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خلفية عن إقليم كردستان العراق

إقليــم كردســتان العــراق، هــو إقليــم كــردي عراقــي يقــع شــمالي العــراق وعاصمتــه محافظــة 

أربيــل، يبلــغ عــدد ســكانه أكثــر مــن 5.8 مليــون نســمة يتوزعــون علــى مســاحة تقــدر بـــ 83,643كــم2، 

وهــي مســاحة المحافظــات األربعــة التابعــة لإلقليــم وهــي؛ دهــوك، أربيــل، حلبجــة والســليمانية. 

 أنشــأ اإلقليــم فــي مــارس/آذار عــام 1970م بموجــب اتفــاق بيــن الحكومــة العراقيــة والمعارضــة 

الكرديــة عقــب ســنوات مــن المعــارك. فــي أكتوبر/تشــرين األول عام 1991م أصبح إقليم كردســتان 

 بعــد انســحاب القــوات العراقيــة منــه، غيــر أن األحــزاب الكرديــة الرئيســية 
ً
 ذاتيــا

ً
العــراق مســتقال

 مــن دولــة العــراق حتــى اآلن.
ً
فــي ذلــك الوقــت لــم تعلــن االســتقالل، ليبقــى اإلقليــم جــزءا

فــي 15 أكتوبر/تشــرين األول عــام 2005 صادقــت الدولــة العراقيــة علــى دســتورها الجديــد، والذي 

 ضمــن العــراق، وجعلــت اللغتان 
ً
 اتحاديــا

ً
ينطبــق كذلــك علــى إقليــم كردســتان العــراق باعتبــاره كيانــا

العربيــة والكرديــة لغتــان رســميتان مشــتركة فــي العراق.

العــراق بحكــم برلمانــي ديمقراطــي، حيــث تعتبــر الحكومــة الســلطة  يتمتــع إقليــم كردســتان 

 
ً
التنفيذيــة للقــرارات التــي يســنها المجلــس الوطنــي الكردســتاني )البرلمــان(. يــرأس اإلقليــم حاليــا

»نيجيرفــان بارزانــي«، ويشــغل »مســرور بارزانــي« منصــب رئيــس حكومــة اإلقليــم.
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مقدمـــــــة

ــذ 18 كانــون أول/ديســمبر 2017، اندلعــت تظاهــرات احتجاجيــة فــي إقليــم كردســتان العــراق  من

 علــى مــا وصفــوه بالفســاد وتأخيــر 
ً
شــارك فيهــا آالف المعلميــن والموظفيــن والنشــطاء احتجاجــا

الرواتــب، وطالبــوا باســتقالة حكومــة اإلقليــم ومحاربــة الفســاد علــى خلفيــة األزمــة االقتصاديــة 

التــي طالــت جميــع مناحــي الحيــاة، وتســّببت بارتفــاع كبيــر فــي معــدالت الفقــر والبطالــة.

»إن مافيــات الفســاد أصبحــت تحكــم اإلقليــم، وبفســادها شــوهت جميــع مفاصــل 

الحيــاة السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة فــي اإلقليــم. لــم يتســبب هــذا الفســاد 

 إغــراق 
ً
بهــدر مليــارات الــدوالرات مــن الثــروات العامــة فحســب، بــل نتــج عنــه أيضــا

اقتصــاد اإلقليــم بالديــون والقــروض المحليــة واألجنبيــة، وهــذا مــا دفعنــا ويدفعنــا 

لمحاربــة الفســاد بجميــع الطــرق. حكومــة إقليــم كردســتان العــراق غيــر قــادرة بــأي 

شــكٍل مــن األشــكال علــى مواجهــة الفســاد وإجــراء اإلصالحــات بســبب تــورط جــزء 

كبيــر منهــا بالفســاد«.

يوسف محمد | رئيس برلمان إقليم كردستان العراق السابق 
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واجهــت القــوات األمنيــة التابعــة لحكومــة اإلقليــم التظاهــرات بعنــٍف شــديد، حيــث اســتخدمت 

الرصــاص الحــي، والغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المحتجيــن، مــا أدى إلــى مقتــل 5 منهــم وجــرح 

.
ً
أكثــر مــن 70 آخريــن، واعتقــال مــا يزيــد علــى 150 متظاهــرا

انطلقــت االحتجاجــات الشــعبية بســبب األزمــات المتراكمــة التــي يشــهدها اإلقليــم منــذ ســنوات، 

 علــى الصعيــد االقتصــادي، والتــي تضاعفــت بشــكٍل حــاٍد بعــد انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا 
ً

خاصــة

المســتجد )كوفيــد 19(. فبحســب منظمــة »الســالم والحريــة« المحليــة، ارتفعــت نســبة البطالــة 

علــى نحــو خطيــر إثــر أزمــة كورونــا مــن 20% إلــى 44%، ووصــل عــدد المســّرحين مــن العمــل أثنــاء 

 عــن تضــرر عــدة قطاعــات صناعيــة بشــكل شــبه 
ً
فتــرة انتشــار الجائحــة إلــى 200 ألــف عامــل، فضــال

كلــي، كقطــاع مصانــع الســمنت الــذي فقــد فيــه نحــو 4 آالف عامــل مــن أصــل 5 آالف وظائفهــم 

نتيجــة اإلغــالق.

ــا فحســب، فقــد ســبق ذلــك بأعــوام  ال تقتصــر األزمــة فــي اإلقليــم علــى تداعيــات جائحــة كورون

 الســتقطاع الرواتــب مــن الموظفيــن 
ً
خطــة تقشــف أعلنتهــا الحكومــة أصــدرت بموجبهــا نظامــا

كانــت تتــراوح نســب نســبته مــا بيــن 10%-30%، وترافــق مــع الخطــة تذبــذب كبيــر فــي صــرف رواتــب 

الموظفيــن، ولــم تفلــح هــذه الخطــوات التقشــفية فــي معالجــة المعضلــة االقتصاديــة التــي 

يعانــي منهــا اإلقليــم فــي ظــل مشــاكل مــع الحكومــة االتحاديــة فــي بغــداد وفســاد متزايــد 

ــة محــدودة مــن المســؤولين. ــد فئ ــروة فــي ي وتركــز للث

إقليــم  إحصــاء  لهيئــة   
ً
اإلقليــم، فوفقــا فــي   

ً
ملحوظــا ارتفاعــا  الفقــر  معــدالت   

ً
أيضــا شــهدت 

كردســتان، ارتفعــت نســبة الفقــر مــن 3.5% عــام 2012 إلــى 5.5% فــي عــام 2018 – آخــر إحصائيــة 

رســمية صــدرت فــي عــام 2018- والتــي تزامنــت مــع ارتفــاع كبيــر فــي نســب االنتحــار، حيــث بلــغ عــدد 

المنتحريــن فــي عــام 2017 لوحــده 100 شــخص، باإلضافــة إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد الشــباب 

 لألوضــاع االقتصاديــة القاســية.
ً

المهاجريــن ألوروبــا بطــرق غيــر شــرعية نتيجــة



 مهدرة7
ٌ

 متفاقمة وحقوق
ٌ

كردستان العراق.. أزمات

لــم تكــن المظاهــرات األخيــرة خــالل شــهري مايو/أيــار وأغســطس/آب فــي هــذا العــام منفصلــة 

 النخفــاض أســعاره 
ً
عــن األزمــة العميقــة التــي تطــال اإلقليــم، فبعــد انحســار عائــدات النفــط تبعــا

، تبــع ذلــك خطــوات تقشــفية عّمقــت المشــكلة وأســهمت فــي زيــادة تدهــور األوضــاع 
ً
عالميــا

االقتصاديــة. يقــول الصحفــي »رينــوار نجــم« للمرصــد األورومتوســطي فــي هــذا الســياق:

كشــف عضــو البرلمــان الكردســتاني »ســوران عمــر« أّن الحكومــة صرفت 50 مليــار دوالر في الفترة 

 »إن األمــوال الهائلــة التــي صرفتهــا حكومــة 
ً
مــا بيــن 2014-2019 دون أي رقابــة تذكــر، قائــال

اإلقليــم - بلغــت 50 مليــار دوالر- خــالل الفتــر ة الزمنيــة مــا بيــن 2014-2019، لــم تخضــع ألي نــوع 

مــن الرقابــة، أو المراجعــة أو تقديــم حســابات بأبــواب الصــرف، وإن جميــع االيــرادات الُمتحصلــة مــن 

بيــع النفــط والغــاز والجمــارك والرســوم والتجــارة، تخضــع لســيطرة األحــزاب المتنفــذة«.

، إذ اســتلموا فــي أواخــر أغســطس/
ً
»تتأخــر رواتــب موظفــي الدولــة كثيــرا

إلــى تدهــور األوضــاع  آب راتــب شــهر مــارس/آذار. يــؤدي هــذا التأخيــر 

المعيشــية للموظفيــن ومراكمــة األعبــاء عليهــم. كمــا يترافــق مــع قمــع 

متزايــد ألي مظاهــر احتجاجيــة لرفــض النهــج القائــم، إذ وصــل األمــر فــي 

بعــض األحيــان إلــى اعتقــال بعــض المعلميــن بنــاء علــى نشــر منشــورات 

علــى موقــع »فيــس بــوك« للمطالبــة بالرواتــب«.
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»إن تركــز الســلطة فــي يــد فئــة قليلــة والحكــم العائلــي الوراثــي فــي مناطــق 

تمــازج  وإن  واإلداري،  المالــي  الفســاد  انتشــار  إلــى  أدى  الرئيســية  اإلقليــم 

تمتلــك  إذ  الرئيســية،  مــوارده  مــن  اإلقليــم  بإفــراغ  تســبب  باإلمــارة«  »التجــارة 

األحــزاب شــركات تجاريــة تحتكــر عــن طريقهــا ثــروات اإلقليــم، ولحــد اآلن ال يعــرف 

أحــد إلــى أيــن تذهــب واردات النفــط والمعابــر الحدوديــة. أدى ذلــك إلــى أزمــات 

غلت هــذه 
ُ
اقتصاديــة متالحقــة انعكســت بشــكل ســلبي علــى المواطنيــن، واســت

الثــروات لزيــادة ســلطة هــذه األحــزاب وفــرض آرائهــا وزيــادة التعتيــم اإلعالمــي، 

إعالميــة  وســيلة   400 الرئيســية  األحــزاب  تمــول  المثــال  ســبيل  علــى  فعلــى 

مختلفــة ويحتــل اإلعــالم الحزبــي معظــم الفضــاء اإلعالمــي فــي اإلقليــم«.

قال مراد كردستاني، مدير مركز المستقبل للسياسات، للمرصد األورومتوسطي:

فــي هــذا التقريــر يهــدف المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان إلــى تقديــم تأطيــر قانونــي 

للممارســات المرتكبــة مــن ســلطات إقليــم كردســتان العــراق بحــق المحتجيــن الســلميين فــي 

اإلقليــم، كمــا يركــز علــى تفاصيــل االنتهــاكات التــي تعــّرض ومــا يــزال يتعــّرض لهــا المحتجــون 

والصحفيــون مــن اعتقــاٍل وانتهــاكاٍت متنوعــة للقوانيــن المحليــة والدوليــة، وُيبــرز شــهادات 

ضحايــا هــذه االنتهــاكات.
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اعتقال المتظاهرين السلمييـــــن

مايو/آيــار  خــالل شــهري  اإلقليــم  مناطــق  فــي مختلــف  اندلعــت  التــي  التظاهــرات  إثــر  علــى 

 لمقابــالٍت أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي التابــع 
ً
وأغســطس/آب مــن هــذا العــام )2020(، ووفقــا

للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، بلــغ عــدد المدنييــن المعتقليــن أكثــر مــن 200 شــخص، 

قلــوا دون أي ســند قانونــي موجــب لالعتقــال. 
ُ
اعت

قــال الصحفــي »رينــوار نجــم«: »فــي إحــدى التظاهــرات كان عدد المشــاركين حوالي 100 شــخص، 

تــم اعتقــال مــا يقــارب الـــ 70 منهــم، وهــو مــا يشــير إلــى أن القــوات الحكوميــة تتســم بالشراســة 

األمنيــة فــي تعاملهــا مــع المحتجيــن«.

وفي مقابلة لألورومتوسطي مع المحامي »خطاب عمر« قال:

»فــي محافظــة دهــوك تــم إلقــاء القبــض علــى بعــض المواطنيــن المدنييــن دون 

رغــم 
ُ
هــم لهــم، وتــم تعذيبهــم وتهديدهــم وأ

ُ
أي ســند قانونــي ودون توجيــه أي ت

بعضهــم علــى توقيــع تعهــدات بعــدم نشــر أي شــيء يتعلــق باألوضــاع الموجــودة، 

وعلــى أن ال يقومــوا بــأي نشــاط مدنــي حــول المطالبــة بحقوقهــم«.
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ــازل عــدد مــن منظمــي التظاهــرات  وبحســب المحامــي »خطــاب« فــإن قــوات األمــن اقتحمــت من

واعتقلتهــم، وألقــت القبــض علــى آخريــن علــى الحواجــز التابعــة لهــا، ففــي شــهادته علــى مــا 

ــر حســين« أفــاد »خطــاب« باآلتــي: جــرى مــع الناشــطين »فــاروق عمــر« )شــقيقه( و«جانكي

، مــن بيتــه 
ً
»فــي يــوم 21 آب/أغســطس 2020 خــرج الناشــط اإلعالمــي فــاروق عمــر، 32 عامــا

 الــى مدينــة دهــوك لعمــل خــاص وفــي الطريــق تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل حاجــز 
ً
متجهــا

أمنــي تابــع لألســايش )قــوات األمــن الداخلــي( قضــاء زاخــو، وتــم حبســه فــي غرفــة صغيــرة تتســع 

.
ً
 ولفظيــا

ً
لشــخص واحــد بــدون أي تهمــة وبــدون علــٍم مــن المحكمــة، وتــم االعتــداء عليــه بدنيــا

وأضــاف »محبســه كان عبــارة عــن غرفــة صغيــرة ال يوجــد بهــا مرحــاض وتفــوح منهــا روائــح نتنــة وال 

 مــن تحــت البــاب، ممــا تســبب فــي فقــدان فــاروق لوعيــه وأثــر ذلــك 
ّ
يدخــل األكســجين للغرفــة إال

علــى دماغــه مباشــرة«.

وتابــع »خطــاب« بصفتــه محامــي فــاروق 

وشــقيقه: »فــي يــوم 23 آب/أغســطس 

الســتلم  المحكمــة  إلــى  ذهبــت   2020

وألســباب  »األســايش«  لكــن  الوكالــة 

مجهولــة لــم يعطونــي اإلذن باســتالمها، 

قبــل  مــن  بهــم  االتصــال  تــم  بأنــه   
ً
علمــا

لكــي  مباشــر  بشــكٍل  التحقيــق  قاضــي 

لــم  لكنهــم  موكلــي  برؤيــة  لــي  يأذنــوا 

، وبعــد محــاوالت جديــة منــا 
ً
يهتمــوا أبــدا

خــالل يوميــن لــم أســتطع أن أرى موكلــي. فــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 24 آب/أغســطس 2020 

وفــي تمــام الســاعة 9 مســاء تــم االتصــال بنــا مــن قبــل مديريــة طــوارئ زاخــو يفيدوننــا بــأن أخــي 

وموكلــي فــاروق عمــر وضعــه حــرج وهــو فــي المستشــفى، وعندمــا ذهبــت إلــى المستشــفى 
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وجدتــه فــي وضــٍع خطيــر، حيــث كان غيــر قــادر علــى التنفــس وكليتــاه كانتــا علــى وشــك التوقــف 

 طيلــة فتــرة بقائــه فــي الســجن حســب تقريــر الطبيــب. 
ً
ألنهــم لــم يعطــوه مــاًء أو أكال

وأكمــل: »بعــد 6 ســاعات مــن العــالج – كان مغمــًى عليــه- اســتيقظ مــن وعكتــه وأول مــا قالــه هو: 

أســعفوا المعتقليــن اآلخريــن ألنهــم فــي وضــع مأســاوي، بعدهــا أغمــى عليــه مــرة أخــرى ولــم 

يفــق إال فــي اليــوم التالــي. كان يجــد صعوبــة فــي التحــدث ألنهــم لــم يعطــوه مــاًء أو طعــام 

ولــم يتنفــس األكســجين بصــورة كافيــة لمــدة يوميــن، كمــا تعــرض للتعذيــب الجســدي والنفســي. 

عندمــا راجعــت الشــعبة القانونيــة حــول ســبب االعتقــال قالــوا لــي أنهــم ليــس لديهــم أدنــى فكــرة 

عــن الموضــوع ولــم يتــم اعتقالهــم بموجــب أمــر قضائــي وليســوا متهميــن بــأي شــيء«. 

 وهنــاك خطــأ 
ً
ــا يقــول خطــاب أنــه بحســب أقــوال الشــعبة القانونيــة فــإن أمــر االعتقــال كان كيدي

ويعتــذرون عــن ذلــك، ونحــن مــن جانبنــا ال نــراه حجــة للتغاضــي عمــا حــدث مــن خــرق للقوانيــن 

وقواعــد حقــوق اإلنســان والدســتور العراقــي وقوانيــن إقليــم كردســتان، وأن مــا حصــل يعــد 

 لســيادة المحكمــة. يــوم بعــد يــوم تســوء صحــة فــاروق عمــر النفســية 
ً

 للقوانيــن وإهانــة
ً
انتهــاكا

 
ً
 يجيبنــا بإجابــاٍت بعيــدة كل البعــد عــن الموضــوع، فضــال

ً
بســبب مــا تعــرض لــه، فعندمــا نســأله ســؤاال

عــن أن مــا حصــل لكليتيــه ســوف يؤثــر علــى صحتــه مســتقبال بحســب أقــوال األطبــاء.
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التقري الطبي الخاص بالمعتقل فاروق عمر
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وحــول اعتقــال الناشــط »جانكيــر حســين جانكيــر«، قــال 

اقتحمــت   2020 آب/أغســطس   21 »فــي  »خطــاب«: 

»جانكيــر«  بيــت  زاخــو،  قضــاء   – »األســايش«  قــوات 

أن  بعــد  وذلــك  قانونــي،  ســند  أي  دون  واعتقلتــه 

فــي  للمشــاركة  فيــه  يدعــو  فيديــو  مقطــع  ســّجل 

االعتقــال«. يــوم  نفــس  فــي  التظاهــرات 

 وأضاف »بعد ذلك تم نقله إلى سجن تابع لألسايش، 

وتــم وضعــه فــي زنزانــة انفراديــة فــي ظــروف اعتقال 

قاســية، وتــم حرمانــه مــن شــرب المــاء ممــا أدى إلــى 

 وتعــرض 
ً
حــدوث مشــاكل صحيــة لــه فــي الكلــى الحقــا

لتعذيــب بدنــي ونفســي بشــكل متكرر«. 

وأكمــل »بقــي فــي الســجن لمــدة 9 أيــام، وبشــكٍل 

متزامــن مــع التعذيــب قامــوا بالتحقيــق معــه وطلبــوا 

منــه أن يعتــرف بأنــه كان يقوم بتحريض الناس للنزول 

للشــوارع وافتعــال أحــداث عنــف وتخريــب ولكنــه رفــض 

ذلــك«.

حصــل فريــق المرصــد األورومتوســطي علــى تقريــر 

طبــي يثبــت تعــرض »جانكيــر« لمضاعفــات صحية ســيئة 

اعتقالــه،  أثنــاء  يلقاهــا  كان  التــي  للمعاملــة  نتيجــة 

حيــث تــــــــــم اإلفـــــراج عنــه بكفـــــــالة بتاريــــــــــخ 30 آب/

2020 أغســطس 
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 فــي سياســة االعتقــاالت، تعرضــت الناشــطة السياســية »ســميرة كريــم« وابنهــا »هلــو 
ً
واســتمرارا

ســامي محمــد« لالعتقــال فــي شــهر آب/ أغســطس 2020. أجــرى فريــق الرصــد الميدانــي فــي 

المرصــد األورومتوســطي مقابلــة مــع أحــد أقــارب المعتقليــن وأفــاد بمــا يلــي:

 ،
ً
عامــا  56 كريــم،  ســميرة  »ُعرفــت 

مــدة  منــذ  السياســي  بنشــاطها 

طويلــة، فهــي منتميــة لمنظمــة 

صــة 
ّ

المرخ الكردســتانية  المــرأة 

اإلقليــم،  فــي  رســمي  بشــكٍل 

وشــغلت منصــب عضويــة مجلــس 

الثالثــة  الدورتيــن  فــي  المنظمــة 

الثامنــة  الســاعة  وعنــد  والرابعــة. 

والنصــف مــن يــوم 6 آب/أغســطس 

2020 تــم اعتقــال ســامي – زوج ســميرة - وســميرة مــن منزلهــم بــدون أي مذكــرة اعتقــال، 

حيــث تــم نقلهــم إلــى مركــز أمــن أربيــل، وخــالل مــدة االعتقــال مكــث ســامي مــع زوجتــه لمــدة 

فــرج عنــه كونــه غيــر مطلــوب للجهــات األمنيــة، وبقيــت زوجتــه موقوفــة دون أي 
ُ
ــم أ

ُ
6 ســاعات ث

قانونــي«. ســند 

وأضــاف »بعــد التواصــل مــع عــدة جهــات حــول ســبب االعتقــال قيــل إن تهمتهــا هــي التواصــل مــع 

حــزب العمــال الكردســتاني، وقيــل إنهــا محتجــزة فــي ســجن النســاء دون وجــود أي مصــدر رســمي 

لهــذه المعلومــات«.

وأكمــل »صــدر قــرار باإلفــراج عــن ســميرة يــوم 28 أيلول/ســبتمبر 2020 غيــر أن هــذا القــرار لــم 

 يــوم 6 تشــرين أول/ أكتوبــر، حيــث تــم اإلفــراج عنهــا بكفالــة ماليــة مقــدرة بـــ 5 مالييــن 
ّ
يطبــق إال

دينــار عراقــي أي مــا يعــادل 4000 دوالر أمريكــي«.
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ســامي  »هلــو  اعتقــال  حــول  إفادتــه  وفــي 

 )شــاعر(، قــال: »بتاريــخ 
ً
رحمــن محمــد«، 33 عامــا

بشــكٍل  »هلــو«  خــرج   2020 آب/أغســطس   14

فــردي إلــى ســوق القلعــة فــي محافظــة أربيــل 

 بالحريــة لوالدتــه ســميرة – بعــد 
ً
وهتــف مناديــا

تنــادي  شــعرية  قصيــدة  وألقــى  اعتقالهــا- 

بالحريــة لهــا ولإلقليــم وهــو غيــر منتــٍم ألي 

سياســي«. حــزٍب 

وأضــاف »علــى إثــر مــا فعلــه »هلــو«، ألقــت الشــرطة المحليــة المتواجــدة فــي الســوق القبــض 

مته بعدهــا إلــى قــوات »األســايش«، ولــم يعــرف عنــه أي شــيء حتــى اآلن«. 
ّ
عليــه، وســل

وفــي مقابلــة أخــرى أجراهــا فريــق األورومتوســطي 

مــع الصحفيــة »نيــاز عبد الله« حول اختطاف الصحفي 

»شــيروان شــرواني« قالــت: »تــم اختطافــه مــن بيتــه 

مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 7 تشــرين أول/أكتوبــر 

وتــم  معلومــة  غيــر  أمنيــة  قــوة  قبــل  مــن   2020

تفتيــش منزلــه بعــد حجز زوجتــه وأطفاله في المطبخ 

التــي يمتلكهــا،  اإللكترونيــة  األجهــزة  ومصــادرة كل 

أي ســند  إلــى جهــة مجهولــة دون  اقتيــاده  وتــم 

قانونــي ودون إبــداء أي أســباب العتقالــه، وعــرف عــن 

»شــيروان« انتقاداتــه للســلطات فــي اإلقليــم وخاصــة 

للفســاد الموجــود والحكــم العشــائري، وســبق وأن 

تــم اعتقالــه ألنــه صــرح بنيتــه بالمشــاركة فــي مظاهــرة ســلمية«.
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع عضــو مجلــس 

النــواب الكردســتاني »كاوه عبــد القــادر« 

 2020 آب/أغســطس   22 »فــي  قــال: 

فــي  فــي مظاهــرة  وأثنــاء مشــاركتي 

 للسياســات الحكومية 
ً
مدينــة أربيــل رفضا

فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا وخاصــة 

االقتصاديــة منهــا وعــدم دفــع الرواتــب 

األمنيــة  القــوات  اعتــدت  للموظفيــن، 

مــن  أماكــن  عــدة  فــي  بالضــرب  علــّي 

جســدي علــى الرغــم مــن علمهــم بأنني 

عضــو فــي البرلمــان وأتمتــع بالحصانــة البرلمانيــة وفقــا للنظــام الداخلــي للبرلمــان«.

، فاالنتهــاكات فــي اإلقليــم أضحــت متزايدة بصورة خطيــرة في اآلونة 
ً
وأضــاف »الوضــع بــات خطيــرا

األخيــرة، ولــم تعتــد تقتصــر علــى الناشــطين فــي التظاهــرات، بــل وصلــت إلــى أعضــاء البرلمــان 

والنقابييــن والصحفييــن«.
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المتظاهريــن  مــن  المعتقليــن  بعــض  بأســماء  قائمــة  علــى  األورومتوســطي  المرصــد  حصــل 

طلــق 
ُ
الســلميين، والذيــن تــم اعتقالهــم أثنــاء مشــاركتهم فــي االحتجاجــات أو بســببها، حيــث أ

ســراح بعضهــم، وال يــزال البعــض اآلخــر يقبــع داخــل الســجون التابعــة لحكومــة اإلقليــم.

قائمة بأسماء المعتقلين

الحالةالمدينةأسماء المعتقلينالرقم

سجيندهوكبادال برواري1

إطالق سراح بكفالةعقرةقيدار حسين2

إطالق سراح بكفالةعقرةديفاع هركي3

سجيندهوكأوميد بروشكي4

إطالق سراح بكفالةزاخوأحمد زاخوي5

إطالق سراح زاخوفاروق عمر6

إطالق سراح زاخوميهفان مجيد7

إطالق سراح زاخوأنكير سندي8

إطالق سراح سيميلأزاد محمود9

إطالق سراح شيالدزيأمجد يوسف10

إطالق سراح شيالدزيموسى غازي11

إطالق سراح زاخوعبدالله عثمان12

إطالق سراح زاخوجمال مشخيتي13

إطالق سراح سيميل علي شرفاني14

إطالق سراح عقرةشكيران زيباري15
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إطالق سراح بكفالةأربيلسميرة محمد امين حميد كريم16

سجينأربيلهلو سامي رحمان17

إطالق سراح دهوكصالح عبدالجبار دوسكي18

إطالق سراح شيالدزيرمضان جبرائيل19

إطالق سراح شيالدزيسيبان لقمان ريكان20

إطالق سراح دهوكشيروان سعيد عمر21

إطالق سراح زاخوكمال رمزي22

إطالق سراح شيالدزيصباح دوسكي23

إطالق سراح باجيراهاشم مصطفي24

إطالق سراح دهوككاوار نظير25

إطالق سراح دهوككاروان صادق26

إطالق سراح دهوكأيهان سعيد27

إطالق سراح دهوكأزاد سبيندار28

إطالق سراح شيالدزيجالل جة يي29

إطالق سراح دهوكهفال نصرت30

إطالق سراح دهوكمحمد سعيد دوسكي31

إطالق سراح عقرةعبدالله ميكائيل32

إطالق سراح ديره لوكمير نيروي33

إطالق سراح ديره لوكهرين سرني34

إطالق سراح دهوكيونس محمود35
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إطالق سراح سيميليوسف سالم36

إطالق سراح دهوكأرام شاكر37

إطالق سراح دهوكعزيز شاكر38

إطالق سراح دهوكشيروان شرفاني39

إطالق سراح دهوكريبة ياسين40

إطالق سراح سيميلشيرزاد كوجر41

إطالق سراح دهوكبختيار دهوكي42

سجيندهوكدلشاد كوهرزي43

إطالق سراح دهوكعبد الحميد منداني44

إطالق سراح العماديةنيهاد أورماري45

إطالق سراح دهوكغازي حسن صالح46

إطالق سراح أربيلسيران نخشين47

إطالق سراح أربيلبهزاد محسن48

إطالق سراح شيالدزيقارمان شكري زين الدين49

إطالق سراح أربيلماهر عزيز50

إطالق سراح أربيلعوني حسين إبراهيم51

سجينأربيلتحسين ياسين جعفر52

إطالق سراح هريرد. ناجي حاجي عشورا53

إطالق سراح أربيلأيوب حامد54

سجينأربيلشيروان أمين شرواني55
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انتهاكات بحق الصحفيين ووسائل اإلعالم

تتعــرض حريــة العمــل الصحفــي فــي إقليــم كردســتان العــراق إلــى العديــد مــن االنتهــاكات التــي 

تســتهدف تقويــض حريــة التعبيــر ومنــع الصحفييــن مــن ممارســة عملهــم بشــكل طبيعــي، وخاصة 

فــي أوقــات األزمــات التــي تشــهد مظاهــر احتجاجيــة فــي مواجهــة الســلطة، وعلــى رغــم مــن أن 

اإلقليــم ُســَن فيــه قانــون العمــل الصحفــي عــام 2007 إال أنــه ال يــزال يشــهد انتهــاكات واســعة 

تعرقــل عمــل الصحفييــن وتمــس حريــة التعبيــر بشــكل واضــح، ففــي إحصائيــة لنقابــة الصحفييــن 

فــي كردســتان رصــدت فيهــا االنتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 

، منهــا 1460 ضــد صحفييــن و120 ضــد 
ً
2008-2018  بلــغ عــدد هــذه االنتهــاكات 1580 انتهــاكا

 لمركــز 
ً
صحفيــات، وفــي هــذا العــام )2020( شــهد اإلقليــم وخــالل النصــف األول منــه - وفقــا

 للصحفييــن كانــت كمــا يلــي؛ )53( حالــة منــع تغطيــة، 
ً
»ميتــرو« للدفــاع عــن الصحفييــن - 98 انتهــاكا

)5( حــاالت تهديــد، )7( حــاالت اعتقــال خــارج قانــون العمــل الصحفــي، )8( حــاالت اعتــداء وضــــــــــــرب، 
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)9( حــاالت اعتقــال بــدون أمــر قضائــي، )11( حالــة مصــادرة وتحطيــم أدوات عمــل صحفــي، )3( 

حــاالت تشــويش إلكترونــي، )2( تحــرش بالصحفيــات داخــل المؤسســات اإلعالميــة.

 االنتهــاكات التــي تطــال 
ً
ومــع تجــدد االحتجاجــات األخيــرة فــي اإلقليــم طفــت إلــى الســطح مجــددا

صحفييــن مــن منــع للتغطيــة ومصــادرة للمعــدات واعتقــال وإغــالق لمقــرات وســائل اإلعــالم.

دهوك 	 
اســتولت الســلطات األمنيــة علــى جميــع مكاتــب قنــاة »NRT« الفضائيــة فــي المحافظــة واعتقلت 

كافــة كوادرهــا حســب خبــر نشــرته القنــاة علــى موقعهــا اإللكتروني.

مراســل فضائيــة »NRT« فــي دهــوك »تايــف كــوران« أفــاد فــي تصريــح لجمعيــة الدفــاع عــن حريــة 

ــاة فــي دهــوك فــي تمــام الســاعة العاشــرة  الصحافــة أن القــوات األمنيــة داهمــت مكتــب القن

مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 12 آب/أغســطس 2020 ، ولــم تخلــه إال عنــد الســاعة السادســة 

والنصــف مســاًء، بعــد أن احتجــزت 5 مــن العامليــن فــي المكتــب، وهــم مراســلين اثنيــن، ومصــور، 

ومونتيــر وســائق خدمــة.

بجانــب ذلــك منعــت الســلطات األمنيــة وســائل اإلعــالم مــن تغطيــة أي مطاهــر احتجاجيــة فــي 

المدينــة وأقضيتهــا، حيــث أحكمــت قبضتهــا علــى حريــة العمــل الصحفــي بشــكٍل واضــح وملحــوظ، 

بمــا يتنافــى مــع القواعــد والقوانيــن الدوليــة التــي تحمــي هــذا الحــق وممارســته.

مــا يــزال العديــد مــن الصحفييــن مــن أبنــاء المدينــة معتقليــن حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، 

 لظــروف اعتقالــه 
ً

وعلــى رأســهم الصحفــي فــاروق عمــر، والــذي يعانــي مــن أزمــة صحيــة نتيجــة

الالإنســانية.

أربيل	 
7 طواقــم إعالميــة، حيــث طالــت معظــم  أربيــل علــى  الســلطات األمنيــة فــي مدينــة  اعتــدت 

.»NRT« قنــاة  كــوادر  االنتهــاكات 

مراســل قنــاة »NRT« »محمــد عامــر بشــير« أفــاد أنــه بينمــا كان هــو وزميلــه المصــور »كــوران عبــد 

 لتوافــد النــاس إلــى ســاحة التظاهــر بالمدينــة يــوم األربعــاء الموافــق 
ً
 مباشــرا

ً
الخالــق« ينقــالن بثــا
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، اقتحمــت المــكان مركبتــان تتبعــان 
ً
12 آب/أغســطس 2020، وفــي تمــام الســاعة الرابعــة عصــرا

للقــوات األمنيــة، وصــادر عناصــر األمــن معداتهمــا الصحفيــة، ثــم اقتادوهمــا إلــى مركــز شــرطة 

قريــب واحتجزوهمــا هنــاك لبضعــة ســاعات«.

 تعــرض خالــد محمــد مراســل قنــاة »NRT« فــي قضــاء »كويســنجق« لالعتقــال مــن القــوات 
ً
أيضــا

األمنيــة أثنــاء تغطيتــه لحظــة تجمهــر المواطنيــن. وأفــاد أنــه فــي تمــام الرابعــة و20 دقيقــة 

 بتاريــخ 12 آب/أغســطس 2020، وبعــد االنتهــاء مــن البــث المباشــر للتظاهــرات، أقدمــت قــوة 
ً
عصــرا

أمنيــة مؤلفــة مــن 4 أشــخاص علــى اعتقالــه وإيداعــه فــي توقيــف مديريــة أمــن المدينــة لمــدة 

أربــع ســاعات. 

 تــم اعتقــال »هــزار رشــيد« مــن موقــع »sibeiy« اإللكترونــي التابعــة لحركــة 
ً
فــي كويســنجق أيضــا

»التغييــر«، و«أحمــد ســيف الديــن« مصــور قنــاة »NRT« لمــدة أربــع ســاعات فــي مقــر القضــاء.

 اعتقــال مصــور قنــاة »NRT« الفضائيــة »محمــد خليــل شــواني« مــن أمــام »بــارك 
ً
كمــا جــرى أيضــا

شــاندر« وســط أربيــل التــي كان مــن المفتــرض أن يكــون تجمــع المتظاهريــن فيهــا عنــد الســاعة 

الخامســة مســاًء يــوم األربعــاء الموافــق 12 آب/أغســطس 2020، وتــم اإلفــراج عنــه فــي الســاعة 

.
ً
الثانيــة عشــر ليــال

القــوات  كانــت  للتظاهــرات  تغطيتهــم  خــالل  أنــه  أكــد  قــادر«  »هيــرش   »NRT« قنــاة  مراســل 

األمنيــة تتعقبــه ومصــوره »ســوران أحمــد«، مــا اضطــره لالختبــاء والتخفــي ثــم االبتعــاد عــن ســاحة 

التظاهــرات وســط أربيــل، خشــية االعتقــال.

 تعــرض طاقــم قنــاة بيــام )Payam( الفضائيــة التابعــة للجماعــة اإلســالمية فــي كردســتان 
ً
أيضــا

العــراق لالنتهــاك بعدمــا هوجــم مــن قــوة أمنيــة، إذ أفــاد مراســل القنــاة »عمــران أميــر« لجمعيــة 

الدفــاع عــن حريــة الصحافــة أنــه ومصــوره »عبــد المطلــب خوشــوي« ومصــوره اآلخــر »يونــس 

عبــد اللــه« تعرضــوا للمضايقــة بعــد قطــع البــث المباشــر مــن القــوة األمنيــة التــي صــادرت جميــع 

معداتهــم الصحفيــة.
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السليمانية	 
شــهدت االحتجاجــات التــي انطلقــت فــي المدينــة عنــد مطلــع شــهر حزيران/يونيــو 2020 العديــد 

 لمركــز »ميتــرو« للدفــاع عــن الصحفييــن:
ً
مــن التجــاوزات بحــق الصحفييــن، فوفقــا

و«ئاريــان  حاجــي«  »يــادكار  مــن  المكــون  »ســبيدة«  فضائيــة  فريــق  األمنيــة  القــوات  اعتقلــت 

بكــر« وســط ســوق الســليمانية، حيــث قــال »يــادكار حاجــي«: »قبــل اعتقالنــا قــال لــي أحــد ضبــاط 

»األســايش«: »إذا لــم تبتعــدوا مــن هنــا ســأضع الحــذاء فــي أفواهكــم«.

 مــن خــالل إهانتنــا باســتخدام األلفــاظ النابيــة. بعــد ذلــك 
ً
وأضــاف »كانــوا يعتــدون علينــا لفظيــا

اعتقلونــا واقتادونــا إلــى مقــر »األســايش« الــذي يقــع فــي الســليمانية. بقينــا محتجزيــن هنــاك 

لمــدة 3 ســاعات ثــم أطلقــوا ســراحنا، غيــر أنهــم صــادروا كل معداتنــا الصحفيــة مــن كاميــرا وذاكــرة 

تخزيــن، ومســحوا كل شــيء تــم تســجيله«.

علــى الجانــب اآلخــر تعــرض فريــق فضائيــة »NRT« إلــى االعتــداء عــدة مــرات مــن القــوات األمنيــة، 

 »أثنــاء خروجــي ببــث مباشــر لتغطيــة إحــدى 
ً
حيــث أفــاد »إحســان صابــر« مراســل القنــاة قائــال

التظاهــرات االحتجاجيــة، طلــب منــي عناصــر األمــن االبتعــاد عــن مــكان التظاهــرة وعــدم تغطيتهــا، 

ــاة بالعصــي الكهربائيــة والضــرب  ــّي وعلــى طاقــم القن ــدوا عل إال أننــي لــم أســتجب لذلــك، فاعت

باأليــدي واألرجــل«.

 مراســل موقــع »ســبي« اإللكترونــي »بريــار نامــق« لالعتــداء مــن القــوات األمنيــة 
ً
تعــرض أيضــا

 لالعتــداء مــن القــوات 
ً
بالعصــي الكهربائيــة، كمــا تعــرض مصــور الموقــع »ئــارام شــهاب« أيضــا

األمنيــة بالضــرب المبــرح مــا أدى إلصابتــه ببعــض الجــروح، وتــم نقلــه للمستشــفى لتلقــي العــالج.

وفــي المظاهــرات التــي تجــددت فــي المدينــة آخــر شــهر أغســطس/آب أصيــب مراســل وكالــة »روز 

نيــوز« »محمــد حســن إبراهيــم« بجــروح فــي ســاحة االحتجاجــات بقضــاء رانيــة التابــع لمحافظــة 

الســليمانية، حيــث تعــرض لطلــق نــاري أثنــاء عملــه فــي تغطيــة التظاهــرات التــي انطلقــت فــي 

 علــى تــردي االوضــاع االقتصاديــة والخدميــة وتأخيــر صــرف الرواتــب فــي اإلقليــم، 
ً
القضــاء، احتجاجــا

 أن الرصاصــة أصابتــه فــي ســطح ظهــره وتســببت بجــروح طفيفــة.
ً
مبينــا
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وفــي ســياق متصــل باالنتهــاكات األخيــرة بحــق الصحفييــن، يتعــرض الصحفيــون فــي اإلقليــم 

النتهــاكات عديــدة مــا بيــن المنــع مــن التغطيــة واحتجــاز المعــدات الصحفيــة والتهديــد باالعتــداء 

والتصفيــة الجســدية. أجــرى فريــق فريــق البحــث الميدانــي فــي المرصــد األورومتوســطي مقابلة 

مــع الصحفيــة والناشــطة فــي المجــال الحقوقــي »نيــاز عبــد اللــه«، والتــي تعرضــت النتهــاكات 

عديــدة خــالل األعــوام الماضيــة، حيــث قالــت:

هــا تعرضــت بشــكٍل شــخصي النتهــاكات عديــدة كان آخرهــا عــام 2018، حينمــا 
ّ
وأفــادت »نيــاز« »أن

وقعــت مشــادة بينهــا وبيــن القــوات األمنيــة فــي إحــدى التظاهــرات، لتتلقــى بعدهــا تهديــدات 

جّديــة بالتصفيــة الجســدية، كمــا نصحنــي أصدقــاء مقربــون بأخــذ الحيطــة والحــذر بشــكل خــاص«.

»إن المتنفذيــن يحاولــون التضييــق علــى حريــة العمــل الصحفــي بشــتى الطــرق 

والوســائل مــن التهديــد باالعتــداء  واالبتــزاز - بشــكل شــبه يومــي بالنســبة لــي 

علــى األقــل - وتســجيل دعــاوى كيديــة فــي المحاكــم ومصــادرة للمعــدات 

الــذي  العمــل الصحفــي   عــن أن قانــون 
ً
وتوقيــف واعتقــال تعســفي، فضــال

يجــب أن يحاســب بموجبــه الصحفييــن يتــم التغاضــي عنــه ويتــم اللجــوء إلــى 

قوانيــن أخــرى، وهــذا األمــر مخالــف للمبــادئ القانونيــة التــي تنــص علــى أن 

»القاعــدة القانونيــة الخاصــة تعلــو علــى القاعــدة القانونيــة العامــة«، أي أنــه 

فــي ظــل وجــود قانــون خــاص بالعمــل الصحفــي ال يجــب أن يطبــق قانــون آخــر 

علــى الصحفييــن مــا دام أن وقائــع الدعــوى المنظــورة ال تخــرج عــن مضمــون 

قانــون العمــل الصحفــي«.
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تعانــي مراكــز التوقيــف والســجون فــي اإلقليــم مــن ظــروٍف صعبــة وعــدم مراعــاة اشــتراطات 

 فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي تســتوجب أخــذ احتياطــات صحيــة إضافيــة 
ً
الســالمة العامــة، خصوصــا

 للموقوفيــن والمســجونين لمنــع انتقــال العــدوى فيمــا بينهــم. فــي إطــار ذلــك قابــل 
ً
خصوصــا

فريــق األورومتوســطي مديــر برنامــج مناهضــة التعذيــب فــي مركــز إنمــاء الديمقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان »محمــد معــروف نــوري«، حيــث قــال:

أوضاع السجــــــون



 مهدرة27
ٌ

 متفاقمة وحقوق
ٌ

كردستان العراق.. أزمات

قابــل فريــق المرصــد األورومتوســطي مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم داخــل 

هــذه المراكــز، حيــث كشــفوا مــدى ســوء األوضــاع التــي تعانــي منهــا هــذه المراكــز وعــدم أخذهــا 

االحتياطــات األساســية الواجبــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا.

ففــي مقابلــة مــع الصحفــي والناشــط 

المدنــي »هيمــن مامنــد هادي«قــال 

»تــم اعتقالــي أثناء أزمة كورونا مرتين، 

آذار/  13 بتاريــخ  كانــت  األولــى  المــرة 

مــارس 2020 وبالتحديــد عنــد الســاعة 

 20 حوالــي  حضــرت  حيــث   ،
ً
ليــال  10:30

عنصــر   100 وحوالــي  أمنيــة  مركبــة 

أمنــي العتقالــي مــن منزلي فــي أربيل 

علــى خلفيــة انتقــادي ألداء الســلطات فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا واســتغاللها التضييــق 

علــى الناشــطين السياســيين وغيــاب التعاطــي الســليم مــع الجانــب االقتصــاد. تــم توقيفــي فــي 

التوقيــف وجدنــا أن الموقوفيــن ال يحظــون  »مــن خــالل رصدنــا ألماكــن 

ــر  بمــكاٍن آمــن تتوفــر فيــه مســتلزمات الحيــاة اآلدميــة األساســية، فالكثي

مــن المراكــز تســتعمل غــرف أو مخــازن لتوقيــف المتهميــن، وهــي أماكــن 

ال تتوفــر فيهــا المســتلزمات األوليــة كأشــعة الشــمس والتدفئــة واإلنــارة 

طعــام  وجبــات  تقــدم  ال  المراكــز  هــذه  أن  عــن   
ً
فضــال الصحيــة،  والــدور 

للموقوفيــن، حيــث يضطــر الموقوفــون لشــراء الطعــام بمالهــم رغــم 

الوضــع  يعكــس  ذلــك  كل  يعانــون منهــا.  التــي  الماليــة  األوضــاع  ســوء 

الكارثــي التــي تعانــي منهــا مراكــز التوقيــف فــي اإلقليــم«.



28  مهدرة
ٌ

 متفاقمة وحقوق
ٌ

كردستان العراق.. أزمات

عــدة مراكــز أمنيــة ثــم وصلــت إلــى ســجن المحطــة فــي أربيــل علــى طريــق الموصــل والحظــت خــالل 

فتــرة الترحيــل غيــاب أي مراعــاة للمعاييــر الصحيــة مــن اســتخدام للكمامــات أو وســائل التعقيــم 

واالكتظــاظ الــذي كان موجــوًدا فــي مركبــة الترحيــل علــى الرغــم مــن تفشــي جائحــة كورونــا علــى 

 
ً
نحــو واســع، وعنــد وصولــي للســجن تــم إيداعــي فــي غرفــة مســاحتها )5*10( برفقــة 50 ســجينا

محكوميــن علــى خلفيــة جنــح وجنايــات خطيــرة كالقتــل واالغتصــاب و اإليــذاء. 

وأضــاف »لــم تتــم مراعــاة االشــتراطات الصحيــة، حيــث كنــا نشــترك فــي دورة ميــاه واحــدة ولــم 

يتــم تزويدنــا بــأي أدوات للتعقيــم أو حتــى للنظافــة، وحرمنــا مــن التعــرض ألشــعة الشــمس طيلــة 

فتــرة اعتقالــي ممــا ســبب لــي مشــاكل صحيــة فــي الجلــد مــا زلــت أعانــي منهــا حتــى اآلن، وحرمــت 

 سياســًيا علــى عكــس بقيــة الســجناء الجنائييــن الذيــن كان 
ً

مــن االتصــال بأهلــي كونــي معتقــال

يســمح لهــم باالتصــال مــع مــن يريــدون مــرة كل يوميــن«.

وأكمــل »بتاريــخ 5 نيســان/أبريل 2020 تــم اإلفــراج عنــي بكفالــة، إال أننــي تفاجــأت في الســــــــــــاعـــة 

 مــن اليــوم التالــي بحضــور قــوة أمنيــة إلــى بيتــي واعتقالــي للمــرة الثانية أمــام والدتي، 
ً
1 صباحــا

حيــث تــم توقيفــي فــي عــدة مراكــز أمنيــة ثــم تــم إيداعــي فــي ســجن المحطــة بنفــس الظــروف 

الســابقة التــي ال تراعــي االشــتراطات الصحيــة بالرغــم مــن تفشــي الجائحــة، واســتمر حرمانــي 

مــن االتصــال بأهلــي، وحرمانــي مــن التعــرض ألشــعة الشــمس، وتــم تكفيلــي بتاريــخ 28 نيســان/

أبريــل 2020 مــرة أخــرى، حيــث بلــغ مجمــوع الكفــاالت فــي المرتيــن 30 مليــون دينــار أي مــا يعــادل 

 25 ألــف دوالر، ويتعــرض كفالئــي للمضايقــات بشــكٍل يومــي، وعلــى إثــر هــذه االعتقــاالت 
ً
تقريبــا

والتهديــدات اضطــررت إلــى تــرك مدينتــي والهجــرة إلــى مدينــة الســليمانية مــن شــهر أيار/مايــو 

وحتــى اآلن«.
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»ســيران  مــع  أخــرى  مقابلــة  وفــي 

وهــي   ،
ً
عامــا  35 محمــود«،  محمــد 

ناشــطة حقوقيــة تــم اعتقالهــا أثنــاء 

أزمــة كورونــا، كمــا أنهــا كانــت تعانــي 

مــن اإلصابــة بالفيــروس، حيــث قالــت 

 2020 آب/أغســطس   22 »فــي 

وبينمــا كنــت متواجــدة فــي محافظــة 

أربيــل تــم توقيفــي واختطافــي مــن 

المدنــي،  الــزي  يرتــدون  مجهوليــن 

وجهــي  علــى  القنــاع  وضــع  وتــم 

يريدوننــي  بأنهــم  أخبرونــي  حيــث 

التحقيــق.  أجــل  مــن  قصيــر  لوقــت 

وبعــد اقتيــادي إلــى جهــة مجهولــة تــم التحقيــق معــي وإخبــاري بضــرورة التوقــف عــن نقــد 

الســلطات، ومــن ثــم تــم اقتيــادي إلــى أحــد مراكــز »األســايش« فــي المدينــة، وعنــدي وصولــي 

 المســؤولين أننــي أعانــي مــن جميــع أعــراض »كورونــا« إال أننــي لــم تلــق أي رد 
ُ

إلــى هنــاك أخبــرت

مــن المســؤولين هنــاك. أثنــاء نقلــي لــم يتــم مراعــاة المعاييــر الصحيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن 

كورونــا«. فيــروس 

ــل، تــم وضعــي فــي  ــد وصولــي إلــى ســجن النســاء واألحــداث فــي محافظــة أربي  وأضافــت »عن

 وتضــم مختلــف 
ً
غرفــة مســاحتها )5*6(، وكان عــدد الســجينات فيهــا )29( ســجينة و)18( طفــال

 المســؤولين فــي 
ُ

أنــواع الســجينات الجنائيــات والسياســيات دون أن يتــم التفريــق بينهــم. أخبــرت

الســجن أكثــر مــن مــرة بأننــي أعانــي مــن أعــراض »كورونــا« ولــم يتــم التعامــل مــع المســألة بشــكٍل 

جــدي، ولــم أتلــق أي رعايــة صحيــة، ولــم يتــم فصلــي عــن بقيــة الســجينات واألطفــال الموجوديــن 

نقــل لهــم العــدوى«.  
ُ
حتــى ال ت
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وأكملــت »طيلــة فتــرة احتجــازي لــم أتعــرض إلــى أشــعة الشــمس إال مــرة واحــدة، باإلضافــة إلــى 

أن التهويــة داخــل الغرفــة كانــت ســيئة للغايــة، كمــا أنــه لــم يســمح لــي بــأن أجــري إال مكالمــة 

واحــدة مدتهــا 3 دقائــق. بتاريــخ 31 آب/أغســطس 2020 خرجــت بكفالــة ماليــة قدرهــا 8 مليــون 

 6500 دوالر أمريكــي، ومــع ذلــك مــا زلــت أعيــش تحــت رعــب 
ً
دينــار عراقــي أي مــا يعــادل تقريبــا

حقيقــي ألننــي أخضــع لمراقبــة األجهــزة األمنيــة بشــكل مســتمر، كمــا أننــي أخشــى مــن االعتقــال 

مــرة أخــرى«.
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خلفيـــة قانونيـــة
جــاءت القوانيــن المحليــة فــي إقليــم كردســتان العــراق وكذلــك القوانيــن الدوليــة لتحظــر جميــع 

االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات األمنيــة فــي مواجهــة المتظاهريــن الســلميين، ســواًء كانــت 

االنتهــاكات تتعلــق بالعمــل الصحفــي أو الصحفييــن، أو كانــت تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر، أو 

كانــت تتمثــل بالتوقيــف، أو تلــك المتعلقــة بالتعذيــب والمعاملــة القاســية، وهو ما ســيتم إيضاحه 

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

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 

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«.  

أمــا علــى الصعيــد المحلــي، فقــد كفــل القانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي والحــق فــي التجمعــات 

الســلمية، حيــث نــص فــي المــادة )10( مــن قانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي واالجتمــاع والتظاهــر 

المطالبــة  أو  آرائهــم  عــن  للتعبيــر   
ً
ســلميا التظاهــر  »للمواطنيــن  علــى  العراقــي  الســلمي 

بحقوقهــم التــي كفلهــا لهــم القانــون«.

 فــي المــادة )11( مــن ذات القانــون علــى »تكــون الســلطات األمنيــة مســؤولة عــن 
ً
 ونــص أيضــا

ظمــت وفــق 
ُ
توفيــر الحمايــة للمجتمعيــن أو المتظاهريــن إذا كان االجتمــاع أو التظاهــرة قــد ن

أحــكام هــذا القانــون، وال يجــوز لهــا اســتعمال القــوة لتفريــق المجتمعيــن أو المتظاهريــن إال إذا 

أدى ذلــك إلــى زعزعــة األمــن أو إلحــاق األضــرار باألشــخاص أو الممتلــكات أو األمــوال«.



32  مهدرة
ٌ

 متفاقمة وحقوق
ٌ

كردستان العراق.. أزمات

حرية العمل الصحفي	 
منــح قانــون العمــل الصحفــي المحلــي فــي اإلقليــم والصــادر فــي عــام 2007 للعمــل الصحفــي 

حريــة مريحــة حيــث نــصَّ فــي المــادة الثانيــة منــه علــى مــا يلــي: 

/ الصحافــة حــرة وال رقابــة عليهــا وحريــة التعبيــر والنشــر مكفولــة لــكل مواطــن فــي إطــار 
ً
»أوال

احتــرام الحقــوق والحريــات الخاصــة لألفــراد وخصوصيــة حياتهــم وفــق القانــون وااللتــزام بمبــادئ 

أخالقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل.  

/ للصحفــي الحصــول علــى المعلومــات التــي تهــم المواطنيــن والمرتبطــة بالمصلحــة العامة 
ً
ثانيــا

مــن مصادرهــا المختلفــة وفــق القانون. 

/ للصحفــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو األخبــار التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي ســرية 
ً
ثالثــا

بالنسبة للدعاوي المعروضة على المحكمة إال إذا قررت المحكمة المختصة خالف ذلك.  

 ألحكام هذا القانون.
ً
/ يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تملك الصحف وإصدارها وفقا

ً
رابعا

/ يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها«.
ً
خامسا

 فــي اإلقليــم حيــث نــص نفــس 
ً
 مجرمــا

ً
 يعــد االعتــداء علــى الصحفييــن بشــكل خــاص أمــرا

ً
أيضــا

 أو اعتــدى عليــه بســبب عملــه 
ً
القانــون فــي المــادة الســابعة منــه علــى »كل مــن أهــان صحفيــا

يعاقــب بالعقوبــات المقــررة لمــن يعتــدي علــى موظــف أثنــاء تأديــة واجباتــه أو بســببها«.

وأشــار القانــون ذاتــه فــي المــادة الثامــن منــه علــى »ال يجــوز التحقيــق مــع الصحفــي أو تفتيــش 

( مــن هــذه المــادة إال بقــرار قضائــي 
ً
مقــر عملــه أو مســكنه للســبب الــوارد فــي الفقــرة )أوال

 الحضــور فــي التحقيــق«.
ً
ــا وللنقيــب أو مــن ينــوب عنــه قانون

أمــا فــي القانــون الدولــي فقــد نــص اإلعــالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان فــي المـــادة )19( منــه 

علـــى: »لـــكل شـــخص حـــق التمتـــع بحريـة الـرأي والتعبيـر، ويشـمل هــذا الحــق حريتــه فــي اعتنــاق 

اآلراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهـا إلـى اآلخريـن، بأيـة وسـيلة 

ودونمـا اعتبـار للحـدود«.
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وبالنظـــر إلـــى هـــذه المـــادة، نجـــد أنهـــا ركـــزت وأكـدت علـــى الترابـط مـا بيـن التلقـــي والنقـل، وهـو 

مـــا يعنـــي أن معيـــار تمتـــع مجتمـــع مـــا بحّريـــة الصحافـــة يجـــب أن يرتكـــز علـــى مبدأيـــن أساســـيين 

همـا:

1- النقل، والتي تعني الحق في نشر المعلومات، وهذا يشير إلى مدى حرية الصحافة.

2- التلقـــي، والتـــي تعنـــي الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات، وهـــذا يشـــير إلـــى مـــدى 

الشـــفافية فـــي ممارســـة الســـلطة.

نصـــت كذلـــك االتفاقيـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي المـــادة )10( منــه علــى حمايــة هـــذا 

الحــق بقولهــا: »1-لـــكل إنســـان الحـــق فـــي حريـــة التعبيـــر. هـــذا الحـــق يشـــمل حريـــة اعتنـــاق اآلراء 

ــن  ــر عـ ــرف النظـ ــة، وبصـ ــلطة العامـ ــن السـ ــل مـ ــكار دون تدخـ ــات واألفـ ــم المعلومـ وتلقـــى وتقديـ

الحـدود الدوليـة. وذلـك دون إخـالل بحـق الدولـة فـي تطلـب الترخيـص بنشـاط مؤسسـات اإلذاعـة 

والتلفزيـــون والســـينما«.

كمـــا جـــاء الميثـــاق اإلفريقـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب فـي المـــادة )9( منه لينـص علـى هـذا 

الحـــق بقولـــه »1- مـــن حـــق كل فـــرد أن يحصـــل علـــى المعلومـــات. 2- يحـق لـكل إنسـان أن يعبـر عـن 

أفـــكاره وينشـــرها فـي إطـار القوانيـن واللوائـح«.

التوقيف	 
عالــج القانــون فــي كردســتان توقيــف األشــخاص فــي ظــروف غيــر مالئمــة مــن خالل المــادة األولى 

مــن قانــون تعويــض الموقوفيــن والمحكوميــن عنــد البــراءة واإلفــراج لعــام 2010 والــذي نــص 

علــى: 

 للقانــون وبنــاًء علــى قــرار صــادر مــن الجهــة 
ً
/ يحظــر حجــز أو توقيــف أي شــخص إال وفقــا

ً
»أوال

المحكمــة  أمــام  وســريعة  عادلــة  محاكمــة  فــي  الحــق  شــخص  ولــكل  المختصــة،  القضائيــة 

. المختصة 
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/ ال يجوز التوقيف إال في األماكن المخصصة لذلك وفق القانون وعلى أن تكون مشــمولة 
ً
ثانيا

بالرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة وخاضعــة لســلطة الحكومــة ويجــب احتــرام المعتقــدات الدينيــة 

والمبــادئ األخالقيــة للموقــوف.

 لحجــز األشــخاص 
ً
/ ليســت أليــة جهــة غيــر حكوميــة أو حكوميــة غيــر مختصــة أن تمتلــك مكانــا

ً
ثالثــا

 بأيــة ذريعــة كانــت«.
ً
أو أن تحتجــز شــخصا

 ال يجــوز أن يتــم توقيــف الشــخص مــدة تتجــاوز الـــ24 ســاعة دون أن توجــه إليــه تهمــة وهــذا 
ً
أيضــا

ما ورد في المادة )123( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والذي نص أن: 

»علــى حاكــم التحقيــق أو المحقــق أن يســتجوب المتهــم خــالل أربــع وعشــرين ســاعة مــن حضــوره 

 بالجريمــة المنســوبة إليــه. ويــدون أقوالــه بشــأنها مــع 
ً
بعــد التثبــت مــن شــخصيته وإحاطتــه علمــا

 الســتجالء 
ً
بيــان مــا لديــه مــن أدلــة لنفيهــا عنــه ولــه أن يعيــد اســتجواب المتهــم فيمــا يــراه الزمــا

الحقيقــة«.

أمــا فــي القانــون الدولــي فقــد نصــت المــادة التاســعة مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 

علــى أنــه »ال يجــوز إخضــاع أحــد لالعتقــال التعســفي أو حجــزه أو نفيــه«. 

وتنــص المــادة 9 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن: »لــكل 

فــرد الحــق فــي الحريــة واألمــان علــى شــخصه. ال يجــوز إخضــاع أحــد للقبــض أو االحتجــاز التعســفي. 

وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ووفقــا لإلجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون«.

التعذيب	 
نصــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

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

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

مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبــرر للتعذيــب«.
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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 أصابه 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 لــإلدالء بأقــوال أو معلومــات بشــأنها أو لكتمــان أمــر 

مــن األمــور أو إلعطــاء رأي معيــن بشــأنها ويكــون بحكــم التعذيــب اســتعمال القــوة أو التهديــد«.

الحصانة البرلمانية	 
تنــص المــادة )2/24( مــن النظــام الداخلــي لبرلمــان كردســتان على أنه »ال تجــوز مالحقة العضو أو 

التحقيــق معــه أو تفتيــش منزلــه أو مكتبــه أو إلقــاء القبــض عليه دون إذن مســبق من البرلمان«.
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توصيــــــــــــات
بنــاًء علــى كل مــا ورد فــي هــذا التقريــر، يوصــي المرصد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان   

بمــا يلــي:

على الســلطات المحلية في إقليم كردســتان أن تتوقف وبشــكٍل مباشــر عن اعتقال النشــطاء . 1

والصحفيين بشــكٍل تعسفي.

علــى الســلطات أن تعامــل الصحفييــن ضمــن إطــار قانــون حريــة العمــل الصحفــي الخــاص بهــم . 2

وليــس ضمــن القوانيــن األخــرى.

علــى الســلطات أن تتعامــل بحــزم مــع كل مــن يحــاول تهديــد النشــطاء والصحفييــن الذيــن . 3

ينظمــون االحتجاجــات أو يعملــون علــى تغطيتهــا  ضمــن مظلــة القانــون.

بشــكل . 4 العامليــن فيهــا  اإلعــالم ومالحقــة  إغــالق وســائل  عــن  الســلطات  تتوقــف  أن  يجــب 

قانونــي. ســند  أي  ودون  تعســفي 

علــى الســطات أن تحســن مــن ظــروف التوقيــف واالعتقــال بمــا يحقــق المتطلبــات الصحيــة . 5

 فــي ظــل جائحــة كورونــا.
ً

األساســية، خاصــة

يجــب أن تكــف الســلطات عــن توقيــف واحتجــاز المواطنيــن لمــدد تخالــف القانــون دون توجيــه . 6

أي تهــم حقيقيــة لهــم.

علــى المجتمــع الدولــي أن يتدخــل لوقــف االنتهــاكات الواقعة في اإلقليم، وأن يحث ســلطات . 7

إقليــم كردســتان العــراق علــى االســتجابة لمطالــب المواطنيــن مــن خــالل وضــع خطــة عمليــة 

تهــدف لتحســين األوضــاع االقتصاديــة فــي اإلقليــم وتضمــن القضــاء علــى الفســاد المنتشــر 

فــي معظــم المؤسســات الرســمية.



 مهدرة37
ٌ

 متفاقمة وحقوق
ٌ

كردستان العراق.. أزمات


