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  في العراق) الكلدو اشوريين السريان واالرمن ( حول انتهاآات حقوق المسيحيين تقرير خاص 

  
 الى رصد ٢٠٠٥منذ تاسيسها في نيسان ) منظمة حمورابي لحقوق االنسان ( عكفت منظمتنا 

واجراء احصائيات حول االنتهاآات التي يتعرض لها المسيحيون في العراق من الكلدو اشوريين 
ريان واالرمن ومن خالل تلك االحصائيات تم االحاطة الكاملة بالحجم الحقيقي للمأساة التي الس

تعيشها االقليات في العراق وتحديدا المسيحيون منهم في ظل االوضاع االمنية المتردية وفي ظل 
التراجع الملحوظ في مستوى الحماية التي يتوجب ان تتمتع بها القوميات الصغيرة واالقليات 

لدينية واالثنية وفق الدستور العراقي الذي ينص على ان تكفل الدولة حماية مواطنيها وتضمن ا
فان هذه االحصائية تسهم في الكشف عن حجم . حرياتهم الدينية ومعتقداتهم الفكرية والسياسية 

 التجاوزات والفضائع التي ترتكب بحق االنسان في العراق ، االحصائية التي نحن بصددها والتي
استغرق اعدادها سنة آاملة ارتكزت الى البحث الميداني وعلى المعاينات والوقائع ومن حيث 

لقوا حتفهم اثناء ممارسة حياتهم اليومية ) ٣٣٦(احاطتها الكاملة باسماء الضحايا البالغ عددهم 
العادية خالل السنوات االربع الماضية وآذلك تتضمن تواريخ واماآن استشهادهم اضافة الى 

لجهات التي استهدفتهم مما يلفت االنتباه في هذه االحصائية انها تثبت دون لبس بان دماء هؤالء ا
  :الضحايا قد توزعت على عدة جهات نذآر منها 

  

  . شخصا قتل على ايدي مسلحين مجهولين او ميليشيات٢٢٣ •
  . شخصا لقوا حتفهم اثناء تواجدهم في اماآن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون٦٣ •
  . شخصا قتل  بنيران القوات االمريكية او المتعددة الجنسيات٢١ •
 اشخاص قتلوا  نتيجة تبادل اطالق نار بين قوات امريكية ومسلحين او بقصف ١٥ •

 .عشوائي
 .٢٠٠٣ شخصا قتلوا اثناء العمليات العسكرية قبل اعالن انتهاء الحرب في ايار ١٤ •

  
  

 ورجال  االختطاف التي طالت مواطنين مدنينآما رصدت المنظمة ايضا عشرات الحاالت من 
دفعه لها ،  دين ، قسم منهم تم تحريرهم مقابل مبالغ مالية آبيرة آفدية ، والبعض قتل بالرغم من

آما وثقت المنظمة عشرات الحاالت من تفجير لمحالت واسواق ومعامل اصحابها من المسيحيين 
 موثقة بالصور واالفالم واقراص ليزرية ، آما استطاعت المنظمة ان تحصل على شهادات حية

واشرطة صوت لعمليات تعذيب جسدي ونفسي لمواطنين ، هذا باالضافة الى بعض نصوص 
آما رصدت المنظمة ماتعرض له المسيحيين في مناطق الدورة . الرسائل التهديدية الموجهة اليهم

نف واالرهاب الى انتهاآات وغيرها من المناطق التي يشوبها االنفالت االمني ويكثر فيها الع
والتهجير، مما ادى بهذه العوائل الى خطيرة شملت ممارسات األآراه الديني وتهديدات بالقتل 

النزوح الى اماآن قد تكون اآثر امنا في بغداد او المحافظات وقسم منهم فضل ترك البلد والذهاب 
 عائلة  ترآت دورها ٢٠٠وقد وثقت المنظمة في سجالتها ما مجموعه . الى خارج العراق 

  ،  ٢٠٠٧ اريـــام الجـــر فقط من العوممتلكاتها في منطقة الدورة ببغداد خالل شهري نيسان وأيا
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بعض من هذه العوائل تعرضت الى تهديدات مباشرة بعد أن وضعت أمام خيارات صعبة 
  م غلب ـــف أو قتل ، وغيرهــال خطــوالبعض اآلخر بعد ان أصبح عدد من اعضائها ضحية أعم

ختطاف التي طالت رجال عليهم الخوف من البقاء في مناطقهم آما رصدت حاالت القتل واال
الدين المسيحي والتي تصاعدت وتيرتها خالل الشهرين المنصرمين، هذا باالضافة الى توثيقها 

  .لمحاوالت االغتياالت الفاشلة التي استهدفت رموز وشخصيات مسيحية معروفة
 نسبة  وتجدر االشارة ان هذه االحصائيات التي ننشرها والمرفقة بتقريرنا هذا بمالحق، قد تشكل

محدودة ازاء حجم االنتهاآات الحقيقية ، اذ ان امكانيات المنظمة المحدودة لم تستطع الوصول 
الى تفاصيل آثير من االحداث بسبب صعوبة االتصاالت والتنقل بحرية ، اضافة الى حذر 
 المواطنين وتجنبهم التعاون واالدالء بمعلومات للمنظمة عن االنتهاآات التي حصلت عليهم بسبب

وازاء فظاعة االنتهاآات التي يتعرض لها مسيحيو العراق نقف امام . تفاقم العنف واالرهاب
مشروعا بل واجبا انسانيا تمليه بشاعة المأساة وحجم المعاناة وابعادها االجرامية التي تهدد 

لقد بات من الضروري للحكومة العراقية ومؤسساتها ان تتحمل . الوجود المسيحي في العراق
لياتها في حماية مواطنيها بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وثقافتهم وجنسهم ، وان تتصدى مسؤو

آما يتطلب من المجتمع . لمن يقف وراء اعمال العنف واالرهاب المتصاعدة ليمثلوا امام العدالة
 الدولي ان يقوم بدوره الفاعل من اجل حماية ومساعدة االقليات الدينية والقومية في ضمان امنها

في الوقت الذي تدين منظمتنا آل االعمال االجرامية التي طالت االبرياء ممن . حقوقها وحرياتها
تضمنهم تقريرها هذا ، تدعو منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات االنسانية 
ووزارتي حقوق االنسان والمهجرين والمهاجرين العراقيتين لممارسة دورها في مساعدة 

ق من اجل الحفاظ على وجودهم وحماية حقوقهم في العراق، وتقديم مساعدات مسيحيي العرا
  .االغاثة لهم

 وختاما تشكر منظمتنا الجهات واالفراد الذين تعاونوا مع منظمتنا في إعداد هذه االحصائية 
 يـونخص بالذآر منهم مكتب اعالم الحرآة الديمقراطية االشورية وموقع نرآال آيت االلكترون

(www.nirgalgate.com) .  
  

  منظمة حمورابي لحقوق االنسان
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