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مقدمة

ال تــزال العــراق تســعى إلعــادة إعمــار مــا خلفتــه الحــروب فــي البــاد وســنوات الحصــار الطويلــة التــي ســبقتها، 
فالخدمــات األساســية ال تــزال فــي تدهــوٍر مســتمر، إذ يعانــي الســكان مــن الحصــول علــى الماء النظيــف والكهرباء 
 عــن تفشــي الفســاد فــي مؤسســات الدولــة، وارتفــاع معــدل البطالــة وازديــاد الفقــر.

ً
وغيرهــا مــن الخدمــات، فضــا

وبحســب تقريــر »منظمــة الشــفافية الدوليــة« لعــام 2018  فقــد حلــت العــراق فــي المرتبــة 168 مــن بيــن 180 دولــة 
، إذ يعنــي 

ً
علــى مؤشــر الفســاد، وحصلــت علــى 18 نقطــة مــن مجمــوع 100 نقطــة فــي قائمــة الــدول األكثــر فســادا

ــار   يضــاف إلــى االنهي
ً
ــرا  خطي

ً
ــة »خاليــة مــن الفســاد«، وهــو مــا يعــد مؤشــرا الحصــول علــى 100 نقطــة أن الدول

الــذي تعانيــه الدولــة اليــوم.
وعنــد النظــر إلــى الخدمــات األساســية فــي البــاد كالميــاه والكهربــاء علــى ســبيل المثــال، نجــد أن الدولــة منــذ 
عــام 2003 تعانــي أزمــة كبيــرة فــي قطــاع الكهربــاء، فعلــى الرغــم مــن المليــارات التــي أنفقــت علــى علــى هــذا 
 ســاءت الخدمــات 

ً
القطــاع والتــي تقــدر بـــ »40 مليــار دوالر« لــم يشــهد القطــاع أي تحســن، بــل علــى العكــس تمامــا

 فــي فصــل الصيــف حتــى وصــل انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن المواطنيــن إلــى 20 ســاعة فــي 
ً
المقدمــة وخصوصــا

رفــع فيهــا الفتــات تطالــب بتوفيــر الكهربــاء.
ُ
 وت

ّ
اليــوم، فمــا مــن مظاهــرة فــي مدينــة إال

 للعــراق، إذ أن الدولــة تعانــي مــن تراجــع خطيــر فــي مخــزون الميــاه 
ً
أمــا الميــاه فهــي تعــد أكثــر المشــاكل تعقيــدا

وتدفــق نهــري دجلــة والفــرات، ليــس هــذا فحســب بــل إن المحافظــات الوســطى والجنوبيــة فــي البــاد تشــكو مــن 
تلــوث ميــاه الشــرب الواصلــة للســكان. 

 للجهــاز المركــزي لإلحصــاء التابــع لــوزارة التخطيــط العراقــي بلــغ عــدد الشــباب - 
ً
أمــا علــى صعيــد البطالــة، فوفقــا

 – العاطليــن عــن العمــل لســنة 2016 حوالــي 22.7%، وذلــك بســبب إيقــاف 
ً
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15-24 عامــا

 علــى واقــع ســوق العمــل فــي العــراق.
ً
الكثيــر مــن المشــاريع االقتصاديــة فــي العقــد األخيــر، ممــا انعكــس ســلبا

ارتفــاع معــدل البطالــة هــذا أدى بــدوره الرتفــاع نســبة الجريمــة فــي البــاد، وزادت معــه معــدالت االنتحــار وتعاطــي 
المخــدرات، باإلضافــة إلــى االنضمــام للجماعــات المســلحة، حيــث كشــفت مفوضيــة حقــوق اإلنســان عــن وقــوع 274 

حالــة انتحــار خــال عــام 2019، وهــي تعــزو ذلــك لقلــة فــرض العمــل وتراكــم المشــكات االجتماعيــة.
مــن جانــٍب آخــر، عانــت العــراق خــال الســنوات األخيــرة مــن تضييــق واضــح فيمــا يتعلــق بالحريــات العامــة السياســية 
واالجتماعيــة، حيــث أظهــرت المؤشــرات الصــادرة عــن منظمــة فريــدم هــاوس األمريكيــة أن العــراق تحتــل المرتبــة 
، مــا يعنــي أن الدولــة تفتقــر ألبســط مؤشــرات الحريــة السياســية واالجتماعيــة.

ً
32 ضمــن الــدول غيــر الحــرة عالميــا

 فــي انــدالع موجــة كبيــرة مــن االحتجاجــات وســط العاصمــة العراقيــة بغــداد والمــدن 
ً
 رئيســيا

ً
كل ذلــك كان ســببا

الجنوبيــة للبــاد، مطلــع شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول الماضــي، حيــث خــرج المتظاهــرون ليطالبــوا باإلصــاح، وتوفيــر 
فــرص العمــل ومحاربــة الفســاد الــذي نخــر جســد المؤسســات الحكوميــة.

إلــى تقديــم تأطيــر قانونــي للمارســات  التقريــر يهــدف المرصــد األورمتوســطي لحقــوق اإلنســان  فــي هــذا 
 للقانــون الوطنــي العراقــي والقوانيــن 

ً
المرتكبــة مــن قبــل الســلطات العراقيــة بحــق المحتجيــن الســلميين وفقــا

والمعاهــدات الدوليــة، كمــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أهــم االنتهــاكات التــي مــازال يتعرض لهــا المحتجون 
العراقيــون مــع ذكــر مجموعــة مــن الشــهادات تــم جمعهــا وتوثيقهــا مــن ضحايــا مباشــرين لهــذه االعتــداءات 

ومــن شــهوٍد عيــان.
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خلفية عن األحداث

 علــى األوضــاع 
ً
العراقيــة فــي األول مــن أكتوبــر/ تشــرين األول الماضــي )2019( احتجاجــا التظاهــرات  اندلعــت 

المأســاوية التــي تعيشــها البــاد مــن تفشــي الفســاد، وقلــة الخدمــات، وشــيوع ظاهــرة الفقــر وكثــرة العاطليــن 
عــن العمــل، حيــث بــدأت االحتجــاج عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي دعــت جميــع العراقييــن للخــروج إلــى 
 فــي بغــداد وجميــع المحافظــات، وعــدم الســكوت علــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة 

ً
الشــوارع والتظاهــر ســلميا

واالجتماعيــة.
 دون تدخــل أو دعــوة مــن أي جهــة سياســية أو 

ً
وقــد اتســمت التظاهــرات بالســلمية فــي حــراك بــدأ عفويــا

دينيــة، وتوالــت هتافــات وشــعارات المحتجيــن فــي الشــوارع للتعبيــر عــن مطالبهــم فــي شــكل تجمعــات عفويــة، 
مســتنكرين التضييــق عليهــم فــي حقوقهــم وحرياتهــم وعيشــهم، بســبب مــا تعيشــه فــي الدولــة مــن بطالــة 
وفقــر مدقــع وتدهــور فــي الرعايــة الصحيــة وانعــدام فــي العديــد مــن الخدمــات واالمتيــازات التــي كان يتمتــع 
بهــا المواطــن العراقــي، الســيما وأن الدولــة تحصــل علــى مئــات المليــارات مــن الــدوالرات مــن بيــع النفــط، بفضــل 
امتاكهــا أكبــر احتياطــي نفطــي فــي العالــم بعــد المملكــة العربيــة الســعودية، غيــر أن هــذه األمــوال ال توجــه 

لتحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي فــي البــاد.
بــدأت الموجــة األولــى مــن التظاهــرات االحتجاجيــة فــي اليــوم األول مــن شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول الماضــي 
ــر مــن ألــف شــخص، وفــي اليــوم الثانــي امتــدت التظاهــرات  ــر ببغــداد، حيــث شــارك فيهــا أكث فــي ســاحة التحري

لتشــمل باقــي محافظــات جنــوب العــراق بمشــاركة اآلالف العراقييــن أغلبهــم مــن الشــباب.
مــع اتســاع رقعــة التظاهــرات حاولــت بعــض الجهــات كســرها مــن خــال نشــر العنــف، كمــا حاولــت الشــرطة تفريــق 
الحشــود باســتخدام خراطيــم الميــاه، الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطاطــي ثــم اســتخدمت الرصــاص الحــي  

والقنابــل الصوتيــة. 
وكوســيلة إلخمــاد هــذه المظاهــرات، قامــت شــرطة مكافحــة الشــغب بإطــاق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن 
فــي كل مــن محافظــة بغــداد وفــي مدينتــي الناصريــة والنجــف جنــوب بغــداد، وفرضــت الســلطات حظــرا للتجــوال 
فــي جميــع المــدن التــي قامــت فيهــا االحتجاجــات، وحظــرت مواقــع التواصــل االجتماعــي وقطعــت خدمــة االنترنــت 
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فــي جميــع أنحــاء البــاد باســتثناء إقليــم كردســتان للتعتيــم علــى االحتجاجــات والعنــف الموجــه ضــد الحشــود.
إلــى مواجهــات  التجــوال، وتصاعــدت االحتجاجــات ممــا أدى  تحــدى المحتجــون قــرار الســلطة القاضــي بحظــر 
عنيفــة بيــن الشــرطة والمحتجيــن، اســتخدمت خالهــا قــوات األمــن الرصــاص الحــي ورشاشــات مثبتــة علــى مركبــات 
عســكرية، فأغلــق المحتجــون الشــوارع لمنــع القــوات األمنيــة مــن التغلغــل إلــى وســط الحشــود المتجمهــرة، 
وأشــعلوا اإلطــارات أمــام عــدة مقــرات حكوميــة فــي عــدة مــدن مثــل البصــرة، والنجــف، وواســط، وبابــل وميســان.

فــي اليــوم الرابــع مــن التظاهــرات صرحــت قــوات األمــن بوجــود طــرف ثالــث مســؤول عــن عمليــات القتل العشــوائي 
واتهمــت قناصــة مجهوليــن بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن وعلــى عناصــر الشــرطة وتصعيد الفوضــى والعنف.

اســتمر التصعيــد وزادت حــدة المواجهــات بيــن الشــبان وعناصــر الشــرطة فــي ســاحة التحريــر بســبب إطــاق النــار 
علــى الحشــود التــي اســتمرت فــي التلويــح باألعــام العراقيــة والرايــات األخــرى، واســتمر إطــاق قنابــل الغــاز 
المســيل للدمــوع، ووســط كل هــذه الفوضــى دخلــت عشــرات عربــات )التــوك تــوك( بيــن الحشــود لنقــل المصابيــن 

إلــى المستشــفيات.
علــى إثــر ذلــك وبهــدف وقــف االحتجاجــات أعلنــت حكومــة عــادل عبــد المهــدي، عــن تدابيــر اجتماعيــة تتمثــل فــي 
توفيــر فــرص عمــل، ومشــاريع إســكان بتكلفــة معقولــة، والقضــاء علــى الفســاد، غيــر أن هــذه التصريحــات زادت مــن 

حــدة التظاهــرات.
 للتصعيــد الحاصــل بيــن المتظاهريــن وقــوات األمــن، لقــي أكثــر مــن 110 أشــخاص مصرعهــم، مــن بينهــم 

ً
ونتيجــة

عشــرات الشــبان قضــوا علــى أيــدي قناصــة كانــوا متمركزيــن فــوق المبانــي فــي كل مــن بغــداد وبعــض المــدن 
جنوبــي العــراق، ممــا أدى إلــى ترهيــب العديــد مــن الناشــطين والصحفييــن وهــروب العشــرات مــن بغــداد بعــد 

تعرضهــم للتهديــد مــن خــال مكالمــات هاتفيــة.
أمــا المصابيــن مــن المتظاهريــن، فقــد كان رجــال األمــن يفتشــون المستشــفيات بحثــا عنهــم الحتجازهــم بالرغــم 

مــن تصريحــات أطبــاء اإلســعاف بــأن حالــة المصابيــن الصحيــة ال تســمح باقتيادهــم إلــى مراكــز الشــرطة.
ــة  بعــد أســبوٍع واحــد مــن انــدالع التظاهــرات، أقــر الجيــش باســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المحتجيــن فــي مدين
، كمــا 

ً
الصــدر شــقي بغــداد ذات الغالبيــة الشــيعية والتــي بلغــت فيهــا حصيلــة القتلــى المصــرح عنهــا 13 قتيــا

أغلقــت الســلطات العراقيــة وســائل اإلعــام، وشــبكات التلفزيــون، والقنــوات الفضائيــة العراقيــة مثــل العربيــة، 
والحــدث، والحــرة، ودجلــة، وANB وإذاعــة اليــوم وغيرهــا.

 بعــد أن منحــت المرجعيــة الدينيــة الشــيعية األعلــى 
ً
فــي الثامــن مــن أكتوبــر/ تشــرين األول هــدأت األوضــاع نســبيا

فــي البــاد مهلــة أســبوعين لســلطات الدولــة لاســتجابة إلــى مطالــب المحتجيــن، بينمــا اســتمرت الحشــود فــي 
التوافــد إلــى المناطــق اآلمنــة والتجمهــر وتقديــم المســاعدات للمحتجيــن مــن أكل وشــرب ومابــس وأفرشــة، 
 للتصعيــد فــي حــال لــم تتــم تلبيــة مطالبهــم والتــي تركــزت فــي اســتقالة حكومــة عــادل عبــد المهــدي 

ً
اســتعدادا

وإجــراء انتخابــات جديــدة، وتغييــرات فــي قانــون االنتخابــات، ومســاءلة جميــع المســؤولين ومحاكمتهــم، وتحســين 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد.

 أن التظاهــرات 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة العراقيــة شــكلت لجنــة ألجــل التحقيــق فــي مقتــل المتظاهريــن، إال

اندلعــت مــن جديــد – فــي الخامــس والعشــرين مــن أكتوبــر/ تشــرين األول- بســبب انتهــاء المهلــة الممنوحــة 
للســلطات دون تحقيــق مطالــب المحتجيــن، حيــث بــدأت التحــركات االحتجاجيــة فــي كل مــن مدينتــي الناصريــة 
والديوانيــة، ونــزل مئــات المتظاهريــن إلــى شــوارع بغــداد، وفــي اليــوم التالــي اجتمعــت الحشــود قــرب المنطقــة 
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الخضــراء فــي بغــداد، وعلــى إثــر ذلــك، قامــت قــوات األمــن بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع ممــا أدى إلــى 
مقتــل مدنييــن اثنيــن وتراجــع باقــي المحتجيــن إلــى ســاحات التظاهــر.

اســتمرت المظاهــرات وال تــزال، حيــث لــم تقــدم الحكومــة أي إصاحــات جذريــة حقيقيــة باســتثناء اســتقالة رئيــس 
الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي بتاريــخ 2019/11/30، وهــذا الرفــض للفســاد قوبــل بمزيــد مــن القمــع والعنف 
مــن عمليــات قتــل وإصابــات خطيــرة واختطافــات، وقــد نجمــت عــن ذلــك العديــد مــن األحــداث التــي وصفــت بالجرائــم 
 عــن وجــود مؤشــرات ووقائــع تثبــت تــورط أطــراف رســمية بوضــع أطــراف 

ً
الخطيــرة مــن قبــل االتحــاد األوربــي، فضــا

مندســين فــي صفــوف المتظاهريــن الفتعــال حالــة مــن التهويــل والفوضــى فــي مقابلــة القــوات األمنيــة حتــى 
يتــم تبريــر تدخاتهــا بأنهــا قانونيــة وتهــدف للحفــاظ علــى األمــن العــام.
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االنتهاكات التي تمارس بحق المتظاهرين السلميين 

المرصــد  وثــق  حيــث  الســلميين،  المحتجييــن  بحــق  العراقيــة  الســلطات  تمارســها  التــي  االنتهــاكات  تنوعــت 
األورومتوســطي قيــام هــذه الســلطات بعمليــات خطــف واعتقــال للعديــد مــن المتظاهريــن المدنييــن فــي 
للتعذيــب  تعرضــت  حــاالت  رصــد  كمــا  البــاد،  فــي  والجنوبيــة  الوســطى  المحافظــات  وبقيــة  بغــداد  العاصمــة 
والمعاملــة القاســية، وســجل شــهادات لشــهوٍد عيــان أكــدوا فيهــا اســتخدام القــوة فــي فــض االحتجاجــات.

وبحســب اإلحصائيــات التــي تذكرهــا مصــادر محليــة ورســمية فــإن عــدد المعتقليــن والمختطفيــن مــن الناشــطين 
 لحــد اآلن.

ً
بلــغ حوالــي 3000 مدنــي معظمهــم ال يــزال مصيــره مجهــوال

: االختطاف واالختفاء القسري
ً

أوال

انتهجــت القــوات الحكوميــة والمليشــيات المســلحة أســلوب »االختطــاف« كوســيلة جديــدة لترهيــب المتظاهريــن 
 إلــى إجهاضهــا.

ً
وإخافتهــم، إذ تســعى الســلطات الحكوميــة مــن ذلــك إلــى تخفيــف حــدة المظاهــرات وصــوال

ففــي يــوم الســبت الموافــق 2 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي تعرضــت المســعفة والناشــطة صبــا المهــداوي )36 
 بعــد عودتهــا مــن ســاحة التحريــر، حيــث كانــت تســعف 

ً
( لاختطــاف فــي مدينــة بغــداد عنــد الســاعة 11:20 ليــا

ً
عامــا

المتظاهريــن الجرحــى.
وأفــادت والــدة المهــداوي أنهــا ذهبــت إلــى مركــز شــرطة البيــاع فــي بغــداد لإلبــاغ عــن حالــة االختطــاف وتســجيل 
شــكوى فيهــا، لكــن المركــز رفــض تســجيل الشــكوى بحجــة أن العمليــة لــم تقــع ضمــن نطــاق عملهــم، غيــر أنــه 

فــي يــوم 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي تــم اإلفــراج عــن المســعفة بعــد اختطــاف دام مــا يزيــد عــن 10 أيــام.
وفــي يــوم الثاثــاء الموافــق 8 أكتوبــر/ تشــرين األول قــام مســلحون مجهولــون باختطاف المحامي علي جاســب 
(، حيــث قــام المســلحون بدخــول أحــد األســواق فــي محافظــة ميســان وقــد كانــوا يســتقلون ســيارة مــن 

ً
)29 عامــا

نــوع تاهــو، وعندمــا اقتربــوا مــن ســيارة علــي أرغمــوه علــى الخــروج مــن ســيارته تحــت تهديــد الســاح واقتــادوه 
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.
ً
 حتــى هــذه اللحظــة، حيــث مــر علــى اختطافــة مــا يزيــد عــن 68 يومــا

ً
إلــى جهــة مجهولــة. ال يــزال جاســب مختطفــا

( لاختطــاف مــن أمــام 
ً
وفــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 7 أكتوبــر/ تشــرين األول تعــرض الطبيــب ميثــم الحلــو )51 عامــا

عيادتــه الواقعــة فــي منطقــة الشــرطة الرابعــة فــي العاصمــة بغــداد عنــد الســاعة الســابعة والنصــف مســاًء، 
 إلــى ســيارته التــي تبعــد 100 

ً
حيــث قامــت قــوة مجهولــة باختطــاف الحلــو أثنــاء خروجــه مــن عيادتــه وهــو متوجهــا

متــر فقــط، وقــد كانــت كاميــرات المراقبــة أثنــاء االختطــاف متوقفــة كمــا أن أصحــاب المحــال التجاريــة لــم يشــاهدوا 
حادثــة االختطــاف.

 حتــى الرابــع والعشــرين مــن أكتوبــر/ تشــرين األول حيــث تــم اإلفــراج عنــه، ولــم يعــرف إلــى اآلن 
ً
ظــل الحلــو مغيبــا

الجهــة التــي قامــت باختطافــه.
وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 6 ديســمبر/ كانــون األول أقــدم مجهولــون بلبــاس مدنــي يســتقلون ســيارة 
( أثنــاء عودتــه مــن ســاحة التحريــر. فبعــد 

ً
ســوداء بــدون أرقــام علــى اختطــاف المصــور زيــد الخفاجــي )22 عامــا

، وصلــت 
ً
وصــول الخفاجــي إلــى منزلــه الواقــع فــي حــي القاهــرة شــمالي بغــداد عنــد الســاعة الرابعــة صباحــا

ســيارة ســوداء مــن نــوع كيــا ســبورتاج يســتقلها مجهولــون دخلــوا إلــى منزلــه واقتــادوه بســرعة إلــى ســيارتهم. 
 مــدة أســبوع، حتــى تــم اإلفــراج عنــه فــي الثالــث عشــر مــن ديســمبر/ كانــون األول، ولــم 

ً
ظــل الخفاجــي مختطفــا
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ثانًيا: االعتقاالت

قامــت الســلطات العراقيــة بحمــات اعتقــال لمتضامنيــن علــى خلفيــة دعمهــم للتظاهــرات الشــعبية، حيــث أتــت 
حمــات القمــع هــذه لتكميــم أفــواه الناشــطين والمدونيــن الذيــن عبــروا عــن تضامنهــم مــع االحتجاجــات عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وقــد وثــق األورومتوســطي شــهادات لشــهوٍد عيــان رووا فيهــا تفاصيــل هــذه 

االعتقــاالت.
قــال شــاهد عيــان حــول اعتقــال الناشــط ســمير الفــرج »بتاريــخ 27 أكتوبــر/ تشــرين األول اعتقلــت القــوات األمنيــة 
الناشــط المدنــي ســمير الفــرج بســبب منشــور علــى صفحتــه فــي الفيــس بــوك دعــا فيــه إلــى العصيــان المدنــي 
والتضامــن مــع االحتجاجــات، حيــث قامــت القــوة األمنيــة بمداهمــة منــزل الفــرج واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة«.

وفــي حادثــة اعتقــال أخــرى قامــت الســلطات األمنيــة باعتقــال الناشــط والمــدون عبــد اللــه ناظــم، حيــث قــدم 
 »بتاريــخ 28 أكتوبــر/ تشــرين األول داهمــت قــوة 

ً
شــقيق عبــد اللــه ناظــم إفــادة حــول عمليــة االعتقــال قائــا

أمنيــة منزلنــا فــي الخالديــة، واعتقلــت شــقيقي عبــد اللــه علــى خلفيــة صــورة علــى الفيــس بــوك تدعــم العصيــان 
المدنــي وتظاهــرات المحتجيــن، كمــا أن القــوة هــددت عائلتــي بالطــرد مــن قضــاء الخالديــة، غيــر أنــه تــم اإلفــراج عــن 

شــقيقي بتاريــخ 2019/10/31، حيــث بــدا علــى جســده آثــار التعذيــب، مــع حاقــة رأســه«.
وقــال شــاهد عيــان آخــر حــول اعتقــال المشــرف التربــوي ســداد عبــد الرحمــن »بتاريــخ 29 أكتوبــر/ تشــرين األول 
اعتقلــت قــوة أمنيــة المشــرف التربــوي فــي مدينــة هيــت ســداد عبــد الرحمــن عقــب إعانــه اإلضــراب عــن الــدوام  
 مــع المتظاهريــن، وذلــك مــن خــال صــورة نشــرها علــى صفحتــه فــي 

ً
ــا واالعتصــام فــي مقــر تربيــة هيــت تضامن

الفيــس بــوك، ومــن ثــم اقتادتــه إلــى مقــر اســتخبارات مدينــة هيــت واحتجزتــه هنــاك«.
 » فــي يــوم األربعــاء الموافــق 6 

ً
وفــي شــهادة أخــرى، روى الناشــط علــي هاشــم تفاصيــل اعتقالــه قائــا

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي قــام مســلحين مجهوليــن يرتــدون لبــاس مدنــي باعتقالــي أثنــاء تواجــدي فــي منطقــة 
تبعــد حوالــي كيلــو متــر واحــد عــن ســاحة التحريــر، حيــث طلبــوا منــي أن أصعــد ســيارتي ليصعــدوا معــي، وعندمــا 
صعدنــا الســيارة وضعــوا العصبــة علــى عينــي واقتادونــي إلــى مــكان للتحقيــق معــي، حيــث بــدأوا يحققــون معــي 
بشــأن التظاهــرات ووجهــوا لــي تهمــة تحريــض المتظاهريــن الموجوديــن علــى الجســر، وطلبــوا منــي معلومــات 
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عــن كيفيــة التحريــض الــذي أقــوم بــه ومــن هــي الجهــة التــي تمولنــا لعمــل ذلــك، وأخبرونــي أنهــم اعتقلونــي 
بموجــب مذكــرة اعتقــال قضائيــة«.

وأضــاف هاشــم »فــي الحقيقــة ال أعلــم األماكــن التــي اقتادونــي إليهــا ألنــي طــوال فتــرة االعتقــال كنــت معصــب 
 أننــي تأكــدت بعــد أيــام مــن التحقيــق أن الجهــة التــي قامــت باعتقالــي هــي جهــة أمنيــة، وقــد تــم 

ّ
العينيــن، إال

اإلفــراج عنــي بعــد 7 أيــام مــن اعتقالــي«.
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ا: االغتياالت
ً
ثالث

حين 
ّ
يــد مســل ــق فريــق األورومتوســطي عمليــات اغتيــال منظمــة لنشــطاء بارزيــن فــي التظاهــرات علــى 

ّ
وث

مجهوليــن لــم يتســَن لفريــق المرصــد التحقــق مــن الجهــة التــي يتبعــون لهــا، لكــّن مصــادر معارضــة اتهمــت 
المســتمرة. العمليــات  تلــك  وراء  بالوقــوف  للحكومــة  تابعــة  ميليشــيات 

ــق األورومتوســطي اغتيــال الناشــط التربــوي عدنــان رســتم، فــي منطقــة 
ّ
ففــي 16 نوفمبــر/ تشــرين ثــان، وث

»الحريــة« غربــي بغــداد علــى يــد مســلحين مجهوليــن.
حون مجهولــون الناشــط حيــدر الامــي وســط محافظة ميســان شــرقي 

ّ
وفــي 29 نوفمبــر تشــرين ثــان، اغتــال مســل

الباد.
في 2 ديسمبر/ كانون ثان، اغتال مسلحون المحامي والناشط في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وفــي 8 ديســمبر/ كانــون أول، أطلــق مســلحون مجهولــون النــار مــن أســلحة كاتــم للصــوت علــى الناشــط فاهــم 
الطائــي فــي مدينــة كربــاء، ليلقــى مصرعــه علــى الفــور.

فــي 11 ديســمبر/ كانــون ثــان، اغتــال مســلحون مجهولــون الناشــط علــي نجــم الامــي، والناشــط عــاء باشــي 
الجيزانــي بمنطقتــي الشــعب والشــعلة فــي العاصمــة بغــداد.

وفــي 15 ديســمبر/ كانــون أول، اغتــال مســلحون مجهولــون الناشــط فــي التظاهــرات حقــي إســماعيل العــزاوي 
فــي العاصمــة بغــداد.
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رابًعا: التعذيب والمعاملة القاسية

ســجل فريــق األورومتوســطي شــهادات لشــهوٍد عيــان حــول معتقليــن، بعضهــم أطلــق ســراحه، والبعــض اآلخــر 
لقــي حتفــه جــراء تعرضــه للتعذيــب علــى يــد القــوات األمنيــة أو المليشــيات المســلحة، حيــث أفــاد الشــهود العيــان 
أن المعتقليــن تعرضــوا للتعذيــب بأســاليب مختلفــة، كالضــرب، واســتخدام العصــي الكهربائيــة، والشــبح وغيرهــا مــن 

الوســائل القاســية والحاطــة بالكرامــة.
قــال شــاهد عيــان حــول تعذيــب الناشــط حســن البنــاء الحســيني »بتاريــخ 25 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي قامــت ســيارة 
 
ً
 فــي ســاحات التظاهــر، وقــد ُعثــر عليــه حيــا

ً
ســوداء باختطــاف الناشــط حســن البنــاء الحســيني أثنــاء تواجــده نهــارا

فــي منطقــة اإلبراهيميــة النائيــة بعــد 8 ســاعات مــن اختطافــه، وآثــار التعذيــب واضحــة علــى جســده«.
وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة وجــود الحســيني داخــل »ســيارة بــّراد« وعليــه آثــار تعذيــب شــديد، وهــو يقــول 

.. أنــا فقــط أشــعر بالبــرد وأريــد أن أنــام«.
ً
لوالــده »لســت خائفــا

 ،)
ً
وفــي روايــة لشــاهد عيــان آخــر حــول مقتــل الناشــطة والطالبــة فــي كليــة اآلداب زهــراء علــي ســلمان )19 عامــا

والتــي قتلــت بســبب مشــاركتها فــي التظاهــرات، يقــول »بتاريــخ 4 ديســمبر/ كانــون األول قامــت مليشــيات طائفية 
باختطــاف الناشــطة زهــراء علــي ســلمان، حيــث اســتمر اختطافهــا مــن 8-10 ســاعات قبــل أن ُيلقــى بجثتهــا علــى 

أحــد األرصفــة فــي منطقــة بمدينــة الصــدر، تظهــر عليهــا آثــار التعذيــب«.
وأضــاف »تــم نقــل زهــراء إلــى المستشــفى، وهنــاك أكــد أحــد األطبــاء أنهــا تعرضــت للضــرب بــأدوات معدنيــة مــدة 

7 ســاعات أدت لتكســير عظامهــا، باإلضافــة لتعرضهــا للصعقــات الكهربائيــة«.
 »أثنــاء التظاهــر 

ً
ويــروي علــي نجــم – متظاهــر مــن ذي قــار- وهــو أحــد المعتقليــن الذيــن أطلــق ســراحهم قائــا

أصبــت بطلقــة ناريــة فــي يــدي، وقامــت قــوات أمنيــة بنقلــي لمركــز الشــرطة، وهنــاك ظــل دمــي ينــزف حتــى 
 لمــدة 

ً
الصبــاح دون أن أحصــل علــى عــاج، بعدهــا قامــوا بتضميــدي وأبقونــي فــي الســجن، حيــث بقيــت معتقــا

5 أيــام ثــم أطلقــوا صراحــي، غيــر أننــي خــال مــدة اعتقالــي تعرضــت للضــرب المبــرح مــن أفــراد القــوة المحتِجــزة«.
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خامًسا: استخدام القوة لفض االحتجاجات

لــم تكتــِف الســلطات العراقيــة والمليشــيات المســلحة باالعتقــال والخطــف والتعذيــب، بــل امتــدت االنتهــاكات 
لتشــمل اســتخدام القــوة فــي فــض االحتجاجــات، حيــث وثــق المرصــد األورومتوســطي شــهادات لشــهوٍد عيــان 
 مــن األحــداث التــي شــاهدوها مــن اســتخدام الســلطات للقــوة المفرطــة والتــي وصلــت لحــد القتــل 

ً
يــروون بعضــا

مــن أجــل إيقــاف االحتجاجــات.
، وقــد كانــوا 

ً
قــال أحــد شــهود العيــان »بتاريــخ 2019/11/28 كنــت مــع المتظاهريــن عنــد الســاعة الثالثــة صباحــا

يتظاهــرون بســام فــي المناطــق المحيطــة بجســري النصــر والزيتــون، وبعــد مــدة قليلــة وصــل أفــراد مــن قــوات 
األمــن الخاصــة ومكافحــة الشــغب وقامــوا بكســر حواجــز المتظاهريــن بواســطة جرافــة، ثــم بــدأوا بإطــاق النــار 
دون توقــف. بــدأ النــاس يفــرون بســبب كثافــة النيــران، حيــث رأيــت خمســة أشــخاص علــى األقــل يموتــون أمامــي. 

لقــد اســتعادوا الجســر فــي غضــون خمســة دقائــق فقــط«.
وقــال شــاهد عيــان آخــر »بتاريــخ 2019/11/28 ذهبــت إلــى المنطقــة القريبــة مــن الجســور لتصويــر االحتجاجــات، وقــد 
كانــت هنــاك مجموعــة مــن قــوات األمــن تطلــق كميــات كبيــرة مــن الغــاز المســيل للدمــوع والذخيــرة الحيــة، علــى 

 مــن تفريقهــم.
ً
مــا يبــدو لقتــل المتظاهريــن بــدال

ــار علــى  ــا علــى األرض. تــم إطــاق الن
ً

ــار مباشــرة علــى المتظاهريــن ولكــن أيض ــوا يطلقــون الن وأضــاف »لقــد كان
النــاس فــي صدرهــم ورقابهــم، حيــث كانــت معظــم اإلصابــات فــي الــرأس والصــدر والعنــق. كان األمــر بمثابــة 

ــا بالدمــاء«.
ً
إعــدام للمتظاهريــن. كان الشــارع ممتلئ

 ثــم أطلــق النــار علــى آخريــن 
ً
ووصــف شــاهد عيــان آخــر مــن مدينــة بغــداد كيــف اســتهدف أحــد القناصــة متظاهــرا

حاولــوا مســاعدته، حيــث قــال »بتاريــخ 2019/10/09 أصابــت القناصــة أحــد المتظاهريــن، وعنــد إصابتــه ركــض خمســة 
 أنــه تــم إطــاق النــار عليهــم جميًعــا واحــًدا تلــو اآلخــر. كانــت هنــاك جثــث علــى طــول 

ّ
أشــخاص نحــوه للمســاعدة، إال

الشــارع. كانــت جميــع الطلقــات فــي الــرأس والصــدر«. 
ــا وإصابــة نحــو 150 آخريــن  ــق فريــق األورومتوســطي مقتــل 50 متظاهــًرا مدنًي

ّ
وفــي 6 ديســمبر/ كانــون أول وث

فــي ســاحة الخانــي وســط العاصمــة بغــداد عقــب تعرضهــا لهجــوم مــن عشــرات المســلحين المجهوليــن. وصلــت 
الحصيلــة النهائيــة لقتلــى الهجــوم 74 متظاهــًرا عقــب وفــاة 24 منهــم متأثريــن بإصاباتهــم الخطــرة فــي ذلــك 

الهجــوم.
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خلفية قانونية 

علــى الرغــم مــن عــدم اعتــراف الحكومــة العراقيــة بقانونيــة الحــراك الشــعبي فــي بغــداد وبقيــة المحافظــات إال 
أنــه مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن الدســتور العراقــي لعــام 2005 أكــد علــى أهميــة احتــرام حــق التظاهــر الســلمي 
 لهــذه الحقوق فــي العديد من المواثيــق والمعاهدات 

ً
وحريــة الــرأي والتعبيــر، كمــا جــاء القانــون الدولــي مؤكــدا

الدولية.
فــي هــذا التقريــر سنســتعرض الطبيعــة القانونيــة لحــراك العــراق مــن موقــف القانــون الوطنــي العراقــي وكذلــك 

القانــون الدولــي.

: موقف القانون العراقي
ً
أوال

نصت المادة )38( من الدستور العراقي لعام 2005 على: »تكفل الدولة وبما ال يخل بالنظام العام واآلداب:

أوال: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل؛
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة واإلعام والنشر؛

ثالثا: حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون«.

 لهــذا النــص فــإن الدســتور العراقــي أعطــى الحــق فــي حريــة التظاهــر الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي إال أنــه 
ً
وفقــا

، ولكــن ممارســة هــذا الحــق 
ً
 قويــا

ً
 قانونيــا

ً
لــم يضــع آليــات لحمايــة هــذا الحــق، وبالتالــي يملــك هــذا الحــق ســندا

غيــر مشــمولة بحمايــة قانونيــة، كالتــي وفرتهــا القوانيــن الدوليــة.
والماحــظ علــى األعمــال التــي تقــوم بهــا الحكومــة مــن تاعــب فــي القوانيــن غيــر المصــرح بهــا والتــي تحيــل 
عليهــا المــادة 38 مــن الدســتور بشــكل واســع ومبهــم فــي آن واحــد يجعــل مــن حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي 
 بالنظــام العــام، مــن خــال اتهــام المحتجيــن بالمتآمريــن وتوجيــه موجــات عنــف ضدهــم بلغــت حــد القتــل 

ً
إخــاال

ناهيــك عــن االعتقــاالت المســتمرة، ويعتبــر بمثابــة ثغــرة قانونيــة صارخــة وظفــت لصالــح الحكومــة لتبريــر قتــل 
المحتجيــن واعتقالهــم، وفــي نفــس الوقــت تعتبــر حجــة عليهــم مــن شــأنها أن تقــرر المســؤولية الجنائيــة علــى 
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الحــكام والمســئولين وكل مــن يأمــر أو يشــارك فــي قمــع المتظاهريــن الســلميين، بحكــم أن الدســتور أســمى 
 يخالــف طبيعتهــا 

ً
ــا مــن بقيــة القوانيــن، وال يجــوز مخالفــة القاعــدة الدســتورية أو تفســيرها أو تضمينهــا قانون

 بنــص المــادة )2( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 والــذي نــص فــي البنديــن )ب، ج( علــى :« ب- 
ً
القانونيــة عمــا

ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة، ج- ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع  الحقــوق والحريــات 
األساســية الــواردة فــي هــذا الدســتور«. 

 ينظــم حــق التظاهــر الســلمي، غيــر أن 
ً
 خاصــا

ً
والماحــظ أن المشــرع العراقــي لــم يســن لحــد الســاعة قانونــا

ــة رقــم 19 لعــام 2003 
ّ
الجهــات المختصــة تســتند فــي تصرفاتهــا ضــد المتظاهريــن إلــى أمــر ســلطة االئتــاف المنحل

والمنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة الصــادرة بالعــدد 3979 فــي 10تمــوز2003، إذ جــرى بموجــب القســم 
الثانــي منــه تعليــق أحــكام المــواد 220 إلــى 222 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل 

والتــي تقيــد حــق أفــراد الشــعب فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي التجمــع الســلمي.
 كمــا تضمــن األمــر المذكــور تحديــد جهــة إعطــاء الترخيــص للتظاهــر الســلمي، وألــزم هــذا األمــر إخطــار ســلطة 
الترخيــص قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن بــدء المســيرة أو التجمــع، وبيــان أســماء المنظميــن للتظاهــر الســلمي 
والحــد األعلــى لألشــخاص المشــاركين فيــه والطريــق الــذي تســلكه ووقــت وبــدء ومــدة التظاهــر، وألــزم ســلطة 
 المجموعــة المنظمــة خــال 12 ســاعة بالحــد األعلــى لعــدد األشــخاص المســموح لهــم 

ً
الترخيــص أن تحيــط علمــا

بالمشــاركة.
 كمــا حظــر علــى المتظاهريــن إحضــار أو حمــل ســاح نــاري أو أشــياء حــادة أو أي شــيء يمكــن قذفــه يلحــق األذى، 
بمــا فــي ذلــك الحجــارة والزانــات والهــراوات أو العصــي، باســتثناء مــا يســتخدم لرفــع الافتــات والشــعارات التــي 

يحملهــا المتظاهــرون.
 إلــى الدســتور العراقــي 

ً
ــة ولــم يصــدر مســتندا

ّ
وبمــا أن األمــر المذكــور كان قــد صــدر عــن ســلطة االئتــاف المنحل

 
ً

الصــادر عــام 2005، كمــا أنــه لــم يصــدر عــن الســلطة التشــريعية العراقيــة، وبمــا أنــه جــاء بصياغــة غامضــة، خاصــة
المــواد التــي تختــص باألحــكام العقابيــة الــواردة فــي القســم الســابع منــه كونهــا ليســت واضحــة وجــاءت مختصــرة 
ودون أن تميــز بيــن األفعــال التــي قــد يقــوم بهــا المتظاهــرون، فــإن هــذا يعطــي القضــاء ســلطة تقديرية واســعة 
 لنصــوص الدســتور 

ً
 واضحــا

ً
فــي فــرض العقوبــات علــى المتظاهريــن لمــن خالــف األمــر المذكــور، ممــا يعــد خرقــا

العراقــي التــي كفلــت الحــق فــي التظاهــر الســلمي وحريــة الــرأي والتعبيــر.

: موقف القانون الدولي
ً
ثانيا

لــزم الــدول باحتــرام حريــة 
ُ
المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966م ت

التعبيــر وحريــة المعلومــات، حيــث نصــت علــى:
»لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة؛ لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 
ــار للحــدود، ســواء  فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتب

علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«.
 لهــذا النــص، فــإن القوانيــن الدوليــة تؤكــد علــى حــق الشــعوب فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، إذ فرضــت حمايــة 

ً
وفقــا

علــى هــذا الحــق واعتبرتــه مــن النظــام العــام فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، ومــن القواعــد اآلمــرة فيــه، 
 
ً
 جســيما

ً
التــي ال يجــوز االتفــاق علــي مخالفتهــا ألنهــا قاعــدة عامــة، لذلــك فــإن قمــع المظاهــرات تمثــل انتهــاكا

ألحــكام هــذه القوانيــن.
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كمــا أكــد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم المتحــدة عــام 1948م علــى حــق التظاهــر فــي 
المــادة )18( منــه والتــي نصــت علــى أن:« لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن«.

ونصــت المــادة )19( منــه علــى أن:« لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 
ــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن، بأيــة وســيلة  ــاق اآلراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس األنب فــي اعتن

ــار للحــدود«. ودونمــا اعتب
وبحســب النصــوص الســابقة، فــإن الحــق فــي التظاهــر الســلمي مكفول ومعتــرف به في كافــة المواثيق الدولية 
باعتبــاره داللــة علــى احتــرام حقــوق اإلنســان فــي التعبيــر عــن نفســه، وأهــم مظهــر مــن مظاهــر الممارســة 
السياســية الصحيحــة، حيــث تنــص المــادة )21(  مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى: 
 بــه. وال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق 

ً
»يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا

 للقانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي 
ً
إال تلــك التــي تفــرض طبقــا

أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن 
وحرياتهــم«.

ــكل إنســان كمــا جــاء فــي نــص المــادة )3( مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق  ــه ل ــون الدولــي حمايت كمــا فــرض القان
اإلنســان بنصهــا علــى أن: »لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه.« 

وفــي المــادة )5( نــص علــى أنــه: »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 
أو الحاطــة بالكرامة«.

التــي تمارســها الســلطات العراقيــة بحــق المتظاهريــن الســلميين والمتمثلــة  أمــا فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات 
باســتخدام القــوة المفرطــة فــي فــض االحتجاجــات كالقتــل العمــد، فــإن هــذه الممارســات ممكــن أن ترقــى إلــى 

مصــاف الجرائــم الدوليــة التــي تســتوجب المحاكمــة.
فمــن خــال االنتهــاكات التــي وثقهــا األورومتوســطي، يتبيــن أن الســلطات العراقيــة ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية 
بحــق المحتجيــن العــزل، وهــي مــن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. فقــد نصــت 
المــادة )7( مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الفقــرة )أ( علــى » لغــرض هــذا النظــام 
األساســي،  يشــكل أي فعــل مــن األفعــال التاليــة »جريمــة ضــد اإلنســانية« متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع 
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم : أ(  القتــل العمــد«.

النظــام  هــذا  يطبــق   -1« علــى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  مــن   )27( المــادة  نصــت  وقــد 
األساســي علــى جميــع األشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، وبوجــه خــاص فــإن 
الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســا لدولــة أو حكومــة أو عضــوا فــي حكومــة أو برلمــان أو ممثــا منتخبــا 
أو موظفــا حكوميــا، ال تعفيــه بــأي حــال مــن األحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام األساســي، 

كمــا أنهــا ال تشــكل فــي حــد ذاتهــا، ســببا لتخفيــف العقوبــة؛
2- ال تحــول الحصانــات أو القواعــد اإلجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص ســواء كانــت فــي 

إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا علــى هــذا الشــخص«.
وعليــه فــإن الحصانــة التــي يتمتــع بهــا حــكام الــدول أو المســؤولين األمنييــن الذيــن يمارســون مخالفــات قانونيــة 

وانتهــاكات ضــد المتظاهريــن ال تمنــع مــن محاكمتهــم أمــام القضــاء الدولــي.
كمــا أكــدت المــادة )28( مــن النظــام األساســي علــى المســؤولية الجنائيــة للقــادة والرؤوســاء، حيــث نصــت » 
باإلضافــة إلــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا النظــام األساســي مــن أســباب أخــرى للمســئولية الجنائيــة عــن 

الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة:
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 مســئولية جنائيــة عــن الجرائم 
ً
 بأعمــال القائــد العســكري مســئوال

ً
يكــون القائــد العســكري أو الشــخص القائــم فعــا

التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب قــوات تخضــع إلمرتــه وســيطرته الفعليتيــن، أو تخضــع 
لســلطته وســيطرته الفعليتيــن، حســب الحالــة، نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته علــى 

هــذه القــوات ممارســة ســليمة«.
وهــذا مــا يعنــي أن المســؤولية الجنائيــة تنشــأ بموجــب هــذه الممارســات، وتظــل قائمــة باعتبــار أن هــذه الجرائــم 

 للمــادة )29( مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ً
ال تســقط بالتقــادم وفقــا

فــي هــذا التقريــر ســجل فريــق األورومتوســطي إحصائيــات المظاهــرات بحســب فريقــه الميدانــي، والمفوضيــة 
العليــا لحقــوق اإلنســان فــي العــراق، للفتــرة مــن 1 أكتوبــر/ تشــرين األول ولغايــة 15 ديســمبر/ كانــون األول.

: إحصائية للفترة من 2019/10/1 لغاية 2019/10/6
ً
أوال

إحصائيات المظاهرات في العراق

 المفرج
عنهم

 عدد
المعتقلين

 عدد
القتلى

 عدد
الجرحى

المحافظة

551 554 111 3721 بغداد

13 13 - 1 ديالي

131 131 9 300 الديوانية

115 115 5 215 النجف

11 11 6 106 ميسان

115 115 4 284 واسط

152 154 21 755 ذي قار

105 105 1 123 بابل

72 72 - 7 البصرة

11 11 - - كرباء

1276 1281 157 5512 المجموع
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: إحصائية للفترة من 2019/10/25 لغاية 2019/11/2
ً
ثانيا

: إحصائية للفترة من 2019/11/3 لغاية 2019/11/15
ً
ثالثا

 المفرج
عنهم

 عدد
المعتقلين

 عدد
القتلى

 عدد
الجرحى

المحافظة

- - 60 6525 بغداد

- - 12 119 الديوانية

- - 16 127 ميسان

2 6 1 323 المثنى

- - - 10 واسط

38 146 15 210 ذي قار

52 52 7 83 بابل

167 169 7 421 البصرة

140 140 1 541 كرباء

399 513 119 8359 المجموع

 المفرج
عنهم

 عدد
المعتقلين

 عدد
القتلى

 عدد
الجرحى

المحافظة

20 79 35 7710 بغداد

- - 2 - ميسان

4 6 - - المثنى

225 225 9 272 ذي قار

21 24 15 516 البصرة

148 177 6 438 كرباء

418 511 67 8936 المجموع
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 المفرج
عنهم

 عدد
المعتقلين

 عدد
القتلى

 عدد
الجرحى

المحافظة

12 449 98 611 بغداد

- - 1 1 ميسان

- - - 1 المثنى

- 1 55 484 ذي قار

- 2 11 135 البصرة

- 8 6 91 كرباء

- 1 2 2 القادسية

- 7 35 181 النجف

- - - 26 بابل

2 3 - - األنبار

- 1 - - صاح الدين

14 472 208 1.532 المجموع

رابًعا: إحصائية للفترة من 2019/11/15 لغاية 2019/12/15
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توصيات

ــة  ــي كافـ ــان فـ ــوق اإلنسـ ــر حقــ ــزم بمعاييــ ــة، أن تلتــ ــا الدوليــ ــار التزاماتهــ ــي إطــ ــلطات العراقيــة وفــ ــى الســ علــ
اإلجـــراءات التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضائيـــة ذات الصلـــة بحــق الشــعب العراقــي فــي التظاهــر الســلمي وحريــة 

الــرأي والتعبيــر.

وهــو مــا يســتوجب مــن الســلطات العراقية، العمــل علــى األخــذ بالتوصيــات التاليــة:

التحقيــق بشــكل عاجــل فــي جميــع عمليــات القتــل والخطــف والتعذيــب، مــع ضمان أن يكون هــذا التحقيق 
.
ً
مستقا

إطــاق ســراح جميــع المتظاهريــن المحتجزيــن والذيــن وجهــت لهــم تهمــة المشــاركة فــي التظاهــرات 
فقــط، طالمــا لــم ُيثبــت فــي حقهــم ارتــكاب أي جريمــة جنائيــة.

مقاضاة جميع القادة والمسؤولين عن االنتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين.

علــى الســلطة التشــريعية ســن قانــون ينظــم حــق التظاهــر والتجمــع الســلمي بمــا يضمــن رفــع كافــة 
القيــود عــن هــذه الحقــوق.

علــى الســلطات العراقيــة احتــرام حــق المتظاهريــن فــي التظاهــر الســلمي طالمــا أنــه حــق دســتوري 
أكــد عليــه الدســتور العراقــي.

منــع اســتخدام القــوة والقمــع ضــد المتظاهريــن والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى عقوبــات جنائيــة بحــق 
.
ً
 أو دوليــا

ً
مرتكبيهــا ســواء كان ذلــك داخليــا

االستجابة لمطالب المتظاهرين في اإلصاحات القانونية واإلقتصادية واالجتماعية.

علــى القــوات األمنيــة االلتــزام بـــالمبادئ األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب 
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، الصــادرة عــن األمــم المتحــدة.
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