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مقدمة

اندلعت االحتجاجات العراقية أو ما يعرف بثورة تشرين في 1 أكتوبر/تشرين األول 2019، إثر تردي 

األوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد، وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر، وانتشــار الفســاد فــي مؤسســات 

الدولــة، حيــث انطلقــت االحتجاجــات مــن بغــداد وانتشــرت فــي بقيــة المحافظــات العراقيــة مطالبــة 

باســتقالة حكومــة عــادل عبــد المهــدي، وتشــكيل حكومــة مؤقتــة وإجراء انتخابــاٍت مبكرة. 

واجهــت القــوات األمنيــة العراقيــة التظاهــرات منــذ بدايتهــا بعنــٍف مفــرط، واســتعملت العديــد من 

، فأطلقــت الرصــاص الحــي والمطاطــي علــى المتظاهريــن، 
ً
األســلحة القاتلــة والمحظــورة دوليــا

 فــي مقتبــل 
ً
»حينمــا يتعــرض اإلنســان لــكل هــذه االنتهــاكات وهــو مــا زال شــابا

 للغايــة«.
ٌ

العمــر، يصبــح المــوت أو التهديــد بالمــوت شــيٌء ســخيف

علي الكاظمي )اسم مستعار( | ناشط مدني 
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ونشــرت القناصــة فــي جميــع المبانــي والمناطــق التــي تحيــط بأماكــن االحتجــاج، واســتخدمت 

القنابــل الصوتيــة، ورشاشــات الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع، فــي ســبيل وأد التظاهــرات فــي 

مهدهــا.

تــل حتــى تاريــخ 
ُ

تســببت االعتــداءات العنيفــة بوقــوع آالف القتلــى والجرحــى مــن المتظاهريــن، إذ ق

 بجــروح، بينهــم حوالــي )3( 
ً
صيــب نحــو )26( ألفــا

ُ
إصــدار هــذا التقريــر أكثــر مــن )730( متظاهــًرا، وأ

آالف بإعاقــات جســدية، كمــا انتشــرت بشــكل خطيــر عمليــات االغتيــال والتصفيــة الجســدية للنشــطاء 

حون مجهولــون.
ّ
ذهــا مســل

ّ
ا بعمليــات اغتيــال ينف

ً
والصحفييــن، إذ قتــل مــا ال يقــل عــن )70( ناشــط

بلــغ عــدد الموقوفيــن والمعتقليــن مــن المتظاهريــن منــذ بدايــة االحتجاجــات الشــعبية وحتــى 

، أفــرج عــن )2740( منهــم، وبقــي رهــن 
ً
يونيو/حزيــران مــن هــذا العــام حوالــي )2827( موقوفــا

، تمــت إدانــة شــخص واحــد منهــم.
ً
التحقيــق )87( موقوفــا

ــة تعرضــت  ــة الصحفييــن واإلعالمييــن والناشــطين المدنييــن، نجــد أن هــذه الفئ وبالنظــر إلــى فئ

لهجــوٍم شــرس مــن القــوات األمنيــة، ويرجــع ذلــك لكــون هــذه الفئــة تعمــل علــى رصــد االحتجاجــات 

واالنتهــاكات المرافقــة لهــا بشــكل مســتمر. بحســب التقريــر الصــادر عــن المفوضيــة العليــا لحقــوق 

اإلنســان فــي العــراق، فــإن الصحفييــن واإلعالمييــن والناشــطين المدنييــن تعرضــوا إلــى )27( 

عمليــة اغتيــال، وإلــى )28( محاولــة اغتيــال، بواقــع )14( محاولــة نتــج عنهــا إصابــات و)14( محاولــة 

، توزعــت أماكــن وجودهم في عــدة محافظات، 
ً
دون إصابــات، فــي حيــن أصيــب حوالــي )41( صحفيــا

)7( صحفييــن فــي العاصمــة بغــداد، و)12( فــي محافظــة الديوانيــة، و)4( فــي محافظــة البصــرة، 

و)15( فــي محافظــة المثنــى و)3( فــي محافظــة كربــالء.

ويشــير نفــس التقريــر إلــى أن أعــدد المفقوديــن والمختطفيــن مــن المتظاهريــن بلــغ حوالــي )75( 

، أفــرج عــن )22( منهــم، فــي حيــن مــا يــزال )53( آخريــن مختفيــن وال ُيعــرف عــن مصيرهــم 
ً
متظاهــرا

. ا
ً
شيئ

علــى صعيــٍد آخــر، قطعــت الســلطات العراقيــة خدمــة اإلنترنــت أثنــاء االحتجاجــات فــي بغــداد ومــدن 

ــل رئيــس الــوزراء العراقــي )المســتقيل( عــادل عبــد الهــادي قطــع اإلنترنــت، كونــه 
ّ
أخــرى، حيــث عل
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ه يخالف 
ّ
ُيســتخدم لبــث الكراهيــة والعنــف واإلرهــاب، فيمــا أدانــت األمــم المتحــدة اإلجراء وقالــت إن

 مــن حقــوق اإلنســان التــي 
ً
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، باعتبــار أن خدمــة اإلنترنــت تعــد حقــا

ُيحظــر المســاس بهــا.

بحســب المعلومــات التــي رصدهــا األورومتوســطي، تنتشــر الســجون الســرية التابعــة للمليشــيات 

فــي مختلــف محافظــات العــراق، إذ ُيعتقــد أن المختطفيــن مــن المتظاهريــن يقبعــون فيهــا، 

 مــن المعتقلين، من 
ً
وهــي عبــارة عــن مجمعــات ســكنية ومدنيــة تســتخدم كســجون وتحــوي عــددا

أهمهــا ســجن مطــار المثنــى، وكذلــك الســجن الّســري الــذي يقــع فــي منطقــة الــدورة والــذي 

مــارس فــي هــذه الســجون العديــد مــن االنتهــاكات 
ُ
، حيــث ت

ً
يقبــع فيــه مــا يزيــد عــن )3000( معتقــال

الخطيــرة لحقــوق اإلنســان؛ منهــا التعذيــب والتصويــر المخــل وانتــزاع االعترافــات بالقــّوة.

قهــا لمحتجيــن وقعــوا ضحايــا ألشــكال 
ّ
فــي هــذا التقريــر يســتعرض األورومتوســطي شــهادات وث

مختلفــة مــن االنتهــاكات، كمــا يتنــاول بشــكل مفّصــل تفاصيــل تلــك االنتهــاكات، ويقــدم إطــاًرا 

قانونًيــا للممارســات المرتكبــة مــن الســلطات العراقيــة بحــق المحتجيــن الســلميين بمــا فــي ذلــك 

االحتجاجــات فــي إقليــم كردســتان العــراق.
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خلفية عن أزمات الدولة سبب الثورة

 فــي خــروج آالف 
ً
 حقوقيــة واقتصاديــة مأســاوية، كانــت ســببا

ً
يعانــي العــراق منــذ ســنواٍت أوضاعــا

المحتجيــن العراقييــن فــي بدايــة شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول 2019 - لالحتجــاج علــى األزمــات التــي 

تعيشــها البــالد، مــن غــالٍء لألســعار وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر، وصعوبــة توفيــر الخدمــات 

 عــن تفشــي الفســاد فــي مؤسســات الدولــة، 
ً
األساســية كالميــاه النظيفــة والكهربــاء، فضــال

»المشــهد العراقــي كئيــٌب إلــى درجــٍة تدعــو لألســى. مــن ُيمعــن في أزمــات العراق 

يجــد أن لهــا شــقين ظاهريــن همــا اإلرهــاب والفســاد، وكالهمــا يصــدران مــن ذات 

المصــدر، إرهــاٌب يحمــي الفســاد وفســاٌد يمــول اإلرهــاب«.

محمد الكندي | ناشط مدني 
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وتصاعــد االنتهــاكات بحــق المدنييــن مــن اعتقــاٍل وخطــٍف واختفــاٍء قســري، ومضايقــاٍت متزايــدة 

علــى صعيــد حريــة الــرأي والتعبيــر.

عنــد النظــر إلــى نســبة الفقــر فــي العــراق، نجــد أنهــا وصلــت إلــى حوالي 23%، حيــث يعيش حوالي 

7 مليــون عراقــي تحــت خطــر الفقــر، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباٍب، أهمهــا الحــروب المتتاليــة التي 

ــة، حيــث تشــير العديــد مــن التقاريــر  أنهكــت البــالد، والفســاد المستشــري فــي مؤسســات الدول

الرســمية والدراســات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة إلــى اختفــاء حوالــي 450 مليــار دوالر منــذ 

عــام 2003، وهــو مــا يعــادل أربعــة أضعــاف ميزانيــة العــراق، وأكثــر مــن ضعــف الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، األمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم نســبة الفقــر علــى نحــٍو مقلــق.

عــّد محافظــات نينــوى، وصــالح الديــن، وديالــي واألنبــار مــن أكثــر 
ُ
أمــا علــى صعيــد البطالــة، ت

 مــن الجانــب االقتصــادي، وذلــك بســبب الحــروب والدمــار التــي 
ً
المحافظــات فــي البــالد تضــررا

طالــت كل القطاعــات الحيويــة، بمــا فيهــا مصــادر رزق الســكان، مثــل المطاعــم والمحــال التجاريــة 

والمــزارع، األمــر الــذي فاقــم مــن نســبة البطالــة وجعلهــا ترتفــع إلــى مســتويات قياســية، حيــث 

وصلــت نســبتها إلــى حوالــي 40% فــي العــراق، وهــي مرشــحة لالرتفــاع فــي ظــل التهديــدات 

 عــن ضعــف المشــاريع واالســتثمار، 
ً
األمنيــة التــي تعيشــها البــالد، وغيــاب الــدور الحكومــي، فضــال

وارتفــاع معــدالت نــزوح الســكان.

وحــول أزمــة الكهربــاء فــإن العــراق يعانــي مــن انهيــار شــبه تــام لمنظومــة الطاقــة الكهربائيــة، 

حيــث وصلــت ســاعات انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن المواطنيــن إلــى 16 ســاعة فــي اليــوم، وهــي 

أزمــة تفاقمهــا درجــات الحــرارة المرتفعــة فــي فصــل الصيــف فــي مختلــف المــدن العراقيــة، والتي 

تصــل إلــى حوالــي 50 درجــة مئويــة. هــذه األزمــة دفعــت المواطنيــن العراقييــن إلــى االعتمــاد 

 لنظــام األمبيــر( لســد العجــز الواقــع فــي 
ً
علــى المولــدات الكهربائيــة )وحــدات الطاقــة وفقــا

 علــى 
ً
 إضافيــا

ً
 ماديــا

ً
توصيــل التيــار الكهربائــي، غيــر أن االعتمــاد علــى هــذه المولــدات يشــكل عبئــا

الســكان، حيــث يبلــغ ســعر األمبيــر الواحــد فقــط حوالــي 15 ألــف دينــار عراقــي )حوالــي 12 دوالر(، 
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وهــو مــا جعــل العديــد مــن المواطنيــن غيــر قادريــن علــى تأميــن هــذه المبالــغ ألصحــاب المولــدات، 

مــا أدى إلــى قطــع التيــار الكهربائــي عنهــم.

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

مخــزون الميــاه وتدفــق نهــري دجلــة والفــرات، ليــس هــذا فحســب بــل إن المحافظــات الوســطى 

والجنوبيــة فــي البــالد تشــكو مــن تلــوث ميــاه الشــرب الواصلــة للســكان.

كل هــذه األزمــات أدت إلــى انــدالع االحتجاجــات العراقيــة فــي بدايــة أكتوبر/تشــرين األول 2019، 

غيــر أن هــذه االحتجاجــات كشــف عــن مســتوى كارثــي مــن الحقــوق والحريــات، إذ خلفــت اعتــداءات 

 مــن المتظاهريــن، وجــرح نحــو 26 
ً
األمــن علــى المحتجيــن الســلميين وقــوع أكثــر مــن 730 قتيــال

 حتــى اآلن.
ً
، واغتيــال حوالــي 70 ناشــطا

ً
ألفــا

، فاقمهــا انتشــار 
ً
 حــادا

ً
علــى الصعيــد الصحــي، تعانــي المنظومــة الصحيــة فــي العــراق تدهــورا

 مــن شــهر فبراير/شــباط 2020، حيــث أدى ضعــف تمويــل القطــاع 
ً

جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( بدايــة

الصحــي إلــى تدهــور الوضــع الصحــي للمصابيــن بهــذا الفيــروس، وذلــك لقلــة اإلمكانــات الالزمــة 

لمواجهــة هــذا الوبــاء، األمــر الــذي أدى إلــى تفشــي الفيــروس، إذ أصيــب بــه حتــى تاريــخ إصــدار 

ــا، توفــي منهــم أكثــر مــن 9100 شــخص.
ً

هــذا التقريــر أكثــر مــن 359 ألف
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أبرز االنتهاكات الحاصلة في االحتجاجات الشعبية
شــهدت االحتجاجــات الشــعبية منــذ اندالعهــا العديــد مــن االنتهــاكات بحــق المحتجيــن الســلميين، 

األمنيــة  القــوات  فيهــا  وشــاركت  ارتكبتهــا  وتعذيــب،  وقتــٍل  وخطــٍف  واســتهداٍف  اعتــداٍء  مــن 

العراقيــة وبعــض المليشــيات الحزبيــة المنتشــرة فــي جميــع المحافظــات العراقيــة.

وبالنظــر إلــى أبــرز األحــداث التــي وقعــت خــالل هــذه االحتجاجــات، نجــد أن اســتخدام العنــف مــن 

القــوات األمنيــة والمليشــيات الحزبيــة كان الســمة األساســية فــي مواجهــة التظاهرات الشــعبية، 

ففــي بدايــة االحتجاجــات وبالتحديــد فــي 4 أكتوبر/تشــرين األول 2019 اســتهدفت ســيارة عســكرية 

المحتجيــن قــرب ســاحة الطيــران وســط بغــداد، ورد المتظاهــرون بإحراقهــا، فأوعــز قائــد اللــواء 

ــه بإطــالق الرصــاص الحــي  ــد الركــن »نعمــان المالكــي« إلــى المنتســبين تحــت قيادت األول العمي

علــى المتظاهريــن بشــكٍل مباشــر، وأن أي جنــدي ســيخالف هــذه التعليمــات ســتتم معاقبتــه 

 لهــذه األوامــر العســكرية وقــع العديــد مــن القتلــى والجرحــى فــي 
ً

وأخــذ ســالحه وســجنه. ونتيجــة

صفــوف المدنييــن العــزل.
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 ذكــرت فيــه إصابــة عــدد مــن 
ً
وفــي ذات اليــوم نشــرت منظمــة »مراســلون بــال حــدود« تقريــرا

المراســلين الصحفييــن فــي مظاهــرات ســاحة التحريــر ببغــداد في أول يوٍم من انــدالع االحتجاجات، 

كمــا شــهد اليــوم الثانــي اعتقــال الصحفــي »أرشــد الحاكــم« الــذي يعمــل فــي قنــاة الرشــيد 

ــاء تغطيتــه للتظاهــرات بســاحة الطيــران. كمــا أصــدرت العديــد مــن المناطــق  الفضائيــة وذلــك أثن

والمحافظــات العراقيــة فــي تلــك األثنــاء قــراراٍت تقّيــد العمــل الصحفــي، إذ أصدر مجلــس محافظة 

 يحظــر فيــه أي نشــاط إعالمــي، واســتعانت منطقــة الديوانيــة الواقعــة جنوبــي بغداد 
ً
األنبــار قــرارا

بالقــوات الخاصــة لمنــع الصحفييــن مــن العمــل، وأظهــرت تســجيالت مصــورة اعتــداء هــذه القــوات 

علــى الصحفــي »زيــد الفتــالوي« الــذي يعمــل فــي قنــاة دجلــة، بالضــرب المبــرح، رغــم معرفتهــم 

المســبقة بهويتــه الصحفيــة.

فــي يــوم 26 أكتوبر/تشــرين األول 2019 نفــذت القــوات الحكوميــة فــي محافظــة ذي قــار حملــة 

اعتقــاالت وخطــف بحــق الصحفييــن والناشــطين ممــن شــاركوا فــي التظاهــرات، كمــا اعتقلــت قــوة 

أمنيــة الصحفــي »حســين العامــل« وابنــه مــن منزلهــم فــي مدينــة الناصريــة مركــز المحافظــة.

وفــي ذات اليــوم اعتقلــت القــوات األمنيــة فــي محافظــة األنبــار الناشــط »ســمير فــرج« مــن منزله 

فــي مدينــة الرمــادي بســبب موقفــه المؤيــد للتظاهــرات وهــددت ناشــطين آخريــن بنفــس المصيــر 

حــال انخراطهــم فــي المظاهــرات أو إظهــار التأييــد لهــا.

فــي يــوم 28 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 هاجمــت القــوات األمنيــة )قوات الرد الســريع( و)قوات 

مكافحــة الشــغب( و)قــوات الجيــش( المتظاهريــن المدنييــن فــي منطقــة جســر الزيتــون وحــي 

الزيتــون وقــرب مستشــفى الحبوبــي فــي مدينــة الناصريــة جنــوب العــراق، وقــد قــال شــاهد عيــان 

علــى هــذه الحادثــة:

»أطلقــت القــوات األمنيــة الرصــاص الحــي بصــورة مباشــرة علــى المتظاهريــن 

مــا تســبب فــي حــدوث إصابــات مباشــرة فــي الــرأس والرقبــة«.
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وبحســب شــاهد العيــان فقــد وصــل عــدد القتلــى فــي ذلــك اليــوم إلــى أكثــر مــن )32( متظاهــًرا 

وأصيــب أكثــر مــن )200( آخريــن.

فــي 6 ديســمبر/كانون األول 2019 شــنت عناصــر ُيعتقــد أنهــا تابعــة لقــوات الحشــد الشــعبي 

هجوًمــا علــى المتظاهريــن فــي بــارك الســنك وســاحة الوثبــة وســط العاصمــة بغــداد، حيــث دخلــت 

المليشــيات بســيارات دفــاع رباعــي ال تحمــل أرقاًمــا رســمية ويرتــدون ألبســة مدنيــة ويحملــون 

األســلحة الخفيفــة والمتوســطة، وفتحــوا نيــران أســلحتهم بشــكل مباشــر علــى المتظاهريــن 

 عــن خطــف 
ً
، فضــال

ً
 وجــرح أكثــر مــن )80( متظاهــرا

ً
الســلميين، مــا أســفر عــن وقــوع )16( قتيــال

إعالمييــن وناشــطين فــي بغــداد والمحافظــات األخــرى فــي ذات اليــوم وهــم؛ المصــور زيــد 

محمــد الخفاجــي، وإبراهيــم جــدوع الشــمري، والناشــطة فضيلــة جــواد جاســم، والمتظاهــر حيــدر 

هــادي الحســناوي.

في 12 ديســمبر/كانون األول 2019 ارتكب عنصر مســلح ينتمي إلى ميليشــيا »ســرايا الخرســاني« 

مجــزرة ضــد المحتجيــن المتواجديــن فــي ســاحة الوثبــة، حيــث أطلــق النــار بشــكل مباشــر علــى 

المحتجيــن فقتــل 5 منهــم وجــرح عــدًدا آخــر.

القــّوات الحكومّيــة والمليشــيات المرافقــة  الثانــي 2020 هاجمــت  يــوم 25 يناير/كانــون  فــي 

لهــا خيــم المعتصميــن فــي محافظــات؛ بغــداد وذي قــار والبصــرة باســتخدام القــّوة الُمفرطــة. 

 االعتصامــات فــي المحافظــات التــي تشــهد احتجاجــات، 
ّ

كمــا أصــدرت قــّوات األمــن أوامَرهــا بفــض

ــار علــى الحشــود الكبيــرة فــي منطقــة الّســنك وســاحة الكيالنــي والتحريــر واعتصــام 
ّ
وفتحــت الن

 للمتظاهريــن للخــروج اآلمــن.
ً
مدينــة البصــرة والناصريــة، ولــم تتــرك مجــاال

هــا تابعــة للتيــار الصــدري ســاحة 
ّ
فــي 5 فبراير/شــباط 2020 اقتحمــت جماعــة مســلحة ُيعتقــد أن

اليدويــة  القنابــل  الســلميين، وألقــت  المتظاهريــن  النــار علــى  النجــف، وفتحــت  الصدريــن فــي 

وأحرقــت جميــع خيــام المعتصميــن الموجــودة فــي الســاحة بقنابــل المولوتــوف، حيــث أســفر ذلــك 

عــن مقتــل )10( متظاهريــن وجــرح مــا ال يقــل عــن )90( آخريــن، أصيبــوا بالرصــاص وطعــن الســكاكين 

واألســلحة البيضــاء والهــراوات، كمــا الحقــت مركبــات تابعــة للمســلحين المتظاهريــن واعتقلــت 



 بال رادع15
ٌ

العـــــراق.. انتهاكــــات

عــدًدا منهــم.

فــي 8 مــارس/آذار 2020 اســتهدفت قــوات مكافحــة الشــغب المتظاهريــن قــرب ســاحة التحريــر 

فــي بغــداد ببنــادق الصيــد والغــاز المســيل للدمــوع، حيــث أســفر ذلــك عــن مقتــل اثنيــن مــن 

  .
ً
المتظاهريــن وهــم؛ المســعف عامــر محمــود العيثــاوي، وطفــل آخــر بعمــر 15 عامــا

فــي 26 يوليو/تمــوز 2020 قتلــت قــوات حفــظ القانــون أثنــاء محاولــة فــض المظاهــرات قــرب 

ســاحة التحريــر فــي بغــداد، اثنيــن مــن المتظاهريــن وهــم؛ لطيــف ســلمان ومهــدي التميمــي، 

وأســقطت عشــرات الجرحــى.

وفــي 19 أغســطس/آب 2020 اغتــال مســلحون مجهولــون الدكتــورة ريهــام يعقــوب وزميلتهــا، 

وذلــك مــن خــالل إطــالق النــار عليهــا فــي منطقــة الجنينــة فــي محافظــة البصــرة.
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مــن  مجموعــة  العــراق  فــي  األورومتوســطي  للمرصــد  التابــع  الميدانــي  البحــث  فريــق  قابــل 

الناشــطين المدنييــن الذيــن شــاركوا فــي التظاهــرات االحتجاجيــة وتعرضــوا لشــتى أنــواع وصنــوف 

االنتهــاكات علــى أيــدى القــوات األمنيــة التابعــة للحكومــة العراقيــة تــارة ومــن قبــل المليشــيات 

 أخــرى.
ً

المســلحة تــارة

شهادات لمتظاهرين تعرضوا لالنتهاكات

 علــم العــراق 
ّ
»خرجنــا كشــباب متظاهريــن بــكل الطــرق الســلمية، ال نرفــع إال

ينتظرنــا  كان  المقابلــة  الناحيــة  فــي  لكــن  األساســية،  بحقوقنــا  ومطالبيــن 

والسياســية  المســتمرة،  والمالحقــات  التهديــدات  ومسلســل  القنــاص 

ــا«. ــزع األمــن واألمــان مــن صدورن القمعيــة والوحشــية الممنهجــة بهــدف ن

سمير علي )اسم مستعار( | ناشط مدني 
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ففــي مقابلــة مــع العراقــي )اســم مســتعار(، موظــف فــي وزارة النفــط العراقيــة قــال »فــي يوم 

1-10-2019 وأثنــاء تواجــدي مــع المتظاهريــن فــي ســاحة التحريــر فــي بغــداد فــي تمــام الســاعة 

، تــم االعتــداء علــّي بواســطة طلــق نــاري حــي لــم يصبنــي، مــع إطــالق قنابــل مســيلة 
ً
6 عصــرا

دخلــت لمستشــفى الشــيخ زايــد فــي بغــداد لشــدة االختنــاق مــن الغــاز«.
ُ
للدمــوع، وعلــى إثــر ذلــك أ

وأضــاف »فــي نفــس الشــهر تــم االعتــداء علــّي للمــرة الثانيــة فــي منطقــة النجــف فــي ســاحة 

، وقامــوا 
ً
الصدريــن، حيــث قامــت مجموعــة تابعــة لمليشــيا مقتــدى الصــدر بتعنيفــي جســديا

بتصويــب بنــادق الصيــد نحــوي، وهددونــي بالتصفيــة الجســدية، مــا دفعنــي ذلــك إلــى تــرك 

محافظتــي«.

، وهــو ناشــط مدنــي قــال: »عندما 
ً
وفــي مقابلــة أخــرى مــع ســالم أحمــد )اســم مســتعار(، 25 عامــا

بــدأت التظاهــرات فــي أكتوبــر 2019 قمــت بحشــد الفئــات الشــبابية مــن خــالل مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، واســتخدام خاصيــة المجموعــات فــي« فيــس بــوك« وتجميــع أكبــر عــدد ممكــن مــن 

الشــباب للمشــاركة فــي هــذه التظاهــرات مــن أجــل الحصــول علــى حقوقنــا المســلوبة، حيــث 

اســتطعت أنــا ومــا يقــارب مــن 300 شــاب مــن إقامــة خيمــة اعتصــام فــي ســاحة التظاهــرات وبدأنــا 

فــي تظاهراتنــا، غيــر أن ذلــك عرضنــي للعديــد مــن االنتهــاكات، إذ تــم تهديــدي بالقتــل مــن جهــات 

مجهولــة، وتــم اعتقالــي أثنــاء وجــودي فــي التظاهــرات، حيــث أجبرونــي علــى التوقيــع علــى 

اتهامــات لــم أرتكبهــا؛ منهــا التحريــض علــى حــرق مراكــز ومقــرات األمــن، كمــا تعرضــت للمطــاردة 

ومحاولــة اغتيــال مــن مســلحين يســتقلون دراجــة ناريــة علــى خلفيــة نشــاطي الســلمي فــي 

االحتجاجــات«.

وأضــاف »توالــت االتصــاالت التــي تخبرنــي بأننــي ضمــن قائمــة تحتــوي علــى 10 أســماء معرضــة 

 »RPG« بخطفــي وقتــل إخوتــي، وتــم قصــف منزلــي بقذائف 
ً
 وتكــرارا

ً
لالغتيــال، كمــا هددونــي مــرارا

مــن جهــات مجهولــة«.

وأكمــل »فــي إحــدى المــرات تعرضــت للضــرب والطعــن بالســكين مــن قبل مكافحــة الجرائم وإطالق 
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القنابــل المســيلة للدمــوع، حيــث تســبب لــي ذلــك بالتهابــات مزمنــة فــي الجيــوب األنفيــة بســبب 

استنشــاق القنابــل المســيلة للدمــوع وقنابــل الفلفــل، األمــر الــذي دفعنــي للهــرب مــن منزلــي، 

 حتــى هــذه اللحظــة، ولــم أعــد إلــى بيتــي منــذ 9 أشــهر«. 
ً
ومــا زلــت مطــاردا

، وهــو ناشــط مدنــي قــال »فــي 
ً
وفــي مقابلــة أخــرى مــع ســمير علــي )اســم مســتعار(، 26 عامــا

بدايــة االحتجاجــات قمــت بحشــد الفئــات الشــبابية وحثهــم علــى الخــروج إلــى التظاهــرات، وكنــت 

 علــى مجموعــة فــي »فيــس بــوك« تحتــوي علــى 150 ألــف عضــو، حيــث قمــت بتقديــم 
ً
مســؤوال

الدعــم اللوجيســتي والمالــي للمتظاهريــن، غيــر أن ذلــك عرضنــي للعديــد مــن االنتهــاكات، فأثنــاء 

تواجــدي فــي ســاحة التظاهــرات حــدث شــجار بينــي وبيــن شــخص تابــع للتيــار الصــدري، وفــي 

 يتبعنــي وهــو يســتقل دراجة ناريــة ويرتدي 
ً
طريــق عودتــي إلــى المنــزل الحظــت بــأن هنــاك شــخصا

 أننــي نجــوت 
ّ
طاقيــة بيضــاء اللــون، وعنــد اقترابــه منــي قــام بإطــالق 3 طلقــات ناريــة باتجاهــي، إال

بأعجوبــة«.

 وفي مرمى نيران المليشــيات المســلحة، 
ً
وأضــاف »بعــد هــذه الحادثــة أدركــت أني أصبحت مهددا

 أننــي 
ّ
 هنــاك فــي الحادثــة، إال

ً
األمــر الــذي دفعنــي إلــى الذهــاب إلــى الشــرطة حيــث قدمــت بالغــا

لــم أحصــل علــى أي إجابــة حتــى هــذه اللحظــة«.
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جدول يوضح إحصائيــــات االنتهــــاكات
خالل االحتجاجات )للفترة من 1 أكتوبر 2019 - 1 يونيو 2020( 

المعتقلينالقتلىالجرحىالمحافظة

19,4134201,180بغداد

1,878114431ذي قار

1,25959324البصرة

58748122النجف

2342711ميسان

42224132الديوانية

1,10215325كربالء

23411130بابل

5295142واسط

323112المثنى

3313ديالي

4--األنبار

1--صالح الدين

25,9847372,827المجموع
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انتهاكات حرية الرأي والتعبير

»نحــن نعيــش فــي مرحلــة »الــال دولــة« فــي العــراق، وهــو مــا جعــل 

. أتمنى 
ً
 ومكّبال

ً
 وعاجــزا

ً
دور كل المنظمــات الحقوقيــة المحليــة قاصــرا

مــن جميــع المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة أن تلتفــت لحقوق اإلنســان 

األساســية المهــدورة فــي العــراق، وأن تســعى إلنقاذنــا«.

رسل تركي | طالبة في كلية الطب 

 علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، وذلــك بحجــة تطبيــق القانــون 
ً
 كبيــرا

ً
مــا يــزال العــراق يشــهد تضييقــا

ــد  والحفــاظ علــى النظــام العــام، فقــد اعتقلــت قــوات األمــن التابعــة للحكومــة العراقيــة العدي

مــن الناشــطين والمدونيــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بحجــة أن مــا يقــوم بــه هــؤالء 

الناشــطون والمدونــون يهــدد الســلم المجتمعــي، ويبــث الكراهيــة ويشــعل الفتنــة.

للمرصــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  والناشــطون  المدونــون  مــن  عــدد  أكــد  كمــا 

بالتصفيــة  تهددهــم  مجهولــة  أرقــام  مــن  هاتفيــة  مكالمــات  تلقــوا  أنهــم  األورومتوســطي 

الجســدية فــي حــال لــم يتوقفــوا عــن دعــم االحتجاجــات عبــر منصاتهــم وصفحاتهــم الخاصــة.

الناشــطين  مــن  الميدانــي مجموعــة  بحثــه  فريــق  خــالل  مــن  األورومتوســطي  المرصــد  قابــل 

والمدونيــن الذيــن أدلــوا بإفادتهــم حــول االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا مــن القــوات األمنيــة علــى 

خلفيــة منشــورات علــى صفحاتهــم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تدعــوا لمواصلــة التظاهرات 

واالحتجاجــات.

، ويعمــل كمحلــل كيميائــي فــي وزارة الصحــة 
ً
فــي مقابلــة مــع حيــدر راضــي حــواس، 28 عامــا

العراقيــة فــي منطقــة الديوانيــة قــال: »فــي بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا فــي العــراق، نشــرت 

مقطــع فيديــو علــى صفحتــي بتاريــخ 2020/04/13 تحدثــت فيــه عــن إهمــال الســلطات المعنيــة 
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وتقصيرهــا وعــدم مباالتهــا بــأرواح النــاس كونهــا لــم تعلمنــا بــأن زميــل لنــا )موظــف صحــي( كان 

 بفيــروس كورونــا، حيــث تــم إعــالم زميلنــا بعــد 4 ســاعات مــن إعــالن الفضائيــات عــن وجــود 
ً
مصابــا

أول حالــة مصابــة فــي مدينتنــا، وقــد عمــل زميلنــا علــى عــالج عــدة مرضــى وهــو ال يعلــم بإصابتــه، 

ونقــل العــدوى لجميــع المرضــى الذيــن اختلــط بهــم«.

 مهاجمــة الســلطات لعــدم توفيرهــا أبســط المســتلزمات مــن قفــازات وكمامــات 
ُ

وأضــاف »واصلــت

المستشــفيات.  إلــى  المرضــى  لنقــل  اإلســعاف  ســيارات  بتوفيــر  كذلــك  وطالبتهــا  وســرقتها، 

وبعــد البــث المباشــر مــن جهــازي الشــخصي ومــن صفحتــي الشــخصية حضــر مديــري وعــدد مــن 

المســؤولين وأبلغونــي بضــرورة إنهــاء البــث وهددونــي بالفصــل مــن الوظيفــة وهــذا مســجل 

بالفيديــو«.

وأكمــل »فــي اليــوم الثانــي وأثنــاء خروجــي مــن المستشــفى، تفاجــأت بمطاردتــي مــن خــالل 

الصحــة مــن خــالل  الصــدري« كونهــم يســيطرون علــى وزارة  لـ«التيــار  تابعــة  ســيارات ســوداء 
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تمثيلهــم النيابــي، وبعــد مطاردتــي قمــت بالهــرب منهــم وتركــت منزلــي وذهبــت الــى مــكان آمن 

لفتــرة زمنيــة. بعــد أيــام تفاجــأت بخــروج محافــظ مدينــة الديوانيــة علــى أحــد القنــوات الفضائيــة 

ويتوعدنــي بأقصــى العقوبــات كونــي تحدثــت عــن ملفــات تتعلــق بالفســاد والتقصيــر والمتاجــرة 

 المديــر العــام بصحــة الديوانيــة وتوعــد بمحاســبتي وتشــكيل مجلــس 
ً
بحيــاة النــاس، كمــا خــرج أيضــا

 مجموعــة مــن األشــخاص بتهديــدي بالتصفيــة الجســدية إذا لــم 
ً
للتحقيــق معــي، وقــام أيضــا

أتوقــف عــن الحديــث عــن الفســاد والســرقة«.

، محــاٍم وأســتاذ فــي كليــة الحقــوق فــي 
ً
وفــي مقابلــة أخــرى مــع ســجاد ســالم حســين، 32 عامــا

جامعــة واســط قــال: »تعرضــت لتهديــداٍت مــن جهــاٍت عــدة، خاصــة مــن الفصائــل المســلحة، حيــث 

اتهامــي  بــوك« و«تويتــر«، تتضمــن  التهديــدات أشــكال منشــورات فــي »فيــس  اتخــذت هــذه 

بتلقــي دعــم مــن جهــاٍت خارجيــة، وأخــرى عــن مخططــات مزعومــة أقودهــا مــع مجموعــة مــن 

المتظاهريــن لمعــاداة الديــن أو المذهــب، كمــا أن هنالــك تهديــدات وتحريضــات ضــدي بتلفيــق 

المجتمــع  فــي  دينيــة  تتضمــن ســب وشــتم ضــد شــخصيات   
ً
لــي شــخصيا منشــورات مزعومــة 

العراقــي فــي محاولــة إثــارة أتباعهــم ضــدي«.

وأضــاف »أشــكال مــن التهديــدات األخــرى كانــت تصلنــي عبــر أشــخاص ثقــة تصلهــم رســائل مــن 

جهــات مســلحة بأنهــم ســوف يقومــون باســتهدافي إذا مــا اســتمر موقفــي بتأييــد التظاهــرات. 

كان تعاملــي مــع كل هــذه التهديــدات هــي أننــي قمــت بإخبــار الجهــات األمنيــة بأننــي مســتهدف 

 مــن 
ً
وحملتهــا مســؤولية حمايتــي وحمايــة عائلتــي، والتــي بدورهــا قامــت بحمايــة منزلــي خوفــا

تنفيــذ أي اعتــداء علــّي«.

، طالبــة فــي كليــة الطــب قالــت: »بتاريــخ 09-09-
ً
وفــي مقابلــة أخــرى مــع رســل تركــي، 23 عامــا

2020 نشــرت منشــوًرا علــى صفحتــي فــي »فيــس بــوك« عبــرت فيــه عــن حزنــي لفقــدان أحــد أفــراد 

منطقتــي، بســبب قيــام إحــدى المليشــيات المســلحة باســتهداف رتــل لقــوات تابعــة للتحالــف 

الدولــي، غيــر أن االســتهداف لــم يصــب قــوات التحالــف، بــل أصــاب قــوات محليــة تابعــة للدولــة، 
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وراح ضحيتــه العديــد مــن األفــراد ومــن ضمنهــم أحــد أفــراد منطقتــي«.

وأضافــت »بعــد كتابتــي هــذا المنشــور، تلقيــت العديــد مــن الرســائل علــى حســابي فــي »فيــس 

بــوك« تهددنــي بترســيبي فــي الجامعــة إذا لــم أتوقــف عــن كتابــة هــذه المنشــورات، وكذلــك إذا 

لــم أتوقــف عــن المشــاركة فــي المســيرات الطالبيــة. هــذا التهديــد لــم يكــن الوحيــد، حيــث تلقيــت 

 آخــر عبــر رســالة وصلتنــي علــى »فيــس بــوك« مــن جهــة مجهولــة تتوعدنــي 
ً
بعــد مــدة تهديــدا

»بمــا ال ُيحمــد عقبــاه« فــي حــال لــم أتوقــف عــن نشــاطاتي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أو 

المشــاركة فــي االحتجاجــات، حيــث تلقيــت هــذا التهديــد أنــا وصديقتــي فــي آٍن واحــد«.
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للمتظاهريــن  المعاملــة  بالتعذيــب وســوء  إفــادات موثوقــة  المرصــد األورومتوســطي  تلقــى 

المعتقليــن، إذ حصــل فريــق البحــث الميدانــي التابــع للمرصــد فــي العــراق علــى شــهاداٍت عــدة 

لمحتجيــن تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة أثنــاء االعتقــال، ويبــدو أّن الهــدف مــن ذلــك كان إمــا 

انتــزاع االعترافــات مــن الضحايــا، أو إجبارهــم علــى التوقيــع علــى اتهامــات وأوراق ذات محتــوى 

غيــر معــروف، أو كان ُيمــارس كشــكل مــن أشــكال العقوبــة.

 عــدة؛ كالصعــق الكهربائــي، 
ً
وقــد أفــاد الضحايــا الذيــن قابلهــم المرصــد أن التعذيــب اتخــذ أشــكاال

والخنــق، والتعليــق فــي الســقف بواســطة األطــراف، ومنهــا مــا كان يتمثــل باالعتــداء بالضــرب، 

ومنهــا مــا كان يأخــذ شــكل التهديــدات شــديدة اللهجــة، ومنهــا مــا تمثــل فــي الصفــع واإلســاءات 

اللفظيــة.

 ،
ً
فــي مقابلــة مــع حســين علــي خلــف، 20 عامــا

واســط  محافظــة  فــي  مدنــي  ناشــط  وهــو 

جنوبــي العــراق قــال »بتاريــخ 2020/03/06 أثنــاء 

ذهابــي إلــى التظاهــرات تــم اعتــراض طريقي من 

ســيارات بهــا عــدد مــن الملثميــن تابعــة لجهــات 

نــزل منهــا 6 أشــخاص انهالــوا علــّي  مجهولــة، 

التعذيب وسوء المعاملة

»الجهــة التــي اعتقلتنــي وعذبتنــي حزبيــة لكــن ال أســتطيع تحديدهــا، فحياتي 

اآلن فــي خطــر، وبيتــي مراقــب، وجســدي يعانــي مــن آثــار التعذيــب البدنــي 

 عــن أنهــم كانــوا يصوروننــي أثنــاء التعذيــب «.
ً
والنفســي الرهيــب، فضــال

سامر كاظم )اسم مستعار( | ناشط مدني 
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بالضــرب، وعصبــوا عينــاي وقادونــي إلــى منطقــة مجهولــة، 

 8 الســاعة  إلــى   
ً
صباحــا  10 الســاعة  مــن  احتجــازي  تــم  حيــث 

ونصــف مســاًء، وخــالل فتــرة االحتجــاز بقيــت عينــاي معصوبتــان، 

وتعرضــت للضــرب المبــرح فــي كافــة أنحــاء جســدي، وتــم ركلــي 

بشــكل متكــرر ومســتمر علــى المناطــق الحساســة مــن جســــــــــــ

دي،                           و شــتمي بأبشــع األلقــاب والصفــات، ومــن 

ثــم تــم تعصيــب يــداي وحلقــوا شــعري بطريقــة مهينــة، وتــم 

تهديــدي بالقتــل فــي حــال االســتمرار بالمشــاركة والنــزول للتظاهــرات. وفــي نهايــة النهــار تــم 

زجــي بســيارة تابعــة لهــم مــع مجموعــة مــن األشــخاص، وتــم رمــي علــى قارعــة الطريــق والذوا 

بالفــرار. كنــت معصــوب العينيــن، وفــي الفتــرة البســيطة التــي حاولــت فيهــا فــك العصبــة عــن 

عيناي كان أثرهم قد اختفي من المكان ولم أستطع التعرف عليهم«.  

 الــى مركــز الشــرطة فــي محافظتــي لتقديــم بــالغ عــن الحــادث، وبعــد 
ً

وأضــاف »توجهــت مباشــرة

ذلــك تــم عــرض الملــف علــى المحكمــة التابعــة لمنطقتــي ولكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم أتلقــى 

 فــي 
ً
أي نتيجــة تذكــر، وأبلغــت شــخًصا يعمــل فــي إحــدى المنظمــات األمميــة بمــا حــدث معــي أمــال

معرفة الفاعلين وتوفير الحماية ولكن لم أتلق أي رد«.  

وفــي مقابلــة أخــرى مــع مصطفــى 

ناشــط  وهــو  العليــاوي،  فاضــل 

 2020/01/24 »بتاريــخ  قــال:  مدنــي 

الموافــق يــوم الجمعــة تــم اعتقالي 

الحشــد  ألمــن  تابعــة  مجموعــة  مــن 

الشــعبي أثنــاء وجــودي فــي منطقة 

الوطنــي  المســرح  مقابــل  الكــرادة 

ترتــدي  كانــت  حيــث  بغــداد،  فــي 



26  بال رادع
ٌ

العـــــراق.. انتهاكــــات

المجموعــة زًيــا عســكرًيا أســود، ولــم يبــرزوا لــي مذكــرة االعتقــال. تمــت الحادثــة حينمــا قامــت 

هــذه المجموعــة بصدمــي بســيارة وضربــي بالعصــي وأدوات معدنيــة مــع إطــالق النــار فــوق 

رأســي لمــدة 3 ســاعات، ممــا جعلنــي أفقــد الوعــي. بعــد ذلــك أخذونــي إلــى مــكاٍن مجهــول، 

رأســي«. علــى   
ً
كيســا ووضعــوا  عينــي  بتعصيــب  وقامــوا 

وأضــاف »أثنــاء احتجــازي لــم يســمحوا لعائلتــي برؤيتــي أو معرفــة مــكان اعتقالــي، كمــا كانــوا 

يمنعوننــي مــن توكيــل محــاٍم ، ولــم يتــم إبالغــي بــأي تهمــٍة ولــم يقومــوا بإحالتــي إلــى القضــاء. 

ــاك محاكمــة، وكنــت  ، حيــث لــم يكــن هن
ً
اســتمر احتجــازي فــي الحبــس االنفــرادي لمــدة 13 يومــا

أعانــي مــن مشــاكل صحيــة مــن أثــر التعذيــب القاســي الــذي تعرضــت لــه، ولــدّي صور تثبــت تعرضي 

للتعذيــب«.

)اســم  كاظــم  ســامر  مــع  أخــرى  مقابلــة  وفــي 

مســتعار(، ناشــط مدنــي قــال »بتاريــخ 2020/01/17 

أقــدم مجهولــون علــى اختطافــي أثنــاء وجــودي 

فــي ســاحة الطيــران وســط بغــداد، حيــث اقتادونــي 

إلــى جهــة مجهولــة«.

أنــواع  لشــتى  تعرضــت  االحتجــاز  »أثنــاء  وأضــاف 

التعذيــب مــن الضــرب المبــرح والصعــق الكهربائــي 

والتعنيــف الجســدي والنفســي، حيــث أعانــي مــن 

 
ً
كســور ورضــوض علــى مســتوى ســاعد اليــد، فضــال

عــن اإلحســاس باألوجــاع فــي كافــة الجســم«.

وأكمــل »بعــد إطــالق ســراحي ظلت الجهــة الخاطفة 

تراقــب منزلــي وكنــت أشــعر بالخطــر الشــديد، كمــا 

المنــزل  مــن  الخــروج  حــال  فــي  هددونــي  أنهــم 

سامر كاظم )اسم مستعار(فإننــي قــد أتعــرض للتصفيــة الجســدية«. 



 بال رادع27
ٌ

العـــــراق.. انتهاكــــات

انتهاكات بحق الصحفيين

»واقــع الصحافــة مقلــق فــي ظــل بيئــة غيــر آمنــة للعمــل والتســلط مــن 

األحــزاب والعصابــات المنفلتــة وفوضــى الســالح، فالصحفيــون ال يســتطيعون 

أســمائهم  علــى  للتحفــظ  ويضطــرون  آرائهــم  عــن  التعبيــر  وال  الحديــث 

الشــخصية وتحليالتهــم واللجــوء للعمــل تحــت أســماء مســتعارة فــي بعــض 

الملفــات التــي تمــس قضايــا الفســاد. ولكونــي صحفيــة أكتــب آرائــي علــى 

صفحتــي الشــخصية، تعّرضــت لتهديــٍد علنــي ضمــن التعليقــات والــردود علــى 

منشــوراتي. فالصحافــة فــي العــراق فــي خطــر، والصحفــي هنا يدفــع حياته 

 للعمــل الصحفــي الحــر«.
ً
ــا وســمعته وكرامتــه ثمن

سمر أحمد )اسم مستعار( | صحفية ومختصة في شؤون المرأة 

بحســب التقريــر الســنوي لمنظمــة مراســلون بــال حــدود لعــام 2019، احتــّل العــراق المركــز 156 

 مــن أصــل 180 دولــة شــملها التقريــر عــن حريــة الصحافــة، وُوضــع العــراق فــي المركــز )12( 
ً
عالميــا

، حســب ترتيــب مســتوى الحريــة واألمــن اللذيــن يتمتــع بهمــا الصحفيــون حــول العالــم.
ً
ــا عربّي

، وهو أمــر اعتبره صحفيون 
ً
 الفتا

ً
وبحســب هــذا التقريــر شــِهَدت حريــة الصحافــة فــي العــراق تراجعا

ومختصــون أنــه نتيجــة طبيعيــة بســبب عــدم توافــق التشــريعات والقوانيــن مــع الدســتور، وكذلــك 

اإلفــالت مــن العقــاب وتحجيــم حريــة الصحافــة والتعبير.

منــذ بدايــة االحتجاجــات الشــعبية تعــرض الصحفيــون العراقيــون ألنــواٍع متعــددة مــن االنتهــاكات، 

حيــث ُســّجلت أكثــر مــن 414 حالــة انتهــاك ضــد الصحفييــن واإلعالمييــن ووســائل اإلعــالم موزعــة 

علــى مختلــف المحافظــات العراقيــة دون اســتثناء.

 علــى التظاهــرات مــع اتخــاذ إجــراءات عديــدة مــن الســلطات 
ً
وازدادت انتهــاكات حريــة التعبيــر رّدا

الحكوميــة العراقيــة لقمــع التغطيــة الحّيــة لالحتجاجــات، وللحــد مــن نشــر المعلومــات واآلراء 
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الداعمــة لهــا، حيــث كان الصحفيــون الذيــن يغطــون ويدعمــون هــذه االحتجاجــات ضحايــا لعمليــات 

رتكــب مــن القــوات 
ُ
القتــل المســتهدف والخطــف والتهديــد والترهيــب والمضايقــة، والتــي كانــت ت

الحكوميــة العراقيــة وبعــض الجهــات المســلحة مجهولــة الهويــة.

ومــن أوجــه االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الجســم اإلعالمــي والصحفــي فــي العــراق، الضــرب 

بالهــراوات، واآلالت الحــادة، والمضايقــة والترهيــب، والتوقيــف التعســفي خــارج إطــار القانــون، 

وإجبــار الصحفييــن علــى حــذف المحتــوى اإلعالمــي الخــاص بهــم مــن تصويــر وتقاريــر إعالميــة 

إلــى احتجــاز عــدٍد كبيــٍر مــن الصحفييــن بعــد محاولتهــم تســجيل مقابــالٍت  وغيرهــا، باإلضافــة 

تلفزيونيــة مباشــرة مــع المتظاهريــن.

وســاهمت التدابيــر واالنتهــاكات المتخــذة لتقييــد حريــة التعبيــر إلــى جانــب الجرائــم الُمرتكبــة ضــد 

المتظاهريــن بتقليــص المســاحة التــي يمكــن للصحفييــن ممارســة عملهــم فيهــا، األمــر الــذي 

دفــع الكثيــر مــن الصحفييــن إلــى اتخــاذ تدابيــر الحمايــة الذاتيــة الالزمــة فــي تنقالتهــم، كمــا اضطــر 
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 علــى ســالمتهم وســالمة عائالتهــم. 
ً
البعــض اآلخــر إلــى تغييــر محــل ســكنهم وعملهــم حفاظــا

، و 28 حالــة تهديــد مباشــر 
ً
وتوزعــت االنتهــاكات بشــكٍل مختلــف، حيــث جــرى اغتيــال 27 صحفيــا

 عــن تســجيل حالتــي اختطــاف لصحفييــن، و35 حالــة اعتقــال واحتجــاز، و تســجيل 225 
ً
بالقتــل، فضــال

حالــة اعتــداء بالضــرب، ومنــع تغطيــة العامليــن فــي مجــال الصحافــة واإلعــالم، وأغلقــت هيئــة 

غلقــت نحــو 12 وســيلة 
ُ
اإلعــالم واالتصــاالت مكاتــب بعــض وســائل اإلعــالم وعلقــت عمــل أخــرى، إذ أ

إعــالم بمختلــف المحافظــات بذريعــة مخالفتهــا قواعــد لوائــح البــث.

 وخطيــرا فــي حريــة العمــل الصحفــي، وتزايــد مؤشــر التضييــق 
ً
 ملحوظــا

ً
وشــهد العــراق تراجعــا

علــى الصحفييــن، حيــث ُســّجل رفــع 16 دعــوى قضائيــة ضــد صحفييــن، كمــا تزايــدت االنتهــاكات 

علــى هــذه الفئــة بشــكٍل ملحــوظ، فالعاصمــة بغــداد كانــت أخطــر محافظــة للعمــل الصحفــي فــي 

ــر مــن 60 حالــة انتهــاك. العــراق، إذ ســجلت لوحدهــا نحــو 150 حالــة انتهــاك، تليهــا البصــرة بأكث

وحــول واقــع حريــة الــرأي والتعبيــر فــي العــراق، قــال تحســين الزركانــي، رئيــس الهيئــة اإلداريــة 

لمركــز القلــم العراقــي ومحــرر فــي صحيفــة العالــم الجديــد اإللكترونيــة:

 لتغييــب هــذا الحــق 
ً
ّبلــة فــي العــراق هــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي، نظــرا

َ
»إن أول األشــياء الُمك

، فواقــع نظــام الحكــم فــي العــراق اليــوم هو إما أن تكون معي أو أنت عدوي، فالوقفات 
ً
تمامــا

والمحطــات التــي ُهتــك فيهــا هــذا الحــق كثيــرة، وأبرزهــا مــا حــدث فــي ثــورة أكتوبــر فــي 2019 

ــر مــن ألفيــن مذكــرة  ــاك أكث ــة البصــرة وحدهــا هن ــة اليــوم، أضــف إلــى ذلــك أن فــي مدين ولغاي

الواقــع  الناشــطين والصحفييــن. فهنــاك سياســة ممنهجــة علــى أرض  اعتقــال وتحــري بحــق 

تســعى لخلــق جيــل صحفــي يســعى إلــى تلميــع الحكومــات«.

ــد مــن االنتهــاكات وخاصــة فيمــا يلحــق الصحفييــن  وأضــاف »أن الواقــع الصحفــي يتعــرض للعدي

األجهــزة  أنظــار  أمــام  منفلتــة  جهــات  مــن  والقتــل  والترويــع،  والتهديــد،  االعتقــاالت،  ومنهــا 

األمنيــة، وخاصــة فــي الفتــرة التــي تتزامــن مــع فتــرة المظاهــرات واألحــداث الســاخنة التــي تمــر 

 فــي العاميــن 2019-2020 فــإن أغلــب الصحفييــن الذيــن عملــوا علــى تغطيــة 
ً
بهــا البــالد. ومؤخــرا
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هــذه التظاهــرات تعرضــت معداتهــم للمصــادرة والتكســير، أو تــم اســتهدافهم بالقنابــل المســيلة 

للدمــوع، أو بإطــالق الرصــاص الحــي المباشــر عليهــم، أو اغتيالهــم بواســطة اســتخدام مسدســات 

كاتمــة للصــوت، أو بواســطة قنــاص مجهــول المصــدر«. 

أجــرى المرصــد األورومتوســطي مــن خــالل باحثيــه الميدانييــن فــي العــراق عــدة مقابــالت مــع 

صحفييــن تعرضــوا لالنتهــاكات مــن القــوات األمنيــة العراقيــة وبعــض المليشــيات المســلحة، حيــث 

تحــدث هــؤالء الصحفيــون عــن طبيعــة االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا لكونهــم يوثقــون االحتجاجــات 

الشــعبية أو ينقلــوا االنتهــاكات الحاصلــة فــي هــذه االحتجاجــات.

ــة مــع محمــد حميــدة، المراســل الميدانــي لتلفزيــون آســيا فــي بغــداد قــال »بتاريــخ  فــي مقابل

2019/12/3 وأثنــاء تواجــدي علــى رأس عملــي لتغطيــة تقريــر صحفــي فــي منطقــة األنبــار يتحــدث 

عــن عــودة الحيــاة للعراقييــن فــي منطقــة بحيــرة الحياتيــة، تــم إيقافــي مــن قيــادة عمليــات األنبار 

 مــن الدخــول 
ً
)جيــش الصقــور( وهــي قــوات أمنيــة مشــتركة، وتــم منــع الفريــق الصحفــي كامــال

 ومحاولــة الضابــط المســؤول الســيطرة علــى معــدات 
ً
إلــى المنطقــة، واالعتــداء عليهــم لفظيــا

التصويــر إال أن فريــق عملنــا امتنــع عــن تســليمها«.

وأضــاف »فــي هــذه األثنــاء حاولنــا التأكيــد للضابــط المســؤول أننــا جهــة إعالميــة مخّولــة بشــكٍل 

رســمي فــي التغطيــة، كمــا أبرزنــا البطاقــات التــي تؤكــد ذلــك، إال أن الــرد مــن الضابــط كان بالرفــض 

المطلــق والتشــكيك بمصداقيتنــا واالســتمرار فــي االنتهــاكات اللفظيــة والتعامــل معنــا بتجاهــل، 

ولــم يكــن بإمكاننــا ســوى االنصيــاع ألوامرهــم والعــودة دون تنفيــذ التغطيــة«.

وأكمل »في كل مرة يتعرض الصحفيون فيها لالنتهاكات، كان من يدين ويستنكر تلك االعتداءات 

نقابــة الصحفييــن العراقييــن والمراكــز الحقوقيــة المحليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لكــن 

 أّن الجهــات الحكوميــة كانــت ومــا زالــت تلتــزم الصمــت إزاء تلــك االنتهــاكات«.
ً
المؤســف حقــا

نيــوز اإلخباريــة وعضــو نقابــة  نــاس  الجبــوري، مراســل وكالــة  نبيــل  أخــرى مــع  وفــي مقابلــة 

الصحفييــن العراقييــن قــال: »بتاريــخ األول مــن أكتوبر/تشــرين األول 2019 تعرضــت لالعتداء بالضرب، 

وتــم منعــي مــن االســتمرار فــي تغطيــة التظاهــرات التــي انطلقــت فــي ذلــك اليــوم فــي مدينــة 
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الديوانيــة جنوبــي العاصمــة بغــداد، مــن قــوات حكوميــة كانــت ترتــدي الــزي األســود وبوجــوه 

ملثمــة. التظاهــرات انطلقــت فــي محافظــات الوســط والجنــوب والعاصمــة، وكنــت أمــارس عملــي 

بشــكل اعتيــادي قبــل أن ينهــال علــّي بالضــرب مجموعــة مــن المســلحين، ومــن دون أي كالم 

أو ســؤال، مــا تســبب لــي بأضــرار جســدية بالغــة وضيــق فــي التنفــس نقلــت علــى إثرهــا إلــى 

المستشــفى لتلقــي العــالج«.

 وأضــاف »تلــك القــوات عِمــدت لتكــرار هــذا الفعــل مــع عــدٍد آخــر مــن الزمــالء، علــى الرغــم مــن أننــا 

 أن ذلــك لــم يمنعهــم 
ّ
نحمــل بطاقــات تعريفيــة، ونرتــدي الــزي الــذي يشــير إلــى أننــا صحفييــن، إال

مــن اســتهدافنا. كل هــذه االنتهــاكات كانــت متعمــدة وموجهــة ولــم تتوقــف قــط، فمــع اســتمرار 

التظاهــرات واالحتجاجــات واســتمرار مرافقتنــا ومواكبتنــا لهــا، اســتمرت تلــك االنتهــاكات مــن قبــل 

عناصــر بالــزي المدنــي تتبــع لجهــة حزبيــة نافــذة وكانــت تفتعــل األزمــات لخلــق مشــكلة، تمكنهــا 

مــن التدخــل واالعتــداء المباشــر علينــا وعلــى باقــي الصحفييــن«.

والمطالبــة  االعتــداءات  تلــك  لتوثيــق  وللقضــاء  اإلنســان  حقــوق  لمفوضيــة  »توجهنــا  وأكمــل 

 أن تلــك اإلجــراءات مــا زالــت تــدور فــي نفــس الحلقــة المفرغــة مــع مــرور 
ّ
بمحاســبة المتســبب، إال

قرابــة العــام علــى ذلــك، ولــم تحســم تلــك الشــكاوى التــي تقدمنــا بهــا ولــم توفــر لنــا الحمايــة، 

فاألمــر مــا زال يشــكل خطــورة ربمــا تدفــع الكثيريــن للبحــث عــن مــكاٍن آمــن خــارج البــالد ليتمكــن مــن 

المحافظــة علــى نفســه وعائلتــه.

فــي مقابلــة أخــرى مــع حســنين فالــح المياحــي، وهــو مصــور لــدى قنــاة التغييــر الفضائيــة قــال 

فــت بتغطيــة التظاهــرات الشــعبية، 
ّ
ل

ُ
، ك

ً
»بتاريــخ 1-10-2019 وفــي تمــام الســاعة 4 والنصــف عصــرا

وأثنــاء تغطيتــي لالحتجاجــات التــي انطلقــت فــي محافظــة الديوانيــة، قمــت برصــد العديــد مــن 

االنتهــاكات الواقعــة بحــق المتظاهريــن الســلميين والصحفييــن مــن خــالل صعقهــم بالعصــي 

الكهربائيــة، وضربهــم بالهــراوات والتجــاوز عليهــم بالكلمــات النابيــة مــن القــوات األمنيــة، وأثنــاء 

هــذا الرصــد تعرضــت لمضايقــات مــن مجموعــة مــن الضبــاط ومنتســبي القــوات األمنيــة كــي أبتعــد 

عــن ســاحة التظاهــر قــدر اإلمــكان، ولكــي ال أظهــر حقيقــة قمــع التظاهــرات، مــا دفعني لالنســحاب 
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 علــى حياتــي وســالمتي، بعدمــا قــال لــي ضابــٍط منهم: »ابتعد أنــت وكاميرتك 
ً
مــن المــكان  حفاظــا

 ســيكون مصيــرك الضــرب والســجن«، وآخــر قــال لــي »أنتــم ســبب تأجيــج 
ّ
مــن موقــع التظاهــرات وإال

الوضــع مــن خــالل نقلكــم لألخبــار والفيديوهــات بكاميراتكــم هــذه«.

طــل علــى موقــع التظاهــرات حتــى أقــوم بتصويــر المــادة 
ُ
وأضــاف »انســحبت إلــى أقــرب بنايــة ت

الخبريــة الُمطالــب بهــا مــن القنــاة، وأثنــاء تصويــري مــن أعلــى البنايــة التــي تقــع فــي تقاطــع 

مستشــفى الــوالدة فــي الديوانيــة، تفاجــأت بوجــود قــوة مــن االســتخبارات تتكــون مــن 4 عناصــر 

وعنصــر مــن الفرقــة التكتيكيــة طالبونــي بتســليم معداتــي، فأظهــرت لهــم أننــي صحفــي وأعمــل 

 أننــي لــم أســلمهم إياهــا، فتفاجــأت 
ّ
ــر، فطالبونــي ببطاقــة الذاكــرة لكاميرتــي، إال ــاة التغيي لقن

بصفعــي علــى وجهــي مــن قبــل أحــد العناصــر، وضربــي علــى وجهــي وأجــزاء مــن جســمي هــو 

والبقيــة، بعدهــا تــم ســحلي مــن الطابــق الرابــع وإنزالــي مــن أعلــى البنايــة ومصــادرة معداتــي، 

وعنــد وصولــي إلــى الطابــق األرضــي، جــاء عنصــر أمنــي ملثــم يحمــل ســالح خــاص ببنــادق الصيــد 

 ســأقتلك« وقــام بســحب ســالحه وفتــح  زر األمــان 
ّ
وقــال لــي »ســلم المعــدات وأعطنــي إياهــا وإال

ووضــع الســالح بوجهــي وأراد أن يطلــق فــي رأســي،  فتدخــل آخــرون مــن قــوات األمــن وأبعــدوه 

وأخــذو الســالح منــه. بعدهــا أمرهــم قائــد الشــرطة بســجني هنــا، لكــن زمالئي قاموا بمنــع القوات 

األمنيــة مــن احتجــازي، مــا تســّبب لهــم بالضــرب، إذ تعــرض زميلــي زيــد الفتالوي مراســل قناة دجلة 

لصعقــة كهربائيــة، وزميلــي محمــد حســن مراســل قنــاة التغييــر، وزميلــي محمــد البوالنــي مصــور 

قنــاة دجلــة، وزميلــي مصطفــى المياحــي مصــور قنــاة العهــد إلــى الضــرب بالهــراوات والعصــي 

والســب والشــتم ألنهــم رفضــوا أن تعتقلنــي القــوات األمنيــة«.

ــر االســتخبارات بمصــادرة  وأكمــل »بعدهــا تــم إطــالق ســراحي واســترجعت معداتــي، وقــام مدي

لــم أســتطع اســترجاعها، حيــث مــّر عــدة شــهور علــى  الذاكــرة لكاميرتــي، وإلــى اآلن  بطاقــة 

مصادرتهــا. وتــم بعدهــا تهديــدي بتــرك التظاهــرات وإال ســيكون مصيــري الســجن، وأّن حياتــي 

وحيــاة أطفالــي مهــددة بالخطــر فــي حــال العــودة وتغطيــة االحتجاجــات مــن جديــد«.



 بال رادع33
ٌ

العـــــراق.. انتهاكــــات

 فــي ضــوء االحتجاجــات 
ً

تتزايــد المخــاوف بشــأن قضيــة االختفــاء القســري فــي العــراق، خاصــة

 للقمــع 
ً

الشــعبية المســتمرة فــي البــالد، فمنــذ بــدء هــذه االحتجاجــات وقــع المتظاهــرون ضحيــة

الحكومــي والمليشــيات المســلحة مــن قتــٍل واعتقــاٍل واختفــاٍء قســري، وبــات مصيــر العديــد مــن 

.
ً
الناشــطين المدنييــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مجهــوال

مــن  والمختطفيــن  المفقوديــن  أعــداد  وثقــت  التــي  الحقوقيــة  التقاريــر  مــن  العديــد  بحســب 

المتظاهريــن فــي العــراق منــذ بــدء االحتجاجــات الشــعبية فــي أكتوبر/تشــرين األول مــن عــام 

، أفــرج عــن )22( منهــم، فــي حيــن أن )53( 
ً
2019، فقــد بلغــت أعدادهــم حوالــي )75( متظاهــرا

ا.
ً
آخريــن مــا يزالــون مختفيــن وال ُيعــرف عــن مصيرهــم شــيئ

أجــرى فريــق المرصــد األورومتوســطي مقابــالت مــع عائــالت الحــاالت التــي تعرضــت لالختطــاف 

 
ً
بســبب المشــاركة فــي االحتجاجــات الشــعبية، إذ ذكــروا أن االختطــاف يمثــل بحــد ذاتــه انتهــاكا

االختطاف واالختفاء القسري

 
ّ
 إال

ً
»ال أحــد يعلــم الشــعور الــذي عشــناه فــي غضــون 12 يومــا

 فكــرة أن 
ً
 صعبــة ال يقــوى عليهــا أحــد. حقــا

ً
مــن جربــه، كانــت أيامــا

يختفــي المــرء فــي المجهــول فكــرة صعبــة للغايــة«.

»مــا زالــت االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان متواصلــة فــي العــراق بمــا فــي 

ذلــك عمليــات اإلعــدام واالختطــاف والتعذيــب والمحاكمــات الجائــرة. يتبــوأ العــراق 

صــدارة الــدول التــي يمــارس فيهــا اإلختفــاء القســري علــى نطــاق واســع، ومــا زالــت 

القــوات الحكوميــة والميليشــيات التــي ترعاهــا الدولــة تمارســها بانتظــام«.

عائلة صبا المهداوي

منظمة منا لحقوق اإلنسان
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، كــون الشــخص ال يملــك أي معلومــاٍت عــن مــكان الضحيــة ومــاذا يجــري لــه، وهــو مــا 
ً
قاســيا

يضاعــف القلــق واألســى فــي آٍن واحــد.

، قالــوا 
ً
فــي مقابلــة مــع ذوي إحــدى ضحايــا االختفــاء القســري وهــي صبــا المهــداوي، 37 عامــا

»بتاريــخ 2-11-2019 وفــي تمــام الســاعة 11:30 مســاًء، كانــت تتواجــد صبــا فــي منطقــة المتظاهريــن 

)ســاحة التحريــر(، ولــم تكــن تنتمــي لحــزب معيــن أو جهــة معينــه، وكانــت مشــاركتها للتعبيــر عــن 

آرائها الشخصية.  

وفــي الطريــق أثنــاء عودتهــا كانــت تســتقل ســيارتها الشــخصية بيضــاء اللــون، حيــث أخبرتنــا أنهــا 

، واســتمرت محــاوالت 
ً
ســتصل بعــد مــدة وجيــزة إلــى المنــزل، وبعــد ذلــك انقطــع االتصــال تمامــا

البحــث عنهــا واالتصــال بهــا ولكــن دون جــدوى. بعــد ذلــك تــم تقديــم بــالغ لمركــز الشــرطة عــن حالــة 

اختطــاف، وتــم مراجعــة كاميــرات المراقبــة فــي الشــارع وتبيــن أن المــكان الــذي تــم اختطافهــا 

فيــه ال يحتــوي علــى كاميــرات«.

وأضافــوا »اســتمر البحــث الحثيــث عــن صبــا لكــن دون جــدوى، وبعــد مــرور 12 يــوم علــى اعتقالهــا، 

عــادت صبــا إلــى منزلهــا وقالــت بأنــه أثنــاء عودتهــا فــي مســاء ذلــك اليــوم تــم اعتــراض ســيارتها 

األفــراد  أشــخاص مــن  أكثــر مــن 10  ارتجــل  ثــم  الســيارات وإيقافهــا، ومــن  عــدد مــن  مــن قبــل 
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المدججيــن بالســالح، ملثمــي الوجــوه ويرتــدون الــزي المدنــي، وتــم تهديدهــا بقــوة الســالح 

بعــدم المقاومــة والذهــاب معهــم، فتــم أخذهــا هــي وســيارتها الشــخصية معصوبــة العينيــن 

إلــى منطقــة مجهولــة.

خــالل هــذه المــدة كانــت فــي عــزٍل انفــرادي وتــم عرضهــا علــى التحقيــق عــدة مــرات، ولكنهــا أكــدت 

أنهــا لــم تتعــرض ألي نــوٍع مــن االنتهــاكات، كمــا أن الخاطفيــن كانــوا يهتمــون بتوفيــر حاجاتهــا 

طفــت منــه هــي وســيارتها 
ُ

األساســية، إلــى أن تــم اإلفــراج عنهــا مــن خــالل نقلهــا للمــكان الــذي خ

الشــخصية، وطلبــوا منهــا عــدم االلتفــات وإال ســوف يتــم إطــالق النــار عليهــا«. 

، وهــو ناشــط مدنــي قــال: »بتاريــخ 
ً
وفــي مقابلــة أخــرى مــع أحمــد فاضــل العكيلــي، 28 عامــا

 قامــت مجموعــة مــن 
ً
2020/01/18 الموافــق يــوم الجمعــة، وفــي تمــام الســاعة الواحــدة صباحــا

ــة   قــرب مدخــل مدين
ً
العناصــر ملثمــة وترتــدي مالبــس ســوداء باختطافــي عندمــا كنــت متواجــدا

الصــدر المــؤدي إلــى شــارع الفــالح. لــم يظهــر الخاطفــون أي مذكــرة اعتقــال، وبعــد ذلــك أخذوني 

إلــى مــكاٍن مجهــول وأخــذوا هاتفــي النقــال ومبلــغ مالــي حوالــي 120 دوالر، وبــدأوا بتعذيبــي 

مــن خــالل الصعــق الكهربائــي، كمــا تــم تعنيفــي بشــدة وضربــي بالهــراوات والعصــي واآلالت 

الحــادة، وهددونــي بالعنــف الجســدي واالغتصــاب«.

وأضــاف »كنــت معصــوب العينيــن، ولــم يســمحوا لــي باالتصــال بعائلتــي أو بالمحامــي، ووجهــوا 

لــي تهــم كيديــة منهــا التعامــل مــع جهــات خارجيــة. أثنــاء التحقيــق عندمــا كانــوا يوجهــون التهــم 

لــي كنــت أنكرهــا، وبســبب إنــكاري لهــذه التهــم قامــوا بتعذيبــي بشــكٍل قــاٍس، حيــث  كانــوا 

يجردوننــي مــن مالبســي ويأخذونــي إلــى مــكاٍن خارجــي، ثــم يقومــون بربطــي علــى جــذع نخلــة 

ويقومــون بضربــي بشــدة، ويضعــون كميــات مــن الميــاه المثلجــة علــى رأســي، كذلــك تعرضــت 

للصعــق الكهربائــي فــي قدمــي اليمنــى وأجبرونــي علــى االعتــراف بأشــياء لــم أفعلهــا«.

 وأكمــل »بعــد احتجــازي أليــام تــم اإلفــراج عنــي، حيــث أخذونــي وألقونــي فــي مــكاٍن ال أعرفــه. 

فقمــت بإيقــاف تاكســي وطلبــت منــه إيصالــي إلــى أقــرب مركــز شــرطة، وعندمــا أوصلنــي طلبــت 
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مــن أحــد األشــخاص الهاتــف التصــل علــى إخوتــي، فاتصلــت عليهــم ليأخذونــي إلــى المنــزل«.

، قــال: » علــي مــن أبــرز 
ً
فــي مقابلــة أخــرى مــع والــد المختطــف علــي جاســب حطــاب، 30 عامــا

األشــخاص الداعميــن لتظاهــرات العــراق منــذ بدايتهــا، فقــد كان لــه دور واضــح فيهــا وهــو محــام 

العــراق لمتابعــة ملــف األشــخاص  المحاميــن فــي  نقابــة  التــي شــكلتها  اللجنــة  أعضــاء  وأحــد 

المعتقليــن مــن التظاهــرات، وكان مــن األشــخاص الناشــطين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

فقــد كان يطــول بالنقــد الــالذع كل مــا يتنافــى مــع حقوقــه كمواطــن عراقــي«.

 وأضــاف »تــم اختطــاف علــي بتاريــخ 2019/10/8 وكان ذلــك مــن خــالل اســتدراجه عبــر اتصــال هاتفي 

إلــى خــارج المنطقــة، حيــث انتحــل المتصــل - وهــي امــرأة - شــخصية مــوكل يطلــب من علــي توكيله 

فــي قضيــة شــرعية، وقــد تــم االتفــاق علــى المقابلــة فــي مــكان بالقــرب مــن جامــع الــراوي وســط 

مدينــة العمــارة فــي محافظــة ميســان، إال أنــه بعــد مــرور عــدة ســاعات انقطــع معــه االتصــال 

 ولم نستطع الوصول إليه أو معرفة مكان اختطافه حتى هذه اللحظة«.  
ً
تماما

وأكمــل »تــم مراجعــة شــركة االتصــاالت »آســيا ســيل« المســجل لديهــا رقــم علــي، حيــث قامــت 

الشــركة بفحــص قائمــة االتصــاالت الصــادرة والــواردة علــى رقمــه، وقــد تبيــن أن الرقــم الــذي اتصل 

عليــه يعــود لشــخص يســمى حيــدر مزهــر معــالق الغــراوي وهــو األميــن العــام لمليشــيات حــزب 

اللــه األوفيــاء، وتأكــد هــذا األمــر مــن خــالل متابعــة األمــن الوطنــي لملــف علــي. مــا زلنــا نحــاول 

العثــور علــى ابنــي علــي بمســاعدة القــوات األمنيــة، لكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم نحصــل علــى أي 

معلومــاٍت بشــأنه«.
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قائمة بأسماء المختطفين من المشاركين في التظاهرات

الجهة الخاطفةالمكانالتاريخاسم المختطفالرقم

مليشيات مسلحةميسان2019/10/08علي جاسب حطاب1

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27هشام السومري2

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27وسام الذهبي3

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27وصفي طاهر اإلبراهيمي4

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27علي منجل5

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27عمار حمادي6

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27كرار الصريفي7

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27علي حسين العامل8

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27عدي الجابري9

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27سجاد الغريب10

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27حيدر شطنان11

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27حسين العامل12

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27أحمد ساجت الغزي13

مليشيا العصائبالناصرية2019/10/27أبو جعفر العسكري14

قوة مشتركةبغداد2019/11/15عامر النعيمي15

مليشيات مسلحةبغداد2019/11/16أحمد باقر البقلي16

قوة مشتركةبغداد2019/11/17شجاع الخفاجي17

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2019/11/22زياد هادي محمد18

مليشيات مسلحةبغداد2019/12/06زيد الخفاجي19
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مليشيات مسلحةبغداد2019/12/08عباس هادي السعداوي20

مليشيات مسلحةبغداد2019/12/11أمير األسدي21

مليشيات مسلحةبغداد2019/12/11محمد غسان22

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2019/12/22علي رياض محمد كريم23

القوات األمنيةبغداد/ساحة التحرير2019/12/22الطفل/ عادل عدي الزبيدي24

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2019/12/22حمودي رياض محمد كريم25

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2019/12/23أحمد حسن هاشم26

مليشيات مسلحةبغداد2019/12/25أحمد الغالب27

قوات سواتمحافظة واسط2020/01/05محمد خضير حسين عال28

مليشيات مسلحةكربالء2020/01/12الصحفي/سلمان الياسري29

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/01/12سالم العقابي30

مليشيات مسلحةبغداد2020/01/15عبد القهار العاني31

مليشيات مسلحةبغداد2020/01/17أحمد تاج32

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة الطيران2020/01/17أحمد عالء الدراجي33

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/01/18أحمد فاضل34

القوات الحكوميةكربالء2020/01/18إسماعيل شاهين35

مليشيات مسلحةكربالء2020/01/18جعفر النصراوي36

مليشيات مسلحةكربالء2020/01/18حازم حمودي37

القوات الحكوميةكربالء2020/01/18مقتدى إسماعيل شدهان38

مليشيات مسلحةبغداد2020/01/20إدريس عبد الكريم السامرائي39

االستخبارات العسكريةبغداد/ساحة التحرير2020/01/21إبراهيم السوداني40

االستخبارات العسكريةبغداد/ساحة التحرير2020/01/21أيد الدجيلي41
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االستخبارات العسكريةبغداد/ساحة التحرير2020/01/21عادل طالب42

قوات سواتبغداد/منطقة الجادرية2020/01/24مصطفى العلياني43

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/01/27محمد فاضل العبودي44

مليشيات مسلحةبغداد/شارع المتنبي2020/01/31مازن لطيف45

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/02/05كرار عبد الحسين46

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/02/07الشيخ عبد الرحمن برزنجي47

مليشيات مسلحةالنجف2020/02/08محمد العيساوي48

مليشيات مسلحةبغداد/ساحة التحرير2020/02/08حيدر الحلفي49

مليشيات مسلحةبغداد/شارع الصناعة2020/02/10مصطفى نجم50

مليشيات مسلحةبغداد2020/02/11أمجد مغرب51

مليشيات مسلحةبغداد2020/02/11كرار العميري52
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خلفيـــة قانونيـــة
تحظــر القوانيــن المحليــة العراقيــة وكذلــك القوانيــن الدوليــة جميــع االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 

ــك المليشــيات المســلحة المنتشــرة فــي جميــع المحافظــات  ــة العراقيــة وكذل القــوات الحكومي

العراقيــة، ســواًء كانــت االنتهــاكات تتعلــق بالعمــل الصحفــي أو الصحفييــن، أو كانــت تســتهدف 

حريــة الــرأي والتعبيــر، أو تلــك المتعلقــة باالختفــاء القســري والتعذيــب، وهــو مــا ســيتم إيضاحــه 

مــن خــالل النصــوص القانونيــة الــواردة فــي القوانيــن المحليــة والدوليــة علــى النحــو اآلتــي: 

: حرية الصحافة وممارسة العمل الصحفي	 
ً
أوال

ضمنــت القوانيــن الدوليــة والمحليــة حمايــة هــذا الحــق، حيــث جــاء فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

اإلنســان الــذي تبنتــه األمــم المتحــدة عــام 1948 أنــه »لــكل فــرد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ 

ــل أحــد، والَبحــث عــن واســتقبال ونقــل 
ُ

َدخ
َ
ويتضمــن هــذا الحــق حريــة الفــرد فــي تكويــن آراء بــدون ت

المعلومــات واألفــكار مــن خــالل كافــة وســائل االتصــال بصــرف النظــر عــن حــدود الــدول«.

كمــا أكــد الميثــاق العربــي لحقــوق االنســان لعــام 2004 فــي المــادة 32 منه على الحق فــي اإلعالم 

وحريــة الــرأي والتعبيــر، وكذلــك الحــق فــي أخــذ األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن بــأي 

وســيلة، ودونمــا اعتبار للحــدود الجغرافية.

 مــن حريــة 
ً
أمــا علــى صعيــد القوانيــن المحليــة، فقــد ضمنــت المــادة )38( مــن الدســتور العراقــي كال

الصحافــة وحريــة التعبيــر، إذ كفلــت حريــة الصحافــة والطباعــة واإلعــالن واإلعــالم والنشــر مالــم تخــل 

بالنظــام العــام.

ثانًيا: حرية الرأي والتعبير	 
نصــت المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى »لــكل إنســان 

حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق 
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حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا 

اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

يختارهــا«.  

األمــر ذاتــه أكــد عليــه الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب الــذي صــدر عــام 1981 بحرية 

الــرأي والتعبيــر، حيــث نــص فــي المــادة )9( منــه علــى »يحــق لــكل فــرد أن يعبــر عــن أفــكاره وينشــر 

آراءه فــي إطــار القوانين.

 فــي المــادة )38( منــه علــى الحــق فــي حريــة 
ً
فــي القوانيــن المحليــة أقــر الدســتور العراقــي أيضــا

الــرأي والتعبيــر، حيــث نصــت المــادة علــى »تكفــل الدولــة، بمــا ال يخــل بالنظــام العــام واآلداب: 

حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل الوســائل«.

ا: االختفاء القسري	 
ً
ثالث

هنــاك العديــد مــن النصــوص واالتفاقيــات التــي تحظــر االختفــاء القســري، مــن أبرزهــا االتفاقيــة 

الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، حيــث كانــت العراق الدولة رقــم 20 التي 

تصــادق عليهــا وبالتالــي وجــب عليهــا االلتــزام بنصوصهــا التــي تحظــر االختفــاء القســري والتــي 

تنــص علــى أنــه »ال يجــوز إخضــاع أي شــخص لالختفــاء القســري وأنــه ال يوجــد حــاالت اســتثنائية 

ســواء حالــة حــرب أو حالــة طــوارئ أو غيرهــا تصلــح كمبــرر لالختفــاء القســري«.

باإلضافــة إلــى ذلــك نــص دســتور العــراق علــى حــق كل فــرد فــي األمــن والحريــة، حيــث حظــرت 

المــادة )19( مــن الدســتور العراقــي الحبــس أو التوقيــف فــي غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك، مــع 

اشــتراطها عــرض أوراق الشــخص المحتجــز علــى قاضــي فــي مــدة أقصاهــا 24 ســاعة.

ــف 
ّ
وينــص قانــون العقوبــات العراقــي علــى عقوبــة تصــل إلــى 10 ســنوات لــكل موظــف أو مكل

ــص عليهــا فــي 
ُ
ــر األحــوال التــي ن بخدمــة عامــة قبــض علــى شــخص أو حبســه أو حجــزه فــي غي

القانــون.
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رابًعا: الحق في التجمع السلمي 	 
 أحــد أبــرز الحقــوق المنتهكــة فــي العــراق، الســيما في اآلونــة األخيرة 

ً
يعــد التجمــع الســلمي أيضــا

حيــث تســتخدم قــوات األمــن العراقيــة والمليشــيات الحزبيــة القــوة والقمــع تجــاه المتظاهريــن 

بشــكٍل مفــرط ممــا أدى لوقــوع العديــد مــن اإلصابــات، باإلضافــة إلــى وجــود عشــرات القتلــى جــراء 

العنــف المســتخدم، هــذا بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن النصــوص والقوانيــن الدوليــة التــي كفلت 

هــذا الحــق. 

وقــد كان أهــم هــذه القوانيــن مــا جــاء فــي العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 

 مــا نصــت عليــه االتفاقيــة األوروبيــة 
ً
فــي عــام 1966 وخاصــة المــواد مــن )18( إلــى )22(، أيضــا

لحقــوق االنســان فــي عــام 1950 وال ســيما المــواد مــن )9( إلــى )11( منهــا والتــي جــاء فيهــا 

»1( لــكل إنســان الحــق فــي حريــة االجتماعــات الســلمية، وحريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، 

بمــا فــي ذلــك حــق االشــتراك فــي االتحــادات التجاريــة لحمايــة مصالحــه.  2( ال تخضــع ممارســة 

هــذه الحقــوق لقيــود أخــرى غيــر تلــك المحــددة فــي القانــون حســبما تقتضيــه الضــرورة فــي 

مجتمــع ديمقراطــي لصالــح األمــن القومــي، وســالمة الجماهيــر، وحفــظ النظــام ومنــع الجريمــة 

وحمايــة الصحــة واآلداب، أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. وال تمنــع هــذه المــادة مــن فــرض 

قيــود قانونيــة علــى ممارســة رجــال القــوات المســلحة أو الشــرطة أو اإلدارة فــي الدولــة لهــذه 

الحقــوق«.

أمــا بخصــوص القوانيــن المحليــة فقــد نصــت المــادة )38( مــن الدســتور العراقــي علــى الحــق فــي 

حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة واإلعــالم باإلضافــة إلــى حريــة التجمــع والتظاهــر الســلمي، حيــث 

نصــت المــادة علــى التالــي:

»تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب:

:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ً
أوال

:- حريــة االجتمــاع والتظاهــر 
ً
:- حريــة الصحافــة والطباعــة واإلعــالن واإلعــالم والنشــر. ثالثــا

ً
ثانيــا

الســلمي، وتنظــم بقانــون«.
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خامًسا: الحق في عدم التعرض للتعذيب 	 
جــاءت القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة كذلــك لتكفــل هــذا الحــق، فقــد نــص العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة )7( منــه علــى أنــه »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال 

للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ال 

يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر« .

 أكــدت المــادة )2( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
ً
أيضــا

القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة علــى »ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت، ســواء 

 بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــى أو أيــة حالــة 
ً
أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا

مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبــرر للتعذيــب«.

أمــا الدســتور العراقــي فقــد نصــت المــادة )37( منــه علــى »يحــرم جميــع أنــواع التعذيــب النفســي 

والجســدي والمعاملة غير اإلنســانية، وال عبرة بأي اعتراف انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب، 

 للقانون«.
ً
وللمتضــرر المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي أصابــه وفقــا

 ألحــكام المــادة 
ً
كمــا أن قانــون العقوبــات العراقــي اعتبــر التعذيــب جريمــة ُيعاقــب عليهــا وفقــا

)333( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 الُمعــّدل والتــي نصــت علــى »يعاقــب 

بالســجن أو الحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة عــذب أو أمــر بتعذيــب متهــم أو شــاهد 

أو خبيــر لحملــه علــى االعتــراف بجريمــة أو لــإدالء بأقــوال أو معلومــات بشــأنها أو لكتمــان أمــر 

مــن األمــور أو إلعطــاء رأي معيــن بشــأنها ويكــون بحكــم التعذيــب اســتعمال القــوة أو التهديــد«.
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توصيــــــــــــات
بنــاًء علــى كل مــا ورد فــي هــذا التقريــر، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بمــا 

يلــي:

علــى الســلطات العراقيــة اتخــاذ اإلجــراءات العاجلــة والمناســبة لتحديــد مــكان المختطفيــن . 1

والمفقوديــن مــن المتظاهريــن والعمــل علــى إطــالق ســراحهم بشــكٍل فــوري.

علــى الســلطة القضائيــة العراقيــة مالحقــة األشــخاص الذيــن خططــوا أو أمــروا أو ســاعدوا . 2

ــح  ، وفت
ً
 أو أشــخاصا

ً
ــادة ــوا قي ــٍل وخطــٍف وتعذيــب، ســواء كان ــكاب االنتهــاكات مــن قت علــى ارت

التحقيقــات الالزمــة بحقهــم علــى وجــه الســرعة. 

بإجــراءات . 3 المتعلقــة  حقوقهــم  بممارســة  المعتقليــن  المتظاهريــن  لجميــع  الســماح  يجــب 

المحاكمــة العادلــة، مــن توكيــل محــاٍم، ومعرفــة التهــم الموجهــة إليهــم وتمكينهــم مــن 

الدفــاع عــن أنفســهم، وفــق مــا كفلتــه القوانيــن الوطنيــة والدوليــة.

علــى الســلطات العراقيــة مراجعــة القانــون الوطنــي وتعديلــه بمــا يتناســب والقانــون الدولــي . 4

لحقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق باســتخدام القــوة ومواجهــة المحتجيــن، وبمــا يتيــح لهــؤالء 

المحتجيــن ممارســة حقوقهــم وعلــى رأســها حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

علــى الســلطات العراقيــة فــرض األمــن والنظــام فــي حــدود القانــون، وتفكيــك الميليشــيات . 5

المســلحة التــي تعمــل خــارج إطــار القانــون، وإنهــاء حالــة الفوضــى والفلتــان التــي تهــّدد 

ممارســة مختلــف أنــواع الحريــات فــي البــالد.

 لعمليــات التخويــف والمضايقــة واالعتقــال التعســفي . 6
ً
علــى الســلطات العراقيــة أن تضــع حــدا

واالختطــاف الُمرتكبــة بحــق المحتجيــن الســلميين مــن قبــل القــوات األمنيــة التابعــة للحكومــة 

وكذلــك المليشــيات المســلحة.

علــى الســلطات العراقيــة وقــف جميــع االعتــداءات بحــق الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق . 7
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الطبيــة  الطواقــم  لجميــع  والســماح  االنتهــاكات،  توثيــق  إلــى  يســعون  والذيــن  اإلنســان 

والمســعفين بالقيــام بمهامهــم فــي ســاحات االحتجــاج دون عرقلــة.   

علــى المجتمــع الدولــي االضطــالع بمهامــه مــن خــالل الضغــط علــى الســلطات العراقيــة لوقــف . 8

االنتهــاكات التــي مــا فتــأت تتزايــد منــذ أكتوبر/تشــرين األول 2019.

العراقييــن والمكفولــة . 9 الحقــوق األساســية للمواطنيــن  احتــرام  العراقيــة  الســلطات  علــى 

فــي القانــون الوطنــي والقوانيــن الدوليــة علــى حــٍد ســواء؛ مثــل الحــق فــي الحيــاة، الحــق 

فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي حريــة التجمــع 

ــة التــي ُيحظــر المســاس بهــا. الســلمي، وغيرهــا مــن الحقــوق األصيل
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