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  دعم مسيحيي الموصل واجب وطني وإنساني

ببالغ القلق والغضب  تتابع الجالية العراقية في بريطانيا ومنتداھا العراقي، الوضع المؤلم في محافظة الموصل 
وتھجير ومصادرة ) الجزية(وإغتصاب وإعتقال وجلد وفرض 

حريات  قاسية على قيود ظ:مية 
 وغيرھا من اBفعال المشينة التي تعد إنتھاكا

ويرزح اليوم اHف المشردين من المسيحيين في ظروف شديدة الصعوبة في ھذا الحر ال:ھب بعد تھجيرھم 
  .القسري من ديارھم ، حيث يعانون من شحة الخدمات اQساسية من مأوى وماء صالح للشرب وأدوية وغذاء 
مئات اHYف من العراقيين النازحين من وظائفھم وعملھم ومن كل مصدر 

  . وحرم اQطفال من حياة الطفولة البريئة  والطلبة من مواصلة تعليمھم

Bرھاب الفاشي إن ھذا الوضع المأساوي يتطلب من الجالية العراقية بذل جميع الجھود في دعم ضحايا ھذا ا
توفيرمختلف أشكال العون ، بما يت:ئم وحجم المعاناة ، وھي مھمة انسانية ملحة في الوقت 

وضع برامج إغاثة مسؤولية السلطات العراقية 
عاون مع المجتمع الدولي ومنظمات 

، عبر إعادة البسمة لمكوناتھا اQصيلة التي رسمت  وترسم بثقافتھا وتاريخھا 

  المنتدى العراقي
  2014تموز  24
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دعم مسيحيي الموصل واجب وطني وإنساني
  

ببالغ القلق والغضب  تتابع الجالية العراقية في بريطانيا ومنتداھا العراقي، الوضع المؤلم في محافظة الموصل 
وإغتصاب وإعتقال وجلد وفرض جراء جرائم عصابات داعش اBرھابية  من قتل 

قيود ظ:مية  الممتلكات وسرقة أموال الدولة وتدمير دور العبادة واYثار ونھبھا وفرض
وغيرھا من اBفعال المشينة التي تعد إنتھاكا... المواطنين من أتباع الديانة المسيحية واQيزدية والشبك والتركمان 

  .صارخا لحقوق اBنسان وجرائم إبادة جماعية

ويرزح اليوم اHف المشردين من المسيحيين في ظروف شديدة الصعوبة في ھذا الحر ال:ھب بعد تھجيرھم 
القسري من ديارھم ، حيث يعانون من شحة الخدمات اQساسية من مأوى وماء صالح للشرب وأدوية وغذاء 

مئات اHYف من العراقيين النازحين من وظائفھم وعملھم ومن كل مصدر  كما أدى ھذا الوضع الى حرمان
وحرم اQطفال من حياة الطفولة البريئة  والطلبة من مواصلة تعليمھم

Bإن ھذا الوضع المأساوي يتطلب من الجالية العراقية بذل جميع الجھود في دعم ضحايا ھذا ا
توفيرمختلف أشكال العون ، بما يت:ئم وحجم المعاناة ، وھي مھمة انسانية ملحة في الوقت 

السلطات العراقية كما يقع على . الحاضر،  للتقليل من حجم اHQم التي يعانون منھا
عاون مع المجتمع الدولي ومنظمات والت. عادتھم الى ديارھم وازالة كل أثار ھذه الجرائم

  .اBغاثة اBنسانية الدولية Bنجاح وإنجاز ذلك

، عبر إعادة البسمة لمكوناتھا اQصيلة التي رسمت  وترسم بثقافتھا وتاريخھا  نعيد للموصل الحدباء ألقھا
  .وعطائھا لوحة التعايش اQخوي في العراق
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دعم مسيحيي الموصل واجب وطني وإنساني

ببالغ القلق والغضب  تتابع الجالية العراقية في بريطانيا ومنتداھا العراقي، الوضع المؤلم في محافظة الموصل 
جراء جرائم عصابات داعش اBرھابية  من قتل 

الممتلكات وسرقة أموال الدولة وتدمير دور العبادة واYثار ونھبھا وفرض
المواطنين من أتباع الديانة المسيحية واQيزدية والشبك والتركمان 

صارخا لحقوق اBنسان وجرائم إبادة جماعية
  

ويرزح اليوم اHف المشردين من المسيحيين في ظروف شديدة الصعوبة في ھذا الحر ال:ھب بعد تھجيرھم 
القسري من ديارھم ، حيث يعانون من شحة الخدمات اQساسية من مأوى وماء صالح للشرب وأدوية وغذاء 

كما أدى ھذا الوضع الى حرمان 
وحرم اQطفال من حياة الطفولة البريئة  والطلبة من مواصلة تعليمھم  ، للعيش

  
Bإن ھذا الوضع المأساوي يتطلب من الجالية العراقية بذل جميع الجھود في دعم ضحايا ھذا ا

توفيرمختلف أشكال العون ، بما يت:ئم وحجم المعاناة ، وھي مھمة انسانية ملحة في الوقت اQسود، من خ:ل 
الحاضر،  للتقليل من حجم اHQم التي يعانون منھا

عادتھم الى ديارھم وازالة كل أثار ھذه الجرائمBسريعة والعمل الجاد 
اBغاثة اBنسانية الدولية Bنجاح وإنجاز ذلك

  
نعيد للموصل الحدباء ألقھافل

وعطائھا لوحة التعايش اQخوي في العراق
  
  
  
  

  
  

  
 


