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إنطالقاً من المسؤولیة التي تضطلع بھا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان في رصد و     
توثیق  و اإلبالغ عن االنتھاكات الصارخة التي یتعرض لھا العراقیون وبشكل خاص 

قلیات، و في إطار حرصھا على إصدار تقاریر سنویة بھذا الشأن، یھم حمورابي أن تضع اال
أمامكم ھذا التقریر السنوي لنقل ما وثقتھ من معلومات عن واقع تلك االنتھاكات خالل عام 

2014 .  

إذا كان ال بد من بدایة للتشخیص، نقول إن ما جرى من انتھاكات  والعنف الممنھج خالل     
 - مسیحیون - كان األشد قسوة و األخطر و شمل كل األقلیات العراقیة (ایزیدیون 2014عام 
  كاكائیون وغیرھم ). -تركمان - شبك

كما امتدت ھذه االنتھاكات والجرائم إلى مكونات عراقیة أخرى ولكن بنسب متباینة      
غیر إنھا اشتدت ونتائج مختلفة. ولقد أصابت جمیع ھذه االنتھاكات عموم المناطق العراقیة 

بصورة الفتة في محافظات نینوى و االنبار و صالح الدین و كركوك و دیالى في النصف 
بعد سیطرة المجامیع اإلرھابیة الداعشیة على مدینة الموصل یوم  2014الثاني من عام 

ثم سیطرتھا على  تلعفر وسنجار و وزمار وبخدیدا(قرقوش) وكرملیس  10/6/2014
بحزاني و تلكیف و تللسقف و باطنایا وبازوایا و تكریت  وامتداد  وبرطلة وبعشیقة و

  السیطرة  الى بلدات و قرى أخرى من سھل نینوى .

إن مقتضیات الدقة في التشخیص تتطلب أن نشیر إلى تلك االنتھاكات واالبادات الجماعیة     
  ت اآلتیة :وأعمال التطھیر العرقي  التي ھي جرائم ضد االنسانیة من خالل التفصیال

عملیات قتل و إبادة جماعیة  2014لقد شھد عام  -:الجماعیة جرائم القتل و اإلبادة  -1
متنوعة كان من أفظعھا ما جرى لمنتسبي قاعدة سبایكر العسكریة و كذلك ما ارتكبھ 

معتقلین في تلعفر و سنجار و زمار و بلدات و قرى الاإلرھابیون أیضا في جمع العدید من 
 بالرصاص في مشاھد فظیعة تقشعر لھا األبدان أخرى ورمیھم 

 

  
  ابشع انواع الجرائم التي مارستھا داعش باسم هللا ضد العراقیین منمذبحة سبایكر 
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كما إن من عملیات القتل التي مارستھا المجامیع اإلرھابیة الداعشیة، ما تعرض لھ 
و فھد و العبید و شمر من مواطنون و مواطنات و أطفال من قبائل الجبور و البو نمر و الب

عملیات إبادة بعد سیطرة تلك المجامیع الوحشیة على قراھم في محافظات االنبار و صالح 
، و رغم عدم وجود  وما حصل لألیزیدیین في قریة كوجو الدین و دیالى و نینوى

إحصاءات دقیقة عن عملیات القتل فان التقدیرات تصل إلى أن عدد المغدورین العراقیین 
) شھید بینھم ضحایا قاعدة سبایكر و الصقالویة. وقد رصدت  5000یجة ذلك تجاوز (نت

  منظمة حمورابي اعتداءات وانتھاكات واعمال قتل واختطاف مختلفة وفیما یلي التفاصیل :  
  بقتل المواطن المسیحي (لیث ھادي 2014كانون الثاني29قام مسلحون مجھولون بتاریخ ،

حلھ الكائن في صناعة الكرامة بالموصل لرفضھ صنع كاتم في م 1957بھنام) موالید 
للصوت لمسدساتھم خاصة انھ صاحب معمل للخراطة (تورنجي)، وھو من اھالي الموصل 

 سنة. 16ومتزوج ولھ ولد واحد عمره 
  قام ارھابي یرتدي حزاماً ناسفاً بتفجیر نفسھ في مطعم الزرزور في 2014شباط  5بتاریخ ،

) شخصاً وجرح 20، وقد اسفرت العملیة ھذه عن قتل أكثر من (كرادة مریم ببغداد
العشرات، وقد تأكد لدى المنظمة بأن المواطن (عالء أمیر حسو) مسیحي من اھالي 

، وأصیب المواطن (سالم اسرائیل)  1988بخدیدا(قرقوش)، توفي في الحادث وھو موالید 
المطعم اعاله متاثرا بجروحھ  بجروح خطیرة، وكذلك تأكد لدى المنظمة أیضاً وفاة صاحب

 جراء الحادث المذكور.
  رصدت حمورابي حاالت قتل ضد أیزیدیین في ربیعة  والبعاج 2014/ أیار /2بتاریخ ،

ومناطق أخرى جنوب سنجار من قبل مجموعات إرھابیة مرتبطة بالقاعدة وبداعش، فقد قتل 
متزوج ولھ عدة أطفال وھو من في ربیعة  كل من المواطنین االیزیدیین ( قري ألیاس قري) 

مجمع حطین، و( خضر الیاس قاسم) متزوج ولھ عدة أطفال وھو من مجمع الجزیرة ، حیث 
كانا یعمالن كفالحین في ربیعة، فقد تم إیقافھم في طریق عودتھم الى مناطقھم، وتم تنزیلھم 

یدیاً قتل قبل من سیارتھم وإطالق النار علیھم، كما افادت مصادر حمورابي أن شرطیاً ایز
 ذلك قرب مركز إنتخابي في منطقة البعاج جنوب سنجار.

 استھدف مسلحون مجمع للنازحین من الشبك قرب بلدة الموفقیة بسیارتین  6/6/2014بتاریخ
) منھم من الشبك، كما أدى الحادث إلى 5) اشخاص (6مفخختین، اسفر الحادث عن قتل(

 من الدور السكنیة.) شخصاً، وأیضاً تم تھدیم عددا 40إصابة (
  قام المسلحون بخطف و قتل عشرات  من االیزیدیین في الموصل و تكریت و جبل حمرین

، قسماً منھم كانوا سجناء أو جنوداً في المناطق  2014من شھر حزیران 12و  10في یوم 
بأن كل من المواطنین دخیل رمو خدیدة   10/6/2014الحدودیة، وقد وثقت المنظمة بتاریخ 

 و قاسم سلیمان اختفیا في الموصل ولم تتمكن المنظمة من معرفة مصیرھما .وشیب
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 10/6/2014كما تجھل المنظمة مصیر ثالث مواطنین أیزیدیین أختطفوا في تكریت یوم 
وھم كل من مراد حسین مجك ومراد خلف قاسم ومروان خدر عمر،  وسجلت المنظمة 

نطقة حمرین وھم كل من فاضل حسین خلف أسماء ثالثة أیزیدیین اخرین تم إختطافھم في م
حتى ودرویش حمو ألیاس وشفان سعدو كنجي. ولم تتمكن المنظمة من معرفة مصیرھم 

االن، ومن المعلومات التي توفرت لحمورابي اختطاف وإختفاء وإحتجاز عدد من المسیحیین 
جاكلین  ( رنا بھنام عیسو وزوجھا ضیاء شموعي، وعمار صباح عبدو، والكاكائیین منھم

، نادر وأختھا جمبدالیاس ھكلة، ولید بولص أینا، سالم أیشوع ككا، جاندارك أیوكا جبو جمیل 
، حربي عبد ثیر بحودي كوركیس بلو وأخیھ ھیثم، انجیب طوبیا شموني، طارق شعیا دردر

  ، فرج قاقو سقط، خالد مقدسي حسو).كیخوا، فاضل متي سوني وأبنھ فرج بولص
  )  .1ت نرجوا مراجعة جدول رقم (للمزید من التفصیال

  )1جدول رقم (
أیزیدیون ومسیحیون وشبك وكاكائیون ال یعرف مصیرھم اختفوا بعد اجتیاح داعش الموصل وتكریت وسنجار ومدن 

  وبلدات وقرى سھل نینوى 

نوع  االسم ت
 االنتھاك

 التاریخ المكون  المكان

 10/6/2014 أیزیدي تكریت اختطاف مراد حسین مجك 1
 10/6/2014 ایزیدي تكریت اختطاف مراد خلف قاسم 2
 10/6/2014 أیزیدي تكریت اختطاف مروان خدر عمر 3
 10/6/2014 أیزیدي الموصل اختطاف دخیل رمو خدیدة 4
 10/6/2014 ایزیدي الموصل اختطاف شیبو قاسم سلیمان 5
 12/6/2014 ایزیدي جبل حمرین اختطاف فاضل حسین خلف 6
 12/6/2014 أیزیدي جبل حمرین اختطاف الیاس درویش حمو 7
 12/6/2014 ایزیدي جبل حمرین اختطاف شفان سعدو كنجي 8
 2014تموز/ كاكائي بالوات/ الحمدانیة اختطاف حسن محمد جاسم  9

 7/8/2014 مسیحیة قرقوش -بخدیدا احتجاز رنا بھنام عبوش عیسو 10
 7/8/2014 یحيمس قرقوش -بخدیدا احتجاز ضیاء متي شموعي 11

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز جاكلین الیاس ھكلة 12

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز عمار صباح عبدو 13

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز ولید بولص أینا  14

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز سالم أیشوع ككا 15

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا حتجازا فرج قاقو سقط  16

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز أثیر بحودي كوركیس بلو 17

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز ھیثم بحودي كوركیس بلو 18

 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز فاضل  متي   سوني 19
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 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز فرج  فاضل  متي سوني   20
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز أنیس أیلیا فرنسوا 21
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز نادر نجیب طوبیا  22
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز خالد   مقدسي حسو 23
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز حربي عبد بولص كیخوا 24
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز جاندارك ایوكا جبو جمیل 25
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز جمبد أیوكا جبو جمیل  26
 7/8/2014 مسیحي قرقوش -بخدیدا احتجاز طارق شعیا دردر 27

  من الجرائم التي تابعتھا منظمة حمورابي بإھتمام، جریمة سبایكر التي ارتكبتھا
شاب عراقي  1700امیع اإلرھابیة الداعشیة، والتي راح فیھا ضحایا بحدود المج

من مختلف االنتماءات ، إذ كانوا یتلقون تدریبات عسكریة في قاعدة سبایكر 
العسكریة القریبة من تكریت، وقد تم قتلھم بطریقة بعیدة عن كل أعراف الحرب، 

قدم منفذو ھذه الجریمة إلى وترى حمورابي إنطالقاً من مسؤولیتھا الحقوقیة أن ی
 العدالة بأسرع وقت ممكن، على إعتبارھا جریمة إبادة جماعیة بشعة. 

 ) شخصا في قرى كبة 30قام المسلحون بالھجوم على قریتي تركمانیة و شبكیة، حیث قتل (
المراكز  نساء، و تم تفجیر الحسینیات و 5و شریخان التابعتین لقضاء تلكیف و اختطاف 

ھا، وتم التعرض أیضا إلى قریة الشمسیات التي اغلبھا من التركمان الشیعة و الدینیة فی
. ولم یتسن  21/6/2014شخص بتاریخ  25القریبة من ناحیة نمرود حیث تم اختطاف 

  للمنظمة معرفة مصیرھم لحد لحظة اعداد التقریر.
 ذ احتاللھما في لقد تعرضت مدینة سنجار والبلدات التابعة لھا ألبشع أنواع االنتھاكات من

ایزیدي و نتیجة الضغط  500تمثلت بقتل أكثر من  2014األسبوع األول من شھر آب 
) شخص ابتداءا من یوم  350000العسكري للمسلحین اإلرھابیین اضطر أكثر من (

طفال  70إلى النزوح باتجاه دھوك والى سفح جبل سنجار حیث مات أكثر من  3/8/2014
و عشرات من المسنین من الرجال و النساء، بعد ان انقطعت بھم  من الرضع في الیوم األول

 السبل و لوال إلقاء المعونات الغذائیة علیھم من الجو لمات أكثرھم .
  سجلت األوضاع االجتماعیة في سنجار وزمار وتلعفر في االسبوع االول إلجتیاح داعش لھا

شخص من الرجال والنساء الى  5000نوفاة العدید من االطفال والنساء بینما تم اقتیاد أكثر م
معسكرات ومعتقالت مختلفة، فصل فیھا الرجال عن النساء وكذلك تم عزل الفتیات غیر 

) 2000المتزوجات عن المتزوجات ووضع االطفال في اماكن منفصلة. وسیقت اكثر من (
السوریة  فتاة وأمرأة بما یعرف بالسبي و تم بیع بعضھن في الموصل و كذلك في مدینة الرقة

 و تزویج أخریات إلى مسلحین.
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  أفاد شھود عیان  بقیام العمید سفر ( قائد قوات البیشمركة في تلكیف) بإطالق النار على
من   3/8/2014 یوم تللسقف بلدة أھالي من) جبرائیل جمیل عمار( المواطن المسیحي 

عاً مع مجموعة من بندقیتھ وأصابھ في فخذه االیمن، عندما  كان  المواطن عماریقف متطو
شباب البلدة في سیطرة تللسقف لحمایة البلدة من دخول داعش، إال أنھ تعرض الى االھانة 
بالكالم السيء والضرب المبرح من قبل عناصر حمایة العمید سفر بسبب توجیھ التھم 

ذین والمسؤولیة الیھ بالسماح الھالي البلدة بالخروج والھرب منھا وعدم منعھ اھالي البلدة ال
 انتابھم الفزع والخوف من قدوم داعش الیھم من مغادرتھا. 

  تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان إقدام المسلحین االرھابیین من داعش على قتل
،و التي تقع في الجنوب الشرقي من  3/8/2014أیزیدي في قریة كوجو یوم  250أكثر من 

وضعوھم أمام خیارین إما إشھار اإلسالم  أو سنجار، بعد أن تمت محاصرة القریة عدة أیام و
إمرأة أیزیدیة من القریة بإتجاه تلعفر  100القتل، وحسب المعلومات نفسھا تم نقل أكثر من 

 وھناك تم عرضھن  للبیع كسبایا.
  الى قصف  6/8/2014تعرضت مدینة بخدیدا (قرقوش) في الساعة الثامنة صباحا من یوم

صف الى استشھاد اطفال اثنین وفتاة  و ھم كل من (دیفید ادیب بقذائف الھاون و قد ادى الق
انعام یشوع بولس/ العمر  -سنوات 9میالد مازن الیاس/ العمر  -الیاس /العمر خمس سنوات

 سنوات. 6سنة) كما جرح الطفل انس مازن و عمره  38
 د یوحنا أفاد شھود عیان لمنظمتنا بتعرض كل من الشقیقین ( رامي یوحنا مجید شیتو ومجی

مجید شیتو ) الى وابل من الرصاص من قبل العناصر االمنیة لالسایش و البیشمركة في 
، عندما كانا یحاوالن عبور  7/8/2014اربیل یوم  - سیطرة الخازرعلى طریق موصل

السیطرة مع العدید من اھالي الحمدانیة وھم ھاربین من داعش مما ادى الى اصابتھما 
ا من ضمنھا الراس والصدر والبطن، وقد نقال الى مستشفى بأصابات خطیرة في جسدھم

فارق رامي الحیاة بسبب اصابتھ البالغة في  8/8/2014الطواريء في اربیل، وفي یوم 
رأسھ وشفاء شقیقھ مجید، ویذكر أن رامي ھو منتسب للشرطة المحلیة لمدیریة شرطة 

بتھ وبعد شھرین من الحمدانیة وھو متزوج ولدیھ طفل وكانت زوجتھ حامل عند اصا
 اخر. لھ طفالً  تاستشھاده ولد

  إلى إطالق نار من مسلحي داعش  أثناء  7/8/2014تعرض المواطن لؤي بھنن طوبیا یوم
رجوعھ من دھوك الى بعشیقة و من ثم الى قرقوش و نقل بعد ساعات الى المستشفى و ھو 

 وم یعاني االن شلال في ذراعھ الیسرى، كما فقدت سیارتھ اثر الھج
  من النازحین االیزیدیین  10أفادت مصادر موثوقة لحمورابي أن حرس الحدود األتراك قتلوا

، من الذین تجمعوا في أحدى النقاط الحدودیة بین العراق وتركیا ، وكانوا  12/8/2014یوم 
یطالبون بالسماح لھم في دخول االراضي التركیة لحمایة أنفسھم من ھجمات المسلحین 
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وعدم رغبتھم في البقاء في بلدھم العراق خشیة من الفظائع األخرى التي ترتكب االرھابیین 
  بحقھم

  بأن مسلحي داعش اقتادوا اكثر من عشرین  22/8/2014أفادت مصادر حمورابي یوم
بخدیدا) في الموصل ، وبین الذین تم اقتیادھم  -شخصاً من مركز قضاء الحمدانیة ( قرقوش

 بنات باكرات .
  خالل االیام االولى إلجتیاح غزو داعش لھا نقل جثث بسیارات مكشوفة و شھدت الموصل

یبدو إن ھناك عملیات تصفیة جسدیة لبعض أھالي الموصل و ھناك احتمال كبیر بوجود 
 مقابر جماعیة بدا المسلحون إقامتھا للخالص من جثث المواطنین الذین یتم قتلھم عمدا .

 / صادر حمورابي بأن تنظیم داعش أثناء تحقیقھ في الموصل ، افادت م 2014في حزیران
قام بقتل المختجزیم من مع المحتجزین في سجن بادوش والمعتقالت االخرى في الموصل، 

الشیعة والمسیحیین واالیزیدیین، وقد تأكد لدى حمورابي إرتكاب ھذا التنظیم ھذه االعمال 
د سلیمان برو، خلف الیاس ( حمو اسماعیل حسین ھومو، ازااالجرامیة ضد المعتقلین وھم 

 داود، زیدان عزت قولو نمر، فالح  خلف علي ، صباح خلف، خلف سعید عبد علي ) .
  تفید المعلومات التي ترد الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان أن الطفلة كرستین عزو عبادة

 التزال في أیدي 22/8/2014التي إنتزعھا االرھابیون من حضن أمھا عائدة حنا في 
الخاطفین دون أن یسمحوا ألھلھا التحدث معھا، علماً أن المعلومات الواردة للمنظمة تؤكد 

 على أنھا في الموصل وخاطفھا ھو من أھالي الموصل. 
                                      

  
  الطفلة كرستین التي اختطفت من حضن امھا وھي في الثالثة من عمرھا

 
 دة في صفوف النازحین خصوصا بین النازحین الذین تقطعت بھم سجلت حاالت انتحار عدی

السبل في مناطق نائیة و یفتقدون ألبسط الخدمات الحیاتیة الیومیة و قد تأكد لمنظمة 
و  30/8/2014منطقة دیرابون یوم -حمورابي انتحار احد االیزیدیین النازحین في زاخو

 یدعى(نایف حجي خلیل) .
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 مجمع في ایزیدیة قرى على 20/10/2014 یوم صباح نالمسلحو اإلرھابیون سیطر 
 وردت التي المعلومات حسب و شلو باب و بارا قریتي كذلك و القادسیة مجمع و الیرموك

 و القرى ھذه سكان ضد الشنیعة األعمال من الكثیر ارتكبوا اإلرھابیین إن حمورابي إلى
 من ثالثة قتلوا كما ادین)،(ام معبد ھو و احدھا فجروا و االیزیدیین مزارات احتلوا

 مستخدمین في ھجومھم المدرعات. شیشون حواس اسمھ احدھم االیزیدیین

      
  اطفال ایزیدیین و وحشیة داعش

  سیدة وفتاة ایزیدیتین بعد حسب معلومات موثقة تلقتھا حمورابي، إنتحرت
نھما تعرضتا إلى جبل سنجار و قد أبلغتا المحاصرین في الجبل قبل انتحارھما أ وصولھما

لالغتصاب عدة مرات على ید اإلرھابیین المسلحین أثناء احتجازھما في إحدى األماكن انھما 
 "ال یطیقا الحیاة بعد الذي جرى لھما ".

  لقد تأكد إن المسلحین اإلرھابیین قتلوا في الموصل المحامیتان نجالء العمري و سمیرة
ت لدى حمورابي عن إقدام المسلحین على النعماني و كذلك زینة یونس، كما توفرت معلوما

 قتل نساء أخریات.
كما تم تصفیة عدد من القضاة في الموصل، منھم القاضیة ابتھال محمد یونس  الحیالي  

وتم قتلھا كونھا قاضیة، وأستھدفت القاضیة  24/9/2014ھاجمھا مسلحون في منزلھا في 
اموا بقتل شقیقتھا منائل وھي معلمة كانت میادة حازم  من قبل مسلحین في منزلھا ، إال أنھم ق

في زیارة لبیت شقیقتھا ظناً منھم أنھم إستھدفوا القاضیة میادة بالقتل حیث توفت منائل عن 
 25/6/2014شقیقتھا . وكذلك رصدت حمورابي إختطاف القاضي محمد حمادي شیت في 

ن، وأختفى أیضاً تم إعتقالھ من داره من قبل مسلحین من داعش والیعرف مصیره حتى األ
والقاضي  14/8/2014القاضي عبدالطیف اسماعیل أحمد الذي أعتقل من زمر داعش في 

.  وتأكد لحمورابي أن جمیع 19/9/2014عبد نامس محمد بعد اعتقالھ من قبل داعش في 
 .القانونیین ھم من الطائفة السنیةھؤالء 
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  النازحة  من  العوائل ىكانت لجأت إلیھ إحد بناء ھیكل سقط 4/9/2014بتاریخ
  . أعضاءھا من عدد جرح و األسرة رب بوفاة الھیكل سقوط تسبب زاخو، و االیزیدیین في

النازحون والمھجرون قسراً نتیجة االعمال االرھابیة من جراء غزو  -2
 -:داعش المتطرف للمدن والبلدات العراقیة 

زالت الكتلة األكبر منھم في لقد وصل عدد ھؤالء النازحین إلى أكثر من ملیوني مواطن ما 
محافظتي دھوك و اربیل و ھم یتواجدون في مخیمات ال تتوفر فیھا ابسط شروط الحیاة 
الیومیة حیث تتعرض حیاتھم إلى المزید من االنتھاكات المرتبطة بتفاقم حاجاتھم إلى 

م السكن الالئق و الخدمات العامة، وقد تابعت منظمة حمورابي أوضاعھم ورصدت أعدادھ
  .في المناطق التي یتواجدون فیھا 

 120الف نازح،  200وحسب معلومات حمورابي إن عدد نازحي المسیحیین وصل الى  
الف منھم مسجل في إقلیم كردستان العراق، واألعداد الباقیة توزعت الى مدن عراقیة 

) الف شخص 55-50أخرى مثل بغداد  وكركوك والبصرة وغیرھا ، وھناك أكثر من (
ین الى دول الجوار االقلیمي مثل  تركیا واالردن ولبنان وكذلك مصر، حیث تقدر موزع

) 18000المنظمة بأن عدد النازحین والمھجرین من المسیحیین بلغ عددھم في االردن ( 
) 150، وفي مصر(شخص )2500وفي تركیا (  شخص) 7200شخص وفي لبنان ( 

یركا واسترالیا وغیرھا.  وعلمت شخصا وقد وصلت أعداد كبیرة منھم الى أوربا وأم
  . ) عائلة200منظمة حمورابي أن عدد العوائل التي وصلت الى فرنسا ھو بحدود(

  ).2(ینظر جدول رقم 

) توزیع النازحین والمھجرین المسیحیین في محافظات العراق والدول اإلقلیمیة وفرنسا بعد  2جدول رقم (
  2014نھایة   حزیران لغایة10

عدد  فظةالمحا الدولة ت
 األشخاص

 المالحظات 

 عائلة موزعة على مركز واقضیھ ونواحي اربیل 12000 60000 أربیل   1

 عائلة موزعة بین مركز دھوك وقرى وقصبات أقضیتھا  5600 23000 دھوك   2

في مركز السلیمانیة والباقي موجودون في قضاء كویسنجق   285عائلة، منھم  485 2030 السلیمانیة   3
 ة ارموطةوبلد

   1000 بغداد   4
البصرة وبقیة    5

 محافظات الجنوب
 یتوزعون في مدن البصرة وبابل  والناصریة والدیوانیة وغیرھا. 800

   2500   تركیا 6
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یتوزعون في بیروت وباقي المدن اللبنانیة، ویمثلون جمیع الطوائف المسیحیة بنسب  7200   لبنان 7
 متباینة .

شخص منھم سبق وان كانوا  10000یتوزعون بین مدینة عمان وباقي المدن، ومنھم  18000   األردن 8
 . 2014الجئین في األردن قبل أحداث الموصل / حزیران 

   150   مصر 9

 6معلومات المنظمة بان عدد العوائل المسیحیة  التي وصلت الموصل فرنسا خالل 1000   فرنسا 10
 ) عائلة 200( 2014اشھر االخیرة من عام 

   115760 المجموع
)  : ھذه األرقام ال تمثل جمیع النازحین الذین غادروا مدنھم وبلداتھم وقراھم، مقارنة بعدد 1مالحظة (

  نفوس ھذه المناطق.

) :  لم یتسَن للمنظمة إحصاء أعداد الذین وصلوا إلى الدول األوربیة وأسترالیا ولوالیات المتحدة 2مالحظة (
 األمریكیة.

الف)  400تقدر المنظمة أعداد النازحین والمھجرین االیزیدیین الذین شردتھم داعش ب(و 
شخص نزحوا من سنجار وبعشیقة وبلدات أخرى الى محافظة دھوك وضواحیھا واربیل 
والسلیمانیة، و كذلك الى تركیا وسوریا وجورجیا، و ما یزال االالف منھم تحت الخیم 

لم ترتقي الخدمة فیھا الى المستوى الالئق المطلوب  واالبنیة غیر المكتملة ومجمعات
) أالف شخص في جبل سنجار  7000إلحترام الكرامة االنسانیة ، والیزال أكثر من (

یعیشون في حالة إنسانیة مزریة بسبب قلة وصول المساعدات االنسانیة الیھم، ویعاني 
وخاصة الشیوخ واالطفال أعداد كبیرة منھم من االمراض بسبب إنعدام الرعایة الصحیة، 

  والرضع .
وقد رصدت المنظمة أیضاً أوضاع النازحین من الشبك والكاكائین والتركمان الذین نزحوا  

من قرى وقصبات سھل نینوى التي تقع في شرق والشمال الشرقي لمدینة الموصل 
عدد وتحدیداً في قضائي الحمدانیة وتلكیف وناحیتي برطلة وبعشیقة، حیث تقدر المنظمة 

الف شخص، وتعرضت قراھم الى االجتیاح  وحسب تقدیر  150الشبك النازحین بأكثر من 
شخص من الشبك مفقود الیعرف مصیرھم، وأفاد نازحون  250المنظمة بأن ھناك أكثر من 

منھم  تم قتلھم في مناطق الحاوي وقرى السالمیة  50التقتھم المنظمة بأن أكثر من 
) شخص من التركمان  إختفوا في 55تأكد للمنظمة إن (والشمسیات وكوكجلي،  وكما 

داعش. كما تم اختطاف وقتل العدید من الكاكائیین  سھل نینوى التي إجتاحتھا مناطق
وتشریدھم من مناطقھم في سھل نینوى، وقد دونت المنظمة تفاصیل كثیرة في ما یلي 

  بعضاً منھا .
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 الجرعة على موعد على )میخا زیا سعاد(  المریضة كانت ، 29/6/2014 یوم 
 سرطان بمرض مصابة لكونھا الموصل، في النووي والطب االورام مستشفى في الكیمیاویة

 داعش مسلحي من مجموعة منعتھم حیث) داود أوراھا زھیر(  زوجھا برفقة وكانت الثدي،
. یرجعوا لم إذا بالقتل ھددو بالعكس بل معھم، التوسالت تنفع ولم العالج ألخذ الوصول من

 إستالم لغرض أعاله المستشفى لمراجعة إتصاالً  تلقیھم عند أخرى مرة معھم الحالة وتكررت
 استالمھ وعند المعوقین، للمرضى االنسانیة المنظمات إحدى بھ تبرعت والتي المعوقیین
 على وأجبرتھم داعش من تعرضت لھم مجموعة مسلحة أخرى المنزل الى والعودة للكرسي

 السید واشار ،) مسیحیین(  نصارى  أنھم بذریعة منھ المستلم لمكانا الى الكرسي إعادة
 أثنین وأن الثالث من الموصل، الجسر طرفي على حصلت الواقعتین ھاتین أوراھا الى ان

 توفیت المریضة أن علماً . الفصحى بالعربیة یتحدثون وكانوا مقنعین یكونوا لم المسلحین من
 . 14/7/2014 بتاریخ

  اإلرھابیون في وضع إشارات لعزل دور األقلیات من مسیحیین و قام المسلحون
إذ كانوا یضعون حرف (ن) على الدار بمعنى  16/7/2014شبك و آخرین ابتداءا من یوم 

إن ساكنھا نصراني (للداللة على ان صاحب البیت مسیحي و ھو مصطلح استخدم قبل 
ھذا) او حرف (ر) بمعنى ساكنھا من مجيء االسالم و تبناه المسلمین في ادبیاتھم الى یومنا 

 الرافضة اي الشیعة و مؤلفھا االرھابیین الداعشیین.
 
  عائلة مسیحیة نازحة من الموصل إلى مناطق سھل نینوى و  1500وصول أكثر من

بعد ان وصفھم االرھابیون  2014تموز /  18و / 17و  16اربیل و دھوك خالل االیام 
وھي التحول الى االسالم او الجزیة او مغادرة المدینة الدواعش امام ثالث خیارات صعبة 

بدون وثائق واموال ومقتنیات ثمینة ، حیث تم  إھانتھم وتسلیبھم على ید االرھابیین من كل 
المستمسكات و األموال التي حملوھا معھم. حیث افادت الشقیقات الثالثة ھناء جرجیس 

ي لحقوق االنسان بأنھ تم تسلیبھم في سلمان وشقیقتھا أدیبة وسھیلة إلى منظمة حموراب
الموصل على ید نقطة تفتیش من إرھابي داعش عندما كن یغادرن الموصل یوم 

) ملیون دینارعراقي مع حلي ذھبیة 50الساعة الواحدة ظھراً،  قد تم تسلیبھن ( 18/7/2014
 یقدر وزنھا بكیلو غرام  واحد.

ضمن حي نركال في الموصل  2م 870ساحتھ وأكدت الشقیقات الثالث أن ھناء تمتلك داراً م
ضمن حي الوحدة في الموصل وشقیقتھا سھیلة  2م644وشقیقتھا أدیبة لھا منزالً مساحتھ 

وكذلك شقیقھن رامز لھ أرض خاصة  2م337تمتلك بیتاً في حي السكر بالموصل مساحتھ 
) على أنھا بحي الجامعة وقد تم مصادرة ھذه العقارات االربعة ووسمت أبوابھا بحرف(ن

  أمالك نصارى وأصبحت من أمالك ((الدولة االسالمیة)).
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االموال  حجمالحاالت و مئاتحیث یتضمن  ) 3( ینظر جدول رقم لمزید من التفاصیل التسلیب 
 والمقتنیات المسروقة.

  تعرض سكان قضائي 10/6/2014بعد الغزو الداعشي لمدینة الموصل یوم ،
بلدات التابعة لھما الى جرائم وانتھاكات تمثلت في قطع الحمدانیة وتلكیف والنواحي وال

خدمات الماء والكھرباء عنھا بعد سیطرة المسلحین على موقعي مصادر اسالة الماء المغذیة 
لمناطق سھل نینوى في الرشیدیة والسالمیة حیث أخذ المسلحون االرھابیون یتحكمون بھاتین 

عن تلك المناطق لساعات طویلة وان ماكان یصل الخدمتین. وكذلك تم قطع التیار الكھربائي 
 من الكھرباء ال یتعدى ساعة واحدة بالیوم .

  من خالل زیارات حمورابي لمخیمات النازحین الحظت ان الیأس یخیم على األغلبیة
العظمى من المكون االیزیدي و یلحون على اإلسراع في إنقاذھم مما ھم فیھ بفتح الھجرة لھم 

ب معلومات متكررة إن ھذه األغلبیة من االیزیدیین تشعر بأنھ ال توجد خارج البالد و حس
أي قوة ممكنة لحمایتھم و إن كارثة محتملة أخرى قد تحصل لھم بعد سنوات حتى لو تم 

 تامین مالذ امن لھم في البالد أالن.
  رصدت حمورابي في االیام االولى لنزوح المسیحیین من مناطق سھل نینوى

أماكن إلیواء النازحین بعد أن امتألت القرى وقاعات الكنائس والمراكز  عدم وجودفوجدت 
 األحراشالكثیر من العوائل تفترش  اخذت و ھكذا مكتملة،الاالجتماعیة واألبنیة غیر 

 .ةواالجتماعی ةاألخالقی یات الصحیة وعلى المستو و قد تسبب ذلك بحاالت فردیةوالحدائق، 

 

  حمورابي عدد النازحین الذین غادروا مناطق  قدرت منظمة 7/8/2014بتاریخ
بخدیدا(قرقوش) و تلكیف وبرطلة وكرملیس وبعشیقة وبحزاني  والبلدات االخرى في سھل 

ألف نسمة توزعوا في محافظات اإلقلیم، اربیل  200نینوى التابعة لھذین القضائین، أكثر من 
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الخلیل الحدودي على أمل مغادرة و دھوك و السلیمانیة ، كما تدفق بعضھم على منفذ إبراھیم 
 بالدھم.

  استمرار النزوح ألیزیدیین و مسیحیین سوریین في  2014تابعت المنظمة في أب
المناطق القریبة من الحدود مع العراق و ھم یحاولون اجتیاز الحدود التركیة. فقد تفقدت 

د ، والتي توزعت )عائلة من الالجئین السوریین من االشوریین واالكرا 60المنظمة احوال( 
في اربیل و دھوك و بعض القرى المسیحیة و اطلعت على احوالھم و قدمت لھم مساعدات 
انسانیة و خاصة للنساء و االطفال و شخصت المنظمة بانھم كانوا بحاجة ماسة للدعم و 
الرعایة خاصة النازحین المقیمین في دھوك وقرى باختمي جنوب غرب دھوك و بادرش 

 یشخابور شمال غرب دھوك .قرب سرسنك و ف

 الیھا لجأت التي االقلیمیة الدول في للنازحین كبیرة رصدت حمورابي وجود معاناة 
 من الغذائیة المساعدات في النقص من أوضاع سیئة تعاني وھي وتركیا، ولبنان االردن في

أخر،  حیث إن مكاتب المفوضیة  جانب وطول فترة انتظارھم في دول الجوار من جانب،
سامیة لشؤون الالجئین التابعة لألمم المتحدة، وبسبب الزخم الكبیر لطالبي اللجوء، تقوم ال

بإعطائھم مواعید مقابالت بعیدة باالضافة الى إجراءات المفوضیة الروتینیة الطویلة 
قلیلة،  العمل فرص إن كما والمعقدة، ما یھبط أمال الالجئین في التوطین في االبلدان االخرى.

 االقتصادیة واالزمات وارداتھا ضعف بسبب  البلدان، ھذه بعض اً معدومة فيبل أحیان
 االمراض من للكثیر فریسة من الالجئین العراقیین،  تجعل الیھا، تدفق الالجئین وكثرة

 .المنظمة  االجرامیة العصابات قبل لالستغالل من سھلة وضحیة المجتمعیة

  في  عدد من المجمعات التي زارتھا، رصدت المنظمة أوضاع النازحین  االیزیدیین
 یعاني زاخو قضاء لمركز المتاخمة كبر تل قریة في االیزیدیین للنازحین مجمع زال إذ ما

 لم ھیاكل في یسكنون النازحین من الكثیر و الیومیة الحیاة مستلزمات كل في حاد تدھور من
 طالبت أن حمورابي ةلمنظم سبق قد و الماء و الكھرباء خدمات فیھا تتوفر ال و تكتمل

 علماً أن استجابة أي تلق لم و لھا، سابق تقریر في النازحین ھؤالء إلغاثة السریع بالتدخل
 و األوبئة بعض انتشار احتماالت ھناك و األطفال و النساء من الكثیر یضم النازحین مجمع

 من أكثر المجمع ھذا ویضم األمطار سقوط و الحرارة درجات انخفاض نتیجة اإلمراض
 إصالح اجل ، كما اطلقت حمورابي نداءات متكررة ألكثر من جھة من نازح ایزیدي 5000

 المعنیة للجھات مناشدات حمورابي منظمة تلقت و السلیمانیة في عربد مخیم في األوضاع
 النازحین . سالمة یضمن بما المخیم تنظیم إلعادة بالتدخل

خذون من عمارات في زاخو على نازح یت 6400كما تابعت ورصدت حمورابي اوضاع 
طوابق قرب علوة زاخو، ھذا  10-6شكل ھیاكل مأوى لھم وتقع ھذه الھیاكل المتكونة من 
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أطفال الى السقوط من تلك البنایات، نتیجة عدم وجود أي حواجز أو جدران  3وقد تعرض 
  .تقیھم من ذلك،  وقد توفوا في الحال

     

 یدیین في البنایات غیر المكتملةلالیز مساعدات غذائیة حمورابي توزع

 من یجري ما على احتجاجا زاخو في دیرابون مخیم في النازحون االیزیدیون تظاھر 
من احتالل  20/10/2014 یوم اإلرھابیون علیھا سیطر التي االیزیدیة القرى في فظائع

 وتفجیر مزاراتھم الدینیة خاصة بعد تفجیر معبد (أمادین) وتفجیر البیوت في مجمعي
 الدولي المجتمع المتظاھرون وطالب الیرموك والقادسیة وقرى بارا وباب شلو وغیرھا،

 جرحى ھناك و سنجار جبل في محاصرة مازالت عائلة 500 من أكثر إلنقاذ العاجل بالتدخل
 اإلخالء. أو االھتمام و الرعایة یعوزھم

 مسلحون لھم تصدى إذ تظاھرتھم في االستمرار االیزیدیون المتظاھرون یستطع لم 
 درویش بینھم ایزیدیین متظاھرین ثالثة جرح إلى ذلك أدى و األمنیة في زاخو السلطات من

الكردیة  األمنیة وأفاد نازحون أن القوات  علي، حجي ناجي و الیرموك مجمع من الیاس
 أنھم بذریعة الیرموك مجمع من تحسین الشیخ و زورافا قریة من میالد السید باعتقال قامت
  اعتقاالت ھناك بان حمورابي إلى وردت معلومات حسب و المظاھرة قیام على رضونالمح

 من للحد األمنیة السلطات قبل من النازحین االیزیدیین صفوف تجري بین الحین واألخر بین
االیزیدیین، لتحسین أوضاعھم وحریاتھم في التعبیر عن مشاكلھم  مطالب و نشاطات

 .  وھمومھم

 اإلنسان، أن عناصر من  لحقوق حمورابي منظمة إلى وردت معلومات حسب
 كانت أن بعد شاریة قریة في حجي بدل دخیل االیزیدي اعتقال على أقدمت االسایش الكردي

 نازحون زعم و یضمھم، الذي المخیم من الرحیل على عائلتھ و إلجباره  أخوه اعتقلت قد
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 عدم و البیشمركة تخاذل حدیث عنبال إلیھما الموما قیام ھو االعتقال أسباب إن ایزیدیون
  .سنجار عن و االیزیدیین عن الدفاع و القتال

 شخصاً توفوا غرقاً في السفینة 25أن مایقارب من (  حمورابي، منظمة لدى تأكد (
 كانوا الذین العراقیین االیزیدیین من التي غرقت في میاه مضیق البوسفور، وأن أكثرھم

  خلیل حسین دلبر شقیقتھ و خلیل حسین خلیل من كل بان تأكد و أوربا إلى الوصول یحاولون
، ولم یتسن لحمورابي الوصول  الغرقى بین من كانا سنجار شمال حطین مجمع من وھما

 الى أسماء ضحایا الحادث االخرین .

 جورج مسیحي أرثوذكسي من أھالي  جوزیف اشار ناشطون لمنظمتنا بأن المواطن
لكردي في اربیل بتھمة التعاون مع داعش بعد وصولھ الى برطلة، أعتقل من قبل االسایش ا

اربیل بأیام قلیلة  من نجاتھ من اسر داعش ولم تستطیع حمورابي التأكد من مدى صحة التھم 
 الموجھة والمزعومة.

  أفاد ناشطون نازحون أیزیدیون یسكنون داخل مخیمات النازحین بوجود ضغوطات
( نوري صالح ) المسؤول العسكري لمحور سنجار، وتھدیدات تمارس علیھم من قبل السید 

وذلك بإجبارھم بضرورة عدم التصریح  لألعالم عن تخاذل البیشمركة في مواجھة داعش 
والدفاع عن سنجار، وتركھم االیزیدیین یواجھون مصیرھم مع داعش، ومطالبة االیزیدیین 

ك یكون مصیر كل من باالشادة بدور البیشمركة في الدفاع عن االیزیدیین، وبخالف ذل
الیلتزم بذلك ھو إخراجھ وطرده من المخیم خاصة إن بعض النازحین صرحوا في مخیم 
دیرابون لوكاالت االنباء ولصحفیین  عن كیفیة انسحاب قوات البیشمركة وترك العوائل 
ضحیة لتفترسھا داعش، كما وأكدوا على توزیع مواد فاسدة ومنتھیة الصالحیة في مخیم 

.  النازحیین  في  دیرابون الذن كان یدیره  السید سعد عطا

تمثل بسلب ممتلكات المواطنین و  -:الوضع االقتصادي والخدمي للنازحین  -3
تجریدھم من أموالھم و أشیائھم الثمینة و كذلك مستمسكاتھم إضافة إلى ما ارتكبھ 

في الموصل و  اإلرھابیون من تدمیر للعدید من المحالت و األسواق و المتاجر و خاصة
بخدیدا و تلكیف و تللسقف و سنجار و زمار و مدن و بلدات أخرى حیث لم تبق مدینة من 
ھذه المدن و البلدات و القرى إال و قد تعرضت مساكن المواطنین فیھا إلى االقتحام و 
مصادرة ما بھا من موجودات و عرضھا في األسواق ھناك لبیعھا بأثمان بخسة، كما تم 

ھابیین على موجودات المواطنین في المصارف في المدن التي احتلوھا ، غیر سیطرة اإلر
إن االنتھاكات االقتصادیة األخطر التي شملت أكثر من نصف ملیون فالح و مزارع  تكمن 
في ترك أراضیھم الزراعیة بعد اقتحام المجامیع اإلرھابیة لھا فأصیبت مساحات واسعة من 

ء ھذه المناطق االف االطنان من محاصیل الحنطة والشعیر، تلك األراضي بالضرر وفقد أبنا
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و خصوصا في سھل نینوى التي تعد السلة الغذائیة األوسع في شمال العراق فضال عن 
نھب مداجن و مزارع لتربیة األغنام و األبقار ھناك . وفیما یلي بعض  التفاصیل االخرى 

  التي رصدتھا حمورابي :
 بقطع  10/6/2014عد سیطرتھ على محافظة نینوى یوم قام تنظیم داعش االرھابي ب

الحصة التموینیة من مكونات المسیحیین و الشبك و التركمان و االیزیدیین وإعطاء تعلیمات 
لوكالء الحصة التموینیة بإبالغ المواطنین من ھذه المكونات بعدم مراجعة وكالء الحصة 

 ھا لصالح  الدولة االسالمیة(داعش). التموینیة، على إعتبار حصتھم التموینیة تم مصادرت
 

 
 للنازحین السیئةاالوضاع االنسانیة واالقتصادیة حمورابي تساعد و تتابع 

 

  تابعت المنظمة افادات  بعض المواطنین من اھالي قرقوش  26/6/2014بتاریخ ،
،بأن بیوتھم تعرضت الى النھب والسلب عندما تعرضت البلدة الى القصف من قبل قوات 

ش وھروب اھالي المنطقة الى مدن وقرى اربیل ودھوك، وتبین إن بعض عناصر داع
القوات االمنیة من البیشمركة كانت قد اقتحمت عدداُ من الدور وعبثت بموجوداتھا دون علم 

 أصحابھا.
  باإلغارة على حقول دواجن في قضاء  20/7/2014قیام مجموعات من المسلحین یوم

ن الدجاج و نقلوه إلى الموصل كما احتجزوا سبعة عاملین في ھذه الحمدانیة و نھبوا اآلالف م
والبیوت الزراعیة وھم ( عمران موسى شیتو، عمر موسى شیتو، عبد النوریوسف  الحقول

 توایایا، حبیب جواد سكریا، لؤي جواد سكریا، سرمد صباح سكریا، باسم صباح سكریا)
  إستطاعوا اإلفالت بعد عدة ساعات. لكنھم

  المرفق بھذا التقریر) ؟ 5ى مراجعة الجدول رقم دالل اإلحصائي على الخسائر یرج(لالست
 

  أكد متابعون للشأن االقتصادي في مدینة الموصل وجود انخفاض حاد في أسعار اللحوم و
عزوا ذلك إلى قطعان الماشیة التي سیطر علیھا المسلحون و بدأوا في عرض لحومھا 
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العوائل الموصلیة رفضت الشراء معتبرة إیاھا مواشي بأسعار مغریة جدا غیر إن اغلب 
 مغتصبة و مسروقة .

  تؤكد معلومات وثیقة إن مجامیع من داعش اقتحموا اغلب البیوت المتمیزة للمسؤولین و
األثریاء في قضائي الحمدانیة و تلكیف و إن بعضھم اتخذوھا مقرات و سكنا لھم .كما تأكد 

نظم في منطقة سھل نینوى و خاصة في مدینتي بخدیدا تواصل عملیات السلب و النھب الم
(قرقوش)  و تلكیف . و أفادت  ایضاً لمنظمة حمورابي إن سیارات حمل مكشوفة تجوب 
األحیاء و تختار بعض البیوت لیتم اقتحامھا و نقل أثاثھا إلى أماكن مجھولة و حسب بعض 

ن تتولى تنفیذ ذلك بإشراف المعلومات إن ھناك عصابات منظمة من قرى متاخمة للمدینتی
 المسلحین اإلرھابیین. 

  وفق معلومات مؤكدة تعرضت بلدتا تللسقف و بعشیقة لعملیات نھب و سلب لبیوت غادرھا
أصحابھا نازحین بعد سیطرة اإلرھابیین على البلدتین و قد تمت عملیات السرقة و النھب 

للسقف تفقدوا بیوتھم بعد بوضح النھارعلى ید مجموعات مسلحة .وقد اكد نازحون من ت
تحریرھا من داعش تعرض بیوتھم الى السرقة والعبث بمحتویاتھا، فقد أفاد (س، اوراھا) ان 

 كثیر من أثاث منزلھ سرقت ووجد حالة من العبث في موجودات المنزل.
  أفادت معلومات مؤكدة إن اإلرھابیین الداعشیین المسلحین من الموصل صادروا جمیع

افظة نینوى في الموصل وكذلك منازل المسؤولین الذین فروا من الموصل منازل قضاة مح
على منزل  2/7/2014منذ غزو داعش لھا، فقد تأكد لدى حمورابي عن استیالء  داعش یوم 

الدكتور درید حكمت زوما مستشار محافظ نینوى لشؤون المكونات ووسم بحرف (ن) لكون 
ن بعض ھذه المنازل منحت لمسلحین و قادة في الدكتور درید من الدیانة المسیحیة.  و إ

داعش للسكن فیھا و بعضھا األخر أغلق و كتب علیھا محجوزة (لدولة الخالفة اإلسالمیة)، 
وتأكد لدى حمورابي أن منزل القاضي (أ.ح) رئیس المحكمة الجنائیة الثالثة في الموصل، 

 استولى علیھ افراد من من تنظیم داعش. 
 ة إن اغلب بیوت األساتذة الجامعیین في الموصل التي نزحوا عنھا قد تم أفادت مصادر موثوق

السیطرة علیھا من قبل المسلحین اإلرھابیین الداعشیین و اعوانھم و إن ھناك عملیات نھب و 
بین الحین و االخر تظھر حركة نقل واسعة  نقل لألثاث الثمینة منھا، وتؤكد المصادر أنھ

داخل الموصل بواسطة سیارات حمل،  مما  یشیر ویؤكد الى  للكثیر من األثاث المنزلي 
استمرار حدوث عملیات السرقة و النھب لدور المواطنین من الذین نزحوا من الموصل . 

حي الكفاءات بالموصل تم مصادرتھ من  وافاد الدكدتور كیورك مارزینا ان منزلھ الكائن في
عن مصادرة منزلھ في حي المدراء العامین قبل تنظیم داعش، كما أكد االستاذ یوحنا توایا 

ومزرعتھ في قریة الكبة وسرقة جمیع الموجودات منھا، كما علمت بأن تنظیم داعش سیطر 
على منزل االستاذ الجامعي ولید عبود قصیر في حي الحدباء بالموصل، كما استولوا على 

 .  منازل اوالده االطباء في حي الصدیق ومنھم الدكتور زید ولید عبود
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  تحولت الموصل بعد احتاللھا الى سوق مكتظة بالبائعین و الشراة و قد أطلق علیھا تھكما
بسوق (داعش) و تضم ھذه السوق الكثیر من األثاث المنزلیة و كذلك (االنتیكات) و السلع 
التراثیة القدیمة فضال عن وجود عملیات بیع و شراء واسعة ألجھزة الھاتف النقال و یبدو إن 

 بضائع ھذه السوق مسروقة من منازل ھجرھا أصحابھا قسرا. جمیع 
  لم یستطع سكان عدد من المناطق التي تحررت من داعش حتى إعداد ھذا التقریر العودة لھا

رغم إنسحاب االرھابیین منھا، بسبب تدمیر البنیة التحتیة من الماء والكھرباء، وكذلك إن 
إرھابیة ومن بعض القرى العربیة المجاورة، كما أغلب منازلھا قد تم نھبھا على ید عصابات 

زعم أھالي تلك المناطق، إن بعض البیوت تم تسلیبھا بعد تحریرھا من أیدي داعش، حیث 
 مناطقھم، تحریر بعد السرقة الى تعرضت قد بیوتھم عیان من بلدة تللسقف، بأن شھود أفاد

 مقتنیاتھم من الكثیر أن إال علیھا، وإطمأنوا مباشرة التحریر بعد زاروھا قد كانوا انھم خاصة
وأكد قسم من األھالي بأن بعض عناصر البیشمركة   ، منھا داعش طرد بعد سرقتھا تم قد

 سیطرة بعد تحررت التي البلدة أھالي بعض من شكاوي قامت بذلك، إذ تسلمت المنظمة
 محتویاتھا بجرد واوقام تحریرھا بعد بیوتھم تفقدوا أنھم أفادو ایام، عشرة لمدة علیھا داعش
، ما جعلھم  وتم وضع اقفال جدیدة على ابوابھا، ومع ذلك تكررت سرقتھا  منھا والتأكد

یعبرون عن استبعاد فكرة العودة النعدام الثقة بین الضحایا و جیرانھم و االجھزة االمنیة. فقد 
سرقة كشف المواطن (غ، ت) لحمورابي  بوثائق دامغة حول كیفیة دخول بیتھ وسرقة  و

 مولدتھ مع أجھزة التلفزیون وغیرھا من المقتنیات المھمة.

    
   مع السلطة التشریعیة في حمایة التنوع و االقلیات و تعاون حمورابيحضور 

 
كما أكد ھؤالء إن عدداُ كبیراُ من البیوت قد تم فتحھا كمراكز لتواجد قوات البیشمركة دون 

األمنیة إجراءات تقییدیة عندما یقوم أھالي البلدة  علم وموافقة اصحابھا، كما اتخذت االجھزة
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بتفقد دورھم ، إذ یتطلب ذلك استحصال موافقات أمنیة تسمح لھم بنقل موجوداتھم الى 
  .مكانات أمنة

 أالف فقدوا بأنھم المنظمة التقتھم والموصل، وسنجار نینوى سھل مناطق من مواطنون أفاد 
وعدم    مخازنھم في متروكة كانت التي والشعیر نطةالح من الزراعیة محاصلیھم من االطنان

قدرتھم على تسویقھا الى السایلوات الحكومیة بسبب االجراءات االداریة والفساد والتلكؤ 
 .الحاصل، مما وقعت بأیدي داعش، حیث نھبت وسلبت حالھا حال بقیة المقتنیات والممتلكات

من محصولھ من الحنطة ، كما أفاد أطنان  10حیث أكد السید (خ،أوراھا) بسرقة بحدود 
المواطن (رشو علي) بأن عشرات األطنان من محاصیلھم الزراعیة قد سرقت ونھبت بعد 

 دخول داعش الى بلدتھم
  ) كما تعرضت معامل ومصالح المواطنین الى التدمیر والسلب والنھب، حیث أفاد السید

عرض الى السلب یوم ي.ي.س) من أبناء قریة میركي، بأن مقلعھ الخاص بالحجر ت
، وتأكد بأن جمیع أثاثھ  واالدوات والمعدات الخاصة والتي تقدر قیمتھا  20/8/2014

بعشرات مالیین الدینارات، كما روى السید ( ر.ت) بأن مقلع الحجر الخاص بھ تعرض 
للسرقة، حیث كان یضم باالضافة الى االدوات والمعدات كرفاناً ومولدة كھربائیة وعدد من 

مبرسرات وغیرھا من المعدات الخاصة بالعمل، وزعم االشخاص ھؤالء بأن المعدات الكو
 المسروقة تم نقلھا الى اقلیم كردستان .

 و كتاباتھم نتیجة ومضایقات تھدید الى بتعرضھم النازحین من الناشطین من عدد أفاد 
 من الممارسات لبعض وكشفھم للرعایة المتدني مستوى بشأن وإنتقاداتھم ارائھم عن تعبیرھم

 نتیجة تھدیدات الى) ت.غ( المواطن تعرض حیث متنفذین واشخاص المحلیة السلطات قبل
 االجھزة من عناصر  بھا بعض قام نینوى سھل مناطق في الدور لبعض سرقات كشفھ

 االمنیة.
  أشھر على نزوحھم من مناطقھم في سھل نینوى  6تأكد لدى حمورابي وبعد مرور

زالت أالف العوائل النازحة والمھجرة لم تحصل على منحة الملیون  والموصل وسنجار، ما
دینار المخصصة لھم من الحكومة االتحادیة والتي توزع عبر وزارة الھجرة والمھجرین 

 ألسباب عدیدة منھا الروتین البطيء والفساد المالي الذي رافق الیات التوزیع.
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  من صعوبات بالغة في إیجاد مأوى الئق أو تابعت المنظمة ما واجھھ المھجرین و النازحین

دار سكن لإلیجار في كل من مدینة دھوك وأربیل، فقد إرتفعت أسعار االیجارات إلى أرقام 
دوالر  1200فلكیة ال طاقة للنازحین علیھا، حیث بلغ سعر الطابق الواحد من البیت إن وجد 

احد، ویطلب من المستأجر دوالر للشھر الو 2500شھریا، وللبیت بصورة كاملة أكثر من 
 بدل إیجار ثالثة أو ستة أشھر مقدماً .

  رصدت حمورابي ظاھرة احتراق الخیم في مجمع خانكي للنازحین من سنجار قرب مركز
مدینة دھوك، حیث توفى ثالثة اطفال نتیجة احتراق خیمة كانت تقطنھا عائلة ایزیدیة نازحة 

 5سنة وسیما سیدو خلف / 2بر سیدو خلف/ واالطفال ھم كل من سی 2014في تشرین االول 
 سنوات. 7سنوات وسامان سیدو خلف /

كما تابعت حمورابي احتراق ثالث خیم اخرى في تشرین الثاني ھناك، كما اكدت مصادر 
حمورابي أن إمراة مع طفلھا لقت حتفھا بعد احتراق خیمتھا في المجمع ذاتھ. وتبین فیما بعد 

مع لم تكن من الخیم المخصصة الیواء العوائل وانھا تحترق ان الخیم المستخدمة في المج
 بمجرد اقتراب النار منھا.

 -:اوضاع النازحیین الصحیة والبیئیة  -4
 أقلیم الى النازحة للعوائل والبیئیة الصحیة االوضاع االنسان لحقوق حمورابي منظمة تابعت

 مخیمات الى زیاراتھا  لخال من ورصدت العراق و بغداد و المحافظات االخرى، كردستان
 من عدد وتفشي الصحي الوضع وتدني محافظات سوء ثالث في المنتشرة النازحین
  بظھور ذلك كل تسبب مما والقوارض، للحشرات وانتشار واالنتقالیة، الوبائیة االمراض

 الظروف بسبب والباطنیة  والتنفسیة  الجلدیة وااللتھابات المعوي االسھال حاالت من للعدید
 المنظمة وخلصت منھا النازحون ، یعاني الصعبة التي  واالجتماعیة والنفسیة المعاشیة

  مسببات:  عدة  الى ذلك اسباب
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  اوضاع المسیحیین تحت الخیم

 الصحي بالمستوى لإلرتقاء أربیل وحكومة المركزیة الحكومة من الكافي الدعم غیر 
 .سوء الوضع الصحي الى یشیر مما الجانب ھذا في المطلوب واالنساني

 الفنیة االقسام فیھ التتوفر منھا والموجود للنازحین، الداعمة  الصحیة المراكز قلة 
 واالطباء واالیكو السونار أجھزة من الھامة الطبیة االقسام وباقي والمختبر االشعة من

 االختصاصیین.
   ن.بالنازحی الخاصة المخیمات مواقع عن وبعدھا الحكومیة المستشفیات قلة 

 النازحین إحتیاجات بتغطیة الخیریة المتنقلة العیادات الصحیة إمكانیة ضعف 
 الصحي الوضع لتحسین المطلوب بالغرض التفي وھي قلیلة الصحیة، إلى جانب ذلك أنھا

 . للنازحین

 من منھا البعض وفقدان االدویة الخاصة باالمراض المزمنة في شحة وجود 
 الخاصة االسواق من الیھا الحصول الى النازح یضطر مما المدعومة، الحكومة المؤسسات

 لذلك. الكافي المال لدیھ لیس الذي الوقت في

 توفر وعدم الصحیة الحمامات قلة بسبب ضعیف للمخیمات والبیئي الصحي االھتمام 
 االنتقالیة، االمراض من للكثیر علیھ مسیطر غیر صحي بوضع ینذر مما فیھا، الساخن الماء
 ذات الجھات قبل من المخیمات من العدید في ینتشر بدأ الذي البعوض افحةمك عدم أن كما

وكذلك أمراض جلدیة الحظت أثارھا عند بعض   المالریا مرض بظھور ینذر العالقة
 االطفال الذین زارتھم المنظمة في بعض تجمعات النا زحین . 
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 تشاراً وفق معلومات منظمة حمورابي لحقوق االنسان المیدانیة، إن ھناك إن
لألمراض النسائیة وأن عدد من النساء الحوامل تعرضن لإلجھاض لعدم وجود الرعایة 

 الطبیة الالزمة ، كما أنتشرت في صفوفھم أمراض النزف واالمراض النسائیة االخرى.

   ،لمست حمورابي خالل زیاراتھا المیدانیة لمخیمات وتجمعات النازحین والمھجرین
ط  والمرارة والكابة تنتشر في صفوفھم ، وخصوصاً بین النساء أن حاالت واسعة من االحبا

وخصوصاُ الكبار منھم ، والتوجد لحد االن عیادات وأطباء بالمستوى الكافي لإلعتناء بھذا 
النوع من الحاالت النفسیة،  االمر الذي جعل عدداً من النساء االیزیدیات أن یلجأن الى 

د من حاالت االنتحار بین صفوف النازحین، إذ االنتحار، فقد سجلت حمورابي حصول عد
وقضت منتحرة غرقاً عند  3/11/2014أقدمت الفتاة( ھنا شومر علي) على االنتحار یوم 

مجمع خانكي، كذلك أنتحرت عالیة حسین حسن قبل عدة أیام من ذلك وھي أیزیدیة من 
في دھوك، كما  أھالي القحطانیة  وقد أطلقت النار على نفسھا في المأوى الذي یضمھا

 لم یتنس لحمورابي معرفة إسمھا.  4/11/2014أنتحرت فتاة اخرى یوم 

 -:أوضاع النازحین في  الجانب التربوي والتعلیمي  -5

بإھتمام بالغ دأبت منظمة حمورابي الى تقییم أوضاع النازحین في الجانب التربوي والتعلیمي 
لتذلیل بعض االشكالیات، حیث االالف من  مع تقدیم ما بمقدرتھا من المساعدات لھذا القطاع

، 2015 - 2014التالمیذ والطلبة لم یلتحقوا بالمدارس والجامعات إلكمال دراستھم للعام 
ألسباب وتحدیات كثیرة وعدیدة منھا حكومیة ،  وتعزي حمورابي اسباب ذلك الى العدید من 

  االشكالیات التي ما زالت قائمة :

   

  للنازحین في قریة مانكیش في دھوكتجھیز مدرسة مار یوسف 

  عدم توفیر المستلزمات الدراسیة للطلبة والتالمیذ من مدارس وجامعات بدیلة لمدارسھم
 وجامعاتھم في مناطق النزوح.
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  ،واجھ النازحون الى اقلیم كردستان العراق وجود أختالف في المناھج التربویة  ونظم التعلیم
 ة المركزیة وحكومة اقلیم كردستان العراق.مع اختالف لغة التدریس بین الحكوم

   عدم إمكانیة جامعات اربیل والسلیمانیة ودھوك تخصیص مقاعد دراسیة إضافیة  لالعداد
الكبیرة من الطلبة النازحین، مما ادى الى عدم إمكانیة استضافتھم في جامعاتھا وخصوصاً 

- 2014لدراسیة للعام الدراسي لسنتھم ا العلمیة منھا ( الطب والصیدلة)، أدى الى فقدانھم
ھجرة النازحین الى خارج الوطن  ویشكل   عوامل الى یضاف أخر عامل وھذا ،2015

 خطورة  أخرى تھدد وجود االقلیات في العراق.

    

 تجھیز جامعة الحمدانیة بالمختبرات العلمیة و المستلزمات الریاضیة

  القرى والقصبات والمدن والدول تشتت الكادر التعلیمي والتدریسي من النازحین بین
االقلیمیة المجاورة، تسبب في عدم توفر الكادر التعلیمي والتدریسي لفتح مدارس بدیلة البناء 

 الطلبة النازحین.

 التعلیم، وبروز ظاھرة خطیرة رصدتھا  مستوى في وخطیر واضح تدني وجود
وھي ظاھرة تشغیل ، ووضعت بشانھا تقاریر وطالبت بالتصحیح 2014حمورابي خالل عام 

اطفال واحداث نازحین لجأوا  الى مناطق أمنة وأن ظروف عوائلھم المعاشیة الصعبة 
 دراساتھم اكمال وترك المیداني العمل ساحات الى والطلبة التالمیذ جعلتھم أن ینزل

 االكادیمیة.

 وقد اكدت حمورابي في أكثر من مذكرة وتقاریر أشارت فیھا الى ضرورة تطبیق أتفاقیة
االمم المتحدة لحقوق الطفل التي تضمن عدم تشغیل االطفال أو إرغامھم بأعمال التتناسب 

  وقدراتھم الجسدیة والنفسیة مع ضیاع حقوقھم بالتعلم والدراسة . 
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 التعلیمیة حمورابي مع المؤسسات الحكومیةلالتنسیق والتعاون 

 ب وبعدھا عن أماكن تواجد محدودیة المدارس المفتتحة وإكتظاظھا بالطلبة ، الى جان
النازحین والمھجرین وعدم مقدرة أولیاء أمور الطلبة لتوفیر المال الالزم إلیصال أبنائھم الى 

 ھذه المدارس. 

 -:عملیات االختطاف و االعتقال و سبي النساء و استعباد العوائل-6
ساء و لقد نفذ اإلرھابیون جرائمھم باختطاف االالف من السكان و خصوصا من الن  

األطفال و إقامة معتقالت لھم و خاصة في مدن الموصل و تلعفر و سنجار و ما تبع ذلك 
من عملیات بیع للنساء و األطفال كسلع في أسواق الموصل و الرقة السوریة و قد 
استطاعت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن تدون فظائع أدلت بھا نساء ناجیات من 

تقاریر موثقة، و حسب آخر المعلومات التي تلقتھا حمورابي  األسر الداعشي و ضمنتھا في
إن ھناك ما یقارب خمسة سجون واسعة أقامتھا داعش في الموصل و تلعفر و قامت قیھا 
بفصل النساء المتزوجات عن الفتیات و بیع الشابات فیما بینھم بغرض اغتصابھم و أقامت 

رابي إن المسلحین الدواعش یواصلون معتقل لألطفال و حسب المعلومات التي تلقتھا حمو
تغییر مواقع المعتقالت حسب احتیاجاتھم في االغتصاب و الظروف األمنیة التي یتعرضون 

   لھا. وفي ما یلي التفاصیل التي رصدتھا حمورابي
  28/6/2014قیام العصابات االجرامیة لداعش بخطف الراھبتین عطور و مسكینتا یوم 

ار لألیتام و الفتاتین سارة و ھالة و الطفل أرام و تم إیداعھما في اللتین كانتا تعمالن في د
 سجن بادوش غیر انھ تم إطالق سراحھما بعد أكثر من أسبوعین على اختطافھما.

  على ید  20/7/2014تعرضت سبع نساء للخطف في حي الجماسة في الموصل یوم
بیوت و إتمام عملیة مجرمین ارھابیین متطرفین داعشیین من خالل مداھمة عدد من ال

و ھي ربة  1970الخطف و من بین النساء المخطوفات( شاھة احمد خلف الشرابي ) تولد 
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بیت و حسب المعلومات ان النساء السبعة المختطفات على ید المسلحین كانت موجودات في 
 قلعة تلعفر و لم تستطع حمورابي معرفة اسماء بقیت النساء اللواتي تم اختطافھن. 

 ) ك، أیلیا)  مسیحي كاثولیكي من بلدة باطنایا التابعة إلى قضاء تلكیف، بتعرضھ الى أفاد
، عندما اقتحموا منزلھ  7/8/2014بیین الداعشیین بتاریخ اھعلى ید االر والتعذیب االعتقال

مع والدتھ كوكب بطرس، حیث تم أخذه الى شرطة تلكیف تاركین باقي أفراد عائلتھ في 
یوماً، ألنھ رفض  25ى التعذیب الجسدي والنفسي وغیر انساني لمدة المنزل، وقد تعرض ال

على حد تعبیر داعشن )نجساً (تحت رجلیھ، بإعتباره شخصاً سحقھ  إنتزاع الصلیب ورمیھ و
وافاد (ك ،أیلیا ) بأنھ تعرض الى التعلیق بالمروحة السقفیة وأقسى أنواع الضرب، حیث 

ھابات الحاصلة في ساقھ، حیث أضاف بأن معذبیھ  كشف لحمورابي عن أثار التعذیب واأللت
كان یترأسھم سعودي والذي كان یطالبھ بالكفر بالصلیب والمسیحیة، كما كان یشاركھ في 
التعذیب أشخاص أخرون أحدھم كویتي وأخر یمني ثم سوري، و قد استطاع االفالت من 

 ، و بعدھا الى دھوك  3/9/2014االرھابیین و وصولھ إلى نقطة قریبة من قریة تللسقف في 

  
  على ایدي داعش آثار التعذیب الذي تعرض لھ الشاب المسیحي

تأكد لدى حمورابي بأن مسلحي داعش االرھابیین قاموا بحجز عدد من العوائل المسیحیة من الذین    
 -، تبین من بینھم (عائلة عادل كریم حنو 7/8/2014لم یستطیعوا النزوح من بخدیدا (قره قوش) یوم 

 -عائلة مارزینا بولص شمعون –عائلة خالد بھنام  - عائلة نمرود عبوش عولو  –عائلة بطرس اینا 
 طالل مونا ). - متي شعیا ھندي -عائلة أیوكا ددو -عائلة میخائیل عبو قاشا

  من الھرب  27/8/2014أفادت مصادر منظمة حمورابي بان فتاتین أیزیدیتین تمكنتا بتاریخ
بیین الذین كانوا یحتجزونھما و قد ساعدھما في الوصول إلى الحدود من المسلحین اإلرھا

التركیة العراقیة أشخاص من قبیلة شمر و الفتاتان ھما (ساھرة جردو إبراھیم) من قریة 
رمبوسي و(دنیا شكر فارس) من القحطانیة. كما تمكنت الفتاة االیزیدیة ( بشرى حسن 

ي إرھابي داھش والوصول الى محافظة خرمش) من سكان قریة خانصور الھرب من أید
 دھوك .
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  حصلت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان على معلومات مؤكدة عن قیام اإلرھابیین بحرق
و ھي قریة كوتان الواقعة شمال شرق   1/9/2014ثالث قرى ایزیدیة  في سنجار یوم 

 سنجار و قریة ھریكو شمال سنجار و قریة قراج شفرسكي .
 ة حاالت اإلختطاف والتھدید والتعرض لبیوت المسیحیین في مناطق رصدت حمورابي عود

متفرقة من بغداد، فقد وثقت عدداً من الحاالت التي جرت في بعض المناطق من بغداد خالل 
،  ففي شھر نوفمبر تم أختطاف المواطن المسیحي (  2014الشھرین االخیرین من عام 

مركز شرطة المنطقة في الساعة الرابعة بعد سعد) في البتاوین في مكان الیبعد كثیرا عن 
الظھر من قبل مسلحین یقلون سیارات حدیثة التحمل  لوحات رقمیة، كما تم أختطاف 

وھو صاحب محالت ( أبو  20/11/2014المواطن المسیحي ( توني قریاقوس) بتاریخ 
 ضأ جرىتوني الغذائیة)، وقد أفرج عنھ بعد دفعھ  مبلغ كبیر من المال وفي نوفمبر أی

 الف 50 مقدارھا بفدیة أیام عشرة بعد عنھ أفرج بغداد في یعمل أیزیدي إختطاف مواطن
 دوالر. 

  لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات موثقة أدلى بھا نازحون و نازحات كانوا قد
ھربوا من سیطرة اإلرھاب في سنجار و تلعفر و الموصل و قد أكد ھؤالء النازحون إن 

ع اإلرھابیة أقامت ثالثة معتقالت في مدینة تلعفر تم فیھا توزیع العدید من االیزیدیین المجامی
و المسیحیین و الشبك بحیث یكون للنساء المعتقالت سجنا و آخر للفتیات و ثالث لألطفال، 

 .أما المعتقلین من الرجال فال تعرف أیة معلومات عنھم 
 یش في خیم أو في بنایات غیر مكتملة(ھیاكل) و ما زال ھناك اآلالف من العوائل النازحة تع

قد اضطرت ھذه العوائل إلى تستیر ھذه الھیاكل بصفائح التنك والنایلون و قطع القماش و 
 البطانیات لكن جمیع ھذه الستائر تتعرض لالقتالع بسبب الریاح و األمطار الشدیدة .

    
  في البیوت غیر المكتملة حمورابي و التضامن المسیحي الدولیة یساعدان النازحین

  انتشرت بین العوائل النازحة حاالت كثیرة من األمراض، كاألمراض الجلدیة و أمراض
البرد كالزكام و اإلسھال و أمراض معدیة أخرى و اغلب ھذه العوائل لیس لدیھا القدرة 
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لالزمة المالیة إلرسال مرضاھا إلى العیادات الخاصة كما لیس لدیھا المال لشراء األدویة ا
لمعالجة ھذه األمراض مع مالحظة وجود نقص في توفیر عیادات متخصصة ثابتة أو متنقلة 

 یمكن أن تؤدي الخدمة الالزمة للنازحین
  تتصاعد مخاوف شدیدة لدى النازحین بان تطول معاناتھم و ھناك قلق یومي جدي من ذلك

بس تقیھا من شر البرد بعد أن علما إن اغلب العوائل النازحة إن لم نقل جمیعھا ال تمتلك مال
 تركوھا في بیوتھم التي نزحوا منھا .

    
  حمورابي تساعد النازحین المسیحیین في مدارس بغداد

  تأكد لدینا إن بعض النساء و الفتیات اللواتي تم بیعھن قد استطعن الفرار و قد وصل بعضھن
ن تنظیم داعش االرھابي إلى مدینة دھوك وھناك من وصل الى كركوك وبغداد، یشار إلى ا

قد قام بسبي عدد من النساء و الفتیات و تم عرضھن للبیع في الموصل و في مدینة الرقة 
السوریة، و قد استطاعت منظمة حمورابي إجراء لقاءات مباشرة بالعدید منھن، و تبین ان 

مصادر  كشفت و ھناك أخریات محتجزات في قریة ( كسر المحراب) القریبة من تلعفر،
 منھن واحدة كل تعطى حیث النسوة تلك تعیشھا التي جدا القاسیة الحیاة عن وثیقة لحمورابي

 المیاه الملوثة . استخدام إلى یضطررن و الخبز من واحدا رغیفا یومیا
  أفادت مصادر موثوقة لحمورابي إن عددا من النساء االیزیدیات اللواتي تم بیعھن قد ھربن

عد أن تم جلبھن إلى ھاتین المنطقتین، وقد وصلن الى أھالیھن من الفلوجة و منطقة ربیعة ب
في دھوك وزاخو، وقد ساعدھن في الوصول رجال من ابناء عشائر عربیة في الرمادي 

 وبعض األفراد من قبیلة شمر.
  شخصا  25افادت مصادر وثیقة لحمورابي بان تنظیم داعش االرھابي قام باختطاف بحدود

تم احتجازھم في جامع السیدة زینب في سنجار و قد تم تحویلھم  مسیحیا  من سكنة سنجار،
بعدھا إلى بیوت قریبة غرب الجامع ، إلى ذلك اكدت تلك المصادر بان المسلحین اجبروا 
عائلتین مسیحیتین على اعتناق اإلسالم و ھما محتجزتان في بیت منفصل عن المسیحیین 

ة عماد برصوم وزوجتھ واطفالھ االربعة اآلخرین المحتجزین و من بین المحتجزین  عائل
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وعائلة وعد نعوم وزوجتھ واوالده االثنان وعائلة جوزیف وزوجتھ مع ثالثة من أطفالھ 
 ) عاماً كان مقیماً في سنجار.60وشخص قبطي یدعى میشیل عبدالمالك یبلغ من العمر (

 ین حصلت منظمة حمورابي على معلومات من مصادر وثیقة الصلة بھا إن المسلح
اإلرھابیین یحتفظون بأسرى ایزیدیین في تل البنات(مجمع الولید) و في قریة كوجو وإنھم 
قاموا بعمل عقود زواج قسریة لفتیات ایزیدیات في قریة كوجو التابعة لقضاء سنجار و 

 قاموا بعمل عقود قران جماعیة بین الحین و االخر.
  یة سیقوا بعد غزو المسلحین عائلة ایزید 150افادت مصادر حمورابي بان أكثر من

إلى معسكر الھول في األراضي  2014الداعشیین لسنجار في األسبوع األول من شھر آب 
 السوریة و ال یعرف مصیرھم.

  أفادت مصادر موثوقة إن عدد النساء اللواتي تم أخذھن كسبایا من قبل المسلحین اإلرھابیین
یدققون بوجوه النساء و عزل الجمیالت امراة و فتاة و إن مسلحین من داعش  2500تجاوز 

 منھن بھدف بیعھن كسبایا أو إجبارھن على الزواج من مسلحین .
  علمت حمورابي بان مصیر العوائل و االشخاص الذین بقوا في بخدیدا (قرقوش)  أو تلكیف

أو كرملیس في االیام االولى من احتالل ھذه البلدات اصبح في حالة خطرة مع ورود 
كدة بأن المسلحین جمعوھم في جامع التوحید في بخدیدا( قرقوش)، في األیام  معلومات مؤ

االولى لدخول داعش سھل نینوى،  و تم إبالغھم بشرط داعش الذي یتضمن إشھار إسالمھم 
 أو دفعھم للجزیة .

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

    
  طفال النازحین االیزیدیین و المسیحیین بدون مدارسا
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  ما زال العدید من العوائل النازحة تعاني من فقدانھا للمستمسكات الرسمیة التي كانت تمتلكھا
بعد أن قام المسلحون اإلرھابیون بتجریدھم منھا و في إطار ذلك ناشدت منظمة حمورابي 

االتحادیة باعتماد تسھیالت لتمكین ھذه العوائل من الحصول على  لحقوق اإلنسان الحكومة
مستمسكات جدیدة (بدل ضائع) وقد بدات خطوات من ھذا النوع لكنھا ما زالت بطیئة و 

 روتینیة.
  أفادت عائلة مسیحیة من قرقوش إنھا احتجزت فترة في الموصل و أكدت العائلة بعد

اإلنسان إن المسلحین اإلرھابیین اجبروھم  وصولھا إلى اربیل لمنظمة حمورابي لحقوق
على تغییر ھویاتھم األصلیة إلى ھویات ما یسمى (الدولة اإلسالمیة) و تضم العائلة خمسة 

 أفراد (األب و األم و ثالثة أبناء) و تحتفظ منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان باسماءھم .
و الدینیة و اجبار  تدمیر و إزالة المعالم التراثیة و التاریخیة القومیة -7

 -: المواطنین على تغییر معتقداتھم الدینیة

رصدت منظمة حمورابي االنتھاكات والفظائع التي طالت اإلرث الحضاري لمحافظة نینوى 
المتمثل بآثارھا التاریخیة التي ال تزال شامخة، كسور نینوى العریق ببواباتھ الشھیرة، كبوابة 

لمدن األثریة من نمرود وكالح وخرسباد والحضر،  شمس  وبوابة ونركال وغیرھا ، وا
 17وتدمیر وإزالة أضرحة ومقامات األنبیاء یونس ودانیال وشیت، وكذلك تدمیر أكثر من 

مزاراً دینیاً مقدساً  لألیزیدیین في سنجار وبعشیقة والبلدات االیزیدیة األخرى، كما أكتسح 
دمیر العشرات من المراقد الدینیة ) قریة شبكیة وت50اإلرھابیون الدواعش أكثر من (

والحسینیات، كما تم تدمیر الرموز الدینیة للتركمان واجتیاح قراھم، وطالت أیدي اإلرھاب 
  الداعشي مزارات الكاكائیة وتراثھم .

     

  شيمرقد النبي یونس في الموصل و الحقد الداع               تدمیر حسینیة القدو للتركمان في تلعفر          

أما بالنسبة للكنائس فلم تبق كنیسة واحدة أو دیر في الموصل وبخدیدا( قره قوش) وتلكیف  
وتللسقف وبرطلة وبلدات أخرى إال ودنستھا المجامیع اإلرھابیة ، حیث دمرت معالمھا 
التراثیة الجمیلة ونھبت محتویاتھا من المخطوطات واآلثار التاریخیة العریقة.  كما طالت 
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اإلرث المسیحي في ھذه المحافظة، وباألخص في الموصل ، وھو إرث یمتد  أیادي داعش
إلى القرون األولى للمسیحیة، فإن ھذا اإلرث یتعرض ھذه األیام ألبشع أنواع اإللغاء والنسف 

  واألعمال التي ترتكبھا المجامیع الداعشیة اإلرھابیة .

      

  تدمیر القبور في دیر مار كوركیس              باب دیر مار بھنام االثري في منطقة النمرود    

یشار إن عدد الكنائس واألدیرة  والمزارات  والمعالم الدینیة  والروحیة والمعاھد الكھنوتیة 
)  معلماً مقدساً، وإن عدد الكنائس واألدیرة التي تعرضت  177في محافظة نینوى  یبلغ ( 

)  معلماً  132عبث بھا في كل المحافظة بلغ ( إلى  التدنیس بعد دخول داعش إلیھا وقیامھ بال
ولحد  10/6/2014دینیاً. ولم تشھد كنیسة واحدة أو دیر من نشاط أو ممارسة دینیة منذ 

  .اآلن، وقد حولت العدید من ھذه الكنائس واألدیرة إلى مخازن لألسلحة والى معتقالت

  . )4( للمزید من المعلومات ینظر جدول رقم 

بي  تحویل دیر ماركوركیس في الحي العربي بالموصل إلى سجناً، ویعد ھذا لقد تأكد لحمورا
الدیر معلماً حضاریاً ودینیاً، یأمھ األھالي من جمیع مناطق العراق بكافة أدیانھم وتنوعاتھم،  

  ویضم كنیسة أثریة قدیمة . 
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  ن صلبانھ و اجراسھ بسبب داعش مار كوركیس في الموصل بدو دیر

ویل  مطرانیھ الكلدان في حي الشفاء التي أنزلت الصلبان وتماثیل العذراء من وكذلك تم تح 
قبابھا  إلى مخازن ومستودعات ومعتقالت، كما رصدت حمورابي  سرقة المئات من 
المخطوطات والمعالم التراثیة  المسیحیة  من الكنائس واألدیرة ونقلھا إلى الخارج، حیث 

المخطوطات الموجودة في كنیسة الطاھرة قد نھبت  أفادت مصادر لمنظمة حمورابي بأن 
 4وسرقت، وھناك عصابات تتاجر فیھا اآلن. ولمزید من التفاصیل اإلطالع إلى جدول رقم (

ومة ھاكات والجرائم كانت  بأھداف مرس) وفي ھذا السیاق یمكن التایید إن وتیرة ھذه االنت
  سلفاً.

  والى ذلك رصدت حمورابي مایلي :

  على تمثال السیدة مریم العذراء من أعلى كنیسة  21/6/2014وم السبت ی االعتداء
في حي الشفاء في الموصل بالتزامن مع تھدیم تمثالي المال عثمان الموصلي و   الطاھرة

 .الشاعر أبو تمام
  الذي تعود جذور تأسیسھ إلى الحقبة  20/7/2014احتل المسلحون دیر مار بھنام یوم

یر من المخطوطات و الكنوز األثریة و ال یعرف حتى أالن كیف األشوریة و ھو یضم الكث
 تصرف المسلحون الذین احتلوا الدیر بھ .

  إرتكب المسلحون االرھابیون جرائم جدیدة ضد المعالم االثاریة الدینیة في سھل نینوى، فقد
المزارات االیزیدیة في بعشیقة الى النسف واالزالة، وكذلك  22/8/2014تعرضت یوم 

 رات الطائفة الصوفیة الكاكائیة .مزا
  تم تدنیس جمیع الكنائس واالدیرة والمراقد المسیحیة وإنزال الصلبان عن قبابھا من ان باتت

تحت سیطرة داعش في القرى والقصبات المسیحیة، وما تعرض البعض منھا الى تفجیر 
ریخ والتھدیم، فقد تعرض دیر النصر( القلب االقدس للراھبات) في الموصل بتا

الى التفجیر بعبوات ناسفة ادى الى تحطیمھ ، وتأكد للمنظمة أن كنیسة مار  24/11/2014
أفرام التابعة للسریان االرثودوكس الكائنة في حي الشرطة في الموصل ودیر مار كوركیس 
الكائن في حي العربي بالموصل ومطرانیة الكلدان في حي الشفاء قد تم تحویلھا الى مجمعات 

مسروقة والمصادرة من الدور من قبل داعش، كما تأكد بأن كنیسة الطاھرة في حي للمواد ال
 الشفاء قد جعلت سجناً 
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.   
  احدى الكنائس التي دنسھا الداعشیون في الموصل

  تفجیرھا في سنجار تم التي االیزیدیة الدینیة المزارات عدد بلغ 2014في شھر تشرین االول 
معبد  ، و، من بینھا معبد امادین مزارات 6 ھناك نھائیا زالتھاإ و اإلرھابیة المجامیع ید على

 .عبد شیخ رومي ند و مملك فخر الدین و معبد مھمد رشان و معبد شیخ م

 :مقام  االمام عباس في قریة الكبة  -تأكد للمنظمة قیام داعش بتفجیر وتدمیر المقامات االتیة
ومقام زین العابدین في قریة علي رش الشبكیة التابعة لناحیة برطلة ومقام   2014/ 7/8في 

 . عشیقةة الدراویش في ناحیة بالسید رضا في قری

إفادات أشخاص من الرجال والنساء واالطفال الذین نجوا من األسر وإرھاب داعش -8
 - :من المسیحیین واالیزیدیین والتركمان والشبك والكاكائین 

لم یقتصر نشاط منظمة حمورابي لحقوق االنسان على العمل المیداني االغاثي لدعم النازحین 
م السبل نتیجة جرائم المجامیع االرھابیة  ( داعش) وما ارتكبوا من فضائع في الذین تقطعت بھ

الموصل وسھل نینوى وسنجار وبلدات وقرى اخرى ، كما لم یقتصر نشاط حمورابي على 
تسجیل االنتھاكات التي تعرض لھا  مواطنون عراقیون من  االیزیدیین والمسیحیین والتركمان 

ز نشاط حمورابي ھذه  المسؤولیات االغاثیة والحقوقیة الى تسجیل والشبك والكاكائین، بل تجاو
وقائع نجاة عدد من االشخاص من النساء والرجال واالطفال بعد استطاعتھم الخالص من 
سیطرة داعش وفي إطار ذلك استطاعت المنظمة من خالل  تلك اللقاءات التي تقع في صلب 

الء الناجین ، والحصول على معلومات ھي على عمل المنظمة المیداني الحقوقي في متابعة ھؤ
درجة كبیرة من الفائدة في تقدیم صور وثائقیة عن أوضاع المجموعات االثنیة والدینیة التي 

  وقعت تحت ظلم داعش إلظھار الحقیقة للمتابعین للشؤون الحقوقیة واالنسانیة .

من  كانوا  تحت األسر وفي ھذا السیاق رصدت منظمة حمورابي أوضاع الناجیات والناجین م
من المسیحین واالیزیدیین والتركمان والشبك،  والیزال أعداد كبیرة منھم تحت سیطرة داعش ، 



  

33 

  

   

 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

كان قد تم أخذھم أسرى  لدى داعش في بلدات و قصبات  سھل نینوى( حمدانیة، برطلة، 
ث تأكد داعش،  حی سطوة بعشیقة،تلكیف، باطنایا ، وكذلك في سنجار وتلعفر وغیرھا )  تحت

أمراة وفتاة وأن  2700شخص أیزیدي مفقود بینھم5000لدى حمورابي بأن ھناك أكثر من 
القسم االخر من الرجال  واالطفال الیعرف إن كانوا مختطفین أم شھداء، كما تأكد لحمورابي 

فتاة ، كما تأكد لدى حمورابي إن بعض  300أیزیدي وأیزیدیة بینھم  450تحریر أكثر من 
وامل نتیجة االعتداء الجنسي علیھن من قبل االرھابیین ویصعب للبعض منھن إجراء الناجیات ح

  االجھاض لخطورة ذلك على حیاتھن النھن قاصرات.

شخص مسیحي   200أما في الجانب المسیحي فقد تأكد لدى منظمة حمورابي إن ھناك أكثر من 
ن نجوا واستطاعت المنظمة بین رجل وإمرأة وفتاة مفقودین الیعرف مصیرھم،إال إن عدد الذی

  5شخصاً ، وتسلمت المنظمة معلومات عن وفاة  94التأكد من نجاتھم والتقت بالعدید منھم بلغ 
 100منھم  نتیجة كبر سنھم وعدم تلقیھم العنایة وتحملھم  الظروف الصعبة، وما یزال بحدود

قد  تم أسلمتھم ) شخصاً 50شخص مجھول المصیر،  كما تأكد لدى المنظمة بأن أكثر من (
  قسراً وباالكراه .

شخصاً منھم فقدوا،  منذ االیام   55أما عن التركمان فقد تأكد لدى المنظمة بأن أكثر من  
 30االولى لدخول داعش في قرى الكبة والشریخان  والسالمیة في سھل نینوى، حیث تم قتل 

  نساء  في تلك المناطق .) 5 (شخصاً بینھم

ت نتیجة لقاءات  حمورابي العدیدة بناجین من مختلف المكونات التي و جاءت ھذه االحصائیا
تعرضت الى النزوح من مسیحیین وأیزیدین وتركمان وشبك وكاكائیین وغیرھم، حیث التقت 

) شخص اكثرھم من النساء نجون من سطوة و سیطرة داعش بعد 65المنظمة باكثر من (
تركمان) وقد تم تسجیل عدد من المالحظات  5ایزیدیا) و ( 34مسیحیا ( 26اعتقالھم بینھم 

  والمشاھدات التي تم االدالء بھا عن ممارسات داعش االرھابیة وسلوكھم الالإنساني .

  افادات ناجین و ناجیات مسیحیین-أ

 اللذین  70(ت س ي)  وعمرھا الناجیة وشقیقتھ 1945(ج س ي) من موالید  الناجي إذ یقول
بعد رحلة مشي طویلة استمرت ثالث أیام عبروا فیھا موانع استطاعا الوصول الى بر االمان 

طبیعیة ، إن الدواعش تركوھم عند نقطة في البراري وقالوا لھم "إذھبوا إلى مسعود البرزاني  
لیحمیكم نحن ال نستطیع حمایتكم" ، إنھم كانوا یظنون سیموتون في الطریق، وأكدا الموما الیھما 

منھم  39شخصاً  64جمعونا في مستوصف الحمدانیة وعددنا أعاله إن عشرة أشخاص من داعش 
سنوات، تم جمع حقائبنا الشخصیة وتجریدنا من  3من النساء مع بنت وطفلة عمرھا  23رجال و

مستمسكاتنا الثبوتیة، وأخذوا طفلة عمرھا ثالث سنوات وإسمھا كرستینا خضر عزو من أحضان 
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ا فقالوا لھا سنرجعھا فیما بعد، وما زال مصیر أمھا عائدة حنا، وتوسلت األم إلستراع طفلتھ
الطفلة مجھوالً لھذه اللحظة، أما األخرون فتم إیصالھم الى نقطة قریبة من منطقة الخازر وتم 

أشخاص وجمیعنا  7تركھمم بالبراري لیواجھوا مصیرھم، ویضیف السید (ج س ي) إجتمعنا 
رأة أخرى وھي خالتھ وتدعى أشبع مع سنة، وإم 82كبار السن ( أ ص)  وزوجھا (م ج) وعمره 

سنة، مشینا طویالُ وعبرنا نھر الخازر  90رجلین كبیرین بالسن وأمرأة أخرى عمرھا بحدود 
بمشقة وصعوبة وكادت شقیقتي (ت س ي) وأمرأة أخرى أن تغرقا بالماء، لكن القدر جعلھما 

وصول الى حیث المكان الذي ینجیا، وھكذا استمرت رحلتنا لثالث أیام متتالیة و قد استطعنا ال
  ینتظرنا فیھ اقربائنا تحملنا فیھا العطش والجوع وتعرضنا للموت أكثر من مرة.

  أخوات ، إحداھن متزوجة  مسیحیات (س  ھك ) وبنات شقیقھ (ج ف خ ) ثالث نساء الناجي
یوماً، ومن ثم تم نقلھن مع أخریات إلى الموصل، حجزن في  حي  14حجزن في قرقوش لمدة 

لحدباء في أحد البیوت ، حیث كان ھناك بنات أیزیدیات محتجزات،  لقد بین السید سالم بان اثنین ا
من بنات شقیقھ وھن ( ف خ) تخلصن من أیدي داعش بطرق تتحفظ المنظمة التفصیل فیھا 
للضرورات األمنیة فوصال بغداد  حیث التقتھم حمورابي، بینما بقیت شقیقتھم ( ج) الى األن تحت 

رة داعش، حیث أفادوا لنا بأن داعش طالبت النساء  بالتحول الى االسالم ومن یتحول سیط
الیتعرض الى الى أُي أذى ، وھناك من تحول الى االسالم نتیجة االكراه والتعسف ومنھم السیدة ( 
ف ) وزوجھا ( ع ك) وأطفالھم الثالثة ، وعلمت حمورابي من خالل التحقیق إن ھناك ( ر ب ع 

سنة ما یزاالن تحت سیطرة داعش في الموصل  39سنة وزوجھا (ض ش) وعمره  32 ) عمرھا
سنة من مسیحي قرقوش ما زالوا في  16ومعھم الطفلة كرستین وشاب اخر وشابھ عمرھا 

الموصل، وافاد أحدھم إن (ر ب ع) تم فصلھا عن زوجھا وھي تعیش في بیت أحد عناصر 
 داعش مكرھة.

  سنة، من سھل نینوى قصبة باطنایا، نجا  28كاثولیكي وعمره  (ك ك) مواطن مسیحي الناجي
یوماً من اإلحتجاز والتعذیب في سجن تلكیف، حیث كان  25من سیطرة داعش بعد أكثر من 

سجانھ سعودي الجنسیة ومعذبوه عناصر داعش أحدھما سوري واخرین یمني وكویتي، إذ اكد 
فض إنتزاع الصلیب من رقبتھ والدوس علیھ خالل لقاء حمورابي معھ إنھ ( جرى تعذیبھ ألنھ ر

بقدمیھ على إعتبار وحسب داعش إنھ نجس)، حیث تم تعلیقھ بمروحھ سقفیة في سجن قضاء 
تلكیف وضربھ، وقد شاھدت المنظمة أثار التعذیب وااللتھاب في ساقھ الیمنى، وقد استطاع النجاة 

، بعد أن تم إعتقالھ في  3/9/2014عن طریق مساعدة بعض الخیرین فوصل الى دھوك في 
في  2007من داره  ومعھ والدتھ ( ك ب)، ویذكرأن والده كان قد أختطف عام  7/8/2014

الف دوالر، وعلى أثرھا  30تكریت من قبل جماعات مسلحة تم تحریره بعد دفع فدیة مقدارھا
  أصیب والده بمرض السكري وقد دخل في المستشفى لبتر ساقھ.
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 سنة متزوج  31مسیحي  كاثولیكي من قرقوش ( بخدیدا)، عمره (س ض ش) مواطن  الناجي
شخصاُ  25أیام، اذ یقول وكان عددنا  4ولدیھ ثالثة أطفال، كان محجوزاً في أحد الدور شھراً و

وجمیعھم مسیحیون بإستثناء شخصین  ھم من الشبك، بقوا معنا یومین ومن ثم فصلوا عنا 
رجالُ، ضغطوا علینا إلشھار  15ال وكان عدد الذكور وأنقطعت أخبارھم. فصلوا النساء عن الرج

االسالم فوضوعنا أمام خیارین فقط، اإلسالم أو الذبح، ثالثة عشر منا وافقوا ورفض إثنان، الذین 
رفضوا تم فصلھم عنا، أما األخرین فقد تم أخذھم الى المحكمة الشرعیة في الموصل وأعلنوا 

غاني الجنسیة واالخر ألماني الجنسیة، حیثوا عملوا للذین إسالمھم أمام القاضي الشرعي أحدھم أف
شخصاً، وبعدھا تم إعطائنا الحریة في  13أشھروأ إسالمھم كتب عدم تعرض لكل واحد وعددھم 

التحرك، حیث عدنا إلى بیوتنا وبعدھا قمنا بعدة محاوالت للھرب لكنھا فشلت ، وفي األخیر نجحنا 
ساعدة أشخاص تم التنسیق معھم من خالل أقربائنا في من الوصول الى موقع قرب كركوك بم

  أربیل.

وأكد (س ض ش) لحمورابي لمشاھداتھ وما جرى إن الدواعش كانوا یستھزئون بدیننا وشاھد بأم 
عینھ االساءات والضرب بالكیبل والجلد ألناس ألسباب تتعلق برفضھم لممارساتھم، حیث شاھد 

یث تم جلده بخرطوم الماء(الصوندة) وضرب سنة ، ح 45جلد المواطن ( أ ي) وعمره 
سنة بعصا الماسحة وسبطانة البندقیة على رأسھ، مما أدى إلى فتح  35(عمارعبدو)  وعمره 

جرح برأسھ وإحداث نزیف بمجرد طلب منھم سكائر، كما أكد (س ض ش)عند تفتیش داعش 
دة ذلك بأم عینھ مباشرًة، للبیوت كانوا یأخذون السالح والذھب والنقود إن وجدت، وإستطاع مشاھ

وأضاف وقبل ھروبھ بأیام شاھد الدواعش وھم یجمعون النفط االبیض من البیوت ووضعھ في 
صھاریج( تناكر) وأیضاً كانوا یجمعون قناني الغاز من البیوت، كما أكد أنھ شارك في دفن عدد 

د أن أخرجھ الدواعش من النساء والرجال المسیحیین من الذي ماتوا خالل فترة تواجده ھناك بع
 13من الحجز ھو وشخص أخر لدفن  الموتى ومنھم المرحوم (( الیاس قریو الذي كان میتا قبل 

یوماً من یوم الدفن، والمرحوم أیوكا ددو و كذلك صباح موصلي الذي كان میتاً داخل شقتھ  
ش وشخص أرمني أیام قبل دفنھ، وأكد موت السیدة  نعیمة عبو 6الكائنة في مجمع التأخي لمدة 

أخر یدعى اوراھا كان قد مات في إحدى مستشفیات الموصل، حیث تم دفنھ في مقبرة  بخدیدا 
  (قرقوش) ویظن أن اسمھ أوراھا)).

 

  افادات نازحین تركمان و شبك-ب

  لعدد من الناجین من التركمان الشیعة  2014/ 28/8وقد سجلت منظمة حمورابي إفادات  بتاریخ
یث أكد كل من (زین العابدین وھیثم زین العابدین وعادل زین العابدین)، وھم من أھالي تلعفر، ح
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من أھالي تلعفر إلتقتھم المنظمة نازحین في إحدى القصبات المسیحیة في ناحیة القوش( باندوایا)، 
حیث أكدوا بأنھم غادروا تلعفر عندما تم قصفھا بالھاونات من قبل عناصر داعش االرھابیة ، 

أشخاص من ابناء  3اشخاص من أقاربھم، كانوا في سنجار، كما تم قتل   3واعش حیث قتل الد
عمومتھم بنیران طائرة، اثنان منھم إخوة. وافاد ھؤالء بأنھم ساروا لمدة طویلة مشیاً على األقدام 
إلى أن وصلوا إلى سدة الموصل ومنھا إنتقلوا ألى قریة باندوایا القریبة من القوش، حیث ألتقتھم 

  ظمة وھم في أوضاع صعبة جداُ الیملكون غیر مالبسھم الشخصیة.المن

كما التقت المنظمة في ذات المكان، ناجین من قرى الكبة والشریخان من التركمان الشیعة ، 
شخصاً وتفجیر مقام االمام العباس في قریة  12وأكدو إن تنظیم داعش دخل قراھم وقام بقتل 

 مفقودا من ھاتین القریتین الیعرف مصیرھم . 55الكبة، وكشفوا للمنظة بأن ھناك 

  االیزیدیین و خاصة النساءإفادات عن االنتھاكات التي إرتكبتھا داعش بحق  -ج

استطاعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان إجراء تحقیقات میدانیة مع عدد من اللواتي 
مثلت ببیعھن في استطعن الھرب من معتقالت االرھابیین وماتعرضن لھ من انتھاكات خطیرة وت

(صفقات) جرت في اسواق مدینة الموصل وتلعفر وفي مدینة الرقة السوریة، وقد حرصت 
  . منظمة حمورابي أن تنقل الحقیقة كما وردت على أفواه الناجیات

  تم، عمھا عائلة مع سنجار جبل عبر اإلقدام على نجت بعد رحلة سیرا  (ب س ر)الناجیة  
  منھم أشخاص 8  ،3/8/2014 یوم سنجار في داعش قبل نم  عائلتھا من شخص 11اختطاف

 مجھول مصیر إلى اقتیدوا سنة 14و 12و 9 بین وثالثة بنات تتراوح اعمارھن  كوجو قریة في
 نحو فرارھم خالل داعش أیدي من نجت أنھا (ب س ر)  تقول.  عنھم خبر ال اللحظة ھذه والى
 سیطرت التي والدھا سیارة في كانوا ئلتھاعا أعضاء وباقي عمھا سیارة في كانت وھي الجبل
 في االقلیم (خ ) عمھا عائلة مع (ب س ر) تعیش.  مجھول مصیر إلى وسبوھم داعش علیھا
 . بسالم أھلي یعود أن ھي الوحیدة األمنیة وتقول

   

 احدى الناجیات االیزیدیات تروي قصتھا االلیمة
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 عمي ابن مع ، كنت3/8/2014 یوم لعفرت إلى  وأخذونا سنجار جنوب تقول تم إختطافي في 
 تصلیحھ خالل اختطافھ (خ ر) تم عمي شاریا، وأما مخیم  في موجود حالیا  واسمھ(د خ) اآلخر

أي تم  تلعفر  في والموجود أخیھ وبین بینھ ھاتفیة اتصاالت ، ھناك1979 موالید من وھو لسیارتھ
   واحدة.  عائلة من أشخاص 6 اختطاف

  موالید بلدة دركار شمال شرق زاخو، بكل من الناجیتین االیزیدتین (م م س)التقت حمورابي في 
والمطلق سراحھما  من داعش  4/8/2014المختطفتان بتاریخ  1987 موالید و(و م س) 1989
، فقد شاھدت حمورابي حالة االعیاء  والخوف والقلق البادي علیھما بسبب ما  2014/ 9/10یوم  

  بقائھما لدى داعش. اصابھما من ظلم وحیف مدة

 4 اختطاف تم قد وقالت) ش خ( اآلیزیدیات وھن السیدة  النساء كما التقت حمورابي بعدد من 
 باإلضافة لھا إبنان اختطاف تم) ك س(، والسیدة)  كنتھا  مع واحد ولد+  بنات 3(  أوالدھا أربع
 ظلم من وكأفراد ئالتكعا أصابھن ما عن الحدیث شدیدین وألم بصعوبة استطعن واحد،  حفید إلى

لسنجار، كما عانوا اوضاع  تركھم قبل  علیھم العدواني االستھداف جراء ونفسي جسدي وأذى
 كبیرة أعداد من قبل داعش وسبي  أسرھم سنجار وفي فترة جبل عبورھم خالل صعبة و خطیرة

  اآلخر. البعض واختفاء وھروب من النساء والفتیات ، 

تتم  لم لھم ، والتي وحسب قولھن   الحكومة تشكیھم من إھمال من السیدتان االیزیدیتان أبدین
یصل الیھم من المساعدات الغذائیة إال القلیل من  لم شھرین من نزوحھن، حیث  ومنذ بھن المباالة

األرز الرديء النوعیة وبعض العدس وقلیل من الطحین  وأما البیض أو الجبن فلم یصل الیھم 
 أبداً.

 اجیة أیزیدیة من سنجار أفادت لحمورابي حیث  قالت ، تم اختطافھا ھي ن ) زرس(  الناجیة
، وتمكنتا من الھرب الى جبل سنجار بعد أن بدأت قوات التحالف  2014 آب 3 وأختھا یوم

ومن جبل سنجار وصلتا الى مدینة زاخو بمساعدة بعض من   قصفھا لزمر داعش في سنجار،
 أختھا  وعلى علیھا داعش عناصر مارسھا التي اعةالبش لحمورابي عن) زرس( تحدثت .اھلھا،

عوائلھن،  وتم  بعرضھن للبیع، كما قاموا بعزلھن عن واإلھانات، وقیام داعش الضرب من
  الصغار. والبنات خاصة بالفتیات وضعھم في أماكن

 تخدیر واستطاعت ، شره من ونجت اشتراھا الذي الفلسطیني قتلت التي) ص ح أ( الناجیة 
 2014-8-3 یوم ،اختطفت منھ والتخلص الفلسطیني من ھروبھا من ساعات بعد تراھااش  سعودي

 ، الرجال عن النساء وفرزوا الرجال جمیع وقتلوا قنا قریة  في الجبل في أوقفوني وتقول ،
 والبنات عمي وابن وعمي وأخي والدي داعش قتلھم الذین بین وكان تلعفر مدرسة إلى بنا وساقوا
 وبعد سنة 14 عمرھا أختي و واحد بیت في فتاة 100 وكنا مكشوفة وعیوننا اسوری إلى ساقوھم
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 من الموصل، إلى وساقوھا دوالر 1000=  أوراق 10 بسعر لسعودي أختي بیعت أیام خمسة
 النساء من كبیرة أعداد حیث بادوش سجن إلى وبعدھا الموصل إلى أیام 5 بعد نقلونا تلعفر

 في ومنھا سوریا إلى وحولونا المكان الطائرات قصفت حُیث ويالج القصف اثر وعلى ، والفتیات
 رجل إلى بیعي وتم جماعیة، بصورة بیت  في االیزیدیات الفتیات نحن  وضعنا وتم رقة،

  سعودي.

 سیطرة تحت عائلتھا أفراد  من شخص 15 حالیا لدیھا أن لحمورابي)  ص ح أ( الناجیة وأكدت
 معھم  إخواني زوجات وثالث وإخواني وأمي أخواتي ھم تقولو ، عنھم خبر أي لھا ولیس داعش
 أن أیضا، كما أفادت في حدیثھا  مع والدتھا  تلعفر في وواحدة الرقة في أخواتي من واحدة

 كانوا لذلك رفضنا وعند ، شرعاُ  یتزوجوننا لكي  اسالمنا باشھار یطالوبننا كانوا اإلرھابیین
 وعند لغایاتھم، ونستسلم  نرضخ أن یجعلونا أن إلى موالشت والسب واالھانة بالضرب  یعنفوننا
 ولكن مرتین بالھرب أختي قامت لذلك عنوتاُ، یغتصبونھم كانوا دینھم اشھار بعدم الفتیات إصرار

  .المحاولتین في منھم تنجوا لم

 معھم یكونا لم أخرین ثالثة  لدیھا كما إخوانھا، من ألحد داعش قتل) ص ح أ(الناجیة أكدت كما
 لھا، وعائلتھ أعمامھا من أحد من  ایوائھا رفض تعاني وھي األسر، في ھم وقعوا الذي الوقت في

 قبل منھم وھربت  باالسالم الشھادة تنطق بأنھا لم  تؤكد وھي مسلمة، أصبحت بإعتقادھم  كونھا
 قد انك یقول ألنھ فیرفض الثاني عمي أما األخر، عمي بیت مع أقیم  أنا واآلن ینجحوا بذلك، أن

  .دیني أغیر لم أنا بینما  وبناتھ زوجتھ تقول وھكذا بك القبول یمكن فال أسلمت

 الى االسیرات وباقي ھي تسلیمھا في المسؤولیة یتحملون االكراد بان)  ص ح أ( الناجیة تعتقد
 بان الرقة في مباشرة أخبار سمعت قد بأنھا والنساء، وتضیف االطفال قبل ھربوا ألنھم داعش،

 مسیحیة مسیحیة وعلى االكثر انھا وھي عمرھا سنوات 9 طفلة تزوج داعش اتعصاب احد
 كانوا أیضاً ان مسلحي داعش وتقول (ص ح أ) سنة، 30 عمره سوري ھو والمجرم سوریة
 تم ایزیدیة 50 عن یقل ال ما وعدد ، اعتناقھ ویجب  اإلسالم على االیزیدیات  البنات یثقفون

 للنساء یختتنون( اجراء عملیات ختان كانوا كما غصبا، لداعشا عناصر إلى وتزویجھم أسلمتھم
  . جثثھم ویحرق البیشمركة یقتل داعش وكان الشیعیات)، والفتیات

 ثم ومن الموصل الى ونقلھا سنجار من خطفھا منذ احتجازھا فترة أن)  ص ح أ(الناجیة وتؤكد
 كانوا وقد الھرب، تطاعتاس حتى یوماً  30الى 25 السوریة تتراوح مابین الرقة مدینة الى

 بحرق یقومون البیشمركة قتل بعد داعش وشاھدت كبیرة، بأعداد قاعات في الفتیات یحتجزون
 مریضة حالیا وھي صعبة  نفسیة حالة من تعاني أختھا أن لحمورابي الناجیة افادت جثثھم، كما

لدتھا، وإسترسلت الناجیة وا إلى باإلضافة أوالده من اثنین اخذ تنظیم داعش أخوانھا واحد.  نفسیا
 المجرمین، ھؤالء من كفرا أكثر كفار یوجد ال بالوحوش، وتضیف واصفة الداعشییین
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ان ھؤالء سیرتدون عن  یعلمون ألنھم أسلموا، الذین االشخاص سراح یطلقوا لن والداعشیون
  .تحریرھم بعد االسالم

 الكبیرة وعائلتھ عبوره بعد ألیھا لجأ قد كان حیث تركیا من والعائد (أ ع س) اآلیزیدي الناجي 
  الحدود متجاوزا  عائلتھ مع تركیا دخول 2014 آب شھر في واستطاع  ، سنجار جبل عبر

 كان الواقع لكن أكثر احتراما یلقي تركیا في بان اعتقد قد ،كان شرعیة غیر وبطریقة مضطرا
 جاھدا ،ویحاول المسلمین من بجیرانھ  الثقة فقد أیضا حیث زاخو إلى العودة وقرر سوءا أكثر

 كونھ المتعمد والقتل الخیانة من خوفا ذلك، غیر ولیس المسیحیین بین سكن على العثور
 الحدود عبروا جمیعھم وأقارب وأعمام وأخوات إخوة ولھ طفال عشرة ألربعة أب آیزیدي،ھو

 ال انھ لیاسا یقول تركیا في الدیني والتطرف المعاملة سوء بسبب العراق إلى وعادوا التركیة
 فطلب یقتلوه عاجال ام اجال ألنھم المسلمین بین كیزیدي یعیش أن یصح وال الھجرة حل إال یرى

  واالحترام  الحیاة طعم أطفالھ لیذوق غربیة دولة إلى لنقلھ التدخل

  المتوسط وھي من من ، كانت طالبة في الثاني سنة 14االیزیدیة وعمرھا  ( س س ر) الناجیة 
  جنوبي. رمبوسي قریة

 اإلرھابیین من ھربا ، 2014 آب 3 یوم  بالسیارة الجبل إلى نتوجھ كنا عندما) س س ر( تقول 
 فأوقفوا طریقنا قطعوا المسلحین بأن تفاجانا ، قبایل دورة إلى ووصولنا سنجار دخلوا أن بعد

(س  من كل (إ)وأشقائي ووالدتي (س) والدي وكذلك فیھا وأخواتي(ل ب ھـ) أنا كنت...  سیارتنا
 بلدیة مبنى في وضعنا وتم البعاج إلى المسلحین ،أخذنا عمي(د إ) (ر) وبنات عمي ابن م) وأیضا

 البعاج في (س)عنا وأخي عمي وابن والدي عزل فتم ، النساء عن الرجال بعزل ، وقاموا البعاج
 و، نحنكوج قریة إلى نقلھم تم ھناك ومن سنجار جنوب البنات تل مجمع إلى الرجال نقل وتم ،

 منطقة في قاعة في كنا.  أیام 9 الموصل في ھناك وبقینا الموصل إلى البعاج من نقلنا تم اإلناث
 سوریا في الرقة مدینة إلى وشقیقاتي(ھـ ل) أنا اخذي تم الموصل، بعدھا غابات ھي واعتقد غابات

 إلى السجن تعرض أن بعد الرقة في بیت إلى السجن من نقلنا تم ، شداد سجن في حبسنا وتم ،
  . التحالف طیران قبل من االستھداف

 (ل س ھـ  س) وأیضا شقیقاتي ومعي الھرب حاولت البیت ھذا وتقول، من) س س ر( تسترسل
 الحراسة ضعف ( ر ر د ) استغلینا وھن البیت ھذا في علیھن تعرفت ایزیدیات أخریات بنات
 الباب من خرجنا حیث ( د ر و)،  البنات وكذلك وشقیقتاي أنا ھربت اللیل في الحراس ونوم

 صاحب أدخلنا أن وبعد ، إیوائنا منھم طلبنا السوریین العرب من بیت إلى جمیعا الرئیسي، توجھنا
 إن ظھر حیث ، منزلھ في بوجودنا داعش لمسلحي والوشایة علینا بالتبلیغ قام بیتھ، إلى الدار
 والصوندة بالعصي بشدة ضربنا وتم نیةثا علینا القبض ألقاء تم .داعش مؤیدي من ھم الدار سكان

 (ل س و د ) إلى أنا اخذي فتم بعضنا عن فصلنا تم والجلد،بعدھا الفلقة استخدام وتم واالحزمة
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(ل س)  شقیقتي فصل تم بعد فیما. آخر مكان إلى صغار (ھـ و ن) لكونھم اخذوا بینما السجن
 حیث بعد، فیما لھم جرى ما فاعر ولم عني شقیقاتي فصل تم حیث وحدي أصبحت وبذلك عني،

  . واحد شھر السجن في بقینا.  معي (د) بقیت إن إال ،)س ھـ ل س( شقیقاتي عن أخبار انقطعت

 قصب تل بین قریة یقع بیتھم( حاتمیة قریة ومن سنجار من أیضا وھي ایزیدیة و ان (د) ھي فتاة 
 ، داعش لدى مختطفین ووالدتھا اوالدھ إلى باإلضافة ) شقیقات5( لھا كان أیضا وھي.  والحاتمیة
 ھناك الشداد، منطقة في بیت (د) إلى أنا و نقلي تم السجن، بعدھا في معنا ) كانوا5ألـ( شقیقاتھا

 سنة، 58 (ل) وعمرھا تدعى أحداھن ھناك، علیھن وتعرفنا السجن في أمریكیتین امرأتین وجدنا
  .احدو شھر السجن في بقینا.  سنة 26 وعمرھا (ك) تدعى وأخرى

 من المرة ھذه حاولنا (د) الھروب، أنا و فقررت للھرب، الثانیة محاولتنا كانت البیت ھذا من
 خارج نحو الشباك تجاوزنا عندما اللیل، منتصف بعد الواحدة بحدود الساعة فكانت الشباك،
 لحراس،ا أنظار یلفت لم المرة ھذه حظنا و لحسن ینبح، فبدأ لمحنا المحیطة الكالب احد إن البیت،

 تم حیث الخمار،  نلبس كنا حیث البیت عن مبتعدین ساعتین مشینا. مشددة تكن لم فالحراسة
 لفترة مختفین ونجلس مسافة نمشي كنا ،) وحجاب سوداء عباءة(  ھناك سجننا بعد إیاه إلباسنا

 نحن مدخیلك لصاحبھ وقلنا الباب طرقنا(  العرب من بیت إلى توجھنا صباحا الثالثة في.  ونواصل
 عن تختلف بطریقة و بالطیبة الدار أھل استقبلنا حیث) عراقیات وإحنا السجن من ھربنا ایزیدیات

 وكان الصغار وأوالده وزوجتھ رجل البیت في كان. ( األول الھروب في إلیھم لجأنا الذین أولئك
 ركبنا أن عدب الدار صاحب أخذنا الثاني الیوم صباح ، في)واحد یوم ھناك وبقینا كبیرة بنت لھ

 أن تفھموا أن أرجو بیت، إلى بأصبعي وسأؤشر طریق في سآخذكم لنا وقال ، معھ بخاریة دراجة
 على اشر حیث حصل ما أكراد، وھذا أصحابھ بیت فھو مساعدتكم، یستطیع من ھو البیت ھذا
 صلووا ھناك وتركنا لبرھة فوقف اإلسالمي، باللباس ونحن الدراجة على معھ راكبین ونحن بیت

  . بعد فیما سیره

 فظھر(  لألكراد یعود البیت أن بالفعل فظھر ، الشداد منطقة في بھ، أعلمنا الذي البیت إلى توجھنا
 الكردي البت في ، ھناك)المنزل في یكن فلم الزوج أما كبار ولدین لھا وكان وأبنھا امرأة فیھ

 وفیھ  آخر، كردي بیت في الحسكة ىإل أخذنا فتم فقبلنا، الحسكة، إلى نأخذكم أن تودون ھل سألونا
  . واحد یوم فیھ بقینا كردیة، عائلة

 آخر بیت إلى أخذونا حیث) بككة(  الكردي الحزب إلى ینتمون أنھم یبدو ما على رجال ھناك جاء
 الغربي كمر قریة إلى الرجال من عدد أخذنا ، بعدھا)بككة(  الـ لحزب مقر انھ ویبدو الحسكة في

 الذین األیزیدیین الرجال من وعدد أھلي اخبروا قد كانوا أن بعد الحسكة، من العام الطریق على
  .نازحین ایزیدیین وفیھ سوریا في نوروز كمب إلى فتوجھنا ، ألخذنا سوریا إلى جاءوا
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 محطات أسرھن، كل لحمورابي، بأن التھدید  بالقتل كان مستمرا خالل)  س س ر( واكدت 
 من طعام وجبتین یعطوننا ،كانوا رفضنا مع یجري الضرب انفك.  اإلسالم بھدف تحولنا إلى

 والتعذیب الضرب أمامي طماطة، رأیت رز، بیض، ھناك فكان الحراس، من الزائدة الفضالت
  . مقیدات كن حیث الھرب، محاولتھن بعد علیھن القبض ألقاء تم قد كان ایزیدیات فتیات لثالث

  سنة من سنجار(قریة كوجو) مجمع الحاتمیة، خطفت 18(ش أ أ ع ) فتاة أیزیدیة عمرھا  الناجیة 
 مع رجال 4و امرأتان(  من المكونة عائلتھا أفراد من 7 مع كوجو منطقة من 2014آب 3 یوم

  انفصلت وھنا  الرجال، عن النساء بفصل المسلحون قام ، كوجو في الخطف بعد ،2/عدد أطفال
 في قاعة (ش أ أ ع ) إلى معھم و العازبات فتیاتال نقل تم الفصل عائلتھا، بعد باقي (ش أ أ ع)عن

 بقوا قد و القاعة تلك في فتاة100 یقارب ما ھناك كان، تلعفر من بالقرب تقع التي صوالغ قریة
 المعاملة كانت(  أیام خمسة لمدة بیت في أبقوا حیث الموصل إلى نقلوا ثم یوما عشرین لمدة ھناك

 تعامل كانت ترفض التي والفتاة ، إسالمھم یشھروا نأ منھن طلب ألنھ جدا، سیئة الموصل في
  كان كما ، الفتیات باقي أنظار أمام جسمھا من المناطق مختلف على بأسواط وتضرب بخشونة
  .  االغتصاب معھن یمارس

 20 بیع تم وقد الموصل، في داعش مسلحي مع موجودین سنة أكراد ھناك تقول(ش أ أ ع ) كان
 أمام أنفسھن یستعرضن الفتیات ویجعلون الدار إلى یأتون كانوا رجال ىإل الموصل في منھن فتاة

الى (شیخ) و ھو  یدفع أن بعد دار الذي یشتریھا  إلى وتؤخذ إحداھن اختیار یتم ثم ومن الرجال
 . المسؤول المالي

تسمح لداعش بمعرفة   ال بطریقة الموبایالت كن یخفین وذكرت (ش أ أ ع ) أنھا وباقي الفتیات 
 ما نقل تم  ذلك وبعد وسر، بخفاء یتم والشحن وذویھم  أھالیھم من یأتیھم الرصید وكان ماكنھا،أ

(ش أ أ ع )  تلعفر، وفي سیاق حدیثھا تؤكد ھي معھم في بقیت حیث تلعفر إلى الفتیات من تبقى
 إلجبارنا یضربوننا كانوا مستقل؟، وتسترسل بالكالم بأن مسلحي داعش بیت في فتاة كل وضع

 رجل من أكثر كان األوقات بعض في و الفتیات باغتصاب قاموا كما إسالمنا، إشھار لىع
 .العربیة یتكلمون كانوا، نفسھا جنسیا الفتاة یتشاركون

(ش أ أ ع ) لمنظمتنا عن تعرفھا على عدد من االشخاص من االكراد یعملون مع زمر  وتؤكد
  المسلحین لداعش االرھابیة .

 سنة،  13زیدیة من أھالي سنجار من قریة رمبوسي، عمرھا ( ج خ ر) أی  الناجیة
في سیطرة خانصور وسنوني شمال سنجارأثناء  3/8/2014اعتقلت من قبل داعش یوم 

 محاوالتھم الھرب.
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سنة كانت معھا وأیضاُ جدتھا  18تقول الناجیة( ج خ ر)  أن أختھا االنسة ( ا،خ) والبالغة عمرھا 
سنة أیضاُ  20سنة، كما كانت عمتھا (ن د) والبالغة عمرھا  60العمرالسیدة( غ خ أ) والبالغة من 

  معھا، ومعھا زوج عمتھا (س م س) وھو سائق السیارة الذي حاول إنقاذھم.

 ، إلى نقلھم تم االعتقال من ساعتین حوالي بعد وأفادت الناجیة( ج خ ر) لحمورابي 
 وكان.  سوریا في قریة داخل مدرسة في اعتقالھم وتم.  القریبة الحدودیة القرى إحدى سوریا
 من نقلھم تم  ساعات ورجال، وبعد وأطفال وبنات نساء ایزیدیون أسرى  300 حوالي معھا

 كانت.  عن بعضھم البعض والرجال والنساء البنات عزل تم الموصل وفي.  الموصل إلى سوریا
 في المھجرین نالمسیحی بیوت داخل الموصل في بنت  200 من أكثر مع ( ج خ ر) معتقلة

  . اآلخرین عن ومعزوالت الموصل

 الى الموصل من أخریات بنات خمسة  مع نقلت  أسبوع حوالي وأضافت الناجیة ( ج خ ر) بعد
 بیت   داخل رمبوسي قریة في  محتجزات كنا حیث.   سنجار جنوب  رمبوسي قریة في معسكر

كوجو،  قریة  الى رمبوسي من داعش رتل خرج  لیالً  12 الساعة 2014/  10/ 22 وبتاریخ. 
فقامت( ج خ ر)  الحراس وھرب وخوف ھلع ھناك وكان الطائرات قبل من الرتل قصف تم وقد
 الخامسة الساعة الجبل الى لیصلن سنجار جبل باتجاه  بالھروب األخریات الخمس صدیقاتھا مع

  صباحاً.

 ى القرى التابعة لقضاء ( خ م خ) أحد الناجین االیزیدین التقتھ حمورابي في إحد الناجي
 مع و قادمون (الدولة) عناصر إن زاخو، وھو من سنجار من مجمع خانصور في ، یقول سمعنا

 اسماعیل اخي بیت في اجتمعت و معي عائلتي، مؤكدا الخبر كان یوم قبل البشمركة انسحاب
 من ممكن دعد أكبر أخذنا التجمع بعد .إلیھ ننتمي الذي خانصور و سنوني مجمعي بین یقع حیث

 أقربائي من فردا 19  بقي فقد ، للجمیع یتسع لم المكان إن إال المتوفرة السیارات في األشخاص
كان  (اس) بیت اخي في بقي من . إلقالتھم الفارغة بالسیارات عودتنا انتظار إلى اضطروا الذین
 آخرین 7 لىإ (خ) وأبناء (خ)، باإلضافة عمھ و ووالداه (ع) زوجة و(ع ر ش)  (ف خ ) ابني
 .أقربائنا من

 قد داعش  سیارات كانت ولألسف ولكن دھوك إلى الطریق المؤدي الى بالسیارات توجھنا
 إیزیدیا 64 إلى باإلضافة )19ال ( أقربائي خطفت و مغادرتنا بعد بیت اخي(اس) إلى وصلت
 في (أس)أخي و ابني بینھم من و المخطوفین أقربائي أالن .جیران(أس) بیت في كانوا آخرین

 عناصر أعین عن أخفوه ھاتف باستخدام بي یتصلون آلخر وقت ومن سنجار جنوب كوجو قریة
 داعش.
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 ویأخذون یأتون كانوا آخر و وقت بین في حدیثھا لحمورابي، و تفید )ع ر ش( الناجیة 
 تقرر لذلك، یرجعن ال یؤخذن اللواتي الفتیات، بالقوة تؤخذ كانت تقاوم كانت من و الفتیات إحدى

 نساء 8 مع خرجت، مفتوحة األبواب و نائمین الحراس كان بینما و اللیل منتصف بعد، اھرب أن
 ھرب بینما منا 6 بـ أالمساك تم، العاشرة یتجاوز لم بینھم األكبر كان طفال 12 معھن و أخریات

 احد خبارإ عدم منا طلب و الشراب و الطعام لنا قدم عربي براعي التقینا التالي الیوم في، الباقي
 جبل إلى وصلنا السیر من أیام 3 بعد و اللیل جنح تحت نمشي و النھار في نختبئ كنا، فعلھ بما

 الیھا وصلنا زاخو التي إلى بسیارتھ أوصلنا و سقانا و أطعمنا الذي بـ (ق ر) التقینا حیث سنحار
   .16/9/2014 في

  مع  تعیش كانت سنة، 21(ب س ر) ناجیة من سنجار من قریة رمبوسي  وعمرھا  الناجیة 
 الثالثة إ ب ح) وأخواتھا(  السیدة س ر) ووالدتھا(  المدعو والدھا من أفراد 8 من المتكونة عائلتھا

 تولد ،س1996 تولد (م االثنان وإخوتھا )، 1999 تولد ل ،2004 تولد  ه ، 2001 س تولد( 
 . 3/8/2014أختطفت من قبل داعش  بتاریخ  ) 1994

 العدید مع ھم أخذ وتم ،3/8/2014 بتاریخ  رمبوسي قریتھم في  داعش اجمھمھ) ب س ر(تقول 
 البنات وأرجعت العائلة، أفراد باقي عن البنات فصل تم كوجو وفي كوجو، قریة إلى العوائل من
 وفي الموصل، إلى البعاج ومن  البعاج ناحیة إلى أخذن ثم ومن  ، أخرى مرة رمبوسي قریة إلى

 والقسم)  البنات تل قریة(   البعاج إلى الفتیات من قسم ارجع وبعدھا  یوم 16 لمدة بقین الموصل
  .  سوریا إلى أخذن من ضمن من أخواتھا (س،ل،ه) وكانت ، سوریا إلى أخذن اآلخر

 في وضعنا تم االیزیدیات،  الفتیات 600من -500 حوالي كنا تقول (ب س ر)، الموصل في  
 جداً  ھناك المعاملة وكانت  ،)الموصل داخل فندق وھو( بغداد قفند أمام الریاضیة لأللعاب قاعة
 تم وقد ، لالغتصاب الفتیات من الكثیر وتعرض بالقوة اإلسالم إشھار على إجبرونا حیث  قاسیة
 بالقوة وتغتصب وتأخذ تضرب كانت طلباتھن ترفض كانت والتي ، الموصل في منھن 7 تزویج

  بعاج في معاناتھن  لتشرح  حدیثھا في) ب س ر(اجیة وتسترسل الن.  القاعة خارج مكان في
 في وضعن فتاة 80ال حوالي عددھن وكان ایام سبعة امتدت والتي ھناك قضوھا التي المدة خالل
 نفس تأخذ وكانت أسوأ كانت بل ال الموصل، في كانت مما بأحسن المعاملة تكن لم ، لمدرسة بنایة

 وأن بالقوة، اإلسالم وإشھار القسري والتزویج والضرب االغتصاب من االنتھاكات من السیناریو
 قطع خالل من باالنتحار وقامت ذلك رفضت منھن وواحدة بالقوة للزواج أخذھن تم الفتیات من 7

 7 بعد  ،) القحطانیة مجمع(  عزیر تل قریة من وھي) ج( واسمھا بالشفرة(الموس) یدیھا شرایین
ُ  12بقینا وھناك البنات تل قریة إلى اخذنا تم البعاج في بقائنا من أیام   .  یوما
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 أخریات بنات 6 مع نقلوني كوجو في بقائنا من شھرین بعد بحدیثھا لحمورابي،) ب س ر(وتفید 
 القریة ھذه وفي رمبوسي، قریة إلى) ح س، خ .و، س . و، ف،خ. ش. ك، د. د،( من كل وھن

 ذلك وفعلنا النافذة من نھرب أن اقررن لذلك عدیدة، نوافذ فیھ وكان كبیر منزل في وضعونا
ب س (وتؤكد  ،) ح و خ س( من كل وھما لألن مصیرھا نعرف لم واثنان البنات من 5 ونجحت

 وقد تلعفر، قضاء في)  الزغلولیة(  قریة إلى العوائل باقي مع نقلت عائلتھا  لحمورابي أن)  ر
 وأخوتھا ووالدتھا والدھا نم كل وھم مصیرھم تعرف وال الحین ذلك منذ االتصال عنھم انقطع
  . االثنان

 عاماً،  تعرض إلى  20( أ ح س )شاب من أھالي سنجار من مجمع الجزیرة عمر  الناجي
مع بنت عمھ المتزوجة ( و ا  3/8/2014سنة  یوم  45األسر ھو ووالدتھ السیدة (ن س م )  

  د العائلة.س ) في قریتھم مجمع الجزیرة، عندما لم یستطیعوا الھرب مع باقي أفرا

یقول ( أ ح س )، والدي المدعو (ح س ن ) لم یكن في المجمع حیث كان في  مھمة لجلب 
األرزاق كونھ أحد كوادر الحزب الدیمقراطي في محلیة المجمع، فقط نحن الثالثة لم نستطع 
الھرب ألن السیارة التي نمتلكھا وھي من نوع أوبل ( اومیكا) لم تستطیع حمل جمیع أفراد 

فرد من عائلتھ  باتجاه جبل سنجار،  11شخص، لقد أقلت السیارة  14ئلة البالغ عددھم العا
  على أمل الرجوع لنقلھم ، ولكن  داعش داھمھم بسرعة.

وافاد ( أ ح س ) لحمورابي  بعد ساعات من المقاومة التي أبداھا شیوخ وشباب القریة ضد 
أن خطوط المقاومة انھارت أمام عصابات داعش اإلرھابیة من منعھم دخول المجمع، إال 

  القصف الشدید لعصابات داعش اإلجرامیة للمجمع بقذائف الھاون و المدفعیة وتقدم الدبابات.

فقد بدأت بعد ذلك  سلسلة من االنتھاكات  والمعاناة ألھالي المجمع، فقد تم أخذ النساء مع 
ھم، وكانت ابنة عمھ( و ا س )  البنات من عوائلھم ومن ثم الذھاب بھم إلى الموصل والرقة لبیع

  أحدى السبایا" وھي متزوجة منذ سنین ولم یكن لھا أوالد.

كما  أكد( أ ح س )  وجود رجل أیزیدي بین صفوف داعش اإلجرامیة أسمھ ( دخیل كتي 
سنوات، كان یمارس العنف واالنتھاكات على  6شیركو)  كان قد (اسلم)(اشھر اسالمھ) قبل 

وبحسب ( أ ح س )   یبدو الرجل قائداً  أو أمیراً داعشیاً، حیث  یتجول   االیزیدیین بشراسة ،
في المجمع بمعیة ثالث سیارات  مسلحة وبرفقة شخص عربي یدعى ( طالل علي قاسم) 

سنة الى  40سنة وھو من أبناء المجمع،  قدمت عائلتھ العربیة قبل حوالي  36وعمره حوالي 
ل الكبیر على عائلتھ، حیث احتضنوھا ومدوا لھا ید العون المجمع، وقد كان  لالیزیدیین الفض

  من دون أي تحسب عرقي أو دیني كان. 
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یفید في حدیثة ( أ ح س ) لحمورابي، أن ھؤالء كانوا یقومون بعزل البنات والنساء من 
عوائلھم وقتل  الشیوخ والشباب ، كما كانوا یالحقون العوائل الھاربة باتجاه الجبل ویطلقون 

  ر علیھم ، ویقول( أ ح س ) أنھم قتلوا الكثیر من االیزیدیین. النا

وأضاف( أ ح س ) بأن الدواعش المجرمین وبعد أن لجأت العوائل إلى االحتماء في الدور ، 
قامت ھذه العصابات اإلجرامیة بالتجول في شوارع المجمع وتنادي من خالل مكبرات 

مطمأنیھم بأنھم لن یؤذوھم إن فعلوا ذلك، الصوت، وتطلب من العوائل  الخروج من دورھم، 
لكن الغالبیة من األھالي  بحسب إفادة( أ ح س ) ظلوا في دورھم موصدین علیھم أبوابھا خوفاً 
من بطش داعش، فقد كانوا ال یثقون بھم  لما رأوه من أعمال السبي لبناتھم والقتل لشبابھم 

والعطش نتیجة ذلك، فقد نفذت المؤن  ورجاالتھم، فتحملوا الصعاب والمشقة واأللم والجوع
یوماً،  وبعد نفاذ  17الغذائیة والماء المخزون والموجود في دورھم، لقد بقوا محاصرین لمدة 

المؤن، فكروا  بالمجازفة بالخروج من الدار والھروب لیالُ باتجاه الجبل ، وقد اعدوا لذلك 
من الدار، وبعد خروجھم من بعض المالبس السوداء لكي ال یشك احد  بھم وھم خارجون 

ساعات وصلوا إلى قریة تسمى( حیالي)  وھي قریة  10الدار توجھوا إلى الجبل وبعد مسیرة 
یزیدیة، حیث استراحوا فیھا لمدة نصف ساعة بضیافة رجل أیزیدي یدعى( قاسم محمدي) ، 

ر واسمھ ( ومن ثم ساروا متوجھین الى جبل سنجار سیراً على أقدامھم بمعیة رجل ایزیدي اخ
شمو نسكو)،  یقول( أ ح س )  ھذا الرجل كان قد نزل من الجبل بحثاً عن الطعام في قریة ( 
حیالي) التي ھجرھا أھلھا أیضا  وصعدوا الجبل، باستثناء بعض من كبار السن ممن بقوا في 
 القریة، لذلك كان المقاتلون االیزیدیون من الجبل یأتون إلى القریة للبحث عن  األرزاق

  والمؤن الباقیة في دورھا . 

ساعات وصلنا  6) باتجاه الجبل وبعد مسیرة ن شیقول ( أ ح س )  مشینا أنا ووالدتي  مع ( 
إلى داره في حوالي الساعة الثانیة بعد الظھر، فقام الرجل بتقدیم الطعام لھم  من بعض األرز 

ساعات،  4لیھا بعد مسیرة المطبوخ، ومن ثم توجھنا الى منطقة( دیر قیراني )التي وصلنا ا
وھناك بقینا یومان،  ومن ثم  توجھنا إلى قریة (كرسي) ومن ھذه القریة خرجنا الى سوریا، 

  ساعات من بقائھنا في سوریا، رجعنا إلى دیربون عن طریق فیشخابور. 7وبعد 

 سنة  59(ص خ ف) مواطن أیزیدي من أھالي قریة تل عزیر في سنجار،عمره  الناجي
) سنوان ھم ( ھاوار وھافال)، نجا من أسر 4) أوالد إثنان منھما توأم بعمر(5یھ (متزوج ولد

ھاوار وھافال ) بنیران عصابات داعش اإلرھابیة وھم  في طریقھم  توأمیھ داعش  بعد قتل 
للھروب من قریة تل عزیر إلى الجبل، حیث استطاع النجاة والفرار مع بقیة أفراد عائلتھ 

 لقدرھما.وترك جثامین توأمیھ 
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ھجمت  3/8/2014- 2أفاد (ص خ ف) لحمورابي بعد  أن التقتھ  في دھوك،  في لیلة 
عصابات داعش االجرامیة في الثانیة صباحاً على قریة (تل عزیر)، وكان ھناك أكثر من خط 
دفاع لشیوخ وشباب القریة بإتجاه تقدم داعش للقریة، وحصلت مواجھات بینھم وبین داعش 

  . 3/8/2014ت حتى  نفاذ ذخیرتھم في السادسة من فجر یوم اإلرھابیة استمر

یقول السید (ص خ ف)، كنا نتوقع قدوم قوات عسكریة من البیشمركة  تنضم الینا إلسعافنا، 
ولكن وبعد نفاذ الذخیرة من المقاتلین من شیوخ وشباب القریة، وعدم وصول أیة قوة لدعمنا 

ھول الضربات الموجعة لداعش اإلرھابي لنا، حیث وإسنادنا، انھارت الخطوط القتالیة أمام 
قذائف الھاون والدبابات المتھاویة على رؤوس أھالي البلدة، ونیران الدوشكات التي واجھھا 
المتصدین من ابناء القریة، خلقت رعباً ودماراً للقریة وألھالیھا. بعد ذلك دخلت مجامیع داعش 

والتنكیل في صفوف الشباب والشیوخ بسبب  اإلرھابیة إلى القریة، وبدأت بأعمال القتل
مقاومتنا لھم وعدم استسالمنا، فقد قامت ھذه المجامیع اإلرھابیة بمجازر حقیقیھ الھالي البلدة 

  انتقاماً  لمقاومتھم، حیث قتل منھم الكثیر.

وأكد (ص خ ف) في حدیثھ لمنظمة حمورابي، أن األھالي وبعد شعورھم بالخطر بعد بدء 
القریة والتقدم إلیھا، بدأو  تحت جنح الظالم بالخروج من القریة بسیاراتھم  او داعش  بقصف 

سیراً على األقدام ممن ال یمتلكون عجالت متوجھین إلى جبل سنجار، وبقي في القریة فقط من 
ھم كبار السن ومن ھم على خط الدفاع في مواجھة عصابات داعش اإلجرامیة. ولكن التفاف 

امیة على القریة من جانب مجمع القحطانیة   وقطعھم الطریق والذي ھذه العصابات اإلجر
یعتبر المنفذ للخروج من القریة بأتجاه الجبل، أصبح الكثیر من أھالي القریة محصوراً ولم 

ن من الخالص والھرب، وقد قتل الكثیر برصاص داعش ممن كانوا یحاولون الھرب مكیت
) سنوات، حیث أصابتھم عیارات 4ار وھافال) ذي الـ(والفرار، ومن بینھم أبنائي التوأم( ھاو

) ربیعاً، والتي 18على الفور أمام مرأى أختھما ( ف ص ف) ذات الـ( اناریة لداعش وتوف
ومن جراء الحادث أصبحت تعاني من الكوابیس والصرع الحاد، وھي أالن تعالج لدى أكثر 

د أخر، وھي بحاجة إلى رعایة من طبیب  مختص بالجملة العصبیة وحالتھا تسوء یوماً بع
  صحیة ونفسیة خاصة وال طاقة لذویھا على تحمل أعباء المعالجة.

ویفید (ص خ ف) للمنظمة بالرغم من الحادث المفجع واأللیم ألطفالي التوأم، لكننا لم نتوقف 
عن الفرار والھرب وتركناھما من غیر أن نواریھم الثرى،  وبعد وصولنا إلى الجبل، بقینا 

) أیام  محاصرین من قبل داعش، حتى قدمت قوات من ( الیبكة) ، والتي وبعد 7لمدة( ھناك
قتال مع ھذه المجامیع اإلرھابیة استطاعت فك الحصار وفتح طریق یسمح للعوائل بالنزول 

من قلة المؤن والماء  أیام صعبة في الجبل حیث المعاناة من الجبل باتجاه سوریا، لقد عشنا
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نا الى سوریا مع العدید من العوائل االیزیدیة، بقینا ھناك یوماً واحداً والخوف، بعد وصول
  ومن ثم رجعنا إلى العراق من طریق فیشخابور ومنھ إلى مخیم بیرسفي الذي نحن فیھ اآلن .

 (و أ س) / مجمع ج في سنجار الناجیة 

   3/8/2014تم توقیفھا مع مجموعة من أھلھا و نساء أخریات یوم 

  قال تم فرز النساء عن األطفال و الرجال و اقتادوھم إلى الموصل و اثناء االعت

كانوا یضعون أعدادا كبیرة في غرفة واحدة و یھددون النساء في حالة عدم إسالمھم أن 
  یتزوجونھن قسرا 

بعد اقتیادھن إلى الرقة تم بیعھن بسوق النخاسة و قد اشتراھم عدة مسلحین من السعودیة و 
اغتصابھن جماعیا و قسم من الذین تم اغتصابھم باعمار تتراوح بین  سوریا و الیمن و تم

  سنة  و معھن كانت ھناك امرأة حامل في الشھر السابع و تم قتلھا 16- 11

ثالث نساء انتحرن امامي بقطع شریان الید و تم قتل جمیع الرجال بحضور العدیم من 
  االطفال و النساء

  اشھر  7یین بحدود لقد بقیت بین أیدي اإلرھابیین الداعش

  كان اإلرھابیین الداعشیین یبیعون األطفال إلى مسلحین من عدة دول مختلفة      

 السكن من قریة الحاتمیة في  –اول متوسط  –التحصیل العلمي  –(ل.ص.أ)  الناجیة
 سنجار

 اشخاص ، أب وأم وخمسة أخوات وإخوان اثنان 9تتألف عائلتھا من      
لباقین تحت سیطرة داعش محجوزین في تلعفر ، وقد تم القاء القبض جمیع افراد عائلتھا ا

، تقول : تم اخذھم من بیت أقاربھم في سنجار ووضعوا الجمیع في  4/8/2014علیھم یوم 
سیارة حمل واحتجزوھم في دائرة نفوس سنجار ثم نقلوھم الى تلعفر ومن تلعفر الى سجن 

ھناك تم ارجاعھم الى تلعفر، ثم الى سنجار، أیام من بقائھم  7بادوش في الموصل ، وبعد 
 وتم عزل الرجال عن النساء في ھذه التنقالت .

وفي خطوة اخرى تم فصل المتزوجات عن البنات ، وھكذا انفصلت عن امي ، حیث  
أخذوني الى الموصل ، وتم وضعنا في بیت كبیر تابع الحدى العوائل المسیحیة  النازحة، 

البعاج ، وفي البعاج عرضنا للبیع فصرت من حصة احد األشخاص ومن الموصل نقلونا الى 
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، وفي البیت الذي نزلت فیھ كان عراقي من عشیرة خاتوني اسمھ ازھر علي حسین الذي 
 سنة . 50قتل نتیجة قصف ، وكان عمره 

وھكذا رجعت عند اھلي في تلعفر ووجدت امي واخواني الصغار ما عدا اختي الكبیرة . 
اء جاء شخص ثان من الموصل من تنظیمات داعش كان یعرف (ابو سارة )، وفي ھذه االثن

اخذنا الى مقر فیھ بنات كثیرات وقد تعرفت على ثالث بنات ایزیدیات . وكان عمل ابو سارة 
 یقتصر على البیع والشراء بالبنات . 

الى وكنا خالل ذلك نتعرض للتعذیب حیث كانوا یضربوننا بالكیبالت مطالبیننا بالتحول 
االسالم ، واجبرونا على نطق الشھادة ، ومع ذلك لم تتغیر المعاملة معنا . وقد نقلنا أبو سارة 
الى مدینة الرقة في سوریا، ووضعونا ھناك في بیت حیث بقیت یوما واحدا فیھ ، وقررت 
الھرب بعد ان كسرت شباك البیت وھمت على وجھي ، ثم صادفت صاحب تاكسي الذي 

خص كردي ، تتألف عائلتھ من خمسة أفراد وتأكد لي إننا في األراضي أخذني الى بیت ش
 إلى زاخو . 27/12/2014التركیة ، ثم نقلوني إلى بیت آخر ، ومن تركیا وصلت قي یوم 

 سنة 20العمر  –التحصیل العلمي خریجة الدراسة االبتدائیة  –(أ.م.ج)  الناجیة 
رھابیة ، وخالل محاصرتھم لنا كانوا تم محاصرتنا في قریة كوجو من قبل المجامیع اإل

یطالبوننا بتغییر دیانتنا. ولم نستطع الوصول الى جبل سنجار من القریة لطول المسافة بینھما 
عزلوا الرجال عن النساء ،  8/2014/ 15وألن ھناك قرى عربیة على الطریق ، وفي یوم 

 300علومات انھم قتلوا ثم قاموا بإطالق النار على الرجال وارجعوا طفلین ، وحسب الم
إخوة ، كان من بین الرجال الذین اطلق النار علیھم ، رجل اصیب  7رجل من كوجو ، بینھم 

بطلق ناري فجرح واستطاع الھرب والوصول إلى جبل سنجار بعد ان اختفى لفترة بین 
 الجثث .

سیطرة ذكور)، اثنان من اخواتي وقعت تحت  9بنات، 6شخصا، ( 15ان عدد افراد عائلتي 
من إخوتي ھم تحت  7داعش ، احداھن متزوجة ، إذ نقلوھا إلى تلعفر واالخرى باكر. 

 مازالوا عزاباً . 2منھم متزوجین و 5سیطرة داعش ، 
خالل اعتقالنا وضعونا في معھد سنجار الفني ، وقد قسموا النساء إلى ثالثة أقسام حیث 

والحوامل في قسم والبنات في قسم  وضعوا النساء الكبیرات في السن في قسم والمتزوجات
 بنت . 114آخر ، وكان عددنا 

جاؤونا في الساعة الحادیة عشر لیال ونقلونا في الباصات إلى الموصل ، واعتقلونا ھناك في 
عمارة ذات ثالث طوابق في الحي الزراعي . وقسم منا أخذوه الى بیت یعود إلى مسیحیین 

ا منھن نقلونا إلى مدینة الرقة السوریة ، وقد بدأت من الموصل نازحین منٌھ وقسم آخر وإن
بنت وكان في  57الرحلة الساعة الرابعة صباحا ووصلنا الساعة الثالثة بعد الظھر ، كنا 

 . 17/8/2014بنت ، وقد نظموا عملیة بیع لنا في سوق الرقة ، بتاریخ  60المنزل قبلنا 
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عش ویختارون من بیننا، وكان عملیة البیع تمت في سوق الرقة حیث یأتي مسلحو دا
یضربوننا ویطالبوننا بتغییر دیانتنا وإذا اضطرت احدى البنات إلى إنزال رأسھا ، كان 
یجبروننا إلى رفع الرؤوس لتتم عملیة البیع . لقد كانوا یضربوننا بالصوندات ویجروننا من 

 شعرنا ، كانوا یعطوننا وجبة أكل واحدة بالیوم .
ان المسلحون یتنافسون على الفتیات إثناء البیع ومن یدفع أكثر یأخذ أیام وك 5بقیت ھناك 

 الفتاة المباعة .
كان مسؤول االرھابیین ھناك شخص سعودي یدعى أبو سراقة ، بینما كان ھناك مسلح اخر 
یلقب بابو إسامة مسؤول عن المتاجرة في البنات ، وخالل خمسة عشر یوم تأكد لي إن 

 10اربعین سنة قاموا باغتصاب بنات ال تتجاوز أعمارھن مسلحین تجاوزت أعمارھم 
سنوات ، وھؤالء المسلحین من استرالیا ، تونس ، السشیشان ، وفرنسا، ایطالیا وكذلك كان 

 ھناك مصریون وسودانیون .
أكثر األمراء سعودیین ومصریین ویمنیین . وتأكد لدي بان الجرحى الداعشیین كانوا یأخذون 

 ركیا . بھم للعالج الى ت
 17یوم ھناك قررت الھرب و قلت لنفسي الموت اھون من ھذه الحیاة، كنا  15بعد مضي 

فتاة، كنت ابحث عن مادة مخدرة للحرس او حدیدة لضرب الحرس و الھروب طلبت من 
  البنات مساعدتي لضرب الحرس و اخذ سالحھ و قلت انا أتحمل المسؤولیة .

لفتیات على أن تمثل احداھن انھا مریضة و یریدون في الیوم نفسھ  اتفقت مع اثنین من ا
إخراجھا من القاعة ، قمت بالتمثیل باني مریضة و اثنین من البنات مسكن بي كانت معي 

  اختي و ساعدتنا البنات في رفع السلك الحاجز و ھربنا الساعة الواحدة لیال .
ي و لذلك عدنا كان ھناك سیطرات و عزمنا على الذھاب الى بیت فوجدناه بیت داعش

ادراجنا وسلمنا انفسنا الى السیطرة ، حیث ارجعونا الى القاعة ذاتھا و قد تم معاقبتي من قبل 
األمیر األكبر في المنطقة و ھو الشیخ (ابو محمد العراقي) الذي  كان یجبر أعضاء داعش 

  باغتصاب البنات و إذا لم یقم بذلك یأمر آخر باغتصابھا 
لماذا دینكم یقبل باغتصاب البنات قال (الزم نتزوج منكم حتى نصیر  سألني لماذا ھربت قلت

  واحد) قلت لھ أنا ایزیدیة، فقال انتم االیزیدیین كفار، فقاموا بضربي بالكیبالت .
حارس القاعة (أبو علي) كان من كربالء و كان لھ زوجة شیعیة و زوجة أخرى سنیة و قلت 

أثرھا قام الحرس بضربنا بالعصا و الحذاء سبع  لألمیر ان الحرس سبب في ھروبنا.. وعلى
مرات و بعدھا جاء األمیر و أمر بعقوبة أكثر قائال إذا تكررت ھذه الممارسات سوف 
نحرقك ألنك عملت مشكلة لنا و أمر اآلخرین قائال ، علیكم أخذ البنت إلى السجن لمدة شھر 

اسي فواحد من الداعشیین  و أكلھا  یكون خبز و ماء فقط و قلت لھ على عیني و على ر
صفعني  على وجھي و قبل اخذي للسجن تعرضت الرقة الى قصف استھدف بیت احد 

  الداعشیین، أصیبت بنت و زوجة داعشي استرالي بجروح اثر ذلك. 
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كان االسترالي قد جاء لشرائي قبل ذھابي إلى السجن حیث كان  من المفترض أن اذھب إلى 
را. ان شخصا یدعى أبو إبراھیم كانت عنده قوائم أسماء البنات السجن في الساعة الثالثة ظھ

، وأبو إسامة كان یعطي أوراق أو وصوالت للمقاتلین بالشراء و أبو إبراھیم یؤشر على اسم 
  الفتاة التي بیعت في القائمة .

اتفقت مع أبو إبراھیم أن یبیعني إلى االسترالي، سألني االسترالي كم عمرك فقلت ان عمري 
سنة وقد كذبت علیھ و سألني لماذا لحد ھذه اللحظة غیر متزوجة فقلت إنا مخطوبة و  35

صار عندي حالة جنونیة فقد وافق على شرائي بعد أن قلت لھ اعتبرني اختك او بنتك خاصة  
  علمت ان زوجتھ و بنتھ مصابتین .

، األمیر لم  أبو إبراھیم أوصى االھتمام بي و من خالل زوجة االسترالي جلبت أختي (ح)
  یوافق في البدایة لكنھ وافق أخیرا و حمل االسترالي المسؤولیة في حالة ھروب االثنین .

بقینا في بیت االسترالي و كان أطفالھ یحرسونھ، واحد  1/11/2014إلى  2/9/2014من 
  یذھب للمعركة و اآلخر یبقى في البیت 

ألرضي ، إحدى المرات أخذت البیت كان من طابقین و االسترالي و عمھ في الطابق ا
سنة و وضعتھ على رأسھ و لم اعرف إن الجار في  12مسدس ابن االسترالي و عمره 

  الطابق األرضي شاھدنا و رفع السالح علینا و قلت لھ أنا ال أرید ان اقتلھ.
كنت اطلب من عائلة االسترالي أن تأخذني إلى المدینة ، كنت ابحث النتھاز الفرصة ألتكلم  

خي فذھبت و اتصلت بأخي ، بعدھا  أبو شجاع تكلم معي و قام بالترتیب مع أصدقائھ  مع أ
لیاخذنا الى تركیا ، ذھبنا إلى عم ابو شجاع و اسمھ قاسم كنا سبع بنات في بیت االسترالي 

یوم كان ھناك لنا اتصاالت و تواصلنا مع أبو شجاع و ھو قادنا عن طریق بعض  20خالل 
  .  7/11/2014وصلنا بعدھا إلى العراق عبر تركیا و على ما أتذكر یوم  معارفھ وفي النھایة

  األولى على كلیة التربیة جامعة الموصل/قسم الجغرافیا 1993(س.ع.ح) / موالید  الناجیة /  
كنا نعیش في حي دومیز/سنجار ، أخي نوري لم یكن معنا. لم یتعرضوا لنا في دومیز خالل 

على سنجار، بعد ھذین الیومین ذھبنا إلى قریة كوجو التي  الیومین األولین من سیطرتھم
  دخل مسلحو داعش الى دومیز  6/8/2014كیلومترات ، یوم  3تبعد 

یوم احتالل كوجو نحن كنا أربعة بنات أخذونا و أوالد اثنین باإلضافة إلى  أبي و أمي. 
ي و أخي و أختي عزلوا أبي و أخي عن اإلناث، ثم نقلونا إلى معھد صوالغ ثم فصلوا أم

الصغار عنا و بقینا ثالثة بنات أخذونا إلى الموصل مع بنات أخریات و أستطیع أن اقدر 
  ) بنت  15عدد البنات بـ (

و في الموصل وضعونا في قاعة كبیرة كان ھناك بنات من قبلنا، وتم توزیعنا على الغرف ، 
م الى بیت ذي طابقین انا و بنتا أخذوھ 50في الیوم الثاني اخذوا قسم من البنات اعتقد 

إخوتي و بنت اخرى بقینا في المكان شھر ثم بعد ذلك أخذونا الى الرقة، كانوا یشتموننا و 
بنت  12یجبروننا على اإلسالم حاولنا الھرب في الموصل و القي القبض علینا ، حاولت 
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ر األسد) الھرب ثم أخذونا إلى بیت كبیر یسمى بیت بشار( المقصود الرئیس السوري بشا
یربون فیھ الخیول ، كنا أربع بنات أنا و(ھـ ) و (ھـ) و البنت األخرى (ح) من قریة حردان 
، بقینا اسبوع و اخذوا أختي إلى بیت آخر و بقینا شھر في ھذا البیت ، ومن ثم أخذونا إلى 

ھا بیت آخر و كانوا یأتون بأختي لزیارة المقر و كانوا یضربونھا و ھي مقیدة الیدین ألن
  كانت ترفض التجاوب معھم. 

بعد ذلك أخذونا إلى بیت آخر و انفصلت عنا البنت (ح ) التي أخذوھا إلى بیت آخر كانوا 
یسمحون لنا أنا و أختي ھناء بالذھاب إلى السوق، في إحدى المرات استطعنا مخابرة ابن 

من اجل عمي حیث كان ھناك مكان لألتصال الدولي و أعطانا رقم  شخص قام بكل شيء 
   19/12/2014إنقاذنا و ھو الذي دبر ھروبنا حیث رجعنا إلى العراق یوم 

  التحصیل العلمي السادس االبتدائي من قریة مجمع تل 1995(ن.ق.ج)/ موالید  الناجیة /
  قصب 

 5ذھبنا من تل قصب إلى قریة صوالغ و ھناك تم إلقاء القبض علینا ، العائلة تتألف من 
شخصا و  30في بیت في صوالغ و تم إلقاء القبض علینا و كان عددنا أفراد ، كنا مختفین 

  شخصا من النساء و األطفال و الرجال  50تم حجزنا في قصر في صوالغ یضم 
و في نفس الیوم الساعة السابعة مساءا أخذونا إلى الموصل بشاحنة و ذھبنا إلى البیت الذي 

  كانت فیھ ایفلین 
لونا الى مدینة الرقة السوریة ، وفي الرقة باعونا إلى یوم في الموصل ثم نق 15بقیت 

العراقي أبو أیوب و ھذا العراقي باعني إلى االسترالي وعدت إلى أھلي مع زمیلتي (أ)  
  . 7/11/2014حیث كنا سویة ، رجعت إلى العراق في 

  من سنجار/  / 1987م) موالید ص س ( الناجیة 

دخل داعش كانت مناوبتي في  8\3م ، في یوكنت اعمل ممرض في مستشفى سنجار
 .لم اھرب واعتقدت ان عملي انساني و لم اعتقد انھم سیتعرضون لي، مستشفى سنجار

قبل دخول داعش بساعة تحول قسم من العرب و االكراد الذین یعیشون في سنجار الى 
 أتابعكنت نفسھا ،  و كورد سنجار لعربشاھدتھم ھم من ا الدواعش الذیناول . داعش

كانوا من المدنیین  جرحىال ...أكثر المدنیین من القصف و القنص من داعش جرحىال
 االطفال و النساء و كلھم إیزیدیین

 .من االسایش جرحىمن ال 2شاھدت 

ن ھناك اثنان او ثالثة حوامل مصابین اكلھم مدنیین ك جرحىكان ھناك خمسین من ال
 ناصین.بأطالقات قناص ، و اطفال كانوا مصابین باطالقات ق
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اھلي  .شاھدت امرأة حامل و كانت أحشاؤھا خارجة و كان معھا زوجھا مصاب ایضا
عندما قالوا جاء داعش من شاھدتھم ، ھربوا الى الجبل و اتصلوا بي فقلت لیس ھناك خطر

 .كانوا من اھل سنجار

 واحد منھم كان عامل في مخبز و انا اعمل في صیدلیة اھلیة و المخبز قریب من الصیدلیة
 واعرفھ جیدا.

كانوا مسلحین جاءوا الى باب  یین..جاءوا الى المستشفى اول ما قالوه ممنوع معالجة االیزید
..... قلنا لھم كل الجرحى جماعتكم و لیس ھناك الطوارئ و طلبوا عدم معالجة االیزیدیین

 ) ایزیدیین.5-4ایزیدیین في الوقت الذي كان ھناك (

و امروا  ت مجموعة اخرى من الدواعشبعدھا جاء، حىاطفال جر 6كنت مشغول بمعالجة 
فوجدت ان االمر اصبح خطیرا فاختبأت في غرفة ، بعدم معالجة االیزیدیین و البشمركة

 (ت م). السید كنت انا و اثنین من االیزیدیین كان معنا ایضا. العملیات

و ھم عرب في صالة العملیات كان ھناك طبیب جراح و اثنین من المساعدین المخدرین 
م اجراء عملیات دالعملیة فجاء لھم امر بع جراءكان ھناك مریض یتم تحضیره ال، سنة

 (المریض الذي كان على السدیة ھو ایزیدي).لالیزیدیین

لیستفسر منھ عن القرار ، مساعد المخدر (مھند) اتصل بخالھ و اعتقد انھ في قیادة داعش 
من داعش عن طریق  ، وھكذا جاء األمرلیة العم من إجراءالدكتور بدأ یخشى  الحظت إن 

القاعة و بعدھا مات لعدم اجراء  إلى إرجاع المریضو تم . خال مھند بعدم اجراء العملیة
ایزیدي من قریة  ھو كان عمره في الثالثینات و،العملیة حیث كان مصابا بشظایا الھاون

 .العدنانیة ال اعرف اسمھ

وتي (قال سوف لن یؤذوا االیزیدیین) بعد فترة نصف یمھند خالد المتمساعد المخدر اسمھ  
 باب قاعة العملیاتفتحت  أنبعد ورائي الى قاعة العملیات،  ساعة جاءني و قال تعال

وضع السالح على ظھري و قادني الى حیث ،  سالحھ اتجاھي یوجھوجدت احد الدواعش 
سالني ، رى المحیطة بسنجارو اعتقد انھ من الق او شكلھ كان مألوف اب المستشفىاالمیر في ب

كنت ایزیدي و قال انتم مرتدین و روافض و تم اخذي بسیارة تیوتا بیكب و كانوا  إن
 .و التعزیزات كانت تاتي من اشخاص جدیدي االنخراط معھم... مسلحین

و المرافقین  من الجرحى كان مھند یعمل كدلیل معھم و قام بتعریفھم على كل االیزیدیین
انا ... اشخاص ایزیدیین 9كنا في السیارة  ... قاموا بتقیید كل اثنین بكلبجاتالیزیدیین و ا

عندما ...و ال اعرف مصیرھم االمرضى بقو...ممرض و البقیة مرافقین مع المرضى
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منھم بسبب جروحھم و البقیة بسبب عدم توفر ) 2من المرضى ماتوا (  4، غادرت المشفى 
توفوا إما بسبب عدم توفر عالج او الن الدواعش بعد خروج الكادر بقیة الجرحى ، عالج
  . قتلوھم

كل مرة  و آخر معھ رشاش و مسدس . BKCأخذتنا اول مجموعة و احد كان معھ  سالح 
یقفون عندما یجدون سیارات اخرى لجماعتھم و یقبلون بعضھم و یھنئون بعضھم االخر 

 .بالنصر

وقفنا محطة بانزین وقود سیارات   اخذونا على طریق البعاج عند مجمع تل قصر كان ھناك
 في المستشفى اول ما صعدنا بالسیارة تم اخذ موبایلي و اختي خابرت . ھناك و تم تنزیلنا

 نھ".نحن قتلناه و ال تسألي ع" و قالوا  فأجابوھاھاتفي على 

حققوا معنا و كان معنا رجل كبیر اخذوا ھویتھ و قالوا لھ ضعھا في  محطة البانزینفي 
ھویتي فاخذت محفظتي و كان فیھا  اانا طلبو .بعد ان نقتلكاھلك كي یتعرفوا علیك جیبك ل

تم اخذ المحفظة و الھویات (ھویة المستشفى و وثیقة وزارة  ) دینار، 430000(ما یقارب 
 .في المستشفى ة االحوال المدنیةالصحة) لقد اخفیت ھوی

 ومن المرافقینمدنیین كانوا لحقیقة اثنین ممن كانوا معنا شككوا بانھم عسكریین و ھم في ا
نزع  "  ال تعالجوا االیزیدیین وسمع نداء "للمرضى احدھم عندما كان في المستشفى 

كوا بانھ كفاصبح بزي تراكسوت قصیر و ش ،الى انھ ایزیدي او یدل دشداشتھ و كل ما یشیر
 أمامي. قتل االثنین في الحال  ، فتمعسكري

و عن بطوالتھم و فتوحاتھم ووصولھم الى االندلس فقلت لھم  بدأوا یشرحون لي عن االسالم
انا  .اني دارس و ال حاجة للشرح فقال من الطبیعي اذا انت مثقف فتعرف حقیقة االسالم

الصدریة و باج الممرض الفني و القسم الذي اعمل  ،شخصیا كنت البس مالبس المستشفى
 .فیھ

قصب كان قد تحول الى مقر الداعش و بعد قتل الشخصین ارجعونا الى مركز شرطة تل 
اشخاص  6كان فیھ سجناء و جمیعھم ایزیدیین و شاھدت ثالث نساء كبیرات في السن و 

اكثر القتلى كانوا من مجمع العدنانیة ثم . واحد من الذین تم قتلھم كان من العدنانیة .مسنین
 . مجمع الجزیرة

و اي شخص یشكون ، ) شخص30 -25(ادخلونا السجن و الغرفة التي كنا فیھا كان فیھا 
جاءنا شخص كانوا یسمونھ ابو حمزة  -بقینا في السجن حتى العصر... في امره یتم تعذیبھ

 .في الثالثین من العمر طویل و رفیع و ھو االمیر
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كل مجموعة تم ... یدي بالكلبجة و عصم العیونتم تقسیمنا الى مجموعات و تم ربط اال
مع مجموعة في سیارة بیكب ال اعرف العدد الن عیوني تم وضعي ، وضعھا في سیارة

 .كانت مشدودة

ذلك من عرنا بسرنا بالسیارة اكثر من ساعة و من خالل السیر دخلنا طرق ترابیة و ش
بنایة بعدھا  ...أدخلونا حركة السیارة في الطریق كان ھناك نداءات "هللا و اكبر" و غیرھا

 .دما دخلنا الغرف رفعوا القماش من عیونناعن، في مدرسة و اننا في تلعفر تاكتشف

 الكبیر و احداھن ماتت بسبب كثرة العدد تواحد في الغرفة قال انا كنت في سیارة فیھا مسنا
كانوا ... ایام 6الى  5بقینا في المدرسة من ، في السیارة و رفضوا دفنھا النھا غیر مسلمة

ل یؤدي بنا الى النوم بحیث ال نحس كم و كانوا یعطوننا اك عندما ناكلھ ننام.یعطونا صمون 
 .ساعة ننام

تم نقلنا الى مكان اخر و اعتقد كان في الموصل الن السیارة اخذت وقت كثیر و ادخلونا في 
و من تحت القماش المغطي عیوني  صیحات نساء وأطفال ،و اثناء النقل سمعت ، بنایة

 .ل في سیاراتتمكنت من ان اشاھد انھم كانوا یصعدون النساء و االطفا

الى  أوصلونا  ،كم)  17 ـ (بنات جنوب شرق سنجار بالتل  قریة و بعد عدة ایام اخذونا الى
كانت  ةھذه العائل ،بیت كان فیھ عائلة علىو دخلت  اشخاص 5بسیارة واحدة وكنا  قریةال

ھذه العائلة  عن طریقبنات و استطعت التل  أي من أصال من القریة ذاتھا محاصرة و ھي 
 عوائل 7تواصلت مع ، كان ھناك عدد من العوائل ، التصال بعائلتي من خالل موبایلا

في الطریق  اعتقالھمكان قد تم جمعھم من مناطق مختلفة قسم من الجبل و بعضھم ھناك ،
 . الى الجبل

انا و اثنین من الشباب من العائلة التي ،  ھربت  بنات و بعدھا ھربناالبقیت ثالثة ایام في تل 
ل المجمع و تربطني عالقة صداقة مع ھیش معھا و اربعة نساء و خمسة اطفال من ااع

 .العائلة التي اعیش معھا  في شباب

بنات تسمى قصر الحسینیات و ھي قریة عربیة المن تل  قریة قریبة اتصلت بصدیق لي في
ذا و قلت ا قاصدین صدیقي خرجنا في الساعة الواحدة ظھرا...  و ھو سني لي فضل علیھ

 شاھدونا داعش نقول لھم نذھب الى صدیقنا 

عد ...ب كم عن تل بنات 1وصلنا القریة التي تقرب ...و من حسن حظنا لم یرانا الداعشیون 
 ناقریة قصر الحسینیات و كان ینتظرنا صدیقنصف ساعة وصلنا 
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عائلة و في القریة انقسمنا الى قسمین النساء ذھبوا الى مكان و الرجال الى مكان اخر رب ال
 .اثنین من المخطوفین السابقین 

لنا معرفة  بیت كان إلىو الشباب ذھبنا الى صدیقنا و النساء ذھبوا  ...إنافي القریة السنیة 
صدیقنا في وقت الغروب اخذنا بسیارتھ و اوصلنا الى الجبل بقینا في الجبل  ... سابقة بھم 

ب االثنین الذین بقوا معھ حاولوا الشبا و یومین الرجل الذي كنا في بیتھ بعد خروجنا
و تم رمي الشخص فكان مصابا و ال نعرف مصیر  حسوا باالمر الھروب لكن الداعشیون

 .)لكيخلف د خدرالشخصین االخرین (اسم الشخص 

بعد ذلك تم  -  ترد على اتصاالتناان بنت الشخص الذي كنا في بیتھ لم ذلك من علمنا 
وھم بانھ مصاب حیث لم یتلق العالج في سنجار و تم االتصال بمستشفى سنجار و قد اعلم

 .معھ  ابعد الى تلعفر و تم عالجھ ھناك لكن ال یعرف مصیر الشخصین الذین كان فیمااخذه 

  أصعبقال كلما كثرتم من الرجال یكون الھروب  يصدیقمعنا  ألن  ازمالؤنا لم یھربو
  لم یرافقوننا.  لذلك 

  (ك ش ر د) نجارمركز س تسكنالناجیة:   

، عملت اول امتحان كان مادة العربیة ثم تأجلت االمتحانات السادس العلمي  1996موالید 
وھي الجبل ) لوفات ( منعرجات  داعش كنا في حقتناال... 8\3فیما بعد. تم اختطافي یوم 

  )لوفة (15

-- امو قالوا نحن جئنا السقاط النظ،  2013مالیزي  بیكب كیا كبار و 2كانت سیارات داعش 
 (غ.ع.ع).ووالدتي  اخذوني و كان معي (س) بنت اخي (خ) -- 

دفعناھا لسائق كیا ، $ 3500بید داعش و تم انقاذھا و دفعنا  یوما 60ت یبق (غ.ع.ع) الوالدة
. ، ایضا اختي مع زوجھا و ستة اطفال (س)بنت اختي  ...كما كانت معنافي الموصل 

صل البنات غیر فتم شخص.  100قریبا اكثر من اخذونا الى دائرة النفوس في سنجار و كنا ت
 .عن النساء و الرجال  اتالمتزوج

في الساعة الخامسة عصرا عن طریق الیوم نفسھ  اخذونا من سنجار الى الموصل في 
كنا في بنایة رصاصیة ...وضعونا في منطقة الغابات ...تم اخذنا في منشات  ، باصات كبیرة
مكتوب على البنایة نادي الشباب و الریاضة بقینا في ...ل الحراس كانوا رجا، ثالثة طوابق

تم نقل الجمیع ...قریبة من البنایة  (كالكسي)نقلونا الى قاعة مكتوب علیھا ، ایام  10البنایة 
كنا ...یعتبروننا كفار  ...وكانوا یحاولون تغییر الدین واإلكراه ...كان یتم نقلنا بالضرب ...
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كانوا یقولون لنا لماذا ال تدخلون الى دیننا و لماذا باقین على دینكم  .اھلنا إلى إرجاعنانطلب 
  .الكافر

اخذونا لوحدنا و طالبونا بتغییر دیننا و لما رفضنا و قلنا نطلب من (س) ،اني و بنت عمي 
الى الساحة لوحدنا  السانھم طویل و اخرجون ھاتین البنتینو قالوا  بما أصابنا.هللا ان یصیبكم 

یتكلم العربیة ومنھم من كانوا یتكلمون التركیة ، ، اشخاص 4معنا لجنة من  تو قد حقق
 .الفصحى 

ایام في قاعة  6بقینا البلیارد ...تم ضربنا بعود  ،البنات االیزیدیات أمامتم ضربنا 
و شاھدنا ...في بیت سكني فارغ صاحبھ شیعي ...نقلونا الى الحي الزراعي كالكسي...

لھم لحیة و یلبسون  الداعشیون الحراس كان...ى ان البیت شیعي ھویات و دالئل تدل عل
كان بینھم ….یتكلمون الفصحى لكن لیس كلھم جمیعھم من داعش والحراس  - رصاصي 

كنا في البیت الشیعي تقریبا بینھم .... أوروبيشكل  أرىلم ، افغان و سوریین و سعودیین 
  الھل . لیس مع ا الذین و البنات ...بنت )100(

، أكدت بأن  الحقیقیات  ھا ایزیدیة و معھا بنات اعتبرت احدى النساء امي و كانت تدعى(أ.ب)
تلك السیدة ھي أمي في الوقت الذي لیست أمي، كان ذلك لمجرد إن ال یأخذونني مع البنات 

في البیت الشیعي  اللواتي لیس معھم أھلھم ألن التعامل كان في كثیر من األحیان یختلف .
جاءوا الحقیقیات الذین  امي (أ ب) بنات أیضاو … (ا)البنات و ال اعرف مصیر كان فقط 

، كل بقینا یومین في البیت الشیعي ثم تم تصنیفنا على شكل عشرات، عيیمعي الى البیت الش
 صف فیھ عشرة بنات.

من  األشخاصكان ھؤالء ...صفوف  كان االنتقاء على شكل كل صف و یأخذونجاء ناس 
 ھناك یوم واحد و لیلة... بقیت صف او صفین و یاخذونھم الى جھات مجھولة داعش ینتقون 

 بعاج ال إلى أخذوناو  ...بنت فخرجت معھم و صعدنا منشاة  25طلبوا  ، والشي أكلبدون 

بعاج ھناك الفي مدخل . ) أو باصین تینأمنشكنا بعاج (الالى  فتاة 25فیھا  أخرىوسیارة 
 5- 4جاءنا اناس و اخذوا ت لیلة واحدة وفي الیوم التالي، ، بقیقصر ( بیت داخل مزرعة )

 ـال معانا كنت ...بنت  25بینما بقي ) اخرى على وجبات، 5-4( و كذلك على وجباتبنات 
  .بنت الباقیة 25

 مع لناقتم ن .و انتحرت احدى البنات بعدما طلبت ان تذھب الى التوالیت و ھناك انتحرت
 .بنت  100عاج و كان ھناك ما یقارب بخل الالباقین الى مدرسة دا
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كنا نمضي االیام في الخوف ...ایام في المدرسة  5 جلبوا لنا في المدرسة افرشة للنوم ...بقینا
ایادینا مع  مسكناو للبنات. و انتقاء اجباري  منا و جاء ناس یاخذونطوال النھار... اءو البك

كانوا یعطون البنات مقابل  إنھمسمعت  البنات لكي نقاوم عملیة أخذنا...إحدى بعضنا البعض
 .و كان ھناك ضغوط مستمرة علینا ...االسلحة 

جاءت لجنة على ….الباب علینا  قفي صف و یتم اغال 25قسمونا الى صفوف المدرسة كل 
 أبيو معھا سجل و قالوا سوف ناخذكم الى اھالیكم  و شاھدت اسم  ، الصف الذي كنت فیھ 

(باصات) صعدونا في بیك اب و منشات مرأة التي اعتبرتھا امي)، غیر الحقیقي (اي زوج ال
... ایام في المدرسة   5تل ، بعد ان أمضینا المنشاة و على شكل ر فيو تم اخذ كل البنات ...

  غیر الحقیقیة .عائلتي  حیثالى مكان و انا تم اخذي الى تل البنات  ذھبتو كل سیارة 

في الباص ( المنشأة)، جاء الدواعش بنت  40 حدودبكنا  ، بقیت في بیت في تل البنات
 قال الداعشیون سوف ناتي باھالیكم عندكم نحن لم نصدق نوع ( دیر)،  مالیزي بیكب سیارةب

االب  .كانوا معھ األصلیاتھو من االقرباء و البنات …  غیر الحقیقي و فعال جاءوا باالب 
 .معھ فقط بنتین  ثالثة من بناتھ و كانت ااخذوا مسبق غیر الحقیقي 

یزورھم من الشباك و ھذا كان یحدث بعد البكاء  غیر الحقیقي األببقینا في البیت و كان 
و  ، و االم كانت في سجن بادوش مكمو قالوا یجب ان تبقوا حتى ناتي با، من قبلناالعویل و

 لة)بیت كامل في تل بنات (لم شمل العائ ؤنافعال تم اعطا ...جاءوا بھا الى تل بنات 

ان االب و االم كانوا قد استسلموا،  .غیر اصلیات ) 2بنات ، االم و االب و+  3اوالد،  3(
بعد االستسالم طلبوا  ... )استسلمت العائلة(بعد ان ھددوه بقطع راسھ و قد  )استسلم(االب 

الرجال كانوا یجبروھم على الذھاب الى الجامع و اداء …. من الرجال تخفیف الشوارب 
و … "نحن نعلمھم او اخوانھم سیقوموا بتعلیمھم  اما قالوا "و البنات …. السالم فرائض ا

 … بانھم یصلونو االوالد كانوا یمثلون ، الصالة اتنااالوالد قالوا نحن سنعلم اخو

على ھذه  شھربقینا ایضا، و یدعى مجمع الولید ...بیت )  3000تل البنات ( مجمع فیھ 
 40نا  تقریبا وم اخذث .یعطوننا المنھج و التعلیم االسالمي اجباریاو التمثیلیة و كانوا  حالال

 .التي كانت فارغة … عائلة الى قریة كوجو 

و تم اخذنا في اللیل و كانت ھناك …  مواترائحة اال كریھة دخلنا قریة كوجو كانت الرائحة
شيء كامل  و كل ثاثتم توزیعنا في بیوت كاملة فیھا ا .روائح الموتى و اصوات الكالب 

كما  كوجو ... و كان ھناك كھرباء و مولدات. الجات و مطبخ و مناماتثتلفونات و 
 "شخص في كوجو  1700تم ابادة تقول " …. ایزیدیة  معروف ھي قریة
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اشالء من كان االب عندما یخرج یرى ، ) أ.بو االم (   س.ر.ي)(  غیر الحقیقي كان االب 
خاصة في طریقھ الى الصالة وعة في الشوارع ،كالید و الرجل المقط اجسام الناس

كنا ناخذ سواد الطباخ و ندھن "، تقول "نا لم اكن اطلع بسبب الخوف االجباریة.... تقول " أ
 ".وجھنا حتى ال یطمع بنا الدواعش 

القریبة  حاتمیةنحن الى قریة وعوائل منھم  4تم اخذ   یوم في كوجو ، من كوجو 60بقینا 
دقیقة بین  20ھناك . في كوجو قة واحدة و تم ارجاعنا الى البیت السابمن كوجو لمدة لیل

من  2و   س.ر.ي)بنات من عائلة (  5التالي اخذونا نحن  یومفي ال. كوجو الى الحاتمیة 
 .لعوائل االربعة اعائلة اخرى من 

 محلھاو تم اخذ واحدة اخرى إرجاعھا فیما بعد سنوات تم  10احدى البنات كانت صغیرة 

وقالوا تم تخویف و اھانة البونا ...كینا و صرخنا لكنھم اخذونا بالقوة، تم اخذنا من عائلتنا ب
اخذونا بسیارة تیوتا دبل قمارة ". نقتلك كلمة سوف اذا تحجي  ألبونا غیر الحقیقي "

أرجعونا بالسیارة و أخذونا،  لتخویفنا وتخویف اھلنا ووضعونا في بیت على طرف كوجو 
و في نفس الیوم جاء مسلحون من داعش و دقوا ، نا الى امنا و ابونا و اكلنا رجع... مشیاً 

وجمیع بنات    س.ر.ي)بنات (  قد جاء ویرید بنات الباب و طلبوا من االب ان الوالي 
  ألن الوالي یریدھم .العوائل االربعة 

جموعة ادخلونا الى م. ریة رمبوسي غرب كوجوقتم اخذنا الى ،  صرخكنا فقط نبكي و ن
قنا ان نبقى فوا قریة رمبوسي او یتم اخذناالى الرقة... ووضعونا امام خیارین اما ان نبقى في

فاخذونا الى كوجو مرة  - ابونا و امنا ووافقوا على شرطنا  نرىبشرط ان  الرمبوسيفي 
اخذونا الى مقر الدواعش في كوجو و قالوا باننا سنسمح فقط الخوكم المواجھة و  ...اخرى 

بكینا ربع ساعة و اخونا طلب من المسلحین و ترجى منھم ارجاعنا و طلب  . والدیكم لیس
 كر باالنتحار.فكنا ن…. انھم اخر مواجھة في حیاتھم  امنھم االھتمام باخوانھ و عرفو

 ، و تم اخذ اللفاحة بعد ان احسوا بما اردنا عملھ " الفوطة" أو الشال،حاولنا االنتحار باللفاحة
 . (س)اسمھ الحقیقي غیر اخونا 

بالنھار ، رجعونا الى بیت في رمبوسي...محاوالت االنتحار فشلت لذلك فكرنا بالفرار 
كردي  احد الحراس الداعشیینكان …جلیكان مال الغاز قرب الحائط  أخذنا حیثخططنا ، 

 امي و ابي  لمدة سنتین و كان یسب " انني لم ارى  ال ان اھلھ من اربیل و قالقسوراني و 
االستقبال و الحرس بقوا في غرفة نحن ادخلونا في و یعتبرھم كفرة"  ... والدیھ  ویشتم 
كان في  واسع و الحرس  الستیكيالسابعة مساءا  ھناك شباك ب ، كانت الساعة الھولغرفة 
  الھول.
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بنات ...خرجت واحدة منا عن طریق  7اتفقنا نھرب حتى لو یتم قتلنا. كنا في االستقبال 
) مساءا كانت (ف) اوال ثم اختي غیر الحقیقیة (و) وتبعتھا (د) 8-7و كانت الساعة (الشباك 

و(ب) ، ثم جاء دوري أنا ... البنت التي ارادت ان تخرج بعدي وجدتھا في الشباك لكن ال 
  اعرف ھل قفزت ام ال .

ت من و من ثم بدانا نزحف نحو الجلكان  الذي كنا قد وضعناه بجانب الحائط الخارجي و قفز
السیاج و توجھنا الى الجبل و وصلت بقیة البنات ...كنا نمشي في اللیل و وقعت في الوادي 

  ساعات وصلنا الجبل. 4و قد كسرت یدي الیمنى و حدث كسر في راسي ...بعد 

بعد خروجنا الدواعش بداوا یتابعوننا مرات نزحف و مرات نختفي ...كان الدواعش یرمون 
  نا عند الجانب الجنوبي من الجبل عند الساعة الثانیة عشر لیال .بعد ھروبنا، تم استقبال

اخذنا العشاء معنا كنا كلنا بدون أحذیة . المسلحین االیزیدیین استقبلوا الفتیات في بدایة الجبل 
  ، تمددنا في االرض ... المقاتلون قالوا نحن ایزیدیین .

امي حیث ان المقاتلین اخبروھا بأن  تلقیت في الساعة الثانیة عشر و سبع دقائق مكالمة من 
ابنتك وصلت عندنا . عندما كنت في االسرشاھدت احدى الفتیات اثناء وجودي تحت داعش 
  عملوا لھا زفاف بشكل اجباري في قریة كوجو امام العوائل و النساء و تم اغتصاب بنات .

اثنتان ال یعرف اما عن ثالث من اخواتي غیر الحقیقیات ..... واحدة رجعت من سوریا و 
  احد مصیرھم ، اكید تعرضوا لالغتصاب .

جماعة (س أ ت) ھم الذین جاءوا الستقبالنا . لم اكن اصدق ان ارجع الى اھلي و فرحتي ال 
  توصف .

معلومات اخرى.... اخذونا خالل كل ھذه الفترة الى الجامع و طلبوا ان نكفر بدیننا و نعلن 
وقالوا یجب ان تنسوا الحیاة االیزیدیة و انتم مسلمون  \مد الشھادة و التكبیر و مدح النبي مح

حدیثون و قالوا سنعمل لكم باجات و ھویات و قد وزعوا لنا باجات و كان للدواعش سجالت 
  مرات جاءوا و سجلونا في سجالت و اخذوا لنا صور . 10و اكثر من 

    11/12/2014تحقیق مع الناجیة (ن.م)بتاریخ 

 سنجار ...كانت تعیش (ن م) في مركز سنجار ، 1995والید ( ن م ) م الناجیة 
  الصف السادس العلمي . طالبة 
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بنات منا  5ولد + الوالدین ،  2بنات و  8توجھنا نحو  الجبل في السیارة مع اھلي  3/8في 
  متزوجات ، انا باكر ....انا كنت مع ابي و امي. 

ندما وصلت الجبل مرضت ، طلبت من م (أبي)، و (أمي)،  ب ، ن  أخواتي  أخي (ح ) ، ع
ونحن في طریق العودة اخي (ح)  ارجاعي الى سنجار ومعي رفیقاتي (ل، ج، ر،ع، س)، 

 قام مسلحوا  داعش بإعتقالنا.  4/8في یوم 

جماعة داعش مسكو بنا ، أنا وأخي ورفیقاتي. حجزونا في البدایة  في قریة تل قصب ، و 
بي وأمي استطاعوا النجاة، وصل عدد الذین تم احتجازھم اخذوا الرجال الى جھة اخرى.... أ

شخص ، أخذوا البنات الى الزلیلیة ، خلف الجبل من الجھة  100من قبل داعش في البدایة  
ساعات في الزلیلیة ، الساعة الخامسة عصرا جاءت طیارة و جماعة  3الجنوبیة،  بقینا 

  4/8/2014داعش قاموا بضرب الطائرة .... یوم 

، تم أخذنا الى مركز اللش في سنجار (  4/8/2014لساعة السادسة عصرا من یوم في ا
   .امرأة وفتاة 200مركز ثقافي ) ، في التاسعة تم اخذنا الى تلعفر، وصل عددنا ھناك  بحدود 

  تم وضعنا في المدرسة ھناك، كان داعش یضع مخدرات في األكل ( رز + باذنجان ) 

ظفون و یقومون باعداد االكل .... نحن كنا نحرص ان ال نأكل خادمة ین 5-4كل امیر عنده 
  من االكل الذي یقدم ألنھ كان یحتوي مواد او حبوب منومة.

ایام وبعدھا تم اخذنا الى الموصل، حیث تم وضعنا في بنایة ثالث  3بقینا في المدرسة 
اما االخرین غیر اشخاص ملثمین و  5- 4طوابق و اعتقد إنھا فندق . الذین كانوا یاخذوننا  

ملثمین و من مختلف الجنسیات .وجدت فیھم من ھم لیسوا عرب، یلبسون دشداشة قصیرة 
  ایام كان الحراس رجال و لم ارى بنت داعشیة ھناك . 5بیضاء.... بقینا في البنایة 

  امیر داعش جاء الى البنایة و قال لنا "انتو الزم تصیرون مسلمین"

  نات االیزیدیات قلنا ال.....و قالوا اذا لم تتحولوا سنقوم بقتلكم جاوبنا انا و رفیقاتي و الب

دائما التھدید موجود ....انا و رفیقاتي وافقنا على القتل ..... وقال "سوف ال اقتلك، لكن یجب 
  ان تصیرون مسلمین "

  الضرب كان دائما موجود، التھدید ....... انا شاھدت التعذیب بعیني و انا تعذبت ایضا
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نا بعد ذلك الى سجن بادوش، االمیر كان یشارك في ضرب البنات و االمیر كان السبب اخذو
ایام في سجن بادوش،  االمیر ھو الحاكم و  7، و كان یاتي مع مجموعة من الرجال ....بقینا 

  كان عراقیا ...كانت ھناك عقوبات و دائما كنا نبكي

  (م) وأخرى ( ا ) ......االمیر تزوج ثالث فتیات امام عیني واحدة من سنجار 

سنوات یتم اغتصابھم و حصلت الوفاة  9شاھدت حاالت اغتصاب...كان ھناك بنات بعمر 
لثالثة من البنات الطفالت ...كذلك في الموصل كان االمیر یاخذ بنات و یتم اغتصابھم وھكذا 

من البنات جماعة األمیر ... وأردنا االنتحار بالشال و تم اخذ الشال من عندنا ...واحدة 
االیزیدیات  حاولت في الموصل في الفندق ان تنتحر و فشلت محاولتھا و تم اخذ الشاالت 

  من البنات 

  بنات  10كنا في الموصل في غرفة فیھا 

من سجن بادوش أخذونا إلى جامع قریب من السجن بسبب القصف ...في بادوش تم فصل 
  النساء الكبار و االطفال من النساء 

ار السن و االطفال تم اخذھم الى تلعفر ...تم ارجاعنا الى السجن بعد انتھاء النساء الكب
  القصف في بادوش .

نقلونا الى الموصل في بیت فارغ یعود لمسیحیین، كان ھناك صلبان و صور مریم العذراء 
و الھویات الشخصیة ألفراد العائلة المسیحیة وأسمائھم تدل على إن البیت صاحبھ مسیحي ( 

 100ھناك یومین ) ...التنقالت كانت تجري في اللیل . كنا في البیت المسیحي حوالي بقینا 
بنت كان البیت طابقین... في البیت المسیحي كان الدواعش ملثمین في الموصل و الزلیلیة  

 3بینما في االماكن االخرى لم یكونوا ملثمین ...و من ثم نقلنا الى قاعة في الموصل و بقینا 
  ایام 

ا كان رز و فاصولیاء ...كنا أنا و صدیقاتي نتقاسم صمونة واحدة كل اربعة ایام و ال اكلن
ناكل الرز و الفاصولیاء النھم كانوا یضعون فیھا مخدرات، من الموصل ذھبنا الى تلعفر من 

صباحا فوصلنا الخامسة مساءا، من تلعفر تم فصلنا بنات في جانب و المتزوجات  6الساعة 
  االطفال في جانب حیث فصلوا فقط األطفال الكبار. في جانب اخر و 

من تلعفر نقلونا الى سنجار ثانیة ، و من سنجار نقلونا الى سوریا الى الرقة، فقط نقلوا البنات 
بنت في ھذه المجموعة ...النساء المتزوجات و االطفال بقوا في  150الى الرقة و كان العدد 

نا و رفیقاتي بقتل السائق في البدایة اعتقدنا انھ لیس ھناك تلعفر. في الطریق الى الرقة اتفقنا ا
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سیارات اخرى معنا  ثم وجدنا إن ھناك رتل وراءنا...بعد ان شاھدنا إن ھناك سیارات 
وراءنا عدلنا عن فكرة قتل السائق ...نزلنا في الرقة في بنایة طابق واحد ورائھا كان ھناك 

  بحیرة و ھناك سد لیس كبیر. 

الساعة الثامنة مساءا ... كان شكلھ قبیحا، ضعیف و كان یتكلم بلھجة سوریة ،  جاء االمیر
قال / الزم ان تتحولوا الى االسالم فانا و صدیقاتي رفضنا، كان معنا البنات ( ر، ع ،س، 
س، م، ز ، ل) ، اخذ االمیر عشرة بنات بالقوة كانوا یعترضون لكن كانوا یضربونھم و 

  یجرونھم من شعرھم.

نوا یاخذون الجمیالت والحلوات ، لذلك كنا نظھر بشكل قبیح و نضع على وجوھنا و كا
)  1000السخمان "الكاربون"... فتاة ایزیدیة تدعى (ن) تعرفت علیھا ھناك  بیعت بـ  ( 

  دینار.

انا تم بیعي ثالث مرات ...مرة في الموصل، و ثانیة في تلعفر و الثالثة في الرقة ، جاء رجل 
  البنات و اشر علي و دفع الفلوس . استطلع على 

في تلعفر / االمیر قال لشاب طویل و یشبھ الوحوش أراد شرائي ادفع أجرھا  و الشاب لم 
یدفع و قال لیس معي فلوس و بعد یومین سأجلب الفلوس و األمیر قال لھ ، إلى أن تأتي 

  بالفلوس سنعطیك البنت .

ع سیارتھ بیكب دبل قمارة ،  و أخذني الى في سوریا جاء امیر ( ابو یحیى ) ...سوري نو
بیتھ بین العائلة و بیتھ في المنبج ... وقال لي  أنت أصبحت جزء من العائلة و راح تصیرین 

  مسلمة 

اعطوني كتاب من القران و كنت أتظاھر بقراءة القران ،و كانوا یتركون الموبایالت و 
  نطقة المنبج شھرین بین ھذه العائلة الالبتوب و یفتحون األبواب الختباري ...بقیت في م

   ناك من ان اھرب او الجأ الى أھليالعائلة توصلت إلى قناعة بأنني سابقى معھم وال خوف  ھ

ھم لم یدركوا إنني قبل مجیئي إلیھم كنت أفضل عقوبة الحجز من الرابعة صباحا حتى 
  الرابعة مساءا من أن اقبل بالتحول إلى اإلسالم.

أیام وحدي في البیت مع غیاب األمیر وعائلتھ وأقنعتھم بذلك بأنني  7یت بقفي المنبج ...
  أمینة و یمكن االعتماد علي ..... الن القران كان معي لمدة شھرین. 

  كان یقول لي األمیر(ابو یحیى)  إذا لم تسلمي ساتزوجك غصبا و اذا اسلمت فانت حرة 
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كارت تركي...رجعت الى البیت و  ذھبت احد االیام الى السوق و اشتریت موبایل و سیم
تمكنت من االتصال بابن عمتي (ب) الذي كان في حینھا في تركیا مع عائلتھ.  زوج اختي 

  (ص) ھو الذي اتصل بالمھربین للتنسیق لتھریبي .

  االمیر كان لھ زوجة اسمھا ام محمد ( االمیر لھ ثالثة اوالد ) محمد، اسماعیل، ابراھیم 

رة، ابو عمار(محمد)، ابو اسالم و( اسمھ حسین)، ابو نوفة كلھم صدیق االمیر ابو غری
  اصحاب لحایا......

  كانت اجتماعاتھم تجري دائما في البیت. 

ھربت مع المھربین الى الحدود التركیة ...في البدایة رفض االتراك دخولنا لعدم وجود جواز 
ي اسالمي (خمار) و تم سفر .و من بعد ذلك دخلنا تركیا بشكل غیر شرعي ...كنت البس ز

  .11/11/2014یوم  بالدال الى وصلت ، نزعھ قبل دخول حدود العراق

  

 -:العقارات والممتلكات التي تم االستیالء علیھا بغیر وجھ حق-9
لم تكتف منظمة حمورابي لحقوق االنسان برصد االنتھاكات التي تعرض لھا العراقیون عام 

ق بالموضوع االمني و السیاسي و الحریة العامة و عند حدود االنتھاكات التي تتعل 2014
الحقوق االجتماعیة بل تابعت بالكثیر من االھتمام انتھاكات تتمثل في االستیالء على اراضي 
و عقارات تخص عراقیین من اطیاف مختلفة من المجتمع العراقي االان اكثرھا تعود 

  لمسیحیین أو صابئة وغیرھم .

عددا من الشكاوى ادلى بھا مواطنون مسیحیون  2014الل عام فقد تلقت منظمة حمورابي خ
في بغداد و الموصل و مناطق اخرى و اعربوا فیھا عن قیام اشخاص مرتبطین بعصابات و 
بعضھا بامتدادات في دوائر الدولة حیث عملوا على اغتصاب دورھم و ممتلكاتھم مستفیدین 

الل تزویر كمبیالت و وثائق و سندات من تفشي الفساد في بعض الدوائر الحكومیة و من خ
  تملیك و وثائق اخرى .

لقد افاد اقرباء ورثة السید یعقوب یوسف عیسى كركوكلي لحمورابي بان الدار التي یملكونھا 
عن طریق التزویر  26/6/2014في الجادریة مقابل فندق الحمراء في بغداد قد بیعت بتاریخ 

یدعي انھ اشترى ھذه الدار یدعى ( اسعد  و بواسطة وكیل غیر معروف و الشخص الذي
قاسم صیھود) مستغال مغادرة اصحاب الدار الحقیقین بغداد نتیجة اعمال العنف التي تعرض 

  لھا المكون المسیحي خالل السنوات القلیلة الماضیة 
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متر  660وفي بغداد ایضا ، أكد للمنظمة ورثة (سلیمان داود سلیمان) صاحب دار مساحتھا 
العرصات ، شارع المسبح ، بأن اشخاص ال یمتون بصلة الى صاحب الدار، مربع في 

یدعون بعائدیة الدار الیھم ، ویدعون انھم اشتروا الدار من وكیل جرى توكیلھ من اناس ال 
عالقة لھم بالورثة الحقیقیین ، وان الغریب في االمر عند مراجعة اصحاب الدار الحقیقیین 

اجأوا بفقدان اضبارة العقار المذكور أعاله من المدیریة . وان لمدیریة الطابو في بغداد تف
األغرب في الموضوع قیام افراد بمراجعة الطابو باسماء وھمیة ال عالقة لھا بأسماء ورثة 

  العقار الحقیقیین، بغیة الحصول على سند قید لتثبیت الدار باسمائھم واستكمال اغتصابھ .

رابي بأن أشخاصا لھا ارتباطات بعصابات أو میلیشیات كما أفادت مصادر وثیقة الصلة بحمو
تمنع بیع أو شراء أي منزل أو عمارة أو محالت تابعة لطوائف معینة منھا مسیحیة أو 
صابئیة ، حیث تقوم بأغتصابھا بطرق ملتویة كما سبق الذكر، او تنزیل اسعارھا من مبلغھا 

البیاع ، الشرطة الخاصة، المعالف، ابو الحقیقي الى الربع أو أقل احیانا في مناطق بغداد ك
  .و غیرھا دشیر،حي العامل، حي الجھاد، االعظمیة ، الحریة والعطیفیة

ھذا والبد من االشارة الى ان منظمة حمورابي تابعت بشكل مستمر ملف االستحواذ على 
، وقد أحصت حمورابي عددا 2014بیوت وامالك خاصة بالمسیحیین لسنوات سابقة ولعام 

تلك الحاالت التي ما زالت قضایاھا ضمن نزعة االستحواذ ، ومشكالتھا مستمرة . وقد من 
دونتھا في مذكرة رفعت الى مقام مجلس القضاء االعلى تضمنت توثیقا بتلك العقارات . وقد 
زار وفد من منظمة حمورابي مقر مجلس القضاء االعلى الموقر وقدم تلك المذكرة التي تبین 

التي تم اغتصابھا والسیطرة علیھا دون وجھ حق  وفیما یلي القضایا التي  عدد من العقارات
  تضمنتھا مع المعلومات التي توفرت لدى المنظمة بھذا الشأن .

  

  
  صادرة من قبل عصابات داعش المنازل المسیحیة الم
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متر 336دار الدكتور (ف ب ب)، الموقع الوزیریة ، مساحة الدار (  - القضیة األولى:
، مودعاً الدار 2007مربع)، لقد غادر مالكھا الدكتور( ف) الدار خالل التوتر الطائفي عام 

دار عندما أمانة عند جاره (ح ج ك ) لحمایتھا، وكانت المفاجأة رفض (ح ج ك )إخالء ال
طالبھ الدكتور( ف) بأخالئھا وقال لھ بالنص ( ھل تعقل أنني سأترك الدار) وسعى إلى 
تھدیده بحضور مجموعة من األشخاص من خالل االدعاء انھ أشترى الدار من الدكتور 
(ف)، بل أضاف إلى ذلك أنھ سیجعل (الدم إلى الركب) إذا اجبره احد على األخالء ، فلجاْ 

إلى القضاء السترجاع حقوقھ وما زالت القضیة على طاولة المحاكم لم یبت  الدكتور (ف )
  بھا على الرغم من المدة الطویلة.

تخص األستاذ الدكتور (ع ج ي )، صاحب الدار الواقعة في الكرادة خارج   -القضیة الثانیة:
ثالث محتلة ، البناء یحتوي على دار ومشتملین، لقد تفاجأ الدكتور (ع ج ي) إن البنایات ال

من أشخاص بغیر وجھة حق، وقد سعى صاحب الملك إلى إقناع ھؤالء األشخاص الذین 
اغتصبوا ھذه الدور إلى أخالئھا ولكن دون طائل وما زالت القضیة على حالھا بدون أي 

  إجراءات تعید الحقوق لصاحبھا.
  

موقع في حي بغداد تتعلق بعمارة تعود ملكیتھا إلى السید (ع ع م )، ال -القضیة الثالثة:
الجدیدة ، لقد تم االستیالء على ھذه العمارة واغتصابھا بكل بنایاتھا من شقق ومحالت 

، لكن المحامي أنسحب من 2010تجاریة فلجأ المالك إلى القضاء موكالً محامیاً منذ عام 
لتملك القضیة بعد إن تعرض للتھدید بالقتل، ثم وكل محامیاً آخر إلقامة دعوة على المدعي با

باطالً ومن صور الغش في ھذه القضیة ان المستأجرین یدفعون إیجارات إلى الشخص الذي 
  استولى على العمارة وأسمھ (ع م ع).

متر مربع، العائد للمالك (أ ب ي ن)،  630العقار رقم (ــــ)، المساحة  - القضیة الرابعة:
انھ یملك توكیالً بالبیع وقد مشتري العقار السید (ع م) والسیدة ( ف م خ)، من شخص یدعي 

تم عرض ھذا الملف على القضاء ولكن دون ان یبت بھ بعد إن تأكد إن المحامي یوسف 
إسماعیل الحیالي وكیل المشتري والمحامي ولید محمد موسى وكیل الذي یدعي البیع، 

ما زال شریكان في ترتیب عملیة االحتیال على المالك الحقیقي الذي توفي أثناء ھذه القضیة و
ملیون دینار) للشخص  70الموضوع معلقاً رغم انقضاء فترة طویلة علماً ان المشتري دفع (

الذي زور وكالة عقار، والى أالن لم یستطع المشتري استرجاع ھذا المبلغ من المدعي باطًال 
  بالوكالة على الرغم من إلغاء عقد البیع.

تكمن في اإلجراءات البطیئة والتسویف  ان ھذا الملف أالن بعھدة القضاء غیر ان المشكلة
  الذي تتعرض لھ من قبل أطراف مجھولین. 

الدار في حي المعلمین، الملكیة تعود لـ (ي ھـ ش)، لقد سكن ھذه الدار  -القضیة الخامسة:
السید (ي ي) أحد أقارب المالك وغادرھا نتیجة التفجیر الذي تعرضت لھ ھذه الكنیسة القریبة 
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ن السید (ي ي)، وجد الدار المذكورة محتلة من شخص آخر والى اآلن ال للدار والغریب إ
یستطیع المالك الحقیقي وال أقاربھ اي الشخص الذي كان یسكنھا استرداد حقوقھم بأخالء 

  الدار من المغتصب.
دار السید (ج د ر)،  حي الصناعة ، تم االستیالء على ھذه الدار  -القضیة السادسة:

أشخاص كانوا یسكنون في منزل مجاور للبیت بذریعة اإلیجار مع انھ لم واغتصابھا من قبل 
یتم تأجیرھا إلى إي شخص إذ إن ابنتھ (ل) كانت تسكن الدار وقد غادرتھا  إلى أربیل بسبب 
األوضاع األمنیة وحین عادت لتفقد الدار وجدت أنھا مسكونة من ھؤالء األشخاص الذین 

  استبدلوا كل إقفال األبواب.
بذل صاحب الدار جھوداً مضنیة إلخراج ھؤالء المغتصبین للدار وطرق كل األبواب وما لقد 

  زالت القضیة معلقة وال یعرف این یتجھ لحلھا.
   - القضیة السابعة:

متر)، تعود ملكیة الدار إلى  600موقع الدار المغتصبة ،شارع فلسطین ، مساحة الدار (
، باالتفاق مع 1999السید (ع أ) منذ عام  السید (ع ب) وھو خارج العراق وكان یسكنھا

صاحب الدار وقد تلقى تھدیدات إلخراجھ منھا مما أضطره إلى مغادرتھا ویحتفظ السید (ع 
وعائلتھ) بمعلومات عن التھدیدات، وھكذا احتل جارھم الدار واستولى على أثاث البیت وقد 

امت بھ منظمة حمورابي تأكدت المعلومات بشأن ھذه الحادثة من خالل تحقیق میداني ق
  لحقوق اإلنسان.
   -القضیة الثامنة:

العقار في الداوودي / بغداد ، ان ھذا الملك مسجل طابو صرف بأسم السیدة المتوفیة (ث ي 
ا)، وقد قام زوجھا السید (ي ي ي)، بتأجیر العقار الى السید (ر ع ج) بموجب عقد مبرم، 

محافظة السلیمانیة مع زوجتھ الثانیة فقامت اسرة غیر ان المستأجر ترك الدار اذ انتقل الى 
  زوجتھ االولى باالستیالء على العقار والسكن فیھ بدون اي مقابل.

لقد لجأ السید (ي ي ي) إلى القضاء من خالل توكیل المحامي ضیاء عبد النور ھاتف 
، والغریب في االمر وعلى حسب معلومات السید (ي ي ي)، أن 07904349310

(ر ع ج) ابرز مستنداً مزوراً صادر من كاتب عدل الموصل یدعي فیھ ان السید المستأجر 
(ي ي ي) باع الملك لھ، وما یزید االمر غرابة ان المحكمة عینت ثالثة خبراء لفحص 
المستند وقد ایدوا ما جاء فیھ على الرغم من ان السید (ي ي ي) اكد اكثر من مرة انھ لم 

سنة وحالتھ  84ألحد مع مالحظة انھ مقیم في كندا وعمره  یزر الموصل ولم یقدم اي توكیل
  الصحیة التسمح لھ بالحضور الى العراق فضالً عن التكالیف الباھظة لسفره.

   - القضیة التاسعة:
مصنع شركة العوالي لتقطیر الكحول الواقع على طریق خان بني سعد تعرض للسرقة كما 

یطة بالمصنع الى أشخاص آخرین، وما تم تزویر ھویات لغرض نقل ملكیة األرض المح
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زالت القضیة إمام المحاكم وأصحاب المصنعة واألرض لدیھم كل األوراق الثبوتیة بما 
  جرى، مع العلم ان صاحب المصنع واألرض ھو السید (غ ك).

   -القضیة العاشرة:
تعود إلى وملكیتھ  ---- المحلة  ---- الزقاق ---- دار في منطقة حي الرسالة األولى رقم الدار

ورثة ھي زوجة صاحب الدار وبناتھ وأوالده الثمان، تم اغتصاب ھذه الدار ومازال الورثة 
  یحاولون استرجاعھا.

   
  ع المدني تتعاون مع مجلس القضاء االعلىمي لحقوق االنسان مع منظمات المجتمنظمة حموراب

  
تمثل كل حاالت االغتصاب  أشارة ال بد منھا ان ھذه القضایا العشر وما اشرنا الیھ مسبقا ال

واالستیالء والسیطرة على ممتلكات المسیحیین العراقیین، اال ان ھناك حاالت كثیرة یحذر 
الضحایا من تقدیم معلومات مفصلة عنھا، او القیام بتقدیم شكاوى رسمیة الى القضاء، ألن 

تترافق في  بعض الذین اغتصبت دورھم وعقاراتھم یتخوفون من المطالبة بھا، خاصة وإنھا
الكثیر من األحیان بالتھدیدات المبطنة ویھمنا إن نضیف ان منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان 
ترى بأن ھذا الملف ال یمكن إن یغلق إال بإجراءات قضائیة وأمنیة رادعة، كما یھمنا أیضا 
إن نؤكد بأن منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان لن تھمل إي طلب یأتیھا بھذا الخصوص ولنا 

تعطي المحاكم أسبقیة في قراراتھا القضائیة إلعادة الحقوق،  ان ضرورة أن نشیر ایضا، الى
ألن التسویف والبطؤ والتأخر في االجراءات إلعادة الحقوق یشجع المغتصبین على التمادي 

  في جرائمھم .
 - :انتھاكات أخرى -10
جھات حكومیة رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان ما إدعت بھ  2014ایار/10في 

بشمول المسیحیین بالمبادرة الوطنیة للسكن والموافقة على توزیع قطع أراضي للمسیحین في 
بغداد، وعینوا مركزاً قرب برج الزوراء الستالم الوثائق والطلبات، وقد تجمع االالف من 



  

68 

  

   

 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

المسیحیین في الموقع المحدد بعد إعالن تعلیمات بذلك، لتقدیم طلباتھم والمستمسكات 
لوثائق المطلوبة، إال أنھم تعرضوا إلى إھانات عدیدة وتبین أن تلك االعالنات والتعلیمات وا

  كانت مزیفة ألنھ تم توزیع ھذه االراضي قبل الموعد الذي حدد.
  
 
  

 -:التوصیات -11
لحقوق اإلنسان منذ أكثر من عقد زمني كجھة  ينظرا لما تراقبھ وتوثقھ منظمة حمو راب

ع حقوق اإلنسان في العراق وبتركیزھا على أوضاع من أطلق علیھم حقوقیة معنیة بأوضا
عبارة " األقلیات" من الشعوب االصیلة بینھم المسیحیین (الكلدان السریان اآلشوریین) بشكل 
خاص كما اآلیزیدیین وغیرھم، ارتأت منظمتنا تقدیم توصیات او حلول واقعیة وممكنة وطنیا 

خالل مشاركتھا في اللقاءات الدولیة واإلقلیمیة و كذلك خالل ودولیا والتي اشارت الیھا ایضا 
   2014جھودھا المیدانیة في االغاثة االنسانیة منذ حزیران 

بمبدأ الحق في حیاة حرة وكریمة لكل فرد في بلد األم ، وترسیخا لما  يإیمانا من حمو رابو  
كرامة المتأصلة في جمیع أعضاء االعتراف بالجاء في  دیباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "

   ."األسرة البشرية وبحقوقھم المتساوية الثابتة ھو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم

ونظرا لعملیات التعرض ، العنیفة الممعنة في التوحش، إلى كرامة اإلنسان الغیر قابلة 
ي الموصل وسھل للتصرف بھا،  كما التعرض المتواصل الى اإلنسان ومقدساتھ وتراثھ ف

نینوى الذي یعود تاریخ الحضارة والتعایش فیھا إلى اآلالف السنین قبل تاریخ األدیان 
  السماویة نلخص بعض المطالب كأولویات البد منھا السعاف االنسان العراقي بشكل جدي :  

توفیر الدعم اإلنساني الكافي والعاجل جدا لإلیفاء باحتیاجات ضحایا اإلرھاب  -1
ن الذین تم اقتالعھم من جذورھم التاریخیة عبر عملیات اإلبادات الجماعیة م الداعشي

للسكن المالئم وطردھم من بیوتھم ومناطقھم بدون أي أمتعة وھم اآلن بحاجة ماسة و سریعة 
                                                                                                                                                تطھیر مناطقھم .    بانتظار   على كرامتھم للحفاظواالغاثة االنسانیة المتواصلة والمتنوعة 

. ان اعادة النازحین و المھجرین من ضحایا العنف و التطرف الداعشي ھو الحل األمثل -2 
وباقي المناطق لذا حمورابي تضم صوتھا إلى صوت أھالي الموصل وسھل نینوى وسنجار 

العراقیة التي تحت الغزو الداعشي للحث على اإلسراع في تطھیرھا وتسھیل عودة 
  المسیحیین واآلیزیدیین وغیرھم إلى دیارھم. 
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 10بالتعاون مع األجھزة العراقیة األمنیة بأنواعھا ولفترة ال تقل عن حمایة دولیة توفیر  -3
یة أنفسھم  ومناطقھم. ویتم تدریبھم جمیعا حیث یجب شمول ابناء األقلیات  في حما سنوات

وتسلیحھم بغرض الدفاع عن النفس واستعادة الثقة المفقودة بتلك األجھزة في سھل نینوى 
وسنجار . علینا ان ال ننسى بان االمر یتعلق بالثقة المفقودة والتي سوف تكلف الكثیر من 

ؤسسات الحكومیة وغیر الجھود المتظافرة بین جمیع المكونات وعبر المنظمات والم
الحكومیة الموجودة في المناطق إلعادة الثقة. ودون شك ھذا سوف یأخذ من الوقت ما ال 
نتوقعھ من سنوات عدیدة في الممارسة والضبط في ظل قوانین جدیدة ومعالجات تتماشى 

  .والوضع النفسي واالقتصادي الناتج عن ھذا العدوان الھدام

ة ومناسبة لمعالجة الناجیات والناجین من نتائج الجرائم التي إیجاد حلول ووسائل مطلوب - 4
جسدیا ونفسیا ومادیا لیتسنى لھم استعادة العافیة واإلحساس بالكرامة  تم ممارستھا علیھم

البشریة بغیة مواصلة العیش كبشر وتعویضھم مادیا... وإنھاء التمییز. كما نحث على تحریر 
لداعشي بینھم الفتیات و النساء اآلیزیدیات والمسیحیات باقي المستعبدین من ضحایا السبي ا

وجمیع األشخاص ألذین بسبب قناعاتھم الدینیة وقعوا تحت نیر الظالمیین للغزو الداعشي وتم 
معاملتھم بخالف ما تلزم بھ النصوص الدولیة الخاصة بحقوق االنسان و القانون الدولي 

  االنساني .

الحكومة العراقیة على جمیع مستویات البلد والمجتمع  لما بعد عصابات داعش، نناشد -5 
تعویضا مجزیا وحمایتھم من ما أصابھم من انتھاكات  الدولي للتھیئة لتعویض المتضررین

صارخة من أذى وظلم وجرائم ضد اإلنسانیة عبر إبادات جماعیة فائقة التصور شملت البشر 
القادرة حالیا وأیضا من قبل المجتمع  والحجر. و كلھذا أمر ممكن من قبل الدولة العراقیة

الدولي الذي حتى یوم اعداد التقریر لم ترتق مساعداتھ إلى مستوى االحتیاجات المطلوبة  
نظرا لما أصاب جمیع العراقیین من ویالت وھم أبریاء وخاصة األقلیات وبشكل خاص 

  األقلیات غیر المسلمة كالمسیحیین واآلیزیدیین ألنھم عزل ومسالمین.

  ر منطقة حكم ذاتي او محافظة جدیدةمنطقة سھل نینوى من الحمدانیة  إلى  سنجاجعل   -6
ھذا حق یضمنھ الدستور الدائم. وھذا سوف یدعم اإلستراتیجیات األمنیة واالقتصادیة بشكل 
أدق الن المیزانیات السنویة الخاصة بتلك المناطق سوف تنفق لبناء االستقرار االمني 

صادیة واالجتماعیة. فبھذا یتم ارساء السالم واستعادة الثقة المفقودة بسبب تخلي والتنمیة االقت
االجھزة االمنیة عن حمایة المواطنین وخاصة ابناء االقلیات حیث في الموصل ھرب الجیش 
قبل االطفال والنساء وكذلك في سھل نینوى وسنجار ھرب البیشمركة قبل العوائل تاركین 

                     ي مصیدة الالرحمة  الداعشیة.  وراءھم العزل وشانھم ف
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) لالمم المتحدة لالعتراف بوجود اإلبادات الجماعیة  resulutionاستصدار قرار دولي(  - 7
و بشكل ومتواصل منذ اكثر من قرن ضد المسیحیین خاصة و  كجرائم حرب ضد االنسانیة

ك الجرائم ومن ورائھم، تطبیقا لبنود ایضا ضد اآلیزیدیین في العراق بغیة محاسبة مرتكبي تل
:  "یولد جمیع الناس  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ینص  في اولى مواده  على ان  

أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق وقد وھبوا عقال وضمیرا علیھم أن یعامل بعضھم بعضا بروح اإلخاء 
  .... "خرى الخاصة بحقوق وحریات اإلنسان.." وكذلك واالتفاقیات والمعاھدات الدولیة اال

ان یكون ھناك الزام تشریعي و سیاسي و ثقافي و اجتماعي في النظر و التعامل مع كل  -8
لیس على اساس حجمھا العددي مھما كان كبیرا او قلیال، و انما على  المكونات العراقیة

منذ اقدم العصور. وھكذا مكونات عراقیة وطنیة ساھمت في بناء حضارة البالد  ھااساس ان
فان من المعیب اخالقیا ان یتم التعاطي مع الحقوق االنسانیة العراقیة بعیدا عن ھذا االلزام 

اصال من القانون الدولي لحمایة  والمستمد التشریعي و السیاسي المشار الیھ و المستخدم
  حقوق االنسان.

المیدانیة لضحایا االنتھاكات و  ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان و من خالل معایشتھا-9
ما تشھده الساحة العراقیة من تجاذبات تعتقد جازمة،  ان ذلك یعود في أحد أسبابھ إلى حاالت 

و انعدام التنسیق بین النخب السیاسیة و تصرف البعض بعیدا عن الروح التضامنیة  التشرذم
یة سیاسیة مطلوبة في ایة مھن، وكذلك التصرف بدون و التكافل و المسؤولیة المشتركة

صیاغة القرار السیاسي، ما یفقد معنى المسؤولیة التي انیطت بالقائمین علیھا بغیة حمایة 
السیاق  ھذا  فيو للصالح العام و ممارسة النزاھة، حقوق المواطنین باعتبارھم خدم 

ر التشاركي اال في حالة فھم الدولة للدوبذلك،  الدیمقراطي و بناء المؤسسات ال یمكن النجاح 
و اھمیة التنسیق و التكامل بینھا، باالضافة الى استثمار امكانیة  العام، بناء الفي عناصر

المیدانیة لالستفادة من خبراتھا  تنوعھاب (منظمات المجتمع المدني)المنظمات غیر الحكومیة
  .ومعایشتھا لما یجري على الساحة داخل المجتمع
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  سات المھنیة بحقوق االنسان في الدولة العراقیةتعاون حمورابي مع مختلف المؤس

تعاونھا الجدي مع مختلف  2014واصلت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان خالل عام 
من أجل إرساء  على المستویین الوطني والدولياتھا طمؤسسات الدولة العراقیة في إطار نشا

 .ن العدل لجمیع العراقیینالبناء الدیمقراطي الوطني وتعمیق متطلبات الحق والقانون وضما
نفسھ الحظت حمورابي من خالل رصدھا العدید من االنتھاكات الواقعة على  توفي الوق

 السیاسي االت عدم االنسجامح إن ، شرائح واسعة من الشعب العراقي وباألخص على األقلیات
إلداري وا انتشار الفساد السیاسي واألمني مختلف المكونات،  أسھم بشكل مباشر في بین 

سنمھ تالسید رئیس الوزراء الدكتور حیدر العبادي في األیام األولى ل والمالي وھو ما شخصھ
  .والرواتب وغیرھا  في التعیینخروقات الفساد  ھذا المنصب الحكومي مشیراً إلى

وصابئة على أوضاع األقلیات من مسیحیین وایزیدیین   لقد انعكس ھذا الواقع السیاسي السلبي
مما كرس ممارسات تمییزیة ال حصر لھا  وبالتالي وصلت إلى حد   وغیرھم،كائیین وشبك وكا

اقتالعھم من جذورھم. وفي إطار ذلك فأن مؤسسات الدولة العراقیة األخرى لم  ترتق إلى 
مستوى المسؤولیة  لحمایة ووقایة  المجتمع العراقي مما حصل. كما أن ممثلي األقلیات 

مواقف حازمة تساعد السلطات المختلفة إلى اإلسراع في  یظھروا  وخاصة ممثلي المسیحیین لم
إیجاد حلول واقعیة، كما لم یكونوا بمستوى المسؤولیة في الدفاع عن الذین یمثلونھم،  بل 

  استغرقوا في حاالت النفاق السیاسي والمكاسب الشخصیة على  حساب حقوق األقلیات. 

ل أو كیداني أن تلك المظاھر السلبیة قد مھدت بشوقد وجدت حمورابي من خالل االستنتاج الم
انت أحد األسباب المركزیة لما حصل في احتالل كبأخر للھجمة اإلرھابیة الداعشیة،  و

  نبار.من محافظة األ ء كبیرزاوأج ودیالى   محافظات نینوى وصالح الدین



  

72 

  

   

 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

ورة أن یعاد إن منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وھي تطرح ھذا التشخیص الدقیق ، ترى ضر
القائمة داخل المؤسسات  واإلجراءات والتدابیر والسیاقات والمعامالت العالقات جمیع النظر في
في ذلك لألقلیات من  ة والتشریعیة وجمیع مفاصل الدولة،  وان تعطى أھمیة خاصةالحكومی

  .اءأجل الدفاع عن حقوقھا والتأسیس لمبادئ عدالة تضمن جمیع حقوق العراقیین دون استثن

یة الحالیة ومجلس النواب والقضاء األعلى وجمیع الحكومة العراقلذلك، تحث حمورابي 
أن تضطلع بمسؤولیاتھا العامة لخدمة الصالح العام  إلرساء األمن    ئات السیاسیة األخرىالھی

كما تطالب حمورابي المجتمع الدولي  واالستقرار، وتحقیق السلم  والحریة لجمیع العراقیین،
  .  لتزام بتعھداتھ واتخاذ قرارات حازمة لما بعد داعشباال

 

  

  



  

73 

  

   

 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

   

  

  2015اذار  23صدر في بغداد بتاریخ 


	_GoBack

