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الملخص التنف ذي
عد عام من اﺳتعادة القوات العراق ة للمناطق المت ق ة من محافظة كركوك عام  2017من ﺗنظ م الدولة اﻹﺳﻼم ة )داعش اللغة
الع ة( ﻻيزال المدنيون كركوك معرض لل ر من ق ﻞ داعش ،وال ﺗقود حملة ﺗمرد س إ ﺗق ض جﻬود الحكومة اﻻﺳتقرار
والتعا  .شعر المدنيون أجزاء من كركوك القلق من أن مخاوفﻬم المتعلقة الحما ة ،مﺜﻞ هجمات داعش وﺗرو ــع المدني  ،ﻻ يتم
التعامﻞ معﻬا ش ﻞ اف من ق ﻞ الحكومة والقوات اﻷمن ة.
ﺗتفاقم هذه المخاوف س ب عدم التعامﻞ الفاعﻞ مع فقدان الممتل ات والتﻬج الق ي س ب الطائفة او العرق او الدين ،وال يتﻬم
عض أفراد القوات العراق ة وال ورد ة ارﺗ ابﻬا خﻼل القتال ضد داعش .إن السلوك الم ء من ق ﻞ عض أفراد القوات اﻷمن ة ﺗجاه اﻷ
ال ينظر لﻬا الوﻻء لداعش أو اولئك الذين عاشوا ﺗحﺖ ح م داعش ...ان هكذا ﺳلوك ضعف الﺜقة ب المدني والقوات اﻷمن ة .وع
الرغم من أن ﺗنظ م داعش ضع ف ومحدود جغراف ا ،فإن منع عودﺗه وعودة ﺳ طرﺗه الوحش ة ع المدني يتطلب من الحكومة العراق ة
حما ة المدني ش ﻞ اﺳ ا  ،واﻻنخراط مع المجتمعات المحل ة لمعالجة مخاوف الحما ة المدن ة الخاصة بﻬم وكذلك ضمان مراق ة
قواﺗﻬا.
كركوك س ب وجود خﻼ ا داعش ال ﻻ ﺗزال شطة المحافظة .ما ق ّ م
حلﻞ هذا الموجز ﺗﻬد دات الحما ة ال ﺗؤثر ع المدني
اﺳتجا ة قوات اﻻمن العراق ة لﻬذه التﻬد دات ،والجﻬود ال ﺗ ذلﻬا حكومة العراق وقوات اﻻمن العراق ة لتحس اﻷمن المحافظة
وضمان ﺳﻼمة ﺳ انﻬا ،ونقص الﺜقة ب المدني والجﻬات الفاعلة اﻷمن ة.
ع الرغم من أن داعش لم عد س طر ع مساحات شاﺳعة من العراق وﺳور ا ما ان الحال من ق ﻞ ،إﻻ أنه لجﺄ اﻵن إ اﺳلوب التمرد
ال ــع كركوك ،ظﻞ ﺗنظ م داعش شطا المناطق ال ف ة داقوق والح جة ،ح ث يروع المدني الذين يتعاونون مع الحكومة،
و قوم خطف ومﻬاجمة المخاﺗ )قادة المجتمع الذين عي تﻬم الحكومة( وزعماء الق ائﻞ ٫و قة المواد الغذائ ة واﻹمدادات من المدني ،
وحرق المحاص ﻞ وخصوصا الل ﻞ .وذكر المدنيون أن القوات اﻷمن ﻻ ﺗوفر الحما ة ال اف ة لوقف أو ردع هذه الﻬجمات من خﻼل الق ام
دور ات اف ة أو إ شاء آل ات لﻺنذار الم كر .وعندما ستج ب هذه القوات للدفاع عن المدني  ،فإن هذه القوات غال ا ما ﺗواجه مائن
ينصبﻬا داعش ،اﻷمر الذي ﺳ ﺜ ط اﻻﺳتجا ات المستق ل ة لﻬذه القوات دافع القلق لحما ة قواﺗﻬم .و التا فإن المدني شعرون العزلة
وعدم الحما ة من ق ﻞ السلطات الل ﻞ ،مما قلﻞ من ثقتﻬم القوات الحكوم ة ولسد هذا الفراغ ،لجﺄ المدنيون إ آل ات الدفاع عن
أنفسﻬم ،مﺜﻞ وجود رجال مسلح محلي غ مدر حرﺳون القرى من أﺳطح المنازل ،مما خلق مخاطر جد دة ع المدني .
هناك عدد ﻻ ح من الجﻬات اﻷمن ة الفاعلة كركوك ،ل ﻞ منﻬا ﺗف ض ختلف عن اﻻخرى ،ما ﺗتفاوت ﺗدر اﺗﻬا وكفاءاﺗﻬا مما يؤثر
ع مدى فعاليتﻬا حما ة المدني  ،و التا يؤثر ع نظرة المدني لﻬا واعتمادهم عليﻬا .أ ت ر  2017وعقب ا سحاب قوات
القوات العراق ة
الب شمركة ال ورد ة من كركوك أعقاب اﻻﺳتفتاء ال وردي ع اﻻﺳتقﻼل ،والذي لم ﺗدعمه الحكومة العراق ة ٫ﺗم
ووحدات الحشد الشع ) (PMUSال ﺗم إ شاؤها عام  2015للرد ع ﺗﻬد دات داعش للس طرة ع كركوك .ﺗمﺜﻞ ال طة اﻻﺗحاد ة
وال ﺗعمﻞ ﺗحﺖ إ اف وزارة الداخل ة ) (MOIح اﻵن القوة اﻷمن ة الرئ س ة المحافظة ،وﺗعمﻞ الت سيق مع الج ش العرا وجﻬاز
القوى المحل ة المختلفة
م افحة اﻹرهاب العرا ) (CTSومختلف مجموعات الحشد ،وال طة المحل ة كركوك .عتمد راي المدني
اعتمادا كب ا ع الجماعة العرق ة والطائف ة ال ي تمون إليﻬا.
عدم اﻻﺳتقرار المنطقة .شت المدنيون من طلب الر من
ساهم ﺳلوك عض وحدات القوات العراق ة ووحدات الحشد الشع
عض نقاط التفت ش .شعر العرب السنة
أجﻞ السماح بنقﻞ ال ضائع ع عض نقاط التفت ش والسلوك غ الﻼئق ﺗجاه ال ساء
الح جة التﻬم ش و قولون إن عض افراد ال طة اﻻﺗحاد ة ضا قونﻬم و تﻬموا الناس دعم داعش س ب طائفتﻬم أو س ب ع شﻬم
المناطق ال احتلﻬا داعش .شغﻞ عض أفراد ال طة اﻻﺗحاد ة أ ضا منازل مدن ة كركوك مما منع اصحابﻬا المﻬج ن من العودة
إ مناطقﻬم اﻷصل ة و عادة بناء ح اﺗﻬم .ﺗم اﺳتخدام هذه الممتل ات ابتداءا اثناء العمل ات ضد داعش ح ث انﺖ القوات ﺗفتقر إ
قواعد متقدمة اثناء العمل ات ،ل ن لم يتم إعادة هذه الممتل ات إ أصحابﻬا ولم يتم ﺗع ض أصحابﻬا عن اﺳتخدامﻬم .هذا اﻷمر يؤجج
اﺳ اء المدني ﺗجاه عض وحدات القوات العراق ة .أ لغ المدنيون أ ضا عن التﻬم ش والمضا قات ال عانﺖ منﻬا اﻷ المشكوك
ُ
ارﺗ اطﻬا داعش ،أو العائﻼت ال انضم احد افرادها إ داعش ،ﻻ ﺳ ما ال ساء الﻼ فقدن أزواجﻬن أو آ ائﻬن أو اعتقلوا أو ﺗوفواُ .ينظر
إ ال ساء المﻬجرات ع أنﻬن ي تم إ ﺗنظ م داعش س ب انتماء أزواجﻬن أو آ ائﻬن ،وﻻ ﺳ ما أولئك المق مات مخ مات المﻬج ن
وغال ا ما قعن ضحا ا لﻼنتﻬا ات الج س ة والتحرش .ﻞ هذا وﺳط غ اب الجﻬود الم ذولة لوقف اﻻعتداء ومحاﺳ ة اﻷشخاص المسؤول .
ُ
ُ
أخ ا عتقد عض العرب السنة أن منازلﻬم قد دمرت أو نﻬ ﺖ خﻼل الحملة ضد داعش لمعاقبتﻬم ع أنﻬم قوا ﺗحﺖ ح م داعش أو
لعكﺲ التغي ات الد موغراف ة ال حدثﺖ ظﻞ حملة التع ب خﻼل ح م صدام حس  .لم يتم ﺗع ض خسائرهم موجب قانون
التع ضات العرا لعام  ،2009مما جعلﻬم شعرون اﻻﺳ اء من المسؤول والقوات المحل ة.
مقر اﻷمن المحافظة ،بروﺗوكوﻻت لمتا عة حوادث اﻷ ار
ل ﺲ لدى القوات اﻷمن ة كركوك وق ادة عمل ات كركوك ) (KOCوال
المدن ة ال س بﻬا عمل ات القوات اﻷمن ة ،ﺳواء عند نقاط التفت ش أو أثناء العمل ات ـ وال ﺗؤثر ع المدني أو ممتل اﺗﻬم.

2

ما أنه ﻻ يوجد ض اط م لفون التواصﻞ مع المجتمع لحﻞ شواغﻞ الحما ة لدى المدني  .خ المدنيون اﻻنتقام إذا قدموا ش اوى
رﺳم ة شﺄن السلوك التعس ﻷفراد القوات اﻻمن ة .يوجد مكتب شؤون المواطن داخﻞ وحدات القوات اﻷمن ة ،وهو م لف بتل
ش اوى المدني حول أفراد هذه القوات ،ل ن نادرا ما أدى عمله ونتائجه إ ﺗغي الس اﺳة أو أي إجراء ﺗﺄدي ضد المسؤول عن اﻻ ار
المدني .
إن اﻷهم ة اﻻقتصاد ة والس اﺳ ة ل ركوك ل ﻞ من الحكومة الف درال ة وحكومة إقل م كوردﺳتان ووضع كركوك منطقة متنازع عليﻬا
الجﻬات اﻷمن ة المسؤولة كركوك منذ عام 2017
موجب الدﺳتور العرا ﺗؤثر ع جﻬود ﺗحقيق اﻻﺳتقرار المحافظة .أدى التغي
إ خلق فجوة أمن ة عض المناطق ال لم ﺗقم ﻻ قوات الب شمركة ال ورد ة ال انﺖ موجودة كركوك ح أ ت ر  2017وﻻ القوات
العراق ة اي دورات فيﻬا و مكن ان ستغﻞ داعش غ اب الت سيق وعدم ﺗ ادل المعلومات اﻻﺳتخ ار ة ب القوات العراق ة وقوات
الب شمركة .عام  2018أعلنﺖ حكومتا العراق و قل م كوردﺳتان عن شك ﻞ قوة مش كة من القوات العراق ة وقوات الب شمركة ول ن لم
يتم ها عد.
المركزي والمح  ،وكذلك الع ث الشد د
مكن أن عزى ظﻬور وﺗنا داعش العراق عام  2014إ ﺳوء الحو مة ع المست
.
واﻹﺳاءات ﺗجاه المجتمع الس من ق ﻞ عض أفراد القوات اﻷمن ة الذين ﺗ فوا دون خش ة عقاب منذ انتﻬاء العمل ات القتال ة الرئ س ة
ضد داعش عام  ،2017أصبح لدى الحكومة والقوات اﻷمن ة التا عة لﻬا فرصة للخروج عن الممارﺳات السا قة ال أدت إ حصول
داعش ع الدعم ،والمشاركة الفعالة مع المدني لمعالجة مخاوفﻬم .المدنيون حاجة ا يتمكنوا من الﺜقة القوات اﻷمن ة لحمايتﻬم
ومعالجة شواغلﻬم المتعلقة الحما ة ،والتحقيق ادعاءات اﻹﺳاءة ا المدني  ،و ناء نﻬج أ ﺗماﺳ ا للحو مة وﺗحقيق اﻻﺳتقرار قائم
ع الحما ة.
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التوص ات
إ حكومة كركوك:
• مطال ة الحكومة الف درال ة لتخص ص أموال ل ركوك لضمان ﺗنف ذ قوان التع ض رقم  2009/20ورقم  2015/57وﺗحس
1.
ﺗقد م طل ات التع ض للتﺄ د من انﻬا اجراءات ﺳﻬلة الوصول اليﻬا وﺗ سم الفاعل ة والعدالة
• ال ام قوات اﻷمن كركوك المشاركة التدر ات المب ة ع ﺳ نار وهات من الواقع حول حما ة المدني  ،ما
المجتمع وكذلك القانون الدو اﻹ سا والقانون الدو لحقوق اﻹ سان.

اجراءات

ذلك التواصﻞ مع

إ وزارة الداخل ة ،وزارة الدفاع ،والحشد الشع :
• الزام القوات اﻷمن ة كركوك المشاركة التدر ات المب ة ع ﺳ ناروهات من الواقع حول حما ة المدني  ،ما
مع المجتمع وكذلك القانون الدو اﻹ سا والقانون الدو لحقوق اﻻ سان.
• دعم

ض اط اناث ّ
مدر ات ع

ذلك التواصﻞ

مﻬام ال طة مع الوحدات الفعالة.

• ﺗوف الموارد وﺗدر ب مكتب شؤون المواطن داخﻞ ﻞ وحدة من القوات اﻻمن ة للتعامﻞ مع المجتمعات المحل ة ،وﺗل
مصادر مختلفة )وﺳائﻞ اﻹعﻼم ،والمنظمات غ الحكوم ة ،والمواطن ( و حالة مزاعم اﻻنتﻬا ات للتحق قات والمقاضاة.
• التحقيق ادعاءات ﺳوء السلوك والتحرش الج
القانون،اﻻع اف ب تائج التحق قات و ها.
• ﺗوف دورات ﺗدر ة للمخاﺗ وغ هم من الممﺜل

واﻹ ذاء واﻻﺳتغﻼل

المحلي

المعين

ش اوى من

مخ مات المﻬج ن ،ومحاﺳ ة اﻷشخاص موجب

من ق ﻞ الحكومة شﺄن آل ات إ ﻼغ المدني

إ ق ادة عمل ات كركوك وال طة اﻻتحاد ة وال طة المحل ة والحشد الشع

عن الش اوى.

كركوك:

• العمﻞ مع المجتمعات ﻹ شاء أنظمة إنذار م كر لردع ﺗﻬد دات داعش واﻻﺳتجا ة لﻬا فاعل ة.
• إ شاء نظام لرصد وﺗقي م الدور ات وفعاليتﻬا ردع التﻬد دات.
ً
• اﻻنخراط حوار منتظم مع المدني وقادة المجتمع رجا و ساءا لتقي م المخاطر اﻷمن ة من أي ﺗواجد مت لداعش واﻻﺳتماع إ
المخاوف الناشئة عن ﺳوء ﺗ ف القوات اﻷمن ة أو التوﺗرات ب المجتمعات ،التﺄ د من أن التواصﻞ مع المجتمعات يتم ﺄمان و ط قة
بنائة وﻻ عرض المدني لم د من المخاطر واﻻذى.
• ﺗوظ ف وﺗدر ب و

ض اط

طة إناث لدعم التفاعﻞ مع المدني

وعند ال

ورة ،لتفت ش اﻻناث من المدني .

واﻹ ذاء واﻻﺳتغﻼل ،ومحاﺳ ة اﻷشخاص موجب القانون.

• التحقيق

مزاعم ﺳوء السلوك والتحرش الج

• ضمان ﺗل

جميع اﻷفراد التدر ات القائمة ع الس نارو شﺄن حما ة المدني والق ام دورات فعالة ،ما

إ و اﻻت اﻷمم المتحدة والجهات الحكوم ة وغ الحكوم ة العاملة

ذلك المشاركة المجتمع ة.

مخ مات المهج ن:

• التﺄ د من أن اﻷشخاص المﻬج ن داخﻞ وخارج المخ مات لديﻬم آل ات اف ة و ة لﻺ ﻼغ عن اﻻنتﻬا ات ال قد قوم بﻬا اي من افراد
القوات اﻷمن ة أو ادارة المخ مات أو اﻷشخاص اﻵخ ن الموجودين المخ م .التحقيق الش اوى ومحاﺳ ة المتورط موجب القانون.
جب إ ﻼء اهتمام خاص ل ات اﻷ المستضعفات المعرضات لخطر اﻻﺳتغﻼل.

 .1أجرت  CIVICﺗحل ﻼ مكﺜفا لقانون التع ضات العرا واوجزت ﺗوص ات مفصلة حول ﺳ ﻞ ﺗحسن عمل ة التع ض :انظر "متمسكون الح اة ل ن ﻼ امﻞ"
ال اع أ ت ر 2018
وجﻬات نظر المدني شان عمل ة التع ضات العراق ـ مركز المدني
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2018/12/CIVIC_COMPENSATION_FinalWebDec20.pdf
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المنهج ة
محافظة كركوك .س ند الدراﺳة إ  78مقا لة مع مدني وقادة
عرض هذا الموجز ﺗحل ﻞ  CIVICلتﻬد دات الحما ة الحال ة للمدني
المجتمع ،مﺜﻞ شي خ الق ائﻞ والمخاﺗ  2وأعضاء مجلﺲ محافظة كركوك وأعضاء قوات اﻷمن ،مﺜﻞ ال طة الف درال ة وال طة المحل ة
كركوك وأعضاء الحشد الشع  .ولفﻬم وجﻬات نظر ال ساء ش ﻞ أفضﻞ ،عقدت  CIVICمجموعة مناقشة مركزة ) (FGDمع ﺳبع ساء
من مدينة الح جة .3ما ﺗم إجراء مراجعة ل ﻞ المواد الم شورة واﻷدب ات ذات الصلة لﻬذا التق ر.
أج ﺖ جميع المقا ﻼت محافظة كركوك و مدينة أر ﻞ الف ة ب يونيو وأ ت ر عام  ،4 2019وأجرت  CIVICما مجموعه 65
مقا لة مع المدني وقادة المجتمع ،منﻬم  18امرأة و  47من الرجال ،وثﻼث مقا ﻼت مع أعضاء مجلﺲ محافظة كركوك ،ما ذلك
مشاركة واحدة واثنان من الذكور .اﻹضافة إ ذلك أج ﺖ ثما مقا ﻼت مع ال طة المحل ة وال طة اﻻﺗحاد ة ،ومجموعات الحشد
الشع والحشد العشائري ،وغ ها من فصائﻞ الحشد المﻬمة ،مﺜﻞ منظمة در.
من  16منظمة غ حكوم ة محل ة ودول ة ،وثﻼث و اﻻت ﺗا عة

يتضمن الموجز أ ضا مقا ﻼت ومحادثات اجرﺗﻬا  CIVICمع موظف
لﻸمم المتحدة خﻼل نفﺲ الف ة.

جمع الب انات وأج ﺖ وجﻬا لوجه أو ع الﻬاﺗف اللغة الع ة أو ال ورد ة أو ال مان ة أو
صممﺖ المقا ﻼت للسماح مرونة أ
ﻞ من ﺗمﺖ مقا لتﻬم موافقة مس قة ،ومن
اﻹنجل ة وفقا لتقدير المج ب .أوضح القائمون ب جراء المقا ﻼت أهداف ال حث ،وقد أع
أجﻞ أمن وخصوص ة جميع اﻷشخاص الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم حج ﺖ  CIVICأﺳماء و معلومات ﺗع ف ة من الموجز.
ً
موجز الس اﺳات ل ﺲ اﺳتقصاءا يﻬدف إ ﺗقد م نتائج أو اﺳ نتاجات ذات دﻻلة إحصائ ة ،د من ذلك فإنه عرض وجﻬات نظر المدني
منطقتﻬم والتﻬد دات ال يتعرضون لﻬا .ما عكﺲ وجﻬات نظر مجلﺲ محافظة كركوك،
الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم شﺄن الوضع اﻷم
ال طة ،القوات اﻻمن ة ،والحشد .قدم الموجز عض التوص ات حول ك ف ة ﺗحس الحما ة المدن ة كركوك ،و كشف عن طب عة
العﻼقة ب القوات اﻷمن ة والس ان المدني  ،وﺳط ب ئة أمن ة دائمة التطور.
ﻻ يﻬدف ﺗحل ﻞ  CIVICالوارد هذه الوث قة إ التقاط جميع التعق دات الق ل ة أو الطائف ة أو الجغراف ة اﻻﺳ اﺗ ج ة ل ركوك ال ﺗؤثر
ع المدني  .ب نما ﺗحلﻞ الوث قة غال ا اﻷحداث واراء المدني اخذة بنظر اﻻعت ار العوامﻞ العرق ة والطائف ة ،فإن  CIVICﺗتفﻬم الﻬ ات
المعقدة والمتداخلة لس ان كركوك وكذلك دوافعﻬم وﻻ س إ اخ الﻬا اوح ها بﻬ اﺗﻬم العرق ة والطائف ة.

.2

.3
.4

المخاﺗ هم قادة المجتمع القرى أو أح اء المدينة ،و تم اخت ارهم من خﻼل ش ﻞ ما من اﻹجماع المجتمع أو ب زعماء الق ائﻞ .مارﺳون ﺳلطتﻬم أمور
مختلفة قراهم .عرف المختار جميع العائﻼت الق ة وﺗار خﻬم ،وهم مخولون قانونا ختم عض المس ندات العامة .انظر ما ﻞ نا ﺖ" ،الدولة اﻹﺳﻼم ة
داخﻞ العراق :فقدان القوة أم الحفاظ ع القوة؟" ))no 11 (CTC Sentinel 11د سم (2018
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/CTC-SENTINEL-122018.pdf
ﺗم إجراء  FGDمدينة الح جة.
مدينة أر ﻞ ،ح آج ﺖ ق ة المقا ﻼت
أج ﺖ ﺳبع مقا ﻼت فقط مع مدني وقادة المجتمع وأعضاء مجلﺲ محافظة كركوك وناش مجتمع مد
مدينة كركوك ومدينة الح جة و عض القرى الح جة والع ا  .جاء المشاركون من داقوق إ مدينة كركوك للمشاركة المقا ﻼت ب نما الت عض المشارك
من القرى المح طة الح جة ف ق  CIVICمدينة الح جة .قا ﻞ ف ق  CIVICموظ المنظمات غ الحكوم ة وموظ اﻷمم المتحدة شخص ا مدينة أر ﻞ
وكركوك ،وأ ضا ع  Skypeوالم المات الﻬاﺗف ة.
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ن ذة عن كركوك
ﺗقع كركوك ع مف ق الطرق ب أر ﻞ و غداد ،مدينة كركوك والمناطق المح طة بﻬا لﻬا ﺗار ــخ ط ﻞ من الت ادل التجاري والﺜقا .ﺗار ــخ
كركوك الذي ش لته إم اطورات مختلفة ،هو ﺗار ــخ عر ودي وثقا  ،ح ث ع ش ال مان والعرب وال رود ومختلف الطوائف
5.
المس ح ة جن ا إ جنب مما ش ﻞ المدينة ش ﻞ ف د
عد أن ﺗو حزب ال عث السلطة عام  ،1968ﺗعرضﺖ كركوك وغ ها من المناطق المختلطة عرق ا لسلسلة من ﺳ اﺳات التع ب "،
ال حاولﺖ ﺗغي ال كي ة الس ان ة العرق ة لصالح الس ان العرب .6عد ﺳقوط نظام صدام حس  ،عاد اﻵﻻف من ال ورد وال مان الذين
نزحوا ق ا خﻼل حملة" التع ب "إ كركوك ﻻﺳتعادة ممتل اﺗﻬم .حدد ﻞ من القانون اﻹداري اﻻنتقا العرا لعام  2003ودﺳتور عام
7.
2005كركوك وغ ها من المناطق المختلطة عرق ا كجزء من" المناطق المتنازع عليﻬا "ال ﻻ يزال وضعﻬا غ محسوم
قوات الب شمركة ال ورد ة مدينة كركوك
يونيو  2014مع ﺗوﺳع داعش جنوب محافظة كركوك وا سحاب القوات العراق ة ،ﺗم
وغ ها من اﻷجزاء الوﺳ والشمال ة من المحافظة وأوقفﺖ داعش من الس طرة ع امﻞ المحافظة .ب عا  2015و ، 2017دأت
قوات الب شمركة ال انضم إليﻬا مقاﺗلوا ال مان الش عة الذين ﺗم ﺗجن دهم محل ا والحشد الشع من أجزاء أخرى من العراق  ،دعم
جوي من التحالف ضد داعش ،اﺳتعادة أجزاء من كركوك مع اﺳتعادة المناطق المت ق ة من الح جة وجنوب داقوق من ق ﻞ القوات
العراق ة أ ت ر  .2017خﻼل هذه العمل ات العسك ة ،غادرت آﻻف العائﻼت منازلﻬا المناطق ال ﺳ طر عليﻬا داعش ،مما أدى
إ ﺗدفق المﻬج ن ا مدينة كركوك وخلق الحاجة إ مخ مات المﻬج ن المحافظة .8أثار دحر داعش من كركوك منعطفا جد دا
ال اع الط ﻞ اﻷمد ب حكومة إقل م كوردﺳتان والحكومة الف درال ة حول الس طرة ع المناطق المتنازع عليﻬا .9أدرجﺖ كركوك
اﻻﺳتفتاء ال وردي حول اﻻﺳتقﻼل الذي أجرﺗه السلطات ال ورد ة  25ﺳ تم  ،2017ع الرغم من احتجاجات الحكومة الف درال ة
10.
العراق ة و عض ائح ﺳ ان كركوك
ن اﻷول
س ب اﻻﺳتفتاء أن ﺗتحرك الحكومة العراق ة ﻹخراج قوات الب شمركة وغادر المسؤولون ال ورد ل ركوك .أ ت ر /
 ،2017ﺗوغلﺖ القوات العراق ة ،إ جانب عض قوات الحشد كركوك وغ ها من المناطق المتنازع عليﻬا محافظ د ا ون نوى
الجﻬات الفاعلة الس اﺳ ة واﻷمن ة إ نزوح اﻵﻻف من ال ورد من مدينة كركوك .غادر
عد ا سحاب قوات الب شمركة .أدى هذا التغي
11.
محافﻆ كركوك السابق ،نجم الدين ك م ،إ جانب حكومته وأعضاء من مجلﺲ محافظة كركوك الذين ي تمون إ اﻷحزاب ال ورد ة

 .5ل ام أندرﺳون وجارث ﺳتا سف لد ،اﻷزمة كركوك :الس اﺳة اﻹث ة لل اع والحﻞ الوﺳط) ،مط عة جامعة  -ب سلفان ا . 9-12، ( 2011،
د العائﻼت ق ا ب نما أح آﻻف العائﻼت الع ة من
 .6حد النظام ال ع مل ة العقارات من ِق ﻞ اﻵﻻف من الس ان اﻷ راد وال مان والمس حي  ،مما أدى إ
ً
أجزاء أخرى من العراق ونقلﻬم إ كركوك .وﺳلب النظام أ ضا ﺳندات مل ة وحقوق المﻬج ن ل نه لم منح المستوطن الجدد مل ة .و د من ذلكُ ،منح هؤﻻء
المستوطنون العرب الجدد عقود ح ازة اﻷرا .انظر :أندرﺳون وﺳتا سف لد ،أزمة كركوك .
 .7وفقا للمادة  140من الدﺳتور العرا لعام  ،2005والذي يتضمن المادة  58من القانون اﻹداري اﻻنتقا  ،ﺗخضع المناطق العراق ة المتنازع عليﻬا من ق ﻞ مجموعات
عرق ة مختلفة وال ﺗﺄثرت س اﺳات الﻬندﺳة الد موغراف ة للنظام السابق  ،لعمل ة التطبيع الد موغرا .و ُ سمح ُ
للمرحل ق ا من هذه المناطق العودة ،و ُ سمح
لﻬؤﻻء المستوطن الذين اﺳتقدموا من محافظات العراق اﻷخرى العودة إ أما نﻬم اﻷصل ة والحصول ع ﺗع ض ،عد هذه الف ة من" التطبيع " الد موغرا ،
ﺳ تم إجراء إحصاء جد د  ،ي عه اﺳتفتاء  ،كون مواطنوا هذه المناطق قادر ن ع اﻻخت ار ب اﻻنضمام إ إقل م كوردﺳتان العراق المستقﻞ ) (KRIأو ال قاء كجزء
من العراق الف درا  .انظر :أندرﺳون وﺳتا سف لد ،أﻻزمة كركوك.
د حوا  115000شخص  ،من محافظة كركوك  ،عد ﺗقدم داعش .المنظمة الدول ة للﻬجرة ،التقي م المت امﻞ للموقع :النظرة
 .8وفقا للمنظمة الدول ة للﻬجرة ،ﺗم
العامة المواض ع ة ومﻼمح المحافظات ) غداد :المنظمة الدول ة للﻬجرة( عﺜة العراق ).(33، 2017
وقﺖ م كر من عام  ،2014أقرت حكومة إقل م كوردﺳتان علنا ﺄن انﻬ ار القوات العراق ة وﺳ طرة القوات ال ورد ة ع أجزاء من كركوك قد فتح ال اب لدمج
.9
كركوك إقل م كوردﺳتان المتمتع الح م الذا .انظر :دكس ف ل ي  "،معركة ح اﺗﻬم " 29 ، The New Yorker ،ﺳ تم 2014
https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/29/ﬁght-lives ،
 .10ال لمان العرا صوت لرفض اﻻﺳتفتاء ال وردي ،روداو  12 ،ﺳ تم  /أ لول ، 2017
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12092017
 .11ان معظم الفار ن من اﻷ ال ورد ة ال ين سب فيﻬا فرد أو عدة أفراد إ قوات اﻷمن ال ورد ة ) الب شمركة أو اﻵﺳاي ش( أو إ اﻷحزاب الس اﺳ ة .نع هنا قوات
اﻷمن ال ورد ة ،قوات ال شمركة أو القوات العسك ة ال ورد ة ،وقوات اﻷﺳا ش ،واجﻬزة اﻻمن ال ورد ة ال ة ،انظر" :هجوم كركوك :ألف فرون مع ﺗقدم الج ش
العرا " ،الج رة 17 ،أ ت ر 2017
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/kirkuk-offensive-thousands-flee-iraq-army-advance-171016103540463.html
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أدت هذه التطورات إ زعزعة اﻻﺳتقرار كركوك وخلق مصدر جد د لﻼحت اك عد رح ﻞ عدد كب من أعضاء مجلﺲ محافظة كركوك
ــع جد د أو انتخاب محافﻆ جد د ،مما أدى إ ﺗجم د مجلﺲ محافظة كركوك
أواخر عام  ،122017لم يتمكن المجلﺲ من إقرار أي
أن درج قوائم الناخب من
و عاقة ادارة المحافظة .13إن عدم وجود ﺗوافق اﻵراء حول ﺗعي محافﻆ جد د والخﻼف حول من ي
14.
المرجح أن شعﻞ التوﺗرات داخﻞ كركوك خﻼل اﻻنتخا ات المق لة داخﻞ كركوك
ع الرغم من أن التوﺗرات العرق ة قد ﺗفاقمﺖ س ب ح م داعش والتغ ات المتتال ة الق ادة الس اﺳ ة ل ركوك ،فقد ﺗعا شﺖ
المجموعات العرق ة والدي ة كركوك وﺗعاونﺖ معا ﺗار خ ا ،مع أمﺜلة متعددة من التماﺳك اﻻجتما القوي أما ن مﺜﻞ مدينة كركوك،
ح ث ﻻ ﺗزال ال جات المختلطة شائعة .15ﺗفاقم الخﻼف ب المجموعات العرق ة كركوك س ب التنافﺲ ب حكومة إقل م كوردﺳتان
و غداد ع الس طرة الس اﺳ ة واﻹقل م ة ع المحافظة ومواردها الطب ع ة الوف ة.

"حالتنا

هذه المناطق صع ة جدا .من المساء وح الص اح،
الناس خائفون".
أحد وجﻬاء المجتمع

.12

.13
.14

.15

داقوق ،ﺗموز عام 2019

لم شارك كركوك  2013أو انتخا ات مجالﺲ المحافظات  2014.عود ﺗخص ص مقاعد مجلﺲ محافظة كركوك إ انتخا ات عام  ،2005ع الرغم من أن
عض المقاعد قد ﺗغ ت س ب انضمام فصائﻞ مستقلة وأصغر إ أحزاب أخرى ع مر السن .يوجد الوقﺖ الحا  41مقعدا مجلﺲ محافظة كركوك ع
النحو التا : 11مقعدا للحزب الد مقرا ال وردﺳتا  ،و سعة مقاعد للجبﻬة ال مان ة  ،وثمان ة مقاعد لحزب اﻻﺗحاد الوط ال وردﺳتا ) ، (PUKوﺳتة مقاعد
لل تلة الع ة الس ة  ،وثﻼثة مقاعد لﻼﺗحاد اﻹﺳﻼ ال وردﺳتا  ،وثﻼثة مقاعد لل تلة المس ح ة.
ح اﺳتﺄنف أعضاء مجلﺲ محافظة كركوك المن سبون إ اﻻﺗحاد الوط ال وردﺳتا مناصبﻬم عد ف ة وج ة من ا سحابﻬم أ ت ر  ،2017واصﻞ أعضاء
الحزب الد مقرا ال وردﺳتا مقاطعتﻬم .إن غ ابﻬم جعﻞ من المستح ﻞ ع المجلﺲ الوصول إ النصاب القانو الﻼزم ﻻنتخاب محافﻆ جد د.
ان من المقرر إجراء انتخا ات مجالﺲ المحافظات أب ﻞ  ،2020ول ن س ب اﻻحتجاجات ال ان ت جميع أنحاء العراق منذ أ ت ر  ،2019وح ﺗار ــخ
كتا ة هذا التق ر ،أجلﺖ الحكومة العراق ة إ أجﻞ غ مس اﻻنتخا ات ال لمان ة والمحل ة  .اﻹضافة إ ذلك ،وكجزء من التداب ال اﺗخذﺗﻬا الحكومة العراق ة
ً
اﺳتجا ة لمطالب المحتج  ،قام مجلﺲ النواب العرا بتعليق عمﻞ جميع مجالﺲ المحافظات والمجالﺲ المحل ة وال لد ة العراق الف درا ) اﺳ ﺜناء ﺗلك
الموجودة إقل م كوردﺳتان(.انظر" ب ان مجلﺲ النواب " ،مجلﺲ النواب العرا  26 ،أ ت ر.2019
http://en.parliament.iq/2019/10/26/statement-2/
وفقا لل عات الجد دة والمؤقتة ،ح يتم إجراء انتخا ات محل ة جد دة  ،جب أن يتم انتخاب المحافظ من ق ﻞ أعضاء مجلﺲ النواب المنتخب من ق ﻞ
محافظة كركوك ﺳ قررون المحافﻆ الجد د .مع ذلك ،لم يتضح عد
ﺗلك المحافظة .ال س ة ل ركوك ،فإن هذا ع أن النواب العراقي المنتخب
المق م
ما إذا ان ﺳ تمكنون من اﻻﺗفاق ع مرشح ،انظر ،محمد ول د  "،الحكومة العراق ة ﺗؤجﻞ اﻻنتخا ات المحل ة إ أجﻞ غ مس "و الة اﻷناضول 12 ،ال ق
اﻷوﺳط العراق ة للحكومة ،إ أجﻞ غ مس -يؤجﻞ -اﻻنتخا ات المحل ة  12نوفم 2019
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraqi-government-indefinitely-postpones-localelections/1643317
ما ﻞ ناي ﺲ  "،كركوك بناء الﺜقة اﻻنتقال ة شمال العراق " ،معﻬد واشنطن لس اﺳة ال ق اﻷد  ،السـ اﺳة ال ك ) ، 102أب ﻞ : (2010
1. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus102.pdf
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الب ئة اﻷمن ة
منذ عام  ،2018أص حﺖ كركوك المحافظة ال شﻬدت أ الﻬجمات ال قادها داعش ال ﻼد ،ح ث لغ متوﺳط عدد الﻬجمات
33شﻬ ا .16أثرت هجمات داعش ع جﻬود الحكومة ﺗحقيق اﻻستقرار ،وا طﺄت عودة المﻬج ن ،وﺳاهمﺖ ﺗق ض الﺜقة قدرة
الحكومة ع حما ة المدني .
حتفﻆ داعش بوجود ج ال حم ن ال ﺗمتد محافظات د ا وصﻼح الدين وكركوك ،و ج ال قراج خ ،وال ﺗعد مﺜا ة حدود
طب ع ة ب محافظ كركوك و ر ﻞ ولقد مكنﺖ هذه المنطقة الج ل ة داعش من بناء ش ات أنفاق مع مخا أﺳلحة لتجنب ال شف
عنﻬا .17اﺳتخدم داعش أ ضا اﻷنﻬار وقنوات الم اه )الود ان اللغة الع ة( ،داقوق والح جة  ،مﺜﻞ وادي الشاي أو وادي زغيتون،
كقواعد ﻹطﻼق عمل اﺗﻬم محافظة كركوك .من هذه المواقع ،ان ﺗنظ م داعش ع د ﺗجميع صفوفه و عود إ أﺳال ب التمرد ال
ً
اﺳتخدمتﻬا قب  .182014جعلﺖ جغراف ة جنوب كركوك ،قنواﺗﻬا المائ ة ،والمساحات المليئة القصب ،والتﻼل ،فض عن ضعف الب
التحت ة لﻼﺗصاﻻت والنقﻞ  ،موقعا مﺜال ا لعنا داعش لﻺختفاء والتخط ط وﻹطﻼق عمل اﺗﻬم .قام التحالف الدو لمحار ة ﺗنظ م داعش
ـ فرقة المﻬام المش كة-العزم الصلب)  (CJTFوالقوات اﻻمن ة و انتظام عمل ات ضد فلول داعش عض هذه المواقع ،ما ذلك ج ال
حم ن وقراج خ .19ﺗعتمد القوات اﻻمن ة ع الدعم اﻻﺳ شاري لـلتحالف  ،والدورات التدر ة  ،والقدرات التقن ة للتحالف مﺜﻞ جمع
المعلومات اﻻﺳتخ ارة والمراق ة واﻻﺳتطﻼع والدعم الجوي ومع ذلك  ،فإن الجغراف ة الوعرة جعلﺖ من الصعب ع قوات اﻷمن ﺗطﻬ
المنطقة من فلول داعش.
لتخ ف المدني  ،عتمد داعش اﻵن ﺗكت ات التمرد منخفضة الشدة ،مﺜﻞ الﻬجمات الل ل ة القرى؛ اﻻختطاف للحصول ع فد ة،
الزراع ة ؛ ﺗدم أنظمة الري واﻷبراج ال ﻬ ائ ة وغ ها من الﻬ ا ﻞ اﻷﺳا ؛ واﻻغت اﻻت ال ستﻬدف
إعدام المزارع ؛ حرق اﻷرا
للمخاﺗ وزعماء الق ائﻞ .ﺗﻬدف هذه التكت ات إ ﺗحي د المجتمع الموا للحكومة والزعماء العشائ  ،والضغط ع المجتمعات لتوف
اﻹمدادات والمﻼذات اﻵمنة لمقاﺗ داعش مقا ﻞ الحما ة ،وكذلك ﺗﻬج الناس ﻹخﻼء المناطق من ﺳ انﻬا يتمكن داعش من التحرك
وزادة عمل اﺗه .20عام  ،2018نفذ ﺗنظ م داعش أ من  148عمل ة اغت ال موجﻬة ضد أفراد رف الشﺄن او افراد من الخط الﺜا ما
ذلك قادة القوات اﻷمن ة وأعضاء مجلﺲ المحافظة وزعماء الق ائﻞ والمختار ن .21عد ا سحاب قوات الب شمركة من معظم محافظة
ن اﻷول  /أ ت ر  ،22 2017ت الحكومة العراق ة أرعة أفواج من قوات م افحة
كركوك ،أعقاب ﺗداع ات اﻻﺳتفتاء ال وردي
اﻹرهاب إ جانب الفرقة الخامسة طة اﺗحاد ة والفرقة  20من الج ش العرا و عض وحدات الحشد الشع للس طرة ع مدينة
هذه العمل ات اﺳ اءا لدى الس ان المحلي الذين رأوا أن أعضاء الحشد الشع أقﻞ اح افا
كركوك .23خلقﺖ مشاركة الحشد الشع
وأ طائف ة من القوات النظام ة  .غادر عض اﻷ راد المرﺗ ط قوات اﻷمن ال ورد ة المدينة خوفا من اﻻنتقام .الوقﺖ نفسه ،ﺗم
المحافظة،
الفرقت الخامسة والسادﺳة طة اﺗحاد ة جميع أنحاء المحافظة ،مما جعﻞ ال طة اﻻﺗحاد ة الفاعﻞ اﻷم الرئ
24.
و عمﻞ عض اﻷح ان الت سيق مع الحشد العشائري

.16
.17

ما ﻞ نا ﺖ  ،الدولة اﻹﺳﻼم ة داخﻞ العراق. 6،
دي ك ه ي فلود  "،من الخﻼفة إ ال ﻬوف :حرب الدولة اﻹﺳﻼم ة غ المت افئة
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/09/CTC-SENTINEL-092018.pdf
مقا ﻼت  CIVICمع أفراد قوات اﻷمن ،أغسطﺲ .2019
انظر ع ﺳ ﻞ المﺜال،
https://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Security%20Highlights/2019/11%20November/CJTF-OIR%20Press%20Release20191120-01-Defeating%20Daesh%20Highlights.pdf?ver=2019-12-04-073151-227

.20
.21
.22
.23
.24

ما ﻞ نا ﺖ ،ﺗنظ م الدولة اﻹﺳﻼم ة داخﻞ العراق.6،
ما ﻞ نا ﺖ ،ﺗنظ م الدولة اﻹﺳﻼم ة داخﻞ العراق.1،
ﻻ ﺗزال حكومة إقل م كوردﺳتان س طر ع أجزاء صغ ة من شمال ق محافظة كركوك  ،مقاطع شوان وقرة هانج .
مقا ﻼت ﺳ ف ك مع أفراد قوات اﻷمن  ،يوليو وأغسطﺲ. 2019
وجد م ل ش ات عشائ ة ع ة ﺳ ة  ،ﺗعرف اﺳم الحشد العشائري ،محافظات مختلفة العراق .ع عكﺲ الحشد الش او الحشد الشع  ،الذي ي ت ش ﻞ
أﺳا من جنوب العراق ،فإن الحشد العشائري له أصﻞ مح و تحالف مع زعماء الق ائﻞ المحلي  .كركوك ،أ شﺄت عض الق ائﻞ الع ة م ل ش ات خاصة بﻬا أو
حشد عشائري ،وشاركﺖ القتال ضد داعش جن ا إ جنب مع القوات النظام ة والحشد الشع والذي يتكون اغل ه من مقاﺗل من الجنوب .أهم مجموعت هما
الح جة ود ﺲ .و ا ا ﺗح ر الح جة ،ال قودها شيخ من قب لة العب د وﺗعمﻞ
حشد الح جة ،المعروف أ ضا اﺳم اللواء  ، 56ق ادة قب لة الجبور وﺗن
منطق ال اض والرشاد.

.18
.19

شمال العراق " ،CTC Sen nel 11 ،رقم) ،8ﺳ تم 34-30:(2018
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وﺗعمﻞ ال طة اﻻﺗحاد ة الت سيق مع مجموعات من الحشد المح  25و طة كركوك .26يونيو ،2018قام الج ش العرا والحشد
الشع بنقﻞ الس طرة ع المدينة إ ال طة اﻻﺗحاد ة و ف اير  2019ﺗم اﺳ دال قوات م افحة اﻹرهاب اللواء  61من فرقة العمل ات
27.
الخاصة الج ش العرا
لقد ﺗغ دور الحشد الشع أ ضا منذ عام  2017وقد ﺗخلﺖ مجموعات الحشد الشع ال جاءت من الجنوب عن العد د من واج اﺗﻬا
اﻷمن ة ،ما ذلك نقاط التفت ش العاملة ،إ ال طة اﻻﺗحاد ة ،والق ائﻞ وغ ها من وحدات الحشد المحل ة ،و اﻵن أقﻞ ظﻬورا .ومع
ذلك ،ما زالوا مل ون النفوذ المحافظة من خﻼل م اﺗبﻬم اﻻقتصاد ة واﻻﺗفاق ات الس اﺳ ة والم ل ش ات ال يتم ﺗجن دها محل ا.28
ﺗعتمد اراء الس ان شﺄن القوى المحل ة المختلفة اعتمادا كب ا ع الﻬ ة العرق ة والطائف ة .و م ﻞ المدنيون إ عدم الﺜقة الحشد
الشع المكون من مجموعة إث ة أو طائف ة مختلفة عنﻬم .من المﻬم أن نﻼحﻆ أنه عد اﺳتفتاء عام  ،2017أدى ا سحاب الب شمركة
المناطق المتنازع عليﻬا  ،مﺜﻞ أجزاء من ن نوى وكركوك ،إ خلق ثغرات أمن هذه المناطق
القوات العراق ة والحشد الشع
و
لعدم وجود اي قوات امن عض هذه المناطق ناه ك عن قلة الت سيق وضعف ﺗ ادل المعلومات اﻻﺳتخ اراﺗ ة ب قوات الب شمركة
والقوات العراق ة والحشد الشع مما أثر ع اﻷمن كركوك .ﺗم سل ط الضوء ع هذه القضا ا خﻼل حوار ب المدني ومجموعة
29
من قادة القوات اﻻمن ة نظمته  CIVICيوليو .2019
ان العدد ال ب من القوات اﻷمن ة ال ﺗرﺗ ط بوزارات ﺳلطات مختلفة مﺜﻞ أ ضا عق ة أمام الت سيق و دارة اﻷمن كركوك  ،والذي
يؤثر م ا ة ع المدني الذين ي حﺜون عن اﻷمان عد انتﻬاء العمل ات القتال ة الرئ س ة .وﺗحدث ال اعات ب القوات اﻷمن ة المختلفة
عض اﻷح ان مع عضﻬا ال عض أو ح ﺗتحدى ﺳلطات عضﻬا ال عض .ع ﺳ ﻞ المﺜال ،ف اير  ،2019رفضﺖ
ال ﻻ ﺗتفق
مجموعة من ال طة اﻻﺗحاد ة التوقف عند نقطة ﺗفت ش س طر عليﻬا اللواء الحادي والستون التابع للفرقة الخاصة الج ش العرا ونتج
عن ذلك مشادة ﻼم ة وﺗ ادل اطﻼق النار ،يوليو  ،2019حدثﺖ مشادة ﻼم ة أخرى وﺗ ادل إطﻼق النار ب الحشد الشع واللواء
ﺗفت ش .ﺗمﺜﻞ هذه الحوادث -والعد د من الحوادث اﻷخرى  -ال وقعﺖ منذ عام  ،2018خطرا ع المدني الذين
الحادي والست
30.
قعون القرب من مﺜﻞ هذه الحوادث
أخ ا ،من المﻬم سل ط الضوء ع أنه ل ﺲ ﻞ الحوادث اﻷمن ة ،مﺜﻞ ﺗفج ات العبوات الناﺳفة واطﻼق النار ال ﺗحدث محافظة
كركوك ،جب أن ﺗعزى إ داعش .ع الرغم من صع ة ﺗحد د مرﺗكبيﻬا و الدوافع الحق ق ة وراء عض هذه الحوادث ،مﺜﻞ ﺗفج ات
العبوات الناﺳفة مدينة كركوك ال وقعﺖ  30مايو  ، 2019إﻻ أن عض التفس ات ش إ ﺗدخﻞ خار أو نزاعات ﺳ اﺳ ة أو
محاوﻻت لتأجيج التوﺗرات الطائف ة– العرق ة كركوك .ﺑﺎﻹضافة إ ذلك ،ﻻحﻆ المحللون المختصون بالشأن اﻷم أن عض الحوادث
الذعر ب الس ان من أجﻞ ﺗ ر
ال ﺗنطوي ع اﺳتخدام العبوات الناﺳفة مكن أن ﺗعزى إ الجﻬات المسلحة المحل ة ال ﺗحاول
31.
وجود هذه الجﻬات المسلحة ع اﻷرض

.25

.26
.27
.28

.29

وهناك أ ضا عض م ل ش ات الحشد غ العشائ ة المؤلفة من ال مان المحلي  ،مﺜﻞ لواء  16حشد التابع لقوات در و تﺄلف من ال مان الش عة المحلي .و عمﻞ
مناطق داقوق ال سكنﻬا الش عة ال مان ،وخاصة منطقة ﺗازة  ،ومنطقة ا  .من ب وحدات الحشد ال مان ة اﻷخرى الحشد ال ما وكتائب اﻻ مان ،
ا ود ﺲ .المصدر :مقا ﻼت ﺳ ف ك مع أفراد القوات اﻷمن ة  ،يوليو وأغسطﺲ. 2019
مناطق من
و ﻼهما ين
منطقة الزاب
الفرقة الرا عة ع ة من الج ش العرا
ف اير  ،2019ﺗم اﺳ دال الفرقة السادﺳة الفرقة الﺜالﺜة طة اﺗحاد ة  ،و الوقﺖ نفسه  ،ﺗم
منطقة الح جة و عض أجزاء من منطقة د ﺲ .المصدر :مقا ﻼت ﺳ ف ك مع أفراد القوات اﻷمن ة ،يوليو وأغسطﺲ.2019
مقا ﻼت ﺳ ف ك مع أفراد القوات اﻷمن ة ،يوليو وأغسطﺲ . 2019
ﺗعد قوات در وعصائب أهﻞ الحق و ا ا الخراﺳا من أهم فصائﻞ الحشد الشع المعروفة ع مستوى العراق وال ﺗعمﻞ محافظة كركوك .ع الرغم من
ً
كركوك ،فض عن ممارﺳة التﺄث
المشﻬد الس ا
عدم وجودها ع أرض الواقع ،ﻻ ﺗزال وحدات الحشد الشع هذه ﺗمﺜﻞ جﻬات فاعلة مﻬمة وﻻعب اﺳا
من خﻼل فروعﻬا المحل ة والعشائ ة من المﻬم مﻼحظة أن جميع الحشود العشائ ة ﺗا عة ﻷحد هذه الفصائﻞ المعروفة ع مستوى ال ﻼد.
ﺗضمن الحوار خمسة من ك ار قادة القوات اﻻمن ة  ،ومسؤول حكو مح رفيع المستوى  ،و 11من قادة المجتمعات المحل ة من مدينة كركوك  .ما ح الحوار
أر عة أعضاء من مجموعة كركوك للحما ة المدن ة  .عام  ،2019جمعﺖ  CIVICب من مﺜﻞ ال سيج العر والدي لمدينة كركوك من رجال و ساء ل شك ﻞ
مجموعة حما ة مدن ة مجتمع ة لتنخرط حوارات مع القوات اﻻمن ة حول مخاوف الحما ة المدن ة .انظر أ ضا ،أحمد أبو العين  "،ﺗنظ م الدولة اﻹﺳﻼم ة عود
إ العراق من خﻼل التحول إ أﺳال ب حرب العصا ات " ،رو ز  24 ،يوليو ، 2018
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-security/islamic-state-makes-comeback-in-iraq-with-switch-to-guerrillatactics-idUSKBN1KE0MH
لل ونجرس اﻷم "،عمل ة العزم الصلب"  ،يوليو – ﺳ تم عام 2018
ﺗق ر المف ش العام الرئ
https://oig.usaid.gov/sites/default/ﬁles/2018-11/lig-oco-oir-0918.pdf

 .30منذ يناير  2018انﺖ هناك العد د من حوادث الخﻼف ب مختلف الجﻬات المسلحة  .يوليو  2019فقط ،انﺖ هناك حالتان من الخﻼف ب ال طة اﻻحاد ة
و عض وحدات الحشد منطقة داقوق ،والقض ة المذكورة أعﻼه ب اللواء ، 61ولواء الحشد مدينة كركوك .مقا ﻼت  CIVICمع ضا ط من طة كركوك
المحل ة والعد د من موظ المنظمات غ الحكوم ة العاملة المحافظة  ،يوليو وأغسطﺲ. 2019
 .31مقا ﻼت  CIVICمع المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك وال احﺜ الذين درﺳون الوضع اﻻم عد مرحلة داعش والميول وال عات العراق،
يوليو وأغسطﺲ. 2019
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ﺷواغل الحما ة المدن ة
عد انتﻬاء العمل ات ال ى ضد داعش عام  ،2017ستمر العوامﻞ ال ساهم
اﺳتقراره  .ي حث هذا الجزء الشواغﻞ الرئ س ة المتعلقة الحما ة كركوك ،وال
المجتمعات المنك ة صدمات الحرب وﺗقوض جﻬود ﺗحقيق اﻻﺳتقرار.

انعدام اﻷمن وزادة ال اع العراق  ،مما يﻬدد
إذا لم ﺗتم معالجتﻬا ،ﺳ ستمر خلق صدوع

أثناء و عد العمل ات العسك ة ضد داعش
ﺳاهمﺖ اﻷعمال غ القانون ة ال قامﺖ بﻬا القوات الموال ة للحكومة خﻼل العمل ات العسك ة ضد داعش عجز الﺜقة ب المجتمعات
والحكومة كركوك .معظم هذه الحوادث لم يتم التحقيق فيﻬا ولم يتم ﺗع ض العرب السنة ،الذين دمرت منازلﻬم وممتل اﺗﻬم خﻼل
عمل ات قامﺖ بﻬا عض وحدات الب شمركة والحشد الشع  -ر ما لمنع عودﺗﻬم إ المناطق المتنازع عليﻬا أو كعقاب لدعمﻬم داعش،32
موجب قانون التع ضات العرا لعام  .332009ﻻ يزال مجﻬوﻻ م ان وجود المئات من الرجال العرب الذين ش ه ارﺗ اطﻬم داعش،
والذين احتجزهم قوات اﻻﺳا ش ال ورد ة .34وغ هم من الجﻬات اﻷمن ة العراق ة ،من عام  2014إ أ ت ر عام  ، 2017احتجزت قوات
عام  ،2017أفادت
اﻷمن ال ورد ة أ من  350من الذكور العرب .35ح ﺗم نقﻞ  105ﺳجناء إ القوات اﻻمن ة الفدرال ة
36.
المنظمات غ الحكوم ة المحل ة والدول ة أن العد د منﻬم ما زالوا مختف ولم ُ حاﺳب أحد لمسؤوليته عن اختفائﻬم
مﺜﻞ ال وح الق ي للعائﻼت ال شك ارﺗ اطﻬا ب نظ م داعش ونﻬب وﺗدم ممتل اﺗﻬم مش لة أخرى ساهم زعزعة الﺜقة الجﻬات
اﻷمن ة .افادت منظمات غ الحكوم ة ومدنيون ع نطاق واﺳع بتدم الممتل ات الخاصة ونﻬب منازل العائﻼت ال شك ارﺗ اطﻬا
معظم عمل ات النﻬب  ،ب نما ش ون إ أن الج ش
ب نظ م داعش عد ﺳ طرة القوات اﻷمن ة .ل المدنيون اللوم ع الحشد الشع
العرا ﺗ ف ش ﻞ أ اح اما ﺗجاه المدني وممتل اﺗﻬم .37قالﺖ ﺳ دة من الح جة لـ "، CIVICدخﻞ ثﻼثة من أفراد القوات المسلحة
وجعلوه قاعدة لﻬم واخ وا
عد التح ر عام  2017وقالوا هذا م ل للدواعش .قالوا إنﻬم ﺳ ﺄخذون الم ل من ،اخذوا م
إ م
أحرقﺖ القوات
و ﺄخذون أمتع  ،و عد ان غادروا م
 .رأ ﺖ أشخاصا وعائﻼت ذهبون إ م
أها الق ة ﺄخذ ما ي دون من م
38
عض الحاﻻت ،ﺗم اﺳتخدام المنازل من ق ﻞ مختلف الجﻬات اﻷمن ة الفاعلة ،ما ذلك الحشد الشع
الم ل واحالته ﺗرا ا"
وال طة اﻻﺗحاد ة ،مقرات أو قواعد متقدمة ،ح ث لم يتم بناء قواعد رﺳم ة عد .وقال عض المدني لـ  CIVICإن عض افراد القوات
حالة ج دة ق ﻞ أن ستقروا ) احدى
اﻷمن ة نﻬبوا المنازل فور مغادرﺗﻬم لﻬا .قالﺖ ﺳ دة من الح جة لـ  " CIVICان م ل خال
الجﻬات اﻷمن ة ال لم ﺗرغب ذكر اﺳمﻬا  ،خوفا من اﻻنتقام( هناك ل ن عندما غادروا  ،أخذوا ﻞ ء ودمروا الم ل من الداخﻞ
ﺗماما" .39ذكرت هيومن راي ﺲ وو ش أنه يناير  /انون الﺜا عام  ،2018قامﺖ القوات العراق ة والحشد الشع جمع ما ﻻ قﻞ عن
235عائلة من المتﻬم ارﺗ اطﻬم ب نظ م داعش ،وقاموا بتحم لﻬم ع شاحنات ونقلوهم إ مخ مات المﻬج ن داقوق ول ﻼن
محافظة كركوك وذلك ً
40.
بناء ع قوائم وضعﺖ وﺗم ﺗجم عﻬا من ق ﻞ جﻬات أمن ة مختلفة ول سب بناءا ع أمر قضا

.32

.33
.34
.35
.36

.37
.38
.39
.40

زارت  CIVICقرى إدر ﺲ خزعﻞ و در ﺲ خ اس و در ﺲ هند ة القد مة ،ع عد  20م غرب مدينة كركوك ،ح ث قال القرو ون أن الب شمركة واﻻﺳا ش قد أحرقوا
و هدموا ع ات المنازل الجرافات أوائﻞ ف اير  CIVIC . 2015ﻻحظﺖ عمل ات هدم اﺳتخدام ال لدوزر للعد د من المنازل لﻼطﻼع ع ﺗدم الممتل ات
منطقة طوز محافظة صﻼح الدين  ،انظر"  :عد التح ر جاء الدمار " ،هيومن راي ﺲ وو ش  ،مارس  /آذار ، 2015
والنﻬب ال ارﺗكبتﻬا الحشد الشع
https://www.hrw.org/report/2015/03/18/after-liberation-came-destruction/iraqi-militias-and-aftermath-amerli
مقا ﻼت CIVICمع مدني من منطقة داقوق وموظ المنظمات غ الحكوم ة العاملة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ2019.
اﻻﺳاي ش الخدمة ال ة ال ورد ة.
اقل م كوردﺳتان العراق :اختفاء  350ﺳجينا " ،هيومن راي ﺲ ووتش  ،ديسمﺑر  /كﺎنون اﻷول2017
https://www.hrw.org/news/2017/12/21/kurdistan-region-iraq-350-prisoners-disappeared
"قدمنﺎ قﺎئمة إلى محكمة اﻻستئنﺎف تضم أكثر من  300اسم ﻷشخﺎص تم القﺑض عليهم من قﺑل اﻷسﺎيش ﺑين عﺎمي  2014و  ، 2017لكن لم يتم العﺜور عليﻬم أي من
منظمة غ
مرا ز اﻻحتجاز وقد عادوا إلينا قائمة ﺗضم  19فردا فقط وجدواها ﺳجﻼﺗﻬم اما ال ق ة فﻼ احد عرف أين هم  ".مقا لة  CIVICمع أحد العامل
حكوم ة كركوك ،ﺗموز يوليو.2019
مقا ﻼت  CIVICمع عامﻞ منظمة غ حكوم ة ومد  ،يوليو.2019
مقا ﻼت  CIVICمع أحد المﻬج ن من الح جة  ،أغسطﺲ.2019
المصدر ﺳ دة شاركﺖ مناقشة جماع ة مركزة نظمتﻬا  CIVICمع إناث مدينة الح جة ،أ ت ر. 2019
"أ أقارب داعش ساقون إ المخ مات " ،هيومن راي ﺲ وو ش  ،ف اير  /ش اط ، 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/04/families-isis-relatives-forced-camps
ﺗم نقﻞ معظم العائﻼت إ مخ م داقوق ول ن عضﻬم ذهب إ مخ م ل ﻼن  1و 2الذين قعان محافظة كركوك.
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مجرد دخولﻬم المخ مات ،ا لغﺖ عض العائﻼت انه ﺗم مصادرة اوراقﻬم الﺜبوﺗ ة و طاقات الﻬ ة الخاصة بﻬم ﻻ يتمكنوا من مغادرة
ﺄ ملﻬا ع ما قد فعله عض أفراد اﻷ ة هو ش ﻞ من أش ال العقاب الجما غ المسم ح ه موجب
المخ مات .41إن معاق ة أ
42
القانون الدو  .مكن أن كون ال وح الق ي للمدني أثناء ال اع مﺜا ة ج مة ضد اﻹ سان ة ،وفقا للقانون الدو  .جب إجراء
ﺗحق قات شفافة ومستقلة ادعاءات اﻻختفاء الق ي والتدم المتعمد للممتل ات ،و جب معرفة مص المحتج ن.

تدر ب القوات اﻻمن ة
أخ أعضاء القوات اﻻمن ة الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم لغرض اعداد هذا التق ر ال دا ة  CIVICأنﻬم ﺗلقوا ﺗدر ا ع حما ة المدني
ق ﻞ هم عمل ات قتال ة .اشتمﻞ التدرب الذي قدمه التحالف الدو  ،الغالب ع التدر ب التكت والمحا ات حول
القانون الدو اﻹ سا ) (IHLوالقانون الدو لحقوق اﻹ سان ) ،(IHRLول ﺲ التدرب القائم ع الس نار وهات من الواقع حول
ك ف ة التخف ف من اﻷ ار ال قد ﺗلحق المدني أثناء العمل ات العسك ة وعمل ات ﺗ ب ﺖ اﻻﺳتقرار .43عﻼوة ع ذلك ،لم
ﺗتلق جميع وحدات القوات اﻻمن ة ﺗدر ا من التحالف ،ومن الصعب ﺗقي م ما إذا ان القانون اﻹ سا وحما ة المدني قد أدرجوا
الدورات التدر ة وا اي مدى .ﻻ قوم التحالف بتدرب وحدات الحشد الشع .

"تتمركز ال طة اﻻتحاد ة داخل الق ة .ل ن جب عليهم تحد د
نطاق حول الق ة ح يتمكنوا من رؤ ة المهاجم وهم قادمون
ل يتمكنوا من حماي نا .إذا انوا داخل الق ة معنا و ان هناك
هجوم ،فسوف تتم مهاجمتنا جم عا ،س ان الق ة والقوات
اﻻمن ة".
قائد مجتم

من داقوق  ،يوليو 2019

تهد دات داعش واستجا ة القوات اﻻمن ة
ج ال حم ن و ود ان اﻷنﻬر
منذ أوائﻞ عام  ،2018أص حﺖ هجمات داعش ع القرى أ ﺗواﺗرا و عنا داعش مخت ئ
العد دة و القرى المدمرة جنوب كركوك  .قوم عنا داعش ب عادة ﺗنظ م انفسﻬم وﺗع ز قدراﺗﻬم ع إطﻼق حملة ضد الحكومة
العراق ة ع غرار ما قاموا ه ﺳا قا من اﺳتﻬداف المدني والسلطات المحل ة والقوات اﻷمن ة.

سلل داعش

ر ف كركوك

ان الشعور السائد ب المدني من مختلف الجماعات العرق ة والدي ة ال ﺗع ش المناطق ال ف ة كركوك وصﻼح الدين ،انﻬم ﻼ
حول وﻻ يزالون عرضة لخطر ال ر من ق ﻞ داعش .ﻻ يزال ال ﺜ ون ﻻ شعرون اﻷمان قراهم الل ﻞ .قال ال عض منﻬم انﻬم ما زالوا
44.
خائف من مغادرة منازلﻬم عد الغسق ،و ح سون أنفسﻬم داخﻞ منازلﻬم ح الفجر

.41
.42
.43
.44

مقا لة  CIVICمع مﻬج ن من منطقة الح جة ،أغسطﺲ.2019،
نظر  "،: Federico Andreu-Guzmanالعدالة الجنائ ة والتﻬج الق ي :المنظور الدو والوط " ،م وع المركز الدو للعدالة اﻻنتقال ة
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-Criminal-Justice-Andreu-Guzman.pdf
ال اع ،أ ت ر ، 2018
"ﺳ اﺳات وممارﺳات حما ة المدني :دروس من عمل ات القوات اﻻمن ة ضد داعش المناطق الح ة " ،مركز المدني
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2019/10/Policies-and-Practices-2.pdf
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطق الح جة ودقوق  ،يوليو وأغسطﺲ .2019
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منذ أوائﻞ عام  ،2018زاد ﺗنظ م داعش من هجماﺗه ووﺳع أ شطته محافظة كركوك وقضاء الطوز صﻼح الدين .نفذت خﻼ ا داعش
هجمات خﻼل الل ﻞ ،مستﻬدفة المناطق ال ف ة اﻷقﻞ حما ة واﻷقﻞ ﺳ انا واﻷ ضعفا .45قامﺖ  CIVICب ارة ق ة أم قص  ،منطقة
الح جة ،ال ﺗعرضﺖ للﻬجوم ثﻼث مرات ع اﻷقﻞ منذ دا ة عام  .2019واﺳتخدم المﻬاجمون ن ان اﻷﺳلحة الصغ ة وقذائف الﻬاون
هذا الموقع حادثة يونيو ، 2019أطلق المﻬاجمون قذائف الﻬاون ع الق ة وزرعوا عبوات ناﺳفة ع جانب
ضد المنازل والقرو
.
الط ق ،وال انفجرت ضد ﺳ ارة ﺗا عة لل طة اﻻﺗحاد ة ال انﺖ ط قا للرد ع الﻬجوم أعلن الس ان المحليون أن الق ة انﺖ
هدفا ﻷن العد د من الس ان انوا من أفراد ال طة المحل ة أو من الحشد العشائري و انوا ق مون هناك مع عائﻼﺗﻬم .46وقال أحد
اﻷشخاص الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم لـ  CIVICإنه فقط عد هجوم يونيو ،قامﺖ ال طة اﻻﺗحاد ة ب شاء مركز مراق ة غ ثلث المنطقة،
ب نما شوهد عض الحراس المسلح الذين ي تمون إ الحما ة الشخص ة ﻷحد أعضاء مجلﺲ محافظة كركوك الجانب اﻵخر من
47.
الق ة .يتم الدفاع عن الجزء الﺜالث من ق ﻞ القرو الذين ي ناو ون الحراﺳة والمراق ة من أﺳطح منازلﻬم ﻞ ل لة

"اذا اﺷتكينا س ب اننا ن تظر وقتا ط ﻼ عند نقطة التفت ش
٫فانهم قولون لنا ان نتوقف عن الشكوى ﻷننا انصار داعش"
مد من منطقة الح جة ،اب 2019

ﺗمكنﺖ  CIVICمن الت ﺖ من أن القوات اﻻمن ة ﻻ ﺗقوم دورات منتظمة المناطق ال ف ة خﻼل الل ﻞ .ﻻ ﺗتوافر آل ات اﻻنذار الم كر
الل ﻞ .عتقد
مﺜﻞ مرا ز المراق ة حول القرى ال مكن أن ﺗنذر الس ان عند الﻬجوم ،أو ﺗحض القوات المحل ة للرد ع هجوم مفا
اﻷهداف الرئ س ة لﻬجمات داعش ،فإن هذه القوات ﻻ ﺗ ك مقراﺗﻬا ل ﻼ خش ة أن يتم
قادة المجتمع أنه نظرا ﻷن القوات اﻻمن ة
48.
اﺳتﻬدافﻬم
اﻹضافة إ عدم وجود آل ات للدور ات والمراق ة ،اشت العد د من المدني من أن ال طة اﻻﺗحاد ة طيئة اﻻﺳتجا ة عد وق ع
الحادث ﻷنﻬم قلقون شﺄن ﺗعرضﻬم ل م  .إحدى المقا ﻼت ال أج ناها ،اشت أحد القرو المحزون لما اصابﻬم "عندما نتعرض
للﻬجوم ،فإن ال طة اﻻﺗحاد ة ﻻ ﺗفعﻞ ش ئا .لم ساعدوننا آخر مرة ﺗعرضنا فيﻬا للﻬجوم .ح لو انﺖ لديﻬم مرك ات مصفحة ،فإنﻬم
لم ساعدونا " .49أشار الشخص الذي ﺗمﺖ مقا لته إ أطر زمن ة ومواقع مختلفة داقوق  -أحدها حدث مايو  2019واﻵخر يوليو
.2019
أفاد المدنيون الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم أ ضا أن الفاعل المسلح المختلف لديﻬم أوقات اﺳتجا ة مختلفة .ع ﺳ ﻞ المﺜال ،منطقة
الح جة ،أشار المدنيون إ أن الحشد العشائري المكون من أفراد الق ائﻞ المحل ة ،أ ع من ال طة اﻻﺗحاد ة اﻻﺳتجا ة لنداءات
القرو لطلب المساعدة .50واوضحوا ا ضا أن وحدات الحشد العشائري ﺗتكون من أفراد من هذه المناطق وأنﻬم شعرون أنﻬم حمون
اهلﻬم و كﺜ من الحاﻻت انوا حمون أفراد ا هم أو ج انﻬم .ال طة اﻻﺗحاد ة من ناح ة أخرى ،ﺗتﺄلف ش ﻞ أﺳا من العرب
الش عة من جنوب العراق الذين يتعاطفون درجة أقﻞ مع الس ان العرب السنة من الح جة .اوضح عض من ﺗمﺖ مقا لتﻬم أنﻬم،
ً
حالة وق ع هجوم ،فانﻬم ستدعون القوات العشائ ة أو ﻷنﻬم يﺜقون أنﻬا ﺳ د عة أ وأنﻬم شعرون أنﻬم أقرب إليﻬم .51ومع
ذلك ،غال ا ما ﺗكون وحدات الحشد العشائري غ مجﻬزة ش ﻞ اف ح ث أنﻬا ﺗمتلك أﺳلحة صغ ة فقط ول سﺖ مدر ة ج دا للرد ع
هجمات داعش.

.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51

رصد  CIVICللحوادث اﻷمن ة محافظة كركوك منذ يناير 2018.أنظر أ ضا ،ما ﻞ نا ﺖ ،الدولة اﻹﺳﻼم ة داخﻞ العراق.
مقا ﻼت  CIVICمع المدني وقادة المجتمع من الح جة ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني وقادة المجتمع من الح جة ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطق الح جة وداقوق ،يوليو وأغسطﺲ. 2019
منطقة داقوق ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع مد
مقا ﻼت  CIVICمع المدني من منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
ﻷن وحدات الحشد العشائري ﺗتواجد موطنﻬا اﻷص والذي هو مناطق عمل اﺗﻬا ،ف ﺗعرف التضار ﺲ وﺗحد اﺗﻬا ش ﻞ أفضﻞ .عﻼوة ع ذلك ،فإن معظم
المدني لديﻬم أقارب انضموا إ هذه الوحدات و حالة وق ع حادثة ،من اﻷرجح أن يتصلوا ﺄقار ــﻬم أو ج انﻬم الحشد العشائري ،والذين من المرجح أن
ستجيبوا ش ﻞ أ ع ﻷن أ هم ومجتمعاﺗﻬم خطر.
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و التا  ،العد د من القرى ال ف ة محافظة كركوك ﺗو المدنيون مسؤول ة أمنﻬم .وصف قادة المجتمع والمدنيون من قرى مختلفة
داقوق والح جة ،ح ث أجرت  CIVICمقا ﻼت ،ك ف أ شﺄوا آل ات اﻹنذار الم كر والمراق ة الخاصة بﻬم لل شف عن الﻬجمات ومنعﻬا
52
الغالب ب نادق ﻼشنكوف .AK-47
خﻼل الل ﻞ .معظم الحاﻻت ،ي ناوب رجال من القرى يراقبون من ع أﺳطح منازلﻬم ،مسلح
ﺗعرضﺖ المنطقة الواقعة جنوب ط ق كركوك -غداد ال ـ ــع منطقة داقوق لﻬجمات متواصلة .اﺳتﻬدف المسلحون ش ﻞ روﺗي
داعش المزعوم منذ
اي وحفتجار ودارا وزنك  .53ق ة دارا وحدها ،ﺗم اختطاف أر عة أشخاص ع أ دي عنا
القرى ،مﺜﻞ ع
54.
أ ت ر 2017
وقد أثارت هذه الﻬجمات أ ضا انتقادات من جانب المدني ﺗجاه ال طة اﻻﺗحاد ة ل كﻬا القرى دون حما ة خﻼل الل ﻞ وعدم اﻻﺳتجا ة
للحوادث الوقﺖ المناﺳب .حمﻞ الس ان المحليون السﻼح للدفاع عن أنفسﻬم ونظموا دورات ومرا ز مراق ة .وأوضح أحد زعماء
منطقة داقوق " ،ﻞ ل لة  23رجﻞ من ﻞ ق ة ينظمون الساعات والدور ات جميع أنحاء القرى ،ب نما ﺗ ال طة
المجتمع المح
الف درال ة داخﻞ مقراﺗﻬا" .55والجدير الذكر أنه ح أن هناك اعتمادا ع الحشد العشائري لسد الفجوة ،ينظر المدنيون إ ال طة
اﻻﺗحاد ة ،ع الرغم من انتقاداﺗﻬم ك ان حكو جب أن حميﻬم و ردع التﻬد دات.
خاف الس ان المحليون من زراعة أراضيﻬم ،ح ث ﺗحدث عمل ات خطف المزارع خﻼل النﻬار .56أخ العاملون اﻹغاثة اﻹ سان ة
نزوح مستمر .57عﻼوة ع ذلك،
 CIVICأنه س ب الوضع اﻷم غ المستقر  ،ﺗقﻞ احتمال ة عودة العائﻼت إ قراها  ،و التا ﺗ
ً
فإن هذا اﻻمر عيق اﻻنتعاش اﻻقتصادي شدة ﻷن عض المزارع يتخلون عن مزارعﻬم ،والناس عموما أقﻞ م لﻼﺳ ﺜمار أعمال
ً
ﺗجارة جد دة او إعادة ﺗﺄه ﻞ اﻻعمال الموجودة .أخ مدنيون من داقوق  CIVICأن مقاﺗ داعش خ قون القرى ل ل اء أو قة
المواد الغذائ ة وغ ها من اﻹمدادات .58اﻷفراد المسلحون من المحتمﻞ أن كونوا ﺗا ع لداعش ،سدون الطرق المؤد ة إ القرى
و ــﻬددون الس ان إذا لم متﺜلوا لمطالبﻬم بتوف الغذاء واﻷغنام وغ ها من اﻹمدادات.
عض الحاﻻت ،ي سلﻞ المقاﺗلون المسلحون إ القرى ال ُ عت ﺳ انﻬا م دين أو عملون للحكومة وقوات اﻷمن 15 .ﺗموز يوليو
ال اض الح جة أثناء الل ﻞ ،حﺜا عن أفراد ي تمون إ القوات
 ،2019سلﻞ عدد من أعضاء ﺗنظ م داعش إ ق ة محمد خل فة
ً
اﻷمن ة والحشد الشع  .ف ش المقاﺗلون م ﺗلو اﻵخر ،واﺳتج وا المدني  ،وقتلوا عددا من ﺳ ان القرى .59ان هذا الﻬجوم ع اﻷرجح
انتقاما لمقتﻞ ما ﻻ قﻞ عن ع ة من مقاﺗ داعش غارات ج ة نفذﺗﻬا قوات عراق ة وقوات التحالف وادي زغيتون كركوك -و
60.
منطقة معروفة ﺄنﻬا مخ ﺄ لخﻼ ا داعش

.52
.53
.54

.55
.56
.57
.58
.59
.60

مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطق داقوق والح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
رصد  CIVICللحوادث اﻻمن ة محافظة كركوك منذ يناير .2019
ُ
اختطف أحد المدني خﻼل النﻬار أثناء عمله مزرعته .ﺗلقﺖ عائلته م المة من الخاطف يﻬددون قتله إذا لم ﺗدفع اﻷ ة فد ة .حادثة أخرى ،ﺗم اختطاف
شاب )د ار و شاد( ط قﻬما لمشاهدة م اراة الملعب القرب من قضاء داقوق عام  .2018وقتﻞ المختطفون شاد عندما ا شفوا أنه ان عضوا
اﻷﺳا ش ،وطالبوا فد ة من أجﻞ ﺗح ر د ار .الضح ة الرا عة ،ش كر ،ﺗعرض لﻬجوم أثناء العمﻞ مزرعته .وﻷنه ان عضوا ال شمركة ال ورد ة ،قام المﻬاجمون
قوات اﻷمن .مقا لة  CIVICمع قادة المجتمع
قتله ،ح ث ﺳجلوا ط ف ديو عن القتﻞ الوح  ،ح ث لعنوا قوات الب شمركة وأقسموا ع قتﻞ جميع العامل
من ق ة دارا وحفتاغار  ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المد من منطقة داقوق ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطقة داقوق ،يوليو .2019
المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع العامل
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطقة داقوق ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع أحد المنظمات غ الحكوم ة العاملة منظمة غ حكوم ة ﺗعمﻞ محافظة كركوك ،وعضو قوات اﻷمن العاملة منطقة الرشاد ،يوليو
وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع ضا ط طة مح من منطقة داقوق وموظف إحدى المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك ،آب أغسطﺲ  .2019انظر
كركوك"،
أ ضا " ،غارات ج ة ش تﻬا قوات التحالف ﺗقتﻞ ثﻼثة جﻬادي
http://www.basnews.com/index.php/en/news/iraq/532248
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و غض النظر عن اﻻنتقام ،ﺗﻬدف هذه الﻬجمات إ ﺗره ب الس ان المدني وﺗ ب طﻬم عن التعاون والتفاعﻞ مع القوات اﻷمن ة ،محاولة
لتوﺳيع الفجوة ب القوات اﻷمن ة والس ان .شعر المجتمع أ ضا اﻵثار النفس ة ال ا م ة لمﺜﻞ هذه الﻬجمات عد ف ة وج ة من ﺗطﻬ
المناطق من داعش .و شعر الس ان المدنيون عجز م ا د .لم ﺗؤد الﻬجمات إ إ طاء عودة المﻬج ن واﻻنتعاش اﻻقتصادي كركوك
فحسب ،ﻞ أدت أ ضا إ ﺗع ض جﻬود اﻻﺳتقرار للخطر.
ﻻ يزال أ من  1.7مليون عرا م دين عد انتﻬاء العمل ات ال
ال لدات المدمرة ،ح ث ﻻ ﺗوجد وظائف أو خدمات عامة.

ى ضد داعش

عام  .2017وال ﺜ منﻬم غ مستعدين للعودة إ

استهداف قادة المجتمع
أحد أ اﻷﺳال ب فاعل ة ال ستخدمﻬا داعش لعرقلة جﻬود إعادة اﻹعمار وﺗحقيق اﻻﺳتقرار عد ال اع ،هو القتﻞ المستﻬدف لقادة
المجتمع المح  .من يناير  2018إ أغسطﺲ  ،2019محافظة كركوك وحدها ،نفذ داعش  20هجوما ع مخاﺗ عي تﻬم الحكومة،
مما أﺳفر عن مقتﻞ  6منﻬم 61ما ذلك قادة المجتمع غ المعين من غ الحكومة ،مﺜﻞ شي خ الق ائﻞ .يرﺗفع عدد القادة الذين قتلوا
62.
إ خمﺲ وثﻼث
الحفاظ ع اﻷمن مناطقﻬم وزودوا القوات اﻷمن ة
منذ ﺳقوط داعش ،ﺗوﺳعﺖ مﻬام المختاير ،وأخذ هؤﻻء اﻻشخاص دورا أ
القرى ال
معلومات ق ّ مة ،مﺜﻞ من انضم إ داعش أو الذين ﺗعاونوا مع التنظ م ،أو عن أ ة ﺗحر ات مشبوهة أو أشخاص غ ب
يتحملون المسؤول ة عنﻬا .ورغم أن هذا اﻻمر ﻻ خلو من المتاعب ما هو موضح أدناه ،فإن معلومات المختار ﺗح بﺜقة كب ة من ق ﻞ
63.
السلطات الحكوم ة والقوات اﻷمن ة
مﻬداد و د ا الجد دة
واحدة من أهم الﻬجمات ال وقعﺖ د سم  ،2018سلﻞ أعضاء داعش إ ق
65.
 15مدن ا اضافة ا المختار .64ﺗم إطﻼق اح المدني عد ﺳاعات ،ل ن المختار قتﻞ

ضاح ة الرشاد ،واختطفوا

خدم اﺳتﻬداف داعش للمخاﺗ غرضا مزدوجا :فمن ناح ة ،قضون ع الشخص اﻷ درا ة الدينام ك ات وﺗار ــخ الق ة ،وهو الشخص
الذي مكنه ﺗحد د م دي داعش و ﻼغ السلطات عنﻬم .و من ناح ة أخرى ،يرﺳﻞ هذا اﻻﺳتﻬداف رﺳالة ق ة إ المجتمع ﺄنه ﺳ تم
66.
معاق ة الجﻬات الم دة للحكومة وأولئك الذين يتعاونون مع الحكومة أو القوات اﻷمن ة
و ستﻬدف داعش أ ضا زعماء الق ائﻞ الذين ُينظر إليﻬم ع أنﻬم موالون للحكومة ،و عضﻬم قادة الحشد العشائري .إن المنطق وراء هذه
الﻬجمات م شا ه ،ل ن هذه الحاﻻت  ،ي ط القادة الق لي اﻵخ ن و نيﻬم عن التعاون مع الحكومة و ج هم ع قبول وجود داعش
و سﻬ ﻞ عمل اﺗﻬم .الرﺳالة إ الس ان واضحة :إذا ان ﺗنظ م داعش قادرا ع خطف وقتﻞ مختار أو زع م ق  ،ف مكنه قتﻞ أي شخص.

.61

.62
.63
.64
.65
.66

رصد  CIVICللحوادث اﻻمن ة محافظة كركوك منذ يناير  .2018ومقا ﻼت مع المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ
 .2019مﻼحظة :ﺗتضمن هذه الب انات فقط عمل ات اﻻختطاف واﻻغت اﻻت والﻬجمات اﻷخرى ضد المخاﺗ الذين ﺗم ﺗعي نﻬم صورة قانون ة من ق ﻞ وزارة
الداخل ة .ومع ذلك ،فقد ﺗم ﺗنف ذ عدد كب من الﻬجمات ضد قادة المجتمع اﻵخ ن ،مﺜﻞ زعماء الق ائﻞ ،ول ن ل ﺲ لدينا ب انات دق قة عنﻬا.
انظر :ما ﻞ نا ﺖ ،الدولة اﻹﺳﻼم ة داخﻞ العراق
ار ك جوﺳتافسون و راشد العق دي" :انتعاش الموصﻞ ـ حلم مؤجﻞ" ـ د سم  2018من انتاج التعل م من اجﻞ السﻼم العراق ـ
https://enablingpeace.org/35-mosuls-recovery-a-dream-deferred/
ﺳنجار ع "ﺗنظ م الدولة ختطف  ١٩شخصا خﻼل هجوم منفصل خارج كركوك"  :كوردﺳتان  24ـ د سم ،2018
https://www.kurdistan24.net/en/news/9bfb17bd-9a10-4889-82a0-0fecb105543c
مقا لة  CIVICمع أحد افراد القوات اﻻمن ة منطقة الرشاد كركوك ،اب .2019
جوﺳتافسون والعق دي" :انتعاش الموصﻞ "
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"ك ف مكن أن أطلب من ل أولئك الذين غادروا العودة؟
مكن أن أطلب منهم )اﻷﺷخاص المهج ن( العودة ،ل نهم لن
ستمعوا .إنهم عرفون أن الوضع ل س آمنا ،ومع ل هذه
الحرائق )المتعمدة( ﻻ يرغب الناس اﻻس ثمار مزارعهم ،قد
خ ون أموالهم".
احد قادة المجتمع من داقوق  ،يوليو 2019

أ د عض المخاﺗ الذين قا لتﻬم  CIVICأنﻬم ﺗلقوا م المات مجﻬولة المصدر ﺗﻬدد قتلﻬم إذا لم متﺜلوا لمطالب داعش .67وقال مختار
من كركوك لـ " CIVICانﻬم }داعش{ يتصلون ع الﻬاﺗف و ــﻬددون و قولون :جب أﻻ ﺗتعاون مع الحكومة أو القوات اﻷمن ة .سمون
68.
مرﺗدا"

الحرائق المتعمدة
ستخدم الجماعات المسلحة ،ما ذلك داعش ،حرق المحاص ﻞ لمنع اﻻنتعاش اﻻقتصادي وزعزعة اﺳتقرار المناطق ال ف ة ومنع
العودة إ الح اة الطب ع ة .ح أن عض حاﻻت الحرق المتعمد انﺖ ناﺗجة عن ال اعات الشخص ة وأعمال اﻻنتقام ،فإن عنا داعش
أنحاء مختلفة من العراق ،مﺜﻞ المناطق ال ف ة كركوك ون نوى وصﻼح الدين ود ا  ،مطالب ﺄن دفعوا
قاموا اب از المزارع
ة )اﺗاوة( ع القرو مقا ﻞ "الحما ة" وﺗجنب حرق حقولﻬم .70حاﻻت أخرى ،قام اﻷفراد المسلحون،
الزاة .69او قاموا فرض
المف ض أن كونوا ﺗا ع لداعش  ،حرق المزارع كعق ة للقرو لتعاونﻬم مع الحكومة.
عد اﺳتخدام الحرق المتعمد جزءا من اﺳ اﺗ ج ة أ لداعش ﻹلحاق اﻷذى الس ان بت لفة محدودة ع موارد الجماعة المسلحة .71
ﻞ ،عد ﺳنوات من ال اع .عﻼوة ع ذلك،
أعاقﺖ هذه اﻹجراءات اﻻنتعاش من خﻼل ﺗﺄخ ﺗ ش ط القطاع الزرا واﻻقتصاد العرا
أثر ان شار الحرائق ع برامج التعا ال ﺗنفذها المنظمات غ الحكوم ة ،و ع د ال ﺜ ون ﺗقي م ما إذا ان العمﻞ مشار ــع دعم ﺳ ﻞ
72.
الع ش عض المناطق له ق مة ،النظر إ خطر ﺗدم مشار ــع ﺄ ملﻬا س ب الحرق العمد
أثار عضو منظمة غ حكوم ة دول ة مخاوف مع  CIVICف ما يتعلق التﺄث الذي قد ﺗحدثه هذه الحرائق الم وعات الزراع ة ال
طورﺗﻬا منظمات غ حكوم ة محل ة ودول ة ،مش ا إ أن المنظمات غ الحكوم ة والجﻬات المانحة قد ﺗكون أقﻞ رغ ة ل دء مشار ــع
73.
زراع ة المناطق المتﺄثرة إذا ﺗﺄثرت قدرة هذه المشار ــع ع ال قاء س ب الحرائق المتعمدة

.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

مقا لة  CIVICمع أحد قادة المجتمع من منطقة داقوق ،ﺗموز اب .2019
مقا لة  CIVICمع أحد قادة المجتمع من منطقة داقوق ،ﺗموز .2019
الز اة احد المرﺗكزات الخمسة لﻼﺳﻼم و مساهمة خ ة ﺗعت واج ا دي ا ع جميع المسلم الذين ستوفون المعاي ال ور ة للحد اﻻد من ال اء .ومنذ
ﺳقوط نظام داعش ٫افادت التقار ر ان خﻼ ا داعش قامﺖ مطال ة المزارع دفع اﻻموال لﻬم لدعمﻬم كزاة.
ر ار حس  " ،مقاﺗلوا داعش يﻬاجمون قرى كورد ة المناطق المتنازع عليﻬا"  VOAـ  2019أ ار
https://www.voanews.com/extremism-watch/militants-target-kurdish-farmers-disputed-iraqi-territories
ﺗرنﺖ ش بورن  " ،لﻬ ب الحرب  :الحرائق المتعمدة ﺳﻼح ال اع ﺳور ا والعراق" ،ﺗموز ـ  2019إن ناشيونال ر فيو :
https://international-review.org/flames-of-war-arson-as-a-weapon-of-conflict-in-syria-and-iraq/
منظمة غ حكوم ة ﺗعمﻞ محافظة كركوك ،يوليو ﺗموز .2019
مقا لة  CIVICمع أحد العامل
منظمة غ حكوم ة ﺗقوم بتط ر مشار ــع ﺳ ﻞ الع ش مناطق مختلفة من العراق ،يوليو ﺗموز .2019
مقا لة  CIVICمع أحد العامل
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لوحة ﺗمﺜﻞ انتصار القوات العراق ة ع داعش

كركوك عام  .٢٠١٦ﺳحر محمد ع CIVIC -

عﻼوة ع ذلك ،ان ﻷعمال الحرق المتعمد هذه ﺗﺄث نف إضا ع الس ان المت ر ن ،ح ث شعر القرو ون انﻬم غ محمي وانﻬم
معرضون ﻷفعال العنا المسلحة .ان عدم قدرة الحكومة وقوات الدولة ع منع الحرق العمد عمق الشعور لدى المدني بتخ
الحكومة عنﻬم و قلﻞ من ثقتﻬم مؤﺳسات الدولة كضامن .74قوم داعش ب رﺳال رﺳالة ق ة للمدني من خﻼل شن هجمات متعمدة:
ﻻ مكن للحكومة حما ة مواطنيﻬا .وﺗ بع هذه الحوادث عض اﻷح ان هجمات من جانب الجناة ضد المستجيب لحاﻻت الطوارئ أو
ُ
المدني الذين حاولون إطفاء الحرائق .أ ار مايو  ،2019أشعﻞ أفراد مسلحون زعم أنﻬم أعضاء ﺗنظ م داعش النار اﻷرا
الزراع ة القرب من ق ة دارا ،جنوب قضاء داقوق منطقة داقوق .عندما ه ع القرو ون ﻹطفاء الح ق ،أطلق عليﻬم النار من ق ﻞ اﻷفراد
الذين اشعلوا الح ق .قال مد من الذين حاولوا اطفاء الحرائق لـ " CIVICكنا ن خ عليﻬم ،من فضل م ،لقد جئنا ﻹطفاء الح ق ،ﻻ
إطﻼق النار لتوف ﺗغط ة ﻷولئك الذين انوا حاولون إطفاء
ﺗطلقوا النار علينا ،ل نﻬم اﺳتمروا إطﻼق النار ،لذلك دأ عض القرو
النار"75.
العد د من المقا ﻼت ،شارك المدنيون مخاوفﻬم واهتماماﺗﻬم شﺄن هذه اﻷنواع من الﻬجمات ،وﻷن القوات اﻷمن ة لم ﺗتمكن من منعﻬا ،فقد أج وا ع
.74
منطق داقوق والح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
عن أنفسﻬم وحقولﻬم ضد المﻬاجم  .مقا ﻼت  CIVICمع المدني
 .75مقا لة  CIVICمع أحد قادة المجتمع من منطقة داقوق  ،يوليو .2019

17

الدفاع

تكت ات داعش
ﺗركز داعش ع اﺳتﻬداف أفراد قوات اﻷمن ،ﺳواء انﺖ القوات اﻻمن ة أو الحشد الشع  ،والسلطات المحل ة ال ﺗدعم الحكومة .ي دو
أن الحوادث العد دة ال وقعﺖ كركوك ومناطق أخرى من العراق منذ عام  2018ش إ أن عض هجمات داعش ضد المدني
مصممة كعمل ات م  .س داعش من خﻼل مﻬاجمة ق ة أو إشعال النار مزرعة أو ب ج كﻬ ا  ،إ جذب ان اه قوات اﻷمن
76.
والمستجيب لحاﻻت الطوارئ لنصب م لﻬم ومﻬاجمتﻬم اﻷﺳلحة الصغ ة أو العبوات الناﺳفة المزروعة ع الطرق
ُوجد ان داعش اﺳتخدم عدة حاﻻت إحراق متعمد منطق الح جة وداقوق م للقوات اﻷمن ة وفرق الطوارئ ال ستج ب لنداءات
الطوارئ .ووقعﺖ إحدى هذه الحاﻻت منطقة داقوق مايو  ،2019عندما أشعﻞ أفراد مجﻬولون النار أراض زراع ة جنوب قضاء
داقوق .وانفجرت عبوة ناﺳفة من المحتمﻞ أن كون قد زرعﻬا نفﺲ المﻬاجم  ،و نما اﺳتخدم مد جرارا للوصول إ النار ﻹخماده،
77.
انفجرت قن لة ثان ة القرب من دورة للقوات اﻷمن ة انﺖ ستج ب للحادث
ع الرغم من أن ﺗحل ﻞ الحوادث ش إ أن المدني لم كونوا الﻬدف هذه العمل ات ،فقد ان لﻬا ﺗﺄث هائﻞ ع ح اة المدني .
أﺳفر حرق الحقول عن خسائر للقرو حينما عوا للتو إعادة بناء ح اﺗﻬم .ول ن ق ﻞ ﻞ ء  ،أثرت هذه ال مائن اﺳتجا ة قوات
اﻷمن ،مما عزز مرة أخرى ،مشاعر الس ان العجز وعدم الحما ة .إحدى المقا ﻼت ال أج ناها ،ذكر أحد المدني " :لدي عض اﻷرا
78.
ال يتع علينا أن نزرعﻬا ق ا وأخ أﻻ أﺗمكن من الق ام ذلك دون حما ة .ل ن ال طة اﻻﺗحاد ة لن ﺗحمينا"
عﻼوة ع ذلك ،أص حﺖ القوات اﻷمن ة ش ك أ ضا المعلومات الواردة من المخ ن المحلي  .ف ف اير  ،2018ﺗم نصب م
منطقة ال اض ،أثناء ق امﻬم عمل ة ﺗحر عد ﺗل م المة مجﻬولة عن وجود مخ ﺄ لداعش المنطقة.
لمجموعة من الحشد الشع
79.
س ب الﻬجوم مقتﻞ  27من الحشد الشع
ﺗؤدي هذه الﻬجمات وال مائن إ جعﻞ قوات اﻷمن أ حذرا عند اﻻﺳتجا ة للحوادث ،وال مكن أن ﺗكون ﺳ ا ﺗﺄخر اﺳتجابتﻬا ،أو
عدم الرد ش ﻞ امﻞ .المدنيون دورهم يرون أن قوات اﻷمن غ مل مة حمايتﻬم من التﻬد دات والحفاظ ع اﻷمن.

تصورات المدني

تجاه القوات اﻷمن ة

ﺗتﺄثر العﻼقة ب المدني والجﻬات اﻷمن ة شدة انتماءاﺗﻬم وه اﺗﻬم العرق ة والطائف ة وﺗصورات عضﻬم ال عض .ع وجه الخصوص،
ﻻ يﺜق المدنيون من المناطق ال انﺖ ﺗحﺖ ﺳ طرة داعش القوات اﻻمن ة ،ح ث إنﻬم يتعرضون لتﻬد د دائم بتﻬمة اﻻنتماء لداعش،
ح عندما حصلون ع ﺗ ــح أم .

التوترات س ب وجود العنا

المسلحة

خﻼل المقا ﻼت ال أج ناها ،اشت المدنيون .من مختلف العنا العرق ة والدي ة مجتمع كركوك .من وجود عنا مسلحة
قراهم .ح أن الوضع اﻷم يتطلب وجود قوات مسلحة من ة جميع أنحاء المحافظة ،إﻻ أن عض المدني شعروا عدم اﻻرﺗ اح
لوجود ال طة اﻻحاد ة و أو افراد الحشد العشائري داخﻞ قراهم ،ح ث مكنﻬم جذب هجمات داعش .80عﻼوة ع ذلك ،قال عض
المدني الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم إن قوات اﻷمن جب أن س طر ع المنطقة ال ﺗقع مح ط القرى لحما ة الس ان ش ﻞ أفضﻞ.81
ﺗتﺄثر أ ضا وجﻬات نظر المجتمع حول القوات اﻻمن ة الح جة وداقوق والطوز العﻼقات ق ﻞ ﺳ طرة داعش ،وفشﻞ الفاعلون اﻷمنيون
المحليون معالجة مظالم المجتمع.

.76
.77
.78
.79
.80
.81

منطقة الح جة  ،وقاموا بتفج عبوة ناﺳفة ضد

حادثة أخرى  ،ال وقعﺖ يونيو  ،2019هاجم أعضاء داعش قوة لنقﻞ الطاقة القرب من ق ة المرا،
دور ة قوات اﻷمن العراق ة ال اﺳتجا ﺖ للحادث.
رصد  CIVICللحوادث اﻷمن ة محافظة كركوك ،والمقا ﻼت ال أج ﺖ مع المدني والجﻬات اﻷمن ة من منطقة داقوق يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع مد من منطقة داقوق ،يوليو .2019
داعش ﺗعلن الﻬجوم ع م ل ش ات موال ة للحكومة العراق"  ،الج رة 19 ،ف اير ،2018
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/isil-claims-attack-pro-government-militia-iraq-180219135016632.html
مقاطع داقوق والح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني
انظر القسم” سلﻞ داعش ر ف كركوك"
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أظﻬر المدنيون المناطق الع ة الس ة مشاعر مختلطة ف ما يتعلق الحشد العشائري .شعر عض القرو اﻻرﺗ اح لوجودهم ،ﻷنﻬم
ابناء نفﺲ القب لة وغال ا ما ﺗكون هناك روا ط قر ب نﻬم ،82ب نما شعر آخرون عدم اﻻرﺗ اح س ب أصلﻬم مل ش ات خارج قوات الدولة
83.
الرﺳم ة .أخ نا أحد المدني " ،هذه الم ل ش ات المسلحة ل سﺖ مدرة ﺗدر ا ج دا ،ف ل سﺖ جزءا من القوات اﻻمن ة "
ُ
أظﻬرت المقا ﻼت مع ال مان وال ورد ألتون ك ري وﺗازة وداقوق ،وجﻬات نظر مختلفة ازاء الحشد ال ما  .اﺗﻬم الحشد ال ما
مضا قة اﻻث ات غ ال مان ة ،ونﻬب الممتل ات وﺗدم ها ،ومنع المﻬج ن من العودة إ مناطقﻬم اﻷصل ة .84انﺖ هذه اﻻنتﻬا ات
واضحة ش ﻞ خاص منطقة الطوز ،و جزء من محافظة صﻼح الدين المتاخمة لمحافظة كركوك من ال ق .85أفاد ﺳ ان ﺗر مان
86.
ش عة من ﺗازة وداقوق قا لتﻬم  CIVICعﻼقات ج دة مع الحشد ال ما وقالوا إنﻬم ح مون "جميع اﻷعراق"
مع ذلك ،لم كن لدى أي من المشارك اﻷ راد أو العرب الذين ع شون مناطق داقوق ،ح ث ﺗوجد وحدات الحشد ال ما  ،نفﺲ
هذه اﻵراء .87وقال مد حول وجﻬة نظره ازاء الحشد ال ما لـ " ، CIVICإنﻬم ل سوا قوى مﻬن ة و ت فون ط قة غ مح مة معنا"،88
إﺗﻬم عض المدني  ،وح أفراد ال طة المحلي الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم ،الحشد الشع التورط أ شطة غ م وعة واب از الس ان
المحلي  .89الح جة ،اشتكﺖ عض اﻷ الع ة الس ة من ﺗعرضﻬا لسوء المعاملة ع أ دي قوات اﻷمن ،وﻻ ﺳ ما من ق ﻞ ال طة
اﻻﺗحاد ة .90ح أن الح جة منطقة س طر عليﻬا العرب السنةُ ،ينظر إ ال طة اﻻﺗحاد ة ع أنﻬا معظمﻬا من العرب الش عة من
الح جة الذين يرون أن ال طة اﻻﺗحاد ة "غ اء" .افاد عض من ﺗمﺖ مقا لتﻬم مع
الجنوب .91أدى هذا إ اﺳ اء الس ان المحلي
92.
المدني انه يتم ﺗص فﻬم كداعم لداعش س ب كونﻬم من السنة

.82
.83
.84
.85

.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92

منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني
منطقة الع ا  ،جزء من الح جة ،أغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع مد
المنطقة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
المجال اﻹ سا العامل
منطقة داقوق ،وكذلك مع العامل
مقا ﻼت  CIVICمع ال رد والعرب السنة المق م
ﺗار خ ا ،انﺖ مدينة طوز جزءا من محافظة كركوك ح أعاد صدام حس ﺗصم م حدود عض المحافظات قصد ﺗغي ال كي ة الس ان ة لﻬذه المحافظات لصالح
الس ان العرب السنة .يتم ش ه مدينة طوز ـ "كركوك الصغ ة" س ب ﺗنوعﻬا العر والدي  .ق ﻞ أن يﻬاجم داعش المنطقة ،و كسب مو قدم اﻷجزاء الجن ة
من المقاطعة ،انﺖ الطوز ﺗتﺄلف من م ــج من القرى الع ة الس ة وال مان ة الس ة والش ع ة وال ورد ة الس ة .مركزها ،طوز خورماﺗو ،مﺜلﺖ ﻞ هذه المكونات
و انﺖ المدينة مت املة ش ﻞ ج د .ومع ذلك ،عد أن هاجم داعش المنطقة ،و عد التغي ات الﻼحقة القوات ال ﺳ طرت ع المنطقة ،فإن ال-ﺗعا ش اﻻجتما
ب المجموعات قد ﺗ ر شدة.
انظر :إي ا غاﺳتون وأندراس ديرزي هورفاث" ،العراق عد داعش" ،المعﻬد العال للس اﺳة العامة ،مارس ، 2018
https://www.gppi.net/media/Gaston_Derzsi-Horvath_Iraq_After_ISIL.pdf
انظر أ ضا " :عد التح ر جاء الدمار"  ،هيومن راي ﺲ وو ش ،مارس آذار ، 2015
https://www.hrw.org/report/2015/03/18/after-liberation-came-destruction/iraqi-militias-and-aftermath-amerli
وداقوق ،الواقعة كركوك وداقوق ،يوليو .2019
مقا ﻼت  CIVICمع ال مان الش عة مناطق ﺗازة و ا
منطقة داقوق  ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع ال ورد والعرب السنة المق م
المرجع نفسه.
منطقة داقوق  ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني وض اط ال طة المق م أو العامل
مقا لة  CIVICمع مد عر من منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
ف ذلك اﻷمر الصادر عد عام  2003وﺳ اﺳات رئ ﺲ الوزراء السابق نوري المال  ،ال فضلﺖ ه منة الش عة ع القوات اﻷمن ة.
مقا ﻼت  CIVICمع المدني من منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ 2019
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"عند نقطة تفت ش ،هم )القوات اﻻمن ة( يوقفون دوما انا
و نا لف ة ط لة .سألون أين زو و ن كنت وح دة .قولون
ا ضا انهم مكنهم مساعد اذا اعطيتهم رقم هات ل ن اعرف
ما يرمون ال ه".
إمرأة مﻬجرة ر ة ا ة من مخ م ل ﻼن

كركوك ،أغسطﺲ 2019

ف ع نقاط التفت ش .93اشت عض الذكور
شعر العد د من المدني الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم عدم اح ام ومضا قة قوات اﻷمن ال
من أن ال طة اﻻﺗحاد ة يوقفون ﺳ ارﺗﻬم لف ات زمن ة أطول إذا انﺖ هناك إناث الس ارة .ﺳواء أ انﺖ قوات اﻷمن ﺗ بع فقط بروﺗوكولﻬا
الخاص فحص الراب ﻞ مرك ة ،أو ما ع ّ عض من أج ﺖ معﻬم المقا ﻼت عن "عدم اح ام سائﻬم" فإن هذه الممارﺳة ﺗتعارض
مع المعاي اﻻجتماع ة ال ف ة اﻷ ﺗحفظا وﺗولد اﻻﺳ اء لدى الس ان المحلي  .94وهذا ما أ دﺗه أ ضا ال ساء الﻼ أج ﺖ معﻬن
95.
المقا ﻼت ،وقالن إنﻬن شعرن ال ه ب من جانب عض أفراد ال طة اﻻﺗحاد ة نقاط التفت ش
" عضﻬم مح م ومﻬ للغا ة ،ل ن ال عض اﻵخر حدق بنا" .96أخ ﺗنا ﺳ دة من الح جة ك ف ﺳﺄل أحد أفراد ال طة اﻻﺗحاد ة شق قﻬا
عن رقم هاﺗفه ،ﻷﺳ اب أمن ة ما زعم  ٫وك ف انه اﺗصﻞ ه ﻻحقا ل خ ه أن أخته انﺖ جم لة وأنه ي د الزواج منﻬا  .97ا دت ساء أخ ات
ع أنﻬن ﺗعرضن لوقائع مماثلة  ،ما أضافﺖ احداهن " ،أحد اﻷ ام أخ أحد ض اط ال طة اﻻﺗحاد ة والدي  :ﺳنعط ك امرأة ﺗ وجﻬا
98.
إذا أعطي نا إحدى بناﺗك"
لقد اثر ﺳوء ﺳلوك عض أفراد قوات اﻷمن ع الصورة ال كونﻬا المدنيون للقوات اﻻمن ة افة ،مما س ب
والحكومة اﻻﺗحاد ة والمحل ة ،ﻞ وخلق اﻻﺳ اء وشجع ع عدم التعاون مع هذه القوات.

فقدان الﺜقة القوات اﻻمن ة

وع الرغم من ذلك ،فقد ذكر مدنيون من خلف ات عرق ة مختلفة لـ  CIVICأن افرادا أو ض اط طة من نفﺲ القوة أظﻬروا ﺳلوك ات
مختلفة حسب الفرقة او اللواء ال ين سبون اليﻬا  .99إن هذا سلط الضوء ع ﺗﺄث القادة ع ﺗ فات قواﺗﻬم وﺳلوكﻬم ﺗجاه الس ان
المحلي  .يتمتع القادة قوة هائلة للتﺄث ع جنودهم وغرس م ادئ حما ة المدني ب صفوفﻬم ،والمساعدة بناء العﻼقات ب قوات
اﻷمن والمدني الذين حمونﻬم.

اﻻب از والرﺷاوى
أفاد المدنيون الذين قا لتﻬم  CIVICمنطقة الح جة ﺄنﻬم ُيوقفون انتظام عند نقاط التفت ش أثناء حملﻬم ال ضائع و طلب منﻬم دفع
ة" أو رشوة للقوات اﻷمن ة ال ﺗدير الموقع .ﻻحﻆ الس ان المحليون أن قوات اﻷمن هذه ﺳتطالب الدفع لما رأوا الس ان المحلي
"
ينقلون حصادهم أو ﺳلعﻬم للبيع اﻷﺳواق" .اذا ان اﻷمر مجرد أشخاص ي نقلون فﻼ اس ،فﺄنﻬم لن سﺄلوا عن المال .اما اذا أردنا جلب
100.
حصادنا إ السوق لب عه ،فإنﻬم طلبون منا المال" .قال أحد المدني من الح جة

.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100

مقا ﻼت  CIVICمع المدني من منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ 2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني وأفراد من الحشد العشائري ،الح جة ،ب يوليو وأ ت ر .2019
مناقشة جماع ة مركزة مع إناث من مدينة الح جة اجرﺗﻬا  ٫CIVICأ ت ر .2019
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
منطقة الح جة ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع المدني
المنطقة ،ب
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من منطقة الح جة ومع موظ المنظمات غ الحكوم ة العامل
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يوليو وأغسطﺲ .2019

سب عض اﻷشخاص الذين ﺗمﺖ مقا لتﻬم هذه السلوك ات ش ﻞ ح ي إ ال طة اﻻﺗحاد ة ،قائل إن وحدات الحشد العشائري ال
من المنطقة و جزء من المجتمع لم شارك مﺜﻞ هذه الممارﺳات .وأشار آخرون إ أن ﻞ من الحشد العشائري وال طة اﻻﺗحاد ة
101.
طالبون الر عند نقاط التفت ش
هذه اﻹجراءات شوه صورة القوات اﻷمن ة ،مما يولد اﺳ اء ﺗجاهﻬا .حتاج القادة إ التحقيق
مﺜﻞ هذه الممارﺳات غ القانون ة.

هذه اﻻدعاءات وﺗوج ه القوات لوقف

لم ي سب أي من المدني أو قادة المجتمع أو موظ المنظمات غ الحكوم ة الذين قا لتﻬم  CIVICهذه السلوك ات إ الج ش العرا
102.
أو جﻬاز م افحة اﻹرهاب .هذا الصدد ،ذكر المدنيون أن هاﺗ الجﻬت أ اح افا واح اما ﺗعاملﻬما مع الس ان المحلي

آل ات الش اوى للمدني
ﻻحظﺖ  CIVICعدم وجود قنوات اف ة للمدني لﻺ ﻼغ عن حوادث اﻷذى المد  .ح أن قوات اﻷمن المختلفة ،مﺜﻞ ال طة
اﻻﺗحاد ة وال طة المحل ة والج ش العرا والقوات التا عة لعمل ات كركوك ،لديﻬا اقسام للشؤون المدن ة ،س أ ضا م اﺗب شؤون
المواطن  ،وال ﺗﻬدف إ جمع الش اوى المدن ة المتعلقة قوات اﻷمن والتحقيق فيﻬا  ،أفاد المدنيون ﺄن لم يؤد عمﻞ هذه الم اﺗب
اﻻنتﻬا ات .وقد ﺗم سل ط الضوء ع هذا أ ضا خﻼل حوار ب المدن
إ ﺗغي ات الس اﺳات أو أي إجراء ﺗﺄدي ضد المتورط
والجﻬات اﻻمن ة جرى كركوك .ﻻحﻆ المدنيون أن العدد ال ب من الجﻬات المسلحة ال ﺗؤدي واج ات أمن ة كركوك ي ك
103.
الس ان المحلي الذين ﻻ عرفون إ من جب عليﻬم اﻹ ﻼغ عن المخاوف
عﻼوة ع ذلك ،نادرا ما ستخدم المدنيون هذه اﻵل ات ﻷنﻬم ل سوا ع درا ة بﻬا ،أو ﻷنﻬم عتقدون أنﻬا غ فعالة ،أو ﻷنﻬم خشون
اﻻنتقام إذا اشتكوا أحد أفراد قوات اﻷمن .104ول ﺗكون هذه اﻵل ات فعالة ،جب أن ﺗكون شفافة لضمان عدم ال شف عن ه ة
المخ ن وحمايتﻬم ،وﻹ اك اطراف ثالﺜة قادرة ع الوقوف ح اد ة التحقيق ومعالجة الش اوى المقدمة .خﻼل حوار ب المدني
والجﻬات اﻻمن ة ،اق ح المشاركون أن يتم إ شاء آل ة ﺗ سيق من ق ﻞ قوات اﻷمن لتكون جﻬة محددة مسؤولة عن ﺗل ش اوى
شجيع المدني ع اﻹ ﻼغ عن
المواطن ف ما يتعلق قوات اﻷمن ومتا عتﻬا .جب أن ﺗكون الخطوط الساخنة متوفرة ،و
ﺗﻬد دات الحما ة والقضا ا ال يواجﻬونﻬا أثناء التعامﻞ مع الجﻬات اﻷمن ة من خﻼل حملة وﺳائﻞ التواصﻞ اﻻجتما وان ﺗقودها
105.
الحكومة

مقر لهم ،لذا ﻻ مكن
" ستخدم ال طة اﻻتحاد ة حال ا م
العودة إ ق  .ذهب أ للتحدث إليهم وسألهم إن ان
ب م انهم دفع ن ع ما من اﻹ جار إذا انوا س قون هناك ،ل نهم
رفضوا".
ﺳ دة من اﻷ

.101
.102
.103
.104
.105

ً
المﻬجرة من الح جة

مدينة كركوك،

ن اﻷول أ ت ر 2019

المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
حوار ﺗه  CIVICمدينة كركوك ،ﺗموز يوليو  .2019أنظر أ ضا الحاش ة .29
مقا ﻼت  CIVICمع مدني من مناطق الح جة وداقوق وكركوك ،من يوليو إ أ ت ر .2019
انظر المرجع  37حول حوار المدني والقوات اﻻمن ة  CIVMILوالذي نظمته  CIVICكركوك ،يوليو .2019
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الممتل ات المدن ة ال تحتلها القوات اﻷمن ة
خﻼل القتال ضد داعش ،ح ث ﺗم ﺗطﻬ المناطق ن نوى وكركوك ،لم ﺗكن للقوات العراق ة ا ة مقرات متقدمة فاﺳتخدمﺖ القوات
العراق ة المنازل المﻬجورة لﻼﺳ احة وﺗناول الطعام والتخط ط للعمل ات .ومع ذلك ورغم انتﻬاء العمل ات القتال ة الرئ س ة د سم
 ،2017لم يتم إخﻼء عض المنازل ال ستخدمﻬا القوات اﻻمن ة الح جة وداقوق .وقﺖ كتا ة هذا التق ر ،ﺗحتﻞ ال طة اﻻﺗحاد ة
ً
ومنع مال يﻬا من العودة  .106قال أحد ﺳ ان القادة الذي
القادة مدينة الح جة ،و ستخدمﻬا مقر رئ
ما ﻻ قﻞ عن  13م
عد التح ر ،ان الط ق المؤدي إ
شغله ال طة اﻻﺗحاد ة ٫عندما ذه ﺖ ﻻرى م
لم يتمكن من العودة إ ب ته لـ " CIVICم
107.
وأخ و أن الم ل ستخدم مقر"
ال مغلقا ومنعت ال طة اﻻﺗحاد ة من الوصول إ م
أخفقﺖ الحكومة المحل ة ﺗع ض المدني الذين يتم احتﻼل منازلﻬم أو ﺗوف جدول زم ﻹخﻼء هذه المنازل .قال عض المدني
وموظ المنظمات غ الحكوم ة الذين عملون منطقة الح جة لـ  CIVICإن ال طة اﻻﺗحاد ة انﺖ ستخدم المنازل منطق
مقرات لل طة أ ضا .لم يتمكن اصحاب هذه المنازل من العودة و قوا مﻬج ن مدينة كركوك .لقد أج وا ع اﺳ ئجار
الزاب والع ا
منازل مدينة الح جة أو انتقلوا للسكن مع أق ائﻬم .108إحدى الحاﻻت ،اشتكﺖ اﻷ ة من أنه لم ُ سمح لﻬم ﺄخذ ممتل اﺗﻬم وأثاثﻬم
من م لﻬم" .ﺳﺄلنا إذا ان ب م اننا ع اﻷقﻞ امتﻼك عض أثاثنا وممتل اﺗنا ل نﻬم) ش ون ا ال طة اﻻﺗحاد ة( رفضوا .قالوا انﺖ ﻻ ﺗملك
109.
هذا الم ل عد اﻵن"
أفاد المدنيون الذين قا لتﻬم  CIVICﺄن القوات اﻷمن ة لم ﺗعوضﻬم ،ولم ﺗدفع أي ش ﻞ من أش ال اﻹ جار ﻻﺳتخدامﻬا ممتل اﺗﻬم "لقد
حاولنا أن سﺄل قائممقام الح جة وقادة ال طة اﻻﺗحاد ة عن ﺗع ض ،مﺜﻞ ﺳعر اﻹ جار الذي ندفعه اﻵن )أثناء التﻬج ( ،ل نﻬم رفضوا"،
110.
القادة وﺗحتله ال طة اﻻﺗحاد ة
هذا ما قاله مد ان م له
اوضح أحد أعضاء الحشد العشائري ،أنه خﻼل العمل ات العسك ة و وقﺖ م كر منﻬا ،لم كن للقوات اﻷمن ة قواعد المنطقة ،لذلك
"لم كن لديﻬم خ ار" ﺳوى اﺳتخدام المنازل الخاصة أو الم ا الحكوم ة و منطقة الرشاد اﺳتخدموا مب المدرﺳة .ومع ذلك فقد
111.
أن ﺗب قواعدها الخاصة ح مكن إصﻼح المب والعودة إ اﺳتخدامﻬا مدرﺳة
اوضح أ ضا أن ال طة اﻻﺗحاد ة ان ي
وفقا للم ادئ التوجيﻬ ة خصوص حما ة المدارس والجامعات من اﻻﺳتخدام العسكري أثناء ال اع المسلح " ،جب أﻻ ستخدم القوات
المنخرطة ال اع المسلح المدارس والجامعات العاملة ﺄي ط قة لدعم الجﻬود العسك ة ".و شمﻞ ذلك المدارس ال ﺗم التخ عنﻬا
أو إخﻼئﻬا .ع الرغم من ان ﺗحد د المدارس اﻵمنة يوفر اﺳ ﺜناءا آﻻ انه " الظروف المخففة عندما ﻻ ﺗقدم ـ الجﻬات الفاعلة اﻷمن ةـ أي
د ﻞ قا ﻞ للتطبيق" ،وهو ما مكن أن ﺗمﺜله هذه الحالة ما اوضح عضو الحشد الشع  :جب أن كون اﺳتخدام المدارس مؤقتا و جب
ع القوات إخﻼء الم ا المدرﺳ ة أقرب وقﺖ ممكن .112ش المقا ﻼت ال أجرﺗﻬا  CIVICوغ ها من اﻷدلة ال ﺳمعناها إ أن
عض الممتل ات ال ﻻ ﺗزال شغلﻬا ال طة اﻻﺗحاد ة ﺗعود إ أشخاص ﺗعت هم القوات اﻷمن ة عائﻼت ﺗا عة لتنظ م داعش .ح أن
عض هذه اﻷ ﻻ ﺗزال مﻬجرة س ب عدم وجود الت ــح أﻻم ال وري للعودة أو ﻷنﻬم خشون اﻻنتقام ،فقد ﺗم رفض ﺗلك اﻷ ال
113.
حاولﺖ إﺳتعادة ممتل اﺗﻬا ال ستغلﻬا ال طة اﻻﺗحاد ة المتمركزة هناك
جادلﺖ السلطات حول ﺳماح قانون م افحة اﻹرهاب العراق للسلطات مصادرة الممتل ات العائدة ﻷعضاء داعش .114ومع ذلك ،ﻻ
مكن أن ﺗتم عمل ة المصادرة هذه إﻻ من خﻼل أمر قضا  ،وهو ما يتطلب محا مة و دانة شخص بتﻬم ﺗتعلق اﻹرهاب ،ومن ثم اﻷمر من
ق ﻞ المح مة مصادرة ﺗلك الممتل ات المسجلة ﺗحﺖ أﺳماء المدان .

.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112

.113
.114

محافظة كركوك  ،يوليو وأغسطﺲ .2019

مقا لة  CIVICمع مد والعد د من موظ المنظمات غ الحكوم ة العالة
مقا لة  CIVICمع مد من منطقة الح جة ،أ ت ر .2019
مقا لة  CIVICمع مدني من منطقة الح جة ومع موظف من العد د من المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع امرأة مدن ة من منطقة الح جة ،أ ت ر .2019
مقا لة  CIVICمع مد من منطقة الح جة ،أ ت ر .2019
مقا لة  CIVICمع عضو الحشد العشائري من منطقة الرشاد ،أغسطﺲ .2019
حاول إعﻼن المدارس اﻵمنة ،الذي ﺗم إطﻼقه أوﺳلو مايو  ، 2015معالجة التﺄث الواﺳع لل اع المسلح ع التعل م  ،ح ث حدد مجموعة من اﻻل امات
الحما ة وضمان التعل م أثناء ال اعات المسلحة .راجع التحالف العال لحما ة التعل م من الﻬجوم )،(GCPEA
http://www.protectingeducation.org/safeschoolsdeclaration
مقا لة  CIVICمع موظف من المنظمات غ الحكوم ة العاملة محافظة كركوك ،يوليو .2019
ُ
المادة  2-6من قانون م افحة اﻹرهاب "ﺗصادر جميع اﻷموال والمواد المضبوطة والملحقات المستخدمة الفعﻞ اﻹجرا أو المستخدمة التحض لتنف ذه".

22

أغسطﺲ آب  ،2019أخ نائب قائد الفرقة الﺜالﺜة طة اﺗحاد ة المتمركزة الح جة وداقوق  CIVICأنﻬم فقط اﺳتخدموا المنازل
الخال ة من ﺳ انﻬا او ﺗلك" التا عة لداعش" وأنه لم سمع ان ال طة اﻻﺗحاد ة ﺗحتﻞ منازل الناس و دهم .115ومع ذلك ،ح أن
هذه الممتل ات قد ﺗكون فارغة أثناء العمل ات القتال ة و عدها م ا ة ،116ف عام  ،2019اوضحﺖ عض العائﻼت ل  CIVICانﻬم ينوون
117.
العودة ا منازلﻬم أو ع اﻻقﻞ أن ﺗدفع لﻬم الحكومة أو القوات اﻷمن ة إ جارا دﻻ عن ذلك
ﺗؤثر هذه اﻹجراءات ع عودة عض العائﻼت المﻬجرة إ مناطقﻬم اﻷصل ة ما أنﻬا ﺗخلق اﺳ اءا ب الس ان المحلي الذين عتقدون أن
هذه القوات ﻻ ﺗرا الظروف المع ش ة الصع ة للس ان وان افراد هذه القوات ضعون أنفسﻬم فوق القانون .هذا الن ع من السلوك ل ﺲ
عﻼقة القوات اﻷمن ة المجتمع المح و عيق جﻬود ﺗحقيق اﻻﺳتقرار.
غ قانو فحسب ،ول نه

مضا قة اﻷ

المرت طة ـداعش

ﺗعرضﺖ العائﻼت ال ُينظر إليﻬا ع أن افرادا منﻬا انضموا إ داعش أو ﺗعاونوا معه ،إ أش ال من العقاب الجما مﺜﻞ ﺗدم الممتل ات
ونﻬبﻬا والتﻬج الق ي .أثارت المنظمات غ الحكوم ة الدول ة والمحل ة ،ما ذلك عﺜة اﻷمم المتحدة لمساعدة العراق )يونا (،
مخاوف س ب ﺗﻬم ش ومعاق ة اﻷ ال انضم أو ﺗعاون أحد أفرادها مع داعش .لقد أطلقوا عليﻬا اﺳم "عائﻼت داعش" ،وهذا ش ا
مع مﻬ .
هذه المخاوف مﺜ ة للقلق ش ﻞ خاص اﻷ ال ﺗرأﺳﻬا ساء .إن ال ﺜ من اﻷ ال ﺗع لﻬا ساء قد فقدت مصدر دخلﻬا الوح د جراء
موت أزواجﻬن أو اختفائﻬم خﻼل القتال ،ﺗارك لﻬم موارد قل لة أو معدومة وقد ﺗقطعﺖ بﻬم الس ﻞ مخ مات المﻬج ن مع إم انات
ض لة للعودة إ مناطقﻬم اﻷصل ة أو دء ح اة جد دة .ﻻ شجع التقال د اﻻجتماع ة المحافظة ال ساء ع العمﻞ ﻹعالة اﻻ ة مما إدى
إ ﺗفاقم الفقر لدى هذه اﻷ ال ﺗرأﺳﻬا ساء المناطق الع ة الس ة المحافظة ،مﺜﻞ الح جة وجنوب داقوق ،نادرا ما ﺗعمﻞ ال ساء
خارج منازلﻬن .ب نما ظروف أخرى  ،عادة ما يتم دعم المرأة وأطفالﻬا من ق ﻞ عائﻼﺗﻬم الممتدة ،ل ن الوصمة المرﺗ طة كون العائلة
ً
"عائلة داعش" ،ما ﺗدعوهم السلطات والقوات اﻷمن ة ،ﺗجعﻞ هذا الدعم أقﻞ احتما  .ﺗخ العائلة الممتدة مساعدة هذه العوائﻞ
لخش تﻬا من ان ﺗوصف م دين لداعش .اوضحﺖ ﺳ دة نازحة من منطقة الح جة أنﻬا انتقلﺖ إ م ل شق قﻬا عد أن طردﺗﻬا عض
عد
الجﻬات اﻷمن ة من م لﻬا" ،أثناء وجودي م ل أ  ،انوا )أفراد قوات اﻷمن( ﺄﺗون ﻞ يوم ﺗق ا لتفت ش الم ل .طلب م شق
ً
ف ة مغادرة م له ،قائ إنه ﻻ ي د الم د من المشا ﻞ" .118ذكرت نفﺲ المرأة أ ضا أنﻬا ﺗعرضﺖ للمضا قات أثناء عمل ات التفت ش" انوا
119.
قولون أعطنا رقم هاﺗفك ،إذا كنﺖ حاجة إ أي ء مكننا مساعدﺗك .انوا علمون أن وح دة"
أفادت ال ساء المﻬجرات العاز ات الﻼ ﺗمﺖ مقا لتﻬن داخﻞ وخارج مخ مات المﻬج ن وع
ق ﻞ القوات اﻷمن ة س ب ضعفﻬن المف ض.

قلة ال ساء

نطاق واﺳع أنﻬن ﺗعرضن للمضا قات من

القوات اﻷمن ة

ظﻞ نظام ا ي قوده اﻻب العراق ،ﻻ ﺗتمتع المرأة بوصول م ساو إ المناصب الق اد ة وﻻ ﺗتمتع التمﺜ ﻞ ال ا أو ﺗغ ب عن الﻬيئات
ال ع ة والتنف ذ ة والقضائ ة ح ث ﺗؤثر القرارات المتخذة ع ح اﺗﻬا ش ﻞ كب ُ .ينظر إ اﺗخاذ القرارات الوطن ة ع أنﻬا مجال ح ي
120.
للرجال
عت قانون اﻷ ة ﺗمي ا ﺗجاه المرأة ،خاصة ف ما يتعلق الطﻼق وحضانة اﻷطفال والم اث .غ اب ق ب من الذكور ،ﺗفتقر المرأة إ
الحما ة والدعم اﻻقتصادي والمادي واﻻجتما  .ﺗواجه ال ساء أ ضا عنفا م ل ا .وفقا لليون س ف ،فانه عتقد ان  ٪51من ال ساء العراق ات
121.
الﻼ ﺗ اوح أعمارهن ب  49 -15عاما كون لدى الزوج ال ك ما ي ر له ب زوجته أو ﺗعن فﻬا ظروف معينة

.115
.116

.117
.118
.119
.120
.121

مقا لة  CIVICمع نائب قائد الفرقة الﺜالﺜة طة اﺗحاد ة ،ال ﺗم ها ذلك الوقﺖ الرشاد وال اض والزاب وداقوق وكركوك ،أغسطﺲ .2019
قال أحد المدني الذين قا لتﻬم ﺳ ف ك إنه عندما قامﺖ مجموعة من العائﻼت ب ارة قائم مقام الح جة للمطال ة حﻞ لممتل اﺗﻬم المحتلة" :اع ف القائم مقام أنه
عد التح ر ،جاء إل ه قائد ال طة اﻻﺗحاد ة وطلب منه الحصول ع منازل ح ث مكن لقواﺗه إ شاء مقراﺗﻬم .قال القائم مقام إنه عرض عليﻬم ﺗلك المنازل
ان جد دا وفارغا وانه ﺳمح لﻬم ال قاء هناك " .مقا لة  CIVICمع أحد المﻬج ن من منطقة الح جة  ،أغسطﺲ .2019
القادة ﻷن ال
مقا ﻼت  CIVICمع المﻬج ن من منطقة الح جة ،أغسطﺲ .2019
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
"خطة العمﻞ الوطن ة لتنف ذ قرار مجلﺲ اﻷمن التابع لﻸمم المتحدة رقم  1325المرأة والسﻼم واﻷمن  ،"2018-2014حكومة العراق ،
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf
هناك ممارﺳات ﺗقل د ة مس ئة  ،مﺜﻞ القتﻞ دافع ال ف  ،والزواج الق ي  ،و ش ه اﻷعضاء التناﺳل ة لﻸن ) (FGMعض مناطق العراق .وفقا لليون س ف ،
فإن  10إ  ٪25من ال ساء محافظة كركوك عان من ش ه اﻷعضاء التناﺳل ة اﻷنﺜ ة .انظر" :العراق :ملف إحصا حول ش ه ب اﻷعضاء التناﺳل ة
لﻺناث"  ،.صندوق الطوارئ الدو التابع لﻸمم المتحدة  ،د سم 2013
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Continent%20Research%20and%20Resources/Middle%20East/fgmc_irq.pdf
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ﺗفاقمﺖ هذه القضا ا الﻬ ل ة س ب أزمة داعش .المناطق الخاضعة لس طرة داعش ،فقدت ال ساء الوصول إ المجال العام .فرض
ﺗنظ م داعش ضوا ط اجتماع ة صارمة ومجموعة من المعاي الجنوﺳ ة الراد ال ة المجتمعات ،ما ذلك الفصﻞ الصارم لل ساء عن
122.
الرجال من غ اﻻقارب اﻷما ن العامة ،مما أثر دوره ع قدرة المرأة ع العمﻞ
وفقا لمنظمة سائ ة محل ة ،ع الرغم من أن ﺗنظ م داعش لم س طر ع مدينة كركوك أ دا ،فقد أصبح الموقف ﺗجاه ال ساء المدينة
أ ﺗحفظا السنوات اﻷخ ة .و رجع ذلك إ وجود المﻬج ن الذين عاشوا ﺗحﺖ ح م داعش وجاءوا من المناطق ال ف ة ،وكذلك
ُ
قوات أمن من مناطق جنوب العراق ،ح ث ُينظر إليﻬم ع أنﻬم أ محافظة ﺗجاه ال ساء .ﺗرجمﺖ هذه العوامﻞ إ زادة التحرش ضد
ال ساء الﻼ غامرن الخروج إ الشوارع وقلة شعور ال ساء الراحة الح العام  ،مما يؤثر ع ح اﺗﻬن اليوم ة .123خﻼل إحدى مناقشات
مجموعة ﺗرك مع ساء من مدينة الح جة نظمتﻬا  CIVICأ ت ر  ،2019قالﺖ المشارات إن ال ساء خائفات وم ددات الذهاب
إ مركز ال طة وحدهن ،ع ﺳ ﻞ المﺜال لتقد م شكوى ضد أزواجﻬن " .هذا المجتمع ،إذا ذه ﺖ إمرأة إ مركز ال طة مفردها
لتقدم شكوى ،فإن زوجﻬا ﺳ د أن طلقﻬا .ﺳتقول الناس  :جب أن ﺗغسﻞ د ك عن هذه المرأة" .124ما د المشاركون قصصا عن
اﻹناث الﻼ يتعرضن للمضا قات مرا ز ال طة ،125وهو ما أ دﺗه ﻻحقا منظمات غ حكوم ة أخرى ﺗعمﻞ المنطقة " .عض
اﻷح ان يتحرش ض اط ال طة ال ساء الﻼ ﺄﺗ مفردهن لتقد م شكوى .أخ ﺗ ال ساء أن ض اط ال طة ﺳ جلسون القرب منﻬم
مما جعلﻬن غ مرﺗاحات ،أو ﺳ حاولون لمسﻬن أو طلب أرقام هواﺗفﻬن واﻻﺗصال بﻬن ل ﻼ" .126مكن ﺗفس جزء من المش لة عدم وجود
ض اط طة إناث ،ول ن أ ضا س ب نقص الو وﺗدر ب ض اط ال طة ع الن ع اﻻجتما  .إن قلة اﻹناث داخﻞ القوات اﻷمن ة ﺗع
أنﻬن غ موجودات أثناء عمل ات التط ق والتفت ش ح ث ﺗتواجد ساء وأطفال أو أثناء ﺗحري اﻹناث .وقد ث ﺖ أن هذا مﺜﻞ مش لة كب ة
أثناء العمل ات العسك ة ضد داعش ،ﻷن عدم وجود ض اط إناث جعﻞ من المستح ﻞ ﺗفت ش ال ساء الﻼ ع ن الخطوط اﻷمام ة أو عد
اﺳتعادة القوات اﻷمن ة لمنطقة ما.
عض الحاﻻت ،قام أعضاء داعش التنكر زي ساء مدن ات لتنف ذ هجمات انتحارة ،مما س ب ﺳقوط العد د من الضحا ا ب
القوات اﻷمن ة .لمعالجة هذه المش لة -ما وصفﺖ  CIVICﺗقار ر ﺳا قة -اﺳتخدمﺖ القوات اﻷمن ة متطوعات مدن ات ،وأح انا زوجة
المختار ،ﻹجراء ﺗحري اﻹناث .127ومع ذلك ،فقد ش ﻞ هذا عددا من المش ﻼت أ ضا ،نظرا ﻷن المدني لم يتم ﺗدر بﻬم ع هذه المﻬام
و مكن أن يتعرضوا لخطر كب .
ﺳ كون ﻹدماج ض اط إناث عمل ات التط ق والتفت ش آثار أوﺳع ع العﻼقات ب القوات اﻷمن ة والمدني  .من المرجح أن شعر
ال ساء اﻷمان إذا انﺖ الض اط اﻹناث حا ات أثناء عمل ات ال حث .عﻼوة ع ذلك ،من اﻷرجح أن ﺗتواصﻞ اﻹناث المدن ات مع الض اط
128.
اﻹناث للتعب عن مخاوفﻬن ،أو لطلب المساعدة ،أو ح لتقد م شكوى

مضا قة اﻹناث المهجرات
ﺗتعرض اﻷ المﻬجرة ال ﺗرأﺳﻬا ساء للتﻬم ش واﻻﺳتغﻼل .مع فقدان أزواجﻬن ،فقدت معظم هؤﻻء ال ساء مصدر دخلﻬن الوح د .إذا
ﺗم النظر إ العائﻼت ع أنﻬا "ﺗا عة لتنظ م داعش" ،فإنﻬا عادة ما ﺗفقد دعم أ ﺗﻬا أو ق تﻬا أو قب لتﻬا .وصمة العار هذه أي أن ﺗكون من
"عائﻼت داعش" ﺗع أن هذه العوائﻞ مكن أن ﺗكون أهدافا للمضا قة من ِق ﻞ المدني اﻵخ ن والقوات اﻷمن ة .أفادت المنظمات غ
الحكوم ة ع نطاق واﺳع التمي الذي ﺗواجﻬه عض هذه اﻷ حرمانﻬم من الوصول إ المساعدات اﻹ سان ة .ع الرغم من الم دأ
اﻹ سا المتمﺜﻞ عدم التمي عند ﺗقد م المساعدة ،فقد ورد أن عض السلطات المحل ة والقوات اﻷمن ة وح عض العامل
129.
المنظمات غ الحكوم ة قد رفضوا ﺗقد م المساعدة اﻷﺳاﺳ ة ،مﺜﻞ الغذاء أو المواد غ الغذائ ة ،ل عض هذه اﻷ

.122
.123
.124
.125
.126
.127

.128
.129

"ﺗحل ﻞ الن ع اﻻجتما وال اع المجتمعات المت رة من داعش العراق"  ،أوكسفام 30 ،مايو  ،2017المجتمعات من-العراق.620272-
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/gender-and-conflict-analysis-in-isis-affected-communities-of-iraq-620272
"ﺗقي م مخاوف الحما ة مدينة كركوك"  CIVIC ،مارس .2019
مشاركة مناقشة مجموعة ﺗرك ﺗم ﺗنظ مﻬا مدينة الح جة ،أ ت ر .2019
المرجع نفسه.
مقا لة  CIVICمع موظفة من منظمة غ حكوم ة ﺗعمﻞ مدينة الح جة ،أ ت ر .2019
ال اع ،مايو ، 2018
" الموصﻞ :ﺗحد ات حما ة المدني عد داعش" ،مركز المدني
https://civiliansinconflict.org/publications/policy/mosul-civilian-protection-challenges-2/
ال اع ،أ ت ر ، 2019
؛ "ﺳ اﺳات وممارﺳات الحما ة المدن ة :دروس من عمل ات القوات اﻻمن ة ضد داعش المناطق الح ة"  ،مركز المدني
https://civiliansinconflict.org/publications/research/policies-practices-to-protect-civilians/
مقا لة  CIVICمع أحد أعضاء مجموعة الحما ة المدن ة كركوك ال أ شﺄﺗﻬا  CIVICيوليو  2019؛ انظر أ ضا المرجع .28
مقا ﻼت  CIVICمع المنظمات غ الحكوم ة ال لديﻬا حال ا أ شطة مخ مات المﻬج ن محافظة كركوك ،أو عملﺖ هناك الما  ،مدينة كركوك ،يوليو
وأغسطﺲ  2019؛ "المدان .ال ساء واﻷطفال ،معزولون ومحا ون العراق " ،منظمة العفو الدول ة ،أب ﻞ ن سان ، 2018
https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/8196/2018/en/
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ﺗم إدراج عض المﻬج ن ع القائمة السوداء من ق ﻞ القوات اﻷمن ة س ب اﻻنتماء الحق أو اﻻش اه ﺄن ﻷحد أفراد اﻷ ة عﻼقة مع
داعش .س ند ﺗحد د الﻬ ة هذا إ عدة قوائم حتفﻆ بﻬا عدد كب من قوات اﻷمن المشاركة العمل ات العسك ة ضد داعش أو
المس طرة ع اﻻرض محافظة كركوك .ومع ذلك ،ﺗقدم عمل ة ﺗحد د الﻬ ة هذه ﺳلسلة من المش ﻼت من منظور قانو  .ح ث ﺗم
المجتمع  ،ول ﺲ من مح مة عراق ة  ،ومن ب نﻬم عائﻼت ﺄ ملﻬا ح ث
التع ف بﻬم مش ه بﻬم محتمل من ق ﻞ أفراد غ معروف
انضم فرد واحد أو ﺗعاون مع داعش ،ع الرغم من أن ق ة أفراد اﻷ ة لم شاركوا أي عمﻞ جنا .
ُ
ما ذ ر أعﻼه ،أج ت مئات العائﻼت ال ُ عتقد أنﻬا ع صلة ب نظ م داعش ع مغادرة منازلﻬا الح جة وداقوق ،وﺗم وضعﻬم
شاحنات من ق ﻞ القوات اﻷمن ة ،وﺗم نقلﻬم إ مخ مات المﻬج ن محافظة كركوك ،وﻻ ﺳ ما مخ م داقوق .قد ﺗقدم القوات اﻷمن ة
القائمة السوداء"  ،وﺗوجه إدارة المخ م لتقي د حركتﻬم خارج المخ م .وفقا لعدد
قائمة ﺄﺳماء هؤﻻء اﻷشخاص المﻬج ن "المدرج
من المنظمات غ الحكوم ة ال ﺗحدثﺖ إليﻬا  ، CIVICان هؤﻻء اﻷفراد حاجة إ كف ﻞ من أجﻞ مغادرة المخ م للذهاب إ العمﻞ،
أو الذهاب لل سوق لدة ق ة ،أو ح الذهاب إ المس ش  .من شﺄن ال ف ﻞ ،وهو شخص لم يتم إدراجه القائمة السوداء ،ان دعم
130.
طلب الشخص صحب الطلب و ؤكد أن الشخص الذي ﺳ كفله ﻻ مﺜﻞ ﺗﻬد دا أمن ا
ناضلﺖ العد د من العائﻼت للعﺜور ع راع )كف ﻞ( مكنه دعم طل اﺗﻬم .أخ ت عض ال ساء  CIVICأن أفراد القوات اﻷمن ة الذين
131.
حرﺳون المخ مات طلبون منﻬن أرقام هواﺗفﻬن مقا ﻞ السماح لﻬن العبور من بوا ة المخ م
قالﺖ أخ ات ممن ﺗمﺖ مقا لتﻬن إنﻬن ﺗلق م المات من رجال ،أو اﺗصﻞ بﻬن رجال من المعسكر أو حراس اﻷمن ،وطلبوا منﻬن الحصول
ع خدمات ج س ة مقا ﻞ المال أو المساعدة .132أخ ت المنظمات غ الحكوم ة العاملة مخ مات المﻬج ًن محافظة كركوك
المخ مات وأن ال ساء ُ طلب منﻬن الحصول ع خدمات ج س ة مقا ﻞ
 CIVICﺄنﻬا ﺗعلم بوجود الدعارة واﻻﺳتغﻼل الج
مخ م داقوق" ،إنه مﺜﻞ السوق".134
المساعدة .133أخ ت إحدى موظفات المنظمات غ الحكوم ة  CIVICأن الوضع أﺳوأ كﺜ
135.
و نما قال موظفوا المنظمات غ الحكوم ة أن الوضع ل ﻼن  1وداقوق  2أفضﻞ ،فانﻬم اع فوا ﺄنه ﻻ يزال حدث
ما اع ﺖ عض ال ساء عن مخاوفﻬن من التعرض لﻼعتداء أثناء الل ﻞ .رغم أن أ ا من ال ساء الﻼ قا لتﻬن  CIVICلم ﺗ لغ عن ﺗعرضﻬا
مخ مات المﻬج ن  ،فقد أ دت المنظمات غ الحكوم ة العاملة المخ مات أن هذه الحوادث وقعﺖ
ﻷ ة محاوﻻت إعتداء ج
136.
ل ﻼن  1و  ، 2و معسكر داقوق السابق  ،و مخ مات أخرى جميع أنحاء العراق
ح أن هناك آل ات مكن ان ي عﻬا اﻷشخاص المﻬجرون لﻺ ﻼغ عن اﻻنتﻬا ات إ إدارة المخ مات ،وأن هناك وحدة مختصة العنف
جميع المخ مات محافظة كركوك ،إﻻ أنك ليﻬما غ فعال .وفقا لو اﻻت اﻷمم المتحدة والمنظمات غ
القائم ع الن ع اﻻجتما
الحكوم ة ال ﺗمﺖ مقا لتﻬا من أجﻞ هذا التق ر ،فإن هناك مخ مات مختلفة للمﻬج ن لديﻬا آل ات مختلفة للمﻬج ن للشكوى واﻹ ﻼغ
المخ م إدارة المخ م وح الخط الساخن .137ومع ذلك ،ي دو أن العد د
عن اﻻنتﻬا ات مﺜﻞ صناديق الرﺳائﻞ وموظ الحما ة العامل
138.
من ش اوى العنف القائم ع الن ع اﻻجتما ﺗخت و التا لم يتم التحقيق فيﻬا
هناك أ ضا حاﻻت لل غاء أو "ممارﺳة الج ﺲ من اجﻞ النجاة" حدثﺖ مخ مات المﻬج ن محافظة كركوك ،ومع ذلك ،فإن المنظمات
ً
غ الحكوم ة وو اﻻت اﻷمم المتحدة ﺗحجم عن التدخﻞ ،حجة أن ال ساء المﻬجرات جب أن كون لﻬن الح ة اﺗخاذ القرار ﺄنفسﻬن،
ً
وأنه من الصعب معالجة القض ة .ون جة لذلك ،فإن ال ساء المﻬجرات وضع ضع ف ومعرضات درجة عال ة لﻼﺳتغﻼل .جب ع
139.
السلطات الحكوم ة والمنظمات غ الحكوم ة وو اﻻت اﻷمم المتحدة والقوات اﻷمن ة اﺗخاذ التداب الﻼزمة لتجنب خطر اﻻﺳتغﻼل

.130
.131
.132
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مخ مات المﻬج ن

مقا ﻼت  CIVICمع المنظمات غ الحكوم ة ال لديﻬا حال ا أ شطة
كركوك ،ب يوليو وأ ت ر .2019
مقا ﻼت  CIVICمع إمراة مﻬجرة من الﻼ عشن مخ م ل ﻼن  ، 1الواقع منطقة داقوق ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا ﻼت  CIVICمع اث ت من المﻬجرات الﻼ عشن مخ م ل ﻼن  ، 1الواقع منطقة داقوق ،أغسطﺲ  .2019لم د من المعلومات ،انظر أ ضا:
ال ساء واﻷطفال ،معزولون ومحا ون العراق "منظمة العفو الدول ة.
مقا ﻼت  CIVICمع المنظمات غ الحكوم ة ال لديﻬا حال ا أ شطة مخ مات المﻬج ن محافظة كركوك  ،أو الذين عملوا هناك الما ،
مدينة كركوك ،ب يوليو وأ ت ر .2019
منظمة غ حكوم ة ،مدينة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع أحد العامل
المرجع نفسه.
مقا ﻼت  CIVICمع المنظمات غ الحكوم ة ال لديﻬا حال ا أ شطة مخ مات المﻬج ن محافظة كركوك ،أو الذين عملوا هناك الما  ،مدينة
كركوك ،ب يوليو وأ ت ر .2019
المرجع نفسه..
منظمة غ حكوم ة ،مدينة كركوك ،يوليو وأغسطﺲ .2019
مقا لة  CIVICمع أحد العامل
مشا ﻞ الحما ة اﻷخرى ال ﺗؤثر ع اﻷشخاص المﻬج ن مشا ﻞ ﺗجد د أو الحصول ع الوثائق المدن ة المفقودة ،والمشا ﻞ المح طة الحصول
ع ﺗ ــح أم من أجﻞ العودة إ مناطقﻬم اﻷصل ة .نظرا لتعق د هذه المش ﻼت ،وﻷنﻬا ﺗؤثر ع اﻷشخاص المﻬج ن مختلف المحافظات
العراق ،ﺳ تم التعامﻞ مع مخاوف الحما ة هذه ملخص الس اﺳة القادم حول موض ع عودة المﻬج ن إ مناطقﻬم اﻷصل ة والتﺄث الذي ﺗحدثه
الجﻬات الفاعلة اﻷمن ة عمل ة العودة.
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محافظة كركوك ،أو عملﺖ هناك

الما

 ،مدينة

اﻻس نتاجات
ب نما حاول المدنيون كركوك إعادة بناء ح اﺗﻬم ومجتمعاﺗﻬم عد انتﻬاء العمل ات القتال ة الرئ س ة ،فإن نجاح جﻬود ﺗحقيق اﻻﺳتقرار
عد داعش ﺳ عتمد شدة ع ما إذا ان ب م ان القوات اﻷمن ة حما ة المدني من الﻬجمات واﻻﺳتجا ة لشواغلﻬم المتعلقة الحما ة.
ش ﺖ خﻼ ا داعش ،الموجودة المناطق ال ف ة كركوك ،هجمات ضد الس ان ش ﻞ هجمات قذائف الﻬاو ،والحرق العمد،
واﻻغت اﻻت ال اﺳتﻬدفﺖ المدني وقادة المجتمع وقد أدى ذلك إ إ طاء عودة المﻬج ن واعاق إعادة ﺗفع ﻞ ال شاط اﻻقتصادي .إن
مضا قة الس ان المحلي الذين ُينظر اليﻬم متعاطف مع داعش ،وق ام عض افراد القوات اﻻمن ة طلب الر منﻬم قد أثر ﺳل ا ع
نظرة الس ان المحلي للقوات اﻻمن ة.
لمواجﻬة ﺗﻬد د داعش للمدني ﺗحتاج الحكومة العراق ة والقوات اﻷمن ة ان ﺗقوم حما ة الس ان ش ﻞ اﺳ ا من العنف من خﻼل
اﻻﺳتجا ة لمخاوفﻬم ،وﺗوف ردع ثا ﺖ وفعال من الﻬجمات ،وﺗحم ﻞ أنفسﻬم المسؤول ة أمام اﻷشخاص الم لف حمايتﻬم .عندها
فقط ﺳوف ﺗكون الﺜقة ب المدني والقوات اﻷمن ة -ال ورة لتحقيق اﻻﺳتقرار ع المدى الط ﻞ واﻻنتعاش اﻻقتصادي -ﺳتكون
راﺳخة.
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