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اﻻستهداف بالعﻼمة ""X
تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش

تكرس ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم .إننا نقف إلى جوار
الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز ،وكفالة الحقوق السیاسیة ،وحمایة األفراد من التعامل الالإنساني أثناء
الحروب ،وتقدیم الجناة للعدالة .نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة .كما نواجه
الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وندعو
الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجمیع.
دولة ،ومكاتب في أمستردام وبیروت وبرلین
ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من
وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان
فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.
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I

منذ مطلع

– عندما بدأ تنظیم "الدولة اإلسالمیة" المتطرف (المعروف أیضا بـ "داعش") – في شن ھجمات

ملیون من السنة العرب
على العراق ،أدى القتال إلى تشرید أكثر من مالیین عراقي من دیارھم .من بینھم
یعیشون اآلن في إقلیم كردستان العراق المتكون من محافظات دھوك وأغلب مناطق إربیل والسلیمانیة ،وأجزاء
صغیرة من نینوى ودیالى .تعتبر حكومة إقلیم كردستان تقبلھا لتوافد العرب السنة المشردین لدیھا كبادرة على "قبول
استضافة أي فرد أو مجتمع متضرر من الحرب ،بغض النظر عن العرق أو الدین".
العدید من العراقیین النازحین المقیمین حالیا في إقلیم كردستان ھم من خارج األراضي الخاضعة لحكومة إقلیم
كردستان ،من نینوى وكركوك ،حیث قاتلت قوات حكومة إقلیم كردستان العسكریة – المعروفة بمسمى "البشمركة" –
داعش الستعادة السیطرة على مساحات شاسعة من األراضي .سیطرت البشمركة على بلدة سنجار في أواسط
 .ھذه كلھا مناطق
وممر یقع جنوب غرب مدینة كركوك في أكتوبر/تشرین األول
نوفمبر/تشرین الثاني
تُعرف بأنھا متنازع علیھا :المناطق خارج إقلیم كردستان التي یزعم مسؤولو حكومة إقلیم كردستان أنھا یجب أن
تكون ضمن أراضي اإلقلیم .ومن قبل وصول داعش كانت تلك األراضي تخضع إلى حد بعید لسیطرة حكومة إقلیم
كردستان من حیث الممارسة.
بدأت قوات حكومة إقلیم كردستان ،بالتعاون مع قوات حشدتھا الحكومة العراقیة في بغداد ،في
في مارس/آذار
عملیات عسكریة ھدفھا دحر داعش من الموصل ،ثاني أكبر مدن العراق .كانت عملیة استعادة الموصل – معقل
داعش الكبیر األخیر المتبقي في العراق – قد أدت بالفعل إلى تدفق عشرات آالف النازحین داخلیا إلى مناطق تخضع
لسیطرة حكومة إقلیم كردستان.
ھذا التقریر یتناول سلوك قوات أمن حكومة إقلیم كردستان في المناطق التي ھزم فیھا داعش ،وھي جمیعا من المناطق
التي یُدعى أنھا متنازع علیھا .توصل التقریر إلى نسق من عملیات الھدم غیر القانونیة على ما یبدو لبنایات ومنازل،
وفي بعض الحاالت ھدم لقرى كاملة ،بین أغسطس/آب

ومایو/أیار

 ،في

قریة وبلدة في كركوك،

و أخرى في محافظة نینوى.
وثق باحثو ھیومن رایتس ووتش حاالت ھدم عدیدة لبنایات ومنازل باستخدام النار ومعدات ثقیلة ومتفجرات إبان تقھقر
قوات داعش وخضوع القرى لسیطرة البشمركة .استندت البحوث إلى مقابالت مع أكثر من

شاھد عیان و من

مسؤولي البشمركة و مدنیین أكراد قالوا إنھم شاركوا في أعمال الھدم ،وزیارات باحثي ھیومن رایتس ووتش إلى
قریة وبلدة من بین المذكورة ،وتحلیل لصور القمر الصناعي الخاصة بـ

موقعا شھد تدمیرا.

قریة أخرى لم یتمكن الباحثون من زیارتھا ،توفر صور القمر الصناعي أدلة على التدمیر بعد أن استعادت
في
قوات األمن الكردیة السیطرة على تلك القرى ،لكن غیاب شھادات الشھود یعني انتفاء القدرة على الوصول لنتائج
مؤكدة حول أسباب الھدم واألطراف المسؤولة عنه في تلك القرى.

 ،بعد رسالة بعثت بھا ھیومن رایتس ووتش في مارس/آذار تلخص فیھا نتائج البحث
في أبریل/نیسان
وتقریر سابق صدر عن "العفو الدولیة" حول انتھاكات مزعومة لحكومة إقلیم كردستان ،ش ّكلت حكومة إقلیم كردستان
لجنة للتحقیق في مزاعم التدمیر غیر القانوني للممتلكات وتقیید تنقالت النازحین داخلیا في األراضي الخاضعة
لسیطرة حكومة إقلیم كردستان .طبقا لمسؤولي حكومیین ،فإن اللجنة المشكلة من مسؤولین من الرئاسة ،ومن وزارتي
الداخلیة والبشمركة ،وكذلك إدارة "األسایش" ،قد نفذت بعثات تقصي حقائق .أرسلت حكومة إقلیم كردستان في
إلى "ھیومن رایتس ووتش" تقاریر من التحقیقات الخاصة بمحافظات نینوى وإربیل وكركوك
یونیو/حزیران
(وكذلك دیالى ،التي لم تناقشھا ھیومن رایتس ووتش في ھذا التقریر) .تتصدى تقاریر حكومة إقلیم كردستان ھذه
لبعض – ولیس كل – المزاعم المذكورة في تقریر ھیومن رایتس ووتش ،وقد تم تضمین ردود حكومة إقلیم كردستان
في ھذا التقریر.
ذكرت سلطات حكومة إقلیم كردستان – فیما یخص ھدم البنایات – أن قصف التحالف بقیادة الوالیات المتحدة لمواقع
داعش ،فضال عن قذائف الھاون والمدفعیة ،قد أدى إلى الكثیر من الدمار .كما ذكرت – وقال قادة من البشمركة لـ
صنع للتخلص منھا ،ما تسبب في مزید من الدمار.
ھیومن رایتس ووتش – أن البشمركة فجّروا أجھزة متفجرة بدائیة ال ُ
مزاعم حكومة إقلیم كردستان الخاصة بالحاجة لتدمیر منازل من أجل تفكیك أجھزة متفجرة بدائیة الصنع في القرى
التي تم انتزاعھا من داعش ،ھي مزاعم ال تتمتع بمصداقیة .على سبیل المثال ،في قرى محافظة نینوى التي زارھا
باحثو ھیومن رایتس ووتش ،یبدو أن حكومة إقلیم كردستان لم تدمر سوى منازل العرب وتركت منازل األكراد قائمة.
رصد الباحثون أعمال ھدم بنایات لعرب في البردیة ،وإلى جوارھا بنایات كردیة لم تُمس ،ورصدوا كیف ظل الجزء
الكردي من قریة حمد أغا قائما إلى جوار الجزء العربي المتھدم ،وإلى جوار قریة شیخان توجد قریة عربیة مھدمة.
كما أن قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم كردستان بمحافظة كركوك ھدمت بنایات في قره تبه وإدریس الھندیة القدیمة
وھي مناطق لم یسیطر علیھا داعش ،ومن ثم فمن غیر المرجح أن تكون قد تعرضت لتدمیر أثناء المعارك.
وبخصوص قوشقایة – وھي قریة أخرى لم یسیطر علیھا داعش مطلقا – قال مسؤولو البشمركة في رد بتاریخ
إنھم لم یتمكنوا من منع "قطاع من السكان المحلیین" من تدمیر منازل في الحي العربي ،یُزعم
سبتمبر/أیلول
أن مالكھا قد انضموا إلى داعش .في إدریس خزعل وإدریس خباز ،استخدمت قوات األمن الكردیة الجرافات لتدمیر
منازل ،وھي لیست طریقة آمنة للتخلص من المتفجرات التي ربما زرعھا داعش .كما تُظھر صور القمر الصناعي
حرائق في عدد من القرى في نینوى ،وال تُعد بدورھا وسیلة فعالة لتطھیر األراضي من األلغام.
كما أن حكومة إقلیم كردستان لم تُظھر أیة ضرورة عسكریة ُملحة إلزالة المتفجرات البدائیة عن طریق تفجیرھا وھدم
البنایات المزروعة فیھا .قال قادة للبشمركة إنھم لیست لدیھم خبرة في نزع المتفجرات واأللغام ،وأن المتفجرات البدائیة
أدت إلى العدید من الخسائر البشریة .إذا كان ھذا ما حدث ،كان الخیار األسلم إذن ھو إخالء القرى الملوثة بالمتفجرات ثم
تفكیكھا فیما بعد ،ولیس تفجیر المتفجرات عن بُعد ،والذي فضال عن تسببه في ھدم بنایات ،فھو یؤدي إلى تفرق
متفجرات أخرى ،ما یجعل المنطقة عموما غیر آمنة ویعقد من جھود تطھیر األراضي من مخلفات الحرب المتفجرة.
ھناك مسألة مقلقة أخرى ھي ما یبدو أنھا خطة حكومة إقلیم كردستان بعدم السماح للعرب بالعودة إلى قراھم .قال
إن حكومة إقلیم كردستان
رئیس حكومة إقلیم كردستان مسعود برزاني لـ ھیومن رایتس ووتش في یولیو/تموز
ع ّربت" من قبل الرئیس السابق صدام حسین .قال إنھا – في رأیه –
لن تسمح للعرب السنة بالعودة إلى القرى التي " ُ

" "

أراض كردیة .ھذه المطالبات باألرض تعطي مصداقیة العتقاد الكثیر من العرب بأن قوات أمن حكومة إقلیم
ٍ
كردستان قد نفذت أعمال الھدم بھدف منع العرب من العودة إلى القرى أو دفعھم للعدول عن العودة.
من قوانین الحرب األساسیة مبدأ "التمییز" ،الذي یعني ضرورة تمییز أطراف النزاع في كل األوقات بین األھداف
العسكریة واألعیان المدنیة .ال یمكن استھداف األعیان المدنیة بالھجمات إال في حال استخدامھا ألغراض عسكریة.
على أطراف النزاع المسلح واجب تجنیب السكان المدنیین واألعیان المدنیة آثار أعمال القتال وتقلیص الضرر الالحق
باألعیان المدنیة .تحظر قوانین الحرب تدمیر أو مصادرة الممتلكات ما لم تكن ھناك ضرورة عسكریة حتمیة .كما
تحظر قوانین الحرب الھجمات العشوائیة على المدنیین واألعیان المدنیة ،ومنھا الھجمات التي تُعامل منطقة كاملة –
كقریة مثال – بصفتھا ھدفا عسكریا.
بناء على شھادات شھود وصور القمر الصناعي توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن قوات حكومة إقلیم كردستان –
والبشمركة على األخص – ھدمت بنایات في قریة وبلدة على األقل ،بعد استعادتھا من داعش ،في خرق بیّن
لقوانین الحرب .یظھر من مجال وتوقیت الكثیر من أعمال الھدم في الحاالت التي یستعرضھا التقریر أنه ال یمكن
تفسیر األمر بصفته محاولة لتفكیك األجھزة المتفجرة البدائیة التي زرعھا داعش أو جراء غارات جویة للتحالف
وأعمال قصف مدفعي وأعمال أخرى أثناء سیر المعارك.
تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى نحو

شخصا من سكان قره تبه قالوا إنھم شاھدوا في قریتھم – على مسافة

ي مدینة كركوك – قوات مشتركة مشكلة من البشمركة واألسایش وشرطة كركوك في
كیلومترا غرب ّ
تدمر

مایو/أیار

منزال في القریة .قالوا لـ ھیومن رایتس ووتش إن أغلب المنازل ملك لسكان قالوا إنھم انضموا إلى

قالوا إن بعض
سبتمبر/أیلول
 .في ردّ مسؤولي حكومة إقلیم كردستان بتاریخ
داعش في أواسط
منازل قره تبه قد ھُدمت بسبب األجھزة المتفجرة البدائیة التي لم تتمكن قوات األمن من تفكیكھا .حدث التدمیر بعد یوم
مخربین آلبار نفط قریبة ،وقال مسؤولو األمن إن الفاعلین ھم أشخاص من قره تبه .تدمیر ھذه القرى ال
من تفجیر
ّ
یستجیب الختبار الضرورة العسكریة القصوى.
ي مدینة
قال نحو شخصا من سكان قرى إدریس خزعل وإدریس خباز وإدریس الھندیة القدیمة،
كیلومترا غرب ّ
كركوك ،إنھم رأوا عناصر البشمركة واألسایش ومدنیین أكراد مسلحین یعملون تحت إشراف البشمركة ،ینھبون ثم
یحرقون ویھدمون عشرات المنازل بالجرافات ،خالل األیام األولى من شھر فبرایر/شباط

 .قال من أجریت

معھم مقابالت إنھم لم یروا عناصر داعش یزرعون أجھزة متفجرة بدائیة أثناء احتالل داعش القصیر – لنحو
ساعة – إلدریس خزعل وإدریس خباز ،وأن داعش لم تسیطر على إدریس الھندیة القدیمة مطلقا أثناء عملیته في
 .تُظھر صور القمر الصناعي على مدار األسبوع التالي أغلب أعمال الھدم
ینایر/كانون الثاني
المنطقة في
في القرى الثالث ،وتبین وقوعھا بحسب الصور نحو

فبرایر/شباط ،بعد استعادة البشمركة السیطرة على المنطقة.

كتبت أن في قرى إدریس الثالث "لم
في رد حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش في مارس/آذار
تتمكن داعش من زرع أجھزة متفجرة بدایة في تلك المنطقة بما أن قوات البشمركة شنت على الفور ھجوما مضادا
 ،ذكرت حكومة إقلیم كردستان أن "نطاق الدمار الكبیر [في
لتحریر ھذه المناطق" .لكن في ردّ یونیو/حزیران
إدریس الھندیة القدیمة] كان سببه الدولة اإلسالمیة التي زرعت أجھزة متفجرة مرتجلة وتبادلت إطالق النار مع قوات

البشمركة" .بالنسبة لـ إدریس خزعل ،ورد في ردّ حكومة إقلیم كردستان في یونیو/حزیران إن غارات التحالف
واألجھزة المتفجرة المرتجلة "انفجرت حتما أثناء عملیة التطھیر" ما أدى إلى تدمیر أرباع العقارات الـ
تھدمت .وبالنسبة إلى إدریس خباز كانت أسباب التدمیر "مماثلة ألسباب الدمار في إدریس خزعل".
في قریة ال ُم ّرة – وھي قریة دُمرت بالكامل – قال

التي

من السكان إن قوات البشمركة أجبرتھم في أواخر فبرایر/شباط

على مغادرة القریة بدعوى اقتراب المعركة مع داعش .في یولیو/تموز
أو مطلع مارس/آذار
عادوا وبعد ھزیمة داعش في القریة ،شاھدوا البشمركة یھدمون البیوت.
ورد في ردّ حكومة إقلیم كردستان في سبتمبر/أیلول

بعد أن

إن المرة وقریة الشاھد القریبة منھا كانتا على مسافة نحو

كیلومترات من جبھة البشمركة "وال تعد منطقة خاضعة لسلطة قوات البشمركة" .في مراسلة منفصلة في
قال مسؤولو حكومة إقلیم كردستان إن تھدم البیوت في القریتین كان "متصال بشكل مباشر
سبتمبر/أیلول
بحقیقة أن ھذه الممتلكات تخص أفرادا انضموا إلى إرھابیي الدولة اإلسالمیة وھذه البیوت كان اإلرھابیون
یستخدمونھا بھدف تعزیز تواجدھم في ھذه القرى".
قال السكان لـ ھیومن رایتس ووتش إن قریة المرة خضعت لسیطرة البشمركة منذ مارس/آذار

وإن بعض

البیوت كانت قد تضررت لكن لم یُھدم أي منھا .تُظھر صور القمر الصناعي أن التدمیر الكامل للمرة وقع بین
 ،وتتفق آثار التدمیر مع استخدام متفجرات ومعدات ثقیلة .من واقع
مایو/أیار و نوفمبر/تشرین الثاني
شھادات السكان یبدو أن أعمال الھدم وقعت بعد معركة صغیرة على قریة المرة دامت ساعات قلیلة في مطلع
 ،استعادت البشمركة بموجبھا السیطرة.

یولیو/تموز

قال نحو شاھدا في محافظة نینوى إن قوات البشمركة واألسایش وبعض السكان قد ھدموا بیوتا في شیخان وحمد
أغا وبردیة وبرزان ،وھي جمیعا قرى في ناحیة زمار .استعادت البشمركة السیطرة على ھذه المناطق من داعش في
أواخر أغسطس/آب

.

قال لـ ھیومن رایتس ووتش

ي شیخان،
مزارعین أكراد من قریة كاني أزیر (أویس) ،على مسافة كیلومترین غرب ّ

 .لكنھم أضافوا
إن داعش دمر بعض البنایات في شیخان أثناء تواجده ھناك طیلة أسابیع في أغسطس/آب
أنھم ھم أنفسھم – باإلضافة إلى مزارعین أكراد آخرین وقوات البشمركة – قد شاركوا في إحراق وھدم منازل القریة
بعد استعادة السیطرة علیھا .قال رجل شرطة كردي من قریة حمد أغا القریبة لـ ھیومن رایتس ووتش إنه انضم إلى
البشمركة ومدنیین أكراد وأیزیدیین في ھدم شیخان .زارت ھیومن رایتس ووتش شیخان في
ووجدتھا تكاد تخلو من أیة بنایة قائمة ،باستثناء مسجد أخضر اللون ،ظل سلیما.

أغسطس/آب

 ،ووجدوا الحي
زار باحثو ھیومن رایتس ووتش حمد أغا ،وبھا حي كردي وحي عربي ،في أغسطس/آب
الكردي وحده سلیما .قال رجل الشرطة الكردي في القریة لـ ھیومن رایتس ووتش إنه شارك قوات البشمركة في ھدم
الحي العربي في حمد أغا.

" "

ي عویس – لـ ھیومن رایتس ووتش إنه ذھب
قال صاحب متجر كردي في قریة البردیة – كیلومترات جنوب شرق ّ
كمتطوع ومعه مدنیون وعناصر من البشمركة واألسایش ،ودمروا بیوتا ألھل القریة العرب "ألنھم دواعش" .قابلت
ھیومن رایتس ووتش مجموعة من شخصا نازحا من قریة قریبة على تخوم قریة البردیة .قال بعضھم لـ ھیومن
رایتس ووتش إنھم رأوا البشمركة والمدنیین األكراد یدمرون منازل في البردیة .وافقھم اآلخرون .قالوا إن المدنیین
األكراد أخبروھم بأنھم كان لھم بیوت في البردیة قبل انتقال العرب إلیھا ضمن حملة التعریب التي نظمھا الرئیس
السابق للعراق صدام حسین.
تُظھر صور القمر الصناعي شیخان وحمد أغا وأجزاء من البردیة وبرزان وقد تم تسویتھا باألرض ،ما یشیر إلى أن
الدمار وقع بعد أواخر أغسطس/آب أو في مطلع سبتمبر/أیلول

 ،بعد سیطرة البشمركة على المنطقة وإخراج

داعش منھا .استمر الھدم والتدمیر من سبتمبر/أیلول حتى عام

.

ذكرت حكومة إقلیم كردستان في ردھا على ھیومن رایتس ووتش إن

عقارا في شیخان و

منزال في الجزء

بیتا في برزان "ومنھا
العربي من حمد أغا قد دُمرت في تبادل إطالق نیران المدفعیة والھاون ،باإلضافة إلى
البیوت التي تضررت من متفجرات داعش البدائیة" .قالت حكومة إقلیم كردستان إن "جماعات غفیرة من اإلیزیدیین"
أحرقت البیوت ھناك ،رغم جھود البشمركة لمنعھم ،انتقاما من أشخاص في برزان یُزعم أنھم شاركوا في ارتكاب
فظائع بحق اإلیزیدیین .قالت حكومة إقلیم كردستان إن السبب في استھداف برزان تحدیدا كان أنھا "كانت قاعدة
داعمة لداعش بمنطقة سنجار ،وأیضا بؤرة تجنید لمقاتلي داعش وقادتھا".
تُظھر صور القمر الصناعي أن أكثر من نصف الدمار الالحق بـ شیخان وقع بین نوفمبر/تشرین الثاني
بنایة إضافیة بعد ذلك ،وربع الدمار على األقل في برزان وقع بعد
 ،مع تدمیر
ومارس/آذار
نوفمبر/تشرین الثاني ،بعد سیطرة البشمركة بكثیر على القریتین .تشیر مصادر عمومیة إلى أنه لم تقع ھجمات من
داعش على شیخان أو برزان بعد أواخر أغسطس/آب

.

كون أحیاء األكراد في كل من البردیة وعویس وشیخان وحمد أغا لم تُمس مع تدمیر المناطق العربیة القریبة منھا،
فھذا یقوض زعم حكومة إقلیم كردستان بأن داعش أو ما ترك وراءه من ألغام ومفخخات ھو المسؤول عن الدمار
واسع النطاق بھذه المواقع .بالمثل ،كون أغلب الدمار المشھود في صور القمر الصناعي وقع بعد سیطرة البشمركة
على ھذه القرى ،فھذا یقوض الزعم بأن الغارات الجویة أو القصف المدفعي ھو السبب الرئیسي للدمار (إضافة إلى أن
تحلیل صور القمر الصناعي یشیر إلى استخدام النار والمعدات الثقیلة ومتفجرات شدیدة االنفجار) .كما أنه وبناء على
المعلومات التي قدمتھا حكومة إقلیم كردستان إلى اآلن ،فلیس من الممكن استنتاج أن تدمیر البیوت المفخخة
بالمتفجرات قد وقع بسبب الضرورة العسكریة الحتمیة.
 ،المرفق بھذا التقریر ،أمر رئیس حكومة إقلیم كردستان مسعود
في القرار رقم بتاریخ مارس/آذار
بارزاني ،فیما یخص "جمیع المواقف المحتملة ...بحمایة البلدات والقرى المحررة على ید قوات البشمركة" .بدأت
بعثة تقصي حقائق حكومة إقلیم كردستان في أبریل/نیسان

 ،وانعكست في رد حكومة إقلیم كردستان على

یونیو/حزیران ،ویبدو أن ھذا التقصي كان أول تحقیق میداني تجریه حكومة اإلقلیم
ھیومن رایتس ووتش بتاریخ
في انتھاكات محتملة لقوانین الحرب ربما ارتكبتھا القوات الكردیة .لكن ال تعرف ھیومن رایتس ووتش بأیة تحقیقات

جنائیة أو مالحقات قضائیة بدأت بھا سلطات حكومة إقلیم كردستان فیما یخص االنتھاكات المزعومة ،ومنھا التدمیر
غیر القانوني ألعیان مدنیة.
تقوم حكومات عدة دول في التحالف الدولي ضد داعش – ومنھا الوالیات المتحدة وألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة
وكندا وروسیا وإیران ودول وسط وجنوب أوروبا – بدعم حكومة إقلیم كردستان بالعتاد العسكري والتدریب .نفذت
بعض ھذه الدول عملیات عسكریة مشتركة مع قوات حكومة إقلیم كردستان .لم یتحدث علنا أي مسؤول من ھذه الدول
عن حاجة حكومة إقلیم كردستان إلى إنھاء أعمال الھدم غیر القانوني الذي یخالف قوانین الحرب والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان ،مع محاسبة المسؤولین عن ھذه االنتھاكات .للوالیات المتحدة قوات خاصة تقدم المشورة للبشمركة
على جبھات القتال ،وقد دربت أكثر من
أشتون كارتر إن الوالیات المتحدة ستقدم
فبرایر/شباط

عنصر من البشمركة .في أبریل/نیسان

قال وزیر الدفاع

ملیون دوالر مساعدات مالیة لوحدات مختارة من البشمركة .منذ

تدیر ألمانیا مركز تدریب دولي لقوات البشمركة في إربیل .بعد تقاریر وردت في ینایر/كانون

بأن البنادق اآللیة التي قدمتھا ألمانیا للبشمركة قد ظھرت في السوق السوداء ،وتقریر في الشھر نفسه
الثاني
أصدرته "العفو الدولیة" یوثق مسؤولیة قوات كردیة عن تدمیر منازل وتقیید تنقالت العرب السنة ،قالت حكومة إقلیم
كردستان للحكومة األلمانیة إنھا ستحقق في ھذه االدعاءات.
سؤال ماذا سیحدث إذا نجح التحالف بقیادة الوالیات المتحدة والحكومة العراقیة وقوات حكومة إقلیم كردستان في حملة
طرد داعش من الموصل ،ھو سؤال ھام و ُملح .فانتھاكات قوات أمن حكومة إقلیم كردستان للقانون الدولي الذي یحظر
تدمیر الممتلكات بشكل غیر قانوني ھي وصفة جاھزة الستمرار حالة التناحر والنزاع حتى بعد دحر داعش وانسحابه
من كل األراضي العراقیة.
قال رئیس حكومة إقلیم كردستان مسعود بارزاني إن لدیه خططا لعقد استفتاء الستقالل األكراد عن العراق في عام
 ،وال یخفي المسؤولون األكراد أنھم یعتبرون أغلب المنطقة التي تم استعادتھا من داعش وتقع خارج أراضي
أراض كردیة تاریخیا یجب أن تكون جزءا من اإلقلیم أو من الدولة الكردیة المستقلة في نھایة المطاف .ھذه
اإلقلیم ھي
ٍ
األھداف السیاسیة ال تبرر الھدم المخالف للقانون للبیوت ،وال تبرر منع األفراد من العودة إلى بیوتھم.
تدعو ھیومن رایتس ووتش حكومة إقلیم كردستان إلى التحقیق في ادعاءات انتھاكات قوانین الحرب التي یستعرضھا
التقریر تفصیال وأن تحاسب المنتھكین .ربما تكون بعثات تقصي حقائق حكومة إقلیم كردستان ھي الخطوة األولى نحو
المحاسبة ،لكن ھناك عدة وقائع ومزاعم لم یتم التصدي لھا بعد أو معالجتھا ،وھناك وقائع أخرى ال تماثل فیھا نتائج
حكومة إقلیم كردستان ما توصلت إلیه ھیومن رایتس ووتش من نتائج.
كما تدعو ھیومن رایتس ووتش كل من الوالیات المتحدة وألمانیا والدول األخرى التي تقدم مساعدات عسكریة لحكومة
إقلیم كردستان للتحقیق فورا في ھذه االدعاءات ،وأن تحقق في دور مساعداتھا العسكریة في وقوع االنتھاكات
المزعومة .على "مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة" أن یوسع مجال والیة التحقیق الخاصة بمكتب "المفوض السامي
لحقوق اإلنسان" بشأن انتھاكات داعش ،بحیث یضم االنتھاكات الجسیمة التي ارتكبتھا مختلف األطراف ،ومنھا قوات
أمن كردستان .كما یتعین على المجلس تعیین مقرر خاص بالعراق لمراقبة وتقدیم التقاریر عن حالة حقوق اإلنسان
ھناك ،ولیوصي بتدابیر لضمان المحاسبة على انتھاكات حقوق اإلنسان وقوانین الحرب.

" "



یجب التحقیق في انتھاكات قوانین الحرب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان المذكورة في ھذا التقریر ،ال سیما
ھدم البنایات والمنازل.
فرض تدابیر تأدیبیة بحق قوات األمن الكردیة – ومنھا البشمركة واألسایش وقوات مكافحة اإلرھاب –
المتورطة في انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني ،والسماح للقضاء العسكري أو المدني – حسب االقتضاء –
بفتح تحقیقات مستقلة .وفي حال ظھور أدلة ،یجب مالحقة ھذه القوات قضائیا ومنھا أي مسؤول عن
انتھاكات قوانین الحرب من منطلق مسؤولیة القیادة.
مالحقة المدنیین األكراد الضالعین في انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
اتخاذ كل الخطوات الممكنة إلنھاء التدمیر غیر القانوني لألعیان المدنیة وإلحاق األضرار بھا ،من قبل قوات
حكومة إقلیم كردستان ،في غیاب الضرورة العسكریة الحتمیة ،بما یشمل الھجمات على الممتلكات التي
تعامل قرى بأكملھا دون تمییز بصفتھا أھدافا عسكریة.
توفیر التعویض ال ُمنصف والسكن البدیل لمن دمرت بیوتھم قوات أمن حكومة إقلیم كردستان بشكل
غیر قانوني.



یجب التحقیق فیما إذا كانت المساعدات العسكریة األجنبیة – ومنھا األسلحة والذخائر ال ُمقدمة والتدریب
العسكري – قد أسھمت في انتھاكات قوانین الحرب التي یوثقھا التقریر .یجب إنھاء المساعدات العسكریة
المقدمة للوحدات المشاركة في ھذه االنتھاكات والكشف علنا عن أي تجمید أو إنھاء للمساعدات العسكریة،
بما یشمل أسباب اتخاذ ھذه اإلجراءات.
تعریف سلطات حكومة إقلیم كردستان بالحاجة لفتح تحقیقات ذات مصداقیة في مزاعم انتھاكات قوانین
الحرب الخطیرة ،من أجل االستمرار في نقل األسلحة وفي التدریب العسكري.
دعوة حكومة إقلیم كردستان إلى اإلبالغ علنا – في موعد غایته  30یونیو/حزیران  – 2017عن التقدم
ال ُمحرز إزاء تحقیق المحاسبة على انتھاكات قوانین الحرب.
ضمان أن تدریب قوات األمن الكردیة یشمل تعلیمات واضحة حول مبادئ قوانین الحرب وكیفیة تطبیقھا ،ال
سیما ما یخص ھدم المنازل.
مراجعة جمیع الوحدات والھیئات التابعة لقوات أمن حكومة إقلیم كردستان التي تتلقى مساعدات عسكریة
وأمنیة فیما یخص انتھاكات حقوق اإلنسان وانتھاكات قوانین الحرب.
إجراء زیارات منتظمة ومشتركة لمواقع تدریب قوات األمن من أجل تقییم فعالیة التدریب ،بما یشمل
التدریب على حقوق اإلنسان.
اإلبالغ علنا عن خرق االتفاقات من قبل قوات أمن حكومة إقلیم كردستان حول االستخدام النھائي
للتحویالت العسكریة.

















على مجلس حقوق اإلنسان أن یمدد والیة التحقیق الخاصة بالمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان فیما یخص
انتھاكات داعش بحیث تشمل االنتھاكات الجسیمة التي ترتكبھا كل األطراف في العراق ،ومنھا قوات
األمن الكردیة.



على المجلس فرض والیة لمقرر خاص یُعنى بالوضع في العراق ،من أجل الرصد والنشر المنتظم للتقاریر
حول حالة حقوق اإلنسان ھناك ،والتوصیة بتدابیر على مسار ضمان المحاسبة.



على منسق األمم المتحدة اإلنساني المعني بالعراق ،و"صندوق تمویل االستقرار التابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي" إضافة السكن لألشخاص النازحین العائدین وضمان رد حقھم إلیھم أو تعویضھم عما
خسروه من ممتلكات.

" "

یستند ھذا التقریر إلى مقابالت مع نحو
مدار

شخصا في محافظات نینوى ودھوك وإربیل والسلیمانیة وكركوك ،على

زیارات میدانیة للمناطق العراقیة التي سیطرت علیھا قوات األمن الكردیة بین سبتمبر/أیلول

 .شملت المقابالت عراقیین عرب نزحوا جراء القتال ضد داعش في العراق .تحدث باحثو ھیومن
ومایو/أیار
رایتس ووتش إلى جمیع من أجریت معھم مقابالت تقریبا وجھا لوجه وباللغة العربیة .تم إجراء مقابلة واحدة بالكردیة
مصحوبة بترجمة .كما زار باحثو ھیومن رایتس ووتش مواقع في محافظات نینوى وإربیل وكركوك حیث یُزعم قیام
قوات كردیة بتدمیر بیوت .كذلك تحدثنا إلى مسؤولین من البشمركة وحكومة إقلیم كردستان أثناء ھذه الزیارات.
أخبرنا جمیع من أجریت معھم المقابالت بالغرض من المقابالت وطبیعتھا الطوعیة ،وكیف سنستخدم المعلومات،
وحصلنا على موافقتھم جمیعا وشرحنا لھم أنھم لن یحصلوا على أي تعویض من أي نوع مقابل مشاركتھم .وللحفاظ على
سالمتھم الشخصیة ،حجبت ھیومن رایتس ووتش أسماء وھویة من أجریت معھم المقابالت ،إال في حالة المسؤولین
الرسمیین ومن وافقوا على ذكر أسمائھم.
تعرب ھیومن رایتس ووتش عن امتنانھا لتعاون سلطات حكومة إقلیم كردستان والمسؤولین األمنیین أثناء الزیارات
للمناطق الخاضعة لسیطرة قوات أمن حكومة إقلیم كردستان ،ال سیما مساعدة مسؤولي األسایش في نینوى والبشمركة
في كركوك .كما نذكر إعطاء الجنرال شیخ جعفر مصطفى من البشمركة من وقته وخبراته بسخاء في إجابته على
.

أسئلتنا في قاعدته في السلیمانیة في دیسمبر/كانون األول

أجرت ھیومن رایتس ووتش تقییما للدمار الالحق بمناطق في زمار وربیعة وأجزاء من ناحیة الشمال في نینوى،
ومناطق تقع إلى غرب وجنوب غرب مدینة كركوك ،باستخدام سلسلة من صور القمر الصناعي عالیة الجودة ،في
تسلسل زمني ،تم تسجیلھا في

بلدة وقریة بین یونیو/حزیران

تاریخا منفصال في

ومارس/آذار

 .في كل الحاالت تم تسجیل صورة القمر الصناعي قبل ثم أثناء ثم بعد التدمیر .استخدمنا صور القمر
الصناعي للتعرف على مناطق التدمیر ،وفي التحلیل الك ّمي لمستویات ومعدالت التدمیر ،وفي تقییم وتأكید شھادات
الشھود ،وفي تقدیر معدل وانتشار وتوقیت الدمار الالحق بالمباني .كما استخدمنا صور القمر الصناعي في تحدید
وسائل التدمیر المحتملة ،وكذلك في التعرف على الضرر الذي تسببت فیه الغارات الجویة وأیة أعمال قصف
بالمدفعیة والھاون وقعت أثناء المعارك بین داعش وقوات البشمركة ،وفي تمییز ھذه األضرار عن أعمال الھدم التي
نُفذت بعد المعارك.

تم تسجیل صور القمر الصناعي المستخدمة في ھذا التقریر في التواریخ التالیة:
 .ینایر/كانون الثاني ،و و فبرایر/شباط،
نوفمبر/تشرین الثاني
سبتمبر/أیلول ،و أكتوبر/تشرین األول ،و و نوفمبر/تشرین الثاني
.
مایو/أیار ،یونیو/حزیران ،یولیو/تموز

أغسطس/آب ،و و سبتمبر/أیلول،
مارس/آذار ،و یونیو/حزیران،
و و مایو/أیار ،أغسطس/آب،
أبریل/نیسان،
مارس/آذار،
مارس/آذار ،و أبریل/نیسان،
ینایر/كانون الثاني ،فبرایر/شباط،
.

صور القمر الصناعي المستخدمة في التقریر تم جمعھا من األقمار الصناعیة التجاریة:

و

في ھذا التقریر تستخدم ھیومن رایتس ووتش مصطلح البشمركة في اإلشارة إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة إقلیم
كردستان واألسایش في اإلشارة إلى قوات الشرطة التابعة لحكومة إقلیم كردستان .مصطلح "القوات الكردیة" یُستخدم
عندما یكون الشھود غیر قادرین على تحدید أنواع القوات أو في إشارة إلى قوات مسلحة أخرى ،مثل "وحدات حمایة
الشعب الكردیة السوریة" ،والجماعات المسلحة األیزیدیة والمدنیین األكراد المسلحین.
عرضت ھیومن رایتس ووتش على حكومة إقلیم كردستان نتائج البحث في ینایر/كانون الثاني
أكتوبر/تشرین األول

وفي مارس/آذار

مرة ،بما یشمل تقریرا تفصیلیا بتاریخ
یونیو/حزیران

وفي سبتمبر/أیلول

مارس/آذار

وفي

 .ردت حكومة إقلیم كردستان في كل

 ،وتعریف بنتائج بعثاتھا لتقصي الحقائق في

(نشیر بـ "رد حكومة إقلیم كردستان" إلى رد

یونیو/حزیران ،ما لم نذكر خالف ذلك) .في

قابلت ھیومن رایتس ووتش الرئیس بارزاني ،ووزیر الخارجیة فالح مصطفى ،ووزیر الداخلیة
یولیو/تموز
والقائم بأعمال وزیر البشمركة كریم سنجار ،لمناقشة نتائج البحث .تم ذكر األجزاء ذات الصلة من ردود حكومة إقلیم
كردستان في ھذا التقریر .تحافظ ھیومن رایتس ووتش على الحوار مع حكومة إقلیم كردستان من أجل تقییم الحقائق
المعروضة في ھذا التقریر وأي تعویض أو انتصاف یسفر عنه .سبق أن نشرت ھیومن رایتس ووتش بعض النتائج
الخاصة بزیارات میدانیة في سبتمبر/أیلول
في

أبریل/نیسان

" "

.

في

فبرایر/شباط

 ،ونتائج زیارة ینایر/كانون الثاني

تمتع كردستان العراق باستقرار نسبي حتى وقت قریب ،وشھد نموا اقتصادیا قویا في أعقاب الغزو بقیادة الوالیات
 ،وقد نال حكما ذاتیا سیاسیا للمنطقة تم االعتراف به في دستور العراق الصادر عام
المتحدة للعراق عام
 .إلقلیم كردستان العراق برلمان إقلیمي مقره العاصمة إربیل .الحدود الداخلیة لإلقلیم ھي الخط األخضر المطابق
للحدود كما ُرسمت بین الحكومة العراقیة والقوات الكردیة في

 ،بما یشمل محافظة دھوك ،وجزء كبیر من

اتسعت دائرة النفوذ الكردیة
محافظتي إربیل والسلیمانیة ،وأجزاء صغیرة من محافظتي نینوى ودیالى .منذ عام
لتشمل سھل نینوى وسنجار بمحافظة نینوى ،ومخمور بمحافظة إربیل ،ومدینة كركوك بمحافظة كركوك ،وطوز
خورماتو في محافظة صالح الدین ،وخانقین وجلوالء في محافظة دیالى .ھذه المناطق یقطنھا العدید من األكراد وأقلیات
عرقیة ودینیة أخرى مثل اإلیزیدیین والمسیحیین والشبك والكاكائیین ،فضال عن العراقیین العرب.
سیطرت قوات الدولة اإلسالمیة (المعروفة أیضا بمسمى داعش) على
في األسبوع الثاني من یونیو/حزیران
الموصل في نینوى وتقدمت إلى صالح الدین وكركوك .أخفقت قوات الجیش العراقي الحكومیة في المنطقة في المقاومة
وتقھقرت سریعا ،لكن البشمركة – القوات المسلحة لحكومة إقلیم كردستان – تقدمت من الجبھة وأمنت المناطق المحیطة
أخرج داعش قوات البشمركة من سنجار وسھل نینوى وحتى
بمدینة كركوك ومناطق أخرى .في أغسطس/آب
بحیرة الموصل .بعد صدّ القوات الكردیة لھجوم من داعش على إربیل لم یدم طویال ،حافظت على خط للجبھة على
امتداد نھر زاب الكبیر وحتى قویر ،ومخمور في محافظة إربیل ،وحتى مدینة كركوك ،على امتداد السلسلة الجبلیة
الممتدة من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي.
استعاد البشمركة أغلب مناطق سھل نینوى ،وھي منطقة تمتد من جبل سنجار إلى شمال بحیرة الموصل.

بنھایة

استعاد البشمركة سنجار في نوفمبر/تشرین الثاني

ومضوا جنوبا وغربا من كركوك على امتداد عدة نقاط في عام

 .في محافظة دیالى استعادت قوات البشمركة في أواخر نوفمبر/تشرین الثاني
تواجدھا ھناك الذي دام أشھر.

 .فیما یخص النمو االقتصادي انظر على سبیل المثال:

دستور العراق،

 ،مادة

تم االطالع في

ابریل/نیسان

)

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

).

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

).

جلوالء من داعش ،لتنھي

بحلول أواخر  2015كانت القوات الكردیة قد استعادت من داعش أغلب األراضي التي وإن كانت رسمیا خارج
إقلیم كردستان العراق ،فقد كانت ضمن دائرة النفوذ الكردیة منذ عام  2003مع تواحد قوات البشمركة فیھا .في
 24مارس/آذار  2014بدأت وحدات الجیش العراقي التي انتقلت إلى مخمور بالتنسیق مع قوات البشمركة ،في
استعادة الموصل.

قامت اإلدارة التي قادتھا الوالیات المتحدة – "سلطة االئتالف المؤقتة" – بتشكیل "ھیئة دعاوى الملكیة"

بعد عام

التي كان علیھا في موعد غایته

تسویة منازعات الملكیة الناتجة عن تعریب صدام

دیسمبر/كانون األول

حسین لمناطق في العراق والناتجة عن سیاسات أخرى .المادة

من دستور

أعطت حكومة العراق والیة:

من أجل رفع الظلم الذي سبّبته ممارسات النظام السابق والمتمثّلة في تغییر الوضع السكاني
لمناطق معیّنة من ضمنھا كركوك ،من خالل ترحیل ونفي األفراد من أماكن سكنھم ،ومن خالل
الھجرة القسریة من داخل المنطقة وخارجھا ،وتوطین األفراد الغرباء عن المنطقة ،وحرمان
السكان من العمل ،ومن خالل تصحیح القومیة.
تشمل ھذه الممارسات حملة األنفال التي أدت لإلبادة الجماعیة ضد أكراد العراق من
عن مقتل أكثر من
في عام

ألف شخص وسوت باألرض مناطق تقع إلى جنوب وشرق مدینة كركوك.

استبدلت حكومة العراق ھیئة دعاوى الملكیة بـ "الھیئة العراقیة لحل نزاعات الملكیة العقاریة" ،التي

احتفظت بوالیة ھیئة دعاوى الملكیة مع إدخال بعض التغییرات .بحلول سبتمبر/أیلول
سلطة التحالف الموقتة" ،قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة للعام
(تم االطالع في

إلى

 ،وقد أسفرت

یونیو/حزیران

) ،المادة

"،

مارس/آذار

،

فصلت الھیئة في نحو
/

.

قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة،
(تم االطالع في

یونیو/حزیران

كما ورد في تقریر یعود لعام

) المادة

.

صادر عن "معھد السالم األمریكي":

كذلك تورطت الحكومة البعثیة في سیاسات متعمدة وممنھجة لضمان السیطرة على ما یوصف اآلن باألراضي المتنازع علیھا ،عن طریق طرد مئات اآلالف من األكراد
واألقلیات األخرى ،وتدمیر مئات القرى الكردیة  ،ومصادرة أراض كردیة وتركمانیة وتوزیعھا على مستأجرین زراعیین بعقود من المزارعین العرب الشیعة باألساس ،من
جنوب العراق ،و"التصحیح القومي" الجبري لألقلیات العرقیة غیر العربیة بحیث تصف نفسھا بأنھا عربیة ،ومنع غیر العرب من تبوء مناصب في شركة نفط شمال العراق
وال شركات األخرى المملوكة للدولة وإعادة ترسیم الحدود اإلداریة في شمال العراق بما یضمن تقلیص تجمعات األقلیات العرقیة في الوحدات اإلداریة المختلفة.
ورد في:

تم االطالع في

ابریل/نیسان

" "

)

ألف قضیة من مجمل قضایا بلغ عددھا

ألف قضیة ،لكن التغییرات في إجراءات الھیئة الجدیدة اقتضت مراجعة

نحو

آالف من ھذه القضایا ،وكانت معدالت التنفیذ في القضایا الباقیة ضعیفة ،فیما یخص رد الحق والتعویض .بحلول

عام

تبین إخفاق اآللیة في توفیر االنتصاف ،وزادت التوترات كثیرا فیما یخص الملكیة والتوزیع السكاني في

كركوك ودیالى ونینوى .بحلول عام

كان التزام كبار المسؤولین في بغداد بتنفیذ قرارات إعادة األمالك قد ضعف

وإرسال األكراد القوات
كثیرا .مع سیطرة داعش بالقوة على بعض المناطق المتنازع علیھا في یونیو/حزیران
المسلحة لتأمین كركوك ،كانت فرص رد انتھاكات الماضي بالسبل القانونیة قد بھتت وانحسرت تماما .في دیسمبر/كانون
األول

اتفقت بغداد وإربیل بشكل غیر رسمي على التشارك في األرباح في اتفاق یبدو أنه لم یعالج مسألة تسویة

النزاع على الممتلكات عن طریق التحكیم أو آلیة للتصدي لمطالبات تقریر المصیر.

منذ عام

قام مسؤولون باألحزاب الكردیة الكبرى" ،الحزب الدیمقراطي الكردستاني"

الذي یتبعه

) الذي یتبعه جالل طالباني وھو رئیس سابق للعراق ،بفتح
الرئیس برزاني و"االتحاد الوطني الكردستاني" (
مكاتب حزبیة في عدة بلدات في منطقة النفوذ الكردیة جنوبي إقلیم كردستان العراق.
إلى أن السلطات الكردیة استعانت بـ "خطة

توصلت بحوث ھیومن رایتس ووتش في محافظة نینوى عام

ثنائیة :فھي قد عرضت على األقلیات االغراءات ،فیما تضغط علیھا في الوقت نفسه من أجل أن تبقى خاضعة لھا".
األقلیات في سھل نینوى مثل الشبك واإلیزیدیین والكلدانیین األشوریین "كانت ضحیة للسلطات الكردستانیة وأسالیبھا
الخشنة ،ومنھا االعتقاالت التعسفیة وأعمال االحتجاز والتھدید ألي شخص یقاوم الخطط التوسعیة الكردستانیة" .في

ص تم االطالع في
مجموعة األزمة الدولیة" ،العراق واألكراد :اضطراب على خط التماس" ،تقریر رقم

،

یولیو/تموز

ابریل/نیسان

،
لصفحات- :

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

)

مجموعات األزمات الدولیة" ،العراق واألكراد :مواجھة مخاوف االنسحاب" ،تقریر رقم
ص

تم االطالع في

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

،

مارس/آذار

،

)

ابریل/نیسان

ھیومن رایتس ووتش" ،العراق :على أرضیة ھشة – العنف ضد األقلیات في المناطق المتنازع علیھا في محافظة نینوى" ،نوفمبر/تشرین الثاني
،ص .
السابق ،ص

،

یونیو/حزیران

قال ھادي الحلبجي القائد في البشمركة عن المناطق المحیطة بالخازر في محافظة نینوى

التي تمت السیطرة علیھا قبل أسبوعین" :ھذه المناطق اآلن كردیة .لن نعیدھا لجیش العراق أو ألي أحد".
قالت "مجموعة األزمات الدولیة" ،وھي منظمة معنیة بتسویة النزاعات ،في مایو/أیار

:

یتبع الحزب الدیمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني استراتیجیات متشابھة وإن كانت
غیر منسقة ،ھدفھا فرض السیطرة على مناطق نفوذ كل منھما .الحزب الدیمقراطي الكردستاني في
سھل نینوى والمعابر للمناطق المأھولة باألكراد في سوریا ،واالتحاد الوطني الكردستاني في
كركوك ودیالى ...تعمل القوات الكردیة على ضمان "تحریر" المناطق المأھولة بالسنة العرب فقط
بعد إبرام اتفاقات مع القیادات المحلیة تكفل سیطرة القوات عن طریق فرض قیادتھا وجعل الرموز
القیادیة المحلیة معتمدة علیھا في الحمایة والخدمات الالزمة لعودة النازحین.
ھناك خریطة منشورة على موقع رئاسة حكومة إقلیم كردستان تظھر مجال النفوذ الكردي – ویشتمل في عدة مناطق
على السیطرة األمنیة والسیاسیة – في األراضي المتنازع علیھا خارج إقلیم كردستان العراق 15.قال رئیس وزراء
" :سوف نقرر حدودنا من واقع ما حررناه
حكومة إقلیم كردستان نیجیرفان بارزاني في مقابلة في یولیو/تموز
على ید قوات البشمركة المقدامة ...وسواء بقینا في العراق أم أصبحنا مستقلین أم صرنا جزءا من اتحاد فیدرالي أو
اتحاد كونفدرالي ،فإن األولویة ستبقى ترسیم حدودنا" .قال فالح مصطفى رئیس إدارة العالقات الخارجیة في
حكومة إقلیم كردستان" :جمیع المناطق التي حررتھا قوات البشمركة ستبقى فیھا قواتنا" .قال سفین دزه یي الناطق
باسم حكومة إقلیم كردستان إن البشمركة "لن تكف عن تقدمھا حتى تتحرر جمیع أراضي كردستان بمنطقة نینوى".

.al(تم االطالع في

)

یونیو/حزیران

مجموعة األزمات الدولیة" ،تسلیح أكراد العراق :محاربة تنظیم الدولة ،واستدراج الصراع" ،تقریر الشرق األوسط رقم  12 ،158مایو/أیار

(تم االطالع في

،
،ص
یونیو/حزیران

)

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

)

تم االطالع في

سبتمبر/أیلول

تم االطالع في
السابق.

سبتمبر/أیلول

" "

،

وقال الجنرال شیخ جعفر مصطفى القائد رفیع المستوى بالبشمركة لـ ھیومن رایتس ووتش في دیسمبر/كانون األول
فیما یخص جنوبي محافظة كركوك:
] كانت جزءا من خطة التعریب.
جمیع القرى التي استعدناھا في داقوق في أغسطس/آب [
ھذه األرض ھي أرض كردیة ولن ندع لھم أبدا فرصة السیطرة على ھذه األرض .لن ندع العرب
یأخذون ھذه األرض ثانیة.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الجنرال شیخ جعفر مصطفى ،دیسمبر/كانون األول

.

تحظر قوانین الحرب تدمیر أو مصادرة ممتلكات الخصم ما لم یكن ھذا من منطلق الضرورة العسكریة الحتمیة،
والتي تعرفھا "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر" بصفتھا "ضرورة اتخاذ تدابیر ال غنى عنھا لتحقیق أھداف الحرب،
وتكون قانونیة بمقتضى قوانین وأعراف الحرب".
عندما یُسمح بالھدم من منطلق الضرورة العسكریة الحتمیة ،فالبد أال یكون الھدم غیر متناسب ،أي ال یكون مفرطا
بالنسبة إلى المیزة العسكریة الملموسة والمباشرة المتحققة منه ،وأن یقتصر على الظروف القائمة في اللحظة ،أي لیس
من منطلق أسباب من الماضي أو إمكانیة االستخدام العسكري في المستقبل .وال یسمح مفھوم الضرورة العسكریة
بالتدمیر الجزئي أو الكلي لمنطقة بأسرھا ،كھدم حي مثال أو قریة ،بغض النظر عن قُرب المنطقة من جبھة القتال.
یجب التحقیق مع المسؤولین عن التدمیر غیر المبرر لألعیان المدنیة من منطلق احتمال ارتكاب جرائم حرب ویجب
أن یخضعوا للمحاسبة.
كانت العدید من القرى والبلدات التي انتزعتھا القوات الكردیة من داعش على مدار العامین الماضیین مسرحا ألعمال
ھدم واسعة ،وبعضھا اآلن تخلو تماما من الحیاة المدنیة .في بعض الحاالت لحق الضرر بالبیوت بعد أن أحكمت قوات
البشمركة سیطرتھا على المنطقة بالكامل.
جمعت ھیومن رایتس ووتش معلومات من
كركوك ،و
في

بلدة وقریة تحمل أمارات الھدم والتدمیر العریض:

قریة في محافظة

في محافظة نینوى ،وواحدة في أبو شیتة في محافظة إربیل .في ھذا التقریر حققت ھیومن رایتس ووتش
بلدة وقریة التي تتوفر عنھا أدلة توحي بتدمیر البیوت بشكل غیر قانوني (

من الـ

نینوى) .من ھذه البلدات والقرى الـ

زرنا

في كركوك و في

بلدة وقریة علیھا أمارات التعرض لقدر كبیر من التدمیر ( في كركوك

و في نینوى) .كما تحدثنا إلى سكان وشھود على التدمیر والھدم في

قرى وبلدات إضافیة (جمیعھا في محافظة

قریة وبلدة األخرى ،تُظھر صور القمر
كركوك) .كانت من المواقع الـ خالیة من السكان .بالنسبة إلى الـ
الصناعي دمارا واسعا لحق بھا یظھر أن سببه استخدام النیران والمعدات الثقیلة والمتفجرات شدیدة االنفجار ،وال یبدو
نسق الھدم متفقا مع كونه بسبب غارات جویة وقصف مدفعي ثقیل قبل انسحاب داعش من ھذه المواقع ،لكن عدم توفر
شھادات الشھود ال یسمح بالوصول إلى نتائج قاطعة حول كیف تم التدمیر ومن المسؤول عنه في ھذه المواقع.

تم االطالع في

سبتمبر/أیلول

(.

زارت ھیومن رایتس ووتش إدریس الھندیة القدیمة ،وإدریس خزعل وإدریس خباز ومكتب خالد والبومحمد وتل ربیع ودلس وقره تبه وقوشقایة في محافظة كركوك،
وزارت برزان وبردیة وحمد أغا وشیخان في محافظة نینوى.
قابلت ھیومن رای تس ووتش سكانا وشھودا على الدمار والھدم في المرة والشاھد والیرموك ونھروان وأبو كعبة وسعد وخالد ووھبة ،وھي جمیعا من قرى محافظة كركوك،
ولم نتمكن من الذھاب لھذه القرى العتبارات أمنیة.
مكتب خالد ،البومحمد ،تل ربیع ،دلس ،برزان ،حمد أغا (الحي العربي) وشیخان ،كانت خاویة من السكان.

" "

توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن أسباب التدمیر للبنایات متباینة .فجّر داعش بعض المنازل ،وكانت عادة بیوت
لمسؤولین باألمن العراقي ،بحسب السكان في

قرى وبلدات .كما تسببت غارات التحالف بقیادة الوالیات المتحدة في

تدمیر بنایات ،على حد قول سكان من قرى وكما كشفت صور القمر الصناعي .في قریة واحدة على األقل ،ھي كبیبة
في محافظة كركوك ،كان الدمار الالحق بالقریة من الغارات الجویة كبیرا ولم ندرجھا ضمن الـ

قریة وبلدة التي

وجدنا أدلة على أعمال ھدم غیر قانوني فیھا إثر سیطرة حكومة إقلیم كردستان علیھا.
تقریبا التي قیمتھا أو زارتھا ھیومن رایتس ووتش إما كانت قد سوت باألرض بشكل
جمیع القرى والبلدات الـ
كلي أو جزئي ،ما أسفر عن تدمیر آالف المنازل الخاصة بمدنیین ،وكذلك بنایات إداریة وتجاریة .توصلت ھیومن
سجلت قبل وبعد تواریخ قال السكان
رایتس ووتش إلى توقیت الھدم عن طریق مقارنة عدة صور بالقمر الصناعي ُ
إنھا تواریخ استعادة قوات البشمركة للسیطرة على المناطق المعنیة من داعش .في عدة مواقع ،وقع ھدم البنایات على
مدار فترة أسابیع وربما شھور ،من بعد سیطرة البشمركة علیھا .توصلت ھیومن رایتس ووتش ألن ھدم المباني في
عدة مواقع تم في البدایة عن طریق إشعال النار عموما في البنایات األصغر المكونة من طابق واحد ،ثم ھدم البنایات
األكبر متعددة الطوابق بمعدات ثقیلة ومتفجرات شدیدة االنفجار.
قال ضباط بالبشمركة في أحد المواقع – داقوق – لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم فجّروا عدة بنایات فخخھا داعش
بمتفجرات من أجل حمایة أنفسھم من انفجار قنابل مخبّأة بھا بشكل عارض .في قرى ،لم یكن ممكنا أن یزرع
داعش قنابل مرتجلة یدویة الصنع ألنه لم یسیطر على القرى في المقام األول .وفي حالتین أخریین سیطر داعش على
القریة ألقل من یومین .وقال السكان إن داعش لم یزرع أجھزة متفجرة مرتجلة في تلك المدة وأنھم رأوا عناصر
البشمركة یدمرون البنایات بالجرافات.
قال الجنرال شیخ جعفر مصطفى – وھو قیادي في البشمركة بمنطقة كركوك – لـ ھیومن رایتس ووتش إن
بالمائة من الخسائر في صفوف رجاله كانت بسبب أجھزة متفجرة بدائیة الصنع زرعھا داعش .قال إن رجاله تمكنوا
من تفكیك بعض األجھزة المتفجرة البدائیة وأن البشمركة "دمروا منازل بالـ "تي إن تي" ،ال سیما في الحاالت التي
رأینا فیھا أن داعش قد یستخدم القریة مرة أخرى" .قال الكولونیل إبراھیم ،وھو ضابط بشمركة على جبھة داقوق:
"أحیانا ما نفجر المتفجرات التي نجدھا عن بُعد لنحمي أنفسنا".

 ،ومع أحد سكان برزان ،بردیة،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان المرة ،كركوك ،دیسمبر/كانون األول
.
 ،ومع أحد سكان الوحدة ،عمر بن الخطاب ،دیسمبر/كانون األول
بردیة ،بردیة ،أغسطس/آب

أغسطس/آب

 ،ومع صاحب متجر من

موقعا متمایزا النفجارات في كبیبة من فحص
أدت الغارات الجویة إلى أضرار جسیمة في كبیبة ،على حد قول أحد سكان القریة .توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى
 ،ویتفق نسق التدمیر مع كونه باستخدام ذخائر ثقیلة ملقاة جوا .مقابلة ھیومن رایتس
صور القمر الصناعي المسجلة في سبتمبر/أیلول و أكتوبر/تشرین األول
 .ذكر آخرون إن غارات جویة وقعت على برزان والوحدة وسعد وخالد والمرة ،مقابالت ھیومن
ووتش مع أحد سكان قریة كبیبة ،كركوك ،دیسمبر/كانون األول
 ،ومع أحد
 ،ومع سكان قرى الوحدة وسعد وخالد في عمر بن الخطاب ،دیسمبر/كانون األول
رایتس ووتش مع سكان قرى برزان والبردیة ،أغسطس/آب
.
سكان قریة المرة ،في كركوك ،دیسمبر/كانون األول
القرى األربع ھي :إدریس خزعل ،إدریس خباز ،إدریس الھندیة القدیمة ،المرة.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الجنرال شیخ جعفر مصطفى ،قائد الفرقة

 ،السلیمانیة ،دیسمبر/كانون األول

السابق.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الكولونیل إبراھیم ،البشمركة ،ثكنات داقوق،

دیسمبر/كانون األول

.

.

وصف الكولونیل إبراھیم نشاط رجاله حول قریة البومحمد ،وتل ربیع ودلس غربي داقوق ،التي استعادتھا البشمركة
في

أغسطس/آب

:

لحق بفریق نزع األلغام أیضا خسائر كبیرة .األجھزة المتفجرة البدائیة معقدة للغایة .على سبیل
المثال ،وجدنا سیخین معدنیین للكباب على األرض ،بینھما مسافة قصیرة .عندما یحدث اھتزاز
ویتالمس السیخان ینفجر اللغم .ھناك طریقة أخرى ،ھي سلكان عاریان على وجه األرض
وأطراف كل منھما متقاربة داخل أنبوب بالستیكي ،لكن ال یتالمسان .عندما تطأ على األنبوب أو
تمر بالسیارة فوقه ،تتالمس األسالك وینفجر اللغم .ھناك أجھزة متفجرة مرتجلة أخرى وجدناھا
تنفجر بتنشیط سلك رفیع للغایة ال یكاد یُرى لدى الباب .عندما تفتح الباب یحدث االنفجار .أحیانا ما
ینفجر البیت بأكمله ،لكن في األغلب تنفجر حجرة واحدة .ھناك أجھزة أخرى تنفجر عن بُعد
باستخدام ھواتف خلویة .قام عناصر داعش بإحداث شقوق في أعمدة الكھرباء ،ثم وضعوا في
التجویف داخلھا متفجرات من األمونیوم .بسبب ضیق المساحة داخل األنبوب المعدني والحشو
الكثیف بالمتفجرات یكون الدمار واسعا عند االنفجار.
قال العمید أراز عبد القادر عبد الرحمن قائد البشمركة في منطقة داقوق لـ ھیومن رایتس ووتش إنه نظرا لتفخیخ
داعش للكثیر من البیوت" :نقصف القرى قبل أن ندخلھا لنشعل فتیل األجھزة المتفجرة البدائیة".
األجھزة التي تنفجر بفعل مالمسة البشر لھا تندرج ضمن تعریف األلغام المضادة لألفراد ،التي تحظرھا "اتفاقیة حظر
 .ولكي یكون تدمیر األعیان المدنیة قانونیا ،على قوات حكومة إقلیم كردستان أن یكون لدیھا ضرورة
األلغام" لسنة
عسكریة حتمیة للتدمیر .یعني مطلب الضرورة العسكریة الحتمیة عدم وجود بدائل أقل تدمیرا لتحقیق الھدف ،وأن یكون
للعملیة العسكریة صلة ملموسة بالقتال الدائر أو المتوقع .من غیر القانوني تدمیر األعیان المدنیة دون وجود أدلة محددة
على أن ھذا التدمیر یستھدف أعیانا جاري استخدامھا عسكریا أو ھي على وشك استخدامھا عسكریا.
تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى مسؤولین من ھیئات نزع األلغام لدیھم خبرة في العمل في المنطقة الشمالیة
بالعراق .اتفقوا جمیعا على أن في أغلب الحاالت یكون من األفضل تطویق المناطق المفخخة باأللغام ،ویشمل ھذا
قرى بأكملھا إذا لزم األمر ،ومحاولة تفكیك األلغام بحذر في وقت الحق ألن المتفجرات غیر القابلة للسیطرة علیھا
التي تتناثر جراء االنفجار ،في الركام ،تجعل المنطقة غیر آمنة ویصعب تطھیرھا للغایة الحقا.
ال تعرف ھیومن رایتس ووتش – وال تزعم حكومة إقلیم كردستان – بأنه كان على قوات البشمركة التحصن في
مواقع عسكریة داخل تلك القرى (كما فعلت في قویر وأبو شیتة في محافظة إربیل ،التي وقع بھا أیضا بعض أعمال
ھدم) .تدمیر القرى بعد أسابیع وشھور من سیطرة البشمركة علیھا من داعش یشیر ألن األلغام والمفخخات في القرى

السابق.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع العمید أراز عبد القادر عبد الرحمن ،الضابط القائد لمنطقة داقوق ،قاعدة داقوق،
محادثات ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع خبراء تفكیك ألغام طلبوا عدم ذكر أسمائھم .توفي في
تابع لـ "المؤسسة السویسریة لنزع األلغام" (ماین أكشن) ،جراء انفجار جھاز متفجر بدائي .انظر:

(تم االطالع في  3یونیو/حزیران

" "

).

مایو/أیار

دیسمبر/كانون األول

.

غربي داقوق عضو استرالي في فریق نزع ألغام

لم تمثل عائقا عسكریا وأن نزعھا لم یكن ضرورة قائمة .كما أن تدمیر بنایات وقرى بأكملھا من أجل الوقایة من
خسائر في صفوف فرق نزع األلغام ال یستوفي المطلب القائل بضرورة تحقیق التدمیر لمیزة عسكریة أكیدة وقت
التدمیر .كان بإمكان البشمركة تطویق ھذه المناطق لحمایة أرواح قواتھا وأرواح فرق نزع األلغام.
في رد حكومة إقلیم كردستان بتاریخ

مارس/آذار

على ھیومن رایتس ووتش كتبت أن غارات التحالف

والقتال بین البشمركة وداعش ھو المسؤول عن بعض الدمار الالحق بالبنایات (انظر أدناه لمزید من التفاصیل) .في
أبریل/نیسان

إبان صدور تقاریر عن ھیومن رایتس ووتش والعفو الدولیة بانتھاكات البشمركة ،شكلت حكومة

إقلیم كردستان لجنة إلجراء زیارات میدانیة والتحقیق في مزاعم التدمیر غیر القانوني .في ھذا الصدد نشیر إلى
النتائج ذات الصلة التي توصلت إلیھا بعثة تقصي حقائق حكومة إقلیم كردستان التي أرسلتھا حكومة اإلقلیم إلى ھیومن
رایتس ووتش بتاریخ
مایو/أیار

یونیو/حزیران

 .قال د .دیندار زیباري رئیس اللجنة لـ ھیومن رایتس ووتش في

إن الحكومة قد تفكر في تعویض من د ّمرت قوات البشمركة منازلھم بشكل متعسف .في

قال فؤاد حسین مدیر مكتب رئیس إقلیم كردستان مسعود بارزاني لـ ھیومن رایتس ووتش إن
مایو/أیار
الحكومة اإلقلیمیة لیست لدیھا سیاسة تخص تدمیر البنایات أو التمییز ضد العرب لكن ھناك "أخطاء فردیة" ربما
لمناقشة االنتھاكات المزعومة من قبل
یولیو/تموز
وقعت .في اجتماع مع ھیومن رایتس ووتش في
قوات حكومة إقلیم كردستان ،قال الرئیس بارزاني" :الیوم تخالف داعش كل القواعد .جرائمھم كبیرة لدرجة أن بعض
ناسنا تجاوزوا التعلیمات المقدمة لھم".

تشیر شھادات الشھود وصور القمر الصناعي وزیارات میدانیة إلى التدمیر غیر القانوني لممتلكات في
محافظة كركوك استعادت قوات البشمركة السیطرة علیھا في تواریخ عدة في عام

قریة في

 ،إضافة إلى موقع واحد شھد

 .اخترنا التحقیق في ھذه المواقع بناء على المؤشرات المبدئیة الخاصة بالتدمیر ونظرا لتنوع
تدمیرا في عام
وتباین مواقعھا .یظھر من الشھادات الثانویة التي جمعتھا ھیومن رایتس ووتش وصور القمر الصناعي التي راجعتھا
أن ھناك احتمال قائم بتعرض قرى إضافیة للتدمیر بمحافظة كركوك أثناء الفترة المذكورة ،فصور األقمار الصناعیة
قریة مدمرة بشكل جزئي أو كلّي في محافظة كركوك.
وحدھا تُظھر أكثر من
أقرت لجنة تقصي حقائق حكومة إقلیم كردستان بھدم بنایات في محافظة كركوك ،لكن ذكرت أنه "لم یتم تدمیر
ممتلكات عمدا والممتلكات التي دُمرت كان سبب تدمیرھا الوحید ھو تبعات الحرب المؤسفة" مثل غارات التحالف

"كردستان العراق – تھجیر وتطویق واعتقال العرب" ،بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش
وانظر العفو الدولیة:

تم االطالع في

:

فبرایر/شباط

یونیو/حزیران

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع د .دیندار زیباري ،رئیس لجنة التحقیق في ادعاءات ھیومن رایتس ووتش والعفو الدولیة ،إربیل،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فؤاد حسین ،مدیر مكتب رئیس الحكومة اإلقلیمیة مسعود بارزاني ،إربیل،

مایو/أیار

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رئیس حكومة إقلیم كردستان مسعود بارزاني ،ساري بلیند ،إقلیم كردستان العراق،

مایو/أیار

.
یولیو/تموز

.

.

الجویة وزرع داعش ألجھزة متفجرة بدائیة في البیوت والقصف المدفعي والصاروخي وقصف الھاون .كما كتبت
اللجنة أن "ھناك سبب بارز آخر لتھدم الممتلكات وھو تواجد میلیشیات ال تتبع حكومة إقلیم كردستان وعناصر مدنیة
عدوانیة قامت في بعض الحاالت بتدمیر عدد من الممتلكات في قریة أو منطقة".

قره تبه

استمرت أعمال ھدم البنایات على ید قوات األمن باستخدام الجرافات في قریة واحدة على األقل حتى مایو/أیار
في قره تبه وھي قریة بھا نحو

من السكان العرب – على مسافة

مجموعات من البشمركة واألسایش وشرطة كركوك بالتوافد صباح
مسؤولي األمن لـ

.

كیلومترا غربي مدینة كركوك – قامت

مایو/أیار

 .كان ھذا بعد یوم من اعتقال

من سكان القریة لالشتباه في تورطھم في انفجارات وقعت في الیوم السابق عند آبار نفط وغاز

قریبة تتبع منطقة خباز.
قال سكان القریة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم رأوا مسؤول أمن یجول بالقریة ویكتب عالمة "×" حمراء على نحو
بیتا ،وفیما بعد عرفوا أنه تم وضع ھذه العالمة علیھا لھدمھا .قال سكان من قریة قره تبه لـ ھیومن رایتس
ووتش إن قوات األمن جمعتھم في حقل مجاور للقریة في الیوم السابق ،فیما قام مخبر ملثم باإلشارة إلى بعض رجال
القریة فقامت قوات األمن باعتقالھم .بعد ھذا أمرت قوات األمن السكان بالعودة إلى بیوتھم ،ومن داخل البیوت راحوا
یشاھدون عملیة وضع العالمات على البیوت في ساعة الحقة من الیوم نفسه.
بحسب السكان ،فإن سائقین في ثیاب عسكریة مضوا بأربع جرافات إلى مناطق مختلفة من القریة وبدأوا في تدمیر
المنازل التي علیھا عالمات "×" .إجماال ،دمروا

بیتا:

بیتا من الخرسانة و

بیتا من الطوب اللین ،على حد

بیتا مھدوما .كان ظاھرا على بقایا عدة
قول السكان .في جولة قصیرة بالقریة رصدت ھیومن رایتس ووتش
جدران منتصبة عالمة "×" حمراء .كما رصد الباحثون آثار عجالت كبیرة متعامدة على البیوت ال ُمھدمة ورصدوا
دمارا لحق بأركان بیتین على امتداد درب ضیق قال السكان إن الجرافة لم تتمكن من العبور فیه .لم تكن البیوت

تم االطالع في

مایو/أیار

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نحو

من سكان القریة،

مایو/أیار

.

السابق.
من سكان القریة ،تخص البیوت ال ُمدمرة كل من :جالل نوري خالف ،و بیوت في المنطقة الشمالیة من قره تبه تخص أقاربه .في المنطقة
بناء على شھادات نحو
الغربیة من القریة تعود البیوت لماجد محمد جدوع ،وعدنان محمد جدوع ،وعمر جدوع .في الجزء الجنوبي الغربي تخص البیوت محمد خالف جدوع وشقیقه جاسم محمد
 ،على حد قول سكان القریة .كما دمرت قوات أمن كردستان بیوت خالد محمد جدوع ،وھو معتقل سابق ،وبیت
خالف .جمیع ھؤالء الرجال انضموا إلى داعش في أواسط
حارث عمر جدوع الذي قال أقارب له إنه ظل رھن احتجاز األسایش في إربیل .تم وضع عالمة على بیت حسین خالف جدوع لھدمه ،لكن لم تتمكن الجرافة من المرور بالدرب

" "

المھدمة تخص أولئك الذین تم اعتقالھم قبل یوم لالشتباه في تفجیر بئري النفط القریبین ،على حد قول سكان القریة،
إنما تخص سكانا قال أقارب وجیران لھم إنھم انضموا إلى داعش قبل فترة طویلة.

الضیق الذي یقع فیه ،على حد قول امرأة من القریة .وقت زیارة ھیومن رایتس ووتش كانت تظھر على األرض آثار عجالت كبیرة وضرر بسیط لحق بجوانب البیوت في ھذا
الدرب الضیق ،ما أعطى المصداقیة لشھادة المرأة .ولدى المدخل الجنوبي للقریة ،قرب قاعدة البشمركة ،تم ھدم بیتي شھاب أحمد جاسم وطه صالح جمعة ،وما زاال في القریة.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نحو

من سكان القریة ،قره تبه،

مایو/أیار

.

" "

آبار نفط تحترق ،ظاهرة للعيان من قرية قره تبه ،في

مايو/أيار

.

هيومن رايتس ووتش

قال من السكان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم مكثوا في القریة ورأوا رواند مال محمود ،وھو مسؤول بفرع كركوك
لالتحاد الوطني الكردستاني (واحد من حزبین سیاسیین لھما الریادة في المنطقة) وشاھده وھو یعطي األوامر بالھدم
والتدمیر .قال السكان إن ضباط األمن نادوا على رواند محمود باسمه.
لم یكن ھدم المنازل في قره تبه متصال بالعملیات العسكریة ضد داعش ،ویبدو أنه متسق مع الھجمات على األعیان
المدنیة ،وھو انتھاك خطیر للقانون الدولي اإلنساني.
قال دیندار زیباري – رئیس لجنة الرد على التقاریر الدولیة في إدارة العالقات الخارجیة بحكومة إقلیم كردستان – في
مراسلة في سبتمبر/أیلول
عالمة "×" على

إن

بیتا ألشخاص یُزعم أنھم أعضاء مسلحون في داعش قد ھُدمت ،وتم وضع

بیوت أخرى من قبل مختار القریة وسكان آخرین.

 .رواند مال محمود ،نائب رئیس االتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ،رد على
مایو/أیار
مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع من سكان القریة ،قره تبه،
مكالمات ورسائل سألناه فیھا عما إذا كان قد حضر وشارك في أوامر الھدم وما األسباب األمنیة وراء ھذا؟ فقال إنه ال صلة له بالشؤون األمنیة ،إنما یعمل باإلعالم الخاص
.
بالحزب .رسائل نصیة متبادلة بین ھیومن رایتس ووتش ورواند مال محمود ،یونیو/حزیران

منزل ُمهدّم باستخدام جرافة في قره تبه ،مايو/أيار

هيومن رايتس ووتش

.

قال إن بعض البیوت قد ھُدمت عندما لم تتمكن قوات األمن من نزع فتیل األجھزة المتفجرة البدائیة التي عثرت علیھا
بھا .في رد منفصل ،قال فالح مصطفى بكر – فیما یخص قره تبه – إن "القوات الكردیة ھدمت

منزال تخص

إرھابیین ،أغلبھم ما زالوا نشطین في صفوف الدولة اإلسالمیة".
قال سكان القریة إنھم رأوا مسؤولي األمن یسرقون أكثر من
عراقي (

إلى

إلى

شاة وجوادین وما ثمنه

ملیون دینار

دوالر أمریكي) من الشعیر وعلف الحیوانات من إحدى المزارع .قالت امرأة إنھا

أوان من بیتھا .ورد في مراسلة زیباري
رأت قوات األمن في مایو/أیار تسرق ثالجة وتلفاز ومكیف ھواء وعدة ٍ
قوله "وقعت ھجمات انتقامیة على ھیئة أعمال نھب" ردا على قتل داعش ألربعة من السكان.

دیندار زیباري ،رئیس اللجنة العلیا للرد على التقاریر الدولیة ،حكومة إقلیم كردستان ،خطاب مؤرخ في
فالح مصطفى بكر ،وزیر ورئیس إدارة العالقات الخارجیة بحكومة إقلیم كردستان ،رسالة مؤرخة في

سبتمبر/أیلول
سبتمبر/أیلول

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع مالك الشعیر والعلف ،واثنین من سكان القریة ممن یملكون خرافا ،قره تبه،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع

" "

نساء ،قره تبه،

مایو/أیار

.

مایو/أیار

.
.
.

منازل ُمهدّمة في قره تبه ،ويظهر جزء من عالمة " " على جدران أحدها،

مايو/أيار

هيومن رايتس ووتش

.

قرى إدريس
إلى الجنوب الغربي من قره تبه بثمانیة كیلومترات تقع قرى إدریس خزعل وإدریس خباز وإدریس الھندیة القدیمة.
استولى داعش على إدریس خزعل وإدریس خباز ولیس على إدریس الھندیة
لیلة  -ینایر/كانون الثاني
القدیمة ،بحسب سكان قابلتھم ھیومن رایتس ووتش .قال السكان إنھم لم یروا داعش یفخخ البنایات ھناك .عندما
على القرى ،أمرت السكان المتبقین بالمغادرة .طبقا للشھود،
سیطرت البشمركة مساء ینایر/كانون الثاني
فإن مجموعة قوامھا البشمركة واألسایش وأكراد مدنیین استخدمت جرافات تحت إشراف وحمایة قوات البشمركة في
ھدم بنایات في القرى الثالث جمیعا .قال سكان القرى إنھم شھدوا على بدایة أعمال الھدم والتدمیر من داخل القرى
فیما راحت قوات البشمركة تأمرھم بمغادرة إدریس خزعل وإدریس الھندیة القدیمة ،وشھدوا على أعمال الھدم
والتدمیر من عند حاجزین أمنیین على مسافة أقل من

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نحو

متر من القرى الثالث بعد أیام قلیلة .كان في كل من

من سكان قرى إدریس خزعل وإدریس خباز وإدریس الھندیة القدیمة في قراھم،

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من سكان إدریس خزعل و سكان رصدوا األحداث في إدریس خباز ،ونحو
مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نحو

نوفمبر/تشرین الثاني

.

من السكان في إدریس الھندیة القدیمة.

من سكان قرى إدریس خزعل وإدریس خباز وإدریس الھندیة القدیمة في قراھم،

نوفمبر/تشرین الثاني

.

هيومن رايتس ووتش

منازل مدمرة بالجرافات في إدريس خزعل بعد فبراير/شباط

القرى الثالث ما یتراوح بین  70و 100بیت ،والسكان من العرب السنة .یظھر في صور القمر الصناعي لیومي
 5و 14فبرایر/شباط  – 2015بعد استعادة البشمركة للمنطقة – تدمیر مناطق كبیرة من قرى إدریس خزعل
وإدریس خباز وإدریس الھندیة القدیمة ،ویتفق نسق التدمیر مع كونه باستخدام النیران والمعدات الثقیلة وربما
المتفجرات شدیدة االنفجار.
قال سكان القرى لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم فیما كانوا یھ ّمون بمغادرة إدریس خزعل لیلة ینایر/كانون الثاني ،رأوا
شاحنات تحمل جرافات تدخل إلى القریة ،وكانت وقتھا تحت سیطرة البشمركة ،ورأوا شاحنات أخرى تحمل جرافات
على الطریق المؤدیة إلى القریة .قال سكان آخرون إنھم في فبرایر/شباط كانوا عند حاجز أمني للبشمركة على مرأى

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد المسنین من قریة إدریس خزعل ،كركوك،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع

" "

من سكان القریة ،إدریس خزعل،

نوفمبر/تشرین الثاني

نوفمبر/تشرین الثاني

.

.

من إدریس خزعل ،ومن ھناك رأوا جرافات تھدم بیوتا في القریة .في فبرایر/شباط ذھب المزید من سكان القریة
إلى الحاجز األمني ومن ھناك شاھدوا الھدم.
قال أحد سكان قریة إدریس خزعل لـ ھیومن رایتس ووتش إنه في

رجال

فبرایر/شباط رأى مجموعة من حوالي

مسلحا ،یرتدون زي األكراد ویتكلمون الكردیة ،وھم ینھبون ویحرقون ویھدمون بیوت القریة بجرافة .قال إنه أخبر
الرائد رزجار من البشمركة ،وكان یعرفه شخصیا ،لكن الرائد رزجار قال إنه ال یمكنه منعھم.
زارت ھیومن رایتس ووتش إدریس خزعل في

ورصدت ھدم جمیع المباني تقریبا

نوفمبر/تشرین الثاني

عائلة كانت تعیش ھناك .كانت توجد عالمات على اشتعال حرائق في عدد من البیوت ،ولم یكن
الخاصة بـ
بالبیوت المھدمة أمتعة منزلیة تُذكر قابلة لالستخدام .قال سكان القریة لـ ھیومن رایتس ووتش إن الغارات الجویة
أصابت بیتین ،على طرفي إدریس خزعل ،كما أصابت مركبات تخص داعش .كما سقطت قذائف مدفعیة أطلقتھا
البشمركة في القریة ،لكن لم تتسبب في كل ھذا الدمار ،على حد قولھم.
ساعة – إن داعش استولى
قال أحد سكان قریة إدریس خزعل – وذكر أنه مكث فیھا أثناء احتالل داعش لھا لمدة
على بعض األغراض لكن بشكل عام لم ینھب البنایات أو یھدمھا .قال إن قصف البشمركة أصاب قلة من البیوت،
وھدمت غارة جویة بنایتین واحدة عند كل من مداخل القریة ،وكذلك سیارات تخص مقاتلي داعش.
قال أحد سكان إدریس خزعل إن البشمركة أمروه بالخروج من القریة في
لفترة وجیزة بعد

ینایر/كانون الثاني

وأنه عاد

أیام ،ووقتھا رأى بیوتا مھدمة وأخرى مشتعلة .قال إنه تمكن من العودة بشكل نھائي إبان أمر من

نجم الدین كریم محافظ كركوك بعد

أیام ،ووقتھا كانت القریة قد دُمرت تماما.

إدریس خباز التي تقع على مسافة كیلومتر إلى الشمال تشابه إدریس خزعل ،وإن كان قد بقي بھا عدد أكبر من البیوت
والبنایات القائمة لم تُھدم .قال أحد سكان القریة لـ ھیومن رایتس ووتش إنه رأى – من عند حاجز أمني خارج إدریس
خباز – عدة جرافات تھدم البیوت بعد استعادة البشمركة السیطرة على القریة في

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع

نوفمبر/تشرین الثاني

من سكان القریة ،إدریس خزعل،

ینایر/كانون الثاني.

.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد المسنین من قریة إدریس خزعل ،كان لدى الحاجز األمني المفضي إلى القریة ،كركوك،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد المسنین في قریة إدریس خزعل ،كركوك،

نوفمبر/تشرین الثاني

السابق.
مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

من سكان القریة ،إدریس خزعل،

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان القریة ،إدریس خزعل،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد المسنین في القریة ،كركوك،

.

نوفمبر/تشرین الثاني
نوفمبر/تشرین الثاني

نوفمبر/تشرین الثاني

.
.

.

نوفمبر/تشرین الثاني

.

واحد من منزلين في إدريس خزعل أصابتهما غارة جوية ،ويظهر السقف مهدّما.

أعمال الهدم والتدمير في إدريس خباز.

" "

هيومن رايتس ووت

هيومن رايتس ووتش

منزل ُمهدّم في إدريس الهندية القديمة.

تدمير بجرافات في إدريس الهندية القديمة.

هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش

في إدریس الھندیة القدیمة ،على مسافة كیلومترین تقریبا إلى الجنوب الشرقي من إدریس خزعل ،قال السكان لـ ھیومن
رایتس ووتش إنه رغم عدم دخول داعش قریتھم إطالقا ،فقد قامت البشمركة واألسایش بالتعاون مع مدنیین أكراد
مسلحین ،بتدمیر الكثیر من بنایات القریة بعد أن أمروھم بالمغادرة یوم ینایر/كانون الثاني .قال أحد سكان القریة إنه
عندما حاول منع رجل مسلح في زي عسكري – وكان یتكلم الكردیة – من ھدم متجره بالجرافة ،ھدده الرجل بسالحه
ومضى في الھدم .قال أحد السكان إن الرجال المسلحین كانوا یرتدون ثیابا مدنیة فضال عن زي البشمركة وزي األسایش
الذي ارتداه البعض ،لكنھم كانوا یكلمون أھل القریة الذین كانوا في طریقھم للمغادرة بالعربیة أیضا
قال أحد السكان إنه رأى جرافة صفراء تدخل القریة تحت إشراف البشمركة .قال إن حوالي

بیتا من بین البیوت

الستین في القریة قد ھُدمت.
قالت إن في قرى إدریس الثالث "لم
في رد حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش في مارس/آذار
تتمكن داعش من زرع أجھزة متفجرة بدائیة بالمنطقة إذ شنت قوات البشمركة فورا ھجوما مضادا لتحریر ھذه
ذكرت حكومة إقلیم كردستان إن "شیخا [من إدریس الھندیة القدیمة] أكد
المناطق" .لكن في رد یونیو/حزیران
أن السبب الوحید لمعدل الدمار الكبیر في قریته كان األجھزة المتفجرة البدائیة التي زرعھا داعش ،وتبادل إطالق
النار أثناء القتال بین داعش والبشمركة" .فیما یخص إدریس خزعل ،قالت حكومة إقلیم كردستان إن "قائد القبیلة
العربیة المحلیة" زعم أن غارات التحالف واألجھزة المتفجرة البدائیة "انفجرت حتما أثناء عملیة التطھیر التي قام بھا
فریق المھندسین" ما أدى لتدمیر ثالثة أرباع البنایات الـ

ال ُمدمرة .لم تذكر حكومة إقلیم كردستان البیوت الـ

المدمرة الباقیة أو قالت لماذا كان تفجیر األجھزة المتفجرة البدائیة "حتمیا" .بالنسبة إلدریس خباز ،بحسب رد
حكومة إقلیم كردستان ،فالسبب في التدمیر "كان ھو نفس سبب التدمیر في إدریس خزعل".
تتعارض مع شھادات سكان القرى لـ
ھذه المعلومات الواردة في رد حكومة إقلیم كردستان في یونیو/حزیران
ھیومن رایتس ووتش حول قصر مدة سیطرة داعش على القرى ،وزعمھم بعدم رؤیة عناصر داعش یزرعون أجھزة
متفجرة بدائیة ،وكذلك الشھادات المتسقة بأن داعش لم یصل إلى إدریس الھندیة القدیمة مطلقا .یوجد نھر صغیر بین
إدریس خزعل وإدریس الھندیة القدیمة ھو بمثابة الحد النھائي لتقدم داعش شرقا في تلك المنطقة .أغلب الدمار في
إدریس خزعل وقع بین ما بعد استعادة البشمركة السیطرة على القریة لیلة

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نحو

من سكان القریة ،إدریس الھندیة القدیمة،

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان القریة ،إدریس الھندیة القدیمة،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد السكان ،إدریس الھندیة القدیمة،

نوفمبر/تشرین الثاني

نوفمبر/تشرین الثاني

نوفمبر/تشرین الثاني

لیس لدى ھیومن رایتس ووتش أیة معلومات لتأكید الزعم بأن داعش فخخ

ینایر/كانون الثاني – فبرایر/شباط

.

.
.

بیتا ،لكن لدیھا معلومات بأن الغارات الجویة أصابت بنایتین فقط في إدریس خزعل.

ھناك مصادر خارجیة أیضا تؤكد قصر مدة غارة داعش التي استھدفت حقول خباز النفطیة ،على مسافة قصیرة من إدریس خزعل وإدریس خباز :انظر –

تم االطالع في

ابریل/نیسان

" "

و فبرایر/شباط ،ما یستدعي التساؤل حول الزعم بأن فرق تطھیر األلغام قد قررت سریعا حتمیة تفجیر األجھزة
المتفجرة البدائیة التي زرعتھا داعش.
كذلك دُمرت قریة ملتقى – التي تقع على امتداد قناة الماء ،على مسافة كیلومترین جنوب غربي إدریس خزعل – ولم
یعد إلیھا أي مدنیین ،على حد قول سكان القریة لـ ھیومن رایتس ووتش ،لكن لم یتمكن الباحثون من زیارة المنطقة
بالمائة من بنایات القریة ،ویُرجح
لتأكید الشھادات بسبب قیود أمنیة .تُظھر صور القمر الصناعي ھدم أكثر من
أن السبب ھو المتفجرات شدیدة االنفجار ،في الفترة بین

فبرایر/شباط و

أغسطس/آب

.

ھناك قرى إلى الشمال الغربي من مدینة كركوك ظلت تحت سیطرة قوات األمن الكردیة شھدت بدورھا تدمیرا واسعا
للبنایات ،بشكل متسق مع كون التدمیر بسبب الحرائق والمعدات الثقیلة والمتفجرات شدیدة االنفجار .حجم الدمار
الكبیر الالحق بالبنایات وطبیعة ونسق التدمیر والھدم في تلك القرى ،ال یتفق مع كونه بسبب الغارات الجویة أو
القصف المدفعي.

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع سكان القریة ،إدریس خزعل وإدریس الھندیة القدیمة،

نوفمبر/تشرین الثاني

.

" "

في قوشقایة –

كیلومترا شمال غرب مدینة كركوك – تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى

إن قوات البشمركة دمرت في العام الماضي
رایتس ووتش

من سكان القریة قالوا

بیتا تخص سكانا قالوا إنھم انضموا إلى داعش .رصدت ھیومن

من البیوت المدمرة عندما زار الباحثون القریة في

 .كان التدمیر مقتصرا على

مایو/أیار

الحي العربي من قوشقایة ،إلى الجنوب من طریق كركوك – الدبس ،لكن لم یمتد إلى الجزء الكردي إلى الشمال .ورد
إن "تدمیر البیوت في األحیاء العربیة بالقریة كان المحرض
في رد حكومة إقلیم كردستان في سبتمبر/أیلول
علیه قطاع من السكان المحلیین على سبیل االنتقام من انضمامھم إلى الدولة اإلسالمیة" .قالت حكومة إقلیم كردستان
إن قوات البشمركة حاولت وقف الھجمات لكن "الحشود كانت كبیرة على الضبط أو السیطرة" .في رد منفصل من
من السكان في قوشقایة انضموا إلى
فالح مصطفى بكر وزیر ورئیس إدارة العالقات الخارجیة ،ورد أن نحو
داعش وأن البشمركة – ولیس سكان القریة – دمروا البیوت" .عند تحریر المدینة من اإلرھابیین على ید قوات
البشمركة في نوفمبر/تشرین الثاني

تم ھدم بیوت من انضموا إلى اإلرھابیین بحیث ال یتسنى للخالیا النائمة

استخدام بیوتھم أو أن تُستخدم في أیة أنشطة أخرى لإلرھابیین" .التدمیر ألسباب غیر الضرورة العسكریة القائمة
ھو انتھاك لقوانین الحرب.
على مسافة كیلومترات قلیلة إلى الشمال الغربي من قوشقایة ،على طریق الدبس ،رأت ھیومن رایتس ووتش أن
البنایات المتفرقة المحیطة بقرى مرعي وعمشة قد دُمرت تماما ،وعلیھا دالئل تدمیر مشابھة لتلك المرصودة في قریة
قره تبه وفي قرى إدریس وقریة قوشقایة .لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي سكان ھناك لمقابلتھم فیما یخص ظروف
ومالبسات أعمال الھدم.

تُظھر صور القمر الصناعي دمارا كبیرا یتسق مع شھادات السكان بمنطقة تشبه القوس ،تمتد من تقاطع كبیر عند
مكتب خالد ،إلى المرة وشاھد والیرموك ومریم بك ،ویتكون ھذا القوس أیضا من قرى أبو كعوبة ونھروان – وھي
جمیعھا قرى عربیة شیدت بعضھا أثناء حملة تعریب صدام حسین أواسط الثمانینیات .لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش
من زیارة ھذه القرى ،باستثناء قریة مكتب خالد ،التي استوت تماما باألرض.
مكتب خالد

وقعت المعارك لطرد داعش من مكتب خالد بدءا من
فبرایر/شباط ومارس/آذار

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

ینایر/كانون الثاني

 ،مع وقوع مناوشات إضافیة في

 .قال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش إن داعش ھاجم مكتب خالد في فبرایر/شباط

من سكان القریة ،قوشقایة،

مایو/أیار

.

دیندار زیباري ،رئیس اللجنة العلیا للرد على التقاریر الدولیة ،حكومة إقلیم كردستان ،رسالة مؤرخة في

.

سبتمبر/أیلول

فالح مصطفى بكر ،وزیر ورئیس إدارة العالقات الخارجیة بحكومة إقلیم كردستان ،رسالة مؤرخة في  22سبتمبر/أیلول .2016
[(بالفیدیو) داعش یعرض أسرى البشمركة في أقفاص حدیدیة قرب كركوك]،

،

فبرایر/شباط

:

لكنه لم یحتل القریة وأن قوات البشمركة استمرت في السیطرة على القریة .صدت البشمركة ھجوما آخر من
عندما زارت
نوفمبر/تشرین الثاني
بحسب تقاریر إعالمیة .بحلول
داعش في مطلع یولیو/تموز
ھیومن رایتس ووتش القریة ،لم یكن بھا حجر على حجر ،وكان مقاتلو البشمركة یقلّبون الحطام بحثا عن األغراض
الثمینة .أشار البشمركة إلى حفر انفجاریة كبیرة إلى جانب الطریق قالوا إنھا بسبب غارات التحالف الجویة ،لكن لم
تكن ھناك حفر مماثلة في منطقة البنایات المدمرة بالمناطق إلى شمال وجنوب الطریق الرئیسیة .تُظھر صور القمر
أن التدمیر شبه الكامل للقریة وقع في فترة التسعة أیام بین
الصناعي الملتقطة في صباح و فبرایر/شباط
الیومین المذكورین .كما تظھر صور قمر صناعي أخرى أن الجزء التجاري من القریة إلى جنوب الطریق الرئیسیة
كانت مكتب خالد أرض
 .في أواخر نوفمبر/تشرین الثاني
ومارس/آذار
قد دُمر بین مایو/أیار
خواء تمتد على مسافة عدة كیلومترات إلى الغرب من مواقع البشمركة الدفاعیة وأمامھا ،على حد قول ضباط من
البشمركة لـ ھیومن رایتس ووتش.
ذكرت حكومة إقلیم كردستان في ردھا على ھیومن رایتس ووتش بشأن ھذه المنطقة أن أسباب التدمیر ھي "غارات
التحالف" و"المصادمات بین البشمركة والدولة اإلسالمیة" وأجھزة متفجرة بدائیة محمولة على مركبات "انفجرت
وسط البیوت" .ورد في الرد أن داعش زرع في مكتب خالد أجھزة متفجرة بدائیة "أكثر من أیة قریة أخرى بمحافظة
كركوك" ،إذ فخخت جمیع البیوت تقریبا.
وجدت ھیومن رایتس ووتش أن التدمیر في مكتب خالد قد وقع في وقت كانت فیه القریة تحت سیطرة البشمركة .في
حین أن الغارات الجویة والقتال البري الشدید ربما كان مسؤوال عن تدمیر بعض البیوت ،فإن طبیعة الدمار الالحق
بأغلب المناطق یتسق مع كونه جراء الھدم بالمتفجرات شدیدة االنفجار والمعدات الثقیلة .لم تحاجج حكومة إقلیم
كردستان – أو وفرت أدلة – بأن الضرورة العسكریة الحتمیة تطلبت ھدم البیوت من أجل تفجیر ما ذكرت الحكومة
أنھا أجھزة متفجرة بدائیة زرعھا داعش ،ما أدى إلى تدمیر القریة بأكملھا .لم یأت رد حكومة إقلیم كردستان على ذكر
لماذا لم تطوق البشمركة القریة وتترك األجھزة المتفجرة على حالھا ثم تعود لتفكیكھا الحقا.

(تم االطالع في

أبریل/نیسان

).

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان قریة المرة ،كركوك،
 .انظر أیضا:
مایو/أیار
قریة شاھد ،كركوك،

تم االطالع في

أغسطس/آب

دیسمبر/كانون األول

 ،ومع أحد سكان قریة المرة ،كركوك،

مایو/أیار

 ،وأحد سكان

.

ومقطع من برنامج تلفزیوني فیه أحد قادة البشمركة في مكتب خالد یقول إن البشمركة طردت داعش من المنطقة بعد  10ساعات إلى یوم:

تم االطالع في

أغسطس/آب

.

قوات البشمركة تصد ھجوما لداعش من عدة محاور جنوب غربي كركوك ،التغییر،
).
أبریل/نیسان
تصد-ھجوما-لـداعش-من-ع (تم االطالع في

" "

یولیو/تموز

قوات-البیشمركة-

المرة وشاهد والقرى القريبة منهما

في یونیو/حزیران

كیلومترات إلى الجنوب الغربي من مكتب خالد.

سیطر داعش على المرة ،على مسافة

استعادت البشمركة السیطرة علیھا في فبرایر/شباط على حد قول أحد السكان لـ ھیومن رایتس ووتش .أفاد "معھد
دراسة الحرب" ،الذي یرصد تطورات األوضاع في العراق فیما یخص داعش ،بأن داعش ھاجم قوات البشمركة في
المرة یوم

 .أفادت صفحة فیسبوك بعنوان "أخبار البشمركة االبطال" التي یبدو أنھا صفحة

أبریل/نیسان

خاصة ،بأن قوات البشمركة سیطرت على المرة في

یولیو/تموز

 ،وظھرت على الصفحة صور للبشمركة

إلى جوار جثث لمقاتلي داعش ھناك .قال أحد سكان المرة إنه قد وقع ھجوم لم یدم طویال من داعش على المرة في
یولیو/تموز

.

 .قال إنه انتقل
قال ھذا الشخص إنه مكث في القریة لما كانت تحت سیطرة داعش ،حتى أواخر سبتمبر/أیلول
بعدھا إلى قریة قرحا التي كانت تحت سیطرة داعش وتقع بین بلدتي رشاد والریاض ،قبل أن یعود إلى المرة عندما
 .قال إنه وجد شقا من البیوت في المرة مدمرا .قال إنه ال
عرف أن البشمركة سیطروا علیھا في فبرایر/شباط
یعرف من ھدم ھذه البیوت أو كیف ،لكن داعش لم یدمر البیوت في الشھور التي قضاھا في القریة.
ھناك شخص آخر من المرة أعطى ھیومن رایتس ووتش شھادة مشابھة .قبل أن یغادر القریة في دیسمبر/كانون األول
عبر من قریة األغیر التي یسیطر
 ،على حد قوله ،وقع بعض القصف على المرة .في مایو/أیار
علیھا داعش إلى المرة ،التي قال إنه سمع باستعادة البشمركة السیطرة علیھا .قال إنه أثناء العبور مع عائالت أخرى
من أطفاله .قال إنه ذھب إلى القریة لفترة قصیرة،

ماتت طفلتان جراء أجھزة متفجرة بدائیة ،وأصیب آخرون ،بینھم

لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من زیارة المرة أو شاھد أو الیرموك أو أبو كعوب أو نھروان بسبب القیود األمنیة.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان قریة المرة ،كركوك،

تم االطالع في

أغسطس/آب

.

تم االطالع في

أغسطس/آب

.

.

دیسمبر/كانون األول

على صفحة "أخبار البشمركة االبطال" ،فیه صورة لما یُزعم أنھم مقاتلین لداعش قُتلوا في المرة .النص المصاحب للصورة یقول:
تحدیث بتاریخ یولیو/تموز
"صور حصریة ..جثث كالب النار #داعش خوارج العصر في قریة المرة والحمیرة ..محور كركوك بید قوات البشمركة االبطال":

) .في الیوم نفسه – یولیو/تموز – نشرت صفحة "مركز أخبار العراق" مقطع فیدیو یُزعم أنه یُظھر قوات البشمركة تقود مركبات
(تم االطالع في یونیو/حزیران
حول مدینة كركوك ومعھا جثث مقاتلین لداعش قتلوا في ذلك الیوم في المرة .النص المصاحب للمنشور یقول#" :شاھد قوات البشمركة الكردیة تستعرض بجثث عناصر من
تنظیم الدولة في شوارع مدینة كركوك بعد دخولھم الى قریة المرة" على:
(تم االطالع في

یونیو/حزیران

).

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان قریة المرة ،كركوك،

.

دیسمبر/كانون األول

السابق.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شخص ثان من سكان المرة ،كركوك،

مایو/أیار

.

أیام على حد قوله كان بیته
ووجدھا سلیمة ،قبل أن یأخذ أطفاله إلى مستشفى في كركوك .عندما عاد إلى المرة بعد
ما زال قائما ،لكنه تعرض للنھب ،في وجود البشمركة وشرطة كركوك في القریة ،وقد الم كل من الطرفین اآلخر
على حد قوله ،فذھب إلى
على أعمال النھب .أمرته قوات البشمركة بمغادرة القریة في أواخر یونیو/حزیران
الیرموك القریبة .صدت البشمركة ھجوما من داعش في مطلع یولیو/تموز ،بعد أسبوع من مغادرته على حد قوله،
وبعد ذلك جلبوا جرافات لھدم القریة في وجود الشرطة المحلیة .قال الشخص المذكور إن شھادته تستند إلى مالحظاته
ومشاھداته الشخصیة وإلى روایة قریب له كان مع البشمركة .قال إن البشمركة استخدموا متفجرات لتدمیر جامع
ومدرسة ،كما ظھر في مقطع فیدیو صوره قریبه.
حذرته البشمركة وحذرت
الشخص األول من قریة المرة قال أیضا لـ ھیومن رایتس ووتش إن في یولیو/تموز
سكان القریة اآلخرین بضرورة مغادرة المرة نظرا لمعركة وشیكة .استعاد داعش المرة لفترة وجیزة على حد قوله،
لكن البشمركة أخرجتھم منھا مرة أخرى في ظرف ساعات .قال إنه شاھد المعركة من نقطة قریبة في الیرموك .قال
إنه اقترب حتى مسافة كیلومتر واحد من المرة خالل فترة األسبوعین التالیین لمعركة یولیو/تموز وكان یرى الناس
وھم یفجرون البیوت.
تُظھر صور القمر الصناعي للمرة من

دمارا نسبیا لحق بمباني القریة .أما صور

مایو/أیار

فتُظھر قدرا كبیرا من الدمار ،إذ تحولت جمیع المباني تقریبا إلى أنقاض ،بشكل یتسق مع
نوفمبر/تشرین الثاني
كون التدمیر حدث باستخدام متفجرات شدیدة االنفجار ومعدات ثقیلة.
في رد حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش في
شبكة الدولة اإلسالمیة اإلرھابیة" .في مایو/أیار

مارس/آذار

قالت "قریة المرة تقع حالیا تحت سیطرة

قال سكان قریة المرة الذین ذكروا إنھم كانوا على اتصال بالبشمركة

ھناك ،لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا كانت خاضعة لسیطرة البشمركة وقتھا ،إلى حدود ساتر ترابي شیدته بنفسھا.
تُظھر صور القمر الصناعي دمارا كبیرا لحق بالبنایات في شاھد بین
ال یتناول رد حكومة إقلیم كردستان من سبتمبر/أیلول

مایو/أیار و

نوفمبر/تشرین الثاني

بشكل مباشر السؤال الخاص بما إذا كانت البشمركة

مسؤولة عن الدمار الالحق بالمرة وشاھد ،وذكرت الرسالة أن ھذه القرى كانت "على مسافة كیلومترات من أقرب

السابق.
السابق.
تلقت ھیومن رایتس ووتش مقطع الفیدیو من ھذا الشخص من المرة والذي قال إن قریبه كان مع البشمركة وقت تفجیرھم للمدرسة المحلیة.
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان المرة ،كركوك،

دیسمبر/كانون األول

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من سكان قریة المرة ،كركوك،
صور

مایو/أیار

" "

ال تظھر دمارا في شاھد ،بینما صور

مایو/أیار

.
.

نوفمبر/تشرین الثاني

تظھر دمارا كبیرا لحق بالبنایات ھناك.

.

نقطة للبشمركة ومن ثم ال تعتبر خاضعة لسیطرة قوات البشمركة" .وفي رده ،قال الوزیر فالح مصطفى بكر إن
"قوات البشمركة انسحبت من ھاتین القریتین بمسافة نحو كیلومترات وأن الدمار الالحق بالبیوت داخل القریتین یتصل
أیضا بحقیقة أن ھذه ممتلكات تخص أشخاصا انضموا إلى إرھابیي الدولة اإلسالمیة وكان یجري استخدام ھذه المنازل
من قبل اإلرھابیین بھدف دعم تواجدھم في القریتین" .ھذه الحجج ال تستوفي المطلب الخاص بقوانین الحرب القائل
بأنه لكي یكون تدمیر الممتلكات قانونیا فالبد من ھدف عسكري ملموس (ضرورة عسكریة) ال أن یكون التدمیر مفرطا
أو غیر متناسب.
تُظھر صور القمر الصناعي أیضا دمارا كبیرا لحق بالبنایات في الیرموك ،وإن كان في تاریخ الحق ،بین
و

نوفمبر/تشرین الثاني

 .ذكرت حكومة إقلیم كردستان في ردھا في یونیو/حزیران

ینایر/كانون الثاني

أنه رغم أن الیرموك جبھة قتال إال أن "الممتلكات ھناك [في الیرموك] ظلت إلى حد بعید قائمة كما ھي ولم یلحق
بھا ضرر" .طبقا لمعھد دراسة الحرب ،في

صدت البشمركة محاولة من داعش التخاذ مواقع

یونیو/حزیران

في وستانة ،على مسافة كیلومترات قلیلة جنوبي الیرموك.
قال سكان من قرى المرة وشاھد والیرموك لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم أقاموا في الیرموك لفترة وجیزة أو مروا بھا
ووجدوھا إلى حد بعید سلیمة ،وذلك حتى أواسط یولیو/تموز

.

یظھر في صور القمر الصناعي على قریتین بین مكتب خالد ومریم بك – ھما نھروان وأبو كعوبة – آثار دمار واسع.
تشیر صور القمر الصناعي بتاریخ

مایو/أیار

إلى تدمیر واسع جراء النیران لحق بالمباني في الجزء الغربي

تدمیر القریة بالكامل ،ویتسق الھدم والتدمیر كما ظھر في
من أبو كعوبة ،وتُظھر صور نوفمبر/تشرین الثاني
الصور مع كونه بسبب استخدام متفجرات شدیدة االنفجار ومعدات ثقیلة.
قال أحد سكان قریة شاھد إن أبو كعوبة ،مثل الیرموك ،تقع في جانب الساتر الذي شیدته البشمركة لمواجھة داعش
أواخر عام  .2015قال الرجل إنه في أعقاب ھجمات داعش على مكتب خالد في دیسمبر/كانون األول  ،2014ھدم
البشمركة قریة نھروان ،وھي من القرى التي شیدھا صدام حسین أثناء حملة التعریب في الثمانینیات .تؤكد صور القمر
الصناعي أن أبو كعوبة والیرموك ونھروان على جانب البشمركة من التحصین الدفاعي ،في حین أن مكتب خالد والمرة
وشاھد على الطرف اآلخر مباشرة ،لكن في المنطقة التي تدخل ضمن نطاق البشمركة الدفاعي.
في رد حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش ذكرت – دون تحدید تواریخ – أن تدمیر نھروان كان بسبب
الغارات الجویة الثقیلة من التحالف ،التي تُظھر آثارھا صور القمر الصناعي أیضا ،وبسبب األجھزة المتفجرة البدائیة

دیندار زیباري ،رئیس اللجنة العلیا للرد على التقاریر الدولیة ،حكومة إقلیم كردستان ،رسالة مؤرخة في
فالح مصطفى بكر ،وزیر ورئیس إدارة العالقات الخارجیة بحكومة إقلیم كردستان ،رسالة مؤرخة في

تم االطالع في

أغسطس/آب

سبتمبر/أیلول
سبتمبر/أیلول

.
.

.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش في كركوك مع اثنین من قریة المرة ،دیسمبر/كانون األول
نوفمبر/تشرین الثاني
 ،ومع أحد سكان قریة الیرموك،
و مایو/أیار
الثاني

،و
.

مایو/أیار

ومع اثنین من قریة شاھد،

نوفمبر/تشرین

التي زرعھا داعش .لم یتناول الرد كیف انفجرت األجھزة المتفجرة البدائیة .أكد رد حكومة إقلیم كردستان أن البشمركة
في القریة منعوا الناس في القرى المجاورة من تدمیر البیوت في نھروان.

" "

" "

" "

" "

تقع القریتان العربیتان سعد وخالد على مسافة كیلومترین إلى الغرب من طریق كركوك-تازة خورماتو السریع ،في
منتصف الطریق تقریبا بین تازة وداقوق .تقع قریة الوحدة إلى الغرب مباشرة من ھذه الطریق الرئیسیة ،على مسافة
كیلومترین آخرین إلى الجنوب.
قال السكان من ھذه القرى الثالث لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم مكثوا فیھا لشھور بعد یونیو/حزیران

تحت

 .طبقا الثنین من
سیطرة داعش ،لكنھم غادروا قبل أن تبدأ المعركة مع البشمركة في أواخر سبتمبر/أیلول
السكان ،فقد صادر داعش سیارات خاصة وماشیة وبعض الجرارات الزراعیة ،لكن لم یكن له تواجد داخل القرى ،إذ
فرض سیطرته علیھا من عند أطرافھا .قبل معركة سبتمبر/أیلول قصف داعش المنطقة فقتل

شخصا وأصاب

آخرین بینھم مقاتلین عرب محلیین دافعوا عن القریة ،فضال عن مدنیین .عندما غادر السكان ،على حد قولھم،
كانت البیوت كلھا تقریبا سلیمة إلى حد بعید.
 ،استعادت
لكن بعد أشھر ،في أواسط مارس/آذار
صدّ داعش ھجوم البشمركة في سبتمبر/أیلول
البشمركة السیطرة على المنطقة ،بما یشمل القرى الثالث .نقل معھد دراسة الحرب ،وھو معھد بحوث للشؤون
العسكریة مقره واشنطن ،عن وستا رسول ،قائد البشمركة المسؤول عن المنطقة ،قوله إنه في مارس/آذار
"شن البشمركة ھجوما لتطھیر منطقة تل الورد ومنطقة مكتب خالد وقریة الوحدة إلى الجنوب الغربي من مدینة
كركوك" .ذكر المعھد قبل ذلك في

:

فبرایر/شباط أن "غارات التحالف استھدفت تجمعات داعش ومقاره في

القرى [الثالث]" مضیفا أن البشمركة بدورھم قصفوا ھذه التجمعات بالمدفعیة والھاون.
قال السكان لـ ھیومن رایتس ووتش إن البشمركة أخذوا أفراد منھم إلى القرى كمرشدین .قال واحد من الثالثة لـ
ھیومن رایتس ووتش إنه بغض النظر عن بعض الدمار بسبب القذائف والرصاص ،فإن بیوت الوحدة كانت قائمة
عندما سیطرت قوات البشمركة على القریة.

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

من سكان قرى الوحدة وخالد وسعد ،في عمر بن الخطاب،

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع اثنین من سكان الوحدة وخالد ،في عمر بن الخطاب،
مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع نحو

تم االطالع في

دیسمبر/كانون األول

دیسمبر/كانون األول

من سكان الوحدة وخالد وسعد ،في عمر بن الخطاب،

.

.

دیسمبر/كانون األول

.

ابریل/نیسان

یقول فیھا واسته رسول إن البشمركة صدوا ھجوما لداعش على مكتب خالد واستعادوا تل الورد والوحدة" ،تقریر یكشف أوضاع
مارس/آذار
انظر أیضا تقاریر من
" ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتیجیة
العراق في یوم اذار  /مارس
(تم االطالع في

تم االطالع في

یونیو/حزیران

).

أكتوبر/تشرین األول

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحد سكان خالد ،عمر بن الخطاب،

" "

دیسمبر/كانون األول

.

بعد أن قابل كبار القریة أسو ما ماند ،رئیس حزب االتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ،وھو الحزب الكردي
األكبر في المنطقة على حد قول السكان ،سمح لھم بالعودة مؤقتا إلى بیوتھم ،بعد یومین من انتھاء المعركة .في
الوحدة ،على حد قول أحد السكان ،كانت جمیع البیوت محترقة ،لكن لم تُھدم ،مع اختفاء كل األمتعة .قال أحد سكان
القریة اآلخرین إنه عندما عاد بعد یومین من انتھاء المعركة إلى سعد ،وجد بیته ما زال یحترق ،مع احتراق القریة
بأكملھا ،وتھدم بیوت .قال الشخص الذي رافق البشمركة كدلیل إنه رأى أغلب األمتعة في مكانھا لم تُمس ولم یر أي
حرائق بعد إخراج البشمركة لداعش مباشرة من سعد والوحدة .تُظھر صور القمر الصناعي أدلة على ضرر سببه
.
إلى أبریل/نیسان
الحرائق لحق بأغلب البنایات في القرى الثالث في الفترة من فبرایر/شباط
بناء على شھادات السكان المحلیین ودبلوماسیین ومشتغلین بالمساعدات اإلنسانیة وعناصر من البشمركة ،أفاد موقع
عن الوحدة بأن – وبشكل یتسق مع الشھادات التي قدمھا السكان لـ
"فورین بولیسي" األمریكي في یولیو/تموز
ھیومن رایتس ووتش – أغلب البیوت كانت ما تزال قائمة واألمتعة لم تُمس لما رافق المرشدون المحلیون قوات
البشمركة إلى داخل القرى في أواسط مارس/آذار

 .بعد أیام ،وبحسب أحد المسنین في القریة" :دخل

البشمركة إلى القریة وجلبوا عصابة كردیة متخصصة في أخذ كل شيء :األسالك والغساالت وكل أمالكنا".
ذكر رد حكومة إقلیم كردستان أن غارات التحالف الجویة و"صواریخ الكاتیوشا وقذائف الھاون الكبیرة والمدفعیة"
تسببت في تدمیر الوحدة وخالد ،فضال عن المتفجرات التي زرعتھا داعش ھناك .لم یتناول الرد الدمار الالحق بقریة
سعد أو مزاعم النھب والحرق في القرى الثالث جمیعا.

ترجیح احتمال أن النیران ھي سبب الضرر في صور القمر الصناعي یحدث بفحص كل من البنایات على حده ،ویقیم حال كل مبنى في الصور بناء على الحضور (أو
الغیاب) النسبي لمجموعة من الدالئل الممیزة للنیران ،منھا على سبیل المثال :وجود جدران تحمیل سلیمة مع انھیار السقف ،وتواجد بقع محترقة في العقار أو إلى جواره
مباشرة ،وطبیعة الدمار الالحق بالنباتات أو األشجار المجاورة للعقار ،باإلضافة إلى غیاب تجمعات أكوام األنقاض الكبیرة بعیدا عن أساسات المبنى .عند اإلمكان یتم تأكید ھذه
المعلومات بواسطة بیانات التوزیع الحراري التي تجمعھا مجسات القمر الصناعي البیئیة ،والتي یمكن بشكل عام أن تحدد ھل توجد حرائق في نطاق كیلومتر مربع من نقطة
بعینھا.
تُظھر صور القمر الصناعي عددا كبیرا من البنایات في جدیدة وجدیدي  -وھما قریتان على مسافة كیلومترات إلى شمال الوحدة – دمرتھا النیران ،مع حریق مشتعل ھناك
.
 ،وتُظھر ھدم مسجد جدیدة الرئیسي بمتفجرات شدیدة االنفجار بین فبرایر/شباط و أبریل/نیسان
صباح فبرایر/شباط

تم االطالع في

مایو/أیار

" "

أعمال هدم وتدمير في البومحمد في سبتمبر/أيلول

في

دیسمبر/كانون األول

.

هيومن رايتس ووتش

رافق باحثو ھیومن رایتس ووتش قوات البشمركة إلى جبھة البومحمد ،على مسافة

كیلومترا جنوب غربي داقوق .كانت قوات البشمركة على وشك االنتھاء من تشیید تحصین ترابي دفاعي إلى
الغرب من البومحمد مباشرة .وقال كولونیل من البشمركة لـ ھیومن رایتس ووتش إن داعش فخخ القریة ،وقد
استعادتھا البشمركة في أغسطس/آب وقامت بتفجیر أجھزة داعش البدائیة عن بُعد.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الكولونیل إبراھیم ،البومحمد،

تم االطالع في

مایو/أیار

دیسمبر/كانون األول

 ،وانظر:

وجدت ھیومن رایتس ووتش القریة الصغیرة التي كان أغلب سكانھا من العربُ ،مدمرة بالكامل ،إذ لم تبق منھا
سوى بعض جدران الطوب وبعض األسقف التي ما زالت قائمة .كانت القریة خاویة من األغراض المنزلیة وغیر
ذلك من المتعلقات.
قال مقاتلو البشمركة وھم یشیرون باتجاه الشمال الغربي من عند نقطة محصنة على الجبھة ،إن قرى دلس السفلى والعلیا
وتل ربیع – التي أصبحت خاویة تماما من السكان وتسیطر علیھا البشمركة كمناطق ضمن مجال انتشارھا الدفاعي – قد
دُمرت بدورھا نتیجة الغارات وتفجیر البشمركة لألجھزة المتفجرة التي زرعھا بھا داعش .تُظھر صور القمر
الصناعي للقرى أن مبانیھا قد استوت بشكل شبه كامل باألرض ألسباب ال تقتصر على الغارات الجویة فحسب.

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع الكولونیل إبراھیم واثنین آخرین من البشمركة ،جبھة دلس،

" "

دیسمبر/كانون األول

.

" "

" "

قال قیادي عربي في محافظة كركوك لـ ھیومن رایتس ووتش إن عددا كبیرا من القرى قد دُمر ،بدءا من ناحیة الدبس
إلى داقوق ،بما یشمل البومحمد وعطشانة والعزیریة والمرة .قال إن مجتمعه أكد أن بعض التدمیر بسبب النزاع
العسكري ،أو لمنع داعش من استخدام المباني ،لكن في بعض القرى حدث الدمار ،على حد قوله "ألسباب أخرى"،
ھي باألساس منع العرب من العودة إلیھا.

في محافظة نینوى ،استعاد البشمركة المنطقة الواقعة بین جبل سنجار وبحیرة الموصل من داعش بین أواخر
أغسطس/آب ودیسمبر/كانون األول

 .سیطر البشمركة على ناحیة ز ّمار ،من ناحیة الحدود السوریة في الغرب

 .تبادل داعش والبشمركة
وحتى ما قبل بلدة ز ّمار مباشرة إلى الشرق ،وذلك بحلول مطلع سبتمبر/أیلول
السیطرة على بلدة ز ّمار عدة مرات ،حتى سیطرت علیھا البشمركة واحتفظت بھا في أواخر أكتوبر/تشرین األول
 .منذ مطلع عام

ظلت األراضي التي تمت استعادة السیطرة علیھا مستقرة إلى حد بعید.

وثقت ھیومن رایتس ووتش تدمیر عدد كبیر من بیوت العرب ،وفي بعض الحاالت
في دیسمبر/كانون األول
تدمیر قرى عربیة كاملة ،بمناطق ناحیة ز ّمار بمحافظة نینوى ،وكانت وقت زیارتنا تحت سیطرة البشمركة .نشرت
وتشمل تصریحات لمسؤولین من البشمركة واألسایش

ھیومن رایتس ووتش تلك النتائج في فبرایر/شباط

یزعمون فیھا أن الدمار وقع أثناء المعارك ،بما یشمل الغارات الجویة وضربات قوات داعش.
المعلومات التي حصلت علیھا ھیومن رایتس ووتش في یولیو/تموز وأغسطس/آب

تشیر إلى أن قوات

البشمركة واألسایش مسؤولة عن أعمال التدمیر والھدم في األیام واألسابیع والشھور التالیة الستعادة ھذه المناطق من
داعش ،ال سیما في

قرى في ز ّمار زارتھا ھیومن رایتس ووتش :شیخان ،حمد أغا ،برزان ،وأیضا بلدة البردیة.

یُظھر تحلیل صور القمر الصناعي الخاصة الملتقطة في
ھیومن رایتس ووتش في دیسمبر/كانون األول

و

أنه باإلضافة إلى التدمیر األولي الذي وثقته

 ،فقد وقع تدمیر إضافي شدید في مطلع

لم تعد فیه المنطقة ساحة معركة .زارت ھیومن رایتس ووتش المنطقة في أغسطس/آب
لھذه المعلومات.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع قیادي عربي ،كركوك،

نوفمبر/تشرین الثاني

.

معھد دراسة الحرب الذي تعقب المعارك مع داعش لم یشر إلى مصادمات بین البشمركة وداعش في

و

"كردستان العراق – تھجیر وتطویق واعتقال للعرب" ،بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش 25 ،فبرایر/شباط

بالمناطق المذكورة.
:

 ،في الوقت الذي
ووجدت أدلة داعمة

 ،وإخراجھا البشمركة من سنجار
بعد اجتیاح داعش لسھل نینوى بعدة أیام ،في األیام األولى من أغسطس/آب
وبلدات أخرى ،شنت القوات الكردیة ھجوما مضادا ،على امتداد الضفة الجنوبیة لبحیرة الموصل وباتجاه الجنوب
الشرقي .سكان المنطقة من العرب والكرد باإلضافة إلى بعض اإلیزیدیین.
وفي رحلة بالسیارة على امتداد الحدود مع سوریا ،من بیشابور في الشمال إلى ما
أثناء زیارة في أغسطس/آب
قبل سنون مباشرة ،إلى جوار جبل سنجار جنوبا ،رأت ھیومن رایتس ووتش مشاھد للدمار من الطریق .ظھرت على
العاصمة اإلقلیمیة ربیعة أمارات القتال العنیف في البلدة ،وكانت مآذن المساجد فیھا ثقوب من الرصاصات .وكان
الطریق إلى جنوب ربیعة تظھر إلى جانبیه بیوت وقرى مھدمة بالكامل .في قریة على مسافة

كیلومترا جنوبي

ربیعة ،لم یظھر على المكان أي ھدم أو تدمیر .قال السكان ھناك لـ ھیومن رایتس ووتش إن ھذه قریة كردیة.
استعادت القوات الكردیة السیطرة على بلدة ربیعة في مطلع أغسطس/آب
أواخر دیسمبر/كانون األول

وعلى سنون ،إلى الجنوب ،في

.

ظھرت على الفور مزاعم بقیام البشمركة بھدم المنازل بعد المعركة ،في خرق لقوانین الحرب .ھناك صحفي قابل
عربا وأكرادا من سكان القرى ،باإلضافة إلى عناصر من البشمركة ،وقد وثق تدمیر وھدم البیوت العربیة في شیخان،
وعمر خالد القریبة منھا وبرزان في سبتمبر/أیلول

 .أقر من تحدث إلیھم بأن البشمركة ومدنیین أكراد أحرقوا

ونھبوا ودمروا البیوت على سبیل االنتقام.

تم االطالع في

یولیو/تموز

(تم االطالع في

مایو/أیار

).

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع من سكان قریة على مسافة
ھیومن رایتس ووتش اسم قریتھم ،فقط أنھا كردیة.

تم االطالع في
في

یولیو/تموز

سبتمبر/أیلول

(تم االطالع في

)تم االطالع في

كیلومترا إلى جنوب ربیعة على الطریق السریع الحدودي،

أغسطس/آب

 .لم یقل السكان لـ

یونیو/حزیران

مایو/أیار

" "

زعم عبد الرحمن اللویزي النائب البرلماني العراقي عن محافظة نینوى ،أن البشمركة "دمروا البیوت ومدارس المحافظة" في قضاء الزمار.

).

قابلت ھیومن رایتس ووتش مزارعین أكراد من قریة كاني آزیر (أویس) الكردیة التي لم
في أغسطس/آب
یلحق بھا أعمال ھدم .قالوا إنھم كانوا یزرعون حقول السكان العرب من شیخان ،على مسافة كیلومترین إلى الغرب ،وأن
ال ُمالك العرب غادروا مع داعش إلى الموصل بعد استعادة البشمركة السیطرة على القریة في أواخر أغسطس/آب
 .قالوا إن داعش د ّمر بعض البنایات في شیخان خالل األسابیع الثالثة التي قضاھا في القریة في أغسطس/آب
 ،لكنھم باإلضافة إلى مزارعین أكراد آخرین من المناطق المجاورة – برفقة قوات البشمركة – أحرقوا بیوتا
وھدموا بلدة شیخان بعد استعادة البشمركة السیطرة علیھا في أواخر أغسطس/آب
أغسطس/آب

وثق معھد دراسة الحرب في

.

بدایة ھجوم قوات البشمركة في ناحیة زمار ،بدعم من الغارات

الجویة للتحالف بقیادة الوالیات المتحدة.
زارت ھیومن رایتس ووتش شیخان في ناحیة زمار یوم أغسطس/آب
سلیمة تقریبا ،باستثناء مسجد أخضر.

 ،لتجد أنه لم یبق في القریة أیة بنایات

 cقریة شیخان التي تقع على الجبھة ،دُمرت نصف البنایات بسبب تبادل إطالق النار ( 170بیتا 85 ،منھا دُمرت) ...
بسبب القصف المدفعي وقذائف الھاون".

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

مزارعین أكراد ،أویس،

السابق.

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

" "

).

أغسطس/آب

.

منازل محترقة ومهدّمة في شيخان ،وعليها كتابات "عاشت البشمركة".

هيومن رايتس ووتش

بناء على تحلیل صور القمر الصناعي توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أدلة على دمار محدود لحق بالبنایات في
 .كما وجدت ھیومن رایتس ووتش أدلة من
شیخان یتسق مع كونه جراء تبادل نیران ثقیلة قبل سبتمبر/أیلول
صور القمر الصناعي على أن أغلب بنایات الشیخان یُرجح أنھا لم تُدمر جراء القصف المدفعي إنما باستخدام النار
والمعدات الثقیلة والمتفجرات شدیدة االنفجار .بدأ تدمیر البنایات بعد
نوفمبر/تشرین الثاني

و

مارس/آذار

 .ھذه الفترة ،التي سیطرت خاللھا البشمركة على شیخان،

شھدت تدمیر نحو نصف البنایات .استمرت أعمال الھدم في عام
أبریل/نیسان و أكتوبر/تشرین األول

" "

.

سبتمبر/أیلول

وتسارعت وتیرته بین

ودُمرت أكثر من

بنایة بین

" "

في قریة حمد أغا (یُشار إلیھا أیضا باسم تل حمد أغا أو أحمد أغا) ،على مسافة

كیلومترات إلى الجنوب من كاني

تطوع مع البشمركة
أزیر (أویس) ،قال ضابط شرطة كردي لـ ھیومن رایتس ووتش في أغسطس/آب
إنه ّ
الستعادة القرى والبلدات المحیطة من داعش .قال إنه انضم إلى البشمركة والمدنیین األكراد واإلیزیدیین في ھدم
وتدمیر شیخان.
قریة حمد أغا نفسھا – ناحیة ربیعة – تضم حیا كردیا على الطریق الرئیسیة (یعتبر ھذا الحي في بعض الخرائط
كان
جزءا من أویس) وحي عربي إلى الجنوب .عندما زارت ھیومن رایتس ووتش القریة في أغسطس/آب
الحي الكردي سلیما في حین دُمر الحي العربي .قال رجل شرطة لـ ھیومن رایتس ووتش إنه شارك البشمركة في ھدم
الحي العربي في حمد أغا ،على مسافة قصیرة إلى الجنوب ،بعیدا عن الطریق الرئیسیة ،حیث رأت ھیومن رایتس
بیتا مدمرا في حمد أغا ،تمثل

بالمائة

ووتش بوضوح البیوت المھدمة .یُظھر تحلیل صور القمر الصناعي
من القریة .یُرجح أن أغلب البنایات قد ھُدمت بالمعدات الثقیلة أو أُحرقت بین یونیو/حزیران و سبتمبر/أیلول

 .استمرت أعمال الھدم التي استھدفت البنایات األكبر ،التي یُرجح أنھا دُمرت بمتفجرات شدیدة االنفجار ،في
نوفمبر/تشرین الثاني

أو نحوه.

ردت حكومة إقلیم كردستان على نتائج ھیومن رایتس ووتش قائلة إن "في قریة حمد أغا ...دُمر
المدفعیة وقذائف الھاون".

بیتا ...بسبب

إلى أن البردیة – وھي بلدة تبعد
أشار ردّ حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش في مارس/آذار
كیلومترات عن حمد أغا ،إلى الشرق ،في ناحیة زمار " -والمناطق المحیطة مأھولة بالسكان األكراد (قبیلة حسیني
وقابلت
على وجه الدقة) ولیس فیھا سكان عرب" .زارت ھیومن رایتس ووتش البردیة في أغسطس/آب
سكانا أكراد ومسؤولین ورجل شرطة من العرب السنة من قریة قریبة .قال السكان األكراد إنھم كانوا ولسنوات
یعیشون مع جیران عرب سنة دون مشاكل ،وال یصدقون أن بعضھم انضموا إلى داعش .في حین ال یمكن لـ
ھیومن رایتس ووتش أن تحدد بدقة أي قطاع من سكان البردیة ھم العرب السنة ،فقد أشار السكان إلى أن العرب السنة
یعیشون بینھم ولیس في حي بعینه.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رجل شرطة كردي ،حمد أغا،

أغسطس/آب

.

السابق.
مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

سكان أكراد من البردیة ،البردیة،

أغسطس/آب

.

مزرعة دجاج يملكها قائد محلي في داعش يُزعم أنه قتل
هيومن رايتس ووتش
عناصر البشمركة.

إيزيديا قرب المزرعة على بحيرة الموصل ،وقد دُمرت على يد من قال السكان إنهم

على مسافة قریبة من البردیة ،قرب محطة للمیاه ،توجد مزرعة دواجن یملكھا رجل عربي سني من المنطقة قال
السكان األكراد ومھندسون عرب سنة في محطة المیاه إنه أصبح الزعیم المحلي لداعش وھو مسؤول عن اإلعدام
المیداني لعائلة إیزیدیة كانت تعمل في مزرعته .قال السكان إن قوات البشمركة دمرت مزرعة الدواجن بمتفجرات.
وراء مقر الحزب الدیمقراطي الكردستاني في البردیة منطقة مفتوحة إلى جوار البیوت ال ُمدمرة .قال المسؤولون
والسكان إن داعش ھدم نحو

بیوت في البلدة كانت لضباط أمن أكراد ،خالل األسابیع الثالثة أو األربعة التي

قضاھا داعش في البردیة في أغسطس/آب وسبتمبر/أیلول

مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع

أشخاص یعیشون في مجمع محطة المیاه قرب البردیة،

.

أغسطس/آب

.

مقابلة ھیومن را یتس ووتش مع مسؤول الحزب الدیمقراطي الكردستاني ،ومع صاحب متجر ،ومع سكان بمجمع محطة المیاه ،البردیة،

" "

أغسطس/آب

.

هيومن رايتس ووتش

منازل عربية يُزعم أن البشمركة وأكراد في البردية قد دمروها.

قال صاحب متجر كردي لـ ھیومن رایتس ووتش إنه تقدم مع البشمركة كمتطوع في صفوفھا في أواخر أغسطس/آب
لكن توقفوا عند البردیة .ھناك ،على حد قوله ،قام برفقة المدنیین األكراد وقوات البشمركة واألسایش بتدمیر
بیوت السكان العرب "ألنھم كانوا دواعش"" ،بعضھم كانوا من جیراني لسنوات" .قال صاحب المتجر إن جمیع
األكراد فروا من البلدة عندما جاءت داعش ،وغادر جمیع العرب عند مجیئ البشمركة .قال نحو شخصا مشردا
من قریة قریبة كانوا یعیشون على أطراف البردیة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم رأوا البشمركة والمدنیین األكراد
یدمرون البیوت في البردیة .قالوا إن المدنیین األكراد أخبروھم بأنھم جاءوا من أربیل والسلیمانیة إلى البردیة ،التي
كان لھم فیھا بیوت قبل أن یدخلھا العرب كجزء من حملة التعریب التي نظمھا الرئیس األسبق صدام حسین.
قالت حكومة إقلیم كردستان في رسالة بالبرید اإللكتروني أرسلتھا لـ ھیومن رایتس ووتش في
إن في البردیة " بیتا دمرت بالغارات الجویة".
على ذكر البنایات ال ُمدمرة في البردیة.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صاحب متجر ،البردیة،
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نحو

أغسطس/آب

نازحا من برزان ،البردیة،

مراسلة بالبرید اإللكتروني بین ھیومن رایتس ووتش ودیندار زیباري،

ردّ حكومة إقلیم كردستان في

.

أغسطس/آب
یونیو/حزیران

.
.

یونیو/حزیران
یونیو/حزیران لم یأت

وجدت الجدران القریبة من بعض
أثناء زیارة ھیومن رایتس ووتش لناحیة زمار في دیسمبر/كانون األول
البیوت المھدمة مكتوب علیھا شعارات مناھضة للعرب .األكراد فقط ھم من عادوا إلى القریة منذ إخراج البشمركة
 ،وكانت بیوت كثیرة في الحي العربي علیھا أمارات التعرض للحرق.
لداعش منھا في أكتوبر/تشرین األول
كان مكتوبا على أحد الجدران "وقف الدولة اإلسالمیة" بالعربیة ،وكلمات "الدولة اإلسالمیة" مشطوبة ومكتوب فوقھا
"الكرد" .أشار عدة سكان ألنقاض أحد البیوت وقالوا إنھم رأوا البشمركة یھدمونه ألنه یخص شخص عربي سني كان
یتعاون مع داعش .قال بعض السكان األكراد إنھم رأوا أكرادا محلیین یدمرون بیوتا للعرب في البردیة والشیخان
وبرزان عند عودتھم ،في حین قال آخرون إنھم رأوا البشمركة یفعلون ذلك.
تُظھر صور القمر الصناعي في الفترة من یونیو/حزیران
الدمار في البردیة ،مع تھدّم

إلى مارس/آذار

بیتا في ال ُمجمل ،وأغلبھا دُمرت بعد ینایر/كانون الثاني

قد رسخت سیطرتھا على القریة .بحلول أواخر أكتوبر/تشرین األول
ز ّمار،

مناطق مختلفة لحق بھا

كیلومترا إلى الجنوب من البردیة.

 ،وحینھا كانت البشمركة

كانت قوات البشمركة قد سیطرت على بلدة

ال تعرف ھیومن رایتس ووتش بھجمات لداعش على مناطق شمالي

ز ّمار بعد ھذا التاریخ .تُظھر صور القمر الصناعي الملتقطة بین ینایر/كانون الثاني ودیسمبر/كانون األول
أكثر من

بنایة في البردیة خالل تلك الفترة.

"كردستان العراق – تھجیر وتطویق واعتقال للعرب" ،بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،

(تم االطالع في

یونیو/حزیران

" "

).

فبرایر/شباط

:

تدمیر

أعمال هدم وتدمير في برزان.

في قریة رابعة ھي برزان –
أغسطس/آب
مخرجي القریة.

هيومن رايتس ووتش

كیلومترات إلى الجنوب الشرقي من البردیة – وجدت ھیومن رایتس ووتش في

دمارا تاما .لم یكن في القریة حجر على حجر .وكان حراس البشمركة متمركزون عند

قال سكان نزحوا من برزان لـ ھیومن رایتس ووتش في

أغسطس/آب

احتالل داعش للقریة ،وقد استھدفت حاجزا أمنیا عند عین فراس،

إنه قد وقعت غارة جویة واحدة أثناء

كیلومترات جنوبي القریة ،فقتل أحد حراس

داعش .كما دمر داعش بعض بیوت مسؤولي األمن في برزان ،على حد قولھم ،وأدى قصف مدفعیة البشمركة إلى
أضرار خفیفة بأحد البیوت .قال السكان إنھم تمكنوا من الذھاب إلى صمود ،على مسافة كیلومترات إلى الشرق ،مع
دخول البشمركة إلى القریة ،وأنھم مكثوا بھا أثناء بسط البشمركة سیطرتھا على برزان .قالوا إنھم رأوا البشمركة في
برزان عندما وقفوا لدى حاجز أمني خارج القریة على الطریق إلى البردیة.

مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نحو
السابق.

" "

من سكان برزان النازحین ،البردیة،

أغسطس/آب

.

قالوا إنه بعد استعادة البشمركة السیطرة على برزان ،لم تدخل قوات أخرى القریة ،لكن كل یوم على مدار عدة أسابیع
انفجارا .من صمود ،وعند
كانوا یسمعون انفجارات من قریتھم ،على األقل مرات یومیا ،وذات یوم سمعوا نحو
الحاجز األمني ،على حد قولھم ،رأوا ألسنة اللھب والدخان المتصاعد من البیوت المحترقة .قالوا إنھم لم یشاھدوا أیة
غارات جویة في تلك الفترة.
ورد في رد حكومة إقلیم كردستان على ھیومن رایتس ووتش" :األغلبیة العظمى من الممتلكات في القریة تعرضت
لإلحراق على ید طائفة كبیرة من اإلیزیدیین انتقاما من [السكان] على مشاركتھم في القتل الجماعي لإلیزیدیین" .یقول
الرد إن جھود البشمركة لمنع إحراق البیوت فشلت بسبب "كثرة عدد السكان اإلیزیدیین" .فیما یخص تدمیر البنایات،
بیتا دُمرت في قریة بارزن كه ،بینھا البیوت التي وضع فیھا داعش األجھزة
كتبت حكومة إقلیم كردستان أن "
المتفجرة البدائیة" ،مع عدم ذكر من قام بالتدمیر .سبب "استھداف" برزان "بشكل خاص" كان دور البلدة "كبؤرة
مركزیة لدعم مجموعات الدولة اإلسالمیة ...وكذلك لكونھا بؤرة تجنید لمقاتلي داعش وقادتھا [وألنھا كان یسكنھا]
الكثیر من الجناة الذین ارتكبوا أعمال القتل الجماعي لإلیزیدیین" .ھذه الحجة ال تستوفي مطلب قوانین الحرب
بضرورة أن یكون تدمیر الممتلكات – بصفة قانونیة – من منطلق ھدف عسكري ملموس (الضرورة العسكریة) وأال
یكون التدمیر مفرطا أو عشوائي.
تشیر صور القمر الصناعي إلى أن ما ال یقل عن ُربع التدمیر في برزان وقع بعد

نوفمبر/تشرین الثاني

فترة لم تشھد مناوشات في القریة أو حولھا ،وكانت حینھا تحت سیطرة البشمركة.

السابق.
في

سبتمبر/أیلول

تم االطالع في

كانت برزان تحت سیطرة البشمركة .انظر:

یولیو/تموز

وظلت تحت سیطرتھا .مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسن خالو ،رئیس وحدة الحزب الدیمقراطي الكردستاني قرب البردیة 3 ،أغسطس/آب  .2015انظر أیضا:

تم االطالع في

یولیو/تموز

تم االطالع في

یولیو/تموز

وزیارة ھیومن رایتس ووتش في دیسمبر/كانون األول
فبرایر/شباط

 .وانظر" :كردستان العراق – تھجیر وتطویق واعتقال للعرب" ،بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،

 ،في

" "

إن قُرب القرى السلیمة المأھولة باألكراد ،قرى عویس وحمد أغا وكذلك أجزاء كبیرة من البردیة ،من القرى المأھولة
بالعرب السنة التي دُمرت ،قرى شیخان ومناطق من حمد أغا والبردیة ،ھو أمر یناقض االدعاء بأن داعش ھو
المسؤول عن التدمیر الممنھج لھذه المواقع .الغالبیة العظمى من الدمار كما یبدو في صور القمر الصناعي وقعت بعد
أن سیطرت البشمركة على القرى ،وأنساق التدمیر تبدو متسقة مع كونھا بسبب النار والمعدات الثقیلة والمتفجرات
شدیدة االنفجار ،وھذا مناقض للزعم بأن الغارات الجویة أو القصف المدفعي ھما المسؤوالن عن التدمیر .لم تقدم
حكومة إقلیم كردستان تفسیرا لتفجیرھا األجھزة المتفجرة البدائیة التي فخخ بھا داعش البنایات في برزان ،وكیف أن
ھذا العمل كان ضرورة عسكریة حتمیة في حین كانت قواتھا تسیطر بالفعل على المنطقة.
طبقا لوزارة الدفاع األمریكیة ،فإن الغارات الجویة األمریكیة ضد داعش بین مطلع أغسطس/آب وأواسط سبتمبر/أیلول
"قرب سد الموصل" أصابت

مواقع قتالیة و مواقع للقصف بالھاون و نقاط للبنادق اآللیة و بنایات و

أجھزة متفجرة بدائیة ،باإلضافة إلى بعض المركبات والحواجز األمنیة .الغارات الجویة التي تناھز الـ

غارة ال تكفي

لتفسیر الدمار الالحق بقرى كاملة ،فضال عن شھادات الشھود التي أفادت بقلة الغارات الجویة على قریة برزان.

(تم االطالع في

فبرایر/شباط

).

یحدد القانون الدولي اإلنساني – قوانین الحرب – سیر األعمال القتالیة في النزاعات المسلحة ،وكذا یفعل القانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،وھو ُمنطبق في كل األوقات.
تتوفر القواعد الخاصة بأسالیب ووسائل الحرب والقتال في "البروتوكول اإلضافي األول لعام
جنیف" (البروتوكول األول).

التفاقیات

أغلب مواد البروتوكول األول تعكس القانون الدولي العرفي المنطبق على النزاعات

المسلحة غیر الدولیة.
یُعتبر مبدأ التمییز في صلب قوانین الحرب ،ویتطلب تمییز أطراف النزاع في كل األوقات بین المقاتلین والمدنیین.
یمكن ألطراف النزاع توجیه العملیات إلى المقاتلین واألھداف العسكریة األخرى فقط ،مع حظر أي استھداف للمدنیین
واألعیان المدنیة ،سواء بالھجمات أم باألعمال االنتقامیة .جمیع األعیان المدنیة ال تعتبر أھدافا عسكریة .األھداف
العسكریة ھي "تلك التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم
باستخدامھا ،والتي یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو االستیالء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة
عسكریة أكیدة" .تبقى األعیان المدنیة مشمولة بالحمایة من الھجمات ما لم تستخدم ألغراض عسكریة وأثناء مدة
استخدامھا بھذه الصفة ال أكثر.
على أطراف النزاع بذل رعایة متواصلة لتفادي السكان المدنیین واألعیان المدنیة أثناء القتال .على أطراف النزاع
اتخاذ احتیاطات من أجل تفادي حدوث خسائر بصفة عرضیة في أرواح المدنیین أو اإلضرار باألعیان المدنیة ،أو في
كل الحاالت تقلیص تلك الخسائر أو األضرار.

البروتوكول اإلضافي التفاقیات جنیف بتاریخ
 ،دخل حیز النفاذ دیسمبر/كانون األول
"وسائل" القتال تشیر إلى طریقة استخدام ھذه األسلحة.

 ،والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة (البروتوكول األول) بتاریخ یونیو/حزیران
أغسطس/آب
" .أسالیب" القتال تعني بشكل عام األسلحة المستخدمة ،في حین أن
 .أصبح العراق طرفا في البروتوكول عام

انظر على سبیل المثال:

قال دینستین" :أغلب البروتوكول قد یُنظر إ لیه بصفته إعالن للقانون الدولي العرفي ،أو على األقل المتفق علیه منه" .انظر :اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي
اإلنساني العرفي.
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،القاعدة  ،البروتوكول  ،المادة  .طبقا للجنة الدولیة للصلیب األحمر ،في التعلیق على
:
البروتوكولین اإلضافیین" :القاعدة األساسیة للحمایة والتمییز مؤكدة في ھذه المادة .ھي األساس الذي ینھض علیه تقنین قوانین وأعراف الحرب" ،السابق ،ص
)تم االطالع في

أكتوبر/تشرین األول

).

بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الج نائیة الدولیة (نظام روما) ،فمن جرائم الحرب توجیه أي ھجمات متعمدة إلى أعیان مدنیة ،ما لم تكن الھجمات أثناء فترة استخدامھا
عسكریا .نظام روما ،مادة ( )(ب)( ).
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة

 ،البروتوكول األول ،مادة

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،البروتوكول األول ،مادة

" "

( ).

( ).

تحظر قوانین الحرب تدمیر أو مصادرة ممتلكات الخصم ما لم تكن مطلوبة لضرورة عسكریة حتمیة.
الدولیة للصلیب األحمر في تعلیقھا على البروتوكولین االختیاریین لعام

تعرف اللجنة
ّ

الضرورة العسكریة بصفتھا "ضرورة

اتخاذ إجراءات ال غنى عنھا لتحقیق أھداف الحرب ،وتكون قانونیة بمقتضى قوانین وأعراف الحرب".
تحظر قوانین الحرب أیضا الھجمات العشوائیة – أي الھجمات غیر الموجھة إلى ھدف عسكري بعینه .المادة ( )
(أ) تنص على أن الھجوم العشوائي ھو" :الذي یعالج عددا من األھداف العسكریة الواضحة التباعد والتمیز بعضھا
عن البعض اآلخر والواقعة في مدینة أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنیین أو األعیان المدنیة،
على أنھا ھدف عسكري واحد".
توصلت ھیومن رایتس ووتش في الحاالت التي یستعرضھا التقریر إلى أن تدمیر قوات البشمركة للممتلكات – في
بعض الحاالت بالتعاون مع قوات األمن الداخلي (األسایش) ومدنیین أكراد – كان مفرطا وینتھك بوضوح الحظر
على تدمیر األعیان المدنیة .ال توجد أدلة على أن التدمیر – ال سیما التدمیر الكامل في حاالت عدة – یستوفي مطلب
الضرورة العسكریة الحتمیة ،ھذا إذا كانت بعض البنایات المدنیة قد استُخدمت حقا في أغراض عسكریة وقت
تدمیرھا ،وإن كان تدمیر تلك البنایات وقت حدوثه یحقق میزة عسكریة أكیدة.
األجھزة المتفجرة البدائیة التي تنفجر بمجرد اقتراب شخص منھا أو مالمسته لھا تندرج ضمن تعریف األلغام المضادة
 ،والعراق طرف فیھا ،استخدام األلغام المضادة لألفراد في جمیع
لألفراد .تمنع اتفاقیة حظر األلغام لسنة
الظروف .ھناك أسباب عدة العتبار أن حجج حكومة إقلیم كردستان بأن قواتھا اضطرت لھدم البنایات بسبب األجھزة
المتفجرة البدائیة ھي حجج ال تلبي مشروعیة أعمال الھدم ھذه( .حكومة إقلیم كردستان ذكرت ھذه الحجة بوضوح في
موقع واحد ھو إدریس خزعل ،حیث ال توجد مؤشرات على زرع داعش ألجھزة متفجرة بدائیة ھناك .وفي مواضع
أخرى من الردود تشیر حكومة إقلیم كردستان إلى أن األجھزة المتفجرة تسببت في الدمار ،دون تحدید كیف أو لماذا).
أوال ،الحجة المذكورة ال تتصدى لحقیقة أن في مواقع عدة تم تدمیر البنایات الخاصة بالعرب فحسب رغم أنھا
مالصقة لبنایات تخص أكرادا ،في حین أنه في مواقع أخرى لم تكن ھناك أجھزة متفجرة مزروعة في البنایات
ال ُمدمرة .في محافظة نینوى ،كانت المناطق العربیة ال ُمدمرة في البردیة مجاورة للمناطق الكردیة التي ظلت سلیمة لم
تُمس ،وكان الجزء الكردي السلیم في قریة حمد أغا (عویس) إلى جوار الجزء العربي المھدوم ،وكان الجزء العربي
المھدوم في شیخان یقع على مسافة قریبة منه .في محافظة كركوك ،ھدمت قوات أمن حكومة إقلیم كردستان بنایات
في قوشقایة وقره تبه وإدریس الھندیة القدیمة ،وھي أماكن لم یسیطر علیھا داعش مطلقا ومن ثم فلم یلحق بھا دمار
جراء المعارك ،ولم تكن مفخخة بالمتفجرات على ید داعش( .یبدو في قوشقایة وقره تبه أن الھدم ربما وقع انتقاما من
مالك البیوت الذین یُزعم أنھم انضموا إلى داعش ،والھجمات االنتقامیة ضد األعیان المدنیة في غیاب الضرورة
العسكریة تعتبر غیر قانونیة) .في إدریس خزعل وإدریس خباز ،استخدمت قوات األمن الكردیة الجرافات في تدمیر
البیوت ،ولیست ھذه بالطریقة اآلمنة للتخلص من األجھزة المتفجرة المزروعة ،إن ُوجدت .تُظھر صور القمر
الصناعي أعمال حرق في عدة قرى في نینوى ،وھي بدورھا لیست وسیلة فعالة للتطھیر من األجھزة المتفجرة .في

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة

نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة مادة ( )(ھـ)( ).

" .الركائز األربع" للضرورة العسكریة بحسب اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھي
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،تعلیق على البروتوكولین اإلضافیین ،ص
"الضرورة ال ُملحّة ،إجراءات تقتصر على ما ھو تعد خسارته مقبولة ،السیطرة (في المكان والزمن) على القوة المستخدمة ،والوسائل التي لیس من شأنھا المساس بأي حظر
.
ُمطلق" ،السابق ،فقرة

بعض األماكن وقعت أعمال نھب لألمتعة من البنایات ال ُمدمرة ،ما یقوض الزعم بأن الھدم كان وسیلة للتخلص من
خطر األجھزة المتفجرة المرتجلة.
ثانیا ،لكي تصبح إزالة األجھزة المتفجرة عن طریق تفجیرھا عمال قانونیا ،كان على حكومة إقلیم كردستان إظھار
وجود ضرورة عسكریة حتمیة لذلك ،لكنھا لم تتقدم بھذه الحجة في ردودھا .على النقیض ،یبدو أن قوات حكومة إقلیم
كردستان قد تركت أجھزة متفجرة ألسابیع وشھور – إن ُوجدت – في البنایات المھدومة ،بعد دحر عناصر داعش في
أحد المواقع .إذن تغیب اإلجابة عن سؤال لماذا لم تترك البشمركة األجھزة المتفجرة البدائیة لمدة أطول إلى أن تصل
إلیھا فرق تطھیر ألغام مختصة .قال قادة للبشمركة أیضا إنھم یفتقرون إلى خبرات تفكیك األجھزة المتفجرة المرتجلة،
ما أدى إلى وقوع خسائر .مرة أخرى ،كان تطویق القرى الملغمة خیارا أكثر أمنا من تفجیر األجھزة المتفجرة عن
بُعد ،ما یؤدي إلى تناثر متفجرات غیر مرئیة ،ما یجعل المنطقة كلھا غیر آمنة ویعقد من جھود تطھیر مخلفات الحرب
في المستقبل ،وھو العمل الذي قالت حكومة إقلیم كردستان إنھا تعكف علیه.
االنتھاكات الجسیمة لقوانین الحرب التي تُرتكب بقصد إجرامي تعتبر جرائم حرب .تشمل جرائم الحرب "تدمیر
ممتلكات العدو أو االستیالء علیھا ما لم یكن ھذا التدمیر أو االستیالء مما تحتمه ضرورات الحرب" والعقاب
عرف بصفته فرض عقوبات أو المضایقات على أساس جماعي ولیس من منطلق المسؤولیة الفردیة.
الجماعي ،ال ُم ّ
بموجب قوانین الحرب ،على الدول واجب التحقیق في جرائم الحرب التي یُزعم ارتكاب عناصر قواتھا المسلحة لھا،
أو أي أفراد ضمن الوالیة القانونیة للدولة .یمكن تحمیل األفراد المسؤولیة الجزائیة جراء محاولة ارتكاب جریمة
حرب ،وكذا المساعدة فیھا أو تیسیرھا أو المعاونة علیھا أو دعمھا .المسؤولیة قد تقع أیضا على األفراد الذین خططوا
الرتكاب جرائم حرب أو حرضوا علیھا .یمكن أیضا مالحقة القادة والزعماء المدنیین قضائیا على جرائم الحرب
أو الجرائم ضد اإلنسانیة من منطلق مسؤولیة القیادة ،إذا عرفوا أو كان بوسعھم المعرفة بوقوع جرائم حرب ولم
یتخذوا التدابیر الكافیة لمنع ارتكابھا أو لمعاقبة األشخاص المسؤولین عنھا.
من تتبین مسؤولیتھم یجب أن یحاكموا محاكمة عادلة أمام محاكم تستوفي المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة .كما
تطالب قوانین الحرب الدولة بتقدیم الجبر الكامل لضحایا انتھاكات قوانین الحرب.
"مبادئ بنھیرو المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئین والمشردین" تشمل الحق في رد أو تعویض الممتلكات
التي حرموا منھا بصفة غیر قانونیة أو تعسفیة (المبدأ والمبدأ

) ،وعدم التمییز بناء على الدین أو العرق أو اللغة

 ،اقتباس من نظام روما ،مادة ( )(ھـ)( ) .یُشار إلى ھذا التدمیر في سیاق
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة
 ،ورد في" :تدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربیة
النزاعات المسلحة الدولیة بصفته "تدمیر تعسفي" ،كما ذكرت اتفاقیة جنیف الرابعة ،مادة
وعلى نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة".
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة

 ،اقتباس من البروتوكول الثاني ،مادة .
و

 ،باقتباس من نظام روما ،مادة

انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة
انظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،قاعدة

" "

.
.

باقتباس من اتفاقیات جنیف ونظام روما.
.

(المبدأ ) ،والحق في تمتع المرء سلمیا بأمتعته (المبدأ ) والحق في حریة التنقل (المبدأ ) ،والحق في الحمایة من
التشرید القسري (المبدأ ).

(تم االطالع في

مایو/أیار

).

أجرى بحوث ھذا التقریر وكتبه باحث من قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش .أجرت لیتا تایلر
الباحثة األولى في برنامج اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب في ھیومن رایتس ووتش بعض البحوث المشمولة في التقریر.
قدم جوش لیونز ُمحلل صور القمر الصناعي في ھیومن رایتس ووتش التحلیل لصور القمر الصناعي الوارد في
التقریر .راجع التقریر كل من سارة لیا ویتسن – المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا – وجو ستورك
– نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا – وتوم بورتیوس ،نائب مدیر قسم البرامج .قدم المراجعة
القانونیة للتقریر كالیف بالدون ،االستشاري القانوني األول .ساعد في إنتاج التقریر وتنقیح مسوداته سركیس بلخیان،
المنسق األول في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
صممت التقریر وخرائطه غریس تشوي ،مدیرة المطبوعات .أعد التقریر للنشر كل من أولیفیا ھانتر – أخصائیة
المطبوعات – وفیتزروي ھوبكنز ،المدیر اإلداري.
تتقدم ھیومن رایتس ووتش بالشكر لألفراد الذین أطلعونا على تجاربھم وخبراتھم ،التي كان من المستحیل إعداد
التقریر من دونھا .في حاالت عدّة ،قدم أفراد معلومات رغم احتمال تعرض سالمتھم الشخصیة للخطر ،ورغم
الظروف شدیدة الصعوبة.

" "

إن إقلیم كردستان وسلطاته الحاكمة یولیان أھمیة كبرى لقضایا حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ،ال سیما في مرحلة
الحرب القائمة .من ثمة ،یتم تنفیذ جمیع اإلجراءات لضمان تجنب وقوع أي انتھاكات لھذه المبادئ .من ھذا المنطلق،
فإن إقلیم كردستان ،رئیس إقلیم كردستان الرئیس مسعود بارزاني بنفسه ،قد أصدر قرارا في مارس/آذار
یجرم أیة حاالت فردیة ال یتم فیھا الوفاء بمبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني.
ّ
إن ھذا القرار لشاھد على جدّیة تناول إقلیم كردستان لمسألة الحكم الرشید ومراعاة حقوق اإلنسان ،حتى في فترات
النزاع ،ویتناول ھذا القرار عددا من المسائل المتصلة أیضا ببعض األمور الجاري مناقشتھا في مذكرة التفاھم ،ویعد
من المھم لفت انتباه ھیومن رایتس ووتش إلیھا .فیما یلي نسخة ُمترجمة من القرار الرئاسي:
القرار رقم ( ) – مارس/آذار
الصادر عن رئاسة إقلیم كردستان" ال ُمعدّل ،وعلى ضوء األوضاع الحالیة في
بناء على "قانون رقم لعام
إقلیم كردستان ،وتشمل الحرب الشاملة ضد منظمة الدولة اإلسالمیة اإلرھابیة ،ومن منطلق ضرورة الحفاظ على
سمعة وإنجازات قوات البشمركة في المجتمع الدولي ،فإنه وبموجب ھذا القرار ،یتعین على جمیع قادة البشمركة
وضباطھا مراعاة القواعد التالیة وااللتزام بھا.
 .التأكید على التزامنا باألمر رقم  120بتاریخ  21أغسطس/آب  2014الذي حث وزارة داخلیة حكومة إقلیم
كردستان ووزارة البشمركة والھیئات األخرى ذات الصلة ،على الحفاظ على السمعة الممتازة لقوات البشمركة
وحمایة المدنیین أثناء الحرب ضد الدولة اإلسالمیة عن طریق الدفاع عن حیاتھم وااللتزام بالمعاملة الحسنة
أثناء العملیات.
 .یجب في كل الحاالت الممكنة حمایة المدنیین من أي تھدید ألرواحھم أو ممتلكاتھم ،وكذلك حمایة بلداتھم
وقراھم التي تحررھا قوات البشمركة.
 .یجب عدم اعتقال أي مدني دون أدلة قانونیة كافیة تستند إلى قانون .یجب إحالة جمیع حاالت االعتقال
إلى محاكم لھا اختصاص على االتھامات ،ویجب أن تكون المداوالت القضائیة متفقة مع القوانین
واألنظمة القضائیة.
 .یجب عدم نقل أي مدني من منطقته السكنیة بالمناطق المحررة على ید البشمركة إال بمنطق/مبرر قانوني أو
عسكري كاف.
 .ال تُقیّد تنقالت المدنیین الحرة في المناطق المحررة إال في إطار األنظمة األمنیة والعسكریة المرعیة في
منطقة إقلیم كردستان .االستثناء في ھذا ھو المناطق التي تقع على مشارف الجبھات بین قوات البشمركة
ومقاتلي الدولة اإلسالمیة مباشرة.

 .یجب مراعاة المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني فیما یخص المدنیین بالمناطق الواقعة على الجبھة.
 .أي جھة أو فرد یرتكب أعماال مناقضة لألوامر المذكورة أعاله سوف یواجه إجراءات قانونیة.

********* ھذا األمر نافذ من تاریخ نشره **********
مسعود بارزاني
رئیس إقلیم كردستان
رئیس أركان قوات البشمركة

" "

اﻻستهداف بالعﻼمة ""X
تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش
كانت قوات البشمركة وقوات أخرى تابعة لحكومة إقليم كردستان العراق في صدارة العمليات العسكرية ﻻستعادة السيطرة على مناطق في شمال
ّ
العراق من تنظيم “الدولة اﻹسﻼمية” (داعش) .يعتمد هذا التقرير على زيارات ميدانية ومقابﻼت مع شهود عيان وتحليل لصور القمر الصناعي ليُوثق
نمط من التدمير غير القانوني لمنازل يملكها عرب ،وفي بعض اﻷحيان قرى كاملة ،في الفترة من سبتمبر/أيلول  2014إلى مايو/أيار  ،2016بعد أن
خضعت تلك المناطق للبشمركة ،وفي وقت غابت فيه أية ضرورة عسكرية حتمية لهذا التدمير.
وقعت أعمال الهدم والتدمير في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين خارج إقليم كردستان العراق ،ولكنهما تخضعان
لحكومة اﻹقليم .قال قادة في حكومة اﻹقليم إنهم يعتزمون ضّمهما إلى إقليم كردستان.
ُ
خلص تقرير اﻻستهداف بالعﻼمة × إلى أن نمط ومدى أعمال تدمير البشمركة تنتهك حظر قوانين الحرب لتدمير اﻷعيان المدنية التي ﻻ يستخدمها
الخصم في أغراض عسكرية ،وتنتهك حظر الهجمات العشوائية ،وتشمل الهجمات التي تعامل منطقة كاملة – مثل قرية – كهدف عسكري.
يزعم مسؤولو حكومة إقليم كردستان وقوات البشمركة أنه باﻹضافة إلى أعمال التدمير جراء القصف من قبل التحالف بقيادة الوﻻيات المتحدة ضد
داعش والقصف المدفعي للبشمركة ،كثيرا ما احتاجت البشمركة – حسب الزعم – إلى تدمير بيوت ﻷن داعش فخخها بألغام وأجهزة متفجرة بدائية.
لكن هيومن رايتس ووتش وثقت حاﻻت دمرت فيها قوات حكومة إقليم كردستان بيوتا عربية وتركت البيوت الكردية سليمة .وفي حاﻻت أخرى،
هدمت القوات بيوتا في قرى لم يسيطر عليها داعش.
تدعو هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان إلى التحقيق في هذه اﻻدعاءات الخطيرة بانتهاك قوانين الحرب وأن تحاسب المسؤولين عن
إصدار اﻷوامر أو اﻹشراف عليها أو تنفيذها .على الوﻻيات المتحدة والدول اﻷخرى التي تقدم مساعدات عسكرية لحكومة إقليم كردستان أن تحث على
فتح هذه التحقيقات ،وعلى مجلس حقوق اﻹنسان باﻷمم المتحدة توسيع وﻻية التحقيق الخاصة بمكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان بشأن
انتهاكات داعش ،بحيث ُيضاف إليها اﻻنتهاكات الخطيرة من قِبل جميع اﻷطراف ،ومنها قوات أمن حكومة إقليم كردستان.
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