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العراق

الطاغية �صدام  اأداره  الذي  ال�صمويل  بالنظام  الإطاحة  �صنوات على  ت�صع  رغم مرور نحو 

�صادت  حيث  خطورة.  تقل  ل  النطاق  وا�صعة  لنتهاكات  �صاحة  العراق  يزال  فال  ح�صني، 

الغازية  القوات  ومار�صت  واجلي�ش،  الأمن  بقوات  حلق  الذي  النهيار  ظل  يف  الفو�صى 

الأمريكية انتهاكات خطرية حلقوق الإن�صان يف �صياق مالحقة فلول النظام البعثي والت�صدي 

للملي�صيات امل�صلحة التي ن�صطت ملواجهة الحتالل. واأف�صي املرياث ال�صيا�صي للحقبة ال�صدامية 

اإىل تاأجيج �رصاعات دموية على اأ�ص�ش طائفية اأو مذهبية، فاقم منها قيام النظام ال�صيا�صي اجلديد 

على قواعد للمحا�ص�صة الطائفية، اأخفقت يف حتقيق توزيع عادل لل�صلطة والأر�ش واملوارد 

يكون حمال للتوافق بني خمتلف الأطياف والأعراق، كما اأ�صهم اأي�صا يف تاأجيج ال�رصاعات، 

اإيران، التي تقوم بدعم  تداخل ح�صابات وم�صالح بع�ش الأطراف الإقليمية وعلى الأخ�ش 

بع�ش الأطراف ال�صيعية املقربة منها، يف حني اأن تركيا وال�صعودية وقطر ت�صجع اجلماعات 

ال�صنية التي ميكن اأن ت�صهم يف احلد من املد الإ�صالمي ال�صيعي، ومن ثم احلد من النفوذ ال�صيا�صي 

لإيران يف املنطقة.
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وقد لقي نحو 132 األف �صخ�ش م�رصعهم منذ بدء الغزو الأمريكي يف مار�ش 2003 حتى 

نهاية عام 2011، الذي �صهد خروج اآخر جندي اأمريكي من العراق1.

وال�رصطة  اجلي�ش  الغزو، وقوات  قوات  ت�صمل  اأطراف  اجلرائم عدة  هذه  م�صئولية  يتحمل 

العراقية التي اأعيد بناوؤها لحقا، عالوة على امللي�صيات امل�صلحة املوالية للفرق املت�صارعة داخل 

ال�صاحة العراقية، ف�صال عن عنا�رص تنظيم القاعدة الإرهابي التي اتخذت من العراق قاعدة 

لن�صاطها. كما اأدت الإخفاقات املزمنة يف اإدارة العملية ال�صيا�صية يف العراق اإىل ا�صتمرار تردي 

و�صعية حقوق الإن�صان يف البالد، حيث �صاع العتقال التع�صفي والتعذيب وتكر�ش الإفالت 

من العقاب عن النتهاكات اجل�صيمة، وعزز من ذلك غياب �صمانات كافية ل�صتقالل الق�صاء. 

كما بدت احلكومات العراقية يف ال�صنوات الأخرية اأقل ت�صاحما جتاه حريات التعبري والنتقادات 

التي تطال امل�صئولني، واحلق يف التظاهر، والجتماع ال�صلمي. فيما ظلت الأقليات الأ�صغر 

الأر�ض  تقا�سم  تكري�ض  ل�سالح  تهمي�سها،  من  املزيد  ت�ستهدف  واعتداءات،  ل�سغوط  هدفا 

والرثوة بني اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى ممثلة يف العرب، �صيعة و�صنة واأكراًدا.

ل تظهر التطورات خالل 2012 موؤ�رصات باإمكانية ا�صتعادة ال�صتقرار والأمن وبدء مرحلة 

جديدة من ال�صلم الأهلي، واإعادة بناء الدولة واملجتمع على اأ�صا�ش ي�صاعد على حت�صني و�صعية 

حقوق الإن�صان، يف املدى املنظور.

الوظائف  بتوزيع  يق�صي  ال�صلطة،  لتقا�صم  اتفاق  تنفيذ  املالكي يف  نورى  اأخفقت حكومة  لقد 

العرب  وال�صنة  ال�صيعة  اأي  الرئي�صية،  والإثنية  واملذهبية  ال�صيا�صية  الكتل  بني  العليا  الأمنية 

والأكراد. وا�صتمرت خماوف الأحزاب الإ�صالمية ال�صيعية من م�صاعي ال�صنة لإنهاء �صيطرتهم 

على احلكم، يف الوقت الذي ت�صت�صعر فيه الأحزاب ال�صنية نزوعا �صيعيا ل�صتمرار تهمي�صهم. 

اأ�صهم هذا املناخ ال�صيا�صي والأمني، ف�صال عن الإخفاقات يف ترتيب الأو�صاع مع دول اجلوار 

الإقليمي، يف اإذكاء عوامل الفو�صى والنتهاكات2.  

عام  يف  مثيلتها  عن  تقل  ل  مبعدلت  والإرهاب  العنف  اأعمال  توا�صل   2012 عام  �صهد 

�صغل  اإىل  املالكي  ونزوع  الكايف،  للتدريب  الأمن  اأجهزة  افتقار  ا�صتمرار  ب�صبب   ،2011

الوظائف العليا يف هذه الأجهزة باملقربني له3.

1- موقع » العراق بودي كاونت«:  »توثيق مقتل املدنيني يف اأعمال العنف«.

/http://www.iraqbodycount.org/database
2-  انظر: تقرير جمموعة الأزمات الدولية: “ هل راأينا كل هذا من قبل؟ الأزمة ال�صيا�صية املت�صاعدة يف العراق«

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/126-deja-vu-all-over-again-iraqs-

escalating-political-crisis.aspx
3- املرجع ال�صابق. 
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ال�رصطة  رجال  ي�صتهدف  طائفي،  طابع  ذا  والإرهاب  العنف  اأعمال  من  الكثري  وبدا 

ال�صيعة  �صكني  مناطق  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيعة-  من  -واأغلبهم  احلكوميني  وامل�صئولني  واجلي�ش 

اخل�صو�ش  وجه  وعلى  الأقليات،  العنف  اأعمال  بع�ش  ا�صتهدفت  كما  الدينية.  ومزاراتهم 

امل�سيحيني واليزيديني وال�سبك. ويعزي ات�ساع ال�سغوط على بع�ض الأقليات الدينية واملذهبية 

والعرقية اإىل �صعى اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى كالعرب ال�صيعة وال�صنة والأكراد اإىل 

ب�صط �صيطرتها على ال�صلطة والأر�ش واملوارد الطبيعية يف املناطق التي حتظى فيها بالأغلبية 

ال�صيا�صي  ال�رصاع  ا�صتمرار  ظل  ويف  ال�صغرى.  الأقليات  ح�صاب  على  وذلك  العددية، 

والت�صاحنات املذهبية وال�صطرابات الأمنية فاإن و�صعية حقوق الإن�صان تظل ه�صة ح�صب تعبري 

تقارير الأمم املتحدة4.

وقد �سجلت �سغوط متزايدة على حريات التعبري، وعلى الأخ�ض داخل الإقليم الكردي. يف 

الوقت الذي تقدمت به احلكومة املركزية مب�رصوع قانون، لو مت اإقراره من قبل الربملان فاإن 

�صحفيني وكتاًبا ومدونني ون�صطاء حقوقيني قد تطالهم اأحكام مغلظة ت�صل اإىل ال�صجن املوؤبد، 

يف ظل التعبريات الف�صفا�صة التي ت�صمح مبعاقبة الأ�صخا�ش على ممار�صات، تندرج يف �صميم 

قانون  م�رصوع  الكردي  الربملان  ويناق�ش  ون�رصها.  املعلومات  تداول  وحرية  التعبري  حرية 

اآخر يقنن �صجن من يهني املقد�صات 10 �صنوات.

فر�صت ال�صلطات قيودًا �صارمة للحد من الحتجاجات ال�صيا�صية، وتعر�صت بع�ش التجمعات 

�صخ�ش. وطال  األف  لنحو 12  التع�صفي  العتقال  وا�صتمر  الكردي.  الإقليم  للقمع خا�صة يف 

العتقال التع�صفي دون تهمة اأو حماكمة اأعداًدا كبرية من البعثيني؛ بدعوى التاآمر على احلكم. 

كما األقى القب�ش على املئات ب�صورة حتفظية بدعوى تفادي وقوع عمليات اإرهابية حمتملة. 

اأو  املعاملة، وب�صفة خا�صة داخل مراكز �رصية لالحتجاز  التعذيب و�صوء  وتوا�صلت جرائم 

�صجون ل تخ�صع لإ�رصاف وزارة العدل اأو التفتي�ش الق�صائي. كما جري التو�صع يف اإ�صدار 

اأو يف ق�صايا جنائية. وتكت�صي هذه الأحكام مزيدا  وتنفيذ اأحكام بالإعدام يف ق�صايا الإرهاب 

من اخلطورة بالنظر للمطاعن التي حتيط با�صتقالل الق�صاء من جهة، وا�صتمرار اللجوء اإىل 

التعذيب لنتزاع العرتافات من جهة اأخرى.

يف اأبريل اأعلن جمل�ش النواب اأ�صماء اأع�صاء املفو�صية العليا حلقوق الإن�صان. يقع على عاتق 

هذه الهيئة مهمة ر�صد انتهاكات حقوق الإن�صان من جانب املوؤ�ص�صات احلكومية اأو من اأطرف 

غري تابعة للدولة. غري اأن ت�صكيل املفو�صية كان حمال لالنتقادات فيما يتعلق بانعدام ال�صفافية 

ب�صاأن معايري الختيار، وت�صكيلها وفقا لنظام املحا�ص�صة الطائفية والثنية، ف�صال عن اأن معظم 

4- انظر: تقرير بعثة الأمم املتحدة يف العراق “اأو�صاع حقوق الإن�صان يف العراق ما زالت ه�صة”.

)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42117&Cr=Iraq&Cr1=human%20rights
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من مت اختيارهم ل يتمتعون باخلربات الالزمة للعمل يف هذا املجال5. 

توا�صل اأعمال العنف والإرهاب:

ظل العراق �صاحة دموية لأعمال العنف والإرهاب، التي مل تخف حدتها حتى بعد ان�صحاب 

اآخر جندي اأمريكي من العراق قبيل نهاية 2011. وظلت التفجريات النتحارية اأو العبوات 

املفخخة اأو الهجمات بقنابل الهاون اأو بالأ�صلحة النارية املختلفة والغتيالت، م�صاهد �صبه يومية 

م�صتهدفة رجال ال�رصطة اأو اجلي�ش اأو م�صئولني حكوميني اأو مدنيني على حد �صواء.

تزايد حمدود يف  اإىل  ي�صري  ما  �صخ�ش م�رصعهم، وهو  لقي 4471  وخالل عام 2012، 

اأعداد ال�صحايا مقارنة بعام 2011، الذي �صقط فيه نحو 4137 �صحية6. 

وخالل الأ�سهر الع�رشة الأوىل كانت معدلت �سقوط ال�سحايا تزيد قليال عن مثيالتها خالل 

اأكتوبر،  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ  م�رصعهم  ا  �صخ�صً  3750 نحو  لقى  فقد   .2011 عام 

مبتو�صط �صهري 375 �صحية، مقارنة بالعام 2011 الذي �صقط فيه نحو 4115 �صحية مبتو�صط 

�صهري 343 �صحية7. 

غري اأن ق�صما كبريا من الهجمات يت�صم بطابع طائفي، حيث ت�صتهدف قوات ال�رصطة واأفراد 

اجلي�ش، ومعظمهم من ال�صيعة، وكذلك جتمعات �صكانية ومزارات مقد�صة لل�صيعة، وخا�صة 

ومل  الطائفي،  ال�رصاع  تاأجيج  يف  منفذيها  نوايا  يعك�ش  الذي  الأمر  الدينية،  احتفالتهم  اأثناء 

يخف تنظيم القاعدة )ال�صني( م�صئوليته عن عدد من الهجمات التي ا�صتهدفت اإحداث اأكرب قدر 

لحقا–  �صريد  –كما  بعينها  اأقليات  الهجمات  بع�ش  ا�صتهدف  كما  والإ�صابات8.  ال�صحايا  من 

 5-انظر:  »نا�صطون ينق�صمون ب�صاأن اأ�صماء اأول مفو�صية حلقوق الإن�صان يف العراق 

/http://www.aknews.com/ar/aknews/3/301234(

- انظر الو�صط :«مفو�صية حقوق الإن�صان بني وليد احللي و�صاحب احلكيم«

http://www.wasatonline.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=6117:2012-08-13-14-50-56&catid=35:2009-09-25-17-06-47&Itemid=116

6- موقع » العراق بودي كاونت«:  »توثيق مقتل املدنيني يف اأعمال العنف«، مرجع �صبق ذكره.

انظر اأي�صا:

- موقع العربية بالإجنليزية:  انخفا�ش معدل الوفيات يف العراق.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/01/185707.html
7- موقع » العراق بودي كاونت«:  »توثيق مقتل املدنيني يف اأعمال العنف«، مرجع �صبق ذكره.

انظر اأي�صا:

- موقع العربية بالإجنليزية:  انخفا�ش معدل الوفيات يف العراق

http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/01/185707.html
8- انظر: موقع جمموعة »�صايت« ملراقبة ن�صاطات اجلماعات الإرهابية

/http://news.siteintelgroup.com
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بهدف اإحداث تغيري يف الرتكيب الدميوجرايف لل�صكان يف بع�ش املحافظات، عن طريق اإجبار 

الأقليات املقيمة فيها على ترك مناطق �صكنهم واأرا�صيهم.

وبلغ اأعلى معدل لأعمال العنف والإرهاب يف الفرتة بني 21 يوليو و18 اأغ�صط�ش، التي 

تزامنت مع �صهر ال�صيام لدي امل�صلمني، حيث قتل خاللها 409 واأ�صيب 975 اآخرون؛ جراء 

تفجريات متعددة وهجمات بالأ�صلحة وقعت يف عدة مناطق9.

وبح�صب م�صادر �صحفية –مل يت�صن التاأكد من م�صادر حقوقية– فقد �صاحب اأعمال التفجري 

اأو موظفني  الأمن  بكاملها، معظمها لأفراد من قوات  قتل لأ�رص  امل�صلحة عمليات  والهجمات 

الأ�صلحة  با�صتخدام  اأحيانا  ذلك  وجرى  فيها.  من  وقتل  منازلهم  اقتحام  جرى  حكوميني، 

لرتك  لدفعهم  احلكومة  وموظفي  احلكومية  القوات  لأفراد  ترويعا  اعترب  ما  وهو  البي�صاء، 

قتل  الأ�صحى،  بعيد  الحتفالت  خالل  خطورة  تقل  ل  تفجريات  وقعت  كما  وظائفهم10. 

طائفة  من  عائالت  م�صلحون  ا�صتهدف  كما  اإيرانيون.  زوار  بينهم  الع�رصات،  فيها  واأ�صيب 

ال�صبك يف املو�صل، واأدى تفجري �صيارتني مفخختني يف مدينة ال�صدر ملقتل 16 واإ�صابة 159 

اآخرين11. 

اإليهم باعتبارهم  برزت خالل 2012 ظاهرة قتل ما ي�صمي ب�صباب »الإميو«، الذين ينظر 

من عبدة ال�صيطان؛ ب�صبب نوعية مالب�صهم وممار�صاتهم املتمردة على الأعراف ال�صائدة، والتي 

ت�صنف بع�صهم يف م�صاف املثليني. وقد �صار الإميو هدفا حلمالت الكراهية والو�صم، لي�ش 

فقط من اأو�ساط دينية، بل اأي�سا من بع�ض و�سائط الإعالم، التي و�سفتهم مب�سا�سي الدماء 

وعدميي الأخالق. وقد اأ�صهمت وزارة الداخلية يف اإذكاء الهجمات �صدهم من خالل بياناتها 

التي اعتربتهم ميثلون خطرا على املجتمع. وا�صطر اأ�صخا�ش حم�صوبون على الإميو اإىل ق�ش 

على  املح�صوبني  من   10 اأن  بالذكر  جدير  بالقتل،  تهديدات  تلقيهم  بعد  الختفاء،  اأو  �صعرهم 

9- العراق: منظمة العفو الدولية تدين قتل املدنيني، وتدعو اإىل فتح حتقيق بهذا اخل�صو�ش، تقرير �صادر عن 

منظمة العفو الدولية، بتاريخ 23 يوليو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/009/2012/ar/80202729-f86a-4e29-9917-

d1d2d1650c88/mde140092012ar.pdf
انظر اأي�صا: تقرير وكالة الأنباء الفرن�صية على موقع العربية نيوز: »الهجمات تقتل 409 اأ�صخا�ش يف رم�صان«

 http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/20/233225.html
10-  انظر: تلفزيون “بري�ش تي يف”: “م�صلحون يقتلون عائلة من 5 اأ�صخا�ش يف �صامراء”

/http://www.presstv.ir/detail/2012/07/29/253353/gunmen-kill-5-family-members-in-iraq
انظر اأي�صا: �صحيفة »ديلي �صتار«:«هجمات على ال�صيعة وحمامني تقتل 21 �صخ�صا«

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Aug-08/183852-eight-iraq-family-

members-killed-in-morning-attack.ashx#axzz23zIdfOOM
11-  تفجريات دموية تف�صد فرحة العراقيني بعيد الأ�صحى، جريدة ال�رصق، 30 اأكتوبر 2012.

 http://www.alsharq.net.sa/2012/10/30/556605
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�صور  الإنرتنت  مواقع  على  ن�رصت  وقد  فرباير12.  منت�صف  منذ  قتلوا  قد  الإميو  جمموعات 

ل�صبان قيل اإنهم من »الإميو« جرى قتلهم رجما على اأيدي جمهولني13.

من ناحية اأخرى، فاإنه على الرغم من مرور 10 اأعوام على �سقوط نظام �سدام ح�سني، فقد 

ا�صتمر العثور على املزيد من املقابر اجلماعية ل�صحايا احلمالت القمعية �صد معار�صيه. وبح�صب 

م�صئولني بوزارة حقوق الإن�صان فقد مت الك�صف عن مقربة جماعية يف منطقة �صحراوية �صمال 

مدينة النجف، لي�صل بذلك عدد املقابر اجلماعية املكت�صفة يف النجف وحدها اإىل 12 مقربة من 

فقد عرث على 80 مقربة جماعية يف  اأبلغ عنها14. ووفقا لإح�صاءات حكومية  بني 48 مقربة 

حمافظات خمتلفة منذ �سقوط النظام ال�سابق ت�سم 400 األف �صهيد15.

اأو�صاع الأقليات والالجئني:

التمييز والعتداءات، يف ظل  اأمناًطا من  تواجه  الدينية واملذهبية والعرقية  الأقليات  ظلت 

هيمنة اجلماعات املذهبية والإثنية الكربى من العرب ال�صيعة وال�صنة والأكراد، وحماولة هذه 

اجلماعات اإحكام قب�صتها على ال�صلطة والأر�ش واملوارد الطبيعية.

يف  امل�سيحيني  على  العنيفة  لل�سغوط  والدولية  والإقليمية  املحلية  النتقادات  تزايد  ورغم   

ال�صمالية مازال متوا�صال.  العراق، فاإن تهجري امل�صيحيني من بع�ش مناطق حمافظة نينوى 

12- العراق: يجب التحقيق يف العتداءات على الإميو، بيان �صادر عن منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش، بتاريخ 

16 مار�ش 2012. 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/16
13- انظر: تقرير وكالة رويرتز: “ملي�صيات عراقية ترجم �صبانا ب�صبب منط الإميو”

h t t p : / / w w w . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / 2 0 1 2 / 0 3 / 1 0 / u s - i r a q - e m o - k i l l i n g s -

idUSBRE8290CY20120310
 انظر كذلك �صورا على موقع جوجل

http://www.google.com/search?q=iraq+emo&hl=en&rlz=1R2ADRA_enEG398&prmd=imv
ns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Xr8wUN2eMaiP4gTvjYGACQ&ved=0CEUQs
AQ&biw=1280&bih=536
14- انظر موقع ا�صوات العراق: »مدير حقوق الإن�صان بالنجف يك�صف عن اأول مقربة جماعية لأهايل املحافظة«

http://ar.aswataliraq.info/)S)fmiwonu5e3pusj2ljoxgbu45((/Default1.aspx?page=article_

page&id=302417&l=1
 15- انظر موقع رادو نوا: » وزارة حقوق الإن�صان تكت�صف  80مقربة جماعية �صمت رفات 400 األف �صهيد 

خالل 9 �صنوات«

http://ar.radionawa.com/)A)WQOyOL2lzQEkAAAAZGZiMDhjYzUtMTRjZi00ODFjLWJj
MWUtZWUyOTZmOGMxNDRkAcnZDC-8Es2xY6z3d_LlTS5XLRw1((/Detail.aspx?id=39
888&LinkID=63&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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اأن كال من احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة الإقليمية  اإىل  حيث ت�صري منظمات م�صيحية 

يف كرد�صتان ما�صيتان يف اإ�صدار اأوامر اإدارية ت�صمح بتخ�صي�ش م�صاحات من الأرا�صي التي 

يقيم عليها امل�صيحيون ل�صالح بع�ش موؤ�ص�صات احلكومة والإدارة املحلية اأو حتى ل�صالح �رصكات 

ا�صتثمارية، تقوم ببناء جممعات �صكنية يف تلك الأرا�صي، الأمر الذي يدعم خمططات تهجري 

ال�صكان امل�صيحيني بطريقة ق�رصية من تلك املناطق. 16

 ويفاقم من م�صكلة تهجري امل�صيحيني يف حمافظة نينوي، ا�صتهدافهم من قبل بع�ش اجلماعات 

التي كانت ت�صم  املحافظة،  اأرا�صيهم وبيوتهم يف  امل�صلحة كالقاعدة، لإجبارهم على مغادرة 

تاريخيًا اأكرب عدد من م�صيحيي العراق. وتتهم جمعية اأمل حلقوق امل�صيحيني اأجهزة الأمن باأنها 

املحافظة. وتقول  اإىل هروب عائالتهم من  يوؤدي  للم�صيحيني، مما  الواجبة  احلماية  توفر  ل 

منظمة »اأبواب مفتوحة« اإن عدد امل�صيحيني باملحافظة قد انخف�ش من 850 األف يف عام 2003 

يف  الدميوغرايف  الرتكيب  تغيري  ت�ستهدف  التي  ال�سغوط  اأن  كما   .2012 يف  األًفا   345 اإىل 

»املو�صل« عا�صمة حمافظة نينوي قد اأدت اإىل هجرة 5000 عائلة م�صيحية منها. 17

واأ�صارت »املجموعة الدولية حلقوق القليات« اإىل زيادة املخاوف من اإمكانية تعر�ش بع�ش 

املتعلقة  تلك  وبالذات  لالنتهاكات،  العراق  �صمال  يف  وال�صبك  اليزيديني  وخا�صة  الأقليات، 

ممار�صات  ا�صتمرار  من  كرد�صتان  اإقليم  يف  اليزيدية  الأقلية  وت�صكو  و�صالمتهم.18  بحمايتهم 

قمعية �صد نا�صطيهم ومعابدهم، وذلك ب�صبب عدم تعاونهم مع الأحزاب الكردية املهيمنة على 

ال�صلطة يف مناطق متنازع عليها. واأ�صارت منظمات يزيدية اإىل ا�صتمرار ممار�صات متييزية 

�صد اأبناء الطائفة، وقيام قوات الأمن الكردية مبداهمات واعتقالت تع�صفية، واعتقال �صيوخ 

 16 - »مطرقة التهجري الق�رصي و�صندان الت�صويه الدميوغرايف«، انظر: �صوت العراق

: http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=113453#ixzz215N62Pkh
انظر اأي�صا:

- ن�رصة املجتمع املدين: اأخبار وتقارير ومقالت تغطي خمتلف ق�صايا املجتمع املدين، اأ�صوات العراق، 15 يونيو 

.2012

http://ar.aswataliraq.info/)S)dcl3c545yfyii5qokrfacpe3((/printer.aspx?id=299878
17- »ممثل كوتا امل�صيحيني يف جمل�ش حمافظة نينوى: هنالك حماولت جديدة ل�صتهداف امل�صيحيني يف املو�صل« 

موقع تليفزيون ع�صتار

http://www.ishtartv.com/viewarticle،42724.html
- » ا�صتمرار نزوح م�صيحيي العراق من املو�صل ب�صبب العنف �صدهم«، تقرير وكالة الأنباء الأملانية  

www.masrawy.com/news/MidEast/General/2012/July/8/5170460.aspx
- »املو�صل اأكرث مدن العراق عنفا«

http://www.onenewsnow.com/Missions/Default.aspx?id=1656836
18- »بعد اأ�صهر من الن�صحاب الأمريكي، الأقليات العراقية �صعور بعدم الأمان وانعدام الثقة بالقوات الأمنية«

http://www.minorityrights.org/11410/press-releases/months-after-us-withdrawal-iraqs-

minorities-fear-for-safety-distrust-security-forces-and-call-for-justice-new-report.html
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يف  اليزيدية  القبور  ونب�ش  املعابد  وهدم  الإقليم19،  �صلطات  مع  التعاون  يرف�صون  يزيديون 

دهوك ونينوى. وطالب اليزيديون احلكومة العراقية املركزية بو�صع حد لنتهاكات ال�صلطات 

الكرد�صتانية �صدهم.20

حمالت  تنظيم  بلغت  التي  والنتهاكات  التجاوزات  من  معاناتهم  يف  وا�صتمر ال�صبك21، 

اإرهابية؛ بهدف اإجبارهم على التخلي عن اأرا�صيهم يف املناطق التي ي�صكنونها. وبح�صب م�صادر 

�صحفية فقد وقع ما ل يقل عن خم�صة تفجريات خالل العام ا�صتهدفت مناطق ي�صكنها ال�صبك اأو 

ح�صينيات �صيعية تابعة لهم، واأف�صت هذه التفجريات اإىل م�رصع ع�رصات الأ�صخا�ش.22

يحتل الرتكمان املرتبة الثالثة بني اجلماعات الإثنية يف العراق من ناحية عدد ال�صكان، وهم 

يقطنون مناطق، يقع معظمها يف املنطقة املتنازع عليها بني ال�صلطة املركزية والإقليم الكردي، 

هجمات  اإىل  والآخر  احلني  بني  الرتكمان  ويتعر�ش  بالبرتول.  الغنية  كركوك  وخا�صة 

اأفراد نحرا عندما  اأربعة  اأغ�صط�ش ُقتلت عائلة تركمانية موؤلفة من  اإرهابية يف مدنهم. ففي 2 

ال�رصطة هدف  ا�صتبعدت  اأمريل جنوبي كركوك. وقد  هاجم م�صلحون جمهولون منزلهم يف 

ال�رصقة من عملية القتل.23 ويف 16 اأغ�صط�ش ك�صفت اجلبهة الرتكمانية عن اختطاف نحو 700 

واتهمت  املا�صية،  اخلم�ش  ال�صنوات  خالل  كركوك  مبحافظة  الرتكمانية  القومية  من  �صخ�ش 

اأن دوافع �صيا�صية هي �صبب  الأجهزة الأمنية بــ »التق�صري«24 واأكد رئي�ش اجلبهة الرتكمانية 

 19 - »قوات الأ�صاي�ش يف �صنجار تعتقل �صيخ ع�صرية الفقراء اليزيدية«

http://www.yezidihumanrights.org/index.php?news&nid=59
 20 - »اليزيدية« بالعراق تدعو الأمم املتحدة للتدخل لإيقاف هدم معابدها، موقع �صحيفة اأخبار اليوم امل�رصية 

http://www.akhbarelyom.org.eg/news58883_23.aspx
21-  ال�صبك اأقلية �صكانية �صغرية يقيم اأغلبها يف حمافظة نينوى، وينحدرون من اأ�صول اإيرانية، اأقامت يف املنطقة 

ال�صيعي. وتعر�صوا خالل حكم �صدام ح�صني لعمليات تهجري  ال�صابع ع�رص ويعتنقون املذهب  القرن  اأواخر  منذ 

ب�صبب مقاومتهم ل�صيا�صة التعريب.

22-  حول هذه التفجريات انظر:

-»حمافظ نينوى: قتيالن و54 جريحا احل�صيلة النهائية حلادثة تفجري اجلامع«، املوقع الخباري اأ�صوات العراق

http://ar.aswataliraq.info/)S)sxtr1q55ysmr4y55sp5kuk45((/Default1.aspx?page=article_

page&id=302801&l=1
موقع  �صخ�صا”،   82 واإ�صابة  مقتل  عن  اأ�صفر  النتحاري  برطلة  ناحية  تفجري  نينوى:  مبجل�ش  ال�صبك  “ممثل   -

تلفزيون ال�صومرية

http://www.alsumarianews.com/ar/2/45968/news-details-Iraq%20security%20news.html
 23 - »17 قتيال يف �صل�صلة هجمات متفرقة« موقع )بي بي �صي( العربي العراق

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/08/120802_iraq_violence.shtml
24 - »اختطاف 700 تركماين يف كركوك«

http://www.ahraraliraq.com/index.php?page=article&id=8948
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الهجمات، وانت�صار ظاهرة خطف الرتكمان يف حمافظة كركوك.25

من ناحية اأخرى توا�سلت ال�سغوط على نحو 3000 من اأ�رص اأع�صاء منظمة جماهدي خلق 

ا�صتمرار احل�صار على  العراق منذ عهد �صدام ح�صني. واأدى  املقيمة يف  املعار�صة  الإيرانية 

خميمهم يف مع�سكر »اأ�رشف« منذ اأكرث من عام، و�سقوط �سحايا منهم يف �سدامات مع قوات 

الأمن26، اإىل اإجبارهم على النتقال اإىل خميم »احلرية« قرب مطار بغداد27. ولكن ال�صكوى 

الأمنية، حيث  احلرا�صة  اأفراد  املعي�صية ومعاملة  الأحوال  �صوء  اجلديد من  املخيم  تتوا�صل يف 

مينعون و�صول بع�ش الإمدادات اإىل النزلء، ويجرون عمليات تفتي�ش تع�صفية عليها 28.

انتهاكات حرية ال�صحافة والتعبري :

تراجعت اإىل حد كبري عمليات قتل ال�صحفيني، التي ذهب �صحية لها منذ الغزو الأمريكي 

للعراق 260 �صحفيًا عراقيًا واأجنبيًا. 29 خالل هذا العام لقى ثالثة من الإعالميني م�رصعهم، 

وهما غزوان اأن�ش مقدم الربامج يف قناة »�صما املو�صل«، حيث داهم م�صلحون يف 30 يوليو 

الدين«  بقناة »�صالح  الربامج  الدين مقدم  اأ�رصته30، وكامريان �صالح  منزله وقتلوه و�صط 

الف�صائية الذي لقى م�رصعه يف 12 اأبريل بعد انفجار قنبلة و�صعها جمهولون اأ�صفل �صيارته يف 

مدينة تكريت. 31

 25- »اجلبهة الرتكمانية، ا�صتهداف الرتكمان له دوافع �صيا�صية ممنهجة للق�صاء عليهم«، موقع الفرات نيوز:

http://www.alforatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=19871:2012-08-14-13-45-04&catid=36:2011-04-08-17-25-25&Itemid=54

26- حول احل�سار وامل�سادمات التي على خميم ا�رشف، انظر : �سقوط احلواجز، التقرير ال�سنوى الرابع   

ملركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان للعام 2011 

http://www.cihrs.org/?p=2536
 27- �رصطة ديايل تعلن عن اخالء مع�صكر العراق اجلديد بالكامل من عنا�رص منظمة خلق، اأ�صوات العراق،   

16 �صبتمرب 2012 

http://ar.aswataliraq.info/)S)bezae055qozpfh450e10yv55((/Default1.aspx?page=article_

page&id=304691&l=1
28- موقع املجل�ش الوطني للمقاومة الإيرانية

 ”Camp Liberty: Iraq prevents delivery of truck load of basic items purchased by residents“ 14
 September 2012
http://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/president-elect/12251-camp-liberty-iraq-

prevents-delivery-of-truck-load-of-basic-items-purchased-by-residents
29- مر�صد احلريات ال�صحفية: »مقتل �صحفي بعد اقتحام منزله من قبل م�صلحني يف املو�صل«

http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=870&page
 30- املرجع ال�صابق.

31 - تقرير املر�صد: »72 انتهاكا �صد ال�صحفيني وال�صلطات تعد حزمة قوانني لتقييد حرية التعبري«

http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=870&page 
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لقي  وقد  البغدادية«،  »اجلماهري  �صحيفة  حترير  رئي�ش  على  ال�صيخ  �صمري  فهو  الثالث  اأما 

اأثناء قيادته ل�صيارته و�صط  اأطلق عليه جمهولون الر�صا�ش،  م�رصعه يف 17 نوفمرب عندما 

العا�صمة العراقية، ورجحت بع�ش امل�صادر اأن اغتياله وثيق ال�صلة بن�صاطه ال�صحفي32.

اأن  غري  والإعالميني33،  ال�صحفيني  عمل  لإعاقة  متنوعة  �صغوطًا  ال�صلطات  متار�ش  كما 

هيئة  هددت  وقد  �سريد.  كما  خطورة  اأكرث  الكردي  الإقليم  داخل  والنتهاكات  ال�سغوط 

الف�صائية وتعليق رخ�صة بثها،  باإغالق قناة »ال�صومرية«  اأبريل  الإعالم والت�صالت يف 8 

اإذا ما ا�صتمرت يف بث برنامج فكاهي �صاخر وبرنامج اآخر يناق�ش ق�صايا متنوعة ذات طبيعة 

�صيا�صية واجتماعية. 34

ويف يونيو اأعلنت هيئة الإعالم والت�صالت عزمها تعليق عمل 44 و�صيلة اإعالمية، بدعوى 

تراخي�ش  واعتماد  اأو�صاعها،  لت�صحيح  يومًا   45 مهلة  ومنحتها  العمل،  ل�رشوط  خمالفتها 

اإ�صدار تراخي�ش  عملها، يف الوقت الذي تتهم فيه بع�ش و�صائل الإعالم الهيئة باملماطلة يف 

البث والإر�صال.35 وقد ا�صطرت الهيئة لحقًا اإىل تاأجيل تطبيق قرارها اإثر احتجاجات وا�صعة 

يف �صفوف ال�صحفيني والإعالميني، وتدخل جلنة الثقافة والإعالم بالربملان.36

وحمطة  »البغدادية«  تليفزيون  قناة  مكاتب  اإغالق  على  الأمن  قوات  اأقدمت  دي�صمرب  ويف 

بانتهاك  تتعلق  اإدارية  ملخالفات  ارتكابهما  بدعوى  بثهما  ووقف  امل�صتقلة  الإذاعية  »املحبة« 

�صوابط البث والإر�صال والتخلف عن �صداد ر�صوم البث، وهو ما ينكره م�صئولو الو�صيلتني 

ف�صاد  ملمار�صات  بك�صفها  ال�صلة  البغدادية وثيق  بث  اإيقاف  اأن  التقارير  الإعالميتني، وترجح 

حكومي. كما اأن اإذاعة املحبة بدورها تبث تغطية ناقدة للحكومة. وقد �صبق لقوات الأمن منع 

مرا�صلي »البغدادية« من تغطية احتفالت ال�صيعة بعا�صوراء. وتتهم مرا�صليها باأنهم من موؤيدي 

نظام �صدام ح�صني37.  

32- اغتيال �صحفي يف بغداد، بيان �صادر عن منظمة مرا�صلون بال حدود، بتاريخ 26 نوفمرب 2012.

 http://en.rsf.org/iraq-newspaper-editor-gunned-down-while-26-11-2012،43722.html
33- املرجع ال�صابق

34 - املرجع ال�صابق

 35- العراق: حرية ال�صحافة والتعبري يف خطر بعد فر�ش قيود على 44 و�صيلة اإعالمية، مركز اخلليج حلقوق 

الإن�صان، 26 يونيو 2012 

http://www.gc4hr.org/news/view/184
 36- العراق يرتاجع عن منع 44 و�صيله اإعالميه، �صحيفة احلياة، 26 يونيو 2012 .

http://alhayat.com/Details/413597
ال�صحفيني،  بيان �صادر عن جلنة حماية  اإذاعية،  ف�صائية وحمطة  تلفزيونية  قناة  تغلق  العراقية  37-ال�صلطات 

بتاريخ  17 دي�صمرب 2012.  

http://cpj.org/ar/2012/12/020825.php
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وتتجه احلكومة لفر�ش مزيد من القيود القانونية على حرية التعبري، ميكن اأن متتد تاأثرياتها 

القمعية لتطال الن�ساط الأهلي واحلقوقي. حيث اأحالت احلكومة اإىل الربملان م�رشوع قانون 

احلا�صب  اأجهزة  »عمدًا«  ي�صتخدم  من  املوؤبد  بال�صجن  يعاقب  الذي  املعلوماتية«،  »جرائم 

و�صبكة املعلومات فيما ي�صمى »امل�صا�ش مب�صالح البالد القت�صادية اأو ال�صيا�صية اأو الع�صكرية اأو 

الأمنية العليا«. وت�رصي العقوبة ذاتها على »ال�صرتاك اأو التفاو�ش اأو الرتويج اأو التعاقد اأو 

التعامل مع جهة معادية بق�صد زعزعة الأمن اأو النظام العام اأو تعري�ش البالد للخطر«. كما 

ت�رصي اأي�صًا على ا�صتخدام اأجهزة احلا�صب و�صبكة املعلومات الدولية بغر�ش »اإثارة النعرات 

اأو م�صللة؛  اإذاعة وقائع كاذبة  اأو  اأو ن�رص  اإىل �صمعة البالد«،  اأو الإ�صاءة  اأو الطائفية  املذهبية 

بالدولة.  املالية  الوطني والثقة  اأو الإ�رصار بالقت�صاد  النظام احلايل  الثقة يف  اإ�صعاف  بق�صد 

كما يق�صي بعقوبة ال�صجن ملدة عام يف حال »التعدي على القيم الدينية والأخالقيه« اأو »القيم 

ا�صتخدمت  قد  »اجلرائم«  ت�صنيف  اأن  يالحظ   38 اخلا�صة«.  احلياة  »حرمة  اأو  الجتماعية« 

ال�صيا�صات  ونقد  املخالف،  ال�صيا�صي  الراأي  ملعاقبة  ا�صتخدامها  ي�صهل  ف�صفا�صة،  عبارات  فيه 

القت�صادية والجتماعية وو�صعية حقوق الإن�صان وغريها. 

وعلى الرغم من النمو املتزايد يف و�صائل الإعالم ويف اأعداد ال�صحفيني بالإقليم الكردي، 

التقارير حالت عديدة  ال�صحفيني والإعالميني.39 وقد �صجلت  فقد تزايدت النتهاكات بحق 

لتعر�ش ال�صحفيني للتهديد والعتقال ومداهمة املوؤ�ص�صات الإعالمية. 40

 يف 7 مايو احتجزت ال�صلطات الكردية  همني اآري رئي�ش حترير جملة »�صرييا«، بعد ن�رصها 

»م�صيئًا  اعترب  ما  وهو  الله،   مع  خياليًا  حوارًا  يت�صمن  بالرنويج،  مقيم  كردي  لكاتب  مقاًل 

لالإ�صالم«. ورغم اأن املجلة قد اعتذرت عن ن�رص املقال، فاإن ال�صلطات قررت اإيقافها اإىل اأجل 

امل�صاجد، وطالب متظاهرون يف �صوارع  اأحد  اإمام  الن�رص احتجاجات  اأثار  غري م�صمى. وقد 

اأربيل بقتل الكاتب41. ويف غ�صون ذلك، بداأ برملان كرد�صتان مناق�صة م�رصوع قانون »حلماية 

املقد�صات«، يفر�ش عقوبات ت�صل اإىل ال�صجن ملدة ع�رص �صنوات، واإغالق و�صائل الن�رص، يف 

38- »قانون جرائم املعلوماتية ينتهك حرية التعبري«.

http://www.hrw.org/news/2012/07/11/iraq-cybercrimes-law-violates-free-speech
39- تقرير منظمة �صحفيون بال حدود  : »بني احلرية والنتهاكات، تناق�ش ال�صحافة يف كرد�صتان«

http://en.rsf.org/irak-between-freedom-and-abuses-the-03-11-2010،38736.html
الوطني  ال�صحفيني يطالب الحتاد  للدفاع عن  ال�صحفيني: »مركز ميرتو  للدفاع عن  40- موقع مركز ميرتو 

الكرد�صتاين بتو�صيح«

http://www.kurdiu.org/ar/hawal/index.php?pageid=106926
كذلك موقع املركز: 

/http://jfokurdistan.blogspot.com
41- �صحفيون بال حدود :«ال�صلطات الكردية تعتقل حمرر جملة اأ�صبوعية جماملة لالإ�صالميني«.

http://en.rsf.org/iraq-kurdish-authorities-arrest-16-05-2012،42630.html
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حالة »ت�صوير الأنبياء ب�صورة غري لئقة«، و«�صب الذات الإلهية والتهكم عليها«. 42

ال�صهرية  املجله  حترير  رئي�ش  �صريواين  �صريوان  الكردية  ال�صلطات  اعتقلت  اأبريل  يف   

»با�صور«، التي ت�صدر يف دهوك، بعد ن�رصه مقالني انتقد فيهما مظاهر الف�صاد املايل والإداري. 

وقد اأطلق �رصاحه بعد ع�رصة اأيام مقابل كفالة مالية قدرها مليون دينار عراقي. 43

عامني  بال�صجن  كرمي  كرزان  امل�صتقل  ال�صحفي  اأربيل  جنايات  حمكمة  عاقبت  اأكتوبر  يف   

بعد اإدانته بتهمة »الإ�رصار مبوؤ�ص�صات الدولة«، و«امل�صا�ش باأمن وا�صتقرار الإقليم«، وذلك 

بعد ن�رصه تقريرًا عن ف�صاد مزعوم يف اجلهاز الأمني لالإقليم الكردي. جتدر الإ�صارة اإىل اأن 

كرزان كان يعمل يف ال�صابق يف اجلهاز ذاته مبطار اأربيل. وبح�صب كرزان فقد تعر�ش اأثناء 

احتجازه لل�رصب والتعذيب، كما تعر�ش حماميه لتهديدات من قبل م�صئويل الأمن. 44

احلق فى التجمع والتظاهر ال�صلمي:

التي ت�صاعدت يف عام 2011، وهو ما  ال�صيا�صي  اإىل حد كبري حركة الحتجاج  تراجعت 

اإىل  اأف�صت  اأعمال الحتجاج، والتي  اأجهزة الأمن �صد  �صنتها  التي  القمع  اإىل حمالت  يرجع 

التظاهر  العراقيني يف  لتقييد حق  قانون جديد  املتظاهرين، وتبني م�رصوع  م�رصع عدد من 

والتعبري عن اآرائهم بحرية. 45

يف الذكرى ال�صنوية الأوىل لقمع التظاهرات بالعا�صمة يف 25 فرباير، حاولت قوات الأمن 

وقوع  بدعوى  اإليه،  املوؤدية  الطرق  واأغلقت  التحرير،  ميدان  بلوغ  من  املتظاهرين  منع 

تفجريات ووجود اإرهابيني يف املنطقة املحيطة بامليدان. ويف اإطار ترهيب املتظاهرين الذين 

اإن لديهم قائمة طويلة من الأ�صماء التي يتعني القب�ش  اقرتبوا من امليدان، قال رجال الأمن 

عليها، وطلبوا من الراغبني يف املرور للميدان اإبراز بطاقات هوياتهم مل�صاهاتها بالقوائم. كما 

اأو حتى الهواتف  اأو م�صجالت ال�صوت  منع ال�صحفيون من دخول امليدان مبعدات الت�صوير 

42- م�رصوع قانون »الإ�صاءة« لالأديان يهدد حرية التعبري يف كرد�صتان العراق، هيومان رايت�ش ووت�ش، 22 

يونيو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/22-0
43- يجب التحقيق يف العتداء على ال�صحفيني يف العراق، جلنة حماية ال�صحفيني، 9 مايو 2012.

http://cpj.org/ar/2012/05/019337.php
 44- كرد�صتان العراق.. احلكم على �صحفي بال�صجن ملدة عامني، هيومان رايت�ش ووت�ش، 14 اأكتوبر 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/14
الرابع   ال�سنوى  التقرير  احلواجز،  �سقوط  انظر:  القانون  وم�رشوع   2011 العام  تظاهرات  قمع  حول   -45 

ملركز القاهرة لدرا�صات الإن�صان للعام 2011.

http://www.cihrs.org/?p=2536
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مناطق  ودخول  التظاهر،  قواعد  خرق  بدعوى  وجيزة؛  لفرتة  البع�ش  واحتجز  النقالة، 

حمظورة.46 كما منعت �صلطات الأمن احلزب ال�صيوعي من تنظيم جتمع جماهريي وم�صرية 

بالعا�صمة، يف اإطار الحتفالت العاملية بعيد العمال يف الأول من مايو. 47

اأعنف،  ل�سغوط  فرباير  يف  خرجت  التي  املماثلة  املظاهرات  تعر�ست  الكردي  الإقليم  يف 

كما  ق�صرية،  لفرتة  والتوقيف  والعتقال  لل�رصب  ال�صليمانية  يف  متظاهرون  تعر�ش  حيث 

تعر�ش الإعالميون لعتداءات و�صودرت معداتهم. 48

 ويف جنوب العراق اتخذت اإجراءات قمعية يف مواجهة ن�صطاء نقابيني وعمال النفط، اإثر 

�صل�صلة من الحتجاجات �صد �صوء الأو�صاع املعي�صية للعاملني. وقد �صمل ذلك عقوبات بالنقل 

التع�صفي والف�صل وعقوبات مالية وو�صع قيود على ال�صفر. كما اعتقل يف 17 اأبريل 26 عامال 

يف �رصكة نفط مي�صان يف جنوب العراق اإثر تظاهرهم احتجاجًا على الف�صاد. 49

خالل �صهر �صبتمرب، قامت القوات امل�صلحة –بناء على تعليمات نوري املالكي بو�صفه القائد 

العام للقوات امل�صلحة- باإغالق عدد من النوادي الليلية. وبرر مكتب املالكي ذلك بال�صتجابة 

لأوامر ق�صائية ول�صكاوى املواطنني املت�رصرين من تواجد احلانات واملطاعم والنوادي الليلية 

يف مناطق �صكناهم، مبا ينايف التقاليد والأخالق والقيم الجتماعية ال�صائدة. لكن املجل�ش الأعلى 

للق�صاء نفى �صلته بتلك الإجراءات اأو �صدور اأوامر ق�صائية ب�صاأنها 50.

 46- العراق اأعمال ترهيب وم�صايقات يف ذكرى الحتجاجات ال�صنوية، هيومان رايت�ش ووت�ش،1 مار�ش 

 2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/01
 47- موقع » احلكومة متنع احلزب ال�صيوعي من تنظيم جتمع جماهريي بعيد العمال

http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid=100698 

48- المرجع السابق
 49- »ل للمحاكمات اأو العقوبات اأو الغرامات التي ت�صتهدف قمع النقابات،ول للتدخل يف النتخابات العمالية 

والنقابية ول مل�صادرة حق النقابيني بالتجمع«، املبادرة الدولية للت�صامن مع املجتمع املدين العراقي 

http://www.iraqicivilsociety.org/archives/718?lang=ar
- �صع حّدا لالعتداءات على نا�صطي النقابات النفطية يف العراق

http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1427
50- انظر: موقع �صوت العراق:

 http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=70418#ixzz25mN6UDRT
وكذلك موقع جريدة املدى: »مكتب املالكي: قرار غلق النوادي اأمر ق�صائي ..وجمل�ش الق�صاء يترباأ«

http://www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=71638
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تنظيم الأحزاب ال�صيا�صية:

من  الرغم  على  ال�صيا�صية،  الأحزاب  عمل  لتنظيم  قانوين  اإطار  اإىل  يفتقر  العراق  زال  ما 

وجود اأكرث من 500 حزب، جرى تاأ�سي�ض معظمها بعد �سقوط نظام �سدام ح�سني يف 2003.

و�صعت احلكومة العام املا�صي م�رصوع قانون لتنظيم الأحزاب ال�صيا�صية، لكن الربملان مل 

يقره بعد. ينطوي م�رصوع القانون على جملة من القيود التي تعيق حرية تاأ�صي�ش الأحزاب 

واأن�صطتها، مبا يتنايف واملعايري الدميقراطية. ويعاقب خمالفو هذه القيود بعقوبات مغلظة من 

بينها حل احلزب ق�صائيًا. 51

عن  احلزب  برنامج  متيز  ا�سرتاط  الأحزاب  تاأ�سي�ض  حرية  على  التحكمية  القيود  بني  من   

برامج الأحزاب الأخرى. وهو مايعد ا�صتن�صاخًا من قانون الأحزاب ال�صيا�صية يف م�رص الذي 

األغى بعد الإطاحة مببارك. وقد كان هذا ال�رشط قناعا لرف�ض معظم طلبات تاأ�سي�ض الأحزاب 

يف م�رص. 

اأو قياداته من ثبت قيامه  األ يكون من بني موؤ�س�سي احلزب  القانون  كما ي�سرتط م�رشوع 

انتهاك  للد�صتور. وهو  العامة  املبادئ  تتعار�ش مع  الرتويج لأفكار  اأو  امل�صاركة  اأو  بالدعوة 

فظ للحق يف اعتناق الآراء، مبا يف ذلك احلق يف انتقاد ن�صو�ش الد�صتور اأو مبادئه واملطالبة 

اأو  انتمى  اأو  اأدار  اأو  اأن�صاأ  من  كل  �صنوات   10 بال�صجن  القانون  ويعاقب  اإلغائها.  اأو  بتعديلها 

مول حزبًا غري مرخ�ش، ويحمل اأفكارًا ت�صتهدف امل�صا�ش باأحكام الد�صتور. ويندرج يف اإطار 

القيود التحكمية على تاأ�صي�ش الأحزاب األ يقل عدد موؤ�ص�صي احلزب عن 2000 ع�صو مقيمني 

يف �صت من املحافظات العراقية على الأقل، واأل يقل عدد املوؤ�ص�صني يف اأي من هذه املحافظات 

عن مائة ع�سو، ورغم اأن م�رشوع القانون اأناط مبحاكم الق�ساء الإداري واملحكمة الحتادية 

العليا �صالحية البت يف طلبات تاأ�صي�ش الأحزاب ويف دعاوى حلها اأو تعليق ن�صاطها، فاإنه اأجاز 

اأن تنظر املحكمة يف طلب التاأ�صي�ش يف جل�صة �رصية اإذا كان ذلك �رصوريا؛ مراعاة للم�صلحة 

العامة اأو النظام العام اأو الآداب العامة.

تتبع  ال�صيا�صية،  الأحزاب  �صئون  دائرة  ت�صمى  دائرة  ا�صتحدث  القانون  م�رصوع  اأن  كما 

اإداريا وزارة العدل، وتخت�ش مبتابعة اأعمال واأن�صطة الأحزاب ال�صيا�صية وتقييم مدى امتثالها 

للقانون، ولها اأن حتقق يف املخالفات املن�صوبة لالأحزاب ال�صيا�صية، واأن تتقدم بالطعون اأمام 

51- موقع جمل�ش النواب العراقي” م�صودة م�رصوع قانون الأحزاب”.

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdy
awqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw
6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5369

- تقرير هيومن رايت�ش ووت�ش »قانون املعلوماتية ينتهك حقوق الإن�صان« يوليو 2012 

http://www.hrw.org/news/2012/07/11/iraq-cybercrimes-law-violates-free-speech



التقرير ال�سنوي 2012

249

الأحزاب  اإخ�صاع  يعني  ما  ال�صيا�صية. وهو  بالأحزاب  املتعلقة  القرارات  املخت�صة يف  املحاكم 

ال�صيا�صية لو�صاية ال�صلطة التنفيذية. وكان من الأجدر اأن يذهب م�رصوع القانون اإىل ت�صكيل 

مفو�صية م�صتقلة خا�صة ب�صئون الأحزاب ال�صيا�صية. 

العتقال التع�صفي والتعذيب:

وا�صلت اأجهزة الأمن اعتقال امل�صتبه بقيامهم باأعمال معادية للحكومة. ويف حالت كثرية ل 

يتم الإف�صاح عن اأماكن احتجازهم لفرتات طويلة دون تهمة اأو حماكمة. وقد ك�صفت التقارير 

األف  معتقل دون حماكمة داخل ال�صجون التابعة لوزارة  يف بداية العام عن وجود نحو 12 

العدل فقط، ول ي�صمل ذلك ال�صجون التابعة لل�رصطة اأواجلي�ش.52

رهن  املنحل  البعث  حلزب  املنتمني  من  كبري  عدد  ظل  مايو  يف  �صادرة  تقارير  وبح�صب    

يتاآمرون �صد احلكومة-  انهم  –بدعوى  اأنه كان قد جرى اعتقالهم  الحتجاز. جدير بالذكر 

خالل حمالت اأمنية طالت نحو 1500 منهم خالل �صهري اأكتوبر ونوفمرب من 2011،  ومل 

تخ�صع اإجراءات اعتقالهم لرقابة الق�صاء. 53

يف  ا  �صخ�صً  532 طالت  احرتازية  اعتقالت  وقعت  بغداد  يف  العربية  القمة  انعقاد  وقبيل   

مار�ش، وفقا لتقارير اأمنية قدمت للربملان. ويرجح اأن الكثري منهم قد اعتقل ملجرد اأنه قد �صبق 

احتجازه اأو �صجنه من قبل54.

 ومع اأن ال�صلطات كانت قد اأعلنت يف مار�ش 2011 اإغالق �صجن »مع�صكر ال�رصف« �صئ 

ال�صمعة، الذي ل يتبع وزارة العدل، بل مكتب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، فاإن م�صادر 

التي  العتقالت  يف  اأو  البعثيني  على  الأمنية  احلملة  يف  املعتقلني  بع�ش  اأن  اإىل  ت�صري  حقوقية 

تخ�صع  اأخرى ل  �صجونا  هنالك  اأن  كما  ال�صجن.  ذلك  داخل  العربية حمتجزون  القمة  �صبقت 

لوزارة العدل مثل �صجن مطار املثنى55.

 واأكدت  التقارير اأن العراق ما زال يحتفظ بعدد من املعتقالت ال�رصية التي تخ�صع لقوات 

داخلها.  باملحتجزين  الت�صال  للمحامني  يتاح  ول  الق�صائي،  لالإ�رصاف  تخ�صع  ول  الأمن، 

وغالبًا ما يجري تعري�ش املحتجزين فيها للتعذيب. 56 

52 - »التقرير ال�صنوي   لعام 2012، منظمة العفو الدولية«

http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2012
53-  »العراق حمالت اعتقال واحتجاز«، هيومان رايت�ش ووت�ش 

http://www.hrw.org/news/2012/05/15/iraq-mass-arrests-incommunicado-detentions
54- املرجع ال�صابق 

55- املرجع ال�صابق

56- املرجع ال�صابق
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اأثريت �صكوك جدية حول وفاة عامر �رصيوت زيدان البطاوي، الذي كان احلار�ش  وقد 

ال�صخ�صي لطارق الها�صمي النائب ال�صابق لرئي�ش اجلمهورية نتيجة للتعذيب. وقد �صلمت جثة 

بارتكاب  اتهامات  اأ�صهر على خلفية  ثالثة  نحو  احتجازه  بعد  لعائلته يف 20 مار�ش  البطاوي 

اأعمال اإرهابية. وظهر على جثته عالمات تعذيب، مبا يف ذلك يف اأجزاء ح�صا�صة من ج�صمه، 

وبدت اآثار حروق وجروح يف اأجزاء متفرقة من اجل�صم، كما فقد 17 كيلو جراًما من وزنه 

اأثناء العتقال. 57

 جدير بالذكر اأن الها�صمي �صدر بحقه مذكرة اعتقال يف دي�صمرب2011، بتهم تتعلق بالقتل 

حمكمة  تق�صي  اأن   قبل  تركيا  اإىل  ثم  الكردي،  الإقليم  اإىل  جلاأ  لكنه  املوت،  لفرق  واإدارته 

اجلنايات العراقية باإعدامه يف ثالث ق�صايا منف�صلة. 58

بحق  بالإعدام  �صهدت عقوبات  قد  العام  الأوىل من  الع�رصة  الأ�صهر  اأن  باملالحظة،  جدير 

اأمن الدولة والإرهاب.  اأدينوا يف جرائم جنائية، يتعلق عدد كبري منها بق�صايا  119 �صخ�صًا 

وتكت�صب هذه الأحكام مزيدًا من اخلطورة بالنظر لفتقار املحاكمات ملعايري العدالة، والق�صاء 

لال�صتقالل، و�صيوع اللجوء للتعذيب لنتزاع العرتافات. 59 

 57- العراق: يجب التحقيق يف وفاة حار�ش نائب الرئي�ش اأثناء احتجازه ، هيومان رايت�ش ووت�ش، 23 مار�ش 

، 2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23-2
نوفمرب   4 الأهرام،  الها�صمي و�صهره، �صحيفة  باإعدام طارق  ثالثا  غيابيا  ي�صدر حكمًا  العراقي  الق�صاء   -58

bit.ly/SH6FKs   2012

59- حول اأحكام الإعدام يف العراق انظر :

يجب جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام على وجه ال�رصعة، هيومان رايت�ش ووت�ش، 10 اأكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/10


