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من داخل مذحبة اإلبادة: الفلوجة  

تنفيذية خالصة  

تدور معارك طاحنة في مدينة الفلوجة واملدن والقصبات املجاورة لها في سياق ما تطلق  2102مايو /مايس 22منذ 

وبعد مرور أيام قليلة على بدء املعارك . من تنظيم الدولة إلاسالمّية( الفلوجةتحرير )عليه السلطات العراقّية عملّية 

من داخل مناطقهم او  اطق انفسهم في اتونه سواء من بقي منهمالى جحيم وجد أبناء هذه املن( التحرير)تحول هذا 

ن حممها على املساكوالراجمات تصب  قصف بالطائرات واملدفعّية الثقيلةفعمليات ال. خارجها الى الهرب حاول 

 عشرات القتلى والجرحى، 
ً
 تدميرا همخلفة

ً
تهم واملؤسسات الصحّيةتاركة

ّ
اّما أولئك  . ائال لبيوت املواطنين ومحال

الهاربين الى خارج مناطقهم فتستقبلهم ميليشيات الحشد الشعبي والقوات ألامنّية باإلهانات وتمارس عليهم شّتى أنواع 

 إياهم من املاء والطعام واملأوى الالزم ةالتعذيب وأكثرها قساو 
ً
 . ووحشّية، حارمة

ل بجثثهم، بل انها أحرقت وتم
ّ
ادت امليليشيات في جرائمها فراحت تعدم املئات من ألابرياء الذين لجأوا اليها، وتمث

 
ً
والقصف  كاملعار  جحيم  من ن وهكذا يواجه املدنيون الهاربو  . البعض وهم احياء، ودفنت آخرين وهم احياء ايضا

 الجّوي، 
ً
  جحيما

ً
  آخرا

ا
  تستثن   لم التيو  بما تقوم به امليليشيات من انتهاكات ضّدهم متمثال

ً
  او صغيرا

ً
 ، كبيرا

ً
 رجال

ً
  ، او امراة

أقارٍب أعضائه في العراق، ومن ولي للعدالة، يوميا، العشرات من الاتصاالت والرسائل من مركز جنيف الدويتلقى 

ق انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان ترتكبها لضحايا او من أولئك 
ّ
الذين كانوا معتقلين لدى امليليشيات، توث

ات التلفزيونية . امليليشيات والقوات الحكومّية
ّ
كما يطلع على ما ينشر من شهادات على مواقع التواصل او في املحط

ها تؤكّد تلك إلانتهاكات
ّ
 .وكل

، فو  السامي لحقوق إلانسانألامين العام لألمم املتحّدة، والى املإلى   ةعاجل اتنداء ركز امل وفي هذا السياق وّجه

رتكبتاوعدد من الهيئات الدولّية املعنّية،  والى الدول ألاعضاء كافة، ُيط
ُ
في  لب فيه فتح تحقيٍق دولي باملجازر التي أ

لحشد الشعبي والوحدات الصقالوية والكرمة، وغيرها من املناطق التي مارست فيها ميليشيات االفلوجة، مدن 

 . الحكومّية ابشع إلانتهاكات ضد املدنيين العّزل 

 الى قضاء الفلوجة في محافظة  2102 حزيران ان من اهّم الجرائم هو ما جرى مطلع
ً
في ناحية الصقالوية التابعة اداريا

 من املعارك واخضعتهم 
ً
 من الشباب والرجال الذين التجأوا اليها هربا

ً
 كبيرا

ً
ألانبار، حيث اقتادت امليليشات عددا

تؤكّده شهادات  ألبشع صنوف التعذيب ومارست عليهم ساديتها ووحشيتها، ثم اعدمت بدم بارد الكثير منهم حسب ما

قة لألشخاص الذين حالفهم الحظ ونجوا من هذه املذبحة، حيث قّدروا عدد الضحايا بين 
ّ
 .شخص 011الى  211موث

الزراعّية الواقعة ( ألازركية)ارتكبتها امليليشيات في منطقة  أخرى  مرّوعةمجزرة وتلقى املركز تقارير أخرى تؤكد وقوع 

 011واعتقلت اكثر من  2102حزيران  4والجمعة  0حيث هاجمتها يومي الخميس  .بين مدينتي الفلوجة والصقالوية

 شخص
ً
 من عشيرة م ا

ً
شخص منهم واعدمتم بطريقة بشعة في ألازركية في  051، فاقتادت بحدود (السادة البكارة)دنيا

 . صدور هذا التقريرآخرين واخذتهم الى جهة غير معلومة وال يعرف مصيرهم لحد  051حين اعتقلت 

وعند  الاخذ .  وجرائم ضّد إلانسانّية جرائم حرب يعتبرها مركز جنيف الدولي للعدالة إن إلانتهاكات املوصوفة أعاله،

عد الطائفي للمعارك التصريحات الصادرة عن قادة الحشد وبعض املسؤولين الحكوميين التي تؤكّد البُ  باالعتبار 



 
ً
 معينا

ً
 دينيا

ً
  حملٍة  ضمن، وكونها تأتي واستهدافها مكونا

ّ
في اكثر من  ،السّني العربي املكّون  تستهدف وممنهجة مةمنظ

 مكتملة جماعّية ابادة جريمة في اساسّية عناصر يشكل ذلك فأن القسري، وإلابعاد والتشريد بالقتلمكان في العراق، 

 .ألاركان

، او التقليل من حجم الجريمة والقول انها ممارسات فردية ، وقادة التحالف الدولي،ن ويحاول املسؤولون العراقيو 

 تقبل الشك أن  ُيثبت بصورة ال ، شهادات موثقةه املركز من يتلقافي حين ان ما  استنائّية،
ُ
رتكب على نطاق الانتهاكات ت

من الوحدات العسكرية فعلّية مشاركة وباسناد و واسع ومن معظم امليليشات املشاركة في العمليات العسكّرية 

 وقادتها، وبعلم وسكوت املسؤولين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوحدات ألامنّية

 .وانها انتهاكات تكّررت في اكثر من مكان في العراق بصيغ متشابهةوزراء الدفاع والداخلية، و 

  يمكن التعويل على أي انه ال وال بّد من التأكيد 
 
انها ُمشارك أساس  تثبتأبه السلطات العراقّية فالتجارب  عداجراء ت

في كل وهذه الجرائم مّما يتطلب ارسال بعثة تقص ي حقائق دولية للتحقيق في كل انتهاكات ميليشيا الحشد الشعبي في 

 ومنعه للميليشيات بالتوقف عن تقديم أي دعٍم  طالب املركز ين التي جرت فيها انتهاكات، و ألاماك
ً
ا من أي نشاط وصوال

ها
ّ
 .وتقديم كل املسؤولين عنها الى العدالة الى حل

، فاملشاركة تتم من خالل دعم امليليشيات الطائفّية، وتأتي دون اتفاق واضح 
ً
وتزيد مشاركة ايران الوضع تعقيدا

بعد ان يعقد العراق وايران اتفاقّية إال هذه املشاركة ال تتم داخل مؤسسات اتخاذ القرار في العراق، اذ املفرو  ان 

كما ان املشاركة تصاحبها استعراضات ذات معاٍن ودالالٍت  .يحصللهذا الغر  تعر  للمصادقة في البرملان وهذا لم 

الذي ظهر في اكثر من  سياسّية وطائفّية مثيرة للكراهّية تتمثل بمشاركة قائد فيلق القدس إلايراني قاسم سليماني

وفي هذا الصدد طالب املركز من ألامم املتحّدة والدول ألاعضاء العمل على إيقاف مثل   .ق العملياتصورة في مناط

 
ً
 احتقانا

ّ
وتدل آلاراء والشهادات من العراق ان ايران جزء أساس ي من املشكلة . هذا التّدخل الذي ال يزيد ألاوضاع إال

 
ً
 واحقادا

ً
 واطماعا

ً
القائمة وال يمكن الادعاء بانها تشارك للمساعدة في تحقيق ألامن في العراق بل ان لها اهدافا

 .تنعكس بوضوح في خطابات وتصريحات قادتهاتأريخية 

 :للمجتمع الدولي توصيات 

o ي ة ايفاد لجنة تقص ّ
ّ
 لعراق للتحقيق في جميع إلانتهاكاتالى  حقائق دولّية، مستقل

o عن أي تعامل معها 
ً
 حّل ميليشيا الحشد الشعبي، والتوقف فورا

o تفعيل إلاجراءات القضائية ضد املتورطين بالجرائم واملتواطئين معهم 

o  تعيين مقرر خاص لحالة حقوق إلانسان في العراق 

o  
ّ

 املحكمة الجنائّية الدولّيةالى لالنضمام العراق  حث

 

 

 



 من داخل مذحبة اإلبادة: الفلوجة

 تقرير مركز جنيف الدولي للعدالة

 

 مقدمة

مايو /مايس 22 في بدأ رمدّم  عسكري  هجومالى  ،الواقعة في محافظة الانبار العراقيةتعّرضت مدينة الفلوجة، 

 و " مكافحة إلارهاب“املعروفة ذريعة التحت ( تحرير الفلوجة)سّمي بـ  ،2102
ً
واشترك في . للسلطات العراقية فقا

فصائل من و  ،(2112يتألف معظمه من امليليشيات بعد حّل الجيش العراقي عام )الجيش  الهجوم وحدات من

 ن مو قّد ياملستشارين العسكريين إلايرانيين على ألارض، الذين بدعٍم من الغطاء الجوي ألامريكي و  تحتشيات لياملي

 (.الحشد الشعبي)ت املنضوية تحت ما يسّمى يليشيااملإلى  عّدات الحربّيةاملسححة و ألا 

عاجال إلى ألامين العام لألمم  نداءً مركز جنيف الدولي للعدالة  وّجهعسكرية، الحملة ال ءبدمن وبعد بضعة أيام 

فيها خطورة ما يجري جّراء وضح أ، (2102مايو /مايس 24)لحقوق إلانسان  إلى مفو  ألامم املتحدة الساميو املتحدة 

ة القصف الجّوي الهائل وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة، تزايد عدد الضحايا املدنيين نتجالحملة العسكرية حيث ي

 . وتجنيبهم ويالت الحرب وقّعالة، لحماية املدنيين

 ان الواليات املتحدة ألامريكية باراك اوباما، رئيس  سيدإلى الوّجه املركز رسالة  2102مايو /مايس 22وفي 
ً
موضحا

اب ابشع الجرائم في الواليات املتحّدة بما تقّدمه من غطاء جوي فانها تساعد امليليشيات والعناصر إلايرانية على ارتك

 
ّ
ي في حربها ذات ألابعاد الطائفية املكشوفة ضد املدنيين من املكون العربي السّني ف ر الغطاء الشرعي لهاالفلوجة وتوف

جلس ألامن الدولي تتحمل واعاب املركز على الواليات املتحدة، وهي عضو دائم في م .الفلوجة واملناطق املجاورة لها

ٍم داعتتحول الى تكون بمثل هذا املوقف وان قانونية واخالقية في حفظ ألامن والسالم الدوليين، ان مسؤوليات 

وواصل املركز توثيق  .ثل قائد فيلق القدس إلايراني قاسم سليمانيلديها م للميليشيات والعناصر إلارهابّية املعروفة

 22و  20و  21وتنبيه ألامم املتحدة الى ما يجري برسائل الى معظم ألاجهزة املعنّية كان من بينها الرسائل املوجهة في 



رملان ألاوربي وغيره من الى املفو  السامي لحقوق إلانسان والدول ألاعضاء في املنظومة الدولّية والب 2102حزيران 

 .املؤسسات الفاعلة على الساحة الدولّية

باتجاه القوات ألامنّية او  تفاقمت ألاوضاع وتصاعدت إلانتهاكات ضد املدنيين الذين يهربون من املدينة لقد 

 بالسب والشتم وفق عبارات طائفّية مثيرة 
ً
 امليليشيات حيث تعّرضوا ألبشع انواع إلانتهاكات بدءا

ً
للكراهية، مرورا

ات من ألابرياء ئبالتعذيب القاس ي وباستخدام كل انواع الطرق واكثرها قساوة، ثم عمليات إلاعدام الجماعي للم

والتمثيل بجثثهم، والتفاخر بهذه ألاعمال امام مرأى ومسمع آلامرين والقادة وبمشاركة افراد غفيرة من  وبطرق وحشّية

 .الحكومّيةاعضاء هذه امليليشيات والوحدات 

ق  2102ومنذ اليوم ألاول من حزيران 
ّ
ميليشيا الحشد الشعبي في ارتكاب ( تسابق)واملركز يتلقى التقارير التي توث

الجرائم املذكورة اعاله، على نطاق واسع، مع تصريحات مشّجعة من القادة وعدد غير قليل من رجال الدين الذين 

م لهم زيارات الى ميدان املعارك، م
ّ
نظ

ُ
 وعباراٍت طائفّية ضد ابناء املناطق التي تدور فيها املعارك والتي ت

ً
ستخدمين لغة

، من املكّون العربي السّني
ً
ثم توالت شهادات الناجين من قبضة امليليشيات لتعّزز هذا الرأي وتؤكّد  .تتكون، اساسا

العقاب السائدة في العراق منذ الغزو  من فالتفي ارتكاب جرائمها مستفيدة من حالة إلا  النّية املبيتة لهذه امليليشيات

 .2110ألامريكي عام 

 رايات طائفية ترافق الهجوم
   

 الوضع اإلنساني

تخضع مدينة الفلوجة لحصاٍر قاٍس منذ اكثر من عام، وسّبب ذلك شّحة كبيرة في املواد الغذائّية ألاساسّية دفع ابناء 

 ألبنائهم
ً
وتزامن ذلك مع شّحة في الوقود واملياه . املدينة الى استخدام ما يمكن الحصول عليه من النباتات طعاما

وقد تدهور . من نتيجتها وفاة العديد من ألاطفال وكبار السن واملرض ى وقد اّدى ذلك الى حدوث مجاعات كان. والدواء

ب من املدينة وا من الهر معظم النازحين الذين تمكنّ  واجه إذ. اشتداد املعاركبسرعة في أعقاب  الوضع إلانساني

 عن مكاٍن آمنيات العديد من التحّد 
ً
املدنيين الهاربين من وفي ظل غياب الاجراءات الحكومّية الحقيقّية لحماية . بحثا

  01 املعارك، فقد لقي ما ال يقّل عن
ً
كثيرون آخرون  . حتفهم إثر غرقهم في نهر الفرات وهم يحاولون عبوره  شخصا

 معظمهم . مهينةانسانية  يعيشون في ظروٍف 
ً
للبقاء على قيد  ابسط املستلزمات، ويفتقرون إلى العراءفي  يقّضون اياما

ل. الحياة
ّ
 بعد آخر،يوم ،الذين تتعر  حياتهمالعدد ألاكبر من النازحين ، وكبار السن النساءألاطفال و  ويمث

ً
 لخطرٍ  ا

الالزمة السكن والاحتياجات و  ستلزماتاملتهيئةفي  السبب في ذلك الى عدم قيام الاجهزة الرسمّيةيكمن و . متزايد



بل ان من السخرية ان تدعو السلطات املواطنين ملغادرة املدينة قبل ساعاٍت . العسكرّية للنازحين قبل بدء الحملة

 عدد من قديموعلى الرغم من ت. قليلة فقط من انطالق الحملة العسكّرية ودون ان تكون مستعّدة إلستقبالهم

آلاالف من  باتبحيث يوفي بمتطلالكفاية  لكن ذلك لم يكن مناملنظمات إلانسانية بعض املواد الغذائية والخيام، 

 .ين الهاربين الفلوجةاملشردّ 

 

 القصف العشوائي

الذي يقوم به الطيران القصف العشوائي  علىهذه العمليات العسكرية ان اعتماد  ح مركز جنيف الدولي للعدالةيوّض 

 عن ما تستخدمه وحدات الجيش وامليليشيات ( قوات التحالف)ألامريكي ضمن ما يسّمى 
ً
والطائرات العراقّية، فضال

ال يمكن ان ينجم عنه اي نصٍر من اسلحة مّدمرة باستخدام املدفعّية الثقيلة وراجامات الصواريخ ضد املدينة 

 ثألاك بل ان التأثير تي تتنقل من مكان آلخر بمجموعات صغيرة، ال( إلارهابّية اميعاملج)عسكري ضد 
ً
هو على  ر وضوحا

، ويبقى الكثير من هؤالء تحت ركام املباني لعدم وجودج فرق انقاذ  ملدنيينا
ً
حيث يفقد العشرات منهم حياته يوميا

 عن اعداد كبيرة من الجرحى الذين ال تتسع ما تّبقى 
ً
من ردهات مستشفى الفلوجة تعمل بحّرية في املدينة، فضال

  .اكثر من مّرة( املتعّمد)التعليمي إلستيعابهم حيث تعّر  هو آلاخر للقصف 

 ان مصادر موثوقة من داخلها تؤكّد ان عدد من تقدير دقيق لعدد السكان املتبقين في الفلوجة  ومع انه ال يوجد
ّ
إال

الف نسمة، خرج منهم بعد بدء القصف ما يقرب  211 كان بحدود كان قد بقي في املدينة عند بدء الحملة العسكرية

والذي يتراوح السلطات العراقية  وحتى العدد الذي تذكره – 002111 من هو في املدينة بحدودعدد  فيصبح 4111من 

 تهمحياعلى  كبيرفي خطر هّم ألاشخاص الذين عدد كاٍف للقول ان  عدد  هو  من املدنيين، 01.111الى  51.111 بين 

 عاٍل 
ً
 .حسب التقديرات في املدينةبانهم  لذين ُيعتقدإلاسالمية ا من الدولةمقاتل 211الى  511مقارنة مع مجرد  جدا

 ؟دور تتهدم، ترى كم هم الضحايا تحت هذه إلانقا 

 
ً
ديناميكية يتمتع ب (ISIS )وم هجاملعلن لل عدو أن المن قبل السلطات ألامريكية والعراقية،  كما أنه من املسلم به علنا

من املدّمر على نطاق واسع حملة من القصف العشوائي واستخدام هذا النوع  شّن فأن لذا و ، بسرعة تحركيللغاية و 



 و  .نتائج ايجابّية بل بالعكس فان نتائجه العكسية باتت مدّمرة يةيحّقق ا ألاسلحة ال يمكن أن
ً
 هو إذا كان الغر  حقا

 القصف دقيقفمهما كان  السلطات العراقية يعّد تا ، كم"مكافحة إلارهاب وحماية املدنيين"
ً
 باستخدام الوسائل ا

 مناسب كون الحديثة، فأنه لن يالتكنولوجية 
ً
ومواد ذات تستخدم أسلحة القوات  ملثل هذه ألاهداف، ال سيما وأن ا

 ارتفاع هنالكملناطق واسعة من املدينة، ونتيجة لذلك،  كامٍل  ي في نهاية املطاف إلى تدميرٍ قوة تدميرية كبيرة، مما يؤدّ 

 عدد الضحايا وإلاصابات بين املدنيين، بما في ذلك حاّد في 
ً
وال يستطيع احد تحت ألانقا   من بقي منهم محاصرا

 .شّدة القصفو  كثافة استخراجهم بسبب

منها ما صواريخ جوية بر متكرّ  آلاخر لقصٍف تعّر  هو مستشفى الفلوجة  ألاحياء املدنّية فانقصف باإلضافة إلى و  

 ، مما تسبّ 2102مايو  22والخميس  2102مايو  25يوم الاربعاء جرى 
ً
 ب في العديد من ألاضرار التي لحقت املبنى، فضال

ى هذا إلى وقد أدّ . ات الطبية ألاساسيةعن تدمير املعّد 

 ،الجرحى أو املرض ى ،إضعاف إمكانية تلقي املدنيين

الالزمة مما اّدى الى وفاة عدد منهم جّراء إلاسعافات 

 .ذلك

إنتهاكات  جسيمة هي  واملعروف ان مثل هذه ألافعال

ومنها قواعد لقواعد القانون الدولي إلانساني  مخالفة

، وعلى وجه الخصوص، 0040تفاقيات جنيف لعام إ

 
ّ
وقت  قة بحماية املدنييناتفاقية جنيف الرابعة املتعل

 لذلكوتعتبر هذه إلا  .الحرب
ً
 .نتهاكات جرائم حرب طبقا

 

 دف متكرر للقصف الحكوميه: مستشفى الفلوجة التعليمي

 جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 ، مركز جنيف الدولي للعدالة تؤكّد الشهادات التي يتلقاها
ً
الانتهاكات لها املجاورة ، من أحياء الفلوجة واملناطق يوميا

من  ولجأوا اليهاوا من الفرار من القتال طة في الصراع ضد أولئك الذين تمكنّ املتوّر الجسيمة التي ترتكبها املليشيات 

  .جحيم املعارك املشتعلة ليل نهار

كيلومترا من مدينة  21مدينة صغيرة على بعد )، أثناء القتال في الصقالوية 2102يونيو  /حزيران 5الى  2وخالل ألايام 

هم ظهر انها ت، عسكريةال اتوحدالمدني إلى أقرب  0111أكثر من لجأ ( الفلوجة
ّ
الحشد  نتمي إلى ميليشياومن سوء حظ

 .الشعبي

 و 
ً
  ماكنفي ا همتم احتجاز فقد الناجين من الصراع، هؤالء املدنيين الدعم واملساعدة إلى  ان تقّدممن  بدال

ّ
ر فيها ال يتوف

ابشع  ثم راح افراد هذه الوحدات يمارسون ضّدهم .تستثٍن احدا منهمضمن عقوبة جماعّية لم  ،الغذاء وال  املاء ال 

مستخدمين الهراوات، والعص ي والسكاكين وكل ما الالإنسانية، و هينة من ضروب املعاملة امللتعذيب وغيره صنوف ا

اول والشتم وإلاهانة وتن من السّب ( قذرة)ويصاحب كل ذلك استخدام الفاظ . يقع في ايديهم من وسائل للضرب

 . الرموز الدينية باإلساءات



امليليشيات في اجرامهم فاقتادت مجاميع من هؤالء النازحين وجعلتهم يسيرون في طابور طويل وواصلت هذه وتمادت 

 بان ما يجري هو إنتقام لضحايا سبايكر 
ً
مهم دفي اشارة الى املتطوعين الذين اع)عمليات إلاهانة والضرب والقول علنا

 وال(. باكثر من مائة كيلومتر ةفي مدينة تكريت التي تبعد عن الصقالوي 2104معسكر سبايكر عام  تنظيم الدولة في

(.   املكون السّني)يجمع بين ابناء الصقالوية ومن نفذ الهجوم على سبايكر سوى إلانتماء الى مكون طائفي واحد هو 

  شخص 211 ما ال يقّل عن اعداموهكذا فقد جرى 
ً
والقاء الجثث  وتم احراق بعض وبوسائل اخرى، السكاكينبذبحا

 ت، في حين قال بعض الناجين انهم رأوا امليليشيات تدفن اعدادنهر الفرا جثث اخرى في
ً
أخرى من النازحين وهم  ا

  .بكثير من الرقم اعاله أكبر ، وان عدد من قتل قد يكون احياء

  251وهم بحدود ، مطلق سراحهحالفهم الحظ واأولئك الذين وقد بدت على اجساد 
ً
، وعالمات التعذيب آثار ، شخصا

 ذات الدالالت، وكذلك إلاساءات اللفظية املعاملةسوء و  التعذيب جميع أنواعضّدهم  مارستإن امليليشيات  اكّدواو 

 يعانون من كسور في051ومن بين هؤالء كان هنالك  . طائفيةال
ً
من ما يقرب  هنالكالساقين والذراعين ، و  شخصا

عن  فصلهن أنه جرى من النساء  عددوأفاد . شديدة على ظهورهم وصدورهم عالمات حروٍق تظهر عليهم  شخص 011

من قبل  مضايقاٍت واكّدن اّنهن تعّرضهّن الى  .مّرة اخرى  على رؤية أحبائهم ينقادر  ون كونسيمتى  إعالمهمأسرهم دون 

ضغوطات من هذا النوع اثناء عملّيات ، كما روى احد ألاشخاص ان زوجته تعّرضت الى مضايقات و امليليشيات

 .التحقيق التي تجري مع النازحين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم باملاء الحار وحرمانهم من اي طعاٍم، واطالق العيارات و 
ّ

تحّدث ناجون آخرون عن عمليات تعذيب جماعي برش

كما اكّد شهود العيان ان  .وقتل ابناءهم واقرباءهم امام اعينهم النارّية فوق رؤوسهم، واجبارهم على شرب بولهم، 

امليليشيات سرقت كل ما بحوزة النازحين من اموال وممتلكات منقولة حيث ان الكثير منهم كان يصطحب معه 

 . مّدخراته لكي يعيش بها مع اسرته في املناطق التي سيستقر بها بعد مرحلة النزوح

اد املفقودين، وبالتالي، فإن ألارقام ما زالوا في عّد ك عدد كبير من ألاشخاص الذين لهنا فأن، لشهادات الناجينوفقا و 

 ما زالوا في عهدة امليليشيات  عن الذينالدقيقة 
ً
  .غير معروفة وهنالك خشية من عمليات اعدام اوسع نطاقا



 . نتيجته الاف الضحايا من ألابرياء دولي مريبن في ظل تواطؤ هؤالء النازحو  يواجهآخر نه جحيم إ

 لقواعد 
ً
عّد جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانّية اذ انها تنفذ ضمن وطبقا

ُ
القانون الجنائي الدولي فان هذه ألافعال ت

 كبيرة من ألابرياء الذين يقعون ضحّية اجرام هذه امليليشيات وساديتها
ً
. هجوم واسع النطاق، وتستهدف اعدادا

ن وألامنّيون باألضافة الى مسؤولّية قادة ويتحمل السؤولّية ألاولى عنها القادة السياسيون والقادة العسكريو 

 .امليليشيات واملرتكبون ألاصليون لهذه ألافعال

 

 ركيةجرمية األز

،  تبثالثة كيلومتراوعن الفلوجة مترات، ن آخر ليس ببعيد عن الصقالوية سوى ببضع كيلو اوفي مك
ً
وبالتحديد شرقا

 0والجمعة  2يومي الخميس ارتكبت ميليشيات الحشد مجزرة مرّوعة اخرى ( ألازركّية)في املنطقة الزراعّية املسّماة 

، واقتادتهم الى قرب مرقٍد قديم يسّمى  011من  أكثر حيث اعتقلت ، 2102يونيو /حزيران
ً
، وهنالك (ابو فّيا )رجال

 منهم، بم 051اعدمت ما يربو على 
ً
 من عائلة واحدة، ويحتفظ املركز باسمائهم الكاملة، في  05ا فيهم شخصا

ً
شخصا

  051وهم بحدود منهم على قيد الحياة حين لم يعرف بعد مصير من تبقى 
ً
 ايضا

ً
 . شخصا

مؤكّدين ان  ، حالفهم الحظ واطلق سراحهم،من منطقة ألازركية واقارب للضحاياوقد تحّدث الينا شهود عيان 

حيث تستخدمها املناطق واملعسكرات التابعة للجيش لكنها تحت تصّرف امليليشيات الى املعتقلين قد تّم نقلهم 

( الحصوة)في منطقة الواقع ( طارق )معسكر  ومن هذه املعسكرات،. لألعتقال وملمارسة التعذيب وتنفيذ إلاعدامات

بدفن عدد من هؤالء  0/2/2102عيان ان امليليشيات قامت بتأريخ ، ويؤكد شهود العلى الطريق بين الفلوجة وبغداد

 .ر مقّر إلاعتقال في املعسكر املذكو  املعتقلين وهم احياء في
 

 مذحبة الكرمة

رتكب في منطقة العمليات العسكرية ضمن  التي يذكرها هذا التقرير  الوقائعإن 
ُ
ليست سوى امثلة على الجرائم التي ت

 حيث  (.الكرمة)واملناطق القريبة منها ومن ذلك ما جرى من جريمة بشعة في ناحية  "تحرير الفلوجة"ما يسّمى عملية 

ة الكافّية امليمتلك 
ّ
  ىميليشيا تسّم  توثق قيام، 2102 مايو/مايس 22 في البشعة التي ارتكبتالجريمة  عنركز ألادل

  02 باعدام، الشحماني  عضو البرملان العراقي عدنانيقودها ، (رساليون )
ً
 بالسكاكين،  في مدينة الكرمة مدنيا

ً
ذبحا

هم  وهؤالء .حيث تم فصل رؤوسهم عن اجسادهم والتباهي بذلك امام جمع كبير من العناصر امليليشياوية والعسكّرية

  20من  تتألفجزء من مجموعة 
ً
إلى منطقة الرشاد  واواقتيد واثم اعتقل (داعش)م من اختطفوا بعد هروبه شخصا

هؤالء من تّبقى من مصير وحتى اللحظة ما يزال . حيث جرت عملية الاعدام الجماعي الواقعة شمال شرق الكرمة

 على قيد الحياة ألاشخاص 
ً
  .مجهوال

في البرملان قيادة فصيل من امليليشيا ويشرف على ارتكابه جريمة ورّبما يعّد من املفارقات الكبرى ان يتولى عضو 

 اننا ومن خالل متابعت
ّ
نستغرب ذلك فكثير من اعضاء  نا اليومّية لألوضاع في العراق ال بشعة كاملوضحة اعاله، إال

 ي عملياتهايشارك فوقسم كبير منهم  او عضويتهم فيها، لميليشياتل ال يخفون قيادتهمالبرملان واعضاء الحكومة 

 صفته البرملانية وإلامتيازات املمنوحة له
ً
  .ويدفعها باتجاه ارتكاب جرائم مستغال

 

 

 



 ؟ممنهجة ومنتظمة، سياسة  ممارسات فردية ام

مّية من خالل املتابعة الدقيقة واملستمّرة لألحداث الجارية في العراق، وبصورة خاّصة منذ بروز  تنظيم الدولة إلاسال 

تشترك بها اجهزة رسمّية واسعة النطاق،  ، الحظ املركز تنامي حمالت عسكّرية،ألاحداث بصورة مفاجئةعلى مسرح 

لتقوم لها، ( غير منضبطة)تستخدم امليليشيات كاذرع من وحدات الجيش والشرطة والقوات ألامنّية، تابعة للحكومة، 

ان مناطق تحت ذريعة محاربة إلارهاب ب
ّ
نى التحتية في تلك معيّنة ثم تدمير بيوتهم والبُ عمليات إبعاد قسري لسك

 حرق يتم ومن ضمن عمليات التدمير ، متفاوتتة الحجمأصغر الى قرى  واخرى تتوزع بين مدن كبيرة  املناطق، التي

 
ً
ويستخدم في . الحقول الزراعّية والبساتين املثمرة وتحويل هذه املدن والقرى الى مناطق غير قابلة للسكن مستقبال

 ما رافق هذه الحمالت  .الحمالت شّتى انواع ألاسلحة من الدبابات والصواريخ واملدفعية الثقيلة هذه
ً
 .وغالبا

تطال حمالت امليليشيات املراكز الدينية لهذه الجماعة من مساجد ومدارس باحرق والتدمير وإلاستيالء، مع قتل كما 

  .القيمين من رجال الدين وائمة املساجد

صالح الدين، مناطق حزام بغداد الـتأميم، لقد تكّررت هذه الحمالت باسايب متشابهة في مناطق ديالى، 

 (الخ...وبخاصة جرف الصخر، املحمودية، اليوسفية، الراشدية، التاجي)
ً
املكّون العربي )، واستهدفت تحديدا

 عنها إن تكرار هذه ألافعال، مع علم اعلى السلطات. في هذه املناطق (السّني
ً
  الرسمّية يجعلها راضية

ً
ومشتركة

، على توافر النّية املبيتة لدى من يقوم بهذ ألافعال ومن وراءه السلطات املعنّية( التكرار)عتبر هذا يُ  كما. بها

  .عن املناطق التي يقطنها( املكون )استمرار عمليات إلابعاد القسري لهذا 

 وبالتالي، ف
ُ
هي جزء من سياسة  ،التي ارتكبتها امليليشيات وبعض وحدات الجيش ينة اعاله،بإن إلانتهاكات امل

ّبقت ، ةنهجمممنتظمة، 
ُ
 تعلى أسس طائفّية و  الانتقام تقوم على عقيدة من ، واسععلى نطاٍق ط

ً
 ستهدف عمدا

ان من خالل فر  حصار على مناطقهم، وتعمد وتضمّنت . مجموعة ذات خصائص معيّنة
ّ
سياسات  لتجويع السك

  إن هذه إلانتهاكات . للمجاعة، وتدمير اسس ومقومات حياتهم تعريضهم
ً
وجرائم ضد  جرائم حرٍب إذ تعّد اساسا

إن كّل  .جرائم إبادة مكتملة ألاركانها، لعد الطائفي هو الباعث الدافع يكون البُ  فإنها تعتبر، عندما، إلانسانية

 .العراق وخارجه، داخل يتطلب اجراءات فّعالة وصارمة على كل املستويات ذلك

 !سيلفي، مع انطالقة قذيفة املدفع باتجاه الفلوجة، ترى كم من الابرياء قتلوا مع اكتمال اللقطة

 



 اجراءات حكومية

رئيس الوزراء عى ضد انتهاكات امليليشيات املذكورة أعاله، وادّ  اتحاول السلطات العراقية إقناع الرأي العام الدولي بأنه

 هي إلانتهاكات ما في عدة مناسبات أن هذه وغيره من املسؤولين، 
ّ
ستعمل على السلطات  ، وأنمعزولة حاالٍت إال

يؤكّد مركز جنيف الدولي للعدالة، ومن التجارب العديدة السابقة و  . قديم املسؤولين عنها إلى العدالةوت هاالتحقيق في

لصرف ألانظار عن في مسعًى  الرمال في العيون عن محاولة لذّر ال يعدو التي تابعها عن كثب، أن مثل هذه التصريحات 

معزولة تدحضه كل الوقائع فرّدية حاالت إلانتهاكات هي  إن القول ان .بهذا الخصوصجاّد الدعوات لعمل دولي 

ون بما من مرتكبي هذه الانتهاكات الذين يتغنّ  التي يجمعها املركز، واملنظمات آلاخرى،وقسم  منه صادر  والشهادات 

لقد وجد مركز جنيف الدولي للعدالة من خالل  .دم وجود من يحاسبهم على افعالهمنهم واثقين من عيفعلون أل

 هي ما الحكومّية  اتالتحقيق استقصاءاته، أن
ّ
اكذوبة أخرى فال نتائج ألّي تحقيق اجرته الحكومة في الانتهاكات إال

وهكذا، فأن . الانتهاكاتتلك املسؤولين عن  ة أّي من، ولم يتم محاسب2110عام بعد التي ترتكبها قواتها او امليليشيات 

على ما يقومون به، فكل هذه الدعم الكامل للحكومة يتمتعون بالجناة ليس فقط يفلتون من العقاب، ولكن أيضا 

في طائفي محّدد ن كوّ م ضّد  ، كما أسلفنا،موّجهةعلى نطاق واسع،  قنهجة تطبمسياسة طائفية م ألاطراف تشترك في

 .املجتمع العراقي

  واضحت اليومأعين الجميع،  تجري امامالفظائع التي ارتكبت ضد املدنيين إن 
ً
 واكثر  أكثر وضوحا

ً
واكثر بشاعة

 
ً
 .البرملانّية اكّد ذلك عدد غير قليل من املسؤولين في السلطة وعدد من الشخصّياتوقد  .بكل القيم استهتارا

دعوا ضمن اغراءاٍت معيّنة،  (داعش) في القتال ضد الحكومة يشارك بعض افرادهااملعدودة، التي  ،حتى تلك القبائلو 

 
ً
. املدنيين ضر  الذي تنتهجه ي، ألن السلوك الطائفي عاركامليليشيات من املشاركة في امل نعة ملالسلطات العراقيّ  صراحة

 بتأريخ  بيانفي  ،داوي عبد الكريم الفه عالانبار، السيد راف عشائر  جلسرئيس م قالعلى وجه الخصوص، و 

وا ألنواع مختلفة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل واملعاملة املهينة على أن الكثير من املدنيين تعرضّ ، 5/2/2102

 .أيدي امليليشيات

عضو لجنة الامن في محافظة الانبار، إلى إجراء تحقيق دولي في جميع وي ابركات العيس اجحالسيد ر كما دعا 

حيث ان ( داعش) التي وقعت في مدن الفلوجة والكرمة والصقالوية منذ بداية العمليات العسكرية ضدالانتهاكات 

  هذه
ّ
ر على عدد كبير من املدنيين الذين تم تسجيلهم مع اللجنة، وكذلك العديد من ألاشخاص آلاخرين الانتهاكات تؤث

  .مصيرهمالذين لم يعرف بعد 

النازحين من الفلوجة واملناطق املحيطة بها،  أنالسيد سعدون الشعالن  ة،رئيس بلدية الفلوج كّد من جانبه أ

 .الاعدامات الصورية الشعبي، بما في ذلك الحشدشديدة من قبل ميليشيات  ضوا النتهاكاٍت تعرّ 

في البرملان العراقي،  (متحّدون )تحالف من قبل رئيس  2102يونيو  4قد في الاجتماع الذي عُ اكّد البيان الصادر عن  و 

ن عنائب الرئيس السابق أسامة النجيفي، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة ألانبار، وأعضاء البرملان العراقي 

مسؤولية رئيس مجلس الوزراء العبادي عن الانتهاكات وقتل أهالي الفلوجة، وأنه يجب اتخاذ جميع  محافظة ألانبار،

حة، باعتباره القائد العام ه،كما دعو . لجناة إلى العدالةالتدابير الالزمة ملنع ذلك وتقديم ا
ّ
لسيطرة الى ا للقوات املسل

الشعبي، من أجل منع  الحشدالة على جميع وحدات الجيش وألامن وكذلك وحدات أخرى بما في ذلك ميليشيا فعّ ال

 .املزيد من الانتهاكات



 

 

 

 

مهّجرة عوائل 

مصير  ينتظرها

 مجهول 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوصياتاخلالصة 

 إن مركز جنيف الدولي للعدالة سوف لن يت
ً
 عن تذكير املجتمع الدولي  وقف أبدا

ُ
 رتكب ضدبأن الانتهاكات التي ت

 تشكّل  الجهات املذكورة اعاله،ل في الفلوجة، وفي أماكن أخرى كثيرة من العراق، من خالل ألابرياء والعزّ  املدنيين

خالف ُم ان السكوت عنها ابادة، و  ائمجر  رقى الىبل أن البعض منها ي، جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد إلانسانية

 فعل كل ما في وسعه ملنعيلقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق إلانسان، وبالتالي فإن املجتمع الدولي ككل يجب أن ل

 .تكرارها وتقديم كل املسؤولين عنها الى العدالة

 :ألامم املتحّدة والدول ألاعضاء كافة، ما يلي وتتضمن التوصّيات التي قّدمها املركز الى

  :إيقاف القصف الجّوي

 في العمليات الحربية ومنهاالذي نجم عن املدن التي تم استخدام الطائرات واملدفعية في ظل الوضع املأساوي  

 وامليليشياتالجيش وحدات اء القصف العشوائي على يد ألابرياء جرّ يقتل حيث الفلوجة واملناطق املحيطة بها، 

 ألامريكية، بقيادة الواليات املتحدة، "التحالف الدولي" بغطاٍء جّوي وسياس ي من ما يسّمى، و التابعة للسلطةالطائفّية 

 هيئاتال الى كلدعواتها إلى املجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص دعواته السابقة  يكّرر مركز جنيف الدولي للعدالة

عاجلة من أجل الضغط على  اتخاذ إجراءاٍت  ،على وجه السرعةبأن يتّم،ت الصلة ألامم املتحدة ذا املعنّية في

 
ً
  تقوده ذيعن التحالف ال السلطات العراقية، فضال

ً
عن القصف العشوائي على  الواليات املتحدة، إلى التوقف فورا

سكان الد فقط حياة آلاالف من هّد ين همن إلارهاب ولك الحّد في ، حيث أن هذا ال يساعد املدن والقرى العراقّية

 .الفلوجة نويحيل مدنهم الى خراب كما حصل في أماكن عّدة منها تكريت وجرف الصخر والرمادي وآلا  املدنيين



  :تغيير السياسات

اوضح ، وكما املطلوب لكن ،الشديدة لإلرهاب وادانته رة أخرى، معارضته، مإن مركز جنيف الدولي للعدالة اذ يؤكّد 

في جميع أنحاء العالم،  انماو  عراقليس فقط في ال، شاملة في هذا الخصوصاعتماد سياسات  السابقة، بياناته فيه

إلى  التي لم تؤد  سوى رة على املدنيين ومدنهم دّم امل لغر  تجّنب الهجماتتعالج جذور املشكلة وليس بعض نتائجها، 

 .رهابيةإلا نشطة ألازيادة 

  :حظر الميليشيات

رك في اع  لها املدنيين، الذين تمكنوا من الفرار من امللالنتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان التي يتعرّ  نظرا  و 

 ممكندعو بإلحاح هيئات ألامم املتحدة ذات الصلة إلى القيام بكل ما هو ن، من قبل امليليشيات املختلفة، الفلوجة

  لكيللضغط على السلطات العراقية 
ً
لنزع  وان تتخذ إلاجراءات الالزمةن مع امليليشيات، التعاو دعم و ال توقف فورا

وباإلضافة إلى ذلك، يجب على جميع تلك البلدان التي  .بصورة تاّمة من أجل حظر هذه املنظمات إلاجرامية اسلحتها

، ووضعها على قوائم إلارهاب لنزع الشرعية عن هذه املجموعات افي العراق القيام بكل ما في وسعهلديها تمثيل 

لقد ثبت ان  .، بما في ذلك استقبال وعقد لقاءات مع قادتهانشاطاّي ا في الامتناع عن املشاركة معه توجب عليهاوي

 على السلم وألامن الدوليين اذ اتسعت نشاطاتها إلارهابية في دول عّدة
ً
ل خطرا

ّ
 .هذه امليليشيات باتت تشك

  :حماية المدنيين

 يقّدر  املركز على الرغم من أنوعلى 
ً
 00و  2بتأريخ املفو  السامي لحقوق إلانسان  اههالذي وّج  اتالنداء عاليا

الذين الحكومة العراقية اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الناس  افيه طالب التي 2102يونيو  /حزيران20و

  ايعاملو ان ون من الفلوجة يفرّ 
ً
، ويعتبر إلانساني الدولي ن انو والقحقوق إلانسان القانون الدولي لمع  بما يتفق تماما

 
ً
 ان تتخذلضمان من الضغط املطلوب هو املزيد أن  ذلك خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، فإنه مقتنع أيضا

  اجراءات لحمايةالسلطات العراقية 
ُ
 معمليات الاعتقال وإلاعدابالتوقف عن حاصرين في املدينة املواطنين امل

ر ان رى املركزيوباإلضافة إلى ذلك،  . القصف العشوائيو 
ّ
، بما في لالزمةا كل ألاحتياجات من واجب السلطات ان توف

جميع  تلبّيةألامم املتحدة ذات الصلة لضمان هيئات  تساهم بذلكيجب أن و ، للنازحين ،ذلك املياه والغذاء واملأوى 

  .الاحتياجات ألاساسية للمشردين

   :مستقلة دولّيةتحقيق  بعثةارسال 

  للعدالة الدولين مركز جنيف إ
ً
هي فة ة ال يمكن الاعتماد عليها في إجراء هذه املهّم أن السلطات العراقيّ  مقتنع تماما

هيئات ألامم املتحدة  دعونلذا . ر هذا السلوكالانتهاكات وأثبتت في كثير من ألاحيان أنها لن تغيّ  ومشتركة فيمتواطئة 

مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكبها امليليشيات وقوات الامن  دولّية بعثة العمل على إيفادذات الصلة، 

إلاعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو إلاعدام التعسفي  بجرائمالتي تتعاون معها، وال سيما ما يتعلق 

 .عسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والاعتقال الت

:روابط لبعض الشهادات  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrqHQf_CsJkWxBTebLo6xBOcsrteVRw4B 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrqHQf_CsJkWxBTebLo6xBOcsrteVRw4B


 مطلوبون للعدالة

 باملطلوبني للعدالةقائمة أولّية  

 

ة التي يجمعها مركز جنيف الدولي للعدالة
ّ
تبرز بعض ألاسماء التي تتحمل مسؤولّية اساسية عن  من خالل ألادل

اسماء ملسؤولين حكوميين وقادة وهي  ,الجرائم التي ارتكبت في الفلوجة، الكرمة، الصقالوية واملناطق املحيطة بها

  اماكن اخرى من العراقميليشيا مشتركة في حمالت الابعاد القسري وتدمير املدن في 
ً
 .ايضا

ئم محاسبة مرتكبي جرال إجراءات جّدية ةلم يتخذ ايو، رئيس الوزراءوهو  :حيدر العبادي

العبث بمقّدرات البالد،  حّرية لقادة الميليشيات العبادي ترك  فلقد. االغتياالت والتهجير والتعذيب

وارتكاب الجرائم دون حساب، وغالباً ما يحاول التخفيف من هذه الجرائم عندما يصفها بأنها فردية 

 .بدال من اتخاذ اجراءات لتقديم المسؤولين عنها للقضاء

األمن  ومستشار، (ميليشيا الحشد الشعبي)مسؤول  وهو عضو حزب الدعوة،: فالح الفياض

ميليشيا الحشد وجرائم ن يتحّمل مسؤولّية كبيرة عن انتهاكات الصفتي تيناوبه .الوطني في العراق

وضمان عدم  تنفيذهاوالشعبي والقوات األمنّية، فهو المسؤول عن التوجيهات ووضع الخطط 

 .، والتحقيق بها عند حدوثها لكّنه لم يفعل شيء رغم تكرارهاحصول انتهاكات

يتحمل مسؤولية كبيرة في وهو قائد ميليشيا بدر، وقيادي في الحشد الشعبي،  :هادي العامري

ويشير السجل وغيرها من المناطق،  الحرب والجرائم ضد اإلنسانيّة التي ارتكبت في الفلوجةجرائم 

الحرب إبّان كان يقوم بعمليات تعذيب وقتل ألسرى الحرب من العراقيين انه  اإلجرامي للعبادي

 3002وبعد الغزو دخل العامري مع ميليشيا بدر العراق عام . في الثمانينات االيرانية/ العراقية

مجرم اساس في كل الجرائم  انه. وواصل مسيرته الحافلة بالقتل واالجرام ضد المواطنين االبرياء

 .في العراقالمرتكبة 

وقد زاد تواجده في البالد . العراقرتكب في شريك اساس في الجرائم التي ت   :قاسم سليماني

مهدي ابو وتنسيقه المباشر يتم مع نوري المالكي وهادي العامري و 3002منذ منتصف عام 

ظهرت صور  قدو. المهندس، وهويشرف بنفسه على الكثير من العمليات العسكرية ويخطط لها

في معارك  الى جنب مع قادة الميليشيات وخاصة العامري وابو مهدي المهندس سليماني جنباً 

 .الفلوجة والكرمة

متهم بارتكاب اعمال ( جمال جعفر الملقب أبو مهدي المهندس)وهو  :ابو مهدي المهندس

وتضعه الواليات  .وقد سبق ان اتهم بتفجيرات في اماكن خارج العراق منها الكويت، ارهابيّة

القائد المتنفذ في اوساط الحشد الشعبي، ومن المشرفين المتحّدة على قائمة اإلرهاب الدولي، وهو 

من مكان في  أكثرعلى العمليات العسكرية وعمليات التطهير العرقي والقتل واالعتقاالت في 

 . العراق

في عمله السابق الذي اعتمد ونائب رئيس الجمهوّرية وهو رئيس الوزراء  :نوري المالكي

واستخدم لذلك كل االساليب المثيرة للكراهية والحقد وتأليب  .الحكومي، نهجاً طائفياً واضحاً للعيان

وهو من استخدم القوة العسكرية المفرطة ضد المتظاهرين . ابناء المجتمع على بعضهم البعض

الجرائم التي ارتكبت واستخدم التعذيب على نطاق واسع في سجون العراق، وهو مساهم اساس في 

 .خالل مشاركته وتحريضه الميليشيات على ارتكاب اعمال اجراميّةوغيرها  في الفلوجة

 

 



المتهمة بارتكاب افضع الجرائم في ( عصائب اهل الحقّ ) ميلشياوهو قائد  :قيس الخزعلي

العراق، ومن المساهمين األساسيين في الجرائم التي ارتكبت في الفلوجة والمناطق المجاورة، 

وخاصة جرائم التعذيب والقتل الجماعي، و كان من اشّد المحرضين على ارتكاب المجازر في 

 . الفلوجة وعدم رحمة ابناءها

عشيّة اقتحام الفلوجة في تسجيل ظهر وقد ، (ابو الفضل العبّاس)قائد ميليشيا  :ياوس الخفاج

ان المعركة ستكون يجب استئصاله من العراق، و( ورم)ه قائال ان الفلوجة عناصر مخاطباً  فيدوي

  .  ، وشتم ابناء المدينة ووجهائها وائمة المساجد فيها، طالباً عدم الرحمة بهمفرصة لهذا الغرض

التي يرأسها !( دولة القانون)عضو في البرلمان العراقي من القائمة المسّماة  :عدنان الشحماني

، وتؤكد التقارير ومقاطع فيديو ارتكاب هذه (رساليون)نوري المالكي، والشحماني يقود ميليشيا 

  .والتمثيل بجثثهم الميليشا عملية ذبح جماعي لمجموعة من المواطنين في الكرمة

 

يتحمل مسؤولية احدى السلطات الثالث في العراق، رئيس البرلمان العراقي  :الجبوريسليم 

، وما حدث غيرها في مناطق اخرى من العراق، لم يتخذ الفلوجة وفي جريمة كالتي تحدث في

واكتفى باطالق تصريحات  الجبوري ولم يصّر على اتخاذ اية اجراءات فعالة ضد الجرائم المروعة

 .خجولة جّداً 

لم يتخذ ما يتطلب اتخاذه منه من اجراءات عسكرية صارمة للحفاظ وزير الدفاع  :العبيدي خالد

لقد ترك . لجأوا الى الوحدات العسكرية هرباً من المعاركالذي  المواطنينعلى حياة االالف من 

وحدات قواته تحت امرة قاسم سليماني وهادي العامري ومهدي المهندس تمارس ابشع صنوف القتل 

وفي مناطق اخرى من  القتل والتعذيب والتهجير في الفلوجة وقبلها ديالىواالرهاب لتنفيذ مسلسل 

 .العراق، فهو شريك اساس في هذه الجريمة

اهم المتهمين، فهو المسؤول عن كل االجزة الرسمية من  أحدوزير الداخلية  :محمد الغّبان

الطائفية  للميليشياتلكن الغبّان استسلم . وسالمة المواطنين بأمناالمن والشرطة المعنية مباشرة 

وهو هنا شريك اساس في كل الجرائم  ...السلطة المطلقة وقيادة اجهزة وزارته الرسمية هاوترك ل

وغيرها من المناطق التي جرت فيها عمليات مشابهة وضح النهار وبانتظام  الفلوجةنين في يتحمواالنتهاكات ضد المواط

 خالل السنتين الماضيتين

، بكامل يتحمل مجلس محافظة األنبار :مجلس محافظة األنبار

مسؤوليّة اساسيّة عن األنتهاكات التي حصلت والجرائم التي  أعضائه،

، فالمجلس لم يتخذ "تحرير الفلوجة"ارتكبت ضمن مايسمى معركة 

أي اجراء لحماية المدنيين، التي كانت تحصل نتيجة للقصف الجوي، 

وكذلك ضمان توفير طرق آمنة لهم، وتهيئة مستلزمات إيواء 

 أبشعجراءات حازمة ضد من ارتكب كما لم يتخذ المجلس إ. النازحين

 .بحق الهاربين من اتون المعارك االنتهاكات

 

يتحمل أعضاء البرلمان من محافظة األنبارمسؤوليّة كبيرة فيما جرى من انتهاكات ضد مواطني : أعضاء برلمانيون

ان المواقف والتصريحات  .البلدات والمناطق التي انتخبتهم، وفشلوا في اتخاذ مواقف حازمة لمنع ارتكاب جرائم ضدهم

كن التّذرع فيها بحصانة برلمانية مالخجولة لن تخفف من هذه المسؤولية خاصة عندما يتعلّق األمر بجريمة إبادة جماعية ال ي

بل يتحمل أعضاء البرلمان مسؤوليّة حمل السلطات على إيقاف االنتهاكات واحالة مرتكبيها الى القضاء واتخاذ  هما شاباو 

 .كافة اإلجراءات األخرى إلنصاف الضحايا

..........والقائمة ما تزال مفتوحة                               



 

 

 أسماء اشخاص من االزركية تم اعدامهم من قبل الميليشيات

 6102حزيران 3في 

 (وهي قرية تقع قرب الفلوجة)شخص تم إعدامه في االزركية  051والقائمة تمثل األسماء المثبتة من ضمن 

 

 اللقب االسم الرقم
 

 البدراني خليل ابراهيم محسن  1

 البدراني بالل ابراهيم محسن 2

 البدراني ابراهيم خليل ابراهيم  3

 البدراني خالد محسن حمادي 4

 البدراني سامي خالد محسن 5

 البدراني ثامر خالد محسن 6

 البدراني محمد خالد محسن  7

 البدراني احمد خالد محسن 8

 البدراني قاسم محمد جاسم  9

 البدراني محمد قاسم محمد جاسم  11

 البدراني احمد عدنان محسن  11

 البدراني حازم محمد جاسم 12

 البدراني محمود حازم محمد جاسم 13

 البدراني حامد حازم محمد جاسم 14

 البدراني محمد جاسم خميس 15

 البدراني ياسين طيب حمادي 16

 البدراني خالد ياسين طيب  17

 البدراني مال هللا حمد جاسم 18

 البدراني علي مال هللا حمد جاسم 19

 البدراني حمد مال هللا حمد جاسم 21

 البدراني سالم ابراهيم حمادي 21

 البدراني خير هللا ابراهيم حمادي  22

 البدراني اكرم حمد هللا ابراهيم  23

 البدراني أحمد ناجي شكر 24

 البدراني حسين ناجي شكر 25

 البدراني مثنى محمد شكر 26

 البدراني مصطفى عماد حمد  27

 البدراني نعمه جاسم محمد 28

 البدراني عمر جاسم محمد 29

 البدراني حسون محمد صمدمحمد  31

 البدراني يوسف عبيد  31

 البدراني صديق يوسف عبيد  32

 البدراني يعقوب يوسف عبيد  33

 البدراني محمد يوسف عبيد  34



 البدراني رافد طه ذياب 35

 البدراني علي فيصل ذياب 36

 البدراني فارس فيصل ذياب 37

 البدراني خليل ذياب محمود  38

 البدراني ذياب محمودمجيد  39

 البدراني أحمد جاسم 41

 البدراني محمد جاسم 41

 البدراني طه جاسم 42

 البدراني حسين علي طيب  43

 البدراني محمود يوسف عبيد  44

 البدراني قصي علي حمادي  45

 البدراني سري علي حمادي  46

 البدراني مصطفى محمد طيب  47

 البدراني ثامر ابراهيم محمود  48

 البدراني أحمد ابراهيم محمود 49

 البدراني ابراهيم ثامر ابراهيم 51

 

 

 

  



 

 

 أسماء اشخاص من الصقالوية أعدموا من قبل ميليشيا الحشد الشعبي

اسم ُيقدر بأنهم أعدموا بعد لجوئهم الى الميليشيات  011ـ  011ثمثل القائمة األسماء التي تم معرفتها من   

0102حزيران  4 ـ 0في الفترة   

 

 الرقم
 

 االسم
 

 اللقب

 المحمدي بالل صالح محمد طاهر 0

 المحمدي حسين علي محمد ظاهر  6

 المحمدي محمد غافل رشيد حمد 3

 المحمدي رياض لطيف حمود نصيف 4

 المحمدي مثنى ياسين عطيه محمد 5

 المحمدي حسان ياسين عطية محمد 2

 المحمدي محمد صليبي جياد أحمد 7

 المحمدي رائد عبد المطلب مطلك رشيد  8

 المحمدي عالء محمد جاسم حمادي 9

 المحمدي مسمحمد حامد نصيف جا 01

 المحمدي خالد خضر تايه جاسم 00

 المحمدي عامر كامل غضيب جاسم 06

 المحمدي قحطان عدنان حسين جواد 03

 المحمدي عدنان حسين جواد  جمعة 04

 المحمدي رائد تركي حسين جواد 05

 المحمدي كريم خلف عبد هللا خلف 02

 المحمدي صالح علي علوان  07

 المحمدي سعد صالح علي علوان  08

 المحمدي محمد صالح علي علوان 09

 المحمدي ب رشيد حمدتحرير مدّ  61

 المحمدي عويد مهدي مجول عويد 60

 المحمدي محمد مهدي مجول عويد 66

 المحمدي عمار مهدي مجول عويد 63

 المحمدي صدام مهدي مجول عويد 64

 المحمدي احمد مهدي مجول عويد  65

 المحمدي حسين مهدي مجول عويد  62

 المحمدي جالل صالح مهدي مجول 67

 المحمدي مجول   يجمال صالح مهد 68

 المحمدي يونس صالح مهدي مجول 69

 المحمدي خالد محمد ظاهر حمد  31

 المحمدي حمدصالح محمد ظاهر  30

 المحمدي حميد خليل امهيدي 36

 المحمدي احمد اسماعيل سهيل 33



 المحمدي حسين علي محسن احمد 34

 المحمدي خير هللا ابراهيم حمادي  35

 المحمدي حميد مجيد حسين علي البجاري 32

 المحمدي شامل مجيد عبد هللا العكاشي  37

 المحمدي هاني شاكر 38

 المحمدي علي محمود طالل العكاشي  39

 المحمدي عبد الستار عباس علي  41

 الجميلي داوود سليمان مصلح حسين  40

 العبيدي عدنان نصيف جاسم  46

 العزاوي عبد هللا عباس عبد هللا  43

 العزاوي يوسف عباس عبد هللا  44

 العزاوي مروان عباس عبد هللا  45

 الجنابي هاشم جاسم محمد حمد  42

 البدراني عصام حسين علي فياض 47

 الشمري عبد اللطيف هيثم عبد اللطيف 48

جثة مجهولة الهوية في مستشفى عامرية  49
 الفلوجة 

 

جثة مجهولة الهوية في مستشفى عامرية  51
 الفلوجة 

 

جثة مجهولة الهوية في مستشفى عامرية  50
 الفلوجة 

 

 

 

  



 

 الصقالويةأسماء اشخاص مفقودين من 
 

 شخصاً  240من أسماء المفقودين الُمقدر عددهم بــ ( 00/2/0102)تمثل القائمة ما تم تسجيله لحد صدور هذا التقرير 

 0102حزيران  5ولغاية  0الذين فقدوا بعد اعتقالهم من قبل الميلشيات التي لجأوا اليها اثناء الفترة في الفترة من 

 عوائل بأكملها مفقودةويالحظ من القائمة ان هنالك 

 

 اللقب االسم  الرقم
 

 المحمدي علي ياسين شرقي  0

 المحمدي صالح ياسين شرقي 6

 المحمدي خالد خميس ياسين 3

 المحمدي حسين ناجي نوار 4

 المحمدي محمد فوزي نوري 5

 المحمدي أحمد فوزي نوري 2

 المحمدي سعيد نوري مظغن 7

 المحمدي بشير مجيد اسماعيل 8

 المحمدي زياد حبيب مخلف 9

 المحمدي ابراهيم حميد ياسين 01

 المحمدي مصطفى محمد حسن  00

 المحمدي محمد حسن عبد  06

 المحمدي يوسف صباح حميد 03

 المحمدي سليمان مصلح حسين  04

 المحمدي قيس صباح عبد المحمدي  05

 المحمدي سيف ضياء كامل  02

 المحمدي ثائر يوسف كاظم 07

 المحمدي علي فنوض عفتان 08

 المحمدي اسماعيل فنوض عفتان 09

 المحمدي ابراهيم فنوض عفتان 61

 المحمدي حقي اسماعيل فنوض عفتان 60

 المحمدي رحيم فنوض عفتان  66

 المحمدي سالم مجيد اسماعيل 63

 المحمدي حميد اسماعيل مضغن 64

 المحمدي سالم اسماعيل مضغن 65

 المحمدي اسماعيل مضغن محمد حميد 62

 المحمدي سامي كرجي مضغن  67

 المحمدي وليد كرجي مضغن 68

 المحمدي أحمد كرجي مضغن 69

 المحمدي سامي جبير محمود 31

 المحمدي سعد محمد حسين 30

 المحمدي عمر محمد حسين 36



 المحمدي صهيب عمر محمد 33

 المحمدي بالل حسن كردي  34

 المحمدي خضير محمد رشيد  35

 المحمدي قاسم رشيد فياض  32

 المحمدي عالوي رشيد فياض  37

 المحمدي حسين عالوي رشيد فياض 38

 المحمدي مزهر عالوي رشيد فياض 39

 المحمدي حسين عبد زعال 41

 المحمدي مصطفى مصلح حماد 40

 المحمدي يوسف مصلح حماد  46

 المحمدي طه مصلح حماد  43

 المحمدي حمد العبد هللامحمد مشرف  44

 المحمدي محمد حسين عبد شهاب 45

 المحمدي خالد حسين عبد شهاب 42

 المحمدي حمد حسين علي  47

 المحمدي هاتف حمد حسن  48

 المحمدي عمر علي فرحان 49

 المحمدي محمد علي فرحان  51

 المحمدي عبد هللا علي فرحان 50

 المحمدي ياسين طه حمادي  56

 المحمدي خالد ياسين طه 53

 المحمدي مصطفى حميد طه ياسن 54

 المحمدي سالم ابراهيم حمادي 55

 المحمدي أكرم حمد ابراهيم 52

 المحمدي خليل ابراهيم محسن  57

 المحمدي صباح عبد احمد  58

 المحمدي ماهر صباح عبد 59

 المحمدي نوري صباح عبد 21

 المحمدي خالد عبد أحمد 20

 المحمدي وليد خالد عبد 26

 المحمدي مفيد خالد عبد  23

 المحمدي كريم خالد عبد  24

 المحمدي محمد فالح حسن  25

 المحمدي أحمد فالح حسن 22

 المحمدي انمار فالح حسن 27

 المحمدي جمال فالح حسن 28

 المحمدي رزاق محمد حديد  29

 المحمدي علي محمد حديد  71

 المحمدي جاسم محمد حديد 70
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 مركز جنيف الدولي للعدالة
 

 

مة غير حكومية مستقلة
ّ
يشارك املركز في معظم نشاطات . مؤسسة طبقا للقانون املدني السويسري، مقّرها الرئيس في جنيف. منظ

ُيعنى املركز بتوثيق . إلانسانألامم املتحدة الخاصة بحقوق الانسان ويسهم بفاعلية في ترسيخ الالتزام بمبادئ وقواعد حقوق 

يعمل مع شبكة واسعة من منظمات املجتمع . انتهاكات حقوق إلانسان، بكريقة قانونية رصينة دون اية ميول او توجّهات سياسّية

املدني حول العالم، واملركز  مشارك اساس في اجتماعات رئيسية في 

 .مختلف الدول 

 
 

 
 

 يف العراقمشروع توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان 

توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة يف يسعى مركز جنيف الدولي للعدالة اىل 

 .  العراق منذ عشر سنوات

يتوىل عدد من اخلرباء مجع وتدوين اإلنتهاكات، وخاّصة عمليات القتل والتهجري، و

اإلعتقاالت التعسفية وقضايا التعذيب، والقتل خارج القضاء واإلختفاء القسري 

وما جرى من ختريب للنظام القضائي، وما ، غتياالتاإلغتصاب والتهجري، واإلو

حصل من سرقة لثروات البالد، وما أرتكبته وحدات املرتزقة والشركات اخلاّصة من 

جرائم وما ترتكبه امليليشيات املدعومة يف اخلارج لزعزعة السلم االجتماعي يف 

 .واحلقد الطائفيالعراق والدول األخرى مستخدمًة الكراهية 

ثم جيري إعداد تقارير رصينة بشأنها اىل األجهزة املعنية يف األمم املتحّدة واصدار . 

كذلك إرسائل الرسائل العاجلة اىل اجلهات املعنّية  . املنشورات والدراسات

ويقوم العمل على . خبصوص اإلنتهاكات الوشيكة الوقوع  بهدف تفادي حدوثها

 .اساس تطوعي بالكامل

 

 

 

 

mailto:info@gicj.org

