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یوما٦٠خالل 

١٠/١٠/٢٠١٤و ١٠/٨/٢٠١٤التقریر الثاني للفترة بین 

عن 

 أوضاع حقوق اإلنسان في العراق
 أعدتھ منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من خالل

توثیق معلومات–متابعة میدانیة –رصد 

ة لم تتغیر االنتھاكات التي تعرض لھا العراقیون على ید المجموعات اإلرھابی
المسلحة خالل ھذه المدة إذ استمرت وتیرة القتل و االختطاف و التھجیر 

ألقسري و السلب و االعتقال و السبي و تنظیم عملیات بیع للنساء و األطفال و 
مصادرة أمالك و فرض ضرائب و نھب أثاث منزلیة فضال عن إجبار البعض 

ن للمسلحینعلى تغییر معتقداتھم الدینیة و إجبار النساء على تزویجھ
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١١/٨/٢٠١٤التوثیق تم في 

 فرض المسلحون اإلرھابیون على جمیع األھالي في الموصل عدم دفن موتاھم اال بعد اخذ
الموافقة من أمراء ھؤالء المسلحین و ان تكون مراسیم الدفن على وفق إجراءات أملیت 

.علیھم
بصحبة رجال من عوائلھن و بدأت مدینة الموصل تشھد بشكل الفت ظھور نساء منقبات

.لم یسجل حتى الساعة خروج امرأة لوحدھا إلى األسواق أو لمھام أخرى
و تلكیف و النواحي و البلدات )قرقوش(بلغ عدد النازحین الذین غادروا مناطق بخدیدا

ألف نسمة توزعوا في محافظات اإلقلیم، اربیل و ٢٠٠التابعة لھذین القضائین أكثر من 
.سلیمانیة ، كما تدفق بعضھم على منفذ إبراھیم الخلیل على أمل مغادرة بالدھمدھوك و ال

أو تلكیف أو )قرقوش(ال یعرف مصیر العوائل و األشخاص الذین بقوا في بخدیدا
كرملیس مع معلومات مؤكدة إن المسلحین جمعوھم في جامع التوحید في بخدیدا و تم 

.سالمھم أو دفعھم للجزیة إبالغھم بشرط داعش الذي یتضمن إشھار إ
 یعمل المسلحون على تقدیم وقود السیارات لعدد من العوائل في أطار تحریضھم على

مغادرة منازلھم و إفراغھا من ساكنیھا، و قد حصل ذلك في أكثر من بلدة و قریة كان 
.المسلحون قد سیطروا علیھا

الوا یھیمون على وجوھھم أفادت معلومات مؤكدة إن نازحین من المكون االیزیدي ما ز
في أحراش و غابات و أراض قاحلة على أمل أن یلتقي بھم مسؤولون من مكاتب األمم 

.المتحدة
 أفادت مصادر موثوقة إن عدد النساء اللواتي تم أخذھن كسبایا من قبل المسلحین

اإلرھابیین یتصاعد یوما بعد أخر و إن ھناك مسلحات من داعش یدققن بوجوه النساء و 
.عزل الجمیالت منھن بھدف بیعھن كسبایا أو إجبارھن على الزواج من مسلحین 
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١٣/٨/٢٠١٤التوثیق تم في 

 أفادت مصادر موثوقة أن حرس الحدود األتراك قتلوا عشرة من النازحین االیزیدیین یوم
من الذین تجمعوا في احد النقاط الحدودیة بین العراق و تركیا و كانوا ١٢/٨/٢٠١٤
البون بالسماح لھم في دخول األراضي التركیة لحمایة أنفسھم من ھجمات المسلحین یط

اإلرھابیین وعدم رغبتھم في البقاء في بلدھم العراق خشیة من الفظائع االخرى التي 
ترتكب بحقھم 

سقف و بعشیقة لعملیات نھب و سلب لبیوت لوفق معلومات مؤكدة تعرضت بلدتا تل
عنھا بعد سیطرة اإلرھابیین على البلدتین و تتم عملیات السرقة غادرھا أصحابھا نازحین 

.و النھب بوضح النھار على ید مجموعات مسلحة 
 ألف ایزیدي و من مكونات أخرى نازحین في بلدة خانك و ١٠٠یتواجد أالن أكثر من

أوضاعھم سیئة جدا حیث ال تتوفر لدیھم أیة خدمات و ھناك احتماالت كبیرة لتعرضھم إلى 
مخاطر جسیمة خصوصا في صفوف األطفال و النساء وكذلك تزدحم قریتا ھیزاوة و 

.دیرابون التابعة لقضاء زاخو بإعداد كبیرة من النازحین  الذین ال یتلقون ایة مساعدات 
 حذر متابعون لما یجري في الموصل و في مدن و بلدات یسیطر علیھا المسلحون من

ء مسوح إنسانیة زائفة و من ذلك ما جرى في محاوالت یسوقھا اإلرھابیون بادعا
مستشفى السرطان في الموصل حیث اجبروا األطفال المصابین ھناك على رفع علم داعش 

و تسویق الصور إعالمیا و كذلك ما حصل من ادعاء اإلرھابیین من إنھم عفوا عن 
العفو عنھم المسیحیین و كأنھم ارتكبوا جرائم وبادعاء إن اإلرھابیین مفوضون سماویا ب

.و إنھم مالئكة رحمة خالفا لحقیقتھم إنھم قتلة
 یخیم الیأس على األغلبیة العظمى من المكون االیزیدي و یلحون على اإلسراع في إنقاذھم

مما ھم فیھ بفتح الھجرة لھم خارج البالد و حسب معلومات متكررة إن ھذه األغلبیة من 
ة لحمایتھم و إن كارثة محتملة أخرى قد االیزیدیین تشعر بأنھ ال توجد أي قوة ممكن

.تحصل لھم بعد سنوات حتى لو تم تامین مالذ امن لھم في البالد أالن
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١٤/٨/٢٠١٤التوثیق تم في 

 محافظة دھوك وأطرافھا، إلىالنازحة من جبل سنجار تتوجھ زالت العوائل االیزیدیةما
.یزیدیین والمسیحیین عد ھناك قریة لم یدخلھا النازحون من االتحیث لم 

 إذلیس بالمستوى المطلوب في إغاثة النازحین، فھو ضعیفازال دور المنظمات الدولیة ما
أالف العوائل، ھا عشراتھناك حاجة ماسة للمساعدات إلغاثة ھذه العوائل التي بلغ عدد

ل كما أن ھناك سوء في توزیع ھذه المساعدات لعدم وجود بیانات دقیقة عن عدد العوائ
.تواجدھا وأماكن

النازحینبین كوارث صحیةاستمرار وضع اإلغاثة بھذا المستوى سوف یؤدي إلى.
 عدم وجود أماكن إلیواء النازحین بعد أن امتألت القرى وقاعات الكنائس والمراكز

األحراشالكثیر من العوائل تفترش اخذو ھكذامكتملة،الاالجتماعیة واألبنیة غیر 
.ةواالجتماعیةاألخالقییات الصحیة وا ینذر بكارثة إنسانیة على المستووالحدائق، وھذ

في سھل نینوى وسنجار لیست األقلیاتالعسكریة في تطھیر مناطق تواجد العملیات
مدنھم إلىسیئاً للنازحین في إطالة فترة رجوعھم انطباعاسریعة وفاعلة، مما یعطي 

بنھب وسلب ھذه المدن رھابیین في االستمرار األمر الذي من شانھ أن یشجع اإلوقراھم، 
.لسقف والحمدانیة وغیرھالتوقد حصل ذلك في بلدتيوالقرى، 

في إجراءات معامالت النازحین من قبل دائرة وزارة الھجرة والمھجرین في ءھناك بط
تدفق مئات العوائل تسبب فيھذه المدینة، مماإلىنزحت التيالعوائلأالفدھوك ، حیث 

ضمان حقوقھم الوطنیة من وبالتاليمعامالتھم الرسمیةالنجازھذه الدائرة علىمیاً یو
.حتى أالنالمساعدات المالیة التي لم تصل 

 لألشھررواتبھم یتسلموازال ھناك عدد كبیر من النازحین من موظفي الدولة لم ما )
و ما تحتاجھ عوائلھم تھدیدا ألوضاعھم االقتصادیة یمثل، وھذا بحد ذاتھ )حزیران وتموز

.وأطفالھممع الحیاة في ظروف صعبة وقاسیة یعیشونھا ھم من مستلزمات یومیة

١٦/٨/٢٠١٤التوثیق تم في 

 تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إقدام المسلحین اإلرھابیین على قتل أكثر من
ار، بعد أن تمت ایزیدي في قریة كوجو التي تقع في الجنوب الشرقي من قضاء سنج٢٠٠

محاصرة القریة عدة أیام و وضعوھم أمام خیارین إما إشھار إسالمھم أو القتل ، وحسب 
امرأة ایزیدیة من القریة باتجاه تلعفر و ھناك ١٠٠المعلومات نفسھا تم نقل أكثر من 
.احتماالت بعرضھن للبیع كسبایا 
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ن األوضاع في مستشفیات حسب بعض المعلومات المتداولة المؤكدة التي وردت ألینا إ
الموصل تتجھ من سيء إلى أسوا نتیجة الضغوط الیومیة التي تتعرض لھن الطبیبات و 

الكادر النسوي الصحي األخر في ارتداء ما یسمى بالحجاب الشرعي بتغطیة الوجھ و 
الیدین و في فرض إجراءات أخرى ال یمكن من خاللھا أن تقوم الكوادر الطبیة النسائیة 

.ھناك ، وأفادت المعلومات أیضا أن النیة تتجھ إلى االعتصام و مقاطعة العمل بعملھا

وسط إلى إقلیم كردستان و االیزیدیینبدا الیأس یدب في نفوس النازحین من المسیحیین
كبیرة من عدم وجود مالجئ كافیة إلیوائھم بشكل إنساني ، كما بدأوا یفقدون األمل ةمعانا

بتدخل عسكري لعدم وجود أي اھتمام وطني أو دوليسریعاً ھمبالرجوع إلى دیار
.لتحریر مناطقھم 

مشاعر رجال زعمت مصادر كنسیة التقت بھم حمورابي بان القنصلیة األمریكیة لم تحترم
یوم االثنین في اربیلمبنى القنصلیةالذین تظاھروا أمامالدین والمتظاھرین المسیحیین 

لم یخرج أي مسؤول لتسلم تلك المصادر على حد زعمھا بأنھو أفادت ، ٢٠١٤آب ١١
أعطى انطباعا سیئاً لدى القادة الدینیین من المسیحیین وھم كل مماطلبات المتظاھرین،

یقودون وھمالمطران مار یوحنا بطرس موشي والمطران جرجیس القس موسىمن
من إطالة محنة بقاء المظاھرة مع اآلالف من أھالي قرقوش، وھذا عامل أخر یزید 

.المسیحیین من دون حل 
 زالت المنظمات اإلنسانیة الدولیة دون مستوى اإلغاثة المطلوبة للنازحین المسیحیین ما

آالف العوائل تستغیث بطلب المساعدات لنفاذ أخذتكردستان، حیث إقلیمإلىواالیزیدیین 
.المؤن عندھا

 ،ةالكافیالنقود أن اآلالف من العوائل ال تملك إذھناك حاجة كبیرة للمال للعوائل النازحة
دائرة الھجرة في مركز محافظة إلىإلجراء معامالت الھجرة والنقل من أماكنھا في القرى 

من و بالتالي یحرمھاالقانونیةاإلجراءاتاستكمالمنھادھوك األمر الذي سیحرم
.المنحة المخصصة من الحكومة العراقیة للمھجرین

٢١/٨/٢٠١٤ثیق تم في التو

 وقلتھا اإلغاثةعملیات بطيءوصعوبة إزاء اتزداد تعقیدالنازحین المعاشیةأوضاع
كثافة النازحین في كل من محافظتي أربیل ودھوك، كما نتیجةوسوء التوزیع الحاصل 

قلق زاد منل نینوى الشمالي والجنوبي ھالعملیات العسكریة في مناطق سبطيءأن 
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وفھم على ممتلكاتھم ومقتنیاتھم ودورھم، بعد أن بدا المسلحون النازحین وخ
الدور السكنیة ونھب بمداھمةالقرى العربیة أبناءاإلرھابیون وبمشاركة من بعض

.محتویاتھا وأثاثھا
 إذ إنتركیا إلىطالبي الھجرة من المسیحیین النازحین الذین وصلوا عددنسبةارتفاع

.طلباً للھجرةفي أنقرةأمام مكاتب األمم المتحدة للتسجیل المئات من العوائل تنتظر 
بسبب وجود محاوالت ااربیل وعنكاوإلىالنازحین المسیحیین بینتذمر الارتفاع وتیرة

مخیمات تعد لھم من قبل األمم المتحدة بالتعاون مع إلىإلخراجھم من قاعات الكنائس 
كردستان، وھذا یزید من محنتھم قلیمإفي اإلنسانوالھیئة المستقلة لحقوق أإلدارة

.تصدعویسيء إلى حالتھم النفسیة التي بدأت ت
حتى آب٧اربیل، فمنذ یوم إلىتكون یومیة في صفوف النازحین تكادوفاةسجلت حاالت

التي یعیشھا النازحون الصعبةحاالت للوفاة بسبب الظروف ٥من أكثرحصلت ھذا الیوم 
.ھناك

مأوى الئق أو دار سكن لإلیجار في كل من مدینة دھوك ودفي إیجابالغة اتصعوبھناك
طاقة للنازحین علیھا، حیث بلغ سعرفلكیة الأرقامإلىاإلیجاراتأسعارفقد ارتفعتأربیل 
بدل للشھر الواحد ویطلب من المستأجردوالر١٥٠٠إن وجد أكثر من البسیطالبیت
.مقدماً اشھرةأو ستةثالثإیجار

 نيآإیجاد مخرج فيالقادة الدینیین والسیاسیین علىاألغلبیة الكبیرة من النازحینتلح
تعانیھ العوائل من ضیق وصعوبة خارج العراق، بسبب ماإلىوسریع للھجرة الجماعیة 

وھناك خشیة من أن والحدائق،األرصفةزال الكثیر من العوائل یفترشون ما العیش، حیث 
.القادمتطول محنتھم إلى الشتاء 

بطیئة جدا و على زالتما للنازحینرة والمھجرین في تقدیم المنحةجإجراءات وزارة الھ
العوائل في دھوك لم وآالف ، حد تعبیر احد النازحین أنھا تتحرك على ظھر سلحفاة

.أالنحتىالمنحةتستلم 
اضطر م ، مما زداد سوءاً لعدم توفر مخیمات كافیة إلیوائھتالنازحین االیزیدیین أوضاع

.في مدینة دھوكاألبنیة غیر المكتملة مساكن لھمھیاكل منتتخذ العوائل أنمئات 
 یضطر العدید من النازحین إلى التزود بالوقود البنزین من محطات البیع التجاري في اربیل

و دھوك لعدم توفر البنزین المدعوم في المحطات و ھذا ترتب على النازحین دفع مبالغ 
.كبیرة ال قدرة لھم علیھامالیة
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٢٣/٨/٢٠١٤التوثیق تم في 

 أكد عدد من أھالي الموصل من خالل اتصاالت ھاتفیة معھم إن الوضع في المدینة ال یطاق
أالن و إن التذمر من سلوك اإلرھابیین المسلحین وصل إلى معدالت مرتفعة جدا إضافة 

لالنضمام إلى أیة مقاومة یمكن بھا تحریر إلى إن الكثیر من الشباب ابدوا استعداداتھم
.الموصل من اإلرھابیین 

 تتزاید األسئلة و االستفسارات عن مصیر أالف الطالب و الطالبات بشان أوضاعھم
خاصة مع ٢٠١٥-٢٠١٤الدراسیة و ما یمكن أن تكون علیھ السنة الدراسیة الجدیدة 

كلیا مع السیاقات الدراسیة صدور أوامر من اإلرھابیین حول ھذا الموضوع تتعارض
.العلمیة التي كانت متبعة 

سقف في صورة محزنة من التدمیر و التخریب حیث لخلف اإلرھابیون المسلحون مدینة تل
تعرضت العشرات من الدور و البنایات العامة ألعمال تخریبیة واسعة كما تعرضت أیضا 

بین أیضا إن اإلرھابیین سرقوا بعض الدور للنھب و السرقة على ید ھؤالء المسلحین و ت
.كل المكائن و الجرارات الزراعیة التي كانت في البلدة 

 ارتكب المسلحون اإلرھابیون جرائم جدیدة ضد المعالم االثاریة في سھل نینوى فقد
المزارات االیزیدیة في بعشیقة إلى النسف و اإلزالة و كذلك ٢٢/٨/٢٠١٤تعرضت یوم 

.الكاكائیة مزارات الطائفة الصوفیة 
 ھناك مخاطر جدیة في تمدد المسلحین اإلرھابیین بعدد إضافي من القرى و البلدات ضمن

منطقة سھل نینوى، ھذا و قد ناشد أھالي تلك القرى بضرورة تعزیز اإلجراءات األمنیة 
.فیھا إلحباط محاوالت استھدافھا

بأنھم تلقوا اتصاالت من وردت معلومات للمنظمة من أھالي األسرى االیزیدیین بید داعش
أقربائھم تشیر إلى احتجازھم في مدارس ومستشفیات في تلعفر وأطرافھا وقد فصلوا 
الرجال عن النساء وأعرب األسرى عن نقص األكل والجوع الذي یسیطر علیھم وان 

ألف شخص وقد ١٥النساء تحرسھم نساء من داعش وقالوا أن عدد األسرى یصل إلى 
.، جنوب الموصلسنجار ومعسكر الغزالني بالموصل وفي مطار الكیارةتم توزیعھم جنوب 
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 أفاد أقرباء األسرى االیزیدیین بأنھم تلقوا اتصاالً من امرأة أسیرة وھي من قریة كوجو
إلى ثالث وجبات، وان النساء تم أخذھنقالت أنھا شاھدت قتل الرجال االیزیدیین على

.تلعفر
الصلة بمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بأن المسلحین أفادت معلومات من مصادر وثیقة

، حیث كانت ٢٠/٨/٢٠١٤في الموصل قاموا بقتل المحامیة المعروفة نجالء العمري یوم 
.مرشحة لالنتخابات البرلمانیة الماضیة ضمن أحدى القوائم االنتخابیة في الموصل

دیدا یوم تم اختطاف الطفلة كرستینا خضر عزو عبادة من حضن أمھا في بخ
حسب ما زعم بھ الناجون الذین على ید احد المسلحین الذي اسمھ فاضل٢٢/٨/٢٠١٤

و یتحدث اللھجة الموصلیة بطالقة، و قد التقتھم منظمة حمورابي حیث أفادوا انھ
استطاعت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معرفة ھاتف ھذا الشخص و تم االتصال بھ 

مریضة وا لدیھ لكنھ رفض أن تكلمھا أمھا بادعاء إنھاھاتفیا و اعترف بوجود كرستین
.نائمة 

٢٤/٨/٢٠١٤التوثیق یوم 

 یعمد المسلحون اإلرھابیون إلى توصیل رسائل إلى بعض الذین نزحوا من الموصل من
غیر األقلیات بان بإمكانھم العودة إلى المدینة و إعالن التوبة مقابل العفو عنھم و ممارسة 

یة و تبین إن ھذا األسلوب ھدفھ إلقاء القبض على ھؤالء النازحین و حیاتھم الیوم
إیداعھم السجون أو قتلھم كما حصل للمحامیة نجالء العمري و ھناك أالن عدد من أھالي 

.الموصل الموقوفین في سجن بادوش بھذه الطریقة 
ار الدوام تشھد بعض الدوائر الحكومیة التي أمر المسلحون اإلرھابیون بفتحھا و استمر

فیھا جوالت داخل ھذه الدوائر من قبل لجان من إرھابیین ھدفھا استطالع أحوال الموظفین 
و محاسبتھم محاسبة عسیرة إذا لم یلتزموا بما یسمى باللباس الشرعي خصوصا النقاب 

.للنساء 
 تبین إن العدید من بیوت و كنائس و دور و محالت تجاریة تعرضت للنھب و السرقة من

سقف حیث أكد أھالي البلدة الذین تفقدوا عقاراتھم بعد لمسلحین إرھابیین في بلدة تلقبل 
سقف تحولوا لتحریرھا إن الكثیر من ممتلكاتھم نھبت و إن سكان بعض القرى المحیطة بتل
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إلى إدالء لإلرھابیین في ھذا الشأن، كما تأكد لدى المنظمة إن بعض من عناصر 
.تھاك البیوت و سرقة حاجیات منھا بعد انسحاب داعش منھاالبیشمركة الكردیة قاموا بان

 أفادت معلومات مؤكدة أن اإلرھابیین المسلحین یحتجزون عوائل مسیحیة في سنجار إلى
جانب العدید من العوائل االیزیدیة و تلقت حمورابي معلومة عن احتجاز عائلة مسیحیة 

فراد ھذه العائلة و ھي مستعدة أشخاص و تحتفظ منظمة حمورابي بأسماء إ٥مؤلفة من 
.لوضعھا تحت تصرف أي منظمة حقوقیة أو إنسانیة 

٢٥/٨/٢٠١٤التوثیق تم یوم 

 المتبقین من سكان بخدیدا على مغادرتھا بعد رفضھم اجبر المسلحون اإلرھابیون
لقراراتھم بفرض اإلسالم علیھم و قد وصل عدد من ھؤالء السكان إلى اربیل بعد رحلة 

.و قد أجرت منظمة حمورابي لقاءات مباشرة بعدد منھمدامت أكثر من یوم واحد
 و بلدات أخرى على اجبر المسلحون اإلرھابیون جمیع المسنین و المعوقین في بخدیدا

مغادرتھا حیث وضعوھم في سیارات و نقلوھم إلى خارج مدنھم بذریعة أنھم قد یتعرضون 
.للموت و لیس ھناك من یتولى شؤون دفنھم 

 یسعى المسلحون اإلرھابیون إلى تجنید عدد من سكان القرى العربیة من أصحاب النفوس
ألقلیات في منطقة سھل نینوى و الشریرة و حثھم على مواصلة سرقة الدور التابعة ل

حسب المعلومات المتوفرة فان العدید من سكان القرى العربیة أدانوا مثل ھذه األعمال 
.الشنیعة معلنین براءتھم من كل سارق ینھب دور ھؤالء المواطنین

 تبین لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وفق معلومات مؤكدة إن ظاھرة األطفال المشردین
أالن في مدینة الموصل و حسب تلك المعلومات تم التقاط طفل رضیع بعمر بدأت تبرز

.أربعة اشھر من إحدى مكبات القمامة في المدینة
 حذرت أوساط طبیة من مخاطر تفشي أمراض و أوبئة خطیرة في القاعات و البیوت التي

من تكتظ بالعدید من النازحین خصوصا مع عدم توفر أي وسائل صحیة یمكن ان تحد 
انتشار البكتریا و الجراثیم ، یشار إلى إن قاعات الكنائس و المدارس و بعض المؤسسات 

.األخرى ھي أكثر ازدحاما بإعداد النازحین
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تتم عبر كسر و نھب كل موجودات مخازن )قرقوش(ھناك سرقة منظمة یومیة في بخدیدا
و تبین إن ھناك قطع غیار السیارات و المركبات األخرى و اإلطارات و البطاریات

تتولى بیع تلك الدكاكین بمحتویاتھا إلى لصوص آخرین مقابل عموالت مالیة ) وسطاء(
.كبیرة

٢٧/٨/٢٠١٤التوثیق تم یوم 

 أفادت معلومات مؤكدة إن اإلرھابیین المسلحین صادروا جمیع منازل قضاة محافظة نینوى
ة في داعش للسكن فیھا و في الموصل و إن بعض ھذه المنازل منحت لمسلحین و قاد

.بعضھا األخر أغلق و كتب علیھا محجوزة لدولة الخالفة اإلسالمیة 
 یالحظ حركة نقل واسعة للكثیر من األثاث المنزلي داخل الموصل حیث تنقل ھذا األثاث

بواسطة سیارات حمل و تشیر المعلومات إن ذلك یؤكد إن عملیات سرق و نھب دور 
.من الموصل مستمرة المواطنین الذین نزحوا 

 تعاني أكثر العوائل النازحة من شحة األموال لدیھا كما ظھرت حاالت كثیرة ألشخاص و
.نساء من النازحین یتسولون

 ال یعرف مصیر سبعة أشخاص اقتادھم المسلحون اإلرھابیون من مركز قضاء الحمدانیة
.و بین الذین تم اختطافھم بنات باكرات ) بخدیدا- قرقوش(

٣٠/٨/٢٠١٤توثیق تم یوم ال

مصادر موثوقة إن اغلب بیوت األساتذة الجامعیین في الموصل التي نزحوا عنھا قد إفادت
تم السیطرة علیھا من قبل المسلحین اإلرھابیین و إن ھناك عملیات نھب و نقل لألثاث 

.الثمینة منھا 
 المسلحون اإلرھابیین لوحظ وجود عوائل جدیدة في عدد من أحیاء مدینة الموصل فقد قام

بجلب عوائل من مدن و بلدات عراقیة و غیر عراقیة و السكن في البیوت الفارغة التي 
.تعود لمسیحیین او ایزیدیین او شبك او تركمان 
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 تشھد الموصل صباح كل یوم نقل جثث بسیارات مكشوفة و یبدو إن ھناك عملیات تصفیة
بیر بوجود مقابر جماعیة بدا المسلحون جسدیة لبعض أھالي الموصل و ھناك احتمال ك

.أقامتھا للخالص من جثث المواطنین الذین یتم قتلھم عمدا 
 تشھد الموصل حالیا سوقا مكتظة بالبائعین و الشراة و قد أطلق علیھا تھكما بسوق

و السلع ) االنتیكات(و تضم ھذه السوق الكثیر من األثاث المنزلیة و كذلك )داعش(
مة فضال عن وجود عملیات بیع و شراء واسعة ألجھزة الھاتف النقال و التراثیة القدی

.یبدو إن جمیع بضائع ھذه السوق مسروقة من منازل ھجرھا أصحابھا قسرا
 ما زال العدید من العوائل النازحة تعاني من فقدانھا للمستمسكات الرسمیة التي كانت

منھا و في إطار ذلك تناشد منظمة تمتلكھا بعد أن قام المسلحون اإلرھابیون بتجریدھم 
حمورابي لحقوق اإلنسان الحكومة االتحادیة باعتماد تسھیالت لتمكین ھذه العوائل من 

.)بدل ضائع(الحصول على مستمسكات جدیدة 
 تتصاعد مخاوف شدیدة لدى النازحین بان تطول معاناتھم إلى فصل الشتاء القادم و ھناك

لب العوائل النازحة إن لم نقل جمیعھا ال تمتلك مالبس قلق یومي جدي من ذلك علما إن اغ
.تقیھا من شر البرد بعد أن تركوھا في بیوتھم التي نزحوا منھا 

 تأكد لدینا إن بعض النساء و الفتیات اللواتي تم بیعھن قد استطعن الفرار و قد وصل
و الفتیات و بعضھن إلى مدینة دھوك یشار إلى إن اإلرھابیین قد سبوا عددا من النساء 

، و قد استطاعت منظمة حمورابي عرضوھن للبیع في الموصل و في مدینة الرقة السوریة
وتحتفظ المنظمة بالقصص و الروایات التي تعبر عن . إجراء لقاءات مباشرة ببعضھن

.الصورة البشعة لممارسات المسلحین اإلرھابیین
ن النازحین الذین قطعت بھم سجلت حاالت انتحار عدیدة في صفوف النازحین خصوصا بی

السبل في مناطق نائیة حیث یفتقدون ألبسط الخدمات الحیاتیة الیومیة و قد تأكد لمنظمة 
و ٣٠/٨/٢٠١٤یوم منطقة دیرابون-زاخوحمورابي انتحار احد االیزیدیین النازحین في 

.)نایف حجي خلیل(یدعى

١/٩/٢٠١٤التوثیق تم في 

مة حمورابي لحقوق اإلنسان إن أعداد المعتقلین في سجن نقلت مصادر موثوقة إلى منظ
بادوش ارتفعت بمعدالت كبیرة خالل األیام العشرة األخیرة وسط مخاوف للمسلحین 
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اإلرھابیین من احتمال أن تشھد المدینة عملیات مقاومة ضدھم ، وأفادت ھذه المصادر إن 
).داعش(من قبل مدینة بعض االعتقاالت تجري لیال حیث یتم مداھمة بعض أحیاء ال

 ما زالت عملیات السلب و النھب المنظم متواصلة في منطقة سھل نینوى و خاصة في
و تلكیف ، و أفادت مصادر لمنظمة حمورابي إن سیارات حمل )قرقوش(مدینتي بخدیدا

مكشوفة تجوب األحیاء و تختار بعض البیوت لیتم اقتحامھا و نقل أثاثھا إلى أماكن 
ب بعض المعلومات إن ھناك عصابات منظمة من قرى متاخمة للمدینتین مجھولة و حس

.تتولى تنفیذ ذلك بإشراف المسلحین اإلرھابیین
 أفادت مصادر مطلعة و موثوقة إن المسلحین اإلرھابیین یحتجزون عددا من النساء

یم و إن ھناك سجنا أق) كسر المحراب(االیزیدیات في إحدى القرى القریبة من تلعفر تدعى
لھذا الغرض و كشفت ھذه المصادر عن الحیاة القاسیة جدا التي تعیشھا تلك النسوة حیث 

تعطى كل واحدة منھن یومیا رغیفا واحدا من الخبز و یضطررن إلى استخدام المیاه 
.الملوثة و ھناك معلومات بإجبارھن على الزواج من المسلحین

م بیعھن قد ھربن من الفلوجة و منطقة أفادت المعلومات إن عددا من النساء اللواتي ت
.ربیعة بعد أن تم جلبھن إلى ھاتین المنطقتین

٤/٩/٢٠١٤التوثیق تم في 

 حصلت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان على معلومات مؤكدة عن قیام اإلرھابیین بحرق
و ھي قریة كوتان الواقعة شمال شرق سنجار و ١/٩/٢٠١٤ثالث قرى ایزیدیة یوم 

.ھریكو شمال سنجار و قریة قراج شفرسكي قریة 
 حسب معلومات موثقة تلقتھا حمورابي انتحرت سیدة و فتاة ایزیدیتان بعد وصولھما إلى

جبل سنجار و قد أبلغتا المحاصرین في الجبل قبل انتحارھما أنھما تعرضتا لالغتصاب عدة 
ماكن و إنھما ال یطیقا مرات على ید اإلرھابیین المسلحین أثناء احتجازھما في إحدى األ

.الحیاة بعد الذي جرى لھما
 أفادت مصادر منظمة حمورابي بان فتاتان ایزیدیتان تمكنتا من الھرب من المسلحین

اإلرھابیین الذین كانوا یحتجزونھما و قد ساعدھما في الوصول إلى الحدود التركیة 
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دنیا (من قریة رمدوس و) یمساھرة إبراھ(العراقیة أشخاص من قبیلة شمر و الفتاتان ھما 
.من القحطانیة) شكر فارس

 سقط ھیكل بناء كانت تسكن فیھ احد العوائل النازحة في زاخو و تسبب سقوط ھذا الھیكل
.بوفاة رب األسرة و جرح عدد من أعضاءھا 

 تشھد الموصل ھذه األیام عملیات جلد ألولیاء أمور و أخوان فتیات أو نساء خرجن دون
اإلرھابیین في ما یسمى اللباس الشرعي و تتم عملیات الجلد وسط الشوارع تطبیق أوامر

.أو بالقرب من بعض المساجد
 تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان اتصاالت ھاتفیة عدیدة من مواطنین ما زالوا داخل

مدینة الموصل أفادوا فیھا إنھم لم یغادروا بیوتھم منذ عدة أیام خوفا من إلقاء القبض 
.لیھم و زجھم في معسكرات تدریبیة ع

٦/٩/٢٠١٤التوثیق تم في 

 شخصا مسیحیا محتجزین لدى المسلحین اإلرھابیین في جامع السیدة ٢٥ما زال بحدود
زینب في سنجار و قد تم تحویلھم قبل یومین إلى بیوت قریبة غرب الجامع و ال یعرف 

ذلك، اجبر المسلحون شخصین مسیحیین حتى اآلن ماذا سیحل بھم في األیام المقبلة، إلى 
على اعتناق اإلسالم و ھم محتجزان في بیت منفصل عن المسیحیین اآلخرین المحتجزین 

.و تحتفظ منظمة حمورابي بأسماء المسیحیین المحتجزین 
 علمت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان عن قیام داعش بإخالء سبیل عائلتین مسیحیتین

وصل و ھم من أھالي الحمدانیة و ال یعرف األسباب التي دعت كانتا محتجزتین في الم
.)فدیة(داعش ألخالء سبیل ھاتین العائلتین و قد یكون ذلك بدفع 

 ما زالت مئات العوائل االیزیدیة محتجزة في قریة كسر المحراب التابعة لقضاء تلعفر و
لعوائل إلى مكان حسب معلومات وردت إلى حمورابي فان المسلحین یستعدون لنقل ھذه ا

.آخر مجھول
 حصلت منظمة حمورابي على معلومات من مصادر وثیقة الصلة بھا إن المسلحین

قاموا و في قریة كوجو وإنھم) الولید(یحتفظون بأسرى ایزیدیین في تل البناتاإلرھابیین
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بعمل عقود زواج قسریة لفتیات ایزیدیات في قریة كوجو التابعة لقضاء سنجار و 
.إلى عمل عقود قران جماعیة خالل األیام القلیلة المقبلة یخططون

٣٠/٩/٢٠١٤التوثیق تم في 

 تتوارد الكثیر من األنباء و من مصادر موثوقة إن االحتقان األمني في مدینة الموصل على
أشده أالن و إن ھناك بیئة یمكن أن تكون حاضنة لمقاومة فعلیة في مواجھة المسلحین 

.اإلرھابیین 
بإعدام أربعة شباب و تسلیم جثثھم إلى ذویھم كما تم یوم اإلرھابیینأكد قیام ت

تسلیم جثة القاضیة نائب المدعي العام ابتھال الحیالي إلى ذویھا و قد كانت ٣٠/٩/٢٠١٤
قد اعتقلت في منزلھا في حي سومر في الموصل من قبل المسلحین  قبل بضعة أیام ، 

خبري من داخل الموصل لكن إلى أالن لم تتوفر أیة حیث  أفاد بذلك أكثر من مصدر 
.معلومات تفصیلیة عن ھذه الجریمة 

 أفادت مصادر مؤكدة بان المسلحین اإلرھابیین في الموصل یمنعون الشباب الذین یسعون
للخروج من الموصل حیث یتم اعتقالھم خشیة من احتمال انضمامھم إلى مجموعات 

.مقاومة و معارضة لداعش 
ع في منطقة الیعربیة الحدودیة ضمن األراضي السوریة كذلك في القرى التابعة لبلدة الوض

ربیعة العراقیة ، یشھد كرا و فرا بین مسلحي داعش من جھة و المسلحین من حزب 
.العمال الكردستاني التركي و مشاركة مسلحین ایزیدیین معھم من جھة أخرى

ایزیدیین و مسیحیین ھو اآلن تحت مرمى ھناك مخیم في منطقة الیعربیة یضم الجئین
.مسلحي داعش 

 ھناك قرى ایزیدیة في المنطقة تتعرض لھجمات من قبل المسلحین اإلرھابیین و ما زال
سكان ھذه القرى یقاومون اإلرھابیین و لكن تنقصھم األسلحة أمام الدروع التي تمتلكھا 

.داعش 
حطین و زورافا التابعین لقضاء المسلحون اإلرھابیون یضغطون عسكریا على مجمع

سنجار  ، كما توجد حشود لإلرھابیین المسلحین على مجمع الیرموك، وھناك معلومات 
.بقیام المسلحین بحرق البیوت في المجمعات المذكورة أعاله 
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 النزوح مستمر الیزیدیین و مسیحیین سوریین في المناطق القریبة من الحدود مع العراق
.یاز الحدود التركیةو ھم یحاولون اجت

٢/١٠/٢٠١٤التوثیق تم في 

 أفادت معلومات مؤكدة إن المجامیع المسلحة أجبرت إدارات المستشفیات الحكومیة و
األھلیة في الموصل و كذلك المراكز الصحیة في المدن و البلدات األخرى التي یسیطرون 

الخطوة ھدفھا إفراغ ھذه علیھا بإفراغھا من الراقدین فیھا ، و یرى متابعون إن ھذه
المؤسسات الصحیة لھدف معالجة جرحى المسلحین فیھا الذین ازدادت أعدادھم بعد 

.استمرار عملیة القصف الجوي لمواقعھم
 أكدت المعلومات المیدانیة الیومیة إن عدد نقاط التفتیش و الدوریات للمسلحین اإلرھابیین

في ضواحیھا مع استمرار ھذه النقاط في قد ارتفع بشكل الفت داخل مدینة الموصل و 
التنقل من منطقة إلى أخرى حسب الحاجة ، و یرى محللون میدانیون ان زیادة عدد نقاط 

التفتیش الخاصة بالمسلحین تؤكد مخاوفھم من وجود مقاومة ضدھم داخل المدن و 
.البلدات التي یتواجدون فیھا

ة في الموصل و أكدت العائلة بعد أفادت عائلة مسیحیة من قرقوش إنھا احتجزت فتر
وصولھا إلى اربیل لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن المسلحین اإلرھابیین اجبروھم 

و تضم العائلة خمسة ) الدولة اإلسالمیة(على تغییر ھویاتھم األصلیة إلى ھویات ما یسمى 
.سان باسماءھم و تحتفظ منظمة حمورابي لحقوق اإلن) األب و األم و ثالثة أبناء(أفراد 

 حسب إحصاءات دقیقة ارتفع عدد المراجعین للمراكز و العیادات الصحیة في عموم
و یعود السبب في ١٠/٦/٢٠١٤قبل ١٥٠مراجعا یومیا مقابل ٥٥٠محافظة دھوك إلى 

.ذلك إلى األوضاع الصحیة الصعبة التي یعاني منھا النازحون في ھذه المحافظة
مات مؤكدة إن المجامیع المسلحة اإلرھابیة تواصل حرق تلقت منظمة حمورابي معلو

.بیوت االیزیدیین في القرى و البلدات التي سیطرت علیھا ھذه المجامیع 
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٤/١٠/٢٠١٤التوثیق تم في 

 عدد من القرى االیزیدیة ھذه األیام المحیطة بجبل سنجار حیث االرھابیونیستھدف
قاموا بإحراق البیوت فیھا مع مالحظة إن ذلك تم اقتحموا قریة كھبل بثمانیة مدرعات و 

.في النھار و كان ھناك طیران حربي فوق المنطقة 
 في قریة كابارا جنوب غرب سنجار بین ٣/١٠/٢٠١٤جرت معارك عنیفة یوم أمس

المقاتلین االیزیدیین المدافعین عن القریة و المجامیع المسلحة المھاجمة و أسفرت 
.إرھابیین و ثالثة شھداء ایزیدیین المعركة عن مقتل عشرة

 یناشد مقاتلون ایزیدیون الحكومة العراقیة باإلسراع في دعمھم جوا أو باألسلحة و العتاد
محذرین بان صمودھم قد ال یطول في المناطق التي یدافعون عنھا إذا لم تصلھم اإلمدادات 

.الخاصة بالمقاومة
علومات مؤكدة تفید بان المسلحین لجأوا حصلت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان على م

إلى أسالیب تكتیكیة للتمویھ على الطیران من خالل استخدام سیارات مدنیة أو استخدام 
.دراجات ناریة و غیرھا داخل القرى التي یسیطرون علیھا

 الحصار على جبل سنجار ما زال مستمرا من جمیع الجھات و حسب المعلومات الموثقة
عائلة ھناك بدأت تنفذ لدیھا مواد اإلغاثة و إن الوضع حرج منذ ٥٠٠منإن ھناك أكثر

.خمسة أیام نتیجة غلق الممرات التي كانت تأتي منھا مواد اإلغاثة 

للتوثیق و التذكیر 

 التقت السیدة باسكال وردا رئیسة منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان و السید ولیم وردا
بثالث فتیات ایزیدیات كن قد ١٠/١٠/٢٠١٤منظمة یوم مسؤول العالقات العامة في ال

حیث ھربن من المسلحین
افادت باالنتھاكات التي تعرضن لھ على ید المجموعات المسلحة اإلرھابیة و كیفیة 

حمورابي بملف عن المعلومات التي أدلت بھا الفتیات عن المحنة التي حتفظو تھروبھن 
.مرت بھن
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من العوائل اعدد١١/١٠/٢٠١٤دا و السید ولیم وردا یوم التقت السیدة باسكال ور
ن من قبل المسلحین و مازال االیزیدیة التي عرضت صور لفتیاتھن اللواتي تم اختطافھ

.مجھوالمصیرھن
 التقت السیدة باسكال وردا و ولیم وردا إحدى الفتیات التي استطاعت أن تھرب بعد أن

.دألكثر من إرھابي داعشي واحتم بیعھا 
 جمیع العوائل االیزیدیة التي لھا مفقودین تخشى من اإلشارة إلى أسمائھم خوفا من

.تعرضھم إلى مشاكل على ید المسلحین
المحامیتان نجالء العمري و في الموصللقد تأكد إن المسلحین اإلرھابیین قتلوا

دام سمیرة النعماني و كذلك زینة یونس، كما توفرت معلومات لدى حمورابي عن إق
.لمعرفة أسمائھنو تسعى حمورابيالمسلحین على قتل نساء أخریات 

 تقترح منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن یصار إلى مشروع وطني لتمجید الشھیدة
.البطلة أمیة الجبوري تثمینا لموقفھا الشجاع و تصدیھا بالسالح لإلرھابیین 

:مالحظة البد منھا
مة حمورابي لحقوق اإلنسان غطى االنتھاكات للفترة بین التقریر األول أصدرتھ منظ

.١٠/٨/٢٠١٤و ١٠/٦/٢٠١٤


