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بشأن انتھاكات حقوق اإلنسان في العراق

، مع التركیز على األقلیات2015خالل عام 

رصد و متابعة وتوثيق

عن حالة حقوق اإلنسان في العراق بالتركیز على حقوق األقلیات
www.hhro.org
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المقدمة

٢٠١٥ال تختلف األضرار التي أصابت العراقیین نتیجة انتھاكات حقوق اإلنسان في العراق عام 
مع ھامش واضح أن االنتھاكات التي عانوا ٢٠١٤عن سابقاتھا من اإلضرار التي أصابتھم عام

لم تجد ما یقلل من خطورتھا في كل األحوال إال في إطار الدعم البسیط ٢٠١٥منھا عام 
والمساعدات التي قدمت للنازحین، و المھجرین قسرا و ھي في العموم شحیحة لم تغط الحاجات 

.األساسیة
داني الذي قامت بھ منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان و عموما نستطیع أن نؤكد نتیجة الرصد المی

.بما یأتي
ان عملیات القتل والسبي واالستعباد الجنسي واإلبادة الجماعیة و االعتقال والتعذیب - :اوال

واإلكراه على تغییر االنتماءات الدینیة والمذھبیة وتدمیر الممتلكات و الشواھد التاریخیة والدینیة و 
ف و النسف للمساكن ، والتغییر الدیمغرافي ، ظلت على ما ھي علیھ من تماد و التغییب و االختطا

، وھي تمثل إبادة جماعیة على وفق المعاییر ٢٠١٤إمعان و تشفي بوسائل استخدمت نفسھا عام 
.الدولیة 

إن عموم انتھاكات حقوق اإلنسان أصابت جمیع المناطق العراقیة بالنسخة العامة - :ثانیا
، مع مالحظة أن االنتھاكات التي أصابت األقلیات العراقیة كانت افضع و أكثر دمویة لالنتھاكات 

واستكماال لخطوات .  و اشد بشاعة و ھي انتھاكات صارخة بالتوصیف الدقیق لھذا التشخیص
العدالة االنتقالیة یجب ان ال یفلت عن العقاب كل من المنفذین ومن وراءھم الن ھذه مسؤولیة 

...یة ال یمكن االستخفاف بھا تحت ایة ذریعة كانت أخالقیة ووطن
لقد غطت جرائم الغزو واالنتھاكات الفظیعة لحقوق اإلنسان التي مارستھا وال تزال -:ثالثا

تمارسھا عصابات داعش والمجامیع اإلرھابیة و المسلحون من الخارجین عن القانون بغیاب دور 
العنف األسري و التشرد و الحاجات االقتصادیة الدولة، على االنتھاكات األخرى المتمثلة ب

البلدیة ،الكھرباء، الماء، الطبیة، التعلیمیة (المتفاقمة و تراجع فرص العمل و النقص في الخدمات 
) .والتربویة ،االجتماعیة، االقتصادیة

ظة أیة تطورات ایجابیة متمیزة في التصدي لتلك االنتھاكات مع مالح٢٠١٥لم یشھد عام -:رابعا
أنھ لم نجد أیة إجراءات رادعة تحد من ظواھر الفساد و التسیب اإلداري لدى المؤسسات الحكومیة 
على الرغم من الوعود التي قطعتھا الحكومة على نفسھا في التصدي الحازم لتلك الظواھر 

قوقاالنحرافیة السائدة، التي یدفع ثمنھا المواطنون العراقیون المدنیون مثلما حدث في المس بح
الموظفین والمتقاعدین اثر تعلیمات ظالمة أٌدخلت إلى ما یسمى بقانون التقاعد الموحد الذي بدال 
من أن ینصف الموظفین والمتقاعدین ویحترم حقوقھم وغیرھم من المعنیین والذین تقاضوا 
رواتبھم حسب القوانین المعمول بھا منذ سنوات، تم المس بكرامتھم جھرا وحرمان عدد من 

زراء السابقین من حقوقھم التقاعدیة بحذفھا، وتنزیل رواتب بعضھم اآلخر إلى مستویات دنیا ال الو
.تسمح لھم وألسرھم بالعیش الالئق 

لم تختلف األوضاع السیاسیة واألمنیة بالصورة المحزنة المعروفة عن العراق استمرار -:خامسا
لقرار في الدولة العراقیة و استمرار النزعة الحصصیھ و استحواذ الكتل الكبیرة على زمام ا

الخصومة بین حكومتي اإلقلیم و الحكومة المركزیة، كما شھدت األوضاع السیاسیة في اإلقلیم 



التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

4

تجاذبات و خصومات بین أركان العملیة السیاسیة ھناك، و كل ذلك لم یتح التواصل مع 
كس ومنذ أول بدایة الغزو المسؤولیات األخالقیة و السیاسیة في التصدي لالنتھاكات بل بالع

الداعشي لمناطق سھل نینوى حیث األكثریة المسیحیة وغیرھم من األقلیات العراقیة تم التصرف 
تجاھھم بعیدا عن الموازین األمنیة المعمول بھا في جمیع أنحاء العالم حیث بدل توفیر األمن 

نفسھم ، تم إجبارھم على نزع للمواطنین األبریاء وتشجیعھم على المشاركة الفعالة في الدفاع عن
أسلحتھم الشخصیة لحرمانھم من الدفاع المشروع عن أنفسھم وعن أعراضھم ال بل تركتھم تلك 
السلطات األمنیة وشانھم متخذین قرار الھروب بغیر مسؤولیة معرضین األطفال والنساء  إلى 

في نینوى واآلیزیدین في افضح الجرائم لإلبادة الجماعیة بدم بارد تاركین في نفوس المسیحیین
سنجار وبقیة االقلیات االخرى من الشبك والتركمان والكاكائیین وغیرھم، آثار فقدان الثقة 

بالسلطات الرسمیة على المستویین االتحادي واإلقلیمي ما عرض مسیحیي الموصل وآیزیدیي 
... اعشسنجار وباقي االقلیات االخرى إلى االستھداف الالذع من قبل عصابات الدو

عالن الجبار المسیحیین على تسلیم اسلحتھم بوقت قصیر قبل إنسحاب القوات االمنیة الكوردیة تم الحصول علیھ من إ
موقع عنكاوا كوم

لم تجد منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان استجابات سریعة ومھمة من الحكومة -:سادسا 
حجم المعاناة التي طالت األقلیات بالدرجة والسلطات األخرى في الدولة العراقیة ، من اجل تقلیل

األساس وخاصة تلك المتعلقة بالبیوت المصادرة في بغداد والموصل، بالرغم من أن مجلس 
القضاء األعلى وعد منظمة حمورابي في البت القضائي العاجل إلعادة البیوت و العقارات 

بیا الى القرار الذي اتخذتھ المدیریة یجاإالمغتصبة الى أصحابھا الشرعیین، ولكن البد من اإلشارة 
العامة للعقارات في وزارة المالیة ضمن الحكومة االتحادیة لوقف جمیع معامالت بیع عقارات 

یسري علىالمسیحیین بواسطة وكالء و اعتبار كل معاملة بیع عبر الوكالء باطلة لكن ذلك لم 
.عملیات البیع المزورة التي حصلت في السابق عبر وكالء 

أن استمرار انتھاكات حقوق اإلنسان في العراق دفعت األغلبیة العظمى من العراقیین -:سابعا
إلى الیأس و اإلحباط أیضا لكن ما أصاب األقلیات العراقیة من ذلك ھو االشد في كل األحوال، و 

ى دول قد انعكست ھذه الظواھر على اآلالف من شباب األقلیات و العوائل في الھجرة و التوجھ ال
الف آیزیدي ٢٠٠٠٠الف عراقي مسیحي و٣٥٠٠٠الجوار و باألخص الى تركیا حیث اكثر من 
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عانوا و یعانون ھناك الكثیر من المآسي و منھم رافقتھم الویالت ضمن موجات الھجرة البحریة 
ة بأتجاه الدول االوربیة حیث فقد عدد من العراقیین حیاتھم غرقا ، بعد ان اضطرتھم ظروفھم السیئ

الى المغامرة بحیاتھم عبر البراري والبحار، ووقوعھم فرائس لمافیات التھریب والتسلیب 
.والمتاجرة بالبشر واالعتداء الجنسي  
جمعیات مختلفة طرحت برامج لمساعدة العراقیین ٢٠١٥الى ذلك ظھرت ونشطت في عام 

الیھا و لكن تبین أن البعض بالھجرة و تأمین وصولھم الى بعض البلدان التي یرغبون في الھجرة 
من تلك الجمعیات والمؤسسات كان المحرك األساسي في ذلك استخدام وعود انتھت بممارسات 

.نصب و احتیال و ابتزاز و توریط، واستعباد جنسي 
سجلت منظمة حمورابي لحقوق االنسان إنتھاكاً حقوقیاً مالیاً یتمثل في تقصیر المصارف :ثامناً 

في األستجابة لمطالب النازحین والمھجرین قسراً من ) الرافدین والرشید( میة العراقیة الحكو
محافظة نینوى ، حیث أھملت ھذه المصارف مطالب ھؤالء المواطنین العراقیین في الحصول 
على أرصدتھم التي كانت بعھدة ھذه المصارف، رغم مطالباتھم المتكرره مع أن الحاجة 

تعجیل في إتاحة المجال أمامھم لسحب مایحتاجونھ لتغطیة نفقاتھم االقتصادیة والمالیة تتطلب ال
وترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان إن تمادي المصارف الحكومیة في . االقتصادیة المتفاقمة 

التغاضي عن ھذه المطالب المشروعة، یمثل خرقاً لحقوقھم على وفق العالقة بین المواطن 
.ائع الیجوز التالعب بھا على حساب حقوق أصحابھا والمؤسسات المالیة علماً أنھا ود

نتھاكات والجرائم التي طالت االقلیاتاإل

المسیحیون: أوال 
كان تأثیر وجود المسیحیین في جمیع المجاالت في العراق ال یقارن مع باقي المسیحیین في بلدان 

االضطھاد المتواصل علیھم  الشرق األوسط ثقافیا واجتماعیا اقتصادیا وحتى سیاسیا، بالرغم من 
فكان بین السبعینات ..واالنتكاسات العدیدة لقدراتھم السیاسیة والمدنیة في الدفاع عن وجودھم

من المجتمع العراقي من المسیحیین الكلدان % ١٠والثمانینات من القرن الماضي اكثر من 
ددھم اكثر من كان ع٢٠٠٣قبل ... اآلشوریین السریان واألرمن و واإلنجیلیین وغیرھم

نسمة ٥٠٠٠٠٠تنازل ھذا العدد بشكل مرعب إلى اقل من . نسمة) ملیون ونصف ( ١,٥٠٠,٠٠٠
جراء عملیات القمع واالستھداف المتواصل باإلضافة إلى التأثیر بقوانین جائرة
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م من قانون األحوال المدنیة الذي ت٣فقرة ٢١تمس حریتھم الدینیة وتشق صفوف األسرة كالمادة 
سلمة القاصرین أالقاضي بالموحدة ،من قانون البطاقة الوطنیة٢٦ترحیلھ الى ما یسمى بالمادة 

سلمة احد األبوین وغیرھا من القوانین الجائرة باإلضافة الى القتل الفردي أقسرا في حال 
والجماعي الذي حدث وال یزال یحدث ضدھم في بغداد والموصل وكركوك وغیرھا من المناطق 

حالة قتل بأسالیب متوحشة جدا قد تم تسجیلھا من قبل منظمة حمورابي )٨٧٨( اكثر من حیث 
)أ ( ، الحظ الملحق رقم ٢٠١٥لحقوق االنسان الى سنة 

ي في قمة الذاكرة حیث تسحق الطفولة المسیحیة وھتفارقھذه إحدى تلك البشاعات لدواعش الموصل، جرائم دمویة ال 
البراءة

حیث ال تلقى ھذه الجرائم رادعا فعلیا من قبل سلطات اثبتت بانھا غیر قادرة على حمایة حیاة 
الى ان انتھى بھم األمر إلى اإلبادة الجماعیة مجددا باألیادي أالثمة لغزاة داعش الذین لم االبریاء 

نساء والرجال ومنھم عوائل بأكملھا ال تزال المئات من ال..منھم الحجر ولم یسلمیرحموا ال البشر
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ألراضیھم ودواعش المغتصبین ألعراضھمالمن الموصل وسھل نینوى تقبع تحت سیطرة 
القتل أو غیر خیارات لیست اتخاذوأموالھم وممتلكاتھم مكرھین إیاھم على قبول اإلسالم قسرا أو

د مجردین من ابسط ما أو ترك البل،بانتظار أسلمتھم"بدفع الجزیة وھم صاغرون" اإلذالل
غنائم بید أجسامھم حیث أصبحت جمیع ممتلكاتھم عبارة عن كان یغطي یمتلكون حتى مما 

.اإلرھابیین
ففي المخیمات والدور الجماعیة في ظروف النزوح، یشھد ھؤالء االصالء على تشبثھم بأرض 

بل ھم والى ذلكلھملوضع أرجأجدادھم التي لم یبق لھم منھا حتى قیاس مسافة البقاء واقفین
..   یعتبرون كالجئین وھم في بلدھم داخل الخیام والكرفانات والبیوت الجماعیة وغیرھا 

 اختطاف اآلنسة شیرین ساھر جورج خالل عملھا في عیادة طبیة ٢٠١٥/ ٢٤/١١تم عصر یوم
نظار من دون وسط كركوك، حیث صعد الذین قاموا باختطافھا الى العیادة و اقتادوھا عنوة أمام أال

.أن یحرك احد ساكنا و ما زال مصیرھا مجھوال حتى ساعة إعداد ھذا التقریر

 ٢٠١٥تشرین الثاني ٢٢، صباح یوم األحد الموافق .خلیل أوراھا داؤدتعرض المواطن
إلى منع دخولھ الى مدینة تللسقف لتفقد داره بعد تأكده بوقوع قذائف ھاون على مقر حزب بیت 

ني المجاور لداره في المدینة، ھذا وقد سمح القائمون على سیطرة تللسقف من رجال النھرین الوط
لباقي أھالي تللسقف بالدخول الى المدینة من دون السماح للسید خلیل أوراھا ) االسایش ( األمن 

بذلك، وقد طلبوا منھ الذھاب الى دائرتھم الكائنة في تللسقف لجلب كتاب بسبب وجود منع علیھ من 
.لجھات خول الى البلدة ، و بعد فترة استطاع معالجة الموضوع عن طریق تدخل بعض االد

 ناشدت عوائل مسیحیة مھجرة من الموصل المسؤولین  في محافظة البصرة االنتباه إلى
أوضاعھم المعیشیة الصعبة التي یعانون منھا بعد أن فقدوا كل ممتلكاتھم عندما تم تھجیرھم قسرا 

احد ناشطي منظمة حمورابي لحقوق . یجدوا مالذا آمنا إال في محافظة البصرةمن الموصل ولم
وتبین أن عددھا . الكلدانیة مأوى لھا) مار افرام(االنسان زار ھذه العوائل التي تتخذ من كنیسة 

عائلة مسیحیة اخرى ٥٠وھناك اكثر من .  سبعون عائلة و أنھا تفتقد إلى مقومات الحیاة الكریمة
مناطق اخرى من البصرة كما أن ھذه العوائل استقبلت مندوبین لمنظمات إغاثة نازحة في

.ووعدوھم بالدعم لكن كل تلك الوعود لم تنفذ 

ع قال فیھا .ع .  تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان شكوى من رب عائلة مسیحیة السید  ش
والسب والشتم الساعة أن عائلتین كردیتین في حي شارواني في اربیل تعرضتا لھا بالتعدي

، طالبین من جمیع أفراد العائلة بالخروج من الحي على ٢٢/٧/٢٠١٥الحادیة عشر لیال یوم 
ولكن ) باداوا( مما اضطر رب العائلة إلى مراجعة مركز شرطة ) النصارى(أساس إن العائلة من 

لتوضیح اتخذت ول. حدث األسوأ حیث تلفظ مفوض الشرطة الذي استقبلھم  بكلمات نابیة علیھ 
منظمة حمورابي لحقوق االنسان اجراءا بتوجیھ المواطن المعتدى علیھ بمراجعة ھیئة حقوق 

.االنسان في أربیل التي تدخلت من خالل رئیسھا السید ضیاء بطرس من أجل المعالجة 
 تلقت أدارة المشروع بیانا من حراس األرض المقدسة لرھبنة اإلخوة األصاغر، عن فقدان

وھو عراقي ٤/٧/٢٠١٥، من بعد ظھر یوم السبت )عاماً ٤١(باألب ضیاء عزیز ل االتصا
الجنسیة منتمي إلى الرھبنة الفرنسیسكانیة التابعة لحراسة األرض المقدسة، وكاھن رعیة بلدة 
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وبعد ان افرج عنھ تم اعتقالھ . الیعقوبیة، في منطقة جسر الشغور، التابعة لمحافظة إدلب السوریة
.مرة اخرى 

 وتم تحریره من االختطاف على ید ٢٠/٦/٢٠١٥اختطاف الدكتور بشار غانم عقراوي یوم
و أفادت مصادرنا بأنھ كان قد تعرض الى ٢١/٦/٢٠١٥األجھزة األمنیة وقوة بغداد فجر لیلة 
.الضرب و التعذیب خالل فترة اختطافھ

صابات إرھابیة داعشیة خالل تقبع تحت نیر العبودیة مختطفة من قبل عال تزال الطفلة كرستینا
وبالرغم من العدید من محاوالت البحث ٢٠١٤آب ٣ھروب أھلھا من قرقوش إلى اربیل في 

عنھا قالت عائلتھا بأنھا دون أي خبر ومصیرھا غیر معروف وتخشى بان تكون قد تم ممارسة  
.االتجار بھا بین العصابات المجرمة الداعشیة

من صدر امھابالقوة خطفتالثالثة من عمرھا في طریقھم للھجرة               كرستین فياطفال مسیحیین غرقوا وھم
 ١/٧/٢٠١٥عثر على جثة المواطن قیس عبد شعیا في مركز الطب العدلي في بغداد وذلك یوم

مام بیتھ الكائن في منطقة الغدیر و بعد أكثر من أسبوع أوكان المواطن المغدور قد اختطف من 
ستطاع إ.إلف دوالر ) ٢٥٠٠٠(طافھ اتصل الخاطفون بذویھ طالبین فدیة مالیة قدرھا على اخت

مع ذلك . تسلیمھ للخاطفین على أمل اإلفراج عنھجمع المبلغ بمعاناة كبیرة و تممضطرینأھلھ
یشار إلى أن ،مما دفعھا إلى مراجعة الطب العدلي حیث وجدوا جثتھ ھناكطال انتظار عائلتھ

.س یملك محال لبیع المشروبات الروحیة في حي الوحدة في بغداد و لھ عائلة وأوالدالمواطن قی
 سنة ١٦، اختطفت الفتاة جولیانا جورج یوسف أآلشوریة وعمرھا ٢٠١٥أیار ٧بتاریخ

بغداد الجدیدة  بعد أن تم اقتحام بیتھم من قبل مجموعة مسلحة –من منطقة سكنھا في النعیریة 
ونقلت بسیارة إلى جھة مجھولة ، وقد تعرضت والدتھا وجدھا . لدتھا وجدھا وكانت إلى جانب وا

للضرب والتھدید بالقتل عندما اظھرا مقاومة لمنعھم من اقتیاد الفتاة ، وقد قام والد الفتاة بإخبار 
وأفادت الجھات األمنیة  بان الھدف متحرك ویحتاج إلى متابعة وقد تم اإلفراج . الجھات األمنیة 

، و قامت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بزیارة العائلة ١٤/٥/٢٠١٥فتاة یوم الخمیس عن ال
ومن . في دارھم ، وأفاد والدھا أنھا تعاني من اضطراب نفسي نتیجة وقع الحادث علیھا 

المعلومات األخرى أن األجھزة األمنیة ألقت القبض على سائق سیارة األجرة التي استخدمت في 
ونعتقد في . ي أنكر معرفتھ بأسماء الخاطفین مشیرا إلى إنھم أجروه من الشارع االختطاف الذ
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حمورابي إن اإلفراج عن الفتاة جاء بعد دفع فدیة ، لكن عائلة الفتاة لم تشر إلى ذلك  خوفا على 
ونتیجة متابعتنا للحادث تأكد لدینا أن العائلة تركت بغداد وھاجرت إلى خارج العراق . حیاتھم
.مین األمان لھم في العراق أھا األمل في أي تلفقدان

 سوردن سمیر عبد كسكو و روبرت خالد سلیمان یعقوب و (تم اعتقال ستة  مسیحیین ھم
كارلوس حازم سوالقا فتوحي و سعد سالم سمعان حنا و ماتیوس نجیب اسحق متي و توني حنا 

بغداد إلى اربیل للمشاركة في أثناء سفرھم من ٢٠١٥آذار ٣٠في سیطرة اربیل یوم ) اسحق حنا
وأفادت المصادر إن األشخاص الستة اعتقلوا لكونھم . أعیاد القیامة مع أھالیھم في مخیمات اربیل

متطوعین في الحشد الشعبي ضمن الفصائل الشیعیة في بغداد وأكد مصدر إن الجھات األمنیة في 
أن المحكمة برأت المعتقلین ، وقد تم اربیل بررت عملیة االعتقال كونھم یتاجرون في األسلحة إال 

. االفراج عنھم بعد تسعة اشھر من االعتقال 

 مقتل المواطن ساھر حنا سوني و ھو من منتسبي وزارة الداخلیة، و قد تسلم اھلھ جثتھ من
.٩/٧/٢٠١٥الطب العدلي في بغداد یوم الخمیس 

و قد افرج عنھ بعد خمسة ٢/٧/٢٠١٥ا شابا في بغداد یوم الخمیس اختطاف السید سعید كلیان
.الف دوالر) ٥٠٠٠٠( أیام من اختطافھ مقابل فدیة بمبلغ 

 ١٤/١١/٢٠١٥اختطاف السیدین صفاء مارزینا فرنسو وھدیر سكریا في محافظة العمارة یوم
.وعلمت حمورابي انھ تم االفراج عنھما بعد عدة أیام وبعد دفع فدیة مالیة كبیرة 

ت مسیحیات وأیزیدیات بان ھناك في مكان احتجازھن في الموصل علمت حمورابي من ناجیا
بنات مسیحیات تعشن في العبودیة الداعشیة حیث یمارس ضدھن جمیع اشكال العنف الجنسي 

... عاما٦٠لسنة اخوات، وعذراء بحدود ا١٥سنة وماریتا ٢٠والنفسي والجسدي وھم مارینا 
عبر التعذیبات المتواصلة في محاوالت ضدھمایومیتمارسضغوظ ھناكواكدت الشاھدات بان

داعشیة مجرمة لفرض ممارسة الصالة االسالمیة على ھؤالء المسیحیات دون جدوى النھن 
..  متمسكات بدینھن بكل قوة وترفضن الرضوخ

 تعاني عائلة السید صالح سالمة بھنام من انتھاكات خطیرة تركت أثارھا على أوضاع األسرة
ألف ونعرض السید صالح الى االختطاف، وتم تحریره بعد دفع فدیة قدرھا ثالثبأكملھا، حیث ت

دوالر كما كانت العائلة بجمیع أفرادھا الزوجة سعادة داود سلیمان والبنت لیلیان صالح سالمھ و 
الوالدین ألن صالح سالمھ و لورد صالح سالمھ ضمن الرھائن الذین احتجزھم اإلرھابیون خالل 

كما تلقت العائلة ،٣١/١٠/٢٠١٠كنیسة سیدة النجاة للسریان الكاثولیك في بغداد یوم اعتدائھم على 
المشار الیھا اعاله تھدیدا بمغادرة منزلھا في الكرادة خالل ثمان و أربعین ساعة مما اضطرھم 

وقد فقدت العائلة كل ممتلكاتھا وھي تعیش أالن على .. للنزوح باتجاه اربیل و من ثم الى تركیا
.برعات الشحیحة التي تصلھاالت
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االیزیدیون:  ثانیا 

في  العراق إال إن ھدا ٢٠٠٣ن أكثر من نصف ملیون نسمة قبل ما كان عدد اآلیزیدیین العراقییبین
..  العدد  انخفض بسبب ما تعرضوا الیھ من التھجیر ألقسري والسبي وعملیات القتل الجماعي

م في محاوالت طلب  اللجوء عبر دول الجوار  ومنھم أعداد منھم حالیا في النزوح داخل البلد ومنھ
في ما یزالكبیرة قد تم قتلھم واختطاف آخرین وبقى مصیرھم مجھوال إلى یومنا ھذا ، ومنھم  

.شن العنف الجنسي واالستعباد اثر اإلبادة الجماعیة المتواصلة یع،السبي وخاصة النساء

 علي إبراھیم العضو في المنظمة االیزیدیة تمت محاكمة الناشط خیري ١/١٢/٢٠١٥في
للتوثیق بسبب كتابتة موضوعا على صدر صفحتھ الشخصیة االیزیدیین، تساءل فیھ عن إمكانیة 

في كرفان واحد ، وقد صدر الحكم على الناشط االیزیدي خیري علي بغرامة ) فرد ١٥(سكن 
ألقت القبض في صباح یوم األحد علما أن عناصر من اسایش زاخو كانت قد. قدرھا ملیوني دینار

على خلفیة للتوثیقعلى الناشط االیزیدي المذكور المتطوع لدى المركز االیزیدي ٥/٤/٢٠١٥
، تتحدث عن الفساد الحاصل في توزیع الكرفانات من للنازحین)القاضیة(نشره لصور مدیر مخیم 

اصر االسایش في مساء الیوم قبل مدیر الكامب، وقد تم نقلھ  إلى اسایش سمیل ، كما قامت عن
نفسھ من اعتقال رجل المقاومة االیزیدي حیدر ششو من داره  في قریة خانك، وبعدھا علمت 

و زعم ناشطون ایزیدیون انھ وقع . حمورابي انھ أطلق سراحھ بعد تدخالت من قوى كردیة أخرى
.ركةتعھدا بعدم القیام بأي نشاطات مسلحة ضد داعش إال بإشراف إدارة البیشم

ثمانیة عشر ایزیدي إلى تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات مؤثقة عن وصول
قادمین من مدینة الرقة السوریة التي تسیطر علیھا ٧/٩/٢٠١٥مدینة غازي عنتاب التركیة یوم 

داعش، واغلبھم من النساء واألطفال وال یعرف حتى أالن إن كانت ھناك صفقة معینة مقابل 
عن ھؤالء االیزیدین أو إنھم ھربوا من احد المعتقالت والسجون التي أقامھا الغزاة اإلفراج

ھذا وتواصل منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان . الداعشیون اإلرھابیون في تلك المدینة السوریة
جھودھا لمعرفة إیة مستجدات عن ھؤالء المواطنین العراقیین، ولم یتسنى لحمورابي معرفة 

.عداد التقریر مصیرھم لحین ا

 تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان من مصادر ایزیدیھ إقدام األمن الكردي
٢٩في قضاء زاخو على اعتقال الناشط االیزیدي شمو مراد بكر والبالغ من العمر ) االسایش(

حین سنة وذلك أثناء مروره بالسیطرة العسكریة في المنفذ الحدودي إبراھیم الخلیل، وھو من الناز
ویتنقل بین مخیمات النازحین في تركیا ومخیم زاخو ولم تتوفر لدى حمورابي ایة معلومات اخرى 

. بشأن مصیره 
 اغتیل المواطن االیزیدي دھار فندي احمد القیراني في منطقة جسر زمار على طریق

سنجار دووكري ضمن مجمع تل قصب،  و حسب الروایة التي وصلت إلى منظمة حمورابي 
اإلنسان أن المواطن المغدور، كان عائدا إلى مجمع باجدا كنداال  للنازحین الذي یقیم فیھ لحقوق

مع عائلتھ ، عندما قطع الطریق على سیارتھ من قبل سیارتین نزل منھا عدد من األشخاص 
وقد نقل الى المركز الصحي  في دیربون . وطعنوه بسكین في صدره  ثالث مرات والذوا بالفرار

.من زاخو ،  لكن اإلسعافات التي قدمت لھ لم تنقذه فقد فارق الحیاة متأثرا بجراحھالقریبة 
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 ،أثارت تصریحات عنصریة وعنیفة صدرت عن رجل الدین المسلم المال عبد اللطیف احمد
ردود أفعال ایزیدیة شاجبة ومنددة لما تضمنت تلك التصریحات من نزعة تحریض على قتل 

. الكفرة،  الذین یحل علیھم القتل حتى وان أعلنوا إسالمھماالیزیدیین متھما إیاھم ب
وترى أوساط ایزیدیة أن المفردات التي استخدمھا رجل الدین المسلم الكردي في تلك التصریحات 
مھینة وقمة العنف و تشابھ إلى حد كبیر تلك الفتاوى الظالمیھ الصادرة عن داعش، إذ قال ردا 

كما أضاف أن نبي .  الھ إال هللا ومحمد رسول هللا فھو كافرعلى احد االسئلة من ال یقول ال
وال یجوز تسمیة غیر المسلم باألخ،  ألنھ كافر،  مضیفا وفي جمیع ) الشیطان(االیزیدیین ھو 

وأكد عدة مرات .  األحوال أن إي شخص لیس مسلما حسب أقوالھ فھو كافرا في الدنیا واآلخرة
.فانقائال بان اإلنجیل والتوراة محر

 اعتصاما ١٥/٧/٢٠١٥حسب ناشطین ایزیدیین شھد مخیم القاضیة في قضاء زاخو نھار یوم
سلمیا قام بھ النازحون االیزیدیین المھجرین قسرا من سنجار احتجاجا على تردي اإلجراءات 
الخدمیة والمعاملة المنافیة البسط الحقوق اإلنسانیة من قبل إدارة المخیم حیث انقطاع الماء 

ساعات،  وفي بعض األحیان یتكرر مرتین في الیوم ١٠إلى ٦ھرباء یجرى كل یوم لمدة من والك
.الواحد، إضافة إلى عدم رفع النفایات من المخیم لفترات زمنیة تتجاوز العشرة أیام

 وذلك ١٩٩٥اغتیل المواطن االیزیدي موسى خدر تمو من موالید ١٠/٥/٢٠١٥بتاریخ
ن سكیورتي األمنیة في السلیمانیة التي كان یعمل فیھا حارسا ، ویبدو اثناء وجوده في شركة تالو

إن الجناة استخدموا الحجارة في قتلھ ثم أطلقوا علیھ الرصاص من مسدس ، كما یبدو إن الجناة 
وحسب المعلومات التي توفرت .  دخلوا من باب الشركة ألن الشركة محمیة بأسالك شائكة 

اآلیزیدي المغدور كان قد نزح من منطقة سیبا شیخدري ،التابعة لمنظمة حمورابي ان المواطن 
وتبین لدینا وفق عملیة الرصد إن المجني . لقضاء سنجار بعد احتاللھا من قبل مجرمي داعش 

علیھ كان ینوي ترك العمل في الشركة حسب المصادر نفسھا، بعد سلسلة  مضایقات تعرض لھا 
قبل زمالئھ بممارسة أسوأ أشكال العنصریة و الفظاعات ھناك ، حیث تم القضاء على حیاتھ من 

الشنیعة، وحسب معلومات أخرى أن الجریمة تمت بعد أن  وصف المجني علیھ عناصر داعش 
ا العمل ذاثر ھ. بالمجرمین وذلك أمام  عدد من العاملین في الشركة  قبل أیام من وقوع الجریمة

لدینا أن السلطات األمنیة في محافظة السلیمانیة قد البشع،  وخالل متابعة حمورابي للحادث تأكد 
..ألقت القبض على عدد من المشتبھ بھم

البالغة من "أمل حسین" أنتحرت السیدة٢٠١٥/ ٥/ ٤في صباح یوم االثنین الموافق
تخرجت المرحومة من معھد التمریض السنة . قریة رمبوسيسنجارعاما من أھالي ٢٢العمر 

نتیجةسبب انتحارھاوأكد ناشطون ایزیدیون ان .ةت ممرضة في مستشفى شاریالماضیة وأصبح
.من انتھاكات لكرامتھم وفقدان الحیاة البشریة أھلھا االیزیدیونیعانیھما لعدم تحملھا 

 تأكد لدى فریق منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الذي تكررت زیاراتھ إلى سكان جبل سنجار
لمواد الغذائیة والطبیة و كذلك في الكادر الطبي التخصصي مع شحة إن ھناك نقصا واضحا في ا

وقد تلقت حمورابي معلومات تفید بان ھناك فسادا واضحا في إدارة . واضحة في  المحروقات
.المساعدات التي تصل إلى المخیم  حیث توزع حسب الوالءات السیاسیة و المعارف 
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 في مدینة تلعفر بعزل الرجال و األبناء من قامت مجامیع داعش اإلرھابیة ٢٧/٤/٢٠١٥في
) ١٥٠(فما فوق عن النساء و األطفال الصغار و افادت مصادرنا بانھ تم قتل حوالي١٢أعمار 

شخص في جامع الھدى كما قتلوا عددا أخر من الرجال عند محطة الكھرباء في المدینة، كذلك 
في وادي تل عنتر و مجموعھ أخرى زعمت تلك المصادر بأنھ تم قتل مجموعة  من المواطنین 

.في جامع الفاروق
 أفاد ناشطون ایزیدیون التقتھم حمورابي بان عناصر من االسایش تعرضوا بالعصي و

الكیبالت إلى متظاھرین ایزیدیین خرجوا من مخیماتھم في الساعة الثالثة من بعد ظھر یوم الثالثاء 
الضرب المبرح علیھم، وتم اعتقال المئات منھم ، فقد انھالت ھذه العناصر ب٢٣/٣/٢٠١٥الموافق 

في زاخو، كما أكدت المصادر أن أوامر صدرت من قبل ) األمن الكردي(ونقلوا إلى دوائر اسایش 
اسایش زاخو بعدم السماح ألي شخص أن یخرج أو یدخل إلى مخیمات النازحین ھذه و منھا مخیم 

ات االیزیدیین في زاخو و شیخان و عقره یذكر إن تظاھر. بما في ذلك المرضى منھم) جمشكو(
خرجت تزامنا مع تظاھرات أخرى مشابھ لھا في العاصمة البلجیكیة بروكسل أمام مقر االتحاد 
األوربي الیزیدیین یطالبون بتحریر مناطقھم من داعش و اعتبار ما حصل لھم جرائم إبادة 

) .Genocide(جماعیة

 حرمان طلبة متوسطة آشتي للنازحین في فرض االسایش عقوبة ٢٠١٥شباط ٢٣في
محافظة دھوك من الدوام لمدة ثالثة أیام ، وذلك اثر مشادات بین الطلبة العرب والكورد بسبب 

.خالف أثناء لعبة كرة القدم 

 یقودھا متشددون اكراد ضد ٢٣/١١/٢٠١٥عمت تظاھرات في دھوك یوم االثنین الموافق ،
االكراد المتشددیین بمظاھرات في دھوك تدعو الحكومة االیزیدیین، حیث قامت مجموعة من 

الكردیة في اقلیم كردستان العراق بحمایة االكراد المسلمین الموجودین في سنجار بعد تحریرھا 
.في رسالة اتھام االیزیدیین في عملیات انتقام منھم

حلیة من قیام واذ تعرب حمورابي عن استغرابھا وقلقھا  لغیاب اي رادع من قبل السلطات الم
المتظاھرین برفع شعارات متطرفة اسالمیة ضد االیزیدیین متھمین أیاھم بحرق البیوت و المساجد 
و قتل االكراد المسلمین من قبل االیزیدیین الذین تعرضوا ألبشع االنتھاكات من القتل و التھجیر و 

بیرة من االكراد المتواجدین السبي واإلبادة الجماعیة بأشنع صورھا من قبل الدواعش بینھم أعداد ك
في بعض القرى من سنجار و الذین انضموا الى داعش في احداث اجتیاح سنجار و الموصل و 

.سھل نینوى 

والعنف الممارس ضد اآلیزیدیین یتكرر لیس فقط في مناطقھم بل وحتى في العاصمة بغداد حیث 
اجموا محال المشروبات سبعة من قبل مسلحین مجھولین ھ)٧( خمسة عمال وجرح ) ٥(قتل

علما ان ھذه التجارة ھي مورد رزق وسط بغداد العالوي وفي باب المعظم حيالروحیة التي في
مجموعة من ابناء ھذا المكون االصیل الذي لم یتوقف من ان یكون ضحیة بھذا النوع من 

.الوحشیة
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صورة عن الجمعیة االیزیدیة االجتماعیة الخیریة 

-٥-١١في اقلیم كوردستان في موسى خدر تمویمة ذاتھا بقتل الشاب االیزیدي كذلك تكررت الجر
..كما ایضا تكررت في السنوات الماضیة . ٢٠١٥

الكاكائیین:  ثالثا

 تقدر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أعداد النازحین الكاكائیین من منطقة سھل نینوى بـ
لومات تلقتھا حمورابي من متطوعین شخص كاكائي ویأتي التقدیر على وفق مع) ١١٠٠٠(

فقد نزحت ھذه العوائل من مركز محافظة الموصل حیث كان فیھا .للرصد ینتمون الى ھذا المكون 
حسب . عائلة من مركز قضاء الحمدانیة وناحیة برطلة ) ١٥٠(عائلة كاكائیة و ) ١٠٠(ما یقارب 

من اعش ، بینما ھناك اعداد معلومات حمورابي ، لیس للكاكائیة نساء سبایا تحت سیطرة د
:                                                                           المدنیین قتلوا بأیدي داعش داخل الموصل  وھم 

٢٠١٤قتل في آذار / من قریة المجیدیة / یونس میكائیل ایوب -١
٢٠١٤قتل في في شباط / قریة كزكان / غزوان غازي عاشور -٢

:سرى عند داعش  حسب معلومات حمورابي وھمأللكاكائیة 

في قریة ٢٠١٤حسن محمد ھاشم جاسم ، كان یسكن قضاء خبات ، تم اسره في تموز -١
.بالوات القریبة من بلدة قرقوش ، وھو من البشمركة الكردیة 

/ الواقعة على نھر الخازر بالقرب من ناحیة الكلك من قریة زنكل/ آزاد جمال عادل -٢
كان قد ذھب الى قریة وردك التي یسیطر علیھا داعش في شھر تشرین / یعاني من مرض نفسي 

وال یوجد معلومات عن ھؤالء االسرى فیما ھم على . ، وتم اسره من قبل داعش ٢٠١٤االول 
.قید الحیاة او تم اعدامھم من قبل داعش 
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مصادر حمورابي إن داعش قام بتدمیرمراقد الكاكائیین المقدسة األتیةوحسب                                              :
مرقد جوارمة لھ كھ ى شاه ،مرقد  بیر دستھ ورمرقد بابا دكار،، مرقد بابا حیدر،مرقد شاه ھیاس(

) .مرقد طیور شاه ھیاس( ھیاس 
الموصل                   العوائل الموجودة حالیا في

عائلة كاكائیة في الموصل یجري التواصل بینھا وبین اقربائھا في اربیل ٣٠ال یزال أكثر من 
.وھي تسكن في احیاء موزعة في الموصل 

:     ، وھم حسب معلومات حمورابي٢٠١٤للكاكائیة ضحایا ضمن مجزرة سبایكر ، تموز 
وردك قریة / صباح سالم سعدهللا -١
قریة وردك / ماجد عرب رشید -٢
قریة وردك/ خسرو خضر علي -٣

وحسب معلومات حمورابي ان للكاكائیة شھداء ضمن صفوف البشمركة في قتالھم ضد داعش 
: وكما یلي 

من قریة كبرلي / أحمد زوراب سلطان-١
من منطقة خبات / شیرزاد آزاد عزیز -٢

.                                             ٢٠١٥ھا مجموعات داعش علیھم، في شباط وقد قتال نتیجة سقوط  قذیفة ھاون اطلقت
.٢٠١٤قتل في معركة  قریة بشیر في اذار / طاھر فیض هللا عبدهللا -٣
، وھو من قریة ٢٠١٤شباط ٦قتل في معركة تحریر قریة وانھ، في / نوري كریم -٤

. كزكان 

) وردك، تل لبن، كزه كان ، المجیدیة  وكبرلي (في قرى نكافة مكما نزحت العؤائل الكاكائیة
ھؤالء النازحون موزعون حالیا في مناطق الكلك، بردرش، خبات، كسنزان و مجمعات بحركة و 

ومركز محافظة كركوك وھناك عدد من النازحین أالن . عنكاوا و كویسنجق، وقرى صفیة وزنكل
عرب كوبي وعلي سراي و زنقر وقریة سید یقیمون في قرى بإطراف داقوق ومجمع رزكاري و

و یعاني النازحون الكاكائیون من ماسي و ویالت كثیرة على غرار بقیة النازحین كما تفید . ولي
مصادر منظمة حمورابي بان ھناك عددا من المفقودین الكاكائیین و تتحفظ حمورابي على ذكر 

.اسمائھم ومناطق تواجدھم للحفاظ على حیاتھم 

كاكائیون تحدیات في الوصول الى فرض اعتراف بحقوقھم الدینیة ، كجماعة كردیة ذات یواجھ ال
. خصوصیة دینیة في دستور اقلیم كردستان العراق 
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الكورد الفیلیون:  رابعا

ال یزال اآلف االكراد الفیلیون یعانون في مخیمات قاسیة في إیران مثل مخیم زنة، زیوا، جھروم 
شخص وذلك  بسبب تسفیرھم قسرا من ١٨٧١یم جھروم على اكثر من وقم ، حیث یحتوي مخ

تفاقمت  حالة أوضاع . قبل النظام السابق الدكتاتوري من بغداد وباقي اماكن تواجدھم الى ایران 
حیث فیھا . الفقر والجھل واالغتراب الذي یثقل كاھلھم في مخیمات على األراضي اإلیرانیة 

دون امكانیة الخروج من القریة التي فیھا مخیمھم ألنھم اصبحوا یزودوا باالحتیاجات التغذویة
اي بدون جنسیة ِلعدم حصولھم على الوثائق الملغیة أبان عملیات اإلبادة appatride" بدون"

وبعد جھود . الجماعیة التي تعرض لھا الكورد الفیلیین في الثمانینات والتسعینات القرن الماضي 
مھتمة بالشأن من المكون المذكورجمة وإلحاح مبین لشخصیات

قرارات وقوانین 
مع وزارة الداخلیة والبرلمان والقضاء العراقي ، تم تطبیق قانون إعادة الجنسیة العراقیة إلى 

ولیس استعادتھا للداللة على إنھم یعتبروا من " منح الجنسیة"الكورد الفیلیین، لكن تحت مسمى 
أبا عن جد منذ أكثر من ولیسب الجنسیة العراقیة بالتجنس ، التبعیة حالھم حال أي أجنبي یكتس

بالرغم من أن المكون العراقي .  جیل حیث اكتسب أجدادھم الجنسیة العراقیة في العراق بالتجنس
الكورد الفیلي تم تھجیرھم قسرا وبطرق فائقة الوحشیة من العنف واالختطاف والقتل واالعتداء 

رقین قیدھم من قبل النظام السابق لحرمان الفیلیین من الجنسیة ورسمیا تم ت.. الجنسي المشین
تبعیة إیرانیة وإباحة المس بامالكم ومصادرة جمیع اموالھم وممتلكاتھم یاً العراقیة واعتبارھم قانون

السیدة باسكال والجدیر بالذكر ان رئیسة منظمة حمورابي لحقوق االنسان. المنقولة وغیرالمنقولة
بادرت الى وضع ٢٠٠٥-٢٠٠٤ت تشغل منصب وزیرة الھجرة والمھجرین عندما كانوردا

وزارة الداخلیة امام مسؤولیاتھا الوطنیة طالبة إنھاء العمل بالتعلیمات والقوانین الجائرة الموروثة 
من األنظمة الدكتاتوریة السابقة استنادا الى قرارات مجلس الوزراء أنذاك  بغیة  رفع الظلم عن 

غیر ان ..ن واستعادة حقوقھم األساسیة  والتي تمثل الجنسیة بین ابسط تلك الحقوقكاھل العراقیی
األجوبة على تلك المحاوالت ال تزال مرھونة بتغییر القوانین تغییرا جذریا على المستوى 
التشریعي ثم التنفیذي حیث ان أھمیة وجود تشریع لذلك ھو لیس الستعادة تلك األموال المصادرة 

ب بل لتنفیذ تلك التشریعات بعیدا عن التعقیدات المتراكمة من التعلیمات البالیة التي ألصحابھا فحس
من ءاً مھماً ان وجود حل لھذه العقد القانونیة یمثل جز.. غالبا ما  تصدر عن رغبات المنفذین 
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ورصدت حمورابي انھ إلى یومنا ھذا لم یتم فتح المدارس ومراكز للتعلیم . العدالة االنتقالیة
التثقیف في مخیمات الفیلیین منذ الثمانینات لذلك فاآلالف من األطفال والشباب یعانون من الجھل و

ان ھذا األمر یمثل انتھاكا متواصال لحقوق ھذه المجموعة البشریة  من . واألمیة من جمیع األعمار
العراقیین ، لذلك تطالب حمورابي الحكومة العراقیة وخاصة وزارة الھجرة والمھجرین

بمسؤولیتھا في العمل على إنھاء ھذه المعاناة أسوة بما قامت بھ الحكومة العراقیة االضطالع
. .مصدر ھذه المقارنة ھي اقوال احدى الناشطات من ھذا المكون. لمخیم رفح في السعودیة 

وبسبب الضعف في المستوى التعلیمي لألغلبیة العظمى منھم مما اضطرھم الحال الى العمل بمھن 
یطة ال تسد الرمق ھذا ما جعل اغلب األوضاع االقتصادیة للمكون الفیلي ھزیلة، وكذلك تنتشر بس

.البطالة بشكل متواصل في صفوف الشباب
 شھدت نساء من المجتمع الفیلي بأن المرأة داخل المكون الفیلي تعاني من اضطھاد وظلم صارخ

من كل عام، أصدرت ٢٠/٦المتحدة في بمناسبة الیوم العالمي لالجئین الذي تحتفل بھ األمم 
الجبھة الوطنیة العلیا للكورد الفیلیین  بیانا أشارت فیھ إلى استمرار الكثیر من االنتھاكات التي 
یتعرض لھا ھذا المكون العراقي واغلب ھذه االنتھاكات مورثھ من عھد النظام السابق من خالل 

ببت بنفي أكثر من نصف ملیون عراقي فیلي عدة قوانین ظالمھ استھدفت وجوده وممتلكاتھ و تس
شاب فیلي ومصادرة الممتلكات وكل ) ٢٣٠٠٠(إلى خارج البالد واختفاء قسري ألكثر من 

الحقوق اإلنسانیة بل وإجراء تجارب بیولوجیة وكیمیاویة و مختبریھ على المعتقلین ، وحسب 
لتي تخص حقوق الفیلیین معلومات منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان فأن ھناك بعض القضایا ا

العراقیین ما زالت عالقة ألنھا تتطلب إلغاء قوانین وتشریعات و لوائح صدرت خالل عھد نظام 
صدام، ویطالب الفیلیون العراقیون باعتبار ما جرى لھم جریمة أباده جماعیة خاصة بعد صدور 

ى یعد جریمة إبادة ،أن ما جر٢٩/١١/٢٠١٠حكم المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا بتاریخ  
جماعیة وقد صادقت الھیئة التمییزیة للمحكمة على ھذا القرار، ھذا وجددت الجبھة الوطنیة 
العلیا للكورد الفیلیین مطالبتھا الحكومة العراقیة باالنضمام إلى االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین 

زوجة والبرتوكول الخاص واتفاقیة وضع األشخاص عدیمي الجنسیة واتفاقیة جنسیة المرأة المت
بوضع الالجئین ، وعلمت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من ناشطین في ھذا المكون أن 
ھناك بعض الضعف و التقاعس الواضح لدى دوائر حكومیة في تلبیة حقوق العراقیین الفیلیین 

فیما یخص قضایا الممتلكات و الجنسیة 

الشبك:خامسا
لمكون في مناطق نینوى والموصل من االعتداءات  والتشرید والقتل یزال یعاني ھذا اماعانى و

ولكون . ٢٠٠٥من قبل غزاة داعش واإلرھاب المتفشي في مناطق سھل نینوى والموصل ،  منذ 
من قبل "الروافض "الجزء االكبر من الشبك من الشیعة ، اعتبروا خارجین عن االسالم بوصفھم 

قریة شبكیة في محافظة نینوى ، ٥٥ا ففرغت أكثر من حیث تم تھجیرھم قسر.. مجرمي داعش
الف شبكي ، حیث توجھوا الى كربالء والنجف ومدن اخرى في ٢٠٠وھجر قسرا ما یقارب 

. الجنوب 
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 قامت مجموعة مسلحة بمھاجمة عدد من شاحنات نقل البضائع ٢٠١٥ایار ١١صباح یوم السبت
نھا سائق إحدى الشاحنات  وھوالمواطن الشبكي المحافظة دیالى واختطف حی/ في قضاء المقدادیة

عبد هللا حسین وھو من سكنھ قریة الموفقیة في سھل نینوى وبعد یوم من اختطافھ عثر على جثتھ 
.مرمیة في إحدى مناطق المقدادیة

 تابعت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أوضاع الشبك بعد احتالل داعش لمناطقھم في محافظة
ن العشرات منھم اغتیل على ید اإلرھابیین كما تم تجریدھم من ممتلكاتھم جمیعا نینوى وقد تبین أ

.وقد اضطر الكثیر منھم إلى النزوح باتجاه مناطق في وسط وجنوب العراق

الصابئة المندائیون: سادسا

٥٠بالرغم من انخفاظ واضح لعدد المكون المندائي في العراق والذي كان یقدر بحوالي  أكثر من 
وحالیا یقدر عددھم ٢٠١٤أالف نسمة سنة ١٠٠٠٠ھبط الى حوالي ٢٠٠٣نسمة قبل الف

شخص فقط لتزاید محنة الھجرة على اثر االستھدافات المتواصلة ضدھم في بغداد ٦٠٠٠بحوالي 
.. والجنوب ایضا

اختطف : رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان  خالل متابعتھا ألوضاع المندائیین ما یأتي
وأجرى ١٠/٧/٢٠١٥مدنیة الصدر یوم ألجمعھ / اطن المندائي مظفر عزیز في حي الكیارةالمو

خاطفوه اتصاال ھاتفیا بأھلھ طالبین فدیة كبیرة مقابل اإلفراج عنھ وبعد مساومات جرى تخفیض 
الفدیة إلى مئتي إلف دوالر،  وقد اضطر أھلھ لجمع المال على عجل،حیث حدد الخاطفون طریقة 

، وفق الخطة التي ١٣/٧/٢٠١٥مبلغ وفي الوقت نفسھ اإلفراج عنھ وھذا ما حصل یوم لتسلیم ال
وضعھا الخاطفون، یشار إلى إن المواطن المندائي مظفر عزیز یعمل صائغا ، ویمتلك محال في 

.سوق الكیارة 

 وھو من المكون المندائي یعمل صائغا في بغداد رسالة ابتزاز عبر الھاتف النقال) خ.ا(تلقى
دوالر و إال فانھ سیتعرض إلى حادث یؤدي بھ إلى الموت وقد أضطر ) ٢٥٠٠(تدعوه إلى دفع 

و .. إلى بیع محل الصیاغة الذي یملكھ بثمن بخس والھجرة باتجاه محافظة اخرى) خ.ا(الموطن 
یحتفظ فریق منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان المسوؤل عن رصد االنتھاكات بمعلومات موثوقھ 

. ملفعن ھذا ال

 تم الھجوم من قبل مجموعة مسلحة مجھولة الھویة على الشاب وصفي عبد الغني یعمل صائغ
ذھب في المجر الكبیر التابع إلى محافظة میسان فاطلق علیھ الرصاص واردوه قتیال و تم سرقھ 

.كافة المصوغات الذھبیة وجرت الجریمة في وضح النھار و قید الحادث ضد مجھول

ل المواطن عبد الكریم ألناشي في منتصف اللیل من قبل مجموعة من شباب تمت مداھمة منز
المنطقة، علما إن المواطن من المكون الصابئي المندائي یبلغ من العمر سبعین عاما یسكن حي 
التراث محافظة بغداد مع ابنتھ الوحیدة البالغة من العمر اثنین وثالثین  عاما محاولین اغتصابھا 
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ولم یستطیوا النیل منھا، وقام المواطن ) مختلة عقلیا(من ذوي االحتیاجات الخاصةعلما إن الفتاة 
عبد الكریم بإبالغ الشرطة مما أدى إلى إیداع احد الشباب في التوقیف بعد إن تعرف علیھ 
المواطن عبد الكریم و على أثرھا  تعرضت مجموعة مسلحة لھ في الھجوم على بیتھ و االعتداء 

.برح و تھدیده بالترحیلعلیھ بالضرب الم

 سنة، یعمل صائغ الذھب في منطقة ٤٣تم استدراج الشاب أثیر عبد القادر البالغ من العمر
عالوي الحلة في بغداد وحسب أقوال الجاني فقد تلقى المجني علیھ اتصاال ھاتفیا في الساعة 

ھ یطلب الجاني بقیمة ملیون دینار عراقي كان المجني علی٣٠الواحدة ظھرا وذلك الستالم مبلغ 
ھذا المبلغ فتوجھ المجني علیھ إلى شقھ قریبھ من محل عملھ ھناك وحین وصول المجني علیھ 
أجھزوا علیھ واردوه قتیال و شوھت مالمح الوجھ برش حامض كیمیائي علیھا، تم وضعوه في 

ل الشالجیھ حیث خزان میاه بالستیكي و بعد ثالثة أیام تم إخراجھ من الشقة ورمیة في منطقھ ھیاك
تم نقلھ بواسطة سیارتین مظللتین رباعیھ الدفع و كان معھم اثنان من الضباط برتبھ مالزم أول 

من إفراد العصابة، و نتیجة ١٢باعتراف الجاني، وتم إلى أالن القبض على ) ضباط دمج(
و سرقھ تحقیقات الشرطة مع أفرادھا  اعترفوا بكسر محل صائغ الذھب في منطقة حي اإلعالم 

وھو من المكون الصابئي المندائي و اسم الصائغ مھند العثماني ٢٠١٤كل مصوغاتھ الذھبیة سنة 

 استدرج الشاب حسام ناجي سوادي ابن العشرینات من العمر صائغ ذھب في مدینة میسان من
صدیق لھ في عملیة الشراء مصوغات ذھبیھ فاصطحب معھ مبلغا من المال فاستقلوا سیارة 

ي علیھ و كان األھل على علم بان ولدھم ذھب برفقة صدیقھ الموثوق بھ إلتمام عملیة الشراء المجن
إلف دوالر فدیة ٤٠وفي الیوم التالي تم تبلیغ أھل المجني علیھ بأن ابنھم مخطوف و مطلوب مبلغ 

لھ وقد تم دفع المبلغ لكن دون جدوى فلم یطلق سراح المجني علیھ وبعد مرور شھرین من 
تطاف تم العثور على جثة المجني علیة بالقرب من الحدود العراقیة اإلیرانیة و حسب التقریر االخ

الشرعي اتضح انھ تم قتلھ في نفس یوم ذھابھ مع صدیقھ و حسب أقوال أھل المغدور بھ بأن 
.صدیقھ من قام بقتلھ وما یزال القاتل حرا 

م المؤدي إلى مدینة الخالص وقامت اختطف شابان من الصابئة المندائیین على الطریق العا
المجموعة المسلحة التي اختطفھما اقتیادھما إلى جھة مجھولة ثم االتصال بذویھما و طلب فدیھ 

دوالر لكل شخص و بعد دفع الفدیة تم إطالق سراح المخطوفین و قید الحادث ) ٢٥٠٠٠٠(بقیمة 
.ضد مجھول

حد متطوعي الرصد إن عددا من تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات من ا
المواطنین الصابئة المندائیین یعملون في صیاغة الذھب في بعض إحیاء بغداد  منھا حي الشرطة  
في جانب الكرخ ،  تعرضوا للتھدید واالبتزاز ولمحاوالت فرض إتاوات علیھم من قبل أشخاص 

.ستكمال المعلومات بھذا الشأنیدعون بانتمائھم إلى میلیشیات مسلحة وما زلنا نتابع الموضوع ال

 شھد سوق حي الشرطة الرابعة في العاصمة بغداد ھجرة العدید من المواطنین الصابئة
المندائیین حیث كان في حي أربعة عشر دكان للصاغة لم یبق منھا أالن سوى سبعة دكاكین نتیجة 

.التھدیدات وحوادث االبتزاز المتكررة التي یتعرضون لھا
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یونالبھائ:سابعا

 ان التحدي االكبر للبھائیین العراقیین ھو المانع القانوني للحریة الدینیة وعدم االعتراف بحریتھم
الذي یشرعن تجریم النشاط ١٠٥رقم  الدینیة بشكل حاسم اذ ال یزالوا یعانون من آثار قانون

، ١٩٧٠البھائي والذي صدر عام 



١٠٥نص القانون 

وعلى . بتجمید قیود االحوال المدنیة ١٩٧٥درت ضدھم عام باالضافة الى القرارات التي ص
رفعت اشارة التجمید من على قیود البھائیین ٢٠٠٧الرغم من ان وزارة الداخلیة العراقیة في عام 

ن یواجھون عدم الحسم في ، اال ان البھائیی١٩٧٥ي صدر عام عن طریق الغائھا للحظر الذ
اعدادھم غیر معروفة في العراق النھم یجدون صعوبة في لذلك تبقى . قضایا احوالھم الشخصیة 

شخص ) ١٠٠(فاالحصاءات تشیر الى ان اعدادھم ال تتجاوز ال . تسجیل اوالدھم في المدارس 
كون العراق یخوض مسار الدیمقراطیة عبر دستور یرید . بینما في الحقیقة ان العدد یفوق ذلك

لى البھائیین العراقیین لم یسترجعوا أمالكھم التي ، إضافة االتمدن واحترام الحریات بشكل واضح
ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ضرورة وجوب تشریع صادرھا النظام الدكتاتوري السابق،

نص قانوني یلغي القانون الجائر المشار الیھ اعاله ویتم بذلك االعتراف رسمیا بھذه الدیانة التي 
لدیني وحاضنة لھ قدیما وحدیثا بالرغم من التحدیات التي لیست الوحیدة في ارض ھي مھد التنوع ا

تواجھھا الجماعات الدینیة لالقلیات جراء عملیات التطرف التي تھب على العراقیین من وقت الى 
بشكل عام ان .   آخر لتمس بحقوقھم الدینیة كما ھو الحال اآلن مع الغزو االسود لداعش حالیا

ة ما یتطلب التدریب على قبول مباديء الدیمقراطیة التي في العراق بحاجة الى تعدیالت حقیقی
. ظلھا یتمكن االنسان حمایة حقوقھ بوسائل قانونیة تشرع الجل احترام الحق ولیس الجل استھدافھ

القساوة وخاصة ما یخص والظلمترى منظمة حمورابي بان عدد من القوانین تتصف بالكثیر من
ان ال نكون متحفا لنصوص قوانین مكتوبة بدءت منذ مسلة یجب. االقلیات كما ما یخص النساء

وقانون ٧٠لسنة ١٠٥حمورابي ومنھا الكثیر لم تلغى وان كانت تجحف بحق البشر مثل قانون 
والذي ٣مقطع ٢١مادة ١٩٧٢المعدل ١٩٦٥المشار الیھ اعاله و قانون االحوال المدنیة لسنة 

طنیة اذي صوت علیھ البرلمان  والخاص باسلمة من قانون البطاقة الو٢٦تحول الى مادة 
.. القاصرین في حال اسلمة احد االبوین ما یمثل اجحافا صارخا لحقوق الطفل واالسرة
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ذوي البشرة السمراء: ثامنا

بین مجموعة االقلیات العدیدة في العراق یعیش  ذوي البشرة السوداء انتھاكات متواصلة السباب 
یتركزون في محافظة البصرة جنوب العراق ویبلغ عددھم .. مراءعنصریة بسبب بشرتھم الس

الف نسمة ، لقد واجھوا تحدیات كثیرة و تعرضوا الى االغتیال واالختطاف ٢٠٠بحوالي 
.إجتماعیاً باالضافة الى التمییز العنصري

 ى اغتیل المواطن عبد هللا مطر وقد جرى قتلھ رمیا بالرصاص حیث اقتید إل٧/٦/٢٠١٥بتاریخ
.منطقة أبو الخصیب مع سیارتھ وتم تصفیتھ ھناك وسجل الحدث ضد مجھول

تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من احد متطوعي رصد االنتھاكات في محافظة البصرة 
:المعلومات اآلتیة 

اغتیل المواطن كاظم عبد الجیل من سكنھ قضاء الزبیر وقد اغتیل طعنا ٦/٦/٢٠١٥بتاریخ
سب أخر المعلومات فقد القي القبض على أربعة مشتبھین بقتلھ وما زال التحقیق بالسكین ، و ح

جاریا

 اغتیال المواطن مروان ماجد الشاوي في قضاء أبو الخصیب وتم تسجیل ٦/٣/٢٠١٥بتاریخ
.الحدث ضد مجھول وحسب كشف الداللة الجنائیة فقد اغتیل المواطن المغدور رمیا بالرصاص 

ناجین من جرائم عصابات داعش من المسیحیین واالیزیدیین یقصون  النساء والرجال ال
اإلبادة الجماعیة عبر ما تعرضوا لھ من سبي واغتصاب شنیع

)تدوین میداني لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان على ألسنة الضحایا(

اكات بشاعة تعد االنتھاكات التي تعرض لھا الناجیات والناجون من سیطرة داعش واحدة من أكثر االنتھ
ألنھا ترافقت بتھدیدات ال حصرلھا والقتل و االغتصاب و التعذیب، و تجریدھم مما لدیھم من أموال و 

أشیاء ثمینة، و غیرھا من الوسائل اإلرھابیة المدمرة

لقد طالت تلك الجرائم وبالتركیز اكثر اآلیزیدیین و المسیحیین، اذ كنا في منظمة حمورابي لحقوق 
على تدوین المزید من االنتھاكات، و توثیقھا و عرضھا للرأي العام العراقي و اإلنسان نحرص 

العالمي، فان ما تم توثیقة على  ألسنة الناجیات و الناجین یمثل وثائق ادانھ بكل المقاییس خاصة، وأن 
جمیع الروایات التي سجلتھا منظمتنا ھي على درجة من المصداقیة حیث تحاشینا توثیق أیة معلومات

.غیر من مصادرھا الموثوقة

من قاً میدانیةلقد ترأست السیدة باسكال وردا ،رئیسة منظمة حمورابي لحقوق االنسان، مرات عدیدة فر
النجاز مھمة اللقاء بالعشرات من ھؤالء الناجیات و الناجین، ویھمنا أن تعرض أمام الرأي المنظمة،

ایا المعنیین لضرورات أمنیة لحمایة الذین مازالوا العام جزءا من تلك الروایات برموز األسماء الضح
.تحت قبضة داعش، و في مایلي بعض تلك الروایات
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تمثل كلنا یعلم بان االنتھاكات التي تعرضت لھا النساء  تتمیز بشناعة متواصلة صارخة ألنھا
ال یقل عن ثلث تواصال لالبادة الجماعیة التي مست سیادة العراق بالتجاوز على حدوده وغزوه في ما 

مساحتھ وتھجیر مسیحیھ وآیزیدییھ وقتل وابادة المئات منھم ومصادرة ممتلكاتھم وتسلیبھم من كل ما 
كان بحوزتھم  وتكفیرھم واجبارھم الى تغییر دینھم قسرا وتعریضھم إلى حیاة بائسة في المخیمات 

موصل وسھل نینوى واالنبار حیث لم یبق لھم أمال إال ترك العراق بعد أن تم استعباد شعبھ في ال
وغیرھا من المناطق باإلضافة إلى التعرض ألعراضھ بسبي العراقیات وتعریضھن إلى أبشع أنواع 
العنف الجنسي باالختطاف واالغتصاب والقتل ابتداء من الطفالت في الثالثة من عمرھن مثل كرستین 

اء بالشابات والنساء المتزوجات سنة مثل اآلیزیدیات وانتھ١٢و١٠عزو عبادا بالشابات في عمر 
االیزیدیات والمسیحیات وأیضا بعض المسلمات حیث في الموصل حتى داخل الحرم الجامعي 

..والمدارس  یتم اغتصاب الطالبات وھن في عمر الزھور

:ینالمسیحیقائمة باسماء الناجیات والناجین –أ 

تم سبیھا . مسیحیة من الكنیسة الكلدانیةفي الموصل ١٩٨٤نیسان ٦ولدت في ، )ك، م، ع (الناجیة
وشم الصلیب على وممارسة ابشع جرائم ضد االنسانیة واالستعباد الجنسي علیھا النھا مسیحیة وتحمل

.یدھا

في مركزھم ٢٠١٤المسیحیة من قبل داعش في نھایة  ایلول) ك،م،ع(توقیف السیدة الشابة تم
الذي لم یعد الى البیت  اكثر من ) ع(سأل على مصیر زوجھا في الیرموك في الموصل عندما ذھبت ت

، قالوا حارسابعد ان علموا بان زوجھا كان ..ثالثة اشھر على أمل أن تلقاه أسیرا في مقرات داعش 
لھا ان زوجك ھو خائن، وربطوا ایادیھا الى الوراء وبدأوا التحقیق معھا عن زوجھا واھلھا وفیما لھا 

وبعد أن رفعوا البوشیة من وجھھا بدأوا یمدحون ..ن وجود االوالد او االھل اوالد ، واصلت نكرا
بجمالھا والتجاوز علیھا بالضرب واالھانات والكالم الجارح الخارج عن االخالق وعندما وجدوا وشم 
الصلیب على یدھا ازداد التركیز علیھا وبدأوا باتھامھا بأن مجیئھا لمركز الشرطة ھو  لتفجیرھم قائلین 

بعد لیلة من ... شلون انت نصرانیة وباقیة في الموصل؟ این اھلك أكید انھم باقون في الموصل ؟( 
المعاملة الال اخالقیة في التوقیف حیث تعرضت للضرب واالھانة بالكالم الجارح والطامع بجمالھا 

الخمار من قبل الملتحي المحقق ومجموعة من قساة القلوب معھ وبعد ان رموا" بالتحفة"ووصفھا 
من وجھھا كل من بدأ یمسھا من جھتھ ویتعدى علیھا  والخوف سیطر علیھا  وھي تبكي ) الحجاب(

كما أن . وربطوا ایدیھا بعد عدم حصولھم على المعلومات عن أھلھا وزوجھا. وترجف وتطلب النجاة
الحقد لدیھم وشم الصلیب الذي على یدھا الیسرى دخل عیونھم وكان یشھد لھم بأنھا مسیحیة ما ضاعف

فبعد ان حلوا یدیھا المربوطتین نحو الخلف والمتورمتین من عنف الربط ، قال احد مسؤولي داعش 
سبیة اخرى )ك(التقت السبیة ،بین مئات السبایا من اآلیزیدیات.. ضعوھا في السبایا وھذا مصیرھا 

) ك،م،ع(لطرق  والتي كانت بابشع اممارسة العنف الجنسي ضدھاالتي أیضا تم ) ع(مسیحیة اسمھا 
.. سنة وتودع نفسھا في أحضانھا خالل وجودھا بین السبایا٦٠تنادیھا ماما الن عمرھا كان حوالي 

حمورابي األثر الذي كان ال یزال على جسمھا، وثقت ھناك في السبي تم ضربھا وتعذیبھا  بعنف، وقد 
صفر و وضعوھا في غرفة على االرض النھم دفعوھا على الدرج ثم سحبوھا من شعرھا المصبوغ ا

حیث كانت تقابلھا على الجانب اآلخر من الغرفة احدى الفتیات االیزیدیات ودخل الى كل واحدة منھما 
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رجل بھیئة اللبس الھندي؟ االفغاني الباكستاني؟  لم تستطیع تصنیفھ بشكل دقیق ومارسا العنف الجنسي 
نفس الوقت وفي نفس الغرفة  بعنف وأسالیب متوحشة بعیدة باغتصابھا كما الفتاة اآلیزیدیة أیضا  في 

بأنھا خالل لیلة واحدة )ك،م،ع(تروي ... كل البعد من ان تكون حتى حیوانیة بل أسوأ، حسب افادتھا  
لكل "  یعقد القران علیھا" بالزواج ألنھ "قذارتھ با العنف ھذرجال  عنفوھا جنسیا وكان یسمي٨

بور ، وكلما ینتھي احدھم یلیھ الثاني  لمواصلة االغتصاب الجنسي المتوحش واحدة واقفین على الطا
بقت في ھذه الحالة لمدة شھرین إلى أن كشفھا ابن جیرانھا الذي كان قد أصبح داعشیا، . اإلجرامي 

مالیین و ذھب باإلضافة إلى مبالغ بقیمة ملیونین ٤وبطرق شتى أخرجھا من السبي مقابل أمواال طائلة 
.دینار  أخرى، كلفھا ھروبھاونصف

حدى شھادات المسیحیات بعد تحریرھا من عبودیة داعش في السبيإ

كانت عملیة تھریبھا من السبي عندما اخرجت مع فتیات مسبیات اخریات الى سوق النخاسة لبیعھن 
استدرجتھا التي كانت قد ) ن(الى السعودیة ففي الطریق تم الترتیب من قبل أحمد ابن جارتھا السیدة 

كذلك المدعو أحمد ساعدھا في الھروب الى منطقة .للزواج من عامر وبشكل عرفي دون معرفة اھلھا 
ملیون دینارمن ٢دھوك حیث بعد ان تم رفض دخولھا الى اربیل في السیطرة تم سرقة ذھبھا بقیمة 

.قبل احد البیشمركة

في الموصل ثم تلعفر فتاتین مسیحیتین من فتاتین ایزیدیتین أكدتا بأنھ كان معھما في مكان السبي 
عاما فقط  تم ١٥البالغة من العمر ) م،أ(في عمر العشرون عاما واألخرى ) م(الموصل أحداھما 

یبھما لمواصلتھما في عدم  الرضوخ بسھولة األرادة الشریرة لعصابات الداعش، ذإغتصابھما وتع
لالسف الشدید ال تزال الشقیقتین . سیحیتھماورفضھم االستسالم وممارسة صالة داعش  وتمسكھما بم

ترى .. با من قسوة التوحش الممارس ضدھما جسدیا ونفسیا تحت نیر االستعباد االسود لداعش ذتتع
منظمة حمورابي ان عدم تحمل مسؤولیة  تحریر ھؤالء البریئات من المسیحیات واآلیزیدیات  یعتبر 

ه الساعة ذت الصارخة التي یتواصل ارتكابھا الى ھبشكل أو بآخر مشاركة مباشرة  في االنتھاكا
والمؤسف جدا ھو ان ھؤالء المجرمین اكثرھم من .وبأبشع األسالیب الخالیة من كل حس انساني

العراقیین ویعیدون اغتصاب العراقیات  بعد ان یكون االجانب من االفغان والشیشان وغیرھم قد 
! اغتصبھن 
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اضطرت للھجرة من بغداد الى قضاء قره قوش في محافظة :١٩٧٧موالید ) ل،أ،ك(الناجیة
،  واضطرت للنزوح من قره قوش ٢٠١٠تشرین أول ٣١نینوى بعد تفجیر كنیسة سیدة النجاة في 

الى دیر مارمتي ھي و عائلتھا عندما ھددت داعش المدینة ثم عادت لھا و اضطرت لمغادرتھا ثانیتا 
حیث بقوا قبل مغادرة المدینة عشرة ایام في قاعة ٦/٨/٢٠١٤عندما دخلو مسلحو داعش المدینة یوم 

) م(عشتار التابعة للكنیسة بھنام و قد عرضوا علیھا السماح لھا بالمغادرة مقابل التخلي عن إبنتھا 
و بعدھا  تم وضعھم في . لكنھا رفضت ، و عرضت على المسلحون ذھبھا و مالھا ) ي(وولدھا 

معصوبة  و كن ثالثة عوائل حیث تم اخراجھم بعد ان جردوھم من و كانت العیون) كوستر ( باص 
جمیع ممتلكاتھم الثمینة و ھكذا وصلوا الى اربیل بعد تھدیات بالقتل و االغتصاب و رحلة شاقة 

.تعرضوا خاللھا الى الكثیر من التحدیات المریرة 
 عشرة ایام من قبل مسلحي ،تم احتجازھن لمدة )ھـ،أ،ج(و ) ل،أ،ج(،) ح،ي،ع(،) م،ي،ع(الناجیات

داعش بعد احتاللھم لقره قوش و قد تعرضن للكثیر من التھدید باغتصابھن او قتلھن اذا لم یشھرن 
الف دینارإلیصالھن الى الموصل و من بعد ٣٧٥اسالمھن و قد تم اخراجھن من قره قوش مقابل مبلغ 

اناة شدیدة تضمنت تھدیدات بالقتل الى مدینة  كركوك بعد مع٩/٩/٢٠١٤ذلك االنطالق في صباح یوم 
و االسائة بالرموز الدینیة المسیحیة و اشھار السیوف و البنادق على الرؤؤس الجبار المحتجزین على 
اشھار اسالمھن  مع محاوالت عدة  النتزاع االطفال من امھاتھم و من بینھم الطفلة نیفین یبلع عمرھا 

.سنوات واصفین ھذه الطفلة بالحوریة ١٠

الناجیات المسیحیات تروي بشاعة التعامل االجرامي لداعش

( ، )س(،) د، بنت(أوالدھاو، ١٩٧٠موالید) س،ز،ح(زوجھا و١٩٧٠موالید ) ن،د،ج(الناجیین 
)ر، بنت

ي القبض الى بلدة برطلة عندما قررت العائلة المغادرة الق٢٠١٤آب ٦یوم دخول داعش 
علیھم خارج البیت وارجعوھم الى دارھم  الكائن في برطلة القدیمة ، حیث بقوا فیھ محبوسین اكثر 

یوم  بذریعة انھ ال یسمح بمغادرتھم اال بموافقة المحكمة الشرعیة ، وكانت اكثر من ١٥من 
مدة جاءت مجموعة مجموعة ارھابیة قد اقتحمت البیت مطالبین لنا بالتحول الى االسالم ، بعد ھذه ال

وقالت ان الحاكم الشرعي وافق على مغادرتكم ، حیث وضعنا في سیارة بیكب بعد ان جردونا من 
وثائقنا ، ولكن استطعت ان اخبيء جنسیتي وجنسیات اوالدي ، وفي سیطرة برطلة ، اخذو زوجھا 

ضربوا بنتي بعد ان ضربوه ضربا مبرحا وتم فصلھ عنا تماما ، وكان زوجي قد واجھھم بعد ان 
الرضیعة ، وقد اخذو طفلتي من أحضاني واشبعوھا ضربا أمام أعیننا ، مما إضطر زوجي ألن یفقد 
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ثم وصلنا الى سیطرة برده رش  وھناك جردونا من ھواتفنا النقالة وتم سرقة . أعصابھ ویصیح بھم 
طویلة ، وصلنا الف دینار بعد ان سمحت لي نقطة تفتیش برطلة ان آخذھا معي ، وبعد مسیرة١٠٠

ال . الى عینكاوا ، ومن ثم مكثنا في كنیسة مار یوسف لمدة ستة اشھر ، ثم الى مخیم مجمع األمل 
.٢٠١٤/ ٣٠/٨تعرف اي معلومة عن مصیر زوجھا منذ اعتقالھ في 

).١٩٥٠موالید ص،ج،(، الزوج )ن،س،ح(الناجیین 

.)٢٠١٣/، م١٩٩١/، م /١٩٩٧، خ ١٩٩٠/ت :  (اوالد العائلة 

، بسبب ما تعرضت لھ المدینة من ٢٠٠٧نزحت العائلة من الموصل الى قره قوش عام 
اضطرابات وعملیات قتل استھدفت المسیحیین واتخذت لھا مسكن في بغدیدا القدیمة بالقرب من 

الى الشارع ألستكمال االعداد )ن،س،ح( خرجت السیدة٧/٨/٢٠١٤في یوم . كنیسة الطاھرة 
فوجدت مجامیع مسلحة ملثمة تجول في المنطقة ، كانت ھناك ارتال من ھؤالء لزواج ابنھا،

المسلحین وقد استوقفھا احدھم ، فقالت نحن مسیحیین ، فأنبھا وقال ال تقولوا مسیحیین بل قولوا 
نصارى ، فارجعونا الى البیت وطلبوا منا عدم مغادرتھ ، وكنا نشاھد خالل رجوعنا عددا من 

ھبون الدور والدكاكین والمحالت العامة ، ویحملونھا ویضعونھا في شاحنات ، المسلحین وھم ین
بعد ثالثة أیام داھمونا في البت وقالوا لنا اخرجو ، واوصلونا الى سیطرة برطلة ثم الى مفرق 

في سیطرة برطلة اوقفتنا مجموعة من داعش وقاموا بفصل الرجال عن النساء ، كنت انا . بغدیدا 
، وادخلونا غرفة قریبة ، حیث قال احدھما لآلخر علیك بإحدى ھاتین المرأتین ) ن(وامرأة اسمھا 

، فاشار علي انھا امرأة كبیرة ، فقال لھ خذ الثانیة ، وسألني من ھو زوجك ، فاشرت الى زوجي 
واطفالي ، وعندھا قال لي احد الدواعش ، اوالدك یبقون عندنا عبید خدام یمسحون احذیتنا ، ذھبت 

زوجي وابني الصغیر في البدایة بعد ان رفضوا في البدایة مرافقة زوجي لي ، وبعد ربع انا و
ساعة سمحوا ألوالدي اآلخرین بالرجوع ، وقبل المغادرة قال احد المسلحین ارید ان افحص ھذا 

. ھل ھو ذكر ام انثى ) ٢٠١٣/ م(الولد بینما كان یشیر الى 

من برطلة  الى بیتنا وفتحت الباب ) أم، ب(سابیع ، جاءت انھ بعد ثالثة ا) ن،س،ح(وتشیر السیدة
ومعھا رجل من داعش وسألني لماذا لم تغادروا ، فقلت این نخرج فلیس معنا المال ، فقال سأتي 
بعد ساعة وآخذكم الى الموصل ، وفعال حضر بعد ساعة واخذنا الى ما یسمى بالمحكمة الشرعیة 

نا على النطق بالشھادة ، حیث منحونا وثائق تؤید اسلمتنا ، في الجانب األیسر من الموصل واجبرو
ووعودنا باصدار ھویات احوال شخصیة لنا فیما بعد،  وقد اخذت األسایش تلك الوثائق عندما 

٤٥كان قاضي المحكمة الشرعیة سعودي ، وكنا احد عشر شخصا ، وبعد . وصلنا الى كركوك 
د عائلة شخص مسلم متزوج من مسیحیة كنا نعرفھم یوما ھربنا من الموصل ، حیث كنا نقیم عن

مسبقا ، وقد جاء ابني بسیارتین مع شخصین ، تحركنا من الموصل ومعي زوجي واوالدي ومعي 
١٨نا السواق حیث عبرنا دشخص ، ساع١١، حیث كنا ) ج(و) س،أ ( و) س(كل من السید 

نھایة وصلنا الى ساتر ترابي قریب سیطرة ، فكان السواق یقولون لدینا تعزیة في كركوك ، ففي ال
الى كركوك ، ثم الى اربیل ، وفي اربیل اخذوا اوالدي الى األسایش للتحقیق ، وخالل التحقیق تم 

ساعة ، من الحادیة عشر صباحا الى الحادیة عشر ١٢ضرب اوالدي ، حیث بقوا في التحقیق 
. مساءا 
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یسكن قره قوش و ) . أ(، )ي(،) أ(، )س(فالمتزوج لدیھ اربع اط١٩٧٧موالید ) غ،م،ك( الناجي 
و في صباح الیوم الثاني خرج ٧/٨/٢٠١٤قد تحدث عن دخول داعش الى المدینة  صباح 

لیستطلع الوضع فوجد حشد من المسلحین بعضھم بزي عادي و قسم منھم یلبسون الزي االفغاني 
ین جردوه من مستمسكاتھ و و یشیر اال ان المسلح. سیارة حسب تقدیره  ٣٠وكانوا مؤلفین من 
دوالر و جھاز الموبایل الذي یملكھ، وقد وضعوا فوھات سالحھم على ٢٢٠٠مبلغ مالي مقداره

رأسي عدة مرات مرة ألجباري الى العودة الى داري   ، ومرة اخرى لتوجیھي الى الجامع 
تحدث عن و. للتحول الى االسالم ، وفي كل مرة كان الحظ یقودني الى العودة الى بیتي 

محاوالت متكرره لھروبھ ، فشلت مرتین وفي كل منھا واجھت تحدیات كبیرة وصلت الى انھاء 
حیاتي ،  ففي المرة االخیرة سرت  باتجاه طریق مار قریاقوس و كبرلي حیث استمرت بالھروب 

الى البیشمركة، و ) م،م،ك( ساعات   الى منطقة كلك حیث سلمت نفسي ومعي أخي ٨مشیا لمدة 
كما . من روایاتھ االخرى انھ شاھد عملیة قتل شخص شیعي شبكي بالقرب من مستشفى المدینة 

كما كشف . اكد ان المسلحین قاموا بتھدیم و تخریب كل ما تتضمنھ الكنائس من تماثیل و لوحات 
عن شخص كان سابقا یبیع الثلج ، وھو مسلم في مدینة قره قروش انضم الى الدواعش ، كان مع 

جامع قره قوش  یتولى توزیع االكل للمسیحیین، مؤكدا ان اغلب المسلحین من داعش في قره امام 
.قوش  كانوا عراقیین و غیر ملثمین 

لم یغادر قرقوش بعد استیالء داعش على المدینة ، حاول الھرب مرتین مع : )  ع،ك،ح(الناجي
ن داعش و جردوھم من كل عائلتھ و لكن كانت محاوالت فاشلة و قد اقتحم منزلھم مسلحون م

ممتلكاتھم و اقتادوھم محتجرین الى ساحات المدینة مھددیھم بقطع الرؤوس او اعتناق االسالم و تم 
) ن(٠والولدین) ن(و اوالده البنت) ف،ب،ح(ترحیلھم الى الموصل و اجبروه مع عائلتھ زوجتھ 

نھم اقتادوا احد العوائل الى معلومات كیف ا) ع،ك،ح(و اشار الناجي. العتناق االسالم ) أ(و
.المسیحیة الى ما یسمى القاضي الشرعي للساحل الشرقي للموصل لیشھرو اسالمھم 

سنوات  وولد ٨) س(سنة ،١١)س(ولھ بنتان) ر(، زوجتھ ١٩٧٧موالید ) ل،ق،ش( الناجي
.سنوات  ٥) م(اسمھ 

مع برطلة ، وخرج ولم یجد احد من جیرانھ وسمع تكبیر في جا٢٠١٤آب ٧نھض صباحا في 
یستطلع ما یجري ، فوجد عددا من مسلحي داعش یتجولون في الشارع ، فعاد الى البیت واغلق 
الدار على العائلة وفي الساعة الرابعة عصرا من ذلك الیوم الدواعش اقتحموا البیت بعد ان كسروا 

. عراقي التي كانت لدینا شباكھ ودخلوا منھ حیث قاموا بتفتیش البیت واستلبوا ثمانیة مالیین دینار
، لكنھم تخلوا عن الفكرة بعد اغمائھا ، بعد )س(واردوا اخذ بنتي . كما طلبوا منا اشھار اسالمنا 

ذلك اتصلت بجماعة في قریة أسقوف القریبة من برطلة وھم من المسلمین السنة ، واتفقوا معنا على 
مالبس معتمة حیث خرجنا مشیا بعد مساعدتنا في الھروب ، وقد طلبت من زوجتي وأوالدي لبس 

الساعة الثانیة عشر والنصف لیال ، ووصلنا قریة اسقوف في الصباح ، وكان المسلحون قد اخذوا 
سیارتنا البیكب منذ الیوم األول ألحتاللھم برطلة ، وعندما وصلنا الى قریة اسقوف صباحا اوصلنا 

ا آخرون الى جسر مندان وبعدھا الى عقرة ، معارفنا السنة الى النھر في قسروك ، وبعد ذلك اوصلن
من المعلومات األخرى التي ادلى بھا الناجي ، ان ھناك . ٩/٨/٢٠١٤ثم وصلنا الى سرسنك یوم 

شخص مھنتھ دفن الموتى في برطلة ، قام بدفن ستة اشخاص توفوا نتیجة الصدمة من احتالل 
) ب،ي،ز(، و )ب،أ،ي(یدة اخرى ، وكذلك س)ح،ن(برطلة ، بینھم سیدة وانسان ضریر اسمھ 
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وكانت كبیرة السن ، كانوا یلحون علینا بان نشھر اسالمنا ، ویصیحوا بنا انتم كالب ویسببوننا 
.بألفاظ بذیئة بل قالوا لنا انتم عمالء األكراد 

سنة، السكن قره قوش ، كانوا في ٤٢العمر ) د،ك،ي(سنة زوجتھ ٦٩العمر ، )ن،د،ي(الناجي
اقتحمتھم مجموعة مسلحة من داعش وبدأوا یفتشون بحثا عن الذھب والمال والسالح ، البیت عندما 

مثقال ذھب ، وغادروا البیت ، ثم ٥٠وبعد التفتیش أخذوا سیارتھم ومولدة الكھرباء والثالجة مع 
ابلغونا على التجمع قرب الجامع ، وھنا وقع زوجي ، وكنت اصیح أھل الخیر ساعدونا ، فساعدني 

في انقاذ زوجي وھناك عزلوا النساء عن الرجال ووضعونا في باص كبیر متجھین بنا الى البعض 
. منطقة ال نعرفھا ، وبعد مسافة ، انزلونا من السیارة ، وذھبنا مشیا على االقدام الى نھر الخازر 

دة ، السییكب، وزع الماء علینا، وتركنا، وكنا نسمع صوت الكالب والذئابأحد المسلمین كان في ب
، واصفة رحلتھا انھ یعاني كثیرا بسبب ھذا المرض، وكیفتحدثت عن مرض زوجھا) د،ك،ي(

الى ان وصلت أربیل بأنھا كانت شاقة ومخیفة وجرت تحت تھدید السالح الى ان وصلنا الى 
.عینكاوا بأربیل 

ـ  العوائل المسیحیة :
)ي(و١٩٩٧) ل(والداال١٩٧٧موالید ) ز،ع،م(الزوجة ١٩٧٢موالید ) و،ن،ن(السید -١

٢٠٠٠.
)م(، ٢٠٠٣)  ھـ(١٩٩٩) ن(االوالد ١٩٧٧)ن،ع،م(الزوجة١٩٦٨)ع،ب،ي(السید ـ ٢

٢٠٠٧.
)١٩٨٥مصري الجنسیة وصل الى سنجار عام ١٩٥٤موالید ) م،ع،ي(السید ـ ٣

ا ، فقد عاشواعوا الھروب في رحلة شاقة ومثیرة، واستطاسلمة ھذه العوائل قسرا في سنجارلقد تم 
وقد رووا . اشھر تحت سیطرتھم٧الرعب واالذالل طلیة وجودھم تحت سیطرة داعش ، حیث بقوا 

وتحت تھدید السالح ، وفرضوا علیھم اإلسالملحمورابي كیف ان داعش اجبرھم على اعتناق 
مسیحیة حیث أسماءبعضھم ألنھا أسماء، وكیف غیروا التوجھ الیومي الى الجامع للصالةالصالة و

، ووصفوا كیف كان یترردون ویقتحمون دارھم م أحد ابنائھم من ماتیوس الى عمربتغییر اسقاموا
، اال انھم كانوا یعطون اعمارا اصغر لبناتھم عن العمر عد اسلمتھم ألخذ بناتھم القاصراتحتى ب

سنة الحقیقي لكي ال یتم اخذھا منھم ، كما رووا لحمورابي عن ایوائھم من قبل احد سكان المدینة ال
كما أشارت رعایة مسلمین سنة لھم من االصدقاء و الجیران الذین ساھموا لنقلھم خفیة الى مركز 

ومن الروایات ان ھذه العوائل المسیحیة اشتكت الى القاضي ٢/٢/٢٠١٥محافظة دھوك یوم 
الشرعي لداعش من تصرف المسلحین اتجاھھم لكن القاضي بدال من ان یستجیب لما عرضوه قال 

. فرصة امامھم اال انھم سیبقون كفرة مرتدین و یحل علیھم القتل ، ما لم یستسلمواان ال
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ھي إحدى السیدات المسیحیات الناجیات من سیطرة المجامیع اإلرھابیة الداعشیة، ي.م.الناجیة س
ا من ھي تروي قصتھا تتدفق الكلمات من فمھا بالكثیر من الحشرجة، و االرتعاش نظرا لما مر علیھ

أھوال حین داھمت داعش بیتھم في قرقوش، و تجمیعھم في إحدى ساحات المدینة، لكن اللحظة 
األصعب كانت حین قام اإلرھابیون بعزل أفراد العوائل عن بعضھم البعض حین فصلوھا عن زوجھا 

،اجبروھا على صعود باص بینما اخذ اإلرھابیون ) ص.ع( و ) ص.ت( ، وعن ولدیھا )س.ص( 
ي كانت لحظة اشبة الصاعقة وقعت على رأسي لقد .م.و و لدیھا الى جھة مجھولة، تقول سزوجھا، 

كان ابني الصغیر یؤشر لي، و كأنھ یقول لي ال تتركیني، لقد اخذونا في باص كبیر، و خرجوا بنا الى 
مامنا، مسافة، و القوا بنا في منطقة ال اثر لبشر فیھا حیث مشینا مسافة طویلة الى أن راینا شخصا أ

فاشرنا و بعد ذلك و جدنا سیارة نقلتنا الى اربیل و حین سألناھا عن .  وسألناه على الطریق الى اربیل
تقول لحسن الحظ  انھا كانت قد غادرت البلدة قبل یوم من دخول داعش مع بیت )  س.ت( ابنتھا 

و ( التقیت بھا في اربیلخالتھا الھام ، حیث كانت عندھم في عینكاوا یوم دخول داعش الى البلدة ، و
ي ال أرید من ھذه الدنیا سوى أن یعود و .م.، و تضیف س)ھا نحن في ھذا المأوى برعایة الكنیسة

زوجي لي، انذر نفسي صوما و صالة من اجل أن أراھم، الني ال  أعرف شیئا عنھم ، منذ أن لدي و
.عزلونا عن بعضنا البعض في ذلك الیوم المشؤوم

داعش مع اخیھا كانت قد نجت من ایادياءعاما عزب٧٥عمرھا : يسسمعان یترازیا الناجیة 
وقصت عن محنتھم خالل اجتیاح قرقوش حیث بدؤا باجبارھم على االسلمة جرجیس سمعان یسي 

ورفضوا بشدة قائلین اننا نفضل الموت وھا نحن حاضرون اذبحونا وال تجبرونا على تغییر 
تعذیبھم نفسیا وجسدیا تاركین ایاھم على الطرق في البراري من حیث اخلوا سبیلھم بعد اكثر ...دیننا

توجھوا الى اربیل سیرا على االقدام لمدة ثالثة ایام الى ان التقوا شخصا اخذھم الى عنكاوا بعد ان تم
مصیرھم وتضیف ترازیا لیواجھوابالبراريتركھمموتمالخازرمنطقةمنقریبةنقطةالىإیصالھم

ولم یبقى اال قلیل بین الموت غرقا والعبور سالمة وصعوبةبمشقةالخازرنھروعبرناطویالُ مشینا
رحلتنااستمرتوھكذاجعلنا اآلن على قید الحیاة ،القدرلكنحیث كدنا ان نموت انا وامراة اخرى، 
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فیھاملناتحاقربائنافیھینتظرناالذيالمكانحیثالىالوصولاستطعناقدومتتالیةأیاملثالث
.مرةمنأكثرللموتوتعرضناوالجوعالعطش

اشھر ٨وھي من برطلة ، بقیت تحت سیطرة داعش أكثر من ١٩٦٠موالید ،)أ،م،ش(الناجیة  
، ١٢/٤/٢٠١٥في األیزیدیینافرج عنھا مع العدید منطیلة تلك الفترة ، وقدوانقطعت اخبارھا

.بیت عنیا للمسنین في بغدادفي داروتعاني وضع نفسي سيء ، وقد تم ایواءھا
مع في قره قوش حیث احتجزھم داعش) م،و،ط( من الموصل كانت مع زوجھا) خ،ي،ع(الناجیة 

تعرضت الى شتى انواع التعذیب الجسدي والنفسي ، مما اخرین بدار قرب مستشفى الحمدانیة 
ھا  لكنھا زعمت  انھا كانت اشھار اسالمووضعوا السیف عدة مرات على رقبتھا الجبارھا على

وقد .ترفض ذلك ،  وقد اجبرت فیما بعد على القیام باعداد الطعام  للمحتجزین من قبل داعش 
اما السید .١، حالیا تقیم في مجمع اشتي ٢٠١٤ایلول ٤استطاعت ان تفلت من سیطرتھم في 

ا زوجتھ ،وعانى ذات المعاناة التي مرت بھالظروف ، لقد مر بنفس )خ،ي،ع(السیدة زوج )م،و،ط(
.٢٠١٤ایلول ٤، ونجا معھا في 

رید ان اموت على دینيأ...اقبل بقتلي ولیس بتغییر دیني المسیحي 
بقیت في كرملیس مع زوجة أخیھا السیدة سنة ٨١العمر :غزالة خضر الیاس النجارالناجیة 

ن أھل كرملیس الى أن خرجو الى أربیل مواطنین أخرین م٩مع یوم١١فكتوریا بھنام عكونا لمدة 
عن طریق جسر مندان والتي وشاب وإمرأة الى الكلكشخصاً بین رجل كبیر السن ورجل١١وھم 

تقول السیدة غزالة وھي صاحبة مرض .ساعة من المشقات والصعاب والخوف١٧استغرت 
مرض السكر، أننا لم كما لدیھا ضعف في البصر ولدیھا) أثدائھا ( عضال في صدرھا حیث بترت 

نكن  نعلم بدخول داعش الى كرملیس إال من خالل مكالمة ألحدى قریباتنا ممن خرجن من كرملیس، 
ایام من ٤، لذلك أغلقت الباب لمدة ٧/٨/٢٠١٤وقالوا لنا بأن داعش دخل كرملیس في صباح یوم 

ل الموجود في الثالجة بسبب دخول داعش الى قریة كرملیس،  وبعد أن نفذ عندنا الماء كما فسد االك
انقطاع الكھرباء، لذلك قمت بتنظیف الثالجة من االكل الفاسد وخرجت من الدار لرمي ھذه المواد 
والبحث عن الماء ألن زوجة أخیھا السیدة فكتوریا إمرأة ضعیفة وتخاف كثیراً، عندھا تقول غزالة 

، حینھا سألوني  )ة في العراق والشامجنود الدولة االسالمی( رأوني مجموعة ممن یسمون الدواعش 
قالوا لنا ھل أنتم . لماذا انتم باقون في البلدة؟، فقلت لھم نحن كنا داخل البیت النعلم مالذي حصل 

بحاجة الى أكل أو لحم دجاج  ماء أو أي شيء أخر لكي نجلبھ لكم، قالت لھم غزالة ال نحن لسنا 
ان یتكلم العربیة بلباسھ االسود الطویل بینما االخرون بحاجة الى أي شي،  فتقدم  أمیرھم  والذي ك

كانوا یتكلمون العربیة باللكنة المصالویة طالباً مني ومن فكتوریا أن نتحول الى االسالم لیأخذونا 
یاسر یوحنا ( بعدھا الى الموصل،  وكان معھ شاب مسیحي من أھل كرملیس أیضاً أسمھ وھو 
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سألني األمیر  طالباً مني . لیس  بسبب  أمھ وأختھ المعوقتینوھذا أیضاً ممن بقي في كرم) عیسى
التحول لإلسالم، تقول غزالة كلمت االمیر بھذه الجملة  انتم أسالم ونحن مسیحیین والیوجد فرق 

إذا كنت تقبل أن تتحول والدتكم المسلمة (  بیننا وكلنا خلق هللا، ھل ستزدادون بنا، قال سنتبرك بكم، 
، كان جواب االمیر أنا الأقبل على امي أن تتحول عن االسالم )أیضاً لن أترك دینيالى مسیحیة فأنا

وعلیك أن تحفر في ھذا . ، فقلت لھ أنا أیضاً ال أقبل التحول عن دیني وأنا باقیة على مسیحیتي
.المكان لتدفنني فیھ دون ان اتحول عن دیني 

عندھا ذھبوا وجاء بعدھم الضابط  مع .ماءفقال لي بكیفك حجیة شتریدین أجیبلج، قلت لھ فقط ال
یاسر الذي كان بسیارتھ الصغیرة، فقالو لھ لماذا انت باقي، یاسر قال لھم أنا باقي من أجل أمي 
وأخي المعوق، وإذا أرتم التأكد تعالوا اطلعوا الى وضعي، وأیضا طلبوا منھم أن یعلنوا إسالمھم ، 

ك  ورفضت  أن تتحول الى االسالم وقالت  سنموت ولن لكن أم یاسر المعوقة تعصبت علیھم في ذل
غزالة قالت للضابط أنا أرید الن تبقوا ھذا الشاب وال تأذوه لكي یقوم بدفننا إن متنا  أنا .نتحول 

عندھا قال لي تستطیعین الخروج والجلوس في الخارج وھناك مخزن للمواد الغذائیة  .وفكتوریا
، المحل كان ألحد أبناء كرملیس،  كان داعش قد فتح المخزن تستطعین أن تأخذي ماتریدین منھ

السیدة غزالة طلبت من المسلحین قائمة أدویة كانت قد نفذت ،  قام  داعش . وأخذ  المواد الغذائیة 
السیدة غزالة  كانت تجلس أمام الدار كل مساء وتبدأ .بعد یومین بجلب بعض االدویة لھا من قرقوش

تقول في الیوم العاشر . لیس وقرقوش وبرطلة ممن تركوا منازلھم ودورھم بالبكاء على اھل كرم
جاء یاسر وطلب منا أن نتھیأ للخروج من كرملیس ألننا المسلحین وضعونا أمام خیارات ثالثة وھي 

لذلك قررنا  الخروج في الساعة ،  إشھار االسالم ، الذھاب للموصل او الخروج من كرملیس:
اسر بسیارتھ وكانت والدتھ وأخوه معھ في السیارة ، كان تجمعنا عند دیر الرابعة عصراً، جاء ی

. القدیسة بربارة، حیث الموعد الساعة السادسة مساءاً كي تأتي سیارة من داعش  وتقلنا بأتجاه كلك 
.ولكن السیارة لم تصل وقالوا لنا علیكم أن تدبروا نفسكم 

ساعة من كرملیس مشیاً على االقدام للذین یستطیعون قمنا بالتوجھ الى قریة شاقولي على بعد نصف 
والمعوقین كانوا بسیارة یاسر، وصلنا الى شاقولي ونزلنا في بیت شخص عربي من أھل شاقولي 
، بقینا الى الصباح وقام الرجل بواجب الضیافة وفي الصباح أمر أبنھ أن یاتي بسیارتھ  اسمھ عبد

ن یاسر یحملني أنا وفكتوریا وأمھ وأخوه وأوصلنا الى البیك أب وحمل باقي المجموعة حیث كا
في السیطرة تم حجز یاسر من قبل .سیطرة قبل بردرش في أخر سیطرة لداعش قبل جسر مندان 

. المسلحین في السیطرة وطلبوا ان نفدیھ، بما لدینا من االموال والذھب وإال لن یطلقوه  لیقود السیارة
التي ھي في البیكب أن یجمعوا بینھم، فقد جمعنا ملیون دینار من عندھا طلبنا من باقي المجموعة 

المجموعة وسلم للسیطرة، ولكنھم لم یفكوا یاسر النھم طلبوا أن نعطي لھم مالدینا من ذھب،  وقاوا 
الف دینار أبقیتھ لشراء البنزین لسیارة یاسر أخذوا ٢٥بتھدیدنا، فقلت لھم أنا لیس لدي سوى مبلغ 

االف دینار ٥الف دینار وأخذو ٢٠كن بعد التوسل ألرجاع  المبلغ، لم یسترجعوا سوى  المبلغ  مني ل
.لھم

.أم یاسر لم یكن لھا سوى حلقة ذھب قامت بنزعھا من یدھا واعطتھا لھم 
.واصلت المجموعة طریقھا الى الكلك بسیارة واحدة وھي سیارة یاسر الن البیكب رجع الى شاقولي

.ساعة١٧المستغرق من قریة شاقولي الى الكلك تقول غزالة أن الوقت

 بعد دخول یوم١١بقیت في بلدة كرملیس لمدة ، سنة ٧٠عمرھا :  فكتوریا بھنام عكوناالناجیة
٨١مع اخت زوجھا غزالة خضر الیاس البالغة من العمر٧/٨/٢٠١٤داعش الى كرملیس صباح یوم 

ا كانت تحاججھم بقولھا ، انا ارید اموت على دیني كما ضغطوا علیھا من اجل اسلمتھا ، اال انھ. سنة



التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

30

كانت قصة خروجھا من سیطرة داعش . انتم ، تریدون ان تموتون على دینكم ، فاذا شئتم اقتلوني 
بالطریقة ذاتھا للسیدة غزالة

 الى لم یغادرھا عند النزوح وبقي ھناك ثالثة اشھرتلكیفأھالي من: )ع،ھـ، ش(الناجي
معلم متقاعد ، كركوك عن طریق الحویجة ثماربیلوبعدھا قدم الى ٢٠١٤صف تشرین الثاني منت

.حالیا یسكن في مزرعة في القوش عائلتھ في كنداویحمل الجنسیة والجواز الكندي

 ما ضاقت بھ دلم یغادر عند النزوح وعننازح الى قره قوشمن أھالي الموصل، :)ن،ع،أ(الناجي
ى في قره قوش احد أصدقائھ من الموصل جاء لیسترجع أر،عد شھر من استیالء داعشاألمور ب

بضاعة من احد المحال التجاریة الن الذى اشتراھا منھ كان قد نزح ولم یدفع ثمنھا لذا جاء الى قره 
فوعده بذلك قوش وحصل موافقة الوالي باسترجاعھا وعندما راه طلب منھ ان یخرجھ من قره قوش

ه ان یھیئ نفسھ للیوم التالي وھكذا عندما قدم في الیوم التالي اخذه مع شخص اخر یدعى عامر واوصا
الى الموصل وذھب بھم الى داره في حي الوحدة حیث قضوا لیلة سلمان یعمل في الحراساتیوسف 

ھناك وفي الصباح ذھب بھم الى كراج الشمال حیث اقلوا سیارة الى كركوك وھم االن في أربیل 
٥/٩/٢٠١٤لمغادرةا

من اھالي قرقوش وھو یعمل في الحراسات، بقي في قره قوش، ١٩٦٠تولد :)ع،ي،س(الناجي
الى الموصل ومن ثم وصل الى كركوك عن طریق ٥/٩/٢٠١٤وخرج مع نبیل عبد أبلحد بتاریخ 

.كراج الشمال
١٠بقي مدة مدرس٣٠و٧/٨/٢٠١٤٣٠كرملیس في  ومعھ والدتھ وأخوه المعوق: )ي،ي،ع(الناجي 

أشخاص بعدھا خرجوا  جمیعاً ٨أیام في كرملیس مع  والدتھ وأخوه المعوق ومجموعة أخرى مكونة من 
الى الكلك من خالل طریق جسر مندان ، وتعرضوا الى التھدید بإشھار اسالمھم ، ولكنھم اصروا على 

بل سیطرات داعش وھم الھم من قالبقاء على مسیحیتھم أو الموت، عائلة یاسر تعرضت  الى سلب أمو
.خورج من كرملیس في طریقھم لل

أیفان كان یعمل في مقھى یعود لوالده في القصبة القدیمة بالقرب من : یفان بھنام مرقس كسكوالناجي إ
كنیسة ماریوحنا، وبعد غلق المقھى لم یعود الى بیت أھلھ ألنھم كانو قد غادروا المدینة باتجاه اربیل، 

بعد أن خرجوا بیت ) م،ن،ط(بیت خالتھ ولكنھ رجع عائداً الى بیت جاره في المقھى السید ذھب الى 
خالتھ أیضاً بأتجاه أربیل لیبیت عنده بعد أن خابره وتأكد منھ أنھ موجود ولم یخرج ، في صباح یوم 

)م،ن،ط(خرج  ایفان وصدیقھ القصاب٧/٨/٢٠١٤، في الساعة العاشرة من صباح یوم ٧/٨/٢٠١٤
الى أمام محالتھم الواقعة بالقرب من كنیسة مار یوحنا فوجدوا المدینة خالیة من البشر، ترجلوا قلیاً بإتجاه 

٤وفیھا ) دیر( بلدیة الحمدانیة  الواقعة بالقرب من محالتھم عندھا القتھم أول عجلة بیكب مسلحة نوع 
باقون ولم تخرجوا من المدینة مع أشخاص مسلحین بلباس داعش االسود، فأوقفوھم وسألھم لماذا أنتم 
یكن لنا عجلة لتقلنا فبقینا ھنااالھالي، ھل أنتم  بغیر خائفین، فكان جوابھم ال لیس الخوف وإنما لم

یقول أیفان تمشینا قلیالً بأتجاه محطة الوقود القریبة من موقع تواجدنا فإذا البعجالت داعش داخل .
البنزین، كما شاھدنا عجالت أخرى أمام دار مقر حراسات قرقوش المحطة تقوم بمأل خزانات عجالتھا ب

بعد ذلك واصلنا المسبیر الى أن وصلنا مستشفى الحمدانیة وكان ھناك . تقوم بنقل االثاث واالسلحة منھ 
عجالت مسلحة كثیرة أمام المستشفى وداخلھا والمسلحین منتشرین، كما شھدنا االلیات العائدة لشركة دار 

لمقاوالت العامة من شفالت ومكائن حفر وعجالت والخاصة بمشروع مجاري الحمدانیة وقد العمران ل
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وعند . یقول أیفان البعض منھم قدم لنا الماء. نھبت من مسلحي داعش  ویجولون بھا في شوراع المدینة
مدخل المدینة كانت ھناك عجالت أخرى للمسلحین عند محطة وقود أھلیة تعود ألحد أبناء قرقوس 

حاولنا عبور المسلحین سالكین .لوھم یمالون خزات سیاراتھم بالبنزین والكازوای) دیار( أسمھ و
( طریق المؤدي الى اربیل ولكن المسلحین أرجعونا ومنعونا، إضطررنا الرجوع الى دار القصاب 

دخول داعش الى في الیوم االول ل.، وھكذا حاولنا في الیوم الثاني ولكنھم منعونا من الخروج)م،ن،ط
البلدة الكھرباء لم ینقطع، ولكن في االیام التالیة بدأ الكھرباء ینقطع كثیراً، وكنا في اللیل نسمع أصوات 

كنا نخرج أنا وصدیقي القصاب .دون أن نعلم ماذا یجري في المدینة) الكوسرات( أالت القطع 
علیھا في تلك االیام، كما شاھدنا عدداً من ونتجول في المحلة بالقرب من الكنائس ولم نلحظ أي إعتداء 

والسید نادر ) فاضل متي سوني وولده فرج متي  ( أھالي المدینة ممن كانوا باقین وھم كل من السید 
اللتان ) أنطو وحاني ھدیة (  كما شاھدنا االخوات .نجیب طوبیا شموني، وقد اتى الى دار القصاب 

یقول أیفان في صباح الیوم .رھم الكائن بالقرب من كنیسة ماریعقوبھما فتاتان كبیرات بالسن في دا
لبقائنا في ثالثعقدنا العزم على الھرب من البلدة عن طریف طرق ترابیة، ففي صباح الیوم الثالثال

البلدة وفي الساعة السابعة صباحاً خرجنا من الدار بإتجاه إحدى القرى شرقاً عن طریف طریق ترابي، 
الى قریة بدنھ كبیر ومنھا الى الشارع العام الواصل الى سیطرة الخازر، ومن عجلة الى عجلة فوصلنا

عند النقطة . وصلنا الى سیطرة الخازر المحطة االخیرة لعبورنا الى اربیل والمسیطر علیھا من داعش
ن ونروم الذھاب سألنا من انتم  والى أین ترومون الذھاب، فقلنا لھم نحن من اھالي قرقوش ونحن مسیحیی

٣م یسمحوا لنا بذلك وقامو بتفتیشنا فوجدو لدى االخ منذر مبلغ من المال قیمتھ لالى اھلنا وعوائلنا، 
ملیون دینار كان قد وضعھ في مالبسھ الموجودة في عالقة، حیث قامو بشق العالقة بسكین ووجود 

دینار مع نزعھم لمحبس الذھب من الف٤٥٠المال، كما أخذوا مني ما كنت أحملھ من المال وھو مبلغ 
یدي بعد أن ادخلوني في غرفة للتحقیق النھم ووجدوا  في جیبي مفتاح لفتح  قناني للبسي، فإتھموني 
بأنني  صاحب بار للمشروبات فخفت منھم كثیراً النني قلت لھم أن المفتاح ھو لفتح قناني الببسي وأنا 

رب من كنیسة مار یوحنا ویمكنكم التأكد من ذلك، ثم صاحب مقھي معروف في قرقوش ومكانھا ھو بالق
، فتم ) قرقوش( االف دینار من أموالنا وأمر بإرجاعنا الى البلدة ١٠امر كبیرھم بإعطائنا كل واحد 

تكلیف أحدھم بذلك قائالً لھ ھؤالء ھم بأمانتك توصلھم الى دارھم في قرقوش، وعند وصولنا الى قریة 
ع العام والقریبة من قریة  معمل كاشي الخازر طلب االخ منذر أن ینزلنا لكنھ ترجلة الواقعة على الشار

رفض ذلك معلالً بأنھم سیحاسب على ذلك، ولكن توسلنا الیھ وقلنا لھ ما سیحدث لنا سنتحملھ نحن 
ھا فوجدنا) م ،ن،ط( ویقول نادر دخلنا القریة انا .لوحدنا، عندھا أوقف العجلة وأنزلنا عن حدود القریة

البشر ومن ثم عبرنا الماء الى وصلنا ةمرینا بالمسیر باتجاه الخازر الى ان وصلنا قریتخاویة ومن ثم اس
باإلتصال بأحد أصدقائھ لیساعدنا في الوصول الى أربیل ومنھا ) م،ن،ط(الى الطرف االخر وحینھا قام 

.نفسھ الى عنكاوا التي وصلناعا في حوالي الثانیة والنصف من بعد ظھر الیوم

یروي قصة ما حل بھم عندما ، سنة، زوجتھ أمینة عزو دانیال٦٨العمر:الناجي نمرود عبوش دانیال
حیث لجأوا الى الكنیسة و من ھناك أخذوھم في ،اجتاحت المجامیع اإلرھابیة الداعشیة مدینة قرقوش

ر، و أبقوھم رھینة  باص بعد أن عزل النساء و كبار السن عن الشباب و الرجال من متوسطي العم
، و أخذنا نمشي مسافة )جولة( نقلونا في باص و رمونا في مكان بعید عن قرقوش ( لدیھم، و یضف 

ا الى اربیل حیث بقینا في مخیم قلونن. طویلة أنا و زوجتي أمینھ عزوا دانیال، ونساء و رجال كبار السن
الناجي نمرود یسكن في غرقة واحدة من احدى عدتة الكنیسة لنا ثم نقلت الى ھذا المأوى، أالحكمة الذي 
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و زوجتھ تعرضت للكسر في . الشقق حیثما مجموعة عوائل تسكن في مبنى ھو عبارة عن اربع شقق
حوضھا، و ھي أالن طریحة الفراش ال تقدر على الحركة ألنھا مشلولة تماما، لقد روى لنا الناجي 

لقاھا مع ناجین آخرین، وكیف قام اإلرھابیون ینھب كل نمرود ما حل بھ، و حجم التھدیدات بالقتل التي ت
موجودات الدكاكین و المخازن في مدینة قرقوش، لكن المشھد المؤلم اكثر انطبع في ذاكرتھ فھو مشھد 

مھا، و اجبروا إالم على ركب السیارة بدون طفلتھا، یقول السید أانتزاع الطفلة كرستینا من حضن 
توسلت إالم أن ال تؤخذ طفلتھا منھا لكنھم ھددوھا بالقتل إذا لم تسكت و نمرود كان مشھدا مرعبا لقد 

.قادوھا الى الباص مثلنا

محن الناجین المسیحیین االب واالبن في قبضة العصابات التكفیریة

ان قره قوش اطلق سراحھ بعد، بقى تحت سیطرة داعش لفترة في بلدةتوما یعقوب موماالناجي -٤
.ھم قاموا بسلب اغنامھ ، حالیا یقیم في اربیلانقوده كما جردوه من كل ن

، وقد أجبر على ٢٠١٤اب ٣كان  محجوزا لدى داعش في بلدة قره قوش  منذ :) ر،م،ح( الناجي-٥
إشھار إسالمھ ھو وزوجتھ واوالده االثنین دون الذھاب  والحضور امام القاضي الشرعي في الموصل 

وا مجموعة من المحتجزین المسیحیین الى القاضي الشرعي في الموصل ، حیث كان الدواعش قد أخذ
الى اربیل في الشھار اسالمھم واعطائھم كتب رسمیة بذلك من قبل المحكمة الشرعیة وصل بعد مشقة 

.عن طریق كركوك ٤/٩/٢٠١٤

بي انھ اجبر من اھالي برطلة ، سھل نینوى افادت المصادر التي التقتھا حمورا: )ح،ك،ع( الناجي-٦
یوما ، واستطاع الوصول الى ٤٥على اعتناق االسالم  قسرا عندما كان محتجزا لدى داعش لمدة 

اشخاص اخرین كانوا محجوزین ، بعد مشاقة طویلة وعناء كبیر ، حالیا یقیم في ١٠اربیل فیما بعد مع 
.بغداد 

یوما الى ان ٤٥داعش بحدود ، بقى محجوزا لدىمن برطلة مھنتھ كھربائي ):ج،ج،ز(الناجي-٧
اشخاص آخرین ، وقد أكدت مصادر حمورابي ان داعش استطاعت استخدامھ ١٠استطاع الخروج مع 

.تحت التھدید للداللة على مقرات االحزاب ودور المسؤولین والشخصیات المھمة في بلدتھ 
محجوزا  تحت شھر بقي اربعة ا١٩٥٥موالید برطلةأھاليمن :بولص كوركیس عزوالناجي -٨

، وقد نقل الى الموصل ، بعد ان تم تجریده من ممتلكاتھ واموالھ ، لقد في برطلة سیطرة الدواعش 
وضع االرھابیون الدواعش حبال على رقبتھ من اجل خنقھ ، ضمن وسائل التھدید المتبعة من قبلھم 

دار العجزة ھناك ، ألشھار اسالمھ ، فقد بقى محجوزا في الموصل شھر واحد  وتم نقلھ الى 
.ثم اربیلواستطاع فیما بعد  بوسائل مختلفة التخلص والوصول الى كركوك



التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

33

عندما غزت داعش سھل قره قوش كان في برطلة أھاليمن:سالم یوسف  مرمحوالناجي-٩
والمعاناة ، حیث والقى نفس الظروفالمذكور اعاله بولص كوركیس السید وكان مع نینوى ،
.ثم اربیللى كركوكوصل ا

شخص اخر ١٨وأكثر من )أ،ب،ك( خرج مع اعزب/  ١٩٦٨من موالید :)م،ن،ط(الناجي-١٠
مالیین في سیطرة الخازر من ٣من قرقوش في الیوم الثالث لدخول داعش للمدینة، وتم تسلیبھ مبلغ 

من صاحب العجلة قبل داعش ومن ثم أرجع الى بلدة قرقوش بأمر من مسؤول السیطرة ، ولكنھ طلب
في قریة ترجلھ لیصل الى قریة البشر على الخازر مشیاً على االقدام ویعبروا  )أ،ب،ك(أنزالھ ھو و

.نھر الخازر ، ومن ثم لیصلوا الى اربیل في الثانیة والنصف من بعد الظھر

١٩٧٤وزوجتھ كارولین الیاس بحو من موالید ١٩٦٨كوركیس یونان من موالید ناجيعائلة 

)٢٠٠٩/، روما٢٠٠٧/، راندا ٢٠٠٣/، ریفا٢٠٠١/، ریما ١٩٧٧/ریمون( وكل من اطفالھ 

وسألھ عن الوضع في برطلة، ٦/٨/٢٠١٤یقول ناجي أن اخیھ الساكن في عنكاوا إتصل بھ یوم 
اجبت  الیوجد شيء مقلق، ولكن بعد ان شعرنا بأن أھل برطلة قد ٢٠١٤-٨-٧ترك برطلة في 

ش سیدخل المدینة من دون وجود أیة قوة لحمایة المدینة ألنھا جمیعھا قد إنسحبت غادروھا وأن داع
٧/٨/٢٠١٤، قمنا  في الساعة الخامسة من صباح یوم ) الحراسات والبیشمركة( من المدینة

مشیاً على االرجل بإتجاه الشارع الستیني المؤدي الى أربیل عن طریق خرجنا من دارنا الكائن في و
وفي الطریق شاھدنا عائلة أخرى من األخوة الشبك أیضاً كانت تمشي على الطریق، جسر الخازر،

ولكن  عجلتین مدنیتتین فیھا مسلحین قد عبرونا وووقفوا قاطعي الطریق علینا من المسیر، وقد 
استفسروا من ھویاتنا، وعند علمھم بأننا مسیحیین والعائلة االخرى شبكیة أرجعونا قائلین ممنوع 

لذلك قررنا الروج الى بیت أختي القریب من الشارع . سیحیین والشبك الخروج من المدینةعلى الم
الستینین النھم كانوا ایضاً باقین في الدار ولم یخرجوا، وفي طریق رجعتنا صادفنا وجل وإمرأة 

العاشرة من صباح نفس الیوم جائت مجموعة مسلحة ) . أبو لؤي(مسیحیین من أھالي برطلة یدعى 
بیت أختي وسألونا من أنتم، فقالوا لھم نحن مسیحیین، فقالوا نصارى أم مسیحیین، فقلت لھم الى 

.مسیحیین
فطلبوا منا مباشرة التحول الى اإلسالم، فكان ردنا الرفض معللین أن األمر متعلق بموافقة رجال 

حالكم وحال أھل خل رجاالتكم المسیحیین یفیدوكم، أنتوا (( دیننا المسیحیین، فكان جوابھم لنا 
)).الموصل

بعد ذلك جاءتنا مكالمة من أبن اخي من عنكاوا بأن نخرج وقد أوكل أمر خروجنا الى سائق بیكب 
قد  إتفق معھ إلخراجنا من العرب، فخرجنا من دار أختي الى  شارع اربیل فكانت البیك أب 

، )عام ٧٠ھنام متي بھنام عام وزجھا ب٦٠/حبیبة كوركیس( بإنتظارنا صعدنا كلنا مع بیت أختي 
یقول ناجي صادفتنا العشرات من سیطرات المسلحین من . وانطلقت العجلة بأتجاة جسر الخازر

داعش على الطرق  وكان سائق العجلة ینجح في عبورھا الى أن وصلنا سیطرة الخازر التي لم 
بعد رجوعنا الى .  ة أخرى یستطع إقناعھم بالسماح لنا بالعبور، لذلك أمروه بإرجاعنا الى برطلة مر

استقرینا في بیت اختي حبیبة، جائنا إتصال أخر ٧/٨/٢٠١٤برطلة في الثانیة عشر من ظھر یوم 
من أبن اختي الموجود في عنكاوا وقد إتفق مع سائق أخر لعجلة كیا حمل ان یأتي ألینا في السابعة 

.صباحاً لیقلنا عبر طریق أخر الى أربیل
كنا على الطریق بأنتظار عجلة الكیا التي وصلت الینا في ٨/٨/٢٠١٤اً من یوم وفي السابعة صباح

التي تقع الى ) أسقوف( الوقت المحدد لھا، ومن ثم توجھت بنا الى طریق ترابي أوصلنا الى قریة 
الشمال الشرقي من ناحیة برطلة على نھر الخازر، ونحن في الطریق  الى القریة والزلنا في برطلة 
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لة لمسلحین الینا  بلباس داعش االسود ومعھم بنادق كالشنكوف ومسدسات واوقفوا السائق قدمت عج
وسألونا من أنتم والى أین ذاھبین، فقلنا لھم لدینا أصدقاء عرب في قریة اسقوف لدیھم  وفاة ونحن 

ھ شیئاً ذاھبون لتعزیتھم، فقامو بتفتیش أغراضنا جمیعا بحثاً عن المال والذھب الذي لم نكن نحمل من
بعدھا سمح لنا التوجھ الى قریة اسقوف، وبعد استراحة قصیرة  لم تدم . الننا تركناه في البیت 

، وھناك كانت )الخازر( نصف ساعة قام اناس خیرین من القریة  بتعبیرنا النھر الى الجانب االخر
.سیارة أبن أخي بإنتظارنا ألخذنا الى اربیل 

ن في ید بالقتل من قبل المسلحین إن لم یعلمھم دور المسؤولیناجي یقول أنھ تعرض الى التھد
وتقول عائلتھ أنھم وفي طریق خروجھم . التحول ھو وعائلتھ الى االسالمبرطلة، كما طلبوا منھ 

المسلحین من داعش وھم یقومون بعملیات فتح المحالت والثاني كانوا یشاھدون للیوم االول 
.  الطریق  ویسرقون منھا المواد والبنزینالموجودة على یة الصغیرةومحطات البنزین التجار

سنة من اھالي برطلة٦٠العمر :بھنام متي بھنام  وزوجتھ السیدة حبیبة كوركیسالناجي
٨/٨/٢٠١٤خرجوا مع السید ناجي كوركیس وعائلتھ الذي ھو أخ زوجتھ عن طریق ترابي یوم 

.عنكاوا–لقریة اسقوف الى الكلك ومن ثم الى اربیل 

مع اختھ ترازیا سمعان یوسف االمانبرالىالوصولاستطاع: الناجي جرجیس سمعان یوسف
عندتركوھمالدواعشإن،طبیعیةموانعفیھاعبرواأیامثالثطویلة  استمرتمشيرحلةبعد

إنھم،" كمحمایتنستطیعالنحنلیحمیكمالبرزانيمسعودإلىإذھبوا"لھموقالواالبراريفينقطة
جمعوناداعشمنأشخاصعشرةإنأعالهالیھماالموماوأكداالطریق،فيسیموتونیظنونكانوا

عمرھاوطفلةبنتمعالنساءمن٢٣ورجالمنھم٣٩شخصاً ٦٤وعددناالحمدانیةمستوصففي
ثالثعمرھاطفلةوأخذواالثبوتیة،مستمسكاتنامنوتجریدناالشخصیةحقائبناجمعتمسنوات،٣

طفلتھاإلستراعاألموتوسلتحنا،عائدةأمھاأحضانمنعزوخضركرستیناوإسمھاسنوات
إیصالھمفتماألخرونأمااللحظة،لھذهمجھوالً الطفلةمصیرزالومابعد،فیماسنرجعھالھافقالوا

ج(السیدیضیفومصیرھم،لیواجھواتركھم في البراريوتمالخازرمنطقةمنقریبةنقطةالى
وإمرأةسنة،٨٢وعمره) جم(وزوجھا)  صأ( السنكباروجمیعناأشخاص٧إجتمعنا) يس

سنة،٩٠بحدودعمرھاأخرىوأمرأةبالسنكبیرینرجلینمعأشبعوتدعىخالتھوھيأخرى
أنأخرىوأمرأة) يست(شقیقتيوكادتوصعوبةبمشقةالخازرنھروعبرناطویالُ مشینا

استطعناقدومتتالیةأیاملثالثرحلتنااستمرتوھكذاینجیا،جعلھماالقدرلكنبالماء،غرقات
للموتوتعرضناوالجوعالعطشفیھاتحملنااقربائنافیھینتظرناالذيالمكانحیثالىالوصول

.مرةمنأكثر

ثالثةولدیھمتزوجسنة٣١عمره،)بخدیدا( قرقوشمنمسیحيمواطن) :س،ض،س(الناجي 
ُ ٢٥عددناوكانیقولاذأیام،٤وشھراً الدورأحدفيمحجوزاً كانأطفال، وجمیعھمشخصا

.أخبارھموأنقطعتعنافصلواثمومنیومینمعنابقواالشبك،منھمشخصینبإستثناءمسیحیون

االسالمارإلشھعلیناضغطوارجالُ،١٥الذكورعددوكانالرجالعنالنساءفصلوا
تمرفضواالذینإثنان،ورفضوافقوامناعشرثالثةالذبح،أواإلسالمفقط،خیارینأمامفوضوعنا

أمامإسالمھموأعلنواالموصلفيالشرعیةالمحكمةالىأخذھمتمفقداألخرینأماعنا،فصلھم
إسالمھمأشھروأللذینواعملحیثواالجنسیة،ألمانيواالخرالجنسیةأفغانيأحدھمالشرعيالقاضي
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فيالحریةإعطائناتموبعدھاشخصا وانا واحد منھم ،١٣وعددھمواحدلكلتعرضعدمكتب
محاوالت للھرب ولكنھا فشلت، وفي األخیر  نجحنا بعدةقمناوبعدھابیوتناإلىعدناحیثالتحرك،

ن خالل اقربائنا في أربیلمن الوصول الى موقع قرب كركوك بمساعدة أشخاص تم التنسیق معھم م
وشاھدبدیننایستھزئونكانواالدواعشإنجرىومامشاھداتھلحمورابي)س،ض،س(وأكد

شاھدحیثلممارساتھم،برفضھمتتعلقألسبابألناسوالجلدبالكیبلوالضرباالساءاتعینھبأم
وضرب) الصوندة(الماءبخرطومجلدهتمحیث،سنة٤٥وعمره) ي،أ( المواطنجلد

جرحفتحإلىأدىممارأسھ،علىالبندقیةوسبطانةالماسحةبعصاسنة٣٥وعمره) ع،ص،ع(
للبیوتداعشتفتیشعند)س،ض،س٠أكدكماسكائر،منھمطلببمجردنزیفوإحداثبرأسھ
افوأضمباشرًة،عینھبأمذلكمشاھدةوإستطاعوجدت،إنوالنقودوالذھبالسالحیأخذونكانوا
( صھاریجفيووضعھالبیوتمناالبیضالنفطیجمعونوھمالدواعششاھدبأیامھروبھوقبل
النساءمنعدددفنفيشاركأنھأكدكماالبیوت،منالغازقنانيیجمعونكانواوأیضاً ) تناكر

ھوالحجزمنالدواعشأخرجھأنبعدھناكتواجدهفترةخاللماتواالذيمنالمسیحیینوالرجال
یوممنیوماً ١٣قبلمیتاكانالذيقریوالیاس(( المرحومومنھمالموتىلدفنأخروشخص

مجمعفيالكائنةشقتھداخلمیتاً كانالذيموصليصباحكذلكوددوأیوكاوالمرحومالدفن،
اوراھایدعىأخرأرمنيوشخصعبوشنعیمةالسیدةموتوأكددفنھ،قبلأیام٦لمدةالتأخي

أنویظن) قرقوش(بخدیدامقبرةفيدفنھتمحیثالموصل،مستشفیاتإحدىفيماتقدكان
)).أوراھااسمھ

٧/٨/٢٠١٤تم اسره في تلكیف وھو من باطنایا في :  ك كالناجي 
داعشسیطرةمننجاباطنایا،قصبةنینوىسھلمنسنة،٢٨وعمرهكاثولیكيمسیحيمواطن

الجنسیةسعوديسجانھكانحیثتلكیف،سجنفيوالتعذیباإلحتجازنمیوماً ٢٥منأكثربعد
إنھمعھحمورابيلقاءخاللاكدإذوكویتي،یمنيواخرینسوريأحدھماداعشعناصرومعذبوه

وحسبإعتبارعلىبقدمیھعلیھوالدوسرقبتھمنالصلیبإنتزاعرفضألنھتعذیبھجرى( 
شاھدتوقدوضربھ،تلكیفقضاءسجنفيسقفیةمروحھبتعلیقھتمحیث،)نجسإنھداعش

بعضمساعدةطریقعنالنجاةاستطاعوقدالیمنى،ساقھفيوااللتھابالتعذیبأثارالمنظمة
ومعھدارهمن٧/٨/٢٠١٤فيإعتقالھتمأنبعد،٣/٩/٢٠١٤فيدھوكالىفوصلالخیرین

تممسلحةجماعاتقبلمنتكریتفي٢٠٠٧عامأختطفقدكانوالدهویذكرأن،)بك( والدتھ
دخلوقدالسكريبمرضوالدهأصیبأثرھاوعلىدوالر،الف٣٠مقدارھافدیةدفعبعدتحریره

ساقھلبترالمستشفىفي
:) س،ھـ (الناجي

یوم في الحمدانیة، ومن ثم تم أخذه ھو وثالث من بنات شقیقھ الیاس ھكلة، وتم نقلھم الى ١٤تم حجزه 
وقدمحتجزات،أیزیدیاتبناتھناككانحیث،البیوتأحدفيالحدباءحيفيحجزنصلالمو
منتخلصن) خ( والسیدة ) ج( وھن  االنسة )أ ،ھـ( السید شقیقھبناتمناثنتینبانسالمالسیدبین

سمیة،  بمساعدة بعض الشخصیات العربیة السنیة بعد ان جعلن مسلمات في  اوراقھم الرداعشأیدي
داعش،سیطرةتحتاألنالى)ج(الفتاةشقیقتھمبقیتبینماحمورابي،التقتھمحیثبغدادفوصال

أذىأيُ الىالىالیتعرضیتحولومناالسالمالىبالتحولالنساءطالبتداعشبأنلناأفادواحیث
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بخدیدا -في قرقوشتم اسره) خ،ي،ع(متزوج من السیدة / من اھالي الموصل : )و،م،ط(الناجي 
ھ بعد ذلك اطلقوا سراح،خرین بدار قربأمع من الموصل حیث احتجزھم داعش٧/٨/٢٠١٤

.للنازحین في عنكاوة مجمعانسكنیالى اربیل حیث اوقدممع زوجتھ ٤/٩/٢٠١٤بتاریخ 
وعائلة عبدالجبار ) ع،م،ح(مع ولده مكث مدة شھرین لدى داعشرجل مسن): م،ح،ح(الناجي 

كونة من زوجتھ وثالثة أبناء، عانوا ماعنوه  من الظلم واالضطھاد من داعش الذین أجبروھم على الم
الخروج من البلدة بعد أن تم تجریدھم من كل مقتنیاتھم الذبیة واالموال التي بحوزتھم، وأخروا الى 

.اربیل عن طریق كركوك
ثة أطفال ،  أخرج زوجتھ وأطفالھ من اھالي قرقوش، متزوج ولدیة ثال:ھدو جبو ھدوالناجي ناجي 

، ورجع الى البلدة لكونھ مكلفاً بواجب الحراسة ألنھ كان یعمل في  ھیئة الحراسات  ٦/٨/٢٠١٤یوم 
للبلدة، 

أجبر على االسالم بالقوة مع إثناعشر شخصاً أخر أمام قاضي المحكمة الشرعیة وأخرجت لھم حجة 
.إلستالم بطاقة االحوال الشخصیة الجدیدةإشھار إسالمھم ، على أن یراجعوا بعد شھر 

الیاس ( من ابناء البلدة من المحتجزین الذین توفوا خالل تلك الفترة وھم ٥وقد شارك في دفن  
یقول ناجي أنھ شاھد عملیة سرقة  ) . قریو، ایوكا كجو، نعیمة عبوش، أوراھا، صباح المصالوي 

، كما شاھد في )عمار الھویدي( للقاعدة إسمھ مباني جامعة الحمدانیة من قبل شخص كان منتمي 
نفس الیوم وفي  الثالثة بعد الظھر تحمیل  مولدات تربیة الحمدانیة، وبعد ثالثة أسابیع من ذلك، 
. قامت المجامیھ الداعشیة بجمع المحتجزین وفصلھم الذكور عن االناث في دور كل على حدى

جي أن  الدور والمحالت التجاریة والمكاتب ، یقول نا٨/٩/٢٠١٤وعند خروجھم من البلدة یوم 
كما شاھد عملیة فتح عدد من المراكز الدینیة  . والمخازن جمیھا  كانت مفتوحة والنھب فیھا مستمر

.من قبل داعش منھا مركز ماربولص للخدمات الكنیسة وكلیة مار أفرام للفسلفة والالھوت 
لبلدة بعد دخول داعش للمدینة، وقد حاولوا ، بقي في ا١٩٦٠تولد : یعقوب موسى شونيالناجي 

الخروج منھا ولكن رجاالت داعش منعوھم من ذلك، أقام في دار والده القدیم في القصبة القدیمة، 
شخص أخر من  قرقوش ھم كل ١٩وفي الیوم الثالث من دخوا داعش جواول الخروج من البلدة مع 

معھم أیفان اً والده ستة منھم بنات، وكان أیضمن ا٧وعائلتھ المتكونة من زوجتھ و) ف،م،ز( من 
عبوش عولو وزوجتھ والسیدة سعاد ششا والسید ونمرود ) م،ن،ط(یعقوب حنو وم بھنام و وسال

.شمعون بربر وزوجتھ وأحد أبناء برطلة واسمھ سامي كان یبیع السمك
لحمدانیة شاھد مئات یقول السید یعقوب موسى شوني ، انھ وعند خروجھم من البلدة باتجاه مستشفى ا

السیارات الخاصة بنقل الحمولة من اللوریات والكیات تدخل البلدة لتحمیل االثاث والمواد واالجھزة 
.الكھربائیة المنھوبة من المحالت التجاریة والمخازن والدور

منھم التواصل فرجعوا الى البلدة ٦عوعند وصولھم الى مسافة بعد السیر على االقدام، لم یستطی
السیدة سعاد أیشوع ششا، نمرود عبوش وزوجتھ أمینة عزو عولو، وشمعون بربر ( وھم كل من 

شخص أخر وھو ومعھم، وھم واصلوا المسیر بإتجاه أربیل ) زوجتھ والسید سامي  بیاع السمكو
وھا متأخراً ومنھا لالسید سالم یعقوب حنو توجھو الى طریق ترابي بأتجاه قریة قسروك التي وص

.مع عائلتھ األنم یعنكاوا حیث یقمالى اربیل ثاتوجھو
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) .ك،أ(، ١٩٣٥) ج،ا،ك(والمكونة من زوجتھ ١٩٣٣تولد ) ب،أ(عائلة :ینالناجی

، ٧/٨/٢٠١٤،  بعد دخول داعش الى البلدة صباح یوم )ب،أ(زوجة )ج،ا،ك(تقول السیدة
ونقتاد على مامتوفر من االكل و یوما،  وكنا نعیش١٨إضطررنا للبقاء متخفین في المنزل لمدة 

ما بقي من خبز الرقاق، سمعنا أصواتھم بینما كانوا یقتحمون البیوت و المحالت التجاریة و 
. یسرقون ما تحتویھ، حتى الكنائس لم تسلم من االقتحام

یوماً،لم یكن لھم علماً بأننا ما زلنا في منزلنا في قرقوش، ثم الحظوا تدفق میاه من ١٥لمدة 
یوماً، عندما الحظ عناصر داعش ذلك علموا ١٥حیث أن المیاه كانت مقطوعة لمدة , لمنزلا

. بوجودنا

لَِم لم تغادروا المنطقة؟ فقلت لھم بأننا كبار في السن، سألونا عما كنا بحاجة إلیھ، ثم : سألونا
عمل الطعام احضروا لنا أرز و أنواع أخرى من األطعمة، و قمح لنخبز، و صابون، لكننا لم نست

الذي أحضروه، من أحضر المواد لم یكونوا ملثمین، لكن كان لھم لحایا طویلة و كثیفة و 
. الحظت صغرھم في العمر

أشخاص ممن بقي ھناك و لم یسمحوا لھم ٥قاموا بجمعنا في الجامع،الحظت وجود دكتور و 
.ور راكینبالمغادرة معنا، و من ضمنھم الطفلة كرستینا بالطبع و الدكتور، دكت

نقلونا بساراتھم الى مكان مجھول و لم نعرف أین موقعنا،بعد سبع ساعات وصلنا الى 
في الطریق وجدنا محطة تعبئة بنزین مھجورة فقمنا , نھر،ساعدوني على عبور النھر

سمعت . باالستراحة بداخلھا، معظم من كان معنا كانوا من ذوي االعاقات و الحاجات الخاصة
لم ال تتصل : داعش بینما كانوا یساعدونا على عبور النھر و ھو یقولواحدا من عناصر

! افعلھا: بالمسؤول و تطلب منھ أن نقتلھم و ننتھي من األمر؟ و عندما سمعتھ قلت لھا

بینما كنا نمشي رأیت شخصا من الحمدانیة و ھو بآخر أنفاسھ . قاموا بفصل الرجال عن النساء
عندما رأیناه ساعدناه و أحضرنا لھ ماء و غسلنا . قا بأنھ نجابینما تجّره زوجتھ و علمت الح

وجھھ ألن الشمس كانت في أوجھا و الحرارة ال یمكن تحملھا و ثم حملناه واستمر بالمسیر معنا 
باستعمال عربة كانت قد أحضرتھا راھبة و شاب ممن تجاوزوا سیطرة البشمركھ بعد أن كان 

علیك أن تقتلني لتمنعني من العبور لكن الضابط : لراھبةالضابط یمنع عبورھم حیث قالت لھ ا
بالنھایة عبرت الراھبة السیطرة و وصلت إلینا مع . سیقتلونك) عناصر داعش(كان یجیب بأنھم 

. العربة

. بأن كل ممتلكاتھم تم سلبھا، حتى ھویات االحوال والجنسیة العراقیة )ج،ا،ك(ة ذكرت السید

اطالق نار من داعش اثناء عودتھ من دھوك الى بعشیقة ومن ثم الى تعرض الى : )ل،ب،ط(الناجي 
قرھقوش ونقل بعد ساعات الى المستشفى ، ویعاني شلال في ذراعھ الیسرى ، كما فقد سیارتھ اثر 

.الھجوم 
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م خرج بعد یومین من سیطرة داعش على بلدة قرقوش یومن أھالي قرقوش ، : )ف،م،ز(الناجي 
وبناتھ الستة وولده من اھالي قرقوش ونجا منھم عبر البراربي ووصل زوجتھبرفقة٧/٨/٢٠١٤

خالل اسبوع تحت سیطرة واالى اربیل ، وكان معھ أحد عشر شخصاً أخر من ابناء المدینة  بق
.داعش 

من اھالي القوش  وھو  متقاعد عسكري، كان یسكن قرقوش مع أھلھ ١٩٦١تولد: )س،ب،ك(الناجي
یوم الى أن غادر البلدة، شھد مشاركة ابناء قرقوش من المسلمین ١٨ي  حین  غزاھا داعش، وبق

الدواعش في كسر تماثیل الكنائس وسرقة المحال التجاریة وكسر الدور والمخازن لنھبھا، وحین 
إعترض على مجموعة منھم، قاموا بإعتقالھ  وتوقیفھ في بنایة معمل الخیاطة الكائن في مفرق تقاطح 

وبعد خروجھ من االعتقال ھرب  في الرابعة . النھا كانت تستخدم معقالً لذلكأربیل–الحمدانیة 
.والنصف صباحاً عن طریق الطرق الترابیة لیصل بعد یومین الى سیطرة الخازر، ومنھا الى اربیل

من اھالي قرقوش بقي اسبوعین في البلدة تحت سیطرة داعش، وبعدھا : وزوجتھ) ب،ھـ،ك(الناجي 
تم تسلیب جمیع مقتنیاتھم انالمحتجزین عند جامع التوحید في الحمدانیة، وبعدتم جمع عدد من

وا الى  جسر الخازر، ومن بعدھا واصلوا طریقھم مشیاً الى سیطرة أربیل، لاصعدوا بباصات واوص
شاھد  الدواعش وھم یقومون بجمع الجرارات الزراعیة والسیارات المتروكة في مرأب الدور وأخذھا 

.ن غیر معروفة الى أماك

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا-قرقوش:  : )ص،ج،ع(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا-قرقوش:  : )ن،ش،ب(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا-قرقوش:)ع،ب،ت(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا–قرقوش : )أ،ا،ف(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا –قرقوش :)م،ب،ب(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا–قرقوش : )م،ج،ق(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا–قرقوش : )،ب،مخ(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا–قرقوش : )ج،م،د(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا–قرقوش :)ي،م،د(الناجي

٧/٨/٢٠١٤بخدیدا.واثنین من بناتھ ) خ،ھـ(الناجي

٧/٨/٢٠١٤برطلة . مع اثنین من بناتھا)س(ٍالناجیة

٨/٢٠١٤/ ٧من برطلة : ) م(الناجیة

رطیةمن اھالي ب): ف،ب،م(الناجي
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من اھالي قرقوش): ن،ب،م(الناجي

داعش سیطرةبقى اكثر من اسبوع تحت): ز،ك،س(الناجي

یوما وھو من اھالي قرقوش ١٤سنة بقى تحت سیطرة داعش ٦٠العمر ): ع،م،ج(الناجي

یوما  ١٥عاما بقى تحت سیطرة داعش ٤٣لعمر ا: )و،م،ب(الناجي

یوما تحت سیطرة  داعش ٤٥عاما بقى مدة ٥٠لعمر ا): ع،ي،ب(الناجي

ایام تحت سیطرة داعش١٠من برطلة بقیت ): أ،ب،م(الناجیة

من أھالي قرقوش): ص،ب،د(الناجیة

داعش مناطقھم قائمة بأسماء المسیحیین العراقیین المفقودین بعد ان اجتاحت 
:واإلداریة في محافظة نینوى االداریة السكنیة

مكان  االسم الثالثيت
وتاریخ 

حتجازاال

الجنس 
والوضع 
االجتماعي

المالحظاتالموالید

-قرقوشالطفلة كرستینا خضر عزو٠١
بخدیدا

٧/٨/
٢٠١٤

٣طفلة/ انثى
سنوات

) بنتان وولدان (كرستین ھي أخت ألربعة إخوة وأخوات 
.وھي أصغر واحد بینھم 

ووالدھا الكفیف اسمة خضر "عائدة حنا نوح"والدتھا ھي  
.عزو عبادا

وعند نزوح اھالي قرقوش من ٧/٨/٢٠١٤یخ بتار
المسیحیین ، بقیت عائلة السید خضر عزو عبادة المكونة من 

ابناء ثالث بنات وولدان، النھم لم یستطیعوا الخروج من ٥
المدینة في حینھا مما أضطروا البقاء تحت رحمة داعش في 

.المدینة
وبعد تھیأة عدد من المحتجزین ٢٢/٩/٢٠١٤بتاریخ 

جھم من المدینة بأتجاه نھر الخازر وكان عددھم ألخرا
شخصاً، كانت العائلة من ضمن العوائل التي ١٧حوالي 

طلب منھا أن تتھیأ بحوائجھا لكي تكون ضمن المجموعة 
التي سیتم إخراجھا من قبل داعش الى أقرب نقطة من 

.سیطرة الخازر بإتجاه أربیل
نقطة قرب لقد قام مسلحي داعش حیث بتجمیع الجمیع في 

المركز الصحي القریب من جامع التوحید في مركز القضاء 
في الحي العسكري لكي ینطلق الباص المخصص لنقلھم 
وھو أحد باصات نقل الطلبة المتروكة في المدینة، حیث 

أخذت الطفلة كرستین من أمھا بحجة اجراء الفحص الطبي 
علیھا في المركز الصحي، لكنھم وبعد أن  قاموا بإنزال

الحقائب وتفتیشھا وأخذ المقتنیات الثمینة  منھا مثل الذھب 
والنقود، ثم امروا الباص بالتحرك من غیر إعادة الطفلة 
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كرستین ألمھا رغم نزولھا من الباص ومطالبتھا الرجل  
للحیة الطویلة الذي أمر بإنزالھا إلجراء الداعشي صاحب ا

الفحص الطبي، لكن االوامر بالرد على طلبھا كان عنیفاً منھ 
حیث أمر  بضرب وتعنیف والدتھا، وأجبرت على الصعود  

بالباص، وھكذا كانت كرستین الى جانب المقتنیات التي 
أخذت من حقائب المجموعة من داعش ھي الضحیة والفدیة 

. ٩/٢٠١٤/ ٢٢لحمدانیة بأتجاه اربیل یوم الخراجھم من ا
٣وال توجد أي اخبارجدیدة عن الطفلة كرستین ، ذات 

.سنوات من العمر 
١٩٩٣ذكر=خالد جمیل باھینا٠٢

١٩٦١ذكر=فاضل متي سوني٠٣
١٩٩٤ذكر=فرج فاضل متي سوني٠٤
١٩٧٤متزوج=اثیر أبلحد  كركیس بلو٠٥
١٩٧٥معوق=كوركیس بلوھیثم ابلحد٠٦
سنة٣٥أعزب=عمار صباح زاكي٠٧
زوج المحتجزة رنا بھنام عبوش عیسومتزوج=ضیاء متي بولص٠٨
زوجة المحتجز ضیاء متي بولص التي فصلت من زوجھا ١٩٧٤متزوجة=رنا بھنام عبوش عیسو٠٩

ضیاء من قبل أحد  قادة الدواعش وأصبحت أسیرة  ومسبیة 
.یھ للیوم لد

١٩٨٠ذكر=حربي عبد  یوحنا كیخوا-١٠
أعزب=ولید بولص اینا-١٢
١٩٥٩==داؤد كامل داؤد-١٣
خریجة سادس علمي/ فتاة عزباء=سمیرة متي حسنة-١٤
١٩٦٠ذكر=طارق شعیا بابا دردر-١٥
ھدو-١٦ ١٩٧٦==عزیز عطا
أعزب=حكمت حنا حبش-١٧
عزباء=جنبد ایوكا جمیل-١٨
عزباء=جاندارك أیوكا جمیل-١٩
١٩٧٤أعزب=لبیب نجیب طوبیا-٢٠
==ھاني ایشوع دنحا-٢١
متزوج=ابراھیم فاضل موما-٢٢
متزوج=٢/أبو توني وأواده عدد-٢٣
متزوج=فرج قاقو سقط-٢٤
أعزب=فرج حنوكا یس زومایا-٢٥
١٥٨/عنكاوا  كرفانات / ھلھ یسكنون أربیلأ١٩٨٧==عمار نجیب شابا-٢٦
فتاة=جاكلین الیاس ھكلة-٢٧
متزوج=فرج قاقو سقط-٢٨
ذكر=نادر نجیب طوبیا-٢٩
ذكر=خالد   مقدسي حسو-٣٠
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كان یعمل اسكافي١٩٥٧متزوج=یلدا ایشوع یوسف ككا-٣١
زوجة المتوفى لدى داعش أیوكا ججوكجو بعد ثالث اشھر ١٩٣٨أرملة=اكوس میخا ددوزریفة ب-٣٢

من احتجازھھا في قرقوش الحمدانیة، وقد كانت تتمتع 
بصحة جیدة ، لكن االتصاالت فقدت معھا منذ شھر تشرین 

.والى الیوم ٢٠١٤الثاني 
مفقودمتي كوركیس-٣٣
/ موصل عائلة حكمت النقار-٣٤

الشفاءحي
/ موصلعائلة محاسن النقار-٣٥

حي الشفاء
/ موصلعائلة ولید الفحام-٣٦

الفیصلیة
أفراد من العائلة٤

/ موصلسارة ابراھیم كرومي-٣٧
تموز١٧

حي /موصلسمر سقا الحصیر-٣٨
ال

مھندسین

/ موصلكامیل حداد-٣٩
حي 

المھندسین
مع ابنھا وزوجتھ بعد من الموصل الى كرملیسنزحتسنة٧٥ارملةلیسكرملبیبة جمیل رفو-٤٠

االن ھي في دار . لم تغادر كرملیس. طردھم من الموصل 
العجزة في الموصل ویتم االتصال بھا احیانا وتؤكد ان ھناك 

.اشخاص مسیحیین معھا
ھناك أي كانت  مع رنا بھنام عبوش عیسو التي ایضاً لم یعد سنة٢٥ریتا-٤٢

خبر عنھا بعد أن اخذھا داعش ھي وزوجھا من قرقوش یوم 
٧/٨/٢٠١٤

-قرقوشولید جرجیس رحیمو-٤٣
بخدیدا

رزقت ابنتھ ،٦/٨/٢٠١٤مكث في قره قوش بعد ،مفقود١٩٥٣ذكر
ووضع الطفل ٥/٨/٢٠١٤بطفل في مستشفى الحمدانیة یوم 

م تواجد عداالھمال بسبب ىتوفالطفلفي قسم الخدج ولكن
االطباء والممرضین ولم تعلم االم بذلك اال بعد خروجھا من 

وھي تعاني من اثار نفسیة , المستشفى وھروبھا الى اربیل 
.الى االن وھي في بغداد للعالج

الطبیب راكن یوسف -٤٤
االطرش

-قرقوش
بخدیدا

عند ٦/٨/٢٠١٤كان في قره قوش یوم مفقود من الموصلمتزوج
كان یعیش في الوالیات المتحدة . م یغادرھا اقاربھ ول

االمیركیة مع عائلتھ ولكن قرر العودة الى العراق لوحده 
مھنتھ رس مھنتھ كطبیب بعد ان عجز عن ممارسةالیم

زوجتھ وابنائھ مقیمون في امیركا ووالدتھ . كطبیب ھناك
) .ب،ر،ز( الدكتورة
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كرملیس سعدهللا ألیاس توما-٤٥
٧/٨/

٢٠١٤

كم عن مركز ٤من اھالي قریة كرملیس التي تبعد مفقود ،١٩٦٥متزوج
تولد ) ھـ،ج،ق(بخدیدا، متزوج من السیدة –قضاء قرقوش 

تولد )ل(، ٢٠٠٢تولد) س(ولدیة ثالثة أوالد ھم ١٩٧١
، خریج أعدادیة الصناعة كان )٢٠٠٦تولد )س(،٢٠٠٣

ھذه موظفاً في مؤسسة التصنیع العسكري، ولكن بعد تدمیر
أصبح عاطالً عن العمل،  وكان ١٩٩١مؤسسات بعد عام الا

للكنیسة في كرملیس كونھ ائدیسكن في شقة  لمجمع ع
الیملك مسكنأً وال عمل وھو صاحب مرض عصبي شدید 

المھدأة، ولم یستطیع ) modicate( وكان یعالج بأبر 
العمل، أصبحت زوجتھ ھي المعیلة لھ وألطفالھ من خالل 

سعدهللا . ظفة خدمة في روضة اھلیة في كرملیس عملھا مو
لم یستطیع الخروج من كرملیس مع عائلتھ التي خرجت 

بعد أیام من بقائھ في كرملیس نقل . وبقي ھو في كرملیس
سعدهللا الى الموصل، حیث إتصل أحد المسلحین من 

الذي یعمل في )م،م( الدواعش بأحد اھالي كرملیس المدعو 
ت في بغداد من خالل رقمھ الموجود مخزن لبیع المشروبا

في موبایل سعدهللا لیعلمھ بأن سعدهللا نقل الى الموصل وھو 
زوجتھ )ھـ (باإلتصال بالسیدة ) م،م(مریض، لذلك قام 

طلبت رقم ھذا المسلح لتكلمھ عن )ھـ(لیعلمھا باالمر، السیدة
زوجھا فقام بإعطائھا رقم الموبایل لھذا الداعشي  فقامت 

ھ وطلبت منھ معرفة أوضاع زوجھا وعن مساعدتھ بمكالمت
لھ في إخراجھ وایصالھ الى كركوك لتقوم ھي بإستالمھ، 

كانت تتصل بزوجھا ولكن )ھـ(. الرجل إعتذر عن ذلك 
الدواعش كانوا ھم یتكلمون معھا ویعطوھا المعلومات عن 
زوجھا الذي فقدت االتصال بھ منذ فترة ولم یعد ھناك لدیھا 

تقول ھیام أنا مستعدة للذھاب الى . ت عنھأیة معلوما
ھیام . الموصل للبحث عن زوجھا حتى لو كلفھا ذلك حیاتھا

.عنكاوا)ع،أ (تسكن االن مع اطفالھا في مخیم 
انثىحاني انطو یوحنا-٤٦
١٩٣٧موالید انثىھدیة انطو یوحانا تمس-٤٧
كبیرة السنانثىبدریة جرجیس حیصا-٤٨
قرقوشة یوسف زكریاجوز-٤٩

٧/٨/
٢٠١٦

لم تستطیع مغادرة البلدة بسبب ، من أھالي الحمدانیةمفقودة سنة٨٢أرملة 
عجزھا وكبر سنھا حین إجتاح داعش البلدة بتاریخ 

، وأفادت أخبار وردت للمنظمة بأنھا الزالت ٧/٨/٢٠١٦
.على قید الحیاة وتعیش في أحد أحیاء الموصل 
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:ین توفوا وھم محتجزین تحت داعش من المسیحیین أسماء االشخاص الذ

الحالة التولداالسم الثالثيت
االجتماعیة

تاریخ الوفاة وسببھالعنوان

دفنھ من قبل  حارس یوممنیوماً ١٣قبلوجد میتاالحمدانیة/ قرقوشمتزوجقریوالیاس٠١
المقبرة نور صباح وسافیو ضیاء شیتو

، أي بعد ثالث ٢٠١٤توفي في بدایة شھر تشرین الثاني =متزوج١٩٢٨ججي كجوأیوكا٠٢
اشھر من النزوح القسري  من النزوح، وكان ضریر  
ومقعد وال یستطیع الحركة ویعاني من مشاكل صحیة 

قوش قرهمقبره كنیسة القیامة في فيدفنھتمأخرى، وقد
،)نور صباح( من قبل حارس المقبرة 

ا ددو  في قرقوش ولحد االن بقیت زوجتھ زریفة ایوك
تالاشكاالىضافھالالیوجد عنھا اي معلومات با

أیام٦لمدةالتأخيمجمعفيالكائنةشقتھداخلمیتاً وجد=موصليصباح٠٣
وسافیو ) نور صباح( دفنھ من قبل حارس المقبرة قبل

ضیاء شیتو

=نعیمة عبوش٠٤

الموصل، وجلب مستشفیاتإحدىفيماتقدكانأوراھاأوراھا٠٥
).قرقوش(بخدیداالقیامة فيمقبرةفيالى قرقوش لیدفن

) ممرضة ( برطلة كانت موظفة في الصحةمن أھالي برطلةفتاة١٩٥٥صبیحة یوسف توما٠٦
انھا توفت في برطلة

اجیة ال یعرف مصیره وھو ، زوج  نضال داؤد ججو ، نبرطلةمتزوجسمیر زكي حنا٠٧
.اربیل –تقیم في احد مخیمات النازحین في عینكاوا 

بخدیدا- قرقوشأرملةسنة٩٠سارة شابي ككو٠٨
٧/٨/٢٠١٦

من أھالي كرملیس وھي والدة المفقود سعدهللا الیاس توما، 
كانت تسكن قرقوش وھي إمرأة كبیرة وطاعنة في السن،  

وقد توفیت ودفنت في قرقوش
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.تي تعرض لھا االطفال المسیحیون بسبب الجرائم األرھابیة لداعشاالنتھاكات ال

إن ما تعرض لھ األطفال العراقیون من انتھاكات خطیرة لحقوقھم تمثل أبشع أنواع الجرائم التي 
.استھدفت ھذه الشرائح االجتماعیة البریئة 

ھابیة ، كما تم اغتصاب لقد قتل العدید من األطفال على ید جماعات العنف المسلح والمجامیع اإلر
العدید منھم خالل جرائم جنسیة تم تدوین بعضھا كجرائم جنائیة بینما تم التستر على جرائم أخرى 

.خشیة الفضیحة 
ومن االنتھاكات الفظیعة أیضا ما قامت بھ داعش في اختطاف األطفال والقاصرات أیضا والعمل 

ي داعش ببیع طفالت وإجبارھن على الزواج على تغییر انتماءاتھم الدینیة وقیام عدد من مسلح
.منھم

كما حصل أیضا آلالف األطفال من العوائل النازحة والمھجرة قسرا اضطرارھم ترك دراستھم 
نتیجة الظروف القاسیة التي تمر علیھم في مخیمات النزوح والتھجیر ألقسري ، وطبقا لمعلومات 

ورابي لحقوق اإلنسان حقائق مؤلمة عن میدانیة على درجة من الدقة توفرت لدى منظمة حم
.انتشار الكثیر من اإلمراض الجسدیة والنفسیة ومنھا مرض التوحد

إن منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إذ تشیر إلى ذلك فأنھا تدون ھنا بعض الحاالت التي رصدتھا 
:وھي كما یأتي

ن تكمیل دراستھ بعد ان اصیب بحالة نفسیة وامتنع ع٢٠٠٦تولد كریسمس خضر عزو-١
سارة خضر شقیقتیھ.اختطف داعش اختھ كرستین في الحمدانیة وحالیا متسرب من المدرسة 

سنة اثر علیھما خطف اختھما ، احیانا یتركون الدراسة ١٢سنة والثانیة ١٤و بسمة خضر االولى 
.ویبكون وال یستطعن التركیز

طالبة في الصف االول متوسط ، وناجیة من داعش ٢٠٠٣تولد ،ساندرا لیث قریاقوس شابا-٢
اصیبت بالسرطان بسبب خوفھا من داعش النھم حاولوا اخذھا من والدیھا وھي حالیا تحت العالج 

.وتركت دراستھا ھذه السنة 

في الصف الخامس ال تستطیع ان تنسى ما حل بھا واھلھا اذ ٢٠٠٥مریم ولید بھنام تولد -٣
.عات لتستطیع الھرب، اثر ذلك على نشاطھا وعالقاتھا وتعاني كثیرا من الھجرةسارت اربع سا

كانوا وشقیقتھ مریانا رائد منیر كالھما في الصف الثاني٢٠١٠تولدمنیر رائد منیر-٤
مختطفبن لدى داعش وشاھدوا ممارسات داعش على النساء والرجال المحتجزین وكان داعش 

.لد یعاني حالیا من الصرع وحالة نفسیة صعبةیھدد والدیھم بھم، والو

طفل في االبتدائیة اصیب في ھجوم داعش بالھاونات على قره ،انس مازن الیاس شمیس-٥
واجریت لھ عدة عملیات جراحیة وھو ٢٠١٤اب ٦قوش حیث قتل بالحادث شقیقھ وابن عمھ یوم 

.مما اثر على مستواه الدراسيیعاني حالیا من قصر بعض االوتار وتاثر كثیرا بالحادث 

سنة كانت مع والدیھا لدى داعش واجبرت على اشھار اسالمھا مع ١١، نیفین عادل كریم-٦
عائلتھا وكانوا یحاولون اخذھا من والدیھا وتزویجھا لداعش عاشت ظروف صعبة اثرت علیھا 

كثیرا
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ھد بام عینیھ اعتداء داعش في الصف االول االبتدائي ، شا٢٠٠٧ینار قصي دانیال موالید -٧
.  على والدتھ لیلى ابلحد كوركیس وشقیقتھ مانویال ، ویعیش وضع نفسي مضطرب وغیر مستقر 

، كان من المتفوقین  في الدراسة  في مركز قضاء ١٩٩٩خزام یوسف سمعان ، موالید -٨
.اللیوكیمیا الحادةالحمدانیة وبسبب النزوح  القسري ، بعد فترة اصیب بسرطان

سنوات ، شھدوا بأم اعینھم ٨الطفلتین دایانا ورزان  وشقیقھما الطفل سعد ، أكبرھم -٩
. اعتقال داعش لوالدھم سمیر زكي حنا، وعملیة ضربھ  وتقییده ووضعھ في صندوق السیارة  

حیث أخذوا الطفلة رازان الرضیعة انذاك من صدر امھا نضال داؤد ، ورمیھا على االرض أمام 
. الجمیع 

سنة ، تركت مدرستھا بالرغم  تفوقھا ، ١٥ریم خالد یوسف عزوز ، طفلة عمرھا م-١٠
شھدت ھجرتین لعائلتھا ، االولى من الموصل نتیجة االرھاب حیث انتقلوا الى الحمدانیة ، ثم 
ھجرت مع عائلتھا بعد اجتیاح داعش لسھل نینوى ، ال ترضى تكملة دراستھا في الرابع االعدادي 

حالیا تقیم مع اھلھا النازحین في . داعش كان سببا لتدمیر مستقبلھا . ي الصعب ، لوضعھا النفس
. أربیل 

ستیفن مروكي  باالضافة الى الطفلة حنین ماركوإنجي االطفال الشقیقان -١١
)  سبعة اشخاص حضرت حمورابي مراسم دفنھم في اربیل(سالم سمعان ابنة عمتھم وعوائلھم

احل التركیة الیونانیة خالل محاولتھم الھروب من شر الداعش توفوا غرقا في البحر على السو
وغیرھم ممن لم تصلنا اسمائھم بشكل دقیق من ... ٢٠١٥وكان ذلك خالل تشرین الثاني 

..أالیزیدیین والمسیحیین 
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الناجیات والناجین االیزیدیینب ـ 
:النساء اآلیزیدیات الناجیات

ناجي وناجیة الى سیطرة خالد في كركوك قادمین من تلعفر، ٢١٦وصل ٨/٤/٢٠١٥في یوم 
سبعة منھم لقاءب٢٢/٤:٢٠١٥االیزیدیین االسرى لدى داعش، وقد قامت حمورابي یوم من وھم 

ى بھم فریق حمورابي برئاسة السید لویس في اكثر من مكان في دھوك، وكان غالبیة الذین التق
:وفي المرفق التحقیق الكامل مع الصور... لنساء والفتیاةھم من امرقوس نائب منظمة حمورابي  

قصص حیة لناجیات ایزیدیات مع حمورابي 
شخصا حیث ان ٤١تقول ان ماساتھا كبیرة حیث انھا كانت مع افراد عائلتھا ) ك،خ،ر(الناجیة

ان جمیع و كشفت . زوجھا و اوالدھا اقتیدوا على ید المجامیع المسلحة و مصیرھما غیر معروف 
االطفال و النساء و الرجال الذین تم القاء القبض علیھم اشھرو اسالمھم بالقوة و ان المجامیع 

.االرھابیة تستخدم السیاط ضد كل ایزیدي او مسیحي یرفض االنصیاع الوامرھم 
 ٣/٤كان خروج ھذه السیدة و عائلتھا من مدینة سنجار یوم : ١٩٣٤) ب،أ،ع(الناجیة /

حاولو الھرب باتجاه الجبل لكنھم وقعوا باالسر ھي و اوالدھا نوري علي و حسین و قد٢٠١٤
على و ابن اخیھا حواس حمو علي ابراھیم حیث اقتادیھم المسلحین الى منطقة الغابات القریبة من 
منطقة العوینات و ھناك تم تسلیبھم من كل مقتنیاتھم و مستمسكاتھم ثم اقتادوھم بعد ذلك الى قریة 

عن ) ب،أ،ع(المحراب و بقوا ھناك ثالث ایام و تم فصل النساء عن الرجال ، تحدثت السیدة كسر
محاولة اربعة نساء مع رجل اسمھ قاسم للھرب من سیطرة المجامیع االرھابیة و لكن االرھابین 
لحقوا بھم و قاموا بتصفیتھم جمیعا ، و من المعلومات االخرى ان داعش اقامت مدارس لتعلیم 

اما كیفیة .  الم و كانت تمنح بعض الخدمات لالیزیدیین و المسیحین الذي یشھرون اسالمھم االس
خروجھا من قبضة داعش اشارت الى انھ تم وضعھن في منشئة مدنیة باتجاه كركوك من خالل 

تھریبھم بواسطة بعض رجال القبائل 
و ھو متزوج و )،ب،عأ(تتحدث عن استشھاد ابنھا: ١٩٥٢موالید ) ش،م،س(الناجیة االرملة

فاتجھت العائلة ٣/٤/٢٠١٤و تشیر الى ان المجامیع االرھابیة اجتاحت سنجار . لدیھ ثالثة ابناء 
حاولت النزول من الجبل للھروب باتجاه ناحیة فیشخابور اال ان ٤/٨/٢٠١٤الى الجبل و في یوم 

حوادث كثیرة من بینھا ان تتحدث السیدة عن. المجامیع االرھابیة احاطو بھم ووضعوا في االسر 
سنوات فما فوق و كانوا یقتادونھن الى ٩المسلحین كانوا یجمعون الفتیات الصغیرات من عمر 

.الموصل و تلعفر و مناطق اخرى كسبایا و ال یعرف مصیرھن حتى االن
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س١٩٧١/ خ(ارملة تصف ھروبھا مع بناتھا الثالث ١٩٤٧من موالید : )م،ح،ق(الناجیة،/
و لدیھ ثالثة ١٩٦٢)ن( ع السیدةو زوجة ١٩٦٨/ع(و اوالدھا ١٩٨٩/و ،١٩٦٨

كیف ان الدواعش جردوھم من مقتنیاتھم و مستمسكاتھم بعد ان )م(تروي السیدة . )و،و،م،أ(ابناء
اخذوھم الى منطقة الغابات القریبة من قریة العوینات و كانت تشیر اال ان المسلحین الدواعش 

و اشارت ایضا ان . ة العربیة المعروفة في ربیعة و االخرون كانوا تركمان بعضھم یتكلم اللغ
سنوات فما فوق و یاخذوھن الى جھات ٩المسلحین كانوا یقومون بالتفتیش عن الفتیات من اعمار 

مجھولة و ھنا تتحدث الناجیة خاني جاكو اسماعیل كیف ان داعش منعتھا من ان تكون برقة اختھا 
لكنھا بذلت الكثیر من جھود التوسل و البكاء اال ان وافقو على مغادرتھا مع و والدتھا مسري 

بین اشارت الناجیة سیفي انھا اضطرت الى توسح باللباس . العائلة و انھم یحتاجونھا في سنجار 
. النساء كبیرات السن لكي تحافظ على شرفھا من اعتداء المسلحین علیھا 

الخبر قد وقع الى اھلنا كانبالعودة تضیف بأن یوم تبلیغنا ) م( أبنة السیدة:)خ،ج،أ(:الناجیة 
ن ذلك من شدة الفرح الذي اصابنا، ولكن الصدمة لي كانت أكبر یغیر مصدقكالصاعقة علینا

بعدم موافقتھ ) باقر( القائد عندما بلغت بعدم الموافقة على مرافقة عائلتي، وصدور أم بذلك من
لكن انشغال باقر بأمور أخرى وتسلیم االمر الى حجي مھدي ، ھان االمر و!. النني صغیرة السن

ووافق على ترشیحي و مرافقة عائلتي الى كركوك بعد طلب وتوسل والدتي الیھ، وھكذا رجعت 
.)مووالدتي س،(أنا واختي

ار بالتوشح بلبس كبتقول ومن أجل حمایة شرفنا قمنا)م( ابنة السیدة : )س،ج،أ(: الناجیة 
قائلة ، أن حلقة الذھب من ) س(وتسرتسل . النساء االیزیدیات لكي الیتعدى علینا من قبل الدواعش

.ید والدتھا لم تسلم من المجامیع االرھابیة
( أن قیمة الذھب الذي تم تسلیبھ منھن في منطقة الغابات القریبة من قریة ) م( وتضیف السیدة 

.رأس غنم ٢٥٠افة ملیون دینا اض٣٥ھو اكثر من ) عوینات
شخصاً التي وصلت الى سیطرة خالد ٢١٦وبناتھا مع المجموعة البالغ عددھا ) م( كان السیدة 

.ومنھا الى اللش حیث استقبلوا من اھالیھم ٨/٤/٢٠١٥یوم 

تتحدث عن كیف انھا انفصلت عن عائلتھا بعد مرور ثالثة اشھر من سیطرة ) ب،ج(الناجیة 
طر من احتمال اغتصابھا حالھا حال بقیة الفتیات حیث اختبئت في دار احد داعش و شعورھا بالخ

االیزیدین في قریة كوجو و تمكنت ھي و فتاة اسمھا جواھر من الھرب حیث تحدثت لھا جواھر تم 
اغتصابھا عدة مرات و تروي كیف قطعت ثالثة ایام و لیالي معھا و كانتا یختفیان اثناء النھار و 

وغیرھن عشرات اخریات لم تصلنا ان وصال الى مجمع خانكي  في دھوك یسیران لیال الى
.قصصھم 
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عملیات اإلبادة الجماعیة عبر التخریب والتدمیر التي طالت مساكن ومعابد دینیة 
وحتى المقابر تعود لألقلیات

اكات انتھال یمثل جرائم و من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیةوالعراقیین ما تعرض لھ العراق 
تقارن في أزرھا السلبي مع أیة عملیات شبیھ في الإبادات جماعیة بل ھي بالمعنى المتداول عالمیا

و ..لم یتوقف ھدا العنف على البشر فقط بل شمل الحجر والتراث فوق وتحت األرض. العالم 
قة بعمل األخطر في كل ھده المشاھد الغیر إنسانیة ھو إنھا أصبحت شبھ متداولة في أكثر من منط

!   وبروح داعشي حتى في المناطق التي لیست تحت داعش

صور تدمیر في سنجار بعد التحریر من داعش

، بعملیة تخریب و انتھاك حرمة مقابر ٢٨/١٢/٢٠١٥قامت مجموعة مسلحة یوم -١
المسیحیین في كركوك، المجموعة المسلحة شوھدت من قبل زوار تلك المقابر حیث ھربوا بعد 

.یمتھم تلكإتمام جر

، تم تفجیر أربع حسینیات للشبك الشیعة في قضاء الحمدانیة، فقد ١٩/٣/٢٠١٥بتاریخ -٢
في قریة منارة ) اإلمام علي، الزھراء، الصدریین( تم تفجیر كل من الحسینیات الثالث التالیة 

.شبك، وحسینیة زینب الكبرى في قریة باشبیتھ من قبل داعش 
دیر الجب األثري والذي ھو من اثأر  جرمین الداعشیینفجر الم، ١٩/٣/٢٠١٥بتاریخ -٣

وكان احد داخل سیاج دیر الشھیدین بھنام وسارة في ناحیة النمرودمشید القرن السابع المیالدي ال
.المعالم المسیحیة التاریخیة 

داعش اإلرھابي بجرف مقبرة للمسیحیین یعود تاریخھا غزاتقام ٢/٣/٢٠١٥في یوم -٤
.و مشیدة على تل اثري في مركز قضاء تلكیف١٩٠٠الى عام 
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٥-
مقابر المسیحیین منبوشة في في سھل نینوى وكركوك

النمرود اآلشوریة في الموصل في األسبوع األول من شھر آذار آثارتجریف وتدمیر -٦
من قبل داعش، وھذه اآلثار تعود إلى الحقبة اآلشوریة ، كون النمرود إحدى عواصم 

وریة، وكانت داعش قد قامت قبل أسبوع من ذلك بتكسیر  قطع أثریة في اإلمبراطوریة اآلش
.متحف الموصل 

بإزالة الصلبان  بالمعاول من عدد من الكنائس في الموصل واصلت داعش جرائمھا-٧
وتحویلھا إلى جوامع ، ومن ھذه الكنائس كنیسة الطاھرة للسریان األرثوذكس الواقعة في حي 

كنیسة قدیمة  وأثریة ویجھل ن كنیسة الطاھرة ھيأالمؤرخون إلى و یشیرالشفاء في الموصل، 
تاریخ إنشائھا وتقع في الجھة الغربیة من الموصل وفي منطقة باب ألعمادي وھي صغیرة نسبیا 

( باستخدام أثاث الكنائس من المقاعد الخشبیة لجمیع المعاییر األخالقیة داعشاتھاك-٨
في شوارع الموصلكن العامة ونقاط التفتیشوتوزیعھا في بعض األما) الرحالت

خالل الستة اشھر االرھابیةتم االعتداء على مزارات ایزیدیة وتفجیرھا من قبل داعش-٩
، وعلى وفق عملیات الرصد التي قامت بھا منظمة  حمورابي لحقوق ٢٠١٥األولى من عام 

-:اإلنسان تأكد لدینا 
.في شھر شباط في بعشیقة ) السعید ( ومقام ) ناصر دین ( تفجیر كل من مقام -١٠
تدمیر مرقد بابا یادكار الكاكائي في منطقة تل لبن -١١
نسف وتدمیر مرقد بابا حیدر الكاكائي في كزھكان -١٢
جرف وتخریب مقبرة سید احمد ابو یاسر في قریة وردك وھي مقبرة للكاكائیین وتقع -١٣
)ملتقى الزاب مع الخازر على قمة جبلیة عالیة(عند
المراقد الكاكائیة االتیةتدمیر-١٤

كقریة ورد/ اس یمرقد شاه ھ
  كزكان قریة / مرقد بابا حیدر
 قریة تل اللبن/  مرقد بابا دكار
قریة وردك/ ور ھمرقد بیرد سن
 قریة وردك )/  مرقد طیور شاه ھیاس( مرقد جوارمة لھ كھ ى شاه ھیاس
مار بھنام الشھید وأختھ سارة الواقع في أقدمت المجامیع اإلرھابیة الداعشیة على تدمیر دیر

ناحیة نمرود ضمن قضاء الحمدانیة  في الوقت الذي كان یحتفل بھا المسیحیون العراقیون بعید 
ذكرى انتقال السیدة مریم العذراء ،  وقد نشر اإلرھابیون صورا لعملیة التدمیر الذي یدل، على 

.و عریق في تاریخ العراقخستھم وظالمیتھم وإساءاتھم إلى كل ما ھو أصیل 
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عینات من انتھاكات لحقوق اإلنسان في مختلف المناطق منھا الموصل

 تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان رسائل من ستة مواطنین ومواطنة واحدة یطلبون فیھا من
المنظمة مساعدتھم واغلبھم من النازحین الذین تقطعت بھم السبل ولكم عینات من نصوص تلك 

.ئل الرسا

 احد ھؤالء المواطنین یطلب مساعدة مالیة لمعالجة ابنھ الذي تعرض إلى إشعاع بسبب العملیات
العسكریة األمریكیة 

 مواطنة تقول أنھا تأمل تدخل منظمة حمورابي لحقوق االنسان لمساعدتھا فزوجھا أسیر في
جدا إلى حد سجون داعش وھي نازحة تسكن االن في اربیل وتصف أوضاع العائلة بالسیئة 

..التشرد

 مواطن أخر یطلب مساعدة مالیة وھو من المھجرین قسرا ویسكن أالن في بیت إیجار قدر
إلف دینار شھریا٦٠٠اإلیجار 

 كما تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان رسالة من مواطن مھجر قسرا یستقر أالن في مدینة
وھو الیملك شیئا ،٤السلیمانیة وعدد إفراد عائلتھ 

 ومن الرسائل األخرى المؤلمة التي تلقتھا منظمة حمورابي لحقوق االنسان رسالة من نازح یفید
فیھا بأنة مسؤول أالن عن خمسة عوائل مھجرة جمیعھا تسكن في بیت واحد، ودعا الفریق 

االغاثي التابع الى منظمة حمورابي لزیارتھ في ھذا البیت 

قول فیھا أنھ نازح من االنبار وأتم معاملة منحة الملیون كما تلقت رسالة من المواطن أبو فھد ی
دینار منذ سنة و ھي منحة من الحكومة العراقیة لكل نازح ولمرة واحدة ولم یظھر أسمة ضمن 

قوائم المواطنین الذین قررت وزارة الھجرة والمھجرین منحھم ھذا المبلغ

سنوات تعاني ٣لدیة طفلة عمرھا في حین قال مواطن أخر في رسالة الى إدارة المشروع بان
من مرض في القلب وھو یتمنى من منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن ترشده لمنظمة إنسانیة أو 
صاحب خیر لمساعدتھ مالیا إلجراء عملیة البنتھ ونحتفظ بأسماء أصحاب الرسائل و عدم نشرھا 

لضرورات امنیة

شرات العوائل العراقیة أفادوا فیھا اختفاء تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان شكاوى من ع
أبناءھم في بغداد و صالح الدین ولم یستطیعوا أن یعرفوا مصائرھم حتى أالن، وقد زعم بعض 

جھات حقوقیة ) حمورابي(ھذه العوائل إن مجموعات مسلحھ قامت باعتقالھم، ھذا وفاتحت 
عدد من ھؤالء المواطنین وحكومیة لمعرفة مصیرھم علما أنھا زودت ھذه الجھات بأسماء

المختفین
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 كما تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان شكاوى تحریریة من مواطنین و مواطنات أفادوا فیھا
انھ تم نسف وتدمیر دورھم على أیدي مجموعات مسلحة في جرف الصخر و اإلسكندریة من 

حكومیة اتخاذ ما یتطلب من السلطات ال. محافظة بابل، وكذلك في محافظة صالح الدین
اإلجراءات االمنیة الالزمة لتامین العوائل ومنع التخریب 

اإلرھابیة العصابات یخضع سكان مدینة الموصل إلى الكثیر من اإلجراءات القمعیة على ید 
ومن ذلك مصادرة حق السكان بالتنقل والسفر من الموصل إلى مدن عراقیة أخرى الداعشیة 

ي لحقوق االنسان معلومات عن ھذه الشروط حیث ال یكون تلقت منظمة حمورابووبالعكس، 
الخروج من المدینة إال بنظام الكفیل مع ضمان رھن عقار أو سیارة وان تكون مدة السفر محدودة 
وبخالفھ یتم مصادرة البیت أو السیارة المرھونة وتتضمن قائمة الشروط أیضا أن یتعھد الكفیل 

للعقار أو السیارة التي یراد رھنھا ووفق المستمسكات المعلومة، بمعاینة السلطات اإلرھابیة میدانیآ
كما اشترطت السلطات اإلرھابیة ھناك أن ال یزید عدد المرافقین للشخص المریض خارج 
الموصل على شخص واحد من العائلة بینما یمنع اآلخرون من مرافقة ھذا المریض ومن الشروط 

ر الفتیات والنساء تحت سن الخامسة والخمسین سنھ بینما البدائیة التي وضعھ اإلرھابیون منع سف
كما . یسمح للنساء فوق ھذا العمر بالسفر إلكمال معامالت التقاعد والحاالت الضروریة األخرى 

بقلق وحزن شدیدین علمت مصادر الرصد في منظمتنا بان الطالبات في الموصل تغتصب وتھدد 
.. ٢٠١٥لمدارس وذلك من بدایة الدوام الرسمي نھایة بالقتل من داخل الحرم الجامعي كما في ا

طالبة وعدد منھن قد انتحرن اثر االغتصاب الممارس من قبل المتوحشین عصابات ٦٥أكثر من 
...  داعش

رصدت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان انتھاكات ذات طبیعة تحكمھا نزعة التمییز والمفاضلة 
، ویمثل ھذا التمییز في االدارة اعیة وشؤون أخرىفي حقوق المواطنین الوظیفة واالجتم

والمفاضلة جزءا واضحا من مظاھر التھمیش واإلقصاء بدون وجھ حق، األمر الذي یقود  إلى 
التمییز العنصري أكان ألجل االختالف الدیني او الطائفي او السیاسي او من االعتقاد أن ھذا النوع 

سائدة في الكثیر من القنوات اإلداریة العراقیة بغض الجنسي فھو من السیاسیات التي ما زالت
ان الكفاءات من النساء واألقلیات ھم األكثر .. النظر عن ما یقال بشكل رسمي عن المساواة 

. ضررا
النساء الكفاءات المسیحیة المتبقیة بینھا عن عدد في بغداد استمعت حمورابي إلى شھادات حیة 

من العمل طویلة وصلن إلیھا بالسلم الوظیفیة خالل سنوات مناصبنالالتي تستحقالمسیحیات 
مع ذلك تم تھمیشھن ومحاربتھن ما أدى بالكثیر منھن إلى تفضیل ترك . الوظیفي المتواصل

وظائفھن وطلب اإلحالة إلى التقاعد بدال من إخضاعھن ألشخاص أعطي لھم درجات مدیر ومدیر 
وھذا ھو حال أكثر الوزارات والمؤسسات .  عام او مستشار أو وكیل وزیر دون وجھ حق

الحكومیة األخرى حیث عندما یكرر الطلب لرفع الظلم تفتقر اإلجابات في الكتب الرسمیة إلى اقل 
ما یمكن من سلوك واإلحساس بالمسؤولیة واالحترام للخبرات معتبرین الموظفات القدامى 

من التعصب والتفرقة والمحسوبیةكخاضعات إلجراءاتھم الخاطئة التي غالبا ما تتصف بالكثیر
.خارج اطار القانون
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كتاب رسمي توجھ موظفة قدیمة بالكف عن المطالبة بحقھا 

كذلك رصدت منظمتنا عینات من ضحایا ھذه السیاسات بین أبناء وبنات األقلیات ممن اضطلع .. 
ظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ومن تلك العینات التي تابعتھا منبمسؤولیات إداریة وحتى السیاسیة

و استلمت ملفا كامال عنھا ھي قضیة المواطن الیكسي واركیسي الذي اعفي من منصبھ و جرد من 
درجتھ الوظیفیة ایضا بقرارات مریبة في آخر أیام الدورة البرلمانیة التي كان یرأسھا السید أیاد 

لتالیة التي ترأسھا السید أسامة النجیفي السامرائي و نتیجة مطالبتھ بحقوقھ في الدورة البرلمانیة ا
قام األخیر بتشكیل لجنة تحقیقیة من مجلس النواب خرجت بتوصیات منصفة لحق المواطن 

وقد نقل المواطن المذكور بان رئیس البرلمان الحالي . الیكسي اال انھا لم تلق طریقا للتنفیذ 
ھ لم یف ما وعد بھ ألسباب غیر معروفة الدكتور سلیم الجبوري ارسل في طلبھ إلعادتھ للخدمة لكن

لدینا مع ان اللجنة التحقیقة التي كان السید النجیفي قد شكلھا قد انصفت مطالب السید واركیسي و 
أظھرت كیف إن القرارات التي صدرت بحقھ تؤكد مدى االجحاف و التجاوز على أنظمة و 

قوانین و فیما یلي النقاط التي اثارتھا اللجنة  
حاجة واالستفادة جاء متناقضا مع تقییم الكفاءة للسید الیكسي واركیسعدم ال
 إن منصب مستشار األمن من المناصب المثبتة في الھیكل التنظیمي لمجلس النواب وان إلغاء

من النظام الداخلي للمجلس) سادسا/٩(ھذا المنصب جاء مخالفا لنص المادة 
لذي تم تعیینھ مستشارا مالیا في المجلس بدال من الحظت اللجنة بأن السید عدنان عبد العزیز ا

السید الیكسي واركیسي حاصل على شھادة بكالوریوس إدارة و اقتصاد وان السید الیكسي 
فلماذا تم إعفاء السید الیكسي لعدم . واركیسي حاصل على شھادة بكالوریوس إدارة واقتصاد أیضا

تصاص نفسھالحاجة واالستفادة ومن ثم تم تعیین أخر في االخ
 وھو الیوم األخیر من عمل مجلس ١٥/٣/٢٠١٠الحظت اللجنة أن قرار اإلعفاء صدر في یوم

) ھیأة الرئاسة( النواب للدورة االنتخابیة السابقة وھو ما یعني أن رئیس مجلس النواب ونائبیھ 
م األخیر من فلماذا تم إعفاءه في الیو١٥/٣/٢٠١٠تنتھي صالحیاتھم في نھایة الدوام الرسمي لیوم 

.عمل مجلس وھیأة الرئاسة ولم یتم إعفاءه قبل ذلك بمدة
 إن إجراءات تعیین وإعفاء ونقل واإلحالة على التقاعد واالنضباط واإلیفاد لموظفي مجلس

النواب بما فیھم رئیس الدیوان و المستشارین والمدراء العامین یجب أن یتم وفق مبدأ التوازن وھو 
ثاني عشر من النظام الداخلي/٩من المادة ) أ(ما نصت علیة الفقرة 
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 ھو اإلعفاء من مھام ١٥/٣/٢٠١٠في ٤٢٩الحظت اللجنة أن ما جاء باألمر اإلداري المرقم
المنصب ولیس من الدرجة الوظیفیة ومن ثم فأن من حق السید الیكسي واركیسي االحتفاظ بدرجتھ 

).مستشار(الوظیفیة 
١٩٦٠لسنة ٢٤لقانون إذ لم یرد في قانون الخدمة المدنیة رقم إن قرار اإلعفاء جاء مخالفا ل

١٩٩١لسنة ١٤المعدل أو في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
 والمتضمن اإلعفاء كان موقعا ١٥/٣/٢٠١٠في ٤٢٩الحظت اللجنة أن األمر اإلداري المرقم

من تاریخ توقیعھ إي بعد شھر ونصف١٥/٣/٢٠١٠إال أن صدوره تم في ٢٤/١/٢٠١٠بتاریخ 
.١٥/٣/٢٠١٠وھو ما یعني أن النیة كانت موجودة إلصدار أمر اإلعفاء في 

كانت حصة  األقلیات مثل ٢٠١٥أول ضحیة لعملیة اإلصالح الحكومي التي بدات في نھایة 
فالمسیحیین .  حالة المسیحیین والتركما المكونان اللذان ألغیت مشاركتھما في الحكومة الحالیة

إلى تحقیق ھذه الحصة عن طریق الكوتا وكانت وزارة التكنولوجیا والبحث العلمي التي وصلوا
كان وزیرھا األستاذ فارس ججو لكن فجأة تم إعفائھ من مھام إدارة ھذه الوزارة بدون مراعاة ال 
لكفاءة الوزیر المذكور والذي ھو من المناضلین القدامى وكان یكرس كل وقتھ  في العمل 

. حقیق االنجازات للوزارة وال لمشاركة المكون المذكور في قرارات االدارة العراقیةالدؤوب لت
ھذا التجاوز على نظام معمول بھ و جمیع المسئولین الحالیین شاركوا في فرضھ بھدف مشاركة 

لكن ولألسف الشدید یبدو ان ما ھو حالال على . اوسع في العمل الوطني وادارة شؤون البالد
لمتنفذین یبدو حراما على األقلیات ومن ال ملیشیات لھم وعلى  حساب المستوى االكثریات وا

كا لحقوق المستضعفین وتشجیعا الكن عدم معالجة ھذا التھمیش یمثل انتھ. النوعي للمكون
لنزیف الھجرة لالالف العوائل المسیحیة من ضحایا داعش المتمركزین في مجمعات ومخیمات 

ھذا . بل عصابات داعش االسود، مجردین من كل ما یمتلكونھخارج مناطقھم المغزوة من ق
المس بأحد حقوق المواطنة للمسیحیین وغیرھم من األقلیات یشھد على تقزیم الھمیتھم 

ومن المؤسف حقاً انعدام المواقف من قبل البرلمانیین الذین وصلوا بأصوات الكوتا .ولوجودھم 
.شعبھم إلى الھذه المؤسسة التشریعیةالمسیحیة وھم لم یكلفوا أنفسھم حمل قضیة 

ال زالت تطحن بھذا المكون الذي ٢٠٠٣مع ان االبادة الجماعیة والمذابح التي حصلت منذ ، 
بإستثناء االیزیدیین الذین بفضل موقف ممثلتھم . تصبح قضیتھم من قضایا البرلمان البتة لم

على المستوى الوطني فحسب بل وھذا ھو ما أبرز قضیتھم لیس . فرضت وقفة على البرلمان
ما یبررللمكون المسیحي العراقي  تحمیل نوابھم مسؤولیة  ھذا .. وأیضاً على المستوى الدولي 

.اإلھمال لقضیة ینبغي أن تكون في مقجمة إھتماماتھم 

 ٤/٥/٢٠١٥توفرت معلومات لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان عن مھاجمة مسلحین  بتاریخ ،
یع الخمور في باب المعظم وشارع المستنصریة ، في جانب الرصافة من بغداد لخمسة محالت لب

وعالوي الحلة في جانب الكرخ وقتل سبعة عاملین في ھذه المحالت بینھم أربعة ایزیدیین واثنان 
.من المسلمین وشخص واحد مسیحي وأكثرھم من النازحین من مناطق نینوى وسنجار 

نسان قضیة المواطنة انتصار المیالي التي رفض ضابط تابعت منظمة حمورابي لحقوق اإل
الجوازات في محافظة النجف تجدید جواز سفرھا بذریعة أن صورتھا بدون حجاب، ویتبین من 
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حیثیات الحادث أنھ وقع بالفعل فقد حرصت المواطنة انتصار على تضمین ما حصل لھا بالمعلومة 
نسان فأن ماجرى یمثل انتھاكا صریحا لحقوق الموثقة، وحسب قناعة منظمة حمورابي لحقوق اإل

ھذه المواطنة و یمثل خرقا للدستور العراقي في مادتھ الثانیة مع مالحظة إن الضابط الموما إلیھ 
رفض توجیھات مدیر الجوازات بأجراء الالزم وفي ذلك تحد صارخ لآللیات الوظیفة، والسؤال 

.وقفھند ذلك الضابط في تعنتة في مھنا على ماذا یست

 تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان  تقریرا على درجة من الموثوقیة ینقل صورة مأساویة
عما یجري في مستشفى شیخان من سیاسیة تمییزیة بین المنتمین إلى األقلیات وغیرھم من 
الموظفین بل إن إدارة المستشفى تتصرف وكان المستشفى ملكا لھا دون إي اعتبار لحقوق 

للحقوق الوظیفیة التي ینبغي أن یتمتع بھا جمیع الموظفین بدون تھمیش أو إقصاء أو المواطنة أو
عزل ، ومن الحاالت المشخصة بھذا الشأن معاقبة طبیب  ینتمي لألقلیات لكونھ تفوه بعبارات 

..دانھ لداعش والمجموعات اإلرھابیة ا

میة والتدریسیین التابعین االنتھاكات التي تعرض لھا التالمیذ والطلبة والھیئات التعلی
لالقلیات من المھجرین قسرا والالجئین

مع تعدد االنتھاكات التي یتعرض لھا النازحون و المھجرون قسرا تظل االنتھاكات التي استھدفت 
واساتذة الجامعات ھم و بناتھم العلمیة و التربویة و ما أصاب المعلمین و المدرسینئحقوق أبنا

فمنذ أن سیطرت داعش على مدینة : الواضحة لھذه االنتھاكاتلواجھةاوالمعاھد التعلیمیة
و امتدادھا البغیض في مناطق سھل نینوى و سنجار و زمار و مدن و ١٠/٦/٢٠١٤الموصل في 

اآلالف من التالمیذ و الطلبة في ریاض األطفال و المدارس عشراتبلدات و قرى اضطر 
الدراسیة بعد نزوحھم و تھجیرھم، انحسار فرصھمامعات إلىاالبتدائیة و الثانویة و المعاھد و الج

و إذا كان العدید من األطفال و الطلبة قد تعرضوا للمزید من جرائم القتل و التنكیل و االختطاف و 
فان اآلخرین الذین افلتوا من قبضة داعش وقعوا ضحیة اإلھمال و التھمیش و العزل في ،السبي

إن . ة نتیجة ضغوط الحیاة الیومیة المأساویة التي وجدوا أنفسھم بھااكبر عملیة تسرب من الدراس
المزري ألبناء العوائل النازحة و المھجرة قسرا یمكن تلخیصھ بما و الدراسيالوضع الحیاتي

:یلي
مخیمات النازحین و المھجرین خیم الكثیر من(أواتتكون كرفان، وأن وجدتمدارسقلة–أوال

تلمیذ ) ٣٠٠٠( الذي یحتوي على اكثر من ) ٢/مجمع كبرتو(ذلكعلىلةمثمن االوقسرا،
( فیھما اكثر منحیث" ) شیوز"دیربون وسیجي(وتلمیذة وطالب وطالبة في دھوك، ومجمع 

. تلمیذ وتلمیذة وطالب وطالبة) ١٠٠٠
المیذ التكفي الستیعاب االعداد الھائلة من التومع ذلك فھيمدارس ھي على شكل خیم ،وھناك 
ثماني خیم وعدد الطالب ٨مجمع شاریا الذي توجد فیھ مدرسة من (مثل اآلیزیدیین والطلبة 

كنداال  في زاخو ا ، وكما في مجمع باجد)٥٦٠٠(والتالمیذ االبتدائي واالعدادي فیھا یتجاوز 
).تلمیذ وطالب یداومون في مدرسة من خیم ١٢٠٠حیث ھناك 

ستة ) ٦٠٠٠( فیھ ثالث مدارس وعدد التالمیذ والطلبة یتجاوزف) خانكي ( مجمعاما بالنسبة ل
االف، مما جعل الدوام فیھا ثنائي وثالثي ورباعي واستغاللھا من قبل مدیریة تربیة اقلیم كردستان 

.اللغة الكردیة مع عدم توفر جمیع مستلزمات الدراسةنشرالعراق ل
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حتواء التالمیذ و الطلبة على ما ھي علیھ من تم إعدادھا الفقدھیاكل بنایات غیر مكتملةوبشأن 
و من اإلجراءات . خدمیة دراسیة أو صحیة أو اجتماعیةاالمان او وضع ال تتوفر فیھا شروط 

األخرى التي اتخذت في ھذا الشأن تحویل عدد من مدارس محافظتي دھوك و اربیل إلى الدوام 
سلبیة كبیرة اثیراتة مما أدى إلى حصول تالمزدوج أو الثالثي الحتواء ھؤالء التالمیذ و الطلب

.على المستوى الدراسي عموما
لقد وجد تالمیذ و طلبة العوائل النازحة و المھجرة قسرا أنفسھم بال كتب أو قرطاسیھ، و إن - ثانیا

بغداد، الوضع الذي تسبب في الواصلة منشحیحةالكمیات البسبب توفرت فھي بأعداد قلیلة جدا
ھذا بعضتوى العلمي، و قد بادرت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إلى تالفيانخفاض المس

عدد منالنقص بتخصیص جزء من برامج اإلغاثة التي واظبت علیھا بتوزیع قرطاسیھ متنوعة ل
بالتعاون و الدعم من منظمة التضامن المسیحي ٢٠١٥-٢٠١٤للعام الدراسي المدارس
.والدولیةالعراقیةحكومیة النظمات غیر المبعضبذلك كما قامتالدولیة،

لقد وقع تالمیذ و طلبة العوائل النازحة و المھجرة قسرا في حالة من التأزم و فقدان - ثالثا
االستقرار النفسي بعد أن وجدوا أنفسھم في صفوف مدرسیة مكتظة لیس باستطاعة المعلمین و 

طالب في إحدى مالحظةو على حد: سرالمدرسین إیصال المعارف و المعلومات و التوجیھات بی
قال للفریق االغاثي التابع لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن اذالمتوسطات بمحافظة دھوك

الوقت لم یتوفر لھ في توجیھ سؤال إلى مدرس الریاضیات طیلة أسبوع الن عدد طلبة الصف یزید 
.عن القدرة االستیعابیة بمرة و نصف

ت األخرى في المیدان الدراسي إخضاع الطلبة النازحین و المھجرین قسرا من االنتھاكا-رابعا
إلى ذات المقاییس في االمتحانات العامة على الطلبة في األوضاع االعتیادیة ضمن المدارس التي 
استطاعت أن تحتویھم أو في المدارس المؤقتة التي أقیمت لھم و ھذا ال یجوز علمیا و تربویا إذ لم 

الطلبة النازحین ما ھم علیھ من أوضاع استثنائیة تقتضي معاملتھم دراسیا على یحسب لھؤالء
.المستوى الذي ھم علیھ تحت النزوح و التھجیر و لیس غیر ذلك

اللجوء إلى مناطق ھناك نازحون و مھجرون قسرا اضطرتھم ظروفھم االستثنائیة إلى-خامسا
صغیرة و خاصة عند المناطق الحدودیة مع نائیة حیث أقیمت لھم مخیمات أو تجمعوا في قرى

لفتح ةال توجد أیة أمكانیو ھكذامواصلة الدراسیة التركیا، الوضع الذي أضاع على أبنائھم فرصة 
مدارس لھم تستطیع أن تستوعبھم، یضاف إلى ذلك أن النازحین من المكون االیزیدي الذین 

بھدف ھربا إلى العمق التركي وجھلتاضطرتھم ظروف الحرب و غزو داعش إلى مناطقھم في ا
و ال توجد ھناك أیة فرص لكي یجد أبناء تلك العوائل مدارس یتعلمون فیھا و إن طلب اللجوء 

.باللغة التركیة التي ال یجیدونھاوجدت فھي

اطفال أیزیدیین ومسیحیین  الجئین یموتون غرقاً 
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الدراسة فرصةتركیاولبنان واالردنالمھجرین الىالعراقيأبناء المكون المسیحيفقدكذلك
.وضاعت علیھم سنة دراسیة واالن تضیع السنة الثانیة

لقد الحظ وفد منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن الدراسة في المدارس المزدوجة و -ا سادس
تعاني من انخفاض في المستوى العلمي و ذلك الرباعيوأحیاناً المدارس ذات الدوام الثالثي 

محاضرات و كذلك إن بعض الطلبة یواظبون على الدوام حتى وقت للالمخصصوقتالقلةب بسب
األمر الذي ال یستطیعون فیھ التركیز أصال، و ھكذا أصیبت ) حتى الغروب(متأخر من النھار 

.قابلیتھم العلمیة بالضعف و التراجع الحاد
توزیع المعلمین و شأنبضحشخص وفد منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وجود خلل وا- سابعا

لبعد مساكنھم من ھذه المدرسین على المدارس التي من المفترض أن یمارسون التدریس فیھا
، كما إن عددا منھم تم تنسیبھ إلى مدارس ھناكللدوامولاللتحاقالمدارس وعدم قدرتھم مالیاً 

ذلك بوجود نقص حاد في بعیدة جدا من المنطقة التي نزح الیھا و استقر فیھا و ھذا ماتسبب
أخرى، و بالتالي انعكس سلبا على ھا في مدارسفي الكثیر منھا وتراكماالختصاصات التدریسیة 

یضاف إلى ذلك ، في مدارس البناتالمستوى العلمي للتالمیذ و الطلبة و كان التأثیر السلبي اكبر
ة و یجدون فیھم قدوة لھم و حین إن التالمیذ و الطلبة یرتبطون نفسیا مع بعض الكوادر التدریسی

تنقطع العالقة معھم فان ذلك یؤدي إلى إصابة ھؤالء الطلبة ببعض االنقطاعات النفسیة و عدم 
.القدرة على التواصل مع المعلمین و المدرسین اآلخرین الذین یتولون تدریسھم خالل حیاة النزوح

) الشروط اللوجستیة( طلح علیھ الحظ الوفد وجود انخفاض واضح في ما یمكن أن نص-ثامنا
الالزمة للعملیة الدراسیة و التربویة عموما مع مالحظة عدم وجود إجراءات سریعة لمعالجة 

.اإلخفاقات في القطاع الخدمي الیومي للمدارس من میاه شرب و مرافق صحیة و إسعافات أولیة
في مخیمات النازحین و من المالحظات التي سجلھا وفد منظمة حمورابي خالل جوالتھ-تاسعا

یعني الحال استحداثوالمھجرین قسرا عدم وجود ریاض أطفال في جمیع المخیمات التي زارھا
من حالة الفراغ و الكآبة التي االطفالألنھا تستطیع أن تسحب)جمع روضة) (الریاض(ھذه 

.یعانون منھا بسبب البیئة الجدیدة الصعبة لواقع النزوح
المنظمة واقع طلبة المعاھد و الجامعات الذین كانوا یدرسون في جامعة لقد تابعت-عاشرا

الموصل و جامعة الحمدانیة و تبین لنا من خالل الرصد و التحقق أن األذى و الضرر الخطیرین 
الذین تسبب بھما داعش أصاب طلبة جامعة الحمدانیة بصورة مباشرة بینما األذى و الضرر الذي 

یكن بالفاجعة التي أصابت جامعة الحمدانیة، و بشيء من التفصیل فان أصاب جامعة الموصل لم
:جمیع طلبة جامعة الحمدانیة وقعوا ضمن ثالث حاالت ھي 

.ھناك طلبة انقطعوا عن الدراسة تماما بعد عملیات النزوح و التھجیر-أ
العراق و ھم جامعات في اإلقلیم و في جامعات أخرى من بمعاھد وھناك طلبة التحقوا-ب

.السباب عدیدة منھا الدروس المضافة واللغة الكردیةیواجھون صعوبات علمیة شدیدة
ھناك طلبة تركوا الدراسة ألسباب اقتصادیة الن عوائلھم ال تستطیع أن تصرف علیھم و -ج

.خاصة في صفوف الفتیات
یعاني عون أالن لواقع دراسيأما بالنسبة لطلبة جامعة الموصل فان الطلبة الباقین في المدینة یخض

تم إلغاء قدة من الفكر الظالمي لإلرھاب و دتخلف حیث یخضعون لتعلیمات صارمة مستمالمن
عدد من الكلیات و األقسام بذریعة أنھا تتناقض التشریعات اإلسالمیة التي فرضتھا داعش

أخرى من العراقإلى جامعات في اإلقلیم و في مناطقلجئواو ھناك طلبة من جامعة الموصل 
تبین لفریق منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان المكلف برصد االنتھاكات التي تعرض -إحدى عشر

لھا الطلبة في المیدان التعلیمي و الدراسي أن الطلبة من مكونات المسیحیین و االیزیدیین ھم أالن 
.األكثر ضررا بسبب ھذه االنتھاكات



التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

57

قوق اإلنسان إن اإلجراءات التي اتخذت من الجھات الحظت منظمة حمورابي لح-اثنا عشر
الحكومیة لم تتضمن أي سیاقات على درجة من االنسیابیة بل كانت متقطعة و تقلیدیة و تحمل 
نظرة ال ترى خطورة ھذه االنتھاكات على واقع الطلبة النازحین و المھجرین قسرا كما إن بعضھا 

ئة العلیا التي استحدثتھا الحكومة لمعالجة أوضاع و الحظنا أیضا إن الھیناطفاآلخر جاء بالت
.النازحین و المھجرین قسرا لم تعط ھذا الجانب األھمیة التي یستحقھا

حكومة االقلیمھاان المدارس التي خصصتال حظت منظمة حمورابي لحقوق االنسان-ثالثة عشر
ففي مركز محافظة دھوك ،امسائیالدوامشرط ان یكونجدا معقلیلةللنازحین والمھجرین قسرا

منظمات خیریة بدعماو مبنیة،مؤجرةفھيالمدارسباقيوأما،لھممدارس٥تم تخصیص فقط 
وزارة التربیة لنینوى لممثلیة للفعالدورھناك ايولم یكن،)الیونسیف( االمم المتحدة بدعمأو

االبنیة في ي اربیل وبعضفتاجیر دارین فقط علىدور الممثلیةوالرمادي ، فقد إقتصر
.المخصصة للتاجیرالطائلةرغم االموالدھوك

انتشار واضح لظاھرة التدریس الخصوصي بسبب عدم انتظام الدوام و انخفاض -أربعة عشر
مستوى الحرص على التدریس و كذلك تدخل المشرفین و بعض االساتذة لحث الطلبة على ذلك 

العوائل رغم الوضع االقتصادي السيء الذي یعانون یاتمیزانمن اجل تحقیق ارباح على حساب
.منھ 

عدم تحملكذلكبقاء عدد من مدراء المدارس في الموصل وعدم نزوحھم، بسبب-خمسة عشر
في مناطق النزوح، مما إضطر االشراف مسؤولیة ممن نزوحوا في ادارة مدارسھم للعدد اخر
ى بتعیین البدالء عنھم من الھیئات التعلیمیة واالختصاصي في مدیریة تربیة نینوالتربوي 

. والتدریسیة من غیر صرف مخصصات اداریة للمعینین الجدد
لم تتوفر لنا ارقام دقیقة عن عدد التالمیذ و طلبة العوائل النازحة و المھجرة قسرا -ستة عشر

تشیر الى اكثر الذین تركوا مقاعد الدراسة و تسربوا خارجھا في محافظة دھوك لكن التقدیرات 
طالب و طالبة في حین اشارت احصاءات حصلت علیھا حمورابي ان عدد تالمیذ و ١٥٠٠من 

طلبة العوائل النازحة و المھجرة قسرا في اربیل للعام الدراسي الماضي الذین تركوا الدراسة في 
طالب و طالبة١٠٠٠وصل الى ٢٠١٤العام الدراسي 

صعوبة الوصول ،واقعا یومیا مریراایضاتمثلالتيمستفحلة من الظواھر السلبیة ال-سبعة عشر
الى المدارس بسبب الكلفة المالیة للنقل التي تتحملھا العوائل في مخیمات النزوح و قد تبین لمنظمة 

،للدراسةارسال أبنائھم  بعض العوائلامتناعحمورابي لحقوق االنسان ان ھذا السبب كان وراء 
.یر اجور النقلالنھم ال یستطیعون توف

من قبل وزارة الھجرة والمھجرین المسؤول االول عنوتلكؤوجود تقصیر وإھمال-ثمانیة عشر
واقع المخیمات ومستوى الخدمات التربویة والصحیة فیھا بالرغم من المخصصات المالیة رعایة

.الكبیرة الممنوحة لھا من قبل الحكومة االتحادیة
، واللغة السریانیةالدین المسیحيبالدراسیة الخاصةموادلضح لھناك إھمال وا:عشرسعةت

التربیة الریاضیة في مدارس وھناك إھمال واضح للمواد الدینیة الخاصة باالیزیدیین وكذلك لمواد
.الموادتلكاإللغاء التام لحد إلىاإلھمالحیث وصلوالمھجرین قسرا،النازحین
ألكثر من ثالث وأربع الھیئات التعلیمیة و والتدریسیةرواتبر في صرف ھناك تأخ:عشرون

.ھا كنازحینونالمعاشیة الصعبة التي یعیشالى ظروفھم باإلضافةرأشھ
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المقترحات و التوصیات
في مجمعات النازحیناتكرفانعلى ھیئة ) مدرسة٢٠(إلنشاء ماسة وسریعة حاجة توجد-١

ةالتدریسیفي أربیل مع تجھیزھا بالمستلزمات اجة  لنفس العدد، وكذلك الحافظة دھوكحمضمن
في المدارس الموجودة رباعيو كتب و خدمات لفك الدوام الثنائي والثالثي والقرطاسیھمن 

من أكثرإلىفي بعضھا االزدحامعدد التالمیذ والطلبة في الشعبة الواحدة والتي وصلتقلیل ول
.حدةتلمیذ وطالب في الشعبة الوا٧٠
ھناك حاجة فوریة و ضروریة و ملحة أن تتخذ الجھات الحكومیة في وزارتي التعلیم العالي -٢

و التربیة قرارات لتسھیل عودة جمیع التالمیذ و الطلبة إلى المدارس و المعاھد و الكلیات على 
وفق االختصاصات التي كان یدرس فیھا الطلبة

ازحین و المھجرین قسرا في دھوك و اربیل الستیعاب إنشاء ریاض أطفال في مخیمات الن-٣
باإلمكانات الالزمة و یمكن اإلفادة في ذلك من منظمات المجتمع المدني ااألطفال ھناك مع تزویدھ

و المعلمین المتقاعدین أو في إطار ما تقدمھ الكنائس من دعمو كذلك مع المعلمات 
خالل صرف منمعلمون النازحون و المھجرون قسراحل المشاكل القائمة التي یعاني منھا ال-٤

إلىمخصصات نقل استثنائیة او توفیر باصات لنقلھم من مناطق تواجدھم في المدن الكبیرة 
.مدارسھم في المخیمات وبالعكس

التابعة لألمم المتحدة في إطار تقدیم الدعم ) الیونسیف(زیادة التنسیق و التعاون مع منظمة -٥
االنتھاكات و یمكن إنشاء مركز مشترك من جھات حكومیة و منظمات تلكلیل من الالزم للتق

لمواجھة ھذا النوع من التحدیاتمجتمع مدني و الیونسیف 
والمالیة تجاه والقانونیةواإلداریةاألخالقیةمسؤولیاتھا أن تتولى وزارة الھجرة و المھجرین-٦

، او ایة جھة حكومیة زارتي التعلیم العالي والتربیةبالتعاون مع ووتقدیم الخدمات في المخیمات
تخصیص منحة شھریة مناسبة للطلبة من العوائل النازحة و المھجرة قسرا في اربیل بتقوم أخرى 

الذین التحقوا بمعاھد و جامعات عراقیة لمساعدتھم و التخفیف من األعباء المالیة من و دھوك 
ة منظمات كنسیة وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة مشكور.اإلضافیة التي تحملتھا عوائلھم

بینھم حمورابي لحقوق االنسان استطاعت ان تشارك وبالتنسیق فیما بینھم في رفع من ھذه المعاناة 
. أ كان ذلك بشكل جزئي ام كلي للطلبة الذین یواصلون دراساتھم في مدن غیر التي نزحوا الیھا 

في االقضیة بمدیریاتھا العامة السابقة ، وفك إرتباطھا الحالي مدیریات التربیة اقسام ربط-٧
حالیاً المرتبط) قسم تربیة الحمدانیة(و نخص باالشارةإذا كانت مرتبطة بغیر مدیریتھا العامة 

سابقا ما خلق الكثیر من مرتبطاً بمدیریة تربیة نینوىھذا القسمكانوبالمدیریة العامة لالنبار 
.ر التعلیمي كما للمالك االرباك للكاد

كانت منظمة حمورابي قد حاولت بمذكراتھا لفت انظار وزارة التربیة لحل ھذه المعضلة لكن 
المؤسف وكما ھو الحال مع اكثر مؤسسات الدولة العراقیة، قوبلت االشارة ھذه في قنوات الوزارة 

بادل ھموم الجل االصالح المذكورة وكانھا شكوة علیھا بدل من ان یفھم ھذا االمر كتعاون وت
والتطویر المطلوب باخذ االجراءات الالزمة في في ظل التحدیات الناتجة عن ابادة جماعیة 
فضیعة تركت اثرھا السلبي  في اعماق الضحایا الذین بحاجة الى صیانة كرامتھم البشریة باحترام 

. دة ھؤالء الضحایا البسط حقوقھم البشریة وذلك من خالل تقدیم التسھیالت الالزمة لمساع
المؤسف ھو ان بعض المسؤولین في وزارة التربیة قابلوا مذكراتنا وكانھا بحاجة الى ردع 

االجابة علیھا باسلوب یحمل الكثیر من الدفاع المستمید عن كل حركة ونشاط قامت بتحقیقھ و
ارة الذي ھو الوزارة مشیرین الیھا  باجوبتھم الطویلة وكأن االمر بحاجة الى تفسیرعمل الوز

والغریب لم یفھم عمل المنظمات غیر الحكومیة باننا كمراقبین لحالة حقوق . واجبھا لیس اال
االنسان، من واجبنا لفت أنظار المسؤولین على ما یدخل ضمن اطار االنتھاكات ولیس على ما 
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ارة في لیس لدعم الطلبة والكادر التربوي فحسب بل وایضا لدعم الوز" انواط الشجاعة"یستحق 
اجراءات وقرارات اكثر تنویرا وفعالیة ما یؤدي بھا الى نجاحھا، وبالتالي نجاح وفائدة جمیع 

وھذا ما كانت حمورابي تقوم بھ قبل داعش حیث تعاونت مع وزارة التعلیم العالي . المعنیین بھا
ة لكل من في تاسیس جامعة في الحمدانیة والشروع الى جلب الدعم المالي لتوفیر مختبرات علمی

كذلك تعونت مع قسم . اقسام الفیزیاء والكیمیا وعلوم الحیاة، واللغات مستلزمات القاعة الریاضیة 
لمنظمات المتمع نطلب من مؤسسات الدولة بان تمنح الثقة بالعمل التطوعي لذا ..تربیة الحمدانیة 

ا في النتیجة النھایة كل وان تتعود على التعاون المشترك النھالمدني وتعتبرھم الشركاء بالبداعة 
نجاح یحسب لصالح المؤسسات ولیس بالضرورة لصالح المنظمات الداعمة التي ھي مجرد ادوات 

!تساھم في عملیة دیمقرطة النظام الجدید لدعم صانع القرارنحو الصواب ولیس ان تحل بدیال
إداریةا وحدات ومالكات أعطاء إستقاللیة إداریة ومالیة ألقسام التربیة في االقضیة التي لھ-٨

.وحسابیة كاملة لتسھیل العملیة التربویة

أوضاع النازحین و المھجرین قسرا داخل العراق

یعاني النازحون العراقیون وضعا مأساویا مركبا بأربعة إبعاد:

و یتعلق باآلثار النفسیة و البیئیة السلبیة القاسیة التي نتجت عن مغادرتھم لبیوتھم البعد األول
.مناطق سكناھم تحت تھدید المجامیع اإلرھابیة

فیرتبط بالوضع االجتماعي و االقتصادي العام الذي وجدوا أنفسھم فیھ بعد النزوح البعد الثانيإما 
وھو وضع لم یسبق إن عاشوا تحت ضغوطھ بالحالة التي ھم علیھا أالن خاصة و إن العدید من 

االختالط الجبري و المشاركة في الخدمات على العوائل تعیش في الوقت الحاضر تحت وطأة
قلتھا و الضعف الذي یسودھا،  و بمعنى مضاف انھ ال توجد ألكثر العوائل النازحة استقاللیة 

.عن العوائل األخرى التي تشاركھا في المخیمات و األبنیة غیر المكتملة و األماكن العامة أو حول الكنائس حقیقیة

ألوضاع النازحین ما یعیشھ جمیعھم تحت تأثیر انسداد األفق الحالي باحتمال ثالبعد الثالو یتعلق 
عودتھم إلى دیارھم مع وجود تباینات، أن نقل تناقضات في المعلومات المتداولة إعالمیا وسیاسیا 
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و في أوساطھم عن احتماالت تطھیر مناطقھم من المسلحین الداعشیین وعودتھم لھا و واحتماالت 
دتھم إذا حصلت إلى المزید من االبتزاز بضغط الكتل السیاسیة الكبیرة في إطار ما إن تخضع عو

یعرف بالمناطق المتنازع علیھا،  وكذلك تذبذب الموقف الدولي العام إزاء ھذا الملف و الشد 
.السیاسي و األمني المستمر بین حكومتي اإلقلیم و الحكومة المركزیة في بغداد

فھو یرتبط بضعف الرؤیة و اإلرادة الوطنیة المشتركة نتیجة التقاطعات و األھمالبعد  الرابع
السیاسیة وعدم التوافق على آلیة موحدة لتحریر المناطق التي تسیطر علیھا داعش، وخصوصا 
مناطق سنجار وسھل نینوى مما دفع الكثیر من األقلیات إلى ترك البلد والھجرة إلى البلدان 

لدان الشتات نتیجة فقدان الثقة بصناع القرار السیاسي على المستویین المجاورة واالستیطان في ب
.العراقي والدولي

 من االنتھاكات التي یعاني منھا النازحون ذات صلة بانشطار عوائل نتیجة حاالت الزواج ، إذ
فالحكومة العراقیة لم تشملھم .  إن العوائل الجدیدة تشكو من الوضع االقتصادي الصعب أالن

الملیون دینار التي تقدمھا وزارة الھجرة و المھجرین للنازحین من مركز محافظة الموصل بمنحة
، النازحون من سھل ١٠/٦/٢٠١٤من المشمولین بمنحة الملیون الذین عقود زواجھم قبل تاریخ

عموما فضال عن ٦/٨/٢٠١٤نینوى المشمولین بمنحة الملیون الذین عقود زواجھم بتاریخ قبل 
انفصال وطالق عدیدة في العوائل النازحة ألسباب تتعلق بالضغط النفسي و حصول حاالت 

االقتصادي، و تعمل حمورابي أالن على رصد و إحصاء ھذه الحاالت إلصدار تقاریر الحقھ 
حالھ ینبغي أن تشمل بمنحة الملیون ) ٣٠٠(بشأنھا وقد استطاعت بالفعل تنظیم قائمة بأكثر من 

د رئیس الوزراء الدكتور حیدر العبادي، والى اصدار ھذا التقریر لم وقد بعثتھا إلى مكتب السی
.تلقى استجابة بالخصوص

 تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات من مصادرھا تفید أن قوات االسایش نزلت
شارع كنیسة مارت شموني في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل إلى٢٥/٥/٢٠١٥لیلیة االثنین 

من مناطق سھل نینوى ، وخالل المسیحیینمن النازحیناعتقلت اثنینأربیل ، حیث /عینكاوة 
سنویات السیارات الواقفة ھناك ، وھویات " نصف ساعة أفرجت عنھم ، وبعد ذلك ، اخذوا 

وتھّجموا على السیارات التي كانت تحمل رقم نینوى من أبناء المكون المسیحي ، " السّواق 
والذین االستنساخالسیارات الواقفة ھناك ، وبعدھا ذھبوا إلى أصحاب إطاراتجمیعوأفرغوا 

كانوا یبیعون السجائر ھناك واخذوا مستمسكاتھم ، ومنھم ، عماد ، سالم ، نشوان كجو ، صباح ، 
السیارات التي ھجمت وتعّدت على وأكدت المصادر ذاتھا إن ، غادروا المكانعصام ، ثم 

منتسب ١٦یقارب وسیارة عسكریة وما٢بیكمات عدد " ، كانت نوىالنازحین من أبناء سھل نی
ا باللغةبذیئا إلى األسایش وبقیادة مدیرھم سرمد جالل الذي كان یصرخ علیھم ویسمعھم كالم

.الكردیة 
ت صباحا في الساعة العاشرة، توّجھر نفسھمن الشھ٢٦وفي الیوم الذي تاله الثالثاء 

على المدعو قاموا باالعتداءإلى نفس المكان وأیضا رة ثانیةمن االسایش مأخرىمجموعة
و قاموا بضربھ أمام لمدة یوم كامل ، بتھمة إنھ شتم أھل عینكاواواعتقلوهسالم عادل یلدا ، 

الكل و أخذوه إلى المقر الخاص بھم،  إال انھ فیما بعد تبین و حسب الشھود بان التھمة كانت 
.باطلة
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لعدد النازحین من الموصل و سھل نینوى و منطقة سنجار و تلعفر،  كما ال توجد أرقام قاطعة
ال توجد أرقام عن عدد النازحین من دیالى و صالح الدین و االنبار الن ھناك العدید من العوائل 
التي وصلت إلى مدن أخرى دون إن یتم تدوین نزوحھا ، حسب االحصاءات العالمیة والرسمیة 

قسرا وصل الى أكثر من ثالثة مالیین شخص نازح  ، فیما تقدر منظمة تبین ان عدعد النازحین
إلف ) ٤٠٠(حمورابي لحقوق اإلنسان إن عدد النازحین العراقیین من االیزیدیین یربو عددھم على

نازح ایزیدي اغلبھم حالیا في إقلیم كردستان العراق و نسبة غیر قلیلة في تركیا  قد تصل إلى 
الف نازح، منتشرین بین مدن إقلیم ) ٢٠٠(إن عدد المسیحیین یصلإلف نازح في حین) ٢٠(

إلف اغلبھم ) ١٥٠(كردستان العراق وبغداد و دول الجوار ولبنان بینما یصل  عدد الشبك إلى
الف شخص، وحسب )٣٠٠(أما التركمان فعدد نازحیھم وصل إلى . انتقل إلى جنوب العراق

لنازحین من المكون السني الذین وصلوا إلى اإلقلیم المعلومات المتوفر لدى حمورابي إن عدد ا
.یبلغ عددھم نصف ملیون نازح، و ینتشر بقیة النازحین في مدن بغداد و كربالء والحلة

 لقد اشتدت الكثیر من اإلمراض النفسیة المعروفة بالذھان و االكتئاب و حاالت قلق و انسحاق و
د سجلت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان العدید إحباط یومیة تتكرر مشاھدھا في المخیمات، و ق

منھا، یضاف إلى ذلك معاناة ما یعرف بمجموعة النازحین الناجین من معتقالت المسلحین و 
اغلبھم من النساء و األطفال الذین یعانون من صدمات واضحة تلح علیھم و خصوصا بین الفتیات 

و النساء اللواتي تعرضن للبیع و االغتصاب 

)معرض فندق كارلوفي(سریانیة تعبر عن حالة  اآلیزیدیات والمسیحیات لوحة 

شخص بین طفل و فتاة و امرأة و رجل، ولقد ٢٠٠٠ولكن استطعن الفرار و یقدر عددھم بنحو 
أفرزت األوضاع السیئة التي یعیشھا النازحون حاالت یأس دفعت إلى االنتحار و حیث سجلت  

. ن في مخیمات النازحین ضمن قاطع محافظة دھوكأربعة حاالت ایزیدیة  حتى أال

 لقد تأكد لدى الفریق المیداني التابع لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الذي جال اغلب مخیمات
النازحین أنھم یعانون مشكلة واضحة تكمن في انحسار وأضح في حاالت الحمل و اإلنجاب لدى 
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فسي و الجسدي، و البعض األخر یتعلق بعزوف النساء ألسباب عدیدة بعضھا یأتي في اإلطار الن
األزواج عن التوالد على أساس إن الظروف الحیاتیة التي یعیشونھا ال تسمح لھم بتحمل مشقة 

.الیومیةتقتضیھا الحیاة معیشة أطفال جدد ورعایتھم الرعایة الالزمة التي

وعینكاواتقییم اوضاع مخیمات ومجمعات النازحین المسیحیین في مركز أربیل 
ودھوك والسلیمانیة وكركوك

منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان تقییم أوضاع عدد من مخیمات النازحین و المھجرین استطاعت
قسرا و التجمعات األخرى ، فقد اعتمدت عینة تضم اثني عشر مجمعا ومخیما للمسیحیین في 

ون اربیل و مجمع األمل و درواز ھولیر وعی٢واشتي ١اربیل وعینكاوه ، وھي مخیمات اشتي 
و مجمع الكرمة و مجمع اوزال ستي و مجمع جیھان و مركز شباب عینكاوا و مجمع نشتیمان 

) ١٠٢١٧(تجمعات البیوت المؤجرة في أحیاء من اربیل  ، وقد تبین لنا أن ھناك ومار أیلیاو
ت ویتلقون مواد مواطن من النازحین المسیحیین یقطنون في ھذه المخیما) ٤٠٢٥٠( عائلة وبواقع

و منظمة األمل ) SAULT( غذائیة بدعم من الكنائس و منظمات إنسانیة دولیة بینھا مؤسسة سولت 
فقط % ٥٠و السالم ومنظمة العائلة المقدسة و منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان التي تأكد لھا ان 

.زلیةمن النازحین یحصلون على الماء النظیف و لكنھ غیر كاف لالستخدامات المن

االثنیة و الدینعدد األشخاصعدد العوائلالمكان/ اسم المجمعالرقم
)سریان كلدان أشوریین( مسیحیون٢٤٧١٢٠٠عینكاوا-أشتي -١
)سریان كلدان أشوریین( مسیحیون١٢٠٠٥٥٠٠عینكاوا-أشتي٢عینكاوا -٢
)أشوریین أرمنسریان كلدان( مسیحیون٢٢٥١١٥٠كسنزان-اربیل/ مجمع درواز-٣
)سریان كلدان أشوریین أرمن( مسیحیون ١٤٠٥٥٠عینكاوا- عیون اربیل -٤
مسیحیون، ایزیدیون١٣٥٦٠٠عینكاوا-األمل-٥
)سریان كلدان أشوریین أرمن( مسیحیون٦٠٢٩٠عینكاوا- مجمع الكرمة-٦
)وریین أرمنسریان كلدان أش( مسیحیون٨٧٠٣٦٥٠كسنزان اربیل- اوزال ستي-٧
مسیحیون ، شبك٤٨٢١٠مركز اربیل-جیھان-٨
)سریان كلدان أشوریین أرمن( مسیحیون٢١٨٩٥٠عینكاوا-مركز شباب عینكاوا-٩
)سریان كلدان أشوریین أرمن( مسیحیون٢٨٠١١٠٠مركز اربیل- نیشتمان-١٠
عوائل تعیش في بیوت مؤخرة في -١١

ینكاوامناطق متفرقة من اربیل و ع
)سریان كلدان أشوریین أرمن( مسیحیون٦٧٠٠٢٤٦٥

مسیحیون٩٤٤٠٠مار ایلیا-١٢
١٠٢١٧٤٠٢٥٠المجموع

الجدول الخاص بتوزیعات النازحین المسیحیین و إعدادھم في مخیمات و مجمعات داخل اربیل و أطرافھا

مات یحصلون على الماء كما وجدت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن بعض ساكني ھذه المخی
،و غالبا ما یكون الماء غیر نظیف ، ومن ذلك ما ) تانكرات(من خالل السیارات الحوضیة  

.و جیھان ومركز شباب عینكاوا ومجمع األمل ١یحصل في مجمعات اشتي 
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ووجدت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أیضا ان اغلب المجمعات تمتلك حمامات و دوش 
.حیث خصص لكل عائلة حمام منفرد ٢ا عدا مجمعي نیشتمان و اشتي مشتركة م) شاور (

و بالنسبة لخدمات الكھرباء تبین لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن سكان ھذه المجمعات و 
ساعة من الكھرباء الوطنیة ، بینما یعتمدون على ١٥الى ١٢المخیمات یحصلون على معدل بین 

.ى المولدات لتغطیة الساعات األخر

و تأكد لدى منظمة حمورابي میدانیا أیضا ان اغلب تلك المجمعات ھي بدون طبیب مقیم مخصص 
من النازحین ال یزورھم طبیب، في حین ان اغلب المخیمات قریبة من المراكز % ٦٠لھا وان 

.من تلك المراكز بعیدة عن تلك المخیمات % ٢٥الصحیة وان 

من % ٥٠ین قسرا تأكد لدى منظمة حمورابي  أن و على وفق شھادات النازحین و المھجر
من تلك % ٤٠النازحین ال یشعرون باألمان نتیجة ضعف اإلجراءات األمنیة التي تعتمد فیھا بینما 

المجمعات تخضع للحراسات من خالل حراس مدربین ، وھناك مخاوف جدیة من أن یصل 
ان السیارات التي تدخل لھا إرھابیون أو سیارات مفخخة الى ھذه المجمعات على الرغم من

تخضع للفحص و التفتیش ، و نتیجة ھذه التشخیصات التي توصلت الیھا منظمة حمورابي لحقوق 
:اإلنسان فأنھا تؤكد االتي 

ضرورة زیادة عدد الحمامات والمرافق الصحیة الى جانب زیادة كمیات الماء النظیف .١
.المخصص لھا 

الصابون لمنع انتشار األوبئة و اإلمراض حیث توفیر مواد التنظیف و المعقمات و.٢
.وجدت منظمة حمورابي ان ھناك نقصا في المواد المعقمة عموما 

العمل على توفیر المحروقات للتدفئة و تشغیل المولدات الكھربائیة مع العلم ان اغلب .٣
.العوائل ال یملكون المال الكافي لشراء تلك المحروقات

في البیوت المؤجرة للنازحین حیث یضم البیت ) االزدحام ( العمل على تقلیل االكتظاظ.٤
عوائل مع خدمات مشتركة بسبب غالء اإلیجارات وعدم قدرة األجھزة ٥الى ٤الواحد بین 

ألف ٤٠٠الحكومیة على اإلیفاء بالتزاماتھا أمام النازحین وتأخرھا دائما في دفع المنحة الشھریة 
دینار

عوائل النازحة من مناطق المخیمات و المجمعات الى تأمین وسائل نقل ألبناء ال.٥
.مدارسھم و بالعكس

تحث منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الجھات ذات العالقة برعایة مخیمات النازحین .٦
على إقامة برامج تدریبیة للنازحین في مھارات الكومبیوتر و الخیاطة واللغة وغیرھا  بھدف 

.وفتح فرص عمل لھم القضاء على البطالة المتفشیة ھناك 

مخیما، وفي اربیل وصل ) ١٦(كما علمت حمورابي ان عدد مخیمات النازحین في دھوك بلغ 
مخیم، ھذا وقد كانت  حمورابي  قد اجرت احصاءا ألعداد النازحین ) ١٢(عددھا إلى أكثرمن 

،  عائلة١٠٦٦٣، حیث كان عدد العوائل یبلغ ٢٠١٥المسیحیین في مخیمات اربیل في بدایة 
عائلة ھاجرت بین ٤٤٦شخص ،  مما یبین ان بحدود ٤٢٢٣٠وكأفراد تصل اعدادھم الى حدود 
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عائلة تسكن في دور مؤجرة جماعیا ، بحیث ٦٥٧٨ونھایتھ في أربیل ، وان ٢٠١٥بدایة العام 
، علما ان )كل عائلة في غرفة واحدة ( یتواجد في الدار الواحدة ما ال یقل عن ثالثة عوائل ، 

عائلة في المخیمات ٤٠٨٥أفراد ، بینما یعیش بحدود ٥و ٤دل العائلة المسیحیة یتراوح بین مع
والمجمعات المعدة للنازحین ، وعلمت حمورابي ان اغلب النازحین المسیحیین في اربیل ھم من 

عائلة ٢٨٥٠، وان ھناك ) شخص٢٣١٤٦( عائلة ٦٤٦٣السریان الكاثولیك حیث یبلغ عددھم 
عائلة ١٣٥٠بینما یصل عدد النازحین الكلدان الى ) شخص١٠٨٠٠( ان األرثدوكس من السری

دار قد اجرتھا ١٠٠٠، وعلمت منظمة حمورابي ان ھناك أكثر من ) شخص٥٢٠٠(بما یساوي 
الكنیسة للنازحین ، بینما یدفع النازحین اآلخرین االیجارات على حسابھم الخاص ، وحسب مصدر 

الف دوالر شھریا ویالحظ ٧٠٠ألیجارات المدفوعة  من قبل الكنیسة الى كنسي مھم تصل مبالغ ا
، اما )كرفانات(أن جمیع نازحي تلك المناطق یسكنون أالن إما في بیوت مؤجره أو بیوت جاھزة

مسألة عودة النازحین ، فان المسیحیین ال یزالوا ینتظرون تحریر مناطقھم من اجل العودة اما بقیة 
ین فان نسب العودة ال تزال في نسبھا الدنیا بسبب التدمیر الذي حصل في النازحین العراقی

تقریبا من االیزیدیین الذین عادوا الى سنجار ، في حین % ١٥المناطق المحررة ، فھناك نسبة 
.عائلة إلى تكریت بعد تطھیرھا من مسلحي داعش) ١٠٠٠(سجلت عودة أكثر من 

أعداد وأماكن تواجد العوائل ابي بمسح میداني تناولفقد قامت منظمة حمورأما بخصوص دھوك  
المناطق الى مركز محافظة دھوك وغیرھا من ومركز الموصلالمسیحیة النازحة من سھل نینوى

وناحیة القوش التابعة الى ) زاخو، سمیل، العمادیة، عقرة، شیخان ، عمادیة ( وكل من أقضیة 
في ھا عائلة مسیحیة ، وتتواجد أغلب) ٤٤١٤( ن یبلغ النازحیأعدادوقد تبین انمحافظة نینوى ،

فیما تاكدت المخیمات وفي الدور السكنیة المؤجرة من قبل النازحین،القرى المسیحیة وبعض
عائلة، فیما ال ) ٢٠٠( حمورابي بان عدد العوائل المسیحیة النازحة والمتواجدة في السلیمانیة یبلغ 

، وللمزید من التفاصیل عن المخیمات والتجمعات فيك عائلة في كركو) ٢٨٠( یزال یتواجد 
).٧-٦-٥- ٤-٣-٢-١( الجداول االتیةدھوك ینظر محافظة

عدد العوائلالمدینةالتسلسل
١٤٦٧مركز محافظة دھوك٠١
٧٨٢قضاء زاخو٠٢
٢٧٧قضاء سمیل٠٣
٧٨قضاء الشیخان٠٤
٤١٥قضاء عقرة٠٥
٧٤٦قضاء العمادیة٠٦
٦٤٩حیة القوشنا٠٧

٤٤١٤المجموع
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:مركز محافظة دھوك) ١(جدول رقم 

عدد العوائلأسم  القریةت
١٢٥٦مركز محافظة دھوك٠١
١٣رومتا٠٢
١٧بابلو٠٣
١٥٣دھوك القدیمة٠٤
٢٧كوري كافانا٠٥

١٤٦٧المجموع
:قضاء زاخو) ٢(جدول رقم 

عدد العوائلأسم القریةت
٢١٨ز زاخومرك٠١
٣٨شرانش٠٢
١١ركایب٠٣
٥٥فیشخابور٠٤
٩قروال٠٥
٦٩لیفو٠٦
٦٤نافكنداال٠٧
٩٥بیرسفي٠٨
١١باجدا٠٩
٨١دیربون-١٠
١٢دشتیتاخ-١١
٩شكفدل-١٢
١٣ھیزاوه-١٣
١٩میركاصور-١٤
٤صوریا-١٥
٦میري أفزروك-١٦
٣٤ھاوریسك-١٧
٥علیاأفزروك-١٨
٢٦بخلوجة-١٩

٧٨٢المجموع
:قضاء سمیل ) ٣( جدول 

عدد العوائلأسم  القریةت
٣١مركز سمیل ٠١
٣٢صوركا ٠٢
٠٣
٨٨باختمي ٠٤
١٢٦شیوز ٠٥

٢٧٧المجموع 
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:قضاء الشیخان ) ٤(جدول 

عدد العوائلأسم  القریةت
٢٩مركز الشیخان ٠١
٧أزخ٠٢
٣٤الن ت٠٣
٨ھرماش ٠٤
٧٨المجموع ٠٥

:قضاء عقرة ) ٥( جدول 

عدد العوائلأسم  القریةت
١٩٧مركز عقرة ٠١
١٠بلمند ٠٢
٥٩بناصور ٠٣
١٢خلیالني ٠٤
٣جمي ربتكي ٠٥
٤میروكي ٠٦
٢٨نھاوه ٠٧
١٨ھزار جوت ٠٨
١٠ھیزانكي سفلى ٠٩
٧ھیزاني علیا -١٠
٤٨مال بروان -١١
١٩كشكاوا -١٢
٤١٥المجموع -١٣

:قضاء العمادیة ) ٦( جدول 

عدد العوائلأسم  القریةت
٣مركز العمادیة ٠١
٥٦أرادن٠٢
٥٣اینشكي ٠٣
٧٩بادرش ٠٤
١٥باكیري ٠٥
١٥بیباد ٠٦
١٩بیناثا ٠٧
٢تاشیش٠٨
٩تن ٠٩
٣جدیدي-١٠
١٣جلك-١١
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١٢٢داودیة-١٢
٢٢دھي-١٣
٨١دیرالوك-١٤
٢٨سرداف-١٥
١سردشتي -١٦
١٠٢سرسنك -١٧
١كاني بالفي -١٨
٩كوماني -١٩
٨كویندى كوسا -٢٠
١١٦مانكیش-٢١
٤ھمزیكي-٢٢

٧٤٦المجموع 
:ة القوش ناحی)  ٧( جدول 

عدد العوائلأسم القریةت
٤٩١وشمركز الق٠١
٣٠وابیروزا٠٢
٣٠دوایانب٠٣
١٥تانشقواد٠٤
٧٣شرفیة٠٥
١٩عین بقري٠٦
١٤كرماوا٠٧
٧كرنجو٠٨

٩٤٩المجموع

 تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من خالل الزیارات المیدانیة التي قام بھا فریقھا
ضحا في مساعي المساعدات و مواد اإلغاثة لمتابعة شؤون النازحین إن ھناك ھبوطا واالمتطوع 

ستجد لدیھم في فصل الصیف خاصة مع انتشار البعوض و تالتي تقدم لھم، وان ھناك حاجات 
تسجیل حاالت مالریا و أمراض الجھاز الھضمي وإمراض جلدیة كانت مختفیة لكنھا ظھرت 

.ي صفوف األطفال والنساءغلبھا فأ) الجرب و اللیشمانیا أو ما یسمى بحبة بغداد (مجددا مثل
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.

 رصدت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وجود قلق شدید لدى العوائل النازحة على المصیر
الدراسي ألوالدھم و بناتھم خاصة في صفوف النازحین المسیحیین واالیزیدیین مع ان العدید من 

التي تھیأت لھم في ) البیوتفي الخیم و الكرفانات و (األبناء تركوا الدراسة في المدارس المؤقتة
بعض المدن التي نزحوا إلیھا ألنھم وجدوا بیئة دراسیة مغایرة لما كانوا قد اعتادوا علیھ باالضافة 

.الى نوعیة ما یقدم لھم من امكانیات ودراسات 



المسیحیین واآلیزیدیین الالجئین غرقى البحار من 

 موثقة عن سوء اإلدارة التي تتولى اإلشراف تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات
على مخیم القاضیة للنازحین في قضاء زاخو وجاء في التقریر الذي تناول أوضاع المخیم 
المذكورة إن إدارة المخیم غیر مبالیة بأوضاعھم و احتیاجاتھم اإلنسانیة من الماء و الكھرباء، 

لشحھ  وعدم وصولھ الى جمیع قاطني حیث انقطاع الماء المستمر لساعات طویلة، یسبب في أ
مواطن من ضمنھم العدید من الناجیات و عوائلھم، كما إن ) ٤٠٠٠(المخیم البالغ عددھم حوالي 

ساعات تزید ٣و لساعات طویلة تبلغ أكثر من ) وقت الظھر(قطع الكھرباء في ساعات الذروة
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رفانات، ال تتحمل كل ھذا القطع، من محنة ھؤالء النازحین،مع العلم أن طبیعة المخیم مكون من ك
لكونھا ال تملك المواصفات العازلة )ساونا(خاصة وان الكرفانات تتحول إلى ما یشبھ حمامات 

.للحرارة وھي غیر مالئمة لطبیعة األجواء العراقیة التي تتمیز بالحر الجاف صیفا

اسم فالح حسن تعرض الطفل النازح ق, نظرا لسوء األوضاع الصحیة في عدد من المخیمات
إلى اإلصابة بمرض جلدي یعرف بداء الفقاع وھو ) شاریة( ذي العمر ثالث سنوات في مخیم

مرض خطیر وتأتي اإلصابة بھذا المرض نتیجة التلوث الذي یعم المخیم و مخیمات النازحین 
.عموما وھناك توقعات إن ینتشر المرض بین أطفال آخرین 

ل الجوارفي دوالعراقیینأوضاع الالجئین

 تمثل أحوال الالجئین العراقیین في دول الجوار واحدة من الصورة المأسویة التي خیمت على
العراقیین مع مالحظة أن األغلبیة المطلقة من ھؤالء الالجئین الذین ینتشرون في دول الجوار 

دیات التي عموما فأن التحو.. غیرھم والعراقي ھم من األقلیات و باألخص مسیحیین و ایزیدیین
تواجھ ھؤالء الالجئین متشابھة من حیث نقص الخدمات الیومیة، و تردي األوضاع االقتصادیة و 

لك في تركیا او االردن او لبنان ذاكان الصعوبات في تامین مساكن الئقة و لو بالحدود الدنیا
..وحتى في المخیمات القدیمة كما ھو الحال في ایران

ركیاالالجئین العراقیین في ت
ما الالجئین الذین یتخذون من المخیمات مأوى لھم كما ھو الحال في تركیا فأن اإلجراءات أ

التي تأتي تحت طائلة الذرائع األمنیة لیست سوى إجراءات قمعیة و أسالیب ضغط و تنكیل و 
ة إلیھا إذالل و تجرید ھؤالء النازحین من ابسط حقوقھم اإلنسانیة، و من الحقائق التي ینبغي اإلشار

علمت منظمتنا من مصادر كنسیة في تركیا بان . أنھ ال توجد أرقام ثابتة لعدد الالجئین العراقیین 
.  ألف  نسمة٣٥٠٠٠عدد المسیحیین من العراقیین بین طالبي اللجؤ یصل الى أكثر من 

دد كما ان یتدفق الجئون عراقیون جدونفالمتغیرات باإلحصاءات على مدار الساعة و ال یمر یوم
یجة و المتوسط و إر اللبحث عن سكن في مدن الساحل التركي على بحتوجھأن البعض منھم 

في األمدالمتحدة و عودا طویلة لألممالبحر األسود، و تعطي المفوضیة السامیة لالجئین التابعة 
.٢٠٢٢احتمالیة تأمین ھجرة لھم لھذا البلد او ذاك، و ھناك و عود تمتد الى 

جئون االیزیدیون في مخیم نصیبین التركي،  إلى المزید من االنتھاكات الیومیة تعرض الال
على أیدي إدارة المخیم وتمثلت ھذه االنتھاكات،  باعتقال عدد من النازحین وكذلك تعرضھم إلى 

ووصف ناشط ایزیدي في اتصال مع منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان . صنوف شتى من التعذیب
ال یطاق وھو عبارة عن سجن لیس إال حیث یحرم النازحون من الخروج إن الوضع في المخیم

منھ أو العودة إلیھ إال وفق إجراءات أمنیة قاسیة جدا وقد تفاقم الوضع ھناك على خلفیة زیارة احد 
مسوؤلي الدولة التركیة للمخیم مما دفع النازحین  االیزیدیین الساكنین فیھ إلى عرض مطالبھم 

ا المسؤول التركي أملین بتحسین ظروف المخیم ومنع االنتھاكات التي وشكاواھم على ھذ
یتعرضون لھا مما فسرتھ إدارة مخیم نصیبین انھ شكوى ضدھم ولذلك صعدوا من حملھ 

االضطھادات التي یمارسونھا بالكثیر من اإلجراءات المنافیة ألبسط حقوق اإلنسان 
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 ئون العراقیون في تركیا دفعت الكثیر منھم الى السیئة التي یعیشھا الالجاألوضاعو یالحظ أن
، األوربیةالمغامرة من خالل السفن الموت التي یركبونھا على امل الوصول الى احد الدول 


دیات غرقى                                   آیزیمقابر المسیحیین في مناطق التھجیر القسري                    شباب وطالبات 

و نساء و رجال ضمن حوادث الغرق التي أطفالحاالت غرق العراقیین ٢٠١٥و قد سجل عام 
ایزیدي ٢٠٠و أغلبھم من االیزیدیین حیث بلغ عدد الذین قضوا خرقا أكثر من عنھا أعلن

.، كما تعرض عشرات المسیحیین الى الحالة نفسھاأكثرھم من النساء و األطفال
و من االنتھاكات الخطیر األخرى تعرض العدید من النازحین ھناك الى االبتزاز فقد أخذت منھ 
مبالغ نقدیة مقابل إیصالھم الى احد الدول األوربیة، ولكن تم رامیھم في مناطق نائیة و تركوھم 

ى االعتداءات جنسیة على أیدي مجموعات مافیا عرضة إلخطار جسیمة إضافة الى تعرضھم ال
مبالغ مالي ، ساعات،  أجھزة موبایل، ( المھبین ، و تم تجریدھم من المتملكات الثمینة التي لدیھم 

)حلي ذھبیة و فضیة
ایزیدیین و ( و من االنتھاكات التي سجلت في تركیا مستھدفة النازحین الالجئین العراقیین 

لنیران اً م واقع ضمن المناطق الكردیة التركیة و ھي مناطق تخضع یومیأن مخیماتھ) مسیحیین 
الجیش التركیة في االصطدام مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي ، وھكذا تعرض ھؤالء 

.النازحون الى الكثیرة من االنتھاكات بسبب ذلك
 الالجئین االیزیدیین وأفاد ناشط ایزیدي على صلة بمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن بعض

تم نھب مالدیھم من أموال و أشیاء ثمینة على أیدي أجھزة األمن الحدودیة البلغاریة ، كما تعرضوا 
.الكثیر من اإلھانات و االعتداءات الجسدیة و االبتزاز

تأكد لدینا من مصادر موثوقة على نا ھنا أن نشیر الى معاناة الالجئین العراقیین في تركیا  مو یھ
ة بمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن مخیمات النازحین االیزیدیین في تركیا ھي بمثابة صل

سجون حقیقیة اآلن ، فھي تخضع لحراسات مشددة وال یسمح للنازحین بالخروج منھا ألي أمر 
الموبایل (كان إال عبر إجراءات أمنیة معقدة جدا ، كما تم تجرید النازحین من أجھزة االتصال 

ومنع االتصاالت عبر االنترنیت ، إضافة إلى المعاناة الیومیة الواضحة في ) ب الشخصیةوالحواسی
نقص الخدمات العامة، وطبقا آلخر المعلومات التي وصلت لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ، إن 
حالة من التململ والمرارة أخذت تطغى على حیاة ھؤالء النازحین في مخیمات نصیبین و مدیات 
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كر وباتمان وشرناخ ، مما دفع بعض ھؤالء النازحین إلى الھجرة تسلال مشیا أو في ودیار ب
)١٥٠٠(بالفعل أكثر من٢٧/٦/٢٠١٥باصات قاصدین األراضي البلغاریة، وقد خرج بتاریخ 

أثني عشر ألف نازح خالل األسبوع األخیر من ) ١٢٠٠٠( نازح ، على أمل أن یخرج أكثر من
قد حاول أحد النازحین االنتحار شنقا نتیجة الیأس الذي أصابھ ، لكن إلى ھناك، و٢٠١٥حزیران 

.نازحین آخرین أنقذوه من محاولة االنتحار 

 حسب معلومات موثوقة أخرى ، إن موظفي اإلغاثة التابعین لألمم المتحدة یواجھون صعوبات
، حیث یشكو اغلب كبیرة في إغاثة النازحین العراقیین في تركیا أو تكوین قاعدة بیانات عنھم 

النازحین في تلك المخیمات من انقطاعھا عن العالم،  و من النادر أن تزورھا منظمات اغاثیة  
.إنسانیة أو حقوقیة إال بتدخل السلطات التركیة

فال توجد ھناك مخیمات لھم بل ینتشر األردنالنازحین العراقیین في أوضاعاما بالنسبة الى 
المتحدة لألممبانتظار ان تتولى المفوضیة السامیة التابعة ) عمان ( یةاألردناغلبھم في العاصمة 

الدول التي یمكن أن تستقبل لالجئین و یبقى الحدیث عن الالجئین العراقیین في إحدىالى إیصالھم
.نتیجة االزمة المدمرة التي تعصف بھذا البالداألسئلةسوریا یحمل الكثیر من 

قسرا الذین لجأوا الى االردنوضاع النازحین و المھجرینأ

 ال تختلف معاناة العراقیین النازحین و المھجرین قسرا الذین لجأوا الى األردن عن معاناة
العراقیین اآلخرین من أمثالھم الذین لجأوا الى دول الجوار العراقي األخرى، و لكن مع بعض 

ك یخضع الحتماالت الزیادة و الخصوصیة في المعاناة عموما، أما بالنسبة لعددھم ھناك فأن ذل
جئة العراقیة صابرة تجاوز و حسب تقریر حدیث أعدتھ ألالالنقصان، و باإلجمال فأن عددھم ی

وعددعراقيألف١٣١صلیو ماسیوس المقیمة في العاصمة األردنیة و الذي أشارت فیھ 
٣٢األردنفيجئینأاللشؤونالسامیةللمفوضیةوالمقدمینعراقيألف٨حواليیبلغالمسیحیین

وھؤالءسنوات، عشرةمنأكثرمنذاألردنفيھممنالعراقیینمناآلالفھناكعراقي،ألف
للخطر، یعرضھمالعراق قد فيمن بقائھم السیاسیة، وبسبب مخاوفھم األوضاعبسببتھجروا
األوضاع األمنیة ووتفاقملمناطقھمواجتیاحھداعشسیطرةبعدتھجرواواألكبراألخروالقسم

لھمامنأملجأاالردنالعراقیونالالجئوناتخذواحیت. المسیحیون، ومنھمواالجتماعیةالسیاسیة
األردنیة، الحكومةعلىعبئأبدأو یشكلونوالعراقیوناالردنفيالمواردمحدودیةمنبرغم

دعمايتقدیمأوأبناءھامساعدةيفدوراً ایجابیاالعراقیةللحكومةنلحظ كل ھذا، لممنوبالرغم
في ھذا،بل االنكى من ذلك، لھم، ال بل تركوا یواجھون مصیرھم وقدرھم، وھم یعانون االمرین

منحةبصرفمنھم، كما ولم یشملوابالموظفینالخاصةالرواتببقطعھو قیام الحكومة العراقیة
.الذكیةالبطاقةعملبلھمیبتولمالداخل، فيبإخوانھمأسوءةلھمالملیون

فيوأزقتھاعمانضواحيفيمزدحمةتجمعاتفيمنھموالمسیحیینالعراقیینغالبیةیعیش
المنظماتتقدمھاالتيمساعداتالىوباإلضافةأموالمنإدخروهومماجداصعبةأوضاع

فيودةالموجالمھجرین، وھي شحیحة قیاساً ألعداد للمسیحیینالكنائسوجمعیاتاإلنسانیة
وھي دوالر٦٠٠الىدوالر٣٠٠مابینإیجاراتھاتتراوحشققبتأجیرقامواومعظمھم. األردن
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شروطفیھاال تتوفرشققیعیشونھا، واغلبھاالتيالمادیة الصعبةألوضاعقیاسامبالغ كبیرة
یقومن الالجئینوالكثیر ممتھالكة، وأثاثھافیھا،الموجودةوالعفونةالرطوبةلكثرةالصحيالسكن
منومعظمھاواألغطیةفقطاألساسیةبالحاجاتتاثیثھافيروشة ویقتصرفغیر مشققبتاجیر

.والكنائس. الغیرتبرعات

بعدأوضاعھم  الحیاتیة یوماتفاقممنزادممابالعمل دون تصاریح رسمیة، للعراقیینال یسمح
رسمیة لتغطیة مصاریفھم المعاشیة ممالتصاریح عموھناك منھم من یعمل بخفیة دون.اخر

تھجیرھم وبقائھم من غیر عمل، مما فترةطولالعمل، وسبب ذلك ھوأربابالستغاللیعرضھم
سكناھممناطقالىللعودةالتامشبھأالنعداموكذلك. بدأت مقتنیاتھم ومذخراتھم المالیة بالنفاذ

بعدوخاصةالمستضیفةالغربیةالدولىالوإعمالھم، مع ضعف األمل في قبول طلبات لجوئھم
االردنفينالعراقییالالجئینلمعظمتامبشكلیدھااالجیئنلشوؤنالسامیةالمفوضیةسحب

.خاصبشكلوالمسیحون

اعترافودونحقوقبال٢٠١٢ایلولبعد سبتمراالردنفيالعراقیینلالجئینمعظمیعیش
طبیةاواوعینیةمادیةمساعداتوجودعدمیعنيذاوھةالسامیالمفوضیةمنكالجیئنرسمي

تحدیدلعملیةخاضعینوكانواكانوا یتمتعون بذلك قبل ھذا التاریخ وبشكل فوري،حینفي.لھم
شخصیة تجریھا مقابالتبموجبالمتحدةاالمممفوضیةكالجئین، والتي كانت تقوم بھاوضعھم
حتىالتعلیماتمنمجموعةعلىتقوموالتيالمقابالتهھذیجتازلمناللجوءیاخذواكانلھم، اذا
لتزید من  طرديشكلبتفاقمتاالجتماعیةالمشاكلمنالكثیرلذلك نرى. مساعداتعلىیحصلوا

الالجئة وخصوصاً العراقیةاالسرتعیشھاصعوبة الحیاة وسؤء  الوضع المعاشي والنفسي التي
ابناءھملمستقبلوضیاعقاھرةانسانیةوظروفن ذلومایتعرضون لھ من إھانات ومالمرأءة
السامیةالمفوضیةمنجدیةومطالباتواالجتماعي، فقد تسبب ھذا الوضع بقیام مظاھراتالعلمي
والرواتبوالعملوالھجرةالعودةحیثلھمالمقدمةالھجرةطلباتملفاتوانجازحلولالیجاد

.  جدوىبدونكانھذاوكل

الموجودینللمھجرینالھائلةالعدادنسبةقلناكماجداقلیلةالمقدمةوالخدماتسانیةاالنالجمعیات
والجمعیاتالبابویةوالبعثةكاریتاسمنظمةمنمقدمةغذائیةمساعداتوھناكاالردنفي

.فقطاالعیادفترةفيللموادتقدیمھایقتصرالكنیسیة

الطلبةجمیعوشملالكاریتاسمنمقدمدعماكھنبھفالباسوالتعلیميالتربويالجانباما
فيالعراقیةالثقافیةالملحقیةقامتوكذلك.والثاتویةوالمتوسطةاالبتدائیةالمراحلمنالمسیحین

.الوزاریةباالمتحاناتالمنتھئةالصفوفطلبةجمیعبشمول. االردن

الطبیةوالكاریتاسالطبیةونالعجمعیةمنھاخیریةصحیةمراكزفھناكالصحیةالخدماتاما
أجراءواالعتیادیةاالمراضمنالمھجرینولمعالجةینیللمسیحالطبيلوقامارومركز

توفرحالفيتعملالمراكزوھذهالمزمنةاالمراضلذويباالدویةوتزویدالطارئةالعملیات
قبلللمرضىمحددةمواعیدوفقوایضالذلكالتخصیصاتدائماالتوجدالنلھاالتخصیصات
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عیاداتفيللمعالجةالطارئةالحاالتفيالمرضىیضطرفلذا.االسبقیةوحسبالزمنمنفترة
.المھجرینكاھلترھقجدامكلفةوباسعاراالدویةوشراءالخارجیةالخاصةاالطباء

افحة الفقر وطبقا الى ما أشار إلیھ الناشط الحقوقي باسم ایشوع القصاب رئیس منظمة العطاء لمك
:في العراق فأن الالجئین العراقیین الذین یتخذون من األردن مأوى لھم یعانون اآلتي

مناطقیة الحصول على المساعدات وعدم وجود مركزیة فھناك مناطق منظمة تنظیم جید -١
ویحظى الجمیع بمساعدات من لدن الكنائس مثل منطقة الفحیص ذات الغالبیة السكانیة المسیحیة 

فال توجد عدالة في التوزیع، جد المھجریناأما الھاشمي والتي ھي مقر ومركز تو،الزرقاءوأیضا 

مماطلة المفوضیة العلیا السامیة لشؤون الالجئین في األردن في انجاز معامالت طالبي -٢
اللجوء وحین حاججتھم بذلك مباشرة بلقائي بالعدید من الموظفین التابعین للمفوضیة أكدوا بان العلة 

.لیست بالمفوضیة بقدر ما ھي بالدول المستقبلة

ھناك مشكلة كثرة الالجئین السوریین الذین یحظون بمساعدات كبیرة من كافة -٣
.المنظمات عكس العراقیین الذین ترفضھم الكثیر من المنظمات 

عرض االمر على القادة منذ مدة طویلة وقدالالجئین من الموظفین قطع الرواتب عن -٤
یونان والبطریرك لویس ساكو أثناء زیارتھما لألردن وكذلك مع یوسفالبطریرك ن بینھم الدینیی

السفیر العراقي السابق األستاذ جواد عباس ھادي واألستاذ صفاء حسین ممثل وزارة الھجرة في 
ممثلي المكون من أعضاء مجلس النواب العراقي من ، مع االتصال بعدد العراقیةالسفارة

وبدون نتیجبة ) لبنان وتركیا,األردن (قوائم بأسماء الموظفین بدول اللجوء ھم سلت لالمسیحي وأر
.الالجئین المعاشیة والنفسیةحالة على سلباً اثر ایجابیة تذكر،  مما 

وجود إھتمام من قبل  السفار العراقیة في االردن بالالجئین المسیحیین الساكنین في -٥
. مون وینتشرون في الشقق والدور المؤجره الكنائس مقابل إھمال للذین یقی

أوضاع المھاجرین العراقیین

في لبنان

 ال یوجد تاریخ محدد واحد لتدفق الالجئین والمھجرین العراقیین الى لبنان ،بل توجد
في العراق  محطات زمنیھ مفصلیھ لھذه الحالة یعود ویرتبط بعضھا بالتصعید الطائفي والمناطقي

)).االقلیات((ن تھدیدات لعدد من المكونات األساسیة في العراق وما ترتب علیھ م

 لقد توجھ العدید من العراقیین إلى لبنان خالل الحكم الصدامي الجائر في العراق غیر ان
الموجات األكثر من المھاجرین العراقیین والمھجرین قسرا، بدأت مع التصعید الطائفي 

واالعوام االخرى  في بغداد ٢٠٠٧-٢٠٠٦ق منذ عام ، واالنفالتات األمنیة التي شھدھا العرا
وعدد من المحافظات العراقیة وفي مقدمتھا محافظھ نینوى، و في الفترة الالحقة، اتسعت ھذه

لمدینھ الموصل في العاشر من ) داعش(الموجات بصوره الفتھ بعد اجتیاح المسلحین اإلرھابیین 
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العدید من مناطق المحافظھ تحت سطوه المسلحین ، وما تبعھا من وقوع ٢٠١٤حزیران من عام 
الذین شملت سیطرتھم سنجار وتلعفر و تكلیف  وقره قوش  وكرملیس وتللسقف وبرطلھ وباطنایا 
وبلدات وقرى اخرى من منطقھ سھل نینوى وما تبع ذلك من عملیات تعذیب وقتل وتنكیل واعتقال 

ریة ونسف واغتصاب وسبي ، ویمكن ومصادره ممتلكات وتدمیر معالم اثاریة دینیة وحضا
االضافة ھنا ان التھویل االعالمي الذي صاحب ویصاحب االنفالتات األمنیھ في العراق قد اسھم 
الى حد بعید في تسریع عملیات النزوح والھجره باتجاه لبنان،  كما ھو الحال بأتجاه تركیا وكان 

في تحول العدید من النازحین اثرھا التصعیدي ٢٠١١لالزمة التي ضربت سوریا منذ عام 
والمھجرین العراقیین من دمشق وحلب وحمص باتجاه لبنان، بعضھم بمساعدة  المفوضیة السامیة 
لشؤون الالجئین التابع لالمم المتحدة ، أو بقرارات ذاتیة انعكاسا للمخاوف التي اشتدت على 

العاصمة اللبنانیة بیروت، أن العراقیین في سوریا، ولعل المفارقة االساسیة التي لمسناھا في 
المدینة تعج بالسائحین العراقیین الذین تتولى الشركات السیاحیة العراقیة تنظیم سفرات الى ھناك 

.في حین ینتشر الالجئون العراقیین بعیدا عن الواجھات التي تستقطب ھؤالء السائحین 

في المناطق الشعبیة التي ینتشر اغلب الالجئین العراقیین في بیروت وضواحیھا و بالتحدید
یمكن أن تتوفر فیھا مساكن رخیصة لالیجار، و یمكن تحدید مأوى انتشارھم في احیاء سد البشریة 

ل و ھناك عددا قلیال جدا من الالجئین یبو دكوانة و برج البراجنة، الدورة و اطراف جونیا و ج
اللبناني، وخاصة في صیدا و العراقیین من الذین ینشرون في مناطق الجبل و بعلبك و الجنوب

لكن لجوءھم الى تلك المناطق، یأتي في اطار المعارف االجتماعیة ، ونرى أن عدد قلیل من 
الالجئین العراقیین سكنوا بعیدا عن العاصمة بیروت وضواحیھا الن الجمیع محكومین بھاجس أن 

ان ذلك ربما یعجل في ترحیلھم یكونوا قربیین من بعثة االمم المتحدة التي تتولى شؤونھم على امل 
الى احدى دول اللجوء ، حیث یوجد تباین في وجھات نظر الالجئیین في أمل الوصول الى احدى 
الدول االوربیة او كندا او الوالیات المتحدة االمریكیة او استرالیا ، ولم یشر الینا احد من الذین 

.ضع األمني الصعب في العراق التقیناھم أنھ یفضل البقاء في لبنان الى أن ینجلي الو

 لقد كشفت الحوارات التي اجرتھا حمورابي مع عدد من الالجئین العراقیین في لبنان عن وجود
وحدة في الھموم و الضغوط التي یعانون منھا، وقد تبین لنا بشكل واضح انھ لیس ھناك تباینات 

نة ھنا ھو خالصة مشتركة لتلك واسعة في التشخیصات التي ادلوا بھا، وفي اطار ذلك فأن ما ندو
.التشخیصات 

یعاني جمیع الالجئین العراقیین في بیروت و ضواحیھا من ھذه المشكلة اذ : مشكلة السكن:اوال 
دوالر شھریا وترتفع قیمة االیجار كلما ٦٠٠الى ٤٠٠یتراوح ایجار الشقة الصغیره البسیطة بین 

دوالر في الشھر، وھكذا ٨٠٠الواحدة الى كان ذلك في وسط بیروت حیث یصل ایجار الشقة
بالمئة من ٧٠یمكن االضافة أن تأمین مأوى للعائلة العراقیة الالجئة الواحدة یستنزف اكثر من 

مدخولھا الشھري الشحیح و المتقطع ، وھذا ما تسبب في مشاكل بین اغلب العوائل واصحاب 
اكثر من مرة واحدة ھروبا من ارتفاع الشقق حیث اضطر العدید من العوائل الى تغییر سكنھا 

اسعار األیجارات في حین دفع عوائل عراقیة اخرى الى تطبیق مبدأ المشاركة في شقة واحدة، و 
نقل لنا اكثر من الجئ عراقي ظاھرة تقاسم السكن في الغرفة الواحدة عائلتان او ثالث عوائل، مما 
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اطار العالقات بین االطفال، ومن المعلومات تسبب في تصادم في العالقة بین ھذه العوائل او في 
االخرى التي حصلنا علیھا أن اغلب العوائل تغطي مبالغ ایجار الشقق التي یستأجرونھا مما حملوا 
معھم من اموال نتیجة بیع ممتلكاتھم في العراق، او مما ادخروه من مبالغ و حلي ذھبیھ و اخرون 

ھم في بالد المھجر، ومن النادر جدا وجود حاالت دفع یتلقون مساعدات في ھذا الشأن من اقارب ل
ایجارات یمكن أن تغطیھا مساعدات تقدمھا منظمات انسانیة بما فیھا المساعدات الشحیحة التي 
تقدمھا وكاالت االمم المتحدة ، و لكن المساعدات التي تتولى الكنائس االشراف علیھا تعمل على 

ن ھذه التوجة ال یلبي الحاجات االساسیة للآلجئین، ومن تسھیل تأمین بعض ھذه االیجارات غیرأ
االسباب االساسیة في تصعید معاناة المھاجرین العراقیین بشأن ازمة السكن التدفق الكبیر لالجئیین 

.السوریین على لبنان مما ادى الى رفع سقف اسعار االیجارات ھناك الى معدالت غیر مسبوقة 

غلبیة المطلقة من الالجئیین العراقیین ویعود السبب في ذلك البطالة التي تضرب اال: ثانیا 
لالنكماش االقتصادي الذي یعاني منھ لبنان نتیجة االوضاع السیاسیة و الخصومات التي تحكم 
المكونات السیاسیة ھناك، مما ادى الى انحسار االستثمارات في ھذه البالد بعد ان كانت لھا  قوة 

ة ،و عموما فأن البطالة التي تضرب في عمق المكونات العراقیة استقطاب في السنوات السابق
اقتصادي و اجتماعي شدیدة على ھؤالء الالجئین واذا تمكن احد ضغطالالجئة تمثل ظاھرة 

العراقیین من الحصول على فرصة عمل معینة، فأنھا تأتي بشروط قاسیة جدا و باسالیب ابتزازیھ 
.بغي ان یتمتع بھا الذین یحصلون على عملالتتوفر فیھا ابسط الحقوق التي ین

لقد ألتقینا عدد من العراقیین المھاجرین الذین استطاعوا أن یحصلوا على فرص عمل وتبین لنا 
مایأتي

ان جمیعھم یخضعون الى شروط رب العمل ولیس الى الشروط التي تحددھا لوائح حقوق -١
.خصصة بنشر ھذه الحقوقالعمل بموجب المعاییر التي وضعتھا الوكاالت المت

لقد التقینا باكثر من عراقي واحد وجد فرصة عمل خدمي في منطقتي الروشة و الحمراء -٢
التجاریین، و قد تبین لنا أن ساعات عملھم تمتد من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة 

الشھري في كل مساءا وبعضھم ساعات عملھم الى الساعة الثانیة عشر لیال، مع ان األجر 
.دوالر امریكي تأكل جزء منھ اجور النقل و الحاجات الیومیة االخرى٥٠٠االحوال 

أن بعض اصحاب االعمال یتمادون في اذالل ھؤالء العراقیین بصرفھم عن العمل دون اعطاء -٣
مستحقاتھم، وقد اشتكى امامنا اكثر من عراقي واحد، من االقلیات وغیرھم ، راح ضحیة ھذا 

، ولم ) اإلنشاءات( وع من المشاكل اما اغلب فرص العمل فھي في مجال الخدمات و البناء الن
یحصل ان استقر عراقي في فرصة عمل واحدة بل اضطره الحال الى التنقل في البحث عن فرص 
عمل احسن، و ھناك منافسة واضحة مع الالجئیین السوریین في ذلك، وتباین ھذه الفرص بین 

ات العراقیات مع حصول عدد من االنحرافات في ھذا الشأن على حد تشخیصات الشباب و الشاب
.سمعناھا من متحدثین ولكن ال یمكن التأكد تماما من مصداقیتھا
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قلة المساعدات التي تقدم لھؤالء الالجئین السباب بعضھا یتعلق بكثافة الالجئین السوریین :ثالثا
ن السوریین الى اكثر من ملیون ونصف الملیون مواطن و العراقیین ھناك حیث یصل عدد النازحی

سوري ینتشرون في معظم بقاع لبنان ویتواجدون بكثاقة عالیة في العاصمة بیروت ، بینما یتراوح 
الف نازح ھكذا ال تستطیع المنظمات االنسانیة ان ١٠٠الى ٧٥عدد الالجئین العراقیین بین 

ال بد منھا، وھي ان عدد من المؤسسات المتبرعة تغطي جمیع العوائل العراقیة مع مالحظة 
تفرض شروطا معینة في صرف ما تتبرع بھ، وبذلك تحد من تصرف الجھات التي تتولى توزیع 
ھذه االعانات، كما أن االعانات تأتي بأوقات متباعدة و من دون مراعاة حاجات بعض 

ین العوائل ولیس على وفق المھاجرین، حیث اشتكى عدد منھم أن االعانات توزع بمفاضالت ب
.سیاقات العدل المطلوب ال نصاف المحتاجین جمیعا

لقد اشتكى لنا عدد من المھاجرین بشأن ذلك بل أن بعضھم اكد أنة لم یتسلم ایة اعانات بسبب 
.خضوع الیات التوزیع الى اعتبارات طائفیة 

ة التي یتلقاھا الآلجئون على ھناك نقص في الخدمات الطبی: النقص في الخدمات الصحیة :رابعا
رغم من وجود بعثة االمم المتحدة في لبنان الغاثة الالجئین التي وضعت الیات للمساعدة في ھذا 
الشأن بینھا توفیر بعض االدویة ودفع بعض تكالیف العملیات الجراحیة االضطراریة التي یجریھا 

جئ عراقي واحد اكد لنا أنھ اجرى مرضى عراقییون مسجلون لدى الالمم المتحدة، و اكثر من ال
عملیة جراحیة ودفع كلفتھا من مالھ الخاص بالرغم من انھ مسجل لدى البعثة االممیة لالجئین 

بھدف ) مستوصف(وبالمقابل ذلك بادرت الرابطة السریانیة في لبنان الى استحداث مركز طبي 
نشيء المركز في حي سد البشریة تقدیم العالج لآلجئین العراقیین و لغیرھم من الآلجئین وقد ا

حیث یفتح أبوابة طیلة أیام األسبوع بأستثاء ایام العطل ویضم طاقم طبي بینھم طبیب عراقي 
ویتقاضى المركز أجورا زھیده جدا من المراجعین و ھناك تعلیمات مشددة من رئیس الرابطة 

ناء او مفاضلة  بین ھذا الجئ السید حبیب افرام رئیس الرابطة  بتقدیم الخدمات للجمیع بدون استث
.او ذاك أو بغض النظر لألختالفات الطائفیة والمذھبیة 

في اطار تلك األوضاع اجرت منظمة حمورابي حوارات موسعة مع عدد من الالجئین الذین 
أن السفارة العراقیة في لبنان لم تقم . التقتھم وسط بیروت و في منطقة سد البشریة حیث أفادوا 

ركزي لصالحھم، و لم تشھد بیروت أیة زیارة لوفد حكومي او من السفارة ینفقدھم مع بأي نشاط م
أن اماكن تواجدھم معروفة و ھي مسجلة لدى بعثة األمم المتحدة لشؤون الالجئیین في لبنان 

و من جملة المعلومات المیدانیة التي حصلت علیھا حمورابي أن بعثة االمم المتحدة في لبنان كثیرة 
د في دعم الالجئیین العراقیین و لكنھا قلیلة االیفاء بألتزاماتھا خاصة في مجال االعانات الوعو

.الدوریة حیث تنقطع بین الحین و االخر متذرعة بقلة التخصیصات المالیة
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إستنتاجات و مالحظات البد منھا بشأن أوضاع المھاجرین العراقیین في لبنان

فد منظمة حمورابي لحقوق االنسان التي تصلح كتوصیات و من االستنتاجات التي توصل الیھا و
مقترحات ھي االتي

أن تعید السفارة العراقیة في لبنان النظر بموافقھا ازاء الالجئیین العراقیین اذ أن من صمیم : اوال
واجباتھا أن تنظم زیارات میدانیة الى الالجئین في مناطق تواجدھم ضمن العاصمة اللبنانیة 

ن تتعرف على معاناتھم كما یمكن لھا أن تقدم ایضا بعض الخدمات لھم بالتنسیق مع بیروت و أ
مقر وزارة الخارجیة في بغداد في ما یخص ممتلكاتھم و قضایا اخرى على وفق بعض الحاجات 
التي التي تتطلب تدخل الحكومة العراقیة، وكذلك التنسیق مع دوائر الحكومة اللبنابیة یحل المشاكل 

یتعرض لھا بعض الالجئیین العراقیین التي قد 

أن یكون لدى البعثة األممیة الخاصة بالالجئین التي مقرھا بیروت خطة عمل متكاملة :ثانیا
لرعایة الالجئیین واعطاء مواعید محدده بااللتزمات التي علیھا االن علما ان ھناك بعض 

كما . مضي فترات طویلة علیھاالمعامالت لدى البعثة تخص عراقیین لم یبت بھا حتى االن رغم
أن الغموض یلف بعض ما تطرحة البعثة بشأن مصیر العدید من الالجئیین العراقیین و ھناك 

لالجابة على استفساراتھم) تریث( استخدام واسع لكلمة 

تبین لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ھناك ضعف، او قل تباعد بین الالجئین عن :ثالثا
.أن ھناك منافسة او سباق بینھم للحصول على الخدمات و الرعایة الخاصة بھمبعضھم البعض وك

ال إبعض  الالجئین العراقیین اشتكوا من وجود فساد في الدعم الذي یقدم لھ أنبالرغم من :رابعا
ان كل ما ادلى بھ الالجئون ال یتعدى الشكاوى العامة بدون ایة معلومات دقیقة و ال أیة حقائق 

یبدو أن مرارة ما یعانیھ ھؤالء الالجئیون یدفعھم إلى مثل ھذه الشكاوى محملین واضحة و 
اآلخرین ما ھم علیة من ماسي لكن ذلك ال یلغي بأیة حال من األحوال احتمال وجود مثل ھذه 

.التشخیصات التي أشار ألیھا الالجئون 

ي فصل الشتاء القارص الذي لم تتطور اإلعانات التي قدمت لالجئین بما یلبي حاجاتھم ف: خامساً 
یتعرضون لھ مع العلم أن اغلب المساكن التي تأوى نازحین عراقیین تعاني من نقص في التیار 

.الكھربائي و وقود التدفئة ولذلك فأن جمیع الالجئین بحاجة ماسة الى ما یسد النقص في ھذا الشأن

انتھاكات حقوق الموظفین والمتقاعدین

ي استھدفت حقوق الموظفین والمتقاعدین في استقطاعات طالت مستحقاتھم تمثل االنتھاكات الت
لشھریة بشكل غیر منصف تمثل واحدة من االنتھاكات الصارخة  التي أصابت شرائح االمالیة 

ضحایا العنف الداعشي الممارس وال یزال من واسعة من المجتمع العراقي وبشكل أكثر صرامة 
ت على االقلیات وغیرھم من العراقیین الذین تم اقتالعھم من خالل االبادة الجماعیة التي حل

تم المس بحقوقھن االقتصادیة بدون وجھ حق ھن االكثر تضررا النھ النساء ھنا ایضا  . مناطقھم
كون رواتبھن وتقاعدھن حقوق مكتسبة وتحصیل حاصل لجھود وأخطار تعرضت الیھا حیاتھن 
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ولة أن تمس ھذا الحق االقتصادي الذي یمثل احد أھم ال یمكن للد. خالل أداء الخدمات للدولة
مع مالحظة أن االدعاءات التي .باالستقالل االقتصادي أركان استعادة كرامتھن والمعروف 

سوقتھا الحكومة لتبریر ھذه االنتھاكات بانخفاض أسعار النفط ال یمكن تبریرھا إذا أخذنا بنظر 
الصرفیات غیر المبررة على نشاطات ال ضرورة لھا الواقع االھدارات الواسعة للمال العام و 

فضال عن ظاھرة الفساد السیاسي والمالي واإلداري  الذي یضرب قطاعات واسعة من الدولة 
. العراقیة 

أن ھذه االستقطاعات للرواتب بشكل عشوائي یعتبر التفافات غیر منطقیة او إزالة عدد من 
یراد ) استیالئیة ( و القوانین المرعیة و تعكس نزعة جاءت مخالفة للدستور , الرواتب الشخصیات

بھا النیل من كرامة والحقوق االقتصادیة للمواطنین ممن خدموا في الدولة وھي في اخطر 
. بقرارات تحمل في طیاتھا اعتبارات الثار والتخوینالالئق األوضاع، والیوم یمنعوا من العیش 

اتیة الضروریة الیومیة، و تردي الخدمات العامة علما أن ارتفاع األسعار واالحتیاجات الحی
تستزف دخول المواطنین مع العلم أن جمیع القوانین التعاقدیة ھي حقوق مكتسبة غیر قابلة 

وفي حال تنفیذ ذلك یعتبر األمر غشا تمارسھ الدولة و تقننھ للعب بحقوق المواطنین . للتنقیص
ن تطلب تضامن المواطنین خالل األزمات نعم یمكن للدولة ا..  رائح وحجج مختلفة ذتحت 

االستثنائیة ومشاركتھم الفعلیة في حل األزمات بتنقیص دفعات الرواتب لكنھا على شكل دیون 
معینة مخالفة صارمة متراكمة مطلوب استرجاعھا حال الخروج من األزمة ولیس العمل بتعلیمات 

.. الحقوق المكتسبة للمواطنینللدستور والقوانین أشبھ بأدوات تشرعن عملیات السطو على
ویصبح المواطن أو الموظف والمتقاعد أمام أمر الواقع وفي حیرة أمام وضع یجعلھ یعیش أزمات 

.ال بل في كرامة مھانة ال عالج لھا
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ستنتاجات و التوصیات العامةاإل

لم ٢٠١٥ي شھدھا عام تأكد لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان أن كل ھذه االنتھاكات الت- :أوال
تدفع الجھات المسؤولة عن حیاة و حقوق المواطنین العراقیین في التصدي الجاد و المثابر 

.لتصحیح مسارات ما یحصل في البالد

تشیر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الى أن المنظمات الحقوقیة الدولیة و في مقدمتھا - :ثانیا
بما یضمن التصدي الحازم و عملھبحاجة الى تطویرالذي مقره جنیف مجلس حقوق اإلنسان

.المؤثر لحمایة تلك الحقوق المنتھكة 

تبین لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان أن التلكؤ و التقصیر و اإلھمال والالمباالة كانت -:ثالثا
ظواھر یومیة للتعامل مع تلك االنتھاكات رغم ما تستدعیھ من تحرك و متابعة و الحصول على 

.تائج، خاصة بشأن النازحین والمھجرین ن

تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان تقاعس اإلرادة الدولیة في توصیف ما جرى -:رابعا
اإلرھابیة العصابات، و ما قبل ذلك العام على أیدي ٢٠١٥و٢٠١٤ي لألقلیات العراقیة عام

وخاصة ان ال تزال إبادة جماعیةمن انھ في الحقیقة جرائمالمستشري و العنف المسلح لداعش 
المئات من النساء اآلیزیدیات وكذلك مسیحیات ال تزال تحت نیر السبي واالستعباد الجنسي 
والنفسي والجسدي دون محاوالت عاجلة الخراجھن وحل المشاكل الناتجة عن تلك الجرائم حلوال 

.قانونیة تحفظ مستوى معین من الكرامة االنسانیة لھؤالء الضحایا

توصي منظمة حمورابي لحقوق االنسان كل المضطھدین و المھمشین العراقیین بعدم -:خامسا
ع حقوقھم المغتصبة بكل الوسائل السلمیة االسكوت على ما یتعرضون لھ و العمل على انتز

المتاحة ألن السكوت و التخوف یشجع اإلرھابیین و جماعات العنف المسلح على التمادي في 
.الجرائم

تؤكد منظمة حمورابي لحقوق االنسان  أھمیة أن تضطلع المنظمات الحقوقیة المدافعة - :اسادس
والطفل شكال العنف ضد المرأة أبتكثیف جھودھا لوقف كل واالقلیات عن حقوق النساء و األطفال 

ثانیا ٢٦واالقلیات على سبیل المثل ولیس الحصر وما ینتج من ظلم متشعب جراء تطبیق المادة 
/ ٢١البطاقة الوطنیة التي ھي اصال المادة المجحفة في قانون االحوال المدنیة رقم  نونقامن

ان ھذه المادة تظلم القاصر غیر القادر على اتخاذ القرار الناضج . المعدلة١٩٧٢لسنة ٣فقره 
.اخربحكم عدم تاھلھ من جانب،  كما تظلم االسرة بتعمیق انشقاقھا دینیا وثقافیا ونفسیا من جانب

تؤكد منظمة حمورابي لحقوق االنسان توصیاتھا السابقة بإعطاء المزید من الرعایة -:سابعا
.االقتصادیة و االجتماعیة و النفسیة للناجین و الناجیات من سجون و معتقالت داعش 

أعطاء المزید من االھتمام و المتابعة و البحث عن مصیر المفقودین العراقیین الذین -:ثامنا
واالھتمام بالسجون ودور االصالح حفاظا على الكرامة االنسانیة تھم الجماعات المسلحةغیب

..للنزالء
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عن أملھا أن تصدر عن منظمة الیونسكو التابعة لألمم المتحدة وثیقة ) حمورابي(تعرب -:تاسعا
ادانة واضحة تتضمن معلومات مصورة للمقامات و اآلثار و المعاید التي دمرتھا المجامیع
اإلرھابیة التي استھدفت التراث اإلنساني و الدیني الخاص باألقلیات، كما نأمل أن تتولى ھیئة 

اآلثار و التراث العراقیة عقد مؤتمر توثیقي لھذه الشواخص الحضاریة

تأمل منظمة حمورابي لحقوق االنسان من ھیئة الطفولة التابعة الى وزارة العمل و -:عاشرا
.تتحرك لدعم أطفال العوائل النازحة وتأمین الحاجات الضروریة لھمالشؤون االجتماعیة أن

توصي منظمة حمورابي لحقوق االنسان بضرورة مبادرة البرلمان العراقي لعقد -:الحادي عشر
جلسة مخصصة ألوضاع النازحین و المھجرین العراقیین في داخل العراق و خارجھ، و كذلك 

الدول األخرى التي تحرص على رعایة مواطنیھا عندما مجلس الوزراء بما یتناسب و مواقف
.یتعرضون الى مشاكل و صعوبات أو أوضاع استثنائیة اقل مما یتعرض لھ العراقیون

عام النازحین و ٢٠١٦توصي منظمة حمورابي لحقوق االنسان باعتبار عام -:الثاني عشر
.ت حازمة بشأنھم تنصف حقوقھمالمھجرین و المختطفین و السجناء العراقیین و اتخاذ قرارا

إجراءات قضائیة و ٢٠١٦تأمل منظمة حمورابي لحقوق االنسان أن یشھد عام -:ثالث عشرال
أداریة و غیرھا من اإلجراءات التي تطوق الفساد و تحد منھ بعد أن تأكد بالوقائع أن للفساد 

.تأثیراتھ الخطیرة التي تكرس انتھاكات حقوق اإلنسان

من اعتقاد الكثیر من العراقیین بان عقوبة االعدام تبدو حال من الحلول بالرغم-:الرابع عشر 
الفعالة في الحد من الجریمة في البالد، او كما یعتقد البعض االخر بانھا عدالة الرضاء  للضحایا 
وذویھم، فان منظمة حمورابي لحقوق االنسان ترى عدم الوصول الى النتیجة المرجوة من ھذا 

ء الدموي بما ان نسبة الجریمة تتصاعد اكثر فاكثر والعراق یتصدر قائمة الدول المفرطة االجرا
مما یدل على ان عقوبة الحكم باالعدام ھي منبع متواصل للعنف . في ممارسة حكم االعدام

من عملیات دمویة ال نھایة ...المشرعن حیث یطبع ویرسخ ثقافة العنف ویعزز احساس الثار والخ 
تطالب حمورابي الغاء الحكم باالعدام من الدستور العراقي وتبدیلھ بعقوبة الحكم بالسجن لذا.  لھا

المؤبد مدى الحیاة لمن یستحقھ وذلك مع تطویر النظام االصالحي بدءا بالكادر االصالحي 
والحراسة المحكمة للسجون وبیوت االصالح بشكل یوفر امكانیة في آن واحد، لممارسة ھذه 

وب یجنب المس بكرامة الشخص البشري ویصلح ما یمكن اصالحھ في السجین من العقوبة باسل
جانب، كما لیدفع النزیل ثمن اعمالھ بتحدید انسانیتھ والغاء حریتھ كونھ في السجن مدى الحیاة من 

....الجانب اآلخر

توصي منظمة حمورابي لحقوق االنسان  باالیعاز الى الى المصارف الحكومیة-:الخامس عشر
االستجابة الى مطالب النازحین والمھجرین قسراً من محافظة نینوى ) الرافدین والرشید ( بفرعیھا 

في سحب ما یحتاجونھ من أرصدتھم داخل ھذه المصارف والكف عن سیاسة التغاضي واالستھانة 
التي تمارسھا ھذه المصارف بالرغم من أن كل القوانین والتشریعات وما نصت علیھ التعاقدات 
بین المواطن وھذه المصارف ، تشیر وتؤكد ضرورة االستجابة لمطالیبھم في االیداع والسحب 

.علماً أن حاجتھم المالیة تقتضي من المصارف ، إیجاد ألیة في سبیل ذلك 



التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

81

رصدت منظمة حمورابي بمزید من اإلھتمام أوضاع الصحفین واالعالمیین -:السادس عشر
ن خالل المعلومات والحقائق المیدانیة ، أن إستھداف ھذه ، وقد تأكد لھا م٢٠١٥خالل عام 

الشریحة الثقافیة العراقیة تواصل خالل العام المذكور من جرائم قتل وإختطاف لعدد منھم بینھم 
صحفییون كانوا یعملون في مؤسسات إعالمیة داخل الموصل، كما رصدت المنظمة أیضاً حوادث 

وبین واالعالمیین ، من قبل میلیشیات مسلحة وإرھابیین إعتداء على عدد من المراسلین والمند
فضالص عن إعتداءات حراسات المسؤولیین سیاسیاً ومن ذلك ماجرى في بغداد وكربالء وفي 
مدن عراقیة أخرى، ویھمنا في منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن نشیر بمزید من االھتمام  الى 

یة ، حیث أشارت بالوقائع إال أن العراق یعد األن التقریر الذي صدر عن منظمة الصحافة العالم
مكاناً خطراً الیستطیع الصحفیون أن یمارسوا عملھم بحریة تامة،  خاصتاً وأن المنظمة أشارت 

.صحفیاً وإعالمیاً قتلتھم داعش بعد إحتاللھا لمحافظة نینوى٢٩إلى 
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:الخالصة

في التقریر كجھة مدافعة عن حقوق االنسان نرى ان على الدولة نستخلص من كل ما ورد 
العراقیة بان تثبت للضحایا وذویھم قدرتھا على االستجابة لمتطلبات العدالة االنتقالیة التي تكمن 

صاب الخسائر الذي ااولى خطواتھا في العمل على عدم السماح باالفالت عن العقاب وتعویض
السیاسي واالداري الضحایا وذویھم جراء الالمسؤولیة و انعدام الكفاءة االمنیة واستشراء الفساد

والمالي والتبریرات غیر المقنعة التي یختبئ وراءھا بعض المسؤولین على المستویات التشریعیة 
آلیة موحدة كما اننا في حمورابي نطالب بتفعیل المصالحة الوطنیة عبر. والتنفیذیة والقضائیة

لتجنب تشتیت الجھود اي ان توحد مختلف اللجان المعنیة بالمصالحة في لجنة واحدة تتمكن من 
التعامل مع ھذا الموضوع على اساس وطني شامل دون التلكؤ الذي یسیر بعملیة المصالحة الى 

نیة البد من و الن العدالة االنتقالیة ھي احد اركان المصالحة الوط..الوراء و الى طریق مغلق  
. مواصلة فصول اضافیة في تحقیق العدالة االنتقالیة النھا لم تتحق بالشكل الكافي والملبي بعد

وھذه المرة لیس فقط بین سابقین او معارضین ممن تم توریثھم من النظام السابق والذین في 
لب الشارع ال یمكن غض النظر عن مطا. السلطة بعد التغییر بل بین السلطة والشعب بشكل عام

والمتظاھرین لكن بآلیات غیر التي تكرر تراكم او اعادة خلق مجامیع مناھضة للدولة مثل تفرد 
بعض الجھات على حساب غیرھا بالسلطة في مناطق معینة لیس فقط بالتناقض مع المبادئ 
الدستوریة وخارج القانون فحسب بل وایضا ضد ارادة الشعب ذاتھ مثلما یحدث لما یسمى 

اطق المتنازع علیھا مثل سنجار وسھل نینوى وغیرھا ، حیث تتحول حیاة اھل ھذه المناطق بالمن
من سئ الى اسوء بشكل كارثي نتیجة االرادة السیاسیة لمختلف المتصدرین للسلطة والمتصارعین 
الجلھا في العراق والتي بدت بانھا تحمل نوایا ال تصب في مصلحة السكان القاطنین في تلك 

لذا  ال بدَد من . فیما ھم یقعون وبشكل دموي ضحایا تلك السیاسات الخاطئة دون رادع . .المناطق
استعانة العراق بالكفاءة الدولیة لتحقیق لیس امن مناطقھم فحسب بل وایضا المصالحة الوطنیة ھي 

دون الدعم الدولي لتامین المناطق ما بعد داعش االسود ال یمكن للسكان .. ضرورة البد منھا
عودة الى تلك المناطق بل سوف یواصل نزیف الھجرة الى خارج العراق أكان من االقلیات ام ال

ومن من ابسط حقوق اي مواطن ..االكثریات، فالثقة بما یخطط حالیا غیر مضمونة لدى المواطنین
إن ضعف االداء الحكومي بھذا الصدد یضع واجبا على الحكومة أال . ھو ان یطالب بامنھ وسالمھ 

المطالبة رسمیا بمساعدة المجتمع الدولي لتعزیز االجھزة االمنیة العراقیة بالتدریب والتجھیز وھو
للمزید من المھنیة وایضا لرفدھا بقوات عسكریة دولیة تساعد العراق على ارساء واعادة خلق 

... .. الثقة  المھزوزه  بل المفقودة بین ضحایا عملیات االبادات الجماعیة والسلطات الرسمیة


