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اوضاع االنسانٌة فً نٌنوى
الخلفٌة :
تنظٌم داعش بعد احتالل مدٌنة الموصل فً العاشر
من حزٌران  2014حولها التنظٌم منذ احتاللها
الى سجن كبٌر ٌمنع االهالً من الخروج ألي
سبب كان لذا فإن ما ٌقارب الـ ()2500000
ملٌونٌن وخمسمائة الف نسمة هم محاصرون لدى
التنظٌم الذي ٌستخدمهم كدروع بشرٌة هذا وتعانً
هذه الفئة الكبٌرة من تدنً مستوى المعٌشة وانعدام
الخدمات وابسط مقومات الحٌاة.
لمجلس
الرسمٌة
االحصائٌات
وبحسب
محافظة نٌنوى فأن ما ٌقارب الـ ()1200000
ملٌون ومائتا الف مواطن قد نزحوا الى خارج
المحافظة جراء سٌطرة تنظٌم داعش على مدٌنة
الموصل من تارٌخ  2014/6/10ولغاٌة
 2015/6/4وحوالً ( )200000مائتا الف
نازح من اطراف المحافظة الى داخل المدٌنة كما
تشٌر االحصائٌات الى نزوح اكثر من
( )350000ثالثمائة وخمسون الف نازح من
مدن االنبار و تكرٌت و الحوٌجة وبٌجً الى داخل
مدٌنة الموصل جراء العملٌات العسكرٌة التً
قامت بها القوات العراقٌة المشتركة بالتعاون مع
قوات التحالف ضد مسلحً داعش.

الوضع االمنً :
تمر محافظة نٌنوى وضع امنٌا متردي ومأساوي فمنذ احتالل تنظٌم داعش مدٌنة الموصل تشهد المدٌنة وضع امنً متردي بسبب
العملٌات العسكرٌة والحمالت الهمجٌة الذي قالم بها التنظٌم تجاه اهالً مدٌنة الموصل من عملٌات قتل واعتقاالت وتهجٌر وكذلك
بسبب القصف الجوي لطٌران التحالف والتً تبعتها العملٌات العسكرٌة وتحترٌر  8وحدات ادارٌة تابعه لمحافظة نٌنوى والتً هً
االخرى لم تشهد استقرارا امنٌا بسبب الهجمات المتكررة على تلك المناطق وبسبب القصف الصاروخً من قبل تنظٌم داعش لتلك
المناطق االمر الذي ادى الى عدم استقرار تلك المناطق امنٌا والذي اثر بشكل كبٌر على عدم عودة سكان تلك المدن التً نزحت منها
قبل تحرٌرها .
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التعلٌم :
بعد دخول تنظٌم داعش الى الموصل قام بتغٌٌر المناهج التعلٌمٌة بعد الغائه للمناهج المركزٌة فشل التنظٌم فً تسٌٌر عجلة التعلٌم
اجبر التنظٌم المعلمٌن والمدرسٌن على الدوام لكنه عجز عن اجبار العوائل على ارسال اوالدهم كما عجز داعش عن صرف رواتب
المعلمٌن والمدرسٌن بعد ان قامت الحكومة العراقٌة بقطع رواتب وادخار مستحقاتهم لكل الموظفٌن المحاصرٌن داخل مدٌنة الموصل
وازدادت شكوى المعلمٌن بانهم الٌملكون اجر الذهاب واالٌاب الى المدارس  ،اضافة الى فرض مبالغ مالٌة على ذوي الطلبة ثمنا
النتظام الطلبة فً الدوام بعد ان كان التعلٌم مجانٌا مادفعه الى اٌقاف الدوام نهائٌا.
اما التعلٌم العالً فً الموصل متوقف وحٌاة اكثر من  60الف طالبة وطالب جامعً توقفت تماما منذ سنتٌن بسبب اجراءات فرضها
التنظٌم و المدارس فً محافظة نٌنوى شبه متوقفة وٌتم تعلٌم بعض الطالب الذي التحقوا بالمدارس الدٌنٌة خاص بمفردات وافكار
داعش  ،وفً  18من شهر تشرٌن االول  2015اصدر التنظٌم تعلٌمات جدٌدة بخصوص العملٌة التعلٌمٌة فً المدٌنة حٌث تضمنت
التعلٌمات الغاء كلٌات القانون والفنون الجمٌلة والعلوم السٌاسٌة واالثار والتربٌة الرٌاضٌة وقسم الفلسفة وقسم ادارة المؤسسات
السٌاحٌة والفندقٌة ،كما تضمنت التعلٌمات الغاء مواد صنفت على انها غٌر شرعٌة مثل الدٌمقراطٌة والثقافة والحرٌات والحقوق،
الرواٌة والمسرحٌة ،اقسام اللغة الفرنسٌة واالنكلٌزٌة والترجمة  ،وعدم وضع اسئلة تتعلق بالوطنٌة او بالمعامالت الربوٌة والحوادث
التارٌخٌة المزٌفة حسب وصفهم والمواقع الجغرافٌة والحدود (المصطنعة كما ٌسمونها) كما فرضوا عدة تعلٌمات منها شطب اسم
الجمهورٌة العراقٌة ووزارة التعلٌم العالٌة واستبدالهما بالدولة االسالمٌة ودٌوان التعلٌم على التوالً ،كما تم نقل الشابات من كلٌة
الهندسة الى كلٌة الطب وتقلٌص سنوات دراسة الطب من ستة الى ثالث سنوات وعزل االناث عن الذكور.
الصحة :
ٌوجد فً مدٌنة الموصل عدد كبٌر من المستشفٌات تتمركز معظمها فً مدٌنة الطب اضافة الى وجود ( )6مستشفٌات متخصصة فً
االقضٌة التابعة لمحافظة نٌنوى ،وٌوجد فً كل حً من احٌاء مدٌنة الموصل مركز صحً للرعاٌة الصحٌة األولٌة كما وٌوجد
مركزٌن متخصصٌن لطب االسنان فضال عن مستشفى طب االسنان التابع لكلٌة طب االسنان فً جامعة الموصلٌ ،عمل فً هذه
المؤسسات ما ٌقارب من22الف من الكوادر الطبٌة من اطباء وممرضٌن ومساعدٌهم وغٌرهم من الكوادر بقً منهم ما ٌقارب 16الف
فً الموصل وغادر الموصل ما ٌقارب  6االف شخص اغلبهم من االطباء.
بعد سٌطرة داعش على المدٌنة تم ربط هذه المؤسسات جمٌعا بما ٌسمى
دٌوان الصحة وشهد الواقع الصحً نقوصا فً تقدٌم الخدمات بعد اغالق
الطرقات وعجز التنظٌم عن توفٌر االدوٌة واللقاحات الضرورٌة حٌث من
المتوقع ان ٌؤدي هذا الموضوع الى التسبب بوفاة  200الى  250شخص
ٌومٌا زٌادة على معدل الوفٌات الٌومً بسبب نقص االدوٌة الضرورٌة
واللقاحات.
بعد عجز التنظٌم عن توفٌر رواتب منتسبً الصحة الذٌن ٌتسلمون رواتبهم
من الحكومة العراقٌة فمن المتوقع ان ٌؤدي هذا السوء فً الخدمات الى
حصول كارثة انسانٌة تهدد اكثر من ملٌونً نسمة متواجدٌن فً مدٌنة
الموصل من سكان المدٌنة اضافة الى النازحٌن من دٌالى واالنبار وصالح
الدٌن كما فرض التنظٌم عدم صرف مخدر اال للعملٌات الضرورٌة وخاصة
العملٌات التابعة لعناصر التنظٌم بٌنما حدثت اكثر من حالة وفاة بٌن
المواطنٌن نتٌجة لخضوعهم لعملٌات جراحٌة بدون مخدر بعد امتناع التنظٌم
عن تجهٌزهم بالمواد المخدرة كما ان عدم وجود طرٌق امن لنقل االدوٌة
والعالجات ادى الى نفاذ المخزون الدوائً فً المحافظة وٌنذر بكارثة
انسانٌة اال ان عصابات داعش ال ٌهمها ما ٌحدث وانما ٌهمها هو الحصول
على الرعاٌة الطبٌة لمجرمٌها فقط.
كما تعانً مشافً الموصل نقصا حادا وكبٌرا فً االدوٌة والمستلزمات الطبٌة حٌث اطلقت مشافً مدٌنة الموصل نداء استغاثة الى
المجتمع الدولً والمنظمات االنسانٌة لحاجتها الماسة للدواء والمستلزمات الطبٌة والتً حذرت من تدهور خطٌر فً الوضع االنسانً
آلالف المدنٌٌن اذا لم تصل مساعدات عاجلة الى المدٌنة
فً مشفى الثالسٌمٌا لألطفال ٌقف االطباء عاجزون عن اسعاف المصابٌن بمرض الثالسٌما المستعصً حٌث ان المشفى ٌواجه
نقصا حادا فً جرعات المواد الكٌمٌاوٌة التً تعطى ألكثر من  900طفل هؤالء بحاجة ماسة للدواء والرعاٌة الكافٌة لكً ٌبقون على
قٌد الحٌاة واال فان حٌاتهم ستكون على المحك .
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المعٌشة :
الرواتب متوقفة فً الموصل منذ شهر اٌار الماضً ولم ٌتسلم الموظفون اي رواتب فً حٌن تفرض علٌهم االلتزام بالدوام ومن ال
ٌلتزم ٌعرض نفسه للقتل او السجن او مصادرة االموال والممتلكات  ،عناصر دٌوان الزكاة تبلغ التجار بضرورة دفع الزكاة والبالغة
 %2.5وتقوم بجبً مبالغ طائلة من الناس  ،الحركة االقتصادٌة متوقفة بشكل شبه تام فً المدٌنة بسبب العجز المادي فً حٌن ان
عناصر داعش تاكل وتشرب فً ارقى مطاعم المدٌنة مستخدمة المال الحرام الذي سرقته من قوت وتعب الناس.
ومن القرارات االخرى التً فرضها داعش هو قرار تنظٌم دفع اٌجار العقارات حٌث كان الحد االدنى هو ( )100الف دٌنار عراقً
وان كان المبلغ ( )200الف فان صاحب االٌجار ٌستوفً ( )100الف دٌنار وال( )100الف االخرى تقسم بٌن صاحب الملك
والمستأجر وقد قامت داعش بهذا العمل لغرض كسب قلوب وود الناس الفقٌرة والمستضعفة ومحاولة اظهار نفسهم على أن همهم هو
الفقراء وتحصٌل حقوقهم
المراة :
عناصر ما ٌسمى الحسبة تنتشر بالمدٌنة وتحاسب
الموصلٌٌن على طرٌقة لبسهم وتشدد على تقصٌر الثوب
وإطالة اللحٌة ولبس الخمار وتعتبر ان اي امرأة ترتدي
حذاء ملونا هو اثارة للفتنة.
وفً التاسع عشر من تموز صدرت تعلٌمات جدٌدة
بخصوص بٌع العباءات النسائٌة وقام التنظٌم ألول مرة
بالتدخل بصورة مباشرة فً حٌاة الناس الشخصٌة،
والجدٌر بالذكر ان التنظٌم كان قد اخبر اصحاب
المحالت قبل فترة بأن لهم الحرٌة فً بٌع ما ٌرٌدون
على شرط عدم عرض المالبس الفاضحة فً واجهات
المحالت اال ان هذا الكالم اختلف وكعادة داعش نقضت
ما وعدت به الناس حٌث قام عناصر التنظٌم ٌوم 21
تموز بتحطٌم غرف القٌاس الموجودة فً محالت
المالبس فً تدخل سافر فً شؤون الناس
واعلن التنظٌم اٌضا عن فرض النقاب الشرعً كما ٌسمٌه بصورة علنٌة على الناس ٌوم الجمعة 25تموز اال ان هذا القرار لم ٌطبق
بصورة تامة ولم ٌعره الناس اهتماما ،ثم قام عناصر التنظٌم بوضع نقاط تفتٌش تحاسب من تخرج بدون لبس النقاب وسحب سنوٌة
السٌارات ث م تطور الموضوع بعد ان قاموا بجلد كل من ٌخرج وتكون عائلته غٌر مرتدٌة للنقاب الشرعً ،ثم تلى ذلك سلوك ال
انسانً غرٌب وهو انتشر فرقة من النساء تقوم بعض النساء اللواتً ال ٌرتدٌن النقاب فً سلوك ٌؤكد ان هذا التنظٌم وعناصره اقرب
للحٌوانات منهم للبشر.
التنقل :
فرض تنظٌم داعش ضوابط وقٌود تجاه المدنٌٌن من اهالً مدٌنة الموصل حٌث لكل شخص ٌرغب بالخروج من المدٌنة علٌه ان
تتوفر فٌه الشروط التالٌة :
 -1الخروج للعالج  :وهذا االمر ٌجب ان ٌعزز بتقارٌر طبٌة موثوقة ومصدقة بطرق قانونٌة ٌتحمل مسؤولٌتها كل من االطباء اذا
كانت من قبل عٌادة خارجٌة او المستشفى طبعا االطباء الٌستطٌعون ان ٌقدموا تقارٌر وهمٌة للمواطنٌن بسبب ان الرقابة صارمة جداً
علٌهم من قبل التنظٌم وقد وقعت حاالت عدٌدة تتعلق باعتقال واعدام اكثر من طبٌب بسبب هذه التقارٌر الوهمٌة .
 -2الخروج لغرض التجارة وهذه التجارة محدودة اٌضا ً كتجارة االدوٌة والمواد الغذائٌة  ،وفً هذه الحالة ٌجب ان ٌقدم التاجر
ضمانات للعودة وهذه الضمانات تكون كفٌل موثوق من االقرباء او االصدقاء او من عناصر التنظٌم نفسه ٌقدم مستمسكاته كاملة حٌث
تبقى لدى عناصر التنظٌم لحٌن العودة باالضافة الى تقدٌم سندات لمحل او منزل او سٌارة او عقار او ذهب واذا لم ٌعد المسافر فان
الكفٌل ٌعتقل وربما ٌعدم وٌتم مصادر كافة ممتلكاته باالضافة الى ممتلكات المسافر
 -3خروج العوائل  ،وهو اصعب انواع السفر االن حٌث ان كل شخصٌن من العائلة ٌحتاجون لسند منزل او ارض او عقار اخر
لتوفر شروط الخروج و فً حالـة خروج عائلـة تتكون من  4اشخاص علٌهم تقدٌم سند بٌت عدد 2
 -4تمنع المغادرة لكل من اساتذة الجامعات واالطباء والصٌادلة واطباء االسنان ومنتسبً القوى االمنٌة السابقة واي شخص ال تقتنع
داعش بمغادرته باالضافة الى منع النساء منعا باتا ً من السفر بمفردهم
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 - 5حدث وان استطاع بعض االشخاص ان ٌغادروا من الموصل بطرائق متعددة مثل الخروج مع سائق شاحنة بصفة مساعد او
االختباء فً قمارة الشاحنة الخلفٌة لساعات طوٌلة وقد تم التضٌق على هذا االمر مؤخراً
 - 6باالمكان الخروج بطرٌقة غٌر نظامٌة تهرٌب عبر منافذ فً صحراء الجزٌرة جنوب نٌنوى بالتوازي مع الحدود السورٌة
وصوالً الى القائم فً االنبار من ثم النخٌب وصوالً الى كربالء ٌعد هذا النوع من السفر من اخطر االنواع واكثرها كلفة ومجازفة
حٌث انه باالمكان ان ٌتم قصف السٌارة باي وقت من قبل طٌران التحالف وقد وقعت حاال كثٌرة او باالمكان ان ٌتم اعتقال المسافرٌن
من قبل داعش وقتلهم بصورة حتمٌة بتهمة الردة او الخٌانة والتعاون مع الحكومة العراقٌة وقت وقعت اٌضا ً حاالت كثٌرة وقد
ٌستغرق الطرٌق اكثر من ٌومٌن الى اربعة اٌام مع المبٌت فً مكانات غٌر امنة والنوم فً العراء
 - 7كان سابقا ً باالمكان الخروج من الموصل بدفع مبلغ مالً كبٌر مع استحصال موافقة من قبل داعش تسمح له بالخروج دون كفٌل
وهذه الحالة محدودة جدا السٌما بعد اعتقال الدواعش المتعاونٌن مع الناس فً هذا الجانب
 - 8باالمكان تقدٌم كفٌل مع كافة اوراقه باالضافة الى مبلغ مالً عالً ٌتراوح ما بٌن  5000الى  10000دوالر حسب امكانٌة
الشخص واٌضا ً الكفٌل معرض للمسائلة الشدٌدة واالعتقال وربما الموت اذا لم ٌعد المسافر
 - 9تتراوح مدة االقامة خارج المدٌنة ما بٌن الشهر والشهرٌن كاقصى حد واذا لم ٌعد الشخص المعنً فان داعش تصادر كل امواله
المنقولة وغٌر المنقولة باالضافة الى اعتقال الكفٌل وٌكون مصٌره الموت على االغلب
 - 10باالمكان الخروج من الموصل نحو الرقة ومن ثم تركٌا بشرط وجود الكفٌل الذي ٌضمن عودة الشخص الى الموصل علما ان
المواطن الموصلً ٌمكن له ان ٌدخل الى االراضً التركٌة بدون جواز السٌما لغرض العالج فال ٌستطٌع المواطن الموصلً مغادرة
االراضً التركٌة النه لم ٌدخلها بطرٌقة طبٌعٌة وحدث ان غادر بعض االشخاص تركٌا ذاهبٌن الى اربٌل فتم اعتقالهم فً المطار
على الفور بسبب عدم وجود لدٌهم تاشٌرة خروج من العراق بصورة رسمٌة
 - 11داعش مؤخراً فرضت شروط قاسٌة على المعتمرٌن والحجاج الراغبٌن باداء مناسك العمرة االن والحج الحقا ً حٌث ان العمرة
الٌجب ان تتجاوز الـ  15الى ٌ 20وم
 - 12اسعار النقل مرتفعة جدا تتراوح ما بٌن  250الف دٌنار من الموصل الى بغداد وقد تصل الى  500الف دٌنار للنفر الواحد
ووصلت فً اوقات الى ملٌون دٌنار
 - 13هناك تضٌق شدٌد على صاحبً سٌارات االجرة والنقل الخارجً من قبل التنظٌم تتعلق بعدم التساهل مع المواطنٌن غٌر
الحاصلٌن على الموافقات االمنٌة من قبل التنظٌم  ،وقد حدث وان تم اعتقال وقتل وجلد العدٌد من السواق لهذا ٌتردد الكثٌرون من
اصطحاب االشخاص غٌر الحاصلٌن على الموافقات االمنٌة وهذا ما ٌضٌق عملٌة السفر والخروج خارج المدٌنة
المنتجات النفطٌة
اسس داعش ما ٌسمى بدٌوان الركاز الذي ٌكون مسؤوال عن كل ما ٌركز (او ٌستقر) داخل االرض من نفط او اثار او اي شًء اخر
وٌرتبط بهذا الدٌوان شركة المنتوجات النفطٌة التابعة لوزارة النفط العراقٌة  ،ان شركة توزٌع المنتوجات النفطٌة هً شركة تابعة
للحكومة العراقٌة ولها عدد كبٌر من محطات تعبئة الوقود الحكومٌة وساحات الغاز وكانت تقوم سابقا بعملٌة تجهٌز المواطنٌن بوقود
السٌارات ووقود التدفئة وغاز الطبخ اضافة الى تجهٌز مادة زٌت الغاز (الكازاوٌل) لسٌارات الحمل والمعامل والمولدات االهلٌة،
وبعد احتالل داعش للمدٌنة توقفت هذه الشركة عن العمل وقامت عصابات داعش بالسٌطرة على حقول النفط فً محافظة نٌنوى
وتصدٌر النفط خارج العراق وبٌعه مقابل 10دوالرات للبرمٌل الواحد للحصول على مصدر تموٌل وبالتعاون مع مافٌات لتهرٌب
النفط فً حٌن لم توفر هذه الدولة الدعٌة اي شًء للمواطنٌن حٌث ان مادة البنزٌن تتوفر بأسعار تتراوح من  400الى 2000دٌنار
للتر الواحد حسب نوعٌة البنزٌن علما ان سعر لتر البنزٌن قبل سٌطرة داعش على المدٌنة هو 450دٌنار عراقً ونوعٌة جٌدة اما
بالنسبة لقنٌنة غاز الطبخ فوصل سعرها الى  70الف دٌنار فً بعض االوقات لتستقر حالٌا بٌن  25الى 30الف دٌنار فً حٌن كان
سعرها ال ٌتجاوز 7000دٌنار قبل احتالل المدٌنة وكذلك بالنسبة لوقود التدفئة وزٌت الغاز حٌث شهدت اسعارهم ارتفاعا كبٌرا بعد
احتالل داعش للمدٌنة من الجد ٌر بالذكر ان المدٌنة عانت من شحة قاتلة فً توفٌر البنزٌن او الوقود او غاز الطبخ فً حٌن ان عناصر
داعش ٌتزودون باحسن انواع الوقود وٌحصلون على قنانً غاز الطبخ مقابل  2000دٌنار فقط لهم ولعناصرهم فً حٌن ٌعانً اهل
الموصل االمرٌن فً سبٌل توفٌر لتر بنزٌن او قنٌنة غاز.
تهرٌب النفط مستمر منذ احتالل الموصل والدواعش ٌتنعمون بالنفط االبٌض والغاز والبنزٌن فً حٌن ان اهل الموصل ٌدفعون مبالغ
كبٌرة من اجل الحصول على لترات معدودة من النفط االبٌض والبنزٌن .
فرض قوانٌن
اعتمد ماٌسمى تنظٌم الدولة االسالمٌة (داعش) اسلوب االشاعة فً بث قوانٌنه حٌث ٌقوم عناصره ببث اشاعة قبل تطبٌق او فرض
قوانٌنه حٌث تكون هذه االشاعات بالونات اختبار لمعرفة مدى تقبل الناس لالمر وكان ٌرافق االشاعة كتب تصدر وتوزع على
الجوامع اال انها غٌر ملزمة فً البداٌة لٌقوم التنظٌم بعد ذلك بفرض تعلٌماته بالقوة بعد ان تأخذ االشاعة مداها فً المدٌنة اصدر
التنظٌم اول تعلٌمات له بعد احتالل الموصل فً بٌان له اسماه وثٌقة المدٌنة التً صدرت لٌلة الخمٌس على الجمعة  12ـ 13
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حزٌران 2014حٌث تضمنت الوثٌقة التً صدرت ستة عشر نقطة تركز اهمها (الحكم الشرعً ،اكدت الوثٌقة على ان االموال التً
كانت فً البنوك والعائدة للحكومة العراقٌة هً اموال مسلمٌن تعود لما ٌسمى بٌت مال المسلمٌن وللخلٌفة المزعوم وحده حق
التصرف بها وان من ٌتقرب منها ٌعرض نفسه للمثول امام المحكمة الشرعٌة وتطبٌق اقسى العقوبات بحقه كما تضمنت دعوة للعلماء
وشٌوخ العشائر للوقوف الى جانب ماٌسمى الدولة االسالمٌة وصد ما ٌسمى بالعدوان واعلنت الوثٌقة فتح باب التوبة لعناصر الجٌش
والشرطة بعد ان وصفهم بالمرتدٌن كما منعوا رفع اي راٌة عدا راٌتهم ومنعوا القتال تحت اي مسمى غٌر مسمى الدولة االسالمٌة كما
اعلنوا وبصورة واضحة ان موقفهم من التماثٌل والمنحوتات والنصب هو ازالتها وتسوٌتها باالرض وفً ختام الوثٌقة اكد التنظٌم على
اهمٌة التزام النساء منازلها وعدم الخروج واهمٌة اللباس الشرعً حسب وصفهم وهو النقاب الكامل الذي ٌغطً جسد المرأة بصورة
كاملة) .
ان هذه القرارات فً االٌام االولى تؤكد ان التنظٌم كان ٌعانً تخبطا شدٌدا وٌخشى من ثورة شعبٌة وبنفس الوقت هو مجبر على
اصدار هذه التعلٌمات ألنه جذب عددا كبٌرا من مقاتلٌه عن طرٌق هذه التعلٌمات وعدم فرضها على الناس سٌضع التنظٌم وقٌاداته فً
موقف صعب امام عناصر التنظٌم فقاموا باصدار هذه التعلٌمات ولم ٌفرضوها بالقوة فً البداٌة ألمتصاص غضب الناس والتمام
فرض سطوتهم على المدٌنة.
فً ٌوم الخمٌس  19حزٌران بدأ التنظٌم بالتطبٌق الفعلً لوثٌقة المدٌنة حٌث تم ازالة جمٌع التماثٌل والنصب التذكارٌة فً المدٌنة ،
داعش تقوم بوضع نقاط تفتٌش فجائٌة وتدقق على عائدٌة السٌارات والمنازل وتقوم بمصادرة اكبر قدر ممكن من الممتلكات لغرض
توفٌر سٌولة مادٌة لها ولعناصرها.
داعش تصادر امالك معظم من غادر المدٌنة تحت حجج كون اصحاب البٌوت موظفٌن او محامٌن او اطباء او قضاة او مسؤولٌن
سابقٌن اعتبرتهم داعش كفارا مرتدٌن من اجل سرقة اموالهم وممتلكاتهم فضال عما سرقته من ممتلكات المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن
والشبك والتركمان والكاكئٌة وغٌرهم.
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