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العراق
ً
طبقا لمعلومات صدرت عن اﻷمم المتحدة ،فقد تعرضت  350مدرسة على اﻷقل ﻷضرار وتعرضت بعضها للتدمير بالكامل ،وتعرض ما ﻻ يقل
ً
عن  100معلم ومعلمة و 60طالبا وطالبة للقتل واﻹصابات والتهديدات واﻻختطاف .وتم استخدام عشرات المدارس والجامعات في أغراض
ً
عسكرية من قبل أطراف النزاع .وقامت جماعات مسلحة بتجنيد اﻷطفال والنشء من المدارس .وهناك  70هجوما على اﻷقل على التعليم
العالي ،بحسب التقارير ،وعلى الطﻼب والعاملين بالتعليم.

السياق
زادت معدﻻت انعدام اﻷمان في العراق في الفترة التي يغطيها التقرير ( ،)2017-2013مع تصاعد العنف الطائفي بين السنة والشيعة في  ،2013وصعود “الدولة اﻹسﻼمية” في
ً
1
 ،2014والعنف المحيط باﻻنتخابات البرلمانية في  2014أيضا .هذه التوجهات ،مقترنة بضعف مستوى اﻹدارة الحكومية وتفشي الفساد ،مثلت تحديات كبرى ﻻستقرار البﻼد.
ً
وسعت قوات اﻷمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة والدولة اﻹسﻼمية إلى السيطرة على مناطق بالبﻼد على امتداد الفترة التي يغطيها التقرير 2.وبدءا من أواسط عام
 2014اكتسب تنظيم “الدولة اﻹسﻼمية” السيطرة على مناطق أغلبها سنية شمال وشرق العاصمة بغداد 3.وبدعم من الوﻻيات المتحدة بدأت قوات اﻷمن العراقية عملياتها
ﻻسترداد الرمادي في فبراير/شباط  ،2016ثم الفلوجة في مايو/أيار  2016والموصل في أكتوبر/تشرين اﻷول  2016.4دامت عملية الموصل على امتداد النصف اﻷول من عام
 ،2017وكانت لها آثار مدمرة على السكان المدنيين.
ً
وكان للنزاع في العراق أثر عميق على التعليم .إذ أفادت اليونيسف في يونيو/حزيران  2017بأن بمناطق العراق اﻷكثر تضررا من النزاع ،كان  90بالمئة من اﻷطفال خارج
المدارس 5.وفي المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة ،تناقلت التقارير قيام التنظيم بمنع المواد المدرسية مثل التاريخ واﻷدب والفنون والموسيقى ونظرية التطور ،مع تقديم
مقرر دراسي بديل يركز على التعليم الديني 6.وقالت هيومن رايتس ووتش إن العائﻼت كفت عن إرسال أطفالها إلى المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة
ً
اﻹسﻼمية بسبب التغيرات التي أدخلها التنظيم على المقرر المدرسي ،وخوفا من تعريض اﻷطفال لغسيل المخ ،وخشية ضرب المدارس بالغارات الجوية التي تستهدف المقاتلين،
7
وبسبب نقص المعلمين المؤهلين للتدريس.
ً
ورغم سماح تنظيم الدولة للفتيات تحت سن  15عاما بارتياد المدارس ،فقد قاموا بالفصل بين اﻷطفال في الفصول وكانت المقررات المدرسية التي وضعوها تحتوي على تنميط
سلبي ضد النساء والفتيات 8.وفي الحياة العامة ،بما يشمل الطرقات المؤدية إلى المدارس ومنها ،واجهت الفتيات تهديدات اﻻغتصاب والتحرش ،بما يشمل في حال عدم
التزامهن بقواعد الملبس المفروضة عليهن 9.كما ظهرت تقارير عن قيام اﻵباء واﻷمهات بتزويج الفتيات في سن مبكرة لحمايتهن من اﻹجبار على الزواج من مقاتلي الدولة
اﻹسﻼمية ،رغم أن الزيجات المبكرة تؤدي إلى تسرب الفتيات من التعليم 10.وتوصلت لجنة تقصي حقائق أممية إلى أن العنف الجنسي المرتكب ضد اﻹيزيديات من النساء
11
والفتيات على يد الدولة اﻹسﻼمية ،مثل استخدام المدارس كمواقع لبيع النساء والفتيات كرقيق ﻷغراض جنسية ،كان بمثابة أعمال ترقى لمصاف اﻹبادة الجماعية.
وفي سياق تزايد العنف واﻻضطرابات ،كانت الهجمات التي استهدفت التعليم خﻼل الفترة التي يغطيها التقرير بمعدﻻت أعلى من الفترة التي غطاها تقرير “التعليم تحت الهجوم
.”2014

الهجمات على المدارس
شهدت فترة  2017-2013أكثر من  100هجمة متعمدة وعشوائية على مدارس ،وقد أضرت بأكثر من  300طالب ومشتغلين بالتعليم .وأفادت اليونيسف في يونيو/حزيران 2017
ً
بوقوع  138هجوما على المدارس بين يناير/كانون الثاني  2014ومايو/أيار  ،2017وأن نصف مدارس العراق تحتاج إلى إصﻼحات عاجلة ،وإن كان من غير الواضح هل هذا بسبب
ً
12
النزاع حصرا أم ﻻ.
وعادة ما كانت الهجمات على المدارس في صورة هجمات بمتفجرات أو قذائف هاون أو غارات جوية .وأعداد الهجمات المبلغ بها تمثل ضعف أعداد الهجمات الواردة في تقرير
“التعليم تحت الهجوم  ،”2014رغم القيود المفروضة على الرصد واﻹبﻼغ أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير .وأشار مجلس اﻷمن إلى اقتصار القدرة على الوصول إلى مناطق
13
العراق المتأثرة بالنزاع على امتداد  2014وأثناء النصف اﻷول من  ،2015ما حال دون الرصد الشامل للهجمات على التعليم أثناء تلك الفترة.
ً
وتوصل التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات إلى رصد  19هجوما على مدارس ،بحسب تقارير اﻷمم المتحدة والمصادر اﻹعﻼمية ،في عام  2013.14وفي أغلب الحاﻻت
قام مجهولون بزرع متفجرات داخل مدارس وبالقرب منها ،أو هاجموا المدارس بسيارات مفخخة .ووثقت بعثة اﻷمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نفس عدد الهجمات،
وإن لم يكن من الواضح هل وقائع القائمتين متماثلتين أم ﻻ 15.على سبيل المثال:
ً
• بحسب مصادر اﻷمم المتحدة ففي  11مارس/آذار  2013استهدف جهاز متفجر مركزا للشرطة ببلدة دبيس شمالي بغداد وأضر بمدرسة ثانوية مجاورة .وأصيب مائة
ً
ً
16
وستة طﻼب تتراوح أعمارهم بين  13و 17عاما ،فضﻼ عن إصابة  4معلمين.
ً
• وثقت اﻷمم المتحدة ومنافذ إعﻼمية هجوما في أكتوبر/تشرين اﻷول  2013على قرية قبك التركمانية بمحافظة نينوى شمالي العراق .حسب التقارير دخل انتحاري
ً
بشاحنة مفخخة بالمتفجرات إلى ملعب مدرسة ابتدائية وفجر الشاحنة ،فقتل  8أطفال على اﻷقل ومديرة المدرسة وعدد غير معلوم من المعلمين اﻵخرين ،فضﻼ عن
ً
ً
17
إصابة  112طفﻼ ومعلما على اﻷقل.

•

في  28نوفمبر/تشرين الثاني  2013تم اكتشاف قنبلة على الطريق المؤدية إلى مدرسة للفتيات وتم نزع فتيلها بأمان.

18
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وزادت الهجمات المبلغ بها في  2014عن تلك التي وقعت في  2013بثﻼثة أضعاف .توصل التحالف العالمي إلى تقارير حول نحو  60واقعة عنف استهدف المدارس ،بناء على
ً
معلومات جمعتها اﻷمم المتحدة ومنافذ إعﻼمية 19.وجاء في تقرير اﻷمين العام السنوي بشأن اﻷطفال والنزاعات المسلحة أن  67هجوما وقع على مدارس وعاملين بالتعليم،
ً
ُ
بما يشمل اﻻستخدام العسكري للمدارس ،في كافة أنحاء العراق خﻼل العام 20.هذه الزيادة في الهجمات المستهدفة للمدارس تعزى جزئيا إلى العنف السابق على اﻻنتخابات
العراقية في أبريل/نيسان  .2014واتخذت أغلب الهجمات على المدارس طابع هجمات  ،2013بما يشمل استخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع ومتفجرات أخرى .كما قام
21
مسلحون في بعض الحاﻻت بفتح النار على مدارس تحميها قوات اﻷمن العراقية ،ما أدى إلى تضرر المباني.
على سبيل المثال:
ً
• بحسب اﻷمم المتحدة وقع  23هجوما على مدارس استخدمت كمراكز لﻼقتراع في المناطق الشمالية والغربية من العراق ،ومنها بغداد وكركوك وصﻼح الدين واﻷنبار
22
ونينوى ،في فترة اﻻنتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان  .2014ولم يتم التعرف على مرتكبي هذه الهجمات.
ً
• وقع أحد أكثر الهجمات فتكا بالضحايا في  9يونيو/حزيران  ،2014حيث تم تفجير سيارتين مفخختين في منطقة طوز خورماتو الكردية التركمانية السنية المختلطة ،وكان
أحد الهجومين على مقر حزب اﻻتحاد الوطني الكردستاني ،واﻵخر قرب مقر الحزب الشيوعي العراقي ،وهما بالقرب من مدارس .ولم تظهر تقارير عن أضرار لحقت
ً
ً
ً
ً
ً
بالمدارس .وبحسب يونامي ،قتلت هذه المتفجرات  26شخصا ،بينهم طفﻼ تحت سن  15عاما ،مع إصابة  150آخرين ،منهم  12طالبا وطالبة تحت سن  15عاما .ولم
23
تظهر تقارير عن هوية الجناة.
ً
واستمرت الهجمات على المدارس بمعدﻻت أعلى أثناء عام  .2015وثقت اﻷمم المتحدة  90هجوما على مدارس وعاملين بالتعليم وتحققت من  68واقعة منها .وقعت أغلب
ُ
الهجمات ( )62أثناء القتال في اﻷنبار قرب بغداد ،وهو القتال الذي استمر على مدار العام .وليس من الواضح عدد الهجمات التي وجهت إلى منشآت تعليمية ﻻ عاملين
بالتعليم 24.على سبيل المثال:
ً
• وثق تقرير لﻸمم المتحدة خمس هجمات على مدارس خﻼل النصف اﻷول من  ،2015وقد وقعت جميعا أثناء المصادمات بين قوات اﻷمن العراقية ومقاتلي الدولة
ً
25
اﻹسﻼمية في اﻷنبار ،ما أودى بحياة عدد مجهول من النازحين داخليا الذين احتموا بالمدارس.

•

بموجب تقارير إعﻼمية ،ففي  16يونيو/حزيران  2015قتلت متفجرات ُزرعت قرب مدرسة للفتيات في دياﻻ  4طالبات على اﻷقل ومعلمة مع إصابة  4طالبات أخريات.
وتبين تضارب التقارير حول ما إذا كان اﻻنفجار نتيجة لقنبلة ُزرعت على جانب الطريق أم بسبب سيارة مفخخة.

•

في  29نوفمبر/تشرين الثاني  2015سقطت قذيفة هاون من مصدر مجهول على مدرسة في اﻷنبار ،وتناقلت التقارير تسببها في إصابة  3طﻼب ،بحسب قاعدة بيانات
27
اﻹرهاب العالمية (.)GTD

26

بدا أن التقارير حول الهجمات على المدارس آخذة في اﻻنحسار في  ،2016لكن ليس من الواضح إن كان هذا بسبب تحديات مراقبة الهجمات أم جراء تغيرات في السياق القائم.
وثقت اﻷمم المتحدة  11هجمة على اﻷقل على مدارس أثناء  ،2016لكن تحققت من وقوع  5هجمات منها فحسب 28.ومن بين الهجمات التي تم التحقق منها ،غارات جوية أضرت
ً
ً
بمدرستين في الموصل ،واحدة منها كان يستخدمها تنظيم الدولة اﻹسﻼمية ،فضﻼ عن تضرر  3مدارس أخرى في القتال في كركوك ونينوى 29.ووثقت اﻷمم المتحدة أيضا
هجمات على مدارس في دياﻻ وبغداد واﻷنبار 30.انطوت أغلب هذه الهجمات على إطﻼق قذائف هاون ومتفجرات على المدارس مباشرة ،وبحسب التقارير فقد ارتكبها تنظيم
الدولة اﻹسﻼمية .ومن اﻷمثلة:
31

• هاجم تنظيم الدولة اﻹسﻼمية مدرسة شرقي الرمادي في  16مايو/أيار  2016بحسب تقارير إعﻼمية محلية.
ُ
• أفادت قوة عمل آلية الرصد واﻹبﻼغ القطرية بالعراق بوقوع هجوم واحد على اﻷقل باستخدام جهاز متفجر يدوي الصنع على مدرسة بمنطقة الكرخ ،وقد وقع الهجوم
32
في يوم غير معلوم من شهر أكتوبر/تشرين اﻷول ذلك العام.
ً
وكانت الموصل في  2017هي المنطقة اﻷكثر تعرضا للهجمات على المدارس .جمع التحالف العالمي معلومات من تقارير إعﻼمية ومن  Airwarsواﻷمم المتحدة تشير إلى وقوع
ً
ً
 20هجوما على اﻷقل على مدارس بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان  ،2017ومنها  18هجوما في الموصل ،وهجوم واحد بمحافظة دياﻻ ،وآخر بمحافظة صﻼح الدين 33.وفي
ً
أبريل/نيسان  2017أصدر مؤتمر اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( )UN Habitatتحليﻼ لصور القمر الصناعي ُيظهر الدمار الﻼحق بمدارس في الموصل .أشار التحليل إلى
تعرض  31مدرسة للتدمير بمواقع مختلفة بالمدينة ذلك الشهر 34.وبحسب تجمع التعليم ،فمع نهاية يوليو/تموز  2017بعد استرداد القوات العراقية للمدينة ،كانت  69مدرسة قد
تضررت ،وهي أغلب مدارس غرب الموصل 35.وفي محافظة صﻼح الدين أفاد تجمع التعليم في يونيو/حزيران  2017أن  19مدرسة قد ُدمرت ،مع تعرض  13مدرسة في يثرب
36
للتدمير ،و 4في بايجي ،ومدرستين في شرقات.
ً
ً
تحققت اﻷمم المتحدة من  151هجوما على مدارس في  2017.37ومن جانبه ،جمع التحالف العالمي معلومات عن  21هجوما على مدارس في  ،2017من اﻷمم المتحدة
ومنظمات مجتمع مدني ومصادر إعﻼمية 38.ولم يكن من الواضح إذا كانت أي من هذه الهجمات هي من بين الهجمات التي تحققت منها آلية الرصد واﻹبﻼغ اﻷممية .ومن بين
الهجمات ما يلي:
ً
• أفادت  Airwarsأن قوات التحالف تتحمل مسؤولية هجوم بمتفجرات على مدرسة بها نازحين داخليا في الموصل ،يوم  13يناير/كانون الثاني 2017.39

•

تناقلت التقارير مسؤولية الدولة اﻹسﻼمية عن أحد أكثر الهجمات دموية أثناء الربع اﻷول من  ،2017بحسب مصادر إعﻼمية محلية .ففي  11فبراير/شباط – 2017
40
بحسب التقارير – أطلق التنظيم صواريخ على مدرسة في شرق الموصل ،ما أودى بحياة طالبتين وإصابة آخرين ،بينهم معلمين.
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الهجمات على طﻼب المدارس والمعلمين وعاملين آخرين بالتعليم
ً
في الفترة من  2013إلى  ،2017أضرت وقائع القتل العمد واﻻنفجارات ووقائع اﻻختطاف والتهديدات بما ﻻ يقل عن  100من العاملين بالتعليم و 60طالبا وطالبة .ظلت معدﻻت
ً
اﻹبﻼغ بالهجمات على مستوى واحد تقريبا على امتداد الفترة التي يغطيها التقرير ،وكانت أقل إلى حد ما من عدد الهجمات المبلغ بها في تقرير “التعليم تحت الهجوم ،”2014
لكن ربما يرجع هذا إلى التحديات والصعوبات المتعلقة بتغطية الهجمات.
وقعت أغلب وقائع العنف ضد الطﻼب والمعلمين والعاملين بالتعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة اﻹسﻼمية” في العراق ،مثل الموصل .واشتملت التقارير التي
وصفت الحياة في ظل الدولة اﻹسﻼمية على تهديد المعلمين بالقتل إذا لم يستمروا في تدريس مقررات “الدولة اﻹسﻼمية” المدرسية .وقيل إن مقاتلي الدولة اﻹسﻼمية قاموا
42
بدوريات على المدارس لضمان اﻻلتزام بالمقررات الجديدة 41.وتناقلت التقارير قيام آباء كثيرين بإبعاد أطفالهم عن المدارس حتى ﻻ يتعرضوا لغسيل المخ.
ً
ومن أكثر أشكال الهجمات المبلغ بها شيوعا في  2013القتل العمد للمعلمين ومديري المدارس .وفي أغلب الحاﻻت كان الجناة ودوافعهم مجهولين .وأفادت اﻷمم المتحدة
بوقوع  13حادث قتل أو إصابة لعاملين بالتعليم ،وأعربت عن القلق إزاء التهديدات التي تترصد المعلمين ،ﻻ سيما في محافظة دياﻻ ،حيث تم توزيع منشورات تهدد معلمي اللغة
ً
ً
اﻹنكليزية 43.توصل التحالف العالمي إلى تقارير إعﻼمية حول  11هجوما على طﻼب ومعلمين وعاملين بالتعليم في  2013.44ولم يكن واضحا عدد الهجمات التي غطاها التحالف
وغطتها اﻷمم المتحدة في الوقت نفسه .واستهدفت بعض الهجمات عامﻼت بالتعليم وتعليم الفتيات .ومن بينها:
45
• في  7يناير/كانون الثاني ُ 2013عثر على معلمة مسيحية ميتة ،وقد تم قطع حلقها ،في الموصل ،بحسب تقارير يونامي.

•

بحسب تقارير إعﻼمية ،أطلق مجهولون النار على مديرة أو مدير مدرسة نابلس للفتيات في الموصل ما أسفر عن مقتلها أو مقتله ،في  26سبتمبر/أيلول  .2013ولم يتم
46
اﻹبﻼغ بجنس القتيل.

واستمرت أعمال القتل العمد بحق المعلمين والعاملين اﻵخرين بالتعليم بنفس المعدﻻت في  ،2014ووقعت هجمات متعمدة على طﻼب وتم اختطاف طﻼب .وثقت اﻷمم
المتحدة  10هجمات وتهديدات بهجمات على معلمين من قبل تنظيم “الدولة اﻹسﻼمية” على مدار عام  ،2014مع بداية التنظيم في استهداف المعلمين في سياق تنفيذه
ﻻستراتيجية أعرض تستهدف السيطرة على نظام التعليم العراقي واستخدام المدارس كمواقع لغسيل مخ الطﻼب وتلقينهم مبادئ التنظيم 47.وأفادت اليونامي ومفوضية اﻷمم
ً
المتحدة لحقوق اﻹنسان بقيام تنظيم الدولة في كركوك بمطالبة الفتيات فوق سن  13عاما بارتداء النقاب ،فكف اﻵباء عن إرسال بناتهم إلى المدارس لتجنب تحرش دوريات
التنظيم بهن أثناء إنفاذ هذه القواعد 48.وكان بين الهجمات الموثقة على الطﻼب والمعلمين في  2014ما يلي:
• بموجب تقارير إعﻼمية ،انفجرت قنبلة ُزرعت على جانب الطريق من قبل مجهولين في حافلة تقل معلمين في بعقوبة بمحافظة دياﻻ في فبراير/شباط  ،2014فأصيب 10
معلمين على اﻷقل.

49

•

أفادت هيئة “التعليم الدولية” بأن تنظيم الدولة اﻹسﻼمية استهدف قيادات نقابة المعلمين وعائﻼتهم ،واشتمل هذا على اغتيال قيادي بالنقابة في يونيو/حزيران 2014
50
جراء دوره في جهود بناء نظام تعليم أكثر ديمقراطية.
ً
في  22يونيو/حزيران  2014تم اختطاف  20طفﻼ من مدارس بها أغلبية كردية ،بحسب قاعدة بيانات  GTD.وترى بعض المصادر أن “الدولة اﻹسﻼمية” مسؤول عن
51
ذلك الهجوم ،وإن لم يعلن مسؤوليته عنه.

•

في  15أغسطس/آب  – 2014كما أفادت اليونامي ومفوضية حقوق اﻹنسان – دخل تنظيم الدولة مدرسة في تلعفر وقام بجمع الذكور فوق سن  10أعوام وأخذهم ،ثم
52
أطلق النار عليهم.

•

أفادت اﻷمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش بوقوع العشرات من وقائع القتل العمد واﻻختطاف لطﻼب ومعلمين على مدار عام  ،2015وحالة تعذيب واحدة 53.وخﻼل عام 2014
تبين استمرار نفس اﻷنماط ،حيث استمر تنظيم الدولة اﻹسﻼمية في استهداف اﻷفراد الذين يعارضوه وتحمل مسؤولية هجمات على طﻼب ومعلمين .وتحققت اﻷمم المتحدة
ً
من  24انتهاكا بحق معلمين وطﻼب 54.ومن بين الهجمات ما يلي:
55

•

بناء على تقرير صدر عن اليونامي ،قام تنظيم الدولة اﻹسﻼمية باختطاف  4معلمين من مدرسة ثانوية في الموصل بسبب معارضتهم للتنظيم.
ً
56
في مارس/آذار  2015أعدم التنظيم معلما بمدرسة ابتدائية انتقد التنظيم ،وهذا في تلعفر ،بحسب مؤسسة “كويليام وروميو داﻻير”.

•

في  16يونيو/حزيران  2015بناحية أبي صيدا في دياﻻ ،انفجر جهاز متفجر يدوي الصنع وضعه مجهولون في ميني-باص يقل طالبات مدرسة إعدادية ،فقتل السائق و4
57
طالبات وأصاب  6طالبات أخريات.

•

في  9ديسمبر/كانون اﻷول  2015قام تنظيم الدولة بتعذيب وقتل معلمة مدرسة ثانوية بمدينة الموصل ،بزعم رفضها تدريس مقرر التنظيم 58.بموجب المقرر الجديد،
ً
ً
59
أصبح ممنوعا تدريس التاريخ الطبيعي واﻷدب والفن والموسيقى ونظرية التطور ،فضﻼ عن الفصل بين الطﻼب والطالبات والمعلمين الذكور والطالبات اﻹناث.

•

بدا أن الهجمات على الطﻼب والمعلمين قد تباطأت وتيرتها في  .2016تحققت اﻷمم المتحدة من هجمات أقل بكثير على التعليم ،مقارنة بعام  ،2015حيث رصدت وقوع 5
هجمات فحسب .تحمل تنظيم الدولة اﻹسﻼمية مسؤولية جميع هذه الهجمات ،ومنها وقائع اختطاف وقتل أو إصابة  4معلمين وتهديد معلمة واحدة من قبل التنظيم 60.جمع
ً
التحالف العالمي معلومات عن  14واقعة قتل عمد ومحاولة قتل عمد من قبل التنظيم أو مجهولين في عام  ،2016فضﻼ عن وقائع اختطاف 61.من بين المذكور:
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•

ذكرت مصادر إعﻼمية محلية أن في يناير/كانون الثاني  2016أعدم تنظيم الدولة عدة معلمين وموظفين في الموصل جراء رفضهم تنفيذ مقرر التنظيم المدرسي ،وقد
ً
62
قالوا إنه متطرف أيديولوجيا ويحرض على العنف.

•

في  15يناير/كانون الثاني  2016بحسب اليونامي ومفوضية حقوق اﻹنسان ،أحرق تنظيم داعش  3معلمات حتى الموت ،شمالي الموصل ،بعد اتهامهن بتقديم
63
معلومات إلى قوات اﻷمن العراقية.
ً
أفاد اليونامي ومفوضية حقوق اﻹنسان بأن تنظيم الدولة اختطف  5معلمين في الموصل خﻼل اﻷسبوع اﻷول من يناير/كانون الثاني  2016وقتل معلما آخر بمدرسة
64
فلسطين في الموصل ﻷنه أو ﻷنها رفض/ت تلقين مقرر التنظيم المدرسي.

•

65

•

وفي  7وقائع على اﻷقل ،استهدف مجهولون عاملين بالتعليم في أنحاء العراق ،بالقتل واﻻختطاف ،بحسب فريق العمل القطري المعني بالرصد واﻹبﻼغ في العراق.

وظهرت  5تقارير على اﻷقل عن هجمات ضد معلمين وعاملين بالتعليم في :2017
ً
• في  16يناير/كانون الثاني ُ 2017عثر على مساعد مدير مدرسة ثانوية بالبصرة قتيﻼ بعد اختطافه من موقع مجهول في  14يناير/كانون الثاني ،بحسب تقارير إعﻼمية.
66
اتهمت نقابة المعلمين التي أبلغت بالواقعة “أعداء اﻹنسانية والتعليم” بالمسؤولية عن الهجوم لكن لم تذكر اسم جهة بعينها.

•

أفادت وزارة التعليم بقيام مجموعة جنود من الجيش العراقي في يناير/كانون الثاني  2017بمهاجمة معلمين وعاملين آخرين بالتعليم في مدرسة للفتيات باﻷنبار.

67

68

•

تلقت اﻷمم المتحدة معلومات بمقتل معلم في بغداد في  9أبريل/نيسان  2017بسبب قنبلة كانت مثبتة في سيارته.

•

أفادت هيومن رايتس ووتش باقتحام  6رجال ملثمين يرتدون الزي العسكري لبيت مدير مدرسة ثانوية في  30أكتوبر/تشرين اﻷول  2017في دقوق بمحافظة كركوك،
ً
ً
69
ثم قيامهم بقتله .كان المدير عضوا نشطا بحزب كردستان الديمقراطي ومصور لمنفذ إخباري تابع للحزب.

•

في  4نوفمبر/تشرين اﻷول  2017اختطف مجهولون حارس مدرسة وابنه بمحافظة دياﻻ ،بحسب مصادر إعﻼمية محلية .ولم ُيعرف ماذا حدث للمختطفين.

70

اﻻستخدام العسكري للمدارس والجامعات
استخدمت القوات العراقية وتنظيم “الدولة اﻹسﻼمية” وقوات البشمركة (القوات العسكرية الكردية) وفصائل مسلحة أخرى عشرات المؤسسات التعليمية .ولم يكن من الواضح
71
في كل الحاﻻت كيف تم استخدام هذه المؤسسات ،لكن في بعض الحاﻻت تم استعمالها كقواعد أو مراكز احتجاز ،أو لﻼحتماء من الهجمات ،من بين أغراض عسكرية أخرى.
ولعل من الحاﻻت اﻷجدر بالذكر هي استخدام تنظيم الدولة لجامعة الموصل كقاعدة له على امتداد أغلب الفترة التي يغطيها التقرير ،منذ يونيو/حزيران  2014وحتى يناير/كانون
الثاني  ،2017عندما استردت قوات اﻷمن العراقية السيطرة على المنطقة .وقد استخدم التنظيم بنايات الجامعة كورش لصناعة اﻷسلحة وكثكنات ومواقع لﻺعدام ،وأضر بمنشآت
الجامعة ودمر بعضها ،وحاول تغيير مقررات الدراسة الجامعية 72.وبحسب مؤتمر اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( ،)UN Habitatالجهة التي رصدت الدمار الﻼحق
ً
بالمنطقة ،تعرضت مباني جامعية كثيرة لﻸضرار جراء استعمال تنظيم الدولة اﻹسﻼمية لها 73.ويبدو أن استعمال المدارس والجامعات عسكريا قد تزايد على امتداد الفترة التي
يغطيها التقرير ،على النقيض من نسق استعمالها في الفترة  2013-2009التي غطاها تقرير “التعليم تحت الهجوم  ،”2014وخﻼلها لم يتم توثيق حاﻻت ﻻستخدام مدارس أو
ً
جامعات عسكريا.
وبينما لم يتم توثيق حاﻻت استعمال عسكري في  ،2013فقد استخدمت عدة أطراف بالنزاع مدارس في أغراض عسكرية في  ،2014ما أدى إلى هدم مدرسة واحدة على اﻷقل
من قبل قوات الطرف الخصم 74.بحسب اﻷمم المتحدة ،استخدم تنظيم “الدولة اﻹسﻼمية”  3مدارس في اﻷنبار ودياﻻ ،واستخدمت قوات اﻷمن العراقية مدرستين في محافظة
صﻼح الدين ،واستخدمت قوات البشمركة مدرسة في الموصل 75.وفي العديد من الحاﻻت التي وثقتها منظمات حقوقية واﻷمم المتحدة ،استخدم تنظيم الدولة المدارس
ٌ
كمراكز احتجاز ومواقع للتعذيب والقتل ،في سياق اضطهاد التنظيم لﻸقلية اﻹيزيدية .والحاﻻت المبلغ بها التي انطوت على استخدام تنظيم الدولة للمؤسسات التعليمية اشتملت
على ما يلي:
ً
• تم استعمال جامعة واحدة على اﻷقل بصورة مؤقتة في  .2014طبقا لتقارير إخبارية ،ففي يونيو/حزيران  2014داهم عناصر من تنظيم الدولة جامعة اﻷنبار واحتجزوا
76
في مسكن طﻼبي عشرات الطﻼب ،قبل أن يغادر المسلحون الجامعة بعد ساعات.

•

في  15أغسطس/آب  2014جمع مقاتلو تنظيم الدولة السكان اﻹيزيديين بقرية كوشو في مدرسة ثانوية ،وفصلوا الرجال والصبية عن النساء والفتيات 77.تم اصطحاب
ُ
78
جميع الذكور فوق  10سنوات إلى مكان منفصل وأطلقوا عليهم النار فقتلوهم .وقد قتل في تلك الواقعة ما ُيقدر بأربعمئة رجل وصبي.
ً
بحسب اﻷمم المتحدة ،ففي أغسطس/آب  2014اصطحب مقاتلو تنظيم الدولة اﻷطفال بين  8و 15عاما إلى عدة مواقع في العراق وخارجه ،بما ي ُشمل إلى مدرسة في
ً
تلعفر ومدرسة على مشارف الرقة في سوريا .ودامت أعمال تدريب اﻷطفال من  13يوما إلى  3أسابيع .وتعلم اﻷطفال إطﻼق الذخيرة الحية وأجبروا على مشاهدة
79
مقاطع فيديو لذبح ضحايا .وتعرض بعض من رفضوا المشاهدة للضرب المبرح.

•

في  11نوفمبر/تشرين الثاني  2014تم تدمير مدرسة التعليم الصناعي الثانوية في بايجي – وكان قد تم إخﻼؤها – بواسطة أجهزة متفجرة يدوية الصنع ،وقد زرعها
80
عناصر من تنظيم الدولة ،حسب التقارير ،وكانت قوات اﻷمن العراقية قبل ذلك تستخدمها كقاعدة عسكرية.

•
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ً
طبقا لﻸمم المتحدة ،فخﻼل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران  2015قامت كل من قوات تنظيم الدولة واﻷمن العراقي والبشمركة باستخدام  7مدارس في أغراض
عسكرية ،كمواقع للفحص بمدن مختلفة في العراق ( 4من قبل تنظيم الدولة ،و 2من قبل قوات اﻷمن العراقية ،ومدرسة واحدة من قبل البشمركة) 81.وقد تعرضت العديد من
المؤسسات التعليمية التي استخدمتها قوات مسلحة أو جماعات مسلحة إما لﻼستهداف من قبل الخصم أو تعرضت ﻷضرار أثناء القتال .على سبيل المثال:

•

في الموصل ،في  9يوليو/تموز  2015أدت غارات جوية من مصدر مجهول قالت اليونامي إنها كانت تستهدف ضرب مدرسة اﻷمين الثانوية – وكان يحتلها مقاتلو تنظيم
ً
82
الدولة حينئذ – بضرب سوق ،ما أودى بحياة  11مدنيا وإصابة  12آخرين.

• بناء على معلومات نقلتها “الفنار ميديا” فبعد سيطرة القوات العراقية على جامعة تكريت التي وقعت في يد تنظيم الدولة ،استخدم الجيش الحرم الجامعي كقاعدة له
ً
83
طيلة  5أشهر .وتضررت الجامعة كثيرا جراء القتال بين التنظيم والقوات العراقية أثناء احتﻼل اﻷخيرة لها.
ً
ً
وزادت كثيرا تقارير اﻻستخدام العسكري للمدارس في عام  ،2016حيث وثقت اﻷمم المتحدة  38حالة ،وأغلبها تورط فيها تنظيم الدولة .طبقا لﻸمم المتحدة تناقلت التقارير قيام
“تنظيم الدولة” باستخدام  34مدرسة كمواقع قتال وكمستودعات لﻸسلحة أو كمنشآت تدريبية في اﻷنبار وكركوك ونينوى ،في حين استخدمت القوات العراقية  3مدارس في
نينوى كمراكز لفحص النازحين ،واستخدمت قوات الحشد الشعبي مدرسة واحدة في نينوى 84.وعلى الجانب اﻵخر ،أفادت اﻷمم المتحدة ومنظمات حقوقية ومنافذ إعﻼمية
بوقوع  8حاﻻت على اﻷقل ﻻستخدام جماعات مسلحة لمدارس في احتجاز مدنيين وكقواعد وكمواقع استراتيجية 85.من اﻷمثلة:

•

في  5يونيو/حزيران  2016أثناء مصادمات بين عشيرتين ،تناقلت التقارير اقتحام مسلحين لخمس مدارس في البصرة ،واستخدامها كمواقع ﻹطﻼق النار .وتضررت عدة
86
مدارس في القتال ،بحسب اليونامي ومفوضية حقوق اﻹنسان.

•

أفادت اﻷمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بقيام تنظيم الدولة باستخدام مدرسة في تلعفر في بيع عدد غير معلوم من النساء اﻹيزيديات لمقاتلي التنظيم 87.لم
يحدد تقرير اﻷمم المتحدة الغرض من بيع النساء اﻹيزيديات ،لكن أثناء الفترة التي يغطيها التقرير نقلت منظمات حقوقية ومصادر إعﻼمية وجود نسق من قيام مقاتلي
ً
88
التنظيم بالتزوج قسرا من النساء اﻹيزيديات ،واستخدامهن كرقيق جنسي.

•
•

89

في ديسمبر/كانون اﻷول  2016قالت هيومن رايتس ووتش إن ميليشيا إيزيدية استخدمت مدرسة ثانوية للصبية في خناسور كثكنات لها.
ً
أفاد موقع الفنار ميديا بأن قوات عراقية استخدمت جامعة اﻷنبار في الرمادي كقاعدة عسكرية ،بدءا من  ،2015عندما استردت حرم الجامعة من تنظيم الدولة ،وهذا
حتى سبتمبر/أيلول  .2016سبق أن نهب تنظيم الدولة معامل الجامعة وأدى القتال بين القوات العراقية وتنظيم الدولة إلى دمار موسع لحق بكثير من البنايات ،بحسب
90
أستاذ جامعي أجرى مقابلة مع وسائل اﻹعﻼم.

وتحققت اﻷمم المتحدة من وقوع  22حالة استخدام عسكري في  2017.91وتعّرف التحالف الدولي من جانبه من خﻼل التقارير اﻹعﻼمية على  5حاﻻت استخدمت فيها الجماعات
المسلحة المدارس كمراكز احتجاز وتدريب أو كمقار لها .ولم يكن من الواضح إن كانت هي من هذه الحاﻻت متداخلة مع الحاﻻت التي تم التحقق منها عبر آلية الرصد واﻹبﻼغ
اﻷممية .وتشمل ما يلي:

•

بحسب اﻷمم المتحدة ،تم استعمال مدرسة ابتدائية شرقي الموصل كمقر لجماعة مسلحة مجهولة منذ بداية يناير/كانون الثاني  2017وحتى فبراير/شباط من العام
92
نفسه على اﻷقل.

•

أفادت هيومن رايتس ووتش بأنه وفي أواخر أبريل/نيسان  2017احتجزت قوات الحشد الشعبي  100رجل على اﻷقل بمبنى مدرسة ،وبمنزل ،قرب الموصل ،وقامت
93
باستجواب المحتجزين إزاء صﻼتهم بتنظيم الدولة وعذبتهم.

•

بحسب هيومن رايتس ووتش ،استخدم جنود من البشمركة مدرسة بقرية صﻼح المالح قرب تلعفر في محافظة نينوى كمركز احتجاز ،في أواخر أغسطس/آب .2017
قابلت هيومن رايتس ووتش سيدات وصفن كيف ضربت قوات البشمركة الصبية والرجال بعد فصلهم عن النساء والفتيات .وفي  28أغسطس/آب  ،2017قامت امرأة
أجنبية بتفجير قنبلة في المدرسة أثناء فحص حارسات البشمركة لها ،فقتلت وأصابت بعض الجنود وأدى الحادث إلى نزوح بعض اﻷفراد عن المدرسة ،ومنهم طفل
94
وامرأتين.
ً
في  17سبتمبر/أيلول  2017انفجرت قنبلة بمدرسة قرب تلعفر في نينوى ،طبقا لمصادر إعﻼمية .كانت المدرسة مستخدمة من قبل الحشد القبلي كمركز تدريب ،وهي
95
قوات شبه عسكرية موالية للحكومة.

•

قابلت هيومن رايتس ووتش نساء أفدن باحتجاز القوات العراقية لهن في مدرسة بالحويجة بمحافظة كركوك ،في  22سبتمبر/أيلول  .2017حدث اﻻحتجاز في سياق
عملية القوات العراقية ﻻسترداد الحويجة من تنظيم الدولة ،وقالت النساء لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود قاموا باستجوابهن حول هوية بعض سكان القرية الذين
96
شكوا في انتماءهم إلى تنظيم الدولة.

•

تجنيد اﻷطفال في المدارس وفي الطرق المحيطة بها
ً
ظهرت تقارير عديدة صادرة عن اﻷمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اﻹعﻼم حول قيام جماعات مسلحة ،وتنظيم الدولة اﻹسﻼمية تحديدا ،بإجبار اﻷطفال
بالمدارس على مشاركتهم التدريبات أو اﻻنضمام إلى صفوفهم ،ومطالبة المعلمين بتشجيع الطﻼب على اﻻنضمام .وهناك تقارير إعﻼمية تشير إلى اختطاف تنظيم الدولة ﻷكثر
من  100طفل من أماكن دراستهم لتقديم تدريب عسكري لهم ،واستخدامهم في القتال 97.لم يتم ضم أعمال تجنيد اﻷطفال من المدارس إلى ملف العراق في تقرير “التعليم
تحت الهجوم  ،”2014ومن ثم فهو بند جديد ُيضاف إلى الفترة التي يغطيها هذا التقرير ،من  2013إلى .2017
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ومن تقارير تجنيد اﻷطفال من المدارس ما يلي:
ً
ً
ً
• في  10مارس/آذار  2014اختطف مسلحون مجهولون فتاة عمرها  8أعوام من أمام مدرستها في العطفية ببغداد .وفيما بعد تم العثور عليها مرتدية حزاما ناسفا مزيفا.
ً
وكان والد الفتاة مرشحا في انتخابات البرلمان التي انعقدت في 2010.98
99

•

في  2014ظهرت تقارير عن فرض تنظيم الدولة على الطﻼب أن يشاركوا في التدريب على القتال وأن ينضموا إلى التنظيم بعد إتمامهم التعليم المدرسي.

•

في  23مايو/أيار  2014أعلن تنظيم الدولة أن الطﻼب الذكور بالمدارس والجامعات في محافظة نينوى عليهم اﻻنضمام إلى التنظيم بعد اﻻنتهاء من اختباراتهم.
ً
في أبريل/نيسان  2015نقلت صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” أن تنظيم الدولة اختطف  120طفﻼ بالمدارس من قاعات الدرس ،في الموصل .وأفادت مصادر
إعﻼمية محلية بنقل التنظيم لﻸطفال في مركبات عسكرية وإبعادهم .وكان من المتوقع أن يتم تدريب اﻷطفال على القتال في صفوف التنظيم ،بينما تم اﻹفراج عن
101
أبناء العائﻼت الثرية مقابل فدية.
ً
طبقا لﻸمم المتحدة ففي  5يونيو/حزيران  2015طالب رجل الدين الشيعي البارز آية الله السيستاني جميع الطﻼب باستخدام عطﻼتهم الصيفية في التدرب على القتال
ضد تنظيم الدولة ،وهو ما أدى إلى تحويل عدة مدارس إلى معسكرات تدريب عقيدي وعسكري لﻸطفال في كل من بغداد ودياﻻ والبصرة وبعض محافظات الجنوب
102
اﻷخرى.

•

في  2016ذكرت هيومن رايتس ووتش وجود أنساق من تدريب اﻷطفال بمناطق العراق المختلفة الخاضعة للقوات الكردية حينئذ ،بما يشمل منطقة جبل سنجار.
103
وفي مناطق سنجار المختلفة بحسب الجماعة الحقوقية ،شجع المعلمون الطﻼب على اﻻنضمام إلى جماعات منتمية لحزب العمال الكردستاني.

•

•

100

وأفادت مؤسسة “كويليام وروميو داﻻير” بأنه وباﻹضافة إلى حوادث التجنيد اﻹجباري ،سعى تنظيم الدولة إلى تجنيد اﻷطفال عن طريق التلقين العقيدي في المناطق الخاضعة
لسيطرة التنظيم .واستعان التنظيم بالمدارس كمواقع للتلقين العقيدي وللتعليم على “الخﻼفة” ،بحسب المبادئ التي فرضها “ديوان التعليم” ،وهو نظير وزارة التعليم في النظام
الذي فرضه تنظيم الدولة اﻹسﻼمية .وكانت الفصول مختلطة لسنة التعليم اﻷولى ،ثم تم عمل فصل بين الجنسين في الفصول من سن  6إلى  15عامًا .وتم فرض قواعد للزي
المدرسي متفقة مع قوانين التنظيم ،وتشمل غطاء الرأس للفتيات من الفصل الدراسي اﻷول .ومنع المقرر الدراسي الجديد الرسم والموسيقى والوطنية والتاريخ والفلسفة
والدراسات اﻻجتماعية ،فيما ركز باﻷساس على الدراسات القرآنية وموضوعات محدودة أخرى مثل الجغرافيا ،مع استخدام الكتب المدرسية التي تسمي القارات فقط ،ﻻ الدول.
وكان التعليم البدني يعكس استخدام التعليم في تجنيد اﻷطفال ،حيث تمت تسمية حصص التربية الرياضية “التدريب الجهادي” ،وضّمت الحصص التدريب على تجميع
104
اﻷسلحة النارية وإطﻼق النار.

العنف الجنسي من قبل اﻷطراف المسلحة لدى المدارس وفي الطرق المحيطة بها
لم تظهر تقارير كثيرة عن حاﻻت فردية للعنف الجنسي في سياق التعليم ،في الفترة  .2017-2013لكن أفادت مبحوثة تمت مقابلتها أثناء دراسة تحليلية حول النوع اﻻجتماعي
والنزاع أجرتها منظمة أوكسفام ،أن في المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة ،كثر التحرش بالفتيات المراهقات 105.كما ظهرت عدة تقارير حول وقائع ﻻستخدام مدارس كمواقع
106
لﻼحتجاز وجرائم اﻻغتصاب وبيع النساء والفتيات فيما أسمته هيومن رايتس ووتش حاﻻت “اﻻغتصاب الممنهج” .على سبيل المثال:

•

أفادت العفو الدولية بأن في  15أغسطس/آب  ،2014جمع تنظيم الدولة سكان قرية كوشو اﻹيزيديين في مدرسة ثانوية ،وفصلوا النساء واﻷطفال عن الرجال .وهناك
عدة تقارير حول احتجاز تنظيم الدولة للنساء واﻷطفال من اﻹيزيديين بالمدارس في تلعفر والموصل وبعاج ،في أغسطس/آب  .2014وتعرض الكثيرون منهم
107
لﻼغتصاب والعنف الجنسي والزواج القسري إلى المقاتلين ،أو إلى اﻻسترقاق الجنسي.

•

بحسب اليونامي ومفوضية حقوق اﻹنسان ،فقد احتجز تنظيم الدولة مجموعة من النساء والفتيات بمدرسة مهجورة في تلعفر في الفترة بين  11سبتمبر/أيلول و10
108
ديسمبر/كانون اﻷول  ،2014وقام عناصر التنظيم باغتصابهن.

•

في أبريل/نيسان  2016أفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بأن تنظيم الدولة ما زال يحتجز نساء وفتيات كثيرات بالمدارس ،وينقلهن بين العراق وسوريا،
109
ويستغلن في اﻻسترقاق الجنسي ،مع تعرضهن لﻼغتصاب والبيع والشراء في أسواق الرقيق.

الهجمات على التعليم العالي
تضررت الجامعات جراء المتفجرات والغارات الجوية والحرائق ،وقام تنظيم الدولة ومسلحون مجهولون بقتل واختطاف طﻼب جامعيين وعاملين بالجامعات وأساتذة وباحثين،
في  70واقعة على اﻷقل .بموجب تقارير “الفنار ميديا”ُ ،دمرت العديد من بنايات عشر جامعات عراقية جراء قنابل وقذائف هاون تم إطﻼقها بين  2014و ،2017بما في ذلك
جامعات اﻷنبار والفلوجة والمعارف بمحافظة اﻷنبار ،وتكريت والسامراء في محافظة تكريت ،وجامعات نينوى والموصل والحمدانية والجامعة التقنية الشمالية في محافظة
ً
نينوى 110.وفي أغلب الحاﻻت كانت الهجمات إما من قبل مجهولين أو أفراد من تنظيم الدولة .وشهدت فترة التقرير ( )2017-2013أيضا زيادة في تقارير الهجمات على التعليم
العالي ،مقارنة بالفترة التي غطاها تقرير “التعليم تحت الهجوم .”2014
ففي عام  2013توصل التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات إلى  11هجمة على التعليم العالي بحسب التغطية اﻹعﻼمية 111.وتشمل عمليات استهداف بالقنابل وإطﻼق
رصاص واختطاف طﻼب وعاملين بالجامعات .ومن اﻷمثلة:
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112

في مارس/آذار  2013تناقلت التقارير قيام مجهولين بقتل  4عاملين بالجامعات في هجوم بالمتفجرات شمالي تكريت.
113

•

في يونيو/حزيران  2013تناقلت التقارير شن هجوم انتحاري على حرم جامعة تكريت ،ما أودى بحياة رجل شرطة.

•

في  21نوفمبر/تشرين الثاني  2013تم اختطاف طالبين تركمانيين وهما عائدان من الجامعة إلى البيت ،إثر تهديد من مجهولين ضد الطﻼب التركمان ،بسبب انتمائهم
114
العرقي.
ً
تناقلت التقارير قيام مسلحين مجهولين بإطﻼق النار على حافلة تقل طﻼبا شيعة من التركمان ،بجامعة تكريت ،في  17ديسمبر/كانون اﻷول  2013ما أدى إلى جرح
115
طالب بإصابات خطيرة.

•

وقد تضاعف عدد التقارير اﻹعﻼمية الخاصة بالهجمات على التعليم العالي في  ،2014مقارنة بالعام السابق عليه ،حيث وقعت  26هجمة على جامعات وطﻼب وعاملين بالجامعات.
ومن بين الهجمات المذكورة ،اشتملت  6على استخدام أجهزة متفجرة ُزرعت في سيارات ﻷساتذة وعاملين مستهدفين ،و 5حاﻻت ﻹطﻼق النار على أساتذة جامعيين وقتلهم.
وظل الجناة المسؤولين عن  11هجمة من المذكورة مجهولين .وضمت الهجمات اﻷخرى تفجيرات استهدفت مؤسسات تعليم عالي وأنواع هجمات أخرى 116.وذكر رئيس جامعة
117
الموصل أن تنظيم الدولة مسؤول عن مقتل  56مُحاضًرا على اﻷقل بين  2014وأواخر  ،2016وهو التوقيت الذي بدأت فيه قوات اﻷمن العراقية في عملياتها ﻻسترداد الموصل.
وليس من الواضح إن كان أي من هؤﻻء الُمحاضرين من الضحايا في الهجمات التي وثقها التحالف العالمي من جانبه .ومن أمثلة الهجمات على الطﻼب واﻷساتذة الجامعيين ما
يلي:
ً
118
• في يوليو/تموز  2014قتل مسلحون من تنظيم الدولة أستاذا بجامعة الموصل بعد حديثه العلني ضد العنف المستهدف لمسيحيي المدينة.
ً
119
• وفي الموصل أيضا ،في  21و 22نوفمبر/تشرين الثاني  ،2014قتل تنظيم الدولة  12طالبًا جامعًيا ،بحسب اﻷمم المتحدة.
وشهد عام  10 2015تقارير إعﻼمية على اﻷقل عن هجمات على التعليم العالي ،ومنها  6حاﻻت باستخدام أجهزة متفجرة ُزرعت بسيارات إداريين وأساتذة بالجامعات في بغداد،
وهجمات أخرى استهدفت مؤسسات التعليم العالي 120.وفي عدة حاﻻت ،استمر تنظيم الدولة في استهداف طﻼب وأساتذة الجامعات وفي تدمير حرم الجامعات .ومن اﻷمثلة:

•

في يناير/كانون الثاني  2015أحرق تنظيم الدولة مئات الكتب بالمكتبة المركزية في جامعة الموصل.

•

في  15مارس/آذار  2015فجّر تنظيم الدولة مختبرين من مختبرات جامعة الموصل.

121

122

وشهد عام  5 2016تقارير إعﻼمية على اﻷقل حول هجمات استهدفت التعليم العالي 123.ففي  4وقائع ،ذكرت التقارير استهداف عاملين بالتعليم العالي بمتفجرات ُزرعت
بسياراتهم .ولم تعلن أية جماعة المسؤولية عن تلك الهجمات .وفي الواقعة الخامسة ،ضربت غارة جوية إحدى الجامعات .ومن اﻷمثلة:
ُ
• قتل  4أساتذة جامعيين بكل من التواريخ والمواقع اﻵتية :في البلديات بمحافظة بغداد ،في  2مارس/آذار 2016؛ 124في اﻷميرية بمحافظة بغداد ،في  20يونيو/حزيران
2016؛ 125في الفلوجة بمحافظة اﻷنبار ،في  17أغسطس/آب 2016؛ 126وفي الوزيرية بمحافظة بغداد ،بتاريخ  3نوفمبر/تشرين الثاني 2016.127
ً
ً
• بحسب معلومات وردتنا من اﻷمم المتحدة ،فقد أصابت غارات جوية مجمعا سكنيا يتبع إحدى الجامعات خﻼل  ،2016فقتل عميد إحدى كليات الجامعة ومعه
128
زوجته.
ُ
وفي  2017ذكرت التقارير حالة واحدة على اﻷقل لهجوم على التعليم العالي ،وكانت في  19أغسطس/آب عندما انفجرت قنبلة ُزرعت بسيارة أستاذ جامعي غرب ّ
ي بغداد .قتل
129
اﻷستاذ الجامعي جراء اﻻنفجار.
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