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تحالف األقليات العراقية
إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
مجلس النواب
الحدود الداخلية ال ُمتنازع عليها
ِختان اإلناث
عنف قائم على أساس نوع الجنس
حكومة العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش
مركز رصد النزوح الداخلي
األشخاص النازحين داخليًا
معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
منظمة األقليات العراقية
شبكة المعلومات اإلقليمية المتكاملة
الحزب الديمقراطي الكردستاني
حكومة إقليم كردستان
مزدوجون جنسيًا
النساء ال ِمثليات  ،Lesbianالرجال ال ِمثليين  ، Gayال
َ
المتحولون جنسيًا  ، Transgenderوثنائيو الجنس Intersex
مجموعة حقوق اإلنسان المندائية
المجموعة الدولية لحقوق األقليات
وزارة الهجرة والمهجرين
وزارة الخارجية
وزارة الداخلية
منظمة غير حكومية
مكتب رئيس الوزراء
حزب اإلتحاد الوطني الكردستاني
نحل)
مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
األمم المتحدة
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
(مكتب) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لجنة الحريات الدينية الدولية األمريكية
دوالر أمركي
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رالص وتنئاذي و
إن التحديات في العراق في سبيل بناء أمن ،وإستقرار ،ودولة قومية تقوم على سيادة القانون هي عديدة
ومعقدة .إن األمثلة الحديثة تكشف عن تراجع العنف بشكل عام وعن تق ُّدم ملحوظ ،وإن كان محدودًا ،في
التصدي للجرائم التي الحقها نظام البعث بال ُسكان من األقليات في البالد .إن هذا التح ُّسن في األوضاع يُشير
إلى قوة تاريخ التنوع ال ِعرقي -الديني في العراق ،ولكنها تُبيِّن أيضًا الوتيرة البطيئة والمتفاوتة لإلصالحات
الجا ّدة لحماية وصون السكان من األقليات.
ال تزال األقليات ال ِعرقية والدينية في العراق ،جنبًا إلى جنب مع غيرها من الفئات السكانية الضعيفة ،تواجه
مخاط َر غير متكافئة على الحياة ،والتراث الثقافي ،والممتلكات .بما ان التركيز ال َدولي قد تح ّول بعيدًا عن
ِ
العراق بإتجاه مناطق أزمات أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فمن المهم التأكيد على أنه ،رغم
االنخفاض العام في العنف والتق ُّدم ال ُم ِهم في إعادة إندماج ودعم بعض مجتمعات األقليات ،فإن األقليات
وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة ال تزال أهدافًا للتهديدات والعنف على أساس الدين ،إفتراض وجود
عقيدة معيَّنة ،إفتراض وجود ميول جنسية .نتيجة لذلك ،يواصل أفراد مجتمعات األقليات والفئات السكانية
الضعيفة األخرى الفرار من البالد بحثًا عن األمان والحماية.
إن سكان العراق يبقون في الوقت الحاضر متنوعين بصورة مميَّزة دينيًا و ِعرقيًا .مع ذلك تستمر أعداد
األقليات الدينية -ال ِعرقية المتبقية في البالد باإلنخفاض من خالل الهجرة والفرار حيث تتسامح الحكومة مع
اإلنتهاكات ال ُممنهَجة والصارخة للحريات الدينية وحقوق اإلنسان .من المالحظ ان الحكومة المركزية
مكاسب في تحسين أوضاع األقليات ال ِعرقية والدينية ،بما في ذلك زيادة
وحكومة إقليم كوردستان قد حققتا
َ
الحماية للكنائس المسيحية والمظاهر العلنية في التضامن مع المجتمع المسيحي؛ بذل الجهود إلعادة الجنسية
للكورد الفيلية؛ والتصريحات العلنية حول أهمية حماية التنوع الديني وال ِعرقي في العراق.
في حين سجَّلت هذه الجهود تح ُّسنًا منذ عامي  3114و  ،3101فإن التح ِّديات الحرجة باقية .ال تزال الحكومة
مكونات األقليات وغيرها من الفئات
المركزية لم تضع إصالحات منهجية لمكافحة التمييز وحماية حقوق ِّ
السكانية الضعيفة؛ ال تزال مسائلة مرتكبي أعمال العنف ال ُمسته ِدف بعيدة المنال؛ وقيام أفراد مجتمع األقليات
باإلبالغ عن إنتهاكات مستمرة لحقوقهم على أيدي أعوان كل من الحكومة المركزية وحكومة إقليمية
كوردستان .إن معاملة األقليات الدينية -ال ِعرقية وغيرها من الفئات الضعيفة قد دفعت اللجنة األمريكية
للحريات الدينية الدولية ألن توصي بتصنيف العراق "دولة تثير قلقًا خاصًا" بموجب القانون األمريكي
1
للحريات الدينية الدولية في عام .3103
كانت األقليات في العراق ،قبل عام  ،3112تُش ّكل ما يصل الى  ٪05من سكان العراق .على الرغم من ان
لحساب عدد سكان العراق ونتيجة لعقود من قمع
هذه األرقام غير دقيقة نظرًا لعدم وجود أي جهد منهجي ِ
الحكومة لبعض الفئات في إطار نظام البعث ،فإن التقديرات تُشير الى إنخفاض أعداد أفراد مجتمعات األقليات
في العراق على األقل الى النصف في الوقت الحاضر.
1

التقرير السنوي للجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية لسنة  4 ،2102آذار  .2102متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf.
رغم أن اللجنة األمريكية للحريات الدينية  USCIRFأوصت بهذه التسمية ،فلم يتم إدراج العراق حاليا كدولة تثير قلقا خاصا.
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على الرغم من تحسُّن األوضاع األمنية ،تستمر األقليات والفئات السكانية الضعيفة في مغادرة العراق بسبب
جملة أمور منها ،الوضع السياسي واألمني الغير ُمستقِر ،العنف ال ُمسته ِدف على أساس التحيُّز ال ِعرقي،
اإلثني ،الديني أو نوع الجنس ،التمييز القائم على اساس ُحكم القانون و ُحكم الواقع ،وعدم وجود دعم مؤسسي
وحماية في معظم المستويات الحكومية .على الرغم من إستجابة الدول التي تقوم بإستقبال الالجئين من
األقليات العراقية لهذه التحركات من قبل المواطنين والعائالت ،فإنها تتطلب فه ًما أفضل للوضع المعيشي في
البالد ،والسياق الثقافي والتاريخي ،والخيارات القانونية والذاتية الواقعية المتاحة لألقليات والفئات السكانية
الضعيفة في العراق من أجل إجراء تقييم أفضل لطلبات الحماية .
إن هذا التقرير هو نتيجة جهود بحثية وتوثيقية تسعى لتحديد ووصف الحالة الراهنة والتحديات المتواصلة
التي تواجهها األقليات العراقية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة .يُقدِّم هذا التقرير لمحة عامة عن
الظروف الراهنة التي تواجه مجتمعات األقليات والفئات السكانية الضعيفة داخل العراق ،وكذلك يُقدِّم
معلومات مفيدة عن اإلطار القانوني والتنظيمي في العراق من حيث صلته بالوثائق الخاصة بالمواطنة،
والجنسية ،والهوية.
يُقدِّم هذا التقرير ،على وجه التحديد ،وصفًا للخلفية التاريخية والخصائص الثقافية والدينية لستة عشر فئة
سكانية ومجتمع ،ويشرح ويُفصِّ ل التحسن في األوضاع والتحديات ال ُمعيّنة التي تؤثر على الفئات السكانية
الضعيفة حاليًا .في حين شهدت بعض مجتمعات األقليات تحسنًا في وضعهم وأعربوا عن تفاؤل حذر بشأن
المستقبل ،فقد خش َي البعض اآلخر من اإلنقراض ال ُكلي لتاريخهم الديني ،واللغوي ،والثقافي بسبب إستمرار
االضطهاد .بصورة أشمل ،لقد أوردَت مجتمعات األقليات وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة إستمرار
إنعدام اآلليات ال ُمجدية لحماية أعضائها من العنف ال ُمسته ِدف؛ تمييز منهجي في القانون والممارسة؛ قيود
عملية على ممارسة الحقوق السياسية ،المدنية ،االجتماعية ،الثقافية ،واإلقتصادية؛ وتحديات أمام الحصول
على وثائق الهوية وإستخدامها.
في حين ان الغالبية العظمى من المجموعات التي تم بحثها في هذا التقرير هي مكونات دينية أو ِعرقية فإن
هذا التقرير يبحث أيضًا في حاالت مواطنين ليسوا مكونات عرقية -دينية .مثل (الذين يبدون) بأنهم أشخاص
مزدوجون جنسيًا ،متحولون جنسيًا ،وثنائيو الجنس ،وأشخاص يكون طريقة لبسهم
ِمثليياتِ ،مثليين،
َ
وتصرفاتهم ال تتفق مع القواعد التقليدية للجنسين .إنوميهدوافقتنونوافدافيواحقوقواإلنستنواليقتىحوأنويكونو
همومكونت وألقيا .و
األشختصومنومجتمع و و LGBTIوأاواألشختصوافغاىومتالئمانومعوصئت ونوعوجنسهمو
ِّ
عتوحتف وافسكتنو
بد والا وعنوذفك،ويسيىوهذاوافتقىيىوافىودراس واضع ومكونت واأللقيات وافيوىلقا واافدينا واأي او
اآلرىينوافذينومنواف ُمحت َملوأنويطيبواوافيجوءوفيوافخترجوفيوإطتروآفات وافحمتي وافدافا .
إن الفئات السكانية التي تم بحثها مرتّبة حسب األبجدية اإلنكليزية ،وتشمل:
 البهائيون
 البدو
 العراقيون السود
 الشركس
 المسيحيون (اآلشوريون ،الكلدانيون ،األرمن ،وغيرهم)
 الكورد الفيلية
 اليهود
 الكاكائية
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المزدوجون جنسيَا
أفراد من مجتمع ) (LGBTIوهم :النساء ال ِمثليات  ،Lesbianالرجال ال ِمثليين ، Gay
َ
 ،Bisexualالمتحولون جنسيًا  ، Transgenderوثنائيو الجنس Intersex
الصابئة المندائيون،
الالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في العراق
الغجر
الشبك
التركمان
النساء (بمالمح مح َّددة أو في ظروف مح َّددة).
االيزيديون

إن هذا التقرير يهتم بحالة العديد من الفئات السكانية الضعيفة في العراق ويَشمل ولكنه ال يقتصر على
االقليات الدينية-العرقية .رغم ذلك ،فإن هذا التقرير ليس شامالً ،وال ينطوي كذلك على أي تسلسل هرمي في
ترتيب تقديم المعلومات .في الواقع ،إن المجتمعات التي تم دراستها هنا تشمل تلك الفئات التي تم تحديدها
بموجب اإلطار القانوني العراقي ،الذي يعترف ببعض مجتمعات األقليات التقليدية داخل الدولة 2،فضالً عن
غيرهم من الفئات الضعيفة التي حددها المجتمع الدولي والمجتمع المدني العراقي والذين يواجهون تميي ًزا في
ممارسة حقوقهم إما بحكم القانون أو بحكم الواقع ،أو إضطهاد من قبل جهات حكومية أو غير حكومية فاعلة
بنا ًءا على ُشبهَة وجود خصائص معينة كال ِعرق ،الدين ،المعتقد السياسي ،الميول الجنسية ،أو غيرها من
عت،و
الخصائص .هنتكوأفىادوامجتميت وعديدةوأرى وفمويتموتنتافهتوفيوهذاوافتقىيىواافتيولقدوتتطيبوحمتي وأي ا
اإنوعدموإدراجهتوهنتوينبغيوأنوالويكونوفهوأيوتأثاىوعيىوشىعا ومطتفبهموافقاتوفقتنونوافحمتي وافدافا .و
لقد تم إعداد هذا التقرير لجمهور واسع ،ولكنه يسعى بصورة خاصة إلى تزويد المعلومات ودعم تقييم طلبات
اللجوء في الدول التي يتقدم فيها العراقيون للحصول على الحماية ،وإستكمال المصادر األخرى ،بما في ذلك
المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،3 UNHCRوتقارير
البلد األصلي ،وغيرها من المصادر .بتفىغمومنوأنوافحعترةواافدينواافساتقوافتتريخيوفيوافيىاقويؤطِّوىانو
اضع واأللقيات واافمجموعت وافعيائ واألرى وافاوم ،وفإن وافمييومت وافمقدوم وهنت و ُمقتصىة وعيى وتزايدو
افمييومت وفغىضوميتفج وطيبت وافيجوء وفيوافخترج،وافاسوافمقصودومنهتوتقديموتحيالوتأريخيوأاوثقتفيو
فياللقت ومحدودةوبانوافئات وافمنوع وفيشيبوافيىالقي.

و
افطباي وافسكتنا وفيوافيىاق
و
منوافمهموأنونؤكدواببستط وبأنهوفاسوهنتكوأيوأرلقتموموثوقوبهتوحولوطباي وافيىاقوافسكتنا  .إن التحديات
المستمرة مع العنف ،الهجرة الداخلية ،الهجرة الى الخارج ،عدم قدرة الحكومة ،وتسييس الهوية تجعل من
2

إن دليل العراق لسنة  6391قد حدد "المجتمع االسرائيلي "،العرب ،الكرد ،التركمان ،المسلمون ،المسيحيون ،البهائيون ،االيزيديون ،والصابئة
المندائيون ،بانهم مكونات عراقية .لقد وضع نظام البعث مكونات العراق في ترتيب هرمي .على الرغم من عدم وجود نظام ترتيب أو عملية رسمية
لتحديد الهوية حسب اإلطار القانوني الحالي في العراق ،فإن التصورات المشتركة تركز على "المكونات الرسمية ".إن التمييز بين مكونات األقليات
"الرسمية" و "غير الرسمية" تتماشى إلى حد كبير مع توزيع حصص المقاعد االنتخابية (الكوتا) .بالنسبة للمكونات التي ليس لها مقاعد كوتا ،مثل
العراقيي ن السود ،فقد يتطلب األمر إعتراف قانوني بالحصول على مجموعة من الحقوق والحمايات.
3
أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين الخاصة بتقييم إحتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء في العراق 10 ،آيار .HCR/EG/IRQ/12/03 ،2102
(من اآلن فصاعدا هي المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)
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عملية جمع البيانات الموثوقة عن الطبيعة السكانية للعديد من مجتمعات األقليات مستحيلة تقريبًا في هذا
الوقت .لم يتم إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام ( 0487لم يشمل التعداد السكاني لعام  0447المحافظات
الكردية الثالث) .رغم ان حكومة العراق كانت قد أصدرت قانونًا جديدًا للتعداد العام للسكان في عام ،3118
فأنه لم يتم بعد إجراء تعداد عام للسكان بسبب التوترات السياسية بين العرب والكورد على األراضي المتنازع
عليها في الشمال ،وبين الكورد وبعض األقليات ال ِعرقية والدينية التي تعيش في المنطقة الشمالية  -خاصة في
محافظة نينوى .على هذا النحو ،إن البيانات الخاصة بالطبيعة السكانية الواردة في هذا التقريرغالبًا ما تكون
ُمستقاة من تقديرات قادة مجتمع األقليات ،منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني عراقية ،أو من
منظمات دولية وليس من مصادر حكومية أو مصادر أخرى.4
وفقًا إلحصاءات الحكومة العراقية التي تم تقديمها في عام  ،3101فإن  ٪47من سكان العراق هم من
المسلمين ،مع أغلبية مسلمة شيعية بنسبة  . ٪65-61إن المسلمين الشيعة في الغالب هم من العرب ولكنهم
ضا على تىكمتن (حوالي  3.1مليون) ،كوردو وفَايا (ال تتوفر أرقام دقيقة حولهم ،يصل عددهم إلى
يشتملون أي ً
5
أكثر من  211,111في العراق وإيران) ،شبك ،عدد قليل من افشىكس ،وغيرهم من الفئات  .يُش ِّكل
المسلمون ال ُّسنة من العرب ،الكورد ،عدد قليل من التركمان ،الشركس ( ، )05,111 -3,111وغيرهم من
المسلمين السُّنة نسبة  ٪27 - ٪ 23من السكان.
يتكون ما يقرب من  ٪2من سكان العراق من:
 مساحاان:والعدد اإلجمالي  811,111نسمة (إنخفض العدد بعد أن كان  ،)0.411,111مع حوالي
 ٪61من الكلدان ،و  ٪41من السريان واالشوريون ،وما يقرب من  060111نسمة من األرمن؛
 أيزيديان :والعدد اإلجمالي  751,111 -511,111نسمة ،مع حوالي  0430111نسمة في منطقة
سنجار المتنازع عليها في محافظة نينوى؛
 صتبا ومندائاان 5111 - 2511 :نسمة ،وقد إنخفض عددهم بعد أن كان  71,111قبل سنة 3112؛
 بهتئاان 3111 -0111 :نسمة؛
 شبك 511,111 - 311,111 :نسمة؛
عونوأيعتوأهلوافحق) :حوالي  311,111نسمة؛ و
 كتكتئاان (ويُد َو
ُ
 يهود:وربما أقل من  01أفراد في بغداد ،و ،كما وردَ ،هناك بضعة أ َسر إضافية في البصرةَ.
فيما يتعلّق بالمكونات التاريخية األخرى ،يقدِّر قادة مجتمع األقليات وجود ما يقرب من  0.511,111الى
 3.111,111عىالقيوأسود.ولقد ق َّدر التعداد العام للسكان في العراق لسنة  0447عدد افبدا بأنه 011,111
نسمة .من افالجاانوافئيسطاناان الذين يعيشون في العراقُ ،ولِ َد أغلبهم في البالد ،لم يبقى منهم سوى حوالي
 00,111نسمة 6،حيث إنخفض هذا العدد من ذروة وصلت الى ما ال يقل عن  21,111في سنة  .3112ال
4

يمكن أن يتم حل مشكلة جمع بيانات التركيبة السكانية حول ال ِعرق ،الدين ،والموقع الجغرافي لمجتمعات األقليات في العراق عبر التحري عنها في
جميع التقييمات والتقارير المرفوعة؛ وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الحرية الدينية الدولية على سبيل
المثال ،تعتمد بالمثل على بيانات تقديرية تقدمها المنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمع األقليات ،وكذلك الحال بالنسبة للتقارير المقدَّمة من قبل
مجموعة حقوق األقليات الدولية .إن المحادثات مع ممثلي المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRوالمنظمة الدولية للهجرة
 IOMفي بغداد تكشف عن تحديات مستمرة بخصوص جمع البيانات الدقيقة حول التركيبة السكانية وعدم وجود قاعدة اساسية لتقديرات عديدة.
5
التقرير الدولي للحريات الدينية الذي ُتصدره وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل سنة  :2100العراق،2100 ،
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
متاح على الموقع التالي:
6
وفقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRسجلت وزارة الداخلية وجود  10,500فلسطيني في العراق في عام ،2112
وأشارت الى وجود تجمع سكاني أصغر حوالي  0111فلسطيني في محافظة نينوى وعدد قليل في السليمانية .أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ( " ،)UNHCRتحديث مذكرة المساعدة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRلعام  :2112إعتبارات
الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق "،تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
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توجد ارقام دقيقة حول عدد افغجى الموجودين في العراق ،رغم ان البعض ق َّدر عددهم في العراق بحوالي
 311,111 - 61,111نسمة.7
في نهاية عام ،3100ذكر مركز رصد النزوح الداخلي ) (IDMCبأنه مايزال هناك ما يقرب من 3.211,111
الى  3.611,111شخص نازح في جميع أنحاء العراق ،بما في ذلك أولئك الذين نزحوا في ظل نظام صدام
حسين في عهد البعث .8إن الزيادات المتقطعة في النزوح منذ عام  3116ال تزال تؤثر في المقام األول على
مجتمعات األقليات .بحلول نهاية عام  3100على سبيل المثال ،كان أكثر من نصف مساحاي العراق الذين
يُق َّدر عددهم بحوالي  0.411,111قد فروا من مناطق سكناهم األصلية للعيش في مناطق أخرى من العراق،
ال سيما في إقليم كوردستان أو سهل نينوى .بالنسبة لألقليات التي فرَّت من البالد ،إن رحيلهم يُجازف بتدمير
التراث الثقافي ،الديني ،واللغوي لبعض المجتمعات .من بين افراد مجتمع الصابئة المندائيين في العراق ،على
غادر البالد أكثر من  ٪41منهم.
سبيل المثال،
َ

تحديت وتواجهواأللقيات واغاىهتومنوافئات وافعيائ و
رغم تحسُّن الوضع األمني العام في العراق منذ ذروة العنف للفترة  ،3118-3116فان التحسُّن متفاوت وحالة
الفئات السكانية الضعيفة ال تزال تبعث على األسى .إنوبيض واأللقيات وافدينا واافيىلقا وفي وافيىاق -واكذفكو
المزدوجون جنسيًا،
نستء واأللقيات وااألفىاد ومن ومجتمع و LGBTIو(النساء ال ِمثليات  ،الرجال ال ِمثليين ،
َ
المتحولون جنسيًا  ،وثنائيو الجنس) و -ويبقون وفي ورطى ونتاج وافينف وال ُمسته ِدف ،وافحىمتن ومن وافحقوقو
افساتسا  ،واافتهماش واإلجتمتعي وااإللقتصتدي .تبقى وافمجتميت وافتي وتياش وفي ومنتطق وافحداد وافداريا و
افمتنتزع وعياهت و) (DIBsفي ونانو  ،وكىكوك ،واأجزاء ومن وديتفى واصالح وافدين وميىوض وفخطى وإستثنتئي وألنو
افهوي وافدينا واافيىلقا وفيوهذهوافمنتطقوأصبحتو ُمساس وبشكلومتزايدو.
على الرغم تح ُّسن األوضاع األمنية الملحوظ والخطوات الهامة لدعم وإعادة إندماج بعض فئات األقليات،
َكشف اإلستقصاءات التي جرت عام  3103ومطلع عام  3102التي قام بها معهد القانون الدولي وحقوق
ت ِ
اإلنسان ) ،(IILHRوشركائه ومعاونيه في العراق وخارجه ،ومصادر البحوث الثانوية منذ عام  3101حتى
مطلع عام  ،3102عن مشاكل متواصلة من العنف ال ُمسته ِدف تتمثل في تفجيرات متكررة ،إعتقال وإحتجاز
تعسّفي ،تعذيب ،ترهيب ،تمييز ،تشريد ،وتهميش تواجهه األقليات الثقافية والدينية وال ِعرقية في العراق،
فضالً عن غيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.
ّ
المتواصلَين للفئات السكانية الضعيفة في العراق يَح ُدث نتيجة لمجموعة من األسباب
والتهميش
إن االضطها َد
َ
ِ
تبقى عوامل هامة بالنسبة للهجرة .تتراوح هذه األسباب ما بين عدم واإلستقىار وافساتسي واافنزاعت واإللقياما و
مع ذلك ،ووفقا لتقديرات أخرى ،انخفض عدد السكان الفلسطينيين إلى 0111شخص .أنظر مرصد األورومتوسطية" ،الالجئون الفلسطينيون
يتعرضون لالعتداءات في العراق 2 "،يوليو  ،2102متاح على الموقع:
http://www.euromid.org/marsad/index.php?action=main/readcontent&lang=en&cat=1&id=318
7
أ نظر المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،2102 ،)UNHCRص ،040رقم 007؛ أنظر
أيضا إقبال التميمي" ،الغجر في العراق -مجتمع منسي" ،مجلة التقدمي في لندن 02 ،سبتمبر  ،2100متاح على الموقع:
http://londonprogressivejournal.com/article/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community.
8
إن هذا الرقم أعلى من تقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRحول األشخاص المهجرين داخليا ،IDPs
 0.11,111مليون منذ كانون الثاني  .2102لقد الحظ مركز رصد النزوح الداخلي IDMCبأن اإلختالفات قد تنشأ من عوامل مختلفة ،بما في
ذلك حقيقة أن األرقام بعد ُ 2112تشير إلى المٌسجَّ لين فقط من األشخاص المهجرين داخليا ،وهو طوعي ويتوقف على الوثائق التي غالبا ما تكون
غير موجودة .إن البحث الذي قام به معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRبخصوص الحصول على الوثائق واستخدامها يُبيِّن بأن مثل هذه
المتطلبات يمكن أن ُتقدِّم تقديرات متميزة ألعداد النازحين الذين يعيشون في الواقع داخل العراق.
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افجتري وبان وافيىب واافكورد ،وافتحاوز وافديني واافيوىلقي واافتيصب ،واجود وأنمتط ومنوافتمااز ومنذوفتىةوطويي ،و
اافمنئي وافجنتئا  9.بالرغم من وجود إنخفاض ملحوظ في إجمالي مستويات أعمال العنف منذ عام 3118
وتماثل الحوادث نسبيًا خالل عامي  3101و  ،3100فإن بيانات عام  3103ومطلع عام  3102تكشف عن
وجود تراجع ملحوظ يعزوه المحللون بدرجة أكبر الى النزاع المتر ِّسخ والى تصاعد التوتر الطائفي بدالً من
تب ُّدل الحالة األمنية .10إن مجموع عدد القتلى في عام  3103قد إرتفع الى أكثر من  211قتيل مقارنة بعام
 ،3100حيث كان شهر حزيران  3103الشهر األكثر عنفًا خالل الثالث سنوات الماضية وكان شهر كانون
األول األقل عنفًا 11.بتفنسب وفيمكونت وافيىالقا وعيىواجهوافخصوص،والقيتو٪32ومنوعميات وافقتلوفيوعتمو
12
3103وفيومنطقتانوفقط:وافيتصم وبغدادوافيونانو ،وحاثويياشوحوافيو٪01ومنواأللقيات .

نستءواأطئتلواأللقيات وو
على الرغم من توفّر بيانات ُمفصّلة قليالً حول حالة نساء األقليات ،فان تقارير عديدة من قبل منظمات غير
حكومية محلية ومنظمات دولية تكشف بان نستء واأطئتل واأللقيات يمثلون الفئة األكثر ضعفًا في المجتمع
العراقي ،كأفراد في مجتمعات األقليات وكذلك كنساء وأطفال .إن هذا يؤدي وعلى نحو فعال الى وجود تمييز
"مزدوج" ويزيد من خطر اإلستغالل والعنف.
يواجهن درجات عالية من العنف القائم على أساس نوع الجنس ) ،(GBVبما في ذلك
إن النساء في العراق
ِ
ختان اإلناث ) (FGMفي الشمال ،العنف المنزلي ،العنف الجنسي والتحرش ،والعنف القائم على مسألة
"الشرف" .كذلك إنّهن في خطر نتيجة الزواج القسري والمبكر واإلتجار بِ َّ
هن .ال تزال الجرائم ضد النساء
واألطفال تُرتكب مع اإلفالت من العقاب ،وقِلّة في المالحقات القضائية بسبب اإلغتصاب وغيره من أعمال
العنف ،التحرش ،وغيرها من الجرائم .إن هذه المشاكل ،وكذلك التهديد المتواصل نتيجة العنف ال ِعرقي
والديني واألنماط المنهجية للتمييز في القانون والمجتمع ،قد ح َّدت من حرية المرأة في التنقل ،حقِّها في التعبير
عن هويتها الدينية وال ِعرقية من خالل زي مالبسها ،الفُرص االقتصادية ،وكذلك الحصول على خدمات
الصحة والتعليم .13لقد أص َدرت حكومة إقليم كوردستان العديد من القوانين المهمة لتحسين وضع المرأة،
وأنشأت الحكومة المركزية مديرية خاصة بالعنف ضد المرأة .مع ذلك ،فإن التنفيذ بطيء ومر ِهق ،وتستمر
ُّ
التدخالت للتركيز على المصالحة أكثر من التركيز على المالحقة القضائية أو دعم الخدمات االجتماعية.
اإلطتروافقتنونيواافتنظاميوفيوافيىاقو
9
تدعم الكثير من األدلة المق َّدمة في هذا التقرير نتائج التقييمات السابقة للعنف وتهميش األقليات ال ِعرقية والدينية التي أجرتها المجموعة الدولية لحقوق
األقليات ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  ، Human Rights Watchبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  ، UNAMIوغيرها من المنظمات.
بناءا على ذلك يؤكد هذا التقرير على رسوخ وتفشي التحديات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة في العراق وإستمرار عجز أو عدم رغبة
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في توفير الحماية الكافية والدفاع عن مجتمعات األقليات في العراق وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.
10
تم اإلبالغ عن مقتل  4012مدنيا في عام  ،2100مقارنة ب  4101شخص في عام  ،2101أنظر:
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/.
11
هيئة االحصاء بالعراق" ،القتلى العراقيون نتيجة العنف في عام  0 "،2102كانون الثاني  ،2101متاح على الموقع:
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2012/.
12
ورد في نفس المصدر؛ تكبّدت نينوى  214قتيل في عام  ،2102مع عدد سكان المحافظة الذي يُقدّر  .3,270,422وتكبدت بغداد  0122قتيل
في عام  .2102قُدِّمت التقديرات السكانية من قِبل الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق" ،التقديرات السكانية لعام
http://cosit.gov.iq/AAS2012/section_2/8B.htm
 ،2100متاح على الموقع:
13
انظر ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،عام 2101؛
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،Human Rights Watchكردستان العراق :قانون حظر ختان اإلناث لم يتم إنفاذه 27 ،آب 2102؛ وزارة
الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،

11

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

بموجب واإلطتر وافقتنوني وافيىالقي ،وإنواحتمتفا وافتمااز وفي وافقتنون وافيوافممترس ويزيد ومن وافشيور وبإنيدامو
األمن وبان ومكونت واأللقيات واغاىهم ومن وافئات وافعيائ .ويُش ِّكل وانيدام واألمن ،وجنبات وإفى وجنب ومع وافظىافو
األرى  ،واألستس وفمختاف و ُمبىرة ومن واإلضطهتد .وإن وقادة مجتمع األقليات ي ّدعون بأن اإلطار القانوني
العراقي ال يعترف أو يحمي بصورة كافية المكونات العراقية وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة على عدة
أصعدة ،بما فيها التمثيل السياسي؛ اإلعتراف بالمساهمات التاريخية والثقافية والدينية لمكونات المجتمع
العراقي وحمايتها؛ العدالة في إنشاء األوقاف أو المراكز الثقافية؛ وكذلك الحماية القانونية ضد التمييز،
14
والترهيب ،وإنتهاكات حقوق اإلنسان.
بغض النظر عن الحمايات بحكم القانون الواردة في دستور الدولة وفي مسودة دستور حكومة إقليم كردستان
( ،)KRGالوتزالوافداف وافيىالقا واحكوم وإلقياموكوردستتن وغاى ولقتدو َورين وأا وغاى وراغووبَان وفي وحمتي ومجتمعو
15
ض ْمنِها المسيحيين،
األلقيات واافئات وافسكتنا وافعيائ واألرى وفي وافيىاق .إن بعض المكونات ،بِ ِ
التركمان ،واليزيديين ال يزالوان يواجهون التمييز أو االضطهاد على يد كل من المسؤولين في الدولة
واإلقليم ،والمليشيات االسالمية ،خاصة في المناطق ال ُمتنازَ ع عليها .يواجه الصابئة المندائيين ،الغجر،
ومجتمعات اخرى أيضًا هجمات متواصلة ُمسته ِدفة من قِبَل عصابات إجرامية وأفراد على أساس التعصب
الديني ،أو ُشبهَة وجود ثروة ،أو ُشبهَة وجود فجور .على الرغم من ان المسؤولين في الدولة أدانوا علنًا بعض
الهجمات ،فانه نادرًا ما تتم مسائلة الجناة.
إن دستور العراق لعام  3115يحظرالتمييز على أساس نوع الجنس ،ال ِعرق ،اإلثنية ،القومية ،األصل ،اللون،
الدين ،المذهب ،المعتقد أو الرأي ،أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي .إن مسودة دستور حكومة إقليم
كردستان 16تحتوي على محظورات مماثلة بخصوص التمييز ،وتُضيف الحماية الى اللغة ،العمر ،وذوي
17
ضا بالمساواة بين الرجل والمرأة.
اإلحتياجات الخاصة .إن مسودة الدستور تعترف أي ً
رغم ان الدولة وحكومة إقليم كوردستان قد أحرزَ تا بعض التق ُّدم في حماية األقليات وفئات أخرى فانهما لم
يتبنّوا آليات قانونية أو عملية من أجل تنفيذ إطار حماية فعّال .باإلضافة إلى ذلك ،لم تُحرز الدولة أي تق ُّدم
ملموس في إصالح أحكام القانون العراقي التي فيها تمييز أو فيها إحتمال تمييز ،كما أنها لم تَنص على
اإلستعانة الكافية بالقضاء ،التعويض ،أو اي ترتيبات بديلة من أجل معالجة االضطهاد والتمييز السابق
والمستمر ضد الفئات السكانية الضعيفة.
صدرت في
إن اإلطار القانوني العراقي يُعتبَر في نواح عديدة نموذجًا للمنطقة وإن القوانين الجديدة التي
َ
عامي  3103و  3102توفِّر حمايات مهمة للنساء والفئات السكانية الضعيفة .مع ذلك ،فإن مجموعة كبيرة من
القوانين -خصوصًا قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية -يوجد فيها تمييز ضد المرأة ويفشل في
حمايتها في حاالت عنف كثيرة .ال تُمارس المرأة نفس الحقوق القانونية الممنوحة للرجل في مسالة الطالق،
14

تم إبالغه لمعهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRفي مشاورة مشتركة مع المكونات العراقية تم عقدها في الحمدانية في محافظة نينوى ،في
كانون الثاني  .2101المجموعات الم َّ
ُمثلة شملت االيزيديين ،المسيحيين الكلدان واآلشوريين واألرمن ،الشبك ،البهائيين ،والكاكائيين.
15
التقرير السنوي للجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية لسنة  ،79 ،2102آذار  ،2102يُشير الى ان " الحكومة العراقية تستمر في التسامح مع
اإلنتهاكات المنهجية والمتواصلة والفاضحة للحريات الدينية".
16
مسودة عام  ،2117توجد نسخة لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان .تجددت المناقشات في مطلع كانون الثاني  2101حول االستفتاء على
مشروع الدستور  ،مع جدال مُسيَّس إلى حد كبير من أجل السيطرة على األراضي المتنازع عليها (ال سيما مناطق في محافظات واسط وديالى
وصالح الدين وكركوك ونينوى التي يطالب بها الكورد) .أنظر:
http://ikjnews.com/?p=3318
17
في الملف لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان IILHR
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قضايا األسرة األخرى ،والحماية من الجريمة .كذلك يَعتبِر ولقتنون وافيقوبت ومسأف و"افشىف"وعذ ارا و ُومخئئاتو
فيينفوضدوافمىأة،وايسمحوفيقتئمانوبتإلغتصتبوبتإلفال ومنوافيقتبوعنوطىيقوافزااجومنوضحتيتهم.
فيما ي ُخص المكونات الغير المسلمة الذين تم تحويلهم قسرًا أو طوعًا إلى اإلسالم ،يقتضي قانون األحوال
المدنية أن ويَتبع واألطئتل وافقتصىان ودين وأحدواألبوين وافذي وييتنق وافدين واإلسالمي .إن هذا البند لم يترك لآلباء
الغير المسلمين أي وسيلة شرعية نقل هويتهم الدينية الى األوالد حالما يتم تسجيل الشخص البالغ بأنه مسلم،
وبذلك يُمنع األوالد من إختيار دينهم عندما يصبحون بالغين .وتتفاقم هذه المشكلة عن طريق اللوائح التي تقوم
على أحكام الشريعة اافتي وتحظىوعيى واألفىاد وتىك وافيقادة واإلسالما  .إن هذه المسالة ذات إشكالية خاصة
بالنسبة لألقليات التي تم تحويل دينها قسرًا في ظل نظام البعث أو سجلوا بأنهم مسلمون من الذين يسعون
للحصول على وثائق هوية جديدة تعكس عقيدتهم الحقيقية .حتىواآلن ،وأار َود وأفىاد وافيقادةوافكتكتئا ،وافبهتئا ،و
سى وإفى وإتختذ واإلسالم ودينات وفهتو
األُ َو
افمساحا  ،وافصتبا وافمندائا  ،واااليزيدي وبأنه ،وبانمت وإضطى وبيض و و
ألغىاض وافحصول وعيى واثتئق وافهوي  ،وفإنهت وفم وتتمكن ومن وتغااى وتسما وديتنتهت وعيى وافىغم ومن وافحقو
افقتنونيوفيوممترس وميتقداتهت .نتيجة لذلك ،وحيث إن التهديدات للحياة أو للحرية تستند الى الوضع الديني
أو ال ِعرقي ،فقد ال يتمكن بعض مقدمي طلبات لتغيير دينهم من إضهار هذا الوضع من خالل الوثائق.
في داخل العراق ،أَجبرت هذه الظروف وغيرها من الظروف بعض أفراد المجتمعات الضعيفة على إخفاء
هويتهم الدينية ،العرقية ،أو ميولهم الجنسية .على هذا النحو ،فقد والويستطاعوبيضوطتفبي وافيجوء وتوضاحوأنو
اضيه/واضيهتوافديني،وافيىلقي،وأاوماوفهموافجنسا وتستهموفيوافتقااموافموضوعيوفمستف ومتوإذاوكتنوساتمو
إتختذوتداباىوفييا وأاومتولقي وضدوحاتتهموأاوحىيتهموبنت اءاوعيىوذفكوافوضع.و

و
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توصات ورئاسا و
إفىوافحكوم وافيىالقا :
 .0إصالح وساى وعميا وإصدار وهوي واألحوال وافمدنا وافيىالقا ومن ورالل وجيل وافيميا وأكثى وشئتفا  ،وأكثىو
رعوعات وفيمستئي  ،واألقل وجموداا .على سبيل المثال ،إن نقل السلطة إلى القنصليات والسفارات العراقية
كسلطات نهائية من أجل إصدار جوازات السفر ووثائق الهوية األخرى في الخارج سيكون خطوة عملية
للتخفيف من األعباء التي يواجهها العراقيون الذين يسعون الى إستعادة الهويات المفقودة وإثبات الجنسية.
بالمثل ،نقل سلطة إصدار الوثائق الى وزارة الداخلية في الداخل سيؤدي الى إدارة أفضل لعملية إصدار
وثائق الهوية .لقد قامت دول أخرى بنقل السلطات بهذه الطريقة لكي يكون سير عملية المطالبات من
خارج القطر أكثر كفاءة وفعالية.
 .3النظر في إصدار العفو في جميع أشكال التسجيل للحصول على وثائق المواطنة والجنسية ،والسماح
للمواطنين العراقيين بالتسجيل في المكان الذي يعيشون فيه حاليًا ،إستنادا إلى الوثائق المتاحة في حوزة
ُمقد ِمي الطلبات .إن العفو ،على الرغم من صعوبته ،سيُم ِّكن مزيدًا من المواطنين العراقيين ويمنحهم حقًا
قانونيًا ،ويسمح بعودة متزايدة لالجئين ،وكذلك التغلب على التحديات التي تنشأ من خالل إستمرار الربط
بين المطالبات بالهوية وإحصاء عام  .0457إن االعتماد على البيانات الواردة في إحصاء عام 0457
سيؤدي الى تقييد العائالت التي لم يتم تسجيلها في ذلك الوقت ويزيد من تعقيد اإلجراءات القائمة.
 .2اضعوتشىيعوااضحوحول ومنتهع وافتمااز وعيى وافنحو وافمطيوب وفي وافدستور وافيىالقي ومنوأجلوتوفاىو
حمتي وأفعلوفحقوقوافعيئتء.
 .4النظر في غير ذلك من المبادرات التشريعية من أجل المزيد من التطبيق الكامل للدستور العراقي ،بما في
ذلك التشريع الخاص بتنفيذ المادة  035من الدستور التي تدعو إلى حقوق اإلدارة المحلية للسكان من
األقليات.
 .5ضمان اإلستقالل السياسي والمالي المستمر للمفوضية العليا الجديدة لحقوق اإلنسان ودعم قدرتها على
توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان وإقتراح التوصيات من أجل تحسين آليات الحماية.
 .6إصالح قانون العقوبات العراقي وقانون األحوال الشخصية لكي يعكسان احتياجات الفئات السكانية
الضعيفة ،بضمنهم النساء ،والقضاء على التمييز ضد المرأة وضد األشخاص الغير مسلمين ضمن اإلطار
18
القانوني.
 .7توفاى واألمن وافكتفي وااإلدارة وافالمىكزي وفي وافمنتطق وافمتنتزع وعياهت وبان وحكوم وإلقيام وكىدستتنو
اافحكوم واالتحتدي وفي وبغداد ،واافتيتان واافتنساق وبشأنوتحىكت ولقوا واألمن وبانوكلو ومنوحكوم وإلقيامو
18

من أجل توصيات مح َّددة حول إصالح اإلطار القانوني ،أنظر رجاءا في موقع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،المرأة والقانون في العراق،
www.iilhr.org
عام  ،2101األقليات والقانون في العراق ،2102 ،وكالهما متاح للتحميل على الموقع:
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كوردستتن واافحكوم وافمىكزي  .إن هذا األمر يشمل التنسيق األمني في المناطق المتنازع عليها ،وكذلك
وجود دوريات ونقاط تفتيش مشتركة في هذه المناطق .ينبغي على الحكومة االتحادية ضمان إدراج
األقليات والفئات السكانية الضعيفة اآلخرى في قوات األمن وقياداته؛ وضمان خضوع األجهزة األخرى،
بضمنها وحدات االستخبارات واآلسايش ،الى قيادة وسيطرة مناسبة وأن تتضمن تمثيالً لألقليات.
 .8افكف وعن وتخصاص وموارد واردمت وتماازي وحاثمت وتتواجد وألقيا وكباىة ،واالقف وافجهود وافىاما وإفىو
افتالعبومعومثلوهذهوافجمتعت وأاوتجنادهموفصتفحوجه و ُميان وفيوافخالفت وافساتسا .وااضعوافشىاطو
منوأجلوزيتدةوافتمثالوافساتسيوبانوأفىادومكونت واأللقيات واافئات وافسكتنا وافعيائ واألرى .
 .4تقديم كل مساعدة ممكنة الى مجتمع الالجئين العراقيين ،وال سيما أولئك الذين يُمثِّلون األقليات والفئات
الضعيفة األخرى ،والتنسيق مع آليات األمم المتحدة والبلدان المضيّفة حيثما أمكن ذلك .ينبغي على هذه
المساعدة أن تعالج الصعوبات التي يتم اإلبالغ عنها في إستعادة الممتلكات وحصول األشخاص الذين ال
ينتمون الى أحزاب سياسية على وظائف؛ وكذلك اإلصالحات من أجل تحسين كفاءة وجدارة نظام
التوزيع العام .ضمان أن يكون لدى الالجئين العراقيين الفرصة للتصويت في إنتخابات مجالس
المحافظات القادمة وكذلك في اإلنتخابات الوطنية
 .01العمل على وضع حل سلمي للحدود الداخلية المتنازع عليها التي تحترم الهويات الدينية وال ِعرقية
والثقافية لمكونات أقليات العراق وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.
افىوحكوم وإلقياموكوردستتن:
 .0افتأكدومنوإنسجتموافقوانان وااألنظم واإللقياما ومنوحاثوصيتهتوبحقوقواأللقيات ،واافجنسا واافهوي و
مع وتيك وافقوانان وااألنظم وافتتبي وفيحكوم واالتحتدي  ،وامع وافتزامت وافيىاق وبموجب وافميتهدا و
افدافا وفحقوقواإلنستن،واكذفكومعوافممترست وافدافا وافنتجي .
 .3توفاى واألمن وافكتفي وااإلدارة وافالمىكزي وفي وافمنتطق وافمتنتزع وعياهت وبان وحكوم وإلقيام وكوردستتنو
اافحكوم واالتحتدي وفي وبغداد ،واافتيتان واافتنساق وبشأنوتحىكت ولقوا واألمن وبانوكلومنوحكوم و
إلقياموكوردستتنواافحكوم وافمىكزي  .يشمل هذا األمر التنسيق األمني في المناطق المتنازع عليها،
وكذلك وجود دوريات ونقاط تفتيش مشتركة في هذه المناطق .ينبغي على حكومة إقليم كوردستان
ضمان إدراج األقليات والفئات السكانية الضعيفة اآلخرى في قوات األمن وقياداته؛ وضمان خضوع
األجهزة األخرى ،بضمنها وحدات االستخبارات واآلسايش ،الى قيادة وسيطرة مناسبة وأن تَشمل
تمثيالً لألقليات.
 .2افكفوعنوتخصاصوومواردواردمت وتماازي وحاثمتوتتواجدوألقيا وكباىة،واالقفوافجهودوافىاما وإفىو
افتالعب ومع ومثل وهذه وافجمتعت وأا وتجنادهم وفصتفح وجه و ُميان وفي وافخالفت وافساتسا  .وااضعو
افشىاط ومن وأجل وزيتدة وافتمثال وافساتسي وبان وأفىاد ومكونت واأللقيات واافئات وافسكتنا وافعيائ و
األرى .
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 .4تقديم كل مساعدة ممكنة الى مجتمع الالجئين العراقيين ،السيما أولئك الذين يُمثِّلون األقليات والفئات
الضعيفة األخرى ،التنسيق مع الحكومة االتحادية في بغداد ،التنسيق مع آليات األمم المتحدة والبلدان
المضيّفة حيثما أمكن؛ وضمان أن يكون لدى الالجئين العراقيين (بمن فيهم النازحين داخليًا في منطقة
كوردستان) الفرصة للتصويت في إنتخابات مجالس المحافظات القادمة ،واإلنتخابات اإلقليمية
والوطنية.
 .5تبنّي تشريعات صارمة مناهضة للتمييز تعكس البند المذكور في الدستور العراقي الذي ينص على
الحماية المتساوية والمعايير الدولية .اضعواتطباق وآفات وصترم ومنوأجلوضمتن وأنوالويكونوهنتكو
تماازووأاوتىهابووبانواألفىادوفامتويتييقوبتفحصولوعيىوافخدمت وأاوفىصوافيملوعيىوأستسوافيىق،و
اإلثنا و(الوسامتوأافاكوافذينوفمويحددااوهويتهموبتنهموكورد)،وافقوما ،ونوعوافجنس،وافيغ ،واالنتمتءو
فحزب وساتسي ،وافماول وافجنسا  ،واألصل ،وافيون ،وافدين ،وافمذهب ،وافميتقد وأا وافىأي ،وأا وافوضعو
اإللقتصتديوأاواإلجتمتعي.
و
 .6العمل على إيجاد حل سلمي للحدود الداخلية المتنازع عليها يحترم الهويات الدينية وال ِعرقية والثقافية
لمكونات أقليات العراق وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.و
إفىوافبيدانوافمعاّئ واافمجتمعوافدافي:
 .0مساعدة األطراف العراقية المعنية في التوصُّ ل إلى تسوية دائمة بشأن جميع المناطق المتنازَ ع عليها،
تقاسم السلطة واإلصالح الدستوري ،األمن ،دور البيشمركة واآلسايش والشرطة وقوات األمن
األخرى ،والترتيبات العملية والتشريعية بشأن قانون النفط والغاز.
 .3التأكد من حصول جميع المواطنين العراقيين الذين لجأوا إلى البلدان المضيّفة على الدعم والخدمات
بصورة منسجمة مع القانون المحلي وأفضل الممارسات الدولية ،وإعطاء اإلهتمام بشكل خاص الى
احتياجات األقليات العراقية وغيرهم من الفئات الضعيفة.
 .2تنظام وميتياى وافيجوء ،وافتح وقُقت ومن وريئا وافشخص ،واغاىهت ومن وافساتست  ،وعند وتسىيع وجهودو
إعتدة وافتوطان ،وفيتيىف وعيى وافمختطى وافتي وتواجه واأللقيات وافيىالقا واغاىهم ومنوافئات وافسكتنا و
افعيائ  ،بما في ذلك الظروف المعاكسة في الداخل ووثائق الهوية المتضاربة.
الخططية ،الخدمية ،واألمنية من أجل
 .4تشجيع الحكومة العراقية على توفير أفضل األطُر القانونيةِ ،
مكافحة التمييز داخل العراق وتوفير العودة المنظمة لالجئين ،وبالتالي تخفيف أسباب فرار الالجئين
من البالد.
 .5تقديم الدعم المالي الى البلدان المضيِّفة ،المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMوالمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين  ، UNHCRجعل هذه المساعدة شفافة وتطبيق برنامج للمراقبة ،التعبير عن
وجدوا بصورة خاصة فئة ضعيفة ،واإلمتناع عن إعادة الالجئين
اإلستعداد إلعادة توطين عراقيين ِ
إلى المناطق الغير آمنة في العراق والعمل وفق المشورة الصادرة عن المجتمع الدولي بشأن إعادة
الالجئين الى أوطانهم.
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 .6اضعوتئتصالودعموشتملوفجهودواإلندمتجوتستهدفوافدين،وافيىق،وأاوغاىهتومنوعنتصىوافهوي وبد والاو
عنوساتست وأاسعونحووافتشتت .بالنسبة للعديد من المكونات األصغر في العراق ،إن التشتت في
اللجوء قد يؤدي في الحقيقة الى اإلسراع في تفكك العالقات الثقافية ،الدينية ،اللغوية ،ويهدد بتدمير
مجتمعات بأكملها .إنوافدعموافشتملواافطويلواألمد وينبغيوأن وال ويشمل وفقط وافتىكازوعيىوافمستعدةو
منوأجل وافتكاف ومع وافمحاط وافجديد ،وافكن وأيعت وافتىكازوعيىودعم وأهداف وتمتسك ومجتمع واأللقيات و
اافحئتظوعيىوافتىاثوافثقتفي.
 .7تشجيع اإلستثمار الجاد في البنية التحتية والتنمية داخل العراق ،خاصة في نينوى والمناطق المتنازع
عليها ،من أجل تعزيز النمو االقتصادي في الدولة وتسهيل آليات بناء السالم.
 .8تشجيع حل مسألة وضع الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق من أجل تسهيل اإلغاثة
وإصدار جوازات السفر أو وثائق السفر المعترف بها دوليًا.
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رىائطو
رىيط ورلقمو :0خريطة العراق
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رىيط ورلقمو:3وتوزيع  01مكونات عراقية

المصدر :مجلس األقليات العراقي http://www.minoritiescouncil.org/
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رىيط ورلقمو :2مناطق الحدود الداخلية المتنازع عليها ( )DIBsفي شمال ووسط العراق

مالحظة :إن الحدود التي تم تحديدها في هذه الخريطة ال تَعني اإلقرار الرسمي بها من قبل األمم المتحدة أو
أي هيئة رسمية عراقية أو كوردية .إن إستنساخها هنا ال يُعبِّر عن أي تأييد من جانب معهد القانون الدولي
وحقوق اإلنسان  .IILHRإن القصد من هذه المعلومات هو فقط عرض عام للمناطق المتنازع عليها والتي يُقيم
فيها العديد من مكونات العراق.
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نبذةوعنوهذاواف ُكتاِّبو
يطمح هذا المشروع الى إصدار ُكتيِّب بلغة واضحة يمكن أن يكون بمثابة وثيقة مرجعية حول المشهد الخاص
بمكونات العراق وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة .إنه يبحث أيضًا في تغيُّر األوضاع نحو األحسن
والتحديات في مجال حقوق اإلنسان واالحتياجات اإلنسانية ،والقضايا القانونية والعملية المتعلقة بالحصول
على الجنسية ووثائق الهوية .إن الهدف من هذا التقرير هو إلقاء الضوء على الوضع على أرض الواقع
بطريقة قد تكون مفيدة الى موظفي الهجرة ،أصحاب العالقة في الدولة ،والمجتمع الدولي وذلك من أجل
معالجة آليات الحماية لألقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق.
ضا الى إستكمال المبادئ التوجيهية والتقارير األخرى ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية
يسعى هذا التقرير أي ً
19
التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ، )UNHCRوتقارير البلد األصلي،
وغيرها من المصادر .إن القطاعات السكانية والمجتمعات التي تمت دراستها في هذا ال ُكتيِّب ليست شاملة،
وليس هناك أي تسلسل هرمي ضمني في الترتيب تَم من خالله تقديم المعلومات .هناك أفراد ومجتمعات
عديدة أخرى لم يتم تناولها في هذا التقرير والتي على األرجح تتطلب الحماية أيضًا ،وإن عدم إدراجهم هنا
ينبغي أن ال يكون له أي تأثير على شرعية مطالبهم.
َعملت السيدة أيىين وهوفاهتن و ، Erin Houlihanالمستشار القانوني في معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان،
بمثابة الباحث والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير .أجرى السيد نجموافخئتجي ،مدير معهد القانون الدولي وحقوق
اإلنسان في العراق ،جنبًا إلى جنب مع السيدة عذراء ودرال بحوثًا مستفيضة وقاموا بالتنسيق مع منظمات
المجتمع المدني العراقية ومع القادة .قدم السيد افاموسبانسى  ،William Spencerالمدير التنفيذي لمعهد القانون
الدولي وحقوق اإلنسان ،الدعم لعملية تحرير هذا الدليل البحثي واإلشراف على المشروع .قام السيد جبىانو
منصور ،منسق الخدمات اللغوية ،باإلشراف على الترجمة .من جانبها عملت السيدة كتثىين ومتكدانال و
نسقة للفنون التخطيطية  .Graphicsلقد تلقّى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
 Kathryn McDonnellوك ُم ِ
دع ًما كبي ًرا ومعلومات من المجتمع الدولي ومن العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية ومن األفراد
الذين قاموا باإلجابة على االستبيانات ،وشاركوا في المقابالت والمشاورات ،وق ّدموا وثائقًا عن الحوادث
والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمعات الضعيفة في العراق.
و ِعرفانًا لما قدموه من دعم للبحث والتحليل والصياغة والتصميم يتق ّدم معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
بالشكر الى الجهات التالية بدون ترتيب معيَّن:
 المنظمة الدولية للهجرة )(IOM
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )(UNHCR
 المجموعة الدولية لحقوق األقليات
 مشروع مساعدة الالجئ العراقي
 منظمة حقوق اإلنسان االيزيدية
 مجموعة حقوق اإلنسان المندائية
 االتحاد الدولي لالجئين العراقيين
 وليم وردة ولويس مرقس من منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان
 السيد رعد جبار وتحالف األقليات العراقية
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د .حنين القدو ولويس كليمنس ومجلس األقليات العراقية
جمعية أنصار الحرية اإلنسانية
منظمة نوروز
السيد وليد فارس ومنظمة هدية لحقوق اإلنسان
20
المرحوم السيد جالل ذياب وجمعية أنصار الحرية
السيد نيسان كرومي رزوقي ،قائممقام قضاء الحمدانية
د .دريد حكمت زوما مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات
السيد فارس عبد االحد ،مستشار محافظ نينوى

باإلضافة إلى من سبق ذكرهم أعاله ،هناك غيرهم من األفراد والمنظمات الذين قدموا دع ًما واس َع النطاق
وتحليالت ها ّمة .ألسباب أمنية ،لن يتم سرد أسمائهم هنا ،ولكن معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ُممتن
لدعمهم القيِّم ومشاركتهم في المجموعات التشاورية وفي المقابالت.
ضا في
في سبيل تجميع وتحليل البيانات لهذا التقرير ،أجرى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بحثًا مستفي ً
مجموعة واسعة من المصادر (بما فيها تقارير حقوق اإلنسان ،تقارير المجتمع المدني والنشرات الصحفية،
مجالت أكاديمية ،وكاالت أنباء ،تقارير الدولة ،تشريعات عراقية ،إتفاقيات دولية ،وغيرها من المصادر)،
مع بحوث ميدانية تشكل جوهر نهجنا .إن مجتمعات األقليات والفئات السكانية الضعيفة التي تمت دراستها هنا
ٌ
معترف بها من قِبل اإلطار القانوني العراقي أو ح ّددتها المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية بأنها
تواجه االضطهاد ،التمييز ،أو التهميش على أساس نوع الجنس ،العرق ،اإلثنية ،الجنسية ،األصل ،اللون،
الدين ،المذهب ،المعتقد أو الرأي  ،أو الوضع اإلقتصادي أو اإلجتماعي.
لقد تم الحصول على البيانات التي تم جمعها لهذا التقرير من المصادر الرئيسية التالية:
 المقابالت في بغداد ،الحمدانية ،وأربيل مع ممثلين عن مجتمعات األقليات والفئات السكانية الضعيفة
األخرى من جميع أنحاء العراق؛
 المناقشات مع البعثات الدبلوماسية العراقية فيما يتعلق بالحصول على وثائق الهوية والجنسية
وإستخدامها؛
 عقد موائد مستديرة مع ممثلي األقليات في محافظة نينوى وفي بغداد؛
 مناقشات مع أعضاء البرلمان العراقي ،الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان ،مسؤولي
الحكومات المحلية ،منظمات غير حكومية ،ونشطاء المجتمع المدني؛
 مشاورات مع العراقيين في الشتات ومع أعضاء المجتمع الدولي؛
 مسوحات وإستبيانات حول وضعية السكان المستهدفين في الماضي وفي الحاضر المنشورة على
شبكات المنظمات غير الحكومية العراقية؛ و
 بحوث مكتبية من مصادر أولية وثانوية.
20

لألسف ،لقد تم إغتيال السيد جالل من خالل عملية قتل مُستهدِفة في أواخر نيسان عام  .2101لقد ورد ،بأنه كان يقود سيارته مع اثنين من زمالئه
عندما قام رجال مسلحون بإطالق النار عليه من سيارة تسير بجانب سيارته .لم يتم إستهداف الرجلين اآلخرين الذين كانا مع السيد جالل في
السيارة .من غير الواضح لماذا تم إغتيال السيد جالل ،على الرغم من إن بعض الزمالء المحوا الى ان عملية القتل قد تستند الى أنشطته في مجال
المجتمع المدني أو استخدامه الرمزي لرئاسة أوباما في الدعوة إلى زيادة الحقوق السياسية للعراقيين السود .إن فقدان السيد جالل هو خسارة ليس
فقط لمجتمع العراقيين السود ،ولكن للعراق ولدعاة حقوق اإلنسان في كل مكان .سنفتقده.
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نبذةوعنوميهدوافقتنونوافدافيواحقوقواإلنستنوIILHRو
إن معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان منظمة غير ربحية ،مس َّجلة في مدينة واشنطن العاصمة وفي
بروكسل ،بلجيكا بالرقم ( 510ج) ( ، )2يساعد الدول في المراحل األولى من الديمقراطية على تطوير القدرة
من أجل تعزيز سيادة القانون وتحسين حالة إحترام حقوق اإلنسان .إن معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
وبفضل فريق عمله ال ُمتكون من دبلوماسيين ،برلمانيين ،نشطاء حقوق إنسان ،ومحامين يمتلك ِس ِجالً حافالً
في تنفيذ البرامج الناجع ة التي تساعد الشركاء المحليين على حشد الدعم لحقوق اإلنسان وسيادة القانون .لقد
شارك أعضاء فريق عمل معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في برامج بناء القدرات القانونية والتشريعية
وبرامج بناء قدرات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط  ،جنوب آسيا ،أفريقيا ،وأوروبا الوسطى
والشرقية.
يمتلك معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان وجود قوي وداعم في العراق منذ تموز  .3115يعمل المعهد
بالتعاون مع قيادات كل من الحكومة العراقية والمجتمع المدني على تعزيز أساليب التعامل مع قضايا حقوق
اإلنسان من خالل (أ) تطوير مشاريع القوانين؛ (ب) العمل على سن ّّ ِّ تلك القوانين؛ (ج) مساعدة
الشركاء المحليين في الحكومة وخارجها من أجل تطوير القدرة على المناصرة حول قضايا مح َّددة ،وكذلك
تقييم ،وتطوير ،وصياغة القوانين( ،د) بناء توافق لآلراء حول األولويات ،الوسائل ،واالستراتيجيات من أجل
الوصول إلى منظومة أقوى لحماية القانون وحقوق اإلنسان.
إن األمثلة على عمل معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان تَشمل المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 71
تحليل حول قضايا تشريعية ودستورية .لقد ق َّدم معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان أيضًا تعقيبات بشأن
مقترحات حول طيف واسع من القضايا تشمل رعاية المرأة ،إنشاء مفوضية حقوق اإلنسان ،تطوير الخدمات
االجتماعية ،حرية اإلعالم ،وحقوق األقليات.
حاليًا ،يقوم معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بتقديم الدعم لحقوق اإلنسان في العراق بصورة فعالة من
خالل عدة مبادرات متواصلة للحكومة والمجتمع المدني .كذلك يعمل المعهد في مجال نوع الجنس
) ،(Genderالذي يتضمن التعاون في مشروع قانون العنف المنزلي ونشر بحث تقييمي حول اإلطار القانوني
في العراق ،المرأة والقانون في العراق .يعمل معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع معهد السالم في
الواليات األمركية لجمع قادة المجتمع المدني والبرلمانيين من األقليات من مختلف أنحاء البالد ،وإقامة
الروابط بين نواب األقليات في البرلمان ،وإجراء التوعية بشأن قضايا األقليات في العراق -والسعي لتعزيز
الكفاءة من أجل متابعة جدول األعمال الخاص بالتشريع والمناصرة لصالح حقوق األقليات .لقد نشر معهد
القانون الدولي وحقوق اإلنسان في حزيران ُ 3100كتيِّب األقليات والقانون في العراق ،وهو تقييم ثاني
لإلطار القانوني في العراق
يلعب معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان دورًا رائدًا في مجال تقديم المشورة ومراقبة تط ّور مفوضية حقوق
اإلنسان كمؤسسة من شأنها حماية ودعم حقوق اإلنسان للمواطنين العراقيين .في تشرين األول  ،3103نَشر
معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ُكتيِّب المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان:اللوائح واألنظمة
واإلطار القانوني ،وهو تحليل مقارن ألُطر العمل المحت َملة للمفوضية الجديدة .يتولى معهد القانون الدولي
ضا مشاريع سيادة القانون والعدالة ،بما في ذلك برنامج صيانة وحماية األرشيف
وحقوق اإلنسان أي ً
والسجالت القضائية في جميع أنحاء العراق.
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تحديت وشتئي وبتفنسب وفجماعوافئات وافعيائ وو
َو
على الرغم من تحسُّن الوضع األمني العام في العراق منذ ذروة العنف للفترة ما بين  ،3118-3116فان
التحسُّن متفاوت ويبقى حال الفئات السكانية الضعيفة أمام تحدي .إن وحتل واأللقيات وافدينا واافيىلقا وفيو
المزدوجون
افيىاق-واكذفكونستءواأللقيات وااألفىادومنومجتمعوLGBTIو(النساء ال ِمثليات  ،الرجال ال ِمثليين ،
َ
جنسيًا ،المتحولون جنسيًا  ،وثنائيو الجنس)  -وتبقى وفي ورطى ونتاج وافينف وال ُمسته ِدف ،االعتقتل وااالحتجتزو
افتيسئي ،وافتيذيب،وافمعتيق  ،وافتىهاب ،وافتهجاى ،وافحىمتن ومن وافحقوق وافساتسا  ،واافتهماش واإلجتمتعيو
ااإللقتصتدي .إنوافمجتميت وافتيوتياش وفيومنتطق وافحداد وافداريا وافمتنتزع وعياهت و) (DIBsوتبقىومي ّىض و
افىورطىوإستثنتئي.
إن اإلستقصاءات التي قام بها معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  ،IILHRوشركائه ومعاونيه في العراق
وخارجه ،ومصادر البحوث الثانوية منذ عام  3101وإلى مطلع عام  ،3102تَكشف عن الطبيعة المنهجية
لهذه المشاكل المتواصلة ،ولكنها تُشير أيضًا الى تغيُّر األوضاع نحو األحسن في بعض المجاالت.
إن إضطهاد وتهميش الفئات السكانية الضعيفة في العراق يَح ُدث نتيجة لمجموعة من األسباب وهي عوامل
ها ّمة في إختيار بعض أفراد مجتمع األقليات الهجرة الى خارج البالد .إن هذه األسباب تتراوح بين عدم
االستقرار السياسي والنزاعات اإلقليمية الجارية بين العرب والكورد ،التحيز الديني وال ِعرقي والتعصب
الديني الذي تأ َّجج نتيجة تج ُّدد التوترات الطائفية ،وجود أنماط من التمييز منذ فترة طويلة ،والمنفعة
الجنائية .21على الرغم من وجود إنخفاض ملحوظ في إجمالي مستويات أعمال العنف منذ عام  ،3118تكشف
بيانات عام  3103عن وجود إرتداد ملحوظ يعزوه المحللون بدرجة اكبر الى النزاع المتأصِّ ل وتصاعد
الطائفية بدالً من تب ُّدل الحالة األمنية .22بالنسبة للمكونات العراقية على وجه الخصوص ،وقعت  ٪42من
23
عمليات القتل في عام  3103في العاصمة بغداد ،وفي محافظة نينوى ،حيث يعيش  ٪41من األقليات.
ال تزال الفئات السكانية الضعيفة في العراق تواجه مستويات مؤلمة من تهديدات ،عنف ،وتمييز .في تشرين
األول عام  3103وحده ،تم اإلبالغ عن أكثر من  02هجمة ُمسته ِدفة ضد افشبك من خالل موقع أخبار الشبك
 ،Shabak Newsوإنفجار سيارة ملغومة إستهدفت قرية للشبك في  07كانون األول  24.3103في كانون األول
 ،3100هاجم ما بين  0111-211شخص من مثيري الشغب مشاريع تجارية فاليزيديان وافمساحاان تعمل
بصورة قانونية في محافظة دهوك حيث قاموا بحرق وتدمير  36محالً من محالت بيع الخمور ،صالون
21

تقارير إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،بغداد 2102؛ أنظر تقرير منظمة العفو الدولية ،العراق :انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئين
الفلسطينيين 0 ،تشرين الول  ،MDE 14/030/2007 ،2110متاح على الموقع:
;http://www.unhcr.org/refworld/docid/47009e3b2.html
انظر أيضا؛ توم تشارلز " ،النكبة مستمرة :محنة الالجئين الفلسطينيين في العراق 2 "،شباط  ،2102متاح على الموقع:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4264/an-ongoing-nakba_the-plight-of-palestinian-refugee.
يتلقى الفلسطينيون تاريخيا دعما كبيرا من حكومة العراق بدال من اإلغاثة الدولية .أنظر األونروا ،تقرير مدير [ ،]UNRWAوثيقة األمم المتحدة.
 28 ،A/1905ايلول  ،0790الفقرات.71 ،2 .
22
تقارير الى معهد القانون الدولي لحقوق اإلنسان في  2102و 2101
23
هيئة االحصاء بالعراق،كانون الثاني  .2101لقد ورد بأن نينوى تك ّبدت  214قتيل في عام  ،2102يُقدَّرعدد سكان المحافظة .3,270,422
وتكبدت بغداد  0122قتيل في عام  .2102تم تقديم التقديرات السكانية من قِبل الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق،
"التقديرات السكانية لعام  ،2100متاح على الموقع:
http://cosit.gov.iq/AAS2012/section_2/8B.htm
24
تقاريرمُقدّمة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRمن قِبل د .حنين القدو؛ أنظر أيضا أخبار الشبك،
http://www.shabaknews.com/
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تدليك ،أربعة فنادق ،وكازينو .لم يتم ،حتى اآلن ،القبض على أي من الجناة ولم يتم تعويض أي شخص عن
الممتلكات المحطّمة والمد ّمرة 25.لقد إستمرت أعمال العنف ال ُمسته ِدف والترهيب ضد هذه المجتمعات في عام
 ،3103بما في ذلك االعتقال واإلحتجاز التعسفي لعدة نشطاءوإيزيديان في مجال حقوق اإلنسان من قِبَل قوات
األمن في حكومة إقليم كوردستان في سنجار شمال العراق 26.لقد قام بعض أفراد المجتمع االيزيدي باإلبالغ
عن ضغوط من قِبَل السلطات الكوردية لتحديد هويتهم بأنهم كورد أصليون بدالً من أصلهم االيزيدي .لقد قام
عدد من نشطاء حقوق االنسان االيزيديين ،وبالتحديد في سنجار ،باإليالغ عن صعوبة الحصول على رعاية
27
صحية أساسية ،مياه صالحة للشرب ،سكن الئق ،أراضي صالحة للزراعة ،أو فرص إقتصادية.
لقد افا َد أيضًا الجاون وافئيسطاناون يعيشون في العراق وجود إنتهاكات لحقوق اإلنسان على أيدي السلطات
الحكومية والقوات األمنية ،رغم إنخفاض عدد وطبيعة مثل هذه الحوادث بشكل ملحوظ منذ عام  .3116لقد
أفا َد أفراد من المجتمع الفلسطيني وجود مستوى منخفض من المضايقة ،االعتقال واالحتجاز التعسفي،
التعذيب أثناء اإلحتجاز ،والمحاكمات الجائرة 28.إن المجتمع الفلسطيني يخشى أيضًا من أنه قد يواجه تحديًا
إنسانيًا متزايدًا ،طالما قامت الحكومة العراقية حسبما يقال بتقنين الدعم منذ عام  .3112لن تمنح الحكومة
ضا َ عىالقاون وسود ،واغجى ،وابدا وجود تمييز إقتصادي وإجتماعي
للفلسطينيين صفة الجئ 29.لقد أفاد أي ً
بحقهم .بالنسبة فيغجى ،النساء واألطفال يواجهون مخاطر عالية من اإلستغالل الجنسي ،وتواجه المرأة تنفيذ
حكم الموت خارج سلطة القضاء اذا ما أُت ِهمت بالبغاء 30.لقد تم اإلبالغ عام  3103عن العديد من وقائع
التمييز التي تقوم بها السلطات الكوردية ضد األقليات ،بمن فيهم افتىكمتن ،واااليزيديان ،واافمساحاان في
األراضي المتنازع عليها .تشمل هذه الوقائع الضغط من أجل االنضمام إلى حزب االتحاد الوطني الكردستاني
 PUKفي محافظة السليمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني KDPفي محافظات أربيل ودهوك 31.يواجه
افتىكمتن أيضًا في المناطق المتنازع عليها تهديدات متزايدة في العنف منذ أواخر عام  ،3103ال سيما في
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تقارير مُقدّمة إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRمن قِبل منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ومنظمة حقوق اإلنسان االيزيدية الدولية؛
انظر أيضا وزارة الخارجية األميركية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقرير الحرية الدينية الدولية لعام ،2100وهو متاح على
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
الموقع:
26
مقابالت أجراها معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع ناشطين ايزيديين2101 ،؛ أنظر أيضا منظمة حقوق اإلنسان االيزيدية الدولية،
http://www.yezidihumanrights.org.
27
إن بعض افراد المجتمع االيزيدي في سنجار وفي مناطق أخرى من نينوى قد أبلغوا عن تخويف منهجي من قبل قوات األمن الكوردية والسلطات
الحكومية ،بما في ذلك اإلعتقال التعسفي ،التعذيب ،والحرمان من الخدمات األساسية .هناك تقارير عن قلة مرافق الرعاية الصحية للمرأة في
سنجار ،مما إضطر معظم النساء االيزيديات للسفر إلى دهوك في إقليم كوردستان لتلقي الرعاية قبل الوالدة وأيضا من اجل الوالدة (إن الموصل ال
تزال أيضا مكان مُتاح وتبقى منطقة خطرة) .إن األطفال الذين يولدون في دهوك ،وحسبما ورد ،يحصلون على وثائق هوية ُتشير الى ال ِعرق
الكوردي .لقد ورد بان هذا الضغط ينبع من الرغبة في توسيع الوجود الكوردي في نينوى.
28
أنظر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  ،Human Rights Watchالعراق :حماية الفلسطينيون في سجون العراق 69 ،كانون األول  2162متاح على
http://www.hrw.org/news/2012/12/13/iraq-protect-palestinians-iraqi-prisons.
الموقع:
29

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،2012 ،انظر منظمة العفو الدولية"،العراق :انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئين الفلسطينيين" 6
تشرين األول  ،MDE 14/030/2007 ،2112متاح على الموقعhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/47009e3b2.html :
انظر أيضا؛ توم تشارلز" ،إن النكبة مستمرة :محنة الالجئين الفلسطينيين في العراق 1 "،شباط  ،2162متاحة على الموقع:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4264/an-ongoing-nakba_the-plight-of-palestinian-refugee.
تلقّى الفلسطينيون تاريخيا دعما كبيرا من حكومة العراق بدال من اإلغاثة الدولية .أنظر األونروا ،تقرير المدير ،وثيقة األمم المتحدة .وثيقة االمم
المتحدة رقم  38 ، A/1905أيلول ،0450 ،الفقرات .41 ،8
30
مقابالت أجراها معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في  2162و .2169
31
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في  2162و  2169تؤكد الممارسات المتواصلة ،كما ورد في وزارة الخارجية األميركية ،مكتب
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير البلد حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام  :2166العراق ،2166 ،متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.

25

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

طوز خورماتو في شمال شرق محافظة صالح الدين ،وذلك بسبب تزايد المواجهات بين الحكومة العراقية
32
والقوات األمنية لحكومة إقليم كوردستان.
بالنسبة فيصتبا وافمندائاان ،سُجِّ ل فرار  211أسرة من العراق في عام  33 3100تحت التهديدات المستمرة
من عنف ،خطف ،وترهيب متواصل .وحسبما ذكرت مجموعة حقوق اإلنسان المندائية ،قُتِل ما ال يقل عن
 00شخصًا من المندائيين في هجمات ُمسته ِدفة في عام  ،3101وشخصين آخرين في أيلول  ،34 3100وما ال
يقل عن  7حوادث خطف ،وقتل ،وترهيب (شملت  02شخصًا) من خالل أعمال عنف ُمسته ِدفة حصلت عام
 35.3103لقد أفا َد كورد و وفَايا عادوا إلى العراق من إيران ومن أماكن أخرى وجود تحديات من أجل استعادة
الممتلكات التي تمت مصادرتها ،الحصول على الخدمات وفرص العمل ،وفي بعض الحاالت إعادة دمجهم
في المجتمع 36.لقد أفا َد البعض منهم أيضًا وجود صعوبات في المضي في إجراءات إستعادة الجنسية
والحصول على الوثائق العراقية .بالنسبة فيبهتئاان ،على الرغم من األمر الصادر عام  3117حول إلغاء
األمر الصادر في عام  0475بشأن الحظر على إصدار بطاقات هوية األحوال المدنية لألشخاص الذين
يحملون العقيدة البهائية ،لم يحصل سوى عدد قليل منهم بالفعل على بطاقات الهوية ما دامت األنظمة
الحكومية تمنع أولئك الذين أخذوا وثائق تُحدِّد هويتهم بأنهم مسلمون من إستعادة عقيدتهم البهائية .إن قانون
بقي ساري المفعول ،رغم عدم تطبيقه على أرض الواقع.
عام  0471الذي يحظر ممارسة العقيدة البهائية قد َ
بالنسبة الى أفىادومجتمعو( LGBTIافنستء وافمثيات و ،وافىجتل وافمثياان و ،وافمز َوداجون وجنساات و ،وافمتحوفونو
جنسواات و ،واثنتئاو وافجنس) وكانت عمليات التهديد والضرب والخطف والقتل طوال عام  3103جز ًءا من
الكراهية العامة ضد مجتمع "االيمو" في العراق .وقد شملت الحوادث التفجير الذي حدث في آذار  3103في
مقهى البصرة الذي يتجمع فيه شباب "االيمو" ،وعلى األخص الضرب والقتل العلني للمدعو "براون
سيوفي" 37.لقد قامت وزارة الداخلية باإلبالغ عن ما ال يقل عن  55حادثة قتل للمراهقين من "االيمو" في

32

انظر التقارير عن القتال حول منطقة طوز خورماتو 1 ،Dawn.com, “Iraq Town Caught in Middle of Territory Row :كانون
http://dawn.com/2013/01/03/iraqi-town-caught-in-middle-of-territory- row
الثاني  ،2101متاح على الموقع:
قناة الجزيرة" ،تفجيرات انتحارية قاتلة تضرب شمال العراق02 "،كانون الثاني  ،2102متاح على الموقع:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/201311672241755601.html.
لمحة عامة عن المنطقة ،راجع وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة " ،الملف الخاص بمحافظة صالح الدين" ،تموز
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/201311672241755601.html
 .2117متاح على الموقع:
33
التقرير السنوي للجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية لسنة  ،2162متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf.
34
ذكر تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن الحرية الدينية لعام  2100مقتل إثنين فقط من الصابئة المندائيين في عام .2101
35
انظر مجموعة حقوق اإلنسان المندائية ،تقرير مجموعة حقوق اإلنسان المندائية :التحديث بشأن حالة المندائيين في الشرق األوسط ،كانون األول
 ،2102في الملف مع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
36
تقارير مُقدّمة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان IILHR؛ أنظر ايضا " Rudawنضال الكرد الفيليون في العراق" 22 ،كانون الثاني
http://www.rudaw.net/english/news/iraq/4357.html
 ،2102متاح على الموقع:
37
تقارير مُقدّمة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRمن قِبل الجئ عراقي متحول جنسيا ،أنظر كذلك أخبار شفق "، Shafaa Newsإن
ِّ
'االيمو' في العراق يتح ّدون 'الموانع' ،الدين يرفض قتلهم والحكومة ال ُتعلق" 01 ،آذار  ،2102وهو متاح على الموقع:
www.shafaaq.com/en/reports/2434-the-qemoq-of-iraqi-defy-the-qblocksq--religion-refuses-killing-themand-the-government-does-not-comment.html
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جميع أنحاء العراق 38،مع تر ّكز معظم العنف ضد أشخاص (يُشتَبه بأنهم) أفراد من مجتمع  LGBTIفي مدينة
الصدر في بغداد وفي محافظة بابل .إن مرتكبي العنف هم أساسًا من المتطرفين39.و
إن عدم االستقرار السياسي الذي تعاني منه الحكومة الجديدة منذ عام  3101قد ع َّزز الى حد بعيد من بيئة
إنعدام األمن ،األمر الذي أدى ليس فقط الى تأجيج الشعور باإلفالت من العقاب ،ولكن أيضا ش َّل التحرُّ ك
بإتجاه عدد من القضايا الطويلة األمد التي تؤثر على مجتمعات األقليات ،بما في ذلك المنازعات حول
األراضي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ،تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية ،واألقاليم،
صد ََر عام  ،3115بما في ذلك تشريعات تمكين
والمحافظات؛ وتنفيذ التشريعات التي نادى بها الدستور الذي َ
المحكمة اإلتحادية العليا ومجلس القضاء األعلى ،التشريعات المناهضة للتمييز ،التشريعات اإلدارية المحلية،
والقوانين األخرى.
على الرغم من التحديات المتواصلة التي تواجه الفئات السكانية الضعيفة في العراق والتحسُّن المحدود ولكنه
ملحوظ في األمن ،فال تزال الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم تُنفِّذان آليات فعالة لحماية ودعم هذه
الفئات؛ في بعض الحاالت التي تم اإلبالغ عنها ،كانت الحكومة المركزية والحكومة الكوردية وكذلك
المسؤولون األمنيون ضال ِعين في أعمال الترهيب واالضطهاد ضد السكان الذين تتم مناقشة أمورهم في هذا
التقرير ،ال سيما أولئك الذين يعيشون ضمن مناطق الحدود الداخلية المتنازع عليها ( .)DIBsباإلضافة إلى
ذلك ،أعلنت الحكومة العراقية بأن العشرات من الجماعات المسلحة مع اآلالف من أعضائها ما زالوا نشطاء
في العراق ،وتتوزع هذه المجموعات إلى حد كبير بين اإلتجاهات الطائفية (بصورة رئيسبة ُّسنية أو شيعية).
إن بعض هذه المجموعات تعمل بشكل مستقل ،بينما يتحالف البعض اآلخر منها علنًا أو ِسرًا مع أحزاب
40
سياسية أو تحولوا هم أنفسهم إلى أحزاب سياسية (مع ذلك وفي أحيان كثيرة دون التخلي عن األسلحة).
باإلضافة إلى ذلك ،تستفيد العصابات االجرامية وكما َو َر َد من قدرات الدولة العراقية الضعيفة في إنفاذ
القانون ومن بيئة التعصب إلستهداف الفئات السكانية الضعيفة من أجل تحقيق مكاسب مالية ،سياسية ،أو
أيديولوجية .تُفيد تقارير المنظمة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن هذه المجموعات متورطة في
عمليات إبتزاز،خطف ،قتل ،دعارة قسرية ،وإتجار بالبشر .من حيث العنف ضد المرأة ،يرتكب الجناة الذين
يكونون عادة أفرا ًدا من عائلة أو مجتمع أو قبيلة الضحية "جرائم الشرف" ،الزواج المبكر والقسري ،العنف
المنزلي ،وختان اإلناث واالتجار بهن.

38
أخبار شفق " ، Shafaaq Newsإن 'االيمو' في العراق يتحدون 'الموانع' ،الدين يرفض قتلهم والحكومة ال تعلِّق" 01 ،آذار  .2102وهو متاح
على الموقع:
www.shafaaq.com/en/reports/2434-the-qemoq-of-iraqi-defy-the-qblocksq--religion-refuses-killing-themand-the-government-does-not-comment.html
39
تقارير مُقدّمة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRمن قِبل الجئ عراقي متحول جنسيا.
40
المعايير التأهيلية الخاصة بلمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2162 UNHCRصفحة .3
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حتف ونستءواأللقيات و
تواجه المرأة في العراق تحديات مع عنف قائم على أساس نوع الجنس والتمييز في القانون والممارسة ،بما
في ذلك المساواة في الحقوق في إطار القانون ،الحصول على عمل ،المشاركة في مناصب صنع القرار داخل
البرلمان والحكومة ،وفي العديد من المجاالت االجتماعية والثقافية .إن ونستء واأللقيات وفي وافيىاق وغتفوبات ومتو
مزداجتويتمثلوفيوإستهدافوجونس ُوهنواكذفكوهويت ُوهنوافيىلقا وأاوافدينا .
او
يواجوهنَووتحدوياتو
على سبيل المثال ،ولكن ليس على نطاق واسع ،بعض النساء غير المسلمات من اللواتي ال يَتطلَّب دينهُن
إرتداء غطاء الرأس قُمن باإلبالغ عن مضايقات وتهديدات من قبل مجموعات وأفراد ُمسلمة من أجل اإللتزام
بازياء مالبس تتالئم مع ما يراه مرتكبوا هذه التهديدات بانها متماشية مع العقيدة اإلسالمية 41.لقد قام نسوة
هن وألطفالِ ّ
ضا عن صعوبات في الحصول على الوثائق ألنفُ ِس ّ
هن من دون وجود
من جميع األديان باإلبالغ أي ً
أحد أقاربِ ّ
هن الذكور ،مثل تسجيل والدات األطفال .هناك نساء ،على األخص من غير المتزوجات ،قُمنَّ
باإلبالغ عن مشاكل على صعيد مديرية الجنسية وذلك عند تسجيل األطفال ألن بعض السلطات تطلب عقد
الزواج ووثائق الهوية ل ِكال الوالدين ،أو شهادة الوفاة إذا كان أحد الوالدين متوفيًا .رغم أن مثل هذه المتطلبات
ال تكون في بعض الحاالت تكليفًا قانونيًا أو إجرائيًا ،فإن أفرادًا مسؤولين في بعض الوزارات والمديريات
وحسبما ور َد يطلبون تسليم الوثائق بحضور الذكور .نظ ًرا إلتالف الوثائق على مدى سنوات من الحرب
ووجود أعداد كبيرة من النازحين داخليًا في العراق على مدى السنوات العشرة الماضية ،فإن هذا الطلب يكون
42
ُمت ِعبًا خاصة بالنسبة للنساء غير المتزوجات واألرامل.
لمكونات االذين يعيشون في مستويات عالية من الفقر ،مثل افيىالقاان وافسود في الجنوب ،افغجى،
بالنسبة ل ِّ
وفئات أخرى ،يقوم أفراد من هذه المجتمعات باإلبالغ عن إرتفاع معدالت العنف المنزلي داخل العائالت ،مع
وجود دعم ضئيل أو معدوم للنساء وذلك لغرض إفالت األشخاص الذين قاموا باإلعتداء عليهن .على الرغم
من ان حكومة إقليم كوردستان قد حققت بعض التق ُّدم من خالل سن قانون العنف المنزلي وإنشاء مديرية
لتعقُّب العنف ضد المرأة ،فإن الحكومة الوطنية لم تضع بعد تشريعات وإطار لدعم الناجين وتقديم الجناة إلى
العدالة 43.إن التبليغ عن العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة الذي يُعتبَر مشكلة شائعة في
العراق ،يبقى منخفضًا بشكل خطير وناد ًرا ما يتم مالحقة ال ُجناة .بالنسبة للنساء المنتميات الى العديد من
أنظر ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات  ،9 ،حزيران
 ،2101متاح على الموقع:
http://www.minorityrights.org/download.php?id=956
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
42
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
43
لم ُتصدر حكومة العراق حتى اآلن مشروع قانون شامل لمكافحة العنف المنزلي .لقد تم تكليف لجنة من الخبراء تابعة لمجلس الوزراء لوضع
مشروع قانون ،لكن مناقشة هذه القضية قد تو َّقف إلى حد كبير .في عام  ،2102أنشأت الحكومة العراقية مديرية حماية األسرة التابعة لوزارة
الداخلية مكلفة بإنشاء وحدات حماية األسرة ) (FPUsتابعة لمراكز الشرطة .إن وحدات حماية األسرة مُكلفة باالستجابة لشكاوى العنف القائم على
أساس نوع الجنس ،توفير الخدمات للضحايا ،وتقديم الجناة إلى الشرطة .لقد بدأ برنامج تجريبي في بغداد (وحدتين لحماية األسرة) وفي البصرة
(وحدة واحدة لحماية األسرة) إعتبارا من كانون الثاني  ،2101ال زال هناك نقص في موارد الوحدات وعدم وجود تدريب كافي حول العنف القائم
على اساس نوع الجنس والقضايا ذات الصلة.

41
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األقليات ،من ال ُمرجَّح إرتباط إنخفاض مستوى التبليغ عن العنف بتح ّديات إضافية متعلِقة بالوضع الشرعي
ألقليًتهم  ،مثل إضطهاد السلطات لهم أو مشاكل أوسع نطاقًا في الوصول إلى العدالة.
افينفوافقتئموعيى وأستسونوعوافجنس
الحظ في مكان آخر من التقرير ،رغم أن اإلطار القانوني في العراق هو نموذج للمنطقة في نواح
كما هو ُم َ
كثيرة فإن فيه أيضًا تمييز ضد المرأة خاصة في مجال العنف ضد المرأة .إنولقتنون وافيقوبت  ،وعيى وسبالو
افمثتل،وييتىفوبمسأف و"داافعوافشىف"وكيذرومخئفوفجىائموافينفوضدوافمىأة،وافيئووعنوافمغتصوبانوافذينو
سىي  .إن
يتزاجون ومن وضحتيتهم ،واافتمااز وفي وعقوب وافزنت واغاىهت ومن وافجىائم وافمىتبط وبتفياللقت و و
األُ َ
النظام القانوني العراقي يعطي أيضًا أولوية لخصوصية العائلة و ُحرمة المساكن ،وبالتالي يُعيق التحقيق في
التقارير الواردة عن عنف أُسري (معترف به فقط حاليًا بموجب أحكام االعتداءات العامة) ،زواجات قسرية،
زواج في سبيل فدية ،إنتحار أو قتل متعلق بعنف اُ َسري ،وغيرها من المشاكل الشائعة بالنسبة للمرأة .إن
عترف به في القانون الجنائي العراقي.
االغتصاب الزوجي غير ُم َ
إن العنف األُ َسري هو تَحد إستثنائي حيث يحق للزوج قانونًا معاقبة زوجته "ضمن حدود معينة يَنص عليها
القانون أو ال ُعرف ".من الناحية العملية ،إن التقيُّد بالقوانين النافذة حول الجرائم الجنسية وغيرها من الجرائم
ضد المرأة ضعيف على نطاق واسع 44.لقد أعلنت المنظمات غير الحكومية العراقية بأنه ال يتم اإلبالغ عن
حوادث العنف األُ َسري ضد المرأة ،وعند اإلبالغ عنها ،تكون الى حد كبير بدون عقاب .حتى ان ضباط
الشرطة المكلفين بمعالجة شكاوى العنف األُ َسري ضمن وحدات دعم األسرة في بغداد أوردوا بأن هناك
45
تفضيل للوساطة أو للحل من خالل األُسرة أو ُّ
تدخل القبلية ِعوضًا عن المحاكمة.
إن قانون العنف األُ َسري الذي تم إعتماده في حكومة إقليم كوردستان يُجرِّ م الزواج القسري ،الطالق القسري،
زواج القاصر ،البغاء القسري ،الضرب ،االعتداء ،وغيرها من أشكال العنف األُ َسري ،بما في ذلك ختان
اإلناث ) .(FGMما زال تأثير قانون العنف األُ َسري ومستويات التنفيذ في الممارسة بحاجة الى دراسة ،ولكن
ظهرت مؤشرات .مع ذلك ،وكما َو َر َد لم يرد فعليًا ِذكر أي جهد مبذول للتثقيف بشأن إنفاذ أحكام حظر ختان
46
اإلناث.
و

44

وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
45
المقابلة التي جمعت رئيس معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRمع وحدة حماية االسرة في الكرخ  ،Al Karkhبغداد .2162 ،أنظر أيضا
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع :
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
46
أنظر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان " ،Human Rights Watchكوردستان العراق :قانون حظر ختان اإلناث لم يدخل حيز التنفيذ" آب ،2162
متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/504758812.html
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روتتنواإلنتثو )(FGM

حسبما َو َر َد ،إن ِختان اإلناث يُما َرس على نطاق واسع في شمال ووسط العراق ،رغم إن الدراسات التجريبية
حتى اآلن تعاني من تدنّي مستوى التمثيل في أخذ العينات التي ال تُعطي تفاصيل كاملة حول اإلنتماء الى
مكونات األقليات.
لقد أجرت وزارة الصحة في كوردستان َمس ًحا في عام َ 3101شمل  5111إمرأة وفتاة ،وظهَ َر بأنه قد تم
ِختان  ٪ 40من اللواتي تمت مقابلتَهن .في مسح منفصل جرى عام  3101من قبل منظمة غير حكومية تبيّن
الختان 47.من بين اللواتي َشملهُن
خضوع  ٪74.8من النساء الكورديات اللواتي جرت مقابلتهن لعملية ِ
اإلستطالع كان هناك  ٪44.8من المسلمين ال ُسنّة .من بين النساء الشيعة اللواتي شملهن اإلستطالع َذ َك َر
للختان 48.في متابعة بحثية مماثلة جرت عام  3103وتر ّكزت على منطقة كركوك
 ٪32.0منهن خضو ِعهن ِ
تبيّنَ بأن  ٪65.4من افنستء وافكىديت  ٪35.7 ،من افنستء وافيىبات  ،و  ٪03.2من افنستء وافتىكمتنات
الختان .على الرغم من البيانات التي تُظ ِهر بأن الشيعة على الرجح هم
اللواتي جرت مقابلتهن قد عانَ ْينَ من ِ
أقل ُعرضة للخضوع لهذه الممارسة ،تُشير النتائج الى أنه على األقل بعض افكورد واف وئَايا قد يتعاطون مع
هذه الممارسة ،ال سيما ان الكثير من المشاركين الكورد وحسبما َو َر َد ينظرون الى ِختان اإلناث باعتباره
ضا باإلبالغ عن مستويات عالية من
ثقافة عوضًا عن كونه تقلي ًدا دينيًا .لقد قام أفراد من مجتمع وافكتكتئا أي ً
49
الختان ويَرون بأنه جزء من الدين" .ليست هناك بيانات
ِختان اإلناث ،وأوردوا بأنهم "يعتقدون وبقوة في ِ
ُمف ّ
صلة متاحة عن ممارسات افشبك واااليزيديان في هذا الوقت ،رغم أن معلومات غير مؤكدة ومقابالت
أشارت إلى ان ِختان اإلناث في هذه المجتمعات نادر الحدوث أو ال تتم ممارسته .لقد أعلن افبهتئاونوبأن
ِختان اإلناث ال يتم إجراؤه في مجتمعهم ،ولم يتم اإلبالغ عنه بينوافمساحاان.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية" ،يشمل ِختان اإلناث ) (FGMجميع الممارسات التي تنطوي على إزالة جزء أو
كل األعضاء التناسلية الخارجية لألنثى ،أو إلحاق إصابات أخرى بتلك األعضاء التناسلية لإلناث ألسباب
غير طبية ".إن ختان اإلناث يشكل إنتها ًكا لحقوق المرأة في الحياة ،الصحة والسالمة الجسدية ،عدم التمييز،
والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية ،غير اإلنسانية ،أو ال ُمهينة .باإلضافة إلى ذلك ،طالما إن الممارسة
ضا حقوق الطفل في الصحة ،الحياة،
تستهدف في الغالب الفتيات دون سن  08سنة ،فإن ِختان اإلناث ينتهك أي ً
السالمة البدنية ،وعدم التمييز 50".في العراق ،يُش ِّكل إستمرار التسامح بشأن ممارسة ِختان اإلناث إنتها ًكا
للعديد من إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها .إن هذه الممارسة قد تُمثِّل أيضًا مخاوفًا
منطقية من وقوع أذى جسدي على النساء العراقيات ،خاصة من اللواتي يَ ِع ْشنَ في المنطقتين الوسطى
والشمالية.
47

48

49

50

شملت الدراسة التي قامت بها منظمة  WADIإجراء  021مقابلة في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك ووجدت ان معدل الختان في اربيل
 ، ٪21في السليمانية  ، ٪00.7وفي كركوك  ، ٪20.2مع وجود اختالفات كبيرة في معدالت ختان اإلناث بين الفئات العمرية .انظر ،WADI
وختان اإلناث في كردستان العراقية ،2101 ،متاح على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
 WADIوختان اإلناث في كوردستان العراقية ،2101 ،متاح على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان .2102 ،وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن
ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق .2100 ،متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
أنظر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان " ،Human Rights Watchكوردستان العراق :قانون حظر ختان اإلناث لم يدخل حيز التنفيذ" آب ،2162
متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/504758812.html
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ضا في أجزاء أخرى من
وفقًا للمنظمة الغير الحكومية األلمانية ( Wadiالتنمية اآلن) ،تحدث هذه الممارسة أي ً
العراق ،مثل البصرة في الجنوب 51.حتى اآلن ليست هناك أي دراسات تجريبية ُمر ّكزة حول ِختان اإلناث في
جنوب العراق.
جىائموافشىف
في عام  ،3101نشرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان بيانًا وثّقت به  013حادثة حرق للنساء في
52
ضحّين بانفسهن ضحايا في السابق،
أنحاء محافظة أربيل وحدها .حسبما َو َر َد ،لقد كانت النساء اللواتي َ
ولكن الشرطة لم تُحقِّق سوى في عدد قليل من حاالت النساء اللواتي َحر ْقن أنفسهُن 53.عالوة على ذلك،
ذكرت حكومة إقليم كوردستان بأنه خالل عام  ،3101ت َّم قتل وإنتحار  76إمرأة في المنطقة ،في حين كان
هناك  221أمرأة تم إحراقهن أو قمن بإحراق أنفسهن 54.لقد أفادت منظمات مجتمع مدني محلية بأحتمالية أن
تكون هذه األرقام تقديرات منخفضة 55.أفاد تقرير من وزارة حقوق اإلنسان العراقية سنة  3101بأن هناك
56
 344جريمة قتل بحق النساء ،بما فيها جرائم الشرف ،لكن من دون تقديم تحليالت إضافية في البيانات.
في عام  ،3103تم اإلبالغ عن حاالت متعددة من جرائم الشرف ،رغم عدم توفّر بيانات تفصيلية موثوق بها.
في حزيران  ،3103تعرضت نيجار رحيم لالغتصاب ،عمرها  05عاما ،حيث تم إغتصابها من قِبَل أحد
إخوتها وتم قتلها من قبل أخ آخر .بعد االغتصاب ،تم وضع نيجار تحت حماية مديرية تعقُّب العنف ضد
المرأة في إقليم كوردستان وأنجبت طفالً نتيجة اإلغتصاب .في حزيران  ،3103قامت المديرية بتسليم نيجار
57
الى األخ اآلخر بعد أن وقّع على تعهد بعدم المساس بها .قام هذا األخ بقتلها في وقت الحق.
إن الضُعف في اإلبالغ عن حوادث القتل بدافع الشرف ال ينبع فقط من عدم وجود مقاضاة بموجب قانون
ضا بسبب عَرض الجريمة في كثير
العقوبات (الذي يُخفِّف من عقوبة القتل بسبب "دوافع الشرف") ،ولكن أي ً
من األحيان على أنها إنتحار أو بسبب إستمرار النظر الى جرائم الشرف من ِقبَل المسؤولين في دوائر
58
الشرطة والقضاء على إنها عدالة قَبَلية.
51

وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
52
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق،
.2100متاح على:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
53
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
54
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
55
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
56
يارا بيومي واسيل كامي " "،تقول المرأة العراقية ،إن جرائم الشرف تتطلب قوانين أكثر صرامة ،"،رويترز 2 ،آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-iraq-women-idUSTRE82510920120306
57
أنظر " ،eKurd.netإغتصاب وقتل فتاة عمرها  09سنة تدعى نيجار رحيم من كوردستان العراق 02 "،آب  ،2102متاح على الموقع:
http://www.ekurd.net/mismas/articles /misc2012/8/state6428.htm.
58
مناقشات مع جمعية األمل العراقية ،بغداد .2102
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اإلتجتروبتفبشى
إن اإلتجار بالنساء والفتيات ال يزال يُمثِّل مشكلة رئيسية في العراق ،وتشير تقارير غير مؤكدة الى أن
اإلتجار في البغاء القسري والسخرة في العمل قد تكون مرتفعة في بعض المناطق من البالد .وكما َو َر َد فان
هذا يعود في جزء منه إلى تف ّشي الفساد وإزدياد النشاط اإلجرامي بصورة عامة 59.إنورطىواإلتجترومىتئعو
بشكلورتص بان ونستء ومكونت واأللقيات وافذين ونزحوا وداريواات؛ 60إنوحوافي و٪32ومن وجماع وافنتزحان وافذينو
يياشون وفي وافيىاق وهمومنوافنستء 61.في عام  ،3103صنَّف تقريراإلتجار باألشخاص ) (TIPالصادر عن
وزارة الخارجية األمريكية العراق ضمن قائمة المراقبة رقم  )Tier 2 Watch List( 3للعام الرابع على التوالي
ويعود ذلك إلى حقيقة ان الحكومة لم تلتزم بشكل كامل بالحد األدنى من معايير القضاء على اإلتجار
باألشخاص .لقد أشار تقرير اإلتجار باألشخاص إلى إن الحكومة العراقية لم تُظ ِهر بوضوح برهانًا على بذل
يوضع العراق ضمن قائمة
جهود جوهرية لمعاقبة القائمين باإلتجار أو تحديد الضحايا على نحو إستباقي .لم
َ
62
المراقبة رقم  )Tier 3 Watch List( 2ألنه إعت َمد خطة مكتوبة لمكافحة اإلتجار .لم يتم تنفيذ هذه الخطة في
عام .3103
في نيسان  ،3103أصدرت الحكومة العراقية قانون مكافحة اإلتجار ،ولكنها لم تبذل جهو ًدا تُذكر لمحاكمة أو
معاقبة المتاجرين بموجب القانون الجديد أو بموجب إطار قانوني أوسع .لقد إستم َّر معاقبة ضحايا البغاء
القسري بموجب قانون العقوبات دون االعتراف بِهُن كضحايا لالتجار ولم يتم تقديم أية خدمات حماية منهجية
من أي نوع للضحايا 63.ونتيجة لذلك ،تُشير التقارير إلى ان بعض ضحايا االتجار يستمر حجزهم  ،تغريمهم،
أو خالف ذلك تتم معاقبتهن على أفعال غير مشروعة تم إرتكابها كنتيجة مباشرة لإلتجار بهن ،مثل االنخراط
في الدعارة 64.وفقا لتقرير اإلتجار باألشخاص ،نفى مسؤولون من وزارة الداخلية مرا ًرا وتكرا ًرا إمكانية أن
65
تكون النساء المحتجزات بسبب البغاء ايضًا ضحايا لإلتجار.
في سنة  ،3100قامت المنظمة الدولية للهجرة ) (IOMبتقديم المساعدة بشأن  26حادثة من حوادث اإلتِّجار
متوجهة الى العراق 66.تُشير التقارير إلى ان
في العراق وتقديم المساعدة في  65حالة إتِّجار إضافية كانت
ِ
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وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،071 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
أنظر  ،Linda Lavendarاالتجار بالبشر في العراق 2111 :وما بعدها ،Civil Military Fusion Center ،آيار  ،2102متاح على:
https://www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Holder/Documents/r015%20CFC%20Monthly%20Thematic
%20Report%20%2814-May-12%29.pdf
61
أنظر  ،Linda Lavendarاالتجار بالبشر في العراق 2111 :وما بعدها ،Civil Military Fusion Center ،آيار  ،2102متاح على
الموقع:
https://www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Holder/Documents/r015%20CFC%20Monthly%20Thematic
%20Report%20%2814-May-12%29.pdf
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وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،071 ،2102 ،حزيران 2102
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وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،070 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
(إبدأ في الصفحة ( 631
64
وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،070 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
(إبدأ في الصفحة ( 631
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وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،072 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
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الفترة ما بين  3103-3100كانت قد ش ِهدت إزدياد في الدعارة القسرية في مدينة تكريت ،مع نساء تتراوح
أعمارهن بين  33 -05سنة من بغداد ،كركوك ،وسوريا ،حيث تم بيعهن الى تجار الجنس في تكريت بما
67
ّ
بيعهن مرة أخرى كل شهرين أو ثالثة أشهر.
يعادل  5111-0111دوالر .يتم إستبدال هؤالء الضحايا أو
إضافة إلى ذلك ،تبقى النساء والفتيات متعرضات للعبودية القسرية واالستغالل الجنسي عن طريق الزواج
القسري وزواج المتعة ،حيث تتلقى بموجبهما عائلة الفتاة المال في مقابل الحصول على اإلذن بالزواج من
الفتاة ،أو أن يتم وهبْ الفتاة مقابل سداد دَين 68.في كثير من األحيان ،تكون النساء الفارّات من مثل هذه
الزيجات معرضات للمزيد من العبودية القسرية أو االستغالل الجنسي؛ وكما َو َر َد  ،يقوم القائمون على تجنيد
الفتيات في بعض األحيان بإغتصاب النساء والفتيات وتصويرهن ومن ثم إبتزازهن لممارسة الدعارة .يقوم
ضا في كثير من األحيان بتجميع الفتيات من السجون من خالل دفع الكفالة ّ
لهن ومن ثم
تجار الجنس أي ً
69
إجبارهن على ممارسة الدعارة ِعبر إستعبادهن مقابل الدَين.
وافتماازوبحكموافقتنونوابحكموافوالقعو
الحظ في مكان آخر من التقرير  ،تواجه المرأة في العراق تميي ًزا في ظل القانون والممارسة .على
كما هو ُم َ
الرغم من كون الدستور يَنصُّ على إن الرجال والنساء متساوون أمام القانون ،فإن اإلطار القانوني في العراق
يُميِّز بوضوح ضد المرأة في بعض المجاالت ،ال سيما بموجب قانون العقوبات .إن قانون األحوال الشخصية
يَحرم المرأة أيضًا من نفس حقوق الرجل في فسخ عقد الزواج ،الميراث ،وغيرها من المجاالت .رغم ان
النظام القانوني العراقي هو نموذج للمنطقة ،في نواح كثيرة ،ومتقدِّم تاريخيًا في مجال حقوق المرأة في العديد
من المجاالت ،فإن اإلنقسامات السياسية والثقافية الراسخة منذ عام  3112أبطأت من اإلصالحات و َسمحت
بالعنف ضد المرأة وبغيرها من الجرائم وبحدوث أنماط من التمييز مع اإلفالت من العقاب .
افتماازوفيوافقتنون
إن قانون العقوبات العراقي لسنة  0464وما تاله من قوانين يُجيزون العنف ضد المرأة وجرائم الشرف .كما
70
يطبِّق أيضًا عقوبات متباينة على النساء المتهمات بجرائم ذات طابع جنسي.
تمنح المادة  )0( 40افحق وافقتنوني وفيزاج وبميتلقب وزاجته ،بما في ذلك اإلساءة الجسدية ،رغم مخالفتها لبند
الحماية المتساوية في الدستور 71،وللمادتين  4و  36من اإلتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، ICCPR
والمواد ( 3ب) و (ج) ،5 ،4 ،و  05من اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 .CEDAWلقد أجاز قانون العقوبات إضافة الى ذلك العنف ضد المرأة من خالل توفاى وافيذر وافمخئوف وفيقتلو
http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action;jsessionid=rc1GPLSD3X2MQMTyFpT5YmplykC54
Jzzy02L4CSQTLtzxFPZgR1F!-471497004?nodeId=0c594432-d910-421a-864f45f546ae3abb&fileName=IOM+Global+Trafficking+Data+on+Assisted+Cases+2012.pdf.
67
وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،071 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf
(إبدأ في الصفحة ( 631
68
وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،071 ،حزيران 2102؛ أنظر كذلك وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار
باألشخاص :العراق ،079 ،حزيران .2100
69
وزارة الخارجية األمريكية ،تقرير االتجار باألشخاص :العراق ،071 ،حزيران .2102
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www.iilhr.org.
أنظر معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،المرأة والقانون في العراق 7 ،كانون األول  ،2101متاح على الموقع:
71
هذا الحكم في قانون العقوبات يميز ضد المرأة في انتهاك المادة  04من الدستور العراقي ،وكذلك المادة  )4( 27التي تنص على أنه "يتم حظر كل
أشكال العنف والتعسف في األسرة  " ...أنظر المصدر نفسه.
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افجىائم وافينف واألرى وافمىت َوكب وبأسم و"داافع وافشىف" ،مما يسمح لمرتكبي جرائم الشرف باإلفالت من
72
العقاب.
وتَيئيوافمتدةو203ومىتكبيواإلغتصتبوافذينويتزاجونومنوضحتيتهم ،وبالتالي يتم إجبار ضحية إعتداء خطير
على الزواج من الجاني عليها.
األمر الصادر في عام  3110عن مجلس قيادة الثورة (ال ُمنحل) والساري المفعول ويُيتلقوب وافمومست وبتفسجنو
افمؤبد من دون تخفيف للنساء ضحايا جرائم اإلتجار أو غيرها 73.لقد أور َد المراقبون الدوليون إستمرار
ضا بصورة تمييزية
معاقبة النساء ضحايا االتجار بالجنس بموجب هذا القانون .إن قانون العقوبات يعاقِب أي ً
المرأة الرتكابها افزنت ،في حين تقتصر معاقبة الزناة من الرجال على األفعال المرتكبة في منزل الزوجية .إن
المادة  274تُبطل اإلجراءات القانونية لتهمة الزنا مع وفاة صاحب الشكوى ،مما يزيد من مخاطر العنف ضد
النساء اللواتي أزواجهن متهمين بالزنا.
حتى اآلن ،لم تقُم الحكومة المركزية بحظر ممارسة ختان اإلناث ،وإن جهود حكومة إقليم كوردستان لفرض
الحظر الذي أصدرته كانت متواضعة.
إن قانون األحوال الشخصية يُبيِّن أيضًا التحديات التي تواجه المرأة ويتضمن أحكا ًما تمييزية .عيى واجهو
افخصوصوبتفنسب وفينستءوافغاىومسيمت  ،وحاثويُطوبِّقولقتنون واألحوال وافشخصا ومبتدئ وافشىيي واإلسالما و
ضا بتعدد الزوجات 75،وهو بصورة
عندوعدمواجود وتشىييت ومطبوق وعيى ولقعا ومت 74.إن القانون يسمح أي ً
خاصة ذو إشكالية نظ ًرا إلى أن القانون يَجعل من السهل على األزواج القيام بتطليق الزوجات عنه من قيام
الزوجات بتطليق األزواج 76.إن التهديد بالطالق السهل يُرغم العديد من النساء على قبول قيام األزواج بإتخاذ
زوجات إضافيات.
ضا التمييز على أُ ُسس دينية حيث يَسمح قانون األحوال الشخصية للرجل المسلم أن يتزوج من
تواجه المرأة أي ً
77
إمرأة تنتمي الى "إحدى الديانات الكتابية" ،ولكنه يَحرم المرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم.
افتماازوفيوافممترس
باإلضافة إلى التمييز بحكم القانون ،تواجه النسوة في العراق أيضًا تميي ًزا خطيرًا بحكم الواقع ،بصفتهن كنساء
وكذلك كأفراد في األقليات الدينية أو ال ِعرقية .هنالك نساء ،من جميع أنحاء البالد ،قُ ْمنَ باإلبالغ عن ضغوط
متزايدة من أجل إرتداء الحجاب واللباس المتحفظ ،ال سيما في المناطق المحافِظة والريفية وأيضًا في بعض
أحياء بغداد 78.لقد َو َر َد عن نساء من منطقة الكاظمية في بغداد بأنه ُّن قد ُمنِعوا من دخول الحي ما لم يكونوا
72

أنظر قانون العقوبات رقم  ،)0727( 000المادة022 .و  ،417واأظر أيضا األمر الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم  2لسنة .2110
73
المادة  1من األمر رقم  214الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المُنحل) لسنة .2110أنظر معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  ، IILHRالمرأة
والقانون في العراق.40 ،
74
قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  022لسنة  .0797المادة .0
75
قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  022لسنة  .0797المادة .1
76
قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  022لسنة  .0797المادة  )0 ( 14و .10
77
قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  022لسنة  .0797المادة 00
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وحسبما َو َر َد  ،تم إستجواب طالبات على أبواب جامعة الموصل حول عدم

ضا إلى الدوائر العامة .ففي أواخر عام  ،3100أصدرت اللجنة الوطنية العليا للنهوض
لقد إ ْمت َّد هذا الضغط أي ً
بالمرأة ،التي يرأسها السيد وزير الدولة لشؤون المرأة ،مبادئ توجيهية بشأن قواعد المالبس لموظفات دوائر
المحتشمة التي تعكس قِيم اإلسالم 80.لقد
الدولة والتي تُش ِّجع (على الرغم من عدم طلب ذلك صراحة) المالبس
ِ
قام العديد من الموظفات في الدوائر الحكومية باإلبالغ عن تعرضهن لضغوط إلرتداء الحجاب ،أو تم
اإلعتراض على عدم إرتدائهن الحجاب 81.إن منظمات المجتمع المدني إعتبَرت قواعد المالبس هذه خطوة
نحو إجبار النساء على ارتداء النقاب.
من حيث األنشطة االجتماعية والحريات ،فقد ور َد أيضًا عن بعض النساء قيام مسلمين محافِظين عراقيين
بمضايقتهن أو تخويفهن علنًا بسبب مشاركتهن في أنشطة مثل قيادة السيارة ،المشي في الشارع مع أصدقاء،
وإرتداء السراويل أو المجوهرات .يسعى التحرُّ ش هذا إلى إجبار النساء على البقاء في المنزل ،إرتداء
82
الحجاب ،واإللتزام بالتفسيرات ال ُمتحفِظة في اإلسالم.
باإلضافة إلى التهديدات والترهيب إلجبار النساء غير المسلمات أو غير المحافِظات على إرتداء الحجاب أو
ضا ضُعف ممنهج في تنفيذ القوانين في سلسلة من
التصرُّ ف وفقُا للنظرة المحافِظة لإلسالم ،تواجه النساء أي ً
القضايا تمتد من حماية النساء ضحايا العنف أو االتِجار بِهن ،والى تمكين النساء من تسجيل والدات األطفال
الحظ في مكان آخر من التقرير ،رغم إمتالك النساء
أو الحصول على جوازات سفر لألطفال .كما هو ُم َ
العراقيات لنفس حقوق الرجل العراقي في تسجيل والدات األطفال أو الحصول على وثائق سفر لألطفال ،فإن
مسؤولي الوزارة على مستوى المديرية يرفضون مرا ًرا وتكرا ًرا تسليم هذه الوثائق دون حضور أحد األقارب
الذكور .يتم أيضًا وبصورة دائمة إجبار ضحايا العنف من النساء على التصالح مع المعتدين عليهن أو الزواج
بمغتصبيهن ،وبهذا يهرب الجُناة من العقاب .بالنسبة للنساء ضحايا اإلتجار بالجنس ،ترفض الدوائر
الحكومية االعتراف بأن العاهرات يمكن أن يكونوا ضحايا .نتيجة لذلك ،غالبًا ما تواجه أوالئك النسوة
مالحقات قضائية والسجن مدى الحياة اذا ما تم القبض عليهن أو أن يكون الخطر قادم بعد ذلك .حتى اآلن،
حققت الحكومة خطوات قليلة ج ًدا لتحسين الوضع الفعلي للمرأة في العراق.
و

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper
79
أنظر Charles Recknagel ،ومؤيد الحيدري"،حي في بغداد يفرض على المرأة ارتداء أزياء صارمة "،راديو أوروبا الحرة 7 ،أيلول ،2102
http://www.rferl.org/content/baghdad-neighborhood-imposes-strict-dress-code-on-women/24702541.html
معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان يزور حي الكاظمية في كانون الثاني  2101ويؤكد تزايد األزياء الصارمة للنساء.
80
أنظر خلود رمزي" ،ليس قصيرا ،ضيقا أو المعا :الزي الجديد يمكن أن نرى فيه النساء يُجبرن على ارتداء النقاب "،نقاش 22 ،كانون الثاني
 ،2102متاح على الموقع:
http://www.niqash.org/articles/?id=2981
81
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أنظر أيضا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان عن حالة األقليات العراقية.2100 ،
82
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق.2100 ،
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper

35

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

افتحديت واإللقتصتدي
تُعاني المرأة في العراق من تمييز إقتصادي في الحصول على عمل ،مهنة ،وتسليف ،وكذلك من حيث
األجور عند أداء عمل مماثل أو إدارة مشروع مشابه للرجل 83.بالنسبة للمرأة في مجتمعات األقليات من
المرجّح أن يكون التمييز ِعبئًا مضاعفًا عليها ولن يكون فقط على أساس نوع الجنس بل كذلك على الهوية
ال ِعرقية أو الدينية .فقط  ٪02من جميع النساء في العراق اللواتي تتراوح أعمارهن بين  05فما فوق يشاركن
في القوى العاملة 84.فقدوالحظومىالقبونودافاونوبأنوافمىأةوفيوافيىاقوتواجهومجموع ومنوافقاودوأمتموزيتدةو
مشتركتهت وفي وافيمل وضمن وافقطتع وافختص ،وبمت وفي وذفك:وميولقت وإلقتصتدي وأمتم وافمشترك وتتييق وبتفتمويل،و
افمويكا  ،وافوظتئف ،وافنقل ،واغاىهت ومن وافموارد؛ وافحصول وعيى وفىص وافتييام ،وافتدريب ،واافىعتي وافصحا ؛و
ميولقت ولقتنونا واإجىائا وبحكم وافقتنون وابحكم وافوالقع ومثل وافتقسام وافتقيادي وفييمتف  ،وافتمااز ،وافزااج،و
افطالق ،واافميكا ؛ وحداد وافمشترك واافتمثالوافييني وفي وموالقع وصنع وافقىار؛ وافجىيم واانيدام واألمن؛واكذفكو
لقاود وأرى ومثل ولقاود وعيى وافحىك  ،ومتطيبت وموافق وافىجل ،واغاىهت ومن وافقعتيت 85.إن نساء األقليات
عرضة لخطر إستثنائي بسبب هذه العوامل ال ُمحدِّدة.
إن الوضع األمني الغير مستقر يؤثِّر بشكل غير متناسب على قدرة المرأة على العمل خارج المنزل ،وربما
ذكر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPفي العراق
يكون تحديًا إستثنائيًا بالنسبة للمرأة الغير مسلمة .لقد َ
عام  3103بأن مدلوالت الصحة الجسدية والعقلية للمستويات العالية من الضغوط النفسية التي تتعرض لها
المرأة في العراق منذ عام  3112يؤثر سلبًا على النشاط االقتصادي 86.إن التهديدات األمنية تُقيِّد أيضًا من
الفرص اإلقتصادية وتخلق العقبات أمام التسجيل في وكاالت المعونة الحكومية .من بين ربّات العوائل الالئي
تمت مقابلتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر  ICRCفي عام  ،3100كان  ٪42منهن ُمهجَّرات بسبب
أعمال العنف ،حيث إنتقَل بعضهُن ثالث أو أربع مرات 87.إضافة إلى ذلك ،إن ضعف قوانين العمل ووجود
إطار قانوني وإجتماعي أوسع يفترض إشراف ذكوري من قبل العائلة يُقيِّد من الفرص اإلقتصادية للنساء
يواجهن
ويترك العديد من النساء عرضة للطرد التعسفي من العمل 88.إن نساء األقليات والنساء الغير مسلمات
ِ
89
بصورة خاصة مخاطر عالية من الطرد التعسفي ألسباب دينية أو ِعرقية.
إن الفرص اإلقتصادية للنساء متعرقِلة أيضًا بسبب عدم وجود فرص للتعليم ،وحسبما َو َر َد فان سببه هو
التفضيل التقليدي لتعليم البنين أكثر من تعليم البنات .بالنسبة للعوائل ذات ال ُمعيل الواحد وخاصة عندما تكون
المرأة هي ربّ العائلة ،غالبًا ما يُطلب من الفتيات البقاء في المنزل والعمل من أجل جميع أفراد العائلة.
83
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أنظر  ، Iraq Knowledge Network, Labor Force Factsheetكانون األول  ،2100متاح على الموقع:
http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf.
85
تم إبالغه الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان من قِيل خبير تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي .أنظر أيضا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في العراق ،التمكين االقتصادي للمرأة :إدماج المرأة في االقتصاد العراقي ،حزيران 2102؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العوائل التي تعيلها
النساء في العراق :حالة العمل ،آب .2100
86
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق ،التمكين االقتصادي للمرأة :إدماج المرأة في االقتصاد العراقي ،حزيران .2102
87
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العوائل التي تعولها نساء في العراق :حالة العمل ،آب .2100
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بالنسبة للوالدين قد تكون المدارس أيضًا بعيدة ج ًدا عن المنزل فيما يخص تنقُّل البنات بأمان ،وغالبًا ما يتم
90
تحويل موارد العائلة المحدودة إلى البنين عنهم الى البنات ألغراض التعليم.
إن هذه العوامل وغيرها تساهم في إنخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة العراقية ،وفي إرتفاع معدل
الفقر بين ربّات العوائل .إن ما يقرب من نصف النساء من ربات العوائل الالئي شملهم المسح الذي قامت به
اللجنة الدولية للصليب األحمر في عام  3100يعيشون في ظروف سيئة مع وسائل الراحة األساسية فقط .لقد
لجأ نحو  ٪01من الذين شملهم اإلستطالع الى المكوث بصورة غير قانونية في مباني مهجورة وواجهوا
تهدي ًدا دائ ًما بالطرد 91.للتخفيف من حدة الفقر ،وضعت الحكومة المركزية برنامج لصرف رواتب لألرامل
يوفِّر منحة شهرية ألكثر من  4111أسرة بقليل .مع ذلك ،هناك نقص في تمويل البرنامج وحسبما ور َد هناك
تحديات نتيجة إجراءات بيروقراطية ُمربِكة وتاخيرات في سير العملية .إن هذه القضايا وحسبما ور َد تقيِّد
الوصول إلى برنامج التمويل ،تاركة اآلف النساء من ربّات األُ َسر من دون دعم.

و

90

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق ،التمكين االقتصادي للمرأة :إدماج المرأة في االقتصاد العراقي ،حزيران .2102
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افحصولوعيىواثتئقوافهوي واإستخدامهت
و
افمواطَون وفيوافيىاق
دستوروعتمو3112
لقد نصَّ الدستور عندما ت ّمت المصادقة عليه سنة  3115على حقوق واسعة في الجنسية للعراقيين ،على أن
يُنظَّم ذلك بقانون .تنص المادة  08على إن الجنسية حق لكل عراقي ،وهي أساس المواطنة ،وتُشير إلى أنه
يُع ُّد عراقيا كل من ولِد ألب عراقي أو ألم عراقية .عالوة على ذلك ،تنص افمتدة و 03وعلى حظر إسقاط
ب من األسباب ،ويحق لمن أُسقِطت عنهم طلب
الجنسية العراقية عن العراقي أو العراقية بالوالدة ألي سب ٍ
َ
إستعادتها .بالتالي ،يتعهَّد هذا الحكم بإعادة الجنسية العراقية الى افكورد واف وئايا واليهود العراقيين ،وغيرهم
من الفئات التي أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية تحت نظام البعث .مع ذلك ،وكما هو مبين أدناه ،كانت الحقوق
الواردة في الدستور ُمقيَّدة بقانون أثناء تطبيقها على اليهود العراقيين ،وما زالت تمنع الفلسطينيين من
الحصول على الجنسية العراقية تحت أي ظرف من الظروف.
لقتنونوافجنسا وافيىالقا ورلقمو36وفسن و3116
إن قانون الجنسية العراقية هو قانون تق ُّدمي وشامل إلى حد كبير بالمقارنة مع سابقيه .إنه يلغي التمييز بين
العرب وغير العرب في عملية التجنُّس ويلغي األمر رقم  666الصادرعن مجلس قيادة الثورة (ال ُمنحل) سنة
 0481والذي أَسقَط الجنسية عن  300,000 -200,000من الكورد الفَيلية .مع ذلك فإن القانون ال يزال فيه
92
تمييز بصورة واضحة ضد افاهودوافيىالقاان وافئيسطاناانوالذين ما زالوا غير قادرين على التجنُّس.
بالنسبة للعراقيين الذين أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية في ظل نظام البعث السابق ،تنُص افمتدةو03ومن قانون
الجنسية العراقية على حق إستعادة الجنسية العراقية وإن على أولئك الذين " أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية
ألسباب سياسية ،دينية ،عنصرية ،او طائفية  ...أن يتقدموا بطلب إلسترداد الجنسية العراقية ".على الرغم من
إن هذه المادة تُم ِّكن العديد من المجتمعات التي تم إستهدافها من قِبَل نظام البعث من إستعادة الجنسية العراقية،
فإنوعميا وافتطباق وتُيتبَى و ُومىهوق واتتطيب وإثبت ومووثّقومنومصتدروعىالقا  .من بين المواطنين الذين لم يتم
إدراج عوائلهم في تعداد عام  0457فقد ثبُت صعوبة إستخراج الوثائق المطلوبة 93.إن هذا الشرط قد يَثبُت
بانه ذو إشكالية بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة وخاصة بالنسبة لألفراد الذين فقدوا الوثائق بعد عقود من

92

قانون الجنسية العراقية رقم  22لسنة ( ،)2112المادة  )2( 2تنص على أنه "ال يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى
وطنهم" .إن هذه المادة شائعة في المنطقة ،ولكنها تعمل على حرمان فلسطينيين  -كثيرا منهم ولدوا في العراق ،من الحقوق األساسية للمشاركة في
الحياة العامة واالستفادة من الخدمات المقدّمة لمواطنين ينبغي أن يكونوا راغبين في ذلك التج ُّنس.
93
إن مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أعضاء مكونات األقليات ،ومناقشات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
والمنظمة الدولية للهجرة ،والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة مع مكونات األقليات تكشف عن وجود صورة مشوَّ شة حول الحصول على
الوثائقُ .تشير أدلة غير مؤكدة الى أن سهولة الحصول على الوثائق يختلف اختالفا كبيرا من محافظة إلى أخرى ،فكثيرا ما يتوقف ذلك على
السياسات المحلية أو الموظفين العاملين في دائرة األحوال الشخصية ومكاتب الجنسية المحلية .في ذي قار ،على سبيل المثال ،ال تجد أعداد كبيرة
من البدو أي مشاكل في الحصول على الوثائق ،رغم عدم تسجيل العديد من األُسر في تعداد عام  .0790في البصرة ،تشير تقارير غير مؤكدة الى
أن األُسر من مكونات األقليات التي لم تكن مسجلة في تعداد عام  ،0790ال سيما بين العراقيين السود والغجر ،يكون حصولهم على الوثائق أكثر
صعوبة.
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العيش خارج العراق ،بمن في ذلك العديد من افكورد واف وئَايا
96
خالل الثاليثن سنة الماضية 95،افغجى ،وغيرهم.

94

الذين طُردوا بالقوة ،افبهتئاان الذين ولِدوا

إن افمتدة و( 03وافمتدة و 03التي تُعيد الجنسية ألبناء العراقيين الذين أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية) وتَستثنيو
صىاح وا وإعتدة وافجنسا وافيىالقا وافى وافاهود وافيىالقاان وأا وأطئتفهم الذين أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية
بموجب القانون رقم  0لسنة  970451والقانون رقم  03لسنة  ،0453مما َحر َم اليهود العراقيين من جنسيتهم
العراقية ومصادرة ممتلكاتهم.
إن افمتدة و 3ومن ولقتنون وافجنسا وافيىالقا تنُص على انه ينبغي على األطئتل وافموفودين ورترج وافيىاق من أم
عراقية وأب مجهول أو ال جنسية له أن يتق َّدموا بطلب للحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة واحدة
من تاريخ بلوغهم سن الرشد .مع ذلك ،إن هذه الفترة الزمنية الضيِّقة تُمثِّل عبوااتوعيىوافشبتبوافذينولقدويجدانو
صيوب وفيوإثبت وتواريخوماالدهموأاوجنسا واألموبسببوافينفواافتهجاىوافستبق .نتيجة لذلك ،نجد بأن العديد
98
من هؤالء الشباب هم غير قادرين على الحصول على وثائق الجنسية الالزمة.
إصداروافوثتئقومنولقوبلوافسئترا وافيىالقا
إن دليل العمل القنصلي في الخارج (الدليل) يضع الخطوط العريضة لعمل القنصليات العراقية في إصدار
الوثائق المتعلقة بالوالدة ،الوفاة ،الزواج ،الجنسية ،جوازات السفر ،التأشيرات ،وغيرها من القضايا الخاصة

94

لقد ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في مطلع شباط  2101بأن "نحو  ٪70من الكورد الفيلية قد استعادوا وثائقهم وترك قسم قليل
منهم ".انظر " ،Kurd Netإن وزارة الهجرة والمهجرين ُتعيد الجنسية إلى  ٪70من الكورد الفيلية 4 "،شباط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2013/2/kurdsiniraq203.htm
في حين يُشير هذا التقدير إلى تقدُّم كبير ،فلم تكشف الوزارة عن اي معلومات بشأن القاعدة التي تم إعتمادها في كيفية قيام العديد من الكورد الفيلية
بطلب إعادة التجنيس في بداية العملية .نظرا لهذا األمر ،فقد شكك خبراء دوليون في هذه النسبة  ٪70التي تم ذكرها والخاصة بالتقدُّم في عملية
إعادة التجنس .لقد ذكر أفراد من مجتمع الكورد الفيلية إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بأنه ربما ال تزال هناك عدة مئات من األُسر (أو
عدة آالف من المواطنين) بدون وثائق ،ال سيما بين أولئك الذين يعيشون في مخيمات عبر الحدود في ايران والذين تقدموا بطلبات إلعادة التج ُّنس
ولكن لم يحصلوا على أي جواب من الحكومة العراقية  .ال يمكن التح ُّقق من هذه األرقام بشكل مستقل.
95
في عام  ،0709قامت الحكومة العراقية بحظر العقيدة البهائية وحظر إصدار بطاقات الهوية للمواطنين البهائيين .نتيجة لذلك ،عاش العديد من
البهائيين الذين ولدوا بعد عام  0709دون وثائق هوية وجنسية إال إذا كانوا مسجَّ لين بأنهم مسلمين .لقد ذكرت تقارير جماعة حقوق األقليات
الدولية بأنه هناك ما يقرب من  1000شخص من البهائيين يعيشون حاليا في العراق ليس لديهم وثائق جنسية ،بما في ذلك جوازات السفر .إن
المقابالت التي أجراها معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أعضاء من المجتمع البهائي في العراق تؤكد المشكلة المستمرة للبهائيين الذين ال
يحملون الوثائق في جميع أنحاء العراق ،لكن أفرادا من المجتمع يُشيرون إلى أن معظم البهائيين مسجلين بأنهم مسلمين من أجل الحصول على
الخدمات األساسية وبالتالي إمتالك الوثائق .لقد أفادت التقارير بأنه لم يستفِد سوى ثالثة أو أربعة أفراد من إلغاء قانون حظر منح وثيقة هوية
األحوال المدنية للبهائيين .لقد أفادت وزارة الداخلية بإنه ،بالنسبة للبهائيين الذين سجلوا على إنهم مسلمون ،من غير القانوني تغيير الوثائق إلى غير
مسلم .أنظر وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لسنة :2110
العراق ،في  00آذار  ،2112متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100596.htm
96
حسبما ورد ،تقوم بعض السفارات العراقية بمساعدة المواطنين العراقيين بنشاط من أجل إجتياز عمليات الحصول على الوثائق الالزمة والسماح
بإجراء المقابالت وإعطاء المعلومات حول مكان الوالدة ،ومكان إقامتهم السابقة ،واألسرة ،وغيرها من البيانات لتأكيد األصول العراقية .من غير
الواضح ما إذا كان هذا المستوى من الدعم وإستخدام المعلومات الرسمية متناسقا عبر السفارات.
97
القانون العراقي رقم  7( 0آذار " )0791قانون ذيل مرسوم إسقاط الجنسية العراقية" المُطبَّق على اليهود العراقيين .المادة  0تنص على إنه
"لمجلس الوزراء ان يقرر إ سقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة
خاصة أمام الموظف الذي يع ّينه وزير الداخلية" .أنظر أيضا القانون العراقي رقم  9لعام  01( 0790آذار )0790بعنوان "قانون مراقبة وادارة
أموال اليهود الذين أُسقطت عنهم الجنسية العراقية" ،كذلك القانون العراقي رقم  ،)0792(02المك ِّمل للقانون العراقي رقم  9لعام 20 (0790
كانون الثاني .)0792
98
www.iilhr.org
معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،األقليات والقانون في العراق ،54 ،حزيران  ،2100متاح على الموقع:
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بالقنصلية 99.بالنسبة للعراقيين في الخارج الذين يطمحون إلى إستعادة الجنسية بعد إسقاطها عنهم قسريًا ،أو
الذين يسعون للحصول على وثائق تساعدهم في طلبات اللجوء ،تُعتبَر القواعد واإلجراءات المبينة في الدليل
مفيدة لفهم القيود والصعوبات التي قد يواجهها العراقيون في الخارج في سبيل الحصول على الوثائق أو
معالجة اإلنتهاكات ضد حقوق المواطنة التي إرتكبها النظام السابق .على الرغم من أن الدليل يوضح
اإلجراءات ويضع قائمة بالوثائق الرسمية التي يجب على المتقدمين إستصدارها ،فحسبما ور َد تقوم بعض
السفارات بتسهيل االدلة البديلة إلثبات األصول العراقية من خالل المقابالت والتدقيق الشامل ،ال سيما بالنسبة
لمقدمي الطلبات الذين لم تقُم عوائلهم بالتسجيل في إحصاء عام  0457أو الذين لديهم سجالت صو ِدرت أو
ُد ِّمرت .حسبما ور َد ،تختلف الممارسات من سفارة إلى أخرى.
إصداروشهتدا وافوالدةواافوفتة
من أجل إصدار شهادات الوالدة ،يقتضي دليل العمل القنصلي في الخارج وجود األب أو تقديم عقد الزواج
إلثبات األُب ّوة 100.إن المعلومات الخاصة باألحوال الشخصية للطفل ستعكس المعلومات المذكورة في هوية
101
الحظ في مكان آخر من التقرير ،من ال ُمحت َمل أن يكون هذا الشرط ذي
األحوال المدنية لألب .كما هو ُم َ
إشكالية ألسباب عديدة .أوالً ،إن بعض العائالت التي فرَّت في ظل النظام السابق أو بعد عام  3112كانت
غير قادرة على أخذ الوثائق الضرورية معها (مثل عقود الزواج) .ثانيًا ،إضط َّرت بعض األقليات ال ِعرقية
والدينية الى إعتناق اإلسالم تحت تهديد العنف من جانب جهات فاعلة غير حكومية أو من خالل أداء الدولة.
قام آخرون بتحديد هويتم كمسلمين من أجل الحصول على الخدمات األساسية واإلنخراط في الحياة
اإلجتماعية واإلقتصادية.
رغم ورفع وافحظى وافمئىاض وعيى وافبهتئا واغاىهم ومن وافئات وافتيوتموافتماازوضدهم وفي وإطتر ونظتم وافبيث،و
فإنوافشىيي واإلسالما وتحظى وافتخيّيوعنوإعتنتقواإلسالم .على هذا النحو ،ليس بمقدور البهائيين وغيرهم
من الذين حصلوا على وثيقة هوية مسلم في الوقت الحاضر تسجيل عقيدتهم الدينية الفعلية .بالتالي ،إن
ضرورة أن تعكس األحوال المدنية لألطفال األحوال المدنية لوالدهم تؤدي الى إدامة التمييز ضد بعض
العراقيين الغير مسلمين ويَ ِحد من قدرتهم على إثبات إنتسابهم الى مجموعة أقلية غير مسلمة ألغراض طلب
اللجوء.
باإلضافة إلى ذلك ،وحسبما ور َد ال يُسمح للقناصل بإصدار شهادات والدة عراقية إذا كان األب قد غيّر إسمه
أو إصدار شهادات وفاة إذا كان المتوفى قد غيّر إسمه أو إسمها ،وذلك بغض النظر عن توثيق هذا التغيير.
إن هذه المسالة قد تكون ذات إشكالية بالنسبة لألفراد الذين فروا في ظل نظام البعث بعد عام  3112من خالل
كر أفراد من المجتمع المسيحي ،على سبيل المثال ،بأنه في ظل
إستخدام مهربين للبشر وثائق مزورة .لقد َذ َ
نظام صدام ،قامت بعض العائالت بالهروب بإستخدام شبكات تهريب البشر التي تقوم بتهريب العائلة أو الفرد
الى خارج العراق (عادة الى تركيا) وتزويده أو تزويدها بوثائق مزورة لجنسية أجنبية 103.حسبما وردَ ،إن
بعض هذه العائالت التي تسعى للعودة إلى العراق أو الى إستعادة الجنسية العراقية تجد صعوبة في تسجيل

102

99

عبد الرزاق حمودي أحمد ،وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج.2102 ،
100
وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102،الباب األول ،الفصل األول (ثالثا) ،البند ( ، )0ص " ،04 .التعليمات الخاصة
بإصدارشهادتي الوالدة والوفاة".
101
نفس المصدر
102
نفس المصدر في ص.61 .
103
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في .2162
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األطفال الذين ولدوا في الخارج أو تسجيل وفاة أحد أفراد األسرة في الخارج .ليس هناك دليل يُشير الى ان
هذه التحديات واسعة النطاق.
افحصولوعيىوبطتلق وهوي واألحوالوافمدنا
من أجل الحصول على بطاقة هوية األحوال المدنية ألول مرة أو إستبدال بطاقة تالفة أو مفقودة ،يقوم مق ِّدم
الطلب في الخارج بتقديم طلب خطّي ُمفصَّل الى السفارة ،وإمالء نموذج إستمارة الطلب (أنظر نموذج
إستمارة رقم  0أدناه) .يجب ملئ اإلستمارة من قبل ربّ االسرة أو ربّة األسرة ،الوصي أو الولي ،أو وكيل
قانوني .إنه من غير الواضح ما إذا كانت المرأة المتزوجة تُعتبَر"رب أسرة" لهذا الغرض أو ما إذا كانت
بحاجة الى وكيل من أحد األقارب الذكور 104.إن المرأة الغير متزوجة تحتاج الى ولي أمر لتأييد طلبها.
إذا وكتن ومقدم وافطيب ويسيى وفيحصولوعيىوبدلوفتلقد وفبطتلق وافهوي  ،وفييى وافشخصوهووأاوهي وأن ويق ِّودم وإفتدةو
إضتفا ومولقّي  ،وامختوم وببصم واإلبهتم واأليسى ،واكذفك وصورة وعن وهوي واالحوال وافمدنا وافمئقودة وااو
صورةومصدّلق وفهوي واحوالواافدو ُمقدِّموافطيبوااوشقاقهوااوشقاقتهوافغاىومتزاج  .إذا كان ُمق ِّدم الطلب يسعى
ضا تقديم إفادة إضافية ،فضالً عن أصل الهوية التالفة.
للحصول على بدل تالف لبطاقة الهوية ،فيُطلَب منه أي ً
بعد جمع المعلومات الالزمة ،تقوم السفارة بإرسال الطلب مع المرفقات إلى بغداد ،حيث تقوم مديرية شؤون
األحوال المدنية بتدقيق المعلومات ومن ثم يُصار الى إصدار هوية األحوال المدنية إستنادًا الى سجالت قيد
عام 0457وإرسالها إلى وزارة الخارجية ،والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى السفارة ال َمعنية 105.إن هذا
اإلعتماد على إحصاء عام  0457قد يكون ذو إشكالية بالنسبة ألفراد مجتمعات األقليات الذين لم يتم تسجيل
أقاربهم في التعداد السكاني ،مثل العديد من عوائل الغجر ،البدو ،العراقيون السود ،وفئات أخرى جرى
التمييز ضدها في ظل نظام البعث .حسبما َور َد ،تسمح بعض السفارات بالبدائل من أجل إثبات األصل
العراقي من خالل المقابالت وعبر التدقيق الشامل وال تعتمد بشكل صارم على سجالت إحصاء عام .0457
بالنسبة لألطفال المولودين في الخارج والذين يُقدمون طلبًا للحصول على بطاقة الهوية للمرة األولى ،يجب
على األبوين العراقيين تقديم وثيقة عقد الزواج مس َّجلة لدى دائرة األحوال المدنية وشهادة الوالدة العراقية.
في بعض الحاالت ،قد يثبت أيضًا إشكالية إستصدار عقد زواج ،ال سيما عندما لن تعترف الدولة بالزواج
107
الحاصل على يد رجال الدين.

106

104
حسبما ورد ،ذكرت وزارة الخارجية بأن النساء المتزوجات الذين هم أوصياء على أبنائهم يُعتبرون "ربات أ ُسر" ألغراض الحصول على وثائق
األطفال .لكنه في الممارسة العمليةُ ،تشير تقارير غير مؤكدة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان من قِبل منظمات المجتمع المدني وقضاة إلى
ان النساء المتزوجات قد يواجهن تحديات كبيرة في سبيل الحصول على مثل هذه الوثائق بدون حضور أحد أقاربهن الذكور أو أزوجهن على
الرغم من صدور أوامر قضائية تدعمهن .حسبما ورد ،تكون هذه التحديات أكثر مع مدراء عامين محدَّدين حيث يطلبون حضور أحد أقاربهن
الذكور ،وليس مع القانون أو اإلجراءات الرسمية .لقد أورد بعض القضاة بأن المدراء العامين قد تجاهلوا أوامر قضائية تؤكد حق المرأة المتزوجة
في الحصول على وثائق األحوال الشخصية والجنسية ووثائق السفر دون حضور أحد أقاربهن الذكور .رغم ان مثل هذه المشاكل نادرة ،إال أنها
تظل مستمرة.
105
وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب األول ،الفصل الثاني (أوال).
106
نفس المصدر .حسبما ورد ،للحصول على شهادة الوالدة العراقية في الخارج ،يُقدِّم اآلباء الوثائق الخاصة بهم ونسخة من شهادة الوالدة من البلد
الذي تم فيه التسجيل .
107
حسبما ورد ،قد تحصل العائالت على "عقد زواج خارجي" من خالل الحضور الى المحكمة ومن ثم الى مديرية األحوال المدنية .مع ذلكُ ،تشير
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان والبحوث إلى أن المعرفة بسير مثل هذه العمليات ليست واسعة النطاق بين مجتمعات األقليات مع
ارتفاع أعداد الزيجات الدينية غير المُسجّلة .بدال من ذلكُ ،تر ِّكز التقارير عن حاالت الزواج الخارجي التي تم تسجيلها على عطف قضاة مُحدَّدين
بدال عن أي عملية رسمية .تبقى الزيجات غير المسجلة تحديا رئيسيا يواجه بعض المجتمعات داخل العراق ،وفقا لتقارير من العراقيين السود،
البهائيين ،والكاكائيين.
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افحصولوعيىوشهتدةوافجنسا وافيىالقا
من أجل الحصول على شهادة الجنسية العراقية ،يقوم العراقيون في الخارج بتعبئة إستمارة الطلب وإعطاء
بصمات األصابع والصور الفوتوغرافية الالزمة .ثم يقوم القنصل بالتحقُّق من المعلومات وختمها بالختم
الرسمي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على مق ِّدم الطلب تقديم:
 نسخة ملونة من شهادة الجنسيــة العراقية لألب أواألم
 نسخة ملونة من هوية األحوال المدنية لصاحب الطلب ووالده أو والدته
 إفادة خطّية موقعة مع وضع بصمة اإلبهام األيسر عليها ،يُبيَّن فيها سبب طلب الوثيقة؛ و
 عقد الزواج لألب واألم ،إذا كان مقدِّم الطلب طفالً ،وكذلك بيانات الوالدة ُمص ّدقة من قِبَل القنصل.
عت وتخويلواحدوااللقىبتء وافموجودينوفيوافيىاق وأاواكال وفمىاجي ومديىي وافجنسا و
يجب وعيى ومق ِّودم وافطيب وأي ا
ااألحوال وافمدنا وفي وازارة وافداريا وامىاجي ومديىي وشؤان واألحوال وافمدنا واداائى واألحوال وافمختص و
(في وافمحتفظ وافتي وتم وتسجال وافيتئي وفاهت وأثنتء وإحصتء وعتم و 108.)0021يتوجب على الشخص القريب
المخ ّول أو الوكيل أن يحصل على كتاب قرار الحكم من مديرية الجنسية ُمبي َّن فيه بأن ُمقدِّم الطلب مواطن
عراقي .يستند هذا التقييم الى سجالت تعداد عام  .0457يتوجب على المخ ّول هو /هي أن يأخذ قرار منح
الجنسية إلى دائرة األحوال المدنية ال ُمختصّة للحصول على هوية األحوال المدنية أو لتأكيد صحتها .أخي ًرا،
يتوجب على الشخص المخ َّول أخذ هذه الوثائق إلى مديرية الجنسية لتسجيل ُمقدِّم الطلب .إن اإلجراءات داخل
العراق تتطلب من فرد العائلة أو الوكيل تقديم نسخ ملونة من الوثائق التالية:
 شهادة الجنسية األصلية ل ُمق ِّدم الطلب (في حالة طلب بدل تالف) أو نسخة ملونة (في حالة بدل فاقد)؛
 وثيقة هوية األحوال المدنية ل ُمق ِّدم الطلب ؛
 شهادة الجنسية العراقية لوالد ،أخ ،أو عم ُمقدِّم الطلب؛
 صورة حديثة ل ُمق ِّدم الطلب؛ و
 إستمارة إضافية يتم تعبئتها من قِبَل ُمق ِّدم الطلب تحمل بصمة إبهامه أو إبهامها ومختومة من قبل
109
السفارة أو القنصل الذي يتعامل مع الطلب.
بمجرد إنتهاء هذه العملية ،تقوم مديرية الجنسية واألحوال المدنية بإرسال قرار منح الجنسية وكذلك سجل
القيد إلى السفارة أو القنصلية من خالل وزارة الخارجية.
قد تكون هذه العملية بطيئة بالنسبة لمقدمي الطلبات اللذين تم إسقاط الجنسية عنهم في ظل نظام البعث ،الذين
غيروا أسمائهم عندما فرّوا من العراق ،الذين غادَرت عوائلهم العراق أو وافتهم ال َمنيّة منذ ذلك الحين ،أو
أولئك الذين فروا من دون إستصحاب نُ َسخ من وثائق الهوية .قد يفتقر هؤالء االفراد الى الوثائق الخاصة بهم
أو بذيوهم الذين فروا في ظل نظام البعث ،وبصورة خاصة إذا ما توفى أفراد من األسرة في الخارج.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لألفراد أو العوائل الذين غيروا أسمائهم بعد مغادرة العراق ،فإن وثائق الهوية
الحالية ال تتماشى مع سجالت إحصاء عام  .0457وكما ُذ ِكر أعاله ،فإن شهادات الوالدة والوفاة لن تصدر
110
عن الحكومة العراقية إذا كان المواطنون قد غيروا األسماء.
108

وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب األول ،الفصل الثاني (ثانيا).
109
نفس المصدر
110
إن سهولة الحصول على الوثائق حيث لم يتم تسجيل العائلة في إحصاء عام  0790أو تم تغيير األسماء في الخارج يختلف من سفارة إلى أخرى
ومن محافظة إلى أخرى حيث يجب أن يتم التحقق من المعلوماتُ .تشير تقارير غير مؤكدة ومناقشات مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين إلى أن عملية التحقق في ذي قار ،على سبيل المثال ،هي أمينة نسبيا حتى ولو كانت هناك وثائق مفقودة .إن التحقق في نينوى وكركوك
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111

بموجب قانون الجنسية لعام  ،3116يكون لدى العراقيين الذين أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية ألسباب
سياسية ،دينية ،عنصرية ،او طائفية وكذلك أوالدهم الحق في إسترداد الجنسية العراقية ،رغم ان اليهود
العراقيين يحظر عليهم صراحة إستعادة الجنسية .يجب على ُمق ِّدمي الطلبات الذين يطمحون الى إستعادة
الجنسية الحضور شخصيًا الى وزارة الداخلية أو ،إذا كانوا في خارج العراق ،الحضور الى السفارة وتفويض
ممثل لهم داخل العراق للمتابعة مع دوائر الوزارة .يجب على ُمق ِّدم الطلب تقديم:
 طلب خطي من أجل استعادة الجنسية وبيان سبب الطلب .ال يوجد نموذج إستمارة رسمي لهذا الطلب،
ورغم ذلك يجب أن يتم" -تأييد الطلب من قِبَل الموظف ال ُمختَص"  -في السفارة أو القنصلية العامة.
 نسخة من شهادة الجنسية العراقية ل ُمق ِّدم الطلب ،أو نسخة من شهادة الجنسية للوالد أو األخ أو األخت؛
 وثيقة هوية األحوال المدنية ل ُمقدِّم الطلب" ،أو أي وثيقة أخرى"؛
 نسخة من سجل قيد تعداد عام  0457ل ُمقدِّم الطلب  ،يتضمن جميع التفاصيل؛
 نسخة من جواز السفر األجنبي ل ُمقدِّم الطلب؛
 هوية اإلقامة أو رخصة اإلقامة؛
 صور حديثة عدد ()3
112
 الرسوم ،الضرائب ،الطوابع المالية ،واإلستمارات المطلوبة.
بالنسبة للعراقيين الذين أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية منذ عقود مضت وتم  ،في بعض الحاالت ،إجبارهم
على الفرار من العراق مستصحبين معهم ما هو أكثر قليالً من المالبس األساسية ،قد يكون من الصعب عليهم
تقديم الوثائق المطلوبة .ال توضّح اللوائح ما هي "الوثائق األخرى" التي سيُعتَرف بها إلثبات الهوية أو
الجنسية العراقية السابقة في عملية تقديم الطلب ،ولكن وحسبما ور َد فإن بعض السفارات تُساعد بفعالية مقدمي
الطلبات الذين يحتاجون الى إثباتات بديلة.
افتجنوسومنوراللوأحدوافزاجانوافيىالقابن
إن الشروط المطلوبة من أزواج وزوجات المواطنين العراقيين للحصول على الجنسية العراقية تعكس التمييز
بين الجنسين ضمن اإلطار القانوني العراقي .في حين يجب على زوجة الرجل العراقي أن تتواجد في العراق
فقط لمدة خمس سنوات وأن تكون متزوجة حتى تاريخ تقديم الطلب (معفاة من هذا الشرط الزوجة ال ُمطلّقة أو
التي توفي عنها زوجها وكان لها من مطلِّقها أو زوجها المتوفي أطفال) ،فانه يجب على زوج المرأة العراقية
أن يُلبّي شروطًا أكثر إرهاقا والتي تماثل الشروط المطلوبة من الشخص الغير عراقي من أجل الحصول على
الجنسية العراقية ،وذلك بغض النظر عن الحالة الزوجية إذا ما كان متزوجًا من إمرأة عراقية من عدمه.
يجب على زوج المرأة العراقية أيضًا أن يكون ُمقي ًما في العراق لمدة خمس سنوات قبل التقُّدم بطلب الحصول
على الجنسية العراقية ،بعد أن كان قد دخل العراق بصورة مشروعة (ال يوجد مثل هذا الشرط بالنسبة لزوجة
الرجل العراقي) .يجب على الزوج أن يُثبِت ايضًا بأنه "حسن السلوك والسمعة" ولم يُح َكم عليه بجناية أو
ومناطق أخرى قد يكون أكثر صعوبة وذلك حسب السلطات المحلية .تختلف اإلجراءات والمتطلبات أيضا عِ بر السفارات ،حيث ُتشير تقارير غير
مؤكدة من عراقيين قابلهم معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان إلى أن السفارات في أوروبا أثبتت في بعض األحيان أكثر فائدة أو فعالية من
بعضها اآلخر في منطقة الشرق األوسط .ال يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.
111
وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب األول ،الفصل  ،2الجزء ج  ،ص.12.
112
نفس المصدر
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قتصرًا على
"جنحة مخلة بالشرف" ،على الرغم من انه من غير الواضح فيما إذا كان سجل اإلدانة هذا ُم ِ
داخل العراق .على الزوج أن ي ٌ
ُّثبِت أيضًا بأن له وسيلة جليّة للعيش ،وسال ًما من األمراض االنتقالية .ومرة
أخرى ،ال توجد مثل هذه الشروط بالنسبة لزوجة الرجل العراقي.
افحصولوعيىوشهتدةوعدموافمحكوما

113

من أجل الحصول على وثيقة تشهد بأن مواطنًا عراقيًا يعيش في الخارج ،او شخص عربي أو أجنبي ممن
سبق لهم العيش في العراق لم تتم إدانته بأية جريمة ،ال بد من التق ُّدم بطلب إلى القنصل ،ودفع رسوم رمزية،
وتقديم صور وبصمات األصابع  ،وغيرها من التفاصيل .مع ذلك ،يجب على ُمق ِّدم الطلب أن يَطلب أيضًا من
"أحد ذويه" دفع رسوم مباشرة إلى مديرية األدلة الجنائية في بغداد .من غير الواضح إذا ما كان لدى ُمق ِّدم
الطلب شخص آخر يُمثِله في العراق غير أحد ذويه من أجل دفع الرسوم ،لكن هذا الشرط من المحت َمل أن
يُقيِّد من قدرة العراقيين خارج العراق على الحصول على شهادة عدم المحكومية عند وفاة ذويهم او إذا كانوا
ضا.
يعيشون خارج البالد أي ً
افحصولوعيىوجوازوسئىومنودارلوافيىاق
من أجل الحصول على جواز سفر نوع  Aمن داخل العراق ،يجب على العراقيين إستكمال إستمارة الطلب
(متوفرة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لمديرية شؤون جوازات السفر) 114والحضور شخصيًا 115اما
إلى مديرية الجوازات في العراق أو إلى السفارة أو القنصلية في الخارج .يجب أن يتم تعبئة إستمارة الطلب
117
باللغة العربية ،اإلنجليزية ،أو الكردية 116والتي تتطلب المعلومات التالية:
 البيانات الشخصية
 العنوان الكامل
 الوثائق الثبوتية
وفقًا لوزارة الداخلية ،يجب تعبئة إستمارة الطلب "وفق المعلومات المثبَّتة في البطاقة الشخصية (هوية
األحوال المدنية) حرفيًا وبعكسه سوف يُرفَض الطلب 118".ينبغي أن تكون بطاقة األحوال المدنية قد صدرت
قبل أقل من  01سنوات .في حالة عدم وجود لقب في البطاقة الشخصية يتم تثبيت اسم الجد الثالث بدالً من
اللقب .إضافة إلى ذلك ،يجب توفير البيانات المالية بما في ذلك معلومات عن رقم الحساب المصرفي من أجل
دفع الرسوم.

113

وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب األول ،الفصل الثالث.
114
يمكن اإلطالع على اإلستمارة االلكترونية للحصول على جواز السفر العراقي نوع  Aعلى الموقع:
http://www.iraqinationality.gov.iq/eForm/%28S%28tihv3tflhyvosa55kptefcm5%29%29/Default.aspx.
115
لقد أوردت السفارة االسترالية في االردن بأن مسؤولين عراقيين قد أشاروا الى أنه يجوز لطالبي الحصول على جواز إرسال وكيل لتقديم طلب
الحصول على جواز سفر نيابة عنهم في داخل العراق .تنص األنظمة والتعليمات المنشورة على أنه يجب تقديم الطلب شخصيا ،ولكن يجوز عمليا
لمديرية الجوازات أن تسمح بتقديم الطلب من قبل الوكيل .لم يتسنى التحقق من هذا اإلجراء بشكل مستقل
116
وفقا لوزارة الداخلية  ،إن اللغة الكردية ُتعتبر لغة مقبولة في إستمارة التقديم  .ولكن ،على الرغم من ذلك فإن دليل العمل القنصلي في الخارج
يعترف فقط بالعربية واإلنجليزية كلغات مقبولة.
117
أنظر جمهورية العراق ،وزارة الداخلية ،المديرية العامة للجنسية ومديرية شؤون الجوازات ،متاح على الموقع:
http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_en.htm.
118
نفس المصدر
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يُطلب من ُمقدِّمي الطلبات أخذ نماذج اإلستمارات كاملة ومطبوعة والتوجه بها "إلى دائرة الجوازات الفرعية
ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة السكنى وفق الجدول ال ُم َعد لذلك من قبل الدائرة أعاله أو الى القنصلية
العراقية ،بالنسبة للعراقيين المقيمين في الخارج لغرض اخذ البصمة الحية واستصحاب الوثائق الثبوتية
المبينة في أدناه":
 البطاقة الشخصية (هوية األحوال المدنية)؛
 شهادة الجنسية العراقية؛
 بطاقة السكن للعراقيين الذين يُقيمون داخل العراق؛ أما بالنسبة للمقيمين خارج العراق فتق َّدم هوية
اإلقامة بدالً عن بطاقة السكن والبطاقة التموينية ؛
119
 البطاقة التموينية الحديثة؛
 صور فوتوغرافية عدد  3ذات خلفية بيضاء وقياس ()35x45ملم؛
 صك مصدق بخمسة وعشرين ألف ( )35,111دينار عراقي أو ما يعادله بالعملة المحلية للبلد
عنون إلى القنصلية العراقية في الخارج وذلك من أجل إستيفاء
األجنبي الذي يتم فيه تقديم الطلبُ ،م َ
الرسوم؛ و
 بصمات األصابع التي يتم أخذها عند تقديم الطلب.
وفقًا لوزارة الداخلية ،ليس للمرأة العراقية الحق في الحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي األمر من
الذكور ،حتى وإن كان ولي األمر من الذكور يقيم خارج العراق 120.عندما يكون ولي األمر ُمقي ًما خارج
العراق ،ال بد له من إرسال موافقته على إصدار جوازات السفر لزوجته وأوالده المتواجدين داخل العراق من
خالل السفارة العراقية في بلد إقامته ،وتصديقها من قبل وزارة الخارجية 121.إن هذه المتطلبات تنتهك إتفاقية
القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  ،CEDAWحيث إن العراق طرفًا فيها ،وكذلك المادة  04من
دستور عام  .3115في مطلع عام  ،3103صدرت أحكام قضائية تفرض عدم حاجة المرأة العراقية الى
موافقة أو حضور ولي األمر للحصول على جوازات السفر .بالرغم من هذه األحكام ،تُشير تقارير غير
مؤكدة ُمق َّدمة الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بأن مديرية شؤون الجوازات ما تزال تطلب موافقة
122
أولياء األمور الذكور ل ُمقدمي الطلبات من النساء.
إن اإلرشادات الموجودة على الموقع األلكتروني لوزارة الداخلية تعالج متطلبات النساء من جميع األعمار
والحاالت اإلجتماعية:

يتوجب على المرأة العراقية غير المتزوجة إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز
السفر على أن يُق ِّدم ولي األمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيًا إلى دائرة الجوازات
الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية .

119
على الرغم من أن مديرية شؤون الجوازات ُتشير إلى إنه ،باإلضافة إلى بطاقة هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ،فإنه يتطلب من مُق ِّدم
الطلب أيضا تقديم بطاقة سكن وبطاقة تموينية.لم يتم سرد هذه الوثائق كمتطلبات في دليل العمل القنصلي في الخارج الصادر في .2102
120
أنظر جمهورية العراق ،وزارة الداخلية ،المديرية العامة للجنسية ومديرية شؤون الجوازات ،التعليمات  ،2-1متاح على الموقع:
http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_en.htm.
121
أنظر جمهورية العراق ،وزارة الداخلية ،المديرية العامة للجنسية ومديرية شؤون الجوازات ،متاح على الموقع:
http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_en.htm.
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مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان2102 ،

46

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

يتوجب على المرأة العراقية المتزوجة إستحصال موافقة زوجها على منحها جواز السفر بعد
أن يُقدِّم زوجها مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيًا إلى دائرة الجوازات الفرعية لغرض
اخذ البصمة الحية .
يتوجب على المرأة العراقية دون سن الرشد إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز
سفر على أن يُق ِّدم ولي األمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيًا إلى دائرة الجوازات
الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية .
على المرأة العراقية األرملة أو المطلقة إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز سفر
على أن يُق ِّدم ولي األمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيًا إلى دائرة الجوازات الفرعية
123
لغرض اخذ البصمة الحية.
بالنسبة لألطفال دون سن  06سنة ،يتوجب على ولي األمر تقديم جواز سفره ومستمسكاته الثبوتية ،وإعطاء
بصمات األصابع .بالنسبة لألطفال دون سن  03سنة ،تكون شهادة الجنسية العراقية لألب ضرورية.
في حالة تعرُّ ض جواز السفر للتلف ،الفقدان ،أو السرقة ،يتوجب على حامل الجواز إبالغ الشرطة المحلية
والحصول على "قرار قضائي" قبل أن تقوم السفارة بإصدار وثيقة سفر.
من الجدير بالذكر أن هذه اللوائح تُقيِّد حرية السفر للمرأة العراقية ،وتنتهك العديد من االتفاقيات الدولية
ومبادئ عدم التمييز في الدستور .إن المتطلبات صعبة أيضًا بالنسبة للعراقيين الذين أُسقِطت عنهم الجنسية في
ظل نظام البعث ،حيث إن العديد من الوثائق الضرورية (خاصة تلك التي يرجع تاريخها إلى أجيال عديدة
سابقة) قد تكون غير ُمتاحة .قد تظهر مشاكل أخرى عند قيام عراقيون بتغيير األسماء في خارج العراق .إن
المتطلبات الخاصة بهذه المستندات ال تُمثل الواقع الذي يواجهه الكثير من العراقيين ،وربما قد تمنع بعض
األفراد والعائالت من الحصول على جوازات السفر وتعوق من حرية السفر.
افحصولوعيىوجوازوسئىومنورترجوافيىاق
إن عملية الحصول على جواز سفر من خارج العراق هي مماثلة لتلك التي تتم من داخل العراق ،ما عدا انه
يتوجب على ُمقدِّم الطلب دفع مبلغ  31دوالر أمريكي أو ما يعادله وكذلك إستالم جواز السفر من السفارة أو
القنصلية العراقية ،حيث يتم أخذ بصمات األصابع الالزمة .ويمكن أيضا أن يُطلب من ُمق ِّدم الطلب تقديم هوية
124
اإلقامة.

فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر للنساء واألطفال الذين يعيشون خارج العراق ،يُشير دليل العمل القنصلي
في الخارج إلى أن موافقة ولي األمر غير مطلوبة لكون النساء واألطفال يعيشون بالفعل في خارج العراق،
وألن الغرض من موافقة ولي األمر هو السماح لزوجة الرجل ولألطفال بالسفر إلى خارج العراق.

123
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أنظر جمهورية العراق ،وزارة الداخلية ،المديرية العامة للجنسية ومديرية شؤون الجوازات ،متاح على الموقع:
http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_en.htm.
124
انظر المعلومات ومجلس الالجئين في كندا ،االستجابة لطلب معلومات.IRQ103919.E :
125
وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب الثاني ،الفصل األول.
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اثتئقوافسئىوافئيسطانا
يحظر قانون الجنسية رقم  36لسنة  3116إصدار وثائق الجنسية للفلسطينيين في العراق ،بغض النظر ع ّما
إذا كان األفراد قد ولدوا في العراق أو كانوا يرغبون في الحصول على الجنسية العراقية .إن هذا األمر هو
ِّ 126
وفقًا لبروتوكول الدار البيضاء حيث فيه العراق عض ًوا غير متحفظ.
من أجل السفر خارج البالد ،يتم إصدار وثائق سفر للفلسطينيبن الذين يعيشون في العراق تُنظِّمها مجموعة
من القوانين في عهد البعث ،ال سيما القانون رقم  65لعام  127.0482كما َو َر َد  ،يتم منح وثائق السفر لالجئين
الفلسطينيين فقط منذ عام  .0448ال تقوم البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج بإصدار مثل هذه الوثائق
في الوقت الحاضر؛ حيث يمكن الحصول عليها فقط من خالل مديرية شؤون اإلقامة  /قسم شؤون العرب.
عندما يحتاج فلسطيني يحمل وثيقة سفر عراقية ويعيش أو يتنقّل خارج العراق الى تجديد أو تمديد فترة نفاذ
وثيقة سفره او سفرها ،أو تعديل وثيقة السفر لتضم اسم "الزوجة" أو الطفل ،ينبغي على القنصلية أو السفارة
االتصال بوزارة الخارجية وتزويدها بالمعلومات التالية عن مق ِّدم الطلب :
 رقم وثيقة السفر،
 تأريخ اإلصدار،
 مكان اإلصدار،
 اسم صاحب الوثيقة ،و
 أسماء مرافقي حامل الوثيقة في الخارج.
ليس لدى القنصل أو السفارة حرية التصرف في تعاملها مع الوثيقة وإن المطلوب هو االمتثال الدقيق للردود
الواردة من الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية لتغيير الوثيقة ،أو من مديرية شؤون اإلقامة /قسم
شؤون العرب في تجديد أو تمديد فترة نفاذها.
من أجل تمديد أوتجديد أو تعديل وثيقة السفر ،يجب على حامل الوثيقة الفلسطيني تنظيم وكالة يتم تصديقها من
قِبَل البعثة الدبلوماسية في الخارج وعلى وزارة الخارجية إرسال الكتب الرسمية والوثائق إلى وزارة الهجرة
والمهجرين داخل العراق ،بما في ذلك الوثائق التي تؤيد بأن الفرد الجئ منذ حرب  0448وليس لديه أو لديها
جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية 128.إن هذا الشرط األخير يتطلب كتاب من سفارة دولة فلسطين في
بغداد يُذ َكر فيه بأن ُمق ِّدم الطلب ال يملك جواز سفر السلطة الفلسطينية.

126

جامعة الدول العربية ،بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ("بروتوكول الدار البيضاء") 00،أيلول  ،0729متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/460a2b252.html.
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وزارة الخارجية العراقية ،دليل العمل القنصلي في الخارج ،2102 ،الباب الثاني ،الفصل الخامس.
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إعمام الدائرة القنصلية المرقم /2/2عامة 22422/في  2100/2/07كما تم اإلستشهاد به في دليل العمل القنصلي في الخارج لسنة .2102
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اإلطتروافقتنونيوافقتبلوفيتطباقو
إن الدستور العراقي لسنة  3115يحظر التمييز على أساس الجنس ،العرق ،القومية ،األصل ،اللون ،الدين،
المذهب ،المعتقد أو الرأي ،أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي .مع ذلك ،ورغم ان الدولة قد إتخذت خطوات
نحو تحسين الحماية وتخفيف التهميش ،فلم تعتمد الحكومة آليات قانونية أو عملية شاملة لتنفيذ إطار الحماية.
على الرغم من إنخفاض أعمال العنف ال ُمسته ِدفة ،فقد اوردَت مجتمعات األقليات والفئات الضعيفة األخرى
وجود إضطهاد متواصل ومستويات عالية من الخوف وانعدام األمن.
على الرغم من إحراز تقدم في مكافحة اإلتجار بالبشر ،معالجة العنف المنزلي ،ودعم شمول بعض فئات
األقليات بالسياسة ،فقد كان هناك تقدم ملموس ضعيف في إصالح األحكام التمييزية أو األحكام المحتمل أن
ضا عدم كفاية الجهود المبذولة لتوفير سبل
تكون تمييزية في القانون الحالي .لقد الحظت مجتمعات األقليات أي ً
إستعانة كافية بالقضاء ،التعويض ،أو الترتيبات البديلة لمعالجة االضطهاد المتواصل والتمييز ضد الفئات
السكانية الضعيفة.
في هذا الوقت ،رغم ان الخطوات في اإلتجاه الصحيح ،ال تزال الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان غير
قادرين أو غير راغبَين على نطاق واسع في توفير الحماية الكافية للعديد من العراقيين الذين يعانون من
َ
التمييز أو االضطهاد على أيدي موظفي الدولة ،الميليشيات اإلسالمية ،واألفراد.
بموجب واإلطتر وافقتنوني وافيىالقي ،وإنواحتمتل وافتمااز وفي وافقتنون واافممترس ويزيد ومن وافشيور وبتنيدام واألمنو
بان ومكونت واأللقيات وفي وافيىاق واغاىهم ومن وافئات وافسكتنا وافعيائ  ،ومثل و(اف ُمشتبَه وبأنهم) وأفىاد ومنو
طتئئ و LGBTIو واكذفكوافنستء.وإن وهذا واإلنيدام وفي واألمن ،وجنوبات وإفى وجنب ومع وظىاف وأرى  ،وويُش ِّوكل واألستسو
فمختافو ُمبىرةومنواالضطهتد.
و
مصطيحت وفنا
عند النظر في كيفية تقييم أهمية اآلثار المتراكمة لهذه الظروف في تكوين خوف الفرد ال ُمبرَّر من التعرُّ ض
لإلضطهاد ،سيكون من المفيد تقديم َعرضْ
موجز لمصطلحي "اإلضطهاد" و "التمييز" كما هو مستخدم في
َ
إطار الحماية الدولية.
االضطهتد :وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
الخاصة بإجراءات ومعايير تحديد وضع الالجئ ( ،)3100ليس هناك تعريف مقبول عالميًا لإلضطهاد .مع
ذلك ،ينطويواالضطهتدوعيىوعنصىوشخصيواعنصىوموضوعي .بموجب إتفاقية عام  0450المتعلقة بوضع
الالجئين ،إن تهديد الحياة أو الحرية بسبب ال ِعرق ،الدين ،القومية ،أو الرأي السياسي أو العضوية في
مجموعة اجتماعية معينة هو دائ ًما إضطهاد .إن االنتهاكات الخطيرة األخرى لحقوق اإلنسان لألسباب نفسها
129
ضا إضطهاد.
هو أي ً
UNHCR
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ا لمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRوالخاصة بإجراءات ومعايير تحديد وضع الالجئ
الفقرات  HCR/1P/4/Eng/R EV.3 ،92-90الصادرة في كانون األول  ،2100جنيف سويسرا( ،فيما يلي مبادئ )2100 ،UNHCR
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إذا ما وصلت األفعال أو التهديدات إلى اإلضطهاد في حالة فردية فإن ذلك لن يعتمد على الحقائق الموضوعية
ضا النظر في المشاعر واآلراء الشخصية للشخص ال َمعني .ال تتوفر في كثير من
فقط ،ولكنه سيتطلب أي ً
األحيان أدلة ُمح َّددة حول وجود إجراءات أو تهديدات ُمعيَّنة ،لذلك فإن تقييم آراء أو مشاعر الشخص حول
وجود أفعال حقيقية أو متوقعة سيتم إتخاذها ضده أو ضدها ينبغي أن يكون متوازنًا على نحو كاف مع
المعلومات المتاحة وظروف كل حالة.
في داخل العراق ،إضطر بعض أعضاء المجتمعات الضعيفة وبحكم الظروف الى إخفاء هويتهم الدينية أو
ال ِعرقية ،أو ميولهم الجنسية .وعلى هذا النحو ،فقد ويئشل واألفىاد وهو /وهي وفي وتوضاح ومسأف وان واضيهمو
افديني وأا وافيوىلقي ،وأا وتوجههم وافجنسي وهذا وويُسهم وفي وافتقاام وافذاتيوحول وإمكتنا وإتختذوإجىاءا وفييا وأاو
متولقي وضد وحاتتهم وأا وحىيتهم وعيى وأستس وهذاوافوضع .في مقابالت تم إجراؤها مع طالبي اللجوء خارج
كر بعض أفراد من مجتمعات األقليات عدم قدرتهم على إثبات أنفسهم بأنهم على
العراق ،على سبيل المثالَ ،ذ َ
ثلي الجنس  Gayلغرض توضيح حاجتهم إلى الحماية ،رغم ان وضعهم على
سبيل المثال شبك ،كاكائية ،او ِم ِّ
130
هذا النحو يدعم خوفهم ال ُمبرَّر من التعرُّ ض لإلضطهاد.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تجتمع أشكال مختلفة من التمييز مع عوامل سلبية أخرى -مثل النسبة العالية من
االعتقاالت التعسفية ،التعذيب ،أو العنف  -لدعم التبرير المنطقي للخوف من التعرض لإلضطهاد ألسباب
131
متراكمة.
نصفة لمختلف الفئات أن تصل إلى حد اإلضطهاد حيث إن تلك
افتمااز :يُمكن لبعض أشكال المعاملة غير ال ُم ِ
المعاملة تؤدي إلى عواقب ذات طبيعة مؤذية إلى حد كبير .من األمثلة على ذلك ،ولكنها ال تقتصر على،
القيود المفروضة على الحرية الدينية ،الحق في أو القدرة على كسب لقمة العيش ،الحصول على التعليم ،أو
132
إقتناء عقار.
إن بعض اإلجراءات التمييزية التي ال تبدو من ناحية أخرى بأنها خطيرة ربما تبقى تُثير مخاوف ُمبرَّرة من
االضطهاد إذا أُضيفت إلى التخ ّوف من إنعدام األمن وكذلك السالمة والظروف المستقبلية .وبالتالي ،فإن هذا
133
التخ ّوف ،في ضوء ظروف أوسع ،قد يصل الى حد اإلضطهاد.
اإلطتروافقتنونيوافيىالقي
إن اإلطار القانوني في العراق يُعتبَر تقدميًا بصورة نسبية مقارنةً مع دول أخرى في المنطقة .مع ذلك ،إن
اسفرت عن معاملة متباينة
الثغرات في التشريعات وعدم قدرة الدولة على التنفيذ الفعال للحمايات القانونية قد
َ
مع العديد من الفئات الضعيفة ،بما في ذلك األقليات ال ِعرقية والدينية ،والنساء .باإلضافة إلى الدستور
ضا قوانين أخرى تعمل على تهميش فئات سكانية
والقوانين التي تم تناولهم هنا ،من ال ُمحت َمل أن تكون هناك أي ً
ضعيفة مختلفة في العراق .إن سبب عدم إدراج هذه القوانين في هذا التقرير ،مثل القانون المدني أو قانون

130

تم إبالغه لمعهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان من قبل مجموعة حقوق األقليات الدولية2102 ،
131
المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRالفقرة .91
132
المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRالفقرة .94
133
المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRالفقرة .99
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اإلجراءات الجنائية ،هو النه لم يكن لهم نفس أولوية مناقشة تأثير قوانين أخرى عمليًا على فئات سكانية ُمعيَّنة
134
على أساس كل حالة على ِحدة.
دستوروعتمو3112
إن دستور العراق لسنة  3115هو "القانون األسمى واألعلى في العراق" 135.يوفر الدستور ضمانات قوية
للمساواة في المعاملة بين جميع العراقيين 136والحق في الحياة ،الحرية ،واألمن 137.مع ذلك ،تتطلّب األحكام
الرئيسية في الدستور التطبيق من خالل التشريعات التي لم تدخل حيِّز التنفيذ حتى اآلن.
تنوه الى التضارب بين الحماية الدستورية للحريات الدينية والمادة  ،3التي
إن بعض أفراد األقليات الدينية ِّ
ضا َس ّن القوانين التي
تعتمد على "ثوابت احكام اإلسالم" كمصدر اساسي للتشريع .إن الدستور يحظر أي ً
138
تتعارض مع اإلسالم.
إن مركزية اإلسالم في الدستور تؤثر سلبًا على مجموعة من حقوق األقليات الدينية غير المسلمة في العراق،
وعلى جماعات ال يعترف اإلسالم بوضعهم (مثل أفراد مجتمع  )LGBTIوبعض النساء .على الرغم من إن
الدستور يضمن الحقوق الدينية لمكونات األقليات ،فإن التناقضات ال ُمحت َملة مع ثوابت اإلسالم تخلق خطر
إستثنائي على الحريات الدينية.
تقتضي افمتدة و 30منح الحرية في اإللتزام بتألحوال وافشخصا حسب الدين ،المذهب ،ال ُمعتقَد ،أو اإلختيار.
رغم اإلشادة بهذه المادة من قِبَل بعض األقليات الدينية حيث أنها تفتح الباب في المستقبل إلزالة األحكام
التمييزية في قانون األحوال الشخصية الحالي ،فإنه يُنظر إليها على أنها ذات إشكالية بالنسبة لبعض النساء
فضلون النهج العلماني هامشيًا في القانون الحالي لتنظيم العالقات األُسرية وإن ما يخشوه هو أن يتم
الذين يُ ِ
صرفة في الشريعة على قضايا الزواج ،الطالق ،الميراث ،حضانة األطفال ،اإلعالة ،وغيرها
تنصيب أحكام ِ
من القضايا .إن قانون األحوال الشخصية الحالي لعام  0454يُعتبَر تق ُّدميًا إلى حد كبير مقارنة مع دول أخرى
في المنطقة .في عام  ،3112حاول أعضاء إسالميون في مجلس الحكم المؤقت إلغاء قانون األحوال
الشخصية لصالح قانون الشريعة اإلسالمية .لقد حالت التعبئة التي قامت بها الحركة النسائية العراقية دون هذا
التغيير ،ولكنها غرست خوفًا له ما يبرره من تطبيق المادة  40التي من شأنها تقويض الحماية القائمة.
في حالة ربط األحوال الشخصية بالدين ،فمن المحتمل أن يُقلِّل الدستور من حقوق األحوال الشخصية للمرأة
ويعرِّض النساء لمزيد من الخطر في الزواج ،الطالق ،الميراث ،حضانة األطفال ،اإلعالة ،والهوية من خالل
االعتماد على الشريعة بدالً من القانون الحالي ،الذي تعتبره العديد من النساء أقل تميي ًزا وأكثر تمكينًا للمرأة
من البدائل المقترحة.
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من أجل تحليل إضافي للقوانين العراقية األخرى لمكونات األقليات والنساء (بما في ذلك القانون المدني ،قانون اإللتزامات ،إجراءات المحاكم،
قانون العمل ،وغيرها) ،يرجى االطالع على األقليات والقانون في العراق ،والمرأة والقانون في العراق ،وهما متاحين باللغتين العربية واإلنجليزية
www.iilhr.org
على موقع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان:
135
المادة )0( 01
136
المادة .04
137
المادة .09
138
المادة 2؛ ( )0(2أ)
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فيما يتعلق بحقوق وافيغ  ،إن قيام افمتدة و 3بتثبيت اللغتين العربية والكردية كلغتين رسميتين للدولة ،يضمن
الحق في تعليم االطفال لغات المكونات األخرى ،ويجعل اللغتين التركمانية والسريانية لغات رسمية في
"الوحدات اإلدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية" .مع ذلك لم توضِّ ح هذه المادة مقدار الكثافة السكانية
المطلوبة للمتحدثين باللغتين التركمانية والسريانية ،نظرًا ألن الكثافة السكانية للمتحدثين باللغتين التركمانية
والسريانية من الذين يعيشون داخل حدود المناطق الداخلية المتنازع عليها ( )DIBsتُعتبَر مسألة ذات إشكالية.
ضا بإضافة الضغوط من أجل التغيير الغير قانوني
إن اللغة كأداة لتحديد الهوية ال ِعرقية أو الدينية تجازف أي ً
ُ
في التركيبة السكانية داخل حدود المناطق الداخلية المتنازع عليها .باإلضافة إلى ذلك ،تضيف الحقوق اللغوية
على النحو المح َّدد في الدستور الشرعية على التمييز ضد األقليات اللغوية من قبل المسؤولين الحكوميين
واألفراد 139.لقد تم اإلبالغ عن تمييز فعلي ضد حقوق األقليات اللغوية في نينوى ،سنجار ،ومناطق أخرى من
140
العراق.
تضمن افمتدة و 032قيام القانون بتنظيم افحقوق واإلداري  ،وافساتسا  ،وافثقتفا  ،واافتيياما وفيقومات وافمختيئ
المتصور أن تقوم هذه المادة بدعم إستقاللية األقليات على مستوى األقضية والنواحي ،وهو
في العراق .من
َ
أمر مهم ال سيما في شمال العراق حيث يعيش  ٪41من مكونات األقليات في العراق.
خالصة القول ،إن الدستور العراقي يضع أساسًا قويًا لعدم التمييز وحماية الحقوق األساسية .مع ذلك ،عمليًا ال
يزال يتعين تنفيذ آليات لضمان حماية هذه الحقوق .من الجدير بال ِذكر ،إن دستور العراق ال يضمن عدم
التمييز أو تهديد الحياة والحرية واألمن على أساس الميول الجنسية .إن هذه الفجوة في اإلطار القانوني ال
مزدوجون
توفر الحماية ضد إضطهاد األفراد الذين هم أو الذين يُشتبَه بأنهم ،نساء ِمثليات ،رجال ِمثليين،
َ
جنسيًا ،متحولون جنسيًا ،أو ثنائيو الجنس.
و
لقتنونواألحوالوافشخصا وفسن و0020
إن قانون األحوال الشخصية العراقي يُنظِّم العالقات األُ َسرية في الزواج ،الطالق ،الميراث ،حضانة األطفال،
اإلعالة ،وغيرها من القضايا .عندما صدر القانون في عام  ،0454تمت اإلشادة به حيث ع ِمل على توسيع
حقوق المرأة أكثر مما يتم تقديمه في أماكن أخرى من المنطقة .عندما هُدِّد القانون باإللغاء عام  ، 3112قامت
ناشطات في مجال حقوق المرأة بالتحشيد من أجل الدفاع عنه واإلبقاء عليه ومقاومة التبنّي الكامل لقوانين
الشريعة اإلسالمية في قضايا األحوال الشخصية .مع ذلك ،فإن بعض مظاهر القانون فيه تمييز ضد النساء
واألقليات.
تنص افمتدة و 3وعلى أنه تسىي وأحكتموهذاوافقتنونوعيىوافيىالقاان إال من إستُثني منهم بقانون خاص .إن هذا
الحكم يسمح بوضع تفاصيل قوانين األحوال الشخصية لألقليات غير المسلمة .مع ذلك ،لم يتم َسن مثل هذه
القوانين .تنص افمتدة و 0وعلى إنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيُحكم بمقتعىومبتدئ وافشىيي و
اإلسالما .
إن افمتدةو 3تسمح فينستءوبتفزااجوفيوسنو02وسن وإذاو َواج َودوافقتضيو"ضىارةو ُمي ّح "وفذفك .رغم إن المادة
 4تتطلب موافقة جميع األطراف على الزواج ،فإن مفهوم "الضرورة ال ُملِ ّحة" قد يؤدي الى الضغط على
139

نفس المصدر
140
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع متحدثين بأسم السريان واأليزيدية.2102 ،
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الفتيات للزواج في حاالت فقدان العذرية ،سواء تم ذلك بالتراضي أو عن طريق اإلغتصاب (خاصة وإن
قانون العقوبات العراقي يسمح للرجال باإلفالت من عقوبة االغتصاب إذا ما تزوجوا من ضحيتهم) .تمنح
افمتدةو 2الحق في وتَيددوافزاجت  .يُعتبَر تعدد الزوجات ذو إشكالية بالنسبة لبعض النساء في ضوء المعاملة
غير المتساوية للرجال والنساء في قانون األحوال الشخصية بالنسبة لحقوق الطالق .ينبغي أن يقع الطالق
141
طق ثالث طلقات" 142.ليس للمرأة
"بالصيغة ال ُمخصصة له شرعًا" ،ويملك الرجل تطليق زوجته "بنُ ِ
حقوق مماثلة في الطالق ،ولكنها قد تطلب فقط " -التفريق"  -على نفس األُسس مثل الزوج .إن عدم المساواة
في حق الطالق والسهولة التي يقوم بها األزواج بتطليق زوجاتهم قد يجعل من الصعب على الزوجة
االحتجاج على زوجها إذا ما إتَّخذ زوجة إضافية.
ُحىموعيىوافمىأةو
تسمح افمتدةو 01للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة تعتنق "إحدى الديانات الكتابية" ،ولكنها ت ِّ
افمسيم وافزااجومنورجلوغاىومسيم.
إن واألحكتم وافتماازي وافواردة وفي ولقتنون واألحوال وافشخصا واعدم واجود ولقوانان وإستثنتئا ووتُنظِّم وافياللقت و
سىي وفأللقيات وغاىوافمسيم ولقدوسببولقاتموبيضوافيتئال وبيقدوافزااجوبطقوسودينا ،واالويتموتسجايهوفد و
األُ َو
و
143
داائىوافداف وافمختص  .ونتيجة لذلك ،فقد ال يحصل األطفال المولودون من هذه الزيجات على وثائق هوية
صادرة من الدولة ،والذي سيمنعهم من التسجيل في المدارس ومن الحصول على خدمات أخرى .إن
ضا ذو إشكالية في بعض الحاالت.
االعتراف القانوني باألُبوة من جانب األب هو أي ً
باإلضافة إلى ذلك ،إذا سعى أحد طرفي الزواج الغير ُمس َّجل لدى الدولة إلنهاء هذا الزواج ،فإن قوانين الدولة
سوف لن يمتد يدها الى قضايا اإلعالة ،حضانة األطفال ،أو أي حقوق أخرى .إن مشكلة الزيجات التي لم يتم
قتصرة على األقليات الدينية .إن العراقيين السود في الجنوب ،الذين غالبًا ما يعانون من الفقر،
تسجيلها غير ُم ِ
لديهم وكما َو َر َد نسبة عالية من الزيجات الغير ُمس َّجلة ،مما أدى إلى عدم وجود وثائق داخل هذا المجتمع،
144
وبالتاليوجود صعوبات في الحصول على الخدمات التي تحتاج مثل هذه الوثائق.
لقتنونواألحوالوافمدنا وفسن و0013
إن قانون األحوال المدنية في العراق (رقم  65لسنة  )0473يُش ِّكل طرفًا في مجموعة القوانين الخاصة
باألحوال الشخصية األكثر فضفاضة وهو ما زال ذو إشكالية بالنسبة للحريات الدينية الخاصة باألقليات الدينية
في العراق.
تنص افمتدةو 31و( )3على أنه يجوزوفغاى وافمسيموتبديلودينهواف وقات وألحكتموهذا وافقتنون .مع ذلك ،تحظر أحكام
الشريعة اإلسالمية على الشخص ترك العقيدة اإلسالمية .إن أولئك الذين يعتنقون اإلسالم طو ًعا أو
بالقوة سيكونون غير قادرين بالتالي على تبديل دينهم في وقت الحق في وثائق الهوية .نظ ًرا ل ِس ِجل
العراق في التمييز ضد بعض الفئات (مثل البهائيين) ،تبديل الدين القسري المتواصل من خالل التهديد أو
العنف ،والتبديل الطوعي لألديان الذي غالبًا ما يرتبط بعوامل أخرى (مثل عدم قدرة المرأة المسلمة على
الزواج من رجل غير مسلم) ،كان التح ّول الى اإلسالم شائ ًعا نسبيًا ألغراض الوثائق الرسمية .هنتك وأفىادوو
141

المادة .)0(14
142
المادة .10
143
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2102 ،
144
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2102 ،
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عت وأاولقس اوىا،و
يىغبون وأنويتمواإلعتىافوبهم ولقتنونوااتوبأنهموغاىومسيمان وبيد وأنوكتنواولقدوإعتنقوا واإلسالم وطو او
غاىوإن وافقتنونوافيىالقيويحظىومثلوهذاوافتح ّول .حتى عندما تم إصالح القوانين التي تفرض تحدي ًدا قسريًا
لهوية بعض األقليات الدينية على انهم مسلمون ،فإن السلطات العراقية ترفض إصدار وثائق هوية جديدة ألن
145
ترك اإلسالم ال يزال محظو ًرا.
ضا ذو إشكالية بالنسبة لألطفال والبالغين الذين ولدوا لهؤالء الذين تحولوا
إن قانون األحوال المدنية هو أي ً
(طو ًعا ،قسرًا ،أو في الوثائق فقط) إلى اإلسالم .إن افمتدةو30و( )2تنص على أن يتبعواالاالدوافقتصىانوفيو
افدين وأحد واألبوين وافذي وييتنق وافدين واالسالمي .إن هذا الحكم يُحدِّد هوية األطفال الذين يولدون ألولئك
األشخاص الذين تحولوا طو ًعا أو قس ًرا إلى اإلسالم بأنهم مسلمون ،بغض النظر عن الدين الفعلي للطفل .ال
يوفِّرالقانون لهؤالء األفراد أي وسائل قانونية لتغيير دينهم عند وصولهم ِسن البلوغ.
لقتنونوافيقوبت ورلقمو000وفسن و0060
لقد تمت المحافظة على قانون العقوبات العراقي إلى حد كبير تحت أوامر سلطة االئتالف المؤقتة ،التي سعت
إلى القضاء على جرائم عهد البعث المتعلقة بمسألة "جرائم منشورات" ُمعي َّنة وتعريفها بشكل فضفاف على
إنها جرائم أمن وطني.
من بين الالجئين الذين فروا من العراق ،كثير منهم إستخ َدم وثائق مزورة لتسهيل المغادرة .في هذه الحاالت،
يُش ِّكل قانون العقوبات عائقًا للعودة ،حيث إن افمتدةو 303وتئىضوعقوب وبتفسجن ومدة والوتزيدوعيىورمسو
عشىةوسن وعيىوكلومنوإرتكبوتزاي اوىاوفيو ُومحىورورسمي .قد يكون هذا األمر ُمر ِهقًا خاصة بالنسبة للفئات
السكانية العراقية الضعيفة والالجئين الفلسطينيين الذين فروا من البالد بعد عام  3112بإستخدام وثائق
مزورة.
َ
ضا بأن هناك تدنّي في تطبيق أحكام قانون العقوبات عندما تكون األقليات هم
لقد أفادت مكونات األقليات أي ً
146
إن تقارير عام  3103ومطلع عام  3102هي محاكاة لتقارير منظمة Human Rights Watch
الضحايا.
في عام .3118

على الرغم من أن الحكومة ُتدين عل ًنا العنف ضد األقليات ،فإنها لم ت َّتخذ تدابير كافية لتعزيز
األمن في المناطق التي تتعرض فيها األقليات بصفة خاصة للهجمات ،ويقول قادة مجتمع
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان .2102 ،وأنظر ايضا ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر
ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات  ،9 ،حزيران  ،2101متاح على الموقع:
http://www.minorityrights.org/download.php?id=956
وانظر أيضا السفارة األميركية في بغداد" ،تحديث حول البهائية :ال يوجد تقدُّم حتى اآلن بشأن بطاقات الهوية "،كتاب رقم
 BAGHDAD2519 1512حزيران  ،2112متاح على الموقع:
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=06BAGHDAD2519.
146
أنظر هيومن رايتس ووتش" ،العراق :االعتقاالت الجماعية واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 09 ،آيار ،2102 ،متاح على الموقع:
www.unhcr.org/refworld/docid/4fbcv3f12.html
أنظر أيضا بعثة المساعدة التابعة لألمم المتحدة في العراق ،تقرير حقوق اإلنسان  ،2100آيار ( ،2102توثيق ظروف االحتجاز ،قضايا المحاكمة
العادلة ،والعنف ضد المرأة واألقليات الدينية والعرقية) متاح على الموقع:
http://www.ohchr.org/Backup%20%281%29%20of%20Documents/Countries/IQ/IraqUNAMIOHCHR_HR_Report2011_en.pdf
أنظر أيضا معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،األقليات والقانون في العراق ،20 ،حزيران  ،2100متاح على الموقع:
www.iilhr.org
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األقليات بأنه غالبًا ما لن يتم التحقيق في هذه الهجمات بصورة شاملة .إن قوات األمن العراقية
نادرًا ما تقوم بالقبض على ،ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه اإلعتداءات ،والذي خلق مناخ من
147
اإلفالت من العقاب.
باإلضافة إلى ذلك ،إن بعض مواد قانون العقوبات فيها تمييز ضد النساء والفتيات ،ويزيد من مخاطر العنف
األُسري ،االغتصاب ،وجرائم الشرف ،التي ال تزال تُرت َكب مع اإلفالت من العقاب والتي ،في بعض
148
الظروف ،يُعاقِب عليها القانون.
إن وافمتدة و 213ووتُيتلقوب وبتفحبس وأا وبغىام وأي وهجوم ،وتشويش ،وتدماى ،وأا ونشى ومنشور ويؤثى وسيوبات وعيىو
ممترست ،وعقتئد،وممتيكت وأاومق ّودست وألقيا ودينا وفيوافيىاق .بالتحديد ،ترمي هذه المادة إلى حماية الحقوق
الدينية لمكونات األقليات العراقية الغير مسلمة .مع ذلك ،لقد أُستخ ِدمت هذه المادة من قبل السلطات إلعتقال
149
يحد من حقوق حرية التعبير التي
وإحتجاز الصحفيين لمنشورات تُعتبَر "مسيئة لإلسالم .إن هذا اإلستخدام ِ
يجري تطبيقها بشكل تعسفي على المعارضين ،النشطاء ،ووسائل اإلعالم 150،وتُهدِّد بإعاقة الممارسات
الدينية للمكونات التي تُعتبَر عقيدتها ُمجدِّفة بحق تعاليم اإلسالم .من حيث حماية الحقوق الدينية لألقليات ،كان
151
مستوى تطبيق المادة ُمتدنّيًا من قِبَل نظام العدالة الجنائية في العراق.
فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الواقع ،يُجيز قانون العقوبات لعام  0464والقوانين الالحقة
العنف المنزلي وجرائم الشرف ،ويَحرف قوانين الزنا نحو مالحقة النساء ،وتمكين المغتصبين من الزواج
بضحاياهم لتفادي العقاب ،وينص على عقوبات قاسية بحق النساء اللواتي يَع َملن في الدعارة حتى ولو كانت
152
هذه النِسوة ضحايا لالتجار أو بطريقة أخرى إضطررن للعمل في تجارة الجنس.

147

هيومن رايتس ووتش " ، Human Rights Watchنوعية العدالة :فشل المحكمة الجنائية المركزية العراقية "،كانون األول ،2112 ،04
متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1208webwcover.pdf.
أشارت تقارير واردة إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان الى انه على الرغم من التدابير التي أُتخذت لحماية الكنائس المسيحية وقيام رئيس
الوزراء علنا بإدانة الهجمات التي تستهدف مكونات األقلية ،فإن عمليات العنف المُستهدِف ،االختطاف ،اإلعتناقات القسرية للدين اإلسالمي،
والمضايقات قد إستمرت في عام  .2102لقد أفادت المجموعة المندائية لحقوق اإلنسان ،منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،مجلس األقليات
العراقية ،وغيرها من منظمات المجتمع المدني وجود هجمات مُستهدِفة ضد أفراد المجتمع في عام  2102ومطلع عام .2101
148
انظر أيضا معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،المرأة والقانون في العراق 11 ،كانون األول  ،2101متاح على الموقع:
www.iilhr.org
149
انظر مراسلون بال حدود "اعتقال السلطات الكردية لمحرر مجلة من أجل إسترضاء اإلسالميين 02 "،آيار ،2102 ،متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4fba10172.pdf
مرصد الحريات الصحفية"،تشير المؤشرات إلى ان اإلعتداءات على الصحفيين آخذة في االرتفاع 222 :إنتهاكا ومحاولة لإلنتهاك في سنة
واحدة ،2101 "،مشيرا إلى أنه "في  2شباط  ،2101اعتقلت شرطة دهوك عبد الرحمن بامرني رئيس تحرير الصحيفة اإلسبوعية" Javdeer
" ،وزميله هوشينك شيخ محمد لنشر األول قصيدة كتبها هذا األخير عن المساجد والقباب .لقد إنتقد رجال الدين القصيدة في خطب الجمعة
بإعتبارها مسيئة لإلسالم .لقد تم القبض على الصحفيين االثنين بتهمة التشهير وإهانة الدين اإلسالمي ،وأ ُحت ِجزا لمدة ثالثة أيام في سجن الزرقاء
في دهوك بناء على أمر صادر عن محكمة دهوك وقد تم رفع الدعوى من قِبل مجموعة من علماء الدين المحليين .لقد أ ُ ُت ِهم الصحفيين اإلثنين وفقا
للمادة  102من قانون العقوبات العراقي ،وأفرج عنهما بكفالة بعد ثالثة أيام .ولو تمت إدانتهم ،فإن المادة  102كانت ستفرض عقوبة ثالث
سنوات سجن على الصُحفيين".
150
المادة  07وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (" ،)UNDPحرية التعبير في العراق :التطورات األخيرة 01 "،آب  ،2110متاح على الموقع:
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/iraq-free-speech.pdf
151
انظر تفجير كنيسة العائلة المقدسة للسريان الكاثوليك ،وكنيسة مار أفرام للسريان األرثوذكس  ،والكنيسة المشيخية في كركوك ،وغيرها.
152
انظر معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،المرأة والقانون في العراق ،كانون األول  ،2101متاح على الموقع:
www.iilhr.org
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إن افمتدةو 30و( )0تمنح الحق القانوني فيزاجوبميتلقب وزاجته ،بما في ذلك اإلعتداء الجسدي .تشترك هذه
المادة في إنتهاك دستور عام  153،3115وكذلك المادتين  4و  36من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 ، ICCPRوالمواد ( 3ب) و (ج) و  4و  ،5و  05من إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
نحل)و
 .CEDAWإن موادولقتنونوافيقوبت و 033واو،310واكذفكواألمىوافصتدروعنومجيسولقاتدةوافثورةو(اف ُوم َو
رلقمو 6وفسن و 3110ويقدمون واف ُويذر وافمخئف وفيقتل وافغاىه ومن وافجىائم وافتي ووتُىتكب وفي و"داافع وافشىف"،
ويُجيزون جرائم الشرف وغيرها من الجرائم في إطار القانون.
إن وافمتدة و 203وتيئي ومىتكبي واالغتصتب وافذين ويتزاجون ومن وضحتيتهم ،وبهذه الطريقة يتم إجبار ضحية
إعتداء خطير على الزواج من الجاني عليها.
إن المادة  2من األمىوافصتدروعنومجيسولقاتدةوافثورةو(اف ُمنحل)ورلقمو 323وفسن و 3110وتيتلقب وافمومست
بتفسجنومد وافحاتة دون تخفيف للنساء من ضحايا اإلتجار بالبشر أو غيرها من الجرائم 154.تُعاقِب المادة
 277بصورة تمييزية المرأة إلرتكاب الزنا ،في حين تقتصر معاقبة الزناة من الرجال على األفعال ال ُمرتَكبة
داخل منزل الزوجية .وحسب المادة  274تنقضي دعوى الزنا مع وفاة صاحب الشكوى .كما تقتضي المادة
 278أن يكون صاحب الشكوى هو أحد الزوجين ،يمكن للنساء الذين يقومون بتوجيه تهم الزنا ضد األزواج
أن يكونوا في خطر متزايد من ضرر جسدي أو ترهيب.
حتى اآلن ،لم تقوم الحكومة المركزية بحظر ممارسة ختان اإلناث .على الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان
قد قامت بحظر هذه الممارسة ،فإن الجهود المبذولة لتطبيق القانون أو حماية الضحايا أو الضحايا المحت َملين
كانت متواضعة.
فيما يتعلق بتألشختصومنومجتمع  LGBTIاشبتبواإليموو"" emoوافخترجانوعنوأعىافوافمجتمعو ،ال يُجرِّم
قانون العقوبات ال ِمثلية الجنسية بصورة صريحة 155،ولكن هناك أحكا ًما عديدة واسعة وغير مح َّددة تَمنَح
الشرطة والم ّدعين العامين سلطة واسعة لمعاقبة المواطنين الذين يبدون أو يتصرفون بشكل خارج عن
أعراف المجتمع ،أو الذين ال يكون سلوكهم أو طريقة حديثهم ُمحبَّ ًذا .تيتلقبوافمتدةو310وو"منوأتىوعمالو ُمخالاو
بتفحاتء"وعالنا بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر .اتيتلقبوافمتدةو 313و"منوطيبوأمو اراومختفئ وفآلدابو
منوآرىوذك اىاوكتنوأموأنثى" بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر .كذلك تعاقب المادة " 510من إغتسل في
المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة ُعري منافية لآلداب" بالحبس
مدة ال تزيد على  01أيام أو بغرامة .وتفرض المادة  513العقوبة ذاتها على "منواجودويتسكعوفيوافمحال و
افيتم وااويتىصدوفاهتوفقصدوأاوفغتي ومنتفا وفآلداب ".وكما َو َر َد فإن األشخاص من مجتمع  LGBTIوشباب
اإليمو " " emoالذين يلبسون ويتصرفون بطرق غير متالئمة مع مواصفات نوع جنسهم كانوا مستهدفين من
قبل الشرطة بموجب بعض هذه القوانين ،بما في ذلك حظرهم من التجمع كمجموعات في أماكن عامة أو

153

إن هذا الحكم في قانون العقوبات فيه تمييز ضد المرأة في انتهاك المادة  04من الدستور العراقي ،وكذلك المادة  )4( 27التي تنص على "حظر
كل أشكال العنف والتعسف في األسرة  " ...أنظر المصدر نفسه.
154
لقد ح َّل هذا األمر الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) محل قانون مكافحة البغاء رقم ( )2لسنة  ، 0722والبغاء في األصل ي ُعاقب عليه
باإلعدام .تعديل قانون سلطة االئتالف المؤقتة رقم  0القسم  )0( 1تعديل الحكم اإلعدام إلى السجن مدى الحياة .انظر معهد القانون الدولي وحقوق
اإلنسان  ،المرأة والقانون في العراق.40 ،
155
المادة رقم  171من قانون العقوبات العراقي رقم  )0727( 000تنص على اإلشارة الوحيدة إلى الشذوذ الجنسي أو اللواط ،ولكنها في الحقيقة
وبدرجة أكبر هي محاولة اغتصاب ذكر وأنثى أكثر من كونها تجريم أفعال المِثليين .إن القانون يُجرِّ م األفعال الجنسية التي ال تحدث بالتراضي،
ولكن ال يجرم ممارسة المِثليين للجنس بالتراضي.
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تعرضهم للضرب بسبب إرتدائهم مالبس ضيقة ،أو مالبس باللون األسود ،أو مالبس غير متالئمة مع أعراف
المجتمع.
ضا إستخدام أحكام أخرى من قانون العقوبات لتقييد حرية التعبير ،تقييد حرية تكوين الجمعيات
يمكن أي ً
والتجمعات ،أو الحد من عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان .إن المادة  )3( 311تنص على عقوبة السجن لمدة
ال تزيد على  7سنوات فكل ومن وراج وافى وأي و"حىك " وتىمي وإفى و"تغااى ومبتدئ وافدستور واألستسا وأاو
افقوانانواألستسا وفيمجتمع".وإن المادة  301تحظىونشىوأيومييومت وأاوفكىةوتيمل ،ومنوبانوأموروأرى ،و
عيى و"اإلرالل وبتألمنوافيتم" .تسمح المادتان  412و  414بالسجن لمدة ال تزيد على عامين (بموجب المادة
 ،) 412وبالسجن لمدة ال تزيد على السنة (بموجب المادة  )414ألسباب تتعلق بمطبوعت وأاوألقوالو"فتحش و
أاوغاىو ُمحتشم " .لقد َو َر َد في عام  ،3118بان النيابة العامة في إقليم كوردستان إستَخدمت المادة  412ضد
إثارة قضايا ال ِمثلية الجنسية علنًا  ،حيث حكمت محكمة أربيل على طبيب وصحفي مستقل بالسجن لمدة ستة
شر في وقت سابق قبل عامين مقاالً في صحيفة هاوالتي
أشهر للتعبير غير ال ُمحت ِشم .كان الطبيب قد نَ َ
156
 Hawlatiاألسبوعية المستقلة حول قضايا صحة الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.
إن هذه األحكام في قانون العقوبات العراقي والثغرات في حماية النساء ،األقليات ،المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،واألشخاص من مجتمع  LGBTIوكذلك األشخاص غير المتماثلين مع صفات نوع جنسهم تُسبِّب معًا
منا ًخا من إنعدام األمن واإلفالت من العقاب لبعض العراقيين .إن بعض النساء وبعض األقليات ال ِعرقية
والدينية افادوا بأن تدني مستوى تنفيذ القوانين التي تزعم حماية الفئات السكانية الضعيفة واإلعتماد على
القوانين التمييزية هو من أجل اإلنخرط في العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق ممارسة الشعائر الدينية وحقوق
المشاركة في حرية التعبير .لقد َذكر أشخاص من مجتمع  LGBTIوشباب من اإليمو " "emoوناشطين في
مجال حقوق اإلنسان بأنه قد تم إستخدام أحكا ًما غير ُمفصّلة في قانون العقوبات لتجريم بعض أشكال طرق
الحديث والسلوك وذلك من أجل إستهداف الفئات السكانية الضعيفة.
لقوانانواإلنتختبت
إن قانون اإلنتخابات الوطنية وقانون إنتخابات مجالس المحافظات في العراق يسعيان جاه َدين من أجل شمول
مكونات األقليات والمرأة من خالل مقاعد حصص كوتا  Quotaمحجوزة .إضافة إلى ذلك ،فإن ِكال القانونين
يحتويان على أحكام غير تمييزية .مع ذلك ،يقتصر إعتراف نظام الكوتا الذي تم تثبيته بموجب قوانين
االنتخابات بمكونات االقليات في العراق على المسيحيين ،االيزيديين ،الصابئة المندائيين ،ومجموعات الشبك.
لقوانانومتييق وبتفبهتئاان
إنوافقتنونورلقمو 012وفسن و 0011ويحظىوافيقادةوافبهتئا وفيوافيىاق .على الرغم من تعارضه مباشرة مع
الضمانات الدستورية لحرية الدين ،فإن القانون ال يزال ساري المفعول .لقد َو َر َد ،بأن الحكومات المحلية في
156

انظر هيومن رايتس ووتش  ،Human Rights Watchإنهم يريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،27 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf,
نقال عن مراسلون بال حدود" ،طبيب يُسجن في كردستان لكتابته عن المِثلية الجنسية "،كانون األول  .2112 ،2أمر رئيس حكومة إقليم كردستان
مسعود بارزاني بإطالق سراح حسين بعد أسبوعين كجزء من السلسلة الموسمية للعفو :مراسلون سان حدود "الرئيس الكوردي يعفو عن طبيب
سجن بسبب كتاباته عن الشذوذ الجنسي 8 "،كانون األول ،2112 ،كالهما على الموقع:
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29508.
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محافظتي السليمانية وأربيل تتسامح مع ممارسة العقيدة البهائية من خالل اإلتفاق مع أعضاء المجتمع البهائي.
مع ذلك ،ال يزال اإلطار القانوني يحظر رسميًا هذه العقيدة.
إن افقىار ورلقم و ،223الصادر عن مديرية شؤون األحوال المدنية سنة  0475يحظى وإصدار وسجال ولقادو
الحظ في مكان آخر من التقرير ،تحتوي سجالت قيد
األحوال وافمدنا وألععتءوافطتئئ وافبهتئا  .كما هو ُم َ
األحوال المدنية على جميع المعلومات ذات الصلة باألحوال المدنية لألشخاص العراقيين مثل الوالدة،
الزواج ،والطالق .بدالً من ذلك ،كان البهائيون يسعون لكي يكون لديهم سجالت قيد أحوال مدنية تعتبرهم
إحدى الديانات اإلبراهيمية الثالث (اإلسالم والمسيحية واليهودية) .فقدوتموإفغتء وافقىارورلقمو 223وافصتدرومنو
ازارةوافداريا وسن و .3111ومعوذفك،وفإنواألنظم وافتي وتحظى وتىك وافدينواإلسالمي وتمنعوافبهتئاان وافذينو
أُجبىاا وعيى وافتسجال وبتنهم ومسيمون ومن وافحصول وعيى وسجال ولقاد وأحوال ومدنا وتُشاى وافى وعقادتهمو
افبهتئا  .إن أطفالهم ال يزالون مسجلين كمسلمين حسب قانون األحوال المدنية رقم  65لسنة .0473
لقوانانومتييق وبتفالجاانوافئيسطاناانوفيوافيىاق
لم يتم مطلقًا منح الفلسطينيون رسميًا صفة الالجئ في العراق وإن وضعهم القانوني اليوم ال يزال غير
معروف .إن العراق ليس عض ًوا في إتفاقية عام  0450الخاصة بوضع الالجئين .مع ذلك ،كان الفلسطينيون
في العراق مح ِميين من قبل السلطات العراقية بموجب األحكام الرئيسية فبىاتوكولوافداروافباعتء 157 ،وكانوا
يحصلون على معاملة ذات مستوى عال نسبيًا في ظل نظام صدام حسين .إن القوانين المتعلقة بحقوق
الفلسطينيين الصادرة في إطار فترة البعث والتي كانت نافذة سنة  3112ال تزال سارية المفعول .مع ذلك ،فقد
توقَّف المسؤولون الحكوميون عمليًا عن إنفاذ القانون على نحو مقبول ،مانعين العديد من الفلسطينيين من
الحصول على حقوقهم والتمتع بها .إن هذه القوانين أيضا تضع عقبات قانونية أمام عودة للفلسطينيين الذين
غادروا العراق.
نصَّ لقىارومجيسولقاتدةوافثورةو(افمنحل)ورلقمو313وفسن  3110على إنه ال بُ َّد للمقيمين الفلسطينيين في العراق
أن "يعا َملوا كمواطنين عراقيين في الحقوق والواجبات" باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية.
إن هذا المرسوم يُك ِّمل األمر رقم  05018لسنة  ،0464الذي ينص على تلقّى الالجئين الفلسطينيين معاملة
متساوية لتلك التي يتلقاها المواطنين العراقيين في إستالم الرواتب والمنافع ،عالوات غالء المعيشة السنوية،
مدة اإلجازة ،وتطبيق قوانين الخدمة ،وكذلك األمر رقم  226لسنة  0464الذي ينص على المساواة في
المعاملة بين الفلسطينيين في التوظيف ،العالوات ،والتقاعد .إن الالئحة رقم  0482تقتضي قيام الفلسطينيين
بالحصول على موافقة من مديرية العمل والتدريب المهني من اجل الحصول على وظيفة أو تغيير وظيفة.
هناك قوانين أخرى تُنظِّم حقوق الفلسطينيين في العراق تشمل القوانين رقم  35لسنة  ،0454رقم  36لسنة
 ،0460ورقم  65لسنة  0482الخاص بإصدار اثتئقوافسئى ،والتي كانت سارية المفعول لمدة  5سنوات وال
يُذ َكر فيها كلمة "الجئ" .لقد َو َر َد بأن هناك لوائح جديدة منذ عام  3112تقتضي قيام الفلسطينيين بتجديد وثائق
158
سفرهم السارية المفعول كل عام ،رغم أن الوثيقة ال تزال سارية المفعول لمدة  5سنوات.
157

جامعة الدول العربية ،بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ("بروتوكول الدار البيضاء") 00 ،أيلول :0465
http://www.unhcr.org/refworld/docid/460a2b252.html
158
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد المجتمع الفلسطيني .تؤكد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن الوثائق
تبقى صالحة لمدة  9سنوات ولكن ال يمكن التأكد من مصدر مستقل ما إذا كان قد تم الطلب من الفلسطينيين لتحديث أو تجديد وثائقهم بشكل سنوي.
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إن المادتين  07و  08من لقتنونوافالجاانوافساتساانوافيىالقاان رقم  50لسنة  0470تُشكالن عائقًا ُمحت َمالً
أمام عودة الفلسطينيين الذين فروا من العراق بعد عام  3112وذلك عندما تم إستهداف المجتمع الفلسطيني
بالعنف ،االعتقال التعسفي ،التعذيب ،وكذلك التمييز اإلقتصادي واإلجتماعي .تنص افمتدة و 01وعيى وانو
افالجاان وافئيسطاناان والويستطايونومغتدرةوافيىاقومنودانوموافق ومسبق ومنوازيىوافداريا  ،ويجب أن
يقدموا معلومات عن سبب سفرهم خارج العراق ومدة الرحلة؛ تئىض وافمتدة و 03وعقوب وعيى وتىك وافبالدو
بطىيق وغاىومشىاع ومنوراللومصتدرةوافسيطت وفجماعواألموالوافمنقوف واغاىوافمنقوف .
لقوانانومتييق وبتفاهودوافيىالقاان
إن قانون الجنسية العراقية لسنة  3116يُعيد الجنسية للعراقيين الذين تم تجريدهم من الجنسية في عهد البعث.
إن الذين تم استبعادهم صراحة من هذا الحكم هم "العراقيون الذين تم إسقاط جنسيتهم بموجب أحكام افقتنونو
رلقم و 0وفيتم و 0021واافقتنون ورلقم و 03وفيتم و 159".0020لقد خ َّول قانون سنة  0451مجلس الوزراء إلغاء
الجنسية العراقية ألي يهودي عراقي يرغب طواعية في مغادرة العراق .في الواقع ،لقد تم طرد اليهود
العراقيين قس ًرا ،في الوقت الذي تم فيه إلغاء الجنسية العراقية .لقد عالج قانون عام  0453مصادرة الممتلكات
واألصول الخاصة باليهود العراقيين الذين غادروا العراق وبالتالي فقدوا الجنسية .لقد َور َد بأن هناك بعض
غتصبي
ال ُدور المملوكة لعوائل يهودية في أنحاء العراق بَقيَت فارغة ومحمية من قبل الحكومة ضد ُم ِ
العقارات .على أي حال ال زال اليهود العراقيون ممنوعين من الرجوع الى العراق وال يُس َمح لهم بممارسة
حقوقهم في الملكية.
لقوانانووتُثاىوعقبت وأمتمواف َويودةو

160

إن افمتدةو 01و()0و(أ)ومنولقتنونوجوازا وافسئىورلقمو 23وفسن و 0000تفرض عقوبة السجن من  5الى 05
سنة ومصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ألي شخص غادر أو حاول أن يغادر ،ودخل أو حاول أن
يدخل ،العراق دون جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر .تفرض افمتدةو 01و()0و(ج) من نفس القانون
غادر العراق أو دخله عبر النقاط الحدودية الغير رسمية.
عقوبة السجن على أي شخص
َ
إن افمتدة و 303ومن ولقتنون وافيقوبت وفسن و 0060وتُعاقِب أي شخص أُدين باستخدام وثائق رسمية مزورة
بالسجن مدة ال تزيد على  05سنة .تنطبق هذه القوانين على جميع العراقيين ،لكن الالجئين الفلسطينيين
161
والمكونات األخرى هم عرضة لخطر إستثنائي نتيجة إستخدامهم وثائق مزورة لمغادرة البالد.

الترجمات اإلنجليزية لقانون الجنسية العراقية لعام ُ 2112تشير إلى القانون رقم  02لعام  .0792ومع ذلكُ ،تشير األنظمة العراقية والملحقات
لعام  0792إلى القانون رقم  02لعام 0790
160
انظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين"،تحديث مذكرة المفوضية لعام  .2112اعتبارات الحماية لالجئين الفلسطينيين في
العراق "،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
لمناقشة العقبات القانونية لعودة لالجئين الفلسطينيين في العراق.
161
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع مسؤولين من سفارة عراقية في أوروبا أشاروا إلى أنه في حين ال تقوم السفارات بصورة منهجية
باإلبالغ عن ما إذا كان أحد العائدين طوعا يستخدم وثائق مزورة أو قام بإنتهاك القانون العراقي في مغادرته للعراق ،أكد المسؤولون ان مواد
قانون العقوبات التي تعاقب على استخدام الوثائق المزورة أو مغادرة العراق دون الحصول على التصريحات الالزمة ال تزال نافذة ويمكن تطبيقها
على العائدين
159
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كما تم ذكره أعاله ،تضع المادتان  01واو 03ومنولقتنونوافالجاانوافساتساانوافيىالقاانورلقمو 20وفسن و0010
عقبات ُمح َّددة أمام الالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق ،والذي يتطلب منهم الحصول على إذن من
وزارة الداخلية قبل مغادرتهم العراق ،ومعاقبتهم بمصادرة جميع األموال المنقولة وغير المنقولة.
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افوضعوافقتنونيوافحتفيوفأللقيات واافئات وافعيائ وفيوافيىاق
في حين تتقاسم العديد من الفئات الضعيفة واألقليات في العراق العديد من نفس المخاوف والتحديات ،فإن
التركيبة السكانية ال ِعرقية والدينية في العراق متنوعة ومعقدة للغاية .باإلضافة إلى الجماعات األكثر عددًا -
ضا جذور
العرب الشيعة ،العرب ال ُّسنة ،الكورد ،والتركمان -هناك العديد من المجتمعات األخرى التي لها أي ً
تاريخية عميقة في األرض والتي ساهمت في التنمية الثقافية والسياسية للمنطقة .باإلضافة إلى هذه المك ِّونات،
قد يحتاج أيضًا أشخاص و ُسكان ضعفاء غيرهم الى حماية دولية بسبب الوضع الحالي في العراق.
من الجدير بالذكر ،إن بعض أفراد مجتمعات األقليات قد دعوا الى "اإلعتراف الرسمي" بهم مثل المكونات
العراقية األخرى وذلك كخطوة للوصول إلى الحقوق والحريات .لكن ليس لدى العراق إطار حالي لإلعتراف
"الرسمي" بأي مك ِّون ِعرقي أو ديني لألقليات ،وال الخبرة الدولية التي توحي بأن مثل هذه اآللية أمر
مرغوب فيه .على العكس من ذلك ،تُزيد مثل هذه الممارسة من الصراعات والتحديات التي تواجه أطياف
مكونات األقليات .على الرغم من هذا ،يطالب بعض قادة مجتمع االقليات بصورة متزايدة بمسألة "االعتراف
الرسمي" كوسيلة للوصول الى حصص المقاعد االنتخابية ( ،)Quotaوتمويل إنشاء مراكز ثقافة أو لغة،
وحقوق وحمايات أخرى .يعترف الدستور باألهمية التاريخية لمكونات األقليات في العراق "مختلف الوان
الطيف" 162،ولكنه يح ِّدد أيضًا بعض الفئات باالسم 163.من بين المكونات التي لم يتم ذكرها في الدستور (مثل
العراقيين السود أو الشركس) ،يُحاول بعض المواطنين أن يُبرهنوا بأن االعتراف "الرسمي" أمر مرغوب
فيه .من المحتمل إرتباط هذا التصور بالممارسة التاريخية في العراق ،بما في ذلك التصنيفات التي جرت في
عهد البعث والتي صنفت المكونات العراقية في ترتيب هرمي ،والمدونات مثل دليل العراق لعام ،0426
والذي ح َّدد "المجتمع االسرائيلي "،العرب ،الكرد ،التركمان ،المسلمين ،المسيحيين ،البهائيين ،اليزيديين،
164
والصابئة المندائيين كمكونات.
افبهتئاون
 في يومنا هذا ،هناك ما بين  3111 -0111من البهائيين في العراق.
 لقد واجه البهائيون إضطهادًا كبي ًرا تاريخيًا من قِبل الدولة العراقية .في عام  ،0471قامت الحكومة
بحظر ممارسة العقيدة البهائية .في عام  ،0475توقَفت الحكومة العراقية عن السماح للبهائيين
بتسجيل وقائع أحوالهم المدنية ،بما في ذلك شهادات الوالدة والزواج ،بطاقات الهوية ،وغيرها من
الوثائق .لقد إضطر العديد منهم الى تغيير هويتهم الدينية إلى "مسلمين" من أجل الحصول على
الوثائق ألغراض الزواج ،العمل ،التعليم ،الحصة التموينية ،والسفر.
 في نيسان  ،3117قامت وزارة الداخلية العراقية بإلغاء الئحتها التي تحظر إصدار وثائق الهوية
درجت فيها البهائية كدين 165.مع
للبهائيين وأصدرت عد ًدا قليالً من قيود سجالت أحوال مدنية أَ ُّ َ
162

الدستور العراقي لسنة ( ،)2119الديباجة
163
أنظر الدستور العراقي لسنة ( ،)2119الديباجة ،حدَّدت السنة والشيعة ،العرب والكورد ،التركمان ،والكورد الفيلية؛ المادة  2حدَّدت المسيحيين،
االيزيديين ،والصابئة المندائيين
164
وزارة الداخلية العراقية ،دليل العراق ،دار دنجور للطباعة والنشر ( ،بغداد.)0712 ،
165
كتاب السفارة األمريكية في بغداد ،أيلول  ،2117 ،24رقم  .ID 09BAGHDAD2567متاح على الموقع:
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09BAGHDAD2567.
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ذلك ،ومنذ توقّف الحكومة عن إصدار الوثائق ،فإنها ت ّدعي بان البهائيين قد تم تسجيلهم كمسلمين منذ
السبعينيات وتُشير الى الئحة يحظر فيها على المسلم تغيير دينه .إن القانون الذي صدر عام 0471
166
والذي يحظر ممارسة هذه العقيدة ال يزال ساري المفعول.
افخيئا
تأسست البهائية في بغداد سنة  ،0862وهي من بين أصغر األديان في العالم .نفى مؤسس البهائية ،بهاء هللا
( )0843-0807أن يكون النبي محمد آخر األنبياء ،وهو يُعتَبر من قبل البهائيين أحدث رسول هلل .لذلك ،فإن
افيديدومنوافمسيمانوويَيتاوىانوافبهتئاانو ُومىتدّينوأاوزنتدلق وألنهموييتقدانوبوجودودينوبيدوافدينواإلسالمي.
لقد واجه البهائيون ،الذين ينح ِدرون من مجموعة متنوعة من الخلفيات ال ِعرقية ،في العراق عقو ًدا من
مكونًا "رسميًا" في المجتمع العراقي
اإلضطهاد على أيدي الدولة والجهات الفاعلة األخرى ،رغم انهم كانوا ِّ
على مدى  21عاما قبل إنقالب البعثيين عام 0462؛ في عام  0462تم االعتراف بهم رسميًا من قِبل وزارة
الداخلية باعتبارهم مك ِّونًا عراقيًا 167.مع ذلك ،ففي ظل نظام البعث كان هناك تكثيف إلضطهاد البهائيين
وللقيود المفروضة على الحريات الدينية .في وعتم و ،0011ولقتم ولقتنون وافيقوبت وافيىالقي وبحظى وافدين وافبهتئيو
اأنشطته 168.لم يتم إلغاء هذا القانون .في عتم و ،0012ولقتمت ومديىي واألحوال وافمدنا وبحظى وإصدار ولقاودو
سجال وأحوال ومدنا وألععتء وافطتئئ وافبهتئا  ،بما في ذلك شهادات الوالدة والزواج ،بطاقات الهوية،
وغيرها من الوثائق .نتيجة لذلك كان البهائيون غير قادرين على تسجيل أطفالهم في المدارس ،تسجيل وقائع
الزيجات ،والبحث عن عمل مناسب .على الرغم من أن القانون لم يُسقِط الجنسية العراقية عن البهائيين ،فإن
الحظر على إصدار وثائق هوية األحوال المدنية قد جعل من الصعب أو من المستحيل الحصول على وثائق
أخرى ،مثل جوازات السفر وشهادات الجنسية .لقد إضطر العديد منهم الى تغيير هويته الدينية الى مسلم من
أجل الحصول على الوثائق ألغراض العمل ،التعليم ،الحصة التموينية ،والسفر .يوجد في يومنا هذا ما بين
169
 3111 -0111من البهائيين في العراق.
في نيسان عام  ،3117قامت مديرية شؤون األحوال المدنية بإلغاء الئحتها 170التي تحظر إصدار وثائق هوية
األحوال المدنية العراقية ألولئك الذين ي َّدعون إنتسابهم إلى العقيدة البهائية .في آيار عام  ،3117قامت الوزارة
بإصدارعدد قليل من وثائق الهوية للبهائيين ،تم فيها إدراج "البهائية" كدين 171.مع ذلك ،ومنذ توقّفها عن
إصدار الوثائق ،ت ّدعي الحكومة بان البهائيين ُمسجَّلين كمسلمين منذ فترة السبعينيات وتستشهد بلوائح حكومية

166

هناك بعض الجدل بين الحقوقيين العراقيين حول شرعية القوانين التي تتعارض مع الدستور ،كما يفعل قانون سنة  0701بشكل واضح .إن
البعض يحاول البرهنة بأنه وفقا للمادة  ،2إن القوانين التي تتعارض مع الدستور ُتعتبر باطلة تلقائيا .مع ذلك ،هناك القليل من األدلة على تطبيق
هذه القاعدة بشكل مالئم ،واتفاق قليل على قوانين معينة قد تكون غير صالحة اآلن .ال يزال يتم التذرُّ ع بالعديد من هذه القوانين في االعتقاالت
والمحاكمات واإلدانات .على هذا النحو ،وعلى الرغم من عدم إستعمال قانون سنة  0701إلضطهاد البهائيين منذ عام  ،2111فقد الحظ أفراد
المجتمع بأن المناخ الحالي من التسامح يمكن أن يتغير في أي لحظة طالما بقي القانون ساري المفعول من الناحية التقنية.
167
وزارة الداخلية العراقية ،دليل العراق ،دار دنجور للطباعة والنشر ( ،بغداد.)0712 ،
168
القانون العراقي رقم  019لسنة 0701
169
أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 2 ،تشرين األول 2100؛ أنظر أيضا،
كتاب السفارة األمريكية في بغداد ،أيلول  ،2117 ،24رقم  .ID 09BAGHDAD2567متاح على الموقع:
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09BAGHDAD2567.
170
أحكام المادة  192من قانون عام 0709
171
كتاب السفارة األمريكية في بغداد ،أيلول  ،2117 ،24رقم  .ID 09BAGHDAD2567متاح على الموقع:
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09BAGHDAD2567.
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تمنع المسلمين من تغيير دينهم 172.بدون بطاقة هوية األحوال المدنية الرسمية هذه ،لن يتم َّكن البهائيون الذين
لم يحدِّدوا هويتهم كمسلمين من تسجيل وقائع الزيجات ،الحصول على جوازات سفر ،أو الحصول على
وظائف .إن البهائيين الذين إختاروا بطاقات هوية مسلم ،يبقون غير قادرين على تغيير وضعهم القانوني.
بالنسبة ألطفال األشخاص البهائيين ال ُمس َّجلين كمسلمين ،يقتضي قانون األحوال المدنية لسنة  0473أن يتم
173
تسجيلهم بال ِمثل كمسلمين ،وبالتالي تكريس عجز البهائيين عن تسجيل عقيدتهم رسميًا على مدى أجيال.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
حيث إن البهائيين في العراق يَنحدرون من عرب وكورد ومجموعات ِعرقية أخرى في المنطقة ،فإنهم عاشوا
تاريخيًا في جميع أنحاء العراق ،بما في ذلك بغداد ،ديالى ،البصرة ،كركوك ،الموصل ،والسليمانية  ،من بين
مناطق أخرى .في أواخر فترة السبعينيات غادر معظم البهائيين منطقة السليمانية أثناء النزاعات بين العرب
والكورد .في فترة السبعينيات ،حفَّزت سلسلة من االعتقاالت في إطار القانون الجديد الخاص بحظر الدين
البهائي عدد كبير من البهائيين على مغادرة العراق 174.منذ عام  3112عاد العديد من البهائيين الى السليمانية
وأربيل ،ولكن بعض أفراد المجتمع أفادوا بأنهم ال يزالو ،من الناحية اإلجتماعية ،يُعتبَرون أجانب بدالً من
عوائل عائدة.
األمن
لقد أفا َد أفراد من المجتمع البهائي بأنه رغم نُدرة التهديدات بالقتل والخطف ،فقد واجه عدد قليل من العائالت
175
العنف أو التهديد ،وال سيما في المناطق غير المستقرة والمناطق المتنازَ ع عليها.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع البهائي في العراق اليوم هو المانع القانوني للحرية الدينية ورفض
السلطات الحكومية اإلعتراف بهوية البهائيين وذلك رغم إلغاء قانون عام  .0475لقد افا َد أفراد من المجتمع
بأن هناك مسؤولين من ذوي "القلوب الطيبة والضمائر الشريفة" ساعدوا بعض البهائيين في الماضي من
خالل تسجيل الزيجات والوالدات ،تسجيل األطفال في المدارس ،وتقديم المساعدة في مجال الوقائع الحياتية
األخرى على الرغم من الحظر بموجب القانون ،إال ان هذا يقتصر على العطف الفردي من قِبَل القضاة
والمسؤولين بدالً من كونه ممارسة عامة 176.ال تزال هناك مئات العائالت غير قادرة على الحصول على
مناسبة.
الخدمات األساسية وممارسة حقوقهم لعدم وجود الوثائق ال ِ
و
172

نفس المصدر .أنظر أيضا؛ وزارة الخارجية األمريكية ، 2100 ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية 11 ،تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/nea/192885.htm.
173
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  2102و  ، 2101وأنظر أيضا وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100 ،2100متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
174
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع البهائي .2101 ،أفاد افراد من المجتمع البهائي بانه قد تم القبض على
مجموعة من الرجال والنساء البهائيين سنة  0709بموجب القانون رقم  ،019وسُجن الكثير منهم ألكثر من  01أعوام ،و ُحكِم على البعض اآلخر
بالسجن مدى الحياة.
175
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام .2102
176
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام .2102
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افحىي وافدينا
إنوافقتنونورلقمو012وفسن و0011ويحظىوممترس وافيقادةوافبهتئا  .إنوهذاوافحظىوالويزالوستريوافمئيولومنو
افنتحا وافقتنونا  .تم إلغاء الحظر الذي صدر عام  0475بشأن إصدار وثائق الهوية للبهائيين ،ولكن ليس
هناك من البهائيين (أو أبنائهم) من الذين أُجبِروا على تحديد هويتهم بأنهم مسلمسن ،من أجل اإلنخراط في
الحياة العامة ،من تم ّكن من إعالن عقيدته البهائية .إن الحكومة تستشهد بأحكام قوانين الشريعة التي تحظر
التَخلّي عن الدين اإلسالمي .حتى اآلن ،هناك فقط عدد قليل من البهائيين الذين إستعادوا هويتهم.
قبل قانون عام  0471وإستمرا ًرا بعد إقراره ،صا َدرت الحكومة العراقية ممتلكات العوائل البهائية ،وجميع
الممتلكات التي يملكها الممثلون الرسميون للدين البهائي .لقد أشار مسؤولون عراقيون الى انه ما دام الدين ال
يزال محظو ًرا ،فلن يستلم ممثل قانوني عن العقيدة البهائية هذه الممتلكات ولن تُقام دعاوى .لم تقُم الحكومة
بتوضيح أي خطط إلعادة الممتلكات في المستقبل .وحسبما َو َر َد ،فقد تم إعادة  ٪51من الممتلكات الشخصية
التي تمت مصادرتها من العوائل البهائية .ال يزال غيرها من الممتلكات خاضعًا لسلطة هيئة حل نزاعات
الملكية العقارية.
افحقوقوافساتسا
إن البهائيين أفراد نشطاء للغاية في مجتمعاتهم المحلية والدينية وينخرطون في األنشطة المدنية والعالقات مع
المسؤولين الحكوميين لصالح العقيدة والمجتمع .مع ذلك ،فإن النشاط السياسي الحزبي يُعتبَر محظو ًرا في
العقيدة البهائية.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
إن حظر الدين البهائي الذي صدَر عام  0471وإعتناقات الدين اإلسالمي الناتجة عن حظر إصدار وثائق
الهوية للبهائيين عام  0475كانت له عواقب بعيدة المدى على مشاركة البهائيين في الحياة العامة.
ُسجل وكمسيمان وفم وتتم ّكن ومن وافنتحا وافقتنونا ومن وتسجال واألطئتل وفي وافمدارس،و
إن وافيتئال وافتي وفم وت ِّو
تسجال وافزيجت  ،وافحصول وعيى وجوازا وافسئى ،واافحصول وعيى واثتئق وأرى  .عندما ال يتم اإلعتراف
بالزيجات بموجب القانون العراقي ،فإن األطفال ثمرة هذه الزيحات يُعتبَرون غير شرعيين .عند وفاة أحد
الوالدين ،فإن هؤالء األطفال ال يرثون من الناحية القانونية ويواجهون تحديات أوسع في مجال التسجيل في
المدارس والحصول على الخدمات األخرى.
افنزاحوافداريي
السرية التي عاش فيها المجتمع البهائي على مدى العقود الثالثة الماضية قد جعلت من الصعب ج ًدا على
إن ِ
ُّ
ُّ
أفراد المجتمع وعلى المراقبين الدوليين تعقب التنقل الداخلي للعائالت البهائية .هناك عدد قليل من العائالت
البهائية التي سجّلت في الوكاالت الدولية على انهم أشخاص نازحون داخليًا.
و
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لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
لقد َو َر َد بأن اإلعتماد على الدين البهائي في التماس اللجوء محظور بموجب الدين .على الرغم من إن
البهائيين قد يواجهون الشعور بالعنف أو غيره من التهديدات للحياة وللمفاهيم على أساس الدين ،فمن ال ُمرجّح
أن يُشير البعض الى عقيدتهم كسبب لإلضطهاد ،رغم إن هذا سيكون أمرًا ُم ِعيبًا .إن القيود القانونية على
إصدار وثائق الهوية البهائية من المرجّح انها ستمنع أولئك الذين يطلبون اللجوء من إشهار عقيدتهم أو هويتم
من خالل الوثائق.
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افبدا
 رغم أن البدو يواجهون بعض العوائق القانونية التي تحول دون الحصول على شهادات الجنسية
العراقية ووثائق الهوية ،فإن االختالف في الممارسات الرسمية بين المحافظات ،فضالً عن العقبات
العملية والثقافية ،تؤثر على معدالت َم ْنح الوثائق ضمن مجتمع البدو 177.تفيد المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين بأن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول معدالت حاالت إنعدام
الجنسية بين البدو ،بالمقارنة مع حاالت الحصول على الجنسية والوثائق.
 حتى اآلن ،لم تفعل الحكومة العراقية سوى القليل من أجل تحسين الحصول على الخدمات أو تحسين
نوعية الخدمات المقدمة الى السكان البدو ،الذين يعيشون إلى حد كبير في خيام أو هياكل سكنية غير
دائمية أخرى دون الحصول على مياه اإلسالة ،الكهرباء ،الرعاية الصحية ،أو السكن الالئق.
 عند التعداد السكاني لعام  ،0447تم تقدير عدد سكان البدو بحوالي  011,111نسمة ،رغم إحتمال
178
عدم دقّة هذا العدد إلى حد كبير وذلك نتيجة عقود من اإلهمال الحكومي.
افخيئا
عرف إال القليل عن البدو في العراق .إنهم يشتملون على العديد من القبائل الكبيرة والصغيرة يعيشون حياة
ال يُ َ
التِرحال التقليدية ،ولكن الكثيرين منهم قاموا بتنمية حياة أكثر استقرا ًرا ،وسعوا الى مستويات معيشية ُمحسَّنة،
رعاية صحية أفضل ،وإندماج أشمل في الحياة العامة .حسبما َو َردَ ،يعيش معظم البدو العراقيين في جميع
أنحاء المناطق الغربية والجنوبية من العراق .إنوافبداوييتنون ومن وميدال وعتفا وبشكل ومتئتا ومن واألما ،و
افئقى،واافبطتف  .لقد حققت الحكومة العراقية تقد ًما متواضعًا في معالجة حقوق اإلنسان واالحتياجات اإلنسانية
للسكان البدو ،الذين يواجه بعضهم تحديات في الحصول على الوثائق ،بما فيها وثائق الجنسية 179.رغم ان
الحكومة أحرزت تقد ًما في مجال معالجة حالة إنعدام الجنسية في العراق في السنوات األخيرة ،فإن خرائط
موثوق بها عن حالة إنعدام الجنسية والحصول على الوثائق ،وعن إستراتيجية شاملة لمعالجة المشكلة تبقى
في مرحلة التطور.
إن المكتب المركزي لإلحصاء في العراق يُعرِّ ف البدو بأنهم أناس ليس لديهم إقامة دائمة ،يعيشون عادة في
خيام ،ويتحركون باستمرار عبر الصحراء بحثًا عن الماء وأماكن لرعي ماشيتهم 180.وبالمثل ،ينظر كثير من
177

معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق .2101 ،في حين يواجه البدو القليل من الحواجز الرسمية أو
القانونية في سبيل الحصول على الجنسية ،فإن تطبيق القوانين واإلجراءات ليس متماثال على مستوى المحافظة .إن عدم التماثل هذا ،وحسبما ورد،
قد ترك بعض العائالت البدوية غير قادرة على الحصول على إثبات الهوية ،الجنسية ،الوالدة أو الزواج بسبب تشويه السمعة ،التمييز ،والعوائق
العملية مثل المسافة ،المسائل المادية ،وفي بعض الحاالت ،اإلمتناع عن التسجيل.
178
راديو أوروبا الحرة " ،تركيز مندوبي التعداد العراقي للسكان على البدو 04 "،آيار  ،2101متاح على الموقع:
http://www.rferl.org/content/Iraqi_Census_Takers_To_Focus_On_Bedouin/2041952.html.
179
مناقشات معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع خبراء المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق حول حالة إنعدام الجنسية
ُتشير إلى أنه ،على األقل في ذي قار ،ظهر بأن أعداد كبيرة من البدو يمتلكون وثائق الهوية والجنسية ،رغم إن البدو أفادوا وجود عدم تمائل في
الحصول على الوثائق ،بما في ذلك بطاقات األحوال المدنية .هناك عدد قليل من الحواجز القانونية أمام الحصول على الجنسية أو الحصول على
وثائق أخرى ،ولكن التقارير تشير إلى أن المدراء العامّون في مختلف المحافظات قد يسهِّلون أو يعوقون الحصول على الوثائق ،بما في ذلك
الجنسية ،خاصة بالنسبة لألُسر .تفيد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول معدل حاالت
إنعدام الجنسية والحصول على الوثائق بين البدو في أماكن أخرى ما عدا ذي قار.
180
راديو أوروبا الحرة " ،تركيز مندوبي التعداد العراقي للسكان على البدو 04 "،آيار  ،2101متاح على الموقع:
http://www.rferl.org/content/Iraqi_Census_Takers_To_Focus_On_Bedouin/2041952.html.

66

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

العراقيين من الطوائف األخرى الى البدو على إنهم ُرحَّل ال يحتاجون إلى وثائق الجنسية أو حماية لحقوق
أخرى ،مثل الحق في التعليم.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
درت الحكومة عدد البدو بحوالي  011,111نسمة ،رغم إن المراقبين
في التعداد السكاني األخير في العراق ،قَ َ
ضا .حسبما َو َر َد ،يعيش البدو في جميع أنحاء العراق
يَعتبرون هذا الرقم التقديري وعلى األرجح رق ًما منخف ً
ولكنهم متمركزون بصورة رئيسية على طول غرب وجنوب البالد .هناك أعداد كبيرة من البدو ،كما َو َر َد،
يعيشون في ذي قار على مشارف الناصرية ،رغم إن أفراد مجتمع البدو في أماكن أخرى من العراق كان لهم
الدوليين.
تفاع ٌل قلي ٌل مع المراقبين َ
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
لقد أفا َد البدو في العراق وجود مستويات عالية من الفقر وتحديات في سبيل الحصول على الخدمات مثل المياه
ضا حيث تعيش العائالت في كثير من األحيان
النظيفة ،الكهرباء ،والمأوى المالئم .إن خطر اإلخالء شائع أي ً
على أراض مأخوذة بوضع اليد .في آخر زيارة قامت بها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
وجدت ان جميع العائالت التي قابلوها تمتلك
 UNHCRفي العراق ألفراد من مجتمع البدو في محافظة ذي قار َ
ُ
وثائق الجنسية والهوية وأفادت عدم وجود عوائق قانونية أمام التسجيل .لقد أفادَت األ َسر بأنه نظ ًرا الرتفاع
181
عرف إال القليل عن حالة أفراد مجتمع
معدالت الفقر ،فإن حصول أطفال البدو على التعليم محدود .ال يُ َ
البدو في أماكن آخرى من العراق.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
يواجه مجتمع البدو معدالت عالية من الفقر ووض ًعا معيشيًا ه ًّشا .تعيش العديد من العائالت على أراض
مأخوذة بوضع اليد ويواجهون تهديدات باإلخالء .إن البطالة في مجتمع البدو مرتفعة مقارنة مع المكونات
العراقية األخرى .لقد َو َر َد بان أفراد المجتمع عادة ما يكسبون المال عن طريق بيع القمامة وتربية ماشية
اآلخرين .ال يبدو بأن الكثير من العائالت تحصل على المواد الغذائية الكافية .رغم إن بعض أطفال البدو
يلتحقون بالمدارس ،تُشير تقارير أخرى إلى وجود إنخفاض في معدالت اإللتحاق بها بسبب الفقر .إن البدو،
182
وحسبما َو َردَ ،يحصلون على نظام الرعاية الصحية العراقي ولم يُفيدوا وجود تشويه للسمعة أو تمييز.
افوضعواإلنستني
ال يزال بعض البدو يعيشون نمط حياة الترحال ،ولكن الكثير منهم قد إستقروا في مناطق أكثر َحضرية باحثين
عن فرص إقتصادية أفضل وتحسين فرص الحصول على الخدمات .حتى عندما يحاول البدو أن يستقروا،
فانهم عادة ال يمتلكون األرض التي يعيشون عليها ،مما يعوق تطوير المساكن الدائمية والبُنى التحتية لخدمات
الصرف الصحي وغيرها من الخدمات .إنواألراضي وافتي ويياشوعياهتوافبدا وتميكهت وفي وكثاى ومن واألحاتنو
افحكوم ،واافتيوويُمكنهتوفيوايوالقتوطىدوافبداومنوااضييوافادوعياهت .هناك العديد من العائالت التي تواجه
181

معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.
182
معلومات مشتركة عن حالة البدو في ذي قار (الناصرية) ُمشتركة عن طريق المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق
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تهدي ًدا دائ ًما باإلخالء .لقد كشفت مالحظات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRبأن
العديد من أفراد المجتمع يعيشون في ِخيام ،أو في هياكل غير دائمية أخرى على جوانب الطرق ،أو في
أراضي تم وضع اليد عليها 183.إن معظم العائالت ال تستطيع الحصول على مياه الشرب ،الكهرباء ،وغيرها
من البُنى التحتية.
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
إن البدو يُعتبَرون منذ فترة طويلة عديمي الجنسية .مع ذلك ،ال يبدو بأن المجتمع يواجه عقبات قائمة بحكم
القانون في سبيل الحصول على الجنسية ،الهوية ،أو الوثائق األخرى .إن المالحظات األخيرة للمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق بالنسبة ألفراد المجتمع البدوي في ذي قار قد كشفت بأن
جميع األُ َسر تمتلك وثائق الجنسية والهوية .إن العوائق العملية المتعلقة بالمسافة ،التكلفة ،والتطبيق غير
المتماثل للقوانين واإلجراءات ِعبر مختلف المحافظات قد يؤثر على الحصول على الوثائق في مناطق أخرى؛
لقد أفا َد أفراد من مجتمع أقليات أخرى ،مثل الغجر ،بأن الحصول على الوثائق يكون أسهل في ذي قار عنه
في محافظات أخرى .ال يُع َرف إال القليل عن حالة وثائق البدو في أماكن أخرى من العراق.

 183معلومات مُتبادلة من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق.
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افيىالقاونوافسود
 إن إحساس العراقيين من األصل األفريقي (العراقيون السود) بِعُقدة الدونيّة يقود نحو اإلجحاف
والتمييز المتواصل في التفاعل اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي.
 إن الفقر والتركيبة القريبة من العدائية المتواصلة عند بعض فئات المجتمع ،وخاصة في الجنوب ،قد
منعتا الكثير من العراقيين السود من الحصول على وثائق الهوية ،بما في ذلك عقود الزواج وغيرها
من الوثائق.
 إن أفراد هذا المجتمع يُقدِّرون ،اليوم ،عدد السكان العراقيين السود بحوالي  3.111,111نسمة،
بينما تُشير بعض المصادر إلى أنهم يشكلون  ٪31 -05من عدد سكان محافظة البصرة البالغ عددهم
185
 3.511,111نسمة.

184

افخيئا
يتي ّوىضوافيىالقاونوافسودوافىوافتماازواإلجتمتعيواافثقتفيواكذفكواإللقصتءواإللقتصتديواافساتسيوفيوافيىاق.
يُعتقَد بان العراقيين السود قد هاجروا من شرق أفريقيا قبل ما يقرب من  0511سنة ،وإلى حد كبير تم اإلتجار
بهم كعبيد ،وإستقروا في الغالب في جنوب العراق .إن اإلجحاف بحق العراقيين السود مستم ٌر حتى يومنا هذا،
وتُشير إحتجاجات هذ المجتمع الى كلمة "عبد" التي يَطلقونها عليهم .إن العديد من العراقيين السود يعيشون
186
في فقر مدقع مع أمية تصل الى حوالي  ٪81وبطالة تصل ،كما يُقال ،الى أكثر من .٪81
لقد الحظ قادة هذا المجتمع بأن شيو ًخا متنفذين ،خاصة في الجنوب ،ال زالوا يملكون تأثيرًا على الحياة العامة
وار َود ،وافتىكاب وافقىيب ومن وافيدائا وعند وبيض وفات وافمجتمع ولقدو
ألفراد هذا المجتمع .إن وافئقى وا ،وحسبمت َ
منيتوافبيض ومن وافيىالقاانوافسود ومن وافحصول وعيى واثتئق وافهوي  ،وممت ويياق واالفتحتق وبتفمدارس ،وافيمل،و
افسئى ،واافحصول وعيى وافخدمت  .إن محاوالت كسب مقاعد في مجلس محافظة البصرة خالل إنتخابات عام
 ،3114حسبما يقال ،قد تم معارضتها بصورة علنية من قِبَل بعض النُخَب المحلية؛ حاليًا ال يوجد عراقيون
سود في المناصب ال ُمنتخَبة على الصعيد الوطني ،وكما َو َر َد يوجد عدد قليل منهم أو إنهم غير موجودين على
المستوى المحلي .إن العراقيين السود مسلمون ذو اغلبية شيعية ،رغم ان قادة هذا المجتمع أفادوا بأن هناك
مسيحيين سود قد فروا من البالد .إن ممثلين عن هذا المجتمع يُقدِّرون عدد مواطنيهم بحوالي مليون ونصف
الى مليوني نسمة.
جحفة في
لقد أفا َد مناصرون للعراقيين السود من منظمات مجتمع مدني وجود تمييز منهجي ومعاملة ُم ِ
ممارسة الحقوق السياسية ،اإلجتماعية ،الثقافية ،واإلقتصادية .بسبب تاريخ من العبودية وهيمنة شيوخ
متنفذين في جنوب العراق ،ليس لدى الكثير من العراقيين السود اليوم قيود سجالت والدة أو وثائق جنسية،
184

مقابلة معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لرئيس منظمة مجتمع مدني للعراقيين السود؛ ممتاز الالني  ،Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين:
استمرار اضطهاد األقليات في العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،حزيران .2101
185
أحفاد المتمردين السود في العراق يدعمون أوباما" ،قناة العربية اإلخبارية 1 ،تشرين الثاني  ،2112متاح على الموقع:
http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/03/59402.html.
186
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان 2012؛ انظر أيضا ، Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة
الدولية لحقوق األقليات 2 ،تشرين الثاني .2100
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وكذلك عقود زواج .إن هذا األمر يمنع الكثيرين من التصويت ،الحصول على وظائف عامة وخدمات عامة،
إمتالك العقارات ،أو المشاركة في مجموعة ومن واألنشطة األخرى .إن الفقر وإرتفاع نسبة األمية 187يح ّدان
ضا من الحصول على الفرص التعليمية ،وفرص العمل ،ومن وجود مؤسسات مكلّفة بتوفير الوثائق،
أي ً
العدالة ،وغيرها من الخدمات.
في يومنا هذا ،ليس لدى العراقيون السود حصص مقاعد إنتخابية ُ Quotaمخصَّصة لهم في الحكومات
اإلقليمية والوطنية وأفادوا بأنهم يواجهون عوائق قانونية وعملية في سبيل رفع دعاوى بسبب التمييز على
أساس ال ِعرق أو األصل .يقوم بعض النشطاء من العراقيين السود بالتحشيد من أجل االعتراف الرسمي بهم
كمكون عراقي كوسيلة للوصول الى مثل هذه الحقوق بضمنها مقاعد الحصص اإلنتخابية  ،Quotaمراكز
ِّ
189
188
ثقافية للمجتمع ،وإمكانية رفع دعاوى بسبب التمييز ضمن نظام القضاء العراقي.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
190
تواجد العراقيون السود تاريخيًا في
بعد أن هاجروا الى العراق ألول مرة في حوالي القرن السابع عشر،
َ
البصرة وفي مختلف أنحاء جنوب العراق ،رغم ان إمتالك العبيد كان شائعًا أيضًا بين العوائل العراقية في
بغداد وفي مناطق أخرى .لقد تم اإلتجار بالعراقيين السود في المنطقة كعبيد من زنجبار ،السودان ،أثيوبيا،
وساحل كينيا ،وغيرها من المناطق .في يومنا هذا ،إن جميع العراقيين السود تقريبًا هم اما ُسنّة أو شيعة ،مع
191
عدد قليل من العوائل المسيحية التي ُو َر َد بأنها فرَّت بعد عام .3112

إن وأععتء وهذا وافمجتمع ويُقدِّران وعدد وافسكتن وافيىالقاان وافسود ،وافاوم ،وبحوافي ومياوني ونسم  192،واتُشاىو
بيض وافمصتدر وإفى وانهم ويشكيون و -02و ٪31ومن وعددوسكتنومحتفظ وافبصىةوافبتفغوعددهم ووحوافيومياونانو
انصف ونسم  193.يتواجد العراقيون السود بصورة اساسية في البصرة والناصرية ومناطق أخرى من ذي
قار ،وفي العمارة ومناطق أخرى من محافظة ميسان .حسبما َو َر َد ،إن هناك أيضًا أعداد كبيرة من العراقيين
السود في مدينة الصدر في بغداد وأعداد قليلة في أنحاء أخرى من العراق .ال تتوفر بيانات دقيقة عن التركيبة
السكانية في الوقت الحالي بسبب إستمرارعدم وجود وثائق لدى العديد من العراقيين السود ،وال َميل التاريخي
في العراق لإلنتساب الى الهوية القبلية بدالً عن ساللة ال ِعرق.
187

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان عام 2102؛ ممتاز الالني ،ال زالوا مستهدفين :استمرار اضطهاد األقليات في العراق ،مجموعة
حقوق األقليات الدولية ،حزيران  ( 2101اإلستشهاد ببيانات صادرة سنة  2117مقدمة الى مجموعة حقوق األقليات الدولية من بعثة األمم
المتحدة لمساعدة العراق).
188
المادة  011من الدستور خاصة بإنشاء األوقاف الدينية .هناك حاليا ثالثة اأوقاف :السنة ،الشيعة ،المسيحيون ،وغيرهم من األديان .تحصل
األوقاف على تمويل حكومي لحماية المواقع الدينية والحفاظ عليها ودعم رؤوساء الدين .يتباحث بعض مكونات األقليات حول وجوب توسيع نظام
األوقاف ليشمل الحماية والدعم للحقوق الثقافية ( كما هو مطلوب بموجب المادة  19من الدستور) .رغم انه من الناحية التقنية ال ُتعتبر هذه الهبة
الثقافية وقفا ،فان العديد من المجموعات ،بما في ذلك التركمان ،العراقيون السود ،الشبك ،وغيرهم قد دعوا الى إنشاء هبات ثقافية كآلية للحماية.
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 1 ، National Public Radioكانون األول  ،2112متاح على الموقع:
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األمن
لقد َذ َك َر عراقيون سود بأن العنف ال ُمسته ِدف ضدهم يُعزى بدرجة أقل الى مسألة إرثهم األفريقي وبدرجة أكثر
لمسألة هويتهم الدينية كمسلمين ُسنّة أو شيعة ،األمر الذي يجعلهم أهدافًا للميليشيات المتمردة والمجموعات
ال ِّسرية األخرى.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
جحفة وتمييز منهَجي في ممارسة حقوقهم المدنية،
لقد أفاد عراقيون سود بانهم يتعرضون الى معاملة ُم ِ
السياسية ،االجتماعية ،والثقافية .إن اإلشارة المستمرة والدارجة للعراقيين السود بكلمة "عبد" تكشف عن
الطبيعة المنهجية للتمييز وتأثير التصورات التاريخية عن العراقيين السود على المعاملة التي يلقونها في يومنا
هذاَ .ذ َك َر أفراد من هذا المجتمع بأن وضعهم وقدرتهم على الحصول على عمل وعلى التعليم العالي قد
تضاءل منذ عام  3112وذلك عندما لم تحاول األطر القانونية حماية أفراد مجتمعات األقليات .لقد َذ َك َر أفراد
من هذا المجتمع بأنه على الرغم من التمييز و"المعاملة كعبيد" التي كانت ال تزال ُمتفشية قبل عام ،3112
فإنه كان بإمكان العراقيين السود اإلنظمام إلى حزب البعث والوصول إلى الوظائف الحكومية والى
االمتيازات األخرى.
مع ذلك ،فقد أور َد بعض العراقيين السود بأنهم يواجهون اليوم مستويات أعلى من التمييز والمضايقة مما كان
عليه األمر قبل ع ْقد من الزمن.
افحقوقوافساتسا
ال توجد عوائق قانونية تحول دون مشاركة العراقيين السود في السياسة .مع ذلك ،ال تزال هناك قيو ًدا واقعية
قائمة بحكم الواقع على ممارسة هذه الحقوق .رغم إن العراقيين السود قادرون قانونيًا على الحصول على
شهادات الجنسية ،وثائق الهوية ،جوازات السفر ،شهادات الوالدة وعقود الزواج ،وغيرها من الوثائق ،فإن
الفقر ونقص المعرفة حول كيفية وأماكن الحصول على هذه الوثائق قد منع العديد من العراقيين السود من
التسجيل .لقد أفادت واحدة من منظمات المجتمع المدني بانها قامت بتسجيل أكثر من  71عائلة من العراقيين
السود ال تمتلك بطاقات هوية ،بطاقات التموينية ،أو غيرها من أشكال الوثائق 194.إن العوائق العملية
للتسجيل ،مثل التكلفة ،بُعد المسافة ،نقص المعلومات ،وتشويه السمعة  ،وحسبما وردَ ،تمنع بعض العائالت
من الحصول على الوثائق التي تم ِّكنهم من التصويت ،التسجيل في األحزاب السياسية ،التر ُّشح ،والمشاركة
في الحياة العامة عمو ًما.
خالل إنتخابات مجالس المحافظات عام  3114واإلنتخابات الوطنية عام  ،3101على سبيل المثال ،يُق ِّدر
أفراد هذا المجتمع عدد العراقيين السود الذين شاركوا في التصويت في محافظة البصرة بحوالي 51,111
شخص فقط رغم إن عددهم في المنطقة حوالي  275,111نسمة .إن هذا الضعف في إقبال الناخبين ،كما يقول
أفراد هذا المجتمع ،يرتبط مباشرة بعدم وجود وثائق لدى أفراده.
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إن اإلجحاف وإستمرار التأثير القوي للشيوخ ي ِحد من المشاركة السياسية للعراقيين السود .خالل إنتخابات
مجالس المحافظات عام  ، 3114يُقال بأن العراقيين السود ق َّدموا ثمانية مرشحين في منطقة البصرة كجزء
ُقال بأن العديد من الشيوخ عارضوا علنًا تر ُّشح العراقيون السود الثمانية وأعطوا
من كتلة العراقية .وي َ
195
التعليمات لألهالي بعدم التصويت لهم .لم يَحصل أي واحد منهم على مقعد.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا و
إن عدم وجود فرص عملَ ،د ْخل نظامي ،وتعليم ربما يكونوا من أهم التحديات التي تواجه مجتمع العراقيين
السود في يومنا هذا .حسبما َوردَ ،لقد منع التمييز المجتمع من تطوير فئة مهنية واسعة ذات صيت .عيىو
افىغم ومن وأن وافحكوم وافيىالقا وتقوم وبصورة ومبتشىة وأا وغاى ومبتشىة وبتوظاف ومت ويصل وافى و ٪11ومنو
افيىالقاان وافذين وييميون وفي ومجتل وافنظتم واإللقتصتدي وافىسمي196،وفقدوبانونشطتءومنوافمجتمع وبأنهوفمويتقيّدو
أي وعىالقي وأسود ومنصبات وذا ومستو وعتلو وفي وافحكوم وافم ويتم وتمثال وأي ومنهم وفي وافهاات وافمنتخب  .في
قضاء الزبير في البصرة ،على سبيل المثال ،على الرغم من ان  ٪71من سكان المنطقة هم من أصحاب
البشرة السوداء ،يُقال بأن ليس هنالك عراقيين سود في قوات الشرطة أو في مجلس الناحية .إن معدالت األمية
تصل الى  ٪81وإن العديد من األطفال ال يلتحقون بالمدارس .لقد الحظ أفراد هذا المجتمع بأن قلة الوثائق
وقلة الموارد هي عوائق رئيسية في طريق التعليم .إن الفقر يمنع العديد من العوائل من التكفُّل بالكتب
الدراسية ،الزي المدرسي ،أجرة النقل اليومية ،وغيرها من التكاليف المتعلقة باإللتحاق بالمدارس.
إن الصعوبات في الحصول على الوثائق وإرتفاع مستويات الفقر قد أدى ،حسبما َوردَ ،الى عدم تسجيل واقعة
الزواج بالنسبة لعدد كبير من العراقيين السود لدى دوائر الدولة وتسجيلها فقط لدى الجهات الدينية .وحيث إن
الدولة ليس لديها سجالت للكثير من الزيجات ،فإن نَ َسب األطفال في كثير من األحيان غير ُمسجَّل ،وان
للزوجات حق ضئيل في اللجوء الى القضاء بموجب اإلطار القانوني الوطني في مشاكل الزواج ،طلب
اإلعالة ،أو طلب فسخ عقد الزواج .بالتالي فقد ال يحصل بعض العراقيين السود على حماية الدولة في قضايا
الطالق ،الميراث ،الحضانة ،ومجموعة أخرى من قضايا األحوال الشخصية بموجب القانون العراقي.
افوضعواإلنستني
بالنسبة للعديد من العائالت العراقية ذات البشرة السوداء ،يُقال بأن ظروف األحياء التي يعيشون فيها سيئة
للغاية .إنوافيتئال وافيىالقا وذا وافبشىةوافسوداءوتيتنيومنونقصوفيوافماتهوافصتفح وفيشىبو،ونظتموافصىفو
افصحي وافكفء ،ونقص وفي وافكهىبتء ،واعدم واجود وسكن والئق .إن بيوت الطين تأوي في كثير من األحيان
عوائل متعددة أو أفرادًا من عوائل متشعبة وهذه البيوت ُمه َّددة باإلنهيار 197.ويُقال بأن هناك مساكن مشتركة
مك َّونة من غرفة واحدة تحوي ما يقرب من  05شخصًا أو أكثر .على الرغم من إن هذه الظروف ليست غير
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شائعة في البصرة ،غير ان المراقبين في الخارج الحظوا بأن العراقيين السود يبدون متأثرين بصورة غير
198
متكافئة بالخدمات غير الكافية وبالفقر.
ضا ،بأنه رغم توفر فرص الدخول إلى المستشفيات والحصول على الرعاية
لقد َذ َك َر أفراد هذا المجتمع أي ً
الطبية ،فإن الفقر يمنع العديد من الخدمات والرعاية ،لذلك فإن المشاكل الصحية في هذا المجتمع واسعة
االنتشار.
افشتت واافيتئدان
بعد عام  3112وخالل فترة ذروة العنف ما بين  ،3118 - 3115ف َّر العديد من العراقيين السود من البالد
كالجئين .لقد َذ َك َر أفراد هذا المجتمع في العراق بأن العديد منهم إستق َّروا في السويد ،الواليات المتحدة
األمريكية ،اإلمارات العربية المتحدة ،الكويت ،قطر ،سلطنة عمان ،ودول الخليج األخرى .وقيل ،ان عد ًدا
وجد ،قد عاد طواعية الى العراق.
قليالً ج ًدا منهم ،إن ِ
لقد َذ َك َر قادة هذا المجتمع بأنه ال توجد بيانات موثوقة عن أعداد أولئك الذين فرّوا من العراق .لقد ذكروا بان
وج َد ،قد عاد الى العراق ألن الوضع ال يزال دون تغيير كبير بالنسبة لهذه الشريحة السكانية.
عد ًدا قليالً ،إن ِ
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
بعد أن عاشوا تاريخيًا كعبيد أو كخدم لدى شيوخ متنفذين في جنوب العراق ،يفتقر الكثير من العراقيين السود
في يومنا هذا الى شهادة الجنسية ،هوية األحوال المدنية ،سجالت الوالدة ،عقود الزواج ،وغيرها من الوثائق،
يحد من قدرتهم على الحصول على عمل،
رغم أنه يحق لهم قانونيًا الحصول على هذه الوثائق .إن هذا األمر ِ
الحصول على خدمات إجتماعية ،إمتالك عقار ،طلب الحماية بموجب القانون ،الحصول على تعليم،
والمشاركة في الحياة السياسية .إضافة إلى ذلك ،إن الفقر بين العراقيين السود يعني ان كثيرًا منهم ،وحسبما
َوردَ ،يواجهون عقبات في سبيل الحصول على الحقوق األساسية.
حتف وافنستءوافيىالقات ومنوذاا وافبشىةوافسوداء
إن المستويات العالية من الفقر ،األمية ،وانعدام الفرص اإلقتصادية تؤثِّر  ،وحسبما َوردَ ،بدرجات عالية على
العنف األُ َسري داخل مجتمع العراقيين ذوي البشرة السوداء في الجنوب .إن قادة هذا المجتمع يُقدِّرون بأن
العنف المنزلي يؤثر على حوالي  ٪61من العوائل العراقية ذات البشرة السوداء ،على الرغم من عدم وجود
199
بيانات موثوقة وتدني مستوى اإلبالغ عن حوادث العنف.
الحظ في مكان آخر من التقرير ،إن اإلتجار بالنساء لغرض العمل والجنس آخ ٌذ في االرتفاع في
كما هو ُم َ
العراق وإن النساء الفقيرات في مجتمعات العراقيين السود يمكن ان يكونوا بصورة خاصة في خطر.
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افمساحاون
 لقد َشهد المجتمع المسيحي في العراق تح ُّسنًا في الوضع األمني منذ عامي  3114و  ،3101فضالً
عن دعم رمزي من الحكومة الحالية لكي يبقى جز ًءا من المشهد العراقي .مع ذلك ،تُشير العديد من
التقارير المؤكدة إلى أن المسيحيين ال يزالون هدفًا للهجمات على الكنائس ،الخطف ،المضايقة،
والتمييز بحكم القانون وبحكم الواقع.
 في عام  ،3112تشير تقديرات قادة المجتمع المسيحي الى وجود  0.411,111 - 811,111مسيحي
يقيمون في العراق؛ وإعتبا ًرا من حزيران  ،3100ق َّدرت اللجنة األمريكية لحريات األديان الدولية
200
 USCIRFإنخفاض العدد الى  511,111مسيحي.
 في يومنا هذا ،يسكن معظم المسيحيين في بغداد ،الموصل ،سهل نينوى ،كركوك ،البصرة ،باإلضافة
إلى المحافظات الثالث في إقليم كوردستان.
افخيئا
إن المجتمع المسيحي العراقي يشمل األرمن والكلدو آشوريين الذين ينتمون أسا ًسا إلى كنائس الكلدان
الكاثوليك ،السريان األرثوذكس ،السريان الكاثوليك ،األرمن الكاثوليك ،األرمن األرثوذكس ،وكنيسة المشرق
اآلشورية .ينتمي ما يقرب من ثلثي المسيحيين العراقيين الى الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ،وينتمي ما يقرب
من الثلث إلى كنيسة المشرق اآلشورية 201.ينظ ُر الكثيرون الى اآلشوريين والكلدانيين على إنهم مجموعات
ِعرقية ُمختلِفة حيث تتح ّدث هذه المجتمعات لغة ُمختلفة ،وتحافظ على التقاليد المسيحية ،وال يُعرِّ فون أنفسهم
على انهم َعرب 202.منذ وعتم و ،3112وفىو واآلف وافيتئال وافمساحا ومن وافيىاق واآالف وأرى ونزحت وفيو
افدارل-وإفىوحدوكباىوإفىوافشمتل-وبسببوافينفواف ُمستهدفومنولقبلومتطىفانواجمتعت وأرى  .حسب بعض
التقديرات ،لقد تَرك البالد أكثر من نصف المجموع الكلي للمسيحيين العراقيين ،تاركين حوالي 511,111
203
مسيحي من أصل  0.411,111مسيحي.
وفقًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الآلجئين ،تنبع دوافع الهجمات ضد المسيحيين عادة من الدين،
الرأي السياسي المنسوب اليهم ،و /أو إشتباه وجود الثروة 204.لقد كان تفجير عام  3101لكنيسة سيدة النجاة
هو األكبر ضمن سلسلة طويلة من الهجمات ضد مواقع دينية مسيحية عجَّلت بهروب ما بين 5111-0211
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المفوضية األمريكية للحريات الدينية الدولية  ، USCIRFالتقرير السنوي لهذه المفوضية لعام  - 2100دول مثيرة للقلق بصورة إستثنائية:
العراق 22 ،نيسان  ،2100متاح على الموقع:
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201
انظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRرقم .244
202
وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لسنة ،2100،2100متاح على:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.
203
وفقا للتعداد العام للسكان في العراق عام  ،0720بلغ عدد المسيحيين العراقيين نحو 0.411,111نسمة .لقد أفاد أفراد من المجتمع المسيحي بأن
العوائل المسيحية قد فرّت من البالد أثناء نظام صدام تحت التهديدات باإلعتقال والعنف ضد أنشطة المعارضة ،ولكن تلك المئات من اآلالف قد
فرّت منذ عام  2111عندما إزدادت أعمال العنف ،الترهيب ،الخطف ،القتل ،والتفجيرات المستهدفة زيادة كبيرة.
204
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص .22
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عائلة ،وهو أكثر من أي سنة سابقة 205.في أعقاب تفجير الكنيسة أصبحت التهديدات ،العنف ،الخطف ،القتل،
والتفجيرات ال ُمنسَّقة ضد المجتمع المسيحي شائكة.
منذ عام  ،3100إتخذت حكومة العراق وقادة آخرون بعض الخطوات لدعم المجتمع المسيحي .لقد تحسّن
األمن حول الكنائس ،وحضر رئيس الوزراء السيد المالكي والزعيم الديني السيد مقتدى الصدر في عام
 3102تكريس كنيسة سيدة النجاة في بغداد .إن هذه اإلشارات الرمزية هي تح ُّسنات بإتجاه إظهار ان المجتمع
المسيحي المتبقّي في العراق ال يزال جز ًءا ثمينًا من المشهد المتنوع في العراق.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
يتواجد معظم المسيحيين في بغداد ،في الموصل وما حولها في سهل نينوى (خاصة الحمدانية) ،كركوك،
والبصرة .إن ما يقدر بنحو  ٪21من المسيحيين الذين بقوا في العراق يُقيمون في المحافظات الشمالية دهوك،
206
أربيل ،والسليمانية في إقليم كردستان.
إن الزيادة الهائلة في عدد العوائل المسيحية وغيرها من عوائل األقليات التي تنتقل إلى شمال العراق قد خلق
توترات بين المجتمعات  ،وخاصة بين المسيحيين والشبك الذين يستوطنون سهل نينوى .لقد أدت النزاعات
على األراضي ،السيطرة على الموارد المحلية ،والوصول إلى المناصب في اإلدارة المحلية الى إتهامات
بالتمييز من قِبَل المجتم َعين ،ومع ذلك فقد تم اإلبالغ عن حوادث قليلة من العنف بين المجموعات.وفيونانو و
افي وافمنتطق وافمتنتزع وعياهت وعيى واجه وافخصوص ،و َا َر َد ولقاتم ولقوا واألمن واافمختبىا  ،وافتي وتُدعىو
األستيش ،وافتتبي وفحكوم وإلقياموكوردستتن وبتئىيقوإجتمتعت ومجتمعومدنيولقتمت وبتنظامهتومنظمت ومجتمعو
207
مدنيومساحا ،وإيزيدي ،واشبكواإعتقيتوافمشتركان.
يتواجد معظم المسيحيين المتبقين في العراق في بغداد ،سهل نينوى ،كركوك ،والبصرة ،مع ما يقرب من
غادر مئات اآلالف من المسيحيين العراقيين البالد
الثلث في المحافظات الثالث التي تُشكل إقليم كردستان .لقد
َ
208
منذ عام  .3112إن العديد من المسيحيين الذين يغادرون العراق يسافرون أوالً إلى األردن أو الى سوريا،
ولكن العنف في سوريا قد أَجبَر العديد منهم على اإلنتقال الى مكان اخر أو العودة إلى العراق .لقد طلب
المسيحيون اللجوء في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة ،السويد ،اليونان،
لبنان ،تركيا ،المانيا ،مصر ،النرويج ،كندا ،النمسا ،المملكة المتحدة ،استراليا ،فنزويال ،وغيرها .من بين
العائالت العائدة ،رجعت أكبر األعداد من سوريا ،ولو ان العودة القسرية من السويد وغيرها كانت قد حدثت
قبل أن يقوم مجلس النواب العراقي بتمرير تشريع يَمنَع اإلعادة القسرية لالجئين من الخارج.
نفس المصدر؛ مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،التي ّ
وثقت هجرة المسيحيين بعد تفجير كنيسة
سيدة النجاة في بغداد عام .2101
206
منظمة هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchعلى مفترق طرق ،شباط  ،2100ص ،22 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.
207
تم إبالغه الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،أربيل  .2101لقد أمرت قوات األسايش األشخاص المشاركين في المشاورات بخصوص هذا
التقرير إلى مغادرة المبنى في ختام اجتماع ُعقد في الحمدانية في كانون الثاني عام  .2101وتم إتهام المشاركين بعقد اجتماع سياسي بدون
الحصول على إذن من األسايش ،الذين ليس لديهم سلطة قانونية على مثل هذه األنشطة في محافظة نينوى .كان قائممقام قضاء الحمدانية حاضرا
في االجتماع ومنح اإلذن باإلجتماع .يقال ،بأنه كان هناك إجتماع مشترك بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق اإلنسان الوطنية قد تم عقده
قبل شهر واحد في سنجار حول إرتفاع معدالت انتحار االيزيديين وتم إنهاء هذا اإلجتماع مثل سابقه .لقد إعتقلت قوات االمن الكوردية المشاركين
االيزيديين بعد االجتماع ،حيث يُقال بأن ذلك كان على أساس أن وزارة حقوق اإلنسان ال تمتلك سلطة عقد اجتماعات في محافظة نينوى .وقد ُذكِر
بأنه قد تم اإلعتداء على أحد االيزيدية المعتقلين أثناء االحتجاز.
208
منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان عن حالة األقليات العراقية.2100 ،
205
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األمن
لقد إنخفض حجم الهجمات على المسيحيين منذ عامي  3114و  ،3101ولكن قادة المجتمع المسيحي ومراقبي
حقوق اإلنسان أفادوا بأن المخاطر األمنية على المسيحيين تبقى مرتفعة .في تقريرها لعام  3103عن حالة
األقليات العراقية ،الحظت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ) (HHROبأن من بين الحاالت التي سُجِّ لت،
كانت هناك عمليات خطف ،قتل ،وحوادث عنف أخرى أقل بشكل ملحوظ في عام  3100عنه مما كانت عليه
في سنوات سابقة ،حيث قُتِل  04مسيحيًا في عام  ،3100مقارنة مع مقتل  43آخرين في عام  ،3101و38
في عام  ،3114و  77في عام  ،3118و  058في عام  209.3117بالتالي تكشف بيانات عام  3103عن أنماط
مماثلة الى حد بعيد .مع ذلك ،الحظت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني
بأن هناك حوادث إضافية من قتل ،خطف ،تهديدات ،وهجمات من المرجح بانها جرت في عامي  3100و
 ،3103ولكن لم يتم اإلبالغ عنها إلى المنظمات أو الى وزارة حقوق اإلنسان العراقية والمصادر األخرى.
لقد وقع أكبر عدد من الحوادث في بغداد وما حولها ،وتليها محافظة نينوى 210.لقتم وبيض ونشطتء وحقوقو
اإلنستنومنواأللقيات وبتإلبالغوعنوحوادثوتماازومنولقووبَلولقوا واألمنوافكوردي وضدومساحاان،وجنوباتوإفىوجنبو
ضدوتىكمتن واإيزيديان ،وفي وافمنتطق وافمتنتزع وعياهت وفي ومحتفظ ونانو  ،وصالح وافدين ،وكىكوك ،واديتفى .لقد
َو َر َد بأن التمييز والمضايقة يشمالن تقييد الحصول على الخدمات ،اإلعتقال التعسفي ،اإلحتجاز ،والضغط
على مدارس األقليات لتعليم اللغة الكوردية .إن الجماعات المتطرفة تستهدف األقليات أيضًا لكونها غير
211
ُمسلِمة أو ،في حالة المسيحيين ،بسبب إفتراض تحالف المجتمع المسيحي مع الغرب.
إن المجموعات التي تستهدف المسيحيين يُقال بانها تدمج القتل ال ُمسته ِدف والخطف باألنشطة اإلجرامية من
أجل اإلنتفاع .في عام  ، 3103تم اإلبالغ عن العديد من الحوادث التي شملت القتل ال ُمسته ِدف للعوائل
المسيحية في منازلهم ُمقترنًا بسرقة المنزل .بالنسبة لعمليات الخطف ،تُشير العديد من التقارير إلى إن
الضحايا قد تم قتلهم بعد أن عجزت العوائل المسيحية عن دفع الفدية المطلوبة .تم اإلبالغ عن وقوع حوادث
ضا هدفًا
متعددة لمحاوالت إغتيال ،ال سيما داخل وفيما حول مدينة الموصل وكركوك .لقد كان المسيحيون أي ً
للرشق بالحجارة ،االعتداءات الجسدية ،ومحاوالت اإلختطاف 212.لقد تم اإلبالغ ايضًا عن محاوالت متعددة
213
لتفجير كنائس وممتلكات مسيحية أخرى في عامي  3100و .3103
و
209

لقد الحظت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بأن عدد حوادث قتل المسيحيين التي تم اإلبالغ عنها عام  2112كانت  21شخصا 72 ،شخصا في
عام  200 ،2119شخصا في عام  ،2114و  24شخصا في عام  .2111أنظر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي
لحقوق اإلنسان ( )HHROعن حالة األقليات العراقية .2100
210
أنظر أيضا هيئة االحصاء بالعراق" ،القتلى العراقيون من العنف عام  0 "،2102كانون الثاني  ،2101متاح على الموقع:
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2012/.
211
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في عام  .2013أنظر أيضا "، Joel Wingحالة حقوق اإلنسان في العراق ال تزال ضعيفة"،
تأمالت حول العراق (مدونة الكترونية) 21 ،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://musingsoniraq.blogspot.com/2012/06/human-rights-situation-in-iraq-remains.html.
212
ذكرت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان حدوث ما ال يقل عن  2اعتداءات على الكنائس عام  01 ،2100اعتداء على األفراد 1 ،محاوالت
اغتيال ،و  2جرحى أو مصابين .قدَّرت منظمة حمرابي لحقوق اإلنسان عدد الحوادث التي تم اإلبالغ عنها أقل بكثير من الحوادث الفعلية.
213
لقد أفادت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وجود عدة محاوالت فاشلة ضد الكنائس في عامي  2100و  ،2102بما في ذلك :المحاولة التي جرت
ضد كنيسة مار كوركيس في الموصل في كانون الثاني 2100؛ المحاولة ضد كنيسة القلب األقدس الكلدانية في  24نيسان 2100؛ محاوالت ضد
ثالث كنائس منفصلة في كركوك في شباط 2100؛ محاولة ضد كنيسة العائلة المقدسة للسريان الكاثوليك في شاطرلو؛ محاولة ضد الكنيسة
اإلنجيلية في حي الماس في كركوك؛ ومحاولة ضد كنيسة مار كوركيس اآلشورية في كركوك .لقد وقعت حوادث لمحاوالت هجوم أخرى أيضا في
عام  ،2102رغم أنها بأعداد أقل ،وذلك وفقا للمناقشات مع المنظمات غير الحكومية .أنظر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة
حمورابي لحقوق اإلنسان عن حالة األقليات العراقية.2100 ،
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تح ّوديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
إن المسيحيين في العراق ال زالوا يواجهون تهدي ًدا للحرية الدينية إلى جانب اإلختطاف ال ُمسته ِدف ،القتل،
الترهيب ،ومصادرة الممتلكات .رغم تحسُّن حالة المسيحيين في بعض النواحي وان العديد من أفراد المجتمع
أفادوا وجود بعض التحديات في ممارسة حقوقهم األساسية ،فقد الحظَ قادة المجتمع وجود مشاكل متواصلة
في المناطق المتنازع عليها في نينوى ،كركوك ،وأجزاء من صالح الدين .لقد إست َّمرت تقارير التمييز
والترهيب من قبل رجال األمن الكورد ،والجهات الفاعلة الغير حكومية في المناطق المتنازع طوال عام
 ،3103كما فعلت تقارير مصادرة الممتلكات في مناطق في شمال العراق وفي ما حول بغداد 214.لقد إحتفظَ
المسيحيون بمقاعد حصص الكوتا في كل من قانونَي اإلنتخابات الوطنية وإنتخابات مجالس المحافظات وهم
ممثَّلون على جميع مستويات الحكومة ،رغم ان حجم حصص مقاعد الكوتا ال يزال موضع نقاش.
افحىي وافدينا
لقد ذكرت منظمات حقوق اإلنسان المسيحية بأن الحكومة العراقية بذلت جهو ًدا ُمهمة في عام  3100لحماية
الكنائس وغيرها من أماكن العبادة .لقد شملت تدابير الحماية وضع صبّات كونكريتية حول المباني وزيادة
تواجد قوات األمن لحماية أماكن العبادة المسيحية 215.مع ذلك ،فقد تع ّرضت ما ال يقل عن  8كنائس للهجمات
في بغداد وكركوك في عام  ،3100وتم اإلبالغ عن  2هجمات أخرى على األقل في عام  3103جنبًا إلى
216
جنب مع العديد من التهديدات الموثوقة عن محاوالت للهجوم.
لقتمتونُسوة ومساحات  ،وفي وبيض وافمنتطق ،وبتإلبالغ وعنوضغط ومتواصل ومنوأجل وإرتداء وافحجتب ،وارتص و
فيوافمنتطقوافمحتفوظ ومنوبغدادوافيوافموصل .مع ذلك تالحظ منظمات مجتمع مدني بأن الضغط على النساء
المسيحيات من أجل ارتداء الحجاب في العمل ،المدرسة ،أو في مناطقهم ليست موحدة وال ُممنهجة وان بعض
كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون دعم حقوق النساء المسيحيات في إرتداء المالبس وفقًا لمتطلباتهم الدينية
217
الخاصة.
افحقوقوافساتسا
إحتفظ المسيحيون بحصص مقاعد كوتا في البرلمان الوطني وفي مجالس المحافظات ،رغم أن عدد مقاعد
ُخصص القانون
الكوتا ال تزال موضع نقاش .بالنسبة لمقاعد مجالس المحافظات (على مستوى المحافظة) ،ي ِ
االنتخابي الحالي مقعد واحد للمسيحيين في بغداد ،مقعد واحد في نينوى ،ومقعد واحد في البصرة.
إن الممثلين السياسيين المسيحيين في البرلمان والحكومات المحلية نشطون ،ولكن بعض أعضاء المجتمع
المسيحي أفادوا تواصل التمييز في التمثيل على مستوى القضاء والناحية ،حيث يستمر العرب والكورد في
السيطرة على المجالس العامة المحلية ،ال سيما في بعض األجزاء من األراضي المتنازع عليها .إن التمييز
214

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع مجموعات مجتمع مدني مسيحية ،أفراد من المجتمع المسيحي ،وأعضاء من مجلس النواب .لقد
حظر موظفوا معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان إجتماعات المجتمع المدني في نينوى التي تعطلت بسبب قوات البيشمركة في عامي  2100و
 .2102لقد تم إعتقال بعض أصحاب العالقة مؤقتا في عام .2100
215
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام  .2102انظر أيضا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان
( )HHROعن حالة األقليات العراقية.2100 ،
216
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لعام 2102
217
أنظر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ( )HHROعن حالة األقليات العراقية.2100 ،
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على المستوى المحلي يؤثر وحسبما ور َد على توزيع مصادر الثروة ،الحصول على الخدمات ،والحقوق
اإلدارية المحلية على النحو المطلوب في الدستور.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
رغم ان عدد المسيحيين الذين يعيشون في العراق قد تضاءل بشكل ملحوظ ،فإنهم يبقون نشطين في الحياة
العامة وقد أفادوا وجود مستويات عالية نسبيًا في التعليم ،العمل ،والحصول على الخدمات ،مع بعض
االستثناءات .قد يواجه األشخاص النازحون داخليًا والمسيحيون الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها في
محافظة نينوى ،صالح الدين ،كركوك ،وديالى تحديات أكبر في هذه المناطق.
في وافمدارس ،وافمىاحل واالبتدائا واافثتنوي  ،وأفت َود وبيض وافمساحاون وفي وافشمتل واجود وضغوط و ومن وأجلو
دراس وافيغ وافكوردي واافبقتء وفيوافصئوفواثنتءودرس وافدينواإلسالمي وفي وافمدارس وافيتم  .في الموصل،
أفادت طالبات مسيحيات وجود حوادث ضغط متفرقة من إجل إرتداء الحجاب أو إرتداء مالبس تتالئم مع ما
يُنظَر اليها على انها ممارسات إسالمية .
في عامي  3100و  ،3103أفا َد قادة المجتمع المسيحي وجود حوادث مصادرة ممتلكات تعود للمسيحيين في
شمال العراق 218.ت َّدعي العائالت النازحة بأنه ليس لديها حقوق في الطعن ،لم يحصلوا على القيمة السوقية
لممتلكاتهم ،وال يتم إتِّباع إجراءات قانونية شفافة 219.لقد تم أيضًا مصادرة ممتلكات تعود لمسيحيين في منطقة
220
الدورة في بغداد وفي أماكن أخرى.
افتحديت واإلنستنا
إن المسيحيين في العراق ،حسبما ُذ ِك َر ،ال يواجهون تحديات إنسانية كبيرة ،رغم ان قضايا الحصول على
المياه الصالحة للشرب ،الرعاية الصحية المقبولة ،وال َمسكن ال تزال تُش ِّكل تحديًا في بعض األجزاء من
األراضي المتنازع عليها .إن هذه المشكلة تُعتبَر شائعة بالنسبة الى مكونات أخرى .لقد قام بعض أفراد
المجتمع باإلبالغ عن حوادث تم فيها منع وصول الخدمات من قِبَل قوات األمن الكوردية أو مسؤولين آخرين.
لقد أفاد مسيحيون نازحون أيضً ًّا عن وجود تحديات في إيجاد مساكن مناسبة وبأسعار معقولة .قد تكون
نصف لبيع منازلها في بغداد وفي أماكن أخرى من العراق،
العائالت غير قادرة على الحصول على سعر ُم ِ
وقد تم اإلبالغ عن حوادث إستيالء على ممتلكات بدون تعويض من قبل الحكومة الكوردية والوطنية .من بين
النازحين المسيحيين ،أفاد البعض بانهم يدفعون أسعار إيجار عالية للشقق والمنازل في شمال العراق .إن
218

تقارير إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان من قبل أعضاء مسيحيين في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ،2102 ،وانظر
" ،Ankawa.comحكومة إقليم كوردستان تستولي بغير حق على األراضي اآلشورية في شمال العراق 0 "،تشرين األول  ،2102متاح على:
http://www.ankawa.com/english/?p=7595.
219
تقارير إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان من قبل أعضاء مسيحيين في مجلس النواب و منظمات المجتمع المدني ،2102 ،وانظر
" ،Ankawa.comحكومة إقليم كوردستان تستولي بغير حق على األراضي اآلشورية في شمال العراق 0 "،تشرين األول  ،2102متاح على:
http://www.ankawa.com/english/?p=7595.
220
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام 2102؛ انظر منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان
( )HHROعن حالة األقليات العراقية .2100 ،وانظر " ،Ankawa.comحكومة إقليم كوردستان تستولي بغير حق على األراضي اآلشورية
في شمال العراق 0 "،تشرين األول  ،2102متاح على الموقع:
http://www.ankawa.com/english/?p=7595.
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تقارير المنظمة الدولية للهجرة ) (IOMتُفيد بأن أسعار تأجير المساكن المتواضعة في حي عنكاوا في أربيل قد
221
إرتفع بنسبة  ٪211-311منذ تشرين الثاني .3100
افنزاحوافداريي
إن عدد المسيحيين النازحين داخليًا في العراق إنخفض بشكل ملحوظ في عامي  3100و  ،3103ويرجع ذلك
إلى حد كبير الى الهجرة رغم ان البعض عادوا إلى أماكن سكناهم األصلية بسبب صعوبات في اإلندماج في
شمال العراق 222.قررت عائالت أخرى اإلندماج في مجتمعاتهم الجديدة .لقد الحظت المنظمة الدولية للهجرة
 ،IOMبأنه في حين إنتقلت ما يقرب من  411عائلة الى محافظة دهوك في عام  3100على سبيل المثال ،فإن
أعدادًا كبيرة من هذه العائالت ومنذ ذلك الحين غادرت المحافظة في طريقها للهجرة الى الخارج ،خاصة إلى
ضا منطقة عينكاوا في
تركيا ،األردن ،والبعض الى سوريا .هناك أعدا ٌد كبيرةٌ من المسيحيين غادرت أي ً
أربيل ،إما للعودة أو للهجرة منوهين الى وجود تحديات في مجال اللغة ،وصعوبة في إيجاد عمل .يبقى األمن
في المناطق المتنازع عليها يُثير قلقًا بال ًغا لدى العديد من العائالت المسيحية ،فضالً عن تحديات عوائق اللغة،
تكاليف السكن العالية ،وعدم وجود فرص عمل.
األراضيوافمتنتزعوعياهت
كما تم بيانه ،يواجه وافمساحاون وامكونت واأللقيات وافيىالقا واألرى وافذين ويياشون وفي ومنتطق وافحدادو
الاوعنو
افداريا وافمتنتزع وعياهت ) (DIBsفي ومنطق ونانو  ،وصالح وافدين ،وكىكوك ،واديتفى ومختطى وأمنا  ،وفع و
افتىهاب واافتهديدا واصيوب وافوصول وإفى وافموارد واألستسا  .لقد قامت بعض منظمات حقوق االنسان
باإلبالغ عن العديد من حاالت قيام قوات االمن الكوردية بإعتقال أو تهديد رجال أعمال مسيحيين ونشطاء
مجتمع مدني في نينوى.
لقد أفادت منظمات المجتمع المدني العراقية بأن المسيحيين واالقليات االخرى في سهل نينوى "هم بين
المطرقة والسندان" من حيث االلتزام بإجراءات وضعتها السلطات المركزية والسلطات االقليمية الكوردية.
إن مشكلة تداخل السلطات في محافظة نينوى ،فضالً عن إنتشار قوات أألمن الكوردية في كل مكان ،قد أدى
الى إنتهاكات حقوق اإلنسان التي تم اإلبالغ عنها ،بما في ذلك محدودية فرص الحصول على الخدمات،
الحد من حرية التعبير والتج ُّمع ،وغيرها من
التهديدات والترهيب ،مصادرة الممتلكات ،االعتقال التعسفيَ ،
ضا بأن األحكام واألنظمة التي تصدر من الحكومة الوطنية
المشاكل 223.لقد أفادت منظمات المجتمع المدني أي ً

221

المنظمة الدولية للهجرة IOM" ،تقدير االحتياجات الطارئة  -تحديث :تهجير المسيحيين إلى شمال العراق" 10 ،كانون الثاني  ،2102متاح على:
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%2
02012.pdf
222
المنظمة الدولية للهجرة" ،النزوح الداخلي للعائالت المسيحية في شمال العراق اإلعانات ،وإزدياد الهجرة :تقرير المنظمة الدولية للهجرة" 0 ،شباط
2102؛ متاح على الموقع:
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2012/pbn;listing/internal-displacement-of-christian-famil.html
المنظمة الدولية للهجرة IOM" ،تقدير االحتياجات الطارئة  -تحديث :تهجير المسيحيين إلى شمال العراق" 10 ،كانون الثاني  ،2102متاح على:
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%2
02012.pdf.
223
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام  .2102أنظر أيضا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان
( )HHROعن حالة األقليات العراقية.2100 ،
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وحكومة إقليم كوردستان غالبًا ما تكون متناقضة ،وتخلق تحديات في اإللتزام بها وعدم وضوح حدود
السلطة.
قام مسيحيون وأقليات أخرى باإلبالغ عن حوادث تمييز قائمة على أساس الدين في التوظيف في شمال
العراق وفي بغداد ،خاصة ضمن قوى األمن والمناصب الحكومية 224.كما هو ُمال َحظ في مكان آخر من
التقرير ،إن إستمرار مصادرة الممتلكات من دون تعويض يمثل مشكلة بالنسبة للمجتمع المسيحي ،في كل من
بغداد وشمال العراق.
افشتت واافيتئدان
إن العديد من المسيحيين الذين يغادرون العراق يسافرون أوالً إلى األردن أو سوريا 225،ولكن العنف في
سوريا قد أجبر العديد منهم على اإلنتقال الى مكان اخر أو العودة إلى العراق .لقد طلب المسيحيون اللجوء في
جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة ،السويد ،اليونان ،لبنان ،تركيا ،المانيا،
مصر ،النرويج ،كندا ،النمسا ،المملكة المتحدة ،استراليا ،فنزويال ،وغيرها.
منوبانوافيتئال وافيتئدة ،وجتء وأكبىواألعدادومن وسوريت ،وافووأن وافيودة وافقسىي ومن وافسويد واغاىهت وكتنتو
لقد وحدثت ولقبل وأن ويُم ِّىر ومجيس وافنواب وافيىالقي وتشىي ايت وويَمنع واإلعتدة وافقسىي وفالجاان ومن وافخترج .وأفادت
منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بأنه من بين العوائل المس َّجلة لدى المنظمات غير الحكومية ،عاد 007
226
صا في هذه السنة.
صا من سوريا في عام  ،3100في حين عاد  228شخ ً
شخ ً
إن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تُشير الى انه ليس جميع العراقيين العائدين من سوريا أو من أماكن أخرى
ُمسجَّلين لدى الحكومة العراقية ،حيث ال يَعلم البعض متطلبات التسجيل أو ال يعرفون كيفية التسجيل .لقد ور َد
بأن هناك آخرين ليس لديهم الوثائق المطلوبة للتسجيل (كل من جواز السفر وبطاقة األحوال المدنية) حيث إن
العديد من جوازات السفر غير نافذة المفعول .لقد عاد البعض اآلخر إلى قُراهم األصلية 227.إن العوائل العائدة
والغير قادرة على التسجيل أو تفتقر إلى الوثائق المناسبة يُقال بانها غير قادرة على إلحاق أطفالها بالمدارس
أو اإلستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كوردستان.
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
حسبما َوردَ ،قد يخلق الحصول على الوثائق وإستخدامها بعض التحديات بالنسبة للمسيحيين العراقيين سوا ًءا
كان ذلك في طلبهم اللجوء في الخارج أو عند عودتهم .لقد ف ّر اآلالف من المسيحيين من العراق ،في ظل نظام
البعث ،باستخدام جوازات سفر ووثائق هوية مزورة من خالل عمليات تهريب البشر ،حيث ف َّر العديد منهم
إلى تركيا ومنها إلى اليونان وغيرها من الوجهات األخرى في أوروبا 228.حسبما َور َد ،لقد ثبتَ بأن العودة
224

وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير الدول عن ممارسة حقوق اإلنسان لعام  :2100العراق:2100 ،
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
225
منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ( )HHROعن حالة األقليات العراقية.2100 ،
226
منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ( )HHROعن حالة األقليات العراقية.2100 ،
227
المنظمة الدولية للهجرة "التقرير الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة في العراق :تقييم سريع ألزمة سوريا" 04 ،آب  ،2102متاح على الموقع:
www.data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=725.
228
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام 2102
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إلى العراق طواعية ذو إشكالية بالنسبة لبعض العائالت بسبب اللوائح التي تمنع إعادة إصدار وثائق الهوية
229
عند تغيير األسماء.
بالنسبة لبعض المسيحيين ،جنبًا إلى جنب مع أفراد من مكونات أخرى ،لقد خلق اإلعتناق القسري للدين
اإلسالمي وكذلك تدمير السجالت تحديات كبيرة لبعض العائالت من أجل إثبات عقيدتهم المسيحية من خالل
الوثائق .إن قانون األحوال المدنية يقتضي أيضًا تحديد هوية أبناء األشخاص الذين تحولوا الى الدين اإلسالمي
بأنهم مسلمون .
و
حتف وافمىأةوافمساحا
لقد أفا َدت نسوة مسيحيات ي ِع ْشن في مناطق محافِظة في بغداد وفي أماكن اخرى وجود ضغوط متزايدة من
أجل تقبُّل أنماط اللباس اإلسالمي عند السير في الشارع .لقد أفادت نسوة أُخريات عن تَ
عرضهن لضغوط
ِ
ضا بوقائع نقل
إلرتداء الحجاب في الجامعات أو في العمل .إن منظمات المجتمع المدني العراقية تستشهد أي ً
موظفات يَع َملن في القطاع العام إلى إدارات أخرى ألسباب دينية.

229

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع مجموعات حقوق اإلنسان المسيحية في العراق .ال يمكن التحقق بشكل مستقل من تقارير حول
معدل حدوث عدم تمكن مسيحيين من الحصول على وثائق بسبب تغييرات في األسماء في ظل عهد البعث .من المرجح بانه ،في حالة وجود مثل
هذه المشاكل ،فهي نادرة.
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افشىكسو
 إن الشركس في األصل من منطقة شمال القوقاز (بصورة رئيسية شيشانيين ،داغستانيين ،وأديغية)
حيث إستقروا في العراق بعد أن تم طردهم عقب الغزو الروسي للقوقاز للفترة من سنة  0807وحتى
سنة .0864
 في الوقت الحاضر ،يُحدِّد قادة المجتمع وجود ما يقرب من  08عشيرة شركسية في العراق ،رغم
إنهم يُقدِّرون بقاء أقل من  3111عائلة شركسية.
 لقد أفاد أفراد من الشركس وجود فرص ضئيلة للحفاظ على ثقافتهم وتعليم األطفال بلغاتهم الخاصة
في ظل األطار القانوني العراقي الحالي ،لكن وإلى حد كبير َوردَت تحديات قليلة في ممارسة الحقوق
األساسية ،ولم ي ُكن هناك حوادث تمييز أو تخويف ُمسته ِدفة
افخيئا
لقد لعب الشركس دورًا ها ًما في الحياة اإلجتماعية والثقافية والسياسية في العراق في ظل النظام العثماني،
ولكنهم اليوم يمكثون في ظل المجتمع العراقي ،وغالبًا ما يتبنّون الخصائص اإلجتماعية والدينية للتركمان
والعرب والكورد الذين يعيشون معهم.
فقد وعتنى وافشىكس ،وفي وظل ونظتم وصدام ،ومن وساتست وافظيم وااإلحتواء وافتي وتستمى وفي ويومنت وهذا وضمنو
جمتهاىي وأاسعونطتلقات .على الرغم من الجهود المتواصلة للحصول على إعتراف بكونهم مك ِّونًا بار ًزا في
العراق ،افا َد الشركس وجود عقبات عملية أمام الحفاظ على حقوقهم الثقافية وتعليم األطفال بلغاتهم الخاصة،
مثل األديغية ،الشيشانية ،واللزجينية.
اليوم ،يُقدِّر قادة المجتمع وجود ما يقرب من  08عشيرة شركسية ُمعلَنة في العراق ،رغم انهم يُشيرون الى
بقاء أقل من  3111عائلة شركسية في البالد 230،ومع ذلك تُشير بعض التقديرات إلى بقاء ما يقرب من
231
 21,111شخص منهم.
إن معظم الشركس في العراق اليوم هم مسلمون ،وغالبيتهم العظمى من الطائفة ال ُّسنية ،ومع ذلك ومن خالل
اإلندماج مع المجتمعات المحلية ،فمن المرجح أن يكون بعض الشركس من الشيعة .هناك القليل من الشركس
232
ضا.
المسيحيين يعيشون في العراق أي ً
230

 ،ORSAMمركز الشرق األوسط ا للدراسات االستراتيجية ،الشركس العراقيون(الشيشانيون ،الداغستانيون ،األديغيون)،تقرير رقم ،014
تشرين الثاني  ،2102متاح على الموقع :
http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121116_134ingtum.pdf

231

" ، Hasan Kanbolatالشركس العراقيون" الزمان اليوم 09 ،تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.todayszaman.com/columnist-286504-iraqi-circassians.html

232

أنظر مشروع جشوا " Joshuaاألديغة في العراق" ،متاح على الموقع أدناه ،ويُشير الى ان دين السكان األديغة في العراق هو اإلسالم ،ورغم ذلك
يبين وجود عدد قليل من المسيحيين:
http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?peo3=10161&rog3=IZ
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افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
في الوقت الحاضر ،يعيش العديد من الشركس في جميع أنحاء العراق ،بما في ذلك في دهوك ،زاخو ،أربيل،
كركوك ،طوز خورماتو ،ديالى ،الفلوجة ،السليمانية ،بغداد 233،البصرة ،النجف ،ومناطق أخرى 234.تم
التعرُّ ف على قرية يغلب عليها طابع األديغية في دهوك ،وقرية الشيشان (جارشلو) في كركوك ،وقرية ينكجة
(بابالن) في صالح الدين ،وعدد قليل من العائالت في الفلوجة 235.هناك عشرات العائالت التي من المر ّجح
أنها بقيت أيضًا في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى ،رغم ان العنف ضد المسيحيين وغيرهم من الفئات
236
في الحمدانية في عام  3117قد تَسبَّب في رحيل العديد من العائالت داخل العراق.
تزاوج الكثير من أفراد هذا المجتمع وإندمجوا مع العائالت العربية ،الكردية ،والتركمانية،
مع مرور الوقت،
َ
مما يجعل التقديرات السكانية ُمريبة بشكل بارز .لم يتم أبدًا إجراء تعداد للشركس في العراق ،وإن الكثيرين
في العراق يعتبرونهم تركمان أو شعوب تركية .تعيش ما يقدر بنحو  511عائلة في بغداد 351 ،عائلة في
محافظة ديالى 041 ،عائلة في كركوك 01 ،عائالت في أربيل 621 ،عائلة في السليمانية 051 ،عائلة في
237
األنبار ،وأعداد أقل في أماكن أخرى ،على الرغم من عدم إمكانية تأكيد هذه األرقام.
األمن
لم يَقُم أفراد مجتمع الشركس باإلبالغ عن عنف ُمسته ِدف ضدهم على أُسس ِعرقية ،دينية ،أو غيرها ،ولكنهم
يواجهون تحديات أمنية في المناطق المتنازع عليها وخاصة في الموصل ،كركوك ،طوز خورماتو ،وغيرها
من المناطق التي شهدت إشتباكات عنيفة بين قوات األمن العربية والكوردية.
لقد أ ّكدت بعض التقارير بأنه قد تم إستهداف ال ُّسنة الشركس باألساس ،بمن فيهم الداغستانيين ،الشيشانيين،
واألديغية من قِبل ميليشيات شيعية وغيرهم من الجماعات .إن العنف أثناء الحرب األهلية بعد عام  3112أدى
الى نزوح العديد من العائالت الشركسية.
تحدّيت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
أجبرت عقو ًدا من االضطهاد القسري في ظل نظام البعث العديد من العائالت على إخفاء هويتها .لقد أدى
لقد
َ
هذا األمر الى الحد من قدرة مجتمع الشركس على اإلحتفاظ بتراثه اللغوي والثقافي .على الرغم من محدودية
233

" ،Hasan Kanbolatالشركس العراقيون" الزمان اليوم 09 ،تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.todayszaman.com/columnist-286504-iraqi-circassians.html
234
مقابلة مع  ، Ahmet Chetawنائب رئيس الجمعية الخيرية للثقافة الشركسية في العراق ُنشرت في منتديات مجموعة العدالة لشمال القوقاز في
 02أيلول  ،2119متاح على الموقع:
http://www.justicefornorthcaucasus.com/jfnc_message_boards/north_caucasus.php?entry_id=1127026
920&title=wcb%3A-mesage-from-the-iraq-circassians%3A-%E2%80%98we-are-also-here.
235
،ORSAMمركز الشرق األوسط ا للدراسات الستراتيجية ،الشركس العراقيون(الشيشانيون ،الداغستانيون ،األديغيون) ،تقرير رقم  ،014تشرين
http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121116_134ingtum.pdf
الثاني  ،2102متاح على الموقع:
236
 ،ORSAMمركز الشرق األوسط ا للدراسات الستراتيجية ،الشركس العراقيون(الشيشانيون ،الداغستانيون ،األديغيون) ،تقرير رقم  ،014تشرين
الثاني  ،2102متاح على الموقعhttp://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121116_134ingtum.pdf :
237
نفس المصدر .ذكرت  ،ORSAMباإلضافة إلى التقديرات السكانية أعاله ،هناك  21عائلة في الموصل 91 ،عائلة في النجف 21 ،عائلة في
الكوت 21 ،عائلة في البصرة01 ،عوائل في الناصرية 9 ،عوائل في العمارة 1 ،عوائل في دهوك 21 ،عائلة في الحلة ،و 02عائلة في الديوانية.
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اإلضطهاد أو التمييز ال ُمسته ِدف في الوقت الحاضر ،فقد أور َد الشركس وجود تحديات بشأن الحصول على
المناصب السياسية والوظائف الحكومية ،وبأنهم يشعرون بالقلق من ضياع تقاليدهم الثقافية واللغوية.
افحقوقوافساتسا
على الرغم من إن الشركس قد خدموا ضمن النخبة السياسية والعسكرية في العهد العثماني ،فإن مركزهم قد
تقلّص في ظل نظام البعث ،وذلك ،وحسبما َوردَ ،للتصور بأنهم عمالء لتركيا .على مدى فترة السنوات المئة
الماضية ،إمتزج معظم الشركس في المجتمع العراقي .بعد عام  ،3112عندما أصبحت الهوية ال ِعرقية-
الطائفية عامالً رئيسيًا في كسب النفوذ السياسي ،تم إستثمار منظمات المجتمع المدني الشركسية لمناصرة
االعتراف بالشركس كمك ِّون فريد من نوعه في العراق.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
لعل أكبر تَحد يواجه الشركس في العراق هو الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي لمجتمع الشركس .لقد أدى
الضغط من أجل إخفاء الهوية الشركسية في ظل نظام صدام الى تعجيل إحتوائهم داخل المجتمعات العربية
والكوردية والتركمانية ،وساهم في ضياع اللغة واألعراف 238.لقد َور َد بأن بعض العرب يواصلون النظر إلى
الشركس على انهم بقايا للظلم العثماني ،مما يجعل عالقات مجتمع الشركس في مناطق األنبار وأماكن أخرى
ذات إشكالية.
لقد أفا َد أفراد من المجتمع بأن الشركس متعلمون ويعملون بشكل جيد إلى حد كبير ،رغم ان قادة المجتمع
الحظوا بأن الطائفة ُممثلة تمثيالً ُمتدنيًا في الوظائف الحكومية 239.وفقدوأفت َد وافشىكس واجودوحقوقومحدادةو
لقتئم وبحكموافوالقعوفتيياموفغتهموافتتريخا وفيوافمدارس،وأاوفإلستئتدةومنوأموالوأاودعموافحكوم وفيوافحئتظو
240
عيىوتىاثهموافثقتفي.
افنزاحوافداريي
لقد أفا َد أفراد من مجتمع الشركس بأنه قد تم تهجير عشرات العائالت الشركسية بعد عام  ،3112رغم عدم
تسجيل أي عمليات نزوح جديدة في السنوات األخيرة .لقد تم دفع العائالت النازحة إلى حد كبير الى خارج
منطقة الحمدانية في عام  3117والى خارج بغداد خالل سنوات ذروة العنف .لقد أشارت تقارير غير مؤكدة
الى أن العائالت النازحة اما عادت إلى ديارها أو إستقرت ضمن المجتمعات المحيطة بها.

238

 ،ORSAMمركز الشرق األوسط ا للدراسات الستراتيجية ،الشركس العراقيون(الشيشانيون ،الداغستانيون ،األديغيون)،تقرير رقم  ،014تشرين
http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121116_134ingtum.pdf
الثاني  ،2102متاح على الموقع:
239
 ،ORSAMمركز الشرق األوسط ا للدراسات الستراتيجية ،الشركس العراقيون(الشيشانيون ،الداغستانيون ،األديغيون)،تقرير رقم  ،014تشرين
http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/20121116_134ingtum.pdf
الثاني  ،2102متاح على الموقع:
240
إن المادة ( 4أوال) من الدستور العراقي تضمن "حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة االم كالتركمانية ،السريانية ،واالرمنية ،في المؤسسات التعليمية
الحكومية ،وفقا للضوابط التربوية ،او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة ".المادة ( 4رابعا) تنص على أن اللغات التركمانية
والسريانية لغتان رسميتان إضافيتان في الوحدات اإلدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .في الممارسة العملية ،لقد فسر بعض السياسيين
العراقيين ونشطاء األقليات الحقوق اللغوية والثقافية بانها مُقتصِ رة على مجتمعات األقليات المذكورة صراحة في الدستور .في حين أن هناك حجج
قوية ضد هذا التصور ،فقد ثبت حتى اآلن وجود عقبات قائمة بحكم الواقع أمام المبادرات من أجل حشد الدعم الحكومي لحماية التراث اللغوي
والثقافي للمكونات غير المذكورة في الدستور.
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افكوردواف وئَايا
 إن الكورد الفَيلية هم كورد مسلمون شيعة ِعوضًا عن ُسنّة ،وهي الديانة السائدة بين كورد العراق .لقد
تم ،في ظل نظام البعث ،إضطهاد الكورد الفيلية وإتهامهم بأنهم عمالء إليران .لقد جرَّد األمر
نحل) في عام  0481الكورد الفَيلية من الجنسية العراقية وتم طرد
الصادر من مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
حوالي  241 211,111شخص منهم الى إيران.
 هناك حوالي مليون شخص من الكورد الفَيلية يعيشون حاليًا في منطقة بغداد الكبرى .حسبما َو َر َد ،لقد
ول َد  511,111من الكورد الفَيلية في إيران منذ الثمانينيات ،وما يقرب من  611,111منهم يعيشون
في إيران ويملكون وثائق هوية إيرانية وعراقية .تُفيد تقارير وزارة حقوق اإلنسان بأن  ٪47من
الكورد الفَيلية قد إستعادوا الجنسية العراقية منذ عام .3116
 على الرغم من عودة العديد من الكورد الفَيلية الى العراق منذ إستعادة حقهم في الحصول على
الجنسية العراقية عام  ،3116فإن عملية الحصول على وثائق الجنسية العراقية وإستعادة الممتلكات
التي خسروها كانت وحسبما يُقال مر ِهقة .ال يزال الكورد الفَيلية في إيران يُفيدون وجود تأخير غير
242
ُمب َّرر في هذه العملية ،تاركين مئات العائالت من غير جنسية.
افخيئا
إن الكورد الفَيلية هم مجتمع شيعي يعيشون بصورة رئيسية في بغداد ،وسط العراق ،والجنوب 243.لقد
إستوطن الكورد الفَيلية في المناطق الحدودية بين العراق وإيران على جانبي جبال زاكروس لعدة قرون ،وقد
ااجهومجتمعوافكوردواف وئَايا وتماا اوزاو ُمستهدفاتوفيوافيىاقومنو
تنقلوا تاريخيًا ذهابًا وإيابًا .فيوظلوافنظتموافستبق،و َ
لقوبل وافداف  .في عام  ،0434صنَّف قانون الجنسية العراقية السكان إلى ثالث فئات على أساس الهوية الدينية
وال ِعرقية .لقد تم إدراج الكورد الشيعة في أدنى فئة .لقد واجه الكورد الفَيلية في ظل نظام البعث ومنذ فترة
244
السبعينيات تهمي ًشا منهجيًا ،وتم طردهم من البالد بصورة متكررة في السنوات ما بين .0471-0464
241

التقديرات الخاصة بعدد الكورد الفيلية الذين تم تهجيرهم في ظل نظام صدام حسين يتراوح بين  111,111 -011,111شخص .انظر إليزابيث
كامبل" ،الكورد الفيلية في العراق :ثالثون عاما بال جنسية" ،المنظمة الدولية لالجئين مدوَّ نة ،متاح على الموقع:
http://www.refintl.org/blog/faili-kurds-iraq-thirty-years-without-nationality.
242
يصعب التحقق من تقديرات عدد الكورد الفيلية عديمي الجنسية المتبقين في إيران والذين يسعون للعودة الى العراق .لقد أفادت الحكومة العراقية
بأن " ٪70من الكورد الفيلية الذين أ ُسقطت عنهم الجنسية العراقية في ظل نظام البعث قد إستعادوا الجنسية .مع ذلك ،فقد أفاد خبراء دوليون ،بما
في ذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،بأن الحكومة لم تنشر أبدا المعطيات االساسية التي ُتبيِّن ما هو عدد الكورد الفيلية الذين
أُسقِطت عنهم الجنسية ،بما في ذلك أطفالهم ،والذين تم إعادة تجنيسهم في إطار البرنامج الجديد .لقد أفاد نشطاء مجتمع مدني من الكورد الفيلية في
العراق الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بأنه ال يزال هناك "اآلالف" من العائالت التي تقطعت بهم السبل في إيران ،رغم عدم التحقق من
هذه األرقام .لقد أفاد قادة المجتمع بأن الحكومة العراقية أجرت حمالت توعية عبر الحدود وأخذت إستمارات الطلبات من العائالت التي تعيش في
إيران .حسبما يقال ،هناك الكثير من العائالت التي قدمت طلبات وإنتظرت عدة سنوات لكي تتلقى ردا مرة أخرى بشأن قضاياهم.
243
ُتفيد بعض المصادر بأن الفيلية يعيشون في مناطق مثل مندلي ،زرباطية ،بدرة ،جصان ،بلدروز ،السعدية ،جلوالء ،خانقين ،ديالى ،كركوك،
بغداد ،وغيرها .انظر  ،" Shafaq Newsطلبات من السويد في 'اليوم الثقافي للكورد الفيلية' إلنشاء قناة فضائية خاصة في المنطقة الفيلية"،
01تشرين الثاني  ، 2102متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/4055-demands-from-sweden-in-faili-kurdish-culture-dayq-to-establishprivate-satellite-channel-in-faili-dialect-.html.
244
أشارت التقارير الى نفي حوالي  41,111شخص من الكورد الفيلية إلى إيران في فترة السبعينيات ،وحجة النظام أنهم كانوا مواطنين إيرانيين.
مدونة ،متاح على الموقع:
انظر إليزابيث كامبل" ،الكورد الفيلية في العراق :ثالثون عاما بال جنسية" ،المنظمة الدولية لالجئينَّ ،
http://www.refintl.org/blog/faili-kurds-iraq-thirty-years-without-nationality
www.faylee.org/english/studies/doc1.php
االتحاد الديمقراطي للكورد الفيلية،
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نحل) مجتمع الكورد
وصم المرسوم الجمهوري رقم  666الصادر من مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
في عام َ ،0481
َ
الفَيلية بأنهم من "أصل أجنبي" وتم بذلك تجريد مئات اآلالف من الكورد الفيلية من جنسيتهم العراقية .ثم قام
بمصادرة وثائق المواطنة العراقية من مئات اآلالف من الكورد الفَيلية ونَقل العديد من الرجال والنساء الفَيلية
موضع تجارب كيميائية
إلى معسكرات إعتقال 245.ت َّدعي بعض المنظمات الفَيلية بأن المعتقلين الفَيلية كانوا
ِ
وبيولوجية تم إجراءها من قبل النظام في ذلك الوقت ،رغم انها تبقى تقارير غير مؤ َكدة 246.بموجب مرسوم
247
نحل)  ،تم ترحيل ما يصل إلى  211,111شخص من الكورد الفَيلية إلى إيران.
مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
أثناء تواجدهم في المخيمات في إيران ،نفى العديد من الكورد الفَيلية العراقيين المتعلمين تعلي ًما عاليًا حصولهم
على عمل ،تعليم ،ووثائق سفر ،وكذلك عجزوا عن تسجيل وقائع الزيجات ،الوالدات ،والوفيات .وفقًا لتقارير
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،كان هناك ما يُق َّدر بحوالي  311,111الجئ عراقي
يعيشون في ايران في مطلع عام 3112؛ من بين  0211شخص في مدينة أزنا وحدها ،كان  ٪65منهم من
الكورد الفَيلية 248،وكثير منهم تقل أعمارهم عن  31سنة ،ولِدوا في المخيمات ،وال يعرفون لهم وطنًا آخ ًرا.
نحل) رقم  666لعام  0481من قِبَل قانون الجنسية
في عام  ،3116أدى إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
العراقية الى فتح الطريق إلعادة الجنسية العراقية وإعادة إصدار بطاقات هوية األحوال المدنية العراقية .كما
الحظ في مكان آخر من التقرير ،إن شهادات الجنسية وبطاقات هوية األحوال المدنية ضرورية
هو ُم َ
للمواطنين من اجل الحصول على العمل ،التعليم ،وعلى غيرها من الحقوق ،بما في ذلك تسجيل وقائع
الوالدات ،الزيجات ،والوفيات.
رغم سعي العديد من الكورد الفَيلية الذين عادوا منذ ذلك الحين إلى العراق من إيران ومن أماكن أخرى
للحصول على وثائق الجنسية العراقية واستعادة الممتلكات المصادرة ،فقد كانت العملية وحسبما َور َد بطيئة
ومر ِهقة .تُشاىوافتقتريىوإفىوإنوإجىاءا وإعتدةوافتجناسو ُمثقَي وبيميا وتطباقوميقودةو(بمتوفيوذفكوشىطوباتنو
تسجال وافيتئي وفي وإحصتء وعتم و )0021واافتأراىا وافباىالقىاطا  .حسبما َو َر َد ،إن مشاكل إثبات تسجيل
عائلة الكورد الفَيلية في إحصاء عام  0457تشمل تدمير السجالت على مر الزمن ،فقدان الوثائق ،وكذلك
249
درجة في اإلحصاء في ذلك الوقت.
وببساطة لم تكن بعض العائالت ُم َ
في  ،3103أعلنت الحكومة العراقية بأن هناك  ٪47من الكورد الفَ َّ يلية قد إستعادوا وثائق الجنسية
نحل) رقم
العراقية منذ صدور قانون الجنسية سنة  ،3116الذي ألغى مرسوم مجلس قيادة الثورة (ال ُم َ
 250.666وفقًا لنشطاء من مجتمع الكورد الفيلية ،ال تزال هناك اآلف العائالت مهجّرة في إيران أو يعيشون
في العراق بدون وثائق.
أنظر " : Marie-Helene Verneyالطريق الى الوطن :الكورد الفيلية" ،مجلة شؤون الالجئين  0 ،01-00،014آذار  ،2114متاح على:
http://www.unhcr.org/40570cbf7.pdf
245

أنظر االتحاد الديمقراطي للكورد الفيلية،
246
نفس المصدر
247
نفس المصدر
248
أنظر " :Marie-Helene Verneyالطريق الى الوطن :الكورد الفيلية" ،مجلة شؤون الالجئين  0 ،01-00،014آذار  ،2114متاح على:
http://www.unhcr.org/40570cbf7.pdf
www.faylee.org/english/studies/doc1.php

249

المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRرقم .020
250
 ،" Shafaq Newsأعلن العراق بأنه قد منح الجنسية الى  021,111من الكورد الفيلية 01 "،حزيران  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/2721-iraq-announces-citizenship-for-120-thousand-faili-kurds-.html.
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افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
لألسف ،توجد بيانات قليلة موثوقة بشأن عدد الكورد الفَيلية الذين يعيشون حاليًا في العراق .إن عقو ًدا من
التطهير ال ِعرقي والتشتيت القسري التي إرتكبها نظام البعث السابق قد جعلت من الصعب الحصول على
بيانات دقيقة حول التركيبة السكانية .إن قادة مجتمع الكورد الفيلية يُقدِّرون وجود حوالي مليون شخص من
الكورد الفَيلية يعيشون في بغداد في الوقت الحاضر .وحسبما َور َد ،فقد ولِد  511,111عراقي من الكورد
الفَيلية في إيران منذ فترة الثمانينيات ،مع حوالي  611,111شخص يعيشون في إيران ويملكون حاليًا وثائق
هوية إيرانية وعراقية.
لقد أور َد قاددة المجتمع بأن معظم الكورد الفَيلية يعيشون في محافظات بغداد ،ديالى ،البصرة ،واسط،
وميسان ،وفي األراضي المتنازع عليها ،وخاصة كركوك 251.من بين العائالت التي عادت إلى العراق ،لقد
َوجدت العديد من هذه العائالت مواطنين عراقيين آخرين يش َغلون منازلهم ،وقد رفض معظمهم مغادرتها .إنو
ساىوعميا واستيتدةوافممتيكت وافمصتدرةوأاوافمسىالق وبطاا وافىوحدوبيادواتُداروبصورةوساا ،وتترك وافيديدو
252
منوافيتئال وتياشوفيوافئنتدقوأاومعواألصدلقتءوااأللقترب.
حسبما َوردَ ،إن العديد من العراقيين الكورد الفَيلية باقون في إيران نتيجة ترحيلهم من قِبل النظام السابق
وتعقيد سير عملية إستعادة الجنسية العراقية .لقد أفا َد قادة المجتمع بأن الفَيلية العراقيين في إيران يسكنون في
253
مخيمات قرب طهران ،قُم ،يَزد ،عيالم ،كرمسشاه ،أصفهان ،واألحواز.
إن تقارير الحكومة العراقية بشأن سير عملية إعادة الكورد الفَيلية الى الوطن ال تُميّز بوضوح بين العائالت
العائدة من الخارج وتلك العائالت التي أُعيدت اليها شهادات الجنسية وبطاقات الهوية من داخل العراق.
كما َور َد ،لقد أرسلت حكومة العراق بعثتين لعدد غير معروف من مخيمات الكورد الفَيلية في إيران لتزويدهم
بإستمارات طلب إعادة الجنسية وشرح سير عملية العودة إلى الوطن .وأفادت بعض العائالت التي تمت
زيارتها بأنهم كانوا ينتظرون ألكثر من سنتين إلى ثالث سنوات ليسمعوا من الحكومة العراقية بشأن الوضع
القانوني ل ُمطالباتِهم.

254

و

251

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام 2102؛ أنظر أيضا ا لمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين  UNHCRرقم 020
252
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام 2102؛ أنظر أيضا  " Jasim Alsabawiكفاح الكورد الفيلية في العراق" 22 ، Rudaw
كانون الثاني  ،2102متاح على الموقع:
http://www.rudaw.net/english/news/iraq/4357.html
253
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام 2102؛ إن أفراد مجتمع الكورد الفيلية يقدرون عدد األشخاص الذين يعيشون في مخيمات
خاصة هي كما يلي:
 مخيم جاهروم يبعد تقريبا  0211كلم عن طهران ويحتوي على  22عائلة؛
 مخيم أزنا في محافظة آراك (يبعد  191كلم عن طهران) يضم وكما تم اإلبالغ عنه  92عائلة و  9أشخاص ُع ّزاب؛
 مخيم زيوا في محافظة اذربيجان الغربية يبعد  0911كلم عن طهران يضم  44عائلة ،معظمهم من إقليم كوردستان العراق الحالي؛
 مخيم دزلي ،كما في اذربيجان ،فيه  92عائلة و  1أشخاص ُع ّزاب؛
 مخيم شهرك أنصار في محافظة األحواز ،يبعد  0211كلم عن طهران ،فيه  02عائلة؛ و
 مخيم بني النجار يضم  2عائالت.
254
إن هذا النقص في الوضوح والبيانات المفصلة تم البرهان عليه بواسطة تقرير وزارة الهجرة عن عودة  19عائلة من ايران.
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األمن
على الرغم من إن الكورد الفَيلية كانوا قد عانوا من اإلضطهاد المفرط وال ُمسته ِدف في إطار نظام البعث
السابق ،فإن هذا اإلضطهاد قد إنخفض إلى حد كبير منذ عام  .3112مع ذلك ،ال يزال الكورد الفَيلية يواجهون
التمييز وتهديدات للسالمة اما على أساس ِعرقهم الكوردي أو على اساس كونهم مسلمين شيعة داخل العراق،
ونتيجة العيش في األراضي المتفجرة المتنازع عليها.
تُشير التقارير إلى ان الصراعات بين السلطات الكوردية في إقليم كوردستان وحكومة العراق قد أثرت على
سالمة الكورد الفَيلية ،خاصة أولئك الذين يعيشون في كركوك وأجزاء من ديالى .لقد أفاد كورد فَيلية وجود
ترهيب وتمييز يتم إرتكابهما من قِبَل سلطات ومسلحين عرب يستهدفون المواطنين بسبب ِعرقهم الكوردي،
وكذلك جماعات كوردية تستخدم ،وحسبما وردَ ،الترهيب أو التهديد ضد الفَيلية بسبب مذهبهم الشيعي.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
لقد أفاد كورد فيلية بأنه ،رغم تحسن وضعهم منذ عام  ،3112فال تزال العديد من العائالت تواجه تحديات
في سبيل الحصول على الخدمات ،واستعادة الممتلكات ،والحصول على الوثائق.
افحقوقوافساتسا
إن وعدم واجود واثتئق وافهوي وافعىاري وفيميا وافتصويت ،وافتىشح وفيمنتصب ،واممترس وحقوق وساتسا و
أرى ويمنع وافبيض ومن ومجتمع وافكورد واف وئَايا ومن وافمشترك وافكتمي وفي وافحاتة وافساتسا  .حسبما وردَ ،ال
يوجد أحد من الكورد الفَيلية قد أُنتُ ِخب في وظيفة عامة في الحكومة المركزية او في حكومة إقليم كوردستان.
لقد أفا َد بعض أفراد مجتمع الكورد الفَيلية بأن مصالحهم يتم تمثيلها الى حد كبير من قِبَل ساسة كورد سنّة في
هذه الفترة ،رغم أن آخرين الحظوا بأن المواطنين الفيليين سيستفيدون من حصص المقاعد االنتخابية (الكوتا)
بصورة مماثلة لمكونات األقليات األخرى التي لديها تمثيل على المستوى الوطني واإلقليمي.
في آب  ،3100ص َّوت البرلمان العراقي على اإلعتراف بالجرائم التي أُرت ِكبت ضد الكورد الفيلية في ظل
النظام السابق على أنها إبادة جماعية 255،وهي مسألة أكدتها المحكمة الجنائية العراقية العليا في تشرين الثاني
 256.3100لقد أق َّر أيضًا رئيس الوزراء نوري المالكي علنًا باستمرار محنة الكورد الفَيليةُ ،معلنًا ان الحكومة
257
سوف تدعم إستعادة وثائقهم الرسمية.
و
255

انظر " ، Sazan M. Mandalawiالندوب التي لن تلتئم :يعترف العراق بتسمية إضطهاد الكورد الفيلية "إبادة الجماعية" ،نقاش نيوز
 01 ،Niqash Newsآب  ،2100متاح على الموقع:
http://www.niqash.org/articles/?id=2878
256
أنظر " Kurd Netتم اإلعالن عن قائمة بذاتها تمثل الكورد الفيلية في بغداد 1 ، "،كانون األول  ،2102متاح على الموقع:
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/12/kurdsiniraq191.htm
257
انظر (أصوات العراق)"،أكثر من 22,111من كورد فيلية عراقيين أبعدهم النظام السابق ،يقول المالكي01 "،كانون الثاني ،2100متاح على:
_http://en.aswataliraq.info/%28S%280kpkko55gsk1qp45xewexgmu%29%29/Default1.aspx?page=article
page&id=145102
أنظر أيضا " ، Reidar Visserالمالكي ،والكورد الفيلية ،والعودة إلى الخطاب السياسي ال ِعرقي -الطائفي في العراق 2 "،تشرين األول ،2100
أخبار  ،IKJمتاح على الموقع:
http://ikjnews.com/?p=1908
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افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
حسبما َوردَ ،إن التأخير والتعقيدات في عملية إعادة الجنسية ووثائق الهوية يشكلون تحديًا كبي ًرا لمشاركة
الكورد الفَيلية في الحياة العامة ،بما في ذلك الوصول الى مؤسسات التعليم العالي في العراق وإيران ،طالما
إن العديد من األفراد والعائالت ال يزالون بدون جنسية.
ضا تميي ًزا إجتماعيًا نتيجة ألسباب متنوعة ومن
إن بعض الكورد الفَيلية العائدون ،وحسبما َوردَ ،يواجهون أي ً
مصادر متنوعة .لقد أفا َد بعض الكورد الفَيلية بانهم قد عو ِملوا كما لو انهم عمالء أجانب إليران ،وبخاصة
أولئك الذين عادوا من منفاهم هناك .باإلضافة إلى ذلك ،أفا َد بعض الكورد الفيلية بأنه يتم التمييز ضدهم من
جانب العرب بسبب ِعرقهم الكوردي ،ال سيما في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان
258
والحكومة الوطنية.
افوضعواإلنستني
إن الصعوبة في استعادة الممتلكات المصادرة والمسروقة قد ترك العديد من العائالت الفَيلية دون مساكن
أور َد قادة المجتمع بأنه رغم عدم وجود مخيمات لألشخاص النازحين داخليا ً أو قِطع أراضي
دائمية .لقد َ
"مأخوذة بوضع اليد" من قِبَل الفَيلية العائدين من الخارج ،فإن الكثيرين منهم يعيشون في فنادق إلى الحد الذي
ال يمكنهم فيه دفع األجرة .في المناطق التي يستقِر فيها الكورد الفَيلية بصورة أكبر ،يوجد لديهم في كثير من
األحيان فرص محدودة في الحصول على الخدمات األساسية مثل خدمات الرعاية الصحية ،خدمات الطرق،
وخدمات الصرف الصحي األساسية .ليس هناك ما يدل على وجود تقييد غير متكافئ في الوصول إلى هذه
الخدمات بالنسبة للكورد الفيلية مقارنة مع غيرهم من العراقيين.
افنزاحوافداريي
لقد أفا َد كورد فَيلية عائدون من الخارج وجود تحديات في إستعادة الممتلكات ،بما في ذلك مساكن العائالت.
في عام  ،3112وتحت سلطة االئتالف المؤقتة ( ،)CPAأنشأ العراق هيئة حل دعاوى ونزاعات الملكية التي
ينبغي من خاللها على الكورد الفَيلية العائدين وعراقيين آخرين المطالَبة بإستعادة حقوقهم في الملكية .كما
َو َردَ ،تُعاني أعمال الهيئة من التأخير وإن العديد من الكورد الفَيلية اما غير قادرين على إستخراج الوثائق
المطلوبة لممتلكاتهم أو غير قادرين على تح ُّمل دفع تكاليف "التحسينات" التي أُدخلت على الممتلكات الى
المواطنين الذين يعيشون حاليًا في مساكن الفَيلية ،وكما هو مطلوب قبل أن يتم التبادل.
إن هؤالء العائالت واألفراد يعيشون في فنادق أو يسكنون مع األقارب واألصدقاء .هناك تقارير قليلة موثوق
بها عن حالة النزوح الداخلي لمجتمع الكورد الفيلية ،ومع ذلك فان قادة المجتمع يُشيرون إلى ان مسألة الملكية
تمنع العديد من اإلستقرار بصورة دائمية .ال تبدو التهديدات الموجَّهة لألمن بأنها عامالً ُم ِه ًما في النزوح
الداخلي.
و
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األراضيوافمتنتزعوعياهت
حيث أن بعض أفراد مجتمع الكورد الفَيلية يعيشون في المناطق المتنازع عليها ،خاصة في كركوك ومناطق
من محافظة ديالى ،فإن اإلشتباكات بين القوات الكوردية والعربية ،والتهديدات والترهيب من جانب جهات
متنفِّذة غير حكومية ذات أجندات سياسية ،تخلق تحديات كبيرة ألفراد مجتمع الكورد الفَيلية ،وكذلك للعرب،
التركمان ،والمكونات األخرى الذين يعيشون في هذه المناطق (على الرغم من كون ذلك ألسباب مختلفة).
إن الكورد الفيلية الذين تمت مقابلتهم عرَّفوا أنفسهم بأنهم عراقيون وكورد ويترددون في إعتبار أنفسهم مك ِّونًا
مت ِّمي ًزا داخل المجتمع الكوردي ،رغم أنهم يعترفون بأنهم يواجهون تحديات فريدة من نوعها .إن الجهود
الرامية لتقسيم المجتمع الكوردي إلى مكونات فرعية ألغراض سياسية قد تعرَّضت لإلنتقادات حيث أُعتبِرت
محاولة لتقسيم المعارضة السياسية 259.مع ذلك ،يميل مجتمع الفَيلية إلى العيش في مناطق يجعلها الصراع
السياسي فئة ضعيفة بشكل بارز :وهذا يشمل مناطق في بغداد مثل مدينة الصدر ومناطق في ديالى حيث
تؤدي النزاعات الحدودية المستمرة في كثير من األحيان الى إشتباكات مسلحة وتهديدات ُمسته ِدفة ضد شرائح
سكانية متنوعة.
افشتت واافيتئدان
رغم أن الحكومة العراقية أفادت بأن  ٪47من الكورد الفيلية قد إستعادوا الجنسية العراقية ،إال انه لم يتم
عرض المعطيات األساسية بشأن عدد الكورد الفيلية الذين تم إستهدافهم إلعادة تجنيسهم.
لقد أفا َد عائدون وجود تحديات مالية وإدارية بشأن إعادة الممتلكات وحقوق المواطنة ،ال سيما عندما تكون
الوثائق ُمصادرة ،مفقودة ،تالفة ،أو عند عدم تمكنهم من إثبات تسجيلهم في إحصاء عام .0457
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
إن قوانين عهد البعث التي ج َّردت الكورد الفَيلية من جنسيتهم العراقية واإلضطهاد الذي واجهوه طوال فترة
السبعينيات والثمانينيات قد خلقت مشاكل مع الوثائق.
بالنسبة للكورد الفَيلية في الخارج الذين قدموا طلبًا الى السفارة العراقية إلستعادة الوثائق ،إن العملية معقّدة من
خالل الشروط التي تقتضي ،في حال عدم وجود وثيقة أصلية ،أن يقوم أحد أفراد العائلة أو ممثل لها في داخل
العراق بمراجعة مختلف الوزارات والمديريات لتصديق هوية ُمق َّدم الطلب ،بما في ذلك المكان الذي تم فيه
تسجيل العائلة في إحصاء عام  .0457قد يتم إنهاء هذه العملية من خالل ممثل أو وكيل في داخل العراق.
حتف وافمىأةوافكوردي واف وئَايا
إنوافدراست وافتي وتموإجىائهت ومؤر اوىا وعيى ورتتنواإلنتث وفي وشمتل وافيىاق وتُشاى وافىوأن وافنستء وافكورديت و
افئَايا ولقد ويكونوا وفي ورطى ونتاج وفهذه وافممترس  .في مسح تم إجرائه من قِبَل منظمة  WADIعام ،3101
تبيَّن بأن  ٪74.8من النساء الكورديات الالئي تمت مقابلتهن قد خضعن لعملية الختان .لقد كان  ٪44.8من
259

أنظر أيضا " ، Reidar Visserالمالكي ،والكورد الفيلية ،والعودة إلى الخطاب السياسي العرقي -الطائفي في العراق 2 "،تشرين األول ،2100
http://ikjnews.com/?p=1908
أخبار  ،IKJمتاح على الموقع:
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اللواتي َشملهن المسح من المسلمين ال ُّسنة ،ولكن  ٪32.0من الشيعة الالئي تمت مقابلتهن تعرضّن للختان
أيضًا 260.هناك دراسة ُملحقَة مماثلة في عام  3103ر َّكزت على كركوك وقد وجدت بأن  ٪65.4من النساء
الكورديات الالئي تمت مقابلتهن قد عانَين من ختان اإلناث ،رغم إن البيانات تُشير الى أن الشيعة إلى حد ما
أقل عرضة للخضوع لهذه العملية.
رغم ان البيانات ال تعالج على وجه التحديد مدى إنتشار ختان اإلناث بين مجتمع الكورد الفيلية (أو الكورد
الشيعة) ،فإن الدراستين وغيرها من التقارير تُشير إلى وجود إرتباط بين الثقافة الكوردية وختان اإلناث.
وجدت الدراسة التي أُجريَت في عام  3103أيضًا بأن المشاركين من الكورد كانوا يميلون أكثر الى
لقد َ
ً
وصف ختان اإلناث بأنه "تقليد" ،في حين كان المشاركون من العرب والتركمان أكثر َميال الى تعريف
262
الممارسة بانها إلتزام ديني.

261

من الجدير بالذكر بأنه قد تم العثور على أعداد كبيرة من حاالت ختان اإلناث في ديالى وكركوك ،حيث يعيش
هناك حاليًا بصورة تقليدية أعداد كبيرة من الكورد الفَيلية.

260

أنظر  ،WADIختان اإلناث في كوردستان العراق ،2101 ،متاح على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf.
261
انظر  WADIو  ، PANAختان اإلناث في العراق :دراسة ميدانية في محافظة كركوك ،عام  ،2102متاح باللغة اإلنجليزية على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/media/Study_FGM_Kirkuk-en-1.pdf
ومتاح باللغة العربية على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/media/Study_FGM_Kirkuk,%20Arabic111.pdf
أنظر أيضا  ،WADIختان اإلناث في كوردستان العراق ،2101 ،متاح على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/media/Study_FGM_Kirkuk,%20Arabic111.pdf
مظهر كوردي" ،ختان اإلناث في كركوك  -توقعات الحملة 22 "،كانون األول ،2101
;http://www.kurdishaspect.com/doc122812FM.html
أنظر  " ، WADIمنظمات الحقوق تقدِّم دراسة جديدة حول ختان اإلناث في العراق" 01 ،حزيران :2102
http://en.wadi-online.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:fgm-studykirkuk&catid=15:presseerklaerungen&Itemid=109.
262

انظر  WADIو  ، PANAختان اإلناث في العراق :دراسة ميدانية في محافظة كركوك ،عام  ،2102متاح باللغة اإلنجليزية على الموقع:
http://www.stopfgmkurdistan.org/media/Study_FGM_Kirkuk-en-1.pdf
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افاهود
 لقد عانى يهود العراق من اإلضطهاد الشديد منذ فترة الخمسينيات ،وإن أولئك الذين يعيشون في
البالد ما زالو مختبئين.
 خالل فترة نظام البعث ،تم تجريد اليهود العراقيين من حقوق المواطنة وال ِملكية وتم نفي الكثيرين
منهم قسرًا .
 في حين كان هناك فيما مضى على األقل  051,111من اليهود العراقين في البالد ،ربما اليوم ومن
المرجّح أن يشتمل اليهود العراقيون على أقل من  01أفراد في بغداد ،وهناك ،وحسبما َوردَ ،بعض
العائالت اإلضافية في البصرة.
افخيئا
عرف سوى القليل ج ًدا عن المجتمع اليهودي المتبقّي في العراق .من بين القليل من اليهود العراقيين الذين
ال يُ َ
بقوا في البالد ،لقد أخفى معظمهم هويته أو عاش ما أمكن بشكل مجهول ،وتح َّول البعض منهم الى الدين
263
اإلسالمي.
إن تأريخ اليهودية في العراق يسبق المسيحية واإلسالم على حد سواء ،حيث يعود تاريخها إلى ما يقرب من
 733سنة قبل الميالد .على الرغم من عصور االضطهاد الشديد والمتكرر تحت حكم األنظمة المختلفة ،فقد
إزدهر هذا المجتمع ونَمى إلى حد كبير .حسب بعض التقديرات ،كان اليهود العراقيون قبل الحرب العالمية
264
األولى يمثلون ثلث سكان بغداد وقد خدموا في مناصب رفيعة في الحكومة والجيش والقطاع الخاص.
في عام  ،0447ومع تقسيم فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل ،تزايدت حوادث الشغب والهجمات المعادية لليهود
حتى عام  ،0451عندما سمحت الحكومة العراقية لليهود العراقيين بمغادرة البالد في غضون سنة واحدة ،أو
مصادرة الجنسية 265.في العام التاليَ ،ج َّمد قانون جديد ممتلكات جميع اليهود الذين هاجروا ،ليتم الحجز عليها
في نهاية المطاف من قبل الدولة 266.بان وافسنوا و ،0021 -0030وويُق ِّودر وأفىاد ومن وافمجتمع وفىار ونحوو
 013,111ويهودي ومن وافيىاق ،ومع و 31,111وإضتفاان وتم وتهىيبهم وإفى وإسىائال ومن وإيىان 267.طوال العقد
التالي ،تم وضع قيود إقتصادية وإجتماعية متزايدة على اليهود العراقيين المتبقين .تم تجميد األصول ،إغالق
المشاريع التجارية ،مصادرة الممتلكات ،وحظر تملُّك العقار .أُعلِن بأن الصهيونية جريمة يعاقب عليها
263

أنظر  " ، Stephen Farrellيهود بغداد أصابهم خوفا قليال" نيويورك تايمز 0 ،حزيران  ،2112متاح على الموقع:
http://www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html?pagewanted=all&_r=0
أنظر أيضا  ،Roy Gutmanويكيليكس يهز أمن المجتمع اليهودي العراقي الصغير" ،صحيفة  0 ، McClatchyتشرين األول :2100
http://www.mcclatchydc.com/2011/10/07/126581/security-of-iraqs-tiny-jewish.html.
264
أنظر " ،Mitchell Bardيهود العراق" ،المكتبة اإللكترونية اليهودية ،المؤسسة التعاونية األمريكية -اإلسرائيلية  ،آخر دخول الى الموقع في 02
شياط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/iraqijews.html.
265
نفس المصدر
266
انظر القانون العراقي رقم  ،)0791( 0والقانون العراقي رقم .)0790( 02
267
أنظر " ، Mitchell Bardيهود العراق"  ،المكتبة اإللكترونية اليهودية ،المؤسسة التعاونية األمريكية -اإلسرائيلية ،متاح على الموقع:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/iraqijews.html.
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باإلعدام 268.في عام  ،0453منعت الحكومة العراقية اليهود من مغادرة الدولة .شهدت فترة الستينيات سلسلة
269
من عمليات اإلعدام العلنية والمزيد من االضطهاد من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.
في وقت مب ِّكر من فترة السبعينيات ،سمحت الحكومة العراقية لليهود العراقيين ال ُمتبقِّين بالهجرة .لم يتم
تعويض اليهود العراقيين الذين لديهم أصو ٌل مج َّمدة عن ممتلكاتهم .لقد َور َد بأن هناك بعض ال ُدور المملوكة
صبي العقارات .على أي حال
لعوائل يهودية في أنحاء العراق بَقيَت فارغة ومحمية من قبل الحكومة ضد ُمغت ِ
ال زال اليهود العراقيون ممنوعين من الرجوع الى العراق وال يُس َمح لهم بممارسة حقوقهم في الملكية.
رسميًا ،ال تزال القيود القانونية على حقوق اليهود سارية حتى يومنا هذا ،وإن قانون الجنسية لسنة 3116
يحظر صراحة على اليهود الذين غادروا العراق إستعادة الجنسية.
حسبما َور َد ،كان هناك في فترة التسعينيات بضع عشرات من اليهود العراقيين ممن بقوا يعيشون في البالد
مع خوف قليل نسبيًا من اإلضطهاد ،وقد كانت العديد من األماكن المقدسة اليهودية محميَّة من قِبل النظام.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
لقد بلغ عدد اليهود العراقيين قبل فترة الخمسينيات ،على األقل  051,111نسمة ،وربما أكثر من ذلك .في
فترة األربعينيات ،أشار المراقبون الى إن اليهود العراقيين كانوا يمثِّلون ثلث سكان بغداد .في يومنا هذا ،من
المرجح أن يكون عدد اليهود العراقيين المتبقين في البالد أقل من  01أفراد .لقد َكشفت إتصاالت داخل
السفارة األميركية عبر تسريبات ويكيليكس  WikiLeaksفي أيلول  ،3100بأن هناك مجتمع صغير مك َّون من
تسعة يهود يعيشون بهدوء في بغداد 270.منذ ذلك الحين ،لقد َور َد بأن شخصًا واحدًا قد هاجر وآخر قد مات
نتيجة أسباب طبيعية.
وفقًا لتقارير تم تقديمها الى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان هناك عائلتان يهوديتان إضافيتان قد تكون
تعيش في منطقة البصرة إعتبا ًرا من مطلع عام  .3102ال يمكن تأكيد هذه التقارير من مصدر مستقل.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
ال يزال القانون العراقي يُن ِكر حقوق اإلنسان األساسية والحريات على يهود العراق .ال تزال الصهيونية أو
ترويج مبادئ الصهيونية جريمة يعاقب عليها باإلعدام في العراق .إن أفراد المجتمع القليلون ال يزالوا غير

268

قانون العقوبات العراقي رقم  )0727( 000وتعديالته ،المادة  " ،212يعاقب باالعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك
الماسونية ،او إنتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا أو أدبيا او ع ِمل بأي كيفية كانت لتحقيق اغراضها".
269
أنظر " ، Mitchell Bardيهود العراق"  ،المكتبة اإللكترونية اليهودية ،المؤسسة التعاونية األمريكية -اإلسرائيلية  ،آخر دخول الى الموقع في
 02شياط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/iraqijews.html.
270

وفقا لمجموعة حقوق األقليات ،كان يعيش تسعة يهود في العراق عام  .2100منذ ذلك الحين ،أشارت منظمات المجتمع المدني في البصرة إلى أنه
قد تعيش أيضا عائلتان في الجنوب ،وإن كان في الخفاء .من التسعة الذين أشارت إليهم مجموعة حقوق األقليات ،يقال بأن واحدا منهم قد هاجر
وآخر توفي ألسباب طبيعية؛ وأنظر مجموعة حقوق األقليات الدولية ،حالة األقليات والشعوب األصلية في العالم  - 2100العراق 2 ،حزيران
:2100
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html

93

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

قادرين على أداء الطقوس الدينية المصا ِحبة للممارسات التقليدية .إن الخشية من االضطهاد والخشية على
الجيران واألصدقاء يمنع العديد من اليهود العراقيين من المشاركة في الحياة العامة.
افحىي وافدينا و
في عام  ،3112تم إغالق الكنيس األخير في العراق ،مئير طويق ،بعد أن أصبح اإلجتماع به علنًا خطي ًرا
ج ًدا 271.إن العديد من الطقوس الدينية تتطلب مينيان مك َّون من  01رجال يهود بالغين (نصاب الزم للعبادة
272
العامة) ،وهو العدد الذي ال يستطيعون َجمعه حيث قد بق َي منهم العدد القليل جدًا.
على الرغم من إن العراق ال يُجرِّ م ممارسة الدين اليهودي ،فقد ور َد بأن اكثرية اليهود العراقيين يخافون جدًا
من إرتداء القلنسوة (قبعة المعبد) خارج المنزل ،أو اإلجتماع علنًا للمشاركة في الشعائر الدينية 273.إن العديد
منهم يمارسون الشعائر الدينية داخل منازلهم.
افحقوقوافساتسا
لقد ور َد ،عن اقدم اليهود العراقيين الذين بقوا في العراق ،بأن بطاقات الهوية ما يزال مسج ٌل فيها ديانتهم
اليهودية .إن هذا األمر قد جعل البعض خائفًا من السفر بعي ًدا عن منازلهم حيث ينبغي إبراز وثائق الهوية عند
نقاط التفتيش المو َّزعة في جميع أنحاء بغداد .إن عدم وجود حرية الحركة قد منعت اليهود العراقيين داخل
البالد من ممارسة الضغط من أجل الحقوق ومن أجل اإلنخراط في السياسة.

271

أنظر  " ، Stephen Farrellيهود بغداد أصابهم خوفا قليال" نيويورك تايمز 0 ،حزيران  ،2112متاح على الموقع:
http://www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html?pagewanted=all&_r=0

272

أنظر  " ، Stephen Farrellيهود بغداد أصابهم خوفا قليال" نيويورك تايمز 0 ،حزيران  ،2112متاح على الموقع:
http://www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html?pagewanted=all&_r=0

273

أنظر  " ، Stephen Farrellيهود بغداد أصابهم خوفا قليال" نيويورك تايمز 0 ،حزيران  ،2112متاح على الموقع:
http://www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html?pagewanted=all&_r=0
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افكتكتئاون
ضا باسم جماعة أهل الحق أو اليارسانية) ،مجموعة فرعية كوردية
 يُعتبَر الكاكائيون ( ،المعروفون أي ً
وفرع من عقيدة الشيعة  ،رغم إختالف الدين في نواح مهمة.
 لقد حافظ الكاكائيون على ِسرِّ ية ديانتهم في العراق لسنوات عديدة ،حيث إن بعض الجماعات
اإلسالمية تَعتبر الكاكائيين بأنهم عبدة شيطان ،مما أدى إلى اإلضطهاد.
 يعيش حوالي  311,111من الكاكائيين في العراق ،بصورة رئيسية في مجموعة من القرى إلى
الجنوب الشرقي من كركوك ،حول الموصل وسهل نينوى ،في ديالى وأربيل في الشمال ،وفي
كربالء.
افخيئا
إن الكاكائيين ،معروفون أيضًا بأسم جماعة أهل الحق واليارسانية في إيران ،هم مجموعة فرعية كوردية
يعيشون بصورة أساسية في شمال العراق ولكن أيضا في كربالء وعشرات المدن والقرى األخرى في جميع
ضا
أنحاء البالد .يتحدث بعض الكاكائيين بلهجة ماجو ،وهي لهجة كورانية من اللغة الكوردية ،ويتحدثون أي ً
274
باللهجة السورانية الكوردية ،وكذلك التركمانية والعربية إعتما ًدا على منطقة التواجد.
تعود عقيدة الكاكائيون إلى القرن الرابع عشر في غرب ايران وهي تحوي مبادئ من العقيدة الزرادشتية
بى وافتتريخوعيىوسوىي وديتنتهم وافتي وال ووتَي َين وافشاطتنو ،ومثل وافيقادةو
وعقيدة التشيُّع .فقدوحتفظوافكتكتئاون وع َ
اإليزيدي .وفقدولقتدوهذاوافىأيوافدينيوبيضوافجمتعت واإلسالما وافىوإعتبتروافكتكتئاانوعبدةوشاطتن،وممتوأد و
إفىواإلضطهتد.
إن رؤوساء الدين الكاكائيين وأفراد المجتمع الكاكائي في يومنا هذا يؤكدون على نحو متزايد وبالحجة والدليل
بأن العقيدة الكاكائية هي شكل من أشكال التشيُّع 275،رغم عدم تقيُّدها بالشعائر والطقوس اإلسالمية .إن
277
الممارسات والمعتقدات المختلِفة بين الكاكائيين 276قد قادت البعض الى إضطهاد الكاكائيين.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجدو
لقد افا َد افراد من المجتمع الكاكائي وجود ما يُق َّدر بنحو  311,111 - 001,111من الكاكائيين في العراق،
بصورة أساسية في مجموعة من القرى إلى الجنوب الشرقي من كركوك وسهول نينوى بالقرب من داقوق
274

أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2012 ،UNCHR؛ ممتاز الالني ،Mumtaz Lalani
ال زالوا مستهدفين :استمرار اضطهاد األقليات في العراق ،مجموعة حقوق األقليات الدولية 4 ،حزيران .2101
http://www.minorityrights.org/download.php?id=956.
275
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2012 ،UNCHR؛ ممتاز الالني ،Mumtaz Lalani
ال زالوا مستهدفين :استمرار اضطهاد األقليات في العراق ،مجموعة حقوق األقليات الدولية 2 ،حزيران .2101
276
للحصول على وصف أكثر تفصيال ألصول العقيدة الكاكائية ،المبدأ الديني ،والجذور التاريخية في العراق والمنطقة ،انظر ، Matti Moosa
الشيعة المتطرفة :طوائف ال ُغالة ،مطبعة جامعة سيراكيوز ( ،)0720الفصل ،09 .ص .024-022
277
أنظر سلطة إستئناف صفة الالجئين في نيوزيلندا ،استئناف الالجئين رقم  22 ،04279كانون الثاني  ،2114يصف اضطهاد الكاكائيين من قبل
نظام البعث والمسلمين الشيعة قبل وبعد عام  2111داخل وحول مدينة كربالء ،متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/477cfba70.pdf.
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278
واجه المجتمع التهجير القسري
والحمدانية .كما أنهم يعيشون في ديالى وأربيل والسليمانية ،ومع ذلك فقد َ
في ظل نظام البعث وكذلك ال ُعنف فيما بعد عام .3112

لقد افا َد بعض الكاكائيين الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها وجود ضغوط سياسية أو تهميش إقتصادي
من قِبَل كال الجانبين 279،وكذلك تمييز إجتماعي على أسس دينية .لقد أفا َد كاكائيون من السليمانية وأربيل
280
بأنهم في أمان بصورة كبيرة ومند ِمجون في الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية في المنطقة الكوردية.
األمن
إن الكاكائيين الذين يعيشون في محافظات المنطقة الكوردية  ،خاصة في أربيل والسليمانية ،يواجهون بعض
التهديدات ال ُمسته ِدفة لألمن قائمة على أساس الدين 281.لقد أفا َد أفراد من المجتمع بأنه على الرغم من إن أولئك
الذين يعيشون في الحمدانية وكركوك والمناطق األخرى المتنازع عليها يواجهون العنف نتيجة النزاعات
بشأن المناطق ،فإنهم لم يشهدوا في اآلونة األخيرة تهديدات تستهدف الحياة أو الحقوق قائمة على أساس الدين
في إطار الهيكل األمني القائم ،المسمى "قوات أمنية مشتركة من الكورد والعرب والمسيحيين 282".مع ذلك،
ذكرت المجموعة الدولية لحقوق األقليات في عام  3100بأن الكاكائيين في منطقة كركوك قد تعرضوا الى
283
تهديدات ،محاوالت إغتيال ،خطف ،وغيرها من أشكال الترهيب.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
بصورة عامة ،ال يقوم الكاكائيون باإلبالغ عن تحديات غير متناسبة مع حقوق اإلنسان في الممارسة العملية
مقارنة مع مكونات أخرى .مع ذلك ،فإنهم يواجهون بعض التمييز في القانون جنبًا إلى جنب مع االيزيديين
والبهائيين .إن قانون األحوال الشخصية لعام  0454ال يَعتبِر الكاكائية عقيدة إلهية .
افحىي وافدينا
في عام  ،0444وحسبما َور َد توصل الكاكائيون في شمال العراق إلى إتفاق مع االتحاد الوطني الكردستاني
( )PUKيسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية علنًا في أمكان العبادة .حتى اآلن ،تبقى الحرية الدينية بين
الكاكائيين في شمال العراق َمح ِمية بصورة نسبية .مع ذلك ،تستمر تقارير غير مؤكدة حول وجود إضطهاد
284
من قبل بعض المسلمين بالطفو على السطح بين مجموعات المجتمع المدني.
278

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان2013 ،؛ أنظر أيضا المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين  ،2012 ،UNCHRص11 .؛ " ،Michiel Leezenbergبين االستيعاب واإلبعاد:الشبك والكاكائية في شمال العراق" ،في
مجتمعات دينية متوافقة في الشرق األدنىK. Kehl-Bodrogi et. Al (eds.). Leiden, 1997, pp. 155-174. .

 279أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.22 .
 280مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2169 ،
 281مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2169 ،
 282مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2169 ،
 283لم يتم ذكر حوادث ُمع َّينة من االضطهاد ،ولكن المقابالت التي أجرتها مجموعة حقوق األقليات  MRGأشارت الى الترهيب الجاري .أنظر أيضا
، Preti Tanejaاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،2100 ،متاح على الموقع:
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.
284
أنظر ، Preti Tanejaاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،2100 ،متاح على الموقع:
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.
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أشارت بعض التقارير الى ان الكاكائيين يمارسون التقي َّة ،وهذا يعني بأنهم قد "يُخفون" عقيدتهم الحالية
والقول بأنهم جزء من عقيدة األغلبية .إن الكاكائيين أيضًا كتومين للغاية بخصوص عقيدتهم وممارساتها.
إن هذا األمر قد يثير صعوبات أمام االشخاص الذين يقومون بإجراء المقابالت أو المراقبين من أجل تأكيد
العقيدة الفعلية للشخص ،أو أمام جمع بيانات أكثر عمومية حول مسالة من هم الكاكائية وكيف يعيشون في
286
العراق.

285

افحقوقوافساتسا
حسبما َور َد ،يشارك الكاكائيون في الحزبين الكورديين الرئيسيين ،االتحاد الوطني الكوردستاني والحزب
الديمقراطي الكوردستاني ،اللذين يعمالن في شمال العراق .لم يقوموا باإلبالغ عن وجود تمييز في اإلنخراط
في هذين الحزبين ولم يرد إنخراطهم في أنشطة سياسية خارج الحزبَين الكورديَين .ال تتوفر بيانات عن مدى
مشاركة الكاكائيين في السياسة ،رغم عدم وجود داللة على أنهم يواجهون عقبات عملية في المشاركة
السياسية الكاملة .ال يوجد مسؤولون منت َخبون من الكاكائيين على المستوى الوطني ،ومع ذلك فقد َور َد وجود
287
ممثل عن الكاكائيين على مستوى المحافظات.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا ،واافثقتفا
حسبما َور َد ،شهد المجتمع الكاكائي تميي ًزا إقتصاديًا وإجتماعيًا في السنوات األخيرة؛ في عام  ،3101أفادت
المجموعة الدولية لحقوق األقليات بأن رؤوساء دين مسلمين في كركوك طلبوا من المواطنين عدم شراء أي
شيء من "اصحاب المتاجر الكاكائيين الكفرة 288".لقد أظهرت مقابالت حديثة مع أفراد من مجتمع الكاكائيين
جرت في مطلع علم  3102بأن الثقافة الكاكائية محترمة بصورة عامة في الشمال ،وإن المجتمع يُدير
289
مركزَ ين ثقافيَين ،أحدهما في السليمانية واآلخر في أربيل.
لقد ور َد بأن الكاكائيين يواجهون التمييز في التوظيف في وظائف الخدمة العامة ،حيث يعمل عدد قليل منهم
في الدوائر الحكومية على المستوى المحلي أو مستوى المحافظة .تُشير تقارير غير مؤكدة إلى أن بعض
حوادث التمييز قد تكون ذات صلة بالدين ،رغم عدم إمكانية تأكيد هذه المعلومات .إن معظم الكاكائيين هم من
المزارعين أو خالف ذلك يعيشون من ريع األرض أو يعملون في النظام اإلقتصادي الغير رسمي .يعيش
حوالي  ٪31 -01منهم في فقر.
و

285

لمناقشة تاريخ الكاكائية في شمال العراق ،سرية الممارسات الدينية والعالقات مع المسلمين والشيعة االثني عشرية؛ أنظر Michiel Leezenberg

"بين االستيعاب واإلبعاد :الشبك والكاكائية في شمال العراق" ،في المجتمعات الدينية المتوافقة في الشرق األدنى.
K. Kehl-Bodrogi et. Al (eds.). Leiden, 1997, pp. 155-174.
286
مجلس الهجرة والالجئين في كندا" ،إيران:الممارسات والقيادة واالحتفاالت الدينية الخاصة بعقيدة أهل الحق ،ما إذا كان شكل تعامل المسؤولين
اإلسالميين مع أفراد المجتمع الكاكائي مختلف عن شكله مع األفراد الكورد األخرين 0 "،تشرين األول  ،0772متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aab324.html.
287
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2169 ،
288
أنظر ، Preti Tanejaاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،تشرين الثاني  ،2100متاح على:
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.
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افنزاحوافداريي
في عام  ،0488تم قسرًا نقل  448عائلة إلى أربيل والسليمانية من الموصل والمنطقة المحيطة بها .منذ عام
 ،3112أدى العنف في الموصل ،كركوك ،والمناطق المماثلة التي توا ِجه نسبة عالية من التهديدات األمنية
الداخلية الى تهجير نحو  411عائلة كاكائية في السنوات األخيرة ،ولم يتبقى سوى ما يقرب من  51عائلة في
مناطقهم األصلية 290.كما ورد ،لقد إستق َّرت العوائل ال ُمهجَّرة في مكان آخر من سهل نينوى.
لقد عادت بعض العائالت المهجَّرة الى الموصل وما حولها ،وحسبما َور َد هناك  5أو  6عوائل تُخطِّط للعودة.
لقد َور َد بأن معظم المه ّجرين يخطِّطون للبقاء في أربيل ،السليمانية ،والحمدانية .إن البعض اآلخر يخطِّط
للعودة في وقت ما الى مناطقهم األصلية ،بما في ذلك مدن وقرى مناطق ديالى ،كركوك  ،وبغداد.
لقد َور َد ،بأن الكاكائيين ال ُمه ّجرين الى الشمال يواجهون تحديات قليلة متعلقة باللغة واالستيعاب حيث يتكلم
معظمهم اللغة الكوردية أو العربية ،رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان فقط الكاكائيون الذين يتحدثون اللغة
العربية يتمكنون من الحصول على عمل أو الحصول الى التعليم والخدمات األخرى في المنطقة الكوردية .
بالنسبة للكاكائيين الذين يتحدثون اللغة الكورديةَ ،ور َد بان الحصول على السكن والعمل في المنطقة الكوردية
291
مقبول.
افشتت واافيتئدان
في ظل نظام صدام حسين ،تم ترحيل مئات الكاكائيين إلى إيران ،مما أدى إلى فقدان وثائق هوية األحوال
المدنية للكثير من ال ُمب َعدين .لقد ور َد بأن عمليات الترحيل قد عاقبت العائالت الكاكائية التي ح ّددها نظام البعث
بأنها قد إنحازت الى المتمردين الكورد في فترة الثمانينيات والتسعينيات 292.وفقًا ألفراد المجتمع الكاكائي ،لقد
إسته َدفَت عمليات الترحيل رؤوساء الدين الكاكائيين على وجه الخصوص .لقد ور َد بأن ترحيل العديد من
العائالت جاء من منطقة كركوك في األصل .لقد افا َد أفراد المجتمع بأنه ما يقرب من  31عائلة من العائالت
التي عادت قد حصلت منذ عودتها على وثائق هوية األحوال المدنية ،ورغم ذلك حتى هذه العائالت ال تزال
293
تواجه تحديات بشأن ما إذا كانوا في األصل مواطنين عراقيين أو إيرانيين.
لقد َور َد ،بأن بعض الكاكائيين العراقيين الذين عادوا إلى العراق من إيران ال يزالون يواجهون تحديات عملية
294
في سبيل الحصول على وثائق األحوال المدنية العراقية بسبب متطلبات إجرائية معقدة ومر ِهقة.
لقد افا َد أفراد من المجتمع الكاكائي أُجريَت معهم مقابالت بأن قليالً من الكاكلئيين كانوا قد طلبوا اللجوء خارج
العراق منذ عام  ،3112رغم عدم إمكانية التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل .لقد َور َد ،بانه قد ف َّر من
العراق مئات الكاكائيين كالجئين في السنوات التالية مباشرة بعد سنة  ،3112وعلى األقل تم الفصل في بعض

290

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2101 ،
291
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2101 ،
292
أنظر " ،Michiel Leezenbergبين االستيعاب واإلبعاد :الشبك والكاكائية في شمال العراق" ،في مجتمعات دينية متوافقة في الشرق األدنى.
K. Kehl-Bodrogi et. Al (eds.). Leiden, 1997, pp. 155-174.
293
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع الكاكائي.2102 ،
294
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع الكاكائي.2102 ،
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طلبات اللجوء .لقد نشأ على األقل بعض أولئك الكاكائيين في منطقة كربالء ،ومع ذلك فقد ف َّر أيضًا كاكائيون
295
من مناطق أخرى من العراق.
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
الحظ في مكان آخر من التقرير ،إن مئات الكاكائيين العراقيين الذين تم ترحيلهم إلى إيران في ظل
كما هو ُم َ
نظام صدام وربما من دون وثائق هوية األحوال المدنية يواجهون تحديات شاقة في الحصول على مثل هذه
الوثائق .باإلضافة إلى ذلك ،وحيث ان الكاكائيين يمارسون التقيّة ،فمن الممكن أن تُحدِّد وثائق هوية األحوال
المدنية هوية هؤالء األفراد بأنهم مسلمون بدالً من كاكائيين ،وذلك بصرف النظر عن العقيدة الحقيقية لمق ِّدم
الطلب .قد تُش ِّكل هذه القضايا تحديات لمق ِّدم الطلب إلثبات عقيدته من خالل وثائق الهوية.
حتف وافمىأةوافكتكتئا
لقد أفا َد أفراد من المجتمع الكاكائي بأن المرأة الكاكائية تتعرض الى حد كبير لختان اإلناث ) (FGMكجزء ال
296
يتجزأ من دينهم وثقافتهم.
وفقًا لدراسة أجرتها منظمة  WADIالغير حكومية حول ختان اإلناث في عام  ،3101أشارت  ٪24.4من
297
النسوة الكاكائيات اللواتي تمت مقابلتهن ( 02فرد) الى خضوعهن لعملية الختان.
في دراسة الحقة قامت بها نفس المنظمة الغير حكومية في عام  3103ر ّكزت فيها على محافظة كركوك
وشملت  0303مقابلة معيارية ،و َجدت هذه الدراسة التي جرت في عام  3103بأن نسبة ختان اإلناث في
كركوك بلغت  ٪28.3بين جميع النساء والفتيات بعمر  04سنة واألكبر ِسنًّا  ،مع معدل  ٪20.4في منطقة
298
داقوق ،وهي في الغالب منطقة كاكائية.

و

انظر سلطة إستئناف صفة الالجئين في نيوزيلندا ،استئناف الالجئين رقم  22 ،04279كانون الثاني  ،2114الفقرة ُ 29تشير الى إنه بحلول
شهر ايلول  2111فرَّ الكثير من المواطنين الكاكائيين من العراق ،متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/477cfba70.pdf.
296
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع الكاكائي.2101 ،
297
شملت دراسة قامت بها منظمة  WADIإجراء  021مقابلة في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك .وجدت الدراسة بأن  1شيعة (من ٪21.0
من الشيعة اللواتي جرت مقابلتهن) ،و  01كاكائية ( من  ٪17.4من الكاكائية اللواتي جرت مقابلتهن) و  ٪09.4من السُّنة اللواتي جرت مقابلتهن
قد خضعن لعملية ختان اإلناث .أنظر منظمة  ،WADIختان اإلناث في كردستان العراق .2101 ،لقد تم التشكيك في هذه الدراسة من قِبل بعض
الخبراء المهتمين بنوع الجنس الذين يعملون في العراق حيث من المُحتمل أن تكون هناك مبالغة في إنتشار ختان اإلناث في شمال العراق بسبب
مسألة اإلحتمالية في أخذ العينات ،على الرغم من معرفة الخبراء بالمشكلة المستمرة لختان اإلناث في أوساط المواطنين الكورد .مناقشات مع معهد
القانون الدولي وحقوق اإلنسان.2013 ،
298
لقد تمت مقابلة سبعة من النساء الكاكائية فقط لهذه الدراسة ،حيث كان ثالثة منهن قد خضعن لختان اإلناث بمعدل  .٪41.7إن حجم العينة
الصغيرة قد ح َّد من تعميم البيانات بصورة أوسع على المجتمع الكاكائي .بشكل عام ،ال تعكس الدراسة التي قامت بها منظمة  WADIفي 2102
حول ختان اإلناث نتائج مماثلة لوزارة التخطيط العراقية التي أُعطيت إلى منظمة  WADIأثناء الدراسة .لقد وجدت وزارة التخطيط بان معدل
ختان اإلناث في كركوك هو  .٪17.1إن البيانات التفصيلية لوزارة التخطيط حول االنتماء الديني وال ِعرقي غير متوفرة في الوقت الحالي .أنظر
دراسة منظمة  WADIلسنة  ،2102ص.01 .
295

99

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

افنستءوافمثيات و، Lesbianوافىجتلوافمثياانو، Gayوافمزدَاجونوجنسااتو، bisexualو
وافمتحوفونوجنسوااتو، TransgenderواثنتئاووافجنسوIntersex
يُى َومزوفهذهوافمجموع و()LGBTI
 لقد تم إستهداف أفراد من مجموعة ( )LGBTIفي العراق ،وكذلك شباب يُظ ِهرون قصّات َشعر،
مالبس ،وذوق موسيقي غير متالئم مع أعراف المجتمع ،لإلشتباه بكونهم ّ
شاذين جنسيًا ،وعبدة
شيطان ،ويشكلون تهدي ًدا لإلسالم.
 لقد إزدادت التهديدات التي يتعرض لها هؤالء األفراد بشكل كبير منذ عام  ،3103حيث يتم إستهدافهم
من قِبَل الوزارات الحكومية ومن قِبَل جهات فاعلة ال تعود للدولة من خالل مضايقات ،تهميش،
وعنف بواسطة ميليشيات خارجة عن سلطة القضاء.
 بسبب القيود القانونية والحساسيات الثقافية ،كان هناك عدد قليل من المنظمات العراقية أو الدولية
القادرة على تقديم المساعدة أو الرقابة الكافية لحالة مجتمع النساء ال ِمثليات  Lesbianوالرجال ال ِمثليين
 Gayولثقافة الشباب الغير متالئمة مع أعراف المجتمع.
افخيئا
منذوعتمو،3112وتموإستهدافوافىجتلوافمثياانو Gayاافنستءوافمثيات وLesbianواافشبتبوافخترجوعنوأعىافو
افمجتمع وبتفمعتيقت  ،واافتهديدا وبتفقتل واافينف ومن ولقبَل وماياشات ورترج وعنوسيط وافقعتء ،وافقدو َوار َودو
بتنوذفكويتموبتفتستهل ومنولقبَل وافحكوم وفي وبيض وافحتال  299.في ظل الوضع القانوني واإلجتماعي الحالي
في العراق ،ليس هناك مالذ آمن للرجال ال ِمثليين  gayوالنساء ال ِمثليات  Lesbianوالشباب الخارجين عن
أعراف المجتمع داخل البالد .بدالً من ذلك ،إضطر العديد منهم الى اإلختباء من أجل حماية أنفسهم وأُ َسرهم
300
من العنف.
إنواألشختصوافيىالقاانومنوافنستءوافمثيات و،Lesbianوافىجتلوافمثياانو،Gayوافمزدَاجانوجنسوااتو، Bisexualو
افمتحوفان وجنسواات و ،Transgenderواثنتئاي وافجنس و Intersexو وال ويتم وتيىيئهم وبسىار وكأفىاد وفي ومجتمعو
 ،LGBTIورغم وان ومصطيح و Gayيُيتبَى وشتئ اويت ونسبواات .لقد تم إستخدام تسميات مختلفة ومصطلحات تحقيرية
302
لوصف األشخاص الذين يُشتبَه بأنهم ِمثليون جنسيا ً ،مثل كلمة  ، Gayطنطات ،إيمو ،جواري 301،ولوطي.
لقد َور َد بأن إستخدام كلمة " "Gayبدأ في العراق فقط بعد الغزو األمريكي عام  3112وربما قد تم إقتباسه من
شبكة االنترنت ووسائل اإلعالم الغربية .هناك عدد قليل من األشخاص يستخدمون الكلمة العربية المرادفة
وهي ِمثلي (جمعها ِمثليين) وهي كلمة محايدة غير تحقيرية مرادفة لكلمة  Homosexualفي اللغة

299

اأنظر " ، BBC Newsمالحقة الفتنة في العراق 00 “Witch-Hunt in Iraq,” "،أيلول  ،2102متاح على الموقع
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19525137.
300
بعض المنظمات الدولية ،مثل مشروع مساعدة الالجئين العراقيين ( ،)http://refugeerights.orgيعمل على توفير المسكن اآلمن في العراق
وفي الخارج لألفراد من مجموعة  LGBTIالذين يواجهون خطر الموت .مع ذلك ،فإن العديد من البلدان التي وصلوها أوال بعد خروجهم من
العراق لديها بالمثل تسامح قانوني أو اجتماعي قليل مع المِثليين من الرجال والنساء ،الذين ال يزالون في خطر نتيجة أعمال العنف والمضايقة.
301
كما ورد ،إنه مصطلح محلي لكلمة ”.“faggots
302
ُمستمدة من قصة سدوم وعمورة ،وهو مصطلح إزدرائي في العربية يحط من الرجال الذين يمارسون سلوك المِثليين ،وهو يعني "أتباع لوط".
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303
صفها لها نفس المفاهيم
اإلنجليزية .على الرغم من ان الكلمة جديدة نسبيًا في العراق ،فإن السلوكيات التي ت ِ
304
في العراق كما هي في أماكن أخرى.

إن قضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية في العراق معقَّدة من خالل خلط األشخاص الذين يرتدون
المالبس ،وتسريحات الشعر والذوق الموسيقي الغير متالئم مع أعراف المجتمع  -الذين يُدعَون "إيمو" -مع
ال ِمثليين جنسيا ً أو األشخاص الغير متالئمين مع نوع جنسهم .إنوإضطهتدوهؤالءواألشختصومبنيوعيىوأستسو
افتصورا وبأنهموموثياانوgayو،ويتبيونوافشاطتن،وأاوانهمورطىوعيىوافمجتمع .إن "اإليمو" ثقافة خاصة تتميَّز
بالمالبس واألذواق الموسيقية المميَّزة .إن كلمة "إيمو" في اللغة اإلنكليزية هي إختصار لكلمة عاطفي
 Emotionalوتُشير إلى شباب يستمعون إلى موسيقى الروك البديلة ،وغالبًا ما يرتدون مالبس سوداء ضيقة،
ويحلقون شعرهم بشكل غير متالئم مع أعراف المجتمع أو بطريقة غير تقليدية.
على الرغم من إستهدف أشخاص من مجموعة ( )LGBTIبأعداد كبيرة منذ عام  3112وخاصة في عام
 ،3114فقد َش ِهد شهرا شباط وآذار من عام  3103مرة أخرى إندالع هجمات عنيفة ُمسته ِدفة .إن الحوار
حول الهجمات وإستجابة الحكومة قد تر َّكز على معايير نوع الجنس .لقد تم إستهداف الخارجين عن أعراف
المجتمع لوجود ُشبهَة ميول جنسية ،و ُشبهَة ت َشيطُن أو عبادة الشيطان ،وكونهم يُش ِّكلون خط ًرا على المجتمع
305
اإلسالمي واإلسالم.
لقد أفادت العديد من التقارير بأن هنالك ضرب وقتل ألشخاص يشتبه بكونهم مثليين  gayوشباب من "اإليمو"
في شهري شباط وآذار ،وتتواصل التهديدات .يصعب تأكيد التقارير عن وجود عنف جماهيري يستهدف
أفرا ًدا من مجموعة ( ، )LGBTIويظن الخبراء بأن اإلهتمام المتزايد في األخبار يمكن أن يدفع بإتجاه حدوث
سلسلة جديدة من الهجمات 306.مع ذلك ،وبسبب القيود القانونية والحساسيات ،كان هناك القليل ج ًدا من
المجموعات العراقية أو الدولية القادرة على تقديم المساعدة أو الرقابة الكافية لحالة مجتمع النساء ال ِمثليات
 Lesbianوالرجال ال ِمثليين  Gayفي العراق.
مع ذلك ،وبدالً من إتخاذ التدابير لحماية األفراد المسته َدفين ،فقد صرَّحت وزارة الداخلية بأن التقارير الواردة
عن هجمات على أولئك الذين يُشتبه بكونهم مثليين  Homosexualأو الذين يَبدون بأنهم "إيمو" كانت "ملفَقة"
و"ليس لها أساس" ولم تقُم الوزارة بإتخاذ أي خطوات لتحديد واعتقال ومالحقة المهاجمين أو حماية األفراد
المسته َدفين 307.لقد ذكرت وزارة الداخلية على موقعها على االنترنت ،في شهر شباط ،بأن اإليمو الذين هم
"عبدة شيطان" يُشكلون خط ًرا على المجتمع العراقي .وأوضح البيان بأن وزارة الداخلية كانت تعمل مع
303

أنظر هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchيريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،7 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated.
304
تقرير يريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص 01 .مالحظات " Human Rights Watchال أحد يحصل على هوية إجتماعية أو عائلية ،مثل
هوية " إبن" أو "زعيم" ،على سبيل المثال ،بشكل بدائي وغير مشوب من المجتمع أو من التقاليد؛ إنها دائما تتخذ معاني شخصية وداخلية ،وكذلك
تتخذ ظالل من المحيط االجتماعي ومن الفترات التاريخية .بالمثل ،إن األشخاص الذين ُيعرَّ فون بأنهم "شاذين جنسيا" أو " رجال مثليّين" أو "نساء
مثلياّت" في ثقافة ُتعتبر فيها هذه المصطلحات جديدة ال يتبنون مجرد مجموعة من المعاني الغير منفصلة المستوردة .إنهم يُكيفون وبشكل خالق
المصطلح ومعناه حسب ظروفهم الخاصة وإرثهم الثقافي.
305
أنظر هيومن رايتس ووتش" ، Human Rights Watchالعراق :التحقيق في الهجمات على ’اإليمو‘ " 02 ،آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/news/2012/03/16/iraq-investigate-emo-attacks.
306
مقابلة مع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع  Becca Hellerمن مشروع مساعدة الالجئين العراقيين ،واشنطن العاصمة2102 ،
307
أنظر هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchالتقرير العالمي لسنة  :2101العراق ،شباط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/iraq?page=1.
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وزارة التربية والتعليم لمكافحة إنتشار ثقافة اإليمو في المدارس 308.لقد أشارت بيانات الحقة لوزارة التربية
والتعليم بأن المدارس كانت ستفرض قيود صارمة على األزياء المدرسية.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجدو
إن النساء ال ِمثليات  ،Lesbianالرجال ال ِمثليين  ،Gayالمزدَوجين جنسيًا  ،Bisexualالمتحولين جنسيًا
 ،Transgenderثنائيي الجنس  ، Intersexواألشخاص الذين يُدعَون بانهم "إيمو" يُشيرون إلى أنه ال يوجد
مالذ آمن في العراق لألشخاص من ذوي المالبس ،السلوكيات ،الميول الجنسية ،أو وظائف نوع الجنس الغير
متالئمة مع أعراف المجتمع .رغم ان أفراد مجموعة ( )LGBTIواإليمو موجودون تقريبًا في جميع مدن
309
ضا قاط ًعا أي مظهر لهذه الجماعات في مدنهم".
ومحافظات البالد ،إال ان معظم العراقيين "يرفضون رف ً
إن أكثر األشخاص االمنتسبون الى هذه الجماعة يعيشون في الخفاء.
ال توجد تقديرات ألعداد أفراد مجموعة ( )LGBTIواإليمو في العراق.
إنومنتطق وتواجد وأشختص ومجموع و( )LGBTIاشبتب واإليمووفي وافيىاق وغاى وميىاف وإفى وحد وكباى.والقدو
وأَجوبَىواإلضطهتدوافمتزايدوافغتفبا وافيظمىومنهموعيىواإلرتبتءوأاوافئىاروافىورترجوافبالد .في أوساط الالجئين،
غالبًا ما كانت لبنان واألردن من أوائل الدول التي وصل اليها أفراد هذه الجماعة بعد خروجهم من العراق،
رغم إن التقارير تُشير إلى أن معظم هؤالء االشخاص يواجهون إضطها ًدا وعنفًا مماثالً في هذه الدول .لقد
أفا َد أشخاص من مجموعة ( )LGBTIالذين طلبوا اللجوء في أوروبا والواليات المتحدة بأنهم كانوا يعيشون
س ًرا في بيوت آمنة في أوالئل البلدان التي وصلوا اليها بعد خروجهم من العراق ،خوفًا من تهديدات وأعمال
310
عنف إضافية.
األمنواافينفوافقتئموعيىوأستسونوعوافجنس
إنوأشخاص مجموعة ( ،)LGBTIوالشباب الخارجون عن اعراف المجتمع ،بضمنهم شباب "اإليمو" يواجهون
مخاطر كبيرة من تعذيب ،إختطاف، ،ضرب ،قتل ،إعتقال وإحتجاز تعسفي ،ومضايقات من قبل الحكومة
وميليشيات خارجة عن سلطة القضاء في العراق .إن معظم حوادث العنف ال ُمسته ِدفة ضد األشخاص من
مجموعة ( )LGBTIواألشخاص الغير متالئمين مع صفات نوع جنسهم ال يتم اإلبالغ عنها ،رغم إن التقارير
غير الرسمية تشير إلى إن االضطهاد ال يزال متواصالً.
و
فيوأاستطوافمجتمعوافدافي،وربمتوكتنوافحتدثواألكثىوشهىةومؤر اوىاوهووجىيم وافقتلوافينائ وافتيووتَيىوضوفهتو
ساف ورعد وأسمى وافيبودي ،وافذي و ولقُتول وفي ومنتصف وشهى وشبتط و 3103وبيد وتيىوضه وفيعىب وحتى وافمو و
بطتبولق  .في مطلع شهر آذار  ،3103أفادت وزارة الداخلية العثور على ستة جثث ل ُشبّان تم سحق جماجمهم،
308

انظر هيومن رايتس ووتش " ، Human Rights Watchالعراق :التحقيق في الهجمات على ’اإليمو‘ " 02 ،آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/news/2012/03/16/iraq-investigate-emo-attacks.
309
مسح قام به معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بخصوص أفراد من مجموعة  LGBTIالعراقيين الذين فروا من العراق ،بمساعدة من مشروع
مساعدة الالجئين العراقيين ،عام .2102
310
مسح قام به معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بخصوص أفراد من مجموعة  LGBTIالعراقيين الذين فروا من العراق ،بمساعدة من مشروع
مساعدة الالجئين العراقيين ،عام 2102؛ مقابلة مع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع  Becca Hellerمن مشروع مساعدة الالجئين
العراقيين.2102 ،
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مع تقديرات الحقة بأن العدد هو  41 -55مرا ِهقًا 311.لقد ذكرت وكالة رويترز بان هناك  04جريمة قتل
لشباب اإليمو أو ألشخاص من مجموعة ( ،)LGBTIفي حين ذكرت منظمات حقوق إنسان بأن هناك أكثر من
312
صا.
 41شخ ً
في مطلع عام  ،3114تم إكتشاف جثث ما ال يقل عن  35رجالً وفتى في مدينة الصدر يُشتبه بأنهم مثليون
 ،Gayمع كتابة كلمة "منحرف" على أوراق مرفقة ببعض جثثهم .إن فرق الموت التي تستهدف الرجال
المثليين أو الرجال الذين ال يُعتبَرون "رجوليين" بما فيه الكفاية قد قامت بإرتكاب العشرات من جرائم القتل
ضا في كربالء ،النجف ،البصرة ،وغيرها .على الرغم من عدم إجراء أي
ليس فقط في بغداد ،ولكن أي ً
تحقيقات رسمية أو وجود تقارير من قبل الحكومة العراقية ،فإن تقديرات غير رسمية لبعثة األمم المتحدة
313
لمساعدة العراق  UNAMIتُشير الى أن عدد القتلى "بالمئات".
إن الحملة التي ُشنَّت عام  3103ضد شباب اإليمو كانت بمثابة الصدى لحملة القتل التي إسته َدفت الرجال
المثليين  Gayفي عام  314.3114لقد كانت ِكال الحملتين بمثابة اإلحتجاج على األخالق ،وخاصة حماية
وظائف وقيم نوع الجنس "التقليدية" .إن المخاوف من كون الرجال ليسوا "رجوليين" أو أن يتم تخنيث
الرجال والفتيان هما جذور العديد من هذه التهديدات .هنتكولقنوا وإعالما ومقىاءةومثل ومجي واإلسبوعا و
اصحائ وافصبتح وإوتَه َومت وافىجتل واافئتاتن وافمسته َودفانوبتهديد وافمجتمع واإثترة واإلشمازاز ومن ورالل وسيوكهمو
امالبسهم 315.منذ عام  ،3112أدان كل من مقتدى الصدر وآية هللا العظمى علي السيستاني الشذوذ الجنسي،
و َد َعيا إلى القضاء على تخنيث الرجال؛ 316ومنذ ذلك الحين أدان كالهما عمليات القتل ،وقد َو َر َد بأن آية هللا
العظمى علي السيستاني قد أصد ََر فتوى ب ُحرمة إيذاء شباب اإليمو.
في آذار عام  ،3103أفادت مجموعات حقوق إنسان بأنه قد تم نشر الفتات ومنشورات في أحياء مدينة الصدر
والحبيبية وحي العامل ببغداد ،فيها تهديد لألفراد بـ "غضب من عند هللا" ما لم يحلقوا شعرهم ويَتخَ لون عن
إرتداء "المالبس الشيطانية" ،يخفون أوشامهم ،و"يحافظون على الرجولة كاملة 317".في أحياء أخرى ،تم
311

أخبار شفق " Shafaq Newsإن ’اإليمو‘ في العراق يتحدّون 'العوائق'  ...الجهات الدينية ترفض قتلهم والحكومة ال تعليق"  01،آذار ،2102
متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/reports/2434-the-qemoq-of-iraqi-defy-the-qblocksq--religion-refuses-killingthem-and-the-government-does-not-comment.html
انظر أيضا ' " ، Scott Longقتل المثليين '،اإليمو والعراق :ماذا يجري( Paper Bird "،مدونة الكترونية) 2 ،آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://paper-bird.net/2012/03/08/gay-killings-emos-and-iraq-whats-going-on/.
312
انظر " ، Jack Healyالتهديدات وعمليات القتل توقِع الخوف بين الشباب العراقيين ،بمن فيهم المثليين" ،نيويورك تايمز 00 ،آذار ،2102
متاح على الموقع:
http://www.nytimes.com/2012/03/12/world/middleeast/killings-strike-fear-in-iraqi-gay-and-emoyouth.html?pagewanted=all&_r=0
313
أنظر هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchيريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،2 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated.
314
من أجل معلومات أعمق عن جرائم القتل المسته ِدفة للذين (يُشتبه) بانهم رجال مثليين في عام  ،2117أنظر ، Human Rights Watch
يريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،2 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated.
315
أنظر هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchيريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،2 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated
316
انظر  " ،Timothy Williamsالمثليون المتفتحون الجدد في العراق يواجهون مؤخرا االزدراء والقتل "،نيويورك تايمز 0 ،نيسان ،2117
http://www.nytimes.com/2009/04/08/world/middleeast/08gay.html
متاح على الموقع:
317
انظر " ، Human Rights Watchالعراق :التحقيق في الهجمات على ’اإليمو‘ " 02 ،آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/news/2012/03/16/iraq-investigate-emo-attacks.
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ب على إحدى هذه الالفتات في مدينة الصدر:
وضع أسماء أشخاص آخرين في قائمة مع تهديدات مماثلةُ .كتِ َ
"بإسم هللا الرحمن الرحيم ،إننا نُح ِّذر كل رجل وإمرأة تحذي ًرا شديد اللهجة بأن يُنهوا أفعالهم القذرة قبل أن
318
ينزل عليهم عقاب هللا بيد المجاهدين" .لقد ورد في الملصق  22إسما ً وتم تزيينه بصورة مسدسين.
إنوردادوافحكوم وافوطنا وعيىوجىائموافقتلواف ُمستهدف وفيوبغدادوتكشفوعنواجودورفضوفحمتي واألشختصو
منومجموع و LGBTIوااألشختص الخارجين عن أعراف المجتمع .لقد نَشرت وزارة الداخلية على موقعها
على االنترنت بأن شباب اإليمو شيطانيون وبأنهم خطر على المجتمع ،ومع ذلك فقد تم حذف ما نُ ِشر في وقت
319
ضغطت وزارة التربية والتعليم على المدارس لفرض أزياء للمالبس وكذلك ناقشت اللجان
الحق .لقد َ
البرلمانية علنًا الظاهرة "السلبية" وهي النساء والفتيات المثلييات.
في نيسان  ،3103تم نَشر سلسلة من "الدراسات" عن معدالت ال ِمثلية الجنسية بين الفتيات من خالل أخبار
شفق  Shafaq Newsوقد حظيت باإلهتمام في البرلمان .لقد أفادت وكالة االنباء العراقية بأن  ٪04من النساء
العراقيات قد يكونوا من المثليتات  ، Lesbiansوبأن " ٪41من المثلييات يتو َّزعن بين األقسام الداخلية
للجامعات والمعاهد ومراكز األيتام 320".ر ًّدا على ذلك ،و َعدت لجنة حقوق اإلنسان ولجنة المرأة في البرلمان
كر ممثل لجنة حقوق اإلنسان بأن التحقيق في مثل هذه األمور يساعد
في الشروع بمعالجة هذه القضية .لقد َذ َ
321
في "تصحيح مسار حقوق اإلنسان في العراق ".لقد أوصت لجنة المرأة بمزيد من المراقبة لألقسام الداخلية
للبنات من أجل تعزيز الوعي بخصوص "اآلثار الضارة" لهذه الظاهرة .بعد ذلك بوقت قصيرَ ،ور َد بأن
322
وزارة الداخلية قد "نشرت فِ َرقًا من الشرطة لرفع الوعي باآلثار الضارة لهذه الظاهرة والسيطرة عليها".
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
إن ال ِمثلية الجنسية غير ُمجرَّمة في إطار النظام القانوني العراقي ولكن اللواط ُمجرَّم 323.على الرغم من
وجود فصل في قانون العقوبات لعام  0464بعنوان "االغتصاب واللواط وهتك ال ِعرض" ،إال ان المادة في
ح ِد ذاتها هي قانون إغتصاب الذكر واألنثى الذي يُج ِّرم فقط العالقات الجنسية بغير الرضى 324.معوذفكوهنتكو
أحكتم وأرى وفي ولقتنون وافيقوبت وضد وافتسكع ،واضدوافمالبس واافسيوكات وغاى وافالئق ولقدوتموإستخدامهت ومنو
318

نفس المصدر.
319
لقد كان النشر حتى  01شباط  ، 2102لكن ومنذ ذلك الحين تمت إزالته.
320
أخبار شفق " ،Shafaq Newsستتم مناقشة قصة النساء المثليات 'أخبار شفق' االسبوع المقبل من قبل لجنة المرأة 07 "،نيسان  ،2102متاح
على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/2528-lesbian-story-of-qshafaq-newsq-will-be-discussed-next-week-bythe-womens-committee.html
321
أخبار شفق " ،Shafaq Newsلجنة حقوق اإلنسان [كما وردت من غير تعديل] أعلنت عن إدراج قصة النساء المثليات التي أعدتها 'أخبار شفق"
على جدول أعمالها 02 "،نيسان  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/2513-human-rights-commission-announces-the-inclusion-of-lesbianstory-prepared-by-qshafaq-newsq-on-its-agenda.html
322
اخبار شفق  " ،Shafaq Newsإن الداخلية قد ضمّت قصة ' أخبار شفق' عن النساء المثليات لبرامجها للبدء في عالج اآلثار المترتبة على هذه
الظاهرة 29 "،نيسان  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/2541-the--interior-includes-the-story-of-qshafaqnewsq-about-lesbians-in-their-programs-and-begin-to-treat-the-effects-of-the-phenomenon.html.
323

بموجب المادة  10من قانون العقوبات العسكري لعام  ،0742مع ذلك ،اللواط الطوعي يُعاقب عليه بالفصل من الجيش أو "بعقوبة لمدة ال تزيد
على ثالث سنوات إذا اكتمل الفعل أو كانت هناك محاولة".
324
قانون العقوبات العراقي رقم  ،)0727( 000المادة .171
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لقووبَل وافشىط واافمدوعان وافيتموان وإلستهداف وأفىاد ومن ومجموع و LGBTIوااألشختص والغير متالئمين مع
صفات نوع جنسهم وامنيهم ومن وافمشترك وفي وافحاتة وافيتم  .رغم ان تنامي الحريات االجتماعية وحسبما
أنعش آمال الرجال ال ِمثليين  gayوالشباب الخارجين عن أعراف المجتمع في اإلجتماع علنًا في عام
َور َد قد
َ
 ،3114إال ان رد الفعل العنيف المتمثل في جرائم القتل الوحشية والتهديدات والمضايقات ال ُمسته ِدفة قد أجبَ َر
أغلبيتهم على الفرار من البالد أو إخفاء هويتهم وأماكن تواجدهم .إن القتل ال ُمسته ِدف ما زال متواصالً.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا و
لقد أفاد أشخاص من مجموعة  LGBTIوشباب اإليمو الغير متماثلين مع صفات نوع جنسهم بانهم يعيشون
على هامش المجتمع ومختبئين .انهم ال يتج ّمعون في ال َعلن ،وقد أفا َد العديد منهم بأنه ومنذ عام  3112دخل
مسلحون الى منازل العائالت وبحثوا عنهم باإلسم 325.إن هذا االضطهاد وارتفاع مع َّدالت العنف ضد
األشخاص من مجموعة  LGBTIواإليمو قد منعا العديد منهم من اإلنخراط في الحياة العامة .إن التمييز
المجتمعي المبني على أساس (إفتراض) الميول جنسية وهوية نوع الجنس في ال ِعمالة ،المهنة ،والسكن هو
326
ُعرف عن التمييز في التعليم أو الرعاية الصحية.
أمر شائع ،رغم ان هناك القليل الذي ي َ
لقد أفا َد بعض األفراد بأنهم قد طُردوا من الوظائف بسبب المالبس غير التقليدية أو أُجبِروا على ترك العمل
ضغطَت وزارة التربية والتعليم على المدارس منذ عام 3100
عندما ح َّددت الميليشيات أماكن عملهم .لقد َ
327
لفرض زي للمالبس لوقف إنتشار ثقافة اإليمو .لقد َو َر َد بأن عائالت الشباب الذين يرتدون المالبس
السوداء ،والمالبس الضيقة أو قصات الشعر الغير متماثلة مع أعراف المجتمع لم تقُم بإلحاق أطفالها
بالمدارس كرد فعل على التهديدات واإلحتراس .لقد أفا َد أفراد آخرون بأن سبب التسرُّ ب من المدارس هو
المضايقات والتمييز.
في آذار  ،3103ذكرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  UNAMIبأن إحدى المنظمات غير الحكومية كان
عليها نقل صبي عمره  07عاما الى مكان آخر بعد أن حاولت عائلته قتله إلعتقادهم بأنه من ال ِمثليين .gay
في نفس الوقت تقريبًا ،أفادت وزارة الداخلية بأن جرائم قتل ما ال يقل عن ُ 56مراهقًا قد تم ربطها بظاهرة
328
قتل مواطنين من شباب "اإليمو" في عام .3103
و

325

أنظر هيومن رايتس ووتش  ، Human Rights Watchيريدون إبادتنا 00 ،آب  ،2117ص ،2 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated

326

وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير حول ممارسات حقوق اإلنسان في الدول لعام ،2100 ،2100
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186428#wrapper.

 327أنظر  " ، AK Newsطلبت وزارة التربية والتعليم من الطالب ارتداء الزي الرسمي في المدارس بسبب ثقافة " اإليمو " 61 ،آذار
 ،2162متاح على الموقع:
http://www.aknews.com/en/aknews/3/296676/.
328
أخبار شفق " Shafaq Newsإن ’اإليمو‘ في العراق يتحدّون 'العوائق'  ...الجهات الدينية ترفض قتلهم والحكومة ال تعليق"  01،آذار ،2102
متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/reports/2434-the-qemoq-of-iraqi-defy-the-qblocksq--religion-refuses-killingthem-and-the-government-does-not-comment.html
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افنزاحوافداريي
لقد أفا َد معظم األشخاص من مجموعة  LGBTIبأنهم يسعون لمغادرة العراق بدالً من النزوح الداخلي بسبب
ذكر كل شخص تم التشاور معه في هذا ال ُكتيِّب ان أربيل والمناطق في شمال العراق وإقليم
اإلضطهاد .لقد َ
كوردستان يشكلون خطورة متساوية مقارنة مع بغداد ،كربالء ،البصرة ،وغيرها من المناطق .ال توجد
منطقة آمنة في العراق بالنسبة لالشخاص من مجموعة  LGBTIأو األشخاص الغير متالئمين مع صفات نوع
جنسهم.
افشتت واافيتئدان
لقد ف َّر أشخاص من مجموعة  LGBTIوأشخاص من الغير متالئمين مع صفات نوع جنسهم من العراق ،لقد
طلب الكثير منهم اللجوء في الدول األوروبية مثل هولندا ،السويد ،الواليات المتحدة ،واستراليا .في كثير من
صف
األحيان كان البلد األول الذي دخلوا اليه بعد خروجهم من العراق هو لبنان وفي بعض االحيان األردن .ي ِ
الالجئون الوضع في لبنان بأنه هش وذلك ،الى حد كبير ،بسبب وضعهم القانوني الغير مستقِر وإستمرار
المضايقات واإلبتزاز من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية .إن وميظم وافالجاان ومن ومجموع و
 LGBTIوااألشختص ومنوغاىوافمتالئمانومعوصئت ونوعوجنسهم يياشون وفيومنتزل وآمن وامختباان ،واذفك،و
افىوحدوكباى،ورو وفاتومنواإلضطهتدوافمستمىوبسببواإلشتبتهوفيوماوفهموافجنسا  329.لقد تم اإلبالغ عن بعض
حوادث إستهداف قام بها حزب هللا في لبنان 330.لقد عاد عدد قليل ج ًدا من الجئي مجموعة  LGBTIإلى
العراق.

329

مسح قام به معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بخصوص أفراد من مجموعة  LGBTIالعراقيين الذين فروا من العراق ،بمساعدة من مشروع
مساعدة الالجئين العراقيين ،عام .2102
330
مسح قام به معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان بخصوص أفراد من مجموعة  LGBTIالعراقيين الذين فروا من العراق ،بمساعدة من مشروع
مساعدة الالجئين العراقيين ،عام .2102
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الصابئة المندائيون
 إن الصابئة المندائيين مسالمون ،وال يوجد لديهم نظام حماية عشائري أو قبلي وليس لديهم منطقة
جغرافية مركزية داخل العراق.
 لقد فَ َّر قُرابة  ٪41من أعضاء المجتمع المندائي من العراق ،العديد منهم منذ عام  .3112نتيجة لذلك،
تراجعت أعداد أعضاء المجتمع المندائي في العراق من نحو  71,111-51,111قبل عام ،3112
332
إلى  5111 -2511نسمة فقط عام .3103

331

 في الوقت الحالي ،يواجه مجتمع الصابئة المندائية عنفًا ُمسته ِدفًا يشمل القتل ،الخطف والتعذيب،
اإلعتداءات على أماكن العبادة ،الترهيب ،التهديد ،التحول القسري في الديانة ،مصادرة الممتلكات،
التهميش ،والتمييز.
افخيئا
333

إن دين الصابئة المندائية ،من بين أقدم الديانات ذات المعرفة الروحية  Gnosticالباقية لحد اآلن في العالم.
لقد عاش المجتمع المندائي في العراق منذ القرن الثاني الميالدي ،ويرجع نَ َسب المجتمع المندائي الى الشعب
اآلرامي األصيل في المنطقة 334.إن الثقافة ،اللغة ،والممارسات الدينية للمجتمع المندائي ُمه َّددة حتى اآلن
باإلنقراض حيث فَ َّر قُرابة  ٪41من الطائفة المندائية من العراق ،العديد منهم منذ عام  335.3112نتيجة لذلك،
تراجعت أعداد أعضاء المجتمع المندائي في العراق من حوالي  71,111 - 51,111قبل عام  ،3112إلى
حوالي  5111 -2511فقط في عام  336.3103فيوافولقتوافحتضى ،ويبيغوعدد وافسكتن وافمندائاانوفيوجماعو
أنحتءوافيتفموحوافيو-61,111و.11,111و
331

أنظر  ،Human Rights Watchعلى مفترق طرق :حقوق اإلنسان في العراق بعد  2سنوات من الغزو الذي قادته الواليات المتحدة،29 ،
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
 2100متاح على الموقع:
332
نفس المصدر ،ص .4أنظر كذلك  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 9 ،تشرين
األول 2100؛ أنظر وزارة الخارجية األمريكية تموز -كانون األول ،2101 ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية 01 ،أيلول  ،2100ص.1.
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pd
333
مجموعة حقوق اإلنسان المندائية ،التقرير السنوي حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100أيلول  ،4 ،2100متاح على الموقع:
;http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf
أنظر أيضا ممتاز الالني  ،Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات،
حزيران .2101
334
مجموعة حقوق اإلنسان المندائية ،التقرير السنوي حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100أيلول  ،4 ،2100متاح على الموقع:
;http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf
أنظر أيضا ممتاز الالني  ،Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،حزيران
.2101
335
أنظر  ،Human Rights Watchعلى مفترق طرق :حقوق اإلنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الواليات المتحدة،
 ،2100 ،29متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.
336
نفس المصدر ،ص .4أنظر كذلك  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 9 ،تشرين
األول 2100؛ أنظر وزارة الخارجية األمريكية تموز -كانون األول ،2101 ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية 01 ،أيلول  ،2100ص.1.
متاح على الموقع:
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.
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الويزالومجتمع وافصتبا وافمندائا ويواجه وعن وئات و ُمستهدفات ورطا اوىا ويشمل وافقتل ،وافخطف واافتيذيب ،واإلعتداءا و
عيى وأمتكن وافيبتدة ،وافتىهاب ،وافتهديد ،وافتحول وافقسىي وفي وافديتن  ،ومصتدرة وافممتيكت  ،وافتهماش،و
اافتمااز 337.إن الصابئة المندائيين مسالمون ،وال يوجد لديهم نظام حماية عشائري أو قبلي وليس لديهم منطقة
جغرافية مركزية داخل العراق .كأشخاص مسالمين ،لم ولن يُش ِّكل الصابئة المندائيون ميليشيات للدفاع عن
أنفسهم كما فعلت مكونات أقليات أخرى.
إن هذا الوضع يترك هذه المجتمع الصغير عرضة للعنف والتهديدات .عالوة على ذلك ،وحيث إن العديد من
المندائيين يعملون في صياغة الذهب ،تجارة المجوهرات ،أطباء ،ومهندسين فإن الجماعات ال ُمسلحة السُّنيّة
والشيعية والمجرمين قد إسته َدفوا أفراد المجتمع على أساس الدين ،المهنة ،وإشتباه وجود ثروة  338،مما يجعل
ِ
العديد من هذه الهجمات والتهديدات مزيج من اإلضطهاد ومن الجريمة بقصد الربح .على الرغم من وضعهم
ال ُمختَلف عليه بأنهم "أهل كتاب" ،والذي ينبغي أن يمنحهم مستوى من الحماية بموجب القرآن ،فإن الجماعات
المتطرفة ال تزال تستهدف أفراد هذه المجتمع 339.إن التهديدات والهجمات غالبًا ما تتضمن مطالب ُمح َّددة من
الضحايا منها إعتناق اإلسالم ،إغالق المحال التجارية ،أو إخالء المنازل.
بالنسبة للضحايا الذين قاموا بإبالغ للشرطة ،أفا َد العديد منهم بأن الجُناة في كثير من األحيان كانوا يعلمون
باألمر في غضون عدة ساعات ،وغالبًا ما يتصلون بالضحية أو أسرته/أسرتها مما يُفضي الى مزيد من
341
الوعيد في حال العودة مرة أخرى واإلتصال بالشرطة 340.لقد قُتِ َل معظم رجال الدين أو فرّوا من العراق.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
ألغراض دينية ،يجب على الصابئة المندائيين ،أن يُقيموا بالقرب من مصدر مياه نقي وطبيعي إلجراء حقوق
المعمودية 342.من الناحية التاريخية ،إستقَر المندائيون في أهوار جنوب العراق ،وفي المدن الكبيرة مثل بغداد
والبصرة ،وفي جنوب إيران.
خالفًا لبعض مكونات األقليات األخرى في العراق الذين يقيمون بصورة رئيسية في مناطق جغرافية مركزية،
ينتشر أفراد المجتمع المندائي في جميع أنحاء العراق ،وفي كثير من األحيان عاشوا في مجتمعات ُمختلَطة.
نتيجة لذلك ،فاسوهنتك ومنطق و ُميان ودارلوافيىاق وفينتزحان وافمندائاان ويندمجونومنورالفهت وفيوباا ويُمكنو
فهموفاهتوتيقّيوافدعمومنوأفىادومجتميهم.
بالنسبة للمندائيين المتبقّين في العراق اليوم ،يعيش معظمهم في المدن الكبيرة في بغداد ،العمارة في محافظة
ميسان ،البصرة ،الناصرية  ،واالهوار 343.وكما ورد فإن المندائيين يعيشون في محافظة واسط 344.لقد ف َّر
337

نفس المصدر
338
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
339
نفس المصدر؛ أنظر أيضا مجموعة حقوق اإلنسان المندائية ،التقرير السنوي حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ايلول  ،4 ،2100متاح على:
http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf
340
نفس المصدر
341
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
342
إن شرط أن يكون بمقدور المندائيين الحصول على مصدر مائي نظيف وطبيعي لممارسة الشعائر الدينية يحد في الغالب من قدرتهم على
االستقرار في المناطق الحضرية
343
نفس المصدر
344
http://www.minoritiescouncil.org/
مجلس األقليات العراقية ،خريطة تعرض مناطق األقليات العراقية
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بضعة عشرات من العائالت إلى المدن العراقية الشمالية مثل أربيل ،دهوك ،موصل ،وكركوك فضالً عن
345
المناطق األخرى.
حيث ان موطن المندائيين هو في العراق وفي جنوب إيران ،فإن المجتمع غير معروف تقريبًا خارج هذه
المناطق .على هذا النحو ،هناك القليل من البُنية التحتية لدعم المجتمع المندائي في دول أخرى ما عدا تلك التي
تنشأ من بين األفراد النازحين أنفسهم.
األمن
إنوافصتبا وافمندائاان وافذينويياشونوفيوافيىاق واافبتفغوعددهمو - 2211و 1111ونسم واافذينوهم ومنوبانو
أكثىوافمكونت وافيىالقا وضي وئات ويواجهون ومختطى وكباىة وتتعمن وافخطف ،وافقتل ،وافتهديدا وبتفمو ،وافتيذيب،و
االعتداءوافجنسي،وافمعتيق ،ولقتلوأهلوافمهن،واإلعتنتقوافقسىيوفإلسالمواافتهجاىوافقسىي .لقد تم قتل معظم
رجال الدين المندائيين أو فروا من العراق 346.منذ عام  ،3112تم إبالغ مجموعة حقوق اإلنسان المندائية
) (MHRGعن وقوع أكثر من  075حادثة قتل ُمسته ِدفة ،رغم إن هذه الحوادث قد قللت من نطاق العنف .لقد
َسجلت منظمات المجتمع المدني أيضا  370عملية خطف 328 ،حالة إعتداء وتهديد 00 ،حالة إغتصاب22 ،
حالة إعتناق قسري لإلسالم ،و  40حالة نزوح قسري 347.في حاالت اإلختطاف من أجل الحصول على فدية،
الحظت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن مرتكبيها يَختارون عم ًدا المندائيين ألنهم
348
وبسبب وضعهم كأقلية دينية ضعيفة ،يُعتبَرون "كافرين".
بين أيلول  3114وأيلول  ،3100قامت مجموعة حقوق اإلنسان المندائية بإستقصاء  20حادثة قتل؛  04عملية
خطف مع اعتداء وحشي ،تعذيب ،وإهانة وطلب فدية؛ و  22عملية مداهمة ،محاولة قتل ،هجمات بقذائف
الهاون ،تفجير منازل ،رسائل تهديد ،هجمات بالحرق المتعمد ،تهديدات إلعتناق اإلسالم قسرًا ،وطلب دفع
345

التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لسنة .2102
346
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص ،27 .انظر رقم ،270
ُتشير إلى "لقد ورد بأن  21رجل دين من بين  22كانوا موجودين قد تم قتلهم أو فروا من البالد منذ عام  ،"2111نقال عن بهاء الكاظمي" ،
الصابئة المندائيون يطلبون دعم حكومي 20 ، AKnews "،آيار.2100 ،
http://www.aknews.com/en/aknews/1/241313/
347
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ص 0 .قام بتوثيق الحوادث التالية:
 في  9حزيران  ،2100تم اختطاف السيد سالم لطيف غانم والسيد أسد صبيح غانم وهم في طريقهم الى البصرة من قبل وحدة للشرطة .لقد تم
اعتقالهم وحجزهم في كوخ بالقرب من األهوار في حي العزير حيث تعرضوا للتعذيب حتى كشفوا كل ما لديهم من أشياء ثمينة ،تقدر قيمتها بنحو
 77,111دوالر (ص )0؛
 في  21شباط  ،2100تم العثور على السيد سالم عايش متوفي بطلقات نارية ،مربوط بكرسي في منزله في بغداد (ص )0؛
 في  01كانون الثاني ،2100 ،تم إطالق النار على السيد اياد نصري الشاوي بينما كان يسير من العمل الى المنزل (ص  .)0تم إبالغ مجموعة
حقوق اإلنسان المندائية عن وقوع حوادث مماثلة ،بما في ذلك القتل والنهب في أماكن العمل.
 في  22آيار  ،2101تم قتل السيد بهاء سوري زاغي وهو في طريقه إلى منزله من العمل .كان قد تم خطفه في وقت سابق وتم دفع فدية مقدارها
 29,111دوالر إلطالق سراحه.
 في  29نيسان  2101في ناحية الصويرة في الكوت جنوب بغداد ،تم إطالق النار على رأس السيد بسام حساني رحيم من قبل رجال غير مقنعين
يحملون مسدسات كاتمة الصوت في سوق مزدحم في الساعات األولى من الصباح .تم نقله إلى مستشفى في بغداد وتوفي في وقت الحق في
المستشفى متأثرا بجراحه.
 في  2شباط  ،2101في حي السيدية في مدينة بغداد ،قتل السيد يونس نعيم بطلقات نارية في الراس بمسدسات كاتمة الصوت في سوق مزدحم في
الساعات األولى من الصباح .كان قد عاد مؤخرا الى بغداد من سوريا.
لالطالع على قائمة إضافية من جرائم القتل الموثقة لمندائيين في عام  ،2101انظر جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة (" ،)STPسلسلة من جرائم
القتل للمندائيين  -بغداد ال تستطيع حماية األقليات الدينية 20 "،آيار .2101
http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2283&stayInsideTree=1.
348
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جزية 349.حسبما َوردَ ،ال يتم اإلبالغ عن معظم الحوادث خوفًا من اإلنتقام .لقد الحظَ العديد من المندائيين بأنه
عندما يقوم الضحايا بإبالغ الشرطة ،كان الجُناة يعلمون بذلك وفي كثير من األحيان في غضون ساعات ،مما
350
يُفضي الى مزيد من الوعيد.
رالفاتوفميظموافمكونت وافيىالقا واألرى وافتي وتياشوفيومنتطقوجغىافا ومىكزي ،وتنتشىوافيتئال وافمندائا و
في ومجموعت ومنيزف وفي وجماع وأنحتء وافبالد ومع وعدم واجود ونظتم وحمتي وعشتئىي وأا ولقبيي .وكذلك فإن
الصابئة المندائيين مسالمون ،يمنعهم دينهم من تشكيل ميليشيات من اجل الدفاع عن أنفسهم .وبالتالي ال
يزالون عرضة إلى حد كبير للهجمات ال ُمسته ِدفة من قِبَل المتطرفين االسالميين والعصابات اإلجرامية على
351
أساس الدين ،ال ِعرق ،أو إشتباه وجود ثروة.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
باإلضافة إلى العنف ال ُمسته ِدف ،يواجه المجتمع المندائي تهدي ًدا للحرية الدينية ،وغيرها من الحقوق األساسية،
وكذلك التهميش اإلجتماعي والسياسي والتمييز .وفقًا لما ذكره تقرير دائرة الهجرة الدانماركية حول األمن
وحقوق اإلنسان في جنوب  /وسط العراق لعام " ،3101فامتويتييقوبتفصتبا وافمندائاان،وفقدوتىاجعوافوضعو
352
فيوافيىاقوبشكلوعتموافىوافوراءواإنواإلتجتهت واف ُمحتفظ ووتُحقوقوافمكتسبوبصورةوأكبىو".
افحىي وافدينا
إن تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية لوزارة الخارجية األميركية لعام  3101قد أشار الى تقارير الصابئة
المندائيين حول قيام المتطرفين اإلسالميين بإستغالل التهديدات ،اإلعتداءات ،وعمليات اإلختطاف من أجل
اإلجبار على إعتناق اإلسالم ،مما أسفر في بعض األحيان عن مقتل مواطنين رفضوا ذلك 353.لقد إستم ّرت
تقارير مماثلة في عامي  3100و  354،3103حيث أوردت مجموعة حقوق اإلنسان المندائية وجود العشرات
من التهديدات وأعمال العنف المرتبطة باإلعتناق القسري لإلسالم ُج ِمعت على مدى عدة سنوات 355.إن العديد
من تهديدات القتل طانت تُطالب بالفدية ،وترافقت أعمال العنف مع المطالبة بإعتناق اإلسالم.
على الرغم من أن دينهم ال يتطلب الحجاب ،فقد َور َد بأنه قد تم الضغط على المرأة المندائية من أجل إرتداء
الحجاب في األماكن العامة لتجنب اإليذاء البدني واللفظي 356.تم الضغط على النساء المندائيات من اجل
357
الزواج باشخاص من خارج دينهم بما يتناقض مع عاداتهم الدينية الخاصة وإجبارهم على اعتناق اإلسالم.
349

التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ص.7 .
350
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ص.0 .
351
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
352
دائرة الهجرة واألمن وحقوق اإلنسان الدنماركية في جنوب  /وسط العراق 01 ،24 ،ايلول  ،2101متاح على الموقع:
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/7F24EA1B-1DC7-48AE-81C4C097ADAB34FD/0/Rapport_Security_and_HR_in_South_Central_Iraq.pdf
353

وزارة الخارجية األمريكية  ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية لسنة .2101
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148821.htm.

 354أنظر وزارة الخارجية األمريكية  ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية لسنة  ،2100متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
355
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام .42-40 ،2100
356
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
357
نفس المصدر
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افحقوقوافساتسا
يوجد لدى المجتمع المندائي في الوقت الحالي مج َّرد ممثل واحد في مجلس النواب المك َّون من  235عضو.
إن هذا المقعد جاء نتيجة حصة الكوتا التي تم إعتمادها في قانون اإلنتخابات الوطنية لعام  ،3114الذي َحجزَ
ثمانية مقاعد لألقليات في جميع أنحاء البالد .في حين تم اإلعتراف بالمسيحيين في العراق كدائرة إنتخابية
وطنية (بمعنى أنهم قادرون على التصويت لصالح مرشحهم بغض النظر عن المحافظة التي ينتمون اليها في
العراق) ،نرى بأن المقعد الخاص بالمندائيين يقتصر على بغداد على الرغم من حقيقة ان المندائيين قد أقاموا
ضا وبصورة تقليدية في شمال العراق والبصرة ،وهم اليوم منتشرون على نطاق واسع في جميع أنحاء
أي ً
البالد .فقط أولئك الذين يعيشون في مدينة بغداد ولهم ما يُثبِت مكان اإلقامة يمكنهم التصويت لصالح مرشح
358
المندائيين.
افحقوقوااللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
إن كثي ًرا من الصابئة المندائيين متعلمون تعلي ًما عاليًا ،وغالبًا ما يعملون مهندسين ،أطباء ،صاغة ذهب ،تجار
مجوهرات ،وأطباء أسنان 359.ونتيجة لذلك ،فقد تم خصّ المجتمع المندائي بعنف قائم على مزيج من ،دينهم،
مهنتهم ،و(إفتراض) وجود ثروة 360.بتإلضتف وإفى واف َومطتفب وبمغتدرةوافبالدوأا وإعتنتقواإلسالم،وفقدوشميتو
افيديدومنوافتهديدا واأعمتلوافينفوضدوافمندائاانومطتفبت وبتفمتلوأاوبإغالقوافمحال وافتجتري  .كما يواجه
361
المندائيون التمييز في العمل لكونهم أفراد في عقيدة غير مسلمة.
يواجه المندائيون كذلك التمييز والتهميش اإلجتماعي .ال توجد في جنوب ووسط العراق مدارس تُعلِّم األطفال
362
باللغة المندائية واآلرامية ،وغالبًا ما يَضطر األطفال إلى دراسة القرآن في المدارس العامة.
افنزاحوافداريي
منذ عام  ،3112قام العديد من الصابئة المندائيين ،الذين ال يستطيعون أو ال يرغبون في مغادرة العراق
بالنزوح في الداخل إما عن طريق االختيار أو بالقوة من خالل التهديدات والعنف .كما تم ذكره أعاله ،فإن
التهديدات ضد المندائيين غالبًا ما تشمل مطالب بإخالء المنازل والمحالت التجارية ومغادرة المدينة ،المنطقة،
أو البالد 363.من أجل الحصول على الشعور باألمنَ ،ذكرت مجموعة حقوق اإلنسان المندائية بأن بعض
العائالت إختارت أن تنتقل لتعيش معًا في منزل واحد أو أن ترحل إلى مدن مختلفة 364.لقد رحلت عدة مئات
من العائالت المندائية إلى إقليم كوردستان قبل عام  ،3101لكن ومنذ ذلك الحين ور َد بأن العديد منهم قد ف ّروا

358

المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،حالة األقليات والشعوب األصلية في العالم لسنة  :2100العراق ،202 ،حزيران  ،2100متاح على الموقع:
http://www.minorityrights.org/10848/state-of-the-worlds-minorities/state-of-the-worlds-minorities-andindigenous-peoples-2011.html
359
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
360
نفس المصدر
 361أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 15 ،تشرين الثاني .2100
362
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
363
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام .2102
364
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ص.02.
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خارج البالد 365بسبب إستمرار التهديدات بالعنف ،التمييز االجتماعي واالقتصادي ،والحواجز اللغوية .فقدو
ذكى ومجموع وحقوقواإلنستنوافمندائا وبأنومنومجموعو211وعتئي ومندائا ونزحتوإفىوإلقياموكوردستتنوفيو
367
عتمو366،3112وفمويبقىومنهتوسو و033وعتئي ،ومعو31وعتئي وفيوكىكوك.
من بين المندائيين النازحين إلى إقليم كوردستان من بغداد والبصرة ،الحظ العديد منهم بأن عدم البراعة في
خضعهم
اللغة الكوردية لن يمنعهم فقط من لعب دورهم بشكل فعال في المجتمع الكوردي ،ولكن أي ً
ضا ي ُ ِ
للسخرية والعنف .وقد ذكر أحد األشخاص بأن إبنه قد تعرض للضرب في المدرسة لعدم استخدامه اللغة
368
الكوردية في الصف الدراسي.
بالنسبة للنازحين الراغبين في العودة إلى ديارهم بدالً من مغادرة البالد ،لقد مثّل تسامح الحكومة في مسألة
369
المصادرة غير المشروعة للمتلكات عائقًا إضافيًا أمام الصابئة المندائيين.
افشتت واافيتئدان
من بين اآلف المندائيين الذين ف ّروا من العراق ،هرب كثيرون إلى سوريا (، )5111-4511األردن (،)211
إيران ( ،)8111 -5111وكذلك الى دول غربية .لقد َور َد بان هناك حوالي ( )5111 - 4111من المندائيين
في الواليات المتحدة )0111 - 811( ،في كندا )5511( ،في السويد )2511( ،في هولندا )3311( ،في
370
المانيا )6511 - 6111( ،في أستراليا ،وحوالي ( )3111في دول أوروبية أخرى.
من بين المندائيين الذين غادروا العراق ،لم يَعُد أح ٌد منهم أحد تقريبًا .لقد تمت مصادرة منازل معظمهم ،وإن
إمكانية إعادة الممتلكات ضئيلة .فيوعتمو،3100وذكى ومجموع وحقوقواإلنستنوافمندائا وبتنهوتم ومصتدرةو
منتزل وكثاى ومن وافمندائاان وبشكلوغاى ولقتنوني وفيوأحاتءوافدارة،واألعظما ،واافسادي فيوبغداد،واكذفكوفيو
حال فرار المندائيين ،غالبًا ما يتم إحتالل ممتلكاتهم فو ًرا .لقد َور َد بأن
مدنوأرى ومثلوافبصىةوابيقوب .
َ
الشرطة والجيران غير راغبين في تقديم المساعدة .أحد األمثلة التي تم ذكرها ،قامت عائلة مندائية نازحة في
حي األعظمية في بغداد بتسجيل بالغ لدى مركز الشرطة حول مصادرة منزلها .مع ذلك ،وبعد وقت قصير
تم رفض قضيتهم وتلقوا في وقت الحق تهديدات بالقتل تنصحهم بمغادرة بغداد كليًا أو مواجهة العنف.371
في األردن ،ال يستطيع الالجئون المندائيون العمل ،وهذا يعني بأن الكثير منهم ال يستطيعون تح ُّمل تكاليف
بعض جوانب الرعاية الصحية ،التكاليف المتعلقة بالتعليم ،أو التكاليف الالزمة لتلبية متطلبات مستوى معيشي
عادي .إن هذا الوضع لم يترك للعديد من المندائيين أي خيار سوى البحث عن عمل غير قانوني ،مما يجعلهم

365

السفارة األمريكية في بغداد" ،األقليات تجد األمن في كوردستان ولكن الهجرة مستمرة ":برقية رقم 1 ،BAGHDAD142617 .حزيران
 ،2117متاح على الموقع:
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09BAGHDAD1426.
366
أنظر نفس المصدر ،الفقرة .1
367
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام  ،2100ص.02.
368
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عرضة لسوء المعاملة من قبل أرباب العمل ،بما في ذلك مخاطر اإلتجار بالجنس بين النساء والفتيات من
الطائفة المندائية.372
من بين الالجئين الذين ف ّروا إلى سوريا ،لقد ورد بأن العديد منهم حصل على اللجوء في دول أخرى ،على
صا ما زالوا عالقين في البالد وسط تزايد أعمال العنف.373
الرغم من وجود ما يقدر بنحو  451شخ ً
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
في إطار عملية التعريب في فترة الخمسينيات والستينياتَ ،ش ِهد عهد البعث ونظام صدام حسين في وقت
الحق التبديل القسري لدين اآلف عديدة من المندائيين من خالل الترهيب والتهديد والخطف .إن بعض
العائالت المندائية تحمل اليوم وثائق هوية تعكس تبديل الدين القسري السابق بدالً من هويتهم المندائية.
حتف وافمىأةوافمندائا
أوردت نسوة من المجتمع المندائي بأن هناك العديد من اإلساءات الجسدية واللفظية من قِبَل أصحاب العمل،
موظفي الجامعة ،وأفراد المجتمع من أجل اإللتزام بالزي االسالمي وإعتناق اإلسالم .في إحدى الحوادث التي
تم اإلبالغ عنها ،قام متطرفون إسالميون بإقتالع عين إمرأة عندما رفضت ارتداء الحجاب 374.وفقًا لتقرير
أوردن
المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،ما يقرب من  ٪45من النساء المندائيات الالئي شملهُن اإلستطالع َ
بأنهُن يُخفين دينهُن 375.وإن أقل من  ٪01من النساء ال يَش ُعرن باألمان عند مغادرتهن منازلهن .كما أوردن
خوف من اإلعتناق القسري للدين اإلسالمي.376
عت وبأنهن وييتنان ومن وافينف وافجنسي ،وبمت وفي وذفك واالغتصتبو
هنتك ونستء ومن وافطتئئ وافمندائا وأاردن وأي ا
ااالعتداء وافجنسي ،وعيى وأيدي وماياشات ومتطىف واعنتصى وإجىاما وأثنتء وعميات وافخطف .بما ان أفراد
المجتمع المندائي معرضون لخطر إستثنائي يتمثّل في اإلختطاف على أساس الدين و(إفتراض) وجود ثروة،
فإن المرأة المندائية تواجه مخاطر عالية إستثنائية في العنف القائم على نوع الجنس.

372

نفس المصدر ،ص.20 .
373
مقابلالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع مجموعة حقوق اإلنسان المندائية .2101 ،
374
التقرير السنوي لمجموعة حقوق اإلنسان المندائية لعام ّ ،94 ،2100
يوثق العنف ضد اآلنسة هيفاء جابر ميمان ،التي فقدت عينها اليمنى عندما
هاجمتها عصابات لرفضها أوامرهم بارتداء الحجاب .يتضمن التقرير صورا لجروح اآلنسة هيفاء.
 375أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،29 -24 ،تشرين الثاني
.2100
 376أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات ،29 -24 ،تشرين الثاني
.2100
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افالجاونوافئيسطاناون
 في عام  ،3112كان حجم المجتمع الفلسطيني في العراق يُق َّدر بحوالي  25,111شخص ،حيث كانوا
قد وصلوا كالجئين من فلسطين في عامي  0448و  0467بعد الحرب العربية اإلسرائيلية .أما اليوم،
377
فلم يبقى منهم في العراق سوى  05,111 -00,111شخص.
 لقد َور َد بأن وزارة الداخلية قامت ،منذ عام  ، 3112بعمليات إعتقال وإحتجاز تعسُّفي ،ضرب،
وتعذيب ،وفي حاالت قليلة عمليات "إخفاء" قسري لالجئين فلسطينيين 378.لقد فَرضت الوزارة أيضًا
على الالجئين الفلسطينيين شروط ُمر ِهقة في التسجيل واإلقامة.
 إن معظم الفلسطينيين يقيمون في بغداد ،رغم ان البعض منهم يعيشون في نينوى ،األنبار ،والبصرة.
يعيش معظم الفلسطينيين في بغداد ،في حي البلديات ،حيث يواجهون مداهمات متواصلة من قِبل
قوات األمن ومستويات منخفضة من المضايقات.
افخيئا
في عام  ،3112كان حجم المجتمع الفلسطيني في العراق يُق َّدر بحوالي  25,111شخص ،حيث وصل
معظمهم كالجئين من فلسطين في عامي  0448و  0467بعد الحرب العربية اإلسرائيلية .لقد وصلت الموجة
الثالثة من الالجئين بعد حرب الخليج ،عندما تم طرد معظم الفلسطينيين من الكويت 379.أما اليوم ،فلم يبقى
380
منهم في العراق سوى  05,111 -00,111شخص.
أفتد ومجموعت ودافا وفحقوق واإلنستن وبأن وازارة وافداريا ولقتمت ،ومنذ وعتم و ،3112وبيميات وإعتقتلو
اإحتجتز وتيسئي ،وضىب ،وتيذيب وافي وحتال ولقياي و"إرئتء" ولقسىي وفالجاان وفيسطاناان 381،بما في ذلك
اإلختفاء الذي حصل في أحد احياء بغداد عام  3100لفسطيني زائر يعمل في مجال حقوق االنسان والذي تم
382
إعتقاله على أيدي ضباط من وزارة الداخلية.
377

أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين "مذكرة المساعدة :حماية الفلسطينيين في العراق والبحث عن حلول إنسانية للذين فروا من
www.unhcr.org/refworld/docid/45b0fc2e2.html
البالد "،كانون األول  ،2112متاح على الموقع:
انظر أيضا منظمة  ، Human Rights Watchأين المفر 7 ،أيلول ،2112 ،متاح على الموقع:
www.hrw.org/en/node/11181/section/1
378
أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات.2100 ،8 ،
379
انظر  " ، Tom Charlesالنكبة مستمرة :محنة الالجئين الفلسطينيين في العراق "،الموقع األلكتروني جدلية  2شباط  ،2102متاح على:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4264/an-ongoing-nakba_the-plight-of-palestinian-refugee
أنظر  ،" Shafaq Newsمنح العراق الفلسطينيين الذين يعودون الى العراق أربعة ماليين دينار 27 "،آب  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/3398-iraq-grants-palestinians-returning-to-it-four-million-dinars.html
380
أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين "مذكرة المساعدة :حماية الفلسطينيين في العراق والبحث عن حلول إنسانية للذين فروا من
www.unhcr.org/refworld/docid/45b0fc2e2.html
البالد "،كانون األول  ،2112متاح على الموقع:
انظر أيضا منظمة  ، Human Rights Watchأين المفر 7 ،أيلول ،2112 ،متاح على الموقع:
www.hrw.org/en/node/11181/section/1
381
أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 8 ،تشرين الثاني.2100 ،
انظر أيضا منظمة " ، Human Rights Watchالعراق :حماية الفلسطينيين في السجون العراقية; 01 "،كانون األول  ،2102متاح على:
http://www.hrw.org/news/2012/12/13/iraq-protect-palestinians-iraqi-prisons.
382
انظر  " ، Tom Charlesالنكبة مستمرة :محنة الالجئين الفلسطينيين في العراق "،الموقع االلكتروني جدلية  2شباط  ،2102متاح على:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4264/an-ongoing-nakba_the-plight-of-palestinian-refugee

114

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

فقدوفىضت وازارة وافداريا وأيعت وشىاط ومىهوق وفي وافتسجال وااإللقتم وعيى وافالجاان وافئيسطاناان ،واتُجبىهمو
عيى وتجديد وإلقتمتتهم وفئتىة ولقصاىة وكل وبعي وأشهى ،والقد وارد وبأنهم ويتيىضون وفيمعتيقت  383.إن هذه
ضة التي كانوا
المعاملة تعود الى الشعور باإلستياء تجاه المجتمع الفلسطيني بسبب المعاملة التفضيلية ال ُمفتر َ
يتلقونها في ظل نظام صدام 384وبسبب اإلثنية.
إن إزدياد العنف ضد الالجئين الفلسطينيين في بغداد ،ي ُ
ًّقال بأنه يتم على أيادي جماعات شيعية مقاتلة ،
قد أجبَر مئات العائالت على طلب األمان وذلك باإلنتقال إلى مخيم الوليد في المنطقة الصحراوية بالقرب من
الحدود مع سوريا ،رغم إنعدام المياه الصالحة للشرب ،المدارس ،عدم الحصول على الخدمات الطبية،
والظروف القاسية للغاية 386.اليوم ،لقد تم إعادة توطين معظم الالجئين الفلسطينيين المتبقيين في حي البلديات
ببغداد .ال تزال هناك أعداد قليلة من العائالت في مخيم الوليد ،رغم التوقعات بغلقه في عام  3103بناء على
387
ضغوط من الحكومة العراقية.

385

مثل العديد من الدول العربية ،ال تسمح الحكومة العراقية للفلسطينيين بالحصول على الجنسية ،حتى عندما
يتزوج الفلسطينيون من عراقيين .إن الوضع القانوني للفلسطينيين في العراق يبقى موضع َجدل ،حيث ال
تعترف الحكومة العراقية بوضعهم القانوني كالجئين وهي ليست طرفًا في إتفاقية عام  0450المتعلقة بالوضع
القانوني لالجئين .مع ذلك ،كان السكان الفلسطينيون يتمتعون بمستويات عالية نسبيًا من المنافع وحماية الدولة
في ظل نظام البعث بموجب قرارات جامعة الدول العربية ذات العالقة وبروتوكول الدار البيضاء لعام
 .0465بعد عام  ،3112تالشى العديد من أُطُر هذه الحماية في العراق وأصبح اإلنخراط في العمل،
والحصول على الهويات ووثائق السفر ،وكذلك الحصول على الخدمات العامة مسألة أكثر إرهاقًا.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
بعد عام  ،3112تم إستهداف الفلسطينيين من قِبل قوات األمن ومن قِبل جماعات مقاتلة مسلحة ،شيعية
بصورة أساسية .لقد أَجبَر هذا االضطهاد العديد منهم على الفرار من العراق ،االختباء ،أو اإلنتقال إلى
مخيمات لالجئين مثل مخيم الوليد .من مجموع ما يق َّدر بحوالي  25,111فلسطيني كانوا في العراق قبل عام
 ،3112لم يبقى منهم سوى  05,111 - 00,111فقط .لقد َور َد ،بان هناك على األقل  4111شخص يعيشون
في َ 06مبنى سكني مك ّون من ثالثة طوابق في حي البلديات ببغداد .هناك  0111شخص يعيشون في أو قرب
الموصل في محافظة نينوى .هناك ما يقرب من  011فلسطيني يعيشون في البصرة ،وما ال يقل عن 7
عائالت باقية في مخيم الوليد 388.لقد َور َد ،وجود عدد قليل من األفراد يعيشون في السليمانية في المنطقة
389
الكوردية.
383

نفس المصدر؛ أنظر ايضا  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،مجموعة حقوق األقليات الدولية 8 ،تشرين الثاني،
.2100
384
أنظر  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 8 ،تشرين الثاني.2100 ،
385
انظر  " ، Tom Charlesالنكبة مستمرة :محنة الالجئين الفلسطينيين في العراق "،الجدلية  2شباط  ،2102متاح على الموقع:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4264/an-ongoing-nakba_the-plight-of-palestinian-refugee.
386
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لسنة .2101
387
ليلى أحمد" ،دعوة الالجئين الفلسطينيين للحصول على مساعدات"  :NSNBCكسر الحصار على مدونة الحقيقة  7حزيران،2102 ،متاح على:
http://nsnbc.wordpress.com/2012/07/12/palestinian-refugees-calling-for-help-2/.
388
مقابلة معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع ممثلي المجتمع الفلسطيني.2101 ،
389
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة
 :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html.
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األمنو
بعد عام  ،3112تم إستهداف الفلسطينيين من قبل قوات األمن ووزارة الداخلية ،وكذلك من قِبل ميليشيات
خارجة عن سلطة القضاء ،شيعية بصورة رئيسية .إن هذه المجموعات إستهدَفت الفلسطينيين باإلعتقال
واالحتجاز التعسفي ،التعذيب ،القتل ،التشويه ،و "االخفاء" .إن مجموعات حقوق االنسان تُشير إلى ان الكثير
390
فترضة للفلسطينيين في ظل نظام صدام حسين.
من هذا االضطهاد كان إنتقا ًما بسبب المعاملة التفضيلية ال ُم
َ
فقد وإلقتىن وإضطهتد وافئيسطاناان وبيميات واإلرالء وافقسىي وفيمستكن وافحكوما واافمستكن وافمميوك و
فيمواطنان ،وتدماى وافشىكت واافممتيكت وافئيسطانا  ،وتئجاىا واهجمت وبقذائف وافهتان وعيى واألحاتءو
افئيسطانا ،وافصلوأعدادوكباىةومنوافيمتلوافئيسطاناانومنوأعمتفهم.
لقد َور َد بأن الهجمات التي تَسته ِدف الفلسطينيين في العراق ال تزال تَح ُدث ،ولكن بتواتر أقل  .إن سنوات
التهديد وانعدام األمن قد خلقت مناخ من الخوف في صفوف الفلسطينيين الذين ال يزالون في البالد ،جنبًا إلى
جنب مع المخاوف من إستئناف العنف وسط تصاعد التوترات السياسية والطائفية 391.إن الفلسطينيين الذين
يعملون مع الوكاالت الدولية وجماعات حقوق االنسان يطلبون في كثير من األحيان اإلجتماع س ًرا من أجل
تجنب الظهور أمام الميليشيات أو قوات األمن ال ُمتنفِذين .فقدوافتدَوأفىادومنوافمجتمعوافئيسطانيوبأنهوكثا اوىاومتو
يتم وإستهداف وافمجميت وافسكنا وفي وحي وافبيديت وببغداد وبهجمت ومن ولقبل ولقوا واألمن ،وايواجه وافسكتنو
ضا بالقرب من مدينة الصدر معقل الشيعة
معتيقت ومتكىرة واإعتقتال وتيسئا  .إن حي البلديات يقع أي ً
ومو ِطن بعض الجماعات المتمردة .كذلك يتم إستهداف مدينة الصدر في كثير من األحيان من قبل المتمردين
392
ال ُّسنة ،مما يؤدي إلى مخاطر أمنية مش َّددة في المنطقة وفي المناطق المحيطة بها.
ضا الى إستمرار األزمة بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين في
لقد أشارت التقارير في أواخر عام  3103أي ً
السجون العراقية ،حيث تح َّمل الكثير منهم صنوف التعذيب ،واالعترافات القسرية ،واإلدانات رغم عدم كفاية
393
األ ِدلة.

390

انظر منظمة  ، Human Rights Watchأين المفر ،الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق01" ،أيلول  ،2112متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0706web.pdf
أنظر أيضا منظمة العفو الدولية" ،العراق :انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئين الفلسطينيين 0 "،تشرين األول MDE ،2110
 ،14/030/2007متاح على الموقع:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/030/2007/en/f9d6f3b2-d393-11dd-a3292f46302a8cc6/mde140302007en.pdf
391
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة
 :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html.
392
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة
 :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html.
393
ذكرت منظمة  Human Rights Watchأدلة متميزة عن إعترافات قسرية وتعذيب بين الفلسطينيين في السجون العراقية .أحد األشخاص
الذي أظهر تخوفا من التعذيب كان قد تم إعتقاله بسبب إبرازه هوية مزورة عند نقطة تفتيش في ذروة العنف الطائفي .تحت وطأة التعذيب ،اعترف
بالمشاركة في أنشطة إرهابية في شباط وآذار وتشرين األول  .2112وقد أنكر االعتراف أثناء المحاكمة ولكن تمت إدانته .اعترض المدعي العام
على إدانته على أساس عدم كفاية األدلة ،مشيرا إلى أنه ال يمكن للسجين المشاركة في أنشطة إرهابية مزعومة منذ أن تم اعتقاله منذ  29كانون
الثاني .2112 ،مع ذلك ،أيدت محكمة النقض الحكم .انظر منظمة " ، Human Rights Watchالعراق :حماية الفلسطينيين في السجون
العراقية" ،في  01كانون األول .2102
http://www.hrw.org/news/2012/12/13/iraq-protect-palestinians-iraqi-prisons
لمزيد من المعلومات حول هذه القضايا وغيرها.
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تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
الحظ في مكان آخر من التقرير ،يعاني الفلسطينيون في العراق من الوضع القانوني ال ُملتبِس،
كما هو ُم َ
التحديات الشاقة لتحديث وثائق الهوية واإلبقاء عليها ،التمييز في الحصول على الخدمات األساسية ،اإلسكان،
والتوظيف .وال يزال يتم إعتقالهم وإحتجازهم بصورة تعسفية ،ويتم بإنتظام مداهمة المجمعات السكنية في حي
البلديات ببغداد على أيدي الشرطة والجيش.
افحقوقوافساتسا
لم يُمنَح الفلسطينيون الحق في التصويت طالما لم يتم منحهم الحق في الجنسية .وعلى الرغم من ان المجتمع
الفلسطيني قد حافظ على كونه ممثالً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بغداد ،فقد تم منع محاوالت كسب التأييد
وباقي األنشطة السياسية نتيجة القيود المفروضة بحكم األمر الواقع على مجموع الحقوق الفلسطينية وبسبب
إشاعة جو من الخوف والترهيب .لقد ق َّدمت الحكومة العراقية دع ًما متفرقًا للفلسطينيين (مثل السكن لنحو
 311عائلة وتوزيع بعض المساعدات الغذائية في عام  ،)3101وإن الحكومة ال تزعم فعليًا تمثيل مصالح
الفلسطينيين في العراق.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
منذ عام  ،3112إنخفض مستوى الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية للفلسطينيين في العراق بدرجة
كبيرة .لقد تم في ظل نظام صدام حسين منح الفلسطينيين وثائق إقامة ووثائق سفر نافذة لمدة خمس سنوات،
رغم عدم منح الفلسطينيين أب ًدا صفة الالجئ رسميًا .من الناحية القانونية ،كان ال بد للفلسطينيين أن "يُعا َملوا
كمواطنين عراقيين في الحقوق والواجبات" باستثناء الحق في الجنسية العراقية 394.يتمتع الفلسطييون بحقوق
واسعة في ال ِعمالة ،اإلسكان المدعوم ،الرعاية الصحية ،والتعليم 395.بعد عام  ،3112وعلى الرغم من ان
القوانين ال تزال نافذة من الناحية الفنية ،فقد تغيرت حسبما َور َد معاملة الحكومة والمواطنين معهم .فقد وأار َودو
الاواإعتقت والاوتيسئواات.
فيسطاناونوبأنهوتموفصيهمومنوافيمل،وطىدهمومنومنتزفهم،وابأنهموااجهواوتماا اوزاومتواص و
لقد ور َد بأن غالبية الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأوردوا بأنهم يجدون صعوبة في الحصول على عمل في
الدوائر الحكومية والشركات الخاصة بسبب التمييز الحاصل .على الرغم من إن الفلسطينيين ما زالوا
يحصلون على التعليم ،فإن المضايقات والتهديدات األمنية المتواصلة كانت مصدر قلق .بالمثل ،يحصل
الفلسطينيون عمو ًما على الرعاية الصحية ،رغم ان تكلفة الرعاية الصحية واألدوية قد تكون ذات إشكالية.
396
لقد وردت بعض التقارير وجود تمييز أو مضايقة من قبل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
و
394

قرار مجلس قيادة الثورة رقم  212في  02أيلول .2110
395
مقابلة معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع ممثلي المجتمع الفلسطيني2101 ،؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث
مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة  :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز
 ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html.
396
مقابلة معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع ممثلي المجتمع الفلسطيني2101 ،؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث
مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة  :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز
 ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
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افحتف واإلنستنا
بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في حي البلديات ببغداد ،أوردت عائالت وجود إكتظاظ في السكن،
محدودية في فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة ،ومحدودية في الكهرباء .لق َد ور َد ،بأنه غالبًا ما تكون
هناك  4-2عائالت تسكن في شقة واحدة نظ ًرا لضيق الحالة المادية وعدم القدرة على التحرك بحرية في
جميع أنحاء بغداد .يُقدِّر أفراد المجتمع الفلسطيني وجود حوالي  4111شخص يعيشون في ُ 06مج َّمع لشقق
سكنية بدون إيجار ،مع عدة آالف آخرين يسكنون في المنطقة المحيطة بها .ال يمكن تأكيد األرقام في الوقت
الحاضر .من بين أولئك الذين ال يحصلون على إعانات اإليجار ،هناك نحو  311عائلة يتم دعمها من قِبَل
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين 397.إن
محدودية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب ،الكهرباء ،والخدمات األساسية األخرى هي مماثلة
لمناطق أخرى في بغداد وفي عموم البالد .لقد ورد بأن الفلسطينيين في الموصل في محافظة نينوى يواجهون
بصورة مماثلة إكتظاظًا ومحدودية في فرص الحصول على الخدمات.
بالنسبة للعائالت القليلة المتبقية في مخيم الوليد في محافظة االنبار ،تُعتبَر الحالة اإلنسانية هي األكثر إشكالية.
على الرغم من بقاء ما يُق َّدر بنحو  01 - 7عائالت في المخيم ،فإن أفراد المجتمع الفلسطيني أوردوا عدم
وجود الفرص تقريبًا للحصول على مياه الشرب النظيفة ،الرعاية الصحية ،التعليم ،والكهرباء .من أجل
الخدمات الخاصة بالصحة والمدارس ،يجب عليهم الذهاب إلى الرمادي أوالرطبة على الحدود مع األردن.
افنزاحوافداريي
على الرغم من نزوح العديد من الفلسطينيين في الداخل بعد عام  3112بسبب العنف ال ُمسته ِدف خالل ذروة
الصراع الطائفي ،فقد ور َد بأن العديد منهم قد إنتقل إلى األحياء الفلسطينية في بغداد والموصل حيث وكما
َور َد يواجهون إكتظاظًا ،مضايقة من قِبَل قوات األمن والميليشيات ،وتميي ًزا في العمل.
إن معاملة الفلسطينيين والمخاطر التي يواجهها مجتمعهم متشابهة ظاهريًا في المنطقة الكوردية ،في بغداد،
وفي الجنوب .إن وافمجتمع وافئيسطاني ومكشوف وفيغتي واهو ويواجه ومختط اوىا وأمنا ومن وجمتعت ومسيح و
بإمكتنهتوافوصولوإفىوأفىادوهذاوافمجتمعوفيوأيومكتنوفيوافيىاقوتقىيبات .نظ ًرا لهذا ،إن كثير من الفلسطينيين
الذين كانوا متمكنين من مغادرة البالد قد قاموا بذلك.
افشتت واافيتئدان
لقد سعى بعض الفلسطينيين الذين غادروا العراق الى العودة ،وخاصة بعد أن واجه العديد منهم اإلعتقال
واإلحتجاز لفترات طويلة بسبب ترك البالد من دون إذن أو بسبب إستخدام وثائق مزورة .بموجب القانون
الحالي ،يجب على الفلسطينيين الذين يغادرون العراق الحصول على موافقة مسبقة من قِبَل وزارة

397

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة
 :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
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الداخلية 398.إن عدم القيام بهذا األمر يعرضهم لعقوبة مصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من
قِبَل السلطات 399.خالل ذروة العنف الطائفي عندما تم إستهداف الفلسطينيين على أساس الخلفية ال ِعرقية
والسياسية والدينية ،واجه العديد منهم اإلعتقال التعسفي ،اإلحتجاز ،والضرب والتعذيب على أيدي قوات
400
األمن العراقية ،وكانوا غير قادرين على إتِّباع القنوات القانونية لمغادرة البالد.
إن الحواجز القانونية أمام العودة تشمل العقوبات الجنائية إلستخدام الوثائق المزورة أو السفر بدون وثائق
سفر سارية المفعول .يَفرض قانون الجوازات العراقية رقم  20لسنة  0444عقوبة السجن لمدة تتراوح بين
 05-5سنة ومصادرة األموال المنقولة وغير المنقولة على كل من يغادر أو يحاول مغادرة العراق من دون
جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول .يَفرض نفس القانون عقوبة السجن على أي شخص يتنقل عبر النقاط
الحدودية غير الرسمية .إن قانون العقوبات يَفرض ايضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى  05سنة على أي
شخص أُدين بإستخدام وثائق مزورة 401.لقد أشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى انو
"افيديدومنوافئيسطاناانوفاسوفديهموراتروسو وافيجوءوافىوإستخداموافوثتئقوافمزارةوفمغتدرةوافيىاق،ومنذو
402
أنوتموإغالقوحدادوافدالوافمجتارةوأمتمودرولوافئيسطاناانوافئترينومنوافبالد".
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
لقد تغيرت عملية تحديث وثائق الهوية ووثائق السفر منذ عام  .3112ورغم أن وثائق السفر ال تزال سارية
المفعول لمدة  5سنوات ،فقد ور َد بأنه يجب على الفلسطينيين أن يقوموا بتجديدها كل سنة.
من أجل تجديد وثائق سارية المفعول ،يتعين على الفلسطينيين تقديم وثيقة الهوية الخاصة بهم ،كتاب من
وزارة الهجرة تُثبِت بأن مقدم الطلب هو من موجة الجئين عام  ،0448كتاب من السفارة الفلسطينية في
العراق يُشير إلى أن مقدم الطلب ال يحمل جواز سفر فلسطيني ،وكتاب من مديرية شؤون الالجئين في وزارة
الداخلية 403.بعد ذلك يتم إرسال اسم مق ِّدم الطلب الى سلسلة من المديريات في جميع أنحاء العراق للتأكد من
عدم وجود أوامر أو غيرها من المسائل القانونية المتعلقة بالطلب .رسميًا ،تصل تكلفة هذه العملية الى حوالي
 2دوالرات وخمسين سنتًا .مع ذلك فقد ور َد ،بأن التكلفة الفعلية يمكن أن تصل إلى  311-011دوالر .إن هذه
العملية الجديدة والتكلفة التي من المحتمل أن تكون مرتفعة بالنسبة للفلسطينيين قد تضع بعض التحديات أمام
الحصول على الوثائق من داخل العراق.
398

قانون الالجئين السياسيين العراقي رقم  90لسنة  ،0700المادة  .00أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة
المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة  :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
 ،2102متاح على الموقع:
399
قانون الالجئين السياسيين العراقي رقم  90لسنة  ،0700المادة .02
400
انظر  Gabriela Wengertو " : Michelle Alfaroهل يمكن لالجئين الفلسطينيين في العراق الحصول على الحماية؟" مراجعة الهجرة
http://www.fmreview.org/palestine.
القسرية 22 ،آب  ،2112ص  ،20-07متاح على الموقع:
401
قانون العقوبات العراقي رقم  000لسنة  ،0727المادة  .272أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة
الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة  :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" تموز  ،2102متاح
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
على الموقع:
402
أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لسنة  :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق" ص ،00.تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
انظر أيضا  Gabriela Wengertو " : Michelle Alfaroهل يمكن لالجئين الفلسطينيين في العراق الحصول على الحماية؟" مراجعة
http://www.fmreview.org/palestine.
الهجرة القسرية 22 ،آب  ،2112ص  ،20-07متاح على الموقع:
403
مقابلة معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية .2101 ،
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منذ عام  3112وإلى عام  3117على األقل ،واجه األشخاص الفا ّرون من العراق حدو ًدا مغلقة أمام دخول
الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يسعون إلى مغادرة البالد .لقد إنتهى األمر بالنسبة للعديد من الالجئين الى أن
يكونوا عالقين في المناطق "المحرَّمة" على طول الحدود مع األردن وسوريا 404.نتيجة لذلك ،إضطر العديد
منهم الى إستخدام وثائق مزورة للدخول إلى الدول المجاورة بأمان.
حتف وافمىأةوافئيسطانا
إن الخوف من العنف ال ُمسته ِدف منذ عام  ،3112مرفقًا مع مستوى منخفض من المضايقات المستمرة ،قد منع
العديد من النساء الفلسطينيات من المشاركة في الحياة العامة .وفقًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،تواصل المرأة الفلسطينية اإلبالغ عن مخاوف أمنية في بغداد .هنالك نساء في حي البلديات الذي
يسكن فيه أغلبية الفلسطينيين أفادوا بأن وضعهن قد تدهور بسبب إزدياة النظرة المحافِظة في المنطقة .حسبما
ويواجهن الترهيب من قبل جماعات
َور َد ،تبدو بعض النسوة الفلسطينيات بأنهن ال يَمتَثِلن لألوامر الدينية
ِ
متطرفة خارجة عن سلطة القضاء  ،ال سيما فيما يتعلق بأزياء المالبس ،الحجاب ،وقواعد الفصل بين
405
الجنسين.

404

انظر أيضا  Gabriela Wengertو " : Michelle Alfaroهل يمكن لالجئين الفلسطينيين في العراق الحصول على الحماية؟" مراجعة
الهجرة القسرية 22 ،آب  ،2112ص  ،20-07متاح على الموقع:
http://www.fmreview.org/palestine.
405
أنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،تحديث مذكرة المساعدة الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة
 :2112إعتبارات حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق ،تموز  ،2102متاح على الموقع:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/500ebeea2.html
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افغجىو
 ال توجد أرقام دقيقة لعدد الغجر في العراق ،على الرغم من إن البعض يُق ِّدر عددهم بحوالي
 .61,111إنهم يعيشون في قرى معزولة وأحياء محيطة بالمدن الكبرى بما في ذلك بغداد ،الموصل،
البصرة ،وأماكن أخرى في جنوب العراق.
 حسبما َوردَ ،إن العديد من الغجر في العراق هم بحكم الواقع بدون جنسية أو يواجهون مخاطر إنعدام
ضا للخطر من بين جميع الفئات
الجنسية؛ إنهم من بين الفئات األكثر ضعفًا ،غير مرغوب فيهم ،وتعر ً
ال ُمهمشة في البالد .إنهم يواجهون الفقر المدقع ،اإلفتقار إلى التعليم والحصول على الخدمات
األساسية ،الطرد ،واإلستغالل.
 منذ عام  ،3112ازدادت حالة الغجر في العراق سو ًءا .إنهم يتعرضون لتهديدات ومضايقات وعنف
يواجهن مخاطر كبيرة من
من قِبَل المسؤولين ،المواطنين ،والميليشيات اإلسالمية .إن نساء الغجر
ِ
406
إعتداءات جنسية ومضايقات بسبب إستمرار اإلشتباه بأنهن عاهرات أو أدوات للمتعة الجنسية.
افخيئا
يُطلق على الغجر في العراق بصورة شائعة إسم الكاولية ،وهو مصطلح ازدرائي .إنوميظموافغجىوالويشاىانو
إفى وأنئسهم وعيى وهذا وافنحو ،وافكنهمويُشاىانوافىوهويتهموافشخصا وحسب وإنتمتئهم وافقبيي .إن الغجر خليط
من المسلمين السُّنة والشيعة ،يتح َّدث بعضهم لغتهم الخاصة ،المعروفة بأسم روتن  Ruttinأو الراتن ، Alratin
وهي مزيج من الللغة الفارسية ،الهندية ،التركية ،الكردية ،والعربية 407.يواجه الغجر إضطها ًدا وتميي ًزا
ُمسته ِدفًا على أساس الهوية ال ِعرقية ومعاييرها الثقافية واإلجتماعية المختلفة .إن الميليشيات الشيعية
صا جيش المهدي يَعتبِرون الغجر ذوي أخالق بغيضة وقد قاموا ِمرارًا بإستهداف غجر العراق منذ
وخصو ً
408
فترض .يواجه نساء وأطفال الغجر مخاطر كبيرة من
سقوط النظام بسبب سلوكهم الغير أخالقي ال ُم َ
اإلستغالل.
إنوافتماازوافتتريخيوضدومىاكزومجتمعوافغجىوهووعيىوإفتىاضوعملوأفىادوهذاوافمجتمعووفيومجتلوافجنس،و
موساقاان ،ورالقصان ،وابتع وفيمشىابت وافىاحا  .في ظل نظام صدام حسين ،تم منح الغجر الجنسية
العراقية وكانت هناك بعض الجهود من أجل إسكانهم في مواقع دائمية وحمايتهم من اإلضطهاد .مع ذلك ،فقد
كانت هذه ال ُمعاملة مشروطة بأن تقوم مجموعات الغجر بتوريد الدعارة والكحول والراقصات .قام النظام
بتقييد فرص العمل األخرى واالندماج الكامل في المجتمع العراقي .يعمل بعض الغجر كمزارعين وفي
مجاالت أخرى من النظام االقتصادي الغير رسمي ،وكذلك في صناعة المعادن 409.لم يكن يُس َمح للغجر
410
بالتملك في العراق ولم يتقلدوا مناصب ُعليا في الحكومة أو الجيش في ظل النظام السابق.
406

إقبال التميمي" ،الغجر في العراق مجتمع منسي" ،لندن مجلة التقدمي 02 ،أيلول ،2100 ،متاح على الموقع:
http://londonprogressivejournal.com/article/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community.
407
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص 040 .رقم . 007
408
سالم فرج" ،إن الغجر يُعتبرون منبوذين في العراق الجديد المتشدد في المحافظة "،وكالة فرانس برس 29 ،تشرين الثاني  ،2117متاح على
الموقع:
http://js.static.reliefweb.int/report/iraq/gypsies-seen-outcasts-new-ultra-conservative-iraq.
409
مقابالت مع معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في  2102و .2101أنظر أيضا إقبال التميمي" ،الغجر في العراق مجتمع منسي" ،لندن مجلة
التقدمي 02 ،ايلول ،2100 ،متاح على الموقع:
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بعد عام  ،3112أدى ظهور الجماعات األصولية واإلسالمية المتشددة الى أزمات إنسانية وأمنية متفاقمة
داخل المجتمع .لقد ارتفعت وتائر العنف ال ُمسته ِدف ،المضايقة ،االعتداء ،واالستغالل بشكل حاد ،مع تهجير
عدد من الغجر قس ًرا من مجتمعاتهم .فيوافولقتوافحتضى ،ومتوزالوافيديد ومن وافغجى ونتزحان وداريواات وايياشونو
عيىوأراضووبوضعوافادودانوافحصولوعيىوماتهوصتفح وفيشىب،وكهىبتء،ومأا ومالئم،ورعتي وصحا ،وموادو
غذائا وكتفا  ،تييام ،واردمت وأستسا وأرى  .كما قالتها إمرأة من الغجر" ،نحن نعيش مثل الكالب  ...تقول
السلطات’ :ال يحق لكم الحصول على أي شيء‘ وقاموا بنبذنا .عندما نذهب إلى المدينة لشراء الطعام،
411
يرفضوننا".
يواج ْهنَ مخاطر عالية من إعتداءات جنسية ومضايقات من قبل
لقد أفاد بعض أفراد المجتمع بأن نساء الغجر
ِ
القبائل المحلية الذين ال يزالون ينظرون إلى المرأة على انها أداة للمتعة الجنسية .يواجه الرجال الغجر التمييز
412
في العمل ،وال يبيع بعض أصحاب المحالت السلع للزبائن الغجر.
اليوم ،الغجر في العراق من بين أكثر الفئات ضعفًا ،األكثر غير مرغوب فيهم ،واألكثر تعرضًا للمخاطر من
بين جميع الفئات المهمشة في البالد .حسبما َوردَ ،ال يلتحق أعدادًا كبيرة من أطفال الغجر بالمدارس وغالبًا ما
يعملون في التسول.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
ال توجد بيانات دقيقة عن التركيبة السكانية للغجر في العراق .يُقدِّر بعض أفراد المجتمع وجود ما بين
 51,111الى  311,111من الغجر في البالد؛ وتقول بعض التقديرات األخرى بأن العدد نحو .61,111
قبل عام  ،3112يُق ِّدر بعض المراقبين وجود  01,111من الغجر في بغداد وخاصة في منطقة أبو غريب
على بعد  01كيلومترات إلى الغرب من العاصمة بغداد 414.لقد إستقر الغجر أيضًا في قرية الحديد قرب
بعقوبة 41 ،ميالً الى الشمال الشرقي من بغداد 415.يعيش عدة آالف آخرين في جنوب العراق ،ويعيش البعض
منهم في نينوى في الشمال.

413

http://londonprogressivejournal.com/article/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community.
410
أنظر  Chris Chapmanو  ،Preti Tanejiملجأ غير مؤكد ،العودة الخطرة :إقتالع األقليات في العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات،
2117 ،0
411
أنظر " ، Deepa Babingtonالفقر والخوف يسودان حياة الغجر في العراق" ،رويترز 2 ،كانون الثاني  ،2112متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
412
إقبال التميمي" ،الغجر في العراق مجتمع منسي" ،لندن مجلة التقدمي 02 ،ايلول ،2100 ،متاح على الموقع:
http://londonprogressivejournal.com/article/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community.
413
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص ،040.رقم  . 007نقال عن
 ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 22 ،تشرين الثاني ،2100 ،ص.21 ،7 .
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
إقبال التميمي" ،الغجر في العراق مجتمع منسي" ،لندن مجلة التقدمي 02 ،ايلول ،2100 ،متاح على الموقع:
http://londonprogressivejournal.com/article/view/845
أنظر المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لتقييم إحتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء
العراقيين ،ص ،72-71 .آب .2110
414
بحسب ما ورد فقد تم دعم هذه التسوية من قبل نظام صدام حسين كعقاب ضد قبيلة الزوبعي الذين يعيشون في المنطقة ،والتي لها عالقات سلبية
مع الدكتاتور .اإلمام الليثي"جهاد الغجر في العراق من أجل الحياة بعد سقوط صدام "،إسالم أون الين 2 ،آيار  ،2111متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
415
أنظر " ، Deepa Babingtonالفقر والخوف يسودان حياة الغجر في العراق" ،رويترز 2 ،كانون الثاني  ،2112متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
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خالل الصراع الطائفي واالضطهاد ال ُمسته ِدف بعد عام  ،3112عندما بدأت الميليشيات االسالمية بحملة من
المضايقات والتهديدات والعنف ضد الغجر ،ور َد فرار عدة آالف منهم من أحيائهم ،مع فرار أعداد كبيرة من
البالد .اليوم ،ال يزال القليل منهم باقين في مناطقهم األصلية بسبب ما يتردد عن تهديدات ومضايقات وضغوط
من الجماعات القبلية المحلية بسبب المغادرة.
في الجنوب ،يمكن العثور على ما يق َّدر من  00,111من الغجر في الديوانية في محافظة القادسية 416،مع
مجتمعات إضافية للغجر في العمارة في محافظة ميسان ،الناصرية في محافظة ذي قار ،وفي البصرة 417.إن
معظم هذه المستوطنات الخاصة بالغجر تفتقر إلى البنية التحتية المالئمة وتعيش العديد من العوائل دون مياه
صالة للشرب ،كهرباء ،مأوى مالئم ،حصول على رعاية صحية ،تعليم ،مواد غذائية كافية ،وغيرها من
اإلحتياجات.
األمن
ال يزال األمن مصدر قلق بالغ في أوساط مجتمع الغجر بالقرب من بغداد وفي جنوب العراق .إنواالستغاللو
افجنسيوفيومقتبلوافمأا واافمتلواغاىهتومنوافخدمت واألرى وهووأمىوشتئع،ورتص وبانوافنستء .لقد أفادت
إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الجنوب بأن إستغالل بعض عائالت الغجر يتم تنظيمه على شكل
مخططات المافيا .لقد تم تهديد الغجر في إحدى مناطق البصرة باإلخالء في مناسبات متعددة ،ومع ذلك فقد
أفرزَ ُمخطَّط االستغالل بعض النخب التي كانت حاف ًزا لمنع طرد مجتمع الغجر من المنطقة 418.كما َور َد،
419
يُس َمح للغجر بالعيش في العديد من الفنادق في أحياء البصرة في مقابل اإلنخراط في التسول والدعارة.
عت وإضطهت اوداو ُمستهدفات ومن ولقبل وجمتعت ومقتتي ورترج وعنوسيط وافقعتء وتنظُى وإفى ومجتمعو
يواجه وافغجىوأي ا
افغجىوعيىوانهومجتمعوبغاضوأراللقواات .لقد تم تدمير قرى بأكملها وتم تجريفها من قبل جماعات متشددة تسعى
الى طرد الغجر الى خارج البالد أو عزلهم بعي ًدا عن القرى والمراكز الحضرية 420.لقد ص َّرحت شخصية
دينية رفيعة المقام في الديوانية "إن اإلسالم يَعتبِرهم منحرفين  ...أنهم يمارسون البغاء ال ُمح َّرم في اإلسالم.
421
فمن الطبيعي أن يعتبرهم مجتمعنا أدنى منزلة ويُصر على أن يكونوا معزولين".
و
كذفك ومن وافمىجوح وأن ويؤدي وتشويه وافسمي وافى وإعتلق وتقديم وافحمتي وافكتفا ومن ولقبل ولقوا واألمن واإعتلق و
افمستااةوفيوافميتمي وفيومجتلوافمواطن واحقوقواإللقتم ،واافتيوتيملوعيىوإدام وباا وانيدامواألمن .إن عدم
وجود الوثائق يساهم في األسلوب الغير مستقر لحياة الغجر ،طالما كانت هذه الوثائق مطلوبة لإللتحاق
بالمدارس ،البحث عن عمل ثابت ،الحصول على الكهرباء ،الحصول على مياه اإلسالة ،والحصول على
416

أنظر " ، IRINالغجر يطلبون المزيد من الحقوق" 3 ،IRIN ،آذار  ،2119متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/iraq3rights.html.
417
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
418
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
419
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
420
سالم فرج" ،الغجر يُعتبرون منبوذين في العراق الجديد المتشدد في المحافظة "،وكالة فرانس برس 29 ،تشرين الثاني  ،2117متاح على:
http://js.static.reliefweb.int/report/iraq/gypsies-seen-outcasts-new-ultra-conservative-iraq.
أنظر " ، Deepa Babingtonالفقر والخوف يسودان حياة الغجر في العراق" ،رويترز 2 ،كانون الثاني  ،2112متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
أنظر أنتوني شديد" ،في مصير قرية الغجر ،صورة لمستقبل العراق "،واشنطن بوست 1 ،نيسان  ،2114متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
421
سالم فرج" ،الغجر يُعتبرون منبوذين في العراق الجديد المتشدد في المحافظة "،وكالة فرانس برس 29 ،تشرين الثاني  ،2117متاح على:
http://js.static.reliefweb.int/report/iraq/gypsies-seen-outcasts-new-ultra-conservative-iraq.

123

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

الرعاية الصحية المجانية للمواطنين العراقيين .إن سير عملية تقديم الطلب المر ِهقة وطلبات الرشاوى
المحظورة قد منعت العديد من الغجر من الحصول على الوثائق حتى عندما يكون آبائهم مواطنين كا ِملين .إن
ضا الى أن السلطات العراقية تُميِّز ضد
المعاملة المتباينة في الحصول على الوثائق داخل المجتمع يشير أي ً
أفراد المجتمع في بعض الحاالت.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
في ظل نظام صدام حسين ،وحسبما َوردَ ،تم منح الجنسية للغجر ،إسكانهم في مستوطنات دائمية ،وحمايتهم
من قِبل األجهزة األمنية من العنف ال ُمسته ِدف من قبل الجماعات اإلسالمية .مع ذلك ،وبالرغم من هذه الحماية
فإن فرصتهم في الحصول على عمل كانت محدودة وكانوا يعانون من التمييز االجتماعي والثقافي .بعد عام
 ،3112واجه الغجر إضطها ًدا ُمسته ِدفًا ،مضايقة ،وتمييز في ممارسة حقوقهم األساسية .إن العديد من الغجر
في العراق وحسبما َور َد عديمو الجنسية بحكم الواقع وحتى انهم ال يملكون وثائق الهوية األساسية .على هذا
النحو ،إن معظم الغجر وحسبما َور َد لديهم إمكانية محدودة في الحصول على الخدمات األساسية .إن معدالت
األمية بين الغجر عالية بشكل غير متجانس وتعيش العديد من العوائل في فقر من دون مأوى مالئم .يلتحق
بعض أطفال الغجر بالمدارس .لقد أور َد الغجر أيضًا تواصل التمييز في التوظيف ،وإستمرار إستهداف المرأة
422
بالتحرش الجنسي واالستغالل.
و
افحىي وافدينا
إن الغجر في العراق خليط من المسلمين ال ُّسنة والشيعة ،ولكن ممارساتهم الثقافية وإرتباطهم التاريخي بالعمل
في مجال الجنس ،الرقص ،الغناء ،قراءة الطالع ،والمشروبات الكحولية جعلهم أهدافًا للميليشيات اإلسالمية.
إن معظم اإلضطهاد والتمييز الذي يواجهونه الغجر في العراق يعود والى حد بعيد الى هويتهم ال ِعرقية
وإفتراض "الممارسات غير األخالقية" أكثر من أسباب تتعلق بالدين.
افحقوقوافساتسا
ال يواجه الغجر عوائق قانونية في سبيل ممارسة حقوقهم السياسية ،وقد أفاد أفراد من مجتمع الغجر بأنهم قد
أدلوا باصواتهم في اإلنتخابات الوطنية وإنتخابات المجالس المحلية منذ عام  ،3112رغم التحديات أمام
الوصول إلى مراكز االقتراع التي تقع على مسافات كبيرة من أماكن إستيطان الغجر 423.من الناحية العملية،
صنّاع القرار السياسي؛ لم يتقلّد أي شخص من الغجر منصب ُمنتخَب
يمتلك الغجر عالقات قليلة مباشرة مع ُ
في أي مستوى حكومي .حتى اآلن ،لم تقُم الحكومة الوطنية وال حكومة إقليم كردستان بصياغة خطة لتلبية
اإلحتياجات اإلنسانية للغجر ،وال لحمايتهم من المضايقة والعنف.
إن عدم وجود وثائق بين أفراد مجتمع الغجر يؤثر على قدرتهم على التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.
و
422
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124

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
إن الغجر ،مثل العراقيين السود في الجنوب ،لديهم معدالت عالية بشكل غير مالئم من األمية والفقر متوطنة
في مجتمعهم .ييتحق وافقيال ومن وأطئتل وافغجى وفي وافجنوب وبتفمدارس وايُذ َكى وبأن وافسبب وافىئاسي وهو وعدمو
اجود وافوثتئق 424.هناك عدد قليل من العائالت التي يصلها الكهرباء أو مياه اإلسالة ،حيث يتطلّب كالهما
شهادات الجنسية .إن الرعاية الصحية غالبًا ما تكون متاحة فقط عند دفع األجور نق ًدا .لقد ور َد بأن الوجبات
الغذائية هي أيضًا غير كافية ،حيث يُقتَصر على وجبة واحدة في اليوم .منذ عام  ،3112يعيش أغلب أفراد
425
مجتمع الغجر على أراضي حكومية بوضع اليد وهم يواجهون التهديد الدائم بالطرد.
إن لدى الغجر فرص عمل قليلة جدًا ،في كثير من األحيان نتيجة تشويه السمعة والتمييز ،فضالً عن عدم
وجود الوثائق .على الرغم من وجود عجز في المعروض من الوظائف بالنسبة لجميع العراقيين ،يبدو بأن
الغجر هم أقل إستخدا ًما في العمل وبشكل غير مالئم .عندما يتمكن الغجر من الحصول على عمل ،فغالبًا ما
يكون هذا العمل غير منتظَم ،مثل أعمال البناء المؤقتة .لقد لجأ العديد من الغجر إلى التسول في الشوارع .كما
يعمل البعض اآلخر منهم بين الحين واآلخر في الموسيقى أو الرقص .يقال بان بعض النساء قد إنخرطنَ في
426
الدعارة ،رغم التقارير التي تُشير إلى أن هذا الوضع قد يكون قسريًا في بعض الحاالت.
إنوأطئتلوافغجىوافموفودانوبدانوتسجالواالقي وافزااجوفد وافداف /افمحكم ويواجهونورطىوإنيداموافجنسا .
حتى بالنسبة لألطفال الذين يكون الوالد (الوالدين) قد تم تسجيلهم كمواطنين عراقيين تُشير التقارير إلى أن
المرأة الغجرية تجد صعوبة في تسجيل األطفال عندما يكون الوالد متوفى 427.إن كثي ًرا من األطفال يعملون
428
في التسول في المناطق الحضرية الرئيسية ،وبالتالي فهم عرضة لمزيد من اإليذاء واالستغالل.
إن هذه الحالة واإلعتماد على التسول وغيرها من األنشطة ال ِّسرية لتغطية نفقاتهم قد عرَّض العديد من افراد
مجتمع الغجر ،وبخاصة النساء واألطفال ،الى خطر اإلستغالل.
افوضعواإلنستني
الحظ في مكان آخر من التقرير ،إن الوضع المعيشي لمعظم أفراد مجتمع الغجر غير مستقر .إن
كما هو ُم َ
بعض مجتمعات الغجر تواجه تهدي ًدا شبه دائم بالطرد .والحظت وافمئوضا وافستما وفشؤانوافالجاانوافتتبي و
فألمموافمتحدةواجودوفقىومدلقعوبانوأفىادومجتمعوافغجى،الوسامتوفيوافجنوب .تقتصر الكثير من العائالت على
تناول وجبة واحدة في اليوم ،مما يجعل تناول الطعام غير كافي .إن فرص الحصول على المياه الصالحة
ضا محدودة ج ًدا .إن عائالت الغجر يعيشون في هياكل سكنية غير
للشرب أو مياه اإلسالة والكهربا هي أي ً
الئقة وغالبًا ما تكون مبنية من الطين أو من مواد أخرى عرضة لخطر الحرائق وغيرها من الكوارث .إن
ضا مشكلة متفاقمة بالنسبة لبعض
بعض المنازل مع َّرضة لخطر االنهيار أو ُمحاطة بالقمامة .إن المرض هو أي ً
424
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معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراقُ ،2101 ،تشير إلى أن أحد أسباب عدم إخالؤهم من منطقة الزبير
في البصرة ،على الرغم من محاوالت مجلس المدينة ،هو وجود مخطط الجريمة المنظمة الذي يسمح للغجر بالعيش في الفنادق المحلية في مقابل
التسول والجنس .وقد إستفاد من هذا المخطط العراقيون من غير الغجر وبحسب ما ورد فإن هذا المخطط قادر على منع اإلخالء حتى اآلن.
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أفراد مجتمع الغجر 429.على الرغم من ان الرعاية الصحية عادة ما تكون مجانية للمواطنين العراقيين ،فانه
بالنسبة لمعظم الغجر ،ال تتوفر الرعاية األساسية إال عند دفع التكاليف نق ًدا.
افنزاحوافداريي
بعد عام  ،3112تم طرد العديد من الغجر من منازلهم من قبل ميليشيات خارجة عن سلطة القضاء أو
مجموعات أخرى .لقد تم تدمير قرى بأكملها ،وتم إستهداف األفراد بعمليات إعدام خارج سلطة القضاء.
لقد إستَقر الغجر ،في ظل نظام صدام حسين ،في المناطق المحيطة ببغداد وفي داخل أو حول مراكز حضرية
أخرى .مع ذلك ،وبعد سقوط النظام إستهدفت العصابات المسلحة على وجه التحديد مستوطنات الغجر .لقد تم
تدمير مجتمعات الغجر في الكمالية شرق بغداد ،في أبو غريب 430،وفي أماكن أخرى في منطقة الوسط .كما
تم إستهداف وتدمير مجتمعات الغجر في الجنوب .لقد تم الهجوم على الكاولية قرب الديوانية بواسطة قذائف
الهاون والقذائف الصاروخية ،ومن ثم تم تجريف المنطقة 431.لقد واجه سكان منطقة حديد قرب بعقوبة شمال
شرق بغداد تهديدات من أجل النزوح 432.لقد أشارت التقارير في هذا الوقت إلى إنه تم إستهداف مجتمعات
الغجر لعالقتهم بالدعارة ،المشروبات الكحولية ،وغيرها من األنشطة التي يعتبرها المحافِظون وخاصة جيش
المهدي غير إسالمية .يواجه مجتمع الغجر اليوم تشويهًا متواصالً للسمعة نظرًا ل ُشبهَة وجود الرذائل.
433

لقد َور َد ،بأن العديد من أفراد مجتمع الغجر قد فرّوا إلى أحياء في البصرة ،كربالء ،النجف ،والحلة.
وإنتقلت مجموعات أخرى الى مخيمات مؤقتة خارج بغداد وفي الجنوب .تعيش الكثير من العائالت اآلن على
اراض حكومية أخذوها بوضع اليد ويواجهون تهديدات متواصلة بالطرد.
افشتت واافيتئدان
إن المراقبين الدوليين لديهم معلومات قليلة عن هروب الغجر الى خارج العراق بعد عام  ،3112ومع ذلك
فمن المرجح أن تكون بعض العائالت قد فرّت من العنف إلى الدول المجاورة .إن تشويه السمعة ضد الغجر
ضا في البلدان المحيطة بالعراق.
منتشر أي ً
و
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أنظر " ،Yasunori Kawakamiالغجر العراقيين بعد سقوط نظام صدام حسين"،مجلة كوري مركز أبحاث دوم ،2119 )2( 2 ،متاح على:
;http://www.domresearchcenter.com/resources/links/kawakami22.html
أنظر ايضا اإلمام الليثي"جهاد الغجر في العراق من أجل الحياة بعد سقوط صدام "،إسالم أون الين ،متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
431
أنظر أنتوني شديد" ،في مصير قرية الغجر ،صورة لمستقبل العراق "،واشنطن بوست 1 ،نيسان  ،2114متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
432
أنظر " ، Deepa Babingtonالفقر والخوف يسود حياة الغجر في العراق" ،رويترز 2 ،كانون الثاني  ،2112متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
433
أنظر أنتوني شديد" ،في مصير قرية الغجر ،صورة لمستقبل العراق "،واشنطن بوست 1 ،نيسان  ،2114متاح على الموقع:
http://www.domresearchcenter.com/news/iraq/index.html.
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لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
برز تحديات بالنسبة ألفراد مجتمع الغجر ،رغم التقارير المش َّوشة القادمة من داخل
إن عدم وجود الوثائق يُ ِ
ُ
المجتمع حول نسبة من ال يحملون الوثائق .هناك القليل من األدلة التي تثبِت بأن الغجر يواجهون بحكم القانون
إقصا ًءا بشأن الجنسية أو بشأن أشكال أخرى من التسجيل .مع ذلك ،تُشير التقارير إلى وجود عوائق قائمة
بحكم الواقع أمام حصول بعض أفراد مجتمع الغجر على الوثائق ،بما في ذلك وثائق الجنسية .إن المشاكل
الرئيسية أمام الحصول على الوثائق ،وكما َوردَ ،تشمل التكاليف العالية من حيث الرشاوى ،الفترة الزمنية،
434
المراجعات ،وكذلك تشويه السمعة والتمييز من جانب السلطات العراقية.
تُشير التقارير الواردة الى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الى تباين في معاملة الغجر في
عمليات طلب الحصول على الوثائق .في إحدى الحاالت ،عانى شقيقين ألبوين يمتلكان الجنسية العراقية من
نتائج متباينة عند محاولة تسجيل أنفسهم وتسجيل أبنائهم .لقد تم تزويد أحد األشقاء بالوثائق كاملة (بما في ذلك
شهادة الوالدة ،هوية األحوال المدنية ،شهادة الجنسية ،وبطاقة السكن) ،وكذلك أوالده .لم يحصل الشقيق
اآلخر وأوالده على أي شكل من أشكال الوثائق على الرغم من ِذكر  02محاولة للتسجيل 435.كما َور َد ،فانه
في كل محاولة ُمكرَّرة للتسجيل ،يَطلب فيها المسؤولون إثباتات إضافية (مثل تأييد السكن) وعند تقديم هذا
اإلثبات ،يطلبون الرشاوى (المحظورة) من أجل المضي في عملية الطلب .لقد أشارت عائالت أخرى الى
أنهم لم يتمكنوا أيضًا من تسجيل أطفالهم لدى السلطات على الرغم من حقيقة أن الوالد (المتوفى حاليًا) كان
436
مواطنًا عراقيًا يحمل وثائق سارية المفعول.
لقد َور َد ،بأن من بين الغجر الذين يملكون شهادات جنسية ،تنصّ الوثائق مرتين على "إستثنا ًءا من نطاق
قانون الجنسية العراقي 437"،ومع ذلك فإن هذه الوثائق مقبولة إلى حد كبير من قِبَل السلطات.
ما عدا مشاكل تشويه السمعة أو التمييز الموجودَين بحكم الواقع في التسجيل ،فإن الوقت ،النقل ،واألموال
المطلوبة في إطار عملية تقديم الطلب تمنع أيضًا العديد من العائالت من التسجيل .أوالً ،يجب الحصول على
تأييد السكن من المختار (رئيس القرية ،المدينة ،أو الحكومة المحلية) ،ثم يجب تقديم الطلب الى مديرية
األحوال المدنية في المحافظة ،والتي تقوم بدورها الحقًا بإحالة ُمقدِّم الطلب الى دائرتها في بغداد .يحتاج مقدم
الطلب أيضً ُّا الى المثول شخصيًا .مما ال شك فيه بأن هذه الرحلة متع ِّذرة التنفيذ للعديد من الغجر .يمكن أن
تكون هناك أيضًا حاجة لرسوم باهضة محظورة (رشاوى في كثير من األحيان) إضافة إلى تكاليف السفر.
باإلضافة إلى ذلك ،ففي مجال السعي للحصول على الوثائق ،يجب أن يكون الوالدان قد تم تسجيلهما في
المحافظة التي يُقدِّم فيها الشخص طلبه/طلبها .أما إذا لم يكن قد تم تسجيل الوالدين في هذه المحافظة  ،يمكن
الشروع في التَحقق من "األصول العراقية" لمقدِّم الطلب من بغداد .من أجل جعل موقف طفل ما قانونيًا،
يجب العودة وتتبُّع جميع الخطوات اإلدارية التي تم تجنُّبها .هذا يعني بأنه يجب أن يكون عقد الزواج بالنسبة
لآلباء الذين قد توفوا ُمس َّجالً قبل أن يحصل األطفال على شهادات الوالدة والحقًا بطاقات األحوال المدنية أو
438
شهادات الجنسية.
434

معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
435
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
436
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
437
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
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حتف وافمىأةوافغجىي
مختطى وكباىة ومن وافينف وافقتئم وعيى وأستس ونوع وافجنس ،وافمعتيق  ،وااإلستغالل.
َو
إنونستء وافغجى ويواجهون و
يتعرض نساء الغجر لخطر خاص ألن مجتمعهم ال يزال يواجه تشويه السمعة الشديد المرتبط بحقيقة أنهم
مرتبطين تاريخيًا بالدعارة .قام النساء الغجر بإبالغ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
والمنظمات غير الحكومية العراقية المحلية عن قدوم رجال من المناطق المجاورة لمستوطناتهم بإنتظام من
439
أجل إيذاء النساء واألطفال.
ضا بأن نساء الغجر مع َّرضون لخطر القتل
لقد الحظت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أي ً
خارج نطاق القضاء من قبل الميليشيات المتعصبة إذا شو ِهدن بصورة مباشرة يُمارسن الدعارة .كما هو
الحظ في مكان آخر من التقرير ،هناك على األقل مجموعة واحدة للغجر في البصرة تم إجبار أفرادها من
ُم َ
قبل مجموعة إجرامية منظمة على مقايضة العمل في مجال الجنس والتسول بالحصول على مأوى آمن في
440
الفنادق المحلية المجاورة.
إن التمييز وتشويه السمعة بالنسبة لمجتمع الغجر قد يؤدي أيضًا الى تنازالت من أجل الحماية من قبل
ضا أن يُسهم في خطر إنعدام الجنسية
الشرطة ،خاصة بالنسبة للنساء ال ُمتهمات بالسلوك الفاجر ،ويمكن أي ً
وإستغالل األطفال.

439
440

معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،
معلومات مشتركة عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العراق.2101 ،

128

األقليات والفئات الضعيفة األخرى في العراق:
اإلطار القانونيَ ،م ْنح الوثائق ،وحقوق اإلنسان

معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

افشبك
 يبلغ عدد أفراد مجتمع الشبك  411,111شخص يعيشون بصورة أساسية في منطقة سهل نينوى على
441
مساحة كبيرة من األراضي الواقعة بين نهري دجلة والخازر ،وبالقرب من الموصل.
 إن أغلبية الشبك هم من المسلمين الشيعة مع ما يقرب من ٪41-21من المسلمين ال ُّسنة ،ومع ذلك
442
تنظر اليهم بعض الميليشيات اإلسالمية على انهم كفا ًرا ويتم إستهدافهم لكونهم غير مسلمين.
 لقد أفاد مجتمع الشبك وجود ضغوط من أجل تحديد هويتهم بانهم كورد ،ويُعانون من االضطهاد
ال ُمسته ِدف من قِبَل الكورد والعرب على حد سواء ألنهم وقعوا في صراع أوسع نطاق وذلك حول
ملكية األراضي المتنازع عليها في نينوى.
افخيئا
إن قادة مجتمع الشبك يقدِّرون أعداد مجتمع الشبك بنحو  411,111شخص .لقد عاش المواطنون الشبك في
منطقة سهل نينوى في شمال العراق منذ القرن السادس عشر على األقل ،وتوطّدوا في حوالي  73قرية
ضا في الجانب الشرقي من الموصل ،مركز
متناثرة بين نهري دجلة والخازر .تعيش بعض عائالت الشبك أي ً
محافظة نينوى ،لكن معظم العائالت الموجودة في الموصل كانت قد نزحت داخليًا بسبب أعمال العنف
ال ُمسته ِدف بعد عام  .3112إن ما يقرب من  ٪71-61من الشبك هم من المسلمين الشيعة ،والباقي هم من
ال ُّسنة.
ضا لغتهم
إن الشبك متميزون ثقافيًا عن كل من الكورد والعرب ولهم عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم .للشبك أي ً
الخاصة بهم وهي اللغة ،الشبكية ،التي تُعتبَر خليط من اللغات الفارسية ،العربية ،الكوردية ،والتركية .لقد افا َد
أفراد من المجتمع بأن الضغط المستمر من قِبَل السلطات الكوردية من أجل إستيعابهم ككورد ،مقترنًا مع
حقيقة أن اللغة الشبكية ال يتم تدريسها في المدارس ،يُعرِّض اللغة الى خطر اإلنقراض 443.لقد تم اإلعتراف
444
كمكون عراقي منذ عام .0453
بالشبك
ِّ
و

441

أنظر الدكتور حنين القدو" ،النزاعات بين الكورد والشبك "،مسيحيوا العراق 22 ،آب  ،2119متاح على الموقع:
http://www.christiansofiraq.com/Shabak8265.html
عادل كمال" ،الشبك يبحثون عن الهوية "،نقاش ،في  2تشرين األول  ،2112متاح على الموقع:
http://www.niqash.org/articles/?id=2219
وزارة الخارجية األمريكية" ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية  ،"2112متاح على الموقع:
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108483.htm
هيومن رايتس ووتش " ، Human Rights Watchعلى أرضية هشة 1 "،تشرين الثاني  ،2117متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1109web.pdf
442
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص11.
443
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك.2102 ،
444
أنظر اخبار الشبك " ،Shabak Newsمن هم المواطنين الشبك؟" متاح على الموقع:
http://www.shabaknews.com/who%20are%20the%20shabak/index.html
أنظر أيضا الدكتور حنين القدو" ،النزاعات بين الكورد والشبك "،مسيحيوا العراق 22 ،آب  ،2119متاح على الموقع:
http://www.christiansofiraq.com/Shabak8265.html
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منذوعتمو،3112ولقتموبيضوأفىادومجتمع الشبكوبتإلبالغوعنواجودوضغطومنولقووبَلوافسيطت وافكوردي ومنوأجلو
تأياد وافمطتفبت وافكوردي واإللقياما وفي وسهل ونانو  445.نتيجة لذلك ،قام الشبك باإلبالغ عن ُّ
تدخالت في
حقوق التصويت ،التع ّدي على األراضي واإلستيالء عليها ،إشتراط توفير الخدمات الى مجتمعات الشبك
بدعمهم للتوسع الكوردي ،أُجبِروا على تحديد هويتهم على انهم كورد ،و ُمنعوا من تشكيل قوة شرطة محلية
446
لألقليات .قامت السلطات مؤخرا بتشكيل قوة شرطة محلية لألقليات إستجابة لمطالب زيادة الحماية.
لقد ذكر نشطاء حقوق إنسان شبك أيضًا وجود ضغوط من قِبَل العرب وقوات الحكومة المركزية بشأن
الصراع األوسع نطاقًا حول ملكية األراضي المتنازع عليها في نينوى .لقد واجه بعض أفراد الشبك محاوالت
إغتيال لمعارضتهم السياسية ،وال سيما معارضتهم للسلطات الكوردية 447.لقد أدى هذا العنف والنزوح
الداخلي القسري أيضًا الى أن تقع مجتمعات الشبك والمسيحيين في صراع في بعض مناطق نينوى حيث
تتنافس المجموعات على األراضي والموارد.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
وفقًا للتعداد السكاني لسنة  ،0477بلغ عدد الشبك  81,111شخص .مع ذلك ،فإن قادة المجتمع يُقدِّرون عددهم
بحوالي  448.411,111يُقدِّر بعض المراقبين الدوليين عدد الشبك بحوالي  511,111 -311,111شخص.
إن النزوح الداخلي القسري والتطهير ال ِعرقي في ظل نظام صدام حسين ،وكذلك الهجرة قبل وبعد عام
 ،3112قد جعل من الصعب تأكيد التقديرات الخاصة بعدد السكان.

449

يعيش معظم الشبك في  73قرية متناثرة على رقعة من األرض بين نهري دجلة والخازر .لقد عاش العديد من
ضا في الموصل قبل عام  ،3112وخاصة في أحياء القدس ،الكرامة ،العطشانة ،حي سومر
عائالت الشبك أي ً
والنبى يونس 450.إن العديد من العائالت التي تعيش في منطقة الموصل كانت قد نزحت داخليًا منذ عام
 445لقد ذكر قادة مجتمع الشبك بأنه "في محاولة للسيطرة على المناطق المتنازع عليها ،أنشأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم
مؤيد للحزب الديمقراطي الكوردستاني بين مجتمع الشبك والمجتمع المسيحي على حد سواء؛ مثل مركز ماخو والهيئة اإلستشلرية
للشبك ،للترويج لفكرة أن الشبك هم جماعة خارج القومية الكوردية .بدأت وسائل اإلعالم الكوردية حملة من عملية التكريد من خالل
إعادة ابتكار اسم جديد للشبك بدعوتهم شبك كورد .وفقا لذلك نفى الشبك أن يكون قد تمت اإلشارة اليهم أو اإلعتراف بهم في الدستور
العراقي .لقد وقع المجتمع االيزيدي أيضا تحت ضغط كبير من حكومة إقليم كوردستان من خالل فرض الهوية الكوردية عليهم.
http://www.alshabak.net/htm/news/Alqado2.htm
446
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك في 2102 ،2100؛ اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية ،التقرير
السنوي للجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية ،آذار  ،2102ص ،72 .متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf.
447
المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRلسنة  ،2102ص.12.
448
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك2102 ،؛ انظر أيضا عادل كمال" ،الشبك يبحثون عن الهوية "،في 2
http://www.niqash.org/articles/?id=2219
تشرين األول  Niqash ،2112متاح على الموقع:
الدكتور حنين القدو" ،النزاعات بين الكورد والشبك "،مسيحيوا العراق 22 ،آب  ،2119متاح على الموقع:
http://www.christiansofiraq.com/Shabak8265.html
449
تقديرات منظمة هيومن رايتس ووتش هناك ما بين  011,111 -211,111من الشبك في العراق .أنظر " :Human Rights Watchعلى
مفترق طرق" ،شباط  ،2166ص ،26 .متاح على الموقع:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
450
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك2102 ،؛ انظر أيضا عادل كمال" ،الشبك يبحثون عن الهوية "،في 2
تشرين األول  Niqash ،2112متاح على الموقع:
http://www.niqash.org/articles/?id=2219
الدكتور حنين القدو" ،النزاعات بين الكورد والشبك "،مسيحيوا العراق 22 ،آب  ،2119متاح على الموقع:
http://www.christiansofiraq.com/Shabak8265.html
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 5111( 3112حسب بعض التقديرات) 451ويَذكر معظمهم بأن مركز المدينة ال يزال خطرًا على أفراد
مجتمع الشبك .لق َد ور َد بأن ما يصل الى  411,111من الشبك يعيشون في مدن نمرود ،قرقوش ،برطلة،
ضا في قضاء الحمدانية وما حولها.
بعشيقة ،وتلكيف .يعيش عدد كبير من الشبك أي ً
األمنو
ما زال األمن مصدر قلق خطير بالنسبة لمجتمع الشبك حيث ما زالوا مسته َدفين من قِبل ال ُمتش ِّددين ال ُمسلّحين
والعصابات اإلجرامية .كما أور َد بعض أفراد المجتمع أيضًا وجود مضايقات متواصلة ،إعتقاالت وإحتجازات
تعسفية ،ترهيب ،وفي بعض الحاالت عنف على أيدي قوات األمن التابعة لألسايش والبيشمركة الكوردية .إن
الضغط والترهيب من قبل السلطات الكوردية وكما ور َد هو جزء من حملة أوسع نطاقًا من أجل الضغط على
الشبك لتحديد هويتهم على انهم كورد وإلى بَسط سلطة الكورد على األراضي المتنازع عليها في
نينوى452بصورة أوسع ،حيث تتسابق السلطتان العربية والكوردية على حد سواء على هوية الشبك
ظَ وافيديد ومن وافشبك وبأنوافصىاعت وافجتري وبان وسيطتيوافحكوم وافكوردي واافحكوم و
وأراضيهم453.فقدوالح و
لقدوأُضائتوإفىوافوضعواألمنيوافغاىومستقىواافشيوروبتفخوف .لقد
افمىكزي وبشأنوافساطىةوعيىوسهلونانو و و
المتداخلة في نينوى لم تترك لهم أية حماية من
ذكر الشبك المعارضون للقوى السياسية الكوردية بأن السلطات
َ
ِ
454
ذكر أحد أفراد المجتمع بأن "جميع المشاكل والصعوبات ال تزال موجودة،
المضايقة واإلعتقال .لقد
َ
455
صا الخوف من المجهول".
خصو ً
بين السنوات  3112و  ،3100تم قتل أكثر من  0311شخص من الشبك في هجمات مسلحة 456.إن الشبك
الشيعة يواجهون تهديدات أمنية من الجماعات المسلحة ال ُّسنية ،ومع ذلك فقد ور َد بأن الترهيب من قِبَل قوات
االمن الكوردية يحصل أيضًا 457.لقد ص َّرح مسؤولون في كوردستان بأن الزيادة في الهجمات ضد الشبك في
458
عام  3103جاءت من تنظيم القاعدة ومن بقايا حزب البعث.

451

أنظر خدر خالت" ،تنظيم القاعدة وحزب البعث وراء زيادة الهجمات على الشبك ،يقول المسؤولون" أخبار  00 ، AKآذار  ،2102متاح على:
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/
452
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان2102،؛ انظر أيضا  ، Reidar Visserرد فعل الشبك على موضوع فظائع خزنة تبة ،تحليل
العراق والخليج  01 ،آب  2117متاح على الموقع:
https://gulfanalysis.wordpress.com/2009/08/10/the-shabak-react-to-the-atrocities-of-khazna-tepe/
وفق  ، Reidar Visserإن السلطات الكردية اشتركت في "استراتيجية واعية" بتصنيف الشبك على انهم "كورد" من أجل "تأكيد السيطرة على
الشبك (الذين يقطنون سلسلة من القرى يعتبرها الكورد أجزاء" متنازع عليها" من محافظة نينوى) ،جزئيا عن طريق استيعابهم وجزئيا من خالل
محاولة استمالة قادتهم ".الحظ  Reidar Visserأيضا أن بعض زعماء المسيحيين اآلشوريين حاولوا فرض فكرتهم على الشبك بخصوص
السعي إلقامة فيدرالية " منطقة لالقليات" في مناطق سهل نينوى على الشبك .المبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص ،090.رقم .200
453
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.11.
454
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك2102 ،؛ انظر أيضا  ، Reidar Visserرد فعل الشبك على موضوع
فظائع خزنة تبة ،تحليل العراق والخليج  01 ،آب  2117متاح على الموقع:
https://gulfanalysis.wordpress.com/2009/08/10/the-shabak-react-to-the-atrocities-of-khazna-tepe/
455
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أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012،UNCHRص ،11.أنظر أيضا ص ،091
رقم  217لالطالع على قائمة مفصلة بالهجمات ضد الشبك من كانون الثاني حتى آذار .2102
458
أنظر خدر خالت" ،تنظيم القاعدة وحزب البعث وراء زيادة الهجمات على الشبك ،يقول المسؤولون" أخبار  00 ، AKآذار  ،2102متاح على:
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/
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رالل ومدة و 00ويو اومت ومن وشهىوتشىينواألال و 3103واحده ،وتمولقتل وثمتنا وأشختص وعيى واأللقل ومن وافشبك وفيو
صت وآرىين وبجىاح .خالل هذه
جىائم ولقتل و ُمستهدف  ،واتئجاىا وارطف؛ واأُصاب ومت وال ويقل وعن و 00وشخ ا
الفترة ،ور َد بأن هناك  00عائلة كانت قد نزحت من حي سومر في الموصل بسبب التهديدات والعنف
ال ُمسته ِدف وقد إضطر  31طالبًا من الشبك الى التوقف عن الحضور الى جامعة الموصل بسبب التهديدات
والتخويف 459.لقد دعى إسالميون ُّسنة مرا ًرا وتكرا ًرا الى قتل الشبك بإعتبارهم 'غير مؤمنين' أو إلنتمائهم
460
للواليات المتحدة أو إليران.
في يوم  07كانون األول  ،3103إنفجرت سيارة مفخخة في قرية الموفقية حيث يوجد فيها عدد كبير من
الشبك ال ُمهجّرين الذين إنتقلوا اليها من مدينة الموصل .لقد تم اإلبالغ عن مقتل سبعة أشخاص من الشبك
واُصيب  05آخرون بجروح 461.لقد كان هذا الحادث مماثالً لحادث تفجير سيارة في كانون الثاني عام 3103
462
قرب ناحية برطلة حيث يُخيِّم هناك الكثير من الشبك المه َّجرين.
في اآلونة األخيرة ،وافقت الحكومة المركزية على إنشاء قوة أمنية مك ّونة من مجندين شبك لحماية المواطنين
الشبك حول قضاء الحمدانية .لقد واجه هذا العمل إنتقادات قوية من قِبَل محافظ نينوى ومن بعض المجموعات
المسيحية وكذلك من بعض السلطات الكوردية .لقد أجاب بعض قادة مجتمع الشبك بأنه ينبغي أن يكون لهم
الحق في نفس الحمايات الممنوحة لبعض المجموعات المسيحية وغيرهم في المنطقة من الذين شكلوا قوات
463
حماية طائفية إلى حد كبير.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
فقدو َوذكى وأفىاد ومن ومجتمع افشبك واجودوتخويف ومتواصل ومن ولقووبَل وافجمتعت وافمسيح  ،وافي وبيض وافحتال ،و
منولقبَلوافسيطت وافكوردي  .لقد افا َد بعض الشبك بأنهم يخشون من اإلنخراط علنًا في الممارسات الثقافية أو
459

أخبار الشبك " ، Shabak Newsتشرين الدامي للمواطنين الشبك  2 "،تشرين الثاني  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shabaknews.com/index.html
قوائم بالهجمات الموجهة ضد الشبك في تشرين األول  .2102وهي تشمل :مقتل الشرطي علي إبراهيم خليل بواسطة عبوة ناسفة في كوجيالي
في  00تشرين األول؛ اختطاف وقتل أحمد حسن توفيق في قرية كابرلي يوم  02تشرين األول؛ إغتيال عباس فاضل محمد وزوجته في انفجار
قنبلة مثبتة في سيارتهم في الموصل يوم  09تشرين األول؛ األضرار بالممتلكات نتيجة عبوة ناسفة كبيرة إستهدفت ثالثة أشخاص من الشبك في
الموصل يوم  20تشرين األول؛ وتسعة حوادث أخرى ،بما في ذلك تهجير  00عائلة وتهديدات ضد  21طالبا من جامعة الموصل.
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461

أخبار الشبك " ، Shabak Newsانفجار سيارة ملغومة في قرية للشبك" 00 ،كانون األول  ،2102متاح على الموقع:
http://www.shabaknews.com/index.html
462
قناة الجزيرة " ،سيارة مفخخة تستهدف أقلية في شمال العراق 00 "،كانون الثاني  ،2102متاح على الموقع:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/20121168132561309.html
سالم فرج" ،إنفجار سيارات ملغومة في العراق مقتل  "02وكالة فرانس برس 02 ،كانون الثاني  ،2102متاح على الموقع:
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iokmH7Xvdv0y5IpjxOIoLh8olErg?docId=CNG.
98fda0c9f4e98a2e545deefc57b26479.2a1
463

عبد هللا سالم"،هل األكراد الشبك افواج موت؟ ميليشيا جديدة تسبب الصراع في محافظة نينوى في العراق 2، Kurd Net"،تشرين األول
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/10/kurdsiniraq182.htm
 ،2102متاح على الموقع:
أخبار الشبك " ، Shabak Newsمحافظ نينوى أثيل النجيفي  ...تعليقات طائفية تسبب القتل 4 "،تشرين الثاني  ، 2102متاح على الموقع:
http://www.shabaknews.com/
أخبار شفق  " ، Shafaq Newsتدريب  911من رجال الشرطة الشبك لحماية مناطقهم 09 "،شباط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/5169-500-shabak-policemen-are-training-to-protect-their-areas.html
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ذكر الكثيرون بأن الحصول على التعليم وخاصة بالنسبة للنساء ،يبقى تحديًا .إن الحصول على
اإلجتماعيةَ .
ضا ذو إشكالية.
مياه الشرب ،الكهرباء ،السكن الالئق ،ال ِعمالة ،الرعاية الصحية ،والخدمات األخرى هو أي ً
تبقى اإلنتهاكات ال ُممنهَجة والتمييز الذي تمارسه السلطات الكوردية من أجل تأييد المطالبات اإلقليمية
الكوردية مشكلة وتؤثر على مجموعة من حقوق اإلنسان الخاصة بمجتمع الشبك.
و
و
افحىي وافدينا
إن ما يقرب من  ٪71-61من الشبك هم من المسلمين الشيعة ،في حين ان  ٪21-31هم من ال ُّسنة .لقد أفا َد
أفراد من المجتمع بأن كال الفرقتين تُفضِّالن ممارسة الطقوس الدينية داخل مجتمعاتهم الصغيرة وليس في
المراكز الحضرية ،وخاصة في الموصل ،خوفًا من العنف 464.بحسب ما ورد ،يواجه الشبك الشيعة تهديدات
أمنية من قِبَل الجماعات المسلحة ال ُّسنية ،وتَعتبر بعض هذه الجماعات بأن الشبك ' كفار' ألنهم يُشيعون شكالً
465
مختلفًا عن اإلسالم ولهم جذور ثقافية ،لغوية ،وعرقية فريدة من نوعها.
افحقوقوافساتسا
ضا في
يَمتلك الشبك مقع ًدا واح ًدا في البرلمان الوطني بموجب الكوتا الخاصة باألقليات .إن لهم الحق أي ً
الحصول على مقعد واحد في مجلس المحافظة عن محافظة نينوى .لقد قام الشبك باإلنتخاب بموجب نظام
الكوتا في االنتخابات الوطنية والمحلية على حد سواء .مع ذلك ،وفقًا ألفراد من مجتمع الشبك ،إن التحديات
مستمرة أمام تمثيل المصالح على المستوى الوطني ،وفي حكومة إقليم كوردستان ،خاصة في محافظة نينوى.
ُّ
التدخل في حقوق التصويت أو في حرية اإلختيار
لقد ور َد ،بأن الترهيب من قِبل السلطات الكوردية قد تَض َّمن
466
في بعض الحاالت.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
لقد خلقت األعدادا الكبيرة من النازحين الشبك في شمال العراق توترات مع مكونات األقليات األخرى في
نينوى ،وخاصة مع المسيحيين في ما حول قضاء الحمدانية .لقد أُضيف الى هذه التوترات التنافس على
الموارد الشحيحة ،الخدمات ،األرض ،وال ِعمالة  .لقد أفا َد بعض الشبك وجود تمييز في توفير خدمات الرعاية
الصحية في مستشفى الحمدانية ،رغم ان غيرهم من أفراد المجتمع لم يجدوا أي مشاكل من هذا القبيل .لقد
ضا بأن الحصول على التعليم ما زال يُشكل تحديًا ،خاصة بالنسبة لنساء وفتيات
الحظَ العديد من الشبك أي ً
الشبك .إن الكثير من الشبك الذين هم في سن شباب الكليات يلتحقون ،مثل المسيحيين والمكونات األخرى في
464
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مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك2102 ،؛ اللجنة االمريكية للحريات الدينية الدولية" ،تقرير اللجنة
االمريكية للحريات الدينية الدولية ،آذار  ،2102ص ،".متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf.
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نينوى ،بجامعة الموصل وقد أفادوا وجود تهديدات وترهيب يُحيط بحضورهم .قبل عدة سنوات ،تم إستهداف
حافالت تقل طلبة من األقليات إثناء رحلتهم من الحمدانية إلى الموصل من قِبل جماعات مسلحة.
افنزاحوافداريي
الحظ في مكان آخر من التقرير ،مازالت هناك أعداد كبيرة من الشبك نازحين في داخل محافظة
كما هو ُم َ
نينوى ،السيما العائالت التي تم إجبارها على النزوح من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها بسبب
التهديدات والعنف ال ُمسته ِدف .تُقام وافيديد ومن وافيتئال وفي ومخامت وأا ومىافق وسكنا ومؤلقت  ،والقد وتمو
إستهدافوافبيضومنهمومنولقوبلوجمتعت ومتمىدةوبساترا ومئخخ واعبوا ونتسئ وأرى .
لقد أشارت بعض عوائل الشبك الى وجود نيّة لإلستقرار الدائمي في مناطق جديدة ،خصوصا حول قضاء
الحمدانية ،رغم إن هذه الخطوة قد تُسبب توترات مع المجموعات المحلية األخرى ،مثل المسيحيين .لقد أفا َد
أفراد من مجتمع الشبك وجود ضغط عليهم من قِبل المسؤولين الكورد من أجل تَحديد هويتهم على انهم كورد
ودعم التو ُّسع الكوردي اإلقليمي في نينوى .إن العائالت النازحة في الداخل قد تكون ُعرضة بصورة خاصة
لخطر اإلكراه  ،ال سيما عندما أشارت التقارير إلى ان بعض المسؤولين الكورد واألسايش وقوات البيشمركة
إشترطوا توفير الخدمات ،ال ِعمالة ،والحماية على أساس اإلنتماء لألحزاب السياسية الكوردية والدعم الذي
يقدمونه لبرنامج عمل الكورد في نينوى.
األراضيوافمتنتزعوعياهت
إن الشبك في محافظة نينوى قد َعلِقوا بين الصراعات اإلقليمية الجارية بين سلطة حكومة إقليم كوردستان
والسلطة المركزية .هناك بعض الشبك الذين تطابقوا مع السلطة الكوردية ودعموا التوسع الكوردي في
نينوى .لقد أفا َد آخرون بأن معارضة أهداف الكورد قد خلقت مخاطر أمنية شديدة وعرَّضت قادة المعارضة
للمضايقات ،التمييز ،اإلعتقال التعسفي ،والتخويف .لقد ص َّرحت السلطات الكوردية بأن اإلضطهاد الذي
467
يَسته ِدف الشبك في محافظة نينوى هو من عمل تنظيم القاعدة والبعثيين السابقين.
منهج واافتماازوافذيوتمترسهوافسيطت وافكوردي وتتعمنو
فقدوأار َودوأفىادومنومجتمع الشبكوبأنواإلنتهتكت واف ُم
َ
افتدرل وفي وحقوق وافتصويت؛ وافتيدي وعيى واألراضي ،واإلستاالء وعياهت ،وارفض وإعتدتهت؛ وإشتىاط وتوفاىو
ُو
افخدمت وفمجتميت وافشبكوبدعموافتوسعوافكىدي؛ وإجبتروافشبكوعيىوتحديدوهويتهموعيىوانهموكورد؛واإعتلق و
468
تشكالولقوا وشىط ومحيا ومنوأبنتءواأللقيا .
افشتت واافيتئدان
لقد ور َد ،بأن العديد من الشبك الذين فروا من العراق قد لجأوا إلى أوروبا ،وخاصة المانيا ،هولندا ،وأرمينيا.
ضا إلى
ضا في الواليات المتحدة ،أستراليا ،نيوزيلندا ،كندا ،األردن ،ولبنان .وقد ف َّر بعضهم أي ً
يعيش آخرون أي ً
467

انظر خدر خالت" ،تنظيم القاعدة وحزب البعث وراء زيادة الهجمات على الشبك ،يقول المسؤولون" أخبار  00 ، AKآذار  ،2102متاح على:
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/
468
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك2102 ،؛ اللجنة االمريكية للحريات الدينية الدولية" ،تقرير اللجنة
االمريكية للحريات الدينية الدولية ،آذار  ،2102ص ،".متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf.
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إيران 469.بالنسبة للشبك الذين فروا إلى سوريا قبل االنتفاضة ،ور َد بأن هناك أعداد قليلة من العائالت قد
470
عادت إلى العراق ،على الرغم من بقاء آخرين في البالد من دون موارد للمغادرة.
لقعتيتومتصي وبتفهجىةواافيجوء
أور َد بعض أفراد مجتمع الشبك وجود بعض المشاكل مع الوثائق .في ظل نظام صدام ،تم نفي عدة مئات من
العائالت ،بحسب ما َور َد ،إلى إيران جنبًا إلى جنب مع الكاكائيين وغيرهم من المجموعات التي تورطت في
الصراع ما بين نظام حزب البعث العربي والحركة الكوردية منذ فترة السبعينيات فصاع ًدا .في عام ،0488
تم تدمير  33قرية للشبك على األقل وترحيل سكانها إلى مناطق أخرى من العراق .على الرغم من عودة
العديد منهم في نهاية المطاف إلى مناطقهم األصلية ،فإن العائالت التي آزرت الحركة الكوردية ،ولم يُسجِّلوا
مع النظام أُسقِطت عنهم الجنسية العراقية 471.رغم أرجحية أن يكون عدد الشبك الذين ال يملكون الوثائق
قليالً ،يبقى هناك خطر من كون بعض األفراد غير قادرين على إثبات جنسيتهم العراقية.
حتف ونستءوافشبكو
لقد الحظ أفراد مجتمع الشبك مرا ًرا وتكرا ًرا بأن فرص النساء والفتيات في الحصول على التعليم ما زال
واجهن تحديات إقتصادية ونفسية .إن هذا مماثل لحالة
يُش ِّكل ُم ِ
عضلة .لقد ور َد بأن ربات العوائل من الشبك ي ِ
معظم ربات العوائل الالئي ي ِعي ْشن في العراق .إن مجتمع الشبك ال يُمارس ختان اإلناث.

469

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك.2102 ،
470
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من مجتمع الشبك.2102 ،
471
أنظر"،Michiel Leezenbergبين االستيعاب واإلبعاد :الشبك والكاكائية في شمال العراق"،في المجتمعات الدينية المتوافقة في الشرق األدنى.
K. Kehl-Bodrogi et. Al (eds.). Leiden, 1997, pp. 155-174
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افتىكمتن
مكون ِعرقي في العراق .إن ُممثِّلي المجتمع التركماني يق ِّدرون
 إن التركمان يُعتبَرون ثالث أكبر
ِّ
ُ
وجود  2.111,111 - 3.511,111تركماني في البالد ،رغم ان المصادر الدولية تشير إلى وجود
472
 611,111 - 511,111تركماني.
 لقد تم ترهيب التركمان من قِبَل الكورد والحكومة المركزية العراقية ،فضالً عن ميليشيات خارجة
عن القضاء على أُسس دينية و ِعرقية ،وعلى أساس وجودهم في األراضي المتنازع عليها .إنهم
يواجهون عنفًا ُمسته ِدفًا هنا وهناك في مدن كركوك ،الموصل ،طوز خورماتو وفي محافظة صالح
الدين.
 يتقيَّد التركمان في الغالب بالمذهب السُّني والشيعي ،ومع ذلك يوجد أيضًا ،وحسبما ور َد21,111 ،
473
تركماني مسيحيي.
افخيئا
مكون ِعرقي في العراق ويُقيمون بشكل رئيسي في الشمال في قوس من المدن
إن التركمان هم ثالث أكبر ِّ
والقرى تمتد من تلعفر في محافظة نينوى ،وي ُمر من خالل الموصل ،أربيل ،كركوك ،وطوز خورماتو في
محافظة صالح الدين ،وصوالً الى بدرة والعزيزية في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد 474.يتقيّد التركمان
في الغالب بالمذهب السُّني والشيعي ،ومع ذلك يوجد أيضًا ،وحسبما ور َد ،أقلية من  21,111تركماني
475
مسيحيي.
كى وافتىكمتن واجود وتىهاب ومن ولقبل وافسيطت وافكوردي واسيطت وافحكوم وافمىكزي وعيى وحد وسواءو
فقد و َذ َ
نتاج وفتواجدهم وضمن واألراضي وافمتنتزع وعياهت .لقد َش ِهدت اإلشتباكات في كركوك والموصل ومؤخرا في
طوز خورماتو إستهدافًا لمجتمعات التركمان بالسيارات المفخخة ،القتل ،الخطف ،المضايقة ،اإلعتقال
التعسفي والتعذيب ،والترهيب.

472

أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص91 .؛ أنظر أيضا ممتاز الالني
 ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات  2 ،حزيران .2161
473
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.91 .
474
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص91 .؛ أنظر أيضا ممتاز الالني
 ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات  2 ،حزيران .2161
475
وكالة فرانس بريس " ،بلدة عراقية وقعت وسط صراع إقليمي  9 "،كانون الثاني  ،2169متاح على الموقع:
http://dawn.com/2013/01/03/iraqi-town-caught-in-middle-of-territory-row/
قناة الجزيرة" ،تفجيرات انتحارية تضرب شمال العراق; 61 "،كانون الثاني  ،2169متاح على الموقع:
;http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/201311672241755601.html
موفق سلمان" ،استهداف التركمان في حسينية سيد الشهداء في منطقة تركمانية في طوز خورماتو "،مؤسسة أبحاث التركمان 21 ،شباط ،2169
متاح على الموقع:
http://www.turkmen.nl/1A_Others/ms.2.13.pdf.
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ما عدا اإلشتباكات في المناطق المتنازع عليها ،تم أيضًا إستهداف التركمان ألسباب دينية من قِبل ِكال
المجموعتين المسلحتين الخارجتَين عن سلطة القضاء .لقد أفا َد أفراد من المجتمع التركماني بأن النساء
476
التركمانيات معرَّضات بشكل خاص للعنف.
إن الجهود ال ُممنهجة من جانب السلطات الكوردية والعربية لتخويف مجتمعات التركمان ،جنبًا إلى جنب مع
سياسات التعريب التي ت َّمت في عهد البعث قد ه َّددت حماية اللغة والثقافة التركمانية.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
إن ُممثِّلي المجتمع التركماني ي َّدعون وجود ما يقرب من  2.111,111 - 3.511,111تركماني في البالد،
477
رغم ان المصادر الدولية تشير إلى وجود  611,111 - 511,111تركماني.
إن التركمان يُقِيمون بصورة رئيسية في المناطق الشمالية من العراق ُممتدين من تلعفر في محافظة نينوى
غرب الموصل ،ومن خالل الموصل وأربيل والتون كوبري وكركوك (التي يعتبرونها ِملكا تاريخيًا لهم)،
طوز خورماتو في محافظة صالح الدين ،كفري ،خانقين ،وصوالً إلى بدرة والعزيزية في محافظة واسط
جنوب شرقي بغداد 478.ي َّدعي بعض التركمان بأنه قد يكون هناك ما يصل إلى  211,111تركماني في منطقة
بغداد وحدها 479.إن أكبر تجمع للتركمان يعيش في مدينة كركوك ،التي تأثّرت بشدة من جراء تواجدهم.
منذ عام  ،3112أدت الحمالت التي إسته َدفت االعتداء واإلستيالء على األراضي ،التخويف ،واإلستيعاب الى
تغيير التركيبة السكانية في أوساط المجتمع التركماني .إن طبيعة هذه الحمالت قد ساع َدت على تدمير سجالت
480
وأرشيف الدولة خالل حرب عام  3112والصراع األهلي الذي أعقبها.
األمن
لقد تم إستهداف التركمان من قبل جماعات مسلحة على أساس هويتهم الدينية وال ِعرقية فضالً عن الرأي
السياسي المنسوب اليهم 481.فقدوتدهور واالاضتع واألمنوا وألفىاد وافمجتمع وافتىكمتني وفي وافمنتطق وافمتنتزعو
476

أنظر ممتاز الالني  ،Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين:إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 2،حزيران 2161
 477أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص 042 .رقم " ،074إن
جزءا من سبب هذا االختالف الكبير في التقديرات وحسبما يقال هو سياسة التعريب التي قامت بها الحكومة السابقة والتي طردت بموجبها وبالقوة
التركمان من أراضيهم التقليدية في العراق وأجبرتهم على تسجيلها رسميا باسم العرب .عالوة على ذلك ،لقد تم اإلبالغ عن تنازع شديد على
التركيبة السكانية واألرقام ،وبالتالي النفوذ السياسي ،بين العرب ،الكورد ،والتركمان ،وخاصة في كركوك .كما ورد ،تمتلك كل من المجموعات
الثالث أدلتها الخاصة التي ُتثبت بأنها كانت تسيطر على كركوك في الماضي .وفقا للمجموعة الدولية لحقوق األقليات ،كان هناك  211,111من
التركمان في العراق قبل عام 2111؛  Preti Tanejaاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات22 ،
تشرين الثاني  ،2100ص"،7 .
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
 478أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص14 .؛ أنظر أيضا ممتاز
الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :استمرار اضطهاد األقليات في العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 0 ،حزيران .2101
 479منظمة األمم والشعوب الغير ُم ّ
مثلة" ،تركمان العراق :إستخفاف ،تهميش ،وتعرُّ ض لمصطلح االحتواء 2 "،حزيران  ،2119متاح على الموقع:
http://www.unpo.org/article/2610.
480
تقرير السيد حسن عثمان النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية الى وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع العراق ،تشرين األول
 .2100التقرير االصلي موجود لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
481
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص ،091-042رقم -070
 ،211تفاصيل العشرات من حوادث العنف الموجهة ضد التركمان في العراق.
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عياهتوفيوافسنوا واالراىة واسطوتصتعدوافتوتىوبانوافقوا وافوطنا واافكوردي واإزديتدواإلستهدافومنولقوبلو
افجمتعت واالسالما وافمتشددة .لقد أفا َد أحد قادة المجتمع التركماني في عام  3100أنه بعد عام 3112
"دخلت القوات المسلحة الكوردية تقريبًا الى كل المناطق التركمانية ،بما في ذلك كركوك وصادرت اإلدارة
فيها وقامت بإقرار النظام الخاص بهم .لقد بدأ إحتواء التركمان ،اآلشوريين ،والعرب .الزال الترهيب ،القتل،
االحتجاز التعسفي ،االغتياالت ،وعمليات الخطف مستمرين .لقد تم تغيير التركيبة السكانية في جميع المناطق
التركمانية تقريبًا ،من تلعفر إلى خانقين ،وخاصة في كركوك الغنية بالنفط ،وذلك بقصد الحصول على ِحجّة
482
[للسلطات الكوردية]".
في معظم المناطق التركمانية يسيطر الكورد على قوات األمن والشرطة ،فضالً عن اإلدارة المحلية .إن
القوات الكوردية موزعة على نطاق واسع في كل مكان من المجتمعات التركمانية ،وأفا َد العديد من أفراد
المجتمع تواصل العديد من المضايقات والترهيب 483.لقد تم ربط حادثة مقتل رجل تركماني واحد على األقل
بالنداءات الخاصة بإنشاء قوات أمن تركمانية في منطقة طوز خورماتو التابعة لمحافظة صالح الدين.
إن تصاعد اإلشتباكات بين قوات الحكومة الكوردية والحكومة المركزية بشأن المناطق المتنازع عليها قد أدى
إلى زيادة خطر العنف ضد التركمان ،حيث أفا َد قادة المجتمع حدوث المئات من عمليات التفجير ،الخطف،
واالعتقاالت التعسفية وحاالت "االختفاء" .لقد إزدادت الهجمات ال ُمسته ِدفة ضد المناطق التركمانية في أواخر
عام  3103ومطلع عام  3102وذلك عندما نزلت قوات من الحكومة االتحادية ومن سلطة إقليم كوردستان
الى منطقة طوز خورماتو في محافظة صالح الدين .إن طوز خورماتو تأوي كثافة سكانية تركمانية كبيرة،
ضا موطن للعرب والكورد.
ولكنها أي ً
في وتشىين وافثتني و 3103وافي ومحتفظ وكىكوك واحدهت ،ولقتم ومكتب وحقوق واإلنستن وافتتبع وفيجبه وافتىكمتنا و
افيىالقا وبتإلبالغوعن والقوع و 36وحتدث وشميتوإغتاتال و ُمستهدف  ،وتئجاىا  ،واعميات ورطف ،بما في ذلك
السيارة المفخخة التي إنفجرت خارج مكاتب الوقف الشيعي في  00تشرين الثاني عام  ،3103حينما كان
العديد من التركمان الذين يعملون كموظفين يغادرون المبنى 484.في  06كانون األول  ،3103قام أربعة
مسلحين ملثمين بخطف إثنين من المدرسين التركمان بالقرب من قرية الزركاطة رفيعات  61كلم جنوب
مدينة كركوك .لقد تم العثور على جُثتَيهم على جانب الطريق بالقرب من قرية الحميرة  25كلم جنوب شرق
مدينة كركوك 485.في  07كانون األول ،انفجرت سيارتان ملغومتان في منطقة تركمانية في طوز خورماتو
482

تقرير من نائب تركماني في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية الى وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع العراق ،تشرين األول .2100
التقرير األصلي موجود لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان
 483إن إنتشار قوات األمن الكوردية في جميع أنحاء األراضي المتنازع عليها َّ
موثقة بشكل جيد وهي مصدر مستمر للصراع بين المجتمعات المحلية
في المنطقة .أنظر  ، Turkmen Aspectقتل شخصان ،جرح شخصان من قوة األسايش الكوردية في كركوك 0 "،ايلول ،2102
http://www.turkmenaspect.com/english/2012/01/1140.html
أصوات العراق "رفضت الجبهة التركمانية في كركوك إنتشار قوات األسايش (األمن) الكوردية في مدينتهم 61 "،آب ،2166
http://en.aswataliraq.info/%28S%282tvdq145ub1rnev2an2wszae%29%29/printer.aspx?id=144326
منظمة العفو الدولية" ،العراق  /كوردستان' :األسايش' قوة أمنية 'القانون ذاته'  -تقرير جديد 61 "،نيسان ،2113
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18152
أنظر أيضا موفق سلمان كركوكلو ،تقرير عن سوء معاملة الكورد للتركمان،
http://www.turkmenaspect.com/english/assets/docs/Report%20into%20Kurdish%20Abuse%20in%20Turk
meneli%20one.doc, accessed April 2013.
484
مكتب حقوق اإلنسان ،الجبهة التركمانية العراقية" ،إحصاءات حوادث االنتهاكات ضد التركمان في العراق ،تشرين الثاني  "،2102تشرين الثاني
 ،2102مدوَّ ن لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
485
مؤسسة أبحاث التركمان" ،ذبح ُمعلمين تركمان في كركوك  21 "،شباط  ،2101متاح على الموقع:
http://www.turkmen.nl/1A_Others/ms1.13.pdf.
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مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة  36آخرين 486.أسفرت هجمات متفرقة في مطلع كانون الثاني
 3102في طوز خورماتو وكركوك عن حاالت وفاة إضافية 487.في  32كانون الثاني  ،3102قََّ تل شخص
صا وجرح  75آخرين خالل مراسم جنازة في وسط طوز خورماتو .كانت مراسم
إنتحاري أكثر من  43شخ ً
الجنازة قد أُقيمت من أجل إحياء ذكرى إغتيال أحمد صالح عسكر ،شقيق أحد السياسيين التركمان ،الذي كان
488
قد تم اطالق النار عليه من قِبل متمردين قبل يوم واحد.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
واجهون
حيث ان المسلمين ال ُّسنة والشيعة يعيشون في المناطق المتنازع عليها ،فان التركمان في العراق ي ِ
عنفًا ُمسته ِدفًا من قِبل جماعات ُّسنية وشيعية متش ِددة فضال عن مضايقات ،ترهيب ،وإعتقال وإحتجاز تعسفي
من قبل سلطات الحكومة الكوردية والحكومة المركزية .بالتالي ،إن إرتفاع معدالت العنف ضد التركمان في
المناطق المتنازع عليها قد ح َّد من اإلنخراط في الحياة العامة وقيَّد الحرية الدينية .على الرغم من تَعرُّ ض
التركمان لحملة تعريب وحشية في ظل نظام البعث ،فان أمنهم لم يتحسن منذ عام  .3112بدالً من ذلك ،يواجه
المتواصلَين في مجال الممارسة الحرة لحقوقهم ،بما في ذلك الحق في
التركمان الترهيب والمضايقة
ِ
التصويت ،حق إمتالك العقارات واإلحتفاظ بها ،وحق المشاركة في ممارسة الشعائر الدينية.
افحىي وافدينا
حيث إن أغلب التركمان هم من المسلمين السُّنة والشيعة ،يواجه التركمان هجمات ُمسته ِدفة تشنُّها ميليشيات
خارجة عن سلطة القضاء من كال الجانبين .لقد هاجمت جماعات ُّسنية مسلحة تركمان شيعة في قوافل الحج
489
وفي أغلب مناطق جنوب األراضي المتنازع عليها والتي يُقيم فيها معظم التركمان الشيعة.
افحقوقوافساتسا
لقد ش َّكل التركمان أحزابهم السياسية الخاصة بهم ،وانهم نشطون أيضًا في الحزبين الكرديين .لقد إنظ َّم
التركمان في انتخابات عام  3101البرلمانية الوطنية الى القوائم الثالثة الرئيسية .فاز التركمان بسبعة مقاعد
ضا في المفوضيات الوطنية المستقلة .مع ذلك ،فقد
صصت لهم ثالث وزارات 490.انهم يعملون أي ً
برلمانية و ُخ ِ
486

وكالة الصحافة الفرنسية  ،" AFPبلدة عراقية وقعت وسط صراع إقليمي 1 "،كانون الثاني  ،2101متاح على الموقع:
http://dawn.com/2013/01/03/iraqi-town-caught-in-middle-of-territory-row.
487
قناة الجزيرة " ،تفجيرات إنتحارية تضرب شمال العراق 02 "،كانون الثاني  ،2101متاح على الموقع:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/201311672241755601.html
488
موفق سلمان" ،استهداف التركمان في حسينية سيد الشهداء في المنطقة التركمانية في طوز خورماتو "،مؤسسة أبحاث التركمان 21 ،شباط
http://www.turkmen.nl/1A_Others/ms.2.13.pdf.
 ،2101متاح على الموقع:
أخبار شفق " ، Shafaq Newsنتائج التفجير في طوز خورماتو ارتفع إلى  29قتيل و 22جريح 21 "،كانون الثاني  ،2101متاح على الموقع:
http://www.shafaaq.com/en/news/4889-bombing-outcome-in-tuz-khurmato-rises-to-25-dead-and-88injured-people-.html
489
أنظر ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 0 ،حزيران
.2101
490
في إنتخابات مجلس النواب لعام  ،2101إنضم االتحاد اإلسالمي التركماني الى قائمة دولة القانون؛ وأنظم اإلتحاد اإلسالمي لتركمان العراق
وحركة الوفاء التركمانية الى قائمة االئتالف الوطني؛ وأنظمت الجبهة التركمانية العراقية إلى القائمة العراقية .أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية
الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص ،040 .رقم ).002؛ " ، Hasan Kanbolatحكومة
المالكي والتركمان في العراق "،الزمان اليوم 29 ،كانون األول ،2101
http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=230641
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تم إستهداف شخصيات فاعلة تركمانية ومهاجمتهم على أساس ال ِعرق ،الدين ،والرأي السياسي (المنسوب
اليهم) ،خاصة في محافظات نينوى ،كركوك ،ديالى ،وصالح الدين .في  07تشرين األول  ،3100فَ َّجر
مسلحون مقر الجبهة التركمانية العراقية في مدينة كركوك و َدمروا المبنى بالكامل ولكن لم يسفر الحادث عن
وقوع اصابات 491.في  01تشرين األول  ،3100إنفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مكتب الجبهة التركمانية
العراقية في جنوب كركوك ،والحقت أضرارًا بمبنى المكتب فقط  492،وفي  03آيار  ،3100نجا السيد أرشد
السهلي مساعد رئيس الجبهة التركمانية العراقية من محاولة إغتيال عندما َد َّمر صاروخ منزله في جنوب
493
مدينة كركوك.
افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
إن الحصول على قدر كاف من التعليم ،وخاصة التعليم باللغة التركمانية ،محدود في العديد من المجتمعات
التركمانية .ال يَتلقّى العديد من المعلمين والمدارس أي دعم للميزانية من وزارة التربية ويعاني الموظفون
والمرافق التعليمية من نقص في اللوازم والموارد ،بما في ذلك الكتب ،ال ُمعدات العلمية ،أجهزة الكمبيوتر
494
وغيرها من التقنياتُ ،معدات أجهزة اإلستنساخ ،وأجهزة التكييف.
افنزاحوافداريي
خالل حملة التعريب في ظل النظام السابق ،تم طرد التركمان ،جنبًا إلى جنب مع الكورد واآلشوريين ،من
أراضيهم وحل محلهم عرب من مناطق أخرى في العراق 495.بعد عام  ،3112بدأ التركمان والكورد بالعودة
إلى مناطقهم األصلية ،حيث أدى ذلك الى توترات مع المجتمعات العربية التي كانت قد إنتقلت إلى المناطق
المتنازع عليها في الشمال ،وخاصة حول كركوك .لم يَتلقّى العرب الذين يعيشون اآلن في الشمال وال
التركمان والكورد الذين نزحوا من المنطقة أبدًا أي تعويض عن أراضيهم.
بينما تستمر الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان بمعالجة قضايا النزوح الداخلي القسري الناشئة عن
نظام صدام حسين ،أفاد افراد من المجتمع التركماني وجود ضغط مستمر من قِبل السلطات الكوردية والعربية
أنظر  Charles Recknagel ،ومحمد طاهر" ،التركمان في العراق يشعرون بقوة سياسية جديدة 1 ،RFE / RL "،نيسان ،2101
http://www.rferl.org/content/Iraqs_Turkomans_Feel_New_Political_Strength_/1999870.html
الجزيرة" :Q&A: ،اإلنتخابات العراقية لسنة  1 "2101آذار 2101
http://english.aljazeera.net/focus/iraqelection2010/2010/03/20103244723763210.html
أخبار نقاش " :Niqashبروز التركمان 4 ، Diaal-Khalidi "،أيلول 2112
http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=74&id=2283&lang=0
491
أنظر " NINAتفجير مقر الجبهة التركمانية في كركوك 00 "،تشرين االول 2100
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF.
492
أنظر " NINAعبوات ناسفة ضد مكتب حزب تركماني في كركوك 01 "،تشرين األول ،2100
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF.
493
(أصوات العراق)" ،مساعد رئيس الجبهة التركمانية العراقية ينجو من محاولة اغتيال 02 "،آيار 21022
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1
494
تقرير السيد حسن عثمان النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية الى وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع العراق ،تشرين األول
 .2100التقرير األصلي موجود لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان؛ انظر أيضا  ،Preti Tanejiاألقليات في العراق :المشاركة في الحياة
العامة ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 22 ،تشرين الثاني ،2100 ،ص.07 .
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
495
أنظر  John Fawcettو "،Victor Tannerالعراقيون النازحون في الداخل "،معهد  - Brookingsمشروع  SAISبشأن النزوح
الداخلي ،تشرين األول  ،2112متاح على الموقع:
http://www.brookings.edu/fp/projects/IDP/articles/iraqreport.pdf
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من أجل نقل السكان التركمان الى مناطق مختلفة وإحداث تغيير في التركيبة السكانية .لقد تم اإلبالغ عن
العديد من وقائع التعدي واالستيالء على األراضي الحكومية وأراضي التركمان الخاصة قامت بها عوائل
كوردية .بحسب ما ورد تقوم العائالت الكوردية بالبناء على األراضي مستخدمة مساعدات مالية تقدمها
496
حكومة إقليم كوردستان.
ال توجد بيانات دقيقة عن هذا النزوح القسري الجاري داخل األراضي المتنازع عليها .مع ذلك ،ونظ ًرا
كر ،من قبل السلطات الكوردية لنقل السكان التركمان ،وتزايد العنف من
للضغط الممنهج المبذول ،حسبما ُذ َ
جراء اإلشتباكات بين حكومة إقليم كردستان وقوات الحكومة المركزية ،وإستهداف مجتمعات التركمان من
قبل الجماعات المسلحة ،فمن األرجح أن يكون النزوح الداخلي كبيرًا ،وخاصة بالنسبة للعائالت من كركوك،
طوز خورماتو ،وغيرها من المناطق داخل الحدود الداخلية المتنازع عليها.
افشتت واافيتئدان
إن المجتمع التركماني في العراق يتلقى دع ًما قويًا من منظمات الشتات التركمانية مثل جمعية الصداقة
األوربية التركمانية ومجموعات أخرى .تقوم هذه المنظمات بالمساعدة في مراقبة حقوق اإلنسان والوضع
األمني بالنسبة للتركمان في داخل العراق ومحنة الالجئين التركمان في جميع أنحاء العالم .لقد سافر العديد من
الالجئين التركمان من العراق إلى الدول المجاورة وأيضا إلى أوروبا والواليات المتحدة ودول غربية أخرى.
من بين العائدين ،كان العدد األكبر إلى حد بعيد قاد ًما من سوريا .إن هذا وعلى الرجح ال يعكس تحسن الوضع
في داخل العراق ،بل تدهور الوضع في سوريا.

496

تقرير السيد حسن عثمان النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية الى وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع العراق ،تشرين األول
 .2100التقرير األصلي موجود لدى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
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االيزيديون
 االيزيديون مجموعة ِعرقية ودينية قديمة ،رغم ان بعض أفراد المجتمع االيزيدي وكذلك الكورد
يَعتبرونهم ِعرقيًا من الكورد .إن مسالة الهوية هذه قد خلقت صرا ًعا داخل المجتمع و،حسبما َوردَ،
ع َّرضت االيزيديين إلى الضغط السياسي واالقتصادي من قِبَل المسؤولين الكورد ومن أفراد المجتمع
االيزيدي الذين يحملون الهوية الكوردية ،فضالً عن تهديدات بالقتل.
 إن بعض المسلمين (فضالً عن غيرهم من المجموعات ال ِعرقية والدينية) ينظرون الى االيزيديين على
انهم "عبدة شيطان" .ونتيجة لذلك ،يُعاني المجتمع االيزيدي من عدد ال يحصى من الهجمات من قِبَل
المتشددين اإلسالميين الذين يعتبرونهم كفا ًرا.
 إن العدد التقديري للسكان االيزيديين قد انخفض من حوالي  751,111في عام  ،3115إلى حوالي
 511,111في يومنا هذا.
افخيئا
إن االيزيدية موجودة في الشرق األوسط منذ حوالي  4111سنة قبل الميالد .إن أفراد المجتمع االيزيدي
يُشيرون إلى ان االيزيدية هي أقدم دين في العالم في يومنا هذا 497حيث انها مزيج من المبادئ الزرادشتية
الموجودة ما قبل اإلسالم  ،المانوية ،اليهودية ،المسيحية النسطورية ،واإلسالمية 498.إن االيزيديين ثنائيون،
499
يؤمنون بإله خالق وبالملك طاووس  ،وهو األداة التنفيذية لإلرادة اإللهية.
إنوافمسيمان وافمتطىفان واحتىوافميتدفان وينظىانوافىوااليزيديانوعيىوانهم وعبدة وشاطتن وبسبب وافتئساىا و
افختطا وفيميك وطتااس واافمئتهام وافختطا وفنظىتهم وافدينا وافتي وتيتقدهت وافديتنت وافسمتاي وبتنه وتبجالو
فيشاطتن .إن هذا األمر قد ع ّرض االيزيديين الى هجمات عديدة ،بما في ذلك الهجوم الفريد الضخم ضد
ُر َح  0563آخرين وتار ًكا أكثر من 0111
المجتمع االيزيدي في عام  ،3117والذي قُتِل فيه 411
ِ
مواطن ،وج ِ
500
عائلة بدون مأوى.
يَتح َّدث االيزيديون لغتهم الخاصة ،وهي االيزيدية ،وهم يعيشون بصورة أساسية في شمال العراق ،رغم ان
ضا في سوريا ،تركيا ،روسيا ،أرمينيا ،جورجيا ،المانيا ،ودول أوروبية أخرى.
االيزيديين موجودون أي ً
إن العديد من االيزيديين يَعتبِرون أنفسهم مجموعة متميزة ِعرقيًا ودينيًا ،رغم أن آخرين من أفراد المجتمع
وكذلك الكورد يَعتبرونَهم ِعرقيًا من الكورد .إن عد ًدا كبي ًرا من االيزيدين يشاركون في األحزاب السياسية
الكوردية ويتلقون الدعم الكامل والحماية من السلطات الكوردية .على كل حال ،إن مسالة الهوية هذه قد خَ لقت
497

ميرزا إسماعيل والمجتمع االيزيدي في لندن ،منظمة حقوق اإلنسان االيزيدية الدولية ،وهي متاحة على الموقع:
http://www.yezidihumanrights.org/
498
أنظر ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 0 ،حزيران
.2010
499
أنظر ممتاز الالني  ، Mumtaz Lalaniال زالوا مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 0 ،حزيران
.2101
500
لقد دمرت أربعة تفجيرات انتحارية منسقة بشاحنات بلدتين ايزيديتين في عام  .2110أنظر ممتاز الالني  ،Mumtaz Lalaniال زالوا
مستهدفين :إضطهاد مستمر ألقليات العراق ،المجموعة الدولية لحقوق األقليات 0 ،حزيران .2101
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صراعًا داخل المجتمع االيزيدي و،حسبما َور َد ،عرَّضت بعض االيزيديين إلى الضغط السياسي واالقتصادي
من المسؤولين الكورد ومن أفراد المجتمع الذين يح ِملون الهوية الكوردية 501.إن االيزيدين في قضاء سنجار
في محافظة نينوى يتعرضون بشكل خاص للتهميش والمضايقات من قِبل السلطات الكوردية واألجهزة
األمنية .فقدوتمواإلبالغوعنوافيديدومنوحوادثواالعتقتلوافتيسئي،وااالعتداءوااإلهتن وأثنتءواالحتجتز،واافتماازو
اافمعتيق وضد وهذه وافئا وافسكتنا ومن ولقبلومنظمت وحقوقواإلنستن وااليزيدي واافمساحا  502.تُعزى الزيادة
الكبيرة في معدالت اإلنتحار بين شباب االيزيدية في جزء منه إلى المضايقات المست ِّمرة وتهميش المجتمع
على أيدي السلطات الكوردية.
يُمثِّل االيزيديون ،في البرلمان الحالي ،ستة نواب عن القوائم الكوردية وايزيدي واحد مستقل معارض للهوية
503
الكوردية ،وحسبما ُذكر فقد تلقى تهديدات بالقتل إذا ما قام بزيارة المنطقة الكوردية.
افتىكاب وافسكتنا وافتقىيبا وامنتطقوافتواجد
يعيش االيزيديون في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق في محافظة نينوى (بشكل رئيسي في سلسلة
جبال سنجار ،شيخان ،وقرى بحزاني وبعشيقة قرب الموصل) ،مع ما يَق ُرب من  ٪05من السكان يعيشون
504
في دهوك في إقليم كوردستان.
بحسب ما ورد ،لقد ُمن ِعت مرافق الرعاية الصحية من إجراء عمليات التوليد للنساء في المناطق االيزيدية من
سنجار ،مما اضطر نساء االيزيدية للسفر الى الموصل أو دهوك إلجراء عمليات التوليد .وحيث ان الموصل
خطرة ،فأن الكثير من الوالدات بالنسبة للنساء االيزيديات الساكنات في سنجار تتم في محافظة دهوك
ال تزال ِ
505
في إقليم كوردستان .إن هؤالء المواليد يُس َّجلون كأكراد.
لقد أفادت لجنة الحريات الدينية الدولية األمريكية  USCIRFبأن عدد السكان االزيديين قد انخفض من حوالي
 711,111في عام  ،3115إلى تقريبًا  511,111في يومنا هذا ،حيث إن هذا النقص في األعداد ناتج عن
506
فِرار آالف العوائل إلى سوريا ،األردن ،ودول أخرى.

501

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في عام 2102؛ أنظر ايضا رسالة المنظمة الخاصة بمنظمة حقوق اإلنسان االيزيدية الدولية ،وهي
متاحة على الموقع:
http://www.yezidihumanrights.org/.
502
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعم  2162و  .2169انظر أيضا منظمة حقوق اإلنسان االيزيدية الدولية" ،إلقاء القبض على زعيم
عشيرة االيزيدية السيد خديدة إبراهيم فندي من قبل النظام الوحشي في حكومة إقليم كوردستان في سنجار 61 ،تشرين األول 2162
http://www.yezidihumanrights.org/index.php?news&nid=66
منظمة حقوق االنسان االيزيدية الدولية" ،ال تزال السلطة االرهابية في حكومة إقليم ك,ردستان تنتهك حقوق اإلنسان لاليزيدية في شمال العراق"،
 96كانون األول ،2162
http://yezidihumanrights.org/index.php?news&nid=69
منظمة حقوق االنسان االيزيدية الدولية "أخبار االيزيديين الحالية في شمال العراق" 63 ،نيسان ،2169
http://yezidihumanrights.org/index.php?news&nid=70.
503
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع امين فرحان ججو ،عضو البرلمان الذي فاز بمقعد الكوتا للمكون االيزيدي،2100 ،2101 ،
.2102
504
أنظرالمبادئ التوجيهية التأهيلية الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،2012 ،UNCHRص.27 .
505
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع األيزيدي من سنجار .2100،2102،2101 ،
506
اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية ،التقرير السنوي ،2102 ،ص ،72 .آذار  ،2102متاح على الموقع:
http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf
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األمن
لقد افاد بعض أفراد المجتمع االيزيدي ،ال سيما األفراد الذين ال يتطابقون مع األحزاب السياسية الكوردية أو
ال يُحدِّدون هويتهم بصفتهم كورد ،وجود عنفًا ُمسته ِدفًا ،تفجيرات ،مضايقات ،تمييز ،إعتقال تعسفي ،وإهانة.
حسبما َور َد ،يُعزى إرتفاع معدل االنتحار بين شباب االيزيدية ،في جزء منه ،الى المضايقات المست ِمرة،
َحر  75شخص من الطائفة االيزيدية
التهميش ،واإلهانة على أيدي قوات األمن الكوردية .في عام  ،3100إنت َ
507
في سنجار .وفي عام  ،3103إرتفع العدد إلى  035شخص.
مكون من األقليات العراقية حتى اليوم عندما َدمر تفجير
لقد عانى المجتمع االيزيدي من أسوأ هجوم على أي ِّ
ُمن َّسق ألربع شاحنات في عام  3117بلدتين للطائفة االيزيدية ،مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  411مواطن
508
وجرح  0563آخرين .وترك أكثر من  0111عائلة بدون مأوى.
في وأاارى وعتم و ،3100ولقتم ومات ومن وافمهتجمان وافكورد وبشكل ورئاسي وبتإلغترة وعيى ومحال  ،ومشتريعو
سمال ،وافيمتدي ،و
تجتري  ،وامنشآ وساتحا ويميكهت وايزيديون وامساحاون وفي ودارلوامتوحول ومدن وزارو ،و ُ
ادهوك وفي وإلقيام وكوردستتن .قام مرتكبوا الجرائم بحرق وتدمير محال بيع الخمور ،كازينوهات ،فنادق،
صالونات حالقة ،وصالونات عالج طبيعي وتدليك .لقد افا َد العديد من أصحاب المحالت بانهم تلقّوا منشورات
تهديد بالقتل إذا أُعي َد فتح المتاجر 509.لقد تم إلقاء اللوم على إمام مسجد الرشيد في زاخو في التحريض على
العنف ،وكذلك على االتحاد اإلسالمي الكوردستاني ،وهو حزب المعارضة في برلمان إقليم كوردستان.
أفادت منظمات مجتمع مدني بأن أعضا ًءا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد يكونوا متورّطين أيضًا
510
وإستخ َدموا الحادث كأداة سياسية ضد المعارضة.
باإلضافة إلى ما يجري من حوادث عنف ُمسته ِدفة واسعة النطاق ،فقد أفا َد أفراد من المجتمع االيزيدي الذين
ال يُحدِّدون هويتهم ِعرقيًا بصفة كورد أو يرفضون اإلنضمام إلى األحزاب السياسية الكوردية عن وجود
مضايقات ،ترهيب ،إعتقال وإحتجاز تعسفي ،وكذلك إهانة على أيدي قوات األمن الكوردية.

507

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،عام .2101
508
أنظر  Megan Greenwellو " ، Dlovan Brwariشاحنة مفخخة تقتل  009في شمال العراق "،واشنطن بوست 09 ،آب ،2110
متاح على الموقع:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/14/AR2007081400249.html
أنظر " Kurd Netالعراق :تم قتل  111كردي ايزيدي بتفجير  4شاحنات مفخخة 09 "،آب  ،2110متاح على الموقع:
;http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2007/8/islamterror175.htm
وكالة رويترز "قتل العقل المدبر للهجوم على االيزيدية في العراق :الجيش األمريكي 7 "،أيلول  ،2110متاح على الموقع:
http://www.reuters.com/article/2007/09/09/us-iraq-yazidis-idUSL0930932320070909.
509
أخبار عينكاوة " Ankawa Newsمنشورات تهدد بقتل أصحاب المحالت التجارية المحروقة في حالة إعادة فتحها 2 "،كانون األول ،2100
متاح على الموقع:
http://www.ankawa.com/english/?p=5619
انظر أيضا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ( )HHROعن حالة األقليات العراقية لسنة .2100
510
تقارير إلى معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان في عامي 2011و  ،2102انظر أيضا منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،تقرير منظمة
حمورابي لحقوق اإلنسان عن حالة األقليات العراقية 2100؛ اسيا نيوز  ،" AsiaNewsزاخو ،متطرفين اسالميين عراقيين يهاجمون متاجر
وممتلكات يملكها مسيحيون 1 "،كانون األول  ،2100متاح على الموقع:
http://www.asianews.it/news-en/Zakho,-Iraqi-Islamic-extremists-attack-Christian-owned-shops-andproperties-23351.html
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في أواخر عام  ،3103على سبيل المثال ،إستضافت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ووزارة حقوق اإلنسان
مؤتم ًرا في سنجار لمعالجة تزايد معدل حاالت االنتحار بين أفراد المجتمع االيزيدي .بعد المؤتمر ،قامت
قوات األسايش بالقاء القبض على العديد من نشطاء حقوق اإلنسان االيزيدية الذين كانوا حاضرين .إتَّهم
األسايش النشطاء االيزيدية بالتحايل على السلطة الكوردية من خالل السماح ألحد وزارات الحكومة
المركزية باستضافة إجتماع في سنجار ،وأصروا على انه ينبغي إستشارة السلطات الكوردية في جميع مثل
هذه المناسبات .بالنسبة لحالة أحد النشطاء االيزيدية الكبار السن ،طلبت قوات األسايش ،وكما ور َد معرفة ما
إذا كان يَعتبِر نفسه ايزيديًا أو كورديًا .وعندما رفض تعريف نفسه على أنه كوردي ،تم اإلعتداء عليه َجسديًا.
511
وبعد إطالق سراحه ،قام إبنه باإلنتحار ،وكما َور َد ،بسبب شعوره باإلهانة.
تحديت وفحقوقواإلنستنوفيوافممترس
إن سوء فهم دين االيزيدية قد قاد حتى المسلمين المعتدلين وبعض المكونات الدينية األخرى الى إعتبارهم
عبدة شيطان .ونتيجة لذلك ،يواجه المجتمع االيزيدي هجمات ُمسته ِدفة من قِبل ميليشيات مسلحة ،وكذلك
تميي ًزا في الحياة العامة .بالنسبة لأليزيديين الذين ال يُحدِّدون هويتهم على انهم كورد أو يرفضون االنضمام
بالح ِّد من حقوق أفراد هذا المجتمع
إلى األحزاب السياسية الكوردية ،تقوم قوات االمن الكوردية وحسبما َور َد َ
وتُعرِّ ض النشطاء لالعتقال التعسفي ،االحتجاز ،اإلهانة ،والتخويف.
افحىي وافدينا
إن الموقع األكثر قُدسية بالنسبة للديانة االيزيدية يقع في اللش قرب قضاء الشيخان في محافظة نينوى .يَ ِحج
االيزيديون الى اللش للمشاركة في االحتفاالت الدينية .لقد تمت حماية هذا النَصب التذكاري والمناطق
المحيطة به تاريخيًا وبقي بدون أن تُنتهَك حرمته حتى اآلن .مع ذلك ،فان سوء الفهم المستمر للملك طاووس
الخاص بااليزيدية قد قاد حتى المسلمين المعتدلين وبعض المجموعات األخرى العتبارهم عبدة شيطان .لقد
أدى هذا التصور وكما ور َد إلى المضايقة والتهديدات بالموت .إن وافينف وافواسع وافنطتق وافذي ويستهدفو
افمجتميت وااليزيدي ويُيز وإفىوافجمتعت وافمسيح وافتيوتنظىوافىوااليزيدي وعيىوانهموكئىةوبسببوميتقداتهمو
افدينا و(افميئوق ).
افحقوقوافساتسا
ضا مقعد واحد بموجب نظام الكوتا في مجلس
يمتلك االيزيديون مقعد كوتا واحد في البرلمان الوطني .لديهم أي ً
محافظة نينوى .باإلضافة إلى مقعد الكوتا ،تم انتخاب ستة سياسيين من الطائفة االيزيدية من ضمن التحالف
الكوردستاني في البرلمان الوطني.
إن الشخص االيزيدي الذي تم إنتخابه بموجب نظام الكوتا في البرلمان الوطني ال يُحدِّد هويته على انه كورد،
نتسب الى األحزاب السياسية الكوردية .انه يُعارض المعاملة الكوردية ألفراد المجتمع االيزيدي الذين لم
ولم يَ ِ
512
يُحدِّدوا هويتهم على انهم كورد .كما َور َد ،لقد تم منعه من دخول المنطقة الكوردية وتلقى تهديدات بالقتل.

511
512

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع وليم وردة من منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ،وأفراد ايزيدية من مجتمع سنجار.2101 ،
مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان لعام .2102
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افحقوقواإللقتصتدي وااإلجتمتعا واافثقتفا
فقد وار َد وبتن وااليزيديان وافذين وفم ويُحدِّداا وهويتهم وعيى وانهم وكورد وأا وينخىطون وفي واألحزاب وافساتسا و
شت وساتسواات ،وإجتمتعواات ،واالقتصتدوياتومن ولقبل وافمسؤافان وفيوحكوم وإلقيام وكوردستتنو
افكوردي ويواجهون وتهما او
القوا واألمن ،وافذين وربمت ويشتىطونوتقديموافخدمت ومقتبل وتحديدوافهوي وافيىلقا وبأنهموكورد .إن العديد من
التقارير تفيد بانه يجب على االيزيديين الحصول على موافقة حكومة إقليم كوردستان إليجاد وظائف في
المناطق الخاضعة إلدارة حكومة إقليم كوردستان داخل محافظة نينوى ،أو المناطق التي تكون تحت
513
"الحماية" األمنية الكوردية.
في منطقة سنجار ،تعمل قوات األمن الكوردية على التهميش ال ُممنهج والتغيير القسري للتركيبة السكانية
للمجتمع االيزيدي .تُشير بعض التقارير أيضا الى إستيالء العائالت الكوردية على الممتلكات واحتاللها .لقد
أفا َد ايزيديون من سنجار أيضًا إرتفاع معدالت الفقر والبطالة أكثر مما هو عليه بالنسبة لبقية أفراد الشعب
العراقي .إن االيزيديين في هذه المنطقة قد تم تهجيرهم من كل مكان في نينوى في ظل نظام البعث ويُفيدون
بانه قد تم دفعهم بصورة إضافية الى أراض غير زراعية.
افوضعواإلنستني
الحظ في مكان آخر من التقرير ،يواجه االيزيديون في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى معدالت
كما هو ُم َ
مرتفعة من الفقر والبطالة .لقد َور َد بأن المساكن غير كافية والتربة غيرمالئمه للزراعة بشكل كبير .يُفيد أفراد
المجتمع االيزيدي بأن المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان يشترطون حصولهم على الخدمات األساسية
وفرص العمل مقابل تحديد هويتهم ال ِعرقية ككورد.
افشتت واافيتئدان
لقد ف َّرت أعداد كبيرة من االيزيديين من العراق منذ عام  .3112لقد ف َّر معظم الالجئين إلى سوريا ،وبصورة
أقل ،الى األردن .لقد أجبَر العنف المتزايد في سوريا العديد من االيزيديين على العودة إلى العراق على الرغم
من االضطهاد المتواصل من قبل الجماعات المسلحة واإلكراه ال ُممنهَج من جانب قوات أمن حكومة إقليم
ضا إلى المانيا ودول أوروبية أخرى ،الواليات
كردستان .كما وردَ ،لقد رحل بعض الالجئين االيزيديين أي ً
المتحدة ،كندا ،استراليا ،وغيرها من الدول.
اضعوافمىأةوااليزيدي
الحظ في مكان آخر من التقرير ،تتعرَّض المرأة االيزيدية بشكل خاص للتهميش والتمييز كأدوات
كما هو ُم َ
من ضمن جهود أكبرمن أجل توسيع المطالب اإلقليمية الكوردية .إن الخدمات األساسية ،مثل الحصول على
الرعاية الصحية لألمهات مشروطة حسبما ُذ ِك َر بتحديد الهوية ككورد .،إنوافنستءوفيوسنجتروالوويَحصينوعيىو
افىعتي وافصحا وفي ومنتطقهن واألصيا وايجبوعياهنوافسئى وإفى وافموصل وأا ودهوك وفيحصول وعيى وافىعتي و
افطبا وأاوعند وافوالدة .في دهوك ،يتم منح األطفال وثائق هوية كوردية .قامت السلطات الكوردية وقوات
513

مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من المجتمع األيزيدي  ،انظر أيضا وزارة الخارجية األمريكية ،مكتب الديمقراطية وحقوق
اإلنسان والعمل ،تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية  :2100العراق ،2100 ،متاح على الموقع:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
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األمن بحظر الجهود التي تبذلها منظمات غير حكومية عراقية من أجل توفير وحدات رعاية صحية متنقلة في
514
سنجار.
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مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مع أفراد من الطائفة االيزيدية من سنجار2101 - 2101 ،؛ مقابالت معهد القانون الدولي وحقوق
اإلنسان مع منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وتحالف األقليات العراقية
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