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  التقرير السنوي لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان
  ٢٠١٢عن حالة حقوق االنسان لألقليات في العراق لعام 

  
  : مقدمــــــة

تِعدَّ الشارع العراقي ل    جعل  بعد عقٍد إال سنة من تغيير النظام االستبدادي في العراق، آان من المفروض أن يس
ى أمل            ال عودة، عل ى ال تبدِّهم ال راقيين بإسقاط ُمس ر " يوم التاسع من نيسان، يوم إعادة ذآرى أسعدت الع ، "التغيي

  .التي لطالما َحُلَم بها العراقيون) PROCESS(بكل ما تعنيه آلمة التغيير آعملية 
ى مواضيع     أصبحت تستخدم آعنوان لحرآات سياسية أو لبرامج اجتماعية" التغيير"ن آلمة إ عديدة، إضافة ال

د  ى         . إعالمية متواصلة، ما يدل على عدم تحقيق التغيير المرجو بع راقيين عل ن عدم رضى الع ا تفسر وتعل ا أنه آم
على أرض العراق حال سقوط النظام الصّدامي      ٢٠٠٣أداء القائمين على تنفيذ عملية التغيير التي بدأ مسارها عام 

النظام بهدف التغيير قد بدأت منذ سنوات ثمانينات القرن الماضي والتي     والت اسقاطبينما آانت محا... األستبدادي
ام    يئة الصيت ع ال الس ات االنف راء عملي اوالت  ١٩٩١وأنتفاضة ١٩٨٨انتكست ج ع مح ع جمي م قم ا ت ي فيه ، الت

راقيين ذآور، و . الع رن الم ن الق عينات م اطها خالل التس ة نش دها آثَّفت المعارضة العراقي ع وبع ن الواق ت م أقترب
دعم        ة ب اء الدآتاتوري ى انه ذاك والتي آلت ال دخل العسكري    من  والتحضيرات المرآزة في أروقتها آن  أالمريكي الت

  . ، وحّلت  تلك المعارضة بديلة لذلك النظام٢٠٠٣البريطاني ميدانيًا بداية االلفية الحالية 
ذلك   ى الحكم ال يزاالن متأثرانفعقلية ونمط القائمين عل لكن وبالرغم من تغيير النظام، بما ورثوه من السابق، ل

ر               ة التعبي ر حري ون، عب ة التي يحاول المواطن ر من الممارسات القديم زال تشوبها الكثي ا ت فأن العملية التغييرية م
اولون لفت أنظار         د المباشر، من خالل المظاهرات، يح اءات والنق ر اللق ائل االعالم، أو عب باستخدام مختلف وس

مشيرين الى أن مختلف السلطات التي حلَّت آبديلة لتحرير العراق من نظام سياسي      لقيادات الى الواقع المتراجع،ا
ك السلطات     لكنَّ هذا. مستبد الى نظام حر وديمقراطي، مسؤولون عن هذا التراجع رغ تل ة     يتطلب تف اٍم في غاي لمه

و خلق ساحة سياسية جديدة وصحيحة االهمية، أال وهي  داول السلطة        ، آف ة في ت ادئ الديمقراطي ى مب ة عل ءة مبني
ذه       ون ه ائج لتك ن التالعب بالنت دة ع راع بعي ناديق االقت ى ص عب عل دام الش رة بإق ات ح ن انتخاب ة ع لميا، ناتج س

لطات  عب "الس عب وللش ن الش ديني     "... م ي وال وعهم العرق راقيين بتن ع الع واء واق ن أحت ط، يمك ة فق ذه الطريق به
راط    ... ثقافي والسياسيي، نساءًا ورجاًال، بعيدًا عن المحسوبيات الضّيقةواالجتماعي وال ع االف ألنه بعد عقود من واق

ى عدم        ابق، اضافة ال ل النظام الس الدموي بحياة العراقيين وحقوقهم األساسية، واهمال آافة مستويات التنمية من قب
ا      ابق، لم وا النظام الس ذين خلف ار نفسي واقتصادي         إعادة ترميم و بناء من قبل ال ببه الحصار االقتصادي من دم س

الي واالداري       اد السياسي والم ة الفس ع ثقاف نخر في الكيان الداخلي للشعب العراقي ما بعد التغيير، ليأتي بعقلية تطبي
ر مسبو   . في االذهان ق هذا األمر يشكل اآبر تحٍد أليِّ سلطة في العراق، ألنه ذلك الفساد الذي استشرى بأسلوب غي

ة        ه انحطاط القواعد االجتماعي ر في ة ليكث يؤدي الى الفساد االجتماعي ايضا، آونه سُيعمِّق المسَّ باالخالق المجتمعي
ين مختلف              واالخالقية رام ب ادل االحت ات تب ة، آتماسك األسرة وعالق ة االيجابي يم االجتماعي القائمة على بعض الق

ذي خدم      باالضافة الى ان  هذا الت... المكونات وغيرها ع ال اب، وهو الواق ردي يمثل األساس القوي ألستفحال االره
أآثر  ر ف اد         أآث ان ايج عوبة بمك ن الص بح م ة ان أص ى درج ى، ال ن الفوض د م ر المزي ة لنش اميع االجرامي   المج
ى صنع اي         وسبب آل هذا التراجع ..المعالجات درة عل دام الق ى مستوى انع هشاشة الوضع السياسي الذي وصل ال
ة   قرار س ى آاف ياسي واحتواء أية أزمة، وما اآثر االزمات على مدار السنوات التسع المنصرمة، ما ينعكس سلبا عل

  ... المؤسسات بما فيها القضاء
  : إستهداف المسيحيين متواصل

ف راح ضحيتها     ات عن هد موج ع وش ذي تراج ي ال تقرار السياسي واالمن ار االس ون بانتظ زال العراقي ا ي م
اني من سنة     بدأت فيياء المدنيين منذ نشوب الحرب الطائفية التي اآلالف من االبر ، وتفاقمت  ٢٠٠٥النصف الث

كري      ن العس ادي وحس ي اله امين عل امع االم ر ج د تفجي الم (بع ا الس ام    )عليهم امراء ع ي س زال . ٢٠٠٦ف والت
ات ا   وشائجها تخفت حينًا وتتأجج في أحيان أخرى،  دماء بعملي ديني    ما جعل العراق يغرق في ال ر العرقي وال لتطهي
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ونين خارجه   ى    ... والطائفي، فضال عن نزوح ما ال يقل عن مليون عراقي داخل العراق و ملي ان االستهداف عل وآ
ا             ردي، م ا الف اعي آم ر قسري بشكل جم ادة وتهجي ة عنف وتصفيات واب الهوية حيث تعرَّض المسيحيون الى حمل

ارة    أجبر نصف المسيحيين العراقيين الى الهجرة خا وم، ت ى الي رج العراق، ومن بقي منهم في العراق ُيطلب منهم ال
يهم   دفع الجزية وتارة اخرى ترك مساآنهم او ارغامهم على بيعها بأرخص االثمان، ال بل ُنظمت عمليات ضغط عل

ان السماو           دم االدي ة رغم ان المسيحية آأحد اق دات التكفيري ية في  ألجبارهم على ترك آل ما يمتلكون جراء التهدي
ات، التي تواجه            . العراق هي الديانة الثانية بعد االسالم م من االقلي دائيين ه ديين والصابئة المن ى اآليزي باالضافة ال
ة           ... حالة االنقراض من ارض اجدادهم ة دول ى اي ة انفسهم هو اللجوء ال وا من حماي ه  ليتمكن آل ما يمكنهم القيام ب

ا تقبال بغرض الحف واب االس م اب تح له رامتهمتف ى من آ ا تبق ى م داد . ظ عل ي بغ وتهم ف وا بي ل  ترآ عشرات العوائ
دات        منوالموصل وذلك ألسباب امنية مباشرة، ممن تعرض احد او  يهم تهدي ل أو من عل ى القت ه ال اآثر افراد عائلت

  ...متواصلة
ن   يحيين، م ات المس ن ممتلك ى م ا تبق ى م داءات عل ود اعت ى وج دل عل ات ت ا معلوم ت منظمتن ازل أو  تلقَّ المن

وا بعض     م أوآل األراضي ويعتدى على وآالء المسيحيين من المسلمين من  قبل مسلحين اقوياء، على الرغم من أنه
ا،     تولون عليه الك ويس ذه االم نهم ه ون م رين ينتزع لمين أخ م ، إال أن مس ى أمالآه م عل ون به ن يثق لمين مم المس

ه سقطوا   )ل مطلوب نزار جمي(وأجدر مثال على ذلك بيت الشهيد المرحوم  ، الذي هو وثالث شهداء آخرين من اهل
وبعد المجزرة المذآورة تم االستيالء على بيته . شهداء من عائلة واحدة ٤، ليصبحوا ٢٠١٠في مجزرة سيدة النجاة 

ا  م . الن زوجته قد اوآلت عليه احد معارفها من المسلمين وهربت خوفا من استهدافها واستهداف من بقى من ابنائه  ل
ه    ادوا بنائ يستطيع الوآيل المسلم الدفاع عن حقوق هؤالء النه مسلحين اقوياء قد استولوا على البيت في الكرادة واع

لم ال يستطيع   . وتم تغييره الى مول تجاري دون اي خجل آذلك هناك من يغيرون الوثائق او يبيعونها، والوآيل المس
  . فعل شئ رغم محاوالته الدفاع عن تلك الحقوق

راق ليتطور  ور اطق الع ة من ى آاف ه عل ان يجب أن يفرض نفس ذي آ ي الملموس ال رات التحسن االمن م فت غ
ان       ة وحرم ه الحروب المتتالي ا دمرت ويصبح أمنا مستدامًا، في ظله ُتسترجع الحقوق الى اصحابها عبر اعادة بناء م

ه       فأن... العراقيين من أبسط مالمح الحياة الطبيعية منذ عقود زمنية طويلة ز علي أزم والمرآَّ ي المت نار الوضع االمن
دماء    ٢٠٠٥ -٢٠٠٤بكثافة منذ أول حكومة استلمت السلطة في  والى اليوم، لم تطفأ آّل زوايا لهيبه، بل أستمّرت ال

در           ومي حيث ُته ذا بشكل ي ا يحدث ه ا م راء، وغالب ار حم ر من تجمع و         برسم انه اء في اآث دنيين االبري اء الم دم
اطق التي دأبت    منطقة، آما يح دث لعناصر الجيش والشرطة في بغداد وديالى والموصل وآرآوك وغيرها من المن

ى        ع، أضافة ال ة ضد الجمي وات المتطرف أن تكون ساحات معارك دامية بين اتباع القاعدة متحّدين مع غيرهم من الق
ـ        ان آفة التطرف عمَّقت الطائفية وُتواصل الف ... الميليشيات المسلحة المختلفة مي ب ا ُس دد او م ة الع االقوام القليل تك ب

ات" نهج " االقلي ز المم ل وبممارسة التميي ة فحسب، ب ى الهوي ل عل ة والقت تهدافات المختلف يس باالس وأستئصالها، ل
ا             زال التمسك به ة مارسها النظام السابق وال ي وانين البالي ر بعض الق ا عب باستخدام الطائفية في اروقة االدارة، آم

م       ٣فقرة  ٢١زلة مثل المادة وآانها من ة رق انون االحوال المدني ى اشهار االسالم        ٦٥من ق ر االحداث عل التي تجب
ادات في السلطة           . جبرا لدى أسلمة احد والديه ى القي ل اعل ة من قب ارات رنان ة بعب ورغم تعدد التصريحات االيجابي

ة    ... لبلدالمسيحيون ورود هذا ا... المسيحيين اصل هذا البلد: العراقية مثل دون المسيحيين صحراء قاحل ... العراق ب
ى     ائمين عل ل الق ن قب ائق م ذه الحق تقبال ه ة اس ت اهمي راءات تثب ة دون اج ق يتيم ي تطل ارات الت ن العب ا م وغيره

ة اة اليومي ي الحي لطات واالدارة ف وان  . الس ا عن ق عليه د ُأطل اطقهم ق ا هي من ا"وه ازع عليه ت "المتن ًال ُخلق ، وفع
ن  ات بي وير        نزاع م دون تط راهم وامالآه ت ق ذين ترآ بك ال وى، فالش هل نين ي س دث ف ا ح رانهم مثلم ين جي هم وب

د    يجاهدون للحصول على اراضي اهل برطلة وقره قوش وآرمليس، تارة بالعودة الى القرارات الظالمة للنظام البائ
ة اس          ١١٧مثل القرار رقم  ا في اول حكوم م الغائه رارات التي ت ين الق ان ب ارة     الذي آ ر، وت د التغيي تالم السلطة بع

ة من               ذه األقلي اء ه ة بالوضع االقتصادي والمعيشي المعروف ألبن ة مقارن ر المعقول ة غي االغراءات المالي اخرى ب
ا،          .... العراقيين ة لتطويره ات المطلوب وى من الميزاني ل سهل نين ا مث اطق بأآمله بهذه السياسات المنظمة، ُتحرم من

وحتى المشاريع   . المفتوحة منذ سنوات) قره قوش –شبكة المجاري وشوارع بغديدا (حصر في سبيل المثل وليس ال
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وى   الصغيرة تتعثر آما مشاريع األستثمار ُتعرقل في مناطق الكلدان السريان اآلشوريين بشكل ملحوظ  في سهل نين
ا المسيحيين      اآن التي يقطنه ذا االسلوب  .. واقليم آوردستان العراق وغيرها من أالم ا      به ا آم م يومي ُتصادر ارادته

ام   ات ع ي أنتخاب ن األدالء بأصواتهم ف وش م ره ق ان أهل ق ين جرى حرم ت صناديق  ٢٠٠٥حدث ح دما ُمِنَع عن
يهم   ول ال ن الوص راق م ردي    ... االقت ي الك از االمن بوا الجه ؤولوا ومنتس ايش(وُيواصل مس زب  ) االس ابع للح الت

ة الش  تدعاء واهان تاني، أس ديمقراطي الكردس ر او  ال ة التعبي ارس حري لُّ شخص يم يحيين وآ وظفين المس باب والم
ره قوش            ... التجمع أو ال يستجيب لمخططاتهم الحزبية ذآورة في ق ة الم ّرأ مسؤولون من الجه ّرة تج ر من م وألآث

ا   أن  (على حجز واهانة وتهديد أآثر من ثالث مدراء دوائر حكومية وجميعهم مسيحيين ألسباب يخجل القلم آتابته آ
ا  فضًال عن إستدعاء    )... تكون شكوى من مواطن مقّرب اليهم، أو أفتراء بأسم الدفاع عن حقوق المسيحيين وغيره

ه أحد أعضاء       " جميل صالح الدين جميل"أعضاء من منظمة حمورابي منهم  د ب وك إنتق يس ب لكتابته مقاًال على الف
ذلك   تاني، وآ الف الكردس ن التح ب م واب القري س الن ي" مجل ور جج ذي    "ن ت ال ي الوق بيهة، ف ررات ش تحت مب

ر       ة التعبي ات واضحة لحري دات وإنتهاآ كل تقيي ايش، وتش ة لألس ام األمني ايا ضمن المه ذه القض درج ه ذه . التن ه
اقي       يحيين خاصة، وب اء المس ال والنس ن الرج باب م اءات والش ؤدي بالكف ا ي تقرار م دم األس زز ع ات تع الممارس

ة  دان الثق ى فق ة، ال ات عام لاالقلي نهم واالم م يهجرون وط ا ... ث ة فيم ز ضدهم قائم يش والتميي ان اجراءات التهم
دراء أو مسؤولين جرى               انوا م ن آ ية، وحتى َم االت الدراس ات او الزم اوية في التعيين وق متس يخص شمولهم بحق

ة التي يستحق    رغم   أستبعادهم او استبدالهم بآخرين، ولم ُيعطوا حقوقهم في الدرجات الوظيفية والتقاعدي ى ال ونها، عل
ة آوآالء وزراء      ، فضًالمن الخبرة واالخالص والتضحيات التي بذلوها لوطنهم د مناصب متقدم عن منعهم من تقّل

ين       .. ومدراء عامين وحّتى مدراء دوائر فرعية ا من المسؤولين او المعني دى استفسار منظمتن بشكل مباشر عن    ول
ذ   هم جماعات  المسيحيين  ان "، فاالجابة المثيرة للجدل هي  اسباب ذلك ي او طائفي متنف ا  "!!!... دون سند حزب مم

يعني إن المجموعات التي ليس لها القوة الكافية، وليس لها ميليشيات أو مسلحين فهي عرضة لإلنتهاآات في ظل        
نهم            لذلك الخوف. ضعف عملية فرض القانون دفاع ع ة ال ا أوضاعهم بغي دمون لن ذين يق ى االشخاص ال يسيطر عل

د من االستهداف   و اذا يمكن ان   !!.. يطلبون منا عدم ذآر اسمائهم لدى اعالمنا بالتجاوز على حقوقهم خشية المزي بم
ادًال                يًال ع ل تمث ر الممث ديني غي ي او ال ائهم االثن يَس بسبب انتم وق اآلخرين؟ َأَل ر بحق ل الكف يفسر هذا التجاوز ال ب

ق       ؟ َأال تستطيع اال!والئقًا في السلطات المختلفة اب، وتطوي اة من االفالت من العق جهزة المعنية في الدولة منع الجن
ى أرض اجدادهم      اء عل ا        ؟!اصحاب الفتاوى التكفيرية التي تجعل من هؤالء األصالء غرب ا األسوأ من آل م وام

ة    ي حقيق ل ف ر والمتمث ع الم و الواق ر ه رهم  ذآ تم ألم ات يه م االقلي د بأس غلوا المقاع ن ش د مم ل وال  ان ال أح يمث
ا  ك تجنب ارهم، ذل ي دي ائهم ف ل سالمة بق ا تكف ة له ول وطني اد حل دها وايج وف عن اآلهم للوق ر مش مصالحهم وال يثي
ل           ان بتمثي ول أي من أعضاء البرلم ك عدم قب ى ذل ال عل لفقدان شيٍء من مساوماتهم ومنافعهم الشخصية، وخير مث

  .المسيحيين في اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الدينية
  :فالتمثيل غير آفوء وغير آا

ه   أنَّ التمثيل الشكلي الموجود حالًيا وخاصًة للمسيحيين من االقليات، فمنذ دورتين برلمانيتين متتاليتين، َشِهَد بأن
ات و مصالح شخصية ضيقة أتت            ى عالق ي عل ه مبن ًا، ألن ة مع تمثيل غير آفوء وغير آاٍف في البرلمان والحكوم

ر            عبر آوتا االقليات بأش ة الخي ة في السياسة او خدم رة آافي ة، وال بخب وم المصلحة العام م بمفه ة له خاص ال عالق
ى  ... العام، مستخدمين اسماء حرآات وتجمعات تحزبية قومية ومسيحية ألغراضهم الشخصية اآثر هؤالء تسلقوا ال
ات     ة المخصصة لالقلي ك     .. .تلك المقاعد بدون نسبة االصوات المطلوبة مستغلين فرصة الحّص ى ذل ل عل ر دلي واآب

دين    (هو الصمت الذي غطى على افواههم  ا األيزي سواء آانوا من القوائم المستغلة للنسبة المخصصة للمسيحيين آم
تان     يم آوردس ا في اقل ين    ). او من خالل قوائم اخرى تسلقوا بأسم المسيحيين واأليزيديين في بغداد آم ذ دورت م من نع

اعي   برلمانيتين وفي آافة االوضاع ا لمفجعة التي مر بها المسيحيون من قتل وخطف وتهجير قسري واستهداف جم
وا  ... لرجال الدين والرموز العليا آقتل المطران فرج رحو رئيس اساقفة الموصل للكلدان فهؤالء المتسلقين لم يحرآ

دفق بشكل م     ر من   ... أساوي ساآنا، بل بالعكس تفاقمت اوضاع الهجرة الجماعية آما الفردية وهي مستمرة بالت اآث
ام        ائس في ع ة للكن ة العالمي % ٤٠أن : ٢٠٠٧مؤسسة دولية لفتت النظر الى هذه الظاهرة، منها تصريحات الجمعي
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رون انفسهم     ... من مليوني مهاجر عراقي إلى الخارج هم مسيحيون ذين يعتب بامكان أي جاهل أن يفهم ِمن صمت ال
و  "ممثلي المسيحيين" ام انظار         ، يحمل في طياته عدم الوق ر المسيحيين وام نظم لتهجي ة المشروع الم ى حتمي ف عل

لمة؟  ر المس ات غي اقي االقلي يحييه وب ن مس راق م غ الع لقين، لتفري ؤالء المتس ل ... ه زوح اآلف العوائ فضال عن ن
دا      آخي في بغدي ره قوش  (داخليًا، والمئات منها ال تزال في مجمعات قريبة من القصبات المسيحية مثل مجمع الت  )ق

دائيين      ديين والصابئة المن األرمن واأليزي وبرطلة وآرمليس، اضافة الى غيرهم من االقليات العراقية المستضعفة آ
وا   ) آوتا(ممن صوَّتوا ضمن نظام الـ  أن يحمل الخاصة بهم بغية ضمان تمثيلهم من خالل اشخاص وعدوا وأقسموا ب

آما ان الجدير بالذآر هو ان الفضل  . اءة هؤالء الممثلينهمومهم الى مسامع الدولة، والنتيجة آانت واضحة بعدم آف
وق    ورابي لحق االآبر في فرض الكوتا يعود الى ضغط جماهيري لمنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمة حم

ة واالتصال             ائل الضغط، عن طرق التعبئ ع وس ر جمي رة عب ودا آبي ذلت جه ة    االنسان التي ب بالشخصيات العراقي
ات و دة    والمنظم م المتح دت االم داد وناش ي بغ ة ف فارة البابوي ا الس لك الدبلوماسي منه ت الس وذ، وحثَّ أصحاب النف

ما ادى الى وضع  . السلطات المشاورة حينها بأن ال ُيهمَّش وجود المسيحيين خاصة واألقليات العراقية عامة  لدعوة
ر رمزي   بة ضئيلة تعتب ك  بتخصيص نس ل، وذل دنيا للتمثي دود ال يس  حل بالح ر اال عن الضعف ول ة ال ُتعبِّ ة هزيل

دال من         ٥٠ففي قانون مجالس المحافظات رقم . األنصاف ثالث مقاعد ب ل المسيحيين ب رار تمثي مقاعد التي    ٧تم اق
وردت في مطالبهم ومقعد واحد لكل من الشبك وواحد لآليزيديين ومنح مقعدًا واحدًا للصابئة المندائيين بغض النظر 

ذه النسبة    .  عدم امكانية تحقيق العتبة االنتخابية المطلوبة على المستوى الوطني عن امكانية او  ر ه إن منظمتنا تعتب
ات              ا لجزء من الحق المشروع للمكون ل احترام ة ب يس من ل االنصاف ول ز ال يمث تمييزا ايجابيا وان آان هذا التميي

ارة   المعنية فهو ايضا وسيلة من الوسائل الوطنية في خدمة المستضعفين من الفئات العراقية المذآورة، فهو بذلك عب
ا   عن انجاز ايجابي يحسب لصالح السلطات الحاآمة بالرغم من انها ال تعبر اال لضعف التمثيل وعدم االنصاف، آم

  .حدث لتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي بينما هي تمثل االآثرية في المجتمع العراقي
  : وضع آان الحل الوحيد الذي صدر عن شاغلي مقاعد الكوتاالتهميش واالستخفاف من خطورة ال

ات، وبشكل خاص              ي االقلي درة ممثل ا، هو عدم مق أنَّ ما برز ولألسف الشديد خالل أسوأ الظروف واخطره
اء شعبهم       ل ابن م من قب !! ممثلي المسيحيين واأليزيديين على الشهادة بانهم بمستوى المسؤولية والثقة التي منحت له

استهداف المسيحيين في     ان. هو عدم تحريكهم ساآنا تحت قبة البرلمان ولو لقضية واحدة، لتصبح قضيتهم والدليل
ة السنة العاشرة        ة طبعت نهاي ذابح الجماعي الموصل وبغداد، وخاّصًة في آنيسة سيدة النجاة التي آانت من ابشع الم

اعي البشع آقضية لهؤالء        من بداية األلفية الثانية بدماء بريئة وآان من المفروض ان يُ  ذا األستهداف الجم طرح ه
ان العراقي         دة التشريع في البرلم ى اجن ك عل النواب اوًال، وآجزء ال يتجزأ من القضايا الوطنية الكبرى، وثانيًا وذل

رعوا في البحث        ... ألّنه حق مشروع من حقوق العراقيين المسيحيين ك، أن يْش د ذل ّواب بع وآان األجدر بهؤالء الن
امهم    ع ذي ام ايكروفون ال ة الم ا  . ن الحلول بدًال من  تظليل الحقائق تحسُّبا لمصالحهم الشخصية دون معرفتهم بقيم م

رون أنفسهم               ّرة ممن يعتب ائق الُم ع وطمس للحق ة، هو تشويه للواق ّدِة فرص إعالمي رأيناه والى اليوم، آان وفي ع
ى االعالم المرئي    احد أعضاء البرلمان من االقليات قا.  ممثلي األقليات ه  : ل واصفًا الوضع عل الخطورة   "أّن يس ب ل

آان ... ، وهو يتحدث عن آارثتي آنيسة سيدة النجاة واستهداف باصات الطلبة في الموصل!!"التي يعتقدها المناقش
ي       اة السومرية الفضائية، بالسؤال اآلت روا    : "هذا عندما تمَّ احراج رئيس آتلة الرافدين في قن م ُتظه اذا ل تيائكم  لم اس

أن الموضوع ال يخصكم؟    روا   ! باالحتجاج على ما يحدث لشعبكم وناخبيكم ولم تفعلوا شيئا وآ أال يستحقون ان تظه
اه          م تج ا لمصلحتهم او اي عمل يشهد بقلقك ان احتجاج بأية طريقة استيائكم؟ مثال بأنسحابكم او بأستقالتكم من البرلم

اء    نائس ومختلف المناطق وتمناخبيكم الذين تعرضوا لمذبحة جماعية في الك ل ابن ترحيلهم من بيوتهم واختطاف وقت
داث؟    اآن واألح ن األم د م ي العدي دتكم ف ات جل اآلتي " وبن واب آ ان الج ي   : "وآ الخطورة الت ر ب يس االم ر ل األم

ذا       !"... تعتقدها يس ه راع؟ أل ق صناديق االقت أليس هذا الجواب بحد ذاته، جريمة بحق من اعطوا اصواتم عن طري
اد؟ واع الفس اقي ان ن هو أساس ب اد السياسي المعل ل !.. الفس داني السرياني اآلشوري، ب واطن الكل ذا اصبح الم هك

اٍس               وقهم في تحد ق رهم، اصبحوا مضطرين ألستعطاء حق ين وغي اك االرمن والالت ام الن هن المسيحيين بشكل ع
ا حسن   " أهل الذمة"يجبرهم على قبول واقع اعتبارهم  ادروا      فُيقتلوا متى م ة، أو يغ ة الحقيقي ة الهوي وات المجهول للق
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وم    الهم الي ًا،       ... البلد ليصبحوا مشردين في أصقاع العالم آما هو ح ذآور أنف وصف  (و في تصريح أخر للنائب الم
ـ    رد ب ذا التش طياف "ه ياحة واالص وار " الس ي دول الج ؤولية      !!) ف رف المس ى وش ع معن ارض م ه يتع ذا آل وه

ى           والكثيرمن المواد في ا ان عل ى الحق في السالمة واألم واطن عل لدستور العراقي الجديد الذي يقضي بحق آل م
ة،    ... حياته وحياة ذويه، في الحرية واالستقرار خالية من التهديدات والخوف ة واالثني رم الخصوصيات الديني . وتحت

ان  ا عن االم رة بحث ى الهج واطن ال ك يضطر الم ذه التصريحات ا. خالف ذل ارض ه ا تتع ات آم ع االتفاقي يضا م
ا         ا صادق عليه ات بشكل خاص، وجميعه الدولية الخاصة بحماية حقوق االنسان بشكل عام، والمتعّلقة بحقوق االقلي

  .العراق، لكنَّ التطبيق يشوبه الكثير من التلكؤ والجهل بأهميتها
م من ق         ة به دان الثق ا، وفق ائمين عليه ل الق ة     ان االبتعاد عن معنى المسؤولية من قب واطنين، يشجع عملي ل الم ب

وزائيكي        ان أساس    ) فسيفسائي (التراجع في الحفاظ على لحمة النسيج المجتمعي العراقي المرآب بشكل م ذي آ ال
ة    ة االيماني ذ الحمل ة من يخ الطائفي ل ان ُيزعزع بترس نين، قب ه خالل آالف الس ع فئات ين جمي ة ب وازن واأللف ى الت ُبن

ى    . الديمقراطية للنظام الجديد الصدامية والى استغالل العملية ة أدى ال هذا السياق مقرونًا بالفوضى السياسية العارم
لميًا         داول السلطة س تهم ت ا عدم ممارس ة، منه تقوية المتمسكين بالمواقع القيادية بتجاوزهم على المباديء الديمقراطي

ن    دد م ة يتعرض ع ة انتخابي ل حمل ث خالل آ ية، حي االحزاب السياس داًء ب د ابت ى   بع حين ال ن المرش ين م المنافس
ة          ة الديمقراطي ا العملي ا من ممارسات التي ال تتطلبه . اغتياالت غير قابلة للتبرير آما الى التشهير بالسمعة وغيره

الح        ي المص ي تصب ف ّيقة الت افع الض ن المن د م ًا بالمزي ل حب د، ب ات أو البل ادة المكون ًا بقي يس حب ك ل ذا التمّس وه
ذين ال   الشخصية وهي الغالبة، أو الفئوية التحزبية والقومية والعشائرية على حساب الحقوق المشروعة للمواطنين ال

الهم         ة بأطف دارس الئق ة وم اه النظيف اء والمي م والكهرب زالوا يحلمون بأبسط حقوقهم االنسانية آاألمان والسكن المالئ
يس من حق أحد       ومستشفيات ومدن متطورة متحضرة تليق بحضارة العراق، وغيرها من الحقو ق االساسية التي ل

ة وال التصرف           ل التجزئ وق ال تقب هدرها، ال في سبيل مصالحه الشخصية، وال في سبيل اي شيء آخر، ألن الحق
  . بها

ة ضّده       تآان ،واقع الحالان ، ٢٠١٢وعلى مدار سنة  ة الموجه ال االرهابي حصة المكون المسيحي من االعم
ائس     ،)ب(الحظ ملحق    والخطف  ،)أ(الحظ ملحق  شمل القتلو. موّزعًة في العديد من المناطق ر بعض الكن وتفجي

فان احصاءاتنا عن رصد  ).ج(الحظ ملحق رقم  بعبوات ناسفة واطالق نار واقتحام وسرقة محتويات آنائس أخرى
ذ        ى المسيحيين من ان عدد القتل ين ب ى   ، ٢٠١٢-٢٠٠٣منظمتنا تب ة وستة وأربعون   (شخصا   ٨٤٦وصل ال ) ثمانمئ

ابي الموجه ضدهم      ان      . شخًصا ممن وقعوا ضحايا العنف االره ى المسيحيين آ اشخاص  ) ٥(نالحظ ان عدد القتل
ًا في عدد              ، ٢٠١٢خالل عام   ًا ملحوظ اك تراجع ى ان هن دل عل ا ي ابقة م االعوام الس ة ب ر مقارن ل بكثي وهو عدد اق

ي    دادهم، ول اقص أع رتهم وتن ى هج ا ال زوه منظمتن ذي تع تهدافات وال ة االس دابير الحماي ن ت بب تحس ظ  .س بس الح
  :الجدول أدناه

  
  المالحظات المجموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ نوع االنتهاكت

 ٨٤٦ ٥ ١٣ ٩٢ ٢٨ ٧٧ ١٥٨ ٨٠ ٩٨ ٢١١ ٨٤  القتل.١

ن خالل  رصد م
ة  اعضاء المنظم
ادرها  ومص
ة   الموثوق
يل  والتفاص
دى   جلة ل مس

  المنظمة

  ٢٠١  ٥  ٧  ٤  ١٢  ٢٥  ٨٧  ٢٤  ١٣  ١٤  ١٠  االختطاف.٢

و   رقم ه ذا ال ه
جل  دد المس الع
ا،  دى منظمتن ل

ـ  در ب % ١٠ويق
دد  ن الع م
ه   ي، الن الحقيق

ن % ٩٠ م
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م   االت ل الح
بب   جل بس تس
خوف المختطفين 
ات  ديم بيان ن تق م
ى   ية عل خش

  .حياتهم

٣.
داءات  االعت
ائس    ى الكن عل

  واالديرة
 -  ٦٦  ٥  ٨  ٢  ٩  ١٣  ٤  ٣  ٢  ٢٠  

ن خالل  رصد م
رق ة  ف المنظم

ائها  وأعض
ادرها  ومص

  الموثوقة

داءات .٤ اعت
  ١٧١  ٢٤  ٣٨  ٤٢  ٩  ٢٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٤٢  مختلفة

ا    رة منه بة آبي نس
تطع  م تس ل
  المنظمة تسجيلها

اوالت .٥ مح
  ٢٦  -   ٣  -   -   ٣  ١  -   ٢  ٦  ١١  االغتيال

ن خالل  رصد م
ة   رق المنظم ف
ائها  وأعض
ادرها  ومص

  الموثوقة

ى .٦ الجرح
  ٣٢٢  -   ٨  ٢٧٥  ٥  -   -   -   ٩  ١٣  ١٢  والمصابين

و   رقم ه ذا ال ه
جل  دد المس الع
ا،  دى منظمتن ل
ًا   غ تقريب ويبل

دد  % ١٠ ن الع م
  .الحقيقي

رين .٧ المهج
  ٣٢٥٠٠٠تقدر المنظمة عدد االشخاص المهجرين داخليا بأآثر من   داخليا

م   العدد تقريبي، ت
ق   ابه وف حس
  معايير تخمينية

٨.
اجرين   المه
ارج  ى خ ال

  العراق
ي،   ٣٦٠٠٠٠مهاجرين الى الخارج بأآثر منتقدر المنظمة عدد االشخاص ال دد تقريب الع

  تخميني

  )٢٠١٢-٢٠٠٣(احصائية باالنتهاآات ضد المسيحيين في العراق والمسجلة لدى منظمة حمورابي لحقوق األنسان لالعوام 
  

  :، نسبة قتل المسيحيين بمختلف الوسائل)١(آما يبين مخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

كرية     ات العس اء العملي وا أثن ذين قتل خاص ال االش
 .٩/٤/٢٠٠٣االمريكية قبل 

ى   وا عل ذين قتل خاص ال دي االش وات الأي ة ق االمني
 العراقية

لحين   دي مس ى أي وا عل ذين قتل خاص ال االش
 مجهولين

تفهم   وا ح ذين لق خاص ال ي  االش دهم ف اء توج أثن
 اماآن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون

 يران القوات االمريكيةناالشخاص الذين قتلوا ب

ين      ار ب دل اطالق الن االشخاص الذين قتلوا نتيجة تب
 القوات االمريكية ومسلحين أو بقصف عشوائي

 يبين توزيع مسؤلية القتل )١(مخطط رقم

٦٥٣

١٢٧

٢٨ ٢١ ١٠ ٧
١,٢ %٣ %٣ %١٥ %٧٧% ٠,٨%
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  :نسب قتل المسيحيين حسب السنوات، )٢(ويبين مخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، فيبين نسب قتل المسيحيين بالنسبة للمحافظات العراقية)٣(أما المخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، متزوج وله بنت وولدين، يعمل مصوِّرا جوَّاًال، قتل على ايدي مسلحين  ١٩٦٧مواليد  ،آان السيد سلمان داود
وم    مجهولين في حّي ال وم      ،٢٠١٢آذار  ١٩يرموك بالموصل، حيث اختطف ي ه ي ى جثت ر عل  ٢٠١٢آذار  ٢٢وعث

ه في    ١٩٩٦من مواليد  ١٩/٤/٢٠١٢ُقِتل طفٌل مسيحي بتاريخ ... اطالقات نارية )تسعة( ٩وعليها آثار  ام منزل ، ام
د  ، آما ُقِتل سلوان اديب داود..حّي التحرير بالموصل على يد مسلحين مجهولين داد     ١٩٧٦موالي دورة ببغ ّي ال في ح

 يبين عدد القتلى المسيحيين ونسبتهم بالنسبة الى السنوات) ٢(مخطط رقم 
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 المسيحيين بالنسبة للمحافظات العراقيةى يبين نسب توزيع القتل) ٣(مخطط  رقم 
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َرَع    ١٤/٧/٢٠١٢  على يد مسلحين مجهولين بتاريخ دما َش ى  عن ه صباحا    ال تح محل عمل ز عازار    ... ف سامي عزي
سنة، ُقِتل ) ١٧(عمره ،آذلك الشاب فادي انور متي... ١٩/٧/٢٠١٢ُقِتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك يوم 

اد    ة ح اريخ    ةعلى يد مجهولين بالضرب على رأسه بآل والنسب  ، )أ(الملحق انظر التفاصيل في     ،٢٦/٨/٢٠١٢بت
  ).٤(، في المخطط رقم ٢٠١٢الى  ٢٠٠٣للقتلى من االطفال والشيوخ وبقية االعمار منذ عام المئوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :٢٠١٢ولغاية  ٢٠٠٣، نسب القتلى من النساء والكفاءات ورجال الدين منذ عام )٥(آما يبين مخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وتشير هذه المخططات المبينة أعاله الى مثل لما يحدث لباقي االقليات وليس الحصر

يبين القتلى من النساء والكفاءات ورجال الدين بالنسبة للمجموع الكلي للقتلى المسيحيين) ٥(قم مخطط ر  

 الكفاءات

 النساء

 رجال الدين

 مواطنين مدنين عاديين

  االطفال

  الشيوخ

  سنة ٦٠- ١٨تتراوح أعمارهم بين 

  يبين نسب القتلى المسيحيين من االطفال والشيوخ وبقية االعمار) ٤(مخطط رقم 
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ى المسيحيين        )اربعة وعشرون( ٢٤ بـ آما رصدت منظمتنا قائمة طويلة داءات عل ة من االضرار واالعت حال
اآنين           ازل الس ى بعض من وت والهجوم عل رك البي ل وت د بالقت ين تهدي ا بعض      في الموصل،   العراقيين ب ذآر منه ن

ي آذار  يحية ف ل مس ذار ثالث عوائ دى ان ا حدث ل ة لم رك  ٢٠١٢االمثل ازلهم، بت ي الجانب من د ف ويتواصل التهدي
وم،      االيسر من مدينة الموصل ضد أصحاب الكفاءات رج نّع ادة ف أمثال الدآتورة مها فرج نعوم وأختها المهندسة غ

ر او رفضهم الرضوخ          واالعتداء عليهم في قراهم باالها ة التعبي تهم حري التوقيف لممارس د ب ات آالضرب والتهدي ن
ات الضرب احد    ... في برطلة وغيرها من القصبات القريبة منها  ألوامر اجهزة امنية حزبية متنفذة آما طالت عملي

ازل وا ... أفراد حراسات برطلة من المسيحيين من قبل عناصر حماية نائب شبكي ل    آذلك تم ترك المن لهجرة من قب
ارهم   ... عدد ليس بالقليل منهم بعد تلقيهم تهديدات عديدة من قبل مجهولين وتهم وأجب وتم تفجير عبوات ناسفة امام بي

  ).د(انظر الملحق  ،على بيعها مع ممتلكاتهم األخرى بأرخص االثمان
نادي المشرق في آمب سارة     ستهدف المسيحيون وتجمعاتهم آالنوادي الثقافية واالجتماعية مثل اأما في بغداد 

وم   اء ي داد مس ط بغ ول  ٤وس ت بضرب    ٢٠١٢أيل ي قام يش العراق ة للج مية تابع كرية رس وات عس ه ق ، وأقتحمت
ى االرض   وترهيب الحاضرين وتكسير ممتلكات النادي وسحق صورة البطريرك عمانوئيل دلِّي ا عل نفس  .. ورميه

ة آشور  وة ُأقُتِحَمت جمعي نفس الوقت والق داد، انظر العمل وب رادة وسط بغ ّي الك ي ح ة ف ال الكائن   ،)د(ملحقبانيب
   www.hhro.org  االلكتروني بيان منظمتنا على موقعنا ايضًا وينظر

واع              تى ان تهدافات بش تمرار االس ن أس و م م تنج يحية، فل ادة المس ة ودور العب ز الديني ائس والمراآ ا الكن أم
ات   االعتداءات التي ال مبرر لها، وعّدة آنائس ف ي آرآوك وسهل نينوى واقليم آردستان تعرضت للسرقة واالطالق

ة     ت مطراني ا، فكان دف تفجيره ا به فة امامه وات ناس ة وعب ي الناري دان ف وم الكل وك ي دفًا ،١٠/١١/٢٠١٢آرآ  ه
ا         ام مقّره ها أم ى حراس ة عل ات ناري وا اطالق خاص وّجه ن االش دد م ا ع يارة فيه تقلون س ولين يس لحين مجه لمس

ين شهيدا         . د من المارة بجروحوُأصيب عد ر االربع وى، تعرض دي ة في سهل نين ان      وفي برطل ى انفجار عبوت ال
دير         ان موضوعتين داخل سياج ال امين، وآانت العبوت صوتيتان اّدى الى تحطيم الباب االمامي للدير الُمَسيَِّج منذ ع

  .بالقرب من الباب الرئيسي والوحيد
يحي  اني المس تان يع يم آردس ي اقل م  وف ة، رغ ورية الكلداني راهم اآلش ى ق اوزات عل ة التج ن تصاعد موج ين م

ل            اآل مث ذه المش ل ه يم لح ة االقل ا حكوم وم به ي تق ة الت ادرات اليتيم ـ    : المب مى ب ا ُتس اء م ؤون  "انش ة ش لجن
وك   ٤/٢٠١٢/ ٢٤لكن االعتداءات تتواصل آما حدث يوم   ".المسيحيين ة بمحافظة دهوك، حيث     -في ديرل العمادي

ة الهجرة من     ).ج(ملحق مجهولون بأقتحام آنيسة مار خنانا وآسر اقفالها وسرقة محتوياتها، انظر  قام آما ان حرآ
يلة              ذين ال يجدون وس ة والشباب ال ل الفتي ين العوائ د بشكل ملفت للنظر وخاصة ب راق تتزاي ى خارج الع يم ال االقل

ة        االستقرار والعيش في االقليم بسبب سياسة المحسوبيات واالن  ة الحكومي ة المرافق االداري ى آاف ة عل ة المخّيم تقائي
اً       اجًزا مانع ف ح ا تق ا ألّنه اص ايًض اع الخ ى القط رت عل ي أّث اء     والت ون االنتم ون أو ال يرغب ذين يرفض ام ال أم

ا  ... والرضوخ ألرادة عناصر متنفذة في االحزاب الحاآمة هناك ر من الشباب المسيحيين في        أهذا م ه الكثي د علي آ
تقبل مجهول           ،في دهوك ٢٠١٢صيف في منظمتنا بهم  لقاء ى الهجرة وسلوك مس مستفسرين عن سبب لجوئهم ال

ال       .  خارج العراق أآثر من مكي ل ب آذلك هناك التجاوزات على القرى واالراضي في المنطقة أعاله، وأسلوب الكي
ا       يترسخ اآثر فأآثر، ل منه تم حل المشاآل اّال القلي اء مع ال   .. ولم ي دراوس  في لق يد ان ة انشكي     ، س اء قري أحد وجه

ديمقراطي         زب ال ي الح توى ف ي المس ؤولين الرفيع د المس وال اح ا اق نك آشف لمنظمتن ة سرس ي ناحي ياحية ف الس
ة مسيحية         أالكردستاني في دهوك خالل لقائه بالموم ى اراضي سبعون عائل ع التجاوز عل اليه وهو يقدم شكوى لرف

ل     مستقرة تعيش وتحاول توسيع ِأعما ذا التجاوز من قب ى       ٢٥٠ر قريتهم تعاني من ه د عل ة وضعت الي ة آردي عائل
ة     دونمًا ٢٢٠ راهم، وأن           من االراضي الخاصة بالقري اء ق ادة بن ل بحجة انتظارهم اع وا من خلف الجب ، هؤالء أت

ة  ميليشيات حزب العمال الكردستاني تتواجد في قراهم، وغيرها من الحجج الكيدية التي لها بداية وليس ا نهاي ... ت له
وقهم              ذه المشكلة ومساعدة هؤالء المسيحيين في استرجاع حق ادر لحل ه ه ان يب قال هذا المسؤول الذي ُيفترض ب

دل  لوبة، ب مالمس ن الحك م   م ان يحك ا آ نفس م يهم ب ابقعل دآتاتوري الس ام ال الالنظ ث ق كي : ، حي الي انش ى أه عل
وهو الفوج العسكري الحكومي الذي أسَّسه صدام من العسكريين  ( انهم سمحوا بتواجد قوات ملكو ، األولى عقوبتين
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اعي           كل جم يحيين بش ن المس تخلص م رض ال ات لغ ط الثمانين ي اواس كي ف ة انش ى اراضي قري يحيين عل . المس
ران    نَّة والشيعة والضحايا          -باالضافة الى تدمير الشباب المسيحي في  حرب اي ين السُّ ة ب عراق  التي آانت طائفي

ة            السهلة آ ك الحرب الطائفي وطن في تل دفاع عن ال  انوا المسيحيين الذين قدَّموا حوالي ستون الف شهيدا بخدعة ال
د  ين           . التي لم تخصهم ال من قريب وال من بعي ة ب ان زرع الفتن ذآور آ وج الم د هو في استحداث الف والهدف المؤّآ

اته البائسة لكسب    االآراد والكلدان اآلشوريين السريان المسيحيين في المنطقة ليقتلو ا بعضهم بعضا بغية تنفيذ سياس
لط   ن التس د م ة  )... المزي ا العقوب ةأم ذآور   الثاني ؤول الم ب المس ة      ،حس ر الحرآ كي بمق اظ انش بب احتف ان بس آ

ا   ورية فيه ة اآلش ام       (الديمقراطي د النظ راد ض ع األآ ال م ي النض ارآت ف يحية ش ة مس ية قومي ة سياس ي حرآ وه
ذا دائ )... السابق اً هك اً       م ة قومي ل احزاب سياسية وحرآات متطرف اً  يحت ان الصدارة في أساس سياسات       أو ديني مك

ة الخطط الرسمية             . التغيير الديموغرافي ا يسبب عرقل ة م ة ادارة الدول ى اروق ذه السياسات ال ل ه و في العراق ُتنق
يم آردستان حيث يعكس هؤال      اتهم    الخاصة بالبناء والتنمية في االدارتين االتحادية وأقل ء التجمعات السياسية سياس

ة مشكلة في ظل المساومات              اد حل الي ا ويحول دون ايج أزق يشل عمله للتأثير على خطط الدولة ووضعها في م
واطنين وخاصة  ع الم ى حساب جمي وذ عل ى الكسب االقتصادي والسياسي لصالح اصحاب النف ة ال ة الرامي الفئوي

  . االقليات منهم
   :استهداف األيزيديين 

اطقهم في      أستهدف أبناء األقلية األيزيدية بشكل متواصل وهم في ُأ ا في من ماآن عملهم في بغداد والموصل آم
ه رسميا في       ن معترف ب قضاء سنجار شمال الموصل وناحية بعشيقة المحاذية لمدينة الموصل، واأليزيدية ثالث دي

تال حين     . العراق ه ُق آانت حصيلة القتل واالعتداءات عليهم بين اناس عاديين وشخصيات قيادية منهم رجل وزوجت
   ).هـ(قوا عليهما النار من اسلحة رشاشة، الحظ ملحقن منزلهما في سنجار واطلاقتحم مسلحو

ة               وات األمن الكردي ل ق ّون االصيل من قب ذا المك اء ه ائر وزعم ، )األسايش (آما اعتقل عدد من شيوخ العش
وق االن  ١٠لمدة  ١٧/٥/٢٠١٢مثال آمو أفدال عمي في أ سان  عشرة ايام، وهو رئيس عشيرة وناشط في منظمة حق

راء في سنجار، وضربت         . األيزيدي الدولية في سنجار التابعة لمحافظة نينوى يم عشيرة الفق آذلك حصل مع  زع
ل  اطقهم وهي تمث ي من داد، واهملت الزراعة ف ي بغ ة ف ع المشروبات الروحي ل محال بي مصالحهم االقتصادية مث

ة،     اطق معزول ي من مية ف وارد موس م بم أتي له ذي ي ي ال اع الرئيس ى الموصل  إالقط يهم الوصول ال ذ يصعب عل
ه،          أن يأخذ مكانت تج العراقي ب ضافة  األسباب امنية واضحة، وألحتكار االسواق بمنتوجات مستوردة ال تسمح للمن

اطق            ك المن رين تل يم آردستان وسلطات الموصل معتب لٌّ من سلطات اقل الى الضغوطات السياسية التي تمارسها آ
ين           وبذلك يعيش".. متنازع عليها" ى تفّشي ظاهرة االنتحار ب ان متواصل أّدت ال ة حرم المجتمع األيزيدي في حال

ة انتحار       حيث . )و(، انظر ملحقشبابهم وشاباتهم في سنجار ومناطق أخرى ين حال ر من اربع ا اآث رصدت منظمتن
ة وغير    ٢٠١٢حرقا خالل سنة  ات وخانصور والقحطاني ل بن ا ، اآثرهم نساء وبنات في مجمعات زورافا وت ا  . ه وم

ديين     ابات أيزي التحقق      . زلنا نسمع وبشكل اسبوعي حدوث حاالت انتحار شباب وش ى الكشف ب ا ال توصلت منظمتن
ذي يخنق   أمن اآثر من حالة، عن أن هذه الظاهرة ليست نتيجة بعض السياقات االجتماعية البدائية  و الفقر المادي ال

اعي    يضا نتيجة الضغوطات المختلفةأالمنطقة فحسب، بل هي  ه االجتم التي تثقل آاهل هذا المكون العريق في واقع
ل  التي التقليدي الذي يتميز بالكثير من التقاليد والممارسات المنغلقة،  تتناقض مع تيارات العصرنة والحداثة التي يمي

ة والتطو              ع مستويات التنمي اب جمي ة في ظل غي ة الكامل ة في العزل اطق المتروآ ك المن ا  . يراليها الشباب في تل آم
ى       ة عل ا الجهات المعني بادرت منظمتنا بعدد من وسائل التوعية وايصال صوت هذا المكون عبر بيانات ناشدت فيه

داً   آاألمم المتحدة والدولية ،المستويات الوطنية لبية ج راد     ، داعية الى لفت االنظار ألى االوضاع الس التي يعيشها أف
ق  ي العري ون العراق ذا المك د . ه ى اص افة ال ا   اض ي طياته ل ف ي تحم نوية الت ارير الس ديين، أار التق وضاع األيزي

دين     ي شرف ال ة ف ة توعوي ت ورش ا آان ر ه ورابي، وآخ ة حم ف اعضاء منظم ا مختل ي يلقيه  -والمحاضرات الت
اش مباشر           ر محاضرة ونق سنجار، اقامتها بمشارآة وزارة حقوق االنسان، للتعريف بمخاطر ظاهرة االنتحار عب

اني من عنف متواصل وبمختلف         والمواطنينلمذآورتين وعدد من الوجهاء بين الجهتين ا ذي يع من هذا المكون ال
اتهم         دال من ان تجعل من حي يهم ب الوسائل من قبل االرهاب، آما من قبل سلطات امنية التي من المفروض ان تحم
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اب ال         ل االره ن قب رى، م ارة اخ ية ت راض سياس تخدامهم ألغ ارة، وبأس ا متواصال ت بب   رعب نهم بس ال م ذي ين
يم   . االختالف الديني والثقافي ا االقل ة آم اة     ،وهناك التهميش القاتل الذي تمارسه السلطات المرآزي ة الحي حيث نوعي

ة يستحقها     اة آريم ه آ   هي شخص بشري من خالله    أهي دون االقل الممكن المطلوب لحي ل  نسان  إتصان آرامت مث
  . الى  االستقرار واالمن ما يؤديامكانية تمتعه بالخدمات بانواعها 

  :الصابئة المندائيون وحل لوقف االنقراض
ى       . في ارض اجدادهم   رابع دين معترف به رسميًا المندائيون،الصابئة  وا بجزء من الحل ليساعدهم عل وَحُظ

د الواحد      رات المقع يتمتعون بخي حيث   .البقاء وتحاشي االنقراض وهو شمولهم بكوتا االقليات، ففي آافة االحوال س
ددهم ان ع ف (١٦٠٠٠ آ ر أل تة عش نة )س مة س ين  ١٩٧٧  نس ا ب وم م نهم الي ي م رة آالف( ١٠٠٠٠، وبق – )عش
نهم من تحقيق      )آوتا(وتمثيلهم بنسبة مقعد واحد . نسمة فقط )أثنا عشر ألف( ١٢٠٠٠ ، وبغض النظر عن عدم تمك

دة    امرجعياتهم الدينية، العتبة االنتخابية لقلة عددهم، يعود الفضل في تثبيت هذا الحق لهم الى  ادرات ع ى مب ضافة ال
ر   مؤسسات ومنظمات عراقية غير حكومية بينها منظمتنا التي مارست ضغوًطا على مختلف السلطات العراقية، عب

دائيين       أاالعالم  ة الصابئة المن ذا الحق المشروع لخدم ل ه في العراق بصرف النظر عن       و اللقاءات المباشرة، لني
وهذه . وشك االنقراض في بلد اجدادهم، اذ سيمثِّل انقراضهم خسارة ال تعوض للعراق قبل غيرهعددهم، ألنهم على 

اريخ    ي ت ب ف ة تكت وة االيجابي غير          الخط ون الص ذا المك حايا ه دد ض أخير وع م الت راق رغ ة الع ة دمقرط عملي
ة (حسب رصد جمعية ... األصيل ى    ، استشهد شخصان بهجوم مسلحين م    )يردنا الخيرية المندائي ة عل ولي الهوي جه
ا ثمنزليهم اريخ    ، حي ري بت د منصور الزهي ة راش نَّة موح يدة الُمس وا الس الف،  ١١/١٠/٢٠١٢قتل ة الع ي منطق ف

يد فرحان غالي     . وطريقة قتلها بشعة جدا تنمُّ عن أنعدام األحساس البشري بقطع رأسها والتمثيل بجثَّتها ل الس آما ُقت
اريخ   حليحل الزهيري في داره في شارع فل  داد    ١٥/١٠/٢٠١٢سطين بت ل   ) ٦(وأن حوالي  . في قلب بغ ّتة عوائ س

ة السكن    مندائية عادت من سوريا بسبب سوء االوضاع االمنية هناك، وتعيش اآلن في وضٍع صعٍب للغاية من ناحي
  .والمساعدات االنسانية

  :أستهداف الشبك
ل عن     حسب مصادر عديدة وردت الى منظمتنا، آانت حصة الشبك من الضحاي  ا ال يق ولين م يال  ١٦ا المقت . قت

ضحية خالل سنة     ٧٤ويرتفع العدد الكلي بين قتيل وجريح و مختطف ومتضرر من انفجارات وتهجير قسري الى 
ا٢٠١٢ ة له اطق التابع ي الموصل والمن ا ف ًا. ، وجميعه ة  علم ة اان الشبك مجموع ن الطائف ا م لمة غالبيته ة مس ثني

دلُّ عل تهدافها ي يعية وأس ًالالش ه فع ن ل اب ال دي ن  . ى أن األره ة م ة العراقي ذه االقلي ى ه ا عل ا تخوفه دت منظمتن أب
ن            ة م اء الحمداني اطق قض كان من ين س ا وب ين أبنائه تن ب ديموغرافي وزرع الف ر ال ات التغيي ي عملي ا ف توريطه

ن فترة نادر شاه الفارسي ان الشبك ينحدرون م علمًا. منذ مئات السنين دون أي مشكلة المسيحيين الذين تعايشوا معًا
اطق من قضاء       ِممَّن لم يعودوا الى بلدهم األم ايران، بل تواصلوا في التطّبع مع المجتمع العراقي في الموصل ومن

  ).ز(ة ونواحي برطلة والنمرود وبعشيقة، الحظ ملحق الحمداني
ر     ، ٢٠١٢شهدت سنة   ى الق ة عل دات المسيحية   عدًدا من االعتداءات ومحاوالت فرض مشاريع طائفي ى والبل

وى           تقرار في سهل نين بكية بهدف زعزعة االس ة الش مثل برطلة وقره قوش وآرمليس بأستخدام عناصر من االقلي
ر      ... جبار المسيحيين على ترك قراهم وممتلكاتهم من جانب آخرامن جانب، و ل أآث كَِّلت قب ة رسمية ُش لجنة حكومي

ا  من سنة لتذليل المشكلة، ويبدو أّن هذه ال لجنة أآتفت بالتهدئة دون أتخاذ أّي أجراء على األرض، والقضّية الُمقلقة م
  ...تزال قائمة ألى اليوم

  : ؟ ماذا تحقق من األمن والخدمات
ا   ٢٠٠٤ِفَقت في مجال األمن حصة األسد من الميزانيات السنوية منذ اواسط سنة اُن ، والمؤسف أنَّ األوضاع م

ار البنى       ا. واقتصاديًا ونفسيًا وامنيًا لى الوراء سياسيًازالت هشًَّة تعود بالعراقيين ا ادة اعم ى عدم تحقيق اع ضافة ال
ا   وب         . التحتية، وعدم تطوير الموجود منه واطنين دون المستوى المطل دَِّم من خدمات للم ا ُق دَّر م ا  . بأختصار، يق م

وهناك مناطق في مرآز بغداد العاصمة  . يزال تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي في آافة انحاء العراق رديء جدا
ّدة    ائي لم ار الكهرب اع التي ن انقط اني م ًا ١٢ -١٠تع اعة يومي تاء   س الل فصلي الش ر خ ان اآث ي بعض االحي ، وف
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وقهم بالتظاهرات في ساحة          . والصيف البين بحق وهذا احد اآثر العناصر المساهمة في التحريض، ومواصلة المط
احات ن الس ا م ر وغيره اآل  . التحري ن المش ن م دد ممك ر ع ان اساس حل اآب اء النظيف واألم اء والم ألن الكهرب

ى    واء عل يش، س البين بمصدر ع ين المط ل لمالي ق فرص عم ا وخل ال وتطويره ة، وادارة االعم اة الحياتي والمعان
ّدمره   هؤالء الماليين ينتظرون أنفراج أزمة القطاع الخاص  . مستوى الكفاءات او باقي اوساط األيدي العاملة ذي ت ال

اعين    ي قط اج ف تبعد تطوير االنت ات تس وانين وتعليم رة، وق ة الخب ة وعديم ر نزيه وءة وغي ر آف ة ادارات غي سياس
اطلين      . حيويين في آن واحد هما الزراعي والصناعي ه عدد الع د في د يتزاي هذا ما يجعل العراق، أضافة الى آونه بل

رديئة أو غير صالحة لألستخدام، وغير مستوفية لشروط الصحة    أستهالآية لمنتوجات وسوقًا عن العمل، مستودعًا
ة المفعول      والجودة و واد منتهي ارة عن م ة من دول الجوار       ) ستوآات ( االمان، فهي عب ر صفقات تجاري دخل عب ت

ى   انامل المسؤولين في عمليات فساد ال عالج لهأوالصين وباقي دول العالم، لتشبك  في المدى المنظور، ما يؤدي ال
في غمار هذا الجّو الملّبد، . لِّ عملية البناء والتطوير دون الحديث عن استبعاد االستثمار بشقيه الداخلي والخارجيش

في النشاط التجاري ُأستهدف  . فالمكوِّنات القليلة العدد هي اولى الضحايا ألنها غالبا ما اعتمدت على القطاع الخاص
ة التي ال   المسيحي واأليزيدي المتمرآزين في مناطق س ياحية وزراعية، آما في بقّية مصالحهم الصناعية والزراعي

دهم االمل في        ا يفق ون الفالحين م مجال لهم لتسويق بضائعهم، فيتلف التفاح والمحاصيل الزراعية األخرى امام عي
اً     زال ُحلم ا ي و األفضل م ر نح م أنَّ التغيي راءى له اة افضل، ويت رى  . حي ة الق م آاف ذا الظل ن ه ت م يم  عان ي اقل ف

ة  هكذا ُيجِبروا المسيحيين على الهجرة القسرية مرارًا. ردستانوآ ر     . وبأشكالها المختلف ا ُأستهدف الصابئي وُأجب آم
ى      وا ال ذين توجه على ترك منطقته الزراعية المطّلة على األنهار العظيمة في الجنوب وقرب االهوار ليزداد عدد ال

ُبل الهجرة، ونتيجة وضعهم اشبه          مشاغل مختلفة آصناعة الذهب حيث تم قتل نهم اخذوا ُس اجون م ارد والن هم بدم ب
دين    وادي الراف يلة ل عوب االص دم الش ن اق م م ا ه ارة   . بمنقرضين، بينم ة وتج ي الزراع ذين ف ديين ال ذلك األيزي آ

ة ضدهم        ات منظم ر عملي المشروبات الروحية، يتعرضون لحمالت االبادة على فترات مختلفة وبحجج متنوعة عب
ارين     أالسباب دينية وسياسية في مناطقهم آما في بغداد، ما  ى ظهور خي رة ال امهم أدى في اآلونة االخي رك   : م ا ت ام

ية   ة او سياس باب اجتماعي وا الس ديين أو يقتل باب األيزي ابات والش ن الش د م نوًيا العدي ار، أذ ينتحر س د أو االنتح البل
  .حكومية اهتماما جّدًيا بهذه االوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوملم ُتبِد اي سلطة  ).و(، انظر ملحقويعلن آمنتحر

  ؟يا ترى من المسؤول؟ ولمن يشتكي المواطن العراقي 
يم      الجواب واضح، فالساحة السياسية برمتها، ابتداءا بأعلى السلطات في بغداد وانتهاءًا أعلى السلطات في اقل ب

ع المحا وآ رار في السلطات           ردستان مرورا بالمجالس المحلية في جمي م في مناصب صنع الق ن ه ع َم فظات، جمي
اً          ا ايض دو أنه ي يب ائية الت ى القض ة وحت ريعية والتنفيذي ثالث التش ة      ال ل آاف ية، ال ب غوطات سياس رض لض تتع

ذه االوضاع         ام اهللا والشعب عن ه المؤسسات االدارية المكبلة بأفكار المحاصصة الطائفية العمياء، هي مسؤولة ام
ة              لتي تساهم آثيًرا في شرعنة  السلبية ا دى آل فئ روفين ل ذين المع ين المتنف ا ب تم التوافق فيم توريث المناصب، في

واطنين " شيلني وأشيلك"عراقية ويمارس مبدأ  ذا  . على حساب الكفاءات والمستحقين ومهضومي الحقوق من الم هك
وآلٌّ من هؤالء المتنفذين بقياسه، يمارس   . يتم حصر حقوق جميع المواطنين بعدد من الموالين لالشخاص المتنفذين

ياً  ة   اعماله بأستخدام المجموعة التي بأسمها تسلَّق ببساطة متناس ه بهدف       المصلحة العام ة التي ُأوآلت الي أي االمان
ؤرة  . الحفاظ على حقوق جميع الناس و أرساء العدالة والمساواة ومن المفروض ان يكون انطالقا من االساس اي الب

ى  ا   االول ة، ألنه م االدارة العراقي ى قم ى أعل ية وال ات السياس االحزاب والحرآ ة ب ية المتمثل احة السياس ة الس لترآيب
انون،         . عاهة ُتنتج أخرى ا بق نظَّم عمله أن ُي ل ب رة، ال تقب ا الكبي وطالما أنَّ الحرآات واالحزاب السياسية صغيرة آم

ى ورق    را عل ذه         وُتِصرُّ على بقاء مشروع قانون االحزاب حب انيتين، يشهد له دورتين البرلم وعدم انجازه خالل ال
ة    إفروح الفوضى و. المعوِّقة ألدارة مهنية يحلم بها آل عراقي الحقيقية ى المصلحة العام عالء المصالح الخاصة عل

ى          ر من اي شئ آخر، عل دل اآث ا ي ر     إهي الصفة الغالبة على النظام الجديد في العراق م اد بشكل غي ستشراء الفس
  .بوقمس
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  : الحرآات واالحزاب السياسية يبدون وآأنهم ال يهمهم أمر البقاء في الفوضى
ان عدم أنجاز التشريعات الحيوية والمهمة للحد من درجة الفوضى واالستحواذ على مصير المكونات العراقية 

ة، م : بأآملها، مثل المشاريع اآلتية ات،     قانون االحزاب السياسية، قانون الحماية االجتماعي ة االقلي انون حماي رح ق قت
ى ورق         را عل ا بقت حب ا أنه وانين التي علمن مقترح قانون حماية المرأة والطفل من العنف األسري، وغيرها من الق

ة         ا الرقابي ه التشريعية آم ذي فشل في مهام ين السلطات        ،في اروقة البرلمان العراقي ال ة ب دهور الثق ى ت ا ادى ال م
واطنين ين الم ة وب ى . المختلف ود ال دا، يع ة ج وانين الالزم دم تشريع الق ذه النتيجة البائسة أي التراجع وع وسبب ه

ا ال يمارسون               ا م ذين غالب ى قياسات بعض الساسة ال وانين عل اء السياسيين بهدف تفصيل الق تماطل مختلف الفرق
ة  السياسة، بل العمل على تأمين المقعد الذي اصبح حكرا لهم، وبشكل خاص اولئك الذين ي حسبون انفسهم رجال آاف

وم الحقيقي    التغيير المرجو  وعن  وهذا ال يدل اال على اننا ما زلنا بعيدين آل البعد عن !! المراحل التاريخية  المفه
ر حقيقي      . للديمقراطية ة تغيي دأ عملي م تب رة في        جذري  وسنبقى هكذا اذا ل ون عث ذين يقف يمارس بحق االشخاص ال

يات والممارسات الموروثة الكامنة في جعل العراق آله وحقوق سّكانه ُملكا لمن يعتلي طريق التحرير من قيود العقل
ل      ذه  ": السلطة، الى درجة ان بعضهم يسمح لنفسه بالتفّوه بأقوال خالية من اقل ما يمكن من الحسِّ بالمسؤولية مث ه

دراالمكان    ا ق ع به ا فلنتمت يبقى ا    ... "فترتن اس س وق الن ب بحق ذا التالع ة ه يش    ونتيج ة الع اآون لقم ون يتب لعراقي
  .مباالة  والكرامة، طالما لم تتغير هذه العقلية التي تتصف باالنانية والال

ل  ل التأوي ي ال تقب ة الت ا البديهي ين ان هي ام وق المالي اك صارخ لحق ي انته ر يعن ار التغيي الوقوف عكس تي
ادل السلطات سلميا   التّواقين الى الحرية وبناء دولة تحترم مبادئ الديمقراطية في ت ع    وزيع وتب ذا يشمل جمي ، وه

م متواجدون في مختلف      الي واالداري، وه داءا من       من يمارسون الفساد السياسي والم سلطات شرائح المجتمع ابت
  ...االقليات وصوال الى االآثريات

  :تعقيد التشريعات مشكلة اساسية في طريق البناء واالستقرار
رات     العراقيون الى ادارة الم يفتقر ى فت مة ال وارد الغزيرة عبر سياسات وستراتيجيات واضحة مختصة و مقسَّ

ب، ووجود     . و طويلة االمدأو متوسطة أومزودة بآليات تتناسب وآل فترة قصيرة  وانين من جان لكن عدم تطبيق الق
ادة   ١٩٧١ المعدل سنة لسنة ٦٥قوانين قديمة ُتخلُّ بمسيرة التقّدم واالستقرار في العراق مثل قانون رقم  ) ٢١:٣(الم

ى          ادة عل ذه الم وين، وتنص ه لمة احد االب د أس ع  " ان التي ُتجبر أسلمة القاصرين من اتباع الديانات االخرى عن يتب
لمة، ألن      ". االطفال القاصرون دين الذي استسلم من االبوين ر المس ل غي دم آالف العوائ هذا القانون سبب هجرة وه

ى        آثارًا ال دون ارادتهم تارآًاعواقبه تسري بشكل متواصل على اجي ل ال ك العوائ ؤدي بتل ة ت اجتماعية ونفسية جدي
ذا      أوالمسيحيين بالدرجة االولى، . االنشقاق والزوال جّراء انعدام الحرية الدينية م ه انون من ُظل رهم، يع آثر من غي

ة  القانون الذي ُي ة التمي  ( عزز اآثر فاآثر بقرارات مطبقة على اوضاع فعلي رار محكم ة لمجلس     ق ة التابع ز االتحادي ي
، والذي يتضمن قرارها في التراجع عن صحة  ٢٠١٢لعام / ٧٢٨٠تسلسل / ٦٠٤٢القضاء االعلى في آتابها العدد 

ه المسيحي، ألن            ى دين ودة ال دم ايجاز الع رار بع لمين القاصرين، واصدار ق األحكام لصالح المعنيين من غير المس
ر ردة عن االسالم ويعاقب  ك يعتب اذل ام ،عليه دير ع راض م ذي بمجرد اعت وزارة  وال ابع ل ذآورة والت دائرة الم ال

ه   ،الداخلية اضافة لوظيفته على قرار المحكمة التميزية ى     بتطبيق ه ال ة لعودت رار المحكم ادة  ق رة   ٢١الم ا   ٣فق حرفي
المية   ريعة االس ن الش ادة م ا م ق  واعتباره ظ ملح ا   .)ح(، الح يرات الفقه ن تفس ة ع ي ناتج ا ه اراتهم بينم ء واعتب

ان االخرى    ى االدي رة واضحة في     . ونظرتهم عل ا من فق ريم  (وم رآن الك ذا      )الق ى هك ، الشريعة االسالمية تنص عل
ه     .اجراءات يتم من خاللها انتهاك حرية الضمير دم آفاءت ل لع وفي هذه االوضاع والى ما ال نهاية تنتهك حرية الطف
هكذا تم التراجع عن القرار القاضي بعودة المسيحي انور بطرس من   . االقرار ال بل ورفضه لمبدأ تغيير دينه قسرًا

ه     . )ح(الحظ ملحق قبل المحاآم العراقية بينما آان قاصرا لدى اشهار اسالم والده رارات المفسرة ل انون والق هذا الق
ذه الحق . هي احد اسباب الهجرة القسرية التباع غير المسلمين الى خارج العراق ديل     والدليل اآلخر له ذ تع ة هو من يق

م  انون رق ادة   ٦٥الق رة  ٢١م نة   ٣فق يحيين ١٩٧١س ى المس بة ال وأ بالنس و االس ل تلكيف  ،نح رة اه دت هج تزاي
ى         ،ومناطق اقليم آوردستان وبغداد خالل السبعينات بشكل ال يصدق انهم سوف يتعرضون ال د ب ع يعتق حيث الجمي

ى عناصر سياسية       األقليات بش. سلمة القسرية ما يستوجب الهجرةاأل ارهم ال اتهم بصمت ألفتق كل عام يعيشون معان
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ى     وة عل رض بق رار وتعت ات صنع الق ى قاع اياهم ال ع قض ن رف تمكن م وءة ت وانين أآف ة ق ن  أي ال م رارات تن و ق
ر     تم ازالةن أخصوصيتهم وخاصة بعد  ى اال بتغيي االستبداد واختار العراق النظام الديمقراطي الذي ال يمكن ان يبن

وق االنسان التي صادق      الو رام  حق اقع المعمول به خالل االستبداد اي بتبني مبادئ الديمقراطية المرتكزة على احت
  .عليها العراق في االتفاقيات والنصوص الدولية الخاصة بحقوق االنسان

ا     وانين آم ر التعليمات   تستمر المعاناة في العراق حتى فيما تم تشريعه بعد التغيير ولجميع العراقيين في الق عب
ر وصياغات     ي فك ب ف ابع الغال و الط لطة وه ن الس د م يخ المزي دفها ترس ون ه ا يك ا م القوانين وغالب ي تلحق ب الت

م   السياسيين والمشرعين العراقيين، ابتداءا من مواد الصدارة في الدستور مرورًا بقانون االنتخابات وحتى قانون رق
نة  ١٢ ع الم، ٢٠١٠لس ق عمل الخاص بمنظمات المجتم ي طري ل ف واّده العراقي ر من م ي الكثي ذي يضع ف دني ال

ة ر الحكومي ات غي انون      المنظم د الق ات تعّق طة تعليم طتها بواس ق انش ي طري رة ف ر عث از ويضع حج د االنج ليح
َطه دل ان تبسِّ ل ب ل العم ثًال. وتعرق ر    م وزراء، تعتب ة لمجلس ال ة العام مية صدرت عن االمان ات رس اك تعليم هن

يرًا ريكة     تفس ات الش راق للمنظم ى الع دخول ال يرة ال نح تأش ع م ذآور، تمن انون الم ات  أللق ع المنظم ة م و المتعاون
ة،  ذآورة     إالعراقي ة الم ر االمان مية وعب ة رس ة عراقي ل جه ن قب ب م ع  . ال بطل روتين االداري والتواقي وا ال وتخّيل

  . العراق المتعددة بغية افشال اي اتصال او تعاون مع المنظمات النظيرة خارج
ال يمكن الحديث عن    ! والحديث عن فرض ضرائب سنوية على المنظمات شيء ال يصدق على وجه االرض 

ع الضريبة    واحدًا الضرائب ألن الدولة ال تدفع دينارًا ى دف ى عدم     ... لدعم نشاط أّي منظمة لُتجبرها عل دل عل ذا ي ه
ة      ر الحكومي دني غي ل        فهم وادراك ما تعنيه منظمات المجتمع الم ا، ال ب أيِّ دور له راف ب ة وعدم االعت ر الربحي غي

ات         ين الشرآات الخاصة االقتصادية والنقاب ة وب ر الحكومي هناك خلط واضح وغير مسبوق بين دور المنظمات غي
... غير خاضعة للضرائب : منظمات ال ربحية، يجب ان يقول ايضا: يجهل المشرع العراقي انه عندما قال. وغيرها

ا الضرائب؟   مشاريعًا  ان تصنعألنها ال يمكن  ة        ... ربحية، فكيف يعقل دفعه ة جه ى منحة من اي دما تحصل عل فعن
ك المنحة            ى تل ا الحصول عل انح، ال يمكنه ل الم ا ومن قب داعمة لغرض أنجاز مشروع محدد ومتابع تنفيذه من قبله

د  أو أعفين اال عبر مشروع مخّمن ومكتوب بتفاصيله حتى المملة منها في خدمة المستض قطعًا ي مشروع تنموي يفي
اقي       ... المواطنين لماذا الضريبة ؟ ة لب ة المكمل ر الحكومي ال المنظمات غي في جميع دول العالم ولتشجيع تمويل اعم

المشاريع التي تصب في منفعة المجتمع، سواء آانت ذا نفع عام ام ال، يعفى المتبرع لتلك المنظمات من الضرائب    
غ تب   ل مبل ى آ نوية عل ل       الس ن قب ام م ل الع ل العم ل تكام ة، ال ب ة العام ة المجتمعي و الخدم دف ه ه، ألن اله رع ب

ة         ى معرف ين عل واطنين المعني ل تساعد الم متطوعين لهم غيرة على مناطقهم و بلدهم، فيقومون بنشاطات دون مقاب
ل      . وآسب حقوقهم المشروعة  دون مقاب ة ان تشجع و ب ى بالدول يس األوَل ذه ال )الضريبة ( ال دفع ومنظمات  ، ه م  ت   له

ع؟      ر المجتم ه خي ا في ار   ... رواتب للكادر االداري القائم على تنفيذ نشاطاتها بهدف حثهم على التواصل بم ذه االفك ه
ا زال     .والجهود تبذل بغية التعاون وجعل الجميع مسؤولون عّما يصيب مجتمعهم من خير أو شر  لألسف الشديد، م

رة التشارك     فكرة استقطاب السلطة لغرض ترسيخها الفراد معينين، بدًالالسابق و العراق يعمل بعقلية النظام من فك
ة او          ووضع صالحيات  واعطاء المجال لدعم االبداع ه الديني واطن بغض النظر عن انتماءات ة الم السلطة في خدم

  . وخالف ذلك هو الفساد بأروع صوره وانتهاك صارخ لحقوق االنسان... العرقية او السياسية
  : وشجونسجون 

ا ادارة االزمات        ة تواصل في عدم معرفته ا      . المؤسف هو ان السلطات العراقي ى تكّدسها وتعميقه ؤدي ال ا ي م
د         ار وحي بعض آخي ل ال ًرا من قب ع معتب ودفع الناس الى التشنجات المتواصلة فأستخدام القوة، حيث اصبح هذا الواق

لباً ولكن خالل عملية البناء غير المكتمل، ف. لفرض السيطرة ى      أّن استخدام القوة يؤثر س ة ال ة التغييري ود بالعملي ويع
  .الوراء، لذا فهي مدانة وغير مقبولة مهما آانت  اشكالها و مبرراتها

واءاً      ور س ل االم ل لك ون الح ن ان يك دة ال يمك وة والش تخدام الق ك ان اس ة   دون ش ن الدول درت م ن أص م م
ر طبي    . اآلخرين اك وضع غي ثال، هن روراً      ففي السجون م داءا من اول لحظة التوقيف م ى    باالستجواب  عي ابت وال

ان الكرامات        ة وته االدانة االخيرة، وفيها العديد من ضحايا الكيديات التي تساق الى الشرطة لمجرد معلومات آيدي
ل من الشرطة           اء االستجواب في التوقيف وخالل النق ى شتى       وخاصة للنساء، حيث تتعّرضنَّ أثن ى السجن، ال ال
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ذر هو نقص            ات دون حسم قضيتهن، والع ة داخل السجن آموقوف ة طويل انواع الشجون ومنهن َتبَقيَن لفترات زمني
ائق  ق  أالوث اة التحقي دد قض ة ع هود  أو قل دم حضور الش رض ان   أو ع ي ُيفت ذار الت ن االع ا م اء، وغيره و االقرب

ا يمكن     أيحسمها قاضي التحقيق    ة بأسرع م اآم االولي ى ا أ. و المح ة     و عل االت مالي ق سراحهن بكف ل يطل يشير   .الق
ول       ا في شهر ايل داد       ٢٠١٢تقرير منظمتنا في تقرير الزيارة التي قامت به ى سجن النساء في بغ ر   ال الحظ التقري

ار ملموس   . على سبيل المثل وليس الحصر ،www.hhro.orgعلى موقع منظمة حمورابي االلكتروني  لوحظ أفتق
ى ابسط ال    لبيوت االصالح ه             ال ع في ى السجن والنظام المتب ة مبن ق بهيئ ا يتعّل ة، وخاصًة م ايير الدولي شروط والمع

ومين،    وفين والمحك ذ يمكن  إبصدد الخلط غير المقبول، ليس بين مستويات الجريمة فحسب، بل بين االعمار والموق
رره الضرورة حيث    بينما المفروض ان يكون التوقيف إجرا  ،!!للموقوفين ان يبقوا في السجون لسنوات طويلة ء تب

ـ  ... يقوم بقيامها وينقضي بأنقضائها د     ٢٤والقانون العراقي يحدد مّدة التوقيف ب ة للتمدي ساعة أخرى    ٢٤ساعة قابل
د مصير          ٤٨آحد أعلى ليصبح اجراء التحقيق والقضاء   اتهم بتحدي ة الداء واجب ساعة تسنح للقضاة الفرصة الكافي

ة بأسرع وقت م     رة التوقيف ألن        الموقوف او الموقوف د فت ا اقتضت الضرورة تمدي ى    "مكن اذا م ريء حت تهم ب الم
ه  دون               ".. تثبت أدانت ا ب ا م ة وضعوا في السجون وغالب ر معلومات آيدي د من الضحايا اث اك العدي وال ننسى أّن هن

  . وامر قضائية، وما اآثر هذه الحاالتأ
ا      آان وق     ٣عضواتها مع    ٣من  تقرير منظمتنا حصيلة زيارة وفد نسوي شكلته منظمتن نساء من وزارة حق

ر بوضع    . قمن بلقاء السجينات داخل قاعات سجن النساء في بغداد االنسان، معًا ة بالسجون    أنجح التقري ة العناي همي
اد               ة الشديدة، بأيج ة االنسان المسجون من المعامل ى آرام اظ عل ة الحف ة بغي والسجناء امام انظار السلطات العراقي

ا بتكثيف     ... ومتطلبات االقامة الطويلة والتنشئة العقلية والنفسية للسجينات والسجناءمكان يتالئم  ا طالبت منظمتن آم
ا     انية وافق عليه التنشئة المهنية الجديدة المطلوبة من القائمين على ادارة السجون في التعامل مع السجناء بآليات انس

ة          العراق بانضمامه الى المواثيق والقوانين الدولية ال ر بشأن حماي وق االنسان التي تتضمن الكثي ة حق خاصة بحماي
  .وفين والسجناء داخل بيوت األصالحآرامة الموق

ذآر هو مصادقة     دون ايِّ تحفظات     والجدير بال ى  العراق مؤخرا وب ة  عل ره من      اتفاقي ذيب وغي مناهضة التع
ة،       و... إنسانية أو المهينة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الّال ة الحالي ر ُيحسب لصالح الحكوم هذا أنجاز آبي

ة او             وانين القديم ى تكييف الق ا بشكل يساعد عل ق بنوده ة لتطبي دة ومهني ة جدي لكنه ال يزال بحاجة الى آليات قانوني
  .القانون الدولي على القانون الداخليروح الغائها بغية تغليب 

  :؟هل من أياٍد غريبة تعمل لمنع العراق من التقدم 
وار      دان الج ى بل ة ال اراتهم المنفعي ابقون بزي م يتس ؤولين وه ف المس ة لمختل رحيات المخجل ل المس ن يتجاه َم

دخل الغريب في العراق      . وغيرها لشراء المقاعد التي تضع العراق في مأزق تلك البلدان فالواضح هو استدراج الت
د    الذي يعاني منه العراقيين والمتمثل في التدخل االقليمي في شؤون ه الداخلية الى درجة انه لم يبَق مكون سياسي عن

ة         د الطين بل ا يزي راق، م رات الع اوم بخي ا ويس ى     . اقتراب الحمالت االنتخابية ولم يلجأ الى جهة م ر عل ا يجب ذا م ه
ة   ... اعتماد االجندات المتضاربة التي يرفضها الشعب العراقي بأآمله، مثلما يرفض الطائفية ؟ وبهذه الطرق الملتوي

ق الضرر      راق، وتعمي وب الع والخارجة عن القانون، تتعرض خيرات العراق الى النهب مثل الجزر النفطية في جن
داءات   ل االعت اطق مث ك المن ى سكان تل داء عل ل واالعت ا، ب ميم مياهه ا وتس ة باألطاحة بأنهاره ة العراقي ى البيئ عل

يج في البصرة    المتكررة على ابناء اقلية السود الممارسين للصيد في المياه  ة للخل ا بشكل خاص     . االقليمي ونشير هن
م   ا يجعله ز العنصري بسبب بشرتهم السوداء، م دد من سياسات التميي ل الع ي القلي ون العراق ذا المك اة ه ى معان ال

دى اغلب          ... يعتمدون على طرق بدائية جدا لكسب لقمة العيش  ر ل ق الفق ذه االنتهاآات هي تعمي ع ه لة جمي ومحصِّ
  .عراقية وخاصة النساء واالقلياتالعوائل ال

  نظام اقتصادي مشلول بالتوترات المختلفة 
ان   ين ب وتر       أتب قاق والت ن االنش د م ه للمزي ل ُتعّرض راق، ب لحة الع ي مص ية ال تصب ف اومات السياس ب المس غل

ق اق       السياسي واالجتماعي ى خل ادرة عل م عادل و ادارة ق اء حك نظم   واالقتصادي بعيدا عن امكانية اعادة بن تصاد م
ائم من اقتصاد النظام الشمولي ذو الطابع اليساري          وحر مبني على سياسات نقدية وآليات التعامل تحول النظام الق
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ة    . األشتراآي تحت سيطرة نظام الشخص الواحد، الى اقتصاد السوق تعززه مختلف المؤسسات الرأسمالية والخدمي
ق اال بشمول ان  نهض تنشيط االقتصاد ال يمكن ان يتحق ذي ي ر ال ر لألخي ع مجال اوف ام والخاص م القطاعين الع

ع بحق العمل         . بعملية توفير العمل للعاطلين ع التمت ان القطاع النفطي وحده ال يسمح للجمي ا يتطلب محاوالت    . ف م
المي     ه االعالن الع مختلفة من قبل السلطات في ايجاد فرص عمل اي احترام احد اول حقوق االنسان الذي نص علي

رآات والمصانع الخاصة     لحق اول الش ي متن ل ف وق العم ات س تجيب واحتياج ا يس ل م م زج آ ن ث ان، م وق االنس
ات   . العراقية بما فيها لتنفيذ مشاريع صغيرة بغية انتعاش حرآة قوة البيع والشراء وفير اآللي آما ان صيانة حقوق وت

تثمار الخارجي    الخاصة بواسطة االستثمار وتوسيع مصادر االستثمار لتحديث البنى ا   ة بتشجيع االس   سوف  ،لتحتي
ات     ي ابسط احتياج راق ف ا الع ر اليه ي يفتق ة الت ائل التكنولوجي ام والخاص بأحدث الوس اعين الع ذين القط زوِّد ه ي

ة التصنيع و التسويق       تثمار مبسطاً      . التطوير البنيوي لمستوى المعمل في خدم انون االس ة ق ا اهمي  ومسهالً  من هن
  . نفيذ لجلب اآبر عدد ممكن من المستثمرينلمهام وآليات الت

س            ل المجل ريعات فش ى تش ة ال ة وبحاج ر محقق راقيين غي وق الع ط حق زال ابس ا ت ى ان م د عل تخلص بالتاآي نس
اد تشريعات خاصة     التشريعي في تحقيقها لتصبح قوانين ابتداءًا من شروط العمل الالئق باالنسان المتحضر في ايج

ي        أقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص  باحتساب الخدمة ومنح الح ك بتبن ام وذل املين في القطاع الع سوة بالع
ة حق الع         ة بكفال ة في ازدواج االستقطاعات المطلوب دول المتقدم ذه  . ملين في القطاع الخاص   اآليات وخبرات ال به

يس ة ويقضي ل ين من آاهل الدول ات التعي رة من طلب داد آبي ة اع تم ازال ات سوف ي ام   اآللي ة بشكل ع ى البطال عل
الي  ك مباشرة في       .والبطالة المقنعة بشكل خاص فحسب بل وعلى جزء آبير من الفساد االداري والم ا يساهم ذل آم

  .تجفيف لمنابع االرهاب المسببة في تزعزع أمن مستدام
التعامل  (لمعاصر فيما يخص تحديث المكننة االقتصادية على المستوى الوطني بسياسات البنوك والصرف النقدي ا 

ة ة االلكتروني وك بواسطة البطاق ر البن ارت -عب ارت، ماستر آ زا آ ك ...)في ة لتحري ائل الحديث ن الوس ا م ، وغيره
ة ورخاء      ه العيش بكرام االرصدة بتقنيات حديثة ومتطورة ينتظرها العراقي، شأنه شأن اي انسان في بلد غني يمكن

ه          معتمدا على موارد ومصادر بلده واستقراره ف أمين حيات ة وت ى الطمأنين ك الخدمات تساعده عل ه تل وفر ل ي نظام ي
  ... مما يؤدي الى الحد من الهجرة

ع         أن يتمت رح للعراقي ب دا ال تف ة ج د خفي م تع دان الجوار        أما المؤسف جدا هو وجود ايادي ل ا بل ده، منه رات بل بخي
مساومات مقابل دعم سياسي ومالي للحصول على يعززون اخضاع ارادة الساحة السياسية العراقية اليهم عبر  ممَّن

  .ال انسجام سياسي واداري بين مختلف المتصارعين على السلطة في العراق نتيجتها ،مستغلةنتائج انتخابات 
ى               اة و بحاجة ماسة ال ر معاف ات خاصة، غي وق االقلي ة، وحق وق االنسان عام ة حق ى ان حال نختتم بتاآيدنا عل

ل   االصيلة التي  حقوق الباعادة بناء نظام جديد لحماية وصيانة الحقوق االساسية آ احترام وصيانة متواصلتين ال تقب
ا  ى             . التجزئة وال التصرف به ائمين عل ع مستويات الق ى جمي اط عمل المسؤولين عل ة وأنم ر ثقاف ذا يتطلب تغيي وه

ع مس      ،وخاصة السلطتين التشريعية والقضائية  التنفيذية السلطة  ا تق ه عليهم يما الن ذ    ؤولية س ة التنفي التشريع ومراقب
  .يانة الكرامة البشرية في العراقالوضعية مع اللوائح الدولية بغية احترام وصلمدى تكييف القوانين 

ر         راق، بتغيي ى أرض الع وق آل انسان عل رام حق نوصي آحل حقيقي العادة ترميم في عملية البناء ألجل احت
    .أروقة االدارة بشكل مباشر في الساحة السياسية الذي سوف يعكس فيجذري 

  .واهللا في عون العراقيين
  

  
  منظمة حمورابي لحقوق االنسان 


