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ف�صل  ب��دء  م��ع  العراقيون  يتخوف 
ال�صيف من نق�ص خدمات الكهرباء، 
لت�صغيل  ال�صروري  الوقود  ون��درة 
م���ول���دات ال��ك��ه��رب��اء، ف��ي وق���ت بدا 
التململ ياأخذ مديات اأو�صع ودعوات 
الحكومة  ق���درة  ع��دم  �صد  للتظاهر 
كما  الطاقة  احتياجات  تلبية  على 
ح���دث ال���ع���ام ال��م��ا���ص��ي ح��ي��ن عمت 
التظاهرات اغلب مدن العراق ب�صبب 

نق�ص الكهرباء.
ويدور بين العراقيين دعوات الى ما 

ي�صميه بع�صهم انتفا�صة الكهرباء.
بابنيوز  وكالة  ن�صرته  تقرير  ونقل 
اأم�ص الثالثاء عن مواطنين عراقيين 
ق��ول��ه��م اإن���ه���م ه���ي���اأوا الف���ت���ات كتب 
البقاء"  ع��دم  اأو  "الكهرباء..  عليها 
اإل����ى ����ص���رورة رحيل  اإ�����ص����ارة  ف���ي 
ي�صتطيعوا  ل��م  ال��ذي��ن  الم�صوؤولين 
خدمات  توفير  في  بوعودهم  الوفاء 

الطاقة.
ف�صل  من  العراقيين  اغلب  ويتململ 
المتمثلة  واأعبائه  القا�صي  ال�صيف 
توفير  وراء  الم�صتمر  ال��ل��ه��اث  ف��ي 
اأج��واء  وت�صتمر  والبنزين.  الثلج 

اأ�صهر  من ال�صيف الالهب على مدى 
ت�صتمر من �صهر ني�صان اإلى اأيلول.

وت�صل درجات الحرارة اإلى 50 درجة 
اإال  تنخف�ص  النهار وال  مئوية خالل 

لب�صع درجات في الليل.
جا�صم  البلدي  الم�صوؤول  ويتوقع 
الطاقة  نق�ص  ي����وؤدي  اأن  ال��را���ص��ي 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة اإل������ى اح���ت���ج���اج���ات 
بكرا�صي  ���ص��ت��ط��ي��ح  وت���ظ���اه���رات 

الم�صوؤولين المحليين. 
ت�صكن  ع��راق��ي��ة  م��واط��ن��ة  وت�����ص��ي��ر 
�صيئ  �صيف  عالمات  اإل��ى  الكاظمية 
�صنبور  ع��ل��ى  اأ���ص��اب��ع��ه��ا  ب��و���ص��ع 

من  القادمة  المياه  تقطر  حيث  م��اء 
اأو  �صاعة  ل��م��دة  ال��ط��وارئ  خ��زان��ات 

اثنتين.
م�صتيقظين  نظل  اأن  وتقول:علينا 
"ماطورات  لت�صغيل  ال��ل��ي��ل  ط���وال 

الماء".
ال�صلطات  وع����ود  م���ن  رغ���م  وع��ل��ى 
اأي  اأن  اإال  الكهرباء  بتوفير  المحلية 
هذا  ف��ي  يح�صل  ل��م  ملمو�ص  ت��ق��دم 

االتجاه.
مجل�ص  ع�صو  ح�صين  كريم  ويقول 
يزيد  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع  اإن  ب��ل��دي 
وي�صتغرق  العراقيين.  معاناة  م��ن 

طويلة،  ف��ت��رة  ال��ع��راق  ف��ي  ال�صيف 
اإلى  ال��ب��ي��ت  م��ن  ال��خ��روج  وي�صبح 
اأمرا  العامة  والمتنزهات  ال�صاحات 
ال م��ف��ر م��ن��ه ل��ل��ه��روب م��ن االأج����واء 

الحارة.
وبينما ينوي بع�ص اأ�صحاب الدخل 
المجاورة  ال��دول  اإل��ى  ال�صفر  الجيد 
فترة  ل��ق�����ص��اء  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��م  او 
ا���ص��ت��ج��م��ام ه��روب��ا م��ن ال��ح��ر، فان 
لي�ص  ال�صعيفة  المدخوالت  اأ�صحاب 
في  ال�صيف  ق�صاء  م��ن  منفذ  لديهم 
يلجاأون  ال��رج��ال  واغ��ل��ب  ال��ب��ي��وت، 
بينما  والمقاهي،  الكازينوهات  اإلى 
القريبة،  المتنزهات  الن�صاء  تف�صل 

او مراكز التب�صع.
االآن  منذ  عراقي  بيت  كل  ويحر�ص 
وتوفير  كهرباء  مولدة  اقتناء  على 
اأ�صحاب  يعكف  بينما  لها.  ال��وق��ود 
مولدات االأحياء ال�صكنية على اإدامة 
مولداتهم و�صد الثغرات التقنية فيها 

ا�صتعدادا ل�صيف قا�ص في حرارته.
مثل  للبع�ص  ال�صيف  يمثل  وبينما 
لثالثة  تمتد  الإج��ازة  فر�صة  الطالب 
�صهور، فان عدم توفر الكهرباء يعكر 

�صفو االأجواء.
وي���ق���ول ع�����ادل اح���م���د وه����و طالب 
ج��ام��ع��ي: ال م��ف��ر م���ن ال���ح���ر، حيث 
ب�صبب  داك��ن��ة  اإل��ى  ب�صرتنا  تتحول 
اأ�صعة ال�صم�ص القوية. ويلجاأ بع�ص 
ال�����ص��ب��اب اإل����ى االأن���ه���ر ل��ل��ه��روب من 
المدن  في  الم�صابح  ن��درة  مع  القيظ 

العراقية.
ال�صيف  فان  ذلك  كل  من  رغم  وعلى 
لتبادل  ال��م��ن��ا���ص��ب��ة  ال��ف��ر���ص  ي��وف��ر 
الحدائق  وزي��ارة  العائلية  الزيارات 
العامة، حيث تفتر�ص االأ�صر الب�صاط 

االأخ�صر والح�صائ�ص.
ال�صكان  اغ��ل��ب  ان  م��ن  رغ���م  وع��ل��ى 
اإال  يتحدون ال�صيف الحار بالتاأقلم، 
اأنهم ي�صرون على عدم ال�صكوت عن 
الوعود، و�صرف ماليين  تنفيذ  عدم 
ينتج  ل��م  م�صاريع  على  ال�����دوالرات 
ويعزم  الخدمات،  في  تح�صن  عنها 
لف�صح  بم�صيرات  الخروج  البع�ص 
الطاقة  نق�ص  م�صكلة  العجز عن حل 
يقارب عقد من  ما  عليها  التي م�صى 

الزمن.
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تواجه و�صائل االإعالم في العراق احد اكبر تحدياتها 
مع ازدياد الدعاوى الق�صائية من قبل جهات حكومية 
�صدها، وكان اآخرها دعوى رفعتها رئا�صة المفو�صية 
العليا الم�صتقلة لالنتخابات بتهمة الت�صهير ودعوى 

الإغالق �صحيفة.
وت�صير اإح�صائية ح�صلت عليها وكالة فران�ص بر�ص 
تطالب   30 نحو  بينها  دع��وى   62 نحو  وج��ود  اإل��ى 
الن�صر  محكمة  في  �صحفيين  من  مالية  بتعوي�صات 
االأ�صهر  اأ�صحابها خالل  واالإع��الم، تقدم بها جميعها 

الخم�صة الما�صية.
تطالب  منها   35 دع��وى   117 الما�صي  العام  و�صهد 

بتعوي�صات مالية.
وجرت يوم االأحد في محكمة ق�صايا الن�صر واالإعالم 
رفعها  ال��ت��ي  الت�صهير  لق�صية  االأول�����ى  ال��م��راف��ع��ة 
لالنتخابات  الم�صتقلة  العليا  المفو�صية  رئي�ص 
كلية  الكاتب ها�صم ح�صن، عميد  الحيدري �صد  فرج 

االإعالم في جامعة بغداد.
دينار.  ملياري  ق��دره  بتعوي�ص  الحيدري  ويطالب 
غد  ي��وم  اإل���ى  المحاكمة  اإرج����اء  القا�صي  ق��رر  وق��د 

الخمي�ص.
"الم�صرق"  جريدة  في  ن�صر  مقاال  كتب  ح�صن  وكان 
ك�صفت  "الفتالوي  عنوان  تحت  الما�صي  االأ�صبوع 
الفتالوي  حنان  النائبة  اإلى  اإ�صارة  في  الم�صتور"، 
الحيدري  با�صتجواب  �صابق  وق��ت  في  قامت  التي 
جملة  عن  تتحدث  التي  الوثائق  من  ع��ددا  واأب���رزت 

مخالفات ارتكبت داخل مفو�صية االنتخابات.
ظل  في  العراق  في  لالإعالميين  المحاكمات  وتجري 
في  ا�صقط  ال��ذي  �صدام  نظام  اإب��ان  �صرعت  قوانين 

العالم 2003.
من  للق�صاء  اأتعر�ص  اأن  "المعيب  اإن  ها�صم  وق��ال 
)مفو�صية  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة،  موؤ�ص�صات  اإح���دى  قبل 
لتفعيل  الديمقراطية  ا�صتخدمت  التي  االنتخابات( 

قوانين دكتاتورية".
االأف���واه  لتكميم  �صيا�صة  ه��ذه  اأن  "اعتقد  واأ���ص��اف 
)...( وهذه الدعاوى ال تقل خطورة عما يجري في 
بكواتم  المزودة  لالأ�صلحة  ا�صتخدام  من  ال�صوارع 

ال�صوت من اجل قتل االأبرياء".
الغتيال  محاولة  هو  اليوم  يجري  "ما  اأن  واعتبر 
في  �صدامي"،  ق��ان��ون  بوا�صطة  ال�صريفة  االأق����الم 

اإ�صارة اإلى نظام �صدام ح�صين.
في  ق�صائية  لمالحقات  وتعر�ص  اعتقل  ح�صن  وكان 
زمن النظام ال�صابق عندما كان رئي�ص تحرير جريدة 
التحريرية  �صيا�صته  خلفية  العربي" على  "الم�صور 

التي عرف عنها اأنها جريئة.
وراأى المدير التنفيذي لمر�صد الحريات ال�صحافية 
زياد العجيلي اأن "المطالبة بمبالغ مالية خيالية اأمر 

غير قانوني وغير د�صتوري".

واأ�صار العجيلي اإلى اأن بع�ص الدعاوى تجاوزت حتى 
المطالبة بمبالغ مالية، وباتت تطالب باالإغالق.

في  اعتبرت  حدود"  بال  "مرا�صلون  منظمة  وكانت 
بيان اأ�صدرته في 18 اأيار اأن الدعاوى الق�صائية من 
في  "تاأتي  االإع��الم  و�صائل  �صد  حكومية  جهات  قبل 

وقت يمر فيه ال�صحفيون بمرحلة �صعبة".
ق��ان��ون��ي الن  غ��ي��ر  ذل����ك  "اأن  ال��ع��ج��ي��ل��ي  واع��ت��ب��ر 
وال  قانون  دون  من  �صدرت  العراق  في  المطبوعات 

تحتاج الى ت�صريح بالعمل وباإمكان اأية مجلة تطبع 
وتن�صر في اي مكان في العراق".

"بلد مثالي الأنه ال يطالب  اإن العراق  وقال العجيلي 
المطبوعات بت�صاريح عمل"، لكنه اأعرب عن خ�صيته 
الت�صييق  اأنواع  "نوعا من  ال�صلطات  اأن تفر�ص  من 
بت�صاريح  مطالبتها  خ��الل  م��ن  المطبوعات  على 

عمل".
تقريرا  اأ�صدرت  بال حدود  مرا�صلون  منظمة  وكانت 

بمنا�صبة اليوم العالمي لحرية ال�صحافة حمل عنوان 
لحرية  المفتر�صة  الوحو�ص  االأو���ص��ط:  ال�صرق   "
بلدا   38 على  فيه  تت�صاقط" رك��زت  ب��داأت  ال�صحافة 
تعاني  االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  �صمال  في  اغلبها 

فيها ال�صحافة الحرة ب�صكل كبير.
التقرير اأ�صار اإلى �صقوط اثنين من االأنظمة في تون�ص 
وفي م�صر ثم عرج على االحتجاجات في اليمن وفي 
اعتقال  تم  حيث  البحرين  وف��ي  ليبيا  وف��ي  �صوريا 

التقرير  الوحيدة.  المعار�صة  ال�صحيفة  موؤ�ص�ص 
ذكر اأن جميع هذه الدول تعامل ال�صحافة باعتبارها 
تابعة للدولة وبوقا وناطقا بل�صان الحكومات فيها، 
فترة االحتجاجات  ال�صحفيين عانوا خالل  اأن  علما 
هذه ب�صبب فر�ص قيود عليهم ومنعهم من الو�صول 

اإلى المعلومات ناهيك عن اعتقالهم وقتلهم اأحيانا. 
واأ�صدرت لجنة حماية ال�صحفيين ومقرها نيويورك 
تقريرا بعنوان "ع�صر اأدوات للقمع على االنترنت"، 

تطرق للو�صائل المتطورة التي ت�صتخدمها ال�صلطات 
ال�صحافة  حرية  لقمع  العالم  في  الديمقراطية  غير 
داني  التقرير  و�صع  االن��ت��رن��ت.  مجال  ف��ي  ال�صيما 
اللجنة  في  االنترنيت  عن  ال��دف��اع  من�صق  اوب��راي��ن 
ال�صحفية  الحريات  تقمع  التي  الحكومات  اإن  وقال 
التقليدية ت�صعى في الوقت نف�صه اإلى قمع الحريات 
التي  الو�صائل  بين  وم��ن  االنترنت  على  ال�صحفية 

ت�صتخدمها اإغالق ال�صبكة العنكبوتية.
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املحاك��م ف���ي  الإع��ام  حتا�ص��ر  احلكوم��ة  ال�ص��حافة:  حري��ة 
62 دعوى بينها 30 تطالب بتعوي�سات مالية من �سحفيني

عراقيون ل يثقون بوعود احلكومة ي�ستعدون ملو�سم طويل

�صيف 2011: 50 درجة مئوية تكفي لتظاهرات حا�صدة
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يف  يقيمون  عراقيني  الجئني   710 نحو  ينتظر 
الالجئني  ال�صتقبال  املخ�ص�صة  امل��راك��ز  اإح��دى 
يف ماليزيا م�صريا جمهوال بانتظار منحهم حق 
"ديلي  �صحيفة  بح�صب  ا�صرتاليا،  يف  اللجوء 

�صتار" املاليزية.
اأم�ص  ال�����ص��ادر،  ع��دده��ا  يف  ال�صحيفة  ون�صرت 
هو  الج��ئ  األ��ف   93" اأن  فيه  ج��اء  خ��را  االأول، 
املفو�صية  �صجلت  الذين  الالجئني  عدد  اإجمايل 
املتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئني  ل�صوؤون  العليا 
اأ�صماءهم يف املراكز املخ�ص�صة الإيواء الالجئني 
هوؤالء  ب��ني  "من  اأن  اإىل  م�صرية  ماليزيا"،  يف 

الالجئني 710 الجئني عراقيني".
الالجئني  "اأغلب  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأ����ص���اف���ت 
مانيمار  ه��ي  دول  م��ن  م��ال��ي��زي��ا  يف  امل�صجلني 
اأن  مبينة  والعراق"،  واأفغان�صتان  وال�صومال 
العراقيني وحتى عند ح�صولهم على  "الالجئني 
بطاقات تعريف خا�صة متنحها اإياهم املفو�صية 
املتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئني  ل�صوؤون  العليا 
ال�صلطات  قبل  من  للم�صايقات  يتعر�صون  فاإنهم 

املاليزية".
وكانت احلكومة اال�صرتالية تو�صلت اإىل اتفاق 
مع احلكومة املاليزية يف 8 اأيار اجلاري ي�صمح 
ب��رتح��ي��ل جم��م��وع��ة م��ن ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء الذين 
اإىل  ق���وارب  م��ن  على  �صواطئها  اإىل  و���ص��ل��وا 
ماليزيا مقابل التعهد بالبحث يف طلبات اللجوء 
اجلانبني  بني  االتفاق  ووف��ق  بها،  تقدموا  التي 
اأكر  عدد  بقبول  ا�صرتاليا  يف  ال�صلطات  تتعهد 
يف  املتحدة  االأمم  ن��ظ��رت  ال��ذي��ن  الالجئني  م��ن 

طلباتهم.
م��وق��ع��ة على  ا���ص��رتال��ي��ا  اإن  ن��ا���ص��ط��ون  وي��ق��ول 
اخلا�ص  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم   1951 ع���ام  ات��ف��اق��ي��ة 
املتعلق   1967 ع���ام  وب��روت��وك��ول  ب��ال��الج��ئ��ني 
توقيعها  م��ع  ي��ت��زام��ن  م��ا  وه���و  نف�صه  ب��ال�����ص��اأن 
ت�صمح  والتي  ماليزيا  مع  االتفاقيات  من  العديد 
لها باإعادة الالجئني الذين ي�صلون اإىل االأرا�صي 
توقع  مل  بدورها  التي  ماليزيا  عر  اال�صرتالية 
على اأي من االتفاقيات الدولية ب�صاأن الالجئني، 
وه���و م��ا يعفي م��ال��ي��زي��ا م��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة جتاه 
و�صمان  اأرا�صيها  على  امل��وج��ودي��ن  الالجئني 

منحهم حق اللجوء.

املاليزيني  املحامني  نقابة  رئي�ص  ذكر  جهته  من 
ال�صلطات  "اإعادة  اأن  لل�صحيفة  وي  ل��ي��ج��ي 
اال�صرتالية ل� 800 الجئ لديها اإىل ماليزيا يجعل 
اإىل  م�صريا  جمهوال"،  م�صريا  يواجهون  هوؤالء 
جتاه  وا�صحة  �صيا�صة  ب���الده  ل��دى  "لي�ص  ان��ه 

م�صاكل الالجئني املوجودين على اأرا�صيها".
اآالف طالب جلوء قدموا  اأكرث من �صتة  اأن  يذكر 
اإىل ا�صرتاليا على من قوارب خالل عام 2010، 
يف  ال��غ��رق  خطر  منهم  الكثري  ي��واج��ه  ح��ني  يف 
املحيط اأثناء حماوالتهم للو�صول اإىل ال�صواحل 

اال�صرتالية.
الدولية  ال��ع��ف��و  ملنظمة  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  وي��ق��ول 
الكالم  بني  العراقيني  الالجئني  "اأزمة  بعنوان: 
ما  ال��دويل  املجتمع  املر" اإن  وال��واق��ع  املع�صول 
ذات  بطريقة  االأزم��ة  مواجهة  عن  يتقاع�ص  زال 
ي�صت�صيفان  االأردن و�صوريا  مثل  فبلدان  معنى. 
نحو  على  مهيئني  غري  ولكنهما  الالجئني  معظم 
لون من  منا�صب لتلبية احتياجات جميع من ي�صِ

العراقيني.
وقد دعت منظمة العفو الدولية املجتمع الدويل 
اإىل اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناتهم 
على  يتعني  اإن��ه  املنظمة  وقالت  تهجريهم.  اإىل 
م�صاعدة  يف  م�صوؤوليتها  حت��م��ل  ال����دول  ه���ذه 
العاملة  االإن�صانية  واملنظمات  امل�صيفة  ال��دول 
يف االإقليم، على وجه ال�صرعة، كيما تكون قادرة 

على دعم االأعداد الهائلة من الالجئني. 
ال�صرق  برنامج  مدير  نائب  لوثر،  فيليب  ويقول 
العفو  منظمة  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  االأو����ص���ط 
يواجهون  الالجئني  م��ن  "العديد  اإن  ال��دول��ي��ة، 
فهم  بقائهم.  على  احل��ف��اظ  يف  ك��ب��رية  �صعوبة 
ت�صديد  على  قادرين  وغري  العمل  من  ممنوعون 
لهم  الطعام  من  يكفي  ما  و�صراء  بيوتهم  اأج��ور 
والأ�صرهم وتغطية نفقات املعاجلة الطبية. بينما 
العراق  وي��غ��ادرون  احل��ظ  يحالفهم  م��ن  يعي�ص 
بالن�صبة  تنفد  ما  �صرعان  التي  مدخراتهم،  على 

للعديدين". 
اإن اأح����وال ال��ع��دي��د م��ن االأ���ص��ر ق��د ���ص��اءت اإىل 
ح��د االإم���الق، وه��ي ت��واج��ه خ��ي��ارات م�صتحيلة 
اإىل  اال���ص��ط��رار  قبيل  م��ن  م�صتجّدة  وخم��اط��ر 
احتمال  مواجهة  اأو  البغاء  اأو  اأطفالها  ت�صغيل 
العراق  اإىل  "الطوعية"  العودة  اإىل  ت�صطر  اأن 

ب�صبب تدهور الظروف.

كوالملبور تطاردهم رغم بطاقات الأمم املتحدة

700 ع�راق�ي ف�ي ماليزي�ا 
ينتظرهم املجهول

املعايري الدولية تعار�ض دفع تعوي�صات من قبل ال�صحفيني

قلق �صعبي من عدم حت�صني خدمات الطاقة

 متابعة/ املدى

و�صفت  منظمة "حمورابي" حلقوق االإن�صان العام املا�صي 
ا�صتمرار  اأن  على  م�صددة  العراق،  م�صيحيي  على  باالأ�صواأ 
اال�صتهداف املبا�صر لهم زاد من هجرتهم خلارج العراق، وان 

عودتهم مرهونة مبدى توفري احلماية لهم.
وردا  وليم  املنظمة  رئي�ص  عن  احلر  العراق  اإذاع��ة  ونقلت 
انتهاك حقوق  التي �صجلتها منظمته عن حاالت  االأرقام  اأن 

خميفة،  ك��ان��ت   2010 ع��ام  خ��الل  ال��ع��راق،  يف  امل�صيحيني 
معترا اإياها االأ�صواأ من االأعوام التي �صبقتها، م�صتبعدا يف 
الوقت نف�صه اأن تكون هذه االأرقام حقيقية جلميع امل�صيحيني 
ويف عموم مناطق العراق وبخا�صة بغداد واملو�صل حيث 

يرتكز فيها امل�صيح بكثافة مقارنة باملحافظات االأخرى.
مت�صاعدة  ن�صبا  �صجلت  الهجرة  معدالت  اأن  وردا  ويذكر 
اأجرت اأكرث من 1800 عائلة م�صيحية على النزوح ملناطق 
بدوافع  كانت  التهديدات  وان  نينوى،  �صهل  م��ن  خمتلفة 

اأن  اإىل  م�صريًا  مت�صددة،  جماعات  م��ن  ولي�صت  �صيا�صية 
اأحداث كني�صة �صيدة النجاة واأي�صا تعر�ص العديد من دور 
امل�صيحيني للتفجري يف مناطق متفرقة من بغداد اجر اأكرث 
من 2300 عائلة اأخرى على النزوح من بغداد اىل كرد�صتان 

و�صهل نينوى .
والكنائ�ص،  للدور  االأمنية  احلماية  بتعزيز  وردا  وطالب 
واإيقاف االنتهاكات بحق امل�صيحيني، ف�صال عن اإيقاف عملية 
يف  للم�صيحيني  باإقليم  واملطالبة  ال��دمي��وغ��رايف  التغيري 

مالذا  تكون  اأن  اأمل  على  العراق  يف  االآمنة  املناطق  اإح��دى 
اآمنا لهم.

بالالئمة  ورد  با�صكال  امل�صيحية  النا�صطة  األقت  جهتها  من 
على �صعف اأداء االأجهزة االأمنية العراقية، الفتة اإىل �صرورة 
اال�صتهدافات  ه��ذه  وراء  كانت  التي  االأي���ادي  ع��ن  الك�صف 

وتقدميها للعدالة.
وبالعودة اىل اح�صائيات ا�صتهداف امل�صيحيني يف العراق 
للقتلى  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ف��ان  حمورابي  منظمة  وبح�صب 

كونهم  الهوية  على  ا�صتهدافهم  �صخ�صا بني  اآل� 822  جتاوز 
م�صيحيني وتواجدهم يف مواقع االنفجار.

وكان وزير حقوق االإن�صان حممد �صياع ال�صوداين قد دعا يف 
ت�صريح �صابق له "امل�صيحيني اإىل االإ�صرار على عدم الهجرة 
خمططات  اإف�صال  �صاأنه  من  ال��ذي  اخليار  الأن��ه  العراق  من 
ال�صعب  مكونات  كبقية  "تعر�صوا  اأنهم  مبينًا  تهجريهم"، 
االإرهابية،  الهجمات  م��ن  وع��ان��وا  االع��ت��داء  اإىل  العراقي 

واحلكومة جادة بتوفري احلماية لهم وتاأمني مناطقهم".

ال��ع��راق م�����ص��ي��ح��ي��ي  ع��ل��ى  الأ�����ص����واأ   2010 الإن�������ص���ان:  حل��ق��وق  م��ن��ظ��م��ة 


