،الخدمات
عد مرور سنة على تردي وضع الكھرباء، اصبحت الحصة المقررة إذ بحیاة الناس

الف دینار ١٥امبیر للوطني ومثلھ من المولدات  مقابل  دفع مبلغ ٥لكل عائلة ھي 
من خالل لألمبیر الواحداالف دینار دینار الجور المولدة٣للوطني للشھر الواحد و

من ةصاحب الدار بمخالفامبیر فقط لكل عائلة، وإذا مسك٥وضع جوزات بقدرة 
الف دینار ٧٠فإن العقوبة تكون الغرامة امبیر١٠خالل مضاعفة حمل الجوزة الى 
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مع قطع الكھرباء عن الدار، وفي حالة إعادة الكھرباء دون علمھم فإن العقوبة  تكون 
.البأخذ صاحب البیت وھنا یكون المصیر مجھو

بتوقف الزراعة السباب كثیرة )م.م.ق.ع( افاد عن وضع الزراعة واھتمام االھالي و
منھا عدم وجود الكھرباء الیصال الماء الى البساتین والحقول مع شحة المیاه، ولعدم 

وبسبب الوضع االقتصادي السيء . وجود جدوى اقتصادیة في تسویق للمحاصیل 
ى یع سیاراتھم باسعار زھیدة جداً، إذ وصلت االسعار البلالھالي قام العدید منھم ب

..الحقیقیة مع دفع الزكاة من قیمة البیع الى داعشالقیمةخمس 

 ١٩٦٣تولد ) / ا ، ي ، ي ، م : ( الناجیة
)ف ، ح ، ي ، ا ( متزوجة من السید : الحالة اإلجتماعیة 

).الموصل ( في دائرة تسجیل القاصرین موظفة: المھنة 
:أوالدھا 

.١٩٨٩تولد –) ا، ف ، ح ( -

طالبة في مرحلة السادس االعدادي ( ١٩٩٧تولد –) س ، ف ، ح ( -
)العلمي  توقفت عن الدوام بعد احتالل داعش للموصل

وناجح الى طالب في الخامس االبتدائي( ٢٠٠٣تولد –)ع ،  ف ، ح (-
).الصف السادس، توقف عن الدوام منذ احتالل داعش للموصل 

تصف ما جرى لھا ولالخرین بعد احتالل داعش للموصل ) ي ، ي ، م ا ، ( السیدة 
، حیث اشارت الى ان االرھابیین كانوا یجبرون العوائل على تزویج بناتھم 

التدخل الیومي لالرھابیین في الحیاة ) ا ،ف ، ح ( للمسلحین ، كما وصف ابنھا 
كیفیة ھروب الشخصیة للمواطنین واعتبار السروال القصیر مجرد عورة ، اما

العائلة فیتفق افرادھا على ان ھذه العملیة كانت محفوفة بالمخاطر الجسیمة ، وبعد 
سلسلة من االتفاقات تم وضع خطة حیث نقلتھم سیارة تكسي من دارھم الكائنة في 

حي الزھور الى مكان اخر في الموصل وقد اصطحبوا معھم اربعة حقائب فقط 
شخص ١٨شخص فاصبح العدد الكلي ١٤ن فوجدوا ھناك ثالث عوائل اخرى م

صھریج للنفط ( وفي الساعة الثالثة من صباح الیوم الثاني طلب منھم الدخول في
ضمن الجزء السفلي  لحوضھ ومعزول بسقف حدیدي عن جزئھ العلوي كما ) فارغ 

تم تزویدھم بمعلومات باالمتناع عن اي تحرك او حدیث الن نقاط التفتیش التي 
ش كانت تقوم بضرب جسم التانكر بقطعة حدید لتقیس الصدى لھذا نصبتھا داع

وفي العاشرة ) أو الصھریجالسیارة الحوضیة( الضرب وھكذا تحرك التانكر 
( والنصف من مساء الیوم نفسھ وصلوا الى منطقة الدشیشة حیث انزلوا من التانكر 

ث وصلوا حی) باصات صغیرة كیات ( وتم وضعھم في سیارات نقل ) الصھریج 
( الى مدینة الرقة وبعد مبیت لیلة واحدة في احدى ساحاتھا توجھ الجمیع في لوري
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مكشوف الى مدینة المنبج حیث استغرقت الرحلة اربعة ساعات وتم ) شاحنة نقل 
اسكانھم في دار خالیة اذ بقوا فیھا اسبوع كانوا ال یتناولون فیھا غیر الخبز والجبن 

ھایة ھذا االسبوع تم اخراجھم من الدار باتجاه مدینة عزاز والطماطة والخیار وفي ن
مرورا بقریة الراعي والباب وبعد ذلك توجھ الجمیع مشیا على االقدام حیث كانوا 
یحملون امتعتھم على ظھورھم وكان المسیر لیال فقط وفي مكان مكشوف توقف 

الضوء مشیرا كذلالمھرب لیقول لھم ان مھمتي انتھت االن وان علیكم التوجھ نحو 
باصبعھ الى احد االتجاھات ففعلنا الى ان اقتربنا من منطقة الضوء وكان في 

استقبالنا الجیش الحر السوري ، ثم تم التوجھ الى تركیا حیث جرت ستة محاوالت 
من اجل الدخول الى تركیا وكانت المحاوالت تجري لیال وفي كل المحاوالت 

یعیدنا الى الحدود السوریة الى ان تولى مھرب الخمسة كان الجیش التركي یكشفھا و
تركي الذي نجح في ایصالنا الى  بلدة خربة الجوز ثم الى مدینة انطاكیا ومنھا الى 
انقرة حیث استضافنا احد  االقارب في شقتھ وراجعنا السفارة العراقیة ھناك لتامین 

حتى تم وصولنا یوم ٢٥جواز عودتنا الى العراق وقد استغرق انتظارنا في انقرة 
.الى اربیل 

 أفادت معلومات وصلت الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان ھناك عدد من
المواطنین الذین قتلتھم داعش وھم من سكان قریة الحاج علي في ناحیة  حمام العلیل 

: واسمائھم كما یلي 
محمد معید - ١ ي أیلول معوق على كرسي ، أعتقل لیالً في العاشرة والنصف ف/ عبد

من قبل داعش  بوشایة من قبل احد العمالء بتھمة التخابر مع أخرین خارج ٢٠١٥
منطقة سیطرة داعش، حیث شوھدت سماعات الموبایل في إذنھ، وقد توسلنا لدیھم 
بأنھ معوق وھو یتخابر من أجل التحقق من مرتبھ للرعایة، ولكن كل ذلك لم یتشفع 

تشیر ٢٠١٦صة ورقیة في كانون الثاني عام لھم، وبعد أربعة اشھر تم إرسال قصا
. الى إعدامھ من قبلھم

عقید ركن ، أمر الفوج الرابع شرطة محلیة، أخذ من / عیسى عصمان حسین معید - ٢
. ٢٣/١٠/٢٠١٥، وتم تصفیتھ یوم ٢٠/١٠/٢٠١٥قبل داعش بتاریخ 

في ٢٠١٦شرطي ، أخذ من قبل داعش وأعدم  / مثنى عبد الكریم حسین معید - ٣
.لموصل ا

في الموصل ٢٠١٦داعش واعدم عام إعتقلتھشرطي، / علي سعید ھواز معید - ٤
في ٢٠١٥داعش وأعدم عام إعتلقتھشرطي ، / مناضل عبد الواحد حسین معید - ٥

.الموصل 
مقدم متقاعد ، كان على خالف مع الدواعش في أفكارھم / سالم فتحي سرھید - ٦

.والزال مجھول المصیر ، ٢٠١٤في رمضان إعتقلتھ داعشوتصرفاتھم ، 
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.والزال مجھول المصیر ٢٠١٤عام إعتقلتھ داعشمعلم ، / رافع فتحي سرھید - ٧
، أعدم من قبل ) مالزم ثاني ( ضابط شرطة  محلیة/ محمد سعید ھواس معید - ٨

.٢٠١٤داعش عام 
، أعدم  من قبل ) مالزم ثاني ( ضابط شرطة  محلیة/ علي حسن ھواس معید - ٩

.٢٠١٤داعش عام 
داعش بتاریخ إعتقلتھ ضابط شرطة إتحادیة، / براء عیسى عصمان معید - ١٠

.مع أبیھ العقید عیسى عصمان، والزال  مجھول المصیر ٢٠/١٠/٢٠١٥
، ٢٠١٤أیلولإعتقلتھ داعش فيقوات سوات، فيمنتسب/  سعد علي طرفة - ١١

.والزال مجھول المصیر
والزال مجھول ٢٠١٤ب في قوات سواد، أخذ في أمنتسب/ مثني فرج زعیان - ١٢

.المصیر 
:وھم كل من ١٨/٦/٢٠١٦كما تم إعدام عدد من اھالي قریة الحاج علي یوم 

العقید الركن حازم سرحان - ١
عمر حازم سرحان           ولده - ٢
حازم سرحان                إبنتھ - ٣
) زوجة أخ العقید( خطیمة   - ٤

خالل عملیة التحریر االخیرة عليج الحاقریةھؤالء أعدموا بعد محاولة ھروبھم من
بإتجاة قوات الجیش  ھرباً من داعش، حیث تم مسكھم من قبل الدواعش وتم تنفیذ أمر 

.االعدام بھم وتركت جثثھم من غیر دفن 
:لنفس السبب  وھم كل من ١٥/٦/٢٠١٦كما تم إعدام ثالث مدنیین أخرین في یوم 

صالح حمودات حسون     - ١
مثنى عبد طعمة - ٢
حسن أحمد خلیل  - ٣
 خاطبت شركة بابیلون االعالمیة منظمة حمورابي لحقوق االنسان في رسالة افادت

انھا تعرضت الى أعمال شغب وتخریب على ایدي مجموعة من الشباب وذلك لیلة 
عید نوروز في منتزه جافي الند في السلیمانیة ، واضافت الشركة ان ما جرى یدعو 

ال تعود الى ایة جھة الشركة حسب قولھا إعالمیة مستقلة الى االستغراب مع العلم ان
عملت لمدة عشرة سنوات في المھجر وبالتحدید في ھولندا وحزبیة أو مؤسساتیة 

انشطتھا التصویریة والفنیة غطت االحتفاالت في فرنسا والمانیا وبلجیكا وفنلندا و
..والسوید

ناء وطنھا لھذا قررت العودة الى ادارة الشركة فضلت ان تقدم خدماتھا البمضیفة ان 
.)٢٠٠٥(في العراق
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 باختطاف المواطن امیجر ھرمز عودیشو یوم ) ب . ر ( افاد الناشط الحقوقي
في حي الریاض في بغداد الساعة الحادیة عشر لیال، وتم االفراج عنھ ٢١/٥/٢٠١٦

.بعد ان دفعت عائلتھ فدیة مالیة للخاطفین 

ابي لحقوق االنسان بأنھ تم  منعھم من إدخال مواد أفاد أیزیدیون لمنظمة حمور
كافیة لسد حاجاتھم، من السكر والرز  وغیرھا من المواد الغذائیة االخرى غذائیة 

الى قراھم في سنجار،  وأضافوا أن السیطرات االمنیة وخاصة نقطة تفتیش 
التي فیشخابور غرب زاخو قد حددت كمیات قلیلة جدا  ال تتناسب مع حجم الحاجة 

تتطلبھا الحیاة الیومیة للعائدین الى دیارھم  وضمان مقومات بقائھم ، كما أفاد 
أیزیدیون من أھالي سنجار لحمورابي بوجود إجراءات مشددة و روتینیة ومعقدة 
للسماح لھم بإدخال المواشي إلى قرى سنجار، وھذا  یقلل من فرص تشجیع العودة 

.ودعم مقومات البقاء والعیش الكریم 
 تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان قضیة العائلة المسیحیة الساكنة في حي

شاوراني في أربیل، والتي تعرضت سابقاً الى الكثیر من االعتداءات على ایدي 
بعض جیرانھم، ولم تتوقف تلك االعتداءات رغم المناشدات التي قامت بھا منظمة 

دستان العراق،  ال بل تم إنتزاع حمورابي وتدخل الجھات الحكومیة في إقلیم كور
.حقھم في الشكوى بتعھد قسري بعدم التعرض للمھاجمین أو الشكوى ضدھم مجددا 

 في سیطرة مسلحة بمنطقة ١٩٩٨من موالید ) ح . ع .ن .ن . أ( تم اعتقال الشاب
، واألصل في الحادث انھ كان ھاربا من الموصل برفقة ٦/١/٢٠١٦الرزازة یوم 

وصدیقھ خالصا من داعش حیث وصل الثالثة الى الرزازة عن )  ھـ ( والدتھ 
طریق الرطبة والرمادي ، وعندھا طلبت السیطرة من الشابین مرافقتھما وبعد حین 
افرج عن صدیقھ أما ھو فقد اعتقل وطلب من والدتھ المغادرة وھي ال تعرف 

أن تحقیقا مصیره منذ ذلك الوقت ، وحسب المعلومات التي قالھا صدیقھ بعد ذلك
ن . أ ( جرى مع االثنین وأنھم سمحوا لھ بمغادرة المكان في حین ابقوا على الشاب 

.تسكن كركوك حالیا ) ھـ ( معھم ، الوالدة ) ح . ع . ن . 
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