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الكثير  إلىولد تعرض شيعة العراق ، ان شيعة العراق يكونون الغالبية من سكان العراق       

 اضراابيةبشكل ممنهج على يد عصابات داعش  مذابيا من النتهاكات والجرائم واستهدافهم

ُ اياام بالمتل والتشريد وكذلن الدفن في ممابر جماعية في جرائم تصل  مصاا  إلىمستهدفا

تسليط الضوء على اذه  البحـويحاول اذا  والجرائم ضد النسانية ،جرائم البادة الجماعية 

 . اابيةاضرالجرائم والنتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش 
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يصنّا الحك في الحياة في ممدمة الحموق المرتبطة أو اللصيمة بشخص اضنسان، بل او      

فسائر الحموق والحريات تتولا عليه وتتفرع عنه. ولهذا نجد تنصيصا  ،أام الحموق اضنسانية

 إلى وان دخول عصابات داعش اضراابية عليه في مختلا المواثيك الدولية والنصوص الوطنية

التي اجتاحت البالد  اضراابيةولع أسوأ النتهاكات للحك في الحياة في سياق عملياته العراق ا

من لبل  اضراابيةفمنذ بداية العمليات يعة آل البيت )عليهم السالم( ، ولسيما تلن التي طالت ش

منهج طائفي آل البيت )عليهم السالم(  وفك  لشيعةعش كان انالن استهداا واضح عصابات دا

الشبن  لالستهدااحصل  لي وماء تلعفر وكذلن في لرية بشير وآمرحصل في لضا واذا ما

في  اضراابيةبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش جريمة اض وكذلن , والتركمان الشيعة

ا األ فضعأمن  0202ولد اعتبر عام ايكر وكذلن سجن بادوش بلاعدة س بحك عوام وحشية وألما

( 02502العديد منهم  فمد بلغ عدد الضحايا) والتي راح ضحيتها شيعة آل البيت )عليهم السالم(

 بين شهيد وجريح.

بالعتداء على شيعة آل البيت )عليهم السالم( في كل من  اضراابيةلامت عصابات داعش  لمد
لضاء تلعفر وناحية شريخان ولرة لوين ولرى محافظة نينوى وبشير وتازة وطوزخورماتو في 
محافظة كركون ولرى البيات في محافظة صالح الدين وناحية السعدية وبعض النواحي والمرى 

 . زمةمرلي منذ بداية األآ، وفرض حصار على ناحية ىالفي محافظة دي

 

 

 

كثـــر مـــن نصـــا أإلـــى كيلـــومتراا  ـــرص الموصـــل ويصـــل عـــدد ســـكانه  50 علـــى بعـــد      

ـــرّ  ـــد تع ـــون نســـمة، ول ـــل عصـــابات داعـــش ملي ـــن لب ـــا ض للهجـــوم م ـــة مم ـــىدى أاضراابي  إل

در مجمـــوع مـــن المضـــاء والمـــرى التابعـــة لـــه، حيــــ لُـــ الشـــيعة تهجيـــر العديـــد مـــن التركمـــان

ـــ  ــازحين ب ــا 022عــدد الن ــنهم م ــا نســمة، م ـــ  ال ــارص الـ ــد نزحــ 02يم ــا نســمة ل ــة ال وا بداي

ـــر األ ـــىم ـــم لضـــاء ســـنجار,  إل ـــداا ت ـــنهم إوبع ـــد م ـــالء العدي ـــى ج ـــيم كردســـتان والمســـم إإل لل

ا محــــافظتي النجــــا استضــــافتهم محافظــــات الفــــرات األ اآلخــــر شــــرا األوســــط وخصوصــــا

ومحافظـــة بغـــداد، فـــي ظـــل ظـــروا  المحافظـــات الجنوبيـــة إلـــىضـــافةا إوكـــربالء الممدســـة 

ـــرة مـــن اســـتهدافهم  ـــة جـــداا ووســـط مخـــاوا كبي ـــل عصـــابات مـــذابيا  معيشـــية متدني مـــن لب

 .اضراابية داعش

ـــات  ـــة العملي ـــذ بداي ـــةمن ـــاري   اضراابي ـــر بت ـــي تلعف الشـــهداء ،  وصـــل عـــدد 0202/ 2/ 05ف
 522كثــــر مــــن أواختطــــاا  شــــهيد ومفمــــود (  02222 )أكثــــر مــــن إلــــىفــــي المدينــــة، 
ـــن  ـــالألء وانســـاالشـــخص م ـــا لحظـــت المفوضـــية  ، طف ـــال والنســـاء أكم ـــن الرج ـــد م ن العدي
ـــار الســـن و وكـــذلن  ـــة شـــخاص ذوا اضاألكب ـــم يســـتطيععال ا ل وا الخـــرون مـــن المدينـــة، علمـــا
لـــدمت عصـــابات داعـــش أمـــراض المزمنـــة، ولـــد  لـــص اـــملء المعـــالين يعـــانون مـــن األأان 

ــى  ــة عل ــرن أن أحــدام أعــدام  ــالبيتهم وبشــهادة إاضراابي ــد ت ــار الســن ل ــن كب ــالين م حــد المع
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دين فــي حــد المتواجــأالــه ، وعنــد طلــص ذويــه مــن أمنزلــه لعــدم المــدرة علــى نملــه مــع  فــي
ــر لتفمــده بعــد  جوعــا داخــل الــدار وكــان  ســبوع، وجــد الكــالص تنــبش بجســده بعــد موتــهأتلعف
ـــص المعـــالينأاـــذا مصـــير  ، كمـــا مارســـت عصـــابات داعـــش بحـــك طفـــالوكبـــار الســـن واأل  ل
ـــ ـــيهن النســـاء م ـــبض عل ـــاء الم ـــم الم ـــواتي ت ـــع أبشـــع أن الل ـــذيص وال تصـــاص ولط ـــواع التع ن
طفــالا أالنــازحين، فمــد تركــت بعــض العوائــل ووفــك حــديـ لــبعض . طفــالولتــل األ وسالــرم
 لشدة المصا والخوا.ثناء الهروص أم رضع داخل الدور في مركز تلعفر منه
 
 
 
 
 
 
 

ـــة شـــيعية       ـــة تركماني ـــل عصـــابات , واـــي لري ـــن لب ـــة الموصـــل م ـــتالل مدين ـــد اح فبع
ــــةداعــــش  ــــومين، تطــــورت  اضراابي ــــي األوانســــحاص الجــــيش منهــــا بي حــــداـ ســــريعا ف

ناحيـــة تـــازه خورمـــاتو فـــي محافظـــة كركـــون، حيــــ تعرضـــت  إلـــىمنطمـــة بشـــير التابعـــة 
ثالثــــة محــــاور وفرضــــت لصــــا شــــديد بالهــــاون،  ودخلــــت اليهــــا العصــــابات مــــن  إلــــى

ــــى األ ــــام باــــالي مــــن الشــــيول والنســــاء واألحصــــاراا عل ــــال والشــــباص، والمي عمــــال أطف
جثــــ المتلـــى وتـــم طفـــال، ولـــد مثـــل باأل جـــرام ضـــد الشـــباص والنســـاء ولتـــلإراـــاص وإ

ـــــى  عمـــــدة أتعليـــــك بعضـــــها عل
التيــــار الكهربــــائي، وتــــم ســــلص 

فــــة ممتلكــــات المريــــة ونهــــص كا
ـــــــة  ـــــــات الديني ـــــــر الممام وتفجي
والجوامـــــــــــــع والحســـــــــــــينيات 
والمـــــــــــدارس والممسســـــــــــات 
ــــــــدور  ــــــــة وبعــــــــض ال الحكومي

ــــــــــــوات الســــــــــــ كنية وزرع العب
زلـــة والطرلـــات الناســـفة فـــي األ

عنهــــــا العامــــــة، والتــــــي نــــــتج 
ـــزوح األ فظـــات محا إلـــىاـــالي ن
ــــــة الفــــــرات األ وســــــط والجنوبي

لنشـــــاء والحســـــينيات والبيـــــوت ليـــــد ااتخـــــذوا مـــــن المســـــاجد ومحافظـــــة كركـــــون و
ا لهـــم بعـــد  وممتلكـــاتهم، واـــم يعـــانون مـــن حالـــة مـــوالهم أن فمـــدوا كـــل أ)الهياكـــل( ســـكنا

 ولـــد ســـجلت  ،نســـانية صـــعبة للغايـــة، بفمـــدان الســـكن والمـــمن فـــي اـــذا الجـــو البـــاردإ
 02ن أالرجـــال والنســـاء، تبـــين فيمـــا بعـــد  شـــخاص مـــنحالـــة فمـــدان أل( 02المفوضـــية )
ـــنهم لـــد  ـــيهم استشـــهدوا، وبمـــاء اآلم ـــداد المفمـــودين ف ـــرين فـــي ع ربـــع نســـاء، كمـــا أخ
ـــت ـــدني  تنالل ـــع الم ـــات المجتم ـــارير لمنظم ـــذيص ألأتم ـــم رصـــد حـــالت تع ـــه ت ـــن ســـرى ن م

ـــار الســـن والنســـاء واأل ـــال وبعـــدالرجـــال كب ـــرموس إ طف عـــدامهم بشـــكل فضـــيع ولطـــع ال
ـــداء وا تصـــا ـــي والعت ــــ ف ـــك الجث ـــم تعلي ـــاتعمـــدة الكأص النســـاء ومـــن ث ـــاء وخزان  هرب

تفســـ  الجثــــ وصـــعوبة  إلـــىدى أيـــام ممـــا أربعـــة أالميـــاه مـــن  يـــر ســـتر الثيـــاص لمـــدة 
عائلـــة  0522كثر مــن أالعوائــل النازحـــة مــن لريــة بشــير بــ التعــرا عليهــا. ولــدر عــدد

مـــن مركـــز كركـــون وناحيـــة لـــيالن واـــم يتخـــذون مـــن الحســـينيات  2522وبمـــا يمـــارص 
والجوامـــع فـــي مدينـــة تســـعين المديمـــة مولعـــا للســـكن وكـــذلن اياكـــل الـــدور التـــي تـــم 
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ـــل األ ـــىضـــافة إ اـــاليفتحهـــا طوعـــا مـــن لب ـــزوحهم  إل ـــرات األوســـط  ن ـــى محافظـــات الف إل
. الجنوبيــــة  والمحافظـــات كـــربالء الممدســـةشــــرا ووبالخصـــوص محـــافظتي النجـــا األ

 ( شهيداا.50بشرية لمرية بشير بــ)ولدر مجموع الخسائر ال
 

 

 

 

 

 

 

ــــة  ــــع ناحي ــــي الآتم ا مرل ــــا تابعــــة إداري

ـــــى ـــــى لضـــــاء طوزخورمـــــاتو،  إل عل

 كـــم جنـــوص مدينـــة طـــوز, 02بعـــد 

يبلـــــغ عـــــدد ســـــكان مركـــــز الناحيـــــة 

ــــــوالي ) ( ألــــــا نســــــمة مــــــن 02ح

 05التركمــــــان الشــــــيعة، وحــــــوالي 

ـــــرى  ـــــا نســـــمة عـــــدد ســـــكان الم ال

 واألرياا التابعة لها.

 إلـــىولـــد تعرضـــت اـــذه المدينـــة 

ــــدة ) ــــ22حصــــار اســــتمر لم ــــش ( يوم ــــل عصــــابات داع ــــن لب ا م ــــةا ــــة إ اضراابي ــــادتهم بغي ب

لريـــة موزعـــة حـــول  02ن ســـيطرت علـــى أ، بعـــد (ع ) ل البيـــتآ شـــيعةجماعيـــا كـــونهم مـــن 

ـــن شـــمالا  ـــكمرلي ومنهـــا ســـليمان بي ـــاطك المحيطـــة ب ـــى المن ـــة، وبســـطت ســـيطرتها عل الناحي

ا، ممـــا دفـــع العـــائالت انـــان  ا وباســـطاملي شـــرلا ا وحـــدود ســـامراء  ربـــا وجبـــل حمـــرين جنوبـــا

 مركز ناحية آمرلي. إلىللنزوح 

 رلي:دناه خريطة توضح الحصار الذا تعرضت له مدينة آمأو

 المناطك الخضراء تحت سيطرة الحكومة التحادية. -

 .اضراابيةالمناطك السوداء والعة تحت سيطرة عصابات داعش  -

 حصيلة الخسائر البشرية واألضرار المادية في لرية بشير

 شهيد 50مجموع عدد الشهداء : 

 حسينيات وجامع واحد 2عدد دور العبادة المستهدفة بالحرق والتدمير : 

أعمـــال تفخـــي  وحـــرق وتـــدمير وســـرلة : عـــدد كبيـــر مـــن الـــدور  إلـــىعـــدد الـــدور الســـكنية التـــي تعرضـــت 
ــــى  ــــوات داعش  عل ــــة إحصــــائها لســــتمرار اســــتيالء ل ــــة محتوياتهــــا وأثاثهــــا )عــــدم إمكاني الســــكنية بكاف

 ممدرات المرية (

 ( عائلة0222عدد العوائل النازحة : أكثر من )

 ناحية آمرلي . 0
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المنــــــاطك الصــــــفراء تحــــــت  -

 سيطرة البيشمركة.

المنـــاطك الزرلـــاء اـــي تكتـــل  -

ــــــــي  ــــــــان الشــــــــيعة ف التركم

 امرلي.

ا  ـــن العديـــد مـــن األأعلمـــا طفـــال ن انال

 إلـــــىضـــــافة إوالنســـــاء والمرضـــــى 

 إلــــــــىالشــــــــيول بــــــــأمس الحاجــــــــة 

واـــــــــم المســـــــــاعدات النســـــــــانية، 

يشـــــربون ميـــــاه  يـــــر معممـــــة مـــــن 

ـــاء اآل ـــاه والكهرب ـــار، بعـــد لطـــع المي ب

عـــــن الناحيـــــة مـــــن لبـــــل عصـــــابات 

 .اضراابيةداعش 

ا لمـــوا حـــتفهم مـــن ســـكان آمرلـــي و)025وانـــان احصـــائية تفيـــد بـــأن ) ( طفـــال 22( شخصـــا

ـــــذا022و) ـــــالموت جـــــراء الحصـــــار ال ـــــيهم عصـــــابات داعـــــش  ( مهـــــددين ب فرضـــــته عل

اـــالي مدينـــة آمرلـــي فـــي الـــدفاع أبـــالر م مـــن ذلـــن كلـــه ونتيجـــة لصـــمود وعلـــى  اضراابيـــة

روع مالحـــــم أاضراابيـــــة فمـــــد ســـــطروا مـــــام اجمـــــات عصـــــابات داعـــــش أنتهم يدعـــــن مـــــ

ــ ــدفاع عــن م ــي ال ــداء ف ــالا ونســاءا التضــحية والف ــنهم دينتهم رج ــا بي ــاتفين فيم ــاه أو,   متك دن

مرلــــي خــــالل فتــــرة آمدينــــة  اــــالي واضنســــاني التــــي وثمتــــه المفوضــــية أل الصــــحيالوالــــع 

 الحصار:

 نمص كبير في الوزن للمواطنين بسبص سوء التغذية. -
طفــالهن بســبص عســر الــولدة وعــدم أكثــر مــن عشــرة نســاء حوامــل مــع أمــوت  -

 وجود صالة عمليات وطبيبة نسائية.
ــــــص األ - ــــــة الالزمــــــة لأنم ــــــالين والمســــــتشــــــخاص ادوي لزمات الضــــــرورية لمع

 خرى.األ
م لطـــع الـــرجلين ألحـــد األشـــخاص بعـــد ا مخـــدر حيــــ تـــأجـــراء عمليـــات بـــدون إ -

 .ثر تعرض المدينة للمصاأه في رجليصابته إ
جــــراء المطابمــــة لأشــــخاص الــــذين تعرضــــوا إالمصــــاص بــــدون  إلــــىنمــــل الــــدم  -

ن شــــدة النــــزا تعــــرض ألعــــدم وجــــود مــــواد المطابمــــة والســــبص للنــــزا وذلــــن 
المـــوت وعـــدم المطابمـــة لـــد يكـــون الـــدم مـــن نفـــس  إلـــىحيـــاة الشـــخص الجـــريح 

ا فينجـــوا المصـــاص  ـــا ـــدم مطابم الشـــخص المصـــاص  يطـــابك ويمـــوت و لأصـــنا ال
 و من النزا.أمن عدم المطابمة 

ــــة جعــــل المــــواطنين يلجــــأون أو ــــىن عــــدم وجــــود المــــواد الغذائي ــــة  إل ــــوص الحطن طحــــن حب

جـــداا  يءســـود اللـــون وطعمـــه ســـأالطحـــين  ن يكـــون  أ إلـــىبـــالطرق البدائيـــة والتـــي تـــمدا 

ن مربـــي أنـــت تنملهـــا المروحيـــات  يـــر كافيـــة وطعمـــة التـــي كان األأ، كمـــا  و يـــر مستســـا 

ـــا  ـــات ذبحـــوا م ـــام لأالحيوان ـــأمين الطع ـــن مواشـــي لت ـــديهم م ـــاليل ـــذه  ا ـــع عـــن ا ـــد داف , ول

بنائهـــا مـــن شـــيعة آل البيـــت )علـــيهم الســـالم( ومجااـــدا الحشـــد الشـــعبي والمـــوات أالمدينـــة 

عنهـــا , فــي الولـــت  اضراابيــةالمســلحة لفـــن الحصــار المفـــروض مــن لبـــل عصــابات داعـــش 

ذاتـــه التـــي كانـــت المـــوات الجويـــة العراليـــة تنمـــل الـــذخيرة واللـــوازم الطبيـــة الحيويـــة وحتـــى 



8  

 

روحيــات  يـــر مســلحة تتعـــرض لنيــران لنّاصـــي ذلـــن المولــع بواســـطة م إلــىحليــص األطفـــال 

 .سلحتها الثميلةأو اضراابيةعصابات داعش 

 

 

 

 

 

ا( الوالعـــة شـــمالي تكريـــت  اجـــوم  إلـــىتعرضـــت لاعـــدة ســـبايكر)كلية المـــوة الجويـــة ســـابما

ـــةعصـــابات داعـــش  ـــن العصـــابات باضراابي ـــاد ا،حيـ لامـــت تل ـــر مـــن )ألتي ـــدا 0522كث ( جن

ــة  ــاص مدني ــىبثي ــى  إل ــود عل ــم فصــل الجن كــونهم مــن شــيعة آل  ســاس طــائفيأشــاحنات ومــن ث

ر ـــامهم علـــى الرلـــود فـــي إ( جنـــدا )شـــيعي( بعـــد 0222وفمـــدان ) البيـــت )علـــيهم الســـالم( 

 ثالثة خنادق ضحلة وأيديهم مميدة خلا ظهورام، 

 

النــاجين مــن اــذه المجــزرة واســتمبلت شــكاوى فــادات إالعديــد مــن  تــم تــدوين ولــد           

ن عصــــابات داعــــش أفــــادات الشــــهود إعين بــــالحك الشخصــــي وتبــــين مــــن خــــالل مــــن المــــد

ـــــــة ـــــــد  اضراابي ـــــــأعـــــــدمت أل ـــــــن كث ر م

( شــــخص بشــــكل جمــــاعي علــــى 0222)

ســـــاس طـــــائفي كـــــونهم مـــــن شـــــيعة آل أ

البيـــــت )علـــــيهم الســـــالم( ودفنـــــتهم فـــــي 

اــــانتهم إابر جماعيــــة بعــــد تعــــذيبهم وممـــ

كبــر مجــزرة وحشــية أمثيــل بهــم فــي والت

بـــــادة مصـــــاا جـــــرائم اض إلـــــىوصـــــلت 

لنســــــــانية , والمتــــــــل وجــــــــرائم ضــــــــد ا

ــــة  ــــنهج بغي ــــاء إالمم ــــت فن شــــيعة آل البي

فـــادة الشـــهود النـــاجين مـــن خـــالل إ المالحـــظن أثـــارة النزعـــات الطائفيـــة ,إو )علـــيهم الســـالم (

فـــي ســـيارات ووضـــع  يـــاد الجنـــودلامـــت بالت اضراابيـــةمـــن المجـــزرة بـــأن عصـــابات داعـــش 

المســــلحين يوجهــــون فواــــات البنــــادق علــــى رموس  كثــــر مــــن مئــــة شــــخص  وكــــانفيهــــا أ

المصـــور  إلـــىثنـــاء التيـــادام تـــم ا تيـــالهم أو تصـــفيتهم فـــي أالشـــهداء ولســـم كبيـــر مـــنهم 

ــــ اخـــتلط دم الشـــهداء مـــع مالبـــس األوفـــي نفـــس اـــذه الحـــافالت ح ـــاء مـــنهمي و اســـتمر  حي

 واضاانـــــةن مــــن عصـــــابات داعــــش بتوجيـــــه الكلمــــات النابيــــة وكـــــذلن الضــــرص المســــلحو

وبعـــد يســـتحمون الحيـــاة  للجنـــود مـــن لاعـــدة ســـبايكر ووصـــفهم بـــأنهم روافـــض ومجـــوس ول

ــــىوصــــولهم  ــــت  إل ــــزالهم علــــى شــــكل طــــوابير وكان ــــت تــــم ان المصــــور الرئاســــية فــــي تكري

م وضـــعهم علـــى وتـــعصـــابات داعـــش يضـــربوام بـــأخمس البنـــادق وبالعصـــي وبـــالهراوات 

عـــدامهم بشـــكل جمـــاعي بعـــد أن تـــم تمييـــد جـــاميع فـــي خنـــادق ورمـــيهم بالرصـــاص وإشـــكل م

ــديهم  ــىاي ــتم لطــع رموســهم وحــرق  إل ــا الضــباط مــنهم ف ــنهم , أم ــط اعــين لســم م ــا ورب الخل

ــن  ــم دف ــثهم وت ــة واآلجث ــرة جماعي ــي ممب ــنهم ف ــر م ــي النهــر ومــن خــر الكثي ــثهم ف ــم رمــي جث ت

ـــذا أمضـــى أكثـــر مـــن ة أحـــد الشـــهود الفـــادخـــالل إ ن يـــوم فـــي العتمـــال ذكـــر أ 00نـــاجين ال

 . مجزرة سبايكر4
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ا ومنعــت عــنهم الغــذاء والمــاء إضــافة أنـــه عصــابات داعــش لامــت بتعــذيص المعتملــين ج ميعــا

ــالي جلــص أ ــين وكــان مــن محافظــة بابــل ووضــع فــي الماعــة التــي كــان فــي أحــد اللي حــد المعتمل

فضـــي يمـــاوم عصــــابات ن اـــذا حـــال كــــل شـــيعي راأ إلـــى ايوجـــد فيهـــا المعتملـــون وأشــــارو

ولـــد  ســـتة أجـــزاء وفصـــل رأســـه أمـــام أعيننـــا  إلـــىحيــــ لـــاموا بتمطيعـــه  اضراابيـــةداعـــش 

ـــــةن عصـــــابات داعـــــش ألحظـــــت المفوضـــــية  ـــــي ولتهـــــا اضراابي بمســـــم مـــــن  احتفظـــــت ف

ــي لاعــدة ســبايكر و ــودين ف ــت المفم ــتم الحصــول حاول ــم ي ــي حــين ل ــم ف ــن ذويه ــة م ــص الفدي طل

كثــر أ نســانالعليــا لحمــوق اض حالــت المفوضــيةأن , ولــد لحــد اآل الشــهداءبعــض علــى رفــات 

ـــا شـــكوى أمـــن  ـــىل ـــي بخصـــوص اـــذه المجـــ إل ـــام العرال ـــتح الدعـــاء الع ـــت ف ـــد طلب زرة ول

 بادة وجرائم ضد النسانية.إعتباراا جرائم املفات لضائية ب
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ـــةلامـــت عصـــابات داعـــش       ـــادوش إب اضراابي ـــة للمحتجـــزين فـــي ســـجن ب عـــدامات جماعي

ـــذا يم ــــال ـــة الموصـــلـ ـــة ع  ـــرص مدين ـــى خلفي ـــة  عل ـــن شـــيعة آل  مذابيـــة وطائفي كـــونهم م

ــت )علــيهم الســالم ن مثلــت بجثــثهم , فمــد بلــغ عــدد أ(  ودفنــتهم فــي ممــابر جماعيــة بعــد البي

الــــــواردة مــــــن وزارة العــــــدل ومنظمــــــات  حســــــص الحصــــــائيات ا( ســــــجين200الشــــــهداء )

  .وسطمن المناطك الجنوبية والفرات األ المجتمع المدني والمنظمات الدولية ا لبهم

 

 

مصــاا جــرائم البــادة وجــرائم ضــد  إلــىركانهــا إن اــذه المجــزرة اــي تصــل فــي أفعالهــا وأ

لمجموعــــة كبيــــرة مــــن المــــواطنين علــــى  جالنســــانية وخاصــــة بمــــا يتعلــــك بالمتــــل الممــــنه

تبـــاع البيـــت علـــيهم الســـالم بغيـــة مـــن أ لكـــونهمشـــيء ســـوى ل خلفيـــة طائفيـــة ومذابيـــة ل

ا.  افنائهم كليا

 

 . سجن بادوش5
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كيلــومتر شــمال بغــداد،  022بعــد  واــو أكبــر لضــاء تركمــاني بعــد لضــاء تلعفــر يمــع علــى

ــة ت  ورطــةأ ــا, آشــيعي ومــن أحيائهــا )مصــطفى الصــحاص المــذاص أركمانيــة مــن ذو أكثري

ــــي لــــ ( ويتكــــون مــــن ناحيــــة آمرلــــي ولــــرى إمحلــــة, مــــال صــــفر, جمهوريــــة ..  ) بيراوجل

ـــي  0222 ـــاز  0522ألـــا نســـمة، جردا ل ـــا نســـمة، لـــرة ن اـــذه المـــرى نســـمة (,  522ال

ا  مرلــي فــي لضــاء طوزخورمــاتو، تبعــد عــن مركــز المضــاء حــوالي آناحيــة  إلــىتابعــة إداريــا

ـــارص  02 ـــا يم ـــة م ـــل لري ـــغ عـــدد ســـكان ك ـــم. يبل ـــان  0222-0522ك نســـمة يســـكنها التركم

ــــران  02، تعرضــــت اــــذه المــــرى فــــي  ةالشــــيع أبشــــع أنــــواع العمليــــات  إلــــى 0202حزي

 اضنســانية نهــا إبــادة جماعيــة مكتملــة األركــان وجــرائم ضــدأالتــي يمكــن وصــفها ب اضراابيــة

 األمــــوال والممتلكــــات العائــــدة ألالهــــا ةلمــــا شــــهدته مــــن لتــــل وذبــــح وا تصــــاص ومصــــادر

شـــهيد  052، فبلـــغ عـــدد الشـــهداء أكثـــر مـــن كـــونهم مـــن شـــيعة آل البيـــت )علـــيهم الســـالم ( 

، وطــال العتــداء مــن العمــرســنوات 02 واوعشــرات الجرحــى ومــن ضــمنهم أطفــال لــم يبلغــ

ا( باضضــــافة  02الشــــيول وكبــــار الســــن ممــــن يبلــــغ مــــن العمــــر)  ال تصـــــاص  إلــــىعامــــا

الجمـــاعي للعشـــرات مـــن النســـوة، ولـــم يكتفـــوا بهـــذه الوحشـــية بـــل لـــاموا بتصـــويران أثنـــاء 

ذوا النســاء بعــد تســلم  إلــىال تصــاص وطبعهــا علــى ألــراص مدمجــة وإعطــاء نســخة منــه 

ســـيا لتلـــن العوائـــل، وبســـبص ذلـــن فر ـــت المـــرى مـــن ســـاكنيها جثـــثهن ممـــا ســـبص انهيـــارا نف

ــــروا بشــــكل لســــرا  ومحافظــــات  طوزخورمــــاتو وكركــــون والمحافظــــات الجنوبيــــة إلــــىواج 

ـــرات األ ـــربالء وســـط وبالخصـــوص محـــافظتي الف  ولامـــتشـــرا( الممدســـة( و)النجـــا األ) ك

ــــةعصــــابات داعــــش  ــــة ، بعــــد تهجيــــرام، بمصــــادرة أمــــوالهم وممتلكــــاتهم ال اضراابي زراعي

ا شــــيء معهــــم حتــــى أن يحملــــوا أ ــــادرت تلــــن العوائــــل  لرااــــا بــــدون  والمنزليــــة، ولــــد

 .مستمسكاتهم الرسمية والثبوتية نتيجة تفاجئهم بدخول اضراابيين عليهم

 

 طوزخورماتو. 2
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حصـــــيلة الخســـــائر البشـــــرية واألضـــــرار الماديـــــة فـــــي لـــــرى : )بيرآوجلـــــي ولـــــره نـــــاز 

 وجاردا لي(

 لرية بيرآوجلي

 شهيد 00الشهداء المغدورين : مجموع عدد 

 جريح 2مجموع عدد الجرحى المصابين : 

 حسينيات وجامع واحد 2عدد دور العبادة المستهدفة بالحرق والتدمير : 

دار ســــكنية  22أعمــــال حــــرق وتــــدمير وســــرلة :  إلــــىعــــدد الــــدور الســــكنية التــــي تعــــرض 
 بكافة محتوياتها وأثاثها

 لرية لره ناز

دار ســـكنية  002أعمـــال حـــرق وتـــدمير وســـرلة :  إلـــىعـــدد الـــدور الســـكنية التـــي تعـــرض 
 بكافة محتوياتها وأثاثها

 حسينيات وجامع واحد 0عدد دور العبادة المستهدفة في لرية )لره ناز( : 

 لرية جردا لي

دار ســـكنية  022أعمـــال حـــرق وتـــدمير وســـرلة :  إلـــىعـــدد الـــدور الســـكنية التـــي تعـــرض 
 بكافة محتوياتها وأثاثها

 حسينيات وجامع واحد 0عدد دور العبادة المستهدفة بالحرق والتدمير : 

 عائلة 0522وجلي ولره ناز وجاردا لي( : ’مجموع العوائل النازحة من لرى )بير

أمـــاكن انتشـــار العوائـــل النازحـــة مـــن لـــرى )بيرآوجلـــي ولـــره نـــاز وجـــاردا لي( : الحســـينيات 
والجوامــــع والبيــــوت الفار ــــة )الهياكــــل( والمــــدارس وبيــــوت األلربــــاء واألصــــدلاء ومحبــــي 
ـــع توجـــه  ـــون، م ـــاتو وكرك ـــل مـــن طوزخورم ـــي ك ـــواطنين ف ـــن الم ـــون اضنســـاني م ـــر والع الخي

 . سط والجنوبيةمحافظات الفرات الو إلىلسم منهم 

ـــــاز  ـــــره ن ـــــي ول ـــــرى )بيرآوجل ـــــي ل ـــــالي ف ـــــوت األا ـــــن بي ـــــوع الماشـــــية المســـــرولة م مجم
 ( بمرة25) -( رأس  نم 522وجاردا لي( : )

كميــة األمــوال المســرولة مــن بيــوت األاــالي فــي لــرى )بيرآوجلــي ولــره نــاز وجــاردا لي( : 
 ( مليون دينار عداا ونمداا 022)

ـــة  ـــة المصـــو ات الذابي ـــاز كمي ـــره ن ـــي ول ـــوت األاـــالي فـــي لـــرى )بيرآوجل المســـرولة مـــن بي
 ( كيلو رام2وجاردا لي( : )
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ونهبــــت  الهــــا منهــــاأبــــاحتالل المنطمــــة وتهجيــــر  اضراابيــــةلامــــت عصــــابات داعــــش     

مـــاكن الحســـينيات والجوامـــع والممامـــات الشـــيعية، وأجبـــرت أالمنـــازل والمـــزارع، وفجـــرت 

ـــى كافـــة  ـــن العصـــابات عل ـــة، واســـتولت تل ـــن المنطم ـــن تل ـــرون م ـــى الخ ـــل الشـــيعية عل العوائ

ـــــى دور ممتلكـــــاتهم واعتبرتهـــــا  نـــــائم تـــــوزع بيـــــنهم، ووضـــــعت عالمـــــة حـــــرا )راء(  عل

 الشـــيعة ن( علـــى بيـــوت التركمـــاX)عالمـــة  و وضـــع أ(  )رافضـــي إلـــىالتـــي تشـــير الشـــيعة و

 .اضراابيةحت ملكا لعصابات داعش نها اصبأعض العبارات التي تدل على وكتابة ب

 

 

 

 

ركـــون، و البيـــة ســـكانها كـــم جنـــوص محافظـــة ك 002تمـــع ناحيـــة لـــرى تبـــه علـــى بعـــد        

يـــرة مـــن المـــرى التركمانيـــة صـــحاص المـــذاص الشـــيعي، ويحيطهـــا مجموعـــة كبأتركمـــان مـــن 

كــم مـــن مدينــة لـــره تبـــه  2ويمـــع علــى بعـــد  ,  ص الشـــيعيصـــحاص المــذاأالهـــا مــن أ البيــة 

ــــراايم الســــمين( إمزار) ــــد أب ــــه الســــالولد اضأح ــــاظم علي ــــام موســــى الك ــــن م ــــام   ب م ومم

ـــة وممـــام  ـــدعاء والتوســـل إالحنفي ـــراايم أداـــم، وكلهـــا مماصـــد المـــممنين للزيـــارة وال  إلـــىب

ـــ ـــت عصـــابات داعـــش ولـــ,  لىاهللا تع ـــةد لام ـــا بتهجيـــر كافـــة أ اضراابي  تهم كـــون  ـــالبي اله

نــــزوح جميــــع العوائــــل مــــن اــــذه  إلــــىدى أممــــا  ،ن شــــيعة آل البيــــت )علــــيهم الســــالم( مــــ

ــــىالمنــــاطك  ــــة  إل ــــي تبعــــد عــــن ناحي ـــــ )لضــــاء كفــــرا( والت ــــة ) لــــره تبــــة( التابعــــة ل ناحي

مممنــــة مــــن لبــــل لــــوات  ه( كــــم حيـــــ كانــــت ناحيــــة لــــره تبــــ22ي )المنصــــورية حــــوال

( عائلـــة 2022يمـــارص ) اـــذه الناحيـــة مـــا إلـــىالبيشـــمركة فوصـــل عـــدد العوائـــل النازحـــة 

ا لهـــا، والتـــي ل تصـــلح  نازحـــة اتخـــذت مـــن المـــدارس والبيـــوت ليـــد النشـــاء )الهياكـــل( ســـكنا

ــــاء والمــــاء ومســــتلزمات الطــــب ، لا مســــتلزمات أللســــكن لعــــدم وجــــود  ــــاة مــــن الكهرب لحي

و الهياكــــل افترشــــت الشــــوارع والطرلــــات، أم تجــــد ســــكن فــــي المــــدارس ائــــل التــــي لــــوالعو

ا  ن أان المبـــارن، ولـــم تســـتطيع العوائـــل ن ولـــت نـــزوحهم كـــان فـــي بدايـــة شـــهر رمضـــأعلمـــا

الــــدخل  ا لبيــــة اــــذه العوائــــل اــــي مــــن ذوأن أثــــاـ منــــازلهم، وأا شــــيء مــــن أتنمــــل 

ـــى لـــوت يومهـــا مـــن عملهـــا فـــي المعامـــل الموجـــودة فـــي  المحـــدود لكونهـــا كانـــت تعـــيش عل

وكانــــت اــــذه  , صــــحاص اــــذه المــــرىأغلها لريــــة المنصــــورية، ولنــــدرة الوظــــائا التــــي يشــــ

 ( واستمبالها لهم ومساعدتهم.هاالي ناحية )لره تبأالعوائل تشيد بدور 

علـــى اـــذه المنـــاطك  اضراابيـــة يـــام مـــن ســـيطرة عصـــابات داعـــشأوبعـــد حـــوالي خمســـة 

ـــة لمضـــاء الخـــالص توجهـــت  ـــىالتابع ـــا  إل ـــة ومنه ـــة لمضـــاء الممدادي ـــواحي التابع ـــرى والن الم

ولريــــة نوفــــل والهارونيــــة ولــــرى سنســــل التــــي يمــــارص  لىالريــــة )الصــــدور( فــــي ســــد ديــــ

ــــن العصــــابات 02عــــدداا ) ــــل منهــــا بعــــد ســــيطرة تل ـــــ نزحــــت العوائ ــــر، حي ــــة او اكث ( لري

ــي ظــل ظــروا صــعبة جــداا عليهــا، وتوجهــت  ــىف ــ إل ــره تب ــة )ل ــهناحي ـ ( ولضــاء خــانمين حي

عـــداد الكبيـــرة والمتزايـــدة يومـــا نـــه لـــم يســـتوعص األأل إتـــم انشـــاء مخـــيم فـــي لضـــاء خـــانمين 

 . لريتي المبة وشريخان2

 . لرى تبه2
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ــل ا ــوم مــن العوائ ــد ي ا فبع ــم يجــد ســكنا ــن ل ــنهم م ــىضــطرت النازحــة، وم ــول  إل ــي حم الســكن ف

بـــادة إ إلـــىســـس طائفيـــة تهـــدا أالهـــا كـــان علـــى أن اســـتهداا اـــذه المـــرى وإالـــدواجن, 

ــي  ــا أممنهجــة وتصــل ف ــىفعاله ــادة وجــرائم ضــد الجــرائم اض إل ــن خــالل الرصــد ب نســانية, وم

 سرة .أ( 222نازحين من لضاء الممدادية )رته المفوضية فمد بلغ عدد الأجالتي 

 

 

 ح :ـضـيت

 
جراميـــة التـــي لامـــت والنتهاكـــات اض  هدافاتفعـــال والســـتتمـــدم فـــي بيـــان اـــذه األ ولكـــل مـــا

الســـالم( وحمهـــم فـــي باســـتهدافها شـــيعة آل البيـــت )علـــيهم  اضراابيـــةبهـــا عصـــابات داعـــش 

الـــــذا كفـــــل  0225ر العرالـــــي لعـــــام ( فـــــي الدســـــتو05حكـــــام المـــــادة )أالحيـــــاة  تخـــــالا 

ـــاة واأللإل ـــي الحي ـــن واألنســـان الحـــك ف ـــذه األم ـــان وأن ا ـــال م ـــا أفع ا  تشـــكل جـــرائم طبم يضـــا

ــــــادة )أل ــــــام الم ــــــادة 222حك ــــــا200-202و 022و  020/أ/ والم ــــــن ل ــــــات ( م نون العموب

ـــــالا  ـــــي تخ ـــــي وا ـــــادة )أالعرال ـــــام الم ـــــادة)5حك ـــــام األ2( و)2(  والم ـــــن النظ ساســـــي ( م

 نسانية.بادة وجرائم ضد اضإجنائية الدولية باعتباراا جرائم للمحكمة ال
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 .المهجرون من المكون التركمانياول: 

عة آل نســــانية للنــــازحين فــــي المــــدن التركمانيــــة التــــي يســــكنها شــــيتســــتمر المعانــــاة اض     

، اضراابيـــةخيـــرة ودخـــول عصـــابات داعـــش حـــداـ الموصـــل األإالبيـــت )علـــيهم الســـالم( منـــذ 

ا فـــي لضـــاء تلعفـــر وناحيـــة شـــريخان ولـــرة لـــوين ولـــرى محافظـــة نينـــوى وبشـــير  وخصوصـــا

ـــة  ـــدين وناحي ـــة صـــالح ال ـــي محافظ ـــات ف ـــرى البي ـــون ول ـــي محافظـــة كرك ـــاتو ف ـــازة خورم وت

مرلـــي منـــذ بدايـــة آ، وحصـــار ناحيـــة لىاالســـعدية وبعـــض النـــواحي والمـــرى فـــي محافظـــة ديـــ

ــــل والماأل ــــع خــــرون العوائ ــــدواء والمــــاء ومن ــــع دخــــول الغــــذاء وال رضــــى منهــــا زمــــة، ومن

حـــداـ الموصـــل عبـــر أمـــرين، لبـــل نـــت األلضـــية والنـــواحي لـــد عاوكانـــت العديـــد مـــن اـــذه األ

ــــت  ــــد مــــن شــــيعة آل البي ــــرات التــــي تعصــــا بالمــــدن راح جراءاــــا العدي المفخخــــات والتفجي

 يتــــــــــــــــام.رامــــــــــــــــل واألم الســــــــــــــــالم( الــــــــــــــــذين تركــــــــــــــــوا ورائهــــــــــــــــم األ)علـــــــــــــــيه

 
  :التي تعرض لها النازحون ام اذه النتهاكات اه أدنفي أ نوندر

 

ل البيــــت مـــن شـــيعة آ بالعتـــداء علـــى  التركمـــان اضراابيـــةش لامـــت عصـــابات داعـــ .0

فــــي كــــل مــــن لضــــاء تلعفــــر وناحيــــة شــــريخان ولــــرة لــــوين ولــــرى  علــــيهم الســــالم 

ـــات  ـــرى البي ـــون ول ـــي محافظـــة كرك ـــاتو ف ـــازة وطوزخورم ـــوى وبشـــير وت محافظـــة نين

ـــواحي والمـــرى فـــي محافظـــة  ـــدين وناحيـــة الســـعدية وبعـــض الن فـــي محافظـــة صـــالح ال

 زمة.مرلي منذ بداية األآولرية بشير وفرض حصار على ناحية ، إلىدي

ـــع عصـــابات داعـــش  .0 ـــةمن ـــدواء والمـــاء  اضراابي ـــذاء وال ـــىدخـــول الغ ـــي آلضـــاء  إل مرل

ـــل والمرضـــى منهـــا  ـــع خـــرون العوائ ـــة إومن ـــع كارث ـــذا أول ـــنســـانية تال ـــرض لهـــا م ا ع

 خطر الموت. إلىلا شخص أ 02يمارص 

 المبحـ الثاني: النازحون
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فـــي لضـــاء ل البيـــت علـــيهم الســـالم مـــن شـــيعة آالـــا تركمـــاني  005تهجيـــر وتشـــريد  .0

 .اضراابيةتلعفر التركمانية من لبل الجماعات 

فـــي لضـــاء ل البيـــت علـــيهم الســـالم مـــن شـــيعة آ( الـــا تركمـــاني 55تهجيـــر وتشـــريد ) .2

( مـــن النســـاء 002لتـــل )ن تـــم أبعـــد  طوزخورمـــاتو والمـــرى التابعـــة لـــه ولـــره نـــاز

 طفال .ل واألوالرجا

ل البيـــت علـــيهم مـــن شـــيعة آ( عائلـــة مـــن لريـــة البشـــير التركمانيـــة 0022تهجيـــر ) .5

ــــل  )أبعــــد الســــالم  ــــم  خطــــا ولت ــــل 2ن ت ــــل )00)( نســــاء ولت ــــل ولت ( مــــن 22( طف

 االي البشير .أ

ـــت عصـــابات داعـــش 2 ـــة. لام ـــي تشـــير  اضراابي ـــوا حـــرا )راء( الت ـــة تحت بوضـــع عالم

( علـــى بيـــوت التركمـــان X)رافضـــي(، كمـــا لامـــت بوضـــع عالمـــات معينـــة )عالمـــة  إلـــى

نهـــا اضـــحت ملكـــا للتنظـــيم الراـــابي أتابـــة بعـــض العبـــارات التـــي تـــدل علـــى الشـــيعة وك

 )داعش(.

الشــــيعة  شــــكوى مــــن التركمــــان  0522 نســــان  العليــــا لحمــــوق اض . تلمــــت المفوضــــية2

بعـــد ليـــام تلـــن العصـــابات بتهجيـــرام والعتـــداء علـــى  اضراابيـــةضـــد عصـــابات داعـــش 

 مدنهم وسلص  ونهص ممتلكاتهم.
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ا : النازحون والمهجرون من الشبن:  ثانيا

 

التـــي  اضراابيـــةتعـــرض الشـــبن ضبـــادة جماعيـــة فـــي الموصـــل مـــن لبـــل عصـــابات داعـــش     
لتـــل وتهجيـــر ممـــنهج ضـــدام كـــونهم مـــن شـــيعة آل اليـــت )علـــيهم الســـالم(، فمـــد  إلـــىســـعت 

ـــون الشـــبكي  ـــي يســـكنها المك ـــىتعرضـــت المـــرى الت ـــةاجمـــات العصـــابات  إل داعـــش  اضراابي
ـــي اـــي شـــبكية ـــة كـــوكجلي الت ـــرد الصـــل، يســـكنها الشـــبن بالدرجـــة األ ومنهـــا لري ـــى والك ول

 والعرص.
ـــىواســـتنادا  ـــي إل ـــات الت ـــم توثيمهـــ المعلوم ـــان( الشـــبكية ا فت ـــة عمرك ـــم التحـــام )لري ـــه ت ان

والتــــي  02/2/0202فــــي  اضراابيــــةالتابعــــة لناحيــــة النمــــرود مــــن لبــــل عصــــابات داعــــش 
 اضراابيــــةلا شــــخص حيـــــ حاصــــرت تلــــن العصــــابات آ 0مــــن  كثــــرأيبلــــغ عــــدد ســــكانها 

جهــــزة تدلون بهــــم علــــى بيــــوت المنتســــبين لأالمريــــة ودخلــــت المريــــة مــــع جواســــيس يســــ
بنـــــاء الصـــــحوة وبيـــــوت الشـــــبن لعتبـــــارات طائفيـــــة، وكمـــــا لامـــــت العصـــــابات أمنيـــــة واأل

ـــة ـــر أداعـــش بخطـــا  اضراابي ـــن)كث ـــا شـــبكيا وســـلص وســـرلة 22م ـــن )أ( مواطن ـــر م ( 22كث
عليـــه الســـالم فـــي  مـــام العبـــاس(دريـــس عرفـــات( وممـــام )اضإحمـــد أجد )منـــزل وتفجيـــر مســـ
وضـــاع أ فـــي العـــراء وفـــي نـــزوح العوائـــل مـــن المريـــة مشـــردين إلـــىدى أنفـــس المريـــة ممـــا 

ا إ ن لريــــة عمركــــان كانــــت ضــــمن خمــــس لــــرى شــــبكية )عمركــــان , أنســـانية صــــعبة، علمــــا
و الخنــــدق الــــذا أ, طبرلزيــــارة( كانــــت مــــا بعــــد الخــــط  ولــــره شــــور, وبــــالوات, جليوخــــان

ن المريـــة تمـــع فـــي أا أ، اضراابيـــةحفرتـــه لـــوات البيشـــمركة بينهـــا وبـــين عصـــابات داعـــش 
 .اضراابيةبات منطمة نفوذ تلن العصا

عمليــات ســلص وســرلة  إلــىضــت لريــة )لراشــور( لريــة )عمركــان( فمــد تعر   إلــىضــافة باض
عصـــابات داعـــش بتفخـــي  البيـــوت  ليـــامســـرلة مالبـــس الطفـــال ومـــن المـــرجح  إلـــىوصـــلت 

 والمنازل بعد سرلتها.
ـــون الشـــبكيأاـــم وأن إ ـــا المك ـــرض له ـــي تع ـــات الت ـــرز النتهاك ـــد عصـــابات داعـــش  ب ـــى ي عل

 واي:  اضراابية
 

ـــوم ) .0 ـــي ي ـــة 00/2/0202اختطـــاا تنظـــيم داعـــش ف  شـــماء مـــن الشـــبن واـــمأ( لثالث
 حمد، ورمزا، وازار( جليل جالل .أ)
( الشــــميمين لــــيس ونجــــم عبــــد هللا 0202 /2 /00اختطــــا تنظــــيم داعــــش يــــوم ) .0

 سلطان الشبكي.
 ( من لرية شمسيات الشبكية.00/2/0202( شبكي في )02ختطاا )ا .0
نـــور   أن امـــا )زينـــل   رضـــا( و )محمـــود داعـــش لثنـــين مـــن الشـــبلتـــل تنظـــيم  .2

 رضا( وحرق جثتيهما ورميها في ممبرة كوكجلي.
 لـــــص منـــــازل الشـــــبن النـــــازحين مـــــن لريـــــة كـــــوكجلي والعبــــــ فيهـــــا أاســـــتهداا  .5

 وتفخيخها.
محكمــة شــرعية فــي لريــة كــوكجلي وتعــد لائمــة  اضراابيــةلامــت عصــابات داعــش أ .2

ــــديمهم لل ــــن الشــــبن وتم ــــوبين م ــــات اــــذا وبأســــماء المطل ــــص أن إمحاكم عضــــاء أ ل
 زلم النظام السابك.أالمحكمة ام من 

يـــــة طواجنـــــة ولرلـــــوش داعـــــش بمصـــــا لضـــــاء الحمدانيـــــة ولرعصـــــابات  ليـــــام  .2
ـــــــا  ـــــــات مم ـــــــىدى أبالهاون ـــــــاري   إل ـــــــل الشـــــــبكية والمســـــــيحية بت ـــــــزوح العوائ ن

(05/2/0202.) 
اـــــالي لريـــــة طبـــــرق الشـــــبكية كراـــــائن فـــــي أختطـــــاا اداعـــــش بعصـــــابات ليـــــام  .2

(02/2/0202 ). 
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ــــل الشــــبكية ب .0 ــــى األااــــروص عــــدد مــــن العوائ ــــة بعشــــيمة ســــيرا عل ــــدام تجــــاه ناحي ل
ومالحمـــة تنظـــيم داعـــش لهـــم بـــالمرص مـــن لريـــة بازوايـــا وخطفـــت كـــل مـــن )حســـين 

، لـــــما عبـــــاس جعفـــــر ( نس حيـــــدر يـــــونسعلـــــي حيـــــدر،    ـــــانم حيـــــدر ، يـــــو
 (.02/2/0202محاكمها الخاصة في الموصل صباح ) إلىحالتهم إو
متـــل اثنـــين مـــن الشـــبن وحـــرق جثتيهمـــا فـــي ب اضراابيـــةلامـــت عصـــابات داعـــش  .02

 (.02/2/0202حي الجزائر بتاري  )
عائلـــة شـــبكية فـــي الموصـــل  05بخطـــا  اضراابيـــةعصـــابات داعـــش لامـــت  .00

ـــاري   ـــادتهم  0202/ 2/ 02بت ـــىول ـــة،  إل ـــة مجهول ـــن جه ـــر م ـــت أكث  022واعتمل
 .                                    ( دارا للشبن52) صادرتو  شبكي في نينوى

  
 

 
 
 

ريخيـــة أمـــن المـــدن الت اضراابيـــةتعتبـــر المـــدن التـــي ســـيطرت عليهـــا عصـــابات داعـــش 
دينــي وحضــارا عريــك لــه مكانتــه فــي نفــوس  -رـ تــاريخي إالشــيعية  التــي تحتــوا علــى 

 إلــــى عصــــاباتدت ســــيطرة تلــــن الأآل البيــــت )علــــيهم الســــالم( ، ولــــد  ســــاكنيها مــــن شــــيعة
ــذا األ ــات جســيمة فــي حــك ا اــالي تلــن ألــدى  اا كبيــر د اســتياءا رـ التــاريخي والــذا ولّــانتهاك

 .اضراابيةت المدن ضد وجود اذه العصابا

استهــــــداا اضرـ ب اضراابيـــــةالنتهاكـــــات التـــــي لامـــــت بهـــــا عصـــــابات داعـــــش  اـــــمأ نإ
 واي كاآلتي:الحضــارا والشوااــد والمــزارات الدينية 

ـــن ) -0 ـــر م ـــود تاريخـــه ألكث ـــذا يع ـــت ال ـــر البن ـــي 022تهـــديم لب ـــائن ف ( ســـنة، والك
 باص سنجار، والذا كان مزارا للسائحين ولاطني المدينة .

يســـة الطـــاارة مـــن لبـــل تنظـــيم مـــام كنأمـــام محســـن ومولعـــه اســـتخدام مســـجد اض -0
نــه أنظــيم داعــش نشــر فــي وثيمــة المدينــة ن تأســتمبال التــائبين، حيـــ داعــش ل

جهـــزة الكفــــر أتـــائبين مــــن الجـــيش والشـــرطة وبميـــة )ســـتمبال الفـــتح مراكـــز ل
 ن تكون التوبة وفك شروط يحدداا التنظيم .أحسص ادعائهم( على 

ـــةلامـــت عصـــابات داعـــش  -0 ـــام اض اضراابي ـــر مم ـــي )عبتفجي ـــام عل ـــه الســـالمم (  لي
ــام اض ــن موســى الرضــا )عومم ــام علــي ب ــا الســالمم ( ، واــدم ضــريح ومــزار ليهم

ـــــزار خضـــــر " الشـــــي  فتحـــــي  واـــــدم  ـــــة  وم ـــــد إحســـــينية المب ـــــاس ومرل لي
آرمـــــاموط ومســـــجد اضمـــــام الحكـــــيم ومســـــجد ومنـــــارة أاـــــل البيـــــت وحســـــينية 

 الصادق(.
/ 02بنســـا حســـينية لريـــة كـــوكجلي بتـــاري   اضراابيـــةت عصـــابات داعـــش لامـــ -2

2 /0202. 
ــــةلامــــت عصــــابات داعــــش  -5 ــــام اض اضراابي ــــر مم ــــي والرضــــا بتفخــــي  وتفجي مــــامين عل

ـــواد التبريـــزا ومدرســـة عائـــدة لـــديوان  ـــا الســـالم وحســـينية ومكتبـــة الميـــرزا ج عليهم
ــــة مــــن ــــي يمطنهــــا  البي ــــة البشــــير والت ــــي ناحي ــــا الشــــيعي ف التركمــــان الشــــيعة  الول

 .0202/ 2/ 02بمحافظة كركون بتاري   
ن بتـــدمير حســـينية ) حســـن كـــويى( و )حســـينية حســـ اضراابيـــةلامـــت عصـــابات داعـــش  -2

بـــراايم( و)حســـينية لـــدو( و )حســـينية ســـعد بـــن إالعســـكرا( و تفجيـــر )مرلـــد الشـــي  
فـــي  عميـــل( و مـــزار )الشـــي  احمـــد الرفـــاعي( فـــي ناحيـــة المحلبيـــة المريبـــة مـــن تلعفـــر

 .0202/ 2/  00الموصل بتاري  

استهـداا اضرـ الحضــارا والشوااــد والمــزارات الدينية  المبحـ الرابع:

 والتاريخية

http://aletejah.tv.iq/index.php/permalink/22514.html
http://aletejah.tv.iq/index.php/permalink/22514.html
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/80259-q-q-100-.html
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/80259-q-q-100-.html
http://alestiqama.com/?p=103465
http://alestiqama.com/?p=103465


23  

 

بــــو الماســــم بمنطمــــة أبتفجيــــر مرلــــد اضمــــام يحيــــى  اضراابيــــةلامــــت عصــــابات داعــــش  -2
 .0202/ 2/ 00الشفاء  رص الموصل

ــــةلامــــت عصــــابات داعــــش  -2 ــــر ممــــام اض اضراابي ــــن الحســــن بتفجي ــــي األصــــغر ب مــــام عل
لمبـــة وســـط وحســـينية اوتفجيـــر حســـينية الـــوادا األخضـــر وحســـينية فاطمـــة الزاـــراء 

لــــدو فــــي تلعفــــر وتفجيــــر مرلــــد وضــــريح النبــــي حســــينية جــــواد و يةوحســــينالموصــــل 
 .0202/ 2/ 02جرجيس وسط الموصل بتاري  

بتفجيـــر مســـجد اضمـــام عـــون الـــدين بـــن الحســـن بـــن  اضراابيـــةلامـــت عصـــابات داعـــش  -0
ــــــونس فــــــي الموصــــــل ضا ــــــر جــــــامع النبــــــي ي ــــــن أبــــــي طالــــــص وتفجي ــــــام علــــــي ب م

 .0202\2\05بتاري 
 .0202/ 2/ 02بتفجير لبر النبي شيت بتاري   اضراابيةلامت عصابات داعش   -02
ممــــام الســــيدة  ومنهــــاالمــــزارات الدينيــــة  بتــــدمير اضراابيــــةابات داعــــش لامــــت عصــــ  -00

 .0202/ 2/ 2زينص في المدينة بتاري 
ثــــار المرالــــد لبــــل آبنهــــص  02/2/0202بتــــاري   اضراابيــــةلامــــت عصــــابات داعــــش   -00

 ليار دولر.حوالي متفجيراا وسرلة 
ـــت عصـــابات داعـــش   -00 ـــةلام ـــأري   اضراابي ـــد اض 0/0/0202بت ـــر مرل ـــاار بتفجي ـــام الب م

 في منطمة المشاادة شمال بغداد.
مـــام عبـــد الـــرحمن مرلـــد اض 0/0/0202بتـــأري   اضراابيـــةفجـــرت عصـــابات داعـــش   -02

 في منطمة الطوالص  ربي مدينة الموصل.
ـــــت عصـــــابات داعـــــش اض  -05 ـــــأري رلام ـــــة بت ـــــامع ومرلـــــد  0/0/0202 اابي بتفجيـــــر ج

 عبدهللا البالر الحسني  ربي الموصل.
لامــت عناصـــر إراابيـــة مســـلحة مـــن داعـــش برفــع  راياتهـــا فـــوق مـــزار اضمـــام عبـــاس   -02

ـــثالـ   –فـــي لريـــة لـــرة لويـــون ) كبـــة ( شـــمال الموصـــل وفـــوق الحســـينيات الشـــيعية ال
فـــي لريـــة الشـــريخان  مـــام الحســـينة لـــرة لويـــون المبـــة، والزاـــراء واضالرضـــا فـــي لريـــ

 . 0202/حزيران/ 02ا في ماعة شمال الموصل، ثم لاموا بتفجيرالوال
ـــر   -02 ـــي تلعف ـــال  ف ـــل  و عســـكر م ـــن عمي تفخـــي  ونســـا حســـينيات  جـــواد  و ســـعد ب
 .0202/حزيران/25كلم  ربي الموصل( في  25)
ـــي   -02 ـــا الشـــيعي والســـيد ول ـــر والول ـــاني جعف ـــر وا ـــدمير حســـينيات )ســـيد لنب نســـا وت

مـــام علـــي واضمـــام إســـماعيل واضمـــام رضـــا علـــيهم ي  نهـــاد وآل عـــالو وممامـــات اضوالشــ
الســــالم وحســــينية ومكتبــــة الميــــرزا جــــواد التبريــــزا ومدرســــة عائــــدة لــــديوان الولــــا 

 الشيعي ( في لرية بشير التركمانية في يومي .
 تفجير حسينية السيدة فاطمة في لرية لره ناز التركمانية .  -00
صــــغر، أالســــادة الموســـويين، ســــيد حســـينيات : ) اضراابيــــة فجـــرت عصــــابات داعـــش  -02

 في لرية بير آوجلي التركمانية .كهيليلر( 
ا الـــدمت عصـــابات داعـــش علـــى نســـا وتـــدمير )حســـينية وجـــامع اضمـــام علـــي ، أو  -00 يضـــا

 .تكية ومزار اوجا (  في لرية بسطاملي التركمانية
لامـــت عصـــابات داعـــش بنســـا وتـــدمير حســـينيات )مـــال بـــالر، جـــامع المصـــطفى( فـــي   -00

 .التركمانيةلرية جردا لي 
ـــام علـــي، فاطمـــة   -00 ـــامع ومســـجد اضم نســـا وتـــدمير حســـينيات )الحســـن العســـكرا ، ج

 .التركمانيةالبتول( في لرية لره ناز 
ونســـفت )حســـينية  اضراابيـــةعصـــابات داعـــش دمـــرت وفـــي ناحيـــة يكنجـــة التركمانيـــة   -02

 اضيمان( .
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