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صورة الغالف: امراة عراقية وابنتها  تسري يف الشارع وتحمالن راية بيضاء عندما  

قامت القوات العراقية بتأمني منطقة الدواسة يف املوصل يف 13 آذار 

217، خالل هجوم الستعادة املناطق الغربية من املدينة من سيطرة داعش. 

أحمد الربيعي/ وكالة فرانس بريس

حول مركز املدنيني يف الرصاع

مهمتنا هي العمل مع الفاعلني املسلحني واملدنيني يف النزاع لتطوير وتنفيذ حلول بغرض منع وتخفيف الرضر الذي يلحق باملدنيني واالستجابة له 

ان وقع. 

ميتد عملنا من منازل املدنيني يف مناطق النزاع النشطة إىل قاعات السلطة يف جميع أنحاء العامل حيث تتم صناعة القرارات التي تؤثر يف حياة 

املدنيني. نحن نوثق األذى الذي يلحق باملدنيني ونحلل أسبابه وننصح أالطراف املشرتكة بالنزاع بأدوات عملية ملنع األرضار املدنية واالستجابة لها 

ان حدثت. نحن ندعو إىل تبني وتنفيذ حلول للمشاكل التي نحددها ونشجع الجهات الفاعلة العسكرية عىل وجه التحديد عىل تتبع االذى الذي 

يسببونه والتحقيق والتعويض عنه. ثم نبدي استعدادنا لتقديم خربتنا الفنية لتنفيذ حلول حامية مقرتحة. ويف الوقت نفسه ، نعمل مع رشكاء من 

املجتمع املدين واملجتمعات املحلية لتمكني املدنيني من رفع أصواتهم والدفاع عن حامية أنفسهم.

يف العراق ، بدأ مركز املدنيني يف الرصاع  بحث الجيش األمرييك بشأن االعرتاف باألرضار املدنية التي وقعت خالل العمليات يف عام ٢٠٠٣. كام 

عملنا مع الكونغرس األمرييك إلنشاء صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب العراقيني ، والذي سمي عىل اسم مؤسسة مركز املدنيني يف الرصاع  التي 

قتلت يف هجوم انتحاري يف بغداد يف عام ٢٠٠٥. هذا الصندوق قدم تدريبات مهنية ، ومنحاً لألعامل التجارية ، ومساعدات تعليمية للمدنيني 

الذين تعرضوا بصورة عرضية ألرضار خالل العمليات العسكرية. وتعمل مركز املدنيني يف الرصاع منذ عام ٢٠١٤ مع الجيش األمرييك للتاكد من ان 

تتضمن العمليات ضد داعش أفضل املامرسات املتعلقة بتخفيف األرضار املدنية. ومنذ كانون الثاين ٢٠١٥ ، قام مركز املدنيني يف الرصاع  بزيارة 

املناطق التي تم استعادتها من داعش والتقت مع املدنيني والقوات العراقية ،الحشد الشعبي ، البيشمركة ، واملسؤولني الحكوميني. ويف منتصف 

عام ٢٠١٦ ، بدأ مركز املدنيني يف الرصاع  بعقد ورش عمل لحامية املدنيني مع ضباط البيشمركة . يف عام ٢٠١٧، بعد الحصول عىل متويل من أملانيا 

، وظف كادرا عراقيا وبدأ العمل مع القوات العراقية والحكومة بشأن حامية املدنيني من خالل التدريبات واألبحاث واملنارصة.

شكر وتقدير 

كتبت هذه الدراسة من قبل كارولني باودو كبري مستشاري الحامية املدنية يف مركز املدنيني يف الرصاع  ـ برنامج العراق وشاركت د. سحر 

محمدعيل ، مدير مركز املدنيني يف الرصاع  يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، يف تأليف بعض األقسام وقامت بتحرير التقرير. كام قام د. عيل 

العساف، مدير مركز املدنيني يف الرصاع يف العراق مبراجعة التقریر؛ وقدم كل من شانون ن. غرين ـ مدير الربامج االقدم ؛ ومارك لينينج ـ املستشار 

االقدم لشؤون الحامية؛ وتوماس شيربد ـ كبري املستشارين العسكريني ؛ وفيديريكو بوريلوـ املدير العام ٫ وبايرب هيندريكس ـ كبري مديري التواصل 

؛ وجوردان ليرس روي ـ مساعد برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، دعاًم إضافيًا يف التحرير.

إن مركز املدنيني يف الرصاع  ممنت للمسؤولني الحكوميني وضباط القوات العراقية الذين شاركونا وجهات نظرهم وخرباتهم خالل البحث 

وللمدنيون الذين تحدث معهم مركز املدنيني يف الرصاع الذين عانوا من نزاع مسلح بعد سنوات من انعدام األمن. نحن نقدر وقتهم يف التحدث 

معنا عىل الرغم من انشغاالتهم ومخاوفهم امللّحة ، مبا يف ذلك انقطاعهم عن عوائلهم وفقدان أحبائهم. يعي مركز املدنيني يف الرصاع  انها ملتزمة 

برتجمة كلامت املدنيني إىل سياسات ومامرسات ملعالجة انشغاالتهم ومخاوفهم يف مجال الحامية.

ويتقدم مركز املدنيني يف الرصاع  بالشكر لوزارة الخارجية يف حكومة جمهورية املانيا االتحادية لتمويلها لهذه الدراسة ولعملنا يف العراق 
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امللخص التنفيذي
يشكل القتال يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية تحديات هائلة للجيوش والحكومات لتحديد سبل حامية املدنيني حتى عندما تبذل القوات املسلحة جهودا 

لاللتزام بالقانون الدويل اإلنساين فإن األثر الرتاكمي لحرب املدن يؤدي حتام إىل معاناة إنسانية. 

لقد أدت سيطرة داعش او ما يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )ويشار إليها بـISIS ( والعمليات العسكرية التي استخدم داعش املدنيني خاللها 

كدروع برشية والتخفي يف املناطق السكنية اثناء عمليات تحرير هذه املناطق إىل نزوح قرابة ٣،٤ مليون شخص، فضال عن آالف القتىل والجرحى، وتدمري واسع 

النطاق للمدن.   وتعكس هذه الدراسة تجارب العديد من ضباط القوات العراقية )ISF( حول جهودهم يف حامية املدنيني والتحديات التي واجهتهم  للتقليل من 

األرضار املدنية خالل العمليات العسكرية ضد داعش.

وبينام أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع القوات بحامية املدنيني أثناء العمليات العسكرية، فإن القتال الذي دام ثالث سنوات الستعادة املدن 

الكربى مثل الرمادي، أو الفلوجة، أو املوصل من قبضة داعش ميكن ان ياخذ كدراسة حالة مهمة حول التحديات الكبرية لحامية املدنيني يف سياقات حرب املدن. 

وقد وصفت املعركة يف املوصل )املدينة التي يبلغ عدد سكانها أكرث من 1.5 مليون نسمة موزعني بني رشق املدينة وغربها( عىل وجه الخصوص، وصفت عىل أنها 

واحدة من أهم املعارك يف املناطق املاهولة بالسكان منذ الحرب العاملية الثانية. ولقد اضافت تكتيكات داعش ملنع املدنيني من الفرار من املدينة، واستخدامهم 

كدروع برشية، واستخدام العبوات الناسفة )IED( مبا يف ذلك األحزمة الناسفة والعجالت املفخخة وتفخيخ املباين، واستخدام األنفاق للهرب، أو التسلل مجددا اىل 

املناطق التي تم تطهريها، اضاف كل ذلك تعقيدات اىل القتال يف املدينة، مع الحرص عىل حامية سكانها املدنيني يف نفس الوقت.

 فقادت القوات العراقية، والحشد الشعبي )PMU( والبيشمركة،  الحرب ضد داعش وكان لكل من هذه الوحدات  مستويات مختلفة من التدريب والتسليح ، 

والكفاءات.. كام قدم التحالف ضد داعش، بقيادة الواليات املتحدة االمريكية، الدعم الجوي الستهداف داعش، ولعب دورا يف التدريب وتقديم املشورة للقوات 

العراقية، والبيشمركة.

افرزت العمليات ضد تنظيم داعش الرضورة العملياتية، واألخالقية، واإلسرتاتيجية، والسياسية لحامية املدنيني يف املناطق املاهولة بالسكان وقد ادركت الحكومة 

العراقية )GOI( الحاجة إىل تحديد وتعلّم سبل الحامية املدنية لحامية الشعب العراقي، وبناء قدرات القوات العراقية للقيام بذلك. وقال لواء يف القوات العراقية، 

عندما استذكر املعركة: “عىل الحكومة أن تكون قريبة من مواطنيها ليك ال تخلق داعش آخر. ألن داعش وجدت بيئة جيدة ألن الحكومة وقواتها مل تكن قريبة 

من الناس”1 .

ان هذه الدراسة التي تستند إىل مقابالت أجراها مركز املدنيني يف الرصاع )CIVIC( مع القوات العراقية ومع املدنيني. تعكس تجارب ووجهات نظر بعض املدنيني 

بشأن املخاطر التي واجهتهم أثناء القتال، ولكنه يعكس يف املقام األول تجارب ووجهات نظر القوات العراقية حول استعدادها للقتال والتحديات التي واجهتها 

يف العمليات ضد داعش.  كام تفّصل الدراسة سياسات وتدريبات ومامرسات القوات العراقية بقدر ما متكن مركز املدنيني يف الرصاع )CIVIC( من االطالع عليه، 

والتي مكنت القوات العراقية  من حامية املدنيني، والتعامل مع موجات النزوح الواسعة النطاق. كام تسلط  هذه الدراسة الضوء عىل التحديات والتعقيدات 

الهائلة للحد من األرضار املدنية عند االشتباك يف قتال كثيف يف املناطق املأهولة بالسكان، حيث احتجز داعش املدنيني كرهائن  االمر الذي يظهر تجاهل داعش 

التام لسالمة املدنيني 

ولقد سلطت هذه الدراسة الضوء عىل مامرسات القوات العراقية التي كانت لها آثار إيجابية يف حامية املدنيني. واكدت عىل هذه “املامرسات الجيدة” واشارت 

الدراسة يف ذات الوقت اىل “املامرسات املثىل” املتبعة يف حامية املدنيني.

تقدم الدراسة توصيات حول كيفية مأسسة “املامرسات الجيدة” من قبل الحكومة العراقية لحامية املدنيني، وكيفية تطوير التوجيه العمليايت يف ما يخص الحامية 

املدنية، والتدريبات، وتطوير قدرات القوات العراقية عىل حامية املدنيني، من أجل الوصول إىل عتبة “ املامرسات املثىل”. كام تقدم الدراسة توصيات إىل التحالف 

والقوات املشاركة معه، والتي تقوم بتدريب القوات العراقية، عىل كيفية بناء قدرات هذه القوات يف مجال التخفيف من األرضار املدنية والحامية املدنية.

وقد وجدت هذه الدراسة أنه وقبل العمليات العسكرية، كان لدعوات رئيس الوزراء حيدر العبادي املتكررة للقوات املسلحة لحامية املدنيني ، والتي دعمتها 

املرجعيات الدينية والسياسية، وتعليامته لتجنب استخدام األسلحة الثقيلة يف املناطق املأهولة بالسكان، تأثرٌي إيجايٌب عىل توجه وترصف القطعات العسكرية 

عندما رشعت بعمليات التحرير. ومع ذلك، فقد كان لدى قسم من ضباط القوات العراقية الذين متت مقابلتهم فهم مختلف لتعليامت عدم استخدام  “االسلحة 

الثقيلة” لتقليل االرضار بني املدنيني ويف البنية التحتية، واملوقع الذي تنطبق عليه تعليامت حظر استخدام هذه االسلحة، مام اثر يف قدرة قسم من هذه القوات 

1  مقابلة مركز املدنيني يف الرصاع مع لواء  يف جهاز مكافحة االرهاب يف كانون األول ٢٠١٧
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عىل تنفيذ هذه التعليامت بفاعلية يف ساحة املعركة. يضاف اىل ذلك ان دعوات رئيس الوزراء العبادي انفة الذكر، مل تكن تتضمن يف كل مرة قواعد اشتباك مفّصلة 

)ROE(، وأوامر عملياتية بشأن كيفية حامية املدنيني. وكام قال عقيد يف الفرقة الخامسة عرشة ملركز املدنيني يف الرصاع CIVIC:  “لقد امرونا ان نقوم بتقليل 

عدد الضحايا املدنيني إىل أدىن حد، ولكن مل يتم اخبارنا كيف نحقق ذلك”.2  

لقد كان التدريب الذي قدمنه وزارة الدفاع )MOD(، ووزارة الداخلية )MOI(، والتحالف قبل واثناء العمليات مفيدا   يف بناء قدرات القوات العراقية يف محاربة 

داعش واستعادة األرايض من قبضتهم. وكان هناك عامالن اساسيان بالنسبة للحكومة العراقية لنجاح املهمة هام هزمية داعش وحامية املدنيني واعطيت االولوية 

يف التدريب لهزمية داعش مل تتضمن املناهج التدريبية التي تسنى لنا االطالع عليها برامج كافية لتدريب للقوات العراقية عىل حامية املدنيني اثناء العمليات 

القتالية مبا فيها كيفية مواجهة تكتيكات وتقنيات واساليب داعش والتهديدات األخرى ضد املدنيني وكيف ميكن للقوات العراقية أن تقلل من أرضار املدنيني يف 

ضوء كل ذلك. ومل يقم التحالف بعد العمليات الكربى بتعديل الربامج التدريبية )POI( التي قدمها للقوات العراقية  لالستفادة من الدروس املستنبطة حول 

كيفية التخفيف من الرضر املدين ، وبدأت املحارضات التي وفرها التحالف حول القانون االنساين الدويل  بعد انتهاء العمليات الرئيسية . وبسبب وترية العمليات 

مل تتلق بعض القطعات التدريب الكايف حيث تم نرشهم بشكل رسيع. وقد أدى ذلك إىل اختالف يف القدرات والقابليات يف مجال الحامية املدنية مام قد يكون 

اثر يف قدرة القوات عىل الحد من األرضار املدنية. وسلطت الدراسة الضوء عىل جهود التحالف املحدودة يف بناء قدرات القوات العراقية يف مجال الحامية املدنية 

مام انعكس عىل جهوزيتها اثناء العمليات الهجومية وتحديد اسبقياتها بصدد تخفيف الرضر الذي قد يصيب املدنيني، فلم تتضمن جهود التحالف التدريب بشكل 

منهجي عىل افضل املامرسات بشان سياسات التخفيف من األرضار املدنية، والتدريب عىل التكتيكات، واألدوات التي يستخدمها بعض أعضاء التحالف، وعىل نحو 

منتظم يف سياق الحامية املدنية. ويف حني قدم التحالف النصح واملشورة واملساعدة لبعض وحدات القوات العراقية عىل املستوى التكتييك من خالل فرق الدعم 

يف مجال توجيه النريان3    فان التحالف مل يوفر الفرصة ملركز املدنيني يف الرصاع CIVIC للتواصل مع أي من مستشاري التحالف ملعرفة كيفية ادراج تكتيكات 

تخفيف الرضر يف الدعم الذي قدمه املستشارون للقوات العراقية.

خالل العمليات القتالية، أثر العديد من العوامل عىل قدرة القوات املسلحة العراقية عىل الحد من األرضار املدنية. فباإلضافة إىل تكتيكات داعش واجهت القوات 

صعوبة يف التمييز بني املدنيني، ومقاتيل داعش، فضال عن صعوبة تحديد وقصف األهداف املعادية لرضبها بدقة.

قامت القوات العراقية بتحذير املدنيني بشأن العمليات العسكرية القادمة ونصحهم باالبتعاد عن اماكن داعش، لكن ويف كثري من االحيان مل يتمكن املدنيون من 

الحصول عىل هذه املعلومات أو اتباع التوجيهات. وبرغم استهداف داعش للمدنيني الذين حاولوا  الفرار اال ان القوات األمنية العراقية ابتكرت اساليب قيّمة 

للحد من املخاطر التي تعرض لها املدنيون الذين عربوا الخطوط األمامية، وأنقذت أرواح اآلالف من العراقيني. وبالرغم من كل ذلك فقد عدد كبري من املدنيني 

أرواحهم، أو فقدوا أحبائهم أثناء تحركهم نحو خطوط القوات العراقية  من جراء العبوات الناسفة، وقنايص داعش ، أو من جراء تبادل اطالق النار. 

إن تكتيكات داعش املتمثلة يف اإلختفاء املتعمد بني املدنيني، واستخدام منازل املدنيني والبنى التحتية الستهداف القوات العراقية، جعلت من الصعب للغاية عىل 

القوات العراقية والتحالف التمييز بني مقاتيل داعش واملدنيني. وكام قال مقدم من الفرقة السادسة عرشة ملركز املدنيني يف الرصاع )CIVIC(، إن “داعش” مثل 

الرسطان. ال ميكنك إستئصاله من الجسم بسهولة، ألنك بذلك تؤذي الجسد.هكذا كانت الحرب عىل داعش.”4  

وقد استخدمت القوات العراقية مجموعة من املصادر للتحقق من التواجد املدين بالقرب من اي موقع مستهدف، وتقييم األرضار الجانبية قبل إطالق أي سالح، 

مبا يف ذلك جمع املعلومات االستخباراتية من املدنيني حول مواقع داعش ومواقع املدنيني، واستخدام الطائرات املسرّية عن بعد، وعرب التحقق من ذلك من 

امكانات التحالف االستخبارية يف االستطالع واملراقبة )ISR(. وقد حددت هذه الدراسة املامرسات الجيدة التي اتبعتها القوات العراقية بشأن عمليات االستهداف، 

وخيارات األسلحة، مبا يف ذلك وجود القوات العراقية ومراقبي التحالف لتوجيه النريان ومراقبة تواجد املدنيني، واستخدام ذخائر صغرية أو دقيقة التوجيه، باالضافة 

اىل وجود القادة املحنكني الذين اظهروا صربا تكتيكيا، واستخدموا بدائل تكتيكية لألسلحة من اجل التقليل من األرضار املدنية.

وبينام تّعد هذه املامرسات الجيدة خطوة إيجابية، إال أن هذه الجهود قد واجهت العديد من الصعوبات منها صعوبة تقيص وتحديد أماكن تواجد املدنيني يف 

مدينة مزدحم  حتى مع وجود نظم استطالع متطورة ومراقبة مستمرة، مام جعل من الصعوبة مبكان تحديد عدد املدنيني الذين يشغلون منطقة مستهدفة معينة 

قبل املوافقة عىل تنفيذ الغارات. وجعلت التكتيكات التي استخدمها داعش هذا االمر اكرث تحديا وصعوبة. وكام قال لواء يف القوات العراقية “كان تحديا كبريا لنا 

أن نعرف من الجو ما إذا كان هناك مدنيون أم ال ، فلدينا موارد محدودة يف هذا الشأن. بالنسبة لبعض مواقع داعش ، كان بوسعنا التحقق من املعلومات عرب 

مصادر مختلفة: املدنيني وقوات التحالف. ولكن يف بعض األحيان مل يكن بوسعنا ان نتحقق من وجود املدنيني. انها حرب. ال ميكننا أن نعرف من الجو املكان الذي 

2  مقابلة مركز املدنيني يف الرصاع مع عقيد يف الفرقة ١٥ يف املوصل يف كانون األول ٢٠١٦

3  مقابلة  مركز املدنيني يف الرصاع  مع مسؤويل CJFLCC املسؤولني عن برامج تدريب القوات العراقية ، كانون األول ٢٠١٧ ، بغداد.

4  مقابلة مركز املدنيني يف الرصاع مع ضابط برتبة فريقد يف الفرقة 16 يف املوصل يف كانون الثاين 2017.
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يتواجد فيه مدنيون. يف املوصل، وقعت بعض األخطاء بسبب وجود العديد من املنازل وكان العديد من الناس يف الطوابق السفلية لهذه املنازل” .5

باإلضافة إىل ذلك، مل تكن القوات العراقية وقوات البيشمركة قادرة دامئا عىل ايصال احداثيات دقيقة لهدف معني بسبب عدم دقة الخرائط املستخدمة ، ووترية 

العمليات، وضعف التنسيق العمليايت  بني القوات املتواجدة عىل األرض. وبحسب قيادات من القوات العراقية وقيادات من الحشد الشعبي فقد استخدمت 

بعض الوحدات وبشكل ملحوظ أسلحة وقذائف غري موجهة مثل الصواريخ واملدفعية، مام تسبب يف سقوط ضحايا من املدنيني، وإلحاق أرضار باملمتلكات املدنية 

والبنى التحتية. وتفاقمت األرضار املدنية بسبب عدم قدرة القوات العراقية وقوات التحالف عىل التنبؤ بتاثرير األسلحة التي استخدموها وتقييم نتائج استخدام 

االسلحة والقذائف التي استعملت وتاثريها عىل املدنيني والبنية التحتية  وخاصة يف املوصل، بسبب لتكتيكات داعش وكثافة التضاريس الحرضية للمدينة.

لقد كانت املعركة يف املدينة القدمية غرب املوصل ـ اخر املناطق التي كانت تحت سيطرة داعش ـ اكرث املعارك التي خاضتها القوات العراقية ضد داعش صعوبة 

وتحديا. ان نسق تصميم املدينة القدمية، وأزقتها الضيقة املتعرجة، جعلها مكانا مثاليا للدفاع، وتوفر لداعش الكثري من الوقت للتحضري لهجوم مضاد. وبحلول 

شهر أيار 2017 ، كانت القوات قد واصلت القتال يف املوصل ملدة سبعة أشهر متوالية. وللمرة األوىل كان تنظيم داعش محارصا بالكامل من قبل القوات العراقية 

ومل يكن هناك اي منفذ للهروب، أو مالًذا ليرتاجع اليه او يتحصن فيه. وباالضافة اىل قوات جهاز مكافحة اإلرهاب )CTS(، فإن قوات أخرى اقل تدريبا عىل حرب 

املدن قد تقدمت بقية القوات يف وقت اعترب بعض مقاتيل القوات العراقية املدنيني الذين بقوا يف املدينة القدمية داعمني لداعش6. وساهم التغري يف سرتاتيجية 

القتال ضد داعش من “االستنزاف” إىل “القضاء التام”7 . يف تصاعد وترية القتال واستخدم مقاتلوا داعش الصواريخ، وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة، واختاروا 

القتال حتى املوت، وحاول البعض منهم التخفي بني املدنيني الفارين 8. ولقد تآزرت كل هذه العوامل يف زيادة الرضر الذي لحق اباملدنيني وبشكل ملحوظ.

مل يقم التحالف ببناء قدرات القوات العراقية الجراء تقييامت لالرضار املدنية ما بعد الرضبات من اجل فهم افضل الثر العمليات عىل املدنيني وعىل البنى التحتية 

او اسباب الرضر املدين ومل تقم القوات العراقية بإجراء هذه التقييامت وادى عدم توفر هذه املعلومات اىل عدم التمكن من تحديد طرق تعديل التكتيكات، 

والسياسات، والتدريبات، واالستجابة بشكل مناسب للخسائر املدنية. ويف حني كان التحالف يتتبع حوادث سقوط ضحايا بني املدنيني بسبب نريان التحالف ولكنه 

أي التحالف مل يدرب القوات العراقية عىل مامرسة هذه املسؤولية. وبسبب االفتقار اىل التدريب عىل تقييم ما بعد الرضبات )AAR( وتتبع الخسائر يف صفوف 

املدنيني والخسائر املدنية فان القيادات امليدانية مل تكلف باجراء  هذا التقييم. ولو وثقت هذه البيانات أجريت هذه التحليالت، لنتج عنها تكتيكات وتوجيهات 

جديدة، ولقللت من األرضار العرضية، والتسقت مع توجيات رئيس الوزراء لحامية املدنيني.

ويف حني شكل نزوح أكرث من 3.4 مليون مدين منذ 2014 تحديات هائلة للحكومة العراقية فقد ابدت الحكومة العراقية استعدادها وقدرتها عىل تحسني 

مساعدتها للمدنيني الفارين من النزاع. ومنذ أزمة النازحني من الفلوجة ، امرت الحكومة قواتها بتنظيم وتنسيق موجات النزوح ومساعدة النازحني، مام مكنهامن 

تلبية معظم االحتياجات االساسية وانقاذ حياة ما يقرب من ٩٠٠،٠٠٠ مدين فروا من املوصل، رغم القصور يف توفري الرعاية الطبية للطوارئ.9 

فرضت الحكومة عىل النازحني املرور خالل التدقيق األمني ملنع تسلل عنارص داعش. ويف حني كانت هذه الخطوة رضورية للحفاظ عىل األمن، فإن الفجوات يف 

5   مقابلة مركز املدنيني يف الرصاع مع لواء  يف جهاز مكافحة االرهاب يف كانون األول 2017

6   من مقابالت متعددة ملركز املدنيني يف الرصاع مع ضباط القوات األمنية العراقية.

7   “إيجاز وزارة الدفاع األمريكية بلسان الوزير ماتيس والجرنال دنفورد واملبعوث الخاص مكغورك حول حملة دحر داعش يف قاعة اإليجاز الصحفي 

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1188225/ :يف البنتاغون. وزارة الدفاع األمريكية يف ٢٠١٧/٥/١٩

department-of-defense-press-briefing-by-secretarymattis-general-dunford-and-sp/؛ رصح وزير الدفاع األمرييك ماتيس يف أيار 

2017 قائال: “لقد تحولنا بالفعل من تكتيكات االستنزاف، حيث نقلناهم من موقع إىل آخر يف العراق وسوريا، إىل أساليب اإلجهاز حيثام نحيط 

بهم. هدفنا عدم نجاة املقاتلني األجانب من النزاع من أجل العودة إىل ديارهم إىل شامل أفريقيا وإىل أوروبا وإىل أمريكا وإىل آسيا وإىل إفريقيا. 

لن نسمح لهم بالهرب. سوف نوقفهم هناك وسننهي الخالفة”. وأضاف: “الخسائر يف صفوف املدنيني هي حقيقة من حقائق الحياة يف مثل هذا 

الوضع” عىل لسان مارتن بنغيل. وزير الدفاع ماتيس يقول إن سياسة الواليات املتحدة ضد داعش هي اآلن اإلجهاز: الغارديان ٢٠١٧/٥/٢٨: 

.https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/28/james-mattis-defense-secretary-us-isis-annihilation

8    مقابالت مركز مدنيني يف الرصاع مع ضباط القوات األمنية العراقية، ومارك بريي: كيف استطاع الجيش العراقي هزمية داعش يف املوصل – لكنه 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/12/iraq-army-mosul- :فقد السيطرة عىل البالد. مجلة بولوتيكو ٢٠١٦/١٢/١٥

https://www.:23/12/2016 ؛ ستيفن كالني: القوات األمريكية تساهم باملزيد ملساعدة العراقيني يف استعادة املوصل. رويرتز ;isis-214531

reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN14C1RW

http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking. ،9    “الخط الزمني للنزوح منذ ترشين األول ٢٠١٧” املنظمة الدولية للهجرة – بعثة العراق

.aspx

عملية التدقيق االمني وماساقته بعض وسائل االعالم وتقارير قسم من املنظامت الدولية حول تعرض املدنيني للمخاطر، مبا يف ذلك االعتقال التعسفي واالحتجاز 

واالختفاء القرسي والتعذيب ومل تؤد املزاعم القائلة مبسؤولية بعض جنود القوات العراقية ، وقوات البيشمركة، والحشد الشعبي، عن هذه الترصفات، مل تؤد 

إىل إجراء تحقيقات منتظمة او مالحقات قضائية، أو حتى اصدار تقارير علنية بشانها. إن الرقابة عىل القوات املسلحة ومسائلتها أمر بالغ االهمية ويظهر التزام 

الحكومة العراقية امام الشعب العراقي والعامل باحرتامها القوانني الوطنية والدولية ومتسكها بها. وايضا فانه من االهمية مبكان إثبات أن الحكومة لن تتسامح مع 

سوء معاملة املدنيني، وتلتزم بإعادة بناء الثقة بني املدنيني والدولة

إن حجم الرضر هائل، ويقع عىل عاتق الحكومة مهمة شاقة ملساعدة مواطنيها ومينح قانون التعويضات العراقي، الذي تم اقراره عام ٢٠٠٩،  وتعديله عام 

٢٠١٥ الحكومة فرصة هامة وإيجابية لتقديم بعض الدعم للمدنيني الذين ترضروا من قبل داعش، وأثناء العمليات العسكرية، ويبني استعداد الحكومة لتلبية 

احتياجاتهم. ومع ذلك فأن تعقيد العملية، وافتقار املوازنة للتخصيصات الالزمة لدفع التعويضات واالستحقاقات املرشوعة مبوجب القانون قد يقوضان هذه 

الفرصة، وال بد من معالجة هذا االمر وينبغي أن تقرتنهذه املعالجات بزيادة الجهود املبذولة الستعادة الخدمات األساسية، وإزالة العبوات الناسفة، والذخائر غري 

املنفلقة )UXO(، وإعادة تاهيل البنية التحتية األساسية وترميم املنازل بحيث ميكن للمدنيني العودة إىل ديارهم واستئناف حياتهم.

وختاما، فإن إعادة بناء العالقة مع املدنيني سيتطلب من الحكومة وقوات األمن العراقية أن تربهن، من خالل تدابري وإجراءات ملموسة، عىل التزامها بتقليل 

األرضار املدنية والتصدي لها.

إن القوات املسلحة يف جميع انحاء العامل  ليست مدربة بشكل كاف ومجهزة ومستعدة للقتال يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أهدافها املزدوجة 

املتمثلة يف هزمية القوى املعادية وحامية املدنيني. ان تحقيق هذا الهدف املزدوج يتطلب من الحكومة والقوات العراقية القيام مبزيد من االجراءات والتدابري 

امللموسة التي تربهن من خاللها عىل االلتزام بالحد من االرضار املدنية ومعالجتها.

 نأمل أن تكون هذه الدراسة مبثابة عامل يحفز التعلم والتغيري داخل القوات املسلحة والقوات االمنية  واملؤسسات التنفيذية، ويحفز االستمرار يف اعداد القوات 

املسلحة العراقية للدفاع عن الوطن وحامية املدنيني يف ان واحد، وتعزز ريادية القوات العراقية بخصوص أفضل مامرسات الحامية املدنية التي ميكن للعراق 

مشاركتها مع الحكومات والجيوش األخرى التي تواجه تحديات مامثلة يف مجال الحامية املدنية.    
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 منتسب يف القوات العراقية يشارك يف التدريب عىل قتال املدن يف التاجي/ العراق. ترشين الثاين 2017. 

الجيش االمرييك / العريف رايشل ديهم 

املنهجية

تهدف هذه الدراسة إىل تعزيز التعلم املؤسيس حول تأثري العمليات املعقدة عىل املدنيني يف املناطق املاهولة بالسكان، استناًدا إىل العمليات العسكرية التي 

خاضتها القوات العراقية ضد داعش ابتداءا من تكريت يف عام ٢٠١٥ إىل الحويجة يف عام ٢٠١٧. وقد تم إطالق هذا البحث من خالل اجتامع تشاوري يف بغداد 

يف ترشین الثاين ٢٠١٧ ، استضافه مركز النهرين للدراسات اإلسرتاتيجية و  مركز املدنيني يف الرصاع  وترأسه نائب مستشار األمنالوطني العراقي ملناقشة سياسات 

ومامرسات الحامية املدنية يف العراق. وحرضه مسؤولون من مستشارية األمن الوطني ، ومركز النهرين ، وقيادة العمليات املشرتكة ، ووزارة الدفاع ، ووزارة 

الداخلية ، واملخابرات ٫ واالستخبارات ، وقوات مكافحة اإلرهاب ، والحشد الشعبي .

وفرت املقابالت التي أجراها مركز املدنيني يف الرصاع  يف الفرتة ما بني كانون االول ٢٠١٧ ومتوز ٢٠١٨ يف بغداد واملوصل وإربيل مع القوات التي شاركت يف 

العمليات العسكرية ضد داعش منذ عام 2015 البيانات األساسية املستخدمة النجاز هذه الدراسة. وكان من بني هؤالء ضباط من قيادة العمليات املشرتكة ٫ 

والفرقة الخامسة عرشة ، والفرقة السادسة عرش ، وقوات مكافحة االرهاب ، والبيشمركة ، والحشد الشعبي وعمليات نينوى باإلضافة إىل ممثلني من وزارة الدفاع ، 

وزارة الداخلية ، والعمليات النفسية يف جهاز املخابرات، وجهاز األمن الوطني ، والدفاع املدين والتحالف املناهض لداعش. كانت املقابالت مصممة للسامح مبرونة 

أكرب يف جمع البيانات حول تحديات الحامية املدنية وتم إجراؤها وجهاً لوجه باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الكردية حسب املجيب.

تم توضيح أهداف الدراسة للحصول عىل موافقة ال لبس فيها. 

عكست هذه الدراسة ايضا املالحظات واملحادثات التي أجراها  مركز املدنيني يف الرصاع  مع املدنيني والقوات العراقية واملسؤولني الحكوميني املحليني واملنظامت 

غري الحكومية اإلنسانية ٫ الدولية منها واملحلية ، ووكاالت األمم املتحدة يف محافظات دياىل وكركوك ونينوى منذ عام ٢٠١٦ ، ومع فريق العمل املشرتك ـ عملیة 

الحل املتأصلة ، وفريق العمليات املشرتكة الخاصة ـ العراق ، والقوات الربية املشرتكة ٫ والقيادة املركزية األمريكية منذ عام ٢٠١٤. ويستند التحليل أيًضا إىل 

مراجعة دقيقة لعموم البيانات الحكومية املتاحة والوثائق واملقاالت اإلعالمية

ان هذا العمل ليس دراسة استقصائية تهدف إىل تقديم نتائج أو استنتاجات ذات داللة إحصائية. إنه يعكس تجارب ضباط القوات العراقية حول جهودهم للحد 

من األرضار املدنية وتقليصها خالل عملياتهم العسكرية ضد داعش. كام أنه يقيّم التحديات يف تطبيق السياسات والجهود املبذولة للحد من أالرضار املدنية بسبب 

نوع الحرب )أي القتال عايل الكثافة يف املناطق الحرضية املأهولة بالسكان( والتكتيكات التي تستخدمها القوات املعادية )أي تجاهل داعش لحامية املدنيني(. 

ويربز التقرير يف بعض األحيان “املامرسات الجيدة” و “التحديات” فيام يتعلق بتهديد محدد للمدنيني أو تكتيك عسكري معني. ويهدف هذا التناقض الظاهري 

اىل عكس تنوع وجهات النظر والتجارب الفردية فضال عن تعقيد السياقات التي تم تقييمها. كام يقدم التقرير بعض وجهات نظر املدنيني حول التهديدات التي 

واجهوها خالل هذه العمليات العسكرية. تنتهي الدراسة بتوصيات حول كيفية مأسسة املامرسات الجيدة لحامية املدنيني ومعالجة التحديات.

مل تتوفر لـ  مركز املدنيني يف الرصاع  الفرصة لالطالع عىل برنامج التدريب الذي تستخدمه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وال إىل وثائق وأوامر القوات العراقية 

الرسمية بخصوص الحامية املدنية. وباملثل ، مل يوفر التحالف الوصول إىل برامج التعليم التي استخدمها لتدريب قوات مكافحة االرهاب ومل يقدم معلومات عن 

برنامجه لتقديم املشورة واملساعدة. يتطلع  مركز املدنيني يف الرصاع  الستمرار الحوار مع كافة القوات العراقية والتحالف الدويل عىل ضوء هذه الدراسة وسنقوم 

بادراج معلومات اضافية يف االصدارات الالحقة.

وتحلل هذه الدراسة جهود تدريب التحالف فقط فيام يتعلق باستعداد القوات العراقية للتخفيف من أرضار املدنيني وال تدرس او تقيم عمليات التحالف.



9 8

أبرز التوصيات: 
عام ٢٠١٨ تحولت الحرب ضد تنظيم داعش يف العراق، من رصاع مسلح تقليدي ذي وترية إىل قتال مكافحة ارهاب يستهدف مقاتيل داعش وما تبقى من قادتها، 

يبقى تخفيف الرضر يف صفوف املدنيني يف أي نوع من العمليات أمرا أساسياً ال مناص منه. وفيام ييل بعض التوصيات الرئيسة حول كيفية التخفيف من أالرضار 

املدنية. وتتوفر توصيات أكرث تفصيالً يف نهاية هذه الدراسة.

إىل الحكومة العراقية:
اعداد سياسة وطنية بشأن الحامية املدنية تؤكد عىل منع وقوع الرضر باملدنيني، وتخفيفه ،  واالستجابة له.  •

•  إنشاء مركز لعمليات حرب املدن يف بغداد، لجمع الدروس املستقاة وتبادلها ومشاركتها، وتعزيز التفكري، والتدريب، والتعليم بشأن التحديات 

االسرتاتيجية، والتكتيكية، والعملياتية، للقتال يف املناطق املأهولة بالسكان وكيفية التقليل من الرضر الذي يلحق باملدنيني. وينبغي أن يكون هذا 

املركز متاحا أيضاً للخرباء يف مجال حامية املدنيني، مبا يف ذلك األوساط األكادميية، واملنظامت غري الحكومية الدولية منها واملحلية، من أجل تحديد 

سبل حامية املدنيني، وتدريبها وتطبيقها.

تخصيص األموال لضامن تنفيذ قانون التعويضات رقم ٢٠٠٩/٢٠ وقانون رقم ٢٠١٥/٥٧.  •

إىل وزارة الدفاع  ووزارة الداخلية
تدريب القادة عىل فهم أن منع اإلصابات بني املدنيني، وتقليلها واالستجابة لها، ليس فقط التزاما بالقانون الدويل اإلنساين ، بل عنرصاً حاسامً يف   •

الجهود الرامية إىل بناء استقرار مستدام يف العراق، وإعادة بناء الثقة بني املدنيني واملؤسسات الحكومية. يتوجب عىل القادة تطوير عقلية تؤمن بأن 

هذا هو اليشء الصحيح الذي يجب فعله، من املنظار األخالقي أوالقانوين أواالسرتاتيجي.

•  القيام بعملية توثيق للدروس املستفادة املعمقة، وتكون مدعومة من قبل القيادة لتحديد أفضل املامرسات يف مجال حامية املدنيني، واملجاالت 

التي تحتاج إىل تطوير عىل املستويات االسرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية.

التوجيه العمليايت بشان الحامية املدنية
•  تطوير قواعد االشتباك للقوات املسلحة عىل أساس التزامات القانون االنساين الدويل واملصممة لتلبية الحاجة االسرتاتيجية للحد من الرضر الذي 

يلحق باملدنيني وضامن نرشها عىل نطاق واسع عرب جميع القوات.

•  وضع قواعد واضحة بشأن استخدام القوة بالنسبة للرشطة وفقا لبنود القانون الدويل لحقوق اإلنسان، واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة لتطبيق 

القانون )ال سيام املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية(، ووفقا للقوانني العراقية التي تنص عىل أن القوة ال تستخدم إال كمالذ أخري 

من أجل السالمة العامة أو يف الدفاع عن النفس.

•  إنشاء وإدامة قوائم باالهداف التي ال يجوز استهدافها بالغارات، وتطوير إجراءات تنص عىل أن املستشفيات والعيادات الطبية، ومواقع العبادة، 

واملدارس، واملواقع األثرية، والثقافية والبنى التحتية الحيوية )كمحطات توليد الطاقة ومنشآت معالجة املياه( ال ميكن استهدافها.

•  اعداد وإصدار توجيهات بوجوب إجراء تقييامت أرضار املعركة )BDAs(، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باالرضار املدنية، بعد كل غارة سواء تلك 

املخطط لها سابقا او التي تتطلبها مجريات املعركة، وأن تكون هذه التقييامت والدروس املستخلصة منها جزءاً ال يتجزأ من التخطيط العمليايت 

املستقبيل يف مجال حامية املدنيني.

التدريب
•  تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وفرضيات حول تخفيف األرضار املدنية، عىل املستويات التكتيكية والعملياتية مصممة لألغراض واملهام العسكرية 

ومهام الرشطة.

•  مراجعة منهج التدريب سنوياً ليشمل التحديات الجديدة التي قد تهدد املدنيني، والدروس اليت تم التوصل إليها بشأن طرق التخفيف من أرضار 

املدنيني. ويجب أن تتضمن املراجعة مدخالت من القوات التي عىل األرض، ومن املنظامت املختصة بشأن حامية املدنيني.

تحديد االهداف
•  من أجل تقليل أرضار املدنيني إىل أدىن حد، اعداد إجراءات استهداف مفصلة وواضحة للغارات املخطط لها مسبقا او التي تتطلبها مجريات 

املعركة والقصف جو ـ أرض  او ارض ـ ارض 

•  اعداد منهجية وإجراءات لتقدير األرضارـ الجانبية )CDE( عند استخدام منظومات األسلحة النارية املبارشة وغري املبارشة ملساعدة اآلمرين عىل 

تقدير الرضر الذي ميكن أن يلحق باملدنيني عىل أساس الرضورة العسكرية، أثناء تخطيط العمليات القتالية وتنفيذها.

استخدام األسلحة
•  قدر االمكان٫ تجنب استخدام األسلحة ذات اآلثار واسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان خالل الرضبات أو الغارات الجوية ، مبا يف ذلك 

الدعم الجوي املنخفض، لوجود احتامل وقوع الرضر عىل املدنيني الذي ميكن أن يسببه انفجار وتشظي هذه األسلحة واصابة املدنيني والبنى 

التحتية املدنية. اعداد توجيهات عملياتية تحد من استخدام هذه األسلحة. وكلام أمكن ذلك وعمال مببادئ التمييز والتناسب، يجب النظر يف 

استخدام الذخائر املوجهة والذخائر القليلة التشظي. 

•   عىل مستوى الوحدة ومستوى التشكيل ، وكلام أمكن ذلك ، القيام بتامرين باألسلحة والذخرية الحية، لتمكني قادة الوحدات من فهم مدى التأثري 

املتوقع لألسلحة عىل املدنيني واألهداف املدنية.

موارد تخفيف األرضار املدنية
•  توفري املوارد واألدوات واملعدات املناسبة، كوسائل وادوات االستخبارات واملراقبة واالستطالع )ISR( للقوات العسكرية املشاركة يف العمليات من 

أجل مراقبة تواجد املدنيني واعداد منوذج لتحليل املامرسات الحياتية.

•  تامني الذخائر عالية الدقة، والقليلة التشظي واالنفالق، وتدريب القوات عىل استخدامها، وفقاً ملبادئ التمييز والتناسب، من أجل خفض االرضار 

املدنية. 

 تقييم حوادث األرضار املدنية ومعرفتها 
 )CCMT( تاهيل القوات العراقية للقيام بتتبع وتقيص حوادث األرضار املدنية والزامها بذلك، وتشكيل فريق لتخفيف حوادث الخسائر املدنية  •

بكادر كامل، يتوىل مهمة جمع املعلومات حول كافة حوادث األرضار املدنية، وتحليل أسبابها، والتوصية بالتغيريات الالزمة عىل مستوى التكتيكات 

والتدريب.

•  اعداد بروتوكوالت للتواصل مع املنظامت الخارجية التي تجمع املعلومات عن الضحايا املدنيني، مثل بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 

)UNAMI(، واللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC( ، واملنظامت الدولية واملحلية األخرى، واستخدام مصادر خارجية أخرى للتحقق من 

املعلومات التي تم جمعها عرب التقارير الداخلية لضامن مصداقية وحقيقة تلك الحوادث.

•  اعالن نتائج عمليات تقييم األرضار املدنية، والخطوات املتخذة لتحسني العمليات ألجل التخفيف من أرضار املدنيني. حيث أن الجهود املبذولة 

لتحقيق الشفافية واتخاذ اإلجراءات التقوميية استجابة لألرضار التي تلحق املدنيني، ستوضح لهم مدى التزام الحكومة العراقية والقوات األمنية 

العراقية بحامية املدنيني.

التدقيق األمني
•  التأكد من أن أي مدين يتم اعتقاله ينقل عىل الفور إىل مراكز احتجاز آمنة مؤسسة حسب القانون، تتمتع برشوط احتجاز وعالج متامشية مع 

املعايري واالعراف والقوانني النافذة، ومتطابقة معها، ومتنح له كافة اإلجراءات القانونية التي أقرها القانون العراقي والدويل، ومنحه أيضا فرصة 

فورية الستعادة التواصل  مع عائلته ومع املحامني ، فضال عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، لتقليل احتامالت حاالت االختفاء.

اإلعالن عن عدد األشخاص املعتقلني بشبهة اإلرهاب، واألسس القانونية الحتجازهم، وكذلك عدد األشخاص املتهمني واملدانني.  •
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التحقيقات القانونية
•  التحقيق والتقايض بشكل محايد ومهني وفعال أمام املحاكم يف جميع الجرائم املزعومة ضد املدنيني التي قد تتهم القوات العراقية ظّل بارتكابها 

املعايري الدولية للمحاكامت العادلة، وتعويض الضحايا متى ما كان ذلك ممكنا. ويجب أن تكون نتائج هذه التحقيقات علنية.

إىل القوات الرشيكة، مبا يف ذلك التحالف ضد داعش و حلف شامل األطليس
•  اتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها “بااللتزام باحرتام وضامن احرتام” القانون االنساين الدويل يف “ الظروف كافة” وفقاً للامدة ١ من اتفاقيات 

جنيف.

•  مشاركة الدروس االتي تم تشخيصها حول التخفيف من األرضار املدنية الناجمة عن العمليات العسكرية، وال سيام من العمليات التي تتم 

بالتعاون مع القوات العراقية، لتحسني نتائج الحامية املدنية يف املستقبل، مع استمرار جهود التدريب مع القوات العراقية. 

•  زيادة التدريب واإلرشاد أثناء العمل للقوات العراقية عىل معالجة العبوات الناسفة / الذخائر غري املنفلقة لحامية املدنيني، وألغراض حامية 

القوة. 
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