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 إلى جوار تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف
 الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية األفراد من التعامل الالإنساني أثناء

 ، وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجهالحروب
 الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو

  الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجميع.

 
وبيروت وبرلين  دولة، ومكاتب في أمستردام 40ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من 

وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان 
 فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.
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  ملخص
  

، حققت الحكومة العراقية انتصارا عسكريا كبيرا ضد الدولة اإلسالمية، التي 2015في مارس/آذار وأبريل/نيسان 
تعرف أيضا باسم داعش، عندما طردت قواتھا الجماعة المسلحة المتطرفة من مدينة تكريت ومناطق أخرى من 

ه العمليات الجيش العراقي والشرطة محافظة صالح الدين، شمال شرق بغداد. شملت القوات المشاركة في ھذ
قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات  وفرتهاالتحادية والميليشيات المدعومة من الحكومة، والدعم الجوي الذي 

 .المتحدة
 

في أعقاب القتال، قامت الميليشيات بنھب وإحراق وتفجير مئات المنازل والمباني المدنية في تكريت والبلدات 
من الدور والبوعجيل والعلم على طول نھر دجلة، في انتھاك لقوانين الحرب. كما اعتقلت بصورة غير المجاورة 

منھم على األقل مفقودين ويُخشى أن يكونوا قد تعرضوا إلى اإلخفاء  160رجل وصبي ما زال  200قانونية نحو 
 .القسري

 
الوحشية في أعقاب القتال، فيلق بدر، ولواء علي  عن األعمال الميليشيات التي يغلب عليھا الشيعة، المسؤولةشملت 

األكبر، وعصائب أھل الحق، وكتائب حزب هللا، وسرايا خراسان، وجند اإلمام. في مدينة العلم، قامت قوات من 
الشعبي التي  المتطوعين السنة المحليين بأعمال التدمير. وتشكل قوى الميليشيات ھذه مجتمعة ما يسمى قوات الحشد

 .2014يونيو/حزيران  10داعش على مدينة الموصل الشمالية يوم  دا على استيالءتشكلت ر
 

ويماثل نمط التدمير غير القانوني ذلك الذي قامت به بعض الميليشيات عينھا حول بلدة آمرلي في محافظة صالح 
 .داعش عن البلدة بعد فك حصار 2014أشھر تمتد من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون األول  3الدين خالل فترة 

 
لم تجد تحقيقات ھيومن رايتس ووتش أي مبرر عسكري مشروع للتدمير الشامل للمنازل في تكريت والمناطق 

المحيطة بھا. أخبر قيس الخزعلي، زعيم جماعة عصائب أھل الحق، حشدا كبيرا قبل العمليات في فبراير/شباط 
للثأر وتحقيق العدالة". وزعم بعض العراقيين الشيعة  ن]،، أنه يعدھم "بالنصر في المعارك [في صالح الدي2015

البارزين أن الكثير من السكان السنة يدعمون داعش التي سيطرت على المنطقة، وبالتالي يتحملون نصيبھم من 
طالبا عسكريا شيعيا في  1700التي ارتكبتھا داعش وأسفرت عن مقتل  2015المسؤولية عن مذبحة يونيو/حزيران 

 . بايكر، شمال تكريتمعسكر س
 

، وفي أعقاب االنتقادات الدولية النتھاكات الميليشيات خالل عمليات الستعادة السيطرة 2014في ديسمبر/كانون األول 
وھي رسميا جزء من الحشد الشعبي،  –على قرية آمرلي، وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع الميليشيات 

الدولة. ويُظھر التدمير غير القانوني الھائل للمنازل في أعقاب استعادة تكريت  تحت سيطرة -ولكنھا بالواقع مستقلة 
أن كبح جماح الميليشيات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يبقى أولوية ملحة. اعترف مجلس الوزراء العراقي رسميا 

سؤولية رئيس الوزراء، أبريل/نيسان بأن قوات الحشد الشعبي ھي من قوات أمن الدولة، تقع مباشرة تحت م 7في 
القائد العام للقوات المسلحة. لكن السلطات العراقية لم توفر أية تفاصيل تشير إلى زيادة مسؤولية القيادة والمساءلة 

 .المحدودة جدا عن الجرائم السابقة
 

حاسما إلقناع  وتمثل إعادة تأكيد سلطة المؤسسات الحكومية على المناطق الواقعة اآلن تحت سيطرة الميليشيات أمرا
نة النازحين من صالح الدين بالعودة إلى ديارھم. فبينما عاد بضعة آالف من السكان الى  عشرات اآلالف من السُّ

تكريت، فإن المقيمين في الدور والبوعجيل لم يعودوا بعد. وقال أولئك الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش إنھم كانوا 
مية على يد الميليشيات. كما وقالوا إن الكثير منھم ليس لديه منزل يعود إليه في خائفين من مزيد من األعمال االنتقا

  غياب خطة حكومية إلعادة اإلعمار. 
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أشھر  9سبق الدماَر الواسَع في الممتلكات الذي يوثقه ھذا التقرير انتھاكاٌت خطيرةٌ ارتكبتھا داعش خالل حكم امتد 

 .2014حزيران على ھذه المناطق، ابتداء من يونيو/
 

، قامت داعش بإعدام ممنھج لعدة مئات من مجندي الجيش الشيعة المتمركزين في 2014يونيو/حزيران  12في 
معسكر سبايكر. قابلت ھيومن رايتس ووتش أحد الناجين، واستعانت بمقاطع الفيديو الخاصة بداعش وصور األقمار 

وصلت ھيومن رايتس ووتش إلى أن عدد القتلى كان على األقل مواقع جرت فيھا أعمال القتل. وت 3الصناعية لتحديد 
رجل. وفقا لسكان من تكريت والمناطق المحيطة بھا ممن  1700، في حين زعمت داعش قتل 770و 560ما بين 

أُجريت معھم مقابالت لھذا التقرير، باإلضافة إلى لقطات فيديو من داعش، فقد أعدمت ھذه الجماعة أيضا عشرات 
 لمحليين المتھمين بالتجسس للحكومة العراقية في مدينة تكريت والدور والعلم.السكان ا

 
وحتى قبل سيطرتھا على مدينة تكريت والمناطق المحيطة بھا، عملت داعش على ابتزاز رجال األعمال واغتيال 

"التوبة" مقابل ضباط أمن الدولة. وبعد أن أحكمت الجماعة السيطرة على المناطق، طلب عناصرھا من ضباط األمن 
وعد بشطب أسمائھم من قائمة المطلوبين. أنشأت داعش نسختھا من المحاكم الشرعية اإلسالمية، التي فرض قُضاتھا 
أحكام اإلعدام من دون أن تكون المحاكمات عادلة في الظاھر. أما المخالفون الذين يدخنون، أو الذين لم ترتِد اإلناث 

 ح، فقد ُجلدوا.من أفراد أسرھم الحجاب بشكل صحي
 

دخلت داعش تكريت والبلدات المحيطة بھا من دون قتال، ما أثار الشكوك في بغداد أن السكان المحليين كانوا 
متواطئين مع الجماعة. وقال بعض السكان لـ ھيومن رايتس ووتش إن العديد منھم رّحب بالفعل في البداية بـ داعش 

لتي يھيمن عليھا الشيعة برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. بسبب سنوات من التھميش على يد الحكومة ا
 كان أغلب السكان قد غادروا بلداتھم. 2015ولكنھم قالوا إن السكان اختلفوا سريعا مع الجماعة، وبحلول فبراير/شباط 

 
ير قانوني، بصرف النظر وفقاً للقانون الدولي، فإن الدمار الذي حل في أعقاب استعادة تكريت والبلدات المجاورة غ

 عن موقف السكان تجاه داعش أو األنشطة السابقة لألفراد.
 

في مدينة تكريت والبوعجيل، وكذلك الدور والعلم القريبتين، أيّد تحليل صور األقمار الصناعية إفادات السكان بالدمار 
ھا بينما ُدّمر أو تضرر بعض واسع النطاق بعد ھزيمة داعش. كانت الجماعة قد دمرت بعض المباني قبل إخراج

المباني خالل االشتباكات العسكرية. وبعد استعادة المنطقة، عمدت قوات الحكومة العراقية والمليشيات إلى االستعانة 
بفرق فنية لتعطيل أو تفجير ما قالت إنھا كانت مئات العبوات الناسفة التي زرعتھا داعش على الطرق وفي المباني 

لتالي، يمكن أن تُعزى بعض األضرار التي لحقت إلى تفجير ھذه العبوات الناسفة. ولكن حجم الدمار إلبطاء تقدمھا. با
 وطبيعته، مع عشرات المنازل التي انھارت بالكامل، يشيران إلى استخدام متفجرات أقوى، وبصورة منھجية. 

 
إلى  2014ديسمبر/كانون األول  28من  استنادا إلى تحليل التسلسل الزمني لثماني صور التقطتھا األقمار الصناعية

مبنى من المرجح أن تكون  1425، حددت ھيومن رايتس ووتش ما ال يقل مجموعه عن 2015مايو/أيار  26
الميليشيات الموالية للحكومة قد دمرتھا في تكريت والبوعجيل والدور والعلم في أعقاب سيطرتھا على المنطقة. من 

 مبنى آخر دمرته النيران. 400مبنى ھُدم بمواد شديدة االنفجار و 950ن حوالي ھذا المجموع، من المرجح أبين 
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بناء من الداخل وال يمكن تحديدھا عبر صور األقمار الوبما أن األضرار الناتجة عن الحرائق غالبا ما تقتصر على 
في المدن التي قيّمتھا ھيومن  الصناعية، فمن المرجح أن العدد اإلجمالي للمباني المتضررة أو التي دمرتھا النيران

رايتس ووتش عبر صور األقمار الصناعية أقل من العدد الحقيقي بشكل كبير. ويدعم ھذه المالحظة أيضا عدد واسع 
من الصور التي حصلت عليھا ھيومن رايتس ووتش. تظھر الصور حاالت مختلفة من الخسائر الناجمة عن الحرائق 

اخلي للمباني السكنية والتجارية، التي استطاعت ھيومن رايتس ووتش التعرف عليھا الشديدة التي لحقت بالھيكل الد
 وتحديد مكانھا.

 
شملت العالمات البصرية في المباني المدمرة بفعل المواد شديدة االنفجار (على النحو المحدد في صور األقمار 

ددة الطوابق، والتي عادة ما تسقط أسقفھا سليمة الصناعية) االنھيار الكلي لھياكل المباني الكبيرة االسمنتية والمتع
وتكون ُكتل حطامھا كبيرة. تتوافق ھذه اآلثار مع تفجير المواد شديدة االنفجار، بكميات أكبر بكثير من تلك المستخدمة 

 عادة في العبوات الناسفة، التي تستعملھا داعش على نطاق واسع.
 

 الدور
، إثر /آذارمارس 6المسلحة العراقية بسرعة على الدور، جنوب تكريت، منذ وفقا للسكان المحليين، سيطرت القوات 

مقاومة مسلحة ال تكاد تذكر من جانب داعش. تقدم الجيش شماال نحو البوعجيل في اليوم التالي. ويُظھر الفيديو الذي 
يُظھر المباني على مارس/آذار،  8يبين وصول كتائب حزب هللا، وھي إحدى الميليشيات الشيعية، إلى الدور، في 

 9طول الشارع الرئيسي سليمة إلى حد كبير. وتظھر صور األقمار الصناعية التي أٌخذت على فترات متباينة بدءا من 
مايو/أيار فتظھر  26مارس/آذار مساحات واسعة من المدينة وھي مدمرة. أما صور األقمار الصناعية المسجلة في 

مبنى في األحياء السكنية من الدور، بما فيھا مجمع صالح الدين السكني  400ن أدلة على تدمير واسع النطاق ألكثر م
 جنوبي الدور. 

 
أسابيع من السيطرة على الدور، وصف سكان وأفراد من الشرطة المحلية عادوا إلى المدينة مشاھد الدمار لـ  3بعد 

أشخاص من  4زل. قدمت مجموعة من ھيومن رايتس ووتش، بما في ذلك النيران وتفجير المحال التجارية والمنا
متجرا متضررا. حصلت  95منزالً أحرق، و 430منزالً مھدما، و 520سكان الدور لـ ھيومن رايتس ووتش قائمة من 

 منزال ُدمر.  40ھيومن رايتس ووتش بشكل منفصل على صور من 
 

 خّص سكان الدور كتائب حزب هللا بالمسؤولية الرئيسة عن الدمار.
 

عش دمرت بعض الممتلكات وتسبب قصف المدفعية والقصف الجوي من قوات التحالف بالمزيد من ورغم أن دا
الضرر، إال أن تعليقات السكان والفيديوھات وصور األقمار الصناعية تشير إلى أن األضرار الناجمة عن ھذه 

بعد سيطرة الميليشيات يؤكد  األسباب كانت محدودة. فالتدمير الظاھر عبر صور األقمار الصناعية والصور الملتقطة
 الرواية بأن المنازل ُدمرت بمواد شديدة االنفجار، ال بالقنابل التي أطلقتھا الطائرات أو المدفعية.

 
وبالنظر إلى غياب قوات داعش وخطر أي ھجوم مضاد وشيك، فلم تكن ثمة ضرورة عسكرية ملموسة للتدمير واسع 

 الدور. النطاق للممتلكات في أعقاب السيطرة على
  

 العلم
أفاد زعماء قبليون وسكان محليون في العلم، على بعد بضعة كيلومترات شمال تكريت على الضفة الشرقية لنھر 

دجلة، بأن مقاتلين محليين متطوعين من السنة يعملون تحت إمرة المليشيات الشيعية أقدموا على تفجير أكثر من ثالثين 
 منزالً وإضرام النيران فيھا.
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جلس العشائر المحلية في العلم (التي تتكون من السنة)، في بيان عام: "إن أبناء العلم قاموا بأنفسھم بتدمير أعلن م

المنازل" العائدة لالشخاص الذين يشتبه في تعاونھم مع داعش. قال أحد زعماء المقاتلين المتطوعين لـ ھيومن رايتس 
 فة عن تلك التي ھدمتھا داعش قبل ذلك بأشھر.ووتش إن أعمال ھدم المنازل ھذه وقعت في منطقة مختل

 
المدمرة التي حصلت ھيومن رايتس ووتش على معلومات عنھا، في ناحية ريفية جنوب العلم  28تقع المنازل الـ 

تدعى العلي، وھي منطقة يقول السكان المحليون إنھا لعبت دورا ھاما في معركة استعادة العلم في يونيو/حزيران 
لي بين نقطة جنوبية من المدينة حاول سكان العلم الدفاع عنھا ضد داعش، ونقطة شمالية، لجأ إليھا . تقع الع2014

 المقاتلون المحليون بعد اتھام السكان المحليين بتمكين داعش من التقدم. 
 

ة على دمر المقاتلون المحليون بيوت عدد من سكان العلي، رغم أنھم غادروا بعد وقت قصير من تولي داعش السيطر
ولم يعودوا منذ ذلك الحين. قال سكان العلي الموصومون بمساعدة داعش، ممن تحدثوا  2014العلم في يونيو/حزيران 

 إلى ھيومن رايتس ووتش إثر تدمير منازلھم، إنھم ظلوا خائفين من العودة ومواجھة الھجمات ضدھم.
 

رس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار بعد سيطرة فحصت ھيومن رايتس ووتش صور األقمار الصناعية الملتقطة في ما
مبنى قد ُدمر خالل ھذه الفترة، بما في ذلك الممتلكات  45الميليشيات على العلم ووجدت أدلة على أن ما ال يقل عن 

التي تعود للسكان المحليين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش والتي ھُدمت أو التي ظھر في صور األقمار الصناعية 
مبنى قد ھُدم بالمواد  30الفضاء تضررھا من جراء اإلحراق العمدي. ومن ھذا المجموع، من المرجح أن يكون من 

  مبنى آخر بفعل النيران المضرمة عمدا. 15شديدة االنفجار بينما تدمر 
  

 تكريت
بعد أن أعلن  استمرت معركة اإلطاحة بداعش من مدينة تكريت طوال شھر مارس/آذار، واستمر القتال المتقطع حتى

أبريل/نيسان. قصفت قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة أجزاءا من  1رئيس الوزراء حيدر العبادي االنتصار في 
 المدينة خالل حملة دحر داعش وقال السكان إن داعش أيضا دمرت المباني. 

 
راقية المتاحة في المجال العام، التي دعمت صور األقمار الصناعية وكذلك مقاطع فيديو من الطائرات األمريكية والع

راجعتھا ھيومن رايتس ووتش، روايات السكان بأن تدمير المباني في األسابيع التي سبقت االستيالء على المدينة 
اقتصر في أغلبه على مناطق محددة من المدينة، وكان نتيجة استھداف أھداف عسكرية في معظمھا، وتحديدا المباني 

، أو المتاخمة لھا. وتعرفت 2014القصور الرئاسية التي احتلتھا داعش في أوائل يونيو/حزيران الواقعة في نطاق 
موقعا في تكريت تأثر بوضوح، عبر صور تتفق مع استخدام الذخائر الكبيرة  75ھيومن رايتس ووتش على أكثر من 

 .2015التي أسقطتھا الطائرات بين أوائل فبراير/شباط وأواخر مارس/آذار 
 

وھي الفترة  –أبريل/نيسان  5مارس/آذار و 21راجعت ھيومن رايتس ووتش صور األقمار الصناعية الملتقطة في 
مبنى سكنيا مدمرا في حي  75ووجدت أدلة على  -التي سيطر خاللھا الجيش العراقي وقوات التحالف على المدينة 

العراقي وأحد معاقل داعش في المعركة من  القادسية شمال تكريت، وھي موطن لضباط حاليين ومتقاعدين بالجيش
أجل المدينة. تحمل جميع المباني آثار األضرار التي تتفق مع استخدام كميات كبيرة من المواد شديدة االنفجار، 
 75ويوحي التحليل السياقي، بما في ذلك عدد الطلعات الجوية التي نفذھا التحالف خالل ھذه المدة، وقرب المباني الـ

 مرت إلى المباني األخرى التي تعرضت للدمار في وقت الحق، كل ھذا يوحي بھدمھا بمواد انفجارية أرضية.التي تد
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 90مايو/أيار، أي بعد أقل من شھرين من ھزيمة داعش في تكريت،  26تُظھر صور األقمار الصناعية الملتقطة في 
 5طقة القادسية نفسھا، في وقت ما بعد صباح مبنى سكنيا إضافيا ھُدم على األرجح بمواد شديدة االنفجار في من

 أبريل/نيسان.
 

منزل، وغيرھا العديد من المتاجر التي  200أبريل/نيسان أنه أحصى تدمير أكثر من  2قال حارس أمن محلي عاد في 
ي حي أُحرقت ونُھبت في جميع أنحاء تكريت خالل أسبوعين من مزاولته الحراسة في أنحاء المدينة. وقع دمار كبير ف

القادسية شماال. وقال عنصرا شرطة لـ ھيومن رايتس ووتش إنھما شھدا بنفسيھما إحراق الميليشيات منازل خاصة بعد 
 انتھاء االشتباكات مع داعش. 

 
كما وزعم مسؤولون وسكان في تكريت أن الميليشيات تورطت في عمليات نھب وقتل خارج القضاء على نطاق 

مقاتال من داعش في القادسية. وقال إن مقاتلي  20ايتس ووتش إنه شھد استسالم نحو واسع. وقال شرطي لـ ھيومن ر
فيلق بدر وعصائب أھل الحق فصلوا السجناء إلى مجموعات، وأعدمت كل ميليشيا بعضا منھم على الفور. تحاكي 

شھد مراسلو رويترز  أبريل/نيسان، 3إفادة الشرطي وقائع مماثلة في أماكن أخرى في المدينة في الوقت ذاته. في 
 أيضا قتال خارج نطاق القضاء على أيدي عناصر الشرطة الفيدرالية.

 
عمود دخان منفصل ناتج عن نيران حية في المباني في منطقة البوعجيل، التي تقع  75حددت ھيومن رايتس ووتش 

 11و 10و 9طة صباح أيام على الجانب اآلخر من نھر دجلة مقابل تكريت، وذلك في صور األقمار الصناعية الملتق
، بما يتفق مع مزاعم بوجود حملة واسعة النطاق من أعمال الحرق العمدي. كما حددت ھيومن 2015مارس/آذار 

مواقع منفصلة على األقل في البوعجيل، تجمعات كبيرة أخرى من السيارات المدنية والعسكرية  7رايتس ووتش في 
ت األساسية في المعركة) في المنطقة المجاورة مباشرة لمبان تحترق وأخرى المختلطة (ربما تشمل الدبابات والمدرعا

مارس/آذار. ويدل ھذا على وجود نشاط للقوات الحكومية العسكرية والميليشيات  11و 10و 9ھُدمت حديثا صباح أيام 
 وقت انتشار الحرق العمد وھدم المباني.

 

 االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري
الميليشيات أو القوات الحكومية اعتقلت أشخاصا بشكل تعسفي في جالم الدور،  إفادات بأنتلقت ھيومن رايتس ووتش 

وھي منطقة ريفية تقع شرق الدور، حيث فر بعض من تبقى من سكان الدور قبل دخول الحكومة والقوات المتحالفة 
مارس/آذار تقريبا من  8رجل وصبي في  200 معھا. وصف شخصان لـ ھيومن رايتس ووتش اعتقال واحتجاز نحو

رجال وصبي مفقودين  160قبل كتائب حزب هللا وعصائب أھل الحق. حتى فترة كتابة ھذا التقرير، ما يزال أكثر من 
 ومجھولي المصير، ويبدو أنھم اختفوا قسرا.

 
أماكن وجود ھؤالء الرجال  لم تستجب الحكومة لنداءات ضياء الدوري، العضو المحلي في البرلمان، للتحقيق في

  والصبية.
  

*** 
  

يشكل الدمار واسع النطاق للممتلكات المدنية على أيدي الميليشيات الموالية للحكومة، الوارد بالتفصيل في ھذا 
التقرير، انتھاكا واضحا للقانون اإلنساني الدولي وقوانين الحرب. تحظر قوانين الحرب الھجمات المتعمدة ضد 

ية، وھي األھداف التي ال تُستخدم ألغراض عسكرية في حينه. كما تحظر قوانين الحرب على وجه األھداف المدن
التحديد تدمير ممتلكات العدو، إال إذا اقتضت ذلك الضرورة العسكرية. لم تجد ھيومن رايتس ووتش أي دليل على أن 

منطقة، وبعدما غادرتھا داعش ولم يكن تجدد التدمير وقع بمقتضى الضرورة العسكرية، بل وقع بعد انتھاء القتال في ال
  القتال وشيكا.
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تُعّد االنتھاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ارتُكبت بالقصد الجنائي جرائم حرب. وتشمل جرائم الحرب المحتملة 

من  التدمير غير المشروع للممتلكات والعقاب الجماعي والتھجير القسري. وال تشمل المسؤولية عن ھذه األفعال
  شارك باألفعال الُجرمية فحسب؛ فالقادة متورطون بُحكم مسؤوليتھم في القيادة.

  
لقد كان إلخفاق الحكومة العراقية في حل أو إحكام القيادة والسيطرة الفعالة على الميليشيات وتقديم المسؤولين عن 

. فھو إشارة إلى السكان السنة من ھذه التدمير غير المشروع للممتلكات وغيرھا من االنتھاكات للعدالة، عواقب وخيمة
المناطق، بأن خوفھم من العودة إلى منطقة تقع تحت حكم الميليشيات الذي ال رقيب عليه، له ما يبرره. كما أنه ال يبشر 

بخير بالنسبة إلى مجتمعات محافظتي األنبار ونينوى الواقعتين اآلن تحت سيطرة داعش المسيء، ُمذ أَمر رئيس 
  عبادي قوات الحشد الشعبي بالمشاركة في حملة الستعادة ھذه المحافظات.الوزراء ال

  
على األمم المتحدة والواليات المتحدة وإيران والدول األخرى المشاركة في النزاع الدائر في العراق أن تدين علنا 

كامل ونزيه في  انتھاكات الميليشيات في النزاع المسلح ضد داعش والضغط على الحكومة العراقية لتحقق بشكل
جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتھا الميليشيات. وعلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة تمديد والية لجنة 

  تقصي الحقائق والتحقيق في انتھاكات الميليشيات.
  

الواليات المتحدة وفي ضوء انتھاكات المليشيات الموالية للحكومة العراقية، الموثقة في ھذا التقرير وغيره، على 
وإيران والدول األخرى التي تقدم المساعدات العسكرية للعراق أن تحث وتدعم العراق ألجل تنفيذ إصالحات ملموسة 

ويمكن التحقق منھا لمحاسبة مرتكبي االنتھاكات الخطيرة، ودمج الميليشيات الموالية للحكومة ضمن ھيكل قيادة 
مان التزام ھذه القوات الكامل بالقانون الدولي اإلنساني. كما وعلى ھذه مركزي يخضع لمراقبة وسيطرة مدنية، وض

الدول أن تطلب من العراق أن يبلغ علنا في غضون عام واحد عن التقدم المحرز باتجاه تنفيذ ھذه اإلصالحات، وأن 
  .عراق بھذه اإلصالحاتيقوموا بعد ذلك بتعليق المساعدات والمبيعات العسكرية بما يتناسب مع الفجوات في التزام ال
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 التوصيات
 

  للحكومة العراقية
اتخاذ خطوات فورية إلحكام القيادة والسيطرة الفعالة على الميليشيات الموالية للحكومة؛ وحل الميليشيات  •

  التي تقاوم سيطرة الحكومة؛
جميع الميليشيات،  ضمان إجراءات التأديب أو المقاضاة المناسبة بحق أفراد قوات األمن العراقية، بما فيھا •

المتوّرطة في انتھاك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. يشمل ھذا القادة العسكريين 
  والرسميين المدنيين المسؤولين عن االنتھاكات باعتبارھا تتعلّق بمسؤولية القيادة؛

واإلضرار بالمنازل والممتلكات المدنية  اتخاذ جميع الخطوات الالزمة فورا إلنھاء التدمير غير القانوني •
  األخرى ألي سبب من األسباب على يد الميليشيات وقوات أمن الدولة؛

تقديم تعويض مناسب أو مساكن بديلة للسكان الذين ُدّمرت منازلھم بشكل غير قانوني من قبل قوات األمن  •
  العراقية أو الميليشيات الموالية للحكومة؛

الت اإلنسانية من الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع المدنيين المحتاجين، بمن التأكد من تمكن الوكا •
  فيھم من ھم في حاجة ماسة إلى السكن؛

تيسير وصول الصحفيين ومراقبي حقوق اإلنسان المستقلين ووكاالت األمم المتحدة، بما في ذلك مكتب  •
اإلنسان التابع لألمم المتحدة في العراق، المفوض السامي لحقوق اإلنسان ولجنة التحقيق في مجلس حقوق 

إلى جميع المناطق التي تسيطر عليھا الحكومة، بما فيھا تلك التي تسيطر عليھا الميليشيات، فورا ودون 
  عوائق؛

االنضمام إلى نظام روما األساسي بحيث تكون الجرائم الخطيرة التي تشمل انتھاك القانون الدولي في  •
) 3(12مة الجنائية الدولية. كما وعلى العراق أن يودع إعالنا بموجب المادة العراق من اختصاص المحك

 لنظام روما لمنح المحكمة الجنائية الدولية والية بأثر رجعي.

 

  إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  
ب وانتھاكات تمديد الوالية الحالية للجنة التحقيق في العراق والتأكد من أنھا تشمل انتھاكات قوانين الحر •

  حقوق اإلنسان التي ترتكبھا جميع األطراف، وليس فقط التي ترتكبھا داعش والجماعات المرتبطة بھا؛
ر خاص حول الوضع في العراق لمراقبة الحالة الخطيرة لحقوق اإلنسان في البالد  • استحداث منصب مقرِّ

 لمساءلة.وتقديم توصيات بشأن التدابير الرامية إلى منع االنتھاكات وضمان ا

 

  إلى مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
دعم التحقيقات السريعة والشاملة من قبل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في ما يتعلّق بجرائم الحرب  •

 المزعومة التي ارتكبتھا جميع أطراف النزاع ودعم نشر نتائجھا وتوصياتھا في الوقت المناسب.
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الدول التي تقدم مساعدات أو مبيعات عسكرية إلى إلى الواليات المتحدة وإيران وغيرهما من 
  العراق

ملموسة وقابلة للتحقق من قبل الحكومة العراقية لوضع حد  إصالحات على تنفيذالحكومة العراقية  حث •
اكات الخطيرة لحقوق من خالل محاسبة مرتكبي االنتھ لالنتھاكات الخطيرة المرتكبة من قبل الميليشيات

 ضمان التزامھا، وإخضاعھا للرقابة والسيطرة المدنيتين، ومركزيودمجھا تدريجياً في ھيكل قيادة  اإلنسان؛
 الكامل بالقانون الدولي اإلنساني؛

إلزام العراق باإلبالغ علنا في غضون عام واحد عن التقدم المحرز باتجاه تنفيذ تلك اإلصالحات، وبعدھا  •
 المساعدات والمبيعات العسكرية بما يتناسب مع الفجوات في امتثال العراق لھذه اإلصالحات؛تعليق 

تعديل التشريعات ذات الصلة التي تخول وتخصص المساعدات األمنية والمبيعات أو التوريدات العسكرية  •
  إلى العراق لضمان، من دون صياغة تتضمن تنازال، أن تنص على: 

o جميع الميليشيات التي تعمل خارج نطاق دمج  مثل  إلى الحكومة العراقية بالنسبة معايير اإلصالح
؛ وإنھاء انتھاكات قوات تحت قيادة الحكومة المركزية العراقية السيطرة الفعلية لقوات األمن العراقية

األمن، بما فيھا حاالت االختفاء القسري والتعذيب؛ واإلفراج عن السجناء المحتجزين بتھم الدوافع 
  ياسية؛الس

o  من أجل تقليل نقل األسلحة وضوابط ما بعد الشحن نصوص عن المستخدمين النھائيين لألسلحة
  والمعدات األمريكية إلى القوات المنتھكة؛

o  تدقيق واضح لمستقبلي المساعدات األمنية الستبعاد أولئك الذين توجد مؤشرات ذات مصداقية بشأن
  ؛تورطھم في انتھاكات خطيرة

 المالية والتقنية و الموارد على ما يكفي من ارات الدول التي تزود العراق باألسلحةسف حصول ضمان  •
المبيعات المساعدات العسكرية ومستقبلي الموظفين للقيام بفحص صارم من ناحية حقوق اإلنسان لجميع 

السياسيين  ، وضمان قيام السفير والملحقين العسكريين والمستشارينالمساعدات األمنيةالعسكرية الخارجية 
بزيارات مراقبة مشتركة بشكل منتظم لمواقع تدريب قوات األمن لتقييم فعالية التدريبات، بما في ذلك 

 التدريبات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛
اإلبالغ العلني عن االستخدام النھائي لمبيعات العسكرية وتدقيق القوات المشاركة في التدريبات، بما في ذلك  •

لنھائيين في انتھاكات لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي والخطوات المتخذة ضلوع المستخدمين ا
  للتصدي لذلك؛ 

أن تقوم الدول ووكاالت األمم المتحدة التي تقدم المساعدة المالية أو الخبرة إلصالح قطاع األمن في العراق،  •
ن أھدافھا المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون بما في ذلك المحاسبة على االنتھاكات السابقة، باإلبالغ العلني ع

 الدولي اإلنساني، ووسائل قياس التقدم، وتقييمات الدعم المستقبلي في حال عدم الوفاء بھذه األھداف.
حث العراق على االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو القبول الطوعي لسيادة المحكمة المؤقتة على  •

  .الوضع الحالي
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 البحثمنهجية 
 

ً من تكريت، الدور، العلم، والبوعجيل. أجرينا  29يستند ھذا التقرير إلى مقابالت مع  مقابلة شخصية بين  20شخصا
في أربيل والسليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق،  2015مايو/أيار  7أبريل/نيسان و 27

مقابالت عبر الھاتف بين شھري  9شمال شرق تكريت و كيلومتر 120وفي مدينة كركوك، التي تقع على بعد 
. لجأ معظم الذين تمت مقابلتھم إلى المنطقة الكردية وكركوك أثناء أو بعد فترة وجيزة 2015مايو/أيار ويوليو/تموز 

على مدنھم، وغادر البعض اآلخر في وقت قريب من ھزيمة التنظيم. لم تزر ھيومن رايتس ووتش داعش من استيالء 
يت أو غيرھا من المدن التي يغطيھا ھذا التقرير ألن مسؤولي األمن ووسائل إعالم مختارة فقط حصلوا على إذن تكر

  للزيارة في ذلك الوقت.
  

أُجريت جميع المقابالت تقريبا باللغة العربية. وقد أخبرنا كل من قابلناھم بالھدف والطابع الطوعي للمقابالت، والسبل 
ع المعلومات واستخدامھا، وحصلنا على موافقة كل من قابلناھم، والذين فھموا أنھم لن التي سيتم من خاللھا جم

االنتقام، حجبت ھيومن رايتس ووتش األسماء والمعلومات التي  خشيةيحصلوا على أي تعويض مقابل مشاركتھم. و
  تشير إلى ھوية العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتھم، وال سيما عناصر الشرطة.

  
صورة فوتوغرافية للمباني المتضررة، وعملت مع السكان على  100ت ھيومن رايتس ووتش على أكثر من حصل

تحديد مواقعھا. تحدث الباحثون إلى األشخاص الذين التقطوا الصور في معظم الحاالت، للتحقق من أن المنازل التي 
رت موجودة في المناطق الخاضعة للفحص.   ُصوِّ

  
تقييما مفصال لألضرار التي لحقت بتكريت وبلدات العلم والبوعجيل والدور باستخدام  أجرت ھيومن رايتس ووتش

ديسمبر/كانون  28صور عبر األقمار الصناعية التجارية بدقة عالية جدا تم التقاطھا في الفترة بين  8سلسلة زمنية من 
يتس ووتش من تحديد موقع وھويّة ، قبل وأثناء وبعد التدمير. تمكنت ھيومن را2015مايو/أيار  26و 2014األول 

استخدمنا صور األقمار الصناعية لتحديد مجاالت الدمار، وتحديد  1عدد من المنازل المصورة، والتحقق من تدميرھا.
مستويات الضرر، وتقييم إفادات الشھود، وتقييم حجم وتوزيع وتوقيت تدمير المباني. عالوة على ذلك، استخدمنا 

لتحديد الطرق المحتملة للتدمير، ولتحديد مواقع انتشار اآلليات العسكرية العائدة إلى صور األقمار الصناعية 
الميليشيات والحكومة في المناطق التي يحدث فيھا الدمار، وكذلك لحصر األضرار الناجمة عن الغارات الجوية 

ركة التي اندلعت على المناطق مارس/آذار خالل المع 6وقذائف الھاون والمدفعية الثقيلة المحتملة التي وقعت قبل 
  الواقعة بين قوات جماعة داعش والقوات الموالية للحكومة.

  
فيديو التي تم الحصول عليھا من مواقع وسائل التواصل االجتماعي الكما وراجعت ھيومن رايتس ووتش لقطات 

لك لقطات فيديو متاحة في المجال والتي تزعم قوات الميليشيات أنھا سجلتھا بعد االستيالء على الدور والبوعجيل، وكذ
لتقييم األضرار التي تتصل بالغارة الجوية بشكل أفضل  ،العام، للغارات الجوية األمريكية والعراقية على تكريت

والتحديد التقني للنوع المحتمل للمتفجرات الكبيرة التي تم استخدامھا من قبل الميليشيات لھدم المباني الُمحددة في ھذا 

                                                           
 11و 10فبراير/شباط، و 11و 2014ديسمبر/كانون األول  28استخدمت ھيومن رايتس ووتش صور األقمار الصناعية المسجلة صباح  1
. تم جمع صور األقمار الصناعية المستخدمة في ھذا التقرير من قبل أجھزة 2015مايو/أيار  26و 13أبريل/نيسان، و 5مارس/آذار، و 21و

  .2015؛ المصدر: إيرباص CNES. حقوق النشر: SPOT-07و  Pléiades-1 A/B، SPOT-06االستشعار 
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ي سبيل المساعدة في التحقق من الوقت والمكان المحتملين، وسياق مقاطع الفيديو، قامت ھيومن رايتس ف 2البحث.
ووتش بمطابقة المعالم الواضحة في الفيديو مع صور األقمار الصناعية والصور األرضية المتاحة من السكان 

  3المحليين حيثما أمكن ذلك.
  

، تطلب 2015يوليو/تموز  17 في لحكومة العراقية من خالل رسالةقدمت ھيومن رايتس ووتش النتائج األساسية ل
أغسطس/آب لم تكن ھيومن رايتس ووتش تلقت  24أغسطس/آب. وحتى  10فيھا الرد بحلول  لتمسوت ،فيھا معلومات

  .أي رد

                                                           
 25مارس/آذار"، فيديو على يوتيوب،  2القيادة المركزية األمريكية، "غارة جوية على مجمع تابع للدولة اإلسالمية قرب تكريت، العراق،  2

  https://www.youtube.com/watch?v=T6gRJfNl1Wo  ،2015مارس/آذار 
الحريق كمصدر محتمل لألضرار التي ُحددت من صور األقمار الصناعية يكون عادة على مستوى المباني الفردية، حيث يتم تقييمھا تحديد  3

 كل على حدة استنادا إلى الوجود (أو الغياب) النسبي لمجموعة من اإلشارات المتميزة بما فيھا على سبيل المثال: وجود الجدران السليمة،
مع سقف منھار، ووجود آثار للحروق على الممتلكات أو بالقرب منھا، تدمير الغطاء الشجري/النباتي المجاور، إلى جانب  الحاملة لألثقال

عار غياب مجاالت الحطام الكبيرة خارج أساسات البناء. إذا أمكن، يتم تأكيد ذلك من خالل بيانات الشذوذ الحراري التي تجمعھا أجھزة االستش
والتي يمكن أن تحّدد بشكل عام وجود الحرائق النشطة في حدود كيلومتر مربع واحد. باإلضافة إلى ذلك، تم استخدام صور البيئية الفضائية، 

 11و 10عمود دخان متصاعد من حرائق أبنية نشطة في البوعجيل صباح يومي  65األقمار الصناعية للكشف عن وجود أكثر من 
  .2015مارس/آذار 
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Iنتهاكات داعش في محافظة الدين صالح. ا  
 

لقوانين الحرب وحقوق اإلنسان خالل األشھر التسعة التي كانت داعش مسؤولة عن العديد من االنتھاكات الخطيرة 
  فرضت فيھا سيطرتھا على تكريت والعلم والدور وغيرھا من المناطق في محافظة صالح الدين.

  
مجندا شيعيا في قاعدة سبايكر الى  770من أسوأ الفظائع التي ارتكبتھا داعش كان اإلعدام الجماعي لما ال يقل عن 

، خالل األيام التي تلت السيطرة مباشرة. زعمت داعش 2014مدينة تكريت في يونيو/حزيران  الشمال مباشرة من
  4جثة. 600رجال من معسكر سبايكر وتقول الحكومة انھا استرجعت حوالي  1700بنفسھا أنھا أعدمت 

من ضمن وخالل سيطرتھا على المحافظة، قامت داعش في كثير من األحيان بعمليات إعدام بإجراءات موجزة. 
  5الضحايا الجواسيس المزعومون وغير المسلمين والمثليون، وغيرھم.

  
شخصا، معظمھم من رجال  13عدام علني بحق عملية إ 2014ديسمبر/كانون األول  15في العلم، نفذت داعش في 

ى مقاتلو داعش ألق ،كان أولئك من بين مجموعات كبيرة من الناس من المنطقة 6من البلدة، وأيضا من تكريت والدور.
أنھم عرضوھم للتعذيب في مقراتھم في القصور الرئاسية في  يُزعمو ،2014بداية نوفمبر/تشرين الثاني  يھمالقبض عل

وأحد السكان، الذي كان شقيقه من بين المعتقلين وتحدث إلى ھيومن رايتس ووتش،  إعالميةوفقا لتقارير  7تكريت.
 جوية غاراتويبلغون عن إحداثيات مواقعھا للقوات الحكومية، التي تشن  اشتبھت داعش بأنھم يشكلون مقاومة سرية

  2015.9وفبراير/شباط  2014أشخاص من العلم بين نوفمبر/تشرين الثاني  7كما أعدمت داعش  8ضد الجماعة.

                                                           
، 2014سبتمبر/أيلول  2ام التي قامت بھا جماعة داعش  في تكريت"، بيان صحفي لھيومن رايتس ووتش، "العراق: عمليات اإلعد 4

http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit قال محمد البياتي، الوزير العراقي لحقوق .
موقعا للمقابر الجماعية. "وزارة حقوق  13معسكر سبايكر من إجمالي  جثة لضحايا 597يونيو/حزيران تم إخراج  19اإلنسان إنه في 

، 2015يونيو/حزيران   19االنسان تقف وقفة تضامنية مع ضحايا جريمة سبايكر"، القسم اإلعالمي، وزارة حقوق اإلنسان، 
http://www.humanrights.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=4675 22). ويوم 2015ن  يونيو/حزيرا 25في ت الزيارة (تم 

. "حقوق اإلنسان: العدد الكلي لمفقودي مجزرتي 1697يونيو/حزيران، قال الوزير البياتي ان عدد المفقودين من معسكر سبايكر وصل إلى 
، 2015يونيو/حزيران  22لغاية االن"، القسم اإلعالمي، وزارة حقوق اإلنسان،  2935سبايكر وبادوش 

http://www.humanrights.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=4668   2015يونيو/حزيران  25(تمت الزيارة في.(  
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "تقرير مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في العراق في  5

 .. A / HRC / 28/18ت المرتبطة بھا" ضوء االنتھاكات المرتكبة من قبل ما يسمى الدولة اإلسالمية والمجموعا
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_28_18.pdf  
مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري، المقيم في منطقة العلم والذي غادر المنطقة منتقالً للمنطقة الكردية في أواخر      6

. "جماعة داعش  في العراق تنشر صور اإلعدام الجماعي"، قناة العربية 2015ابريل/نيسان  28، وأربيل، في 2014يونيو/حزيران 
-http://english.alarabiya.net/en/News/middle، 2014ديسمبر/كانون األول   16اإلنجليزية)  اإلخبارية (باللغة

east/2014/12/16/ISIS-militants-in-Iraq-release-pictures-of-mass-execution-.html  15(تمت الزيارة في 
  ).2015يونيو/حزيران  

، ومع نور (اسم مستعار)، من سكان منطقة العلم الذين 2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري،    7
، 2015مارس/آذار  8ولكنھم سرعان ما عادوا بعد أن اضطرت داعش إلى مغادرة البلدة يوم  2014غادروا في أواخر شھر يوليو/تموز 

تخابات في العراق غادر تكريت في شھر يونيو/حزيران ، ومع محمود (اسم مستعار)، مسؤول في لجنة االن2015أبريل/نيسان  29وأربيل، 
 .2015أبريل/نيسان  28ولكن شمله استطالع األسر المتبقية للحصول على معلومات، أربيل،  2014

 2-1. انظر أيضا: سنان عدنان ونيكول ديكاري، "تقرير حالة العراق: 2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع نور،     8
  ،2014نوفمبر/تشرين الثاني  2،" معھد دراسة التحديثات المتعلقة بحرب العراق، 2014بر/تشرين الثاني، نوفم

 http: //iswiraq.blogspot.com/2014/11/iraq-situation-report-november-1-2-2014.html  15(تمت الزيارة في 
لم من قبل مجموعة تطلق على نفسھا اسم فرسان العلم ويقرون فيھا )، نقال عن منشورات تم توزيعھا في منطقة الع2015يونيو/حزيران 
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رايتس في تكريت، نفذت داعش عمليات إعدام باإلضافة إلى مجزرة معسكر سبايكر. قال عديد الشھود لـ ھيومن 
مسؤولين أمنيين  4، أي بعد يوم واحد من استيالء داعش على المدينة، حاول 2014يونيو/حزيران  12ووتش إنه في 

محليين وسائقھم مغادرة تكريت. لم يعد سوى السائق، مع جثث الضباط األربعة الذين قُتل كّل منھم برصاصة في 
القتلى من جيرانه من عائلة رجب، وأنه سلّم جثتيھما  الرأس. قال أحد الشھود إنه تعرف على ھويتي اثنين من

  10ألسرتھما قبل مساعدة السائق على الھرب.
  

أشخاص من ھذه  4زود الشيخ ضياء محسن، وھو زعيم عشيرة سنية من الدور، ھيومن رايتس ووتش بقائمة من 
: عبد الجبار علي الھندي، 2015وفبراير/شباط  2014البلدة، قال إن داعش أعدمتھم بين ديسمبر/كانون األول 

أشخاص آخرين، قال إن داعش اعتقلتھم  9وسفيان ثابت نعمان، وياسر نامس دحام، ومروان حبيب سعيد، وأسماء 
  11وأن أنباء لم ترد عنھم منذ ذلك الحين.

  
الح قال مسلمون سنة من الدور وتكريت والعلم لـ ھيومن رايتس ووتش إن العديد من سكان البلدات في محافظة ص

الدين رحبوا بوصول داعش، أو أعطوا على األقل انطباعا بأنھم يرحبون بھا. قال أحد سكان الدور: "دخلوا واستولوا 
أنباء يوم  شيوعكانت قوات األمن المحلية قد تخلت عن مواقعھا على عجل بعد  12على المدينة بصوت بوق سيارة".

ور لـ ھيومن رايتس ووتش إن "قائد الشرطة غادر مع يونيو/حزيران عن سقوط الموصل. قال شرطي من الد 10
حراسه في وقت متأخر بعد الظھر". وأضاف، "ثم تفرقنا جميعا. لم تحدث أي معارك ضد داعش في الدور. بلغت 

وفقاً ألحد رجال األعمال في تكريت، قدم مقاتلو داعش أنفسھم على أنھم "ثوار"  13أعداد داعش المئات على األكثر".
رئيس الوزراء السابق  قيادةكان السنة المھمشين منذ مدة طويلة من قبل الحكومة التي يھيمن عليھا الشيعة بلدعم الس

  14نوري المالكي.
  

                                                                                                                                                                             
 
بمسؤوليتھم عن استبدال علم داعش  بالعلم العراقي وقتل اثنين من قناصة داعش. حددت ھيومن رايتس ووتش حدوث عدة غارات جوية على 

  .2014مواقع كبيرة في تكريت بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول 
. انظر أيضا: عمرو 2015أبريل/نيسان،  29ونور،  2015أبريل/نيسان  28يومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري، مقابالت ھ    9

، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  Iraqinews.com ،30من القادة المعارضين من قبيلة الجبور"،  3سرحان، "مقاتلو داعش يعدمون 
http://www.iraqinews.com/iraq-war/isis-militants-execute-3-opposed-leaders-al-jabour-tribe تمت الزيارة في) /

  ).2015يونيو/حزيران   15
 7، كركوك، 2014مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فادي (اسم مستعار)، من سكان تكريت غادر في منتصف شھر يونيو/حزيران     10

ارئ من تكريت الذي غادر في اليوم التالي لوصول داعش، وعاد في ، ومع رامي (اسم مستعار)، شرطي من قوات الطو2015مايو/أيار 
  .2015مايو/أيار  7أوائل شھر أبريل/نيسان، كركوك، 

. ياسر نامس وسفيان ثابت كانا 2015مايو/أيار،  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ضياء محسن، زعيم عشيرة من الدر، السليمانية،      11
نه تم إعدامھما. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب، زعيم عشيرة ورجل أعمال من الدر، اسمين أكد شخص آخر من الدر بأ

 15شخصا تم االشتباه في تنظيمھم النتفاضة يوم  13. أعدمت جماعة داعش مروان سعيد في العلم من بين 2015مايو/أيار،  1السليمانية، 
، الذي عثر على 2015يناير/كانون الثاني  28، وسفيان في 2015فبراير/شباط  1، وياسر دحام في الدور في 2014ديسمبر/كانون األول 

جثته في مصب سد سامراء على دجلة، عبد الجبار الھندي، تفاصيل إعدامه ال تزال غير واضحة. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المقيمين 
  .2015يونيو/حزيران   24في الدور الذين تابعوا ھذه الحاالت، 

  .2015مايو/أيار  1لة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب، مقاب    12
أبريل/نيسان  2وعاد في  2014مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاسم (اسم مستعار)، وھو شرطي من الدور، غادر في يوليو/تموز  13

  .2015مايو/أيار  1، السليمانية، 2015
، 2014مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فراس (اسم مستعار)، شريك في المركز التجاري في تكريت غادر في أواخر يونيو/حزيران      14

  .2015مايو/أيار  7كركوك، 
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ً لـ ھيومن رايتس ووتش إن إبعاد السكان المحليين عن الحكومة في بغداد سھّل استيالء  قال آخرون من الدور أيضا
  15داعش السريع على ھذه المناطق.

  
عش عمليات قتل مستھدفة وشاركت في أعمال سلب لعدة أشھر قبل االستيالء على بلدات في محافظة صالح نفذت دا

  الدين. وصف محمود زكي، وھو مدّرس من الدور، كيف قتل من يظنه من قناصي جماعة داعش، شرطيا من أقاربه:
  

زيه العسكري. أصابته  مايو/أيار، كان ابن خالي في خدمته عند نقطة تفتيش محلية، مرتديا 23في  
رصاصة وتوفي. قال لي زمالؤه إن من أرداه قتيال كان قناصا يقف على سطح منزل مجاور. وكانت داعش 
الوحيدة في ذلك الوقت التي تقتل قوات األمن. حافظت داعش في المناطق الريفية على تحصيناتھا 

  16وأسلحتھا، في حين كان لديھا خاليا نائمة في المدينة.
  

نه قبل أشھر قليلة من إحمد جاسم، صاحب مركز تجاري لبيع األجھزة في تكريت لـ ھيومن رايتس ووتش قال م
ً من مجھول قال له: "نحن نعرفك. افعل الصواب وادفع حصتك. نحن الدولة  وصول داعش، تلقى اتصاالً ھاتفيا

المستعملة تلقى اتصاالً مماثالً من الرقم  اإلسالمية". وقال جاسم إن أحد أصدقائه الذي يدير متجراً إلطارات السيارات
  17نفسه وفي اليوم نفسه. وقال إنه بحلول المساء، اندلعت النيران في متجر صديقه ألنه لم يدفع.

  
لم يكن الترحيب األولي بجماعة داعش شامال وال مطلقا. وقد عرفت قوات األمن الرسمية والشخصيات السياسية أنه 

عش بصفتھم عمالء للدولة التي كانوا يحاربونھا. أخبر صحفي وعامل إغاثة في منظمة من المرجح أن تستھدفھم دا
دولية ومسؤول حكومي في لجنة االنتخابات ھيومن رايتس ووتش أنھم تركوا تكريت بعد وقت قصير من وصول 

  18داعش، حيث أدركوا أن عملھم سيجعلھم في مواجھة مع السلطات الجديدة.
  

السكان المسلمين السنة بسرعة وبمحض إرادتھم بعد وصول داعش. ومع حلول فبراير/شباط غادرت أعداد كبيرة من 
% من السكان األصليين قد ھجروا منازلھم لينتقلوا إلى األماكن التي تبدو آمنة، في 10، كان الجميع باستثناء 2015

  19 السكان لـ ھيومن رايتس ووتش. بغداد أو األنبار أو كركوك أو في المنطقة الكردية، وفقا لما أفاد به عدد من
  

 3أُغلقت المدارس والمحالت التجارية، وفي حين ظلت المواد األساسية متاحة، ارتفع سعر الغاز والوقود إلى 
  20أضعاف.

  

                                                           
  .2015مايو/أيار،  7 - أبريل/نيسان  28مقابالت ھيومن رايتس ووتش في الدور وإربيل والسليمانية وكركوك،  15
أبريل/نيسان  28رايتس ووتش مع محمود زكي، مدرس من الدور غادر في غضون أيام من وصول قوات داعش، إربيل، مقابلة ھيومن     16

2015.  
مايو/أيار  7، كركوك، 2014مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد جاسم، صاحب مركز تجاري في تكريت غادر في يونيو/حزيران      17

2015.  
  .2015مايو/أيار  7، وفادي، 2015أبريل/نيسان  28ومحمود،  2015أبريل/نيسان  28حمود زكي، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع م    18

  .2015مايو/أيار،  7 -أبريل/نيسان  28مقابالت ھيومن رايتس ووتش في الدور، وإربيل، والسليمانية، وكركوك،     19
نير (اسم مستعار)، وھو معلم من منطقة جالم في الدور ، ومع م2015مايو/أيار  7مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع محمد جاسم في     20

.قال منير إنه  يبدو أن داعش قد استحدثت تغييرات 2015أبريل/نيسان  29ممن بقوا في المنطقة الواقعة تحت سيطرة داعش، كركوك، 
تقال مع أسرھم. لم تتدخل داعش بشكل بمرور الوقت.:"عندما جاءت داعش، لم تجبر أحدا على المغادرة أو البقاء، ولكن نصحت البعض باالن

 28كبير في الحياة اليومية ھنا في الدور".  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس (اسم مستعار)، زعيم عشيرة محلي من تكريت، إربيل، 
 .2015أبريل/نيسان، 
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قال سكان سابقون لـ ھيومن رايتس ووتش إن الحياة العامة أصبحت مقيّدة بدرجة أكبر. استحدثت داعش تدريجياً 
على أساس رؤيتھا للشريعة: فلم يعد يستطيع الرجال االلتقاء في المقاھي للتمتع باألرجيلة واأللعاب، القواعد الجديدة 

ولم يعد باستطاعة الناس ارتداء الجينز والمالبس الغربية األخرى، وكان باستطاعة المرأة أن تخرج من المنزل فقط 
جلدة،  500فرضت داعش عقابا على التدخين يصل إلى  21بصحبة أحد أقاربھا الذكور وأن تكون محجبة بشكل كامل.

  22جلدة على الرجال الذين تكون قريباتھّن غير محجبات بشكل صحيح في األماكن العامة. 50و
   

أصدرت داعش "بطاقة التوبة" لجنود الجيش وضباط الشرطة 
مقابل تسليم بندقيتھم العسكرية ومسدسھم، أو إذا تعذر ذلك، دفع 

دوالر أمريكي. وكان على القضاة  2500رسوم تصل إلى 
والمحققين القضائيين والمحامين دفع رسوم أقل. ومن لم يمتثل 

قائمة المطلوبين. نشر أنصار داعش يبقى ضمن لألوامر 
المحليون ممن كانوا يرتدون األقنعة حتى ال يعرفھم السكان، 
قوائم بأسماء المطلوبين على المأل. كانت القوائم في كثير من 
األحيان تضم مئات األسماء وبدأت داعش خالل أسابيع بإلقاء 

  23القبض على عناصر األمن.
  

الح الدين، كان قد خسر وقال مرشح سني لمجلس محافظة ص
في االنتخابات الماضية، إن قوات داعش اعتقلته في بدايات 

، وانھالت عليه بالضرب، واقتادته معصوب العينين إلى 2015
"قاضي الشريعة" الجديد الذي عينته الجماعة. حكم عليه 
القاضي بالموت بتھمة نشاطه السياسي، ولكن شفاعة صديق 

  24ه، وتم إطالق سراحه.متنفذ أنقذته، على حد قول
  
  

بقي بعض السكان على الرغم من الشكوك حول داعش، وفي 
 25بعض الحاالت عمل البعض منھم ضد الجماعات المسلحة.

وقال الشيخ مالك، شقيق رئيس بلدية الدور، لـ ھيومن رايتس 
ناجين من مذبحة معسكر سبايكر  5ووتش إنه ساعد في إنقاذ 

                                                           
  ، الذي تحدث عن تجربته الخاصة.2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فراس،     21
. وقال انه لم ير تنفيذ ھذه العقوبات، ولكنه سمع أنه تم 2015ابريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منير (اسم مستعار)،     22

تنفيذھا في مدينة تكريت. انظر أيضا: بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، "تقرير 
، ص. 2015فبراير/شباط  23،" 2014ديسمبر/كانون األول   10 –سبتمبر/أيلول  11مدنيين في الصراعات المسلحة في العراق: حماية ال

14 ،
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=16

4&Itemid=650&lang=en  2015زيران  يونيو/ح 14(تمت الزيارة في.(  
  

، وعمرو 2015مايو/أيار  7، ورامي (اسم مستعار)، 2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري،     23
مايو/أيار  7، وفادي، 2015مايو/أيار،  7أبريل/نيسان، كركوك،  2(اسم مستعار)، وھو ضابط لحماية المنشآت عاد للعمل في تكريت يوم 

2015.  
  أبريل/نيسان. 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس،     24
  .2015مايو/أيار  1، ومع مالك شھاب، 2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد جاسم،     25

 22 في داعش لـ التابعة الدين صالح إمارة أصدرتھا التي" التوبة بطاقة“
 .خاص بشكل عليھا الحصول تم عراقي، لجندي ،2014 حزيران/يونيو
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ف نھر دجلة، حيث لديه مزرعة لألسماك. قال إنه أعطاھم وثائق ھوية أبنائه، وقادھم ممن انتھى بھم األمر على ضفا
  26إلى بر األمان من خالل الطرق الصحراوية ليالً.

  
، وغادر ابنه مروان في أواخر سبتمبر/أيلول، بعد أن 2014قال الشيخ مالك إنه غادر الدور في بدايات أغسطس/آب 

بمنزله، دون أن تدمره. وقال إن زعماء القبائل في الدور قد تطوعوا بتقديم رجال ألحقت جماعة داعش األضرار 
القبائل للقتال من أجل استعادة السيطرة على المدينة، ولكن فالح فياض، رئيس جھاز األمن الوطني في الحكومة، 

يناير/كانون الثاني وھادي العامري، قائد فيلق بدر، وقيس الخزعلي قائد عصائب أھل الحق، رفضوا العرض في 
2015.27  

  
، دمرت الميليشيات الشيعية منزله وسرقت مبالغ 2015وقال الشيخ مالك إنه بعد دحر داعش في أوائل مارس/آذار 

أبريل/نيسان لمنزله وخزينته  11كبيرة من النقود والذھب من خزينته. وأظھر صورا أرسلھا له شرطي محلي يوم 
  28المحطمة.

  
الجيش العراقي والشرطة االتحادية والميليشيات الشيعية وغيرھا من قوات الحشد الشعبي التي وتمكن مزيج من قوات 

مارس/آذار، وفي وقت الحق على بلدة  6حاربت ببطء حتى استولت على دجلة، من فرض السيطرة على الدور في 
ودحر مقاتلي داعش المتبقين إلى مارس/آذار تقريبا قبل العودة مرة أخرى إلى تكريت من الشمال  8علم الريفية في ال

  الخارج.
  

أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء حيدر العبادي تكريت وأعلن تحقيق النصر على مقاتلي داعش. بعد ذلك، كما  1في 
مارس/آذار، زعم السكان أن الميليشيات الشيعية بدأت بتجريف  8مارس/آذار وفي العلم بعد  6حدث في الدور بعد 

يبدو أنه انتقام من الدعم المتصور لجماعة داعش ومن أجل تصفية حسابات قديمة ضد الضباط السنة البلدات في ما 
  .الذين خدموا تحت قيادة صدام حسين

   

                                                           
إنھم كانوا خائفين . عندما طلبنا التحدث إلى الناجين، قال الشيخ مالك 2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب،     26

  للغاية من التحدث، لكنه ال يزال على اتصال مع أحدھم في محافظة ديالى.
المرجع نفسه. وقال الشيخ مالك انه ال يعرف السبب، ولكن أشار إلى أن السبب ھو العالقات المفترضة بين معاقل حزب البعث السابقة     27

  مثل الدور مع داعش.
  السابق.    28
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 .II تدمير الممتلكات المدنية 
  

 الدور
عدد سكانھا يبلغ حوالي  كانكيلومتر جنوب تكريت على الضفة الشرقية لنھر دجلة، و 20تقع بلدة الدور على بعد 

مارس/آذار.  6، واستعادھا الجيش العراقي في 2014يونيو/حزيران  11استولت داعش على الدور في  29ألفا. 120
دمرت ھذه الميليشيات معظم البلدة  30.ومع ذلك انسحب الجيش بعد يوم أو يومين وترك البلدة لقوات الحشد الشعبي
 بشكل كامل، بسبب اعتقادھا على ما يبدو أّن السكان يدعمون قضية داعش.

  
قال الشيخ مالك رجل األعمال البارز وشقيق رئيس بلدية الدور لـ ھيومن رايتس ووتش إنّه خالل تجّمع قَبَلي حضره 

ت الحشد الشعبي، قائالً: "أحرقنا ودمرنا الدور، ألنھم ، تفاخر عضو ُسني من تكريت في قوا2015في أبريل/نيسان 
، يصوره شخص يتنقل بسيارة في الدر 2015ظھر مقطع فيديو نُشر في مارس/آذار  31[سكانھا] داعشيون وبعثيون".

وفي فيديو آخر نُِشر في مارس/آذار ظھر رجل يطلق على نفسه  32ويتحدث عن مسجد محلّي: "ھذا مسجد الكالب".
يذكر اإلمام علي، صھر النبي محمد،، يشرع في تفجير منزل ويقول: "ھذا بيت من بيوت الدواعش"، وھي أبو نمر و

  33جمع مفردة داعشي التي اشتقت من اختصار لقب "دولة اإلسالم في العراق والشام".
  

طاب السياسي الشيعي وفي الشبكة المعقدة من العداوات التاريخية التي تتجلى في الصراع الحالي في العراق، يميل الخ
مع القوات الموالية لحزب البعث المنحل وكبار الضباط المتقاعدين الذين خدموا في عھد  إلى جمع أنصار داعش

تماشيا مع ھذا الخطاب تظھر القوات الموالية للحكومة المشاركة في العمليات العسكرية ضد داعش،  34صدام حسين.

                                                           
ن رايتس ووتش عبر البريد اإللكتروني مع محمود، موظف من تكريت في لجنة االنتخابات المستقلة الذين جمعوا البيانات مراسالت ھيوم  29

  . 2015يونيو/حزيران  16السكانية من موظفي البلدية في الدور وتكريت والعلم، 
،" معھد دراسات الحرب 2015مارس/آذار،  06-05سنان عدنان وفريق معھد دراسات الحرب في العراق، "تقرير حالة العراق،   30

(تمت الزيارة في  http://iswiraq.blogspot.de/2015/03/iraq-situation-report-march-5-6-2015.htmlتحديثات العراق،  
  ). "بدأت قوات الحكومة بتفكيك العبوات الناسفة" في الدور، التي "حررتھا".2015يونيو/حزيران  15
. تجمع قبلي بمناسبة وفاة زوجة شيخ آخر في السليمانية، التي ھرب 2015مايو/أيار 1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب،     31

  إليھا الشيخ مالك، وكانت ميليشيا من تكريت شاركت في االستيالء على الدور.
 18عليه ھيومن رايتس ووتش عن طريق مصدر خاص في ، وحصلت 2015فيديو التقطه أحد األشخاص في جالم الدور في مارس/آذار   32

  . يظھر الفيديو الذي تم تصويره من مركبة متحركة شوارع الدور الرئيسية، ومحال محترقة ومشاھد الدمار.2015يونيو/حزيران 
. فيديو التقطه أحد استشارت ھيومن رايتس ووتش سكان الدور، الذين تعرفوا على المنزل على أنه يعود إلى أبو فراس في الدور  33

. يظھر 2015األشخاص في جالم الدور في مارس/آذار وحصلت عليه ھيومن رايتس ووتش عن طريق مصدر خاص في أبريل/نيسان 
الفيديو الشخص المعروف باسم أبو نمر وھو يشعل النار في مصھر داخل أحد المنازل، ويركض إلى الخارج وھو ينطق بشعارات شيعية، 

لمنزل. قام خبراء األسلحة في ھيومن رايتس ووتش بتحليل الفيديو، الذي يظھر اسطوانة مملوءة بسائل موضوعة على أعلى قبل أن ينفجر ا
خزان غاز وأكياس، وربما مليئة باألسمدة المتفجرة. وال يمكن لمواد متفجرة موجودة في عبوة بھذا الحجم، المضاھي لتلك  التي شوھدت في 

سبب بانھيار المنزل بأكمله. انظر على سبيل المثال، إالفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لقوات الحشد الشعبي مقاطع فيديو أخرى، أن يت
والتي تُظھر ما تقول إنه  2015يونيو/حزيران  22، بتاريخ https://www.facebook.com/authoritypopularcrowdعلى فيسبوك: 

لة موقوتة على شكل علبة تركتھا داعش في غرفة نوم في منزل. كان قد تم حذف الفيديو من مقاتل في قوات الحشد الشعبي ينزع فتيل قنب
  .2015أغسطس/آب  8الصفحة الرسمية لقوات الحشد الشعبي عندما تمت محاولة الوصول إليھا آخر مرة في 

ابه جرائم "داعش" والبعث والصھيونية في أعمال انظر على سبيل المثال، التقرير اإلخباري لقناة الغدير التلفزيونية، "التأكيد على تش  34
/  (تمت http://www.alghadeer.tv/news/detail/19508 2014أكتوبر/تشرين األول  13مھرجان الغدير الثامن"، تلفزيون الغدير 

الضوء على الجرائم  ). "اللجنة التحضيرية لمھرجان الغدير اإلعالمي الدولي الثامن ... سلطت2015يونيو/حزيران  15الزيارة في 
  واالنتھاكات التي ارتكتبھا جماعات داعش اإلرھابية... فضال عن الجرائم التي ارتكبھا أزالم البعث المباد ضد أبناء الشعب العراقي" 
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في الدور لقناة االتجاه التلفزيونية الموالية للحكومة، خالل استعادة البلدة  أنھا قد خلطت داعش مع البعث. قال مراسل
  35".العملة نفس من وجھان وداعش البعثللمشاھدين: "

 
من البعثيين  اولكن عديد 36أشار محللون مختصون بداعش بالفعل إلى دور كبير يلعبه بعثيون سابقون في التنظيم.

  37السابقين، بعضھم قابلتھم ھيومن رايتس ووتش، يزعمون أن ليس لديھم أي اتصال بالمجموعة المتطرفة.
كان من بين األھداف التى تسعى الميليشيات الشيعية لتدميرھا في الدور منازل فاخرة تابعة لضباط الجيش العراقي 

وكان كبار الضباط الذين خدموا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في الغالب أعضاء في حزب  38السابقين.
 39ضد إيران. 1988-1980البعث وشاركوا في حرب 

 
كان االنتقام لمجزرة معسكر سبايكر نداًء يحشد الميليشيات الشيعية التي تقاتل الستعادة القرى والبلدات والمدن في 

داعش. أظھر مقطع فيديو لتفجير عن بعد يستھدف قصر عزة الدوري، نائب الرئيس في  ن منمحافظة صالح الدي
. يُبين 40عھد صدام حسين، عناصر الميليشيات وھم يستحضرون شعارات شيعية، ويھتفون "يا زھراء، يا حسين"

الجيش والميليشيات  ، أي بعد أكثر من أسبوعين من إطاحة2015مارس/آذار  24تاريخ الفيديو أنه تم التقاطه في 

                                                           
بلدة  ، على يوتيوب بعنوان "نصر هللا: شاھد كتائب حزب هللا تحرر2015مارس/آذار  8فيديو نشره المستخدم "عباسي العراقي" في   35

 https://www.youtube.com/watch?v=QyW-DdeNYEM"، متاح على: 2015-3-8وحي الدور بالكامل من احتالل داعش 
  ) الفيديو مسجل من البث التليفزيوني لقناة االتجاه.2015مايو/أيار  1(تمت الزيارة في 

عش.  انظر على سبيل المثال: ليز سالي "اليد الخفية وراء تؤكد عدة تقارير بأن ضباط جيش عراقيين يلعبون دوراً ھاماً في تنظيم دا  36
، 2015أبريل/نيسان  4مسلحي الدولة اإلسالمية، ھل ھي يد صدام حسين؟"، واشنطن بوست، 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-hidden-hand-behind-the-islamic-state-militants-
saddam-husseins/2015/04/04/aa97676c-cc32-11e4-8730-4f473416e759_story.html   17(تمت الزيارة في 

  )2015يونيو/حزيران 
-http://soufangroup.com/wp، 2014ريتشارد باريت، "الدولة اإلسالمية"، مجموعة صوفان، نوفمبر   37

content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf   28-18)، ص 2015يوليو/تموز  26(تمت الزيارة في .
  .2015مايو/أيار  1أبريل/نيسان، والسليمانية  29مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع ضباط البعث السابقين ومسؤولين من الدور، إربيل 

  .2015مايو/أيار  1، ومالك شھاب 2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاسم،   38
ت وسائل إعالم قصص تخريب الميليشيات الشيعية للمقابر في تكريت في أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان، تستھدف تلك التي نشر  39

يتعرفون عليھا على أنھا لضباط حاربوا وماتوا في الحرب بين إيران والعراق. عبد هللا ثويني، "ميليشيات تدمر مقبرة الحرب العراقية 
. 2015أبريل/نيسان  6" العربى الجديد، اإليرانية في تكريت

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/4/6/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D
8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-

%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA   وأكد اثنين من رجال 2015يونيو/حزيران  15(تم االطالع في .(
الشرطة من تكريت التخريب لھيومن رايتس ووتش، وقال أحدھما إنه رأى الميليشيات في المقبرة، وكذلك بقايا متناثرة. شجع صدام حسين 

، التي أقامت حكم رجال الدين في إيران. " قام صدام حسين بتسويق الحرب 1979ثورة آية هللا الخميني عام حرب العراق ضد إيران بعد 
بنجاح لدى جيرانه األثرياء من بلدان الخليج العربي كوسيلة للدفاع القومي العربي ضد العدو" الشيعي والفارسي " الشرس، وبالتالي كسب 

ويل". انظر مجموعة األزمات الدولية "إيران في العراق: ما مدى نفوذھا"، تقرير الشرق األوسط مئات الماليين من الدوالرات من التم
N°38 ،21  2005مارس/آذار  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon
/Iraq/Iran%20in%20Iraq%20How%20Much%20Influence.pdf   7)، ص 2015يونيو/حزيران  15(تمت الزيارة في.  

، بعنوان "وردنا اآلن، تدمير بيت القرد عزت الدوري"، متاح 2015مارس/آذار  24فيديو نشره المستخدم "شيعي" على يوتيوب في   40
  ). 2015يونيو/حزيران  18(تمت الزيارة في   https://www.youtube.com/watch?v=QyW-DdeNYEMعلى 
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والقوات المحلية بمقاتلي داعش، ويُظھر الفيديو عنصرا من الميليشيا يقول أمام الكاميرا: "ھذا ھدية لشھداء سبايكر، 
   41لجميع الشھداء على أرض الوطن".

 حجم الدمار في الدور
 توجد قائمة نھائية للمباني تتفاوت التقديرات عن مدى تدمير المنازل حرقا أو تفجيرا في الدور. إذ يبدو أنه ال

 520المتضررة والمدمرة. جمع سكان الدور الذين فروا إلى المنطقة الكردية الئحة بالمباني المتضررة، بما في ذلك 
أحصى آخرون، بمن فيھم ضباط الشرطة الذين عادوا إلى  42متجرا متضررا. 95منزال محترقا و 430منزال مدمرا و
متجرا ومكاتب حكومية استناداً إلى السجالت التي ُجمعت من خالل دورياتھم في  450ومنزال  660المدينة، تدمير 

منزال سكنيا مدّمرا، وكذلك صور لعدد من ھذه البيوت قبل  40حصلت ھيومن رايتس ووتش على صور  43المدينة. 
األقمار االصطناعية تدميرھا، وتمكنت من تحديد مواقع البيوت الموجودة في ھذه الصور على الخريطة. تظھر صور 

التي التقطت بعد استعادة الدور، أيضاً تلك المنازل وقد ُدمرت، باإلضافة إلى الدمار والضرر الكبير في أجزاء أخرى 
 من المدينة.

 

                                                           
. تشير سبايكر إلى المعسكر القريب الذي أسر منه متشددو داعش 2015مارس/آذار  24فيديو نشره المستخدم "شيعي" على يوتيوب في   41

. راجع: 1700، وربما يصل العدد إلى 770و 560، وأعدم ما بين 2014يونيو/حزيران عام  11جنودا شيعة في الجيش العراقي في 
، بيان صحفي لـ ھيومن ”770- 560المية في تكريت، تحليل جديد يضاعف المجموعة ثالث مرات، إلى "العراق: إعدامات الدولة اإلس

-http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state، 2014سبتمبر/أيلول  2رايتس ووتش بيان صحفي 
executions-tikritالدوري. وھو من المنطقة ووصل إلى منصب نائب  . قال سكان محليون لـ ھيومن رايتس ووتش إن المنزل يعود لعزة

. ويعتقد أنه يشارك مع مسلحين داعش.  ُيتھم 2003الرئيس في عھد صدام حسين وتمكن من التملص من القوات االمريكية والعراقية منذ عام 
  الدوري بارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد العراقيين الشيعة في عھد صدام حسين.

. نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش. قال 2015مايو/أيار،  1األشخاص الذين تم تدمير ممتلكاتھم بعد تحرير الدور"، "قائمة بأسماء   42
ن الشخصان اللذان جمعا القائمة إنھما اتصال ھاتفياً بسكان الدور ونشروا أنھم كانوا يبحثون عن الناس الذين تضررت منازلھم. التقط الذي

رجال الشرطة ومن بينھم بعض المسؤولين الحكوميين في بعثات التقييم، صورا وأرسلوھا ألصحاب المنازل عادوا إلى الدور، ومعظمھم من 
  الذين أرسلوھا بدورھم إلى الذين جمعوا القائمة، مع وصف لصاحب المنزل والموقع ونوع الضرر.

من المنازل" و"مئات المنازل". مقابلة  350-300. تحدث آخرون عن "2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب،   43
 1. كركوك، 2014يونيو/حزيران  13ھيومن رايتس ووتش مع شريف (اسم مستعار)، ضابط الشرطة المحلية الذي غادر الدور في 

م تدميرھا تماماً. ت 650. قال ضياء الدوري في منتصف يونيو/حزيران إن عدد المنازل كان نحو 2015مايو/أيار  1، وقاسم 2015مايو/أيار 
  .2015يونيو/حزيران  16مقابلة ھيومن رايتس ووتش عبر الھاتف مع ضياء الدوري، عضو البرلمان، أربيل 
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قارنت ھيومن رايتس ووتش الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت عند استعادة قوات الحكومة الدور، مع أخرى 
أسابيع تلت انسحاب الجيش. تم الحصول على الصور التي التُقطت عند استعادة الدور، من  6لتقطت على مدى ا

األقمار الصناعية، والتغطية التلفزيونية، ومقاطع الفيديو التي سّجلتھا ميليشيات. أما صور الدمار الالحق فتم الحصول 
سجلھا سكان من الدور، معظمھم من الشرطة المحلية. عليھا من األقمار الصناعية وصور ومقاطع فيديو خاصة 

وتظھر الصور ومقاطع الفيديو وصور األقمار الصناعية التدمير التدريجي على نطاق واسع في األسابيع التالية 
 الستعادة الدور من قبل الميليشيات الشيعية.

 
أبريل/نيسان، لـ ھيومن رايتس ووتش، إنه في قال قاسم، وھو شرطي من الدور أمضى أسبوعين في المدينة أوائل 

أبريل/نيسان، رأى بيت رائد غياث وكان سليما. رآه بعد ساعتين يحترق عندما مر به  2بداية جولته التي استھلھا في 
مجددا، ولم يكن ھناك أي نشاط عسكري. وقال إنه في يوم آخر، مر أمام متجر لبطاريات السيارة. كان المتجر سليما 

 44كان يحترق في اليوم التالي.لكنه 
 

 المسؤولية عن التدمير
يبدو أن الميليشيات الشيعية كانت مسؤولة عن تدمير الممتلكات في الدور في أعقاب ھزيمة داعش. إلى حد بعيد، 

كانت المدينة غير متضررة قبل دخولھم، وكانت الميليشيات فقط وبعض أفراد الشرطة المحلية موجودين في وقت 
المعلومات حول دمار. يبدو من غير المحتمل أن تكون الشرطة المحلية من الفاعلين، نظرا لما وفرته علنا من وقوع ال

 الدمار. باإلضافة إلى ذلك كان لدى الميليشيات الشيعية دافع: االنتقام من الفظائع الطائفية التي قامت بھا داعش.
 

ور تحت حكم داعش أو نتيجة القتال. وقال سكان من الدور لـ تعرض عدد محدود من المباني للدمار عندما كانت الد
منازل، أحدھا تابع لرئيس البلدية الشيخ مقصود شھاب،  3ھيومن رايتس ووتش إن داعش فجرت مركزا للشرطة و

قال العميد المتقاعد زكي خطاب فدعم لـ ھيومن رايتس  45من عناصر  الشرطة نوفل الجوري وعادل صقر. 2و
صواريخ أطلقتھا طائرة يفترض أنھا للحكومة العراقية أو الواليات المتحدة  4ونيو/حزيران إن ي 27ووتش في 

  46ضربت منزله في الدور، لينھار عليه.
 

غارات جوية  10كان من بين عدد قليل من المنازل التي تضررت من القصف الجوي. وقال ساكن آخر إن ھناك نحو 
 2014.47ليھا في يونيو/حزيران ضربت الدور مباشرة بعد استالء داعش ع

 
أكدت مصادر أخرى أن المدينة كانت سليمة إلى حد كبير عندما استعادھا الجيش والميليشيات. بث تلفزيون اإلتجاه، 

 48، أظھر ضررا ضئيال في عشرات المباني.2015مارس/آذار  8الذي صاحب دخول كتائب حزب هللا إلى الدور في 
 

                                                           
  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاسم،   44
  .2015أبريل/نيسان  28، ومع محمود زكي، 2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب،   45
يونيو/حزيران  27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العميد زكي الخطاب فدعم، ضابط عسكري متقاعد، ترك الدور بعد قصف منزله يوم   46

  .2015أبريل/نيسان  29. إربيل، 2014
  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شريف،   47
. ال يمكن رؤية سوى مبنى الدفاع المدني مشتعال في الفيديو، الذي يظھر عشرات 2015ر مارس/آذا 8البث التليفزيوني لقناة االتجاه،     48

من المباني على طول الشارع الرئيسي قريبا من الساحة المركزية من الشمال، وبعض الشوارع الجانبية، قبل أن تظھر المباني في الجزء 
  الشرقي من الدور. 



 

                                                                                        22      المعركة بعد دمار

واحد من دخول الجيش والميليشيات إن معظم مباني الدور كانت سليمة، رغم أن قال قيس الذي غادر قبل يوم 
"مسلحي الدولة اإلسالمية كانوا يتنقلون مع عبوات المتفجرات [حاويات محمولة غالبا ما تستخدم لنقل الوقود أو 

ناك معركة كبيرة داخل غيرھا من السوائل القابلة لالشتعال]"، وھم يُعدون كمائن متفجرة في المنطقة، "ولم يكن ھ
 49البلدة".

  
بحسب وصف مسؤولين أمنيين محليين، عادوا على الفور بعد دخول القوات العراقية، كانت المدينة سالمة إلى حد 
بعيد. قال شرطي لـ ھيومن رايتس ووتش إن ضابط مخابرات دخل الدور مع الميليشيا كجزء من الحشد الشعبي، 

وقال الشرطي نفسه إنه عندما عاد بعد عدة  50بابك" وأضاف أن المنزل كان سليما. اتصل به قائال: "أنا أقف أمام
 51أسابيع وجد منزله مدمرا.

 
قال الشيخ مالك الذي كان على اتصال مع كبار مسؤولي األمن المحليين إن كتائب حزب هللا دخلت بعد يوم أو يومين 

 52من خروج داعش من البلدة.
 

مقطع فيديو التُقط من قبل أحد أفراد الميليشيات في مدينة الدور في أوائل مارس/آذار راجعت ھيومن رايتس ووتش 
. يظھر الفيديو رجال مجھوال يشعل فتيل حاوية بالستيكية بيضاء كبيرة في منزل أحد السكان المحليين، 2015

 53ويركض إلى الخارج. بعد ثوان تنفجر العمارة السكنية، لتتدمر بشكل كامل.

                                                           
، ومقابلة ھاتفية مع سرقد (اسم مستعار)، شرطي عراقي 2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس ومحمود زكي،   49

  .2015مايو/أيار  1وأرسل الصور، الدور،  2015أبريل/نيسان  2عاد إلى الدور في 
  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شريف،   50
المرجع نفسه، ھرب ضباط الشرطة من المدن االتي سيطرت عليھا داعش في صالح الدين في كثير من األحيان إلى كركوك، ولكن بعد     51

ذلك تم استدعاءھم للخدمة في مدينة سامراء، حيث أمروا بالعودة الى البلدات التي تم استعادتھا بعد ھزيمة قوات داعش، بعضھا في أوائل 
  .2015مايو/أيار  7-أبريل/نيسان  29قابالت ھيومن رايتس ووتش مع عدد من ضباط الشرطة، كركوك وأربيل والسليمانية، أبريل/نيسان. م

  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مالك شھاب،   52
 29ق مصدر خاص في ، وحصلت عليه ھيومن رايتس ووتش عن طري2015فيديو التقطه أحد األشخاص في الدور في مارس/آذار   53

. ويظھر الفيديو الشخص الذي يطلق على نفسه أبو نمر يشعل النار في مصھر داخل أحد المنازل، ويركض للخارج وھو 2015أبريل/نيسان 
  يتفوه بشعارات شيعية، ثم ينفجر البيت.
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 ،2015 آذار،/مارس 30 في  Babylon YouTube قبل من اإلنترنت على ُرفعت الدور، في العالي عبد عيسى فراس منزل يفجر ليشيامي عنصر

https://www.youtube.com/watch?v=PdEDp6Li6jE 

  
تتألف من خلُص خبراء األسلحة في ھيومن رايتس ووتش إلى أن العبوة المتفجرة يبدو أنھا قنبلة أسمدة معدة يدويا، 

صاعق وجرة غاز وأكياس أسمدة الزراعية. جميع المكونات يمكن الحصول عليھا بسھولة محليا وسھلة التصنيع 
 واالستخدام.

 
قال ضباط الشرطة وغيرھم من المقيمين لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجيش انسحب بعد استعادة الدور وبقيت 

 54ة.الميليشيات وحدھا مع الشرطة المحلية في المدين
  

ھيومن رايتس ووتش غير قادرة على تحديد أي ميليشيا أو ميليشيات كانت مسؤولة عن أفعال تدمير بعينھا. شارك 
 عديد من الميليشيات الشيعية في السيطرة على الدور، بما في ذلك:

 
  55فوج "كربالء" التاسع،-فيلق بدر

  لواء علي األكبر،
  وكتائب حزب هللا، 

 56وعصائب أھل الحق،
  

                                                           
  .2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس،   54
   .2015مايو  1مع قاسم، مقابلة ھيومن رايتس ووتش   55
  .2015مايو/أيار  1، ومع قاسم، 2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سرقد،   56
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عديد من السكان إلى أن كتائب حزب هللا وراء التدمير. قال شريف (اسم مستعار)، ضابط الشرطة، إن المقاتلين  أشار
المتطوعين المحليين الذين دخلوا الدور بإذن من كتائب حزب هللا، أخبروه أن عناصر ھذه الميليشيا قالوا إنھم دّمروا 

ھم لم يدمروا المنازل التي علّمھا واحتلّھا تنظيم داعش ألنه منازل تعود لضباط في الخدمة وآخرين متقاعدين وإن
 57"تركناھا للحشد الشعبي في الدور فتولّوا أنتم أمرھا".

     

 العلم
كيلومتر شمال شرق مدينة تكريت على الضفة الشرقية لنھر دجلة. في األوقات  12تقع بلدة العلم على مسافة حوالي 
ألفا. تحّد البلدة منطقة ريفية فيھا مجموعات من المنازل تتخللھا الحقول التي تتبع  60العادية يبلغ عدد سكانھا حوالي 

يونيو/حزيران تقريبا، بعد أن خطف األسر الھاربة من العلم  24منطقة العلم والتي سيطر عليھا تنظيم داعش في 
مارس/آذار تقريبا. كان  8للحكومة في  إلجبار القادة المحليين للتفاوض بشأن دخوله بسالم. استعادتھا القوات الموالية

تدمير الممتلكات في منطقة العلي، إحدى النواحي الريفية في العلم، يتبع نمطا مختلفا عن الدمار الذي وقع في الدور 
نة المحليين وأضرموا النار في منازل جيرانھم تحت  وبعده في تكريت. ففي العلي فّجر المقاتلون المتطوعون السُّ

 ليشيات الشيعية.حماية الم
 

مبنى آخر تعرض للحرق أو  16مبنى مدمر وجمعت المعلومات عن  12راجعت ھيومن رايتس ووتش صورا لـ 
مبنى  45. بعض من ھذا الدمار كان مرئيا من خالل صور األقمار الصناعية، وأشار إلى 28التفجير، بما مجموعه 

سيطرت قوات الميليشيا على منطقة العلم، بما في ذلك ُدمرت في مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار بعد أن 
ممتلكات السكان المحليين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش والتي ھُدمت أو بدت عليھا مظاھر اإلحراق العمدي التي 

 ظھرت من الفضاء في صور األقمار الصناعية. 

                                                           
 .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع شريف،   57
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مبنى إلى الھدم على  30األقمار الصناعية، تعرض مبنى التي ُدمرت والظاھرة في صور  45من بين إجمالي الـ

 مبنى بالنيران مع وجود مؤشرات على الحرق المتعّمد. 15األرجح بمواد شديدة االنفجار و
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(اسم نور © 2015ر في العلي، ناحية العلم. منزل حامد وأخت د. منير المدم
 مستعار)

 )نور  (اسم مستعار 2015  ©منزل د. منير المدمر في العلي، ناحية العلم. 

التي وثقتھا ھيومن رايتس  28تقع المنازل المدمرة الـ 
ووتش في منطقة فرعية ريفية جنوب العلم تدعى العلي، 

الذي قال سكان محليون  وتحديدا بين نقطتين من الطريق
إنه لعب دورا ھاما في القتال عندما سيطر تنظيم داعش 

ُدمرت  2014.58على العلم منتصف يونيو/حزيران 
 تقريبا كل المنازل على امتداد ھذا الطريق.

 
المقاتلون القبليون داعش ، قاوم 2014في يونيو/حزيران 

في العلم، ولكن سرعان ما تراجعوا من موقع دفاعي 

جنوبي إلى آخر على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال 
 ع منطقة العلي بين ھذين الموقعينتق 59(أنظر الخريطة).

 من سكان العلي لـ ھيومن رايتس  3الدفاعيين، وقال 
 لحكومة للعلم ووتش إنه بعد استعادة القوات الموالية ل

 ، اتھمت قوات المتطوعين2015في مارس/آذار 
المحلية سكان العلي بعدم حمل السالح لمحاربة داعش،  

وأنھم يشاركون التنظيم بالھدف، وأضافوا أنه يوجد في 
المنطقة أيضا منازل بعض األسر التي انضم أعضاؤھا 

 60في وقت الحق إلى داعش.
  

اعترف مسؤولون أن الميليشيا التي دمرت الممتلكات في 

العلي التي تعود إلى من يشتبه بتعاونھم مع داعش. قالوا 
 28إن ھذا التدمير شكل من أشكال العقاب المماثل. في 

مارس/آذار كتب زعيم عشائري سني محلي، الشيخ 
 تعليقا على صفحته في فيسبوك فيه اقتباسجاسم جبارة، 

 من القرار القبلي: "إن أبناء العلم أنفسھم نفذوا تدمير 
 61منازل الذين تعاونوا وتعاملوا مع الدولة اإلسالمية". 
 

                                                           
القوتين عند نقطة دخول  ، قاومت قبيلة الجبوري في العلم مقاتلي داعش، في معركة باألسلحة النارية بين2014في يونيو/حزيران    58

 50رئيسية للمدينة. الشيخة أمية زوجة مقيم بارز، قاتلت على الجبھة وماتت، وكانت الضحية الوحيدة لتلك المعركة. عندما خطف داعش نحو 
ابلة ھيومن رايتس عائلة فارة من العلم كرھائن، قام شيوخ القبائل بالتفاوض على دخول داعش سلميا إلى العلم مقابل ضمانات الحماية. مق

. اطلعت ھيومن رايتس ووتش على فيديو للمفاوضات بين داعش والجبوري، 2015أبريل/نيسان،  28ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري، 
مع ش يعلن فيه القائد الذي ينتمي إلى  داعش أن بحسب االتفاق "ستتم إزالة أسماء المطلوبين من العلم من قائمتنا". مقابلة ھيومن رايتس ووت

. وكان جالل 2015أبريل/نيسان  29جالل (اسم مستعار)، أحد السكان المحليين من العلم الذين غادروا في أواخر سبتمبر/أيلول. إربيل 
  حاضرا في المفاوضات.

  .2015أبريل/نيسان  29، ومع نور 2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري،   59
، ومع رائد (اسم مستعار)، من السكان 2015أبريل/نيسان  29، مع نور، 2015أبريل/نيسان  29ومن رايتس ووتش مع جالل، مقابلة ھي  60

  .2015أبريل/نيسان  29. إربيل، 2014المحليين من العلم الذين غادروا المنطقة في أوائل يوليو/تموز 
، 2015مارس/آذار  28ت اجتماع قبائل العلم" وصفحة فيسبوك "العلم أحلى"، التعليق الكامل ھو قرار زعماء العشائر. راجع: "قرارا     61

https://www.facebook.com/Al.alam2014  2015مايو/أيار  20(تمت الزيارة في.(  
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 نور (اسم مستعار) © 2015 منزل د. منير المدمر في العلي، ناحية العلم. 

قال خليل جبارة، الزعيم السني للمتطوعين المحليين في 
قوات الحشد الشعبي، لـ ھيومن رايتس ووتش إنه عندما 

اته) عديداً من المنازل دمرتھا الدولة "وجدت (قو
اإلسالمية" في العلم، "تم تنفيذ القرار القبلي" بتدمير 

في اتصال  62منازل "مناصري داعش" في المنطقة.
ھاتفي، أكد جاسم جبارة من بغداد القرار القبلي، ولكنه 

ادعى أنه لم يُنفذ. جاسم جبارة ھو رئيس لجنة األمن في 
ين، وھو منصب أمني ھام في مجلس محافظة صالح الد

 63المحافظة.
 

 8وقع التدمير في العلي خالل األسبوع الممتد من 
بعض سكان العلي الذين ُدمرت منازلھم على يد  64مارس/آذار، قبل أن يتمكن عديد من سكان البلدة من العودة.

المقاتلين المتطوعين المحليين، غادروا بعد وقت قصير من سيطرة قوات داعش على منطقتھم في يونيو/حزيران 
 65ومن غير المرجح أن يكونوا متعاونين مع داعش. 2014

 
بشكل  2015لم في يناير/كانون الثاني ھيومن رايتس ووتش إن بعض سكان تكريت انتقلوا إلى العلـ قال أحد سكان 

بعض من سكان تكريت  66مؤقت، وسكنوا في شقق مؤجرة بسبب قيام داعش باالعتقاالت في تكريت بشكل متزايد.
ھؤالء بقي في العلم حتى دخول الميليشيات الشيعية وقوات المتطوعين المحلية، وتحدثوا في وقت الحق عن المنازل 

 ذلك الحين. غير المدمرة المتبقية حتى
 

قال عدد من السكان لـ ھيومن رايتس ووتش إن مقاتلي داعش دمروا بعض المنازل شمال العلم، وتحديداً منازل 
عشيرة جبارة (عائلة سنية) الذين اشتبه مقاتلو داعش بضلوعھم في التخطيط النتفاضة ضد التنظيم في نوفمبر/تشرين 

إلى أكثر من  37يُقدر عدد المنازل التي دمرھا داعش في العلم من  تلك المنازل تقع شمال العلي. 2014.67الثاني 
100.68 

 

                                                           
  .2015مايو/أيار  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع خليل جبارة، زعيم القوات المتطوعين من العلم. بغداد،   62
  .2015مايو/أيار  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الشيخ جاسم جبارة، رئيس اللجنة األمنية في مجلس محافظة صالح الدين، بغداد،   63
،" معھد دراسات الحرب، تحديثات العراق، 2015مارس/آذار  08- 07سنان عدنان "تقرير حالة العراق:   64

http://iswiraq.blogspot.de/2015/03/iraq-situation-report-march-7-8 -2015_8.html  15(تمت الزيارة في 
  ).2015يونيو/حزيران 

، بعد االعتقاالت واإلعدامات العلنية التي نفذھا تنظيم داعش في البلدة. مقابلة 2015غادر كثير من الناس العلم في يناير/كانون الثاني   65
  .2015ن أبريل/نيسا 28ھيومن رايتس ووتش مع أحمد مزاحم الجبوري، 

  .2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس،   66
 28، وأحمد مزاحم الجبوري 2015أبريل/نيسان  29، مع نور 2015مايو/أيار  4مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع جاسم جبارة،   67

 2العشرات انتقاما لحرق علمه" شفق نيوز . انظر أيضاً: "تنظيم داعش يدمر منازل شيوخ في مدينة العلم ويعتقل 2015أبريل/نيسان 
-http://english.shafaaq.com/security/11942-isis-organization-destroys-homes-of، 2014نوفمبر/تشرين الثاني 

elders-in-al-alam-and-arrest-dozens-in-retaliation-for-burning-its-flag.html  يونيو/حزيران  15(تمت الزيارة في
  . 2014نوفمبر/تشرين الثاني  2،" 2014نوفمبر/تشرين الثاني  02-01، و"تقرير حالة العراق: )2015

  .2015أبريل/نيسان  29ومع نور  2015مايو/أيار  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جاسم جبارة،   68
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. يقول البعض إن داعش انسحب دون قتال، 2015ھناك روايات مختلفة عن معركة العلم التي وقعت في مارس/آذار 
و على حد علم ھيومن رايتس ووتش، ال توجد روايات عن معارك أ 69في حين تحدث آخرون عن معارك ضارية.

 70قصف جوي في منطقة العلي الجنوبية، وال يوجد دليل على معارك أو تفجير في الصور الجوية.
 

وقال أحد السكان لـ ھيومن رايتس ووتش إن قوات الميليشيا الرئيسية التي دخلت العلم تنتمي إلى فيلق بدر، ولكن 
لسنة المحليين من الجبوري، الذين قال خليل جبارة زعيم المقاتلين ا 71عصائب أھل الحق كانت موجودة أيضا.

 72انضموا إلى القتال ضد داعش، إن عدد رجاله بلغ عدة مئات.
 

نور (اسم مستعار) وھو من سكان العلي وعاد بعد وقت قصير من استرجاع المدينة، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن 
در بشكل صريح في لقاء خارج المحافظة إن قوات الجبوري المحلية قامت بالتدمير. ووفقا لنور، قال القائد في فيلق ب

ھناك اتفاقا بين فيلق بدر وعصائب أھل الحق لحراسة الشوارع ولكن "الشؤون الداخلية" تُركت لمقاتلي الجبوري 
وقال أحد سكان العلم لـ ھيومن رايتس إنه بعد دخول فيلق بدر وفي الوقت الذي وقع فيه تدمير البيوت،  73المحليين.

فيلق بدر في العلم لثالثة من أقارب نور، سعوا للعودة من مزرعة التجأوا إليھا إلى منازلھم في العلي،  قال قيادي في
 74إنه ال يمكنھم العبور بينما يتنقل مقاتلو الجبوري من منزل آلخر.

 
ائد (اسم تلقّت ھيومن رايتس ووتش شھادات عن عديد من المنازل في العلي كانت سليمة عند دخول الميليشيات. قال ر

مستعار) الذي غادر بعد وقت قصير من سيطرة داعش على العلم، إنه تحدث مع مقاتل متطوع من قبيلة العزاوي، قال 
له إن منزله ظل على حاله. وبعد أسبوع واحد، قال رائد أن أصدقاء أبلغوه أن بيته وبيت شقيقته المجاور تم 

فيا بصديق من تكريت كان يستأجر بيته غير المتضرر كمستأجر وقال جالل (اسم مستعار) إنه اتصل ھات 75تفجيرھما.
 76حتى يوم قبل استرجاع المدينة. بعد عدة أيام أخبر أصدقاء محليين جالل أن منزله ُسّوي باألرض.

 
أحد الضحايا، الذي قدم  77بعد وصفھم بالمتعاونين مع داعش وتدمير منازلھم، ظل سكان العلي خائفين من العودة.

شكوى في المحكمة ضد أطراف مجھولة لتدمير ممتلكاته، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن القاضي طلب منه تغيير 
 78"أطراف مجھولة" إلى "الدولة اإلسالمية" إذا كان يأمل في الحصول على تعويض.

                                                           
مارس/آذار  Almasdarnews.com ،10، ليث فاضل، "خريطة معركة تكريت: بلدة الدور والعلم تحت سيطرة قوات األمن العراقية"    69

2015 ،http://www.almasdarnews.com/article/battle-map-tikrit-al-dour-al-alam-iraqi-security-forces-control /
قال رئيس . خليل جبارة، 2015مايو/أيار  4). مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع خليل جبارة، 2015مايو/أيار  20(تمت الزيارة  في 

    قوات الجبوري المحلية التابعة للحشد الشعبي "لم تحدث معركة كبيرة في العلم".
  . 2015مايو/أيار  7- أبريل/نيسان  28مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع ستة أشخاص من العلم، إربيل،     70
  .2015سان أبريل/ني 29، ومع رائد 2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جالل،   71
  .2015مايو/أيار  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع خليل جبارة،   72
  .2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع نور،   73
. واألشخاص الثالثة الذين ُمنعوا ھم أقارب نور. لم يتمكنوا من 2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش اإلنسان مع نور،   74

  لضبط ما كان يفعله بالضبط مقاتلي الجبوري، ولكن يفترض أنھم كانوا ينفذون تدمير الممتلكات.معرفة با
  .2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رائد،   75
  .2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جالل،   76
ي في تقريره األخير عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أنه "على الحكومة االستمرار ف  77

لك تنفيذ تدابير لضمان عودة النازحين إلى مواطنھم األصلية في المناطق التي تم استعادتھا من داعش. وھذا يشمل فرض القانون والنظام في ت
المناطق لتطھيرھا من األلغام وغيرھا من مخلفات المتفجرات، واستعادة الخدمات العامة في أقرب وقت ممكن وإعادة بناء البنية التحتية 

يوليو/تموز  13)، "2014( 2169من القرار  6األساسية. "مجلس األمن التابع لألمم المتحدة" التقرير الرابع لألمين العام عمال بالفقرة 
2015 S / 2015/530. 
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 تكريت
دين بشكل كبير على معركة مدينة تكريت. يبلغ عدد ركزت التغطية اإلعالمية الدولية في القتال بمحافظة صالح ال

ألفا في األوقات العادية، وھي عاصمة محافظة صالح الدين وتقع على الضفة الغربية لنھر  150سكان تكريت حوالي 
يونيو/حزيران. خالل معركة تكريت،  11كيلومتر شمال بغداد. سيطر عليھا تنظيم داعش في  180دجلة على بعد 
لتحالف التي تقودھا الواليات المتحدة أھدافاً لداعش في المدينة. وردت تقارير إعالمية عن قتال شوارع قصفت قوات ا

شديد الضراوة، خصوصا في منطقة القادسية شمالي المدينة. استغرقت المعركة شھر مارس/آذار كله، واستمر القتال 
 أبريل/نيسان. 1لة في المدينة يوم المتقطع حتى بعد أن أعلن رئيس الوزراء العبادي النصر خالل جو

 
أصر عدد من سكان تكريت على القول لـ ھيومن رايتس ووتش، إنه وبصرف النظر عن القصف والقصف الجوي 

 79قبل دخول الجيش والميليشيات، تركز القتال أساسا في حي القادسية.
 

نيسان. قال رامي لـ ھيومن رايتس رامي (اسم مستعار) عضو في فرقة شرطة طوارئ تكريت، عاد في أوائل أبريل/
قال  80أشھر، كما فعل قصف التحالف. 9ووتش إن داعش دمر أيضا الممتلكات في تكريت خالل حكمه إياھا مدة 

وقال عمرو، وھو عنصر في حماية أمن  81منزال. 15و 10جاسم، رجل األعمال المحلي، إن داعش فجر بين 
أبريل/نيسان. على مدى أسبوعين بعد  2كبير عندما دخل تكريت في  المرافق، إنه وجد منازل خاصة سليمة إلى حد

متجر تم حرقه  400منزال تم تدميره على يد المليشيات، وأكثر من  279ذلك خالل جوالته في المدينة، أحصى 
 83قال عمرو إنه شھد شخصيا سلسلة ھجمات إحراق متعمدة وتفجيرات. 82ونھبه.

 
منازل الطبقة العليا من المجتمع، ومعظمھا لضباط الجيش والشرطة في قال عمرو إن الميليشيات استھدفت 

أسرة عادت، وأشار  14قال محمود الذي غادر تكريت عشية سيطرة الميليشيات إنه كان على اتصال مع  84القادسية.
تكريت في  غادر فادي 85أيضا إلى أن جميع المنازل تقريبا التي دمرتھا الميليشيات تابعة لضباط الجيش السابقين.

، وھو ينسق توثيق األضرار التي لحقت بالمنازل في تكريت من خالل شبكة من العائدين. قال 2014يونيو/حزيران 

                                                                                                                                                                             
 

http://uniraq.org/images/SGReports/N1521149%20(2).pdf  سكان 77)، الفقرة 2015يوليو/تموز  27(تمت الزيارة في .
العلم، وليسوا بالضرورة كلھم من العلي نفسھا، عادوا بحلول مايو/أيار. في تكريت، عادت أعداد متزايدة من األسر في يونيو/حزيران 

 23مھجرا عراقيا إلى تكريت"، وكالة األنباء الكويتية،  50000بحلول نھاية ھذا الشھر. "عودة  50000ل العدد إلى ويوليو/تموز، ليص
 27(تمت الزيارة في  http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2452608&Language=en، 2015يوليو/تموز 
  مدنيين أو يسمح لھم بالعودة حتى وقت الكتابة. ). في البوعجيل والدور، لم يتمكن أي2015يوليو/تموز 

. وقال إنه لم يقدم الشكوى بشكل شخصي، ولكن من خالل توكيل 2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش اإلنسان مع جالل،   78
  أحد األصدقاء.

"، معھد دراسات 2015العراق مارس/آذار . انظر أيضا "تقرير حالة 2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قيس،   79
/. على سبيل المثال، استھدفت القوات الجوية القوات االمريكية داعش المنتشرة في وسط تكريت http://iswiraq.blogspot.deالحرب، 

ة على المدينة في ، في حين كان معظم الميليشيات الشيعية انسحبت بعد محاولة أولى فاشلة الستعادة السيطر2015مارس/آذار  30- 27
،" معھد دراسات 2015مارس/آذار  30- 28. سنان عدنان، باتريك مارتن، وعمر دليمي، "تقرير حالة العراق: 2015منتصف مارس/آذار 

  ).2015يونيو/حزيران  15/ (تمت الزيارة في http://iswiraq.blogspot.deالحرب، تحديثات العراق، 
  .2015مايو/أيار  7مي، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع را    80
. وكما ھو الحال في مدن أخرى، كتبت داعش "ممتلكات الدولة اإلسالمية" على المباني 2015مايو/أيار  7المرجع ذاته، محمد جاسم      81

  التي سيطرت عليه، وغالبا ما شغلتھا.
  .2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عمرو   82
  المرجع نفسه.  83
  المرجع نفسه.  84
  .2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمود،   85
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إن منزل شقيقته في منطقة الشھداء من القادسية نُسف بعد وصول الميليشيات، وكذلك منزل شاھين ياسين القريب، 
 2001.86وھو قائد في القوات الجوية العراقية تقاعد عام 

 
 قال رامي إنه شھد إحدى الميليشيات، سرايا خراسان، تحرق منزل في تكريت:

  
 أحرقوا منزل شرطي عراقي أمام عينّي، قلت لھم: "لكنه شرطي"، فردت الميليشيا "اھتم بشؤونك  

 87الخاصة".
 

الطائرات األمركيية التي  أيدت صور األقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المتاحة في المجال العام، التي التُقطت من
تعمل ضمن التحالف ضد داعش وراجعتھا ھيومن رايتس ووتش، أّكدت روايات السكان أن معظم التدمير الذي لحق 

. ضربت ھجمات التحالف في تكريت 88بالمباني في األسابيع ما قبل االستيالء على المدينة اقتصر على مناطق معينة
نية، بما فيھا ما تبقى من القصور الرئاسية من عھد صدام والتي احتلتھا داعش أثناء المعركة مبان معظمھا غير سك

. تعّرفت ھيومن رايتس ووتش من خالل صور األقمار 2014مباشرة بعد السيطرة على المدينة في يونيو/حزيران 
تكريت يتفق نمط مواقع تم استھدافھا في  70الصناعية وفيديوھات قمرة القيادة في طائرات التحالف على أكثر من 

 .2015تدميرھا مع استخدام الذخائر الكبيرة، التي أسقطتھا الطائرات بين أوائل فبراير/شباط وأواخر مارس/آذار 
 

أبريل/نيسان وھي  5مارس/آذار و 21راجعت ھيومن رايتس ووتش صور األقمار الصناعية التي ُسجلت ما بين 
ميليشيات على المدينة، ووجدت دليال على بداية حملة لھدم األبنية في الفترة التي استولت فيھا القوات الحكومية وال

 القسم السكني من حي القادسية في شمال تكريت.
 

أبريل/نيسان، بعد عدة أيام من بدء التدمير المفترض، حّددت  5من خالل صور التقطت باألقمار الصناعية صباح 
 16ومسجد محلي مدّمر (ربما مسجد الفرقان)، وكذلك وجود من المباني السكنية المدمرة  75ھيومن رايتس ووتش 

 مركبة موزعة في مجموعتين رئيسيتين على طرفّي حي القادسية الغربي والجنوبي.
 

كان شكل الضرر في جميع المباني يتفق مع استخدام كميات كبيرة من المتفجرات العالية. في حالة واحدة، حّددت 
خان من سقف مبنى منھار جزئيا، ما يدل على أن ھدم المبنى وقع قبل فترة ھيومن رايتس ووتش تصاعد أعمدة د

 أبريل/نيسان. 5وجيزة من التقاط الصورة بواسطة األقمار الصناعية صباح 
 

 مايو/أيار، أي بعد أقل من شھرين فقط من انسحاب داعش من تكريت، 26تظھر صور األقمار الصناعية المسجلة في 
ّمر على األغلب بمواد شديدة االنفجار في المنطقة نفسھا من القادسية، في وقت ما بعد صباح مبنى سكني إضافي دُ  90

 أبريل/نيسان. 5يوم 
 

نظراً للتقارب المكاني، واألساليب المماثلة المستخدمة، والنشر الواضح لعدة مركبات تابعة للميليشيات أو الحكومة في 
في حي القادسية تعرضت كليا للتدمير  165ھذه المباني التي بلغ عددھا أبريل/نيسان، فمن المحتمل أن  5الموقع يوم 

                                                           
  .2015مايو  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فادي،   86
  .2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رامي،   87
مارس/آذار  Coalition Airstrike against ISIL on Da'ish Roadblock near Tikrit, Iraq, ،25القيادة المركزية األمريكية،   88

  .https://www.youtube.com/watch?v=gI8HHsp-aeQ، 2015مارس/آذار  25، فيديو على يوتيوب، 2015
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إبريل/نيسان تقريبا.  1خالل واقعة أو حملة ھدم واحدة في أوائل أبريل/نيسان، بدأت بعد االستيالء على المدينة في 
 بنى إضافي.م 90أبريل/نيسان، ثم استمرت في األيام التالية لتدمر  5مبنى صباح  75دمرت الحملة حوالي 
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ھناك عديد من التقارير عن وضع داعش عبوات ناسفة مموھة ككمائن في مدينة تكريت وحولھا على طول الطرق، 
أبطأت معالجة ھذه الكمائن تَقدم القوات الحكومية كما ذكرت التقارير.  89ولكن أيضا في المنازل والمباني العامة.

 90ء فرق التخلص من المتفجرات أثناء معالجتھم ھذه الكمائن.وھناك روايات عن إصابات ووفيات في صفوف أعضا
 2في  91ال تشمل ھذه التقارير الدمار الواسع الذي أصبح ظاھرا بعد دخول الميليشيات المدينة في أبريل/نيسان.

يضا أبريل/نيسان على سبيل المثال، أكد اللواء شاكر جودت، رئيس الشرطة االتحادية، أن "القوات العراقية نجحت أ
مصنع يستخدم  13عبوة ناسفة مزروعة في شتى أنحاء [تكريت]، وكذلك االستيالء على  500في إزالة أكثر من 

 92لصنع مثل ھذه العبوات".
  

  البوعجيل
تقع البوعجيل شرق تكريت مباشرة على الضفة األخرى من نھر دجلة. سيطر عليھا تنظيم داعش وقت استيالئه على 

مارس/آذار. يبلغ عدد سكان  8واستعادتھا القوات الموالية للحكومة حوالي  2014يونيو/حزيران  11تكريت يوم 
ألفا. تظھر صور األقمار الصناعية للبوعجيل دمارا واسعا في المباني المدنية. وتظھر الصور أن  60المنطقة حوالي 

 5مارس/آذار وحتى  10يل من مساحات واسعة من المباني السكنية ُدمرت ھدما أو حرقا في كامل البوعج
 أبريل/نيسان.

 
مارس/آذار، يصرخ الشخص الذي يصور من داخل سيارة تتحرك، مرارا وتكرارا  9في مقطع فيديو بتاريخ 

"احرقوھم! احرقوھم!"، مخاطبا رجال يرتدون الزي العسكري وھو يقول:" ھذه منطقة البوعجيل، والتي ھي اآلن 
يظھر الفيديو تقريبا كل المباني التي مرت بھا السيارة تحترق مع أعمدة دخان تحت سيطرة عصائب أھل الحق". و

 93كبيرة تتصاعد إلى السماء.
 

                                                           
، 2015مارس/آذار  30المتفجرات المموھة توقف تقدم القوات العراقية في تكريت،" الجزيرة،   89

http://www.aljazeera.com/news/2015/03/iraqi-advance-moves-slowly-isil-held-tikrit-
150329204048741.html  2015يونيو/حزيران  24(تمت الزيارة في.(  

ت الزيارة ، (تم2015مارس/آذار  3انظر على سبيل المثال: "جھاديو العراق يبطؤون التقدم في تكريت بالقنابل والقناصة" فرانس برس،   90
)، و"تقرير خاص: بعد سيطرة القوات العراقية على تكريت، موجة من النھب واإلعدام خارج نطاق القانون"، 2015يوليو/تموز  8في 

-http://www.reuters.com/article/2015/04/03/us-mideast-crisis-iraq-tikrit-special-re، 2015أبريل/نيسان  3رويترز، 
idUSKBN0MU1DP20150403  2015أغسطس/آب  7(تمت الزيارة في.(  

انفجاراً على االقل، بعضھا  16أبريل/نيسان]. سمعت سي إن إن  1"قالت الشرطة االتحادية إنھا فككت مئات العبوات الناسفة األربعاء [  91
ين، "إرث داعش في تكريت: بصوت عال جداً، والتي قالت الشرطة انھا تسيطر عليھا". انظر: حمدي الخشالي، جمانة كرادشة ودون ملف

-http://edition.cnn.com/2015/04/01/middleeast/iraq، 2015أبريل/نيسان  2الكمائن والعبوات الناسفة والخوف" سي إن إن، 
isis-tikrit/index.html  2015يونيو/حزيران  24(تمت الزيارة في.(  

لقوات العراقية تطھر المدينة من العبوات المتفجرة لتمھيد الطريق لعودة مناف العبيدي، "القوات العراقية تستعيد تكريت من داعش، ا  92
، 2015أبريل/نيسان  2السكان المدنيين"، الشرق األوسط (اللغة اإلنجليزية)، 

http://www.aawsat.net/2015/04/article55342740/iraqi-forces-retake-tikrit-from-isis  15(تمت الزيارة في 
  ).2015يونيو/حزيران 

، 2015مارس/آذار  9، فيديو يوتيوب، ”719846076 804691959586338 11049928سركوت أحمد، "  93
https://www.youtube.com/watch?v=9Xoqc05oTm0.  
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قابلت ھيومن رايتس ووتش عقيل (اسم مستعار)، وھو رجل أعمال غادر 
البوعجيل عندما كانت تحت سيطرة داعش، لكنه بقي على اتصال مع عدد 

لجان الحشد الشعبي الموالي للحكومة. قليل من أھل السنة الذين تطوعوا في 
أيام من دخول ميليشيا عصائب  3قال إنه سمع من ھذه المصادر أنه بعد 

المنازل على نطاق واسع. أھل الحق إلى البوعجيل بدأ عناصرھا بإحراق 
وقال إن ھذا كان "انتقاما من جرائم داعش ضد الشيعة"، مضيفا "استھدفوا 

في البداية منازل فاخرة، ولكن في وقت الحق دمروا منازل المزارعين 
 94الفقراء أيضا".

  
 النھب والقتل خارج القضاء في تكريت

نھب كبيرة. محمد جاسم، رجل قامت الميليشيات في تكريت أيضا بعمليات 
عرض صورا لـ ھيومن  األعمال الذي يدير متجرا كبيرا لألجھزة المنزلية،

رايتس ووتش للميليشيات وھي تنھب متجره وتشعل النيران به. وفي فيديو 
مارس/آذار، يظھر أحمد الكريّم، رئيس مجلس محافظة  31التُقط بتاريخ 

، وتظھر شاحنة بيضاء أمام متجر صالح الدين، وھو يقوم بجولة في تكريت
جاسم في حين يقوم رجال يرتدون بّزات موحدة ويقومون بتحميل 

أظھرت الصور التي التقطت في وقت الحق وقدمھا جاسم لـ  95األجھزة.
 96ھيومن رايتس ووتش، المحل بثالثة طوابق فارغة ومحروقة.

                                                           
  .2015يونيو/حزيران  15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عقيل (اسم مستعار)، إربيل،   94
أبريل/نيسان أن الميليشيات الشيعية قد "أحرقت مئات المنازل في اليومين الماضيين."  3 صرح أحمد كريم زعيم مجلس المحافظة في       95

، 2015أبريل/نيسان  3انظر: "رئيس مجلس محافظة يتھم لجان الحشد الشعبي بتدمير تكريت بشكل كامل"، قناة الجزيرة، 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A8-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA   2015و/أيار ماي 21(تمت الزيارة في.(  
، سلسلة من الصور والفيديو. زود جاسم ھيومن رايتس ووتش بـ"سي 2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد جاسم،   96

دي" يحتوي على صور تم التقاطھا سرا لمتجره، قبل وأثناء وبعد النھب واإلحراق، وكذلك فيديو لـ كريم أثناء جولته في تكريت ويظھر فيه 
  تجره لفترة وجيزة.م

الميليشيات تحرق البوعجيل، رفع على اإلنترنت 
  ، 2015مارس/آذار  10في  Iraq Funمن قبل 

https://www.youtube.com/watch?v=Rie
Xs5BQ7xI 
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عمليات قتل خارج نطاق القضاء في تكريت. قال الشرطي  قال شھود إن الميليشيات الشيعية نفّذت أيضا ما يبدو أنھا

رامي إنه بينما كان يقوم بدوريات في منطقة حي القادسية أوائل أبريل/نيسان، شاھد بضع عشرات من مقاتلي داعش 
يخرجون من المباني في مجموعات صغيرة ويستسلمون لمقاتلي الميليشيات الموجودين، أغلبھم من فيلق بدر 

الحق؛ أمكن التعرف عليھم من خالل شعاراتھم. وقال مقاتلو داعش إن طعامھم وذخيرتھم نفذا. جمعتھم  وعصائب أھل
الميليشيات خمسة في كل مجموعة تقريبا ووزعت السجناء في ما بينھا. بعدھا، قال رامي إنه رأى أعضاء الميليشيات 

 97يعدمون بعض سجناء داعش في الشارع أمام عينيه.

                                                           
. أفاد مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وبعثة األمم المتحدة 2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رامي،   97

العبادي  لمساعدة العراق (يونامي) أن "عمليات [استعادة السيطرة على المناطق في صالح الدين في مارس/آذار] بدأت، وعد رئيس الوزراء
  بالعفو عن السكان المحليين الذين أجبروا على االنضمام لداعش إذا استسلموا للحكومة".
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سان، شھد مراسلو رويترز في تكريت ضباط الشرطة الفيدرالية يطعنون حتى الموت شخص مشتبه أبريل/ني 3في 

بأنه مقاتل في داعش. رأى المراسلون أيضا الميليشيات الشيعية تنھب الممتلكات وتسحب جثة شخص مشتبه بأنه 
 98مقاتل في داعش خلف مركبة.

 
بقوا في تكريت تحت حكم داعش. وجده شرطي مقتوال خزعل الثويني ضابط سابق رفيع المستوى في الجيش ممن 

تحدثت ھيومن رايتس ووتش  99بالرصاص على عتبة منزله، كما قال علي نجل الثويني لـ ھيومن رايتس ووتش.
وقال  100مارس/آذار. 28بشكل مستقل مع غزوان ابن أخ الثويني الذي قال إن خزعل استجاب لمكالمة ھاتفية صباح 

في وقت الحق من ذلك اليوم، أجابه شخص قال إنه من عصائب أھل الحق وإن والده بخير علي إنه عندما اتصل 

                                                           
 2014ديسمبر/كانون األول  11مفوضية حقوق اإلنسان وبعثة األمم المتحدة، "تقرير عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة في العراق: 

 ،2015يوليو/تموز  13"، 2015أبريل/نيسان  30- 
file:///C:/Users/nanandchristoph/Downloads/UNAMI_OHCHR_Fourth_POC_report-_11_Dec_2014-

_30_April_2015_FINAL_13July2015.pdf  2015يوليو/حزيران  27(تم االطالع في.(  
  ز.  "تقرير خاص: بعد سيطرة القوات العراقية على تكريت، موجة من النھب وحاالت إعدام تعسفي"، رويتر     98
  .2015مايو/أيار  4مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع علي خزعل الثويني، بغداد،   99

  .2015أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش اإلنسان مع غزوان ثويني، إربيل،   100
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ولكنه نائم، وطلب رشوة على شكل رصيد للھاتف المحمول. قال رامي إن ضابط شرطة سمع عن مقتل الثويني بينما 
 101قتراب.أيام، ومنعت أي شخص من اال 4كان في تكريت، وإن الميليشيا تركت جثته في الشارع لمدة 

 
شاركت عديد من الميليشيات في المعركة من أجل تكريت وانتشرت في المدينة. وقال رجال الشرطة المحلية إنھم رأوا 

مقاتلين من لواء علي أكبر وسرايا خراسان وكتائب حزب هللا وجند اإلمام وفيلق بدر باإلضافة إلى عصائب أھل 
 .الحق

 

 
  خاص   © 2015. 2015أبريل/نيسان  2ميليشيات موالية للحكومة تنھب بضائع في تكريت، 

   
   

                                                           
  .2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رامي،   101
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III .حاالت االحتجاز واالختفاء القسري  
  

قام أربعة أشخاص تم اختطافھم وشاھد عيان وشخصان كانوا على اتصال بستة أشخاص آخرين اختُطفوا، باتھام 
قوات عصائب أھل الحق وكتائب حزب هللا باالحتجاز غير القانوني ألفراد في المناطق الخاضعة لسيطرة ھذين 

تنظيم داعش مسؤولية اختطاف مدنيين، بما في  الطرفين في منطقة جالم الدور الريفية، شرقي مدينة الدور. كما تحمل
 سكان من الدور والعلم وتكريت. ذلك أثناء اعتقاالت جماعية، واحتجازھم لفترات مطولة، بحسب 

  
مارس/آذار باحتجاز  8إلى  6بحسب المزاعم، قامت قوات من كتائب حزب هللا وعصائب أھل الحق في الفترة من 

رجالً وصبياً في عداد المفقودين،  160من بين ھؤالء الناس، ما زال أكثر من  شخص في منطقة جالم. 200أكثر من 
 102ويبدو أنھم قد تعرضوا لالختفاء القسري.

  
يُعرف االختفاء القسري بأنه احتجاز شخص من قبل مسؤولين بالدولة أو أعوانھم ثم رفض اإلقرار باحتجاز الشخص 

سراً أكثر عرضة من الغير للقتل والتعذيب وغير ذلك من أو الكشف عن مصيره ومكانه. يُعتبر المحتجزون 
 االنتھاكات، وتعاني عائالتھم جراء عدم توفر المعلومات عنھم.

  
تعّرف ثالثة شھود في عمليات اختطاف على شعارات عصائب أھل الحق المنقوشة على ثياب الجناة، وقالوا إنھم 

عاماً، تم احتجازه لمدة يومين برفقة  14يبلغ من العمر عرفوھا إبان رؤيتھا على شاشات التلفزة. وھناك صبي 
مجموعة من النساء واألطفال من جالم الدور، وقد تمّكن من التعّرف على أحد قادة عصائب أھل الحق من صورة 

على  –منھم رجال شرطة  –وقد تعرف آخرون  103فوتوغرافية، وقال إن ھذا الرجل كان موجوداً أثناء اختطافه.
 104حزب هللا في مسرح عمليات االختطاف، وعلى وجود كتائب بدر في األيام القليلة األولى. قوات كتائب

  
 6إن قوات من عصائب أھل الحق دخلت إلى المنطقة في  – الدور وھو من سكان منطقة جالم –وقال منير 

شخص من حوالي مائة عائلة ما زالوا  600وقال إنه كان ھناك  105مارس/آذار من دون قتال بعد مغادرة داعش بأيام.
يقطنون في منطقة جالم. ينحدر الكثيرون من الدور، وقد التمسوا اللجوء في مناطق ريفية كانت أكثر أمناً قبيل 

 106المعركة المنتظرة في البلدة. وقال إنه لم تكن ھنالك ال قوات شرطة وال قوات أمن محلية أخرى.
  

                                                           
عاماً احتجز في  14ومع حسن (اسم مستعار)، صبي يبلغ من العمر  2015أبريل/نيسان  29مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع منير،   102

، وعن طريق الھاتف مع غيث (اسم مستعار) من السكان المحليين لجالم الدور، وقد احتجزته 2015مايو/أيار  7جالم دور، كركوك، 
، 2015مايو/أيار  1، ومع فاطمة، سيدة احتجزت في جالم الدور لعدة أيام، كركوك، 2015نيو/حزيران يو 25عصائب أھل الحق، إربيل، 

  .2015مايو/أيار  1ومع مالك شھاب، 
  .2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حسن،   103
 قد أُخذوا من جالم على يد كتائب حزب رجالً  160أن  –الذي كان على اتصال برجل شرطة عاد إلى الدور وجالم  –أكد مالك شھاب   104

هللا بعد دخولھا المنطقة في مطلع مارس/آذار، في حين قال رجل شرطة آخر عاد إلى الدور بعد أيام قليلة من دخول الميليشيات إن كتائب 
  مارس/آذار. 10رجالً وامرأة من الدور، يوم  267حزب هللا أخذت 

 ISWلحشد الشعبي إلى الدور وافدة من المناطق الريفية شرقي البلدة. انظر سنان عدنان وفريق دخلت قوات األمن العراقية وقوات ا  105
 Sinan Adnan and ISW Iraq Team, “Iraq Situation Report: March 2, 2015,” Institute for the Study ofالعراق: 

War Iraq Updates, http://iswiraq.blogspot.de/  وفيه يزعم أحمد األسدي، الناطق 2015يونيو/حزيران  15(تمت الزيارة في ،(
  مارس/آذار. 2باسم قوات الحشد الشعبي، أن قواته سيطرت على جالم، وھي منطقة ريفية مترامية، في 

  . 2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منير،   106
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عاملة المحتجزين بحسب الميليشيا التي تحتجزھم وما إذا كانت مجموعة المعتقلين ھذه أو تلك تضم رجاالً تباينت م
  وصبية أقرب إلى سن الرشد. 

  

  اعتقاالت عصائب أهل الحق 
بإمداد ھيومن رايتس ووتش برواية تفصيلية عن عمليات اختطاف لمدة  –وھو من سكان جالم الدور  –قام منير 

مارس/آذار، على يد قوات عصائب أھل الحق. أما غيث (اسم مستعار) وھو ساكن آخر، فقد أكد  6من  يومين بدءاً 
قال منير إنه رّحب بالميليشيات وأعد لھم طعاماً، لكن قائد الميليشيات قال بغلظة: "نريد  107بشكل عام ھذه الرواية.

إلى القبيلة التي تقيم شمالي الدور، ويعتقد البعض  االنتقام من مذبحة كامب سبايكر. أنتم جميعاً من البوعجيل" مشيراً 
 6رجالً من رجال الميليشيات احتلوا منزله مساء يوم  11قال منير إن  108أنھا لعبت دوراً مع داعش في تلك المذبحة.

عم مارس/آذار. في الليل، بعد انضمام ضباط استخبارات من الميليشيا إليھم، استجوبوا نحو ستة رجال في البيت، بز
أنھم انضموا إلى داعش. قام أحد رجال الميليشيا بضرب منير على رأسه بكعب البندقية، ما أدى إلى نزيف في األذن، 

 109وقال: "دعوني أذبحه"، لكن قائد الميليشيا تدخل، على حد قول منير.
  

نطقة الشعلة، وھي منطقة قال منير إنه نال بعض الحماية ألنه مذكور في بطاقة ھويته العراقية أن مكان ميالده ھو م
شيعية في بغداد. قال منير إنه عندما كانت قوات عصائب أھل الحق على وشك إعدام ابن عم له ألنھم وجدوا صورة 
لرغد صدام حسين على ھاتفه، قام ھو باالتصال بشيخ شيعي من الشعلة كان يعرفه منذ طفولته، وتدخل الشيخ إلنقاذ 

 110ابن عمه.
 

مارس/آذار تلك أخذه عناصر عصائب أھل الحق، ومعه الحاج خير هللا وعبد هللا مطلق، وھما  6قال منير إن في ليلة 
من الجيران، وأربعة أشخاص آخرين من الدور، مسيرة نحو سبعة كيلومترات شرقاً باتجاه طريق البو خدو، من جالم 

الثة شبان، ھم أبناء وربما أبناء أخ رجل يُدعى علي إلى بيت سمير مخلف. وھناك كان سبعة أشخاص يستجوبون ث
ھاشم، وكان من الدور. قال منير إن المحققين القائمين باالستجواب أرادوا أن يعترف الثالثة بأنھم انضموا إلى 

                                                           
  .2015ران يونيو/حزي 25مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع غيث،   107
على سبيل المثال نشرت عصائب أھل الحق مقطع فيديو مجّمع لعدة سجناء تزعم فيه أن قواتھا احتجزتھم ويعترفون فيه بمشاركة عشيرة   108

البوعجيل وعشيرة البو ناصر (من بين عشائر أخرى) في المذبحة، وھو األمر الذي يشدد عليه في مقطع الفيديو أيضاً الشيخ قيس الجزعلي، 
األمين العام للمجموعة. "المقاومة اإلسالمية عصائب أھل الحق تلقي القبض على أخطر منفذي جريمة سبايكر اعترافات خطيرة"، تقرير 

 15(تمت الزيارة في  https://www.youtube.com/watch?v=dVT4syWvS38على:  2015فبراير/شباط  10فيديو، 
 23طقة البوعجيل في تكريت بمصير مشابه لمصير أھالي المقدادية، قناة التغيير، ). ھادي العامري يتوعد من2015يونيو/حزيران 

). 2015يونيو/حزيران  15(تمت الزيارة في  https://www.youtube.com/watch?v=lTBhHFWbiqw: 2015فبراير/شباط 
عصائب أھل الحق إلى منطقة البوعجيل، شوھدت . إثر دخول 2015أخرجت قوات األمن العراقية داعش من المقدادية في يناير/كانون الثاني 

 Rudaw ،10العديد من البيوت المحترقة. انظر سركوت رستم، "بالفيديو... منازل البوعجيل تتعرض لحرق من قبل قوات الحشد الشعبي"، 
). عبد 2015ران يونيو/حزي 15(تمت الزيارة في  http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0903201523: 2015مارس/آذار 

الكريم ندى، شيخ عشيرة البوعجيل ينكر االتھامات "عشيرة البوعجيل تعلن براءتھا من جريمة سبايكر وتؤكد امتالكھا ادلة تثبت ذلك"، 
: 2015مارس/آذار  19السومرية، 

http://www.alsumaria.tv/news/128212/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A7/ar 

  ).2015يونيو/حزيران  15(تمت الزيارة في 
  .2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منير،   109
  سابق.ال  110
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صفوف داعش. قال منير إن العديد من الشبان من عشيرة البو خدو كانوا قد انضموا بالفعل إلى داعش قبل مجيء 
  111أھل الحق إلى المنطقة. عصائب

 
عاماً، وكان يطرح األسئلة، في حين قام اآلخرون بربط  43قال منير إن المحقق الرئيسي كان طبيباً يبلغ من العمر 

الثالثة وضربھم. في نھاية المطاف قال الثالثة إنھم من أعضاء داعش وورطوا معھم علي ھاشم. قال منير إنه كان 
 112ي واقع األمر من أعضاء قوات الحشد الشعبي، التي قاتلت في المعركة ضد داعش.يعرف علي ھاشم وأنه كان ف

  
مارس/آذار وصل رجل دين ينتمي إلى عصائب أھل الحق، وقال عنه منير إنه شاھده  7وفي ساعة مبكرة من صباح 

جالم الدور الليلة على شاشات التلفزة لكن ال يذكر اسمه، ومع وصوله أمر بربط الرجال السبعة الذين أُخذوا من 
ثم تعصيب أعينھم وتحميلھم في  –آخرين كانوا في البيت بالفعل وقد كانوا في حجرتين بالمنزل  50ومعھم  –الماضية 

 113شاحنات سلفيرادو والمسير بھم.
  

ي ومن تحت عصابة العين، رأى منير بنايات تبين منھا أنھم ينتقلون إلى سامراء، وثم إلى بيت في قرية طيوب؛ شمال
 114سامراء مباشرة.

  
محتجزاً من سامراء كانوا موجودين بالمكان بالفعل،  17قال منير إن ھناك قام عناصر الميليشيا بضربھم وبضرب 

يبدو أنه على صلة بعصائب  –وأجبروھم على الجلوس في وضع القرفصاء المجھد. بعد قليل، أمر رجل دين آخر 
شخصاً من وسائل  20فاة األقدام، أمام البيت حيث تجمع أكثر من بالوقوف في طوابير من أربعة، ح –أھل الحق 

اإلعالم ومعھم كاميرات. قال قائد الميليشيا: "ھؤالء ھم المسؤولون عن كامب سبايكر" ثم اصطحبھم بعيداً. عندما 
للحظة أمرھم عناصر الميليشيا بالوقوف لصق جدار، ظّن منير لوھلة أنھم سوف يقومون بإعدامھم. لكن في تلك ا

 115شخصاً ال تنتمي إلى داعش. 50وصل المحقق األساسي، الطبيب، وقال إن ھذه المجموعة التي قوامھا 
  

قال منير إن أثناء الوقوف لصق الجدار رن الھاتف النقال الخاص بمحتجز آخر، وھو عبد هللا مطلق، ويبدو أن رجال 
يجيب، لكن أال يقول أي شيء. لكن سرعان ما قال مطلق الميليشيا لم يكونوا قد عثروا عليه. أمر الطبيب مطلق بأن 

للمتصل: "نحن في طيوب، في بيت مطشر السامرائي". فأنھى الطبيب المكالمة على عجل وأخذ مطلق معه. قال منير 
إنه كان بإمكانه ھو والمحتجزين اآلخرين سماع صرخات مطلق طوال المساء، وحتى انتصف الليل؛ وحينئذ عاد إلى 

 116. كان مطلق يئن من األلم، ثم أخذه رجال الميليشيا مرة أخرى.اآلخرين
  

وفد رجل دين آخر من قيادات الميليشيا وقال إنھم سوف يسلمون المحتجزين إلى  –مارس/آذار  8 –في اليوم التالي 
من منير وقال  سلطات سامراء. بعد ظھر ذلك اليوم، أثناء استقالل الشاحنات إلى سامراء، اقترب أحد المحققين السبعة

 117له: "أخبر أسرة عبد هللا مطلق أننا قضينا عليه. وجدنا رسالة على ھاتفه مكتوب فيھا: ھزمنا الصفويين في بيجي".
يستخدم بعض السنة، وداعش تحديداً، مصطلح "الصفويين"، وھو مصطلح تاريخي لوصف الشيعة يحط من شأنھم. 

                                                           
  .2015أبريل/نيسان  29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منير،   111
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  السابق.  114
  السابق.  115
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ن مطلق بعد ذلك قط، وأضاف أنه كان يعرف بشأن الرسالة النصية، قال منير لـ ھيومن رايتس ووتش إنه لم يسمع ع
. قال منير إن الشبان الثالثة اآلخرين 2014التي قال إن أحد أقارب مطلق، كان قد انضم إلى داعش، أرسلھا إليه في 

اھما أكثر وكان مصير اآلخرين في المجموعتين، اللتين ضمت إحد 118الذين تعرضوا للضرب قد أُفرج عنھم فيما بعد.
شخصاً احتجزوا في بيت قرية طيوب،  17رجالً وكانت في بيت سمير مخلف، بينما كان قوام األخرى  50من 

   119معروفاً لدى إحالتھم إلى السلطات واإلفراج عنھم.
  

  اعتقاالت كتائب حزب الله 
عنھم بعد ذلك في مواقع يُزعم أن كتائب حزب هللا احتجزت مجموعات عدة من األفراد من جالم الدور، ثم أفرجت 

  مختلفة. وقت كتابة ھذه السطور، كانت ھناك مجموعة وربما اثنتين ما زالت رھن احتجاز كتائب حزب هللا.
  

مارس/آذار إن الميليشيات تحفظت عليه برفقة مجموعة قوامھا  6عاماً كان محتجزاً يوم  14قال صبي يبلغ من العمر 
م ثم فصل الرجال عن النساء واألطفال. كانت الميليشيات مكونة من كتائب بدر امرأة وطفالً بعد القبض عليھ 50نحو 

وكتائب علي أكبر وعصائب أھل الحق وكتائب حزب هللا، على حد قول الصبي، لكنه لم يتذكر أّي ميليشيا منھا كانت 
ذي غادر بعد دخوله المسؤولة عن مجموعته. دخلت الميليشيات منطقة جالم بعد دخول الجيش النظامي مباشرة، وال

 120بقليل.
  

روى الصبي كيف أن عناصر الميليشيا فتشوا النساء واألطفال وتحفظوا عليھم في حجرات ببيت من البيوت ليومين. 
ثم قام عناصر الميليشيا الذين قالوا إنھم من حزب هللا، بأخذه وحده إلى منزل أكثر عزلة، كان فيه رجال آخرين تابعين 

قوله. ھناك سألوه مراراً عن اسمه، وھو اسم شيعي شائع لكن يستخدمه السنة أيضاً. عندما  للميليشيات، على حد
أجاب، صاح فيه أحد الرجال: "ال، بل اسمك عمر!" مشيراً إلى اسم سني شائع نادراً ما يستخدمه الشيعة، على حد 

 121قول الصبي.
  

الي نقلت شاحنة جيش ھذه المجموعة إلى مدينة سامراء، في النھاية أعادوه إلى مجموعة النساء واألطفال. في اليوم الت
كيلومتراً تقريباً إلى الجنوب. استغرقت الرحلة القصيرة عدة ساعات، على حد قول الصبي،  40على مسافة 

الضطرار الشاحنة لالنتظار عند نقاط تفتيش حزب هللا. مع تقدم جندي الجيش من العربة لتفتيشھا، كان الصبي يختبئ 
بطانيات ووراء األشخاص اآلخرين، حتى ال يتم أخذه، إذ كان االتفاق ھو ترك النساء واألطفال الصغار تحت ال

يغادرون، دون غيرھم. في سامراء، استقبلھم كامل أشرف، وھو سياسي محلي، في بيته، ثم أرسلھم إلى بيوت أقارب 
 122في المدينة، على حد قول الصبي.

  
نحدر من الدور، لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا وأطفالھا الثالثة وفدوا إلى جالم الدور قالت فاطمة (اسم مستعار) التي ت

قبل انتقال الميليشيات إلى مناطق جالم بثالثة أيام. قالت إن قوات بدر احتجزت جميع العائالت في البداية وفصلت 

                                                           
أمد غيث ھيومن رايتس ووتش بمعلومات أكدت رواية منير، تحديداً أن عصائب أھل الحق وفدوا إلى جالم الدور وأخذوا عشرات   118

الرجال والصبية إلى بيت، ثم إلى بيت آخر في طيوب، قبل اإلفراج عنھم في سامراء. قال إن مصير عبد هللا المطلق ما زال مجھوالً، وأن 
م كانوا بين المفرج عنھم، وأن عصائب أھل الحق عرضتھم على وسائل اإلعالم. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ثالثة أقارب لعلي ھاش

  .2015يونيو/حزيران  25غيث، 
  .2015أبريل/نيسان  20مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منير،   119
  .2015مايو/أيار  7مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع حسن،   120
  السابق.  121
  .2015مايو/أيار  7يومن رايتس ووتش مع حسن، مقابلة ھ  122
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سيدة وفتاة  25ي مجموعة من عاماً مع السيدات والفتيات. كانت ف 13الذكور عن اإلناث، مع بقاء الصبية تحت 
فرداً. قالت إنھم عاملوھم معاملة جيدة،  17وصبياً تم فصلھا عن مجموعة أخرى من الرجال والصبية األكبر قوامھا 

إلى أن جاءت قوات حزب هللا في اليوم التالي فصادرت ھواتفھن النقالة وأوراقھن الثبوتية، لكن لم تصادر مجوھرات 
 وية الميليشيات من الرايات المرفوعة على عرباتھم.كانت تعرف ھ 123السيدات.

  
مارس/آذار بتعصيب أعين الرجال وتقييد أيديھم، على حد قول فاطمة. ثم أخذوا الرجال  7قامت كتائب حزب هللا في 

في سيارة بيك آب طراز تويوتا والنساء في شاحنة طراز كيا إلى عيادة طبية في قرية نعيمة، على طريق تكريت طوز 
ورماتو، وكانت توجد ھناك عائالت أخرى وقت وصولھم. ومع حلول منتصف نھار اليوم التالي تقريباً، أخذت خ

تلك  124عناصر الميليشيات الرجال، ومنھم شقيق زوج فاطمة وأبناء عم زوجھا الذين ما زالوا مجھولي المصير.
ن المنطقة في الصحراء، على حد قول فاطمة. سيدة وطفالً وتركوھم مع بدو م 70الليلة، أخذ عناصر الميليشيات نحو 

وكانت ھي المسؤولة، وقامت برعاية النساء  –وھي ميليشيا شيعية أخرى  –وھناك كانت وحدات من سرايا خراسان 
واألطفال. عندما حاولوا العودة إلى الدور، منعتھم العناصر المتواجدة على نقاط تفتيش حزب هللا على الطريق. قالت 

 125ا في النھاية من بلوغ سامراء.إنھم تمكنو
  

قالت فاطمة إن أحد الصبية أخبرھا بأن حزب هللا احتجزوه مع ذكور آخرين في مدرسة الحمراء في طيوب، شمالي 
كيلومتراً جنوبي سامراء.  40مدينة سامراء مباشرة، واحتجزوا آخرين في "مبنى أصفر" في البلد، على مسافة 

 رج عنھم، فما زال الرجال والصبية اآلخرين في عداد المفقودين.وباستثناء الصبية التسعة المف
  

ھناك رجل شرطة كان في الدور وجالم الدور بعد أيام من دخول الميليشيات إلى الدور، أخبر ھيومن رايتس ووتش 
ة بأنه كان على اتصال بمجموعة من الصبية أفرج عنھم في أواخر أبريل/نيسان. قال رجل الشرطة إن أحد الصبي

روى كيف تم احتجازه في "مبنى أصفر" غير مكتمل التشطيبات، على مسافة كيلومترين تقريباً من وسط بلدة البلد. 
لم تتمكن ھيومن  126قال الشرطي إنه وبحسب أقوال الصبي المفرج عنه، فقد مات ثالثة سجناء في عھدة حزب هللا.

 رايتس ووتش من تأكيد ھذه الوفيات.
  

بإثارة مسألة مصير الرجال والصبية المائة  –نائب البرلمان عن الدور  –م ضياء الدوري مارس/آذار، قا 21في 
بحلول أواسط يونيو/حزيران لم يكن قد وصله أي رد على ھذا الموضوع،  127وستين المفقودين، وذلك بشكل علني.

ين، أو الكشف عمن أخذھم أو كما أخبر ھيومن رايتس ووتش. قال إنه لم يتم االعتراف بأخذ الصبية والرجال المفقود
إلى أين نُقلوا. قال الدوري إنه لجأ إلى رئيس قوات الحشد الشعبي في سامراء، ولجأ إلى مجلس صالح الدين المحلي 

  128وإلى المحافظ ولجنة األمن والدفاع البرلمانية، ومكتب رئيس الوزراء العبادي، على مدار الشھور السابقة.

  
   

                                                           
  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فاطمة،   123
كان زوج فاطمة قد فر أثناء سيطرة داعش بما أنه كان رجل شرطة متقاعد، لكن تم القبض عليه في نقطة تفتيش تديرھا داعش وما زال   124

  مفقوداً.
  .2015مايو/أيار  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فاطمة،   125
مايو/أيار  1، كركوك، 2014يونيو/حزيران  13مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قدوري الدوري، رجل شرطة متقاعد غادر الدور في   126

  .2015مايو/أيار  1، ومع شريف، 2015
: 2015مارس/آذار  21شخص فقدوا في مناطق جالم الدور مع بدء العمليات العسكرية"، دجلة،  160"الدوري: أكثر من   127

http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=181756   2015يونيو/حزيران  17(تمت الزيارة في.(  
  .2015 يونيو/حزيران 17مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ضياء الدوري،   128
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IV . العسكرية الدولية المقدمة للعراقالمساعدات 
 

، وھو الحظر الذي تم تعديله، وكان التعديل 1990فرض مجلس األمن حظر أسلحة على العراق في أغسطس/آب 
، بحيث سمح بعمليات تسليم أسلحة إلى الحكومة العراقية، مع 2004الصادر عام  1546األخير بموجب قرار 

 129اآلخرين لألسلحة في العراق.االحتفاظ بالحظر على المستخدمين 
  

دولة، منھا الواليات المتحدة وإيران وروسيا وأوكرانيا وبولندا  20ولقد ذكر معھد ستوكھولم لدراسات السلم الدولية 
وكانت الواليات المتحدة مورد العتاد العسكري األكبر  130والمجر، أمدت العراق بأسلحة ومعدات وتدريبات عسكرية.

 131للعراق.
  

تتطلب التشريعات األمريكية قدراً كبيراً من المراقبة على االستخدام النھائي لألسلحة والمعدات العسكرية، في حين 
فليس من الواضح إلى أي مدى نفذت الحكومة األمريكية ھذه المتطلبات القانونية. ليس لدى ھيومن رايتس ووتش 

من الواضح أن ھناك ميليشيات  132من ھذا النوع. معلومات حول ما إذا كانت ھناك دول موردة أخرى تُطبق متطلبات
عراقية غير نظامية متورطة في انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وتشمل بعض االنتھاكات الموثقة في ھذا التقرير، 

 قد استعملت أسلحة أمريكية وإيرانية في عملياتھا. 
  

أي أسلحة أو عتاد ذي صلة"، وھو القرار فرض مجلس األمن حظراً على نقل " 2007الصادر عام  1747في القرار 
لكن إيران قدمت مساعدات عسكرية للعراق على ھيئة عتاد وتدريبات وخبرات عسكرية. في  133المطبق إلى اآلن.

 16أفادت صحيفة الغارديان نقالً عن مسؤول عسكري إيراني أن إيران أمدت العراق بما قيمته  2015فبراير/شباط 
ذكرت وكالة رويترز  2014وفي فبراير/شباط  2014.134ت العسكرية منذ يونيو/حزيران مليار دوالر من المنقوال

                                                           
) 1990( S/RES/661)، 1990( 661مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، قرار  129

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/661(1990)  2004( 1546(ج)، وقرار  3فقرة ،(
S/RES/1546 )2004 ،(http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1546(2004)  تمت  21فقرة)

  ).2015سبتمبر/أيلول  11الزيارة في 
 Stockholm International Peace Research Institute, “TIV (Trendانظر معھد ستوكھولم لدراسات السلم الدولية:   130

Indicator Values)  of Arms Exports to Iraq, 2003-2014,” generated, September 11, 2015, 
http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php  2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في.( 

 :Kenneth Katzman, “Iraq. انظر: 2003مليار دوالر على المساعدات األمنية منذ عام  20أنفقت الواليات المتحدة أكثر من   131
Politics, Security, and U.S. Policy,” Congressional Research Service, June 22, 2015, 

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf  وانظر تحديداً: 2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في ،(Table 3, 
“U.S. Assistance to Iraq Since FY2003,” p. 42. 

وكرانيا وبولندا والمجر وتركيا وألمانيا، لكن ليس إيران، أطراف الموردون الكبار اآلخرونن للمعدات العسكرية إلى العراق: روسيا وأ  132
في اتفاق واسينار، الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أو االتحاد األوروبي، وھي جميعاً دول لديھا متطلبات ومقتضيات مراقبة 

األطراف على المستوى العالمي حول الرقابة على صادرات  لالستخدام النھائي للمنقوالت العسكرية. اتفاق واسينار ھو أول اتفاق متعدد
دولة.  41، وتشارك فيه حالياً 1996األسلحة التقليدية والسلع والتقنيات الحساسة مزدوجة االستخدام. ولقد بدأ العمل بموجبه في سبتمبر/أيلول 

 ./http://www.wassenaar.orgانظر: 
 ,S/RES/1747 (2007)، 2007الصادر عام  1747قرار مجلس األمن   133

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)  سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في
 .5)، فقرة 2015

 ”,Bita Bakhtiari, “Iran Arms Exports to Iraq Tolerated in Fight Against ISIS Says Reportانظر الغارديان:  134
Guardian, February 17, 2015, http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/feb/17/iranian-arms-

sanctions-and-life-after-isis-report   2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في.( 
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حسب تقارير على موقع  135مليون دوالر. 195لألنباء أن مراسليھا رأوا عقوداً بمبيعات أسلحة إيرانية للعراق بقيمة 
Bellingcat.com  ودورية "جان ديفينس" األسبوعية، يبدو أن إيران أمدت الجيش العراقي وميليشيات شيعية

، وسيارات جيب طراز سفير، وبنادق T72وقوات البشمركة الكردية بدبابات روسية الصنع معدلة في إيران طراز 
  136قناصة "صياد"، فضالً عن معدات أخرى.

  
ة الدفاع األمريكية، فقد أمد الجيش األمريكي العراق بذخائر ومقذوفات بحسب وكالة التعاون األمني التابعة لوزار

قامت الحكومة األمريكية  M1A1.137وقطع غيار دبابات أبرامز  16ومركبات مصفحة وطائرات مقاتلة طراز إف 
بحسب مقال نُشر في  138ألف عنصر من وحدات الجيش العراقي الجديد ومن وحدات مقاتلي العشائر. 11بتدريب 

في "نيوزويك"، قال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة جمدت نقل األسلحة والعتاد العسكري  2015رس/آذار ما
لبعض الوحدات العسكرية العراقية، لكن الحكومة األمريكية لم تقدم أية معلومات إضافية، رغم القوانين التي تُلزم 

 139للتجميد "بالقدر األقصى الممكن عمالً".الحكومة بالكشف علناً عن المعلومات الخاصة بالوحدات الخاضعة 
  

يُلزم قانون الرقابة على صادرات األسلحة األمريكي الحكومة بأن تضطلع بالمراقبة بحيث تبقى القوات الحكومية 
لكن الحكومة األمريكية ال توفر  140العراقية ھي الجھة الحاصلة على المنقوالت العسكرية األمريكية المقدمة للعراق.

                                                           
 - Ahmed Rasheed, “Exclusive: Iraq Signs Deal to Buy Arms, Ammunition from Iranانظر رويترز:   135

Documents,” Reuters, February 24, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/02/24/us-iraq-iran-arms-
idUSBREA1N10D20140224   2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في.( 

 Oryx, “Iran’s Expanding Sphere of Influence: Iranian T-72 Tanks in Iraq,” Bell¿ngcat.com, Marchانظر:   136
13, 2015, https://www.bellingcat.com/news/mena/2015/03/13/irans-expanding-sphere-of-influence-iranian-

t-72-tanks-in-iraq/  وانظر: 2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في .(Jeremy Binnie, “Iraqi Shia Militia Spotted with 
Abrams Tank,” IHS Jane’s Defence Weekly, January 28, 2015, http://www.janes.com/article/48411/iraqi-

shia-militia-spotted-with-abrams-tank  2015سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في.( 
-Defense Security Cooperation Agency, “Major Arms Sales,” e.g. http://www.dsca.mil/major-armsانظر:   137

sales/iraq-ammunition ; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-m1151a1-armored-high-mobility-
multi-purpose-wheeled-vehicles ; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-m1a1-abrams-tanks ; 
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-c-130ej-sustainment ; http://www.dsca.mil/major-arms-

sales/iraq-advanced-precision-kill-weapon-system-apkws ; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-
foreign-military-sales-order-ii-fmso-ii ; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-m1a1-abrams-tank-

ammunition-0 ; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-helicopter-sustainment-support ; 
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-agm-114knr-hellfire-missiles   2015سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في.( 

 Cheryl Pellerin, “Task Force Official Reports Coalition Progress in ISIL Fight,” Department ofانظر:  138
Defense News, July 31, 2015, http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=129391  تمت الزيارة في)

 ).2015سبتمبر/أيلول  11
 Lucy Westcott, “Did American-Trained Iraqi Troops Commit War Crimes?,” Newsweek, Marchانظر:  139

11, 2015, http://www.newsweek.com/did-american-trained-iraqi-troops-commit-war-crimes-313156   تمت)
 Foreign Assistance Act of 1961, Public Law 87–195, as amended). وانظر: 2015سبتمبر/أيلول  8الزيارة في 

through P.L. 113–296, enacted December 19, 2014, 
https://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf  11(تمت الزيارة في 

 620M(d)(7)). القسم 2015سبتمبر/أيلول 
 Title 22-Foreign"مراقبة االستخدام النھائي للمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية"، المصدر:  USC 2785 22القانون األمريكي رقم  140

Relations and Intercourse, Chapter 39-Arms Export Control, Subchapter III-A-End-use Monitoring of 
Defense Articles and Defense Services,” Text contains those laws in effect on September 10, 2015, Office 

of the Law Revision Counsel, 
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2785%20edition:prelim)%20OR%20(granulei
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ير مبسطة وضحلة عن نتائج مراقبة االستخدام النھائي (برنامج بلو النترن التابع لوزارة الخارجية)، وليس من إال تقار
 –الواضح إن كانت الحكومة األمريكية قد حققت في استعمال ميليشيات عراقية غير نظامية متورطة في انتھاكات 

حول  2014رد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية لعام ألسلحة أمريكية. و –منھا االنتھاكات الموصوفة في التقرير 
حالة خرق محتمل لالستعمال النھائي لمعدات عسكرية أمريكية في منطقة  48البرنامج أن المحققين قد بحثوا في 

لم تعلن الحكومة األمريكية مزيداً من  141حالة. 13الشرق األدنى، وأوصوا بإنھاء أو تعديل النقل العسكري في 
صيل عن الدول أو الجھات المستقبلة أو أنواع المنقوالت العسكرية المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال ما إذا التفا

كانت التحقيقات تشتمل على ميليشيتين شيعيتين بارزتين مدعومتين من الحكومة اإليرانية، وھما كتائب حزب هللا 
ميليشيات لديھا معدات عسكرية أمريكية، منھا دبابات وكتاب بدر، بعد نشر مقاطع فيديو وصور تزعم الكشف عن 

 M1.142أبرامز 
  

كما أن قانون المساعدات األجنبية يطالب الحكومة األمريكية بتجميد المساعدات المقدمة لوحدات متورطة في 
ر الصاد 2016فضالً عن أن مشروع قانون مخصصات الميزانية الدفاعية لعام  143انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.

يستدعي فيما يخص الحاصلين على المنقوالت  –إن كان سيتحول إلى قانون  –عن مجلس الشيوخ األمريكي 
مليار دوالر "التدقيق [معھم] بالقدر المناسب بما  1.6العسكرية ضمن بنود "صندوق تدريب وتجھيز العراق" بواقع 

كانت على صلة بجماعات إرھابية أو جماعات  من خالل عمل تقييم للعناصر لمعرفة ما إذا –على األقل  –في ذلك 
على صلة بالحكومة اإليرانية، وأن يتم الحصول على تعھدات من ھذه العناصر بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة 

 144القانون".
  

ك من على ضوء االنتھاكات التي ارتكبتھا الميليشيات الموالية للحكومة العراقية التي يوثقھا ھذا التقرير وغير ذل
االنتھاكات، فإن الحكومات التي تقدم مساعدات عسكرية للعراق يجب أن تحث العراق على وتدعمه في إجراء 

إصالحات ملموسة قابلة لإلثبات من أجل محاسبة مرتكبي االنتھاكات الجسيمة، وعلى مسار دمج الميليشيات الموالية 
ة، وضمان التزام ھذه القوات بالكامل بالقانون الدولي للحكومة في ھيكل قيادة مركزية يخضع إلشراف ورقابة مدني

عن التقدم  – 2016بنھاية سبتمبر/أيلول  –اإلنساني. يتعين على ھذه الحكومات أن تطالب العراق باإلبالغ علناً 
المحرز على طريق تنفيذ ھذه اإلصالحات، وبعد ذلك عليھا تجميد المساعدات والمبيعات العسكرية بالقدر المواكب 

  للثغرات التي ستبقى قائمة في تنفيذ الحكومة العراقية لھذه اإلصالحات.

   
                                                                                                                                                                             
 

d:USC-prelim-title22-section2785)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true  11(تمت الزيارة في 
 ).2015سبتمبر/أيلول 

 Directorate of Defense Trade Controls, “End-Use Monitoring of Defenseإدارة الرقابة على التجارة الدفاعية:  141
Articles and Defense Services Commercial Exports FY 2014,” Department of State, 

http://www.pmddtc.state.gov/reports/documents/End_Use_FY2014.pdf  2015سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في.( 
 Missy Ryan, “Tracking U.S. Weaponsمي يلقي بعض الضوء على الرقابة فيما يخص ھذه الواقعة. انظر: ھناك تقرير إعال 142

Grows Harder in the Fog of Iraq’s Fragmented War,” Washington Post, March 26, 2015, 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/tracking-us-weapons-grows-harder-in-the-fog-of-

iraqs-fragmented-war/2015/03/26/5d94e7a4-d313-11e4-a62f-ee745911a4ff_story.html   11(تمت الزيارة في 
 ).2015سبتمبر/أيلول 

  .620M(a)انظر أعاله، قانون المساعدات األجنبية، البند  143
-Sen. Thad Cochran, “S.1558 – Department of Defense Appropriations Act, 2016,” Report No. 114انظر:  144

63, Calendar No. 115, introduced June 11, 2015, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-
bill/1558/text   2015سبتمبر/أيلول  8(تمت الزيارة في.( 
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V .معايير القانون الدولي 
 

القتال في النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع القائم بين يحكم القانون الدولي اإلنساني (أو قوانين الحرب) 
القوات الحكومية العراقية والميليشيات المدعومة من الحكومة على جانب، والجماعات المعارضة المسلحة مثل داعش 

 145بعة لدول.على الجانب اآلخر. يُلزم ھذا القانون جميع األطراف؛ سواء كانت من الدول أو جماعات مسلحة غير تا
  

تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية القوات الخاضعة لسيطرتھا الفعلية. ولقد أشارت إلى أن الميليشيات الشيعية ھي 
مت الحكومة العراقية قوات الحشد الشعبي ضُ  2015أبريل/نيسان  7قوات ذات مشروعية ويعترف بھا القانون. في 

بعد أيام من  146أوامرھا من رئيس الوزراء العبادي بصفته رئيساً لألركان.إلى القوات التابعة للدولة، التي تأخذ 
استعادة تكريت، أصدر العبادي دعوة لتوقيف القائمين بأعمال النھب. ويبدو أنه كان يشير تحديداً إلى الميليشيات 

  147الشيعية.
  

المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لعام  3تشتمل قوانين الحرب الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية على المادة 
 148، والتي تنص على المعاملة اإلنسانية للمدنيين والمقاتلين األسرى. ويُحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية.1949

 149كما يُحظر االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري.
 1977توكول اإلضافي األول لعام منصوص على القواعد الخاصة بأساليب ووسائل القتال باألساس في البرو

تعكس أغلب بنود البروتوكول األول القانون الدولي العرفي المنطبق على  150التفاقيات جنيف (البروتوكول األول).
 151النزاعات المسلحة غير الدولية.

                                                           
  .1949المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام  3المادة   145
: 2015أبريل/نيسان  27فراجي، "رئيس الوزراء حيدر العبادي: وجود ميليشيات في العراق يثير السخرية"، القدس العربي، أحمد ال  146

http://www.alquds.co.uk/?p=333186  في  14). قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 2015مايو/أيار  25(تمت الزيارة في
  ). 2015يونيو/حزيران  1(تمت الزيارة في   http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=6040: 2015أبريل/نيسان  7، 4/7/2015

 ,Iraq Tikrit: looting and lawlessness follow recapture,” BBC News, April 4, 2015“انظر:   147
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32181503   العبادي اجتماعاً ). عقد 2015مايو/أيار  25(تمت الزيارة في

طارئاً مع قوات األمن يدعوھا فيه إلى االلتزام بحماية الممتلكات، حسبما نقلت صحيفة الشرق األوسط نقالً عن أحمد الكريم رئيس مجلس 
، العضو المحافظة قوله: "إن مئات البيوت أحرقت... المدينة تحرق أمام أنظارنا وال نستطيع السيطرة على ما يجري". وقول جاسم العطية

بمجلس المحافظة، إن مجلس المحافظة علق اجتماعاته وغادر المدينة بسبب "االنتھاكات والتجاوزات التي قام بھا بعض المندسين في صفوف 
: 2015أبريل/نيسان  4قوات الحشد الشعبي والشرطة االتحادية من تكريت... بعد القيام بأعمال سلب ونھب". الشرق األوسط، 

http://aawsat.com/home/article/329021/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9
%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8-
%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A8  2015يونيو/حزيران  25(تمت الزيارة في .(  

  .1949المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام  3المادة   148
  : 99و 98ة للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدتان انظر اللجنة الدولي  149

International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law 
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005), rules 98 and 99.  

، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة 1949أغسطس/آب  12اقيات جنيف المعقودة في البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتف  150
. أصبح 1978ديسمبر/كانون األول  7بدأ نفاذه في  U.N.T.S. 3 1125، 1977يونيو/حزيران  8الدولية (البروتوكول األول) بتاريخ 
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الوقت بين  ويقع في القلب من قوانين الحرب مبدأ التمييز، وھو المبدأ الذي يطالب أطراف النزاع بالتمييز طوال
المقاتلين والمدنيين. ال يمكن توجيه العمليات إال ضد المقاتلين واألعيان العسكرية األخرى. أما المدنيون واألعيان 

األعيان المدنية ھي كل األشياء التي ال تعتبر أعياناً عسكرية. واألعيان  152المدنية فال يمكن أن يكونوا أھدافاً للھجمات.
ن "التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتھا أم بموقعھا أم العسكرية ھي تلك األعيا

بغايتھا أم باستخدامھا، والتي يحقق تدميرھا التام أو الجزئي أو االستيالء عليھا أو تعطيلھا في الظروف السائدة حينذاك 
ات ما لم تكن وقت مھاجمتھا أعياناً ميزة عسكرية أكيدة". وتبقى األعيان المدنية خاضعة للحماية من الھجم

 153عسكرية.
  

مطلوب  154على أطراف النزاع أثناء االقتتال بذل رعاية متواصلة من أجل تفادي السكان المدنيين واألعيان المدنية.
اتخاذ احتياطات من أجل تجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بھم أو  –تلك األطراف  –منھا 
  155رار باألعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.اإلض

تحظر قوانين الحرب تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورة 
وتعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر في "التعليق" على البروتوكوالت اإلضافية الضرورة العسكرية أو  156الحرب.

ضرورة الحرب بصفتھا "حتمية التدابير الالزمة لتحقيق أھداف الحرب، والتي ھي قانونية بموجب قوانين وأعراف 
  157الحرب".

  
بالممتلكات من قبل الميليشيات الموالية للحكومة في وجدت ھيومن رايتس ووتش أن الدمار واسع النطاق الالحق 

الحاالت المعروضة تفصيالً في ھذا التقرير كان انتھاكاً ظاھراً للحظر على تدمير األعيان المدنية. لم تظھر أدلة على 
تھاء القتال أن ذلك التدمير كان يستوفي متطلبات الضرورة العسكرية. إنما يبدو أن الميليشيات دمرت الممتلكات بعد ان

 في المنطقة وبعد أن فرت عناصر داعش، ولم يكن تجدد القتال وشيكاً. 
  

                                                                                                                                                                             
 

ئل" القتال بشكل عام األسلحة المستخدمة، بينما "أساليب" القتال فھي . مقصود بـ "وسا2010العراق طرفاً في البروتوكول األول في عام 
  تشير إلى سبل استخدام تلك األسلحة.

  : 11انظر على سبيل المثال يورام دينستاين، "سلوك االقتتال بموجب قانون النزاع المسلح الدولي"، ص   151
Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004), p. 11  
أورد دينستاين أن "يمكن اعتبار أغلب البروتوكول إعالناً بالقانون الدولي العرفي، أو على األقل بصفته نصاً غير مختلف حوله". انظر 

  اني العرفي. اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنس
. بحسب اللجنة الدولية 48، البروتوكول األول، مادة 1انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   152

ھي األساس  للصليب األحمر، في تعليقھا على البروتوكوالت اإلضافية فإن "القاعدة األساسية الخاصة بالحماية والتمييز تؤكدھا ھذه المادة.
  .598الذي يستقر عليه تقنين قوانين وأعراف الحرب". السابق، ص 

بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (نظام المحكمة الجنائية الدولية)، فمن جرائم الحرب االستھداف المباشر بالھجمات   153
-ii ،(http://www.icc)(ب)(2( 8محكمة الجنائية الدولية، المادة لألعيان المدنية، إال أثناء استخدامھا كأعيان عسكرية. نظام ال

cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf   
  ).1( 57، البروتوكول األول، مادة 15اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   154
  ).2( 57للجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، البروتوكول األول، مادة ا  155
، نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مادة 50اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   156

  ).12)(ھـ)(2( 8
. "الركائز األربع" للضرورة العسكرية بحسب اللجنة 393للصليب األمر، تعليق على البروتوكوالت اإلضافية، ص اللجنة الدولية   157

الدولية للصليب األحمر تشمل "االضطرار؛ تدابير مقتصرة على ما ھو الزم دون غيرھا من تدابير؛ والسيطرة (مكاناً وزماناً) على القوة 
  .1396أي حظر مطلق". السابق، فقرة  المستخدمة؛ والوسائل التي ال تخرق
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تُعّد االنتھاكات الجسيمة لقوانين الحرب، المرتكبة بقصد إجرامي، جرائم حرب. وتشمل جرائم الحرب "تدمير 
والعقاب  158رة الحرب"،ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرو

الجماعي، ويُعرف بصفته فرض عقوبات أو مضايقات من أي نوع على أساس جماعي وليس على أساس المسؤولية 
ويمكن أيضاً أن يمثل االختفاء القسري جريمة حرب، وإذا تم تنفيذه كسياسة دولة أو سياسة منظمة بشكل  159الفردية.

 160إلنسانية.واسع أو ممنھج، فھو إذن يعتبر جريمة ضد ا
  

وبمقتضى قوانين الحرب، يترتب على الدول واجب التحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكابھا على يد عناصر 
قواتھا المسلحة واألفراد اآلخرين الخاضعين لواليتھا. يمكن تحميل األفراد المسؤولية الجنائية جراء محاولة ارتكاب 

ريض أو المساعدة أو الحث على جريمة حرب. كما يمكن أن تقع جريمة حرب، وكذا جراء تقديم العون أو التح
ويمكن مالحقة القادة العسكريين  161المسؤولية على األفراد الذين خططوا أو حرضوا على ارتكاب جريمة حرب.

قد والمدنيين قضائياً على جرائم الحرب من واقع مسؤولية القيادة، إذا كان القائد المعني قد علم أو يفترض أن يكون 
 162علم بارتكاب جرائم الحرب ولم يتخذ تدابير كافية لمنعھا أو لمعاقبة المسؤولين عنھا.

  
يجب أن يخضع من تتبين مسؤوليتھم للمالحقة القضائية النزيھة أمام محاكم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة 

  164نتھاكات جرائم الحرب.كذلك تطالب قوانين الحرب الدول بتقديم التعويض الكامل لضحايا ا 163العادلة.
  

ويشمل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الدولي  –كما أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
يبقى منطبقاً أثناء النزاعات  –الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد صدق العراق على العھدين 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع األفراد الحقوق األساسية التي تماثل العديد من  المسلحة. يكفل العھد الدولي
تدابير الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي اإلنساني، وتشمل الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية 

  165بجرائم.أو المھينة وعدم التمييز والحق في المحاكمة العادلة للمتھمين 

                                                           
 8، باقتباس من نظام المحكمة الجنائية الدولية، مادة 156انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   158

من اتفاقية  147وھو موصوف في المادة  ). ھذه الجريمة أثناء النزاعات الدولية المسلحة يُشار إليھا بمسمى "التدمير التعسفي"،12)(ھـ)(2(
جنيف الرابعة كما يلي: " تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة 

  وتعسفية".
  .4كول الثاني، مادة ، باقتباس من البروتو156انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   159
تعرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة النقل أو اإلخفاء القسري بصفته "تحريك األفراد من أماكن سكناھم إلى   160

، فقرات 2003مارس/آذار  31دائرة المحاكمة،  IT-98-34أماكن ليست من اختيارھم". "النيابة ضد ناليتيليتش ومارتينوفيتش"، قضية رقم 
  ، مقتبسة في تقرير: 521 – 519

Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case 
Law of the 

International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia (New York: Human Rights Watch, 1994), 

http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882623  
  .152و 151انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قواعد   161
  .28، ونظام المحكمة الجنائية الدولية، مادة 153العرفي، قاعدة انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني   162
  ، واتفاقيات جنيف ونظام المحكمة الجنائية الدولية.158انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة   163
  .150، القاعدة انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي  164
 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16)العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قرار الجمعية العامة رقم   165

at 52  :وثيقة األمم المتحدة رقمA/6316 (1966), 999 U.N.T.S 171  انظر أيضاً مكتب المفوض 1976مارس/آذار  23بدأ نفاذه في .
 ,39/46وق اإلنسان "اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة"، قرار السامي لحق

A/39/51 (1984) لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب، التي تستعرض التزام الدول باالتفاقية، أوضحت أن "أولئك الذين يمارسون .
ال يمكنھم تجنب المحاسبة أو الفرار من المسؤولية الجنائية على التعذيب أو المعاملة السيئة  –ذلك المسؤولين العموم بما في  –سلطات عليا 
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دولة طرفا في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، والذي  2010أصبح العراق في عام 
يشمل "االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات 

 166افقتھا".من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بمو
  

للحق في المأوى،  –من بين جملة حقوق  –يتصدى العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
يستحق المھددون بإجالئھم عن مساكنھم خارج إطار  167وينص على قواعد تعالج إخالء السكان وتدمير المنازل.
رة كافية، والتشاور معھم بشكل حقيقي، وإمدادھم بتعويضات أعمال االقتتال أن يحصلوا على إخطار مسبق قبل فت

 168مناسبة أو إسكان بديل.
 

ثم إنه وباإلضافة إلى انتھاكات قوانين الحرب التي ارتكبتھا الميليشيات المدعومة من الحكومة في الحاالت 
وق اإلنسان، في ما المعروضة في التقرير؛ فمن الواضح أن ھذه القوات قد خالفت أيضاً القانون الدولي لحق

  يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة واالختفاء القسري والتدمير غير القانوني للمنازل.
   

                                                                                                                                                                             
 

المرتكبة من قبل مرؤوسين لھم إذا كانوا يعلمون أو في حكم من يعلمون بوقوع تلك األعمال غير المقبولة، أو كان يرجح أن تحدث تلك 
 CAT/C/GC/2 ،24، 2ذ تدابير معقولة وضرورية لمنعھا". لجنة مناھضة التعذيب، التعليق العام رقم األعمال ثم أخفقوا في اتخا

  .2008يناير/كانون الثاني 
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري"،   166

E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/Rev.4 )2005 2) مادة.  
 2200A (XXI), 21مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قرار   167

U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  يناير/كانون الثاني  3بدأ نفاذه في
  .11، مادة 1976

): حاالت إخالء المساكن 11.1انظر لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "الحق في السكن المالئم" (مادة   168
  .7التعليق العام رقم  HRI/GEN/1/Rev.7 (1997)باإلكراه. وثيقة األمم المتحدة رقم 
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  شكر وتنويه
  

أجرى بحوث ھذا التقرير وكتبه باحث في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش. قام جوش 
ليونز محلل صور القمر الصناعي في ھيومن رايتس ووتش بإجراء تحليل لصور القمر الصناعي الواردة في التقرير. 

م الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتوم بورتيوس وراجع التقرير وحرره كل من جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقس
 نائب مدير البرامج. وقدم جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات، المراجعة القانونية. 

  
بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا سركيس بلخيان. أعد التقرير للنشر كل من كاثي ميلز  عاون في اإلنتاج المنسق
 زروي ھوبكنز المدير اإلداري. أخصائية المطبوعات وفيت

  
قام المصور الصحفي الحر ماني بإنتاج كل الصور والمقاطع المستخدمة في الوسائط المتعددة المصاحبة للتقرير. 

 قامت بتصميم التقرير والخرائط غرايس تشوي مديرة المطبوعات. 
  

وخبراتھم، والتي من دونھا كان إعداد  تتقدم ھيومن رايتس ووتش بكل الشكر لألفراد الذين أطلعونا على تجاربھم
التقرير ليصبح مستحيالً. كما وأمدنا أفراد في حاالت عدة بمعلومات رغم مخاطر شخصية جمة تھددھم وفي ظروف 

 شديدة الصعوبة.
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