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 عائلة موسر رفو عزو، مترجم مسيحي تم قتله بينما هو یعمل بالفرقة المائة وواحد المحمولة جوا للجيش االمریكي 
 

ایفين/انذبرجر/باولو وودذ  
 

 وتقدیرشكر 
 عن امتنانها لدعم جميع Minority Rights Group Internationalتعبر جماعة حقوق االقليات الدولية 

المملكة في المنظمات واألفراد الذین قدموا مساعدة مالية وغيرها لهذا التقریر ، بمن فيهم وزارة التنمية الدولية 
 .  المتحدة

 
 Ishbel Matheson اشبيل ماثيسون :المحرر المعتمد
 Ruth Willatsروث ویالتس : محرر التقریر
 Richie Andrewریتشي اندرو : منسق االنتاج

 
 

 المؤلف
 صحفية متخصصة في حقوق االنسان ، تساهم بانتظام في مجموعة من المطبوعات Preti Taneja بریتي تانيجا 

 قامت بانتاج واخراج عدد من االفالم وهي بوصفها سينمائية ،.  ووسائل االعالم االلكترونية والسمعية الدولية
 . تحمل شهادة جامعية في الالهوت والدراسات الدینية من جامعة آمبردج.  الوثائقية عن حقوق االنسان

 
  Minority Rights Group Internationalجماعة حقوق االقليات الدولية 

حقوق األقليات العرقية والدینية واللغویة جماعة حقوق االقليات الدولية منظمة غير حكومية تعمل من اجل ضمان 
اتنا على تبني تترآز نشاط.  في انحاء العالم ، ومن اجل التعاون والتفاهم بين الجماعات المختلفةسكان االصليين وال

مرشدنا هو الحاجات التي تعبر عنها شبكتنا من .   الدولي ، والتدریب والنشر واالتصالالقضایا المتعلقة بالدفاع
 .   اصليينًا، التي تمثل أقليات وسكانظمات الشریكة في العالم المن

 
مجلسنا االداري الذي یجتمع مرتين .   بلدا50 منظمة في نحو 150تعمل جماعة حقوق االقليات الدولية مع أآثر من 
االجتماعي  بصفة استشاریة لدى المجلس االقتصادي وجماعةتتمتع ال.  في السنة یضم اعضاء من عشرة بلدان مختلفة

 . وبصفة مراقب لدى المفوضية االفریقية لحقوق االنسان والشعوبECOSOC) ایكوسوك(لالمم المتحدة 
 

.   مسجَّلة بوصفها منظمة خيریة وشرآة ذات مسؤولية محدودة بموجب القانون االنجليزيجماعة حقوق االقليات
 .1544957 وشرآة محدودة رقم 282305مسجَّلة على انها منظمة خيریة رقم 
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 ملخص تنفيذي
ولكن األزمة شدیدة .   الى مستویات مریعة من العنف واالرهاب2003عام یتعرض السكان المدنيون في العراق منذ 

الوطأة بصفة خاصة على أقليات العراق المحشورة بين األطراف المتنازعة ، حتى ان وجود بعض هذه الجماعات 
 .  في موطنها القدیم ذاته بات مهددا في الوقت الحاضر

 
 وهي تتألف من األرمن والمسيحيين الكلدوآشوریين والبهائيين .ت عشرة في المئة من سكان العراقتشكل األقليا

 بعض هذه تعاش.  والشبك والترآمان واالیزیدیينوالكرد الفيليين واليهود والصائبة المندائيين والفلسطينيين
حتدم وثمة اآلن خوف حقيقي من ان بقاءها لن یستمر بسبب النزاع الم. ي العراق منذ الفي سنة أو أآثرالجماعات ف

 .  وان ثقافتها وتراثها الفریدین في العراق یمكن ان یندثرا الى األبد
 

قدَّرت وزارة الهجرة والمهجرین العراقية ان زهاء نصف .  عاتمتجمهذه الل ان حرآة نزوح ضخمة تجري اآلن
ان األقليات تشكل  الالجئين التابعة لالمم المتحدة فونؤوبحسب المفوض السامي لش.   غادرت البلدجماعات األقلية

 في المئة من اصل مليون وثمانمائة الف الجئ عراقي یبحثون اآلن عن مالذ في االردن وسوریا وانحاء 30نحو 
 .  العالم االخرى

 
والمسيحيون مهدَّدون ألن دیانتهم تربطهم .  تكون األقليات مستهدفة تحدیدا لالستئصال بسبب دیانتها وهویتها االثنية

آما ان المهنة التقليدیة في بيع المشروبات الروحية تجعل هذه .   وبالقوة متعددة الجنسيات في العراقبالغرب) زعمًا(
اما .  داعية الى تصفية االیزیدیين" النجاسة"ونعتت مجموعات اسالمية الدیانة االیزیدیة بـ.  الجماعة مستهدفة

ئعهم الدینية جاعال من الصعب عليهم ان یدافعوا عن الصابئة المندائيون فان حمل السالح ُیعد انتهاآا مباشرا لشرا
 .  أنفسهم

 
 : ، بما في ذلك2003لقد عانت أقليات العراق آلها من االنتهاآات منذ عام 

 تدمير دور العبادة وتدنيسها •
 القتل الجماعي بحق التجمعات التي تتردد على هذه الدور أو في محيطها •
 من فيهم األطفال ، واحتجازهم رهائن مقابل فدیة ، وقتلهمخطف القادة ورجال الدین والمدنيين ، ب •
 إدخالهم الدین االسالمي باالآراه من خالل استخدام اساليب مثل التهدید بالقتل واالغتصاب والزواج القسري •
 

آما تواجه األقليات عملية صهر ألن المناطق التي تعيش فيها مثل الموصل والبصرة وآرآوك تضعها في مرآز 
ات على السلطة بين الكرد والعرب السنة والعرب الشيعية الذین یتنازعون على دعاوى تاریخية ، وما له الصراع

 .  أهمية حاسمة ، على ثروات العراق النفطية الهائلة
 

ولكن الى جانب .  المفارقة ان آثيرین من افراد هذه االقليات شعروا بأن حياتهم قد تتحسن بعد سقوط النظام البعثي
م األمن في الوقت الحاضر فان قوانين تمييزیة ما زالت ساریة من زمن صدام حسين ، تستمر في جعل الحياة انعدا

 .  عليهم مستحيلة تقریبا
 

.  ما زالت األقلية البهائية محرومة من حق المواطنة وحریة حرآة افرادها وممارسة شعائرهم الدینية ما زالت مقيَّدة
اق ، التي نالت في السابق معاملة خاصة بفعل االرادة السياسية لحزب البعث ، تجد نفسها والجالية الفلسطينية في العر

وإزاء امتناع دول الجوار عن توفير مأوى .  اآلن محاصرة في بغداد ، بل هدفا دائما ألعمال العنف والتهدیدات
 .  للفلسطينيين یبقى هؤالء عالقين بأعداد متزایدة على حدود العراق

 
 أبلغ افراد 2005وخالل انتخابات .  يات الدیموقراطية الوليدة في العراق أوجدت حتى اآلن مشاآل لألقلياتان العمل

وُآتب الدستور .  ینتمون الى مجموعات أقلية عن وقوع اعمال عنف وترویع وتعذر الوصول الى مراآز االقتراع
ورغم ان الدستور دستور تقدمي من نواٍح . ن األقليات ـ بال مشارآة ُتذَآر م2005الجدید ـ الذي ُأقر في استفتاء عام 

متعددة فانه مبهم ابهاما یبعث على القلق بشأن دور االسالم في الدولة العراقية المقبلة ـ واضعا عالمة استفهام على 
عين على ویت.  آما آان بمقدور الدستور ان یوفر حمایة اقوى لحقوق األقليات وحقوق المرأة.  قضایا الحریة الدینية
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.  القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية، آقضية ملحة، ان تعترفا باالضطهاد الذي یستهدف اقليات العراق حاليا
وینبغي ان یتخذ جيران .  وعليهما ان تتشاورا مع ممثلي األقليات العتماد سياسات من شأنها حمایة االقليات وطمأنتها

عدات مالية وغيرها من االمدادات الى مجموعات الميليشيات التي تعمل في العراق خطوات فوریة لمنع ایصال مسا
ومما له اهمية بالغة ان تنفذ جميع الدول ـ دول المنطقة وخارجها ـ  .  العراق حيث تتحمل مسؤولية اعتداءات طائفية

وینبغي .  ين من االضطهاد الخاصة بالالجئين وان توفر مالذا آمنا للنازحين الهارب1951التزاماتها بموجب اتفاقية 
 ان تشارك الدول الواقعة خارج المنطقة ـ بما في ذلك اوروبا واميرآا الشمالية ـ  في تنفيذ برامج اختياریة العادة

 .  توطين الجماعات العراقية المستضعفة
 

ان تستمر في الوجود لكن األولویة یجب ان ُتعطى إلشاعة اجواء یمكن لثقافات العراق القدیمة والمتنوعة، في ظلها، 
ورغم الصعوبات التي ال ُتحصى یتعين على المجتمع الدولي والحكومة العراقية ان یتحرآا اآلن ـ قبل ان . واالزدهار

 .  یفوت األوان على اقليات العراق
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 مدخل
 

نهاء حكم  ، عندما اقدمت قوات التحالف بقيادة الوالیات المتحدة على غزو العراق وا2003مارس عام /منذ آذار
حزب البعث بزعامة صدام حسين، تبدت بصورة مفجعة الصعوبات الشدیدة في تشييد بنية تحتية مستتبة تدیرها 

وتدمير ) بما في ذلك خطف االطفال(وفي آل یوم تشهد انباء القتل والتعذیب واعمال الخطف .  حكومة دیموقراطية
 .  ن العراق المدنيونالممتلكات ، على تفاقم الفوضى والخوف الذي یعيشه سكا

 
واستمرت ).  1(بعد العمليات القتالية االولى بدأت اعمال العنف تتصاعد من جدید في ظل سلطة االئتالف المؤقتة 

أعمال العنف في التفاقم بعد تسليم مقاليد السلطة الى الحكومة العراقية وإجراء اول انتخابات دیموقراطية جرت في 
آانت الوالیات المتحدة وقت اعداد هذا التقریر تنشر .  وخالل اعداد الدستور الجدید2005ینایر عام /آانون الثاني

ویستمر نقاش مصحوب بتساؤالت عما إذا آان العراق سيبقى بلدا موحدا أو ُیقسَّم بين .  مزیدا من القوات في العراق
االثناء یتواصل تدفق التقاریر التي تتحدث في هذه ).  العرب السنة والعرب الشيعة والكرد(المكونات الثالثة الرئيسية 

 United Nations واستنادا الى تقریر بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق.  عن ارتكاب فظائع ضد األبریاء
Assistance Mission- Iraq (UNAMI) ونيو ی/ حزیران30ینایر الى /نون الثاني آا1 الذي یغطي الفترة من

 امرأة 183 بينهم 3590بلغ عدد المدنيين الذین قتلوا في یوليو.  مدنيا14338ذین ُقتلوا بلغ  فان عدد المدنيين ال2006
 شخصا 3793وبلغ عدد المصابين .   طفال24 امرأة و194 مدنيين بينهم 3009اغسطس ُقتل /وفي آب.   طفال23و

). 2( طفال 90 امرأة و256بينهم اغسطس / مصابين في آب4309 طفال و72 امرأة و 234یوليو بينهم /في تموز
وقالت بعثة ).  3( مصابا 36685 مدنيا ُقتلوا في اعمال عنف و34452 بلغ اجمالي عدد الضحایا 2006خالل عام 

وبسبب الطبيعة .  االمم المتحدة لمساعدة العراق في تقریرها ان غالبيتهم ُقتلوا متأثرین بجروح ناجمة عن اعيرة ناریة
عنف فان من المرجح ان تكون ارقام القتلى أو المخطوفين أو ضحایا التعذیب ارقاما المعقدة والمحلية ألعمال ال
 .  متحفظة مقارنة مع الواقع

 
، وبعثيون وبقایا انصار صدام " القاعدة"آانت الهجمات ُتنَسب الى مسلحين بينهم جماعات اسالمية سنية وتنظيم 

ترتبط بعض . وطائفة من العصابات االجرامية، حسين ، وميليشيات شيعية بينها فيلق بدر وجيش المهدي 
ومع احتدام .  أو تحظى بدعم بلدان مجاورة بينها ایران وسوریا/المجموعات المسلحة بأعضاء في الحكومة العراقية و

آانت قوى األمن العراقية والشرطة والقوة . تل بحق المدنيين طابعا طائفياالنزاع تكتسب نسبة متزایدة من اعمال الق
 .  عددة الجنسيات في العراق ایضا مسؤولة عن وفياتمت
 

 10تشكل االقليات التي یغطيها هذا التقریر نحو . ليات العراق الدینية واالثنيةفي اطار هذه الصورة األوسع تعيش اق
 وهي تضم األرمن والبهائيين والكلدوآشوریين والكرد الفيليين واليهود والصابئة.  في المئة من سكان العراق

عاش العدید من هذه الجماعات في العراق منذ الفي سنة أو . والشبك والترآمان واالیزیدیينالمندائيين والفلسطينيين 
ورغم بقاء هذه الجماعات عبر تاریخ طویل من االضطهاد یمتد بعيدا قبل حكم صدام حسين فان هناك خطرا .  اآثر

وألنها واقعة في غمرة اعمال العنف بين جماعات .  لنزاع الحاليحقيقيا من انها قد ال تتمكن من البقاء في مواجهة ا
أآثریة من العرب السنة والعرب الشيعة والكرد السنة ، ومستهدفة تحدیدا  بفظائع أو عمليات صهر أو تهجير ونزوح 

 .  جماعيين ایضا فان بعض هذه األقليات قد یواجه اآلن اقتالعًا تاما من هذه األرض القدیمة
 

.   جماعات غير مرئية بأنظار العالم من حيث الحقوق وفي سياق الجرح النازف حاليا في العراقهذه المجتمعاتُتعّد 
سهول محافظة نينوى في شمال العراق :  مثل2003ولكن اسماء المناطق التي تعيش فيها باتت مألوفة للعالم منذ عام 

فهذه آلها .  ى والبصرة فضال عن محافظة دیالبيل الموصل ، ثالث مدن العراق ، وبغداد وآرآوك وارعاصمة
 .  مناطق ذات اهمية اقتصادیة وسياسية تشمل اماآن وقعت فيها ابشع الفظائع في النزاع المحتدم حاليا

 
وآرآوك ،  التي تتسم بكونها موطن أقليات بالغة .  الموصل منطقة غنية بالنفط یتنازع عليها الكرد والغالبية العربية

ي ایضا واحدة من المراآز الرئيسية للهویة القومية الكردیة آما یراها اصحابها، الى جانب آونها مرآز التنوع ، ه
تشهد هذه المناطق اعدادا متزاید من .  أرز وذرة وقمح وتموروفي البصرة ُینتج نفط و.  صناعة العراق النفطية

وبحسب بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق فان .  الضحایا المدنيين ، بما في ذلك اعمال قتل على طریقة االعدام
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 2884( اشخاص 5106اغسطس آان /یوليو وآب/اجمالي عدد االشخاص الذي ُقتلوا في بغداد خالل شهري تموز"
اغسطس هبوطا في اجمالي عدد القتلى والمصابين ، ربما بسبب /وسجل شهر آب).   قتيال على التوالي2222و

ولكن هذا .  داد عندما نفذت القوة متعددة الجنسيات حملة  ضد اعمال العنف الطائفيانخفاض عدد االصابات في بغ
 ).  4( والموصل ىتها محافظات اخرى ، ال سيما دیالالتراجع الغاه على نحو ما تصاعد اعمال العنف التي شهد

 
وط صدام حسين ومنذ سق.  آما اصبحت اقليات العراق اهدافا مباشرة ألعمال عنف سياسي واقتصادي ودیني

وتستمر في التزاید اعداد االعتداءات التي .  االنتهاآات المرتَكبة ضد هذه الجماعات) 5" (تفاقمت بصورة ملحوظة"
ُیبلَّغ عنها ، بما في ذلك اعمال القتل والتعذیب والخطف مقابل فدیة وتدمير ممتلكات عائدة الى أقلّيات، آما تزایدت 

فهي تتعرض الى االغتصاب .  ثمة وجه خفي آخر هو تردي وضع المرأة من األقلياتو.  التهدیدات واعمال الترویع
والمضایقات من جانب الجماعات الطائفية فضال عن استمرار ما تعانيه من جراء العنف المنزلي في اطار أقليتها 

 .  ذاتها
 

يات نظرة سلبية على انها مؤیدة بصرف النظر عن السلوك الفردي فان الجماعات المسلحة االسالمية تنظر الى األقل
والمهن التقليدیة لدى افراد بعض االقليات .  للقوة متعددة الجنسيات وانها من اتباع الغرب وال تحترم قيم االسالم

بوصفهم صائغين أو اصحاب متاجر لبيع المشروبات الروحية تفاقم هذه النظرة وفي الوقت نفسه یمكن ان تثير الحسد 
 .  عمل من ضمان ماليلما یحققه هذا ال

 
ان البنية التحتية الهشة حاليا والوضع األمني المهزوز حيث ال تعمل قوى األمن العراقية حتى اآلن بكامل قدراتها ، 

یعني ان القضاء العراقي وقوات الشرطة والجيش العراقية غير قادرة على توفير حمایة ودریئة آافيتين ضد 
 2006دیسمبر /المم المتحدة لمساعدة العراق عن حقوق االنسان في آانون االولوبحسب تقریر بعثة ا.  االنتهاآات

.  فان الفساد یتفشى على نطاق واسع في هذه األجهزة وآذلك تواطؤ الشرطة أو مشارآتها في ارتكاب اعتداءات عنيفة
مثلما یفعل البعض من الطائفتين والمعهود من هذه االقليات انها ال تعمد الى تشكيل ميليشيات أو ُتحظى بحمایة القبيلة 

وفرصة المرأة من األقليات في العدالة حتى أقل منها عند نظيرها الرجل أو  المساواة معه .  السنية والشيعية األآبر
آل هذا یجعل .  في الحياة العامة ، وفي المناطق الریفية تزید معدالت األمية بين النساء على معدالتها بين الرجال

ومع آل اعتداء تتآآل الثقة التي آانت قائمة بين .   تهاآات الواقعة على المرأة ومعالجتها أشد صعوبةمراقبة االن
 . االفراد والطوائف وتحصد اجواء الخوف ما تحصده من الضحایا

 
ب ان االرهابيين یستخدمون الذریعة القائلة اننا نعمل لحسا: "ثمة مسيحي طلب عدم ذآر اسمه خوفا من االنتقام قال

 ).  6" (وفي الحقيقة هم یحاولون اجبارنا على مغادرة وطننا.  الغرب أو اننا غير مسلمين
 

تفيد الشهادات التي جمعتها جماعة حقوق االقليات الدولية ان آثيرین من افراد االقليات تفاءلوا بالتخفيف من معاناتهم 
ن یقدِّر مستوى العنف واالضطهاد الذي ولم یكن بمقدور احد منهم ا.  2003بعد سقوط نظام البعث في عام 

 .  سيتعرضون اليه
 

وآما قالت باسكال وردا ، وزیرة الهجرة والمهجرین العراقية خالل فترة الحكومة االنتقالية ، لدى حدیثها عما عانته 
 ).  7" (صدام حسين آان لدیه رأس واحد اما اآلن فلدیه ثالثة آالف رأس"االقليات منذ سقوط النظام السابق فان 

 
من حرمانها من حقوق المواطنة على المستوى :  تواجه األقليات تهميشا متزایدا ایضا على آل مستویات المجتمع

ة الجدیدة على المستوى المحلي الى نقص تمثيلها في عمليات صنع القرار مثل اعداد الدستور الجدید وفي الحكوم
ي الذي تواجهه االقليات في العراق تؤطره قوانين ساریة من زمن ان بعض قضایا التمييز واالقصاء  اليوم.  الوطني

 في المجتمع یستغرق وقتا وان آليات الدستور والحكم ، بما فيها الجيش والشرطة فان تغيير التوجهات.  دام حسينص
ات تهم  وجِّهت الى هذه المؤسس2003ولكن منذ عام .  والقضاء ، ینبغي ان یكون لها دور اساسي في هذا المجال
 .الفساد والمحسوبية االثنية أو الدینية والتمييز ضد المرأة
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یجمع المجلس ممثلي سبع اقليات عراقية .  2005أنشيء مجلس االقليات العراقية، وهو منظمة غير حكومية، في عام 
ليميس، وهو آلدو قال لویس آ). الشبك والترآمان واالیزیدیيناألرمن والكلدوآشوریين والكرد الفيليين والصابئة و(

وان . موعد مع الدیموقراطيةبعد سقوط الدآتاتوریة آان لدینا : "آشوري ومسؤول العالقات الخارجية في المجلس
 )8" ( االنتهاآات التي تطاول االقليات تقضي على أمل الدیموقراطية التي تصبح ال أآثر من مجرد حلممعظم

 

 أقليات العراق
 

. تضم اقليات العراق جماعات دینية واثنية على السواء مع وجود قدر من التداخل بين الدین واالثنية
 في المئة من السكان ویعتنقون المذهبين 4 ـ 3األقليات المسلمة الرئيسية هي الترآمان الذین یشكلون 
یشكل .  ين الشيعة ، والشبك وغالبيتهم من الشيعةالسني أو الشيعي ، والكرد الفيليون ، وهم من المسلم

یعتنقون احد (والباقون هم بالدرجة الرئيسية آلدان ).  9( في المئة من مجتمع العراق 96المسلمون نحو 
والسریان ) الكنيسة الشرقية أو النسطوریة(واآلشوریون ) المذاهب الشرقية للكنيسة الكاثوليكية

آما تضم االقليات الدینية المندائيين )  روم آاثوليك وارثوذآس شرقيون(واالرمن ). ارثوذآس شرقيون(
أو الصابئة الذین یتبعون تقاليد غنوصية ، واالیزیدیين الذین یعتنقون دیانة توحيدیة ، والبهائيين وعددا 

العراق هو موطن عدد من الجاليات المهاجرة أو الالجئة ، اآبرها الالجئون . صغيرا من اليهود
و استقر بعضهم ).  10) (2003 الفا في عام 35من ( الف فلسطيني مسجَّل 15طينيون ، بمن فيهم الفلس

   . في حين ان الباقين ولدوا فيه1948في العراق منذ عام 
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 ةاستجابات دولي
 

 لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة أن مليونا وستمئة الف شخص على األقل ما زالوا المفوض الساميیفيد 
 ، 2003 مليون هربوا الى دول مجاورة ، وان الكثير منهم نزحوا قبل عام 1.8 ـ 1.6مهجَّرین داخل العراق وان 

ورغم االعداد الصغيرة نسبيا التي تشكلها غالبية ).  11(ولكن عددا متزایدا منهم أخذوا یهربون بعد هذا التاریخ 
 ویطلبون اآلن اعتبارهم الجئين هم من 2003 في المئة من الذین نزحوا منذ عام 30االقليات في العراق فان نحو 

بع وآان المسيحيون یشكلون أآبر المجموعات بين الالجئين الجدد الذین وصلوا الى االردن في الر).  12(األقليات 
 في المئة من طالبي اللجوء العراقيين على انهم مسيحيون منذ بدأت 44وفي سوریا ُسجل .  2006االول من عام 

 فيما بلغ تسجيل 2003دیسمبر عام / في آانون االولمفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة عمليات التسجيل
 قال المتحدث باسم IRIN" ایرین"ة االمم المتحدة وفي حدیث لوآال).  13 (2006الالجئين الذروة في اوائل عام 

طبقا لتقدیراتنا فان نحو نصف افراد االقليات هربوا الى :  "وزارة الهجرة والمهجرین العراقية موفق عبد الرؤوف
وُنقل مؤخرا عن بطریرك الكاثوليك في بغداد اندریوس ابونا قوله ان نصف مجموع المسيحيين ).  14" (بلدان اخرى

ورغم الحمایة التي وفرها االردن ).  15( بقيادة الوالیات المتحدة 2003اقيين هربوا من البلد منذ غزو عام العر
 وجهت ). 16( تشمل فلسطينيي العراق وسوریا لغالبية افراد االقليات الهاربين من العراق فان هذه الحمایة ال

 مليون جنيه استرليني لمعالجة وضع الالجئين 30فير الالجئين نداء دعت فيه الى تو االمم المتحدة لشئون مفوضية
الجمهوریة العربية السوریة واالردن ولبنان (والمهجَّرین العراقيين في العراق وخمسة بلدان اخرى في المنطقة 

 .  ولكن آثيرین هربوا حتى ابعد من هذه البلدان) ومصر وترآيا
 

ولكن یبدو ان الحكومات ما زالت ترفض اخذ هذه .  العراقیتنامي دوليا ادراك المصاعب التي تواجهها اقليات 
ومن المهم ان ُیالحظ ان هذا یصح حتى على العاملين مع شرآات بریطانية واميرآية في .  المخاطر على محمل الجد

ات فان آثيرین من افراد االقليات في العراق مستهدفون ألنهم یعملون لشرآ.  العراق ، ومع القوة متعددة الجنسيات
 .  بالقوة متعددة الجنسيات نظرا لدیانتهم) خطأ(اميرآية أو ُیرَبطون 

 
 الف 40وخالل الحرب العالمية الثانية قاتل .   شخص8000 یبلغ عدد افراد االقلية اآلشوریة نحو المملكة المتحدةفي 

یوليو /وفي تموز.  العراق التابعة لسالح الجو الملكي البریطاني في الحبانية في Leviesآشوري مع قوات الليفي 
 North   عضو مجلس العموم البریطاني عن منطقة نورث ایلنغStephen Pound توجه ستيفن باوند 2004

Ealing تأخذ في االعتبار وجود ضغوط محدَّدة على المسيحيين ووضعهم " الى رئيس المجلس طالبا من الحكومة ان
تحدثُت صباح هذا اليوم مع مسؤول قيادي : "واضاف.   حق اللجوءلدى اتخاذ قراراتها في منح" األمني في العراق

.   عاما في سالح الجو الملكي البریطاني31الذي عمل والده ) Andy Darmoo) 17من الجماعة هو اندي دارمو 
وهو یسطِّر باسم الجالية اآلشوریة في بریطانيا قائمة طویلة دمویة تفطر القلب من اعمال القتل واالعتداءات 

وتابع السيد باوند بإیراد أمثلة )".  في العراق(ومصادرة االراضي والحرمان من حقوق االنسان ، التي ُترتَكب اآلن 
وبحسب وزارة الداخلية البریطانية فان طلبات اللجوء ُتدَرس ).  18(على اعتداءات وقعت إلطالع مجلس العموم 

 في المئة من العراقيين في المرحلة االولى من عملية 91ت  ُرفضت طلبا2005وفي عام .  اآلن آل حالة على انفراد
 ).19(اتخاذ القرار بشأن طلباتهم 

 
 قررت محكمة زفابيان 2006اغسطس /وفي آب.   الف مسيحي آشوري بصفتهم الجئين20في المانيا یعيش نحو 

Swabianوآان تيلمان تسولش. االداریة اعادتهم الى المنطقة الكردیة التي تتمتع بأمان نسبي في العراق   
Tilman Zulchاالمين العام لجمعية الشعوب المهدَّدة ،  

 The Society for Threatened Peoples (GfbV) احدى المنظمات غير الحكومية ،  قد وصف هذه ، 
مانيا في هذه آل َمْن یرید إبعاد هؤالء المسيحيين من ال: "، وانتقد قرار المحكمة قائال" برميل بارود"المنطقة بأنها 

والى جانب تسليط الضوء على محنة اقليات ".  االوضاع  انما یعمل بشكل المسؤول ، بل یعمل بصورة الانسانية
ان أقراننا المؤمنين یتعرضون الى االضطهاد : "اخرى مثل الصابئة  المندائيين والكرد الفيليين مضى تسولش مؤآدا

 ).20" (الشدید والتهدید بصورة یومية
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 بخمسمئة عراقي 2007 ضون ذلك حدَّدت الوالیات المتحدة عدد العراقيين المقرر منحهم حق اللجوء في عامفي غ
تناضل الجالية العراقية اآلشوریة المقيمة في الوالیات المتحدة ، مع جهات اخرى ، من اجل معاملة ). 21(فقط 

 ایشو . وبعثت عضو الكونغرس أنا جي.  الهاربين من االضطهاد معاملة احسن
Anna G. Esho) 2006اآتوبر /برسالة الى وزیرة الخارجية آوندوليزا رایس في تشرین االول) والیة آاليفورنيا 

 ).22" (االزمات المستفحلة التي تواجه سكان العراق المسيحيين االصليين"تلفت فيها انتباه الوزیرة الى 
 

 أو یختارون البقاء فيه فان القوة متعددة الجنسيات ال توفر لهم اما افراد االقليات الذین ال یستطيعون مغادرة العراق
 .  حمایة خاصة
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 أدلة على ممارسة العنف ضد األقليات
 

 المسيحيون
 

مرآز ثقافتهم التاریخية وثقلهم "، و" وطنهم االم"یعتبر المسيحيون من الكلدوآشوریين والسریان ان العراق هو 
تنطق . ة وبغداد والموصل وسهول نينوىجة الرئيسية في آرآوك والبصروهم یعيشون بالدر).  23" (السكاني

 زالت ُتكتب وُتنطق الجماعتان باللغة السریانية المشتقة من االرامية ، لغة العهد القدیم ، وهي من اقدم اللغات التي ما
  ولكن في حين ان الكلدان . في اصولها الى اول الحضارات في بالد ما بين النهرینتنتمي هذه المجتمعات. في العالم

وبمفردات االثنية فان بعض الكلدان .   المذهبليك فان اآلشوریين ال یعتنقون هذایتبعون مذهب الروم الكاثو
تعتبر الغالبية والحكومة معا ان الجماعتين تتمایزان . عربا لكن آخرین یطعنون في ذلكواآلشوریين یعتبرون أنفسهم 

 .  )24(اثنيا عن العرب والكرد 
 

آما ان االقلية االثنية واللغویة االرمنية ایضا استقرت في العراق قبل ميالد المسيح لتمارس فيما بعد العبادة بوصفها 
 استقر 1915وبعد االبادة التي ارتكبها االتراك العثمانيون بحق االرمن في عام .  من المسيحيين وتقوم ببناء الكنائس

ر تعليم االطفال االرمن بلغتهم امرا حيویا ، وُتشيَّد الكنائس والمدارس االرمنية یعتب.  مزید من االرمن في العراق
عانى االرمن مثلهم مثل االقليات .  وبغداد وآرآوك والموصل وزاخووهي توجد في البصرة.  بجانب بعضها بعضا

يرون من فقر جهه آثویترتب على هذا الوضع ما یوا.  االخرى ، من اعمال القتل والخطف والتعذیب والتهدیدات
 في المئة منذ 50 قدَّرت األبرشية االرمنية ان عدد المسيحيين االرمن المدقعين ازداد بنسبة 2006في عام . وتهجير

 ).  25 (2003عام 
 

ویكونون بالتالي موضع احترام " اهل الكتاب"وفي حين ان االسالم یعتبر المسيحيين الكلدوآشوریين والسریان من 
ذا لم یوفر لهم حمایة ُیعتد بها ضد اعمال العنف المتزایدة التي ُترتكب باسم االصولية االسالمية في فالواقع ان ه

 .  العراق
 

 اعتداءات على المصالح
 

وألن .  ارُتكَبت اعتداءات على اصحاب المصالح المسيحيين بصورة منهجية خالل السنوات الثالث الماضية
ية ، وفي زمن صدام حسين لم یكن مسموحا ببيع هذه المشروبات إال للمسيحيين المسيحية ال تحرِّم المشروبات الروح

 تعرضت متاجر .على انهم من ابناء االقلياتواالیزیدیين فان اصحاب هذه المتاجر في العراق یمكن فرزهم بسهولة 
مكتب الوقف وبحسب .  بيع المشروبات الروحية في بغداد والموصل والبصرة الى عمليات تفجير ونهب وتخریب

 في المئة من متاجر بيع المشروبات الروحية ُأغلقت بعد تهدیدات 95المسيحي واالدیان االخرى في العراق فان نحو 
تقليدیًا مصالح اخرى ایضا مثل القاعات الریاضية تملك االقلية المسيحية ).  26(من المتطرفين االسالميين 

 .   واستودیوهات التسجيل ، لتجعلهم مرة اخرى اهدافا مكشوفةوصالونات التجميل ومحال بيع االقراص المدمجة
 

، فتوى حرَّم فيها الكحول ) 27( اصدر الشيخ محمد الفرطوسي ، الذي ینتمي الى التيار الصدري 2003مایو /في ایار
محسن وفي خطبة القاها یوم صالة الجمعة في جامع ال.  وأمر المرأة بالتحجب واوعز لدور العرض بغلق ابوابها

 :المسلمين" آالف"الكائن في مدینة الصدر ، احدى الضواحي الشيعية في بغداد ، قال الفرطوسي امام 
إذا لم تتغير في غضون اسبوع فاننا سنتعامل معها :  وأنا أحذرها.  ان سينمات شارع السعدون تعرض افالما خليعة"

 .بصورة مختلفة
إذا لم یغيِّرن موقفهن في غضون اسبوع فان قتل هؤالء :  لى االميرآيينوُأحذِّر النساء والسماسرة الذین یأخذونهن ا

 ). في االسالم(النساء یكون ِحّال 
 )28" (هذا التحذیر یشمل ایضا باعة الكحول والرادیوات والتلفزیونات"
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 ان لدیه وزعم".  فالكحول حرام في آل دین.  ان فتوانا هي لكل الناس: "وبحسب تقریر آخر قال الفرطوسي ایضا
وقد هوجمت عدة معامل النتاج الكحول بعد ساعات من اصدار .  نحو الف مسلح من الجنود السابقين تحت سيطرته

 ).  29(الفتوى 
 

 ، الذي آان والد زوجته یملك آازینو ونادیا ليليا قبل ان تصدر فتوى في عام Roger Williamقال روجر وليام 
آان لدینا وضع جيد جدا حتى بدأ االصوليون بالظهور ، "ة قتل المخالف،  بتحریم تجارة الكحول تحت طائل2003

وألن اميرآا وبریطانيا مسيحيتان . غيَّروا فكرة الناس عن المسيحيين وصرنا نعاني منذ ذلك الوقت.....فتأثرنا بذلك
 ).  30" (تقبل لناوال نعرف في الحقيقة ما یخبأه المس. نعيش في رعب.  یلوموننا على الحرب" االصوليين"فان 

 
وتعرض .   ُخطف شقيق صباح صادق الذي یملك متجرا مجازا لبيع المشروبات الكحولية2004ابریل /في نيسان

یونيو اقتحم /ففي حزیران.  وما هذا بالحدث الفرید).  31(صادق الى اطالق النار حين آان متوجها لدفع الفدیة 
في . النار عليه عندما حاول الفرارحية في بغداد وأطلقوا مسلحون متجر سامي تّمو لبيع المشروبات الرو

.   تحدثت االنباء عن مسلحين ملثمين اطلقوا النار على صباح مكردجي في بغداد في وضح النهار2004اغسطس /آب
 2005یوليو /وفي تموز).  32(وحسب قول شهود آان مكردجي تلقى تحذیرات بالكف عن بيع المشروبات الروحية 

 االخباري االلكتروني على شبكة االنترنت نبأ مقتل مسيحي یملك متجرا مجازا لبيع Iraq4allقع اورد مو
.  وُأطلقت النار من سيارة متوقفة خارج المحل.   المشروبات الروحية في بغداد ُأطلق عليه الرصاص في محل عمله

 في احد االحياء 2003 الروحية في عام وابتاع اسد عزیز ، وهو آاثوليكي آلداني ، متجرا مجازا لبيع المشروبات
وُأعيد فتح المحل في .  وقد ُفجِّر المحل وُأدخل صاحبه المستشفى للعالج طيلة شهر.  ذات الغالبية الشيعية في بغداد

 ".  وابل من الرصاص"منطقة ذات غالبية مسيحية لكنه تعرض فيما بعد الى 
 

 المباني الدینية ودور العبادة
 

تبين تقاریر .  مثل المدارس طيلة هذه الفترةستهداف الكنائس والمباني ذات الملكية المسيحيةلوحظ نمط من ا
 2003وقد شهد عام .  االصابات ان الهجمات ُتخطَّط للتنفيذ خالل القداسات من اجل ان یكون لها أقصى تأثير ممكن

في بغداد والموصل وتفجيرا في هجوما صاروخيا على دیر في الموصل وعمليات تفجير في مدرستين مسيحيتين 
 ).  35(وُعثر على عبوة ناسفة ُأبطل مفعولها في دیر في الموصل .  احدى آنائس بغداد عشية عيد ميالد المسيح

 
 تردد ان جماعة لم تكن معروفة من قبل تسمي 2004اغسطس عام /في اليوم التالي على تفجيرات الكنائس في آب

اردتم حملة صليبية فهذه آانت "اعلنت مسؤوليتها على االنترنت قائلة "  في العراقلجنة التخطيط والمتابعة"نفسها 
 ".  النتائج

 :وجاء في البيان
 بيان صادر عن لجنة التخطيط والمتابعة في العراق"

 باسم اهللا الرحمن الرحيم
سات التنصير طابعًة ان اميرآا لم تحتل دیار االسالم وتغزوها عسكریا فحسب بل اوجدت ایضا مئات من مؤس.....

ان الصليبيين امة . آتبا تحریفية باطلة وموزعًة هذه الكتب على المسلمين في محاولة لتجریدهم من دینهم وتنصيرهم
 .  واحدة حتى وإن اختلفوا في افكارهم

 
ازیر في لقد وجدت القوات االميرآية ومنظوماتها االستخباریة مالذا آمنا وملجأ بين اخوتهم احفاد القرود والخن

اغسطس تمكَّنا بعونه تعالى من توجيه ضربات موجعة الى اوآارهم ، اوآار الشر والرذیلة / آب1وفي .  العراق
الجدیدة والدورة ووتمكن اخوتكم المجاهدون من تفجير اربع سيارات استهدفت آنائس في الكرادة وبغداد .  والتنصير

 .  لموصلفيما ضربت مجموعة اخرى من المجاهدین آنائس في ا
.  ثوبوا الى رشدآم واعلموا ان جند اهللا مستعدون لكم:  اننا إذ نعلن مسؤوليتنا عن التفجيرات نقول لكم یا أهل الصلبان

 .  ولقد ُأعذر من أنذر.  اهللا اآبر والمجد هللا ورسوله.  أردتم حربا صليبية وها هي النتائج
 

 .مالصالة والسالم على النبي ومحمد وآله وصحبه الكرا
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 لجنة التخطيط والمتابعة في العراق 
 2004اغسطس / آب1 ـ 1425 جمادي اول 14

 )36" (المرآز االعالمي االسالمي الدولي
 

 أوقع مزید من الهجمات على آنائس في عموم بغداد قتيال واحدا على األقل وتسعة 2004اآتوبر /في تشرین األول
رقت آنيسة القدیس جورج للروم الكاثوليك التي آانت مبنية من ولحقت ببعض الكنائس اضرار بالغة واحت.  مصابين
 ).  37(حدثت الهجمات في اليوم الثاني من شهر رمضان ، شهر الصيام في التقویم االسالمي .  الخشب

 
وآنيسة ) السریان االرثوذآس( انفجرت سيارات مفخخة امام آنيسة القدیس جورج 2004نوفمبر /في تشرین الثاني

اشخاص على الكائنتين في بغداد ، واسفرت هذه التفجيرات عن مقتل ثمانية ) الكنيسة الشرقية السریانية(ى القدیس مّت
وتعرضت .  دیسمبر وقعت عمليات تفجير داخل آنيستين في الموصل/ آانون االول7في . االقل واصابة آخرین

تحت بعد ، الى هجوم بعد الظهر اسفر عن آنيسة االرثوذآس االرمن الجدیدة في حي الوحدة ، التي لم تكن قد افُت
اء في وقت الحق من اليوم الكلدانية ودار االسقفية في حي الشف" الطاهرة"وهوجمت آنيسة .  اصابة ثالثة اشخاص

 ). 38(قام مسلحون بإجالء المصّلين من الكنيسة قبل تفجير عبواتهم الناسفة . نفسه
 

انفجرت ست سيارات مفخخة في . ینایر/ئس في شهر آانون الثانيكنا بمزید من االعتداءات على ال2006بدأ عام 
 وُقتل مسيحي آشوري وزوجان مسلمان یعيشان . والموصل وآرآوك وقت الصالةوقت واحد خارج آنائس في بغداد

ارج مقر سفارة وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة خ).  39(قرب احدى الكنائس ، وُأصيب تسعة آخرون 
سبتمبر ُنفذ تفجيران ضد آاتدرائية ماریا االرثوذآسية الشرقية القدیمة في حي الریاض / ایلول24في ). 40 (الفاتيكان

 .  في بغداد ، واسفر الهجومان عن مقتل شخصين مسيحيين
 

ومن بين هؤالء .  دأب القادة السياسيون وعلماء الدین في العراق على ادانة تفجير الكنائس واضطهاد المسيحيين
عات سنية معتدلة والمرجع الشيعي  الكبير آیة اهللا العظمى علي  السيستاني ورجل الدین الشيعي مقتدى الصدر جما

  مسؤولة عن العدید من االعتداءات على اصحاب متاجر بيع المشروبات الروحية والقواتتهالذي ُیعتَقد ان ميليشي
لعراقي موفق الربيعي ان طبيعة االعتداءات واالدلة التي قال مستشار األمن القومي ا. االميرآية والحكومة العراقية

ابو مصعب الزرقاوي ، ربما بالتعاون " القاعدة"جمعت من مواقع التفجيرات تشير بصورة مؤآدة الى زعيم تنظيم 
 ).41(مع انصار صدام حسين 

 
ألن قوانين الشرع االسالمي و. آما ُأبلغ عن عمليات خطف بهدف اجبار الرهائن على اعتناق الدین االسالمي قسرًا

تفرض قيودا على االرث والزواج والعودة الى الدیانة االولى فان دالالت اعتناق االسالم تطاول اجياال وتؤثر على 
 ). 42(حقوق الفرد المدنية وحقوق افراد اسرته فضال عن دیانتهم 

 
 المناطق المسيحية واالرتباط بالقوة متعددة الجنسيات

 
ى الخطف أو القتل في اعتداءات لمجرد انهم یسكنون في مناطق مسيحية مستهَدفة أو یعملون مع تعرض أشخاص ال

الطبية والقادة ومن بين هؤالء الموظفون وذوو المهن . شرآات اجنبية أو یشغلون مناصب رسمية أو مراآز مهنية
تية االجتماعية لمكونات المجتمع لتشيع  هذه االعتداءات استهدافًا مباشرًا البنية التحتستهدف. المدنيون والدینيون

ربعة مسلحين  دخل ا2004یونيو / حزیران7ففي . اجواء من الخوف وتشل الباقين عن ممارسة حياتهم اليومية
بغداد واطلقوا النار على آشوریين آانوا في طریقهم الى ب ري المسيحي في منطقة الدورةوبسيارة الى الحي اآلش

 ).43(ور ثالثة رجال وامرأة وُقتل على الف.  اعمالهم
 

 ُخطف رئيس الحزب الدیموقراطي المسيحي العراقي ميناس اليوسفي وبطریرك 2005ینایر/في آانون الثاني
 2005فبرایر /وفي شباط).  Georges Casmoussa)44 الكاثوليك السریان في الموصل باسل جرجس آاسموسا 

فيما اعلنت ) 45(مم المتحدة عن ممرضة مسيحية ذبحها خاطفوها تحدث تقریر اصدرته مفوضية الالجئين التابعة لال
 في موقعها على االنترنت عن )التي تعمل بصورة أساسية في شمال العراق (جماعة انصار السنة االسالمية المتطرفة
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وُقتل عضوان في الحرآة الدیموقراطية اآلشوریة ، وهي حزب ).  46(قتل جنرال مسيحي في الجيش العراقي 
 عندما اطلق مسلحون النار في الموصل 2005نوفمبر عام /ياسي مسيحي ، وُأصيب اثنان آخران في تشرین الثانيس

التلفزیونية االخباریة انهم آانوا یعلِّقون ملصقات " سي ان ان"واوردت شبكة .  ، بحسب مسؤول في احد المستشفيات
 ).  47(عن االنتخابات البرلمانية االقليمية القادمة 

 
الطالب المسيحيين في " عشرات"في تقریر لها ان " جمعية الشعوب المهددة" قالت 2006ینایر /ي آانون الثانيف

وقال .  الجامعة التكنولوجية في بغداد آانوا ضحایا اعتداءات عنيفة تعرضوا لها على ایدي زمالئهم الطالب المسلمين
 ). 48" (را وعمالء لالميرآيينتعرضوا الى الضرب واالعتداء بوصفهم آفا"التقریر انهم 

 
  القس االرثوذآسي السریاني بولس قالت المنظمة غير الحكومية نفسها في تقریر ان2006اآتوبر /في تشرین االول

افادت تقاریر صحفية ان الخاطفين . ي الموصل بعد تعرضه الى الخطفاسكندر ُعثر على جثته مقطوعة الرأس ف
 علنا بتصریحات البابا بندیكت القسر لكنهم اضافوا شرطا آخر هو ان تندد آنيسة  الف دوال40طالبوا بفدیة قدرها 

 عاما 55وفي اليوم نفسه قام اسالميون باالعتداء على رجل الدین البالغ ).  انظر ادناه(السادس عشر عن االسالم 
ولقي تسعة .  غالبية المسيحيةوُنفذت اعتداءات في منطقة آمب سارة ذات ال.  الدآتور فریدون بطرس وقتله في بغداد

 ).  49(مسيحيين سریان حتفهم 
 

. ة او مع منظمات المجتمع الدوليویطال التهدید ایضا افراد االقليات الذین یعملون مع اشخاص ذوي مناصب رفيع
 في 2003 اغسطس/ آب19  االلكترونية السریانية في تقریر لها ان ندان یونادم ُقتل في Zinda" زندا"قالت مجلة 

 اطلق 2005ایلول / سبتمبر22وفي ).  50(آمين ُنصب له حين آان یعمل مع الجيش االميرآي مترجما مدنيا 
مسلحون النار على سيارة بك آب من طراز نيسان آانت تقل ستة حراس آشوریين مكلفين بحمایة باسكال وردا وهي 

وفي آانون ).  51(جوم اربعة من الحراس الستة وُقتل في اله.  ناشطة آشوریة ووزیرة الهجرة والمهجرین السابقة
آریستيان ساینس " مراسلة صحيفة Jill Caroll ُخطفت الصحفية االميرآية جل آارول 2006ینایر /الثاني

).  52( في الحي نفسه Allan Enwiyaوُعثر فيما بعد على جثة مترجمها السریاني اَلن انویا .  في بغداد" مونيتور
 . مارس/ آذار30ون ان تتعرض الى أذى جسدي في وُأفرج عن آارول د

 
 لغة الكراهية

 
المسلمين في (والتقاریر التي تتحدث عن اساءة معاملة المعتقلين " الحرب على االرهاب"إن احداث العالم المقترنة بـ 

وفي .  في العراقفي سجون اميرآية في غوانتانامو وغيرها ، ُتذآي اعمال العنف ضد االقلية المسيحية ) احيان آثيرة
 القى البابا بندیكت آلمة اشار فيها الى االمبراطور البيزنطي مانویل باالیولوغوس في القرن 2006سبتمبر /ایلول

أروني ما أتى به : "فقال ، وأنا هنا اقتبس. یأتي االمبراطور للحدیث عن قضية الجهاد: "وقال البابا.  الرابع عشر
" من االشياء إال ما هو شر والانساني مثل أمره بنشر الدین الذي یبشر به بالسيفمحمد مما هو جدید ،  ولن تجدوا 

)53  .( 
 

 االمين العام للحرآة الدیموقراطية اآلشوریة  یونادم آناوفي رسالة موجهة الى جماعة حقوق االقليات الدولية آتب
 :العراقية وعضو مجلس النواب العراقي قائًال 

 
.  توقع مزیدا من الكراهية والعنف في االیام المقبلة بسبب محاضرة البابا األخيرة في المانيایؤسفنا اعالمكم بأننا ن"

ونتوقع بعض الخطوات االیجابية والجادة من سائر محبي السالم والحریة الحتواء وتفادي أي ازمات جدیدة قد تحدث 
 ".منيفي الشرق االوسط ، وخاصة في العراق ، الذي یعاني اصال من الفراغ األ

 
عبدة "في االیام التي اعقبت آلمة البابا تردد ان مواقع الكترونية اسالمية متطرفة نشرت رسائل تهدد باالنتقام من 

 ).  54" (الصليب
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َتوحَّد علماء دین من السنة والشيعة في العراق على ادانة تعليقات البابا واصفين ایاها بأنها اهانة لالسالم والنبي 
م تفتح ابوابها ان العدید من الكنائس في بغداد الغت قداساتها ول" نيویورك تایمز"لمة قالت صحيفة وبعد الك.  محمد

ان اعمال المتعصبين تصاعدت : "قال القس زیَّة ادور خوشابا راعي آنيسة مریم العذراء في بغداد. منذ ذلك الحين
لمراهقة ُخطفت وطالب خاطفوها بفدیة في واشار التقریر نفسه الى ان فتاة مسيحية في سن ا".  ضد المسيحيين

 ).  55(ثم قالوا فيما بعد ان البابا هو الوحيد القادر على االفراج عنها ، وُقتلت الفتاة في النهایة .  البدایة
 

یزداد عدم االستقرار بين األقليات ألن التكنولوجيا تسمح بتكرار االنتهاآات المرة تلو االخرى ـ إذ یجري تسجيلها ثم 
 ، االخباري باللغة العربية ، على شریط Ankawa.comوقد حصل موقع .  وزع شریط الفيدیو آتهدید وتحذیری

 وبحسب الموقع االلكتروني السریاني .  فيدیو آهذا
Christians of Iraq) فان الشریط یعرض مجموعة ُتدعى آتائب صالح الدین االیوبي ـ الجناح ) مسيحيو العراق

وآان الضحایا شخصين مسيحيين من الموصل .   ثالثة رجال بعد اجبارهم على قول اسمائهمتذبح"العسكري وهي 
 وفراس موفق بطرس ، اللذان ُعرضت هویتاهما Reemon Farouq Shaaounهما ریمون فاروق شعون 

 ).56( التقاریر، وآان الثالث، رجل مجهول الهویة به الجامعيتان على الشاشة، بحسب ما افادت
 

آانت مثل هذه االفالم حقيقية أو تمثيلية فان نشر مثل هذه المواد یزید شدة الخوف ویدفع الى الفرار ویجعل وسواء أ
 .من المتعذر الحفاظ على آيان الجماعة

 
 ترویع وتهدیدات

 
أبَلغ المسيحيون ایضا عن تلقيهم تهدیدات بالعنف على مستوى االحياء من خالل المناشير وتوجيه الرسائل عبر 

 ).  57(واتف المحمولة والترهيب المباشر وجها لوجه اله
ان خطباء مسلمين قالوا للناس ان یشتروا ممتلكات المسيحيين ألن : "وقال متحدث باسم مجلس االقليات العراقية

وان متاجر .  وهم یلقون المناشير في المتاجر والبيوت.  المسيحيين سيغادرون العراق آما فعل اليهود في السابق
 ). 58" (الح معينة فقط آانت هي المستهدفةومص

 
یتلقى المسيحون تهدیدات بالقتل إذا لم یلتزموا بقواعد اللباس االسالمي حيث ُتجَبر النساء على التحجب في االماآن 

 .  العامة والرجال على اطالق لحاهم على الطریقة االسالمية واعتناق االسالم أو الرحيل عن المنطقة
 

آد وضع مسيحيي العراق بوصفهم جماعة بشریة مهددة هو التقاریر التي اعدها مؤازرون للمسيحيين ومن بين ما یؤ
وتبين هذه التقاریر فظاعة ومستوى االعتداءات التي تقع على االشخاص اثناء ممارسة حياتهم . في انحاء العالم

مرة اخرى في الوقت الذي یعيش سائر و.  اليومية ـ في خروجهم للتسوق أو ادارة مصالحهم أو التوجه الى الكلية
العراقيين تحت تهدید العنف ، تؤآد الدالئل االعتقاد القائل بأن االعتداءات تستهدف آذلك اشخاصا بسبب اعتناقهم 

 ُقدِّم 2004یوليو /وفي تموز.  دیانة مغایرة لُتشيع بذلك ثقافة من انعدام الثقة والخوف بين افراد االقليات المختلفة
 Bechtelتان آشوریتان تعمالن لشرآة بكتل قفي الشهر الماضي ُقتلت شقي:  "التالي الى الحكومة البریطانيةالمثال 

آانتا معروفتين بأنهما من المسيحيين اآلشوریين وُقتلتا دون .  خارج البصرة في حادث اطالق نار من سيارة) 59(
 ).60" (لقتل ارُتكبت بسبب دیانتهماوان ذوي القتيلتين على اقتناع تام بأن جریمة ا.  سبب واضح

 
 المندائيون

 
من اقدم الدیانات الغنوصية التي ما زالت باقية في العالم ویعود تاریخها الى ) 61(ان الدیانة المندائية أو الصابئة 

بعه ویوحنا المعمدان هو نبيها الرئيسي ، وان الماء والوصول الى الماء المتدفق من منا.  حضارة وادي الرافدین
ولكن باحثين یعتقدون ان تاریخ هذه الدیانة یعود الى ما قبل یوحنا .  الطبيعية ما زاال ضروریين لممارسة هذه الدیانة

وفي العراق اليوم .  المعمدان ، وان اسطورة الخليقة فيها مشابهة لقصة آدم وحواء في الدیانة اليهودیة ـ المسيحية
هوار وسهول نينوى بين نهري دجلة والفرات التي تسمى باآلشوریة االرامية یترآز المندائيون في بغداد ومناطق اال

 بالد ما بين النهرین 
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Atra-D-Baith Nahrain) 62  .( بحسب المسلمين فان هذ مسألة " اهل الكتاب"وما إذا آان المندائيون من
 .  مفتوحة للتأویل

 
ورغم ان هذه .  یة في حمایة لغتهم التي تحتضر معهماعرب ممثلون عن الطائفة المندائية في العراق عن رغبة قو

الذي اصدرته منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لالمم " اطلس لغات العالم المهددة باالختفاء"اللغة ُأدرجت في 
 .   ، لم ُیتخذ اجراء ُیذَآر على المستوى الرسمي لحمایتها2006في عام " اليونسكو"المتحدة 

 
.  منذ غزو القوات االميرآية وقوات التحالف وسقوط النظام) 63" (تردیا ملحوظا"مندائيين في العراق تردى وضع ال

) 64(وتزداد وطأة هذا الوضع شدة بالحقيقة الماثلة في ان الدیانة المندائية تحرِّم استخدام العنف أو حمل السالح 
وان اقتران هذا مع العنف الواقع على الطائفة .  هموبالتالي بان معتنقيها ُیحرمون عمليا من حق الدفاع عن انفس

والمبدأ المندائي القائل بأن الزواج من خارج الطائفة هو بمثابة اعتناق دیانة اخرى ، یجعل احتماالت اجتثاث الطائفة 
الذین ال المندائيين "وبحسب مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة فان .  المندائية من العراق احتماالت حقيقية

). 65" (هم أول االهداف وأسهلهایحملون السالح وال یمارسون القتل وليس لدیهم مؤسسة اجتماعية تدافع عنهم 
فاستنادا الى منظمة مراقبة حقوق االنسان .  تتفاوت التقدیرات الخاصة بعدد المندائيين في العراق تفاوتا آبيرا

وَقدَّرت ).  66( الف مندائي في زمن صدام حسين 30حو  آان یعيش في العراق نHRW" هيومان رایتس ووتش"
 الفا في ذلك العام ، أي نحو ثلث عدد المندائيين قبل الحرب 13 ان عددهم آان أقل من 2005تقاریر اعالمية في عام 

)67 .( 
 

آبر تهدید یواجههم بالنسبة للمندائيين فان أ: "یقول المتحدث باسم مجلس االقليات العراقية بشار السبتي ، وهو مندائي
ان الجميع .  وهذا یسرِّع انقراضنا.  فالقتل یعادل ثالث وفيات لكل شخص یبقى على قيد الحياة.  هو خطر االنقراض

 ).  68" (یعيشون في حال من الخوف العام
 

 وقعوا ضحایا فظائع تبين االحصاءات التي اعدتها الرابطة الوطنية للصابئة المندائيين عيِّنة من أعداد المندائيين الذین
 :ارتكبت بحقهم على النحو اآلتي

.  2004مایو / ایار17 الى 2003اآتوبر / تشرین االول22في االشهر الستة الممتدة من ( اعمال قتل 504 •
 .   عاما60 الى 18 في المئة من القتلى صاغة ذهب تتراوح اعمارهم بين 90وآان .  ُقتل الضحایا بسبب دیانتهم

ُخطف الضحایا ).  2006مارس / آذار24فبرایر الى / شباط9خالل عامين تقریبا من  ( عملية خطف118 •
هب وربات ذومن بين المخطوفين طالب وعمال وصاغة .  الجبارهم على اعتناق االسالم والحصول على فدیة

 .  بيوت
ن على اعتناق وآان الهدف اجبار الرهائ).  2004ابریل / نيسان12 الى 9في ثالثة ایام من ( تهدیدا 139 •

 .  االسالم أو اخالء بيوتهم ألسباب سياسية
جرى اعتقالهم تحت طائلة ).  2006 الى 2005(اعتقال خمسة مندائيين في سجون اميرآية في العراق  •

 .  الشبهة
 ).2003غارات جویة خالل الغزو في عام ( مندائيا ُقتلوا بنيران القوات االميرآية 33 •

 
ئلة مندائية غادرت العراق الى استراليا والمانيا واالردن وسوریا خالل الفترة الواقعة  عا4663بحسب التقریر فان 

ویبين الجدول ادناه اعدادهم التقریبية ).  69( عائلة 1162وبقيت .  2004ابریل / ونيسان2003ابریل /بين نيسان
 حسب المحافظات
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 1الجدول 
 اتاألعداد التقریبية للعائالت المندائية حسب المحافظ

 
عدد العائالت قبل سقوط النظام ،  المحافظة

 2003ابریل /نيسان
عدد العائالت بعد سقوط النظام 

 2006ابریل /لغایة نيسان
بغداد
بعقوبة
 دیوانية
 آرآوك
 الكوت
 ميسان

 الناصریة
 الرمادي

1600 

200 

400 

250  

400  

900  

950  

275 

150 

40 

62 

75  

65  

320  

320  

75 

 

 
ائية اخرى بينها جمعية الصابئة المندائيين في استراليا ایضا اوردت تقاریر عن اعمال قتل هناك منظمات مند

واعتداءات وعمليات سطو مسلح وخطف  واغتصاب وفرض اعتناق االسالم، تعرض لها افراد الطائفة منذ عام 
 ، منهم 2003ابریل / نيسان مندائيا في العراق بحلول نهایة80وتقول المنظمة ان التقاریر تحدثت عن مقتل .  2003

 ).70( ُقتلوا في بغداد وحدها في االیام التي اعقبت سقوط المدینة مباشرة 30
 

 اضطهاد دیني
 

 السيد وى الصادرة عن رجل الدین الشيعيوقعت اعمال اضطهاد ضد مندائيين نتيجة التطرف الدیني الذي أججته الفت
وممارسة " النجاسة"في البصرة ، متهمين المندائيين بـ" مكتب الصدرالمؤسسة االعالمية ل"او /الطباطبائي الحكيم و

 ).  71 (2005الى االسالم في عام " هدایتهم"الزنى والسحر وداعين المسلمين الى 
 

.   ُقتل خيري عبد الرزاق بنيران مدفع رشاش في مكتبه العقاري بعدما رفض بيع داره2005ابریل /في نيسان
.   متطرفة علمت انه مندائي عاما صالح لفتة صالح من الجامعة على ید جماعة20 العمر وُخطف الطالب البالغ من

 ).72(على جثته مرمية في احد الشوارع وُعثر
 
مثل هذه االعتداءات العامة تأثير مدمر على ابناء الطائفة في المنطقة ذات العالقة وعلى الطائفة بصفة عامة متسببة لو

تبين التقاریر التي تتحدث عن اعتداءات محدَّدة ضد قادة دینيين وجود نمط . ار والتهجيرمن انعدام االستقرفي مزید 
من محاوالت اجبارهم على اعتناق االسالم ثم ارغامهم على استخدام مكانتهم في الطائفة وسيلة لحمل آخرین على 

 ).  73(اعتناق االسالم 
 

 عاما 40 وهو مهندس یبلغ من العمر يًا بالرصاصتل ریاض راضي حبيب رم ُق2005ینایر /في آانون الثاني
ورئيس المجلس الروحاني المندائي االعلى ، فرع البصرة ، بعد ان اقترب منه ثالثة مسلحين طالبوه باعتناق االسالم 

فبرایر قالت جمعية الصابئة المندائيين في استراليا في تقریر لها ان مجموعة من المسلمين فاتحت /وفي شباط).  74(
.  شيخا مندائيا  متدربا في الصویرة مطالبة ایاه باعتناق االسالم والمساعدة في اقناع صابئة آخرین باعتناق االسالم

 .  وتعرض الشيخ  الى الضرب المبرح عندما رفض ذلك
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 باالآراه  على اعتناق االسالم2004 عائلة مندائية ُأجبرت في عام 35تقدر جمعية الصابئة المندائيين في استراليا ان 

 ).75(في مدینة الفلوجة وحدها 
 

 اعتداءات على المصالح
 

تصاعدت االعتداءات التي تستهدف المندائيين ایضا بسبب عملهم التقليدي في مهنة صياغة الذهب والفضة 
لذا فهم .  ولدى بغداد سوق تاریخية لصّياغ الذهب حيث زاول اجيال من المندائيين مهنتهم هذه. والمجوهرات

ولكن هذه االعتداءات في الوقت الذي قد تكون بدافع الحصول .  برون أغنى من العراقيين االعتيادیين اآلخرینیعت
وقال ماجد الزهيري المنسق العام لالتحاد الوطني الصابئي في .  على الذهب ، آانت تنطوي على تحامل مذهبي

تي استهدفت الصّياغ آانوا آلهم من الصابئة ولم في آل اعمال القتل ال: "معرض الحدیث عن االشخاص الذین ُقتلوا
 ). 76" (اصبحت االقليات آائنات مجهریة ال ترى بالعين المجردة: "واضاف". یكن هناك مسلم واحد بينهم

 
وافاد .  وبعد قتله ُنهب محله.   ُقتل صبيح شبيب الباب وهو صائغ في سن الستين من بغداد2003ابریل / نيسان26في 

 ُخطف 2005یوليو /وفي تموز).  77(ن هتافات معادیة للمندائيين ُأطلقت خالل عملية القتل والنهب شاهد عيان ا
، سرقوا وآان خاطفوه مسلحين وملثمين.  بشارع الروسيينخليل من محل الُحلي والمجوهرات الذي یملكه. خليل أ

وحين ُأفرج عنه آان بحاجة الى عنایة .  وبعد ان خطفوه قاموا بتعذیبه.  مجوهراته مع ما وجدوه من نقود في المحل
خليل الى عيادتي ،  وهو مصاب بجروح ورضات ، وآان ینزف . حضر خليل أ: "وجاء في شهادة الطبيب.  طبية

 ).78" (وآان مصابا بجروح خطيرة.  من جروح في مناطق مختلفة من جسمه ، بما في ذلك الظهر واليدان والساقان
 

وتؤآد هذه التقاریر مجددا الرأي القائل ان .  تل فيها صاحب المتجر ولكن شيئا لم ُیسرقوردت تقاریر عن حاالت ُق
ففي آانون .  اعمال القتل ليست بدافع الكسب المادي بل هي اسلوب الجتثاث افراد جماعة اثنية ودیانة معينة

تل وصفي ماجد آشكول البالغ من مایو ُق/وفي ایار.   ُقتل الصائغ ماهر شراد زبالة امام عائلته2005ینایر /الثاني
 ُخطف 2005نوفمبر /وفي تشرین الثاني).  79(ولم ُیسرق شيء .   عاما على ید مسلحين في متجره35العمر 

 عاما ، من بيته في بغداد ثم تعرض الى التعذیب والقتل وتقطيع 50الصائغ فوزي مزبان الخميسي البالغ من العمر 
 ).  80(و ُیسرق شيء من منزله ولم ُتطلب فدیة أ.  اوصال جثته

 
اخيرا یبرر مرتكبو االعتداءات التي تستهدف هذه الطائفة افعالهم على اساس ان المندائيين یؤیدون القوة متعددة 

 ُقتل مهند خزعل لفتة طعنا بعد 2005فبرایر /ففي شباط.  الجنسيات في العراق واالميرآيين بالعمل معهم ولحسابهم
 ).  81(مته على تغيير محل اقامته عدة مرات تهدیدات مستمرة ارغ

 
الناطق باسم مجلس االقليات العراقية بشار السبتي تحدث ُبعيد تلقيه نبأ تفجير محله لبيع المجوهرات في مرآز بغداد 

م السبتي مصم".  ولكننا یجب أال ننعي هذا الجسد قبل مماته. ان جسد العراق مثخن باآلالم والجروح: "التجاري قائال
 .ل بقاء طائفته في العراقاء في بغداد ومواصلة العمل من اجعلى البق

 
 تهدیدات وترهيب

 
تعّرض المندائيون، مثلهم مثل المسيحيين ، ایضا ، الى حملة من الترهيب والتهدیدات تمثلت انذاراتها النهائية في 

 BBC" بي بي سي" االذاعة البریطانية  بثت هيئة2005سبتمبر / ایلول20ففي .   أو الموت، الرحيلاعتناق االسالم
اما : "، استشهد برسالة تلقتها عائلة مندائية هربت الى سوریا) 82" (فوضى العراق تهدد دیانة قدیمة"تقریرا بعنوان 

وإال فان سيف العدالة .  أن تعتنقوا االسالم وتعيشوا بيننا ملتزمين به أو تغادروا البلد وتكفوا عن السخریة من قيمنا
 ".  ذي یميز بين االیمان والكفر سيكون الفيصل بينناال
 

  شيخا مندائيا 17وافادت تقاریر ان . في نهایة المطاف صارت ممارسة الحياة الدینية أشد صعوبة على المندائيين
 ).83(  شيخا 13 لم یبق منهم إال 2006ابریل / ، وفي نيسان2003غادروا العراق منذ عام 
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 The وهو محام ومدافع عن حقوق الطائفة المندائية في برنامٍج عن االدیان Simon Jeansقال سيمون جينز 

Religion Reportبعدما عملت مع الطائفة لمدة عامين اعتقد صادقا انها تواجه خطر : " تبثه االذاعة االسترالية
 عددیا ، بل بضعة آالف ، ولكنهم فالمندائيون ليسوا طائفة قویة ، وهم ليسوا طائفة آبيرة....تطهير العراق اثنيا منها

 ).84" (مهددون بأذى بالغ وبالفناء في العراق
 

 االیزیدیون
 

اجُد مستقبل العراق بائسا ، :  " قال مستشار الرئيس جالل طالباني لشؤون االیزیدیين مرزا دینائي2005في عام 
 ).  85" (ولالیزیدیين سيكون حتى اآثر صعوبة

 
 الف في انحاء العالم یعيشون 800 الف ایزیدي من اصل 550لتابعة لالمم المتحدة ان نحو قدَّرت مفوضية الالجئين ا

 في المئة یعيشون في 10 في المئة یعيشون في الجبال الواقعة قرب الحدود السوریة ، و 75، منهم ) 86(في العراق 
ي المئة الباقون یعيشون في منطقة  ف15والـ .  المناطق الخاضعة لالدارة الكردیة  في اربيل ودهوك والسليمانية

 .  احدى اللهجات الكردیة" الُكرمنجية"ویعتبر البعض لغتهم ).  87(شيخان 
 

وهي تشتمل على عناصر من المانویة واليهودیة .  الدیانة االیزیدیة دیانة توحيدیة وُیعتقد انها متفرعة من الزرادشتية 
زیدیة، االیوال یمكن اعتناق . اریخها الى نحو اربعة آالف عامد توالمسيحية واالسالم والمعتقدات الغنوصية ویعو

ملك "ومحورها " عبادة المالئكة"آما ُتعرف الدیانة بأنها .  فالذین یولدون ایزیدیين هم وحدهم الذین یعتبرون معتنقيها
دما خلق االنسان طلب  ویعتقد االیزیدیون بأن اهللا بع.ي ُیماهي بالمالك الساقط لوسيفر الذMaluk Ta’us"  طاووس

وهذا المالك الساقط هو في الدیانتين .  من المالئكة ان تسجد له ولكن مالآا واحدا رفض السجود فصار من المنبوذین
لذا ُیعرف .  االسالمية والمسيحية ردیف للشيطان ، لكن االیزیدیين یرون ان اهللا غفر له وآلفه بحمایة العالم

، وهي تهمة فاقمت االضطهاد الواقع عليهم في عراق ما بعد " عبدة الشيطان"رى بأنهم االیزیدیون عند الدیانات االخ
 .  صدام

 
في حين اننا لسنا عبدة الشيطان یتعين على : "قال عضو مجلس النواب عادل ناصر" رویترز"في تصریح لوآالة 

وضع األمني في العراق على اساس ومع تردي ال). 88" (المرء ان یأخذ في االعتبار ان الناس تزدرینا بهذه الصفة
 .  اثني ودیني باتت هذه الطائفة مهددة بصفة خاصة بسبب هذا التحامل

 
االیزیدیين آطائفة وقام متطرفون اسالميون بتوزیع منشورات في " نجاسة" اعلنت جماعات اسالمية 2003منذ عام 

دیسمبر /سبتمبر وآانون االول/ الواقعة بين ایلولوفي الفترة.  الموصل تدعو الى قتل جميع افراد الطائفة االیزیدیة
 جریمة من جرائم العنف استهدفت افراد 50 ایزیدیا وآذلك وقوع ما یربو على 25 ُسجل مقتل اآثر من 2004
 قام مسلحون بذبح شاب من منطقة بعشيقة والتمثيل بجثته ألنه آان ُیعد من 2004اغسطس / آب17وفي .  الطائفة
وقبل .   ُعثر على جثتي رجلين مقطوعتي الرأس بين تلعفر وسنجار2004اآتوبر / تشرین االول21وفي .  الكافرین

ایام قليلة من ذلك آان متطرفون اسالميون في تلعفر هددوا الرجلين بزعم عدم احترامهم االمتناع عن التدخين خالل 
 ).89(دیين  قتل مسلمون متطرفون خمسة یزی2004دیسمبر /وفي آانون االول.  شهر رمضان

 
سبتمبر / وایلول2005سبتمبر /آما ابلغت الطائفة االیزیدیة عن مقتل احد عشر ایزیدیا خالل الفترة الواقعة بين ایلول

 ).90 (2006ابریل / نيسان20 بينهم عضو مجلس محافظة نينوى حسن نمرو الذي ُأغتيل في 2006
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 صهر االقلية االیزیدیة
 

وقد عانى آثير من االیزیدیين في .  ورین بين العرب والكرد في العراقنفسهم محص أثنية یجد االیزیدیون أألسباب
، وُأجبروا على ) سُتَعالج هذه المسألة بمزید من االستفاضة الحقا في هذا التقریر(حملة االنفال الى جانب الكرد 

فهم من االنصهار مجددا ، هذه واليوم أخذ افراد من الطائفة االیزیدیة یتحدثون عن خو.  اعتبار انفسهم من العرب
 .  المرة على ید الكرد

 
التي لهم فيها حقيبتان یتكلم االیزیدیون اللغة الكردیة  ویتمتعون بحریة دینية آاملة في ظل الحكومة االقليمية الكردیة 

ومة ان مسؤولين صغارا في الحكیدي خورتو حاجي اسماعيل بابا شيخ،  وفي مقابلة حذرة قال االیز.وزاریتان
ان الحكومة تحمينا : "واعلن بابا شيخ.  االقليمية الكردیة یعادونهم ویمنعون قراهم من الحصول على خدمات آافية

 ).  91" (وهي توفر بعض الخدمات ولكن هناك بعض المسؤولين من االحزاب الكردیة یعاملوننا معاملة سيئة
 

بيع المشروبات الروحية ان الكرد امروه بإخالء بيته في وافاد تقریر نقال عن نوروز علي الذي یملك محال مجازا ل
فبعد .  ان المشاآل لم تنته منذ رحيل صدام"وقال التقریر نفسه ).  92(سنجار ثم استولوا عليه لدى وصولهم اليه 

" من الشمال وعينوا رئيس بلدیة منهم واستولوا على المدینة] سنجار[الحرب تدفق مقاتلون آرد على هذه المنطقة 
)93 .( 
 

 
 

 اليهود
 الف یهودي ، آلهم تقریبا 150ومر وقت آان عددهم اآثر من .   سنة2600یعود تاریخ اليهود في العراق الى 

وآان الملك البابلي نبوخذنصر جاء بهم الى المنطقة عبيدا ، واستعادوا حریتهم .  غادروا اآلن بارادتهم أو ُأبعدوا قسرا
.  وتقليدیا آان اليهود یعملون مزارعين وخياطين وصائغين وتجارا یتعاملون بالتوابل والمجوهرات.  بمرور القرون

.  ومنذ اندالع الحرب العالمية الثانية عانوا من االضطهاد نتيجة اعمال عنف ارتبطت بصعود المشاعر القومية العربية
جریمة واحيانا جریمة عقوبتها " الصهيونية" ایضا ُأعلنت فيه  ، العام الذي1948وبعد اقامة دولة اسرائيل في 

 .  ، انطلقت حرآة نزوح جماعي) شهادة مسلمين اثنين فقط آانت تكفي للحكم على یهودي(االعدام في العراق 
 

 ضحایا اعتداءات على ایدي القوات االميرآي
 

.  اق طاولت االقليات ایضااالنتهاآات ضد حقوق االنسان التي اتًّهمت القوات االميرآية بارتكابها في العر
 اعتزل العمل في Tony Lagouranisوآان المحقق السابق في الجيش االميرآي توني الغورانيس 

 بعد ان امضى فترة من الخدمة في سجن ابو غریب في 2005ینایر عام /صفوف الجيش في آانون الثاني
 .  العراق

ز من الخروقات التي ارتكبها هو نفسه وشهدها وآتب الغورانيس آتابا عن خبراته بعدما شعر باالشمئزا
 .  ضد المعتقلين

لم : "قال الغورانيس") متى بدأ ضميرك یؤنبك إزاء ما آان یجري؟("في رد على سؤال احد الصحفيين 
وحينذاك .  أدرك مدى ضلوعي في اساءة معاملة المعتقلين إال بعد حوالي نصف الفترة التي قضيتها هناك

 .آانت هناك واقعة مع رجل وضعناه في حاویة شحن.  ألمرتنبهُت حقا الى ا
استخدمنا الكالب معه واالنوار الخاطفة والموسيقى الصاخبة وحرمانه من النوم  ، وآان البرد شدیدا ـ 

الضابط المسؤول عن التحقيق قرر استخدام هذه االساليب ، وأنا آنُت .  آان یلقى آل ذلك في معاملتنا له
وهم في .  آان ایزیدیا.   اعتقد ان المعتقل بريء فحسب بل اصبح واضحا انه شریف بحقلم اآن.  المنفذ

 .الحقيقة ليسوا مسيحيين وال مسلمين بل طائفة قائمة بذاتها والجميع اضطهدوها
اعتقد ان ما ذاقه هذا الشعب على امتداد الف سنة من االضطهاد في العراق اتاح له ان ینظر الى التجربة 

 ).94" (رة لنظرة واحد مثلي ، وبدأُت ادرك اني شخص ضئيل للغایةنظرة مغای
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) 95(" ظروف معيشة اليهود في العراق تردَّت بشدة"تقول مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة في تقریر لها ان 
.    بسبب الشكوك السائدة في ان اليهود یتعاونون مع القوة متعددة الجنسيات في العراق2003منذ سقوط النظام في عام 

حيث ) 96" (وهي قد احتجبت تماما عن الحياة العامة في العراق"واليوم ، لم یعد للطائفة اليهودیة حاخام في العراق 
 .  تي تستهدفهمیعيش افرادها في خوف من االعتداءات ال

 
 قالت جماعة حقوق االقليات الدولية ان بضع مئات ال اآثر من اليهود یعيشون في بغداد أو الشمال 2003في عام 

 20 قالت مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة في تقریر لها ان نحو 2005اآتوبر /وبحلول تشرین االول).  97(
وفي ذلك الوقت آان .  رت الى ان ليس باالمكان ایجاد أي یهود خارج المدینةیهودیا فقط ما زالوا في بغداد ، واشا

 قال تقریر وزارة الخارجية 2006سبتمبر /في ایلول.  اليهود الباقون جميعهم تجاوزا سن السبعين باستثناء عائلتين
انخفض "د اليهود  ان عدInternational Religious Freedom reportاالميرآية عن الحریة الدینية في العالم

 ". شخصا في بغداد15الى أقل من 
 

 البهائيون
 

فان نبي البهائيين ، بهاء .  أو آفرة بموجب الشریعة نظرا العتناقهم دیانة نشأت بعد االسالم" مرتدون"ُیعد البهائيون 
م في المجتمع العراقي لذا آان وضعه. ، وان بهاء اهللا هو أخر المرسليناهللا ، نفى ان محمدا خاتم االنبياء المرسلين

صعبا على الدوام ، وما زالت التداعيات الناجمة عن ذلك محسوسة حتى هذا اليوم ، مثل الحقيقة الماثلة في ان 
البهائيين المولودین في االعوام الثالثين الماضية ال یحملون وثائق ثبوتية ، بما في ذلك جوازات السفر، وبالتالي فانهم 

وإزاء صعود التزمت الدیني بين الجماعات الرادیكالية في العراق فان .  خارج العراقال یستطيعون السفر الى
البهائيين مهددون بالمعاناة من االنتهاآات الصارخة لحقوق االنسان مثلهم مثل اآلخرین في دولة ما بعد صدام ، إن لم 

المحال تقریبا تقدیر عدد البهائيين الذین والمصاعب التي واجهوها خالل مثل هذه الفترة المدیدة تجعل من .  یكن أآثر
 ). 98(ما زالوا یعيشون في العراق 

 
 : قال بهائي بارز یعمل طبيبا في العراق

ولكننا .....آنا سعداء بنهایة النظام ، وبدأنا نزاول نشاطاتنا من جدید آما فعل جميع الذین آانوا مظلومين في السابق"
لم یكن هؤالء موجودین قبل ثالث سنوات وهم .   الذین قد یقفون ضدنامرة اخرى نعيش في خوف من المتعصبين

ونحن نخاف الحرب االهلية ، ننتظر لنرى .  فالمسلمون یقتلون بعضهم بعضا ویحاولون تقسيم بغداد.  موجودون اآلن
 ).  99" (ما سيحدث ونبتهل بأن تنتهي األمور على خير

 
 ورغم انهم یشكلون أآبر اقلية دینية في ایران المجاورة فان الطائفة . خيارات البهائيين للهروب خيارات محدودة

استهداف البهائية هناك تعرضت الى انتهاآات صارخة لحقوق االنسان ارتكبتها الدولة على امتداد عقود ، بما في ذلك 
رجية االميرآية في وتالحظ وزارة الخا.  ا من حقوق المواطنةتل وتعذیب وتغييب ومراقبة وحرماني باعمال قالبهائ

اصبحوا في اآلونة األخيرة هدفا العتقاالت جدیدة ومضایقات من "ان معتنقي الدیانة  البهائية ) 2006(تقریر أخير 
 ).100" (وسائل االعالم التي تسيطر عليها الدولة

 
 الكرد الفيليون

 
ا في العراق منذ ایام االمبراطوریة وعاشو) غالبية الكرد من السنة(الكرد الفيليون مسلمون شيعة من حيث المذهب 

وهم یقطنون المنطقة الواقعة على امتداد الحدود االیرانية العراقية في جبال زاآروس وفي مناطق من .  العثمانية
 ).  101(بغداد ایضا 

 
لى ، وهم الذین بادروا المدني وا ینشطون في حياة المجتمع السياسي، اعمالآان الكرد الفيليون تجارا واصحاب

وفي زمن نظام البعث جرى استهدافهم على وجه التحدید .  تأسيس غرفة تجارة بغداد في ستينات القرن الماضي
واستنادا ".  ایرانيين"فُجردوا من الجنسية العراقية وُهجِّر عدد ضخم منهم الى ایران بتهمة ان مذهبهم الشيعي یجعلهم 

 الف الجئ عراقي في ایران 200  اآثر من 2003ان هناك في مطلع الى مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة ، آ
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وآثير منهم دون سن العشرین ، .   في المئة منهم65 یعيشون في منطقة ازنا حيث یشكل الكرد الفيليون 1300، 
 ).  102(وِلدوا في المخيم ولم یعرفوا موطنا آخر غيره 

 
وبسبب ما عانوه من تطهير .  تهاآات العنيفة ضد حقوقهم االنسانيةاآلن مرة اخرى تجعلهم اثنيتهم ومذهبهم هدفا لالن

عرقي وتهجير وحرمانهم من حقوق المواطنة في زمن النظام السابق فان من الصعوبة بمكان جمع أدلة عن عدد 
قد تكون خيارا ولكل َمْن شعر ان العودة .  الذین ما زالوا هناك ، وامثلة على انتهاآات محدَّدة ما زالوا یتعرضون اليها

 .  بعد سقوط صدام حسين فان االوضاع الحالية تجعل مثل هذا الخيار بالغ الخطورة والصعوبة
 

 الفلسطينيون
 

وهذا الرقم .   الفًا35 بلغ عدد افراد الجالية الفلسطينية في العراق ، وغالبيتهم من المسلمين السنة، نحو 2003في عام 
بعد ، و1948د الجئين من فلسطين في عام  غالبية الفلسطينيين وصلوا الى البلوآان.   الفا15هو اليوم أقرب الى 

 آان 2003وقبل عام .  1991 أو من الكویت وغيرها من دول الخليج في عام 1967الحرب العربية االسرائيلية عام 
 عدم منحهم الجنسية ورغم.  غالبية الفلسطينيين قد استقروا في بغداد فيما استقرت جماعة صغيرة منهم في الموصل

فان حزب البعث عمل على توظيف ") الجئين رسميين"ُحدِّد وضعهم بكونهم (العراقية خالل حكم صدام حسين 
وقد ُمنحوا سكنا بایجارات مدعومة أو سكنا مجانيا وخدمات مجانية مع .  هویتهم الفلسطينية وآونهم من العرب السنة

يعهم على القيام بأدوار في حياة العراق السياسية وُأتيحت لهم حریة السفر وجرى تشج.  اعفائهم من الخدمة العسكریة
وبحسب البعض فان التحامل على المعاملة الخاصة التي آانوا یلقونها ).  103(أآثر من غالبية المواطنين العراقيين 

 وقالت استرید فان غيندرن . في زمن النظام السابق یقف وراء االعتداءات العنيفة التي یتعرضون اليها اآلن یوميا
 المتحدثة باسم مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة في جنيف ان Astrid Van Genderen Stortشتورت 

 ).  104" ( واعمال تعذیب مارستها قوى األمن العراقيةتعسفيةآانوا ضحایا مداهمات ليليلة واعتقاالت "الفلسطينيين 
 

 " هيومان ریاتس ووتش"سان تحدثت منظمة مراقبة حقوق االن
Human Rights Watch (HRW) 2003 في تقریر لها عن االعتداء التالي یوم سقطت بغداد في عام: 

 
نظيمة سليمان امرأة في الخمسين من العمر تعيش في حي الحریة في بغداد، تذآرت ان خمسة عشر مسلحا جاءوا "

.  صدام آان یحميكم.  هذا البيت للعراقيين وانتم ال تملكون شيئا ":الى منزلها یوم سقطت بغداد وقالوا لعائلتها بحزم
 القى 2003ابریل / نيسان11وبعد یومين على هذا التهدید، في ".  اذهبوا واطلبوا من صدام ان یجد لكم بيتا آخر

وُأصيب ثالثة . مجهولون قنبلتين داخل منزل نظيمة فُدمر تماما وُقتل حفيدها ابن السبعة اشهر، راوند محمد سليمان
 ).105" (من اطفالها وثالثة من اقربائها بجروح بالغة ُنقلوا على اثرها الى المسشتفى للعالج

 
 تعسفية فان وزارة الداخلية وقوى االمن العراقية آانت ضالعة في اعتقاالت ،بحسب منظمة مراقبة حقوق االنسان

عتقلتهم قوى األمن العراقية عن استهدافهم باعتداءات وتحدث َمْن ا.  واعمال قتل وتعذیب ضد الجئين فلسطينيين
 عاما ، وهي ام لطفلين احدهما في 30فان ام عمر البالغة من العمر .  وتعرضهم الى التعذیب ألنهم فلسطينيون

 عاما ، قاال 29العاشرة واآلخر عمره سنة واحدة ، من منطقة الدورة ونسيبها رائد علي حسين ، البالغ من العمر 
 24ظمة مراقبة حقوق االنسان ان مسلحين یرتدون مالبس الشرطة خطفوا زوج ام عمر ، محمد علي حسين ، في لمن

واتصل الخاطفون برائد للمطالبة .   من محله في منطقة الشيخ عمر ذات الغالبية الشيعية في بغداد2004یوليو /تموز
ولكن ام .   بجمع المبلغ من اصدقاء واقارب وتسليمه اليهمفقام رائد.  بعشرة آالف دوالر  فدیة مقابل االفراج عن اخيه

وبحسب ام عمر . یوليو/ تموز26عمر ورائد علي حسين عثرا على جثة محمد علي حسين في مشرحة في بغداد في 
 ).106(فقد ظهرت على جثة زوجها آثار تعذیب 

 
تقریرا مسهبا عبرت فيه عن قلقها على  اصدرت مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة 2006یونيو /في حزیران

 :الجالية الفلسطينية في العراق
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قتل مهاجمون مجهولون ستة فلسطينيين على االقل في العاصمة العراقية خالل االسبوعين الماضيين ، بحسب "
عشرین وفي یوم االحد الماضي دخل نحو .  تقاریر تلقاها موظفو مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة هناك

.  مهاجما مسلحا أحد المنازل في بغداد واقتادوا رجال فلسطينيا الى الحدیقة قبل ان یقتلوه رميا بالرصاص امام عائلته
مایو وأنَذر بيان الحق / ایار15وفي حالة قبلها ُعثر على رجل فلسطيني آخر مقتوال بعد فترة قصيرة على خطفه في 

مواجهة المصير نفسه الذي القاه المجرمون في مناطق " ایام وبخالفه 10الفلسطينيين بمغادرة العراق في غضون 
 ).107"" (لقد ُأنذرتم وسيكون حكمكم قاسيا:  "وقال البيان الذي لم یحمل توقيعا للفلسطينيين".  اخرى

 
ق عليهم الى جانب هذه االعمال االنتقامية العنيفة تحدث فلسطينيون في بغداد عن تعرضهم الى اهانات یومية والبص

 ).108(وضربهم لدى معرفة هویتهم 
 

ذلك ان فلسطينيي العراق آانوا .  یعاني الالجئون الفلسطينيون الهاربون الى االردن وسوریا من وضع بالغ الصعوبة
وبعد ان استقبلت الحكومة .  ُیعادون على الحدود العراقية االردنية وال ُیسمح بدخول سوریا إال لعدد محدود منهم

 انها لن تقبل المزید 2006مایو / الجئا ، ابلغت مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة في اوائل ایار287ة السوری
 فلسطينيا بينهم اطفال ونساء حوامل ، وهم عالقون في ارض 350 هرب من بغداد 2006مایو /ومنذ ایار).  109(

عد هجوم بقذائف الهاون على الجئين فلسطينيين في  ، ب2006اآتوبر /وفي تشرین االول.  حرام بين العراق وسوریا
بغداد ، دعت مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة مرة اخرى الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات الى توفير 

دته  آخرین وُهجِّر عدد آخر ،  بحسب ما افا12وُقتل اربعة فلسطينيين وُأصيب أآثر من .  الحمایة التي یحتاجونها
 الجئا فلسطينيا الى الحدود العراقية السوریة 41دیسمبر وصلت مجموعة من /وفي آانون االول.  مفوضية الالجئين

 ).110(ولكن السلطات العراقية لم تسمح لهم بمواصلة السفر أو العودة بدعوى انهم ال یحملون الوثائق الالزمة 
 

 :IRIN انباء االمم المتحدة قال الفلسطيني المقيم في العراق احمد سالم لوآالة
.  فقد بدأت الميليشيات استهدافنا وطردنا من بيوتنا متهمة ایانا بأننا صداميون.  العراقيون یریدوننا ان نغادر بلدهم"

اني یائس .  اعمل احيانا بائع خضروات للحصول على بعض المال ألني فقدت وظيفتي ، وعائلتي تحتاج الى الطعام
فنحن مسلمون ، عرب ، ولسنا حيوانات .  ندعو الحكومة الى االهتمام بنا.   اعرف این أذهبوليس لدي خيار وال

 ).  111" (لكي ُنترك وُنقتل بهذا الشكل
 

 : عاما قالت56ام محمد البالغة من العمر 
نعتمد على ما ] نناأل[وحوش ، قتلوا ولديَّ امام بيتي ثم هتفوا قائلين اننا الفلسطينيين آالخنازیر ] الميليشيات[انهم "

آلَّ ما عندي في هذه الحياة وقد ذهبا اآلن وترآا وراءهما اطفالهما ] ولداي[آانا .  هذه ليست انسانية.  یقدمه الناس لنا
رأیُت رأس ولدي یمزقه الرصاص وفي اعين هؤالء الجبناء لم أر إال السعادة .  السبعة لترعاهم أرملتاهما العاطلتان

لقد انذورنا .  نحن بشر ومن حق آل انسان ان یعيش.  المطلوب احقاق العدل والحمایة لنا.  والغبطة بعملهم هذا
بإخالء البيت في غضون اسبوع ولكني اعتقد ان ذلك سيكون آخر یوم في حياتي ألني لن اخرج من هذا البيت إال في 

 ).112" (تابوت
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 األقليات في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق

  
اك الكثير من االنتهاآات التي ُترتَكب ضد حقوق االقليات في العراق اليوم وهي تشكل جزء من دوامة العنف هن

 .  وال یصح هذا آما یصح على شمال البالد.  والظلم الذي یعود الى حكم صدام حسين
 

بة من الحدود االیرانية العراقية العراقية الى مدینة خانقين القری-فمن مدینة سنجار الغربية القریبة من الحدود السوریة
في الشرق ، مرورا بالموصل واربيل وآرآوك ودیالى ودهوك والسليمانية ، عانى مئات آالف الكرد والكرد الفيليين 

 التي اقترفها صدام حسين ، أو حملة  الجماعيةوالشبك والترآمان والمندائيين واآلشوریين واالیزیدیين من االبادة
 ".  االنفال"
 
 الف شخص ـ غالبيتهم من الكرد ولكن 100 عن مقتل أو تغييب نحو 1988فرت حملة االنفال التي ُأطلقت في عام اس

 .  2003عن سياسة التعریب التي استمرت حتى عام وبينهم آالف من افراد األقليات المختلفة ـ 
 

ها صعوبات بسبب االحتقانات  ، قضية دون2003لذا اصبح حق العودة وآيفية تطبيق ذلك قضية حاسمة منذ عام 
وان مسألة رفع الحيف عن الكرد الذین لدیهم اآلن قوة سياسة . المتضاربة في هذه المنطقة المعذبة من البالد

وعسكریة آبيرة ویریدون التوثق من عدم انكشافهم في المستقبل ، وآذلك ما یحدث للعرب الذین عاشوا في المناطق 
.  ثة عقود ، هي اآلن قيد الحل بوسائل قانونية وغيرها من الوسائل االخرى غير القانونيةفترة تصل الى ثال" المعرَّبة"

 .ویثبت تطبيق العدالة بحق العرب والكرد في هذه القضية آونه مهمة شاقة ـ ومستحيلة تقریبا بالنسبة لالقليات
 

وان التعداد .  ير هویتها االثنية رسمياالى جانب اعمال التغييب والقتل فان سياسة التعریب اجبرت االقليات على تغي
.   ألزم جميع اآلشوریين باالختيار بين القومية العربية والقومية الكردیة1997 و1987السكاني العام الذي ُأجري في 

).  113(والذین اصروا على التمسك بهویتهم اآلشوریة ُشطبوا من القائمة أو ُسجلوا قسرا على انهم عرب أو آرد 
.  آل مواطن عراقي في تغيير هویته القومية واختيار هویة عربية" حق "199 اعلن المرسوم رقم 2001وفي عام 

 .  آما ُهجِّر مئات االلوف ، وخاصة في المنطقة المهمة اقتصادیا في محيط آرآوك
 

 مباشرة وافقت السلطات الكردیة بضغط شدید من الوالیات المتحدة على االمتناع عن اللجوء الى القوة بصورة
" تطبيع"تتمثل السياسة الكردیة اآلن في العمل على . تلكات الكردیة في منطقة آرآوكالستعادة االراضي والمم

وضع آرآوك أو عودة الذین ُهجِّروا من آرآوك واسترداد ممتلكاتهم بعد اجراء تعداد سكاني واستفتاء على وضع 
 ).114) (انظر ادناه (2007المدینة من المقرر تنظيمه في عام 

 
ولكن التصریحات التي ادلى بها ممثلون عن االقليات المختلفة في مقابالت مع جماعة حقوق االقليات الدولية ، تؤآد 

.  ما تتعرض له هذه االقليات من اعمال عنف وترهيب صارخة ، ال سيما في سهول محافظة نينوى وفي آرآوك
دعم االحزاب السياسية الكردیة أو اعالن هویتها آردیة ، وبذلك وثمة تقاریر تفيد بأن االقليات تتعرض الى ضغوط ل

 ). 115(وُیعَرض عليها مقابل ذلك التمتع بالحمایة .  تعزیز المطالب االقليمية الكردیة
 

إن المقابالت التي اجرتها جماعة حقوق االقليات الدولية مع ممثلين عن اقليات قومية اوردت مرارا مثل هذه 
ان الكرد یثيرون : "وفي احدى المقابالت قال متحدث باسم مجلس االقليات العراقية.  جانب الكرديالممارسات من ال

یقوم الكرد . مسيحيين معاملة افضل من العربوهم یعاملون ال. انقسامات بين االقليات لخدمة اغراضهم الخاصة
 انهم یشترون الناس ویفعلون الشيء .يري من خالل العمل الخاالفساد، آما انهم یمارسون الفساد آهنةبتمویل آنائس 

 ).  116" (نفسه مع االیزیدیين والشبك
 

وبحسب بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق فان مزاعم استمرت في الظهور عن ضلوع عناصر امنية ترتبط بوزارة 
نطقة الحكومة االقليمية في ممارسات بوليسية غير قانونية خارج م) الميليشيات الكردیة(الداخلية وقوات البشمرآة 

وادت االضطرابات في آرآوك خالل االیام التي اعقبت غزو ).  117(الكردیة ، وخاصة في آرآوك ونينوى 
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وتحدث عرب .   العراق بقيادة الوالیات المتحدة الى ورود انباء عن استيالء الميليشيات الكردیة على مباٍن عامة
لمزید من مناقشة هذه القضية (كرد الذین ُهجروا في زمن صدام حسين وترآمان عن طردهم من بيوتهم مع عودة ال

 ).انظر ادناه
 

ان االقليات في شمال العراق تجد نفسها، مثلها مثل سائر المواطنين العراقيين ،  ضحية اعمال العنف الطائفي بين 
التالشي فان خطر تجدد اعمال ولكن إذا استمر افق التوصل الى تسویة سياسية بشأن آرآوك في .  جماعات االآثریة

العنف بين الجماعات االثنية وعمليات التهجير التي ترتكبها اطراف أو ميليشيات مختلفة سيتزاید واالقليات ستكون 
 .  من بين اآثر الفئات انكشافا إذا حدث ذلك

 
 الترآمان

 
قرى شمال العراق تمتد من وهم یعيشون في مدن و) 118 (2001 الف في عام 800آان عدد الترآمان یبلغ نحو 

وینحدر الترآمان في اصولهم من .   آرآوك وطوز ُخرماتو وآفري وخانقين الى الموصل واربيل والتون وتلعفر
والترآمان هم ثالث اآبر جماعة اثنية في .   سنة1500قبائل اوغوز الناطقة بالترآية ، وبدأوا التوطن في العراق منذ 

 ).119) (بعد العرب والكرد(العراق 
 

 International Crisis Group الدولية اساسيا في ما سمته مجموعة االزمةینخرط ترآمان العراق بوصفهم طرفا 
(ICG) 120(ـ هي معرآة آرآوك " خطرة وُمهَملة بخطورة" ، وهي منظمة غير حكومية، معرآة  .( 

 
ادر عثمانية تؤآد وجودهم فيها آأغلبية وفي حين یذهب الكرد الى انهم سكان المدینة االصليون ویشيرون الى مص

وهم یعزون الوجود الكردي الواسع في المدینة الى الهجرات .  فان الترآمان یعتقدون ان المدینة آانت دائما مدینتهم
وآانت هذه الهجرات حافزا .   ، ومرة اخرى هجرات العرب في الخمسينات والستينات1927الجماعية اليها بعد عام 

واسفرت االحتقانات بين الفرقاء عن مجزرة ارُتكبت بحق القادة الترآمان .  آمان سياسيا في المنطقةلتنظيم التر
وتعارض .  وفي الثمانينات عانى الترآمان مع الكرد خالل حملة االنفال.  1959یوليو / تموز14ومئات المدنيين في 

وغيرها من المناطق في شمال العراق تحت سيطرة الجبهة الترآمانية العراقية ، المدعومة من ترآيا ، وقوع آرآوك 
ومن االسباب االساسية االخرى وراء اهمية آرآوك البالغة لجميع هذه الجماعات ما لخصه تلخيصا جيدا .  الكرد

 ).  121" (تعوم على بحر من النفط"موقع الجبهة الترآمانية العراقية االلكتروني الذي یقول انها مدینة 
 

ر العراقي اعدها الحزب الدیموقراطي الكردستاني ُوصفت آرآوك بأنها اهم مدینة في المنطقة في مسودة للدستو
وبموجب الدستور العراقي الجدید تتمتع حكومة اقليم آردستان سلطة معترف بها على ).  122(الكردیة من العراق 

.  ترآمان ، لكنها ال تشمل آرآوك/دالتي تضم العدید من المناطق المأهولة بكر) 123(المحافظات الشمالية الثالث 
 في المئة من 60 نالت االحزاب الكردیة 2005دیسمبر /وفي االنتخابات المحلية التي جرت في آانون االول

ومن .   في مجلس المحافظة41 مقعدا من اصل 26لتضمن ) التي تغطي آرآوك(االصوات في محافظة التأميم 
 متسببا في اذآاء االحتقانات واعمال العنف في المنطقة 2007ك في عام المقرر اجراء استفتاء على مستقبل آرآو

 .  وفي مزید من هجرة الترآمان
 

أقسم عرب سنة بأن المدینة لن تصبح جزء من آردستان ابدا ، وبدأت ميليشيات شيعية ایضا باقامة قاعدة لها في 
 من القضایا أآثر حساسية في العراق مما هناك قلة: "وقال دبلوماسي غربي في العراق.  2006آرآوك منذ عام 
.  فكل االنظار متجهة صوبها ، وآل العناصر متوفرة للتوصل الى حل توافقي أو خالف مدمر....یحدث في آرآوك

 ). 124" (إذا سِلمت آرآوك فهناك أمل للعراق
 

ي من آرآوك وعضو مجلس وقال ترآمان.  بات الخوف من االعتداءات جزء من الحياة اليومية للمدنيين الترآمان
 :االقليات العراقية

فان بعض الذین عانوا من .  بعد سقوط الدآتاتور صدام حسين ظهرت حقيقة جدیدة ومؤلمة على الساحة السياسية"
تحولوا اآلن الى ممارسة ما حدث لهم على آخرین عاشوا معهم جنبا الى جنب مئات ] التعریب[التهميش والتصحيح 
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لترآمان یعانون اآلن من التهميش والتهجير ألن الكرد أحسن تسليحا وبالتالي في موقع یتيح لهم وها هم ا.  السنين
 الميليشيات على المنطقة محاولة ان تفرض واقع نيتها في توسيع سلطتها على االرض والسيطرة تسيطر. االنتصار

 ).  125" (على االرض والسكان
 

) البنتاغون(خارجية االميرآية موجهة الى البيت االبيض ووزارة الدفاع عمليات التهجير تؤآدها برقية من وزارة ال
).  126 (2005یونيو /على نسخة منها في حزیران" واشنطن بوست"والسفارة االميرآية في بغداد وحصلت صحيفة 

ا تقوم به" من حملة منسقة وواسعة"جزء " االعتقاالت خارج اطار القانون"وبحسب الصحيفة االميرآية فان 
 ".لممارسة السلطة في آرآوك بشكل استفزازي على نحو متزاید"االحزاب السياسية الكردیة 

 
ویمضي المقال الى وصف اعمال الخطف التي طاولت مئات من االقلية العربية والترآمان في آرآوك ، وان وثائق 

آدت انهم ُیرَسلون الى سجون في الحكومة العراقية وشهادات الضحایا وعائالتهم ومسؤولين اميرآيين وعراقيين ، ا
 .  آما انهم یتعرضون الى التعذیب.  اربيل والسليمانية ، وهما منطقتان خاضعتان للسيطرة الكردیة في شمال العراق

 
وفي حين ان التعذیب واالعتقال بال محاآمة ممارسة غير قانونية فان محافظ آرآوك الكردي اعترف بنقل السجناء 

ولكن ُینَسب الى قائد شرطة آرآوك ، الترآماني ، قوله ان هذه االعمال هي .   االعتقالنظرا الزدحام مراآز
ان المشكلة الرئيسية هي ان الوالء في صفوف الشرطة "وقال .  وان الشرطة متواطئة فيها" عمليات خطف سياسية"

 ".  ر الحزبين ویعصون اوامرنافهم یطيعون اوام.  في المنطقة وليس لقوات الشرطة] الكردیين الرئيسيين[للحزبين 
 

في حين ان مقال صحيفة واشنطن بوست یكشف عن انعدام ثقة عميق بالكرد بين الترآمان فان الهجمات المباشرة 
وان االحتقانات بشأن آرآوك من .  تسببت ایضا في عدم استقرار السكان الترآمان بصفة عامة) بخالف االعتقاالت(

 ).  127(لعت في المدینة فور سقوط النظام تقریبا الحدة حتى ان اعمال عنف اند
 

وقال مظفر ارسالن ، مستشار الرئيس جالل .  في المناطق االخرى التي یقطنها ترآمان نشأت احتقانات مماثلة
ان الكرد یطالبون بتلعفر للسبب نفسه الذي یدفعهم الى المطالبة بكرآوك والموصل : "طالباني لشؤون الترآمان

 ).128" (فهم یریدون استعادة اآبر مساحة ممكنة الضافتها الى وطنهم.  ووطوز خرمات
 

واورد آصف ستورآمان ، ممثل الجبهة الترآمانية العراقية . آان الترآمان مستهدفين ایضا بنمط اوسع من االنتهاآات
 ستورآمان الى ان  ذهب2006یونيو /ففي حزیران. 2006في بریطانيا،  حاالت من االعتداء على الترآمان في عام 

یونيو اسفر وقوع اربعة انفجارات في مناطق / حزیران13وفي .   طالبا ُقتلوا في مدینة قرة تبة الترآمانية الكبيرة20
یوليو ُأصيب / تموز15وفي .   شخصا من المدنيين الترآمان وعناصر الشرطة13ترآمانية من آرآوك عن مقتل 

 مدنيا في انفجار سيارة مفخخة في آرآوك 16الترآمانية العراقية وأآثر من اربعة من افراد الفریق األمني للجبهة 
في مدینة طوز خرماتو " اآسو" شخصا في هجوم انتحاري استهدف مقهى 25یوليو ُقتل / تموز16وفي ).  129(

مانية وقدرت بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق عدد القتلى بث.  الترآية" حریت"قرب آرآوك ، بحسب صحيفة 
 ).  130(وعشرین شخصا 

 
منظمة االمم "یوليو اثارت /في بيان موجه الى مجموعة العمل بشأن الشعوب االصلية التابعة لالمم المتحدة في تموز

 "والشعوب غير الممثَّلة
The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) قضية الترآمان واستعرضت 

 مؤآدة من جدید موقعهم المحشور بين آتل سياسية وجماعات مسلحة 2003ا اليه منذ عام االضطهاد الذي تعرضو
 .  شتى

 
 وقامت بتعيين 2003ابریل /في منطقة تلعفر الترآمانية على سبيل المثال دخلت قوات البشمرآة المدینة في نيسان"

ملية ، بما في ذلك النهب وتوجيه مسؤول آردي الدارة المنطقة وارتكبت العدید من اعمال العنف في مجرى الع
 وفيما بعد اتاحت االجواء السائدة لجماعات مقاومة اخرى  وآانت تلك االعمال هي البدایة،.االهانات واالستفزازات
ولم تعمل الهجمات التدميریة المتكررة لقوات التحالف والحرس الوطني إال على زیادة حجم .  ان تعمل في المنطقة
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 قدَّرت منظمة االمم والشعوب غير 2006 و2003وفي الفترة الواقعة بين ".  ئلة وتصعيد األزمةاالصابات بدرجة ها
 :الممثَّلة ان حجم االصابات في تلعفر آان آاآلتي

 . جریحا بينهم عدد آبير من االطفال والنساء والشيوخ2650 قتيال و1350 •
  منهم رهن االعتقال 1000 معتقل ، ما زال 7000نحو  •
  سيارة 469 متجرا و563 منزال و3658ر بـ وقوع اضرا •
  بيت تدميرا آامال500تدمير نحو  •
  بيتا1468نهب  •
 ).131( عائلة الى مدن اخرى 4685نقل  •

 
 قال تقریر صادر عن بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ان جماعة مسلحة خطفت سيف 2006اغسطس / آب16في 

التابعة للحزب الترآماني الوطني " االخاء"لتميمي یعمل في صحيفة وآان ا.  عبد الجبار التميمي في غرب بغداد
 ).132(العراقي 

 
 الشبك

 
عاش شبك العراق ذوو االصول اآلریة في سهول نينوى بالدرجة الرئيسية ، على شریط من االرض بين نهري دجلة 

ویتميز  الشبك ثقافيا .  وصلوهناك ایضا مجموعة سكانية صغير من الشبك تعيش في الم.  1502والخابور منذ عام 
 في 70ونحو .  عن الكرد والعرب ، ولهم تقاليدهم الخاصة ، ولغتهم خليط من الفارسية والعربية والترآية والكردیة

وقد نال الشبك اعترافا بوصفهم جماعة اثنية متميزة في العراق منذ عام .  المئة من الشبك مسلمون شيعة والباقون سنة
 .  ا جرى توضيحه اعاله ، فان القيادة الكردیة تطعن في وضعهم وارضهمولكن ، آم.  1952

 
 قالت بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق في تقریر لها ان الشبك في الموصل ونينوى 2006اغسطس /في آب

ا من ولم یحدد تقریر البعثة مرتكبي هذه االعمال ولكن المرجح ان یكونو.  یواجهون اعمال عنف وترهيب مستمرة
مایو على االقليات في الموصل ، التي تسببت في عملية نزوح /بين الجماعات المسلحة المسؤولة عن هجمات ایار

یونيو /ُقتلوا منذ بدایة حزیران] الشبك[ان انباء افادت ان اآثر من مئة منهم "وقال التقریر .  جماعية الى سهول نينوى
وتحدث افراد من الشبك یعيشون في قرى سهول .  خارج الموصل، و انتقلت اآثر من الف عائلة الى قرى 2006

" نينوى عن مضایقات على ید الميليشيات الكردیة التي تطرح على السكان اسئلة تتعلق بانتماءاتهم وهویتهم القومية
)133.( 
 

الناس وآأننا ال وینظر الينا .   اننا غرباء في وطننانشعر "2003وبحسب الدآتور ُحنين القدو فان الشبك منذ عام 
هناك .  ووسائل االعالم ال تغطي االنتهاآات الخطيرة والواسعة في هذه المنطقة...ُیقتل شبك آل یوم.  نستحق الحياة

الدآتور القدو هو االمين العام لتجمع الشبك الدیموقراطي ).  134" (تطهير عرقي ضد الشبك في محافظة نينوى
وهو یعزو هذا الواقع الى المصالح السياسية .  مجلس النواب العراقيورئيس مجلس القوميات العراقية وعضو 

 :الكردیة
 
بسطت الميليشيات الكردیة سيطرتها على مناطق الشبك وهي تحاول تكرید ] 2003في عام [منذ تحریر العراق "

وقام الكرد باعتقال .  من اجل ضم الضفة الشرقية من الموصل الى االقليم الكردي" الشبك االآراد"السكان بتسميتهم 
اشخاص من الشبك واآلشوریين ، وميليشياتهم تجوب المدن والقرى حيث ترهب السكان وترفع العلم الكردي فوق 

وعمد الكرد ، ال سيما الحزب .  المدارس في الفضيلية وبعشيقة وخرساباد ودراویش وغيرها من البلدات
 ).  135" (اصغر القرىالدیموقراطي الكردستاني ، الى فتح مقرات حزبية في 

 
وقالت معلمة من الشبك تدرِّس تكنولوجيا المعلومات في .  هناك آخرون یؤآدون عدم ثقة الشبك وارتيابهم بالكرد
 : مقابلة ُأجریت معها بعد ان علمت بمقتل اثنين من الشبك
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عملية القتل هذه الشاعة ولدینا دليل على ضلوع الكرد في .  احيانا یمكن ان تصبح الموصل حتى اخطر من بغداد"
.  وفي الوقت الذي یتعرض الناس الى القتل ال یفعل ممثلو الحزب الدیموقراطي الكردستاني أي شيء.  الخوف

ان هذه طریقة الجبار الناس على التخلي عن ارضهم وتأیيد الكرد .  وحينذاك نوافق على طلب الحمایة من الكرد
وإذا اردنا جهنم فان ما .  إذا آنا نرید الجنة نذهب الى الكرد.  جهنم أو الجنة:  نُیقال لنا ان لدینا خياری....بأصواتنا

 ". یحدث هنا هو انذار لنا
 

وهم .  ان الشباب ُیسحقون تماما"ومضت المعلمة الى الحدیث عن واقع العيش في خوف من االعتداءات قائلة 
 ).136" (یتساءلون متى وآيف سُيقَتلون

 
 وریينالمسيحيون الكلدوآش

 
 الفا 12ولكن اعدادهم اقل بكثير ـ .  یجد الكلدوآشوریين في آرآوك انفسهم هدفا العمال عنف بين جماعات اثنية اآبر

 ).  137 (2006بحسب تقدیرات 
 

اشارت وزارة الهجرة والمهجرین العراقية في تقریر لها الى المصاعب الكبيرة التي یواجهها المسيحيون في 
وقال النائب ستيفن باوند متحدثا في مجلس العموم البریطاني ).  138(ممتلكاتهم في شمال العراق محاولتهم استعادة 

 قریة آلدوآشوریة على االقل احتالال جزئيا أو آامال ، ثماني قرى محتلة احتالال 58ان الكرد احتلوا :  "2004عام 
مناطق یسيطر عليها الحزب الدیموقراطي وتقع آلها في محافظة دهوك وفي .   محتلة احتالال جزئيا50آامال و

بدال من اعادة االرض الى اصحابها الكلدوآشوریين الشرعيين ، بعث وزیر الدفاع : "واضاف).  139" (الكردستاني
 توزیع االراضي الكلدوآشوریة على الموصلالحالي حازم الشعالن برسالة الى وزیر البلدیات بأن یوعز الى محافظ 

واالراضي ذات العالقة .  قي واجهزة المخابرات العراقية ـ استمرارا لسياسة النظام البعثي السابقافراد الجيش العرا
تل آيف  وبغدیدة ـ ُغيِّر االسم الحقا ليكون قره قوش  ثم :  تقع في المناطق الكلدوآشوریة التالية في سهول نينوى

 ).  140(حمدانية ـ وآرامليس وبرطلَّة وتلسقوف والقوش وبعشيقة وشيخان 
 

زعم مسيحيون یعيشون شمال الموصل ان حكومة اقليم آردستان ): "2006(وقال التقریر الدولي عن الحریة الدینية 
آما زعم مسيحيون آشوریون ان القضاء .  صادرت ممتلكاتهم دون تعویض وبدأت بناء مستوطنات على ارضهم

س التمييز بصورة روتينية ضد غير المسلمين ویتقاعس الذي یسيطر عليه الحزب الدیموقراطي الكردستاني آان یمار
 ).  141" (عن فرض االحكام التي تصدر لصالحهم

 
 ، وجدت جماعة حقوق 2006مایو /خالل مهمة بحثية في شمال العراق ، بما في ذلك سهول نينوى ، في ایار

وان بعض القادة .  تمثل صورة معقدةاالقليات الدولية ان العالقات بين السكان الكلدوآشوریين واالحزاب الكردیة 
بعض القرى في منطقة السهول ، بما في ذلك تغيير " تكرید"الكلدو آشوریين شكوا من وجود محاوالت ترمي الى 

ولكن آلدوآشوریين .  اسماء االماآن ، وربط توفير الموارد الالزمة للتنمية بتأیيد الحزب الدیموقراطي الكردستاني
ا عن دعم الكرد العادة االعمار والتنمية وتوطين آلدوآشوریين مهجرین من مناطق اخرى ، ال آخرین تحدثوا ایجابي

ویقف حراس مسيحيون بشكل ظاهر اآلن خارج الكنائس وعلى حواجز .  سيما الموصل وبغداد ، في محافظة نينوى
وق االقليات الدولية وصف وزیر وفي مقابلة مع جماعة حق.  التفتيش ، ونالوا دعما ُقدِّم من حكومة اقليم آردستان

 قریة مسيحية 30المالية في حكومة اقليم آردستان ونائب رئيس الوزراء وقتذاك سرآيس اغاجان آيف جرى ترميم 
 .   عائلة من بغداد والموصل3500في سهول نينوى واعادة توطين نحو 

 
  مشروع التنمية المستدامة في العراق " اآلشوریةمنظمةالقامت 

Iraq Sustainable Development Project التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ، بزیارة ميدانية لشمال العراق في 
وتحدثت المنظمة في تقریر لها عن قيام الحزب الدیموقراطي الكردستاني بمصادرة االراضي على .  2006اوائل 

لكن قادة .  (ریة بهدف صهرهانطاق واسع دون تعویض لالقليات ، وعن تهدیدات ضد االقليات وممارسات قس
 آاهنوتم تحدید هویة ).  الكنائس الذي ینضمون الى الحزب یحصلون على اموال العادة بناء آنائسهم وبيوتهم

بوصفه آان ُیبلِّغ السلطات الكردیة عن آشوریين یعارضون سيطرة الحزب الدیموقراطي الكردستاني على سهول 
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ا ان افراد االقليات ، یضطرون الى االنضمام الى الحزب الدیموقراطي آما قالت المنظمة في تقریره.  نينوى
وتزعم المنظمة ان جميع الكلدوآشوریين الذین تقدموا .  الكردستاني من اجل الحصول على فرص عمل واالحتفاظ بها

 ، والذین بطلب العمل في فندق شيراتون في اربيل اشُترط عليهم االنضمام الى الحزب الدیموقراطي الكردستاني
 ).  142 (فرص العمل الممنوحة لهمرفضوا ُسحبت 
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  المشارآة السياسية
.   حيثما تكون االراضي االقليمية موضع نزاع فان االقليات تواجه انتهاآات ضد حقها في المشارآة والتمثيل السياسي

یمارس تأثيرا محدَّدا على والصراع المحتدم للسيطرة على آرآوك والمناطق الحدودیة لحكومة اقليم آردستان ، 
 تحدث 2005ینایر /وفي انتخابات آانون الثاني.  االقليات حيث ان ألصواتها دورًا حاسمًا في تقریر نتيجة االنتخابات

 ان AINA" اینا"وافادت وآالة االعالم اآلشوریة .  عن منعهم من التصویت) وغير آردیة(افراد اقليات غير مسلمة 
 مرآز وان صنادیق االقتراع لم تصل وان حوداث 330تح في محافظة نينوى من اصل  مرآز اقتراع فقط ُف93

 :2005وقال تقریر  الحریة الدینية في العالم لعام .  تزویر وترهيب وقعت في المنطقة
أسفر هذا عن َعطالت اداریة في یوم االنتخابات ورفض قوى األمن الكردیة السماح بمرور صنادیق االقتراع الى "

من حقهم ) المندائيين( الف مسيحي آشوري واعدادا اصغر من الصابئة 100 ذات غالبية مسيحية حارمًة نحو قرى
وبعد التحقيق في هذه المزاعم اعترفت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق .  في التصویت في االنتخابات

وزعمت المفوضية ان هذه المخالفات تعبر عن تردي الوضع .  في محافظة نينوى لم تكن آافيةبأن المراآز االنتخابية
 ".األمني في محافظتي نينوى واالنبار ومناطق اخرى، وليست مشكلة تخص شریحة معينة من السكان حصرا

 
 ان جمعا غالبيته من الترآمان والمسيحيين یبلغ عددهم IRIN" ایرین"بعد االنتخابات قالت وآالة انباء االمم المتحدة 

احتجوا خارج المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد تعبيرا عن االستياء من وقوع مخالفات .... شخص300 "زهاء
مفَتَرضة في یوم االنتخابات ، ال سيما في آرآوك حيث اتهم شهود االحزاب الكردیة بدخول مراآز االقتراع وفتح 

 ).  143" (صنادیق االقتراع عنوة وسرقة اوراق االقتراع
 

فقد فتحت الحكومة .  ان الشعب العراقي لم ُتتح له امكانية التصویت: "دث باسم مجلس االقليات العراقيةوقال متح
 ).  144" (مراآز للكرد ولكن ليس للمسيحيين ، وهذا فساد

 
تين ورة بين الجماعصرغم امكانية الحمایة التي تتمتع بها االقليات في المنطقة الكردیة فانها في الواقع تجد نفسها مح

التقریر التالي الذي یأتي توقيته جدیرا " حقوق االنسان بال حدود"وتقدم منظمة .  االثنيتين اللتين تشكالن األغلبية
 :بالمالحظة

 
آان حازم بطرس دّمان في الطریق الى بيته بسيارة الشرآة ] آذا" [التحریر"ابریل ، بعد یوم على / نيسان10في "

یعمل فيها عندما وقع في آمين نصبه افراد البشمرآة الذین من الواضح انهم آانوا قادما من شرآة نفط آرآوك التي 
وبعد اطالق النار عليه انزلوه من السيارة بكل .  بانتظاره على الطریق الذي اعتاد المرور به حين یعود الى بيته

رع آرآوك في االیام التالية ، وبسبب الفوضى التي عمَّت شوا....بساطة وانطلقوا بها تارآين ایاه ینزف بألم شدید
وأخيرا تمكن شقيقه غانم ، الذي یعمل طبيبا ، من .  مرت عشرة ایام قبل ان تكتشف عائلته المفجوعة مكان وجوده

ویعتقد شهود عيان ان مخابرات ....تشف جثته في مشرحة المستشفىالعثور على المستشفى الذي ُنقل اليه واآ
البشمرآة نجحت في استهداف حازم بوصفه آلدوآشوري ، شخصا سيكون عما قریب عائقا في طریقهم نحو المطالبة 

"  البيت، ولهذا السبب قاموا في االیام السابقة بمراقبة الطریق الذي یتخذه یوميا من العمل الى" مدینتهم"باستعادة 
)145( 
 

سواء أآان الزعم األخير صحيحا أو لم یكن فانه یبين مستوى الشك بين المكونات المختلفة الذي ساد على الفور تقریبا 
 .2003في عام 
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 نساء االقليات
 

ق قالت سعاد الجزائري ، رئيسة رابطة المرأة العراقية ، انه في الوقت الذي ینشغل الجميع بالوضع األمني في العرا
" هذه االوضاع توفر فرصة ذهبية امام القوى الرجعية لفرض مشيئتها وتقييد دور المرأة وانتهاك حقوقها"فان 

)146 .( 
 

ولكن .   آان غالبية الضحایا المستهَدفين باعتداءات المسلحين والميليشيات وفرق الموت ، من الرجال2003منذ عام 
فاالعتدءات .  آما تواجه المرأة نمطا معينا من االنتهاآات.  ب والتعذیبالنساء ایضا عانين من اعمال القتل واالغتصا

 .   تزویجها باالآراهون ذات طبيعة جنسية ، ومن ذلكالتي تتعرض لها آثيرا ما تك
 

یفضي الخوف من هذه االعتداءات الى تقييد الحریة تقييدا متزایدا في الحياة اليومية ، بما في ذلك عدم تمكن المرأة 
 قال تقریر صادر عن 2006مارس /وفي آذار.  ياد ة السيارة أو الخروج من دون ان یرافقها رجل من اقاربهامن ق

جمعية حقوق المرأة ، وهي منظمة غير حكومية في بغداد، ان عدد النساء اللواتي تعرضن الى االعتداء لرفضهم 
 ).  147 (2003وضع غطاء الرأس أو التحجب تضاعف اآثر من ثالث مرات منذ عام 

 
ان خطر االعتداء یحدُّ من امكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية والتعليم والعمل فضال عن الحّد من امكانية 

وتواجه النساء .  وفي البيت تتحمل النساء عبء تربية عائالت مبتلية بالعيش في خوف.  مشارآتها في الحياة العامة
 .   بيوتهن ، وهي یناضلن اآلن من اجل حق الوجود بكل بساطةخطرا حقيقيا من التحول الى سجينات في

 
فهن یعانين بصورة متزایدة من اعمال العنف ، بما في ذلك العنف .  تزداد اشكالية الوضع بالنسبة الى نساء االقليات

بارهن الجنسي ، والتهدیدات والترهيب المرتبط بوضعهن آأقلية من جهة وبجنسهن من الجهة االخرى فضال عن اج
 .على نفي هویتهن الدینية واالثنية والتعبير عن ذواتهن من خالل الملبس

 
تواجه نساء االقليات بصفة خاصة خطر التعرض الى االغتصاب من دون امكانية اللجوء الى القضاء ألن االصوليين 

 ).  148(ن یشكل عمال تطهيریا وليس مخالفا للقانو" الكافرة"یتعللون باعتقاد یذهب الى ان اغتصاب 
 

یضاف الى ذلك ان من المرجح ان تكون ارقام االعتداءات وغيرها من االنتهاآات المسجَّلة، منخفضة بصورة منافية 
 ما للواقع نظرا الى ان الناجيات عليهن ان یتحملن مشاعر القرف من النفس والعار وهدر شرف العائلة ، التي آثيرا

ان العائالت والمحاآم تشعر "في تقریر لها " تایم" قالت مجلة 2006مایو /وفي ایار. تورثها اعمال العنف الجنسي
والوصمة .  حتى انها ال ُتبلِّغ عن اعمال االغتصاب هذه) واغتصابها على ما ُیفتَرض(عادة بالخزي من اختفاء البنت 

"  یعيدونها ابدا الى العائلةالناجمة عن فقدان العفة شدیدة الوطأة بحيث ان الفتاة إذا ظهرت من جدید فان ذویها قد ال
وبحسب منظمة مراقبة .  وحتى عندما ُیبلَّغ عن هذه الجرائم فان المرأة تواجه تمييزا جنسيا من داخل النظام).  149(

ضباط الشرطة العراقيين یعطون اولویة متدنية لالتهامات بوقوع " فان Human Rights Watchحقوق االنسان 
ان الشرطة تعاني من نقص الموارد وان ضحایا العنف الجنسي "قال تقریر المنظمة و".  اعمال عنف جنسي وخطف

وفي احدى الحاالت ، تعرضت ).  150" (یواجهن المباالة وتمييزا جنسيا من العراقيين المسؤولين عن تطبيق القانون
 لتفجير مكتب احد رجال فتاة في الثامنة عشرة الى الخطف واالغتصاب ثم ُأجبرت على ارتداء حزام ناسف وُأرسلت

وافادت تقاریر ان مدیر سجن النساء في الكاظمية حيث جرت .  الدین في الكاظمية ، حيث سلَّمت نفسها الى الشرطة
وذلك لحمایتها من " من اجل مصلحتها"اصدر قاض حكما بالسجن سبع سنوات على الفتاة : "مقابلة الفتاة ، قال

القليات فان االبالغ عن وقوع اعتداءات مفترضة والتمتع بحمایة الدولة یكونان وبالنسبة لنساء ا).  151" (العصابة
 .  حتى أشد صعوبة بسبب التمييز ضد االقليات في اجهزة الشرطة والقضاء

 
انباء االغتصاب والتحرش الجنسي على اساس االختالف المذهبي او العرقي سجلتها بعثة االمم المتحدة لمساعدة 

 2004مایو /ففي ایار.  ير حكومية تمثل جماعات اثنية مختلفة ، وسجلتها الشرطة العراقيةالعراق ومنظمات غ
تعرضت شيماء ، وهي امرأة مندائية في الثالثة والعشرین من العمر ، الى الخطف واالغتصاب عدة مرات حين 

لى االغتصاب وُنقلت شيماء الى الریف حيث تعرضت عدة مرات ا.  خرجت للتسوق في حي زیونة في بغداد
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آانوا وهم یعتدون عليَّ یهتفون :  "قالت شيماء.  وطالب خاطفوها بعشرة آالف دوالر فدیة.  والتعذیب لمدة ثمانية ایام
ان المسلحين یعتدون على المندائيين دون خوف من : "واضافت"". حياتك وآل ما عندك ملك لنا! انِت آافرة"

وقالت المنظمة المندائية لحقوق االنسان في ).  152" (البنات المندائياتوهم یخطفون على االخص النساء و.  العقاب
 :2004یونيو / في حزیرانتقریر لها

 
 دعا فيه جميع الهيئات الدولية والقادة الدینيين ى للمندائيين في العراق بيانااصدر المجلس الدیني االعل"....

ودعا البيان علماء الدین المسلمين في العراق والخارج .  والحكومات الى التدخل لوقف االعتداءات على المندائيين
اهل "الى اصدار فتاوى لوقف االعتداءات على المندائيين وغيرهم من االقوام الذین یذآرهم القرآن بوصفهم من 

فقد ُخطفت فتيات من بيوتهن وتعرضن .  وجاء البيان بعد خطف واغتصاب العدید من الشابات المندائيات".  الكتاب
 ".الى االغتصاب لمدة عشرة ایام ثم ُألقين في الشارع مع تهدید بالقتل إذا تحدثن عن الحادث

 
 عندما تعرضت سلوى سمير عزیز التي تعمل 2005ابریل /ویمضي التقریر الى وصف حادث وقع في نيسان
 ).153!" (سالميوآانت سلوى رفضت ارتداء الحجاب اال.  مترجمة ، الى االغتيال في منطقة البياع في بغداد

 
یوليو / تموز2قالت جمعية الشعوب المهدَّدة ایضا في تقریر لها ان السيدة المندائية هدیل سمير عودة تعرضت في 

وافاد تقریر .   الى الخطف واالغتصاب على ایدي مجموعة من الرجال الذین قاموا باالعتداء عليها وتعذیبها2005
 مع تقيحات في البطن والظهر، وجروح وخدوش واصابات اخرى في انها تعرضت الى اصابات بالغة،"طبي، 

 ).  154" (الجهاز التناسلي وحروق من الدرجة الثانية في الساق اليسرى
 

وافادت انباء انها .   ُقتلت الطالبة االشوریة انيتا تيادورس في حي الزهور في الموصل2005اغسطس / آب5في 
 ).  155(ي ، بما في ذلك تكلمها االنجليزیة وارتدائها مالبس غربية آانت مستهدفة بسبب نمط حياتها العصر

 
 ، المتخصصة بالدرسات اآلشوریة في جامعة آامبردج ، ان النساء Erica Hunterقالت الدآتورة اریكا هنتر 

ُأخذوا من ) "انظر اعاله (2004المندائيات واالطفال المندائيين الذین ُأجبروا على اعتناق االسالم في الفلوجة عام 
واضافت ان اعمال خطف مماثلة آثيرا ".  عائالتهم للعيش مع رجال ال یعرفونهم وُأجبروا على ممارسة دیانة  اخرى

وآما ).  156(ما تحدث وانها تلقت ایضا تقاریر عن اجبار زوج وزوجة مندائيين على الطالق والزواج من مسلمين 
لتراجع بعد اعتناق االسالم باالآراه یمكن ان تكلف الشخص حياته وان في مثال االرث الوارد اعاله فان محاولة ا

في الثقافة المندائية یسفر الزواج أو .  شرف المرأة سُيعد قد ُهدر في آل االحوال متسببا في الحاق العار بالعائلة
شخص المندائي ذي اعتناق دیانة اخرى باالآراه من خالل الزواج من شخص ینتمي الى هذه الدیانة ، عن اقصاء ال

 .   العالقة من الطائفة
 

تحدثت الجئة ایزیدیة اختارت ان تبقى مجهولة االسم خوفا من االنتقام، عن قيام . النساء االیزیدیات یعانين ایضا
وهذه اهانة .  متطرفين مسلمين بخطف نساء ایزیدیات من الحقول حيث یعملن واجبارهن على اعتناق االسالم

 ).157(الیزیدیة ألنها تنال من احد طقوس المعاشرة والزواج في الثقافة االیزیدیة مزدوجة للدیانة ا
 

یجري استهداف النساء، مثلهن مثل رجال االقليات ، ال لسبب سوى دیانتهن أو هویتهن االثنية، وممارسة حياتهن 
تداءات شدیدة بسبب عملهن مع آما یتعرضن الى اع.  االعتيادیة اليومية في مناطق معروفة بأن سكانها من االقليات

 اشارت صحيفة لوس انجيليس تایمز في تقریر 2004مایو / ایار21ففي .  القوة متعددة الجنسيات أو شرآات اميرآية
وُأصيبت .   االميرآيةCuervoلها الى تفجير حافلة صغيرة آانت تنقل نساء الى بيوتهن بعد العمل في قاعدة آویرفو 

في ] او عمتها[وُقتلت شقيقتها وخالتها .   نهرین یونان التي آانت تعمل في مقهى القاعدةفي الهجوم الكلدوآشوریة
وافادت تقاریر انها .  وبحسب نهرین فأن مسلحين اطلقوا النار على الحافلة وعندما توقفت رموا قنبلة داخلها.  الحادث

 ).  158(جاءوا بالقنبلة حين "  لنحرقهم. هؤالء مسيحيون: "ابلغت عائلتها ان المهاجمين قالوا
 

تواجه النساء من مختلف االقليات الدینية في العراق مساعي اجبارهن على تغيير ملبسهن وعاداتهن لتكون متوافقة 
وبحسب بعثة االمم . مع االحكام االسالمية في الملبس تحت طائلة التعرض الى االغتصاب والخطف والتحرش
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دثن ایضا عن تحول غطاء الرأس الى مسألة بقاء في العدید من مناطق العراق المتحدة لمساعدة العراق فان نساء تح
وتتعرض النساء في بعض الدوائر الرسمية ، بما في ذلك وزارات ، وطالبات ).  159(وليس قضية خيار دیني 

 .  وقاتجامعيات داخل الحرم الجامعي وتلميذات ، الى ضغوط متواصلة لالمتثال وارتداء غطاء الرأس في آل اال
 

واخيرا ).  160(آما تحدثت نساء من االقليات الدینية عن حرمانهن من فرص التوظيف والتعليم ألنهن غير مسلمات 
، ما ) انظر ادناه(فان انتقادات وجهت الى حمایة حقوق المرأة في الدستور العراقي الجدید بوصفها حمایة ضعيفة 

وقال رحمن عالء ، وهو مسؤول آبير في .  قوق المرأة على الدوامیعني امكانية التنصل من مسؤولية الدفاع عن ح
لكي تتدخل الشرطة في قضایا حقوق المرأة نحتاج الى توضيح ذلك بجالء في الدستور الذي ال "وزارة الداخلية ، 

 ).162" (یتطرق الى مثل هذه القضایا في الوقت الحاضر
 

 

 : اآلتيRiverbendآتبت المدوِّنة المسلمة ریفربند " بغداد تحترق"في مدوَّنتها 
 
ولكن هناك الرجال الملفعين بالسواد من قمة الرأس ) بعد(التوجد قوانين تقول ان علينا ان نرتدي الحجاب "

یأتي وقت تتعب من .  معممين والمتطرفين والمتعصبين الذین حررهم االحتاللالى اخمص القدم ، وال
اشعر وآأن غطاء الرأس االسود أو االبيض الذي اتوشح به .  التحدي ،  وال ترید ان تكون مرئيا بعد اآلن

 آيما اتفق عندما اخرج من الباب ، یجعلني غير مرئية الى حد ما ـ من األسهل االختالط مع الجماهير
إذا آنِت امرأة فانك ال تریدین لفت االنتباه اليك ـ ال تریدنه من الشرطة العراقية ، ال .  المكفَّنة بالسواد

انِك  ال تریدین ان .  تریدینه من رجال الميليشيا ذوي المالبس السوداء ، ال تریدینه من الجندي االميرآي
 .  تكوني ملحوظة أو مرئية

وآثيرات من قریباتي بدأن یرتدین .  بع طالما یكون ارتداؤه باختيارليس لدي شيء ضد الحجاب بالط"
بدأ ذلك آطریقة لالبتعاد عن المتاعب وتجنب االنتباه غير الالزم ، وهن اآلن یبقينه .  الحجاب بعد الحرب
 ماذا یحدث لهذا البلد؟.  ألن ال معنى في خلعه

، صدیقة الطفولة ، لتودیعنا قبل " ميم"جاءت یوليو عندما /لم أدرك مدى انتشاره إال في منتصف تموز"
لم افهم .  دخلت البيت وهي تشكو من الحرارة والطرق ، وتبعها شقيقها وراءها مباشرة.  مغادرة البلد

] حظر التجوال[فهي آانت تستعد للمغادرة قبل غروب الشمس .  غرابة الوضع إال في نهایة الزیارة
وإذ حدثتني عن جار لها ُأطلقت عليه النار ، فتحت الحجاب .  ة بجانبهاالتقطُت الحجاب البيج المطوي بعنای

بحمية والقته على رأسها آأنها محترفة وربطته ربطا محكما تحت حنكها بدقة امرأة متمرسة في ارتداء 
فتاة " ميم"ال بأس في ذلك ، سوى ان .   آل هذا من دون مرآة ـ آأنها فعلت ذلك مئة مرة. الحجاب
   ).163" (مسيحية
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 2003ي القانون واالدارة منذ عام حقوق االقليات ف
 

ترى العدید من االقليات ، ان جذور الحواجز المحدَّدة التي تعترض مشارآتها في الحياة العامة وتحقيق العدالة ، تكمن 
وفيما تقاتل .  في البطش الذي آان ُیماَرس والقوانين التقييدیة  التي صدرت قبل نظام صدام حسين وفي عهده

من اجل السيطرة في العراق فان السؤال المتمثل في ما إذا آان باالمكان معالجة اآلثار السلبية لهذه جماعات مختلفة 
الممارسات والقوانين قد ُوضع على الرف ما تسبب في مزید من تهميش االقليات حتى مع استمرار الخسائر الناجمة 

بة على ذلك في حالة دعاوى االرض في شمال وقد ُعرضت اعاله العواقب المترت.  عن النزاع الحالي في التزاید
 جرى تنظيم االنتهاآات المرتَكبة ضد حقوق االقليات في العراق ودعم هذه االنتهاآات 2003العراق ، ولكن منذ عام 

وارتكابها من خالل اآلليات القانونية واالقتصادیة والسياسية ذاتها التي ُیراد بها حمایة سالمة هذه االقليات ورعایة 
 . صالحهام
 

 من الكرد الفيليين الى اعمال مراد من الجمعية الثقافية للكرد الفيليين فقد ُدعي تجار واصحاب وبحسب ما تقوله زینب
وعندما استجابوا للدعوة .  اجتماع طارئ خالل حملة االنفال وقيل لهم أن یجلبوا معهم آل ما لدیهم من وثائق

وللمطالبة باستعادة .  ا الى الحدود العراقية االیرانية من دون عائالتهمتعرضوا لالعتقال وصودرت وثائقهم وُنقلو
الوثائق التي تثبت انهم اصحاب ] آذا[ان السؤال هو َمْن یملك "وقال .  ممتلكاتهم اليوم یتعين عليهم ابراز هذه الوثائق

 ).  163(الممتلكات فعًال؟ 
 

ترفض الحكومة . يانا ال نعرف حتى مكان قبورهم، واحالتنا ُسجنتاهلنا ُأعِدموا وعائ": قال ممثل عن الكرد الفيليين
لم یروا القبور ألنهم .  عاما25 لم یروا عائالتهم منذ وهناك حاالت اشخاص.  منحنا حقوق العودة رغم االمم المتحدة

وا من التشریع العراقيون تعبوا وسئم.  التهجير واالبعاد هما آل ما لدیك في آل االتجاهات.  ممنوعون من العودة
 ).164" (فالوزراء یقولون شيئا في العلن ویفعلون شيئا آخر في الخفاء.  والسياسات الشيزوفرینية

 
هناك امثلة اخرى على غياب المحاسبة أو عدم رفع الحيف عن الذین ُأجبروا على ترك بيوتهم وممتلكاتهم في عهد 

عن ناٍد )  مليون دینار160( الف دوالر 100بلغ حوالي  حاول مندائيون ایداع صك بم2003ففي عام .  صدام حسين
 قيل 2003وعندما ُقدِّم الصك الى وزارة المالية في عام .  اجتماعي مندائي في بغداد صودر في زمن النظام السابق

حتى ولم یسترد المنادئيون نادیهم وال حصلوا على تعویض عنه .  للمندائيين ان التوقيع ليس قانونيا وُرفض المبلغ
 ).165 (2005نهایة عام 

 
قالت الكنيسة االرمنية في العراق انها تعمل مع مسؤولين حكوميين الستعادة ممتلكات اجبرها النظام السابق على 

ورغم ان قيمة السوق عن ستة عقارات في الموصل والبصرة وآرآوك وبغداد ودهوك ُدفعت الى الكنيسة فان .  بيعها
وقال مسؤولون من الكنيسة ان المحادثات مع الحكومة االنتقالية لم تسفر عن .  االآراهبيعها هذه الممتلكات آان ب

 ).166 (2005نتيجة في عام 
 

وفي مؤتمر نظمته .  وردت تقاریر متضاربة عن فاعلية هيئة اعادة الممتلكات التي ُشكلت بعد سقوط صدام حسين
 تحدث نزار الحيدر ، وهو 2006 في االردن عام USIPة  ومعهد السالم في الوالیات المتحدجماعة حقوق االقليات
ولم یعرقل عملها سوى الروتين .  ان الهيئة انجزت الكثير خالل فترة قصيرة: "من االقلية المندائية قائال

 6وبعد انتهاء الموعد األول للبت في الدعاوى ُشكلت هيئة حل نزاعات الُملكية العقاریة في ).  167" (البيروقراطي
لتقدیم "وُشكلت الهيئتان .  2007یونيو / حزیران30والموعد الجدید للبت في الدعاوى هو .  2006مارس /رآذا

 1968یوليو / تموز17خالل الفترة الواقعة بين " المساعدة الى المواطنين الذین فقدوا ممتلكاتهم بسبب النظام السابق
 حيث قد 2003 صعوبة الولئك الذین ُهجِّروا منذ عام ولكن األمور ربما آانت اآثر).  168 (2003ابریل /نيسان9و

تكون ممارسات النظام السابق سببا اساسيا ولكنه ليس مباشرا ، وخاصة حين یكون للسلطات الرسمية الحالية دور في 
 .  القضية

 
تور الذي ُأقر ، ورغم ان قانون ادارة الدولة المؤقت والدسة ُجردت بعض االقليات من جنسيتها السابقالحكومةفي ظل 

اآلن ینصان على ان ألي شخص ُسحبت منه الجنسية  الحق في المطالبة باستعادتها فان هذا االنتهاك ظل ساري 
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 اصدرت الجمعية الوطنية االنتقالية قانون 2005نوفمبر / تشرین الثاني15وفي .  المفعول بالنسبة لليهود في العراق
یضم رئيس (وبعث مجلس الرئاسة .  هود تحدیدا من استعادة جنسيتهمجنسية یستثني ، من بين اشياء اخرى ، الي

بإخطار الى الجمعية الوطنية االنتقالية یبلغها رفضه التوقيع على القانون ولكن الجمعية الوطنية ) الجمهوریة ونائبيه
شره في جریدة الوقائع  بن2006مارس /ودخل القانون حيز التنفيذ في آذار.  االنتقالية طعنت بقوة االخطار القانونية

 ).  169(العراقية 
 

تلقت مفوضية الالجئين التابعة لالمم المتحدة ایضا :  یواجه الذین ليس لدیهم شهادة جنسية مصاعب جمة في العراق
وآانت لهذا عواقب . 2006مارس / آذار28قاماتهم منذ تقاریر بأن افراد الجالية الفلسطينية لم  یتمكنوا من تجدید ا

 ).  170(على حریة حرآتهم وأمنهم وخيمة 
 

ولكن یبدو ان . آما جرى تناوله باستفاضة اعالهعانت النساء ونساء االقليات ایضا من تقييد حریة حرآتهن ، 
التلفزیونية في تقریر لها ان مدیریة " العراقية"وقالت قناة .  موظفين في العراق الجدید یقيمون حواجز اداریة

 یجب ان یكون رجل من اولياء امرها حاضرا اقية لكي تحصل على جواز سفرمرأة العرالجوازات تشترط على ال
 ).  171(معها لدى تقدیم الطلب 

 
في النظام السابق لم یكن مسموحا :  "قالت عضو في مجلس االقليات العراقية ومدافعة عن حقوق المرأة االیزیدیة

 وما زال هذا .افقوا ایضا على منحها جواز سفرن ان یويعمر یت یرافقها محَرم أو اولياء اللمرأة بالسفر من دون ان
 )172" (الموقف قائما وهو انتهاك لحقوق المرأة

 
، ذات المدارس والطالبات الجامعيات اعلن مدیر تربية البصرة سياسة فرض الحجاب على جميع تلمي2006في عام 

هن من فرص العمل والتعليم ألنهن غير مسلمات  آما تحدثت نساء عن حرمان. في الموصلبمن فيهن غير المسلمات
أو لم یكن لباسهن مقبوًال بموجب االحكام االسالمية المحافظة أو انهن لم یلتزمن التزاما صارما بما فيه الكفایة 

 ).  173(بالتأویالت المتزمتة للمبادئ االسالمية التي تحكم السلوك العام 
 

.   على اجراء تغييرات في الممارسات السابقة ویدافع عن حقوق االقلياتُترتكب انتهاآات حتى عندما ینص القانون
وافادت اقليات دینية بأنه رغم االعتراف اآلن باعيادها الدینية وفق القانون فان المدارس تدأب بصورة اعتيادیة على 

 ).  174(ه االعياد تحدید مواعيد االمتحانات خالل هذه االعياد وال ُیعفى الطالب الراغبون في االحتفال بهذ
 

 لعل البهائيين من بين جميع االقليات هم الذین ما زالت معاناتهم في زمن النظام البعثي تماِرس تأثيرا بالغ الخطورة 
 1970حرم البهائيين في عام ) 105القانون رقم (وآان قانون منع النشاط البهائي .  على افراد الطائفة حتى یومنا هذا

وصدرت على الكثير منهم احكام بالسجن تتراوح بين عشر سنوات والسجن .  هم الدینيةمن حق ممارسة شعائر
وآان البهائيون ، مقابل نيل حریتهم، ُیَجبرون على نبذ دیانتهم وُیطلب منهم آل یوم ان ینبذوها الى ان یوافقوا .  المؤبد

 ).175(على ذلك 
 

وات في السجن ان نكتة بهائية تذهب الى ان البهائيين عندما تقول امرأة من الطائفة البهائية امضت هي نفسها ست سن
 ). 176(آطریقة للتعارف على بعضهم البعض " این آنَت في السجن؟: "یلتقون یسألون

 
.  وصادر حزب البعث ممتلكات البهائيين.   ُمنِعت الكتب البهائية وُألغيت تجمعاتهم الروحية105بموجب القانون رقم 

.   بتجميد الحریات المدنية للبهائيين وحرمانهم من بطاقة الهویة الشخصية358المرسوم رقم  صدر 1975وفي عام 
 وما زال .أو بيعها أو التسجيل في المدرسةومن دون هذه البطاقة یتعذر على البهائيين السفر أو شراء ممتلكات 

  .  ساریين وتستمر الحكومة العراقية الحالية في تطبيقهما358 و105القراران 
 

وصف احد وجهاء الطائفة البهائية في مقابلة مع جماعة حقوق االقليات الدولية ، اآلثار الحقيقية لهذا الوضع على 
 :اجيال من افراد طائفته
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طر الى اقامة مراسيم زواج  ما زال ساریا فاننا نجتمع في بيوتنا للتعبد وعندما نتزاوج نض105ألن القانون رقم "
، وليس ا العراق ذات یومان معاناتنا ما زالت مستمرة ـ اطفالي لم یغادرو. الدینية ال تعتبر قانونيةيمنا  فان مراس.مدنية

دعهم ال یؤمنون بدیانتنا ، فان .  نحن ال نمانع إذا آانوا ال یقبلون عقيدتنا ، انما نرید حقوقنا آبشر.  لدینا مبان مدنية
ان تكون لنا حریة اللقاء والعبادة ، وحریة اقامة مراسيم .   البشرآل ما نریده هو ان نعيش آما یعيش.  هذا ال یهمنا

حاولنا .   الخاص بوضعنا المدني358 القاضي بمصادرة ممتلكاتنا العامة والمرسوم 105الزواج ـ اسقاط القانون 
وحاولنا .  كاتنا الدینيةحاولنا ان نقابل رئيس الوزراء بشأن النظر في ممتل.  الغاء هذه القوانين ولكن لم نجد َمْن یسمعنا

في الحقيقة ان الشيء الوحيد الذي ما زلنا نمتلكه ....ان نفاتح البرلمان آي یسمح لنا بالعيش بكرامة في هذا البلد
 )177" (آطائفة هو المقبرة
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 االقليات والدستور العراقي الجدید
 

 Markوق االقليات الدولية مارك التيمر في مقال أخير عن القانون الدستوري وحقوق االقليات آتب مدیر جماعة حق
Lattimer" : ان الغالبية العظمى من الدساتير التي ُأقرت مؤخرا آانت تؤشر خروج مجتمع أو محاولته الخروج من

ترة من انعدام االستقرار ، وان إعداد الدستور جرى خالل فأو من نزاع) الشمولية(تاليتاریة االستعمار أو التو
ان الدساتير الجدیدة رفض مصاغ انشائيا للماضي بقدر ما هي خطة ....السياسي في احيان آثيرة، والعنف السياسي

 ).  178" (مشروع للمستقبل
 

 َشَجِن الَمقَابِر لظى" فان دیباجة الدستور تشير الى االآتواء بـ . العراقي الجدید من هذه الناحيةال یختلف الدستور 
 َوالُكورِد َواألْنَفال َعذاباِت الَقْمِع الَقومي في َمَجازِر َحَلْبجَة َوبارزاَن َوُمْسَتْنِطقيَنِل َوغيرها، الَجَماعيِة َواَألْهواِر َوالِدجي

ولكن ).  179" ( َوُمَعاَناِة َأَهالي المْنَطَقِة الَغربيِة آبقيِة َمَناِطِق الِعراقَبِشير،الَفيِلييَن، َوُمْسَترِجعيَن َمآِسي الُترُآَماِن في 
 ِعراَقَیَدًا بَيٍد، َوَآِتفًا ِبَكتٍف، ِلَنْصَنَع ِعراَقَنا الَجدیَد، "تور یتطلع الى المستقبل ایضا باعالنه سعي العراقيين الدس

   ." َمَناِطِقيٍة، َوال َتْمييز، َوال إْقَصاءُعْقَدٍةالُمْسَتقبِل، مْن دوِن نعرٍة َطاِئِفيٍة، َوال َنـْزَعٍة ُعْنُصریٍة، َوال 
 

ولكن الدستور الجدید بصفة عامة آان .  ، سمتها هي العمومية والنظر الى األفق األبعدالدیباجة بلغة شعریةآُتبت 
ویصح هذا بصفة خاصة على المواد المتعلقة بحقوق االقليات وحقوق .  موضع جدل ابتداء من مرحلة الكتابة فالحقا

 .  المرأة
 

وان محامين متخصصين بحقوق االنسان واآادیميين .  د مستویاتهان الدستور العراقي الجدید دستور تقدمي على اح
ومنظمات غير حكومية یرون انه متقدم على العدید من دساتير المنطقة ، بل ان مواده بشأن حقوق االقليات أآثر 

لدآتور فالح ویقول مدیر معهد الدراسات االستراتيجية العراقي ا.  ليبرالية من المواد التي تتضمنها عدة دساتير غربية
ولكنه ".  یعترف بالحقوق المدنية والالمرآزیة والحكم الدیموقراطي والفيدرالية والحریات"عبد الجبار ان الدستور 

یفتقر الى االجراءات التي من شأنها "یتضمن مواطن ضعف ایضا یلخصها الدآتور فالح عبد الجبار في ان الدستور 
 وفيه مواد مبهمة أو متضاربة على نحو یثير القلق عن المجتمع المدني ، هذه المعایير والحریات االساسيةحمایة

ان الضحية : "ویتابع قائال). 180" (یة السياسية ودور الدینوالحكم الذاتي وحقوق االقليات وحقوق المرأة والحر
ن وتدني الرئيسية لعملية صوغ الدستور التي جاءت ناقصة  ـ اعتراها االستعجال والضغط من فاعلين خارجيي

 ".مستوى تمثيل العرب السنة والمرأة وممثلي االقليات ـ آانت شرعية النص نفسه
 

ولعل ).  181( عضوا خمسة منهم فقط آانوا من االقليات ، بضمنهم امرأة واحدة 71ضمت لجنة آتابة الدستور 
 . غياب التمثيل هذا أسهم في المبهمات المحدَّدة التي تطاول االقليات في النص

 
ال استطيع ): "وهو نفسه من الكرد الفيليين(ل عضو مجلس النواب عن االئتالف العراقي الموحد عامر ثامر علي قا

ولكن آانت هناك اصوات حقيقية ، وآانت .  القول انه آان هناك التزام جدي بحقوق االقليات لدى آتابة الدستور
: لنواب ونصيرة حقوق المرأة واالقليات ، قائلةوتتفق معه صفية السهيل عضو مجلس ا".  مدعومة إلسماع نفسها

 ).182" (ان قضية االقليات عموما لم تكن اولویة عليا عند السياسيين"
 

    نصوص دستوریة تتناول حقوق االقليات
 

تشكل المادة الثانية من الدستور أول نص ُیحار في تأویله حيث تعلن ان االسالم دین الدولة الرسمي ومصدر اساس 
 :یعللتشر

 
 " سالماللاالحكام الثابتة ال یجوز سن قانوٍن یتعارض مع أ ـ "
 

.  ان التشدید على الدین في الدستور ليس حالة فریدة واهمية االسالم النسبية سمة معهودة في معایير الشرق األوسط
السالم في القانون وقد استمر خالل شطر آبير من عملية اعداد الدستور النقاش حول الدور الذي ینبغي ان یلعبه ا
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ومن الواضح ان النص النهائي یثير قضایا امام االقليات . العراقي ، واي تفسير للشریعة سيكون هو التفسير السائد
محدَّد ) أ ( ولكن سریان مفعول هذه الفقرة .  غير المسلمة التي تواجه خطر أن ُتفَرض عليها امالءات دیانة اخرى

 :بشرطين الزمين أساسيين هما
 .ب ـ ال یجوز سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیموقراطية"

 ".ج ـ ال یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات االساسية الواردة في هذا الدستور
 

تفسير المادة الثانية من الدستور یعتمد ، بالطبع ، على المحكمة الدستوریة العليا في العراق ، باعتبارها الهيئة 
وُیالحظ ، على سبيل المثال ، ان المادة الثانية تنص على ان االسالم .  ت في أهم القضایا الدستوریةالقضائية التي تب

رها ان ولكن المقاربة التي تعتمدها هذه المحكمة یمكن بدو.  للتشریع" المصدر األساس"وليس " مصدر اساس"
 : من الدستور تنص على اآلتي92 فالمادة . تتحدَّد بترآيب المحكمة

د  وفقهاء القانون، ُیحدَّاالسالمي، في الفقه  تكون المحكمة االتحادیة العليا، من عدٍد من القضاة، وخبراءت "
 .  " ُیسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواببقانوٍنعددهم، وتنظم طریقة اختيارهم، وعمل المحكمة، 

 
 في القضاء تثبت آونها امكانية صعبة في آما سبقت االشارة اعاله فان امكانية وصول افراد من االقليات للعمل

 .االوضاع المضطربة التي یعيشها المجتمع المدني حاليا
 

 وفي حين تبقى هناك شكوك فيما یتعلق بالطریقة التي سيؤثر بها االسالم في التشریعات الوطنية في البلد فان البند 
 : نية بال لبسالثاني من المادة الثانية من الدستور یكفل حریة االقليات الدی

 
 یضمن آامل الحقوق الدینية آما ـ یضمن هذا الدستور الحفاظ على الهویة االسالمية لغالبية الشعب العراقي، ثانيًا"

 ". واالیزدیين، والصابئة المندائيينآالمسيحيين،لجميع االفراد في حریة العقيدة والممارسة الدینية، 
 

تور لحمایة حقوق االقليات المادة الرابعة ، التي تعترف بحق االقليات من الضمانات االخرى التي ینص عليها الدس
 الترآمانية واللغة السریانية اللغة"، وتنص على ان " باللغة األم آالترآمانية والسریانية واالرمنية"في تعليم ابنائها 

   ." فيها آثافًة سكانيةیشكلونلغتان رسميتان أخریان في الوحدات االداریة التي 
 

 :  على ضمانة اضافية ضد التمييز14تنص المادة 
 أو اللون أو الدین أو األصل متساوون أمام القانون دون تمييٍز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو العراقيون"

   ."االجتماعيالمذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو 
 

آما انها ال .   قائمة نهائية قاطعة وال تشمل التمييز على اساس اللغةولكن انتقادات وجهت الى هذه المادة ألنها تبدو
 .  ویمكن لهذا األمر ان یكون اشكاليا بحدة للمحرومين من الجنسية العراقية.  توفر حمایة لغير العراقيين

 
 نص ذو 14المادة " ان John Packer في اطار القانون الدولي جون باآر ول المحامي المختص بحقوق االنسانیق

، وأال في اطار القانون العراقي....جميعال....اهمية حاسمة ینبغي االرتقاء به الى مستوى المعایير الدولية ليشمل نطاقه
 .ویترتب على ذلك ادراج األسباب المحدَّدة اعاله).  183" (یكون قائمة نهائية

 
 :د الدستور االخرى آلها بتشعباتها الواسعة اهم النصوص المتعلقة باالقليات ، وهي تتميز عن موا16لعل المادة 

 
 ." ذلكلتحقيق الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة تكافؤ "
 

ألن هذه المادة ال تأتي على ذآر جماعة معينة وليست حصریة وبالتالي تسري على جميع نواحي الحياة العامة فانها 
ینبغي ان یكون مبدأ اساسيا فان " عدم التمييز"وفي حين ان .  الالت قانونية واسعة النطاقیمكن ان تنطوي على د

 .  یوفر طریقة تنفيذ عملية لترجمة ذلك الى واقع في الممارسة" تكافؤ الفرص"مبدأ 
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ات ، ولنساء وآما سبقت االشارة فان مشكلة غياب التمثيل في الحياة السياسية العراقية قضية شائكة بالنسبة لالقلي
فعلى سبيل .  ومما یؤسف له ان مواد معينة من الدستور آرست على ما یبدو هذا التهميش.  االقليات بصفة خاصة

، متسببة في مشكلة خاصة لالقليات ا في مجلس النواب لكل مئة الف شخص  مقعدا واحد47المثال ، تخصص المادة 
 .  الصغيرة أو المبعثرة جغرافيا

 
 : بأهمية بالغة لالقليات فهي تنص على اآلتي121مادة اخيرا تتسم ال

 
 آالترآمان، والكلدان المختلفة الحقوق االداریة والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات  یضمنهذا الدستور"

  ."بقانونم ذلك واآلشوریين، وسائر المكونات االخرى، وینظَّ
 

هذه المادة في صيغتها "وآما یالحظ الدآتور فالح عبد الجبار فان .  ولكن مرة اخرى یعتمد الكثير على تفسير القانون
ُستكَفل هذه الحقوق آيف ویبقى السؤال المتمثل في ). 184" (الحالية ال تقدم الكثير سوى اعالن فارغ عن حسن النية

 .  في الممارسة مطروحا ، فيما یعتقد ممثلون عن االقليات ان باالمكان تقویة هذه المادة
 
 هذه المواد في الوقت الذي توفر ضمانات هامة ، ُأخضعت للتمحيص والنقد القتصارها على ذآر جماعات دون ان

وتستطيع . فالتمثيل بوصفه اعترافا رسميا  في الدستور بعد سنوات من االضطهاد ، له اهميته عند االقليات.  اخرى
ذلك ان ذآر بعض االقليات ).  185( فعال في الدستور العدید منها ان تستشهد بعدد المرات التي وردت فيها اسماؤها

 .واغفال اخرى یفاقم االحساس بأن مكونات معينة ُتَعد من مواطني الدرجة الثانية في الدیموقراطية الجدیدة
 

 حقوق نساء االقليات
 

األرث  االطفال و من قانون االحوال الشخصية التي تعالج قضایا الزواج والطالق والنزاعات بشأن حضانة39المادة 
 :، تنص على ما یليوآل ما یتعلق بشؤون األسرة

 
العراقيون أحرار في االلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دیاناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وُینظم "

 ".ذلك بقانون
 

ولكن آثيرین .  ختلفة وتقاليدهاهذا نص یمكن ان یشكل حكما ایجابيا لحقوق االقليات حيث یحمي ثقافات الجماعات الم
 قالت رئيسة شبكة نساء 2005 وفي بيان وجِّه الى مجلس االمن الدولي عام .وة مجحفة بحق المرأةیعتقدون انه خط

العراق هناء ادور ورئيسة التحالف النسائي من اجل عراق دیموقراطي بسمة فخري ان الدستور بتسليمه السلطة الى 
وق االنسان العامة وحقوق وقبلية ودینية سيعزز الصور النمطية عن المرأة وینال من حقمؤسسات دینية وطائفية "

ـ ألن المآل الحقيقي " ضمانات" والدستور الجدید مضلِّل في الزعم بأن نصوصه عن حقوق االنسان انما هي .المرأة
 یقررون انها تتعارض مع للحقوق االساسية متروك للقرارات التي سيتخذها في المستقبل قضاة في الشریعة قد

 ".  تفسيرهم لالسالم وبالتالي فهي الغية وباطلة
 

، ان على الزوجة في بعض التأویالت االسالمية ان تخرج من بيت الزوجية مثلة التي توردها منظمات نسائيةمن اال
 بنات ال یتجاوزن سن بعد الطالق حتى إذا لم یكن لدیها مأوى آخر تلجأ اليه ، وان تأویالت اخرى تبيح الزواج من

ویمكن ان تخضع نساء االقليات المسلمة وغير المسلمة ألحكام ترتبط بتقاليد طوائفها التي آثيرا ما ).  186(التاسعة 
وتكمن الصعوبة في السماح لهذه الجماعات بتطبيق النظم الشرعية .  وجائرة) ابویة ( تكون تقاليد بطریارآية 

دها دون خوف ، وفي الوقت نفسه ضمان التزامها بالمعایير الدولية العامة مثل قرار المتعارف عليها وممارسة تقالي
 .   حول المرأة والسالم واألمن ، واالتفاقية الدولية لمناهضة آل اشكال التمييز ضد المرأة1325االمم المتحدة رقم 

 
 العالمي والتحالف النسائي من اجل  نظم مرآز العدالة2006ففي عام .  في السياق العراقي یتسم هذا بصعوبة خاصة

عراق دیموقراطي ـ وهما منظمتان غير حكوميتين ـ بطلب من قضاة المحكمة العليا العراقية ، دورتي تدریب للقضاة 
وبحسب المنظمتين فقد اصبح واضحا .  ومشارآين من المجتمع المدني حول حقوق المرأة في العراق والقانون الدولي
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لخاصة بمناهضة آل أشكال التمييز عليا لم یتلقوا إعدادا في مجال المعاهدات الدولية مثل االتفاقية اان قضاة المحكمة ال
 ).  187" (آانوا منقطعين عن التطورات التي حدثت في القانون الدولي خالل ربع القرن الماضي"، وانهم ضد المرأة

 
كال التمييز ضد المرأة من شأنه الغاء أي نصوص آما ابدى العراق تحفظا على االتفاقية الدولية لمناهضة آل اش

وما دام ).  188(قانونية تحمي حقوق المرأة فيما یتعلق باألسرة والزواج والقومية وغير ذلك من االحوال الشخصية 
وقد دعت منظمات نسویة االمم .  هذا التحفظ قائما فان الوضع القانوني للمرأة العراقية سيبقى وضعا بالغ الصعوبة

وعليها ان تستخدم قدراتها الكبيرة .  تقدیم مشورتها التقنية لضمان تقيد الدستور بهذه المعایير الدولية"متحدة الى ال
الشتراط التثقيف بالقانون المدني لكل القضاة الذین یخدمون في المحكمة العليا والتشجيع على تأهيل نساء للعمل 

 ).  189" (قاضيات في سائر انحاء البالد
 

فنحن نحتاج الى قانون احوال شخصية .  فيما یتعلق بحقوق المرأة جاء الدستور مخيبا للغایة: " صفية السهيلقالت
 والقائمة باعمال مدیر االنسان واضافت حنان رباني مسؤولة حقوق ". االسرة وقانون ال یضر بالمرأةلجميع افراد

 ان قانون االحوال الشخصية للمرأة هو: "عراق في عمانمكتب حقوق االنسان التابع لبعثة االمم المتحدة لمساعدة ال
ومن وجهة النظر هذه سيكون موضع ترحيب ان یتحقق قدر اآبر من التحدید فيما یتعلق ). 190" (مرآة المجتمع

ة الواردة في الماد" العراقيون" فان آلمة : هدفا لالنتقادات39 لغة المادة آما آانت. حقوق المرأة والدستور والقانونب
تعتمد صيغة جمع المذآر في العربية مؤدیة الى االفتراض بأنه في حالة الزیجات المختلطة تكون دیانة الرجل أو 

وطبقا لبعض تأویالت القرآن .  یضاف الى ذلك ان انفتاح المادة یخلق مشاآل في قضایا األرث.  مذهبه هي السائدة
اطفاُل والدین مسلمين الدیانة المسيحية ُیحرم االطفال من أي حق فان للذآر مثل حظ االنثيين وفي الحاالت التي یعتنق 

 .  في االرث
 

، الذي ُألغي لفتح 188ع قانون االحوال الشخصية رقم اخيرا بدت هذه المادة خطوة الى الوراء لدى مقارنتها م
ئزا للرجل ان یطلق ففي احكام القانون السابق لم یكن جا.  الطریق امام ادخال نصوص یتضمنها الدستور الجدید

آما منع ذلك القانون زواج َمْن هم دون سن الثامنة عشرة .  ثالث مرات" انِت طالق"زوجته بمجرد تكرار القول 
ونص .   حمایة قانونية واسعة للمرأة ، تشمل المرأة غير المسلمة188ومنح القانون .  فضال عن منع تعدد الزوجات

عموما آان القانون یعتبر من اآثر قوانين ).  حكم نادر في الشرق االوسط (القانون على مساواة المرأة في األرث
 .االحوال الشخصية تقدمًا في العالم العربي واالسالمي

 
رغم ان الدستور یجتاز االمتحان من نواحي عدة بوصفه من أآثر الخطوات ایجابية لالقليات وللعراقيين عموما منذ 

فقد أورث . زید لتطویرهه تحت مجهر مصالح االقليات ان باالمكان عمل الم فان من الواضح لدى تشریح2003عام 
رغم معاناتها مع ابناء وطنها العراقيين اآلخرین في زمن صدام ومنذ عام :  عند االقليات شعورا بالتمييز وخيبة األمل

ليس هناك : "امر ثامر علي وقال ع.ا التمتع به من الحمایة واألمان فان المستقبل قد ال یوفر لها ما یحق له2003
فالناس تشعر ان األمر .  تمييز فعلي في الدستور ولكن المواد المتعلقة بالحقوق والحریات تحتاج الى توسيع ومراجعة

 ).  191" (مقصود بسبب معاناتها الممضة
 

اق على تنوعه وال بد من معالجة هذه القضایا لكي یحافظ العر.  قصد فان هذا الشعور حقيقي جداعن قصد أو غير
 .   بالتساويالغني والعریق ویصبح دیموقراطية شاملة لكل مكوناته ینتفع افراد مجتمعه من ثروته النفطية الوفيرة
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 أسوأ من زمن صدام؟
 

مفاجئة ، وصادر " اختفاءات"آانت مكونات العراق المختلفة تعيش تحت نظام ارتكب اعمال ابادة وارهاب من خالل 
.  آما ُفرضت دیكتاتوریة نفسية.  لجماعات معينة ، بما في ذلك الحق األساسي في الهویة الشخصيةالحقوق االنسانية 

وقد تحدث اشخاص جرت مقابلتهم عن االحساس بكونهم تحت المراقبة الدائمة ویعيشون حالة مستمرة من التوتر 
 ).192(والخوف الدفين 

 
وآنا دائما مرصودین وتحت .   النظام یقطعون عليك الكهرباءإذا رفضَت االنتماء الى جماعة: "قال عامر ثامر علي

 ).  193" (آانت سایكولوجية شدیدة التعقيد وظل هذا معنا حتى اليوم.  المراقبة
 

لبرنامج حزب البعث شعرت بعض الجماعات بالتمّكن ، وآانت تحظى " الدآتاتوریة العلمانية"بالمقابل ، تحت ستار 
ى العيش حسب اختيارها ، حتى إذا أساءت الى آخرین مثل السماح للمسيحيين واالیزیدیين بالحمایة وتنال تشجيعا عل

 .  حصرا بتعاطي تجارة بيع المشروبات الروحية
 

آان صدام یحمي جميع : "، وهو محام موآَّل عن طالبي لجوء مندائيين في استرالياSimon Jeansقال سيمون جينز 
.   مَنَح المندائيين قطعة ارض مهمة على النهر في وسط بغداد.هذه الجماعات آان یعمل ـ  شراء  هكذا.االقليات

آان عليك ان تتعاون مع النظام لكي . ابهم المقدس الى اللغة العربيةومقابل ذلك آانوا یقدمون له الهدایا مثل ترجمة آت
 ).194" (تعيش

 
 فان 2004ابریل /ن الكرد ُنظمت في نيسانبحسب امين فرحان ججو، قائد تظاهرة ایزیدیة من اجل هویة متميزة ع

وهم قاموا بدور مشرِّف في الدفاع عن العراق خالل . ، وانهم مخلصون"ان االیزیدیين زهرة في بستان"ل صدام قا"
وثائق ُعثر عليها بعد الحرب  "ولكنه قال ان ".  الحرب االیرانية ، وآان العدید من افراد حمایة صدام من االیزیدیين

المخابرات في الموصل تدعو الى تدمير قرى ایزیدیة ، وتهجير سكانها وتزویجهم من عرب باالآراه في في مقر 
 ).  195" (محاولة لصهرهم

 
ئبا آان القانون غا: "وآما قال شخص قابلته جماعة حقوق االقليات الدولية.  حلت الفوضى منذ نهایة النظام القمعي

  وان طوائف آانت خاضعة في السابق الى".ن فالقانون غائب والفوضى سائدة، اما اآلواالستقرار مستتبا في السابق
 ".، تتصارع حاليا مع فكرة الحریة ، وعليها ان تحاول اآلن حمایة نفسها وتدعيمهااشكال صارمة من الرقابة الشدیدة

 
یعرفون آيف یطالبون والناس ال .  ان حقوق االنسان ال وجود لها في وعي العراقيين: "وآما قالت باسكال وردا

اننا بحاجة الى تغيير : "واضاف الدآتور ُحنين القدو).   196" (بحقوقهم ، وحتى إذا عرفوا فهم ال یقولون ذلك
 ".فالدآتاتوریة وفكرة منح الحقوق بوصفها مّنة راسختان في نفوسنا.  عقليتنا

 
 .ممزق بالحرب على طریق االستقرارتواجه اقليات العراق مهمة جسيمة من اجل االعتراف بها في وطنها ال
 وقال .ي وطنها ورفض االستسالم للترهيبوتستنهض هذه المهمة رغبة عارمة یعبر عنها ممثلو االقليات للبقاء ف

ى ابني، فهو قد ُیخَطف انا خائف عل: " باالعدام غيابيا في زمن صدام حسين عليهیونادم آنا ، الذي آان نفسه محكوما
 ).197" (ن نهرب بل علينا ان نقاوم وعلينا ان نبقى في دیارنا، لكننا لأو ُیقتل

 
 آفاق المستقبل

 
یتضح من األدلة المقدَّمة في هذا التقریر ان اقليات العراق تعيش اوضاعا مزریة تلقى تجاهال وعدم اآتراث 

 .  وهذه االوضاع آخذة في التردي باطراد.  بمعالجتها في العراق وعلى الساحة الدولية
 
النشاط المطلبي في الداخل والخارج من اجل تمثيل افضل واالعتراف :  اجه هذه االقليات اآلن خيارات محدودةتو

، أو الهرب وطلب اللجوء في لنضال من اجل منطقة ذات حكم ذاتي، أو ااجاتها الخاصة وحقوقها في العراقباحتي
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مان النسبي الذي یتوفر في محافظات اقليم مصر وایران وسوریا واالردن وبلدان ابعد منها أو البحث عن األ
 .  آردستان

 
 وفي حين یجادل البعض بأنه ال بد .مطالب المكونات الثالثة الكبرى، تبقى اقليات العراق مهمَّشة بين في هذه االثناء

تها تهدیدا أوال من معالجة الوضع األمني الحالي فان هذا قد یحدث بعد فوات االوان لالقليات ، التي ال تشكل غالبي
وهي لدیها رغبة قویة في إسماع صوتها ومحاسبة المسؤولين عن مآسي الماضي ،  لكنها ُتبدي احساسا . ألمن العراق

 .  عميقا باالرتياب في المكونات الكبرى ، وشعورا مستمرا باالقصاء المتعمَّد من العملية السياسية ، آما هو مبيَّن اعاله
 

للعراق على مستوى الحكومات وفي الهيئات الدولية فان هناك تجاهًال " حلول"یجاد وفي حين یستمر النقاش حول ا
وفي السيناریوهات المقبلة التي ترآز على انسحاب القوات متعددة الجنسيات أو . لتأثيرات هذه الحلول على االقليات

ن التهميش واالحتواء والصهر من خالل حاجات المكونات الثالثة الكبرى المحدَّدة اعاله تكون االقليات مهدَّدة بمزید م
والمشروع .  دفعها الى اعتناق مذاهب اخرى أو االنقراض نتيجة اعمال العنف التي تستهدفها وعمليات التهجير

المطروح للعراق آما یرد في الدستور الجدید یجيز اقامة اقاليم فيدرالية مثل االقليم القائم اآلن في آردستان العراق ـ 
ویشترط الدستور على االقاليم تقاسم عائدات النفط في عموم .  دینية/یة مستقلة ربما ُتقسَّم على اسس اثنيةمناطق ادار

تبعث على االرتياح ولكن فكرة تقسيم البلد الى ثالثة اقاليم ذات حكم ذاتي بين المكونات الثالثة الكبرى ال .  العراق
:  آرد لجأوا في مصر قال ابو علي ، وهو آردي فيلي وفي معرض الحدیث مع عراقيين عرب و.لدى االقليات

 ).198" (كانا آمنا هناك بعد اآلنتستطيع االنتقال الى ما ُیقَتَطع لك من اوصال العراق ، ولكني اشك في ان نجد م"
ة في آاملمغایرة دینيا أو اثنيا أو لغویا بموجب القانون إال بضمان حقوق االقليات " اخرى"وال یمكن حمایة جماعات 
 وحتى إذا حدث هذا سيستمر التمييز وآثار المعاناة السابقة والشك بين االفراد والمكونات .آل وحدة اقليمية فرعية

 .  المختلفة
 

بوش الفكرة الرادیكالية المتمثلة في تقسيم العراق في النهایة الى ثالثة بلدان للعرب السنة . استبعد جورج دبليو
فالتقسيم سيكون بالتأآيد من اسوأ المآالت .   ان الرئيس جالل طالباني ال یؤید الفكرةوالعرب الشيعة والكرد ، آما

بالنسبة لالقليات حيث من الجائز ان یزیدها تشتتا ویؤدي الى صهرها بوتائر اسرع ، أو یطلق موجة اخرى من 
مة العنف الطائفي ومجبرة أو وهي ستجد نفسها غارقة اعمق في دوا.  التطهير العرقي لن تتحملها بعض هذه االقليات

وليس من حل من هذه الحلول ینطوي على مراعاة لحقوق االقليات ، وال أي منها یقدم .  مكرهة على مغادرة البلد
 .  تسویة لقضية آرآوك تكون مقبولة للجميع

 
قلية اآلشوریة في فيما تطالب اال) 199" (لالقليات في سهل نينوى"دعا مجلس االقليات العراقية الى اقامة منطقة 

وآال الفكرتين جائزتان بموجب الدستور . یة آشوریة تضم االقليات الصغرىالعراق والخارج باقامة منطقة ادار
 وإذا حدث .د لوقف نزوح االقليات من العراقالعراقي ، والبعض یعتقد ان اقامة مثل هذه المناطق هي الطریق الوحي

 .  االقليات التي تقطن مثل هذه المنطقةهذا سيتعين توفير الحمایة لحقوق سائر 
 

وفي حين یبقى األمن قضية قائمة ، لها أسبقية على تنفيذ أي من هذه الحلول، فان هناك دورا تضطلع به المنظمات 
 .  غير الحكومية والدولية والحكومة العراقية وحكومة اقليم آردستان وممثلو االقليات أنفسهم

 
القرار بما ارُتكب في الماضي والحاضر من انتهاآات ضد حقوق االنسان واتخاذ حين یستقر الوضع ال بد من ا

وفي هذه االثناء یتعين ان ُتستحَدث آليات لحمایة االقليات ومشارآتها على .  اجراءات النهائها وتعویض الضحایا
ر الدعم المالي واألمن ویجب توفي.  المستوى المحلي والوطني والدولي وان تتولى تطبيقها هيئات خاضعة للمحاسبة

والتوعية لالقليات في اعتماد هذه االليات بوصفها حقا لها ، ال سيما عند السفر من شمال العراق الى بغداد ، إذا آان 
 .  هذا من مقتضيات المشارآة

 
بد ان یأتي عاجال ایا تكن الحلول المقتَرحة على المدى القریب أو البعيد فان االلتزام بحقوق االقليات وحقوق المرأة ال 

ومن القضایا ذات االولویة العليا حمایة االقليات وتشجيعها على .  ال آجال ، وان یتبدى على آل مستویات المجتمع
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وفي االوضاع الحالية التي یواجهها العراقيون فان .  االحتقاظ بموقعها في حياة العراق االجتماعية والثقافية والسياسية
 .  وشدید االلحاحهذه مهمة بالغة الصعوبة

 
.  تشهد المقابالت مع ممثلي االقليات على انهم اناس لدیهم احساس عميق بتاریخهم القدیم وتقاليدهم الثقافية العریقة

ومن الضروري .  وإزاء صهر اقليات العراق ونزوحها وانقراضها فان الخطر یهدد هذا التاریخ الغني والمتنوع ایضا
قليات وابداء مراعاة وافية لها والتشاور معها بشأن دورها الالحق في العراق الجدید إذا تقدیم حمایة فوریة لهذه اال
 . ُأرید الصواتها أال تضيع
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   توصيات
 الى القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية

اعتراف القوة متعددة الجنسيات في العراق والحكومة العراقية باالضطهاد الذي یستهدف اقليات العراق  •
وآمسألة ذات طابع ملح عليهما التشاور مع ممثلي االقليات لتنفيذ سياسات من اجل .  وبانكشافها على نحو خاص
 . حمایة هذه االقليات وطمأنتها

 االقليات بقوى األمن أو التزام القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية بمواجهة التجاوزات التي تستهدف •
 .  تداءات التي ُترتكب ضد االقليات علنا، وادانة االعبأي تشكيل آخر

ان تعيد القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية ترآيز جهودهما األمنية لحمایة المدنيين وبخاصة منع  •
 .  الهجمات الطائفية ، بما فيها اعتداءات الميليشيات المرتبطة بوزارة الداخلية

 
 الى الحكومة العراقية

ية التزامها بموجب القانون الدولي لحمایة االقليات الدینية واالثنية واللغویة على آل ان تنفذ الحكومة العراق •
 .مستویات الحكم ، بما في ذلك االدارات االقليمية والمحلية

ان تشجع الحكومة العراقية مشارآة االقليات في الحياة العامة وخاصة في السلطتين التنفيذیة والقضائية  •
 .ة للقانونالمطبقفضال عن األجهزة 

اعادة النظر في القانون االنتخابي التخاذ اجراءات من شأنها تشجيع مشارآة االقليات في االنتخابات وضمان  •
تمثيلها في مجلس النواب وغيره من الهيئات التمثيلية االساسية بمستوى یتناسب على اقل تقدیر مع حجمها من 

 .  السكان
، لمراقبة وتحري ما ُیرتكب من انتهاآات ضد لدستور العراقيلة آما ینص عليه اتشكيل هيئة عامة مستق •

  بصورة وان تقوم هذه الهيئة بنشر تقاریر وتوصيات.االخرى ضد االقلياتحقوق االنسان وغيرها من التعدیات 
 .  منتظمة

ان تراجع الحكومة العراقية ما صدر في عهد صدام حسين من تشریعات تمارس التمييز ضد االقليات ومنها  •
 .   ألنها تنتهك حقوق البهائيين المدنية في العراق105القانون رقم 

 :االتفاق على ان تعدیالت الدستور تهدف الى زیادة الحمایة لالقليات ، بما في ذلك •
 .  ـ سریان االحكام الخاصة بحمایة االقليات على جميع الشرائح وسائر االقليات ، وليس االقتصار على بعضها1
 .   التي تتعامل مع حظر التمييز تعریفا غير محدَّد للتمييز14لمادة  ـ ان تتضمن ا2
 ـ ان ینص الدستور على ان المعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق ـ وخاصة المعاهدات الخاصة بقانون حقوق 3

 .  لتزاماتاالنسان ـ معاهدات ملِزمة في العراق وان تكون التشریعات والسياسات الوطنية منسجمة مع هذه اال
، ومنها قوانين  العرف أو احكام الشرع في العراق ـ ان ینص الدستور على انه لدى تطبيق النظم القائمة على4

، یتعين ان تكون هذه القوانين متوافقة مع المعایير الدولية لحقوق  من الدستور41االحوال الشخصية بموجب المادة 
 .المرأة وحقوق االنسان

 العراقية على الفور تحفظاتها على االتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ان تسحب الحكومة* 
 . وان تضمن شمول نساء االقليات بما توفره من حمایة

 
 الى جيران العراق والمجتمع الدولي

 الدعم الى ان تتخذ الدول المجاورة للعراق خطوات فوریة لمنع وصول المساعدات المالية وغيرها من اشكال •
 .جماعات الميليشيات المسؤولة عن اعتداءات طائفية في العراق

 1951ان تنفذ جميع الدول ـ سواء أآانت دول المنطقة أو غيرها ـ التزاماتها بموجب اتفاقية اللجوء لعام  •
 .  وتوفر مالذا آمنا لالجئين الهاربين من االضطهاد

يون بالمبدأ القانوني الدولي الذي یمنع اعادة االشخاص الى بلدان ان تلتزم سائر الدول التي یلجأ اليها العراق •
 .تكون حياتهم أو حریتهم مهدَّدة فيها

ان تستمر بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة في  •
التي ترید اعادة طالبي اللجوء على قضایا مراقبة الوضع في مناطق حكومة اقليم آردستان واطالع الحكومات 

 .  الوضع األمني واي مخاطر محتملة تهدد العائدین
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أن تشارك الدول الواقعة خارج المنطقة ـ بما فيها اوروبا واميرآا الشمالية ـ في تنفيذ برامج اختياریة العادة  •
حاضر على آاهل دول الجوار أو دول في توطين افراد الجماعات العراقية المكشوفة،  فان العبء یقع في الوقت ال

، ال سيما الوالیات المتحدة وبریطانيا ، بسخاء تلبية  وینبغي ان ُیسهم المجتمع الدولي. المنطقة بصورة غير متناسبة
 .لنداء مفوضية الالجئين لتوفير الموارد المالية لبرامج مساعدة الالجئين العراقيين
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 1الملحق رقم 
 ارجية االميرآيةرسالة الى وزیرة الخ

 
 آونغرس الوالیات المتحدة 

                                              مجلس النواب 
 20515. سي. واشنطن دي

 2006 أآتوبر 19
 

 ایشو . آنا جي:  من
 المنطقة الرابعة عشرة 

 والیة آاليفورنيا
 
 سعادة وزیرة الخارجية آوندوليزا رایس: الى

 يرآيةوزارة الخارجية االم
 2201شارع سي 

 20520. سي. دبليو واشنطن دي. ان
 

 عزیزتي الوزیرة رایس
 .اآتب للتعبير عن قلقي البالغ بشأن تصاعد االزمات التي تواجه السكان المسيحيين في العراق

العراقية قد فأنا ما زلُت اتلقى الكثير من التقاریر المقلقة بأن تلبية الحاجات التنمویة االساسية للطوائف المسيحية 
واآدت التقاریر .   تعرقلت بسبب سوء تخصيص الموارد المالية على االرض في العراق وانعدام األمن عموما

االعالمية األخيرة ان المسيحيين العراقيين آانوا خالل السنوات الثالث التي مضت منذ سقوط نظام صدام حسين ، 
وهذا اتجاه یبعث .   آالف المسيحيين من سكان العراق االصليينهدفا رئيسيا لعنف المتطرفين مؤدیا الى نزوح مئات

على القلق البالغ ، وما لم ُیتَّخذ اجراء اآلن لتلبية الحاجات الملحة لهذه الجماعات فان من المرجح ان نشهد انتهاء 
 .  وجود المسيحيين تماما في العراق وهم الذي عاشوا في المنطقة منذ الفي عام

 
 حاول مجلس النواب معالجة هذه الهواجس بموافقته باالجماع على تعدیل اقترحُته على قانون 2005یوليو /في تموز

والتعدیل الذي اقترحُته یدعو وزارة الخارجية وسائر .  2007 ـ 2006تخویل العالقات الخارجية للسنة المالية 
 ومنذ اقرار .مسيحية المحلية في العراقائف الالجهات االميرآية ذات العالقة الى ایالء اهتمام خاص بحاجات الطو

، في الوقت الذي ما زلُت اتلقى تقاریر عن ى تحقيق تقدم لتمكين هذه الجماعةالتعدیل لم ألمس أدلة ُتذَآر تشير ال
استهداف المسيحيين العراقيين بعمليات خطف وتفجير واغتيال وغيرها من األعمال الشنيعة االخرى بسبب ممارسة 

 .   ية ومعتقداتهمشعائرهم الدین
 

، ال بد ستدامة تماما أن تتحقق في العراقوإذا ُأرید لدیموقراطية عاملة وم. صية بالغة عنديان لهذه القضية أهمية شخ
وأنا أطلب منكم تقدیم ما یستجد في .  من الدفاع عن الحقوق االساسية لسائر االقليات وتلبية احتياجاتها ، وضمان أمنها

، واتمنى عليكم ان تعبئوا آل مواردآم بما ين المهددینية لتلبية حاجات السكان المسيحيين العراقيجهود وزارة الخارج
یكفل لسائر األفراد في العراق ، بصرف النظر عن االنتماء المذهبي أو االثني ، تزویدهم بالوسائل الالزمة للنجاح 

 .  في بناء دیموقراطية عاملة ومستدامة بالكامل
 

 .  ، وبانتظار ردآم في الوقت المناسباهتمامكم بهذه القضية الحرجةعلى مع الشكر 
 

 المخلصة
 ایشو. آنا جي

 عضو الكونغرس



 47

 2الملحق رقم 
 تحفظ العراق على االتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة

 
) ز ( و) و ( اق ملَزمة بأحكام الفقرتين ـ ان الموافقة على هذه االتفاقية واالنضمام اليها ال یعني ان جمهوریة العر1

 وان التحفظ عن هذه المادة األخيرة ال . من االتفاقية16 المادة التاسعة و المادة  من2 و 1من المادة الثانية والفقرتين 
 یضمن تحقيق توازن عادل ینال من احكام الشریعة االسالمية التي تمنح المرأة حقوقا مساویة لحقوق زوجها بما

، ذات العالقة بمبدأ التحكيم الدولي في  من هذه االتفاقية29 من المادة 1آما یسجل العراق تحفظه على الفقرة . همابين
 .تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها

  الموافقة علي االتفاقية الیعني االعتراف والدخول في عالقات مع اسرائيل-2
 

 ضة جميع اشكال التمييز ضد المرأةالمواد ذات العالقة في االتفاقية الدولية لمناه
 

 المادة الثانية
و ـ اتخاذ آل االجراءات المناسبة ، بما في ذلك التشریع لتعدیل أو الغاء قوانين وانظمة واعراف وممارسة قائمة 

 . تشكل تمييزا ضد المرأة
 .ز ـ الغاء سائر االحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة

 9المادة 
وتضمن الدول .  ح الدول للمرأة حقوقا متساویة مع الرجل في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو االحتفاظ بهاتمن

على األخص ان زواجها من أجنبي أو تغيير الزوج جنسيته خالل الزواج ال یغير تلقائيا جنسية الزوجة او یجعلها بال 
 .  جنسية أو یفرض عليها جنسية الزوج

 . للمرأة حقوقا متساویة مع الرجل فيما یتعلق بجنسية اطفالهما ـ تمنح الدول2
 16المادة 

تتخذ الدول آل االجراءات المناسبة لرفع التمييز عن المرأة في جميع القضایا المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية 
 :وبخاصة ان تضمن على اساس المساواة بين الرجل والمرأة

 .أ ـ الحق نفسه في الزواج
 .ـ الحق نفسه في اختيار الزوج بحریة والزواج فقط بموافقتها الحرة والتامةب 

 .ج ـ الحقوق والمسؤوليات نفسها خالل الزواج وعند فسخه
د ـ حقوق الوالدین ومسؤولياتهم نفسها بصرف النظر على وضعهما إزاء العالقة الزوجية ، وذلك في القضایا المتعلقة 

 .  ت تكون مصالح االطفال موضع االهتمام األولبأطفالهما ، وفي جميع الحاال
هـ ـ الحقوق نفسها في اتخاذ القرار بحریة ومسؤولية لتحدید عدد اطفالهما والفترة الفاصلة بين انجابهم ، وفي امكانية 

 .  الحصول على المعلومات والتعليم والوسائل التي تمكنها من ممارسة هذه الحقوق
سها فيما یتعلق بحضانة االطفال ورعایتهم والوصایة عليهم وتبنيهم ، أو مؤسسات مماثلة و ـ  الحقوق والمسؤوليات نف

وفي آل الحاالت تكون مصالح االطفال موضع االهتمام .  حيث تكون هذه المفاهيم موجودة في  التشریع الوطني
 .  األول

 .ق اختيار اسم العائلة والمهنة والوظيفةز ـ الحقوق الشخصية نفسها التي یتمتع بها الزوج والزوجة ، بما في ذلك ح
ح ـ حقوق متساویة للزوجين فيما یتعلق بحيازة ملكية واقتنائها وادارتها والتمتع بها والتصرف بها ، أآانت مجانية أو 

 .  مقابل اعتبار ذي ثمن
 لتحدید سن ادنى للزواج ،  ـ خطبة الطفل وزواجه ال تكون نافذة قانونيا ، وُیتخذ آل ما یلزم ، بما في ذلك التشریع2

 .وجعل تسجيل الزیجات في مكتب تسجيل الزاميا
 29المادة 

أي نزاع بين دولتين أو أآثر بشأن تفسير االتفاقية الحالية أو تطبيقها ال تجري تسویته بالتفاوض ، ُیحال الى التحكيم 
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 . ألي من هذه االطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب ُیقدَّم حسب النظام األساسي للمحكمة
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 همة بقسطناالمسا
األفراد في على سخاء المؤسسات وMinority Rights Group (MRG)تعتمد جماعة حقوق االقليات الدولية 

في مشاریعنا مع االقليات والسكان  وتسهم آل التبرعات التي نتلقاها مساهمة مباشرة .دعمهم لمواصلة عملنا
 .األصليين

 
قاریرنا حيث یتسلم المشترآون تقاریر منتظمة من جماعة حقوق من الطرق المجدیة لدعمنا ، االشتراك في سلسلة ت

 عنوان یمكن شراؤها من فهرست 100آما ان لدینا آتبا تربو على .  االقليات الدولية ومراجعتنا السنویة ایضا
یضاف الى ذلك ان مطبوعات جماعة حقوق االقليات الدولية متوفرة لمنظمات .   مطبوعاتنا وموقعنا االلكتروني

 .  القليات والشعوب األصلية عن طریق مكتبتناا
 

ونقدم .  تقدم مطبوعاتنا الفریدة معلومات مدروسة ودقيقة ومهمة عن حقوق االقليات واألقوام االصلية في انحاء العالم
وتشتمل موادنا التدریبية المتخصصة على توجيهات اساسية .  تحليالت نقدیة ومنظورات جدیدة للقضایا الدولية

.  ظمات غير الحكومية وغيرها بشأن حقوق االنسان والوثائق الدولية وامكانية الوصول الى الهيئات الدوليةللمن
 .وُترِجم العدید من مطبوعات جماعة حقوق االقليات الدولية الى عدة لغات

 
رجوآم ان تزوروا إذا آنتم ترغبون في معرفة المزید عن جماعة حقوق االقليات الدولية وآيفية دعمنا والعمل معنا ن

 موقعنا االلكتروني
www.minorityrights.orgأو االتصال بمكتبنا في لندن        . 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:صهر ونزوح واستئصال 2003قليات في العراق منذ عام جماعات األ   
 

، تم استهداف السكان 2003منذ قيام قوات التحالف بقيادة الوالیات المتحدة بانهاء حكم حزب البعث لصدام حسين عام 
فصهرهم ونزوحهم . بالنسبة القليات العراق، فان تبعات الحرب آانت جسيمة. المدنيين بالعراق لعنف متصاعد

قد یختفي من - الكثير منها آان حاضرا في العراق الالف السنين-واستئصالهم من العراق یعني ان بعض المجتمعات
.المنطقة بصورة نهائية  

 
ائل المتحاربة، اصبحت اقليات العراق اهدافا للعنف شامل القتل والخطف والتعذیب واالغتصاب محاصرة بين الفص

استمر التمييز واالستبعاد من المشارآة . تعرضت المباني الدینية ومقار االعمال والمنازل للتدمير. والمضایقة
مظهر من حكم صدام -السياسية  

 
.ة في العراق اليوم في ظل عمليات الدمقراطة البازغ-حسين  

، ویقدم التماس عاجل للحكومة العراقية 2003یضع هذا التقریر في مصطلحات واضحة محنة اقليات العراق بعد 
.والمجتمع الدولي التخاذ الالزم لحمایة الجماعات المستضعفة او المخاطرة باختفائهم من اوطانهم القدیمة لالبد  

العمل لتأمين حقوق االقليات 
 والسكان االصليين


