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مقدمة
آلف  نــزل   ،2019 أول  تشــرين  أكتوبــر/  مطلــع  فــي 

العراقييــن إلــى الشــوارع فــي العاصمــة بغــداد ومحافظــات 

الصعبــة  القتصاديــة  األوضــاع  علــى  لالحتجــاج  أخــرى 

إلــى جانــب المطالبــة  وارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة، 

بالتصــدي للفســاد الــذي يعتقــد المحتجــون أّنــه منتشــر 

فــي جميــع مفاصــل الدولــة، واســتمرت الحتجاجــات عــدة 

أشــهر قبــل أن تتراجــع حّدتهــا بســبب تفشــي جائحــة كورونــا 

ــالد. فــي الب

واجهــت قــوات األمن العراقيــة المحتجين بالعنف المفرط 

ونشــرت القناصــة فــي محيــط أماكــن التظاهــر وســاحات 

العنيفــة ضــد  القمــع  واســتخدمت وســائل  العتصــام، 

المحتجيــن، بمــا فــي ذلــك الرصــاص الحــي، والحتجــاز، 

والتعذيــب، والضــرب واإلهانــة، مــا أّدى إلــى مقتــل نحــو 

730 عراقًيــا، وجــرح أكثــر مــن 25 ألًفــا آخريــن، إضافــة إلــى 

تعــّرض عشــرات المتظاهريــن لإلخفــاء القســري، خــالل 

ســتة أشــهر مــن الحتجاجــات.

وممــا كان لفًتــا خالل تلك األحداث، مشــاركة ميليشــيات 

نحــو  علــى  المتظاهريــن  قمــع  عمليــات  فــي  مســّلحة 

قوات األمن العراقية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد 26 أكتوبر/تشرين أول 2019 )مزبان هادي 	 أسوشيتد برس(
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واســع، إذ شــارك المئــات مــن المســلحين الذيــن ُيزعــم 

بانتمائهــم لبعــض القــوى والتيــارات السياســية العراقيــة 

فــي عمليــات قتــل المتظاهريــن وإخفائهــم فــي أماكــن 

غيــر رســمية، وتعريضهــم ألنــواع مختلفــة مــن  احتجــاز 

التعذيــب وســوء المعاملــة.

ورغــم تشــكيل رئيس الوزراء األســبق »عــادل عبد المهدي« 

ــي تعــّرض لهــا  ــق رســمية فــي النتهــاكات الت ــة تحقي لجن

المتظاهــرون، وتشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية أخــرى بعــد 

تولــي »مصطفــى الكاظمــي« رئاســة الحكومــة فــي مايــو/ 

ــار 2020، إّل أّن العدالــة مــا تــزال بعيــدة المنــال، إذ لــم  أّي

يخضــع أي مــن المســؤولين عــن عمليــات القمــع والقتــل 

للمســاءلة الجنائيــة، واكتفــت الســلطات بإعفــاء وعــزل 

عــدد مــن قــادة األمــن، وصــرف تعويضــات ماليــة ألهالــي 

القتلــى، وأخــرى للمصابيــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــات الختطــاف التــي تعــّرض لهــا 

عشــرات  إخفــاء  عــن  وأســفرت  ومتظاهــرون  ناشــطون 

منهــم قســًرا، فلــم تســفر التحقيقــات عــن كشــف مصيــر 

هــؤلء األشــخاص حتــى اليــوم، وبقيــت عائالتهــم دون 

إجابــات أو معلومــات حــول مصيــر أبنائهــا.

أجــرى فريــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

مقابــالت مــع مجموعــة مــن ضحايــا الحتجاجــات، إلــى 

جانــب عائــالت ضحايــا تعــّرض أبناؤهــم للقتــل أو اإلخفــاء 

القســري، ووثــق إفاداتهــم حول ســير التحقيق فــي الجرائم 

التــي وقعــت عليهــم. أبلــغ جميــع الذيــن أدلــوا بإفاداتهــم 

أّنهــم مــا يزالــون ينتظــرون تحقــق العدالــة، وأجمعــوا علــى 

عــدم فعاليــة التحقيقــات الرســمية فــي ظــل غيــاب آليــات 

تواصــل منتظمــة بينهــم وبيــن جهــات التحقيــق.

في هذا التقرير الموجز، يســعى المرصد األورومتوســطي 

عــن  المســاءلة  غيــاب  أوجــه  لبيــان  اإلنســان  لحقــوق 

خــالل  المتظاهــرون  لهــا  تعــرض  التــي  النتهــاكات 

احتجاجــات تشــرين أول/ أكتوبــر 2019 فــي العــراق، إلــى 

ــة  جانــب اســتعراض نتائــج عمــل لجــان التحقيــق الحكومي

واألســباب المحتملــة لفشــلهما، ويقــّدم توصيــات عمليــة 

قــد تســهم فــي إنصــاف الضحايــا ومنــع إفــالت الجنــاة مــن 

العقــاب.

أوًل:
لجان التحقيق الحكومية

علــى مــدار ثالثــة أعوام، تشــّكلت عدد من اللجــان للتحقيق 

فــي قتــل وقمــع المتظاهريــن خــالل احتجاجــات أكتوبــر/ 

حكوميتــان؛  لجنتــان  أبرزهــا  وكان   ،2019 أول  تشــرين 

األحــداث  إبــان  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  األولــى شــّكلها 

»عــادل عبــد المهــدي«، والثانيــة شــّكلها رئيــس الــوزراء 

»مصطفــى الكاظمــي« عقــب توليــه رئاســة الحكومــة فــي 

مايــو/ أيــار 2020. 
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▪لجنة التحقيق الحكومية األولى	 
مــع تصاعــد عمليــات قتــل وقمــع المتظاهريــن، أعلــن 

رئيــس الــوزراء آنــذاك »عــادل عبد المهدي« فــي 12 أكتوبر/

تشــرين أول 2019 تشــكيل لجنــة وزاريــة عليــا للتحقيــق في 

ــد  ــور الدليمــي«. وبع ــط »ن ــر التخطي ــداث برئاســة وزي األح

ــات  ــج والتوصي ــًرا بالنتائ ــة تقري ــام، نشــرت اللجن عشــرة أي

التــي توصلــت إليهــا، ومــن أبرزهــا: 

	 التأكيــد علــى مقتــل 149 مدنًيــا، وثمانيــة عســكريين، 

خــالل ســتة أيــام مــن التظاهــرات التي بــدأت أوائــل أكتوبر/

تشرين أول 2019.

	 التوصيــة بإعفــاء كل مــن قائــد عمليــات بغــداد وقائــد 

شــرطة بغــداد وقائــد عمليــات الرافديــن وقائــد شــرطة ذي 

قــار وقــادة شــرطة ميســان وواســط والديوانيــة والنجــف 

مــن مناصبهــم علــى خلفيــة أعمــال العنــف التــي جــرت 

خــالل شــهر أكتوبر/تشــرين أول 2019.

	 الكشــف عــن أدلــة علــى اســتهداف قناصــة المحتجيــن 

بالرصــاص الحــي مــن أحــد المبانــي وســط بغــداد. 

	 اإلشــارة إلــى أن التقاريــر الطبيــة أظهــرت أّن 70% 

مــن إصابــات المتظاهريــن كانــت بالــرأس والصــدر.

أوامــر  لــم تصــدر  العليــا  الجهــات  أّن  علــى  التأكيــد   	

المتظاهريــن. علــى  الرصــاص  بإطــالق  رســمية 

عبــد  آنــذاك »عــادل  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  إحالــة   	

القضــاء. إلــى  بالكامــل  التحقيــق  نتائــج  المهــدي« 

واجــه تقريــر اللجنــة انتقــادات حــادة مــن الضحايــا وعائــالت 

القتلــى إلــى جانــب المنظمــات الحقوقيــة، إذ ســعى علــى 

السياســية واألمنيــة مــن  القيــادة  تبرئــة  إلــى  يبــدو  مــا 

الجهــات  علــى  والتســتر  المتظاهريــن،  قتــل  مســؤولية 

الفعليــة التــي أعطــت األوامــر بتنفيــذ عمليــات القمــع، إلى 

جانــب عــدم الوضــوح فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن 

ــا أمــام إمكانيــة إفــالت  النتهــاكات، وتــرك البــاب مفتوًح

الجنــاة مــن العقــاب.

ورغــم إعــالن رئيــس الــوزراء آنــذاك »عــادل عبــد المهــدي« 

إحالــة نتائــج التحقيــق إلــى القضــاء، نفــى مجلــس القضــاء 

ــا  ــي 4 أكتوبر/تشــرين أول 2020 تســّلمه »ملًف ــى ف األعل

طالــت  التــي  والخطــف  القتــل  جرائــم  مرتكبــي  يخــص 

»ملــف  فقــط  تســلم  إّنــه  وقــال  تشــرين«،  متظاهــري 

 ،)...( محدديــن  متهميــن  فيــه  ليــس  إداري  تحقيــق 

كانــت  أيــة جهــة ســواء  الملــف تقصيــر  ولــم يتضمــن 

مؤسســاتية أو شــخصية«. وبذلــك يمكــن القــول إّن لجنــة 

التحقيــق األولــى فشــلت فــي ترتيــب أي مســاءلة جنائيــة 

علــى المتورطيــن فــي النتهــاكات ضــد المتظاهريــن.

لجنة تقصي الحقائق 	 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن   ،2020 مايو/أّيــار   9 فــي 

عليــا  قانونيــة  لجنــة  تشــكيل  الكاظمــي«  »مصطفــى 

لتقصــي الحقائــق فــي كل األحــداث التــي حصلــت منــذ 

األول مــن تشــرين األول عــام 2019 وحتــى تاريــخ تشــكيل 

اللجنــة.

فــي 4 يونيو/حزيــران 2020، قــال الكاظمــي خــالل لقــاء مع 

أســر قتلــى التظاهــرات إّنــه »وّجــه الجهــات المعنيــة بفتــح 

https://www.pmo.iq/press2020/9-5-2020011.htm
https://www.pmo.iq/press2020/4-6-202001.htm
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تحقيقــات جنائيــة تفصيليــة حــول عمليــات الغتيــال، وأنــه 

يتابــع شــخصيًا هــذه التحقيقــات، واعــدًا عوائــل الضحايا أن 

دمــاء أبنائهــم لــن تذهــب ســدى، وأن القانــون ســيقتص 

مــن كّل متــورط بــدم العراقييــن«. 

فــي 30 أغســطس/أب 2020، أعلــن »الكاظمــي« إنهــاء 

الحكومــة »بالتقّصــي عــن  التــزام  المرحلــة األولــى مــن 

الشــهداء  أعــداد  بجــرد  تشــرين،  أحــداث  حــول  الحقائــق 

والبــدء بتســليمهم اســتحقاقاتهم القانونيــة، وجــرد أعــداد 

اســتحقاقاتهم«. وإنهــاء  الجرحــى 

وفي 18 أكتوبر/تشرين أول 2020 عقدت اللجنة اجتماعها 

األول، وضّمــت خمســة مــن القضــاة المتقاعديــن وعــدًدا 

مــن المحققيــن والخبــراء، وقــال »الكاظمــي« حينهــا إّن » 

تشــكيل هــذا الفريــق ل يهــدف الــى الثــأر أو النتقــام بقــدر 

مــا يمثــل موقفــًا مســؤوًل مــن الدولــة أمــام دماء شــعبها، 

وإن مــن تــورط بــدم العراقييــن لبــد أن يمثــل للعدالــة، ول 

كبيــر أمــام القانــون«.

لجنــة  باســم  المتحــدث  قــال   ،2021 28 مايو/أيــار  فــي 

تقصــي الحقائــق »محمــد الجنابــي« إّن مستشــار لجنــة 

تقصــى الحقائــق أّكــد أّن »الكشــف عــن الجنــاة مســألة 

وقــت«، لفتــًا إلــى أّن »الســبب هــو أن العمليــة قضائيــة 

وقانونيــة وتحتــاج الــى كشــف األوراق واألدلــة الجنائيــة 

وكشــف الدللــة والطــالع علــى ســجالت الطــب العدلــي 

إلــى  إضافــة  الضحايــا  وذوي  الشــهود  الــى  والســتماع 

اســتدعاء المتهميــن، لضمــان صــدور قــرار قضائــي صحيــح 

يحــال الــى المحاكــم المختصــة دون وجــود أي ثغرة قانونية 

عمــل  مجريــات  وحــول  جزافــا«.  أحــد  اتهــام  أو  خطــأ  أو 

ــا ومنتســًبا  ــي« اســتدعاء 112 ضابًط ــد »الجّناب ــة، أّك اللجن

للتحقيــق فــي األحــداث مــن بينهــم 22 ضابًطــا مــن رتبــة 

نقيــب إلــى لــواء، ونحــو 90 منتســًبا مــن وزارتــي الداخليــة 

والدفــاع، وبّيــن أّن »قســًما مــن الضبــاط والمنتســبين 

ــن  ــر مــن المتضرري ــل والقســم اآلخ ــا قت متهمــون بقضاي

مــن  أكثــر  اســتدعت  »اللجنــة  أن  وأضــاف  والضحايــا«. 

وتــم  المختصــة،  المحاكــم  مــن  وثيقــة قضائيــة   7000

الطــالع عليهــا مــن قبــل أعضــاء لجنــة تقصــي الحقائــق. 

وقــال إّن »اللجنــة اســتدعت أيًضــا عوائــل الشــهداء مــن 

بإحالتهــم  وقامــت  شــهاداتهم  وســّجلت  المحافظــات، 

الــى المؤسســات الرســمية كمؤسســة الشــهداء وضحايــا 

الرهــاب لتعويضهــم وشــمولهم ضمــن القوانين الســارية 

ــة«. فــي الدول

حتــى  نتائــج عملهــا  عــن  اللجنــة  تعلــن  لــم  ذلــك،  رغــم 

تاريــخ هــذا التقريــر، ولــم يمثــل أمــام المحاكــم أي مــن 

المتورطيــن فــي عمليــات قتــل وقمــع المتظاهرين. وحول 

أســباب ذلــك، قــال وزيــر الداخليــة فــي حكومــة الكاظمــي 

»عثمــان الغانمــي« فــي ينايــر/ كانون ثان 2021، إّن ســبب 

عــدم التوصــل إلــى نتائــج يعــود إلــى أّن بعــض جرائــم 

ــن فــي العاصمــة بغــداد »وقعــت نتيجــة  ــل المتظاهري قت

ــة  ــرات المراقب ــة«، وأّن »كامي ــات شــخصية قطعي لتصرف

لــم تســاهم فــي كشــف جرائــم قتــل المتظاهريــن ألنهــا 

كانــت تعانــي مــن خلــل تــم إصالحــه أخيــًرا«، ووصــف 

ــه »أمــر معقــد«. ــق أّن ــى الحقائ الوصــول إل

https://youtu.be/y-As81M3uZw
https://www.pmo.iq/press2020/18-10-202003.htm
https://www.ina.iq/126779--112-.html
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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أكتوبر 2019 في العــــــراق

لجنــة تقصــي الحقائــق بشــأن وجــود 	 
ســجون ســرية

ُشــّكلت اللجنــة بموجــب أمــر ديوانــي بتاريــخ 14 مايــو/

العراقــي »مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  2020 أصــدره  أيــار 

الكاظمــي« لتقصــي الحقائــق عــن وجــود ســجون حكوميــة 

صالحيــات  وُمنحــت  متظاهــرون،  فيهــا  يحتجــز  ســرية 

واســعة بإرســال فــرق تفتيشــية يســمح لهــا بالدخــول إلــى 

أي مؤسســة أمنيــة أو مبنــى يشــتبه بوجــود ســجن ســري 

نتائــج  أو  أي تفاصيــل  تعلــن  لــم  اللجنــة  ولّكــن  داخلــه، 

أعمالهــا.  بخصــوص 

ثانًيا:
أوضاع الضحايا

القتلى	 
منذ بداية احتجاجات أكتوبر/تشرين أول 2019، استخدمت 

قــوى األمــن والميليشــيات المســلحة القــوة المفرطــة 

فــي التعامــل مــع المتظاهريــن، بمــا فــي ذلــك الرشاشــات 

واألســلحة اآلليــة، مــا أّدى إلــى ســقوط عــدد كبيــر مــن 

القتلــى، بلــغ نحــو 730 عراقًيــا خــالل نحــو 6 أشــهر. وحتــى 

ــة  ــم تتحقــق المســاءلة الجنائي ــر، ل ــخ نشــر هــذا التقري تاري

األوامــر  أصــدر  مــن  ُيحاســب  ولــم  الجرائــم،  هــذه  عــن 

ــض  بتنفيذهــا أو مــن نّفذهــا، واكتفــت الســلطات بتعوي

أهالــي القتلــى مادًيــا مــن خــالل راتــب شــهري يبلــغ مليــون 

ــي 817 دولر أمريكــي(. ــار عراقــي )حوال ــي ألــف دين ومئت

المرصــد  فريــق  جمعهــا  التــي  اإلفــادات  وفــق 

أهالــي  ســيما  	ول  الضحايــا  يواجــه  األورومتوســطي، 

القتلــى	 مماطلــة قــد تبــدو ممنهجــة لــدى التقــدم بدعاوى 

تتوقــف  األحيــان  بعــض  وفــي  أبنائهــم،  مقتــل  حــول 

إجــراءات التحقيــق بســبب رفــض القــوى األمنيــة التعــاون 

المختصــة. القضائيــة  الجهــات  مــع 

 أبلغــت عائلــة الشــاب »أميــر ســعد جابــر« 

الــذي ُقتــل فــي 4 أكتوبر/تشــرين أول 2019 

الديوانيــة  محافظــة  مجلــس  مبنــى  قــرب 

فريــق المرصــد األورومتوســطي: »تقدمنــا 

تحقيــق  فتــح  إثرهــا  علــى  وتــم  بشــكوى 

الملــف  وتحــول  أميــر،  قتــل  قضيــة  فــي 

مــن محافظــة الديوانيــة إلــى بغــداد، وكان 

المفــرزة  القضيــة  فــي  الرئيــس  المتهــم 

كانــت  التــي  الذهبيــة  للفرقــة  التابعــة 

ــى المحافظــة. خاطبــت  متواجــدة فــوق مبن

المحكمــة الفرقــة الذهبيــة وطلبــت أســماء 

المفــرزة التــي كانــت متواجــدة هنــاك فــي 

عــن  امتنعــت  الفرقــة  لكــن  اليــوم،  ذلــك 

التعــاون، وقالــت: »نحــن قــوة قتاليــة تابعــة 
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الــوزراء ول نســتطيع ان نعطيكــم  لرئاســة 

األســماء«. ولغايــة اآلن لــم يتــم محاســبة 

الجريمــة.« ارتــكاب هــذه  فــي  المتورطيــن 

ــى  ــي القتل ــم يحصــل عــدد مــن أهال ــك، ل ــى ذل عــالوة عل

علــى التعويــض الُمعلــن مــن الحكومــة العراقيــة ســوى 

بعــد عاميــن مــن مقتــل أبنائهــم. وفــي بعــض األحيــان، 

ــب التعويــض  ــى نصــف رات ــي ســوى عل ل يحصــل األهال

المقــرر.

فــي إفــادة لفريــق المرصــد األورومتوســطي، قالــت عائلــة 

الشــاب »أميــر الكنانــي« الــذي ُقتــل 25 أكتوبر/تشــرين 

أول 2019 خــالل مشــاركته فــي الحتجاجــات: »لــم يتــم 

ــم نحصــل  ــر بشــكل رســمي، ول ــل أمي ــق فــي مقت التحقي

مــن  ســنتين  بعــد  المقــرر  الراتــب  نصــف  علــى  ســوى 

مقتلــه«.

▪المصابون	 
األمــن  قــوات  اعتــداءات  جــراء  المصابيــن  عــدد  بلــغ 

أكتوبــر/ احتجاجــات  علــى  المســلحة  والميليشــيات 

تشــرين أول 2019 أكثــر مــن 25 ألــف متظاهــر، أصيــب 

بعضهــم بجــراح بالغــة أّدت إلــى عجــز شــبه كامــل فــي 

أجســادهم. وعلــى نحــو مماثــل للقتلــى مــن الضحايــا، 

لــم ُيحاســب المتورطــون فــي تلــك العتــداءات، واكتفــت 

الســلطات بالتكفــل بنقــل عــدد مــن الحــالت للعــالج خــارج 

المحافظــات التــي تســكن فيهــا، وخــارج العــراق فــي بعض 

الحــالت، وأعلنــت عــن صــرف رواتــب شــهرية للمصابيــن 

وفــق نســبة العجــز.

الــوزراء  رئيــس  التقــى   ،2021 ســبتمبر/أيلول   8 فــي 

احتجاجــات  جرحــى  مــن  مجموعــة  الكاظمــي  مصطفــى 

»متابعــة  بـــ  لهــم  وتعّهــد   ،2019 أول  أكتوبر/تشــرين 

الحكومــة  إّن  لهــم:  قــال  لكّنــه  اإلنســانية«،  قضاياهــم 

حاولــت أن تبحــث » عــن حقوقكــم كاملــة غيــر منقوصــة، 

ضحايــا  لتعويــض  الــوزراء  مجلــس  فــي  قــراًرا  وأصدرنــا 

أن  لــه  يؤســف  وممــا  الجرحــى،  ومعالجــة  التظاهــرات 

رفــض«. البرلمــان 

أبلــغ بعــض المصابيــن فــي احتجاجــات أكتوبر/تشــرين أول 

فريــق المرصــد األورومتوســطي عــن عــدم تلقيهــم كامــل 

الراتــب الشــهري التعويضــي الــذي أعلنــت الحكومــة عــن 

صرفــه للمصابيــن، رغــم تعّطلهــم بشــكل شــبه كامــل عــن 

الحركــة بســبب اإلصابــة.

 21( الحســين«  الشــاب »كميــل عبــد  أخبــر 

الحتجاجــات،  مصابــي  أحــد  وهــو  عاًمــا(، 

األورومتوســطي: المرصــد  فريــق 

»ُأصبــت بطلــق نــاري أثنــاء وجــودي بســاحة 

5 فبرايــر/ شــباط  بتاريــخ  النجــف  اعتصــام 

2020. تســّببت الرصاصــة بإصابتــي بشــلل 

رباعــي منعنــي مــن ممارســة حياتــي بشــكل 

طبيعــي. وعلــى الرغــم مــن تقديمــي شــكوى 



9

الجناة لن ُيحاسبوا أنفسهم
العدالة ما تزال بعيدة المنال لضحايا احتجاجات

أكتوبر 2019 في العــــــراق

الجهــات  مــن  ُتتابــع  لــم  أّنهــا  إل  رســمية، 

تعويضــات،  علــى  أحصــل  لــم  المختصــة. 

ولــم ُيحاســب حتــى اآلن أي من المســؤولين 

ــي بالشــلل. عــن إصابت

وفــي بعــض الحــالت، ُحــرم المصابــون مــن الحصــول 

علــى الراتــب التعويضــي بســبب عــدم تمّكنهــم مــن تقديم 

طلــب التعويــض لعــدم امتالكهــم الرســوم الالزمــة لذلك.

أبلــغ الشــاب »ضرغــام حيــدر مهــدي« )27 

األورومتوســطي:  المرصــد  فريــق  عاًمــا( 

»تعرضــت إلــى إصابــة بقنبلــة غــاز مســيل 

أول  تشــرين  أكتوبــر/   25 بتاريــخ  للدمــوع 

بالعاصمــة  الجمهوريــة  عنــد جســر   ،2019

إلــى إصابتــي بكســر فــي  أّدى  بغــداد، مــا 

الســاق األيمــن. أّكــد التقريــر الطبــي حــدوث 

أســتطع  لــم  لكّنــي  العظــام،  فــي  تهشــم 

إكمــال المعاملــة الخاصــة بطلــب التعويــض 

نظــًرا لرتفــاع رســومها بالنســبة إلمكاناتــي 

تعويــض  أي  علــى  أحصــل  ولــم  الماديــة، 

حتــى اليــوم. تقدمــت بشــكوى رســمية حــول 

األمــر ولكّنــي لــم أتلــق أي رد«.

المختفون قسًرا	 
ــرز وأخطــر أنمــاط  ــد أب ــاء القســري أح ــت جريمــة اإلخف مّثل

النتهــاكات التــي رافقــت احتجاجــات أكتوبر/تشــرين أول 

2019، إذ ُيقّدر عدد المختفين قسًرا على خلفية نشاطهم 

فــي الحتجاجــات بالعشــرات. وعلــى الرغــم مــن الوعــود 

قضاياهــم،  متابعــة  علــى  بالعمــل  العديــدة  الحكوميــة 

وتوفــر معلومــات –فــي بعــض الحــالت	 لــدى أهالــي 

المختفيــن عــن هويــة الجنــاة، إّل أّن الســلطات فشــلت 

حتــى اآلن فــي الكشــف عــن مصيــر هــؤلء األشــخاص.

قســرًيا  المختفــي  الناشــط  عائلــة  قالــت 

لفريــق  إفادتهــا  فــي  العراقــي«  »ســجاد 

ســّجاد  »كان  األورومتوســطي:  المرصــد 

عبــر  الفســاد  قضايــا  كشــف  فــي  ينشــط 

حســاباته على وســائل التواصــل الجتماعي، 

أكتوبــر/  احتجاجــات  فــي  بفاعليــة  وشــارك 

تشــرين أول. وفــي يــوم 19 ســبتمبر/ أيلــول 

إحــدى  مــن  لالختطــاف  تعــّرض   2020

ــات  ــا الجه ــا، وأبلغن ــة لدين ــات المعروف الجه

األمنيــة بهويــة الخاطفيــن المحتمليــن لكّنهــا 

لــم تتعــاون معنــا. مــّر علــى اختطــاف ســّجاد 

أكثــر مــن عاميــن ول نعــرف أي معلومــات 

عــن مصيــره«. 
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لــدى  بشــكاوى  »تقّدمنــا  وأضافــت، 

وزودناهــم  عــدة،  وقضائيــة  أمنيــة  دوائــر 

الخاصــة  الشــخصية  بالمعلومــات 

صورهــم،  وحتــى  المحتمليــن  بالخاطفيــن 

ولكــن تــم إهمــال وتجاهــل تلــك الشــكاوى، 

ولــم نلمــس أّي بــوادر لمحاســبة الخاطفيــن 

ســجاد«. مصيــر  عــن  والكشــف 

األمنيــة  الجهــات  تتعــاون  لــم  الحــالت،  بعــض  وفــي 

ســلوًكا  ومارســت  القتلــى،  أهالــي  مــع  والقضائيــة 

	يبــدو منّســًقا	 لتجاهــل الشــكاوى التــي قّدموهــا، فــي 

محاولــة علــى مــا يبــدو للمماطلــة فــي اإلجــراءات الخاصــة 

بالشــكاوى، مــن أجــل تعقيــد محاســبة المتورطيــن فــي 

عمليــات القتــل، ومنحهــم الفرصــة لإلفــالت مــن العقــاب.

المختفــي  الناشــط  عائلــة  أبلغــت 

المرصــد  فريــق  جاســب«  »علــى  قســرًيا 

قــرب  علــي  »اختطــف  األورومتوســطي: 

مقــر هيئــة الحشــد الشــعبي بمركــز مدنيــة 

العمــارة فــي 9 أكتوبــر/ تشــرين أول 2019 

مركبتيــن  يســتقلون  مســلحين  يــد  علــى 

فــي  واضــح  بشــكل  تفاصيلهمــا  ظهــرت 

تســجيل كاميــرات المراقبــة الخاصــة ببعــض 

قمنــا  المــكان.  فــي  التجاريــة  المحــالت 

محكمــة  لــدى  قضائيــة  دعــوى  بتســجيل 

العمــارة ضــد إحــدى المليشــيات التــي نجــزم 

لكــّن  الختطــاف،  عمليــة  وراء  بوقوفهــا 

تصــدر  ولــم  معنــا  تتعــاون  لــم  المحكمــة 

مذكــرة اعتقــال ضــد المتهميــن، ولــم تجــر 

كذلــك قــوات األمــن تحقيًقــا جدًيــا لمعرفــة 

علــي«. مصيــر 

وأضافــت العائلــة أّنــه »نتيجــة النشــاطات 

والفعاليــات التــي كان ينظمهــا والــد علــي 

	الــذي ُقتــل لحًقــا بســبب هــذه النشــاطات	 

نقلــت المحكمــة ملــف الدعوى إلــى محكمة 

المحكمــة  ولكــن  بغــداد،  فــي  الرصافــة 

أكثــر  كانتــا  بغــداد  فــي  األمنيــة  والقــوات 

العمــارة؛  فــي  الجهــات  تلــك  مــن  تخــاذًل 

معلومــات  تقديــم  مــن  الرغــم  فعلــى 

تتضمــن أســماء الجنــاة المحتمليــن، منعــت 

الجهــات األمنيــة والــد الضحيــة مــن مقابلــة 

مــن  يطردونــه  وكانــوا  التحقيــق  قاضــي 

ــه مــن الستفســار عــن  المحكمــة، ويمنعون

التحقيــق«. مســتجدات  آخــر 

الــوزراء  برئيــس  »التقينــا  العائلــة:  وقالــت 

يحضــر  بــأن  ووعدنــا  الكاظمــي  مصطفــى 

ــم  ــي« بنفســه، ولكــّن هــذا الوعــد ل ــا »عل لن

أي  ننتظــر  نــزال  ومــا  اآلن،  حتــى  يتحقــق 

مصيــره«. عــن  معلومــات 
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ثالًثا:
فشل لجان التحقيق

مــن خــالل مراجعــة ومتابعــة عمــل لجــان التحقيــق فــي 

احتجاجــات  رافقــت  التــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

مجــاًل  يــدع  ل  بمــا  يتبّيــن   ،2019 أول  أكتوبر/تشــرين 

للشــك أّنهــا لــم تحقــق األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا، 

وفــي مقدمتهــا إنصــاف الضحايــا. وقــد يعــود ذلــك لعــدة 

أســباب، أبرزهــا:

ــة التحقيــق األولــى التــي شــّكلها رئيــس . 1 افتقــرت لجن

الــوزراء األســبق »عــادل عبــد المهــدي« إلــى صفــة 

تتمتــع  أن  ُيتوقــع  يكــن  لــم  وبالتالــي  الحياديــة، 

فــي  ضّمــت  إذ  عملهــا،  فــي  ونزاهــة  باســتقاللية 

ــارات متهمــة  ــى تي عضويتهــا أشــخاًصا محســوبين عل

ــن،  ــل وقمــع المتظاهري ــات قت بالمشــاركة فــي عملي

مــا أضعــف بشــكل كبيــر مــن مصداقيــة النتائــج التــي 

إليهــا. توصلــت 

النفــوذ الكبيــر للتيــارات الُتــي ُيتهــم أفرادها بالمشــاركة . 2

فــي قتــل المتظاهريــن فــي مختلــف مفاصــل الدولــة 

	ول ســيما األمــن والقضــاء	 عرقــل ســير التحقيقــات 

وشــّكل عقبــة كبيــرة أمــام وصــول الضحايــا إلــى ســبل 

النتصــاف الفعالــة، كمــا منــع الجهــات المختصــة مــن 

ــل، وشــّكل  ــق فــي بعــض حــالت القت ــر التحقي تطوي

غطــاء للجنــاة لإلفــالت مــن العقــاب.

بيــن . 3 الخالفــات  وتصاعــد  السياســية  العمليــة  تــأّزم 

عــدم  مــن  حالــة  خلــق  العراقيــة  واألحــزاب  القــوى 

إلــى إضعــاف لجنــة  أّدى  الســتقرار السياســي، مــا 

الــوزراء  رئيــس  شــكلها  التــي  الحقائــق  تقّصــي 

والدعــم  الزخــم  وأفقدهــا  الكاظمــي«،  »مصطفــى 

الالزميــن للتحــرك بفاعليــة فــي التحقيقــات، وحــّد مــن 

قدرتهــا علــى التعــاون والتنســيق مــع بعــض الجهــات 

المعنيــة.

عــدم تولــي الجهــات القضائية التحقيق بشــكل مباشــر . 4

فــي  للمماطلــة  التحقيــق  لجــان  أمــام  البــاب  فتــح 

معالجــة القضايــا، إذ كان ينبغــي مــن األســاس اللجــوء 

ــة الالزمــة  ــم المختصــة، وتزويدهــا باألدل ــى المحاك إل

التحقيــق،  عــن4  الجنائيــة  المســاءلة  عمليــة  لبــدء 

وضعــف التواصــل والتنســيق بينهــا وبيــن المعنييــن 

ســواء مــن أهالــي الضحايــا أو عمــوم العراقييــن، إذ 

تبّيــن مــن خــالل إفــادات أهالــي الضحايــا عــدم وجــود 

آليــة موحــدة اتبعتهــا لجــان التحقيــق للتعــاون معهــم 

ومتابعــة قضاياهــم. وإلــى جانــب ذلــك، لــم تصــدر 

اللجــان بيانــات دوريــة للجمهــور حــول ســير التحقيقــات 

ونتائجهــا. 
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رابًعا:
خلفية قانونية

يضمــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان حــق األفــراد 

ــا كانــت خلفياتهــم أو  والجماعــات فــي التظاهــر الســلمي أيًّ

انتماءاتهــم. ورغــم أن معاهــدات حقــوق اإلنســان ل تشــير 

بشــكل مباشــر إلــى الحــق فــي التظاهــر، إل أن المشــاركة 

فــي التظاهــرات تشــمل عــدًدا مــن الحقــوق التــي تشــير 

إليهــا معاهــدات حقــوق اإلنســان بشــكل واضــح، بمــا 

فــي ذلــك الحــق فــي التجمــع الســلمي، والحــق فــي حريــة 

التعبيــر عــن الــرأي.

أكتوبــر/ تظاهــرات  خــالل  العراقيــة  الســلطات  فشــلت 

فــي  المتظاهريــن  حــق  احتــرام  فــي   2019 أول  تشــرين 

فشــلت  كمــا  الــرأي،  عــن  والتعبيــر  الســلمي  التجمــع 

بالمتثــال للقواعــد والمعاييــر الدوليــة بشــأن اســتخدام 

القــوة، ول ســيما مبــادئ الشــرعية والضــرورة والتناســب. 

يضمــن الدســتور المحّلــي واللتزامــات الدوليــة للعــراق 

حــق األفــراد فــي التعبيــر عــن الــرأي بحريــة دون مضايقــة 

كمــا  الحــق.  هــذا  بحمايــة  الســلطات  وُيلــزم  تقييــد،  أو 

أّن اللتزامــات المحليــة والدوليــة ذات العالقــة للعــراق 

تحّتــم علــى الســلطات محاســبة جميــع المتورطيــن فــي 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان جنائًيــا، وضمــان عــدم إفالتهــم 

الدوليــة  النصــوص والقواعــد  أبــرز  العقــاب. ومــن  مــن 

والمحليــة فــي هــذا اإلطــار:

المساءلة والمحاسبة	 
ــي الخــاص بالحقــوق  نّصــت المــادة )2( مــن العهــد الدول

ــراق  ــه الع ــذي صــادق علي ــة والسياســية )1966( ال المدني

بمحاســبة  الدولــة  تقــوم  أن  وجــوب  علــى   1971 عــام 

المتورطيــن وأن تكفــل توفيــر ســبل التظلــم للمتضرريــن:

»تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

ــم ألي شــخص  ــال للتظل ــر ســبيل فع ــأن تكفــل توفي )أ( ب

هــذا  فــي  بهــا  المعتــرف  حرياتــه  أو  حقوقــه  انتهكــت 

العهــد، حتــى لــو صــدر النتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون 

الرســمية، بصفتهــم 

)ب( بــأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي 

ــة  ــة أو إداري الحقــوق التــي يدعــى انتهاكهــا ســلطة قضائي

أو تشــريعية مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص 

إمكانيــات  تنمــى  وبــأن  القانونــي،  الدولــة  عليهــا نظــام 

التظلــم القضائــي،

)ج( بــأن تكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ األحــكام 

الصــادرة لمصالــح المتظلميــن«.

ــب  ــة مناهضــة التعذي كمــا نصــت المــادة )2( مــن اتفاقي

أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  وغيــره مــن ضــروب 

إليهــا  انضــم  والتــي   ،)1984( المهينــة  أو  الالإنســانية 

العــراق عــام 2011، علــى وجــوب أن تتخــذ الــدول إجــراءات 

فعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب وعلــى عــدم التــذرع بأيــة 

أوامــر للقيــام بأعمــال تعذيــب حيــث جــاء فيهــا:

»1. تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة 

أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال  أو قضائيــة فعالــة أو 
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ــي. ــم يخضــع لختصاصهــا القضائ التعذيــب فــي أي إقلي

2. ل يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت، ســواء 

أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو 

عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو أيــة حالــة مــن حــالت 

ــرر للتعذيــب. الطــوارئ العامــة األخــرى كمب

3. ل يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى 

مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر للتعذيــب«.

الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي 	 
والتجمــع الســلمي

يعــد التجمــع الســلمي أحــد أبــرز الحقــوق التــي يجــب علــى 

الدولــة العراقيــة حمايتهــا والحــرص علــى تفعيلهــا، ويقــع 

علــى عاتــق الدولــة محاســبة المتورطيــن فــي تقييــد أو 

العتــداء علــى هــذا الحــق.

كفــل العهــد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 

)1966(، وخاصــة فــي المــواد مـــن )18،19،21،22( حريــة 

الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، 

المــادة  نّصــت  وبالمثــل،  الحقــوق.  تلــك  تقييــد  وحظــر 

)38( مــن الدســتور العراقــي علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر 

ــة التجمــع  ــى حري ــة الصحافــة واإلعــالم باإلضافــة إل وحري

والتظاهــر الســلمي، إذ جــاء فيهــا:

»تكفل الدولة، بما ل يخل بالنظام العام واآلداب:

أوًل: 	حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

واإلعــالم  واإلعــالن  والطباعــة  الصحافــة  	حريــة  ثانًيــا: 

والنشــر.

وتنظــم  الســلمي،  والتظاهــر  الجتمــاع  	حريــة  ثالًثــا:   

بقانــون«

كمــا أّن حقــوق العراقييــن فــي الحيــاة واألمــن والحريــة 

مســؤولية أصيلــة تقــع علــى عاتــق الدولــة بموجــب المــادة 

)15( مــن الدســتور العراقــي والتــي نصــت:

ــاة واألمــن والحريــة، ول يجــوز  »لــكل فــرد الحــق فــي الحي

الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إل وفًقــا للقانــون، 

وبنــاء علــى قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة«

اإلخفاء القسري 	 
الدوليــة  القانونيــة  التشــريعات  مــن  العديــد  أّكــدت 

والعراقيــة علــى حظــر جريمــة الختفــاء القســري، ومــن 

ــة جميــع األشــخاص مــن  ــة لحماي ــة الدولي أبرزهــا التفاقي

اإلخفــاء القســري )2006(، والتــي صــادق عليهــا العــراق 

عــام 2010، وبالتالــي وجــب عليهــا اللتــزام بنصوصهــا.

تنّص المادة األولى من التفاقية على أّنه 

»1. ل يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القسري.

2. ل يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كان، ســواء تعلــق 

ــدام  ــرب، أو بانع ــدلع ح ــد بان ــرب أو التهدي ــة ح ــر بحال األم

اســتثناء  حالــة  بأيــة  أو  الداخلــي،  السياســي  الســتقرار 

أخــرى، لتبريــر الختفــاء القســري«.

وعلــى نحــو مشــابه، نــّص الدســتور العراقــي علــى حــق 

كل فــرد فــي األمــن والحريــة، إذ تضمنــت المــادة )19( 

مــن الدســتور العراقــي حظــر الحبــس أو التوقيــف فــي 

غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك، واشــترطت عــرض أوراق 



14

الجناة لن ُيحاسبوا أنفسهم
العدالة ما تزال بعيدة المنال لضحايا احتجاجات

أكتوبر 2019 في العــــــراق

الشــخص المحتجــز علــى قاضــي فــي مــدة أقصاهــا 24 

ــد المــدة  ــم تجــز تمدي ــه، ول ــن القبــض علي ســاعة مــن حي

ســوى مــرة واحــدة.

تعويض المتضررين	 
ــن  ــن مــن ذوي القتلــى والمصابي يعــد تعويــض المتضرري

وســائر مــن تعــّرض لعتــداء أمنــي خــالل مشــاركته فــي 

نشــاط مشــروع وســلمي واجًبــا دســتورًيا علــى الســلطات 

شــامل،  وبشــكل  إبطــاء  دون  تنفيــذه  ينبغــي  العراقيــة 

وذلــك بموجــب نصــوص قانــون تعويــض المتضرريــن 

جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات 

اإلرهابيــة رقــم 20 لعــام 2019، إذ نّصــت المــادة )2( منــه 

علــى:

»يشــمل التعويــض المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون 

األضــرار المتمثلــة فــي:

أوًل: الستشــهاد والفقــدان جــراء العمليــات المذكــورة 

فــي هــذا القانــون.

ثانيــًا: العجــز الكلــي أو الجزئــي بنــاء علــى تقريــر لجنــة 

طبيــة مختصــة.

ثالًثــا: اإلصابــات والحــالت األخــرى التــي تتطلــب عالًجا 

مؤقًتــا بنــاء علــى تقريــر اللجنــة الطبيــة المختصــة فــي 

هــذا المجــال«.

ويقــع علــى عاتــق الدولــة أيًضــا تعويــض المتضرريــن مــن 

التوقيــف والحتجــاز عــن األذى الــذي لحــق بهــم، إذ نصــت 

المــادة )9( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية علــى مــا يلــي:

	 «لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو العتقــال 

حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه المحكمــة 

دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر باإلفــراج عنــه إذا 

ــي. ــر قانون كان العتقــال غي

	 لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي 

حــق فــي الحصــول علــى تعويض«.

خامًسا:
التوصيات

فــي ضــوء الظــروف التــي أّدت إلــى فشــل لجــان التحقيــق 

ــع إفالتهــم  ــاة ومن ــا ومحاســبة الجن فــي إنصــاف الضحاي

ُيتهــم  التــي  للتيــارات  الكبيــر  والنفــوذ  العقــاب،  مــن 

يوصــي  المتظاهريــن،  قتــل  فــي  بالمشــاركة  أفرادهــا 

باآلتــي: اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد 

األمم المتحدة	 
تتولــى . 1 الحقائــق  لتقصــي  دوليــة  لجنــة  تشــكيل 

التحقيــق فــي جميــع الجرائــم التــي ارتكبتهــا قــوات 

احتجاجــات  خــالل  المســلحة  والميليشــيات  األمــن 

.2019 أول  أكتوبر/تشــرين 

إنشــاء قنــاة تواصــل مباشــرة وآمنــة مــع الضحايــا علــى . 2

نحــو يمّكنهــم مــن تقديــم األدلــة دون تحفــظ أو خشــية 

مــن تســرب المعلومــات للجهــات المتنفذة.
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وضــع إطــار زمنــــــــــــــي محــدد لعملـــــــــية المســــــاءلة . 3

والمحاســـــــبة، وضمــــــان تقـــــــديم جمـــــــــيع الدعــم 

والتســهيالت الممكنــة إلنجــاز المهمــة.

السلطــــات العـــراقــــــــية المخــــــولة 	 
بإنفــــــــــاذ القانــــــــون

تبّنــي اســتراتيجية فّعالــة للتحقيــق علــى نحــو مســتقل . 1

وجــاد فــي جميــع النتهــاكات ضــد المتظاهريــن خــالل 

احتجاجــات أكتوبــر/ تشــرين أول 2019، بمــا يضمــن 

النتهــاكات  تلــك  فــي  المتورطيــن  جميــع  إخضــاع 

ــع إفالتهــم مــن العقــاب. ــة، ومن للمســاءلة الجنائي

بــذل جميــع الجهــود الممكنــة للكشــف عــن مصيــر . 2

المختفيــن قســًرا، والتصــّدي لمحــاولت التســتر علــى 

وتوفيــر  القســري،  اإلخفــاء  جرائــم  فــي  المتورطيــن 

الحمايــة الكاملــة لمــن يملكــون معلومــات أو أدلــة 

متعلقــة بتلــك الجرائــم، والتعامــل بســرية ومهنيــة مــع 

المعلومــات المقدمــة.

تذليــل الصعوبــات اإلداريــة والقانونيــة أمــام الضحايــا . 3

وتمكينهــم مــن تقديــم الشــكاوى القضائية، وتســهيل 

ــم بموجــب  ــررة له ــى التعويضــات المق ــم عل حصوله

القانــون.

القوى واألحزاب السياسية	 
فــي . 1 المتورطيــن  محاســبة  ضــرورة  علــى  التوافــق 

خــالل  المتظاهريــن  علــى  وقعــت  التــي  الجرائــم 

ــن  ــاع ع احتجاجــات أكتوبر/تشــرين أول 2019، والمتن

العالقــة. ذات  التحقيــق  لجــان  عمــل  إعاقــة  أو  رفــض 

رفــع الغطــاء السياســي والتنظيمــي عــن أي متهــم . 2

بعمليــات قتــل وقمــع المتظاهريــن، وعــدم اســتخدام 

النفــوذ داخــل المواقــع الرســمية لحمايــة المتهميــن أو 

منــع محاســبتهم. 

التعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي ملــف المختفيــن . 3

قســرًيا كأولويــة قصــوى، والمتنــاع عــن أي إخفــاء 

مصيــر  لكشــف  قّيمــة  تكــون  قــد  معلومــات  أي 

األشــخاص الذيــن تعّرضــوا لإلخفــاء القســري علــى 

الحتجاجــات.   فــي  نشــاطهم  خلفيــة 
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أكتوبر 2019 في العــــــراق


