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 قارعلا
  

طامنأ نع  اهتماسج يف اريثك فلتخت ال ،ةعورم تاكاهتنال احرسم 2011ماع لالخ قارعلا لظ  

ةعيبط لوح ةقيمع كوكشب كلذب ىقلتل ،ةريخألا تاونسلا ريراقت اهتلجس يتلا  اهتاذ تاكاهتنالا

جم د ىلع ةيسايسلا ةيلمعلا زجع نع فشكت املثم ،ةيقارعلا ةينمألا ةزهجألا حالصإو ريوطت

سأر ىلع دعي مل قارعلا نأ  وهيبسنلا يباجيإلا رهظملا ناك امبر . ناكسلا نم ةعساو تاعاطق

يف قارعلا عجارت ببسب سيل ،يومدلا فنعلاو عمقلا لامعأب قلعتي  اميف ،ةيبرعلا لودلا ةمئاق

عساو  عمقلا ببسب ،ةمئاقلا ةرادصىلإ  اتلقتناايروسو  ايبيلنأل لب ،يومدلا فنعلاو عمقلا ةماسج 

قحس  فدهب ؛دسألا راشب ماظنو يفاذقلا ماظن نم ٌلك اهفرتقا يتلا ةيناسنإلا دض مئارجلاو قاطنلا

  .امهيدلب يف ةيبعشلا ةروثلا

، تاءاصحإلارثكأ حضوتو   ىتح رياني 1نم ةرتفلا نم قارعلا يف نييندملا اياحضلا ددع نأ  ارذح

 2010ماع يف مهفتح اوق ل 4045 وحنبةنراقم ،اصخش  3430 وحن غلب 2011ماع  ربوتكأ 30

   2009.1ماع يف اولتق  4704 وحنو

يف تاقافخإلاو  ،ةينمألا عاضوألا يدرت رارمتسا ىلع يقارعلا عضولا تايدحت رصتقت الو

نيناوقو روتسدلا يف  ةيسايسلاةبعللا طور شمسحو ،ةيسايسلا ةيلمعلا  نأشب قفاوتىلإ  لوصولا

. ةيزكرملا ةموكحلاوناتسدرك ميلقإ نيب اهيلع عزانتملا قط انملا دودح ميسرتو ،ةورثلا عيزوت

تاجوم دعاصت لظ يف ةصاخبو  ،ةدع نعاطمل الحمةموكحلا ةيعرش  لعجتتايدحت اض يأ كلانهف

يموكحلا ءادألا يدرتو  ،داسفلا يشفت ءازإ ،قارعلا نم ىتش ءاحنأيف يملسلا  رهاظتلاو جاجتحالا

ةيباقرلا ةزهجألا تايلآو رود ىلإ  حدافلا راقتفالاب قارعلانم ةديازتم تاعاطق  ساسحإو ،يمدخلا

ةيروتسدلا تاسسؤملا لقأ دع ي) ناملربلا(باونل ا سلجمنأ  رمألا مقافيو .يموكحلا ءادألاىلع 

                                                 
بعد الحرب ، أنشئت ، وھي منظمة غیر حكومیة مستقلةiraqbodycountأخذت ھذه األرقام من إحصاءات منظمة أراكي بودي كاونت    1

تقلین شككوا في مدى مطابقة أرقامھا ألعداد ن مراقبین مسفإوعلى الرغم من المصداقیة الكبیرة التي تتمتع بھا تقاریر المنظمة، . على العراق
أصیبوا بالفعل، أو  فالمنظمة تعتمد في تقاریرھا على توثیق أعداد الضحایا الذین قتلوا. الضحایا الفعلیین،  بسبب منھجیتھا في توثیق الضحایا

وقد تبدوا ھذه المنھجیة دقیقة للوھلة . رىولیست تلك التي یتم أستنتاجھا عن طریق أخذ عینة مسحیة من العراقیین كما تفعل منظمات آخ
الجھات المسئولة عن توثیق اعداد القتلى (أن ضعف أجھزة الدولة العراقیة، وخاصة وزارات الدفاع والداخلیة والصحة  إال، األولى

ضعف الموارد یجعل أو  ، وعدم تغطیة وسائل االعالم المحلیة والدولیة لكل شبر من أراضي العراق، بسبب صعوبات التحرك)والمصابین
قتل أو  ذلك أن أسباب موتإلى  یضاف. مریكیة لجنودھاعدا تلك التي تقوم بھا القوات األالضحایا بشكل دقیق مھمة صعبة، فیما  إحصاء

جھ التحدید وخاصة عند العثور على الجثث الملقاة في الطرقات والشوارع، فال یعرف على و ،ما تكون غیر معروفة أحیاناالضحایا العراقیین 
وحسب المنظمة، فقد جاءت أعداد القتلى المدنیین العراقیین منذ الغزو االمریكي . ذا كانت مرتبطة بأسباب سیاسیة، أم أن لھا دوافع جنائیةإما 

في  9357و 2007في  24534و، 2006في  27676و، 2005في  14832و، 2004في  10751و، 2003في  12049: على النحو التالي
  )/http://www.iraqbodycount.org(نظر موقع المنظمة اطالع على المزید لإل. 2008

http://www.iraqbodycount.org
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يباختنالا راسملا نأ  اضيأ رابتعالايف اذخأو  .ةطرفملا ةيفئاطلاب مستتيتلا هتايلآ لظ يف ،ةيلاعف 

نأ  امك. ةيقيقح ةيناملرب ةضراعمىلإ  ايلمع رقتفت ،ةعسوم ةيفالتئا تاموكح ليكشتةيمتح ضرف 

نم  طوغضلاوبعالتلاو لخدتلا نم  الاكشأاهرودب يناعت ، "ةيلاملا ةباقرلا ناويد"و" ةهازنلا" تائيه

نم مقافيواهلمع يف ةموكحلا لبق نم دعب أربي مل  يذلا ،يئاضقلا ماظنلل نمزملا فعضلا كلذ ، 

  .2ةيمادصلا ةبقحلا ذنم ةيذيفنتلاةطلسلل ه تيعبت

يرجي ةيطلستلا ةعزنلا ن إف ،مكحلا ماظن يف ةيلكيهلا تالالتخالا ةجلاعمنع زجعلا ءازإو 

 ةاكاحمو ،ةيملسلا تاجاجتحالل طرفملا عمقلاىلإ  ديازتموحن ىلع ءوجللا  كلذ لثمتيو. اهسيركت

مادختساو ، نيرهاظتملاىلع موج هلا يف ةكراشملل ةجطلبلا قرف ءاعدتسا يف ىرخأ ةيبرع جذامن

،   . فاطتخالاو بيذعتلاو لاقتعالل مهضعب ضيرعتو مهتهجاوم يف ةيحلا ةريخذلا

رارمتسا لظ ي ف ،نوجسلاو زاجتحالا زكارم لخاد ةيعضولا نسحتل تارشؤم يأ ودبت ال

ىلع يئ اضقلا شيتفتلا بايغوأ  فعضو ،ةمكاحموأ  ةمهت نود صاخشألا زاجتحا نم ىواكشلا

  .ةينوناقلا ريغو ،ةيرسلا نوجسلا ضعب فاشتكاو ،زاجتحالا زكارم

نع الضف  - اهتالدعم تعجارت نإو-لتقلا تايلمعل افد هن ويمالعإلاو نويفحصلارمتسا 

افده ةيديزيلاو  ةيحيسملا تايلقألا تلظ امك ،ةيئاضقلا تاقحالملاو تاديدهتلاو ةيندبلا تاءادتعالا

   .تاءادتعالا ضعبل

،يرحلا ةيامحو زيزعتل ةيقيقح ةعفدىلإ  ةجاحب ةيعيرشتلا ةينبلا لظتو يف  تاروطتلانأ  ريغ تا

رهاظتلاو عمجتلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح ةهجاوم يف ةمارص رثكأ دويق ىلع يوطنت  ،راطإلا اذه

  .صوصخلا هجو ىلع يملسلا

  

  نييندملا فادهتساو يئاوشعلا لتقلاو فنعلا

ةيفيكو ةيمك تارشؤم ةدع  2011ربوتك أو رياني نيب ةرتفلا يف لتقلاو فنعلا تاءاصحإ فشكت

اهسأر ىلعةقلقم ودبت ال ةيميلق إو ةيلخاد تاروطتب اطبترم لظيةينم ألا عاضوألانسحت نأ  ، 

  . ابيرق ةدراو

                                                 
". حكومة العراق بال ضوابط: إخفاق الرقابة"تقریر مجموعة األزمات الدولیة  2

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon
/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon
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دحاولا مويلا يف  ىلتق 11.4 لدعمب رارقتسالل اهقيرط يف ودبت اياحضلا ماقرأنأ  نم مغرلا ىلعف

ب ةنراقم2011 ماع يف جئاتن رهظي ربكأ اقيقدت نأ  الإ، 20103ماع يف مويلا يف ليتق  12.2 ـ، 

 - تاساردةدع اهب تأبنت يتلا - " عارصلا دعب ام"ةلحرم ىلإ  دعب لقتنيمل قارعلا ن إ .امؤاشت رثكأ

  .  ليتق فلأ 60نم رثكأ اهلالخ طقس يتلاو  ،2008- 2006ةرتتسملا  ةيلهألابرحلا ةرتف دعب 

يف ىندألا اهلدعم نيب ام  ايرهشةتباث  فنعلا لامعا ترمتسا، ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخف

  4.اليتق 398اياحضلا ددع غلب نيح سطسغأ يف  ىلعألااهلدعم ىلإ  اليتق 250 وحنبرياربف 

 ،ىلتقلا نييندملا دادعأضافخنا يف ؤطابتلا  اهيلإ عجري امبر ،ةيجراخو ةيلخاد لماوع كلانهو

ل اضيأ ةجيتن2008ماع دعب اياحضلا دادع أ يف ثدح يذلا ريبكلا ضافخنالاب ةنراقم لماوع ، 

  .ةيجراخو ةيلخاد

،  طابتراوه ،لماوعلا هذه  لوأ  لصاوتوةيسايسلا ةيلمعلا تافطعنمب فنعلا تايلمع ىوتسمو عون

 مكحلا بلق يف مهنم ناك نم ءاوس ،نييقارعلا ةسايسلا ءاقرف نيب تاضوافملا ةلواطل دادتماكفنعلا 

   5.لانملا ديعب ارمأ لازي ال ةيسايسلا ةيلمعلا ةيملسب لوبقلانأ  نيبي يذلا رمألا .هشماه ىلعوأ 

لا ءاقب رارمتسا وهيناثلا لماعلا نم  قارعلا ناريج نيب ةيميلقالا تافالخلا ةيفصتل ةحاسقارع ، 

تاروث ر صنع لوخد وه رمألا يف ديدجلا. ىرخأ ةيحان نم ةدحتملا تايالولاو نيبو اهنيبو ،ةيحان

تارهاظملا تتوافت اميف ،قارعلل ةيبرغلا ةراجلا ،ايروس اهاوقأ تبرض يتلا  ،يبرعلا عيبرلا

  . تيوكلاو ةيدوعسلاو ندرألا يف يداصتقالاو يسايسلا حالصإلاب ةبلاطملا

تايلمع ءارو فوقولاب  ةيميلقإ فارطأماهتا ىلإ  نييقارع ةساس تعفد ،يبرعلا عيبرلا تاريثأت

، ةيلخادلا تاعارصلانع هابتنالا ليوحت فدهب  ،قارعلا يف فنعلا  لئاسر لاصيإوأ  لودلا هذه يف

أبملاعلاو ميلقإلاىلإ  سكعنيسوظهاب ةمكاحلا ةمظنألا نم صلختلا نمث ن،  ىوتسم ىلع  ، 

  6.اينثإو اينيد ددعتملا يبرعلا قرشملل يعامتجالا جيسنلا ىلع ظافحلاو ،رارقتسالا

                                                 
  .مرجع سابق. موقع منظمة إراكي بودي كاونت  3
  .المرجع السابق  4
مریكیة من القوات األب ن بوست الذي یربط ما بین تصاعد العنف ومفاوضات انسحاوتقریر صحیفة واشنط :ظر على سبیل المثالان  5

  .2011العراق في شھر یونیو 
 )-troop-us-on-continue-talks-as-esintensifi-violence-http://www.washingtonpost.com/world/iraq

presence/2011/06/21/AG3pX3eH_story.html (  
انظر على سبیل المثال اتھام زعیم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ریشة للمخابرات السوریة في سبتمبر بالضلوع والتخطیط لسلسلة   6

ات الشعبیة ضد نظام األسد تفجیرات ضد المدنیین العراقیین لصرف االنتباه بعیدا عن االحتجاج
)http://www.hathalyoum.net/news.php?action=view&id=2136 .(  

http://www.washingtonpost.com/world/iraq
http://www.hathalyoum.net/news.php?action=view&id=2136
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يف لثمتي  ،فنعلا تالدعم عافترا رارمتسال اديدج اريسفت قارعلا يف ةدحتملا ممألا ةثعب تمدقامك 

ليومت فدهب  ؛ةيداعلا ةميرجلاىلإ  ايسايسو ايجولويديأةعوفدم ةفينع تاعومجم ءوجل دايدزا 

 ،اهدحو لصوملا ةنيدم يف لامعألا باحصأنأ  زراب ينمأ يدايق ردقو .7ةيباهرإلا اهتاطاشن

نم بيرقلا  ةيمالسإلاقارعلا لود ميظنت ىلإ  "ةيزج" ـكايرهش رال ود نييالم ةعبس وحن نوعفدي

    8.ةدعاقلا

 ال ،ةخخفملا تارايسلاو تاوبعلاب تاريجفتلاو ةيراحتنالا تامجهلانأ ىلإ  تايئاصحإلاريشتو  

ةطساوب رانلا  قالطإوأ  تالايتغالا بولسأبةنراقم  ،نييقارعلا ةايحب اكتف رثكألا بولسألانالازي 

لتق2011سطسغأ  28 موي يفف 9.ةحلسألا فدهتسا نيح ،ةنسلا نم مهبلغأ ،ايقارع  30 ، 

،. دادغب يف ىرقلا مأ دجسم يراحتنا ةظفاحم نع بئانلا يوادهفلا دل اخ هسفن موجهلا يف لتقو

،  "ةيقارعلا"ةمئاق عم فلاحتملاو  رابنألا  مأدجسم مامإ يئارماسلا روفغلا دبع دمح أخيشلا وةينسلا

   10.يمالسإلا فرطتلا مجاهت يتلا هبطخب فورعملا ،ينسلا ىرقلا

نوحلسم لتق 2011ربمتبس  12موي يفو  امدعب  ،ءالبرك ةظفاحم نم ةعيشلا جاجحلا نم 22، 

قيرطلا ى لع رابنألا ةظفاحم يف ةيوارحصلا بيخنلا ةقطنم يف اهنولقتسي اوناك ةلفاح اومجاه

 ،ةلفاحلا نم لوزنلاب مهورمأ نيحلسملان إ ةيفحص ريراقت تلاقو .ايروسو قارعلا نيب يلودلا

اوداتقا مثءاسنلا حارس اوقلطأو    11.ةشاشر ةحلسأ نم مهيلع رانلا اوقلطأو ،لاجرلا ، 

اراجفنا فدهتسا2011ربوتكأ  27ي فو عيبل نيرجتم ،قيرطلا يبناج ىلع ةعورزملا تاوبعلاب ن ، 

 78حرجو ال يتق 40ةايحب ىدوأ  امم ،دادغب يف ةيعيش ةيبلغأهنطقت يح يف ةيقيسوملا ةطرشألا 

   12.ةطرش دارفأ مهنيب ،نيرخآ

                                                 
   2010دیسمبر  31إلى  ینایر 1 من للفترة اإلنسانتقریر حقوق  - مم المتحدة لتقدیم المساعدة للعراقبعثة األ  7

)http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_HR%20Report_Arabic_FINAL_1Aug11.pdf .(  
ي استھداف محالت بیع المجوھرات تنامإلى  القتلى الیومیة إحصائیاتدي كاونت التي تشیر جداول وموقع منظمة اراكي ب أیضاأنظر 

  .وشركات الصرافة والبنوك
وتقول وزارة  .2011نوفمبر  8نظر تصریحات مھدي صبیح العزاوي، قائد الفرقة الثالثة في الشرطة االتحادیة، لموقع رادیو سوا في ا  8

الجماعات  ضوا للخطف مقابل طلب الفدیة منالصغیرة والمتوسطة والمھنیین قد تعر األعمال أصحابن العشرات من إالداخلیة العراقیة 
  . خیرةالمسلحة في السنوات األ

نتیجة الھجمات االنتحاریة  ؛2011 أكتوبرو عراقي یومیا في الفترة ما بین ینایر 6.6سقوط ما معدلھ إلى  بودي كاونت أراكيتظھر منظمة   9
  .نفسھا غتیاالت في الفترةعراقي یومیا نتیجة اال 4.8والتفجیر بالسیارات المفخخة، مقارنة ب 

) سي .بي .بي(انظر موقع شبكة االذاعة البریطانیة   10
)http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/08/110828_iraq_bomb.shtml(  

  أنظر موقع بي بي سي 11
 )http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110918_iraq_arab_gunmen.shtml(  

  الفرنسیة  نباءاألانظر وكالة   12
)http://www.alwasatnews.com/3339/news/read/604988/1.html(  

http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_HR%20Report_Arabic_FINAL_1Aug11.pdf
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/08/110828_iraq_bomb.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/09/110918_iraq_arab_gunmen.shtml
http://www.alwasatnews.com/3339/news/read/604988/1.html
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 نمألاتاوق دايحو ةينهم ىدمل ةعونتم ةيسايس ىوق اهليكت يتلا تاماهتالا زربت ،قايسلا اذه يف و

يفئاطلاو يسايسلا سامتلا طوطخ فلتخم ىلع اهفوفص ماسقناو  ،اهرصانع تاءالووأ  ،ةيقارعلا

   .13ةلداع ةقيرطب نوناقلا طبض  ىلع اهتردق ىلع ةياهنلا يف رثؤي يذلا لكشلاب ،يقرعلاو

،تحملأ دقو  مدع نم يكيرم ألا عافدلا ريزو ىكتشا نيح ،رطاخملا هذه لثمىلإ  ةدحتملا تايالولا

ايدنج  14تلتق  اهنإنطنشاو لوقت  ،ةيعيش ةحلسم تاعامج ةقحالم يف يقارعلا شيجلا ةبغر

وهو 2011وينوي رهش يف ايكيرم أ ثالث ذنم يكيرم ألا شيجلا نيب ىلتق طوقسل لدعمىل عأ، 

   14.تاونس

،  قارعلا تاظفاحم عيمج فنعلا لامعا تلاطو تاذ ندملا بيصن نأ  الإةيدركلاو ةيعيشلاو ةينسلا

ةمصاعلا ىلإ  ةفاضإلاب، ربكألاوه ودبي  ،ةبوقعبو لصوملاو يدامرلا ةصاخو ،ةينسلا ةيبلغألا

، ا دارفأفادهتسا رمتسا امك  .دادغب سلاجم  ءاضعأىلإ  ةفاضإلابنييقارعلا شيجلاو ةطرشل

  .ةدعاقلا ميظنت ايالخ ةبراحمل 2006ماع يكيرم ألا شيجلا اهسسأ يتلا ،ةينسلا ةوحصلا

،  11 يفف ةوحصلا سلاجم يف زراب يدايق وهو ،دومحم رباص نولوهجم نوحلسم لاتغا ،وينوي

اذ ءارماس ةنيدم يفهئابرقأنم ةثالث ىلإ  ةفاضإلاب      15.قارعلا يلامش يف ةينسلا ةيبلغالا ت، 

 24يفو  تامجه  عبرأ يف ،نورخآ 30حر جو ،نايطرش مهنيب ،نينطاوم ةسمخ لتق ،ربوتكأ

   16.دادغب يف ةيقارعلا رورملا ةطرش تاوق تفدهتسا ،نوحلسمو نويراحتنا اهذفن ،ةقرفتم

نم مغرلا ىلع ةيكيرم ألا تاوقلا لبق نم نييقارعلا نييندملا فادهتساو لتق تايلمع هتنت ملو

رداصمل اقفوو ، 2011سرام  7 يفف. ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا يف ريبك لكشب اهضافخنا

ةيرق يف ،يقارع يعماج  ذاتسأوهو ،دمحم  ميهاربإداي إ لتقب ةيكيرمأ ةيركسع ةوق تماق ،ةيقارع
                                                 

الجیوش والمدنیون في الصحوة "نظر على سبیل المثال تحلیل یزید صایغ في دوریة صدى التي یصدرھا مركز كارنیجي للسالم الدولي ا  13
  " تسویة محتومة؟: العربیة
-http://carnegieendowment.org/2011/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
-%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8

%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A9/6b9b   
  . 2011یولیو  12مریكي لیون بانیتا، صحیفة الشرق األوسط في نظر تصریحات وزیر الدفاع األا  14

)//www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11914&article=630690&featurehttp:(=  
  موقع صوت العرب    15
)-%D8%B9%D8%B6%D9%88-http://alarabnow.com/2011/06/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84

-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9

%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8/ (  
  موقع بي بي سي   16

)http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111023_iraq_gunmen_traffic_police.shtml(  

http://carnegieendowment.org/2011/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11914&article=630690&feature
http://alarabnow.com/2011/06/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111023_iraq_gunmen_traffic_police.shtml
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ةثج ةيكيرم ألا ةوقلا تذخأو. يوج لازنإةيلمع دعب كوكرك ةنيدم نم برقلاب ةجيوحلا ةدلبل ةعبات 

نأ ىلإ تراشأ ةيكيرمألا تاوقلا لبق نم ةيمسر تاحاضيإ نكل  ،هقيقش لاقتعاب تماق امك ،دمحم

  17.!اوج تاوقلا هذه لقنو ةيقارعلا تاوقلل معدلا ميدقت ىلع طقف رصتقا اهرود

   

  نوئجاللاو تايلقألا

رثكأ تناك يتلا  ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألانم دارف ألتق تالدعم يف اضافخنا  2011ماع رهظأ 

هذه فادهتسا عجري  ،2003ماع  يكيرمألاوزغلا ذنم  لتقلاو فنعلا لامعال اضرعت تائفلا

، اقثلاو يسايسلا حرسملا ىلع ةددشتم ةينيد تاعامجو تاباطخ ةنميهىلإ  تايلقألا امب دالبلا يف يف

 تايلقألاهذه مظعم راقتفا ىلإ  ةفاضإلاب، تايلقألاهذه ةيامح اهب ط ونملا نمألا ةزهجأ اهيف

،  18.اهسفن نع عافدلل ةحلسم تايشيلمل  نيتيلقألاىو اكش نإففنعلا عجارت نم مغرلا ىلعو

تامجهل مهلزانم ضرعت وأ  ،عراشلا يف امهدارفأ فادهتسا نم ترمتسا ةيديزيلاو ةيحيسملا

   .دالبلا لامش يف ةصاخو ،مهنكس قطانم نم حوزنلل مهعفد ةيغب ةحلسم

يف ةيكيلوثاك ة سينك نم برقلاب ةخخفم ةرايس ترجفنا نيح ايقارع 16 بيصأ ،سطسغأ 2 يفف

إ ةطرشلا تلاق موجه يفةيلامشلا كوكرك ةنيدم أ تلمشعسوأ ةطخ نم اءزج ناك هن،  اضي ، 

   19.اهسفن ةنيدملا يف نييرخأنيتسينك نم برقلاب امهلوعفم لاطباب اتماق نيتخخفم نيترايس 

يف هيلع رانلا قالط إب نولوهجم ماق امدنع ،ربوتكأ 2يف  صلوب ماسب يحيسملانطاوم لا لتقو

 20.ةيلامشلا لصوملا ةنيدم يقرش

نيطروتملا ىلع ضبقلا ءاقلاب ةيقارعلا  نمألا ةزهجأمايق مدع ىلإ  ةيحيسملا ةيلقألاىوكش تدتماو 

ءانبب  - لاثملا ليبس ىلع- تماق ةموكحلا ن أب رارقإلا نم مغرلا ىلع ،مهدض فنعلا تايلمع يف

                                                 
  .اإلسناد للقوات العراقیة فقطوبل قدمنا الدعم .. یاد إبراھیمإ م في قتل الدكتورلم نساھ: المستشار اإلعالمي لالحتالل  17

http://www.aliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25242:2011-03-10-08-39-
35&catid=13:politics&Itemid=26  

 تن في سلسلة ھجمات استھدفوآخر 280 أصیبمسیحیا، فیما  92قیین حیث قتل األكثر دمویة بالنسبة للمسیحیین العرا 2010یعتبر عام   18
  في العراق  اإلنساننظر تقریر منظمة حمورابي لحقوق ا. ئس ومنازل المسیحیین العراقیینالكنا

)/news.php?action=view&id=21133http://www.almowatennews.com(  
  ). minority_n_915970.html-catholic-http://www.huffingtonpost.com/2011/08/02/iraq(وكالة رویترز  19 

مسیحي في  ألف 850نحو إلى  2003ملیون مسیحي في  1.5 نحوي العراق انخفض من المسیحیین فأن حجم السكان  اإلحصائیاتوتظھر 
  .    2003مریكي عام مسیحیا منذ الغزو األ 882فقد قتل وحسب منظمة حمورابي، . 2011منتصف 

  . منظمة اراكي بودي كاونت  20

http://www.aliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25242:2011-03-10-08-39-
http://www.almowatennews.com
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/02/iraq
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 تانكثىلإ  سئانكلا لوحتل راتمأ 3 وحن اهضعب عافتراغلب  ،سئانكلا لوح ةيتنمسأطئاوح 

   21.ةيركسع

يف مهمظعم  ميقي نيذلاو، قارعلا يف ةيديزيلا ةفئاطلا ءانبأ فادهتسا تايلمع اضيأ ترمتساامك 

، إخي شلا يديزيلا ميعزلا ىقل، ربمتبس 19 يفو. يقارعلا يلامش ىونين ةظفاحم هعرصم لدب سايل

ءاضق يف هلزنم ماحتقاب يقارعلا شيجلا تاوق تماق امدنع ةريطخحورجب هلجن  بيصأاميف   ،

   22.لصوملا ةنيدمل عباتلا راجنس

ًافوصوم ًافده مهتديقع نع ريبعتلل نويقارعلا نونطاوملا اهيف عمجتي يتلا نكامألا  لازتالو

لا ليبس ىلع 2011 رياربف 12 يفف .تامجهلل  ، ، وحن  بيصأو ،لقألاىلع  اصخش 33لتق لاثم

اوناک  ،ةعيش اراوز لقت ةلفاح فدهتسا  ،فسان مازحب يراحتنا موجه رثإحورجب  نيرخآن يرشع

ىدل رشع يداحلا  مامإلا ،يرکسعلا نسحلا مامإلاةافو ىرکذ  ءايحإل ءارماس ةنيدمىلإ  نيهجوتم

 23.ةعيشلا

يف ةيسيئرلا ةيعامتجالاو  ةيسايسلا تايلاكشإلا ىدحإ ايلخاد نيحزانلاو نيئجاللا عاضوأ تلظو

لظنيئجاللا نوئشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم اهتمدق يتلا تامولعملل اقفوو. قارعلا ددع  ، 

. ًاحزان 568و افلا 343و انويلم غلب ذإ ،ًاعفترم 2011رياني  ىتح قارعلا يف ًايلخاد نيحزانلا

 457و افلأ 358وحن فيضتست اهدحو دادغب ةنيدم نأ  قارعلاةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب  تلاقو

ريث كيف ةيفا ك ةجردب ،ةيساسألا تامدخلا اهيف رفاوتت ال ،نكامأ يف مهنم ةريبك ةبسن شيعي ،احزان

 24.ءابرهكلاو يحصلا فرصلاو هايملا لثم ،نايحألا نم

قوقحلاب مهعتمت هجاوت يت لا ةيلمعلاو ةيرادإلا تابقعلا ببسب لكاشم ةدع تاعومجملا هذه هجاوتو

صرف رفوتو بسانملا تقولا يف ةيندملا ةلاحلا قئاثو رادصإ لثم ،ةيساسألا وأ  ،لمعلاو ناكسإلا، 

  .مهئاويإ نكامأ نم درطلل مهضرعت ةيناكمإ

 ةيناريإلاقلخ ي دهاجم ةمظنم راصنأو ءاضعأنم  ايناريإ ائجال 3250وحن  عاضوأ تلازامو

 قلق راثم ،ىلايد يف فرشأ ميخم يف نيميقملا ،نارهط يف ةيمالسإلاةروثلا ماظنل ةضراعملا 

                                                 
  .مرجع سابق-تقریر منظمة حمورابي  21

http://www.lalishduhok.com/2010-10-12-15-22-02/2011-01-05-15-01-47/6578-2011-( اإلخباریةشبكة اللش  22 
50.html-56-12-21-09  (  

  .فبرایر 12- نباء الفرنسیةوكالة األ  23
  .مرجع سابق. مم المتحدة في العراقعثة األتقریر ب  24

http://www.lalishduhok.com/2010
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راصحل عضخي يذلا  ،ميخملاىلإ  دوقولاو ةيذغألا لوخد عنم رارمتسا نع ريراقت طسو ،ديدش

  .2009ويلوي يف هيلع ةينم ألا ةرطيسلا ةمهم ةيقارعلا تاوقلامالتسا ذنم يئزج 

ةموكحلا تذفن ام  اذإ" يدج رطخ"ىلإ  ميخملا ناكس ضرعت نم ،ربمفون يف ةيلود ريراقتترذحو 

بسحبو  2011.25ربمسيد  31لولحب يئاهن لكشب ركسعملا  قالغإىلإ  ةيمارلا اهتطخ ةيقارعلا

نيرخ آ 300وحن  بيصأاميف  ،اولتق ءاسن 8مهنيب نم ،ميخملا ناكس نم  36وحن نإف ريراقتلا هذه 

  . 2011 ليربأ 8يف ركسعملا ماحتقاب ةيقارع تاوق مايق دعب 

،  4يفو  ، دوقولا تادادمإلوخد  تعنم ةيقارعلا تاطلسلا نإ قلخ يدهاجم ةمظنم تلاقربمفون

  26.ءاتشلا لصف لولح دنعةثراكب نذؤي امم  ،ميخملا ىلإ ةئفدتلاوخبطلا لامعأل ةمزاللا 

لصاوتو ميخملا ناكسب ةيقارعلا تاطلسلا بناج نم شرحتلا رارمتسا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  

ناكسل يئاهن لح داجيإل يبوروألا داحتالا يعاسم مامأ اقئاع لكشي هيلعبورضملا ر اصحلا  ،

عيمج ةفاضتساو نيطوت ةيناكمإ ةيقارعلا تاطلسلا ىلع حرط دق يبوروألا داحتالا ناكو . ميخملا

تايالولا اهنيب نم ،ىرخألا لودلا نم ددعو يبوروألا داحتالا لود بناج نم ميخملا ناكس 

نم ةيقارعلا تاوقلا باحسنا  يضتقييعاسملا هذه حاجن  نأ دكأ هنأ ريغ ،ايلارتسأو ادنكو ةدحتملا

نم لقتسم قيقحت ءارجإو  ،ةيبطلا تامدخلا لوخد ريسيتو ،هنع راصحلا عفرو ،ميخملا فارطأ

ميخملا ناكس تاكلتمم ةداعإو ،يضاملا ليربأ يف ميخملا ىلع موجهلا لوح نييقوقحلا نم دفو لبق 

  .27موجهلا اذه لالختردوص يتلا 

  

 ةيمالعإلاتايرحلا 

نييفحصلا فطخو لتق تالدعم  يف ملاعلا ىوتسم ىلع ىلعألا نادلبلا ةمئاقنمض قارعلا لظي 

، ىوس هقبست الو ،نييمالعإلاو      .ايبرع ىلوألا ةبترملا لتحي اميف ناتسكاب

                                                 
  . منظمة العفو الدولیة انظر  25

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/043/2011/en/129408bd-ea14-4a55-89c5-
b89aeee3fce3/mde140432011en.html 

  ) http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=526861&SecID=88&IssueID=0(انظر موقع صحیفة الیوم السابع  26 
  .عودة االضطرابات األمنیة في العراق 27

http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1737217  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/043/2011/en/129408bd-ea14-4a55-89c5-
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=526861&SecID=88&IssueID=0
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1737217
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،ييمالعإو نييفحص ةعبس لتقم 2011ربوتكأ  30ىلإ  رياني 1نم ةرتفلا تدهش  وهو  نييقارع ن

التق نيذللا  2007و 2008يماع ىوتسم نم ريثكب لقأ هن أ الإ، 2010يف اياحضلا ددع سفن 

    .28يلاوتلا ىلع ايفحص 47و 14 امهلالخ

، 8يف  هتاطاشنب فو رعملا، "يدهملا يداه"زومت ويدار يف يفحصلا لايتغاب حلسم ماق  ربمتبس

دض  تارهاظت داقنأ  قبس يذلا- يدهملا لايتغا ءاجو  .ةيقارعلا ةلودلا ةزهجأ يف داسفلاب ةددنملا

اعد ةرهاظت نم دحاو موي لبق - داسفلا  ةموكح ةلاقإبةبلاطملل نوطشانو ةيندم تامظنم  اهيلإ، 

نم  مايأدعب  2011 رياربف 25يف يدهملا لقتعا ن أقبس دقو  ."ةيرحلا ةعمج"مسأ تحت يكلاملا

 ةزهجأ دي ىلع بيذعتلل هضرعت نم اهنيح ىكتشاو ،يكلاملا ةموكحل ةئوانم ةرهاظم ميظنتب همايق

مايق دعب  ،يبارغلا ناولع ملاسةيقارعلا قافآ ةانق روصم لتق ،وينوي  21يفو  29.ةيقارعلا نمألا

    30.قارعلا يبونج ةيناويدلاةنيدم سلجم فادهتساب يراحتنا 

نايقارعلا نايفحصلا لتق2011سرام  29يفو   )زرتيور( يزابلا حابص ،  دبع ريضخ ر معمو

يف نيدلا حالص ةظفاحم سلجم رقم دض ذّف ُن يراحتنا موجه يف) ةيمالعإلا نيعلا ةلاكو( دحاولا

   31.حيرج 100نم رثكأو ًاليتق  65نع لقي ال ام ع رفسأو ،تيركت ةنيدم

تاءادتعالا لمشت تاقياضملا نم ىرخأ عاونأىلإ  نوضرعتي نويقارعلا نويفحصلا لازي الو  ،

ضرعت سطسغأ 29يفف  .ةيسايس اهعفاودنأ  دقتعي مهتب ايئاضق مهتقحالمو ديدهتلاو ،ةيندبلا  ،

ةنيدم يف حربملا برضلاب ءادتعا ىلإ  ،يدره سوسآ ةلقتسملاةيدركلا  "نيوأ"ةفيحص سسؤم 

اممءادوس سبالم يدتري ةيوهلا لوهجملجر لبق نم  ،ةيدركلا ةيناميلسلا ايحا رج الخدت بلطت ، 

نييفحصلا ىلع تامجهلا دايدزا ىلإ  دودح الب نولسارم ةمظنم تراشأو. سأرلاب ةباصإةجلاعمل 

ىلع ءاضقلاب بلاطت يتلاو  2011رياربف  17يف ةيجاجتحالا ةكرحلا ةيادب ذنم ناتسدرك ميلق إ يف

  32.داسفلا

                                                 
صحفیین في  8وحسب منظمة مراسلون بال حدود، فقد قتل . ة الصحفیینبیانات مختلفة من موقع منظمة مراسلون بال حدود ولجنة حمای  28

  . 2011في عام  ُقتلوا، فیما سجلت الیمن المرتبة الثانیة عربیا بمجموع ستة صحفیین 2011باكستان في عام 
  )  http://international.daralhayat.com/internationalarticle/305469(- صحیفة الحیاة 29 
  )  cle=32055frontieres.org/imprimer_ar.php3?id_arti-sans-http://arabia.reporters(- منظمة مراسلون بال حدود 30 
  )  frontieres.org/article.php3?id_article=31993-sans-http://arabia.reporters(- بیان مراسلون بال حدود 31 

  مراسلون بال حدود  32
)frontieres.org/article.php3?id_article=32093-sans-http://arabia.reporters  (  

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/305469
http://arabia.reporters
http://arabia.reporters
http://arabia.reporters
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،  19يفو  لمعي يذلا  يباكرلا نسحلا دبع ةمجاهمبةيوهلا ولوهجم نوحّلسم لاجر ماق ربوتكأ

 .دالبلا بونج يف ةيرصانلاو يعافرلا ةنيدم نيب ةرايسلاب لقنتي ناك امنيب ،"ةيقارعلا"ةانقل السارم 

   . رانلا قالطإ نم ًابره هترايس كرتنأ  دعب ،موجهلا ءانثأ يف هتبقر يف ةفيفط حورجب بيصأ دقو

هللا دبع رايشوه ةيدركلا رابخألا ةكبش ريدم يعدتساربوتكأ 1يف و ر ييغتلا ةكرحىلإ  بستنملا ،، 

 145000اهردق ةلافك عفد دعب هنع جرفأو  ،ةيناميلسلا يف ةمكحملاىلإ  ةضراعملا ةيناتسدركلا

دبع ةيئاملا دراوملل قباسلا ريزولاب ريهشتلاب هماهتا ةيفلخ ىلع كلذو ) وروي 90(يقارع رانيد 

  33.هداسفب هبتشملا لامج دمحم فيطللا

ةرهاظ م يف هدوجولالخ ربوتكأ  21يف ثيمس لييناد يكيرمألا يفحصلا ىلع ضبقلا ىقلأ امك 

 قالطإمتي نأ  ليبق ،ىنثملا راطم نم برقلاب لاقتعالا زكارم دحأب زاجتحالا نهر لظو ،دادغبب

  .34ربوتكأ 26يف هليحرتو هحارس 

ةلقتسملا ةديحولا ةيعاذإلا ةطحملا ثب فاقيإب دادغب بونج ةيسداقلا ةظفاحمب تاطلسلا تماقو 

ةميدق ةيقارع يناغأ ثبت اهنأ نيح يف ،بادآلل ةفلاخم ةيقيسوم جم ارب ثب ةجحب ،ةظفاحملاب

  35اهريدم بسحب

 رارقإب ،يعيرشتلا ديعصلا ىلع ادودحم ايباجيإاروطت دهش  دق يلاحلا ماعلا نإ لوقلا نكميو

ةيقارعلا ةموكحلا مايق نم نيماع نم رثكأ دعب "نييفحصلا ةيامح"نوناق  سطسغأ 9يف ناملربلا   ،

فيرعت  نم ايئزج عسو دق هنأ نوناقلا يف يساسألا يباجيإلا حململا ناك امبرو. هيلع قيدصتلاب

،  اروصقم دعي مل ثيحب ،يفحصلا لك اضيأ لمش هنكل نييفحصلا ةباقن ةيوضعب نوعتمتي نم ىلع

،  نم وأ  تقؤم لكشبةفاحصلا يف نولمعي نم هتلظم نم كلذب  اينثتسممئاد لكشب ةفاحصلاب لمعي

نوضاقتي ال يذلا نينودملا   . ارجأ 

وأ  تاسسؤملا بقاعت صوصن يأ نم هولخل ،اياون نالعإ درجم نيبقارملا ىدل ادب نوناقلانأ  ريغ

نوناقلا نمضتي ال املثم  .يفحصلل نوناقلا اهلفكي يتلا ،ةيرظنلا تانامضلا كهتنتيتلا صاخشألا 

هذه ءارج مه ب قحلت يتلا رارضألا نع نييفحصلل تاضيوعتللقودنص ءاشنإل  اصوصن اضيأ

 مهألاو. ةفاحصلا دض ةبكترملا تافلاخملا ىلع ةقحالملا نمضت ةيئارجإ اصوصنوأ  ،تاكاهتنالا

                                                 
  بیان مراسلون بال حدود  33

)frontieres.org/article.php3?id_article=32121-sans-tp://arabia.reportersht   (  
  منظمة مراسلون بال حدود، موجة جدیدة من االنتھاكات والترھیب ضد الصحفیین  34

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32128  
  .المرجع السابق  35

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32128
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ىلع لوصحلا يف وأ  مهئارآ ءادبإ يف نييفحصلل ايرظن نوناقلا اهلفكي يتلا تانامضلانأ 

، طبر ثيح . ىرخأ ةيعيرشت ماكحأل عضخت لقألا ىلعوأ  رثألا ةمودعم ودبت اهرشنو تامولعملا

راطإ يف "وأ  ،"نوناقلا دودح يف"ليبق نم ةرركتم تاريبعتب نييفحصلا قوقح لمجم نوناقلا 

  .36"ماعلا ماظنلاو نوناقلا ماكحأ فلاخي ال امب"وأ  ،"ةيئاضقلا ماكحألاو نيناوقلا مارتحا

  

  :يملسلا ريبعتلاو جاجتحالاو عمجتلا ةيرح عمق

 ،ةيبرعلا تاروثلا حايرب ةرثأتم تدب يتلا ،ةيملسلا تارهاظملا نم اددعةدشب تاطلسلا تعمق 

عمقلل ةجيتن مهعرصم صاخشألا نم  ددعىقل دقو . ةيفئاطلا تاباطخلا نم ريبك دحل ةررحتمو

عمجتلاو ريبعتلا ةيرح ةريبك ةجردب مرجت ةينوناق دويق دامتعال ةموكحلا ب هأتت اميف ،طرفملا

 .يملسلا رهاظتلاو

جرخ 2011 رياربف 17يفف  جاجتحالل  ،توكلاو ةيناميلسلا اهنم ،ندم ةدع يف نييقارعلا فالآ، 

ميلعتلاو ءابرهكلا تالاجم يف ةصاخو  ،تامدخلا روهدتو ةلودلا تاسسؤم يف داسفلا يشفت ىلع

 ةعبرأطوقس ىلإ  تدأ يتلا تاجاجتحالا عم ةوسقب ةيقارعلا تاوقلا تلماعتو ،ةفاظنلاوةحصلاو 

  37.لقالا ىلع ىلتق

موي "رياربف  25يف ةيبابشو ةيندم تاعومجم تمظن ،ةيرصملا ةروثلا  سوماق نم ةراعتساو

 38ةيجطلبلا نم تاعامجب ةموعدم ،ةيقارعلا نمألا تاوقهتهجاو ،قارعلا بندم ةدع يف " بضغلا

 تارشعلا باصأو ،لقألا ىلع ىلتق 8عقوأ امم  ،ةديدش ةوسقب - ةيبرع نادلب ةدع يف اهتاريظنك- 

     39.حارجب

يصعلاب اموجه  ،نمألا تاوق نم ىأرم ىلع ةموكحلل ةيلاوملا ةجطلبلا قرف تنش وينوي 10 يفو

يدرتو  داسفلاىلع  اجاجتحا ،دادغب يف ةيملس ةرهاظمىلع ةيديدحلا ريساوملاو نيكاكسلاو 

ايسنج اوشرحت امك ،نيرهاظتملا ن م ددعنعطو برضب ةيجطلبلا  ماقو .ةيموكحلا تامدخلا

                                                 
  اسلون بال حدودانظر موقع مر  36

)frontieres.org/article.php3?id_article=32096-sans-http://arabia.reporters (  
  انظر بیان منظمة ھیومن رایتس ووتش  37

)http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18  (  
 ظر تقریر منظمة ھیومن رایتس ووتشبخصوص ظاھرة استخدام البلطجة في العراق، ان  38

0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30 (  
  ھیومن رایتس ووتش  39

)1-http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/25  (  

http://arabia.reporters
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/25
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ظافلأ مادختساو ،تارهاع نهنأب نهبسب ا وماق امك ،نهضعبس بالم عزن اولواحو ،تارهاظتملاب

  .40ةحراج ةيسنج

يمظنم ةقحالمو بقعت ىلإ  رخآلاو نيحلا نيب دمعت ةيقارعلا تاطلسلانأ ىلإ  ةراشإلا ردجت

تاجاجتحالا يمظنمل اعامتجا قايسلا اذه يف نمألا تاوق تمهاد دقو . مهب ليكنتلاو تارهاظملا

،اطشنلا نم 13اوداتقا و ،وينوي 28يف  دادغبب  ترداصامك  نيعألا يبوصعمو دويقلاب نيلبكم ء

 ءازجأيف لكرلاو برضلل مهضعب ضرعتو  ،مهتزوحبيتلا بساوحلاو فتاوهلاو قاروألا ضعب 

  .نيعألا وبوصعم مهو مسجلا نم ةفلتخم

 نع ةيزكرملا تاطلسلادي ىلع تاجاجتحالا يمظنم ت لاط يتلا تاكاهتنالااريثك فلتخت الو 

تردصأ  ةيميلقإلا ناتسدرك ةموكح نأ ءانثتساب ،يدركلا ميلقإلايف مهتلاط يتلا تاكاهتنالا  طامنأ

 ، نم اموي  60ىدم ىلع تع قو يتلا فنعلا ثادحأب هتفصو اميفتاقيقحتلا جئاتن لوح اريرقت

نع ةيلوئسملا اعم نمألا تاوقو نيرهاظتملا ليمحت ىلإ  ىهتنا دق ريرقتلا ناك اذإو. تارهاظملا

عم لماعتلا يف يفاكلا بيردتلل ترقتفا نمألا تاوقو ةطرشلا نأب  فرتعا هنأالإ ،فنعلا 

  .41ةمئالملا ةقيرطلاب تاجاجتحالا

ىقرتو  ،داسفلل ادح عضت ،ةيسايس لئاسوبةديازتملا ةيملسلا تاجاجتحالا عم يطاعتلا نع اليدبو 

،ةيوطلسلا  ةعزنلادادزت ،هيلع ةباقرلا تايلآ ززعتو  ،يموكحلا ءادألاب ةموكحلا ةقفاوم ب احوضو

 قح ضوقي يذلا ،يملسلا رهاظتلاو عمجتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نوناق"ىلع ويام  16يف 

تايحالص  تاطلسلل نوناقلاعورشم حنميو  .ةيرحب مهسفنأ نع ريبعتلاو رهاظتلا يف نييقارعلا

 ماظنلا"و" ةماعلا ةحلصملا" ىوعدب ،نييقارعلا قوقح ىلعو تايرحلا هذه ىلع قييضتلل ةعساو

  .تاحلطصملا هذهل تافيرعتوأ  دودح عضو نود ،"ةماعلا بادآلاوأ  "ماعلا

 نع ريبعتلل يملسلا رهاظتلا" يف نييقارعلا قحب ايرظن نوناقلا عورشم فارتعا نم مغرلا ىلعو

 ىلع لوصحلا تارهاظتلا يمظنم ىلع ةعباسلا هتدام يف متحي هنإف، "مهقوقحب ةبلاطملاوأ  مهئارآ

، ةماقإب حيرصت نايب بلطلاب قفري نأ  دبالو. لقألا ىلع اهدعوم نم مايأ ةسمخ لبق ةرهاظملا

 ريياعملا ركذينأ  نود نم ،ةيميظنتلا اهتنجل يف نيكراشملا ءامسأو ،ةرهاظملا" ضرغو عوضوم"

 . اهضفروأ  ةرهاظملا ىلع ةقفاوملل ةيقارعلا تاطلسلا اهقبطت يتلا

                                                 
  ھجمات العصابات المدعومة من الحكومة تروع المتظاھرین :ھیومان رایس ووتش، العراق  40

  http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30-0  
  2011یونیو  2قال منظمي االحتجاجات، س ووتش، العراق، ضرب واعتتھیومان رای  41

  http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/02-2 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/30-0
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ىلإ  لصتنأ  نكمي تابوقعب ريبعتلا ةيرح ميرجت ىلع نوناقلا عورشم صوصن ضعب يوطنيو

مجاه اذإ صخش يأ ىلع ماع ةدمل نجسلا ةبوقع نوناقلا عورشم ضرفيو. انجس تاونس رشع  ،

  42.ةينيد ازومر ناهأوأ  اهرئاعشل ءاردزالا رهظأوأ  ،ةينيد ةفئاط يأ دقتعم

   

  

   بازحألانيوكت ةيرح 

نم مغرلا ىلع  ،قارعلا يف ةيسايسلا بازحألا لمع مظني نوناقل رقتفي يقارعلا عيرشتلا لازي ال

ماع  نيسح مادص ماظن طوقس دعب ىمظعلا اهتيبلاغ تئشنأ ،يسايس بزح 500نم رثكأ دوجو 

ةينوناقلا هتنجل تأدب امدنع  ،لاجملا اذه يف ةداج ةوطخب ماق يقارعلا باونلا سلجمنأ  الإ. 2003

دق يقارعلا ةسائرلا سلجم نأ  دقتعي يتلا ،ةيسايسلا بازحألانو ناق ةدوسم ةشقانمبربوتكأ يف 

  .2008ويام يف اهرقأ 

،ا ةفاحصلا تابيرست نم ودبيو ةيل آ لوح ةدوسملل ىلوألا اهتءارق يف تزكر ةنجللانأ  ةيقارعل

نيب اقافتا كانه نأ  ودبيو. سيسأتلا ةصخرل ةحناملا ةهجلاو هل ةلومملا ةهجلاو بزحلا سيسات

 بازحألاسيسأت صخر حنم بهدحو ءاضقلا صتخي نأ  ةرورض ىلع نييقارعلاباونلا 

  43.ةيسايسلا

 ،تاظفاحم 6نم سسؤم وضع يفلأ ريفوت مزلتسي بزح ي يءاشن إن إف ،نوناقلا ةدوسم بسحبو

نوريثكلا هربتعا ام وهو  ،ةظفاحم لك يف وضع 100نع ن وسسؤملا ءاضعألالقي ال أ ىلع

زيحتيوايفسعت اطرش   44.عساولا ميظنتلا ىلع ةرداقلاو ايلام ةردتقملا تائفلاحلاصل  ، 

بازح ألا نوئش ةرئاد ءىشني يذلا 19دنب لا وهو ،لدجلل اريثم اصن نوناقلا ةدوسم تنمضت امك

اهماظنب قلعتي اميف نوناقلاب  بازحألا مازتلا ةبقارمب صتختو ،لدعلا ةرازو عبتتو ةيسايسلا

 اهنأبةمهتملا " ةرازولا لعجي هنأ يفلثمتت صنلا اذ ه ةروطخ. ةيسايسلا اهتاطاشنو يساسألا

                                                 
  رایتس ووتش ھیومانانظر بیان منظمة   42

)1-http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/13  (  
  انظر موقع السومریة  43

).html-69317-News/1-http://www.alsumaria.tv/ar/Iraq  (  
   األحزابانظر مسودة قانون   44

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a
le=showdetails98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&fi

&sid=5369 (  
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ألا دض امصخ"ةسيسم هذهب ءاضقلا فيلكتب  اهنع ةضاعتسالا نكمي ناكو ،ةيسايسلا بازح، 

  .ةمهملا

،  بازحألالوصح  نوناقلا مرجيو  فشكب اهمازلإىلإ  ةفاضإلابيجراخ ليومت ىلع ةيسايسلا

 لدجلا مسحىلع  -قيبطتلا ةيفافشو ةيدايح ةلاح يف- ايئزج دعاسي دق ام وهو  ،ةيونسلا اهتانزاوم

بازحألا يقلت يف نوناقلا رارق إ دعاسيس امك. ةيجراخ تادنجأبةيسايسلا  بازحألاطابترا  لوح

   .ةماعلا ةينازيملا نم ةيلام تامهاسمل ةئشانلا

    

  ةفصنم ةمكاحم يف قحلاو ءاضقلا لالقتسا

تاداقتناب هباجت يتلا تالاجملا رثكأ دحأ  ،ةيقارعلا مكاحملا مامأ يضاقتلاو قيقحتلا تاءارجإ تلظ

ارظنةيلودلاو ةيقارعلا ناسنإلا قوقح تامظنم لبق نم ةديدش  ايندلا ةيلودلا ريياعملاب اهئافو مدعل ، 

  . ةلداعلا ةمكاحملل

 ،ريطخ روصق هبوشي ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نإف ،قارعلا يف ةدحتملا ممألا ةثعب ريرقت بسحو

ماظن ىلإ  دنتسي لب ،نيهاربلاو ةلدألا ىلع ينبم ءاعدا ماظن ساسأ ىلع دمتعم ريغه نأل

  45.بيذعتلاو هاركإلاب ةريثك نايحأ يف هيلع لوصحلا متي يذلا ،فارتعالا

 ،ةلداعلا ةينوناقلا تاءارجإلا تابلطتمب داج لكشب ةيقارعلا تاطلسلا مازتلا مدعىلإ  ريرقتلا ريشيو

، ةهجوملا مهتلاب مهيلع ضبقلا ءاقلإ دنع صاخشألا غالبإيف  رركتملا لشفلاك  قباسلا زاجتحالاو مهيلا

ضغو ةليوط تارتفل نايحألا نم ريثك يف ةمكاحملل يف نيزجتحملا وأ  نيمهتملا قح نع فرطلا، 

 ةلاح ةعجارم يف ريخأتلاو ،زاجتحالا زكارمل ماعلا يعدملا بتكم تارايز ةردنو ،ماحمب ةناعتسالا

  . قيقحتلا ةاضق لبق نم ةينوناقلا نيلقتعملا

 مهلاقتعا بابسأ اوفرعي مل مهنأب نيلقتعملا نم ريبك ددع لبق نم تاءاعدا ةدحتملا ممألا ريرقت لجسو

،وأ   مت هنأ نيلقتعملا نم ددع معز دقو. ايطخوأ ايهفش امإ ،مهيلإ ةهجوملا ةيلعفلا مهتلاو مهزاجتحا

، نوناقلل موعزم كاهتنا يأب ةطبترم ريغ بابسأل مهزاجتحا  عفد نم  مهنكمت مدعل نكلو يئانجلا

، نيلوئسمل ىواشر ، بابسألوأ  نيينمأ   46.ىرخأ بابسألوأ  ةيفئاط

 ىلع قيقحتلا يضاق مامأ اولثمي مل امإ مهنإمهلوق نيزجتحملاو ءانجسلا نم ددعل ريرقتلا بسن امك 

 مهب ةصاخلا " تافارتعالا" يف درو ام ىلع ديكأتلل ةيلكش تاءارجإبىفتكا يضاقلا نأ وأ  ،قالطإلا

                                                 
  .مرجع السابق.المتحدة في العراق األممتقریر بعثة   45
   . مرجع سابق، المتحدة في العراق األممتقریر بعثة   46
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، ةطلس لبق نم مدقت ام ابلاغ يتلاو-  ىلإ  مهتملا مودق لبق اهيلع لوصحلا متنأ  دعب لاقتعالا

  47.نايحألابلغ أ يف مهنولثمي نيماحم دوجو نودو - ةمكحملا

ىلإ  ناسنإلاقوقح تازواجت يبكترم ميدقت مدع  ىلع ةيقوقحلا تامظنملا يواكش رصتقتمل و

قحب ةيكيرمأ مكاحم لبق نم ردصت دق يتلا ماكحألا نأ ىلإ  اضيأ تراشألب  ،ةيقارعلا مكاحملا

  .ةففخم نوكت ام ابلاغ ناسنإلا قوقحل تازواجت نع نيلوئسم نييكيرمأ نييركسع

ايقارع ايندم  24لتقب نيمهتملا ةيكيرمألا ةيرحبلا ةاشم نم ةينامث نأ ىلإ راطإلا اذه يف راشيو 

دض ةهجوملا مهتلا ةيركسع ةمكحم تطقسأ دق2005م اع "ةثيدح"ةنيدم يف  تأربو ،مهنم ةتس  ، 

 دض دمعلا لتقلا ةمهت طاقسإب عافدلا نم ابلط يكيرمألا يركسعلا يضاقلا ضفر دقو. اعباس امهتم

رياني نم عبارلا يف هتمكاحم فانئتسا ررقملا نمو . شتيرتوو كنارف ةمهتملا ةعومجملا دئاق

2012 .48    

   

  زاجتحالا راقمو نوجسلا لخاد عاضوألا

ةضهانم ل ةدحتملا ممألاةيقافتا ىلإ  مامضنالانوناق ىلع ةيقارع لا ةموكحلا ةقداصم نم مغرلا ىلع

ع اضوأ نإف، ةنيهملاوأ  ةيناسنإ اللاوأ  ةيساقلا ةبوقعلاوأ  ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا

  .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا يف روهدتلا يف ترمتسا زاجتحالا راقمو نوجسلا

يو فلا  35 وحنب 2011رياني  يف ةيقارعلا تاطلسلا مهزجتحت نيذلا نينوجسملاو نيلقتعملا ددعردق

،  لقتعم فلأنيرشع نم رثكأ مهنيب نم ،صخش  نوناق رودص مغر ةمكاحم نود نم نيزجتحم

اهتالا هيجوت نود اولقتعا نمع جارفإلا ىلع صني يذلا2008ةنسل يقارعلا وفعلا  مغر مهيلإ م،   ،

   49.مهيلع ضبقلا نم ًارهش 12ىلإ  رهشأ ةتس رورم

يف ةيجهنم بيذعت تاسرامم دوجو نع ةيقارع ةيناملرب ةنجل تفشك   2011سرام  14يفو   ،

زاهجو  -"دادغب ءاول"مساب ًاضيأ فورعملا -  56ءاوللا هريدي يذلا  "رونوه بماك"زاجتحا زكرم 

     .ءارزولا سيئر بتكمل عباتلا باهرإلا ةحفاكم

                                                 
  . مرجع سابق، مم المتحدةتقریر بعثة األ  47
  نظر نورث كاونتي تایمزا  48

)a288abe09097.html-bbe7-5f83-7bf4-http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d3b0f3a  (  
  . مرجع سابق- مم المتحدة في العراقتقریر بعثة األ  49

http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d3b0f3a


16 
 

، " ةفسؤم" ةلاحيف ًانيجس  175اودصر مهنإ  :ةيناملربلا قيقحتلا ةنجل ءاضعأ لاقو نجسلا يف

" ةيبرهك تامدص راثآ اهنم ،يندب ىذأ تامالع"اودهاش مهنإ و ،دادغبب ةنيصحلا ءارضخلا ةقطنملاب

  .رهظلا لوطب ةيلوط بودن

، ا قالغإاهتين ةيقارعلا ةموكحلا  نالعإنم مغرلا ىلعو  لوئسم يأ ميدقت متي مل  هنإفلقتعمل

  50.ةيئانجلا ةبساحملل

فشك يذلا  "لدعلا"ركسعم  راطم نجس اهزربأ نمو ،ةيرسلا نوجسلا دوجو ةرهاظ ترمتساو 

ريزو نأ ىلإ  ةراشإلا ردجت 51.اهنيح يف لقتعم 300مضي  ناك هنأ دقتعيو ،2011رياربف  يف هنع

لوئسملا طباضلا ضفر نم ءارزولا سيئر بتكم ىلإ  2011رياني  13يف ىكتشا يقارعلا لدعلا 

 ،نيقباس نيلقتعم تاداهش بسحبو .لقتعملا لوخدب نيشتفملا نم قيرفل حامسلا يرسلا نجسلا نع

ة تانازنز يف اوزجتحا مهنإف ة ريغ فورظ يفو ،يدارفنا  نولقتعملا فصوو. روهش دةعل يناسنإ

اوض يتلا تاكاهتنالا ليصفتلاب  ءالدإلا  ىلع مهلمح ضرغب ،باوجتسالا تاسلج ءانثأ اهل رعت

ةر تافارتعاب  مهنوقّلع ،ًابرض مهيلع نولاهني اوناك نيققحملان إ اولاقو. وزم يف مهلجرأ نم يو 

نوضو ،الاوط تاعاس نايحألا ضعب  رع ةل ي ة ءاضعألا اهيف امب ،مهنادبأ نم ءازجأ دع  يلسانتلا

ة قعاوصل ة سايكأ مادختساب مهقنخب ًارارمنوددهي و ،يئابرهك اهنوطقس يكيتسالب ىلإ  مهوجو ىلع ي

 .ءامغإلاب مهتباصإ نيح

ة ةرازو يف نيلوئسم بسحبو  نوجسلاوأ  ةطرشلا زكارمىلإ  نورضحي نينطاوملا" نإف، يلخادلا

اوض نيذلا مهرسأ دارفأ نع ًاثحب   انفشتكا اذإف. لاقتعالل رعت  رون ءارزولا سيئرل ةعباتلا تاوقلا نأ

، يكلاملا  ىلع لصحن ال مهتفقوأ ة عّتمتن الو ،مهنأشب تامولعم  اذه يف لخدتلا يحالصب

ةطلسل اينقت نا عضخي اناك نإو 56، 54ني ءاوللا تاوقنأ ىلإ  ددصلا اذه يف راشيو. "صوصخلا

زاهج هيجوت يف اضيأ ةرشابم مكحتي يذلا ،يكلاملا ديب ةيقيقحلا امهتدايق ن إف ،عافدلا ةرازو

برق نع لمع يذلاباهرإلا ةحفاكم  52.ةصاخلا ةيكيرمألا تاوقلا عم ، 
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