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  مقدمـة1.

إذا لم توقفي أنشطتك السياسية المعارضة، "
فإننا سنقوم باختطافك واغتصابك وتصوير عملية 

 ".االغتصاب على فيلم فيديو
الناشطة السياسية فاطمة أحمد، تتحدث إىل منظمة العفو الدولية حول التهديدات التي تلقتها يف منـزلها من قبل رجال 

 .2011شباط / فرباير25، "يوم الغضب"ني يف مسلح

، لالحتجاج عىل نقص املاء 2011شباط /خرج عرشات اآلالف من العراقيني إىل الشوارع منذ مطلع فرباير

والكهرباء وغريهما من الخدمات األساسية، وعىل ارتفاع األسعار والبطالة واسترشاء الفساد، ومن أجل املطالبة 

ويف إقليم كردستان العراق، احتج املتظاهرون ضد الحزبني الرئيسيني اللذين . ة والسياسيةبمزيد من الحقوق املدني

 .هيمنا عىل املشهد السيايس املحيل طوال عقود واحتكرا موارد الدولة

اندلعت االحتجاجات يف العراق يف 

 ضد 2010البداية يف أواسط عام 

عجز الحكومة عن توفري الخدمات 

. قفت بعد ذلكاألساسية، ولكنها تو

 19فعىل سبيل املثال، يف 

حزيران احتج آالف /يونيو

األشخاص يف البرصة ضد انقطاع 

. التيار الكهربائي بشكل متكرر

ًوذكرت األنباء أن شخصا واحد عىل 

ُاألقل قتل أمام مبنى مجلس 

املحافظة عندما أطلقت الرشطة 

النار عىل متظاهرين كانوا يلقون 

ك ً وردا عىل ذل1.الحجارة

االحتجاج وغريه، استقال وزير 

 25الكهرباء، ويف 

حزيران أصدر وزير /يونيو

جديدة من شأنها أن تجعل الحصول عىل ترخيص رسمي لتنظيم اجتماعات أو مظاهرات تعليمات الداخلية  

 .ًاحتجاج أمرا يف غاية الصعوبة

يف إحدى املظاهرات " الغضب العراقي"محتجون يحملون لوحات تظهر شعار

شباط باملوصل وتنادي بتوفري خدمات أفضل ووضع / فرباير25التي خرجت يف 

 Private © .حد للفساد
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، العراقيني عىل تحدي القيود 2011وقد شجعت الثورة الشعبية املظفرة يف كل من تونس ومرص يف مطلع عام 

وقام العديد من املحتجني بتوسيع نطاق مطالباتهم باستقالة ممثيل الحكومة املحلية . واستئناف ملظاهرات

 25وتصاعدت االحتجاجات حتى . واملركزية، أو االحتجاج عىل القيود املفروضة عىل الحقوق املدنية والسياسية

الف من املتظاهرين إىل شوارع املدن يف شتى أنحاء العراق، بما فيها إقليم شباط، عندما خرج عرشات اآل/فرباير

 ".يوم الغضب"ًكردستان، تأييدا ملا أسموه بـ 

َّومنذ البداية ردت القوات املختلفة الخاضعة إلمرة السلطات واألحزاب السياسية، بما فيها الحراس األمنيون 

ة املفرطة، حيث قتلت وجرحت بعض املحتجني، وتنفيذ عمليات والقوات املسلحة وقوات األمن، باستخدام القو

شباط يف مدينة الكوت بمحافظة واسط يف رشق العراق، / فرباير16ووقعت أوىل حاالت القتل يف . اعتقال عديدة

وقال نشطاء ملنظمة العفو الدولية إن رشاسة القمع الذي . شباط يف السليمانية يف إقليم كردستان/ فرباير17ويف 

 .أدت إىل انخفاض عدد االحتجاجات يف األسابيع الالحقة، مع أنها ظلت مستمرة" يوم الغضب"عقب أ

بيد أن املحتجني . ًوقد بدأت األغلبية العظمى من االحتجاجات بشكل سلمي، وظل بعضها محتفظا بطابعه السلمي

العامة، أو بإرضام النار ببعض املباني بإلقاء الحجارة عىل قوات األمن أو املباني –استخدموا العنف يف عدة حاالت 

ُونتيجة لذلك، أصيب عدد من أفراد قوات األمن بجروح. العامة يف حاالت نادرة ويف معظم الحاالت، بدا أن . ً

املتظاهرين لم يلجأوا إىل العنف إال بعد استخدام القوة ضدهم من قبل قوات األمن، بما يف ذلك استخدام القنابل 

 . الحيةالصوتية والذخرية

آذار / مارس5-15وزار فريق من منظمة العفو الدولية لتقيص الحقائق إقليم كردستان العراق يف الفرتة 

 للحصول عىل معلومات مبارشة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، والسيما تلك املتعلقة باملظاهرات املؤيدة 2011

 والسليمانية بشكل أسايس، بجمع شهادات من وقام فريق تقيص الحقائق، الذي تمركز يف إربيل. للديمقراطية

كما قابل الفريق نشطاء مؤيدين للديمقراطية ومدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني . بعض الضحايا والشهود

 .ومحاميني ومسؤولني يف حكومة إقليم كردستان العراق، باإلضافة إىل نشطاء من أماكن أخرى يف العراق

ِّية عىل معلومات قيمة حول االحتجاجات ورد قوات األمن عليها يف إقليم كردستان وحصل باحثو منظمة العفو الدول

بيد أنهم، يف حاالت عدة، لم يحصلوا عىل معلومات كافية للتأكد من كيفية قتل وجرح . وغريه من األماكن يف العراق

لك، فقد تمكنت املنظمة من ومع ذ. ُاألشخاص خالل االحتجاجات، ومن بينهم اثنان من أفراد األمن قتال بالرصاص

التأكد من أن القوات املسلحة أو قوات األمن أو حراس األمن استخدمت القوة املفرطة مرات عديدة أثناء 

 30ويف . االحتجاجات، والسيما عندما أطلقت الذخرية الحية التي أدت إىل قتل وجرح أشخاص من املحتجني واملارة

حب به، أعلنت السلطات العراقية أن قواتها املسلحة تلقت أوامر بعدم آذار، ويف تطور متأخر ولكنه مر/مارس

 2.استخدام األسلحة النارية ضد املتظاهرين، إال يف حاالت الرضورة للدفاع عن النفس

ووجدت منظمة العفو الدولية أدلة مقلقة عىل وقوع هجمات استهدفت نشطاء سياسيني، وعمليات تعذيب وغريه 

ُة األشخاص الذين قبض عليهم بسبب االحتجاجات أو الهجمات أو التهديدات ضد من رضوب إساءة معامل

 .الصحفيني ووسائل اإلعالم ومنتقدي الحكومة واألكاديميني والطلبة

ولكن هذا . وحتى اآلن ما انفكت السلطات العراقية يف بغداد ويف إقليم كردستان تحاول قمع املحتجني السلميني
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 يجب أن تقمع استخدام القوة املفرطة والتعذيب عىل أيدي قوات األمن التابعة لها والتي األمر يجب أن يتغري، حيث

ويتعني عىل السلطات العراقية أن . ال تخضع للمساءلة إىل حد كبري، ال أن تقمع حق الناس يف االحتجاج السلمي

وقد .  أن تحاول قمع تلك الحقوقتحرتم الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي، بما يف ذلك الحق يف االحتجاج، ال

 .آن األوان لفعل ذلك

 معايير حقوق اإلنسان
 .عجزت السلطات العراقية عن مراعاة التزاماتها الدستورية والدولية باحرتام الحق يف حرية التجمع والتعبري

".  العام واآلداببما ال يخل بالنظام" من الدستور العراقي تنص عىل حرية التجمع والتظاهر السلمي 36فاملادة 

 تعرقل قيام العراقيني بتنظيم احتجاجات 2010حزيران / يونيو25ُبيد أن التعليمات  الجديدة التي وضعت يف 

قبل تقديم طلب إىل " موافقة كتابية من وزير الداخلية واملحافظ"قانونية ألنها تقتيض من املنظمني الحصول عىل 

وتحدد هذه األنظمة املعايري التي . قل من موعد الفعالية املزمع تنظيمها ساعة عىل األ72قسم الرشطة املعني، قبل 

ينبغي أن تطبقها وزارة الداخلية أو املحافظون أو الرشطة عند املوافقة عىل إعطاء ترخيص للمظاهرات أو رفضها، 

 3 ويف 3.األمر الذي يمنح الحكومات سلطات غري محدودة لتقرير من يجوز له تنظيم مظاهرة أو ال يجوز

ً، أقرت حكومة إقليم كردستان قانونا مشابها ينظم املظاهرات، ويقتيض كذلك 2010ترشين الثاني /نوفمرب ً

 الرتخيص، منح برفض السلطات تقوم قد . ساعة من موعد الفعالية48الحصول عىل ترخيص من السلطات قبل 

 4..املحاكم أمام لالستئناف الرفض أمر ويخضع. اآلداب أو العام بالنظام مخلة املظاهرة أن اعتربت إذا

 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق، عىل أن القيود عىل 21وتنص املادة 

 الحق يف حرية التجمع يجب أال تفرض إال بما هو رضوري بشكل صارم للمحافظة عىل األمن القومي والسالمة

ويجب أن تكون . العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 .متناسبة مع الغرض املرشوع وبدون اللجوء إىل التمييز، بما يف ذلك عىل أساس الرأي السيايس

ويل، فإن عمليات حفظ األمن يف وحتى عندما تكون القيود عىل الحق يف االحتجاج مربرة بموجب القانون الد

ًاملظاهرات، سواء كانت مرخصة أم ال، يجب أن تنفذ وفقا للمعايري الدولية وتحظر هذه املعايري استخدام القوة من . ُ

قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ما لم تكن رضورية عىل نحو صارم وإىل املدى املطلوب لتأدية واجبهم، كما 

 .ألسلحة النارية إال يف الحاالت التي ال يمكن تجنبها من أجل حماية األرواحتحظر استخدام ا

، انتهكت القوات املسلحة 2011آذار، /شباط ومارس/ويف عمليات حفظ األمن والرد عىل املحتجني يف فرباير

حة النارية من جانب وقوات األمن العراقية املعايري الدولية، وبالذات املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسل

ينبغي إجراء تقييم دقيق لتطوير ونرش األسلحة املعطلة : "املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، التي تنص عىل أنه

للحركة وغري املميتة بغرض التقليل إىل أدنى حد ممكن من تعريض األشخاص غري املعنيني للخطر، كما ينبغي 

ص املبادئ األساسية عىل أنه يف الحاالت التي ال مناص فيها من االستخدام  كما تن5".مراقبة هذه األسلحة بعناية

ممارسة ضبط النفس يف استخدام "املرشوع للقوة أو األسلحة النارية، يتعني عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

 الرضر واإلصابة القوة، والترصف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف املرشوع املراد تحقيقه، وتقليل

 عىل أنه ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استخدام 9 وتنص املادة 6".واحرتام وصون حياة اإلنسان
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 2011آذار / مارس18رشطة الشغب تقف لحراسة إحدى املظاهرات يف ساحة التحرير بوسط بغداد، 

 © AP Photo/Khalid Mohammed 

األسلحة النارية ضد األفراد، إال يف حاالت الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين يف مواجهة التهديد الوشيك بالقتل 

 .أو اإلصابة الخطرية

ُت التي نربزها فيما ييل وغريها من األدلة التي قامت منظمة العفو الدولية بجمعها، تظهر أن القوات إن الحاال

املسلحة وقوات األمن العراقية قد انتهكت هذه املعايري يف حاالت عديدة واستخدمت القوة املفرطة، مما أدى إىل 

 من العهد الدويل الخاص 6ص عليها يف املادة كما انتهكت الحق يف الحياة املنصو. وقوع وفيات يف بعض الحاالت

 ، إىل أن 6وقد أشارت لجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، يف تعليقها العام رقم . بالحقوق املدنية والسياسية

يتعني عىل الدول "وأضافت اللجنة تقول إنه ". الطوارئ العامة"الحق يف الحياة غري قابل لالنتقاص حتى يف حاالت 

ً تدابري، ليس ملنع جريمة الحرمان من الحياة واملعاقبة عليها فحسب، وإنما أيضا ملنع عمليات القتل التعسفي اتخاذ

كما أن منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية ". عىل أيدي قوات األمن التابعة لها

 .واملهينة هو حق غري قابل لالنتقاص

تهك هذه الحقوق وغريها من حقوق اإلنسان، فإن القانون الدويل يلزم الحكومات بتحقيق اإلنصاف ُوعندما تن

تحديد الحقائق املتعلقة (الحقيقة : ويشمل هذا اإللزام ثالثة عنارص، هي. الفعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

 ومقاضاة الجناة املشتبه بهم إذا تم جمع التحقيق يف االنتهاكات السابقة،(؛ والعدالة )بانتهاكات حقوق اإلنسان

إعادة : توفري جرب الرضر، بشكل كامل وفعال للضحايا وعائالتهم بأشكاله الخمسة(؛ واإلنصاف )أدلة كافية مقبولة

 ).الحق إىل نصابه، التعويض، التأهيل، الرىض، وضمانات عدم التكرار

ان تمكني جميع العراقيني من ممارسة حقهم يف حرية إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية إىل ضم

التعبري والتجمع بدون خوف من التعرض لألذى أو العقاب، وذلك بإصدار تعليمات إىل القوات املسلحة وقوات 

األمن والحراس األمنيني بعدم استخدام القوة املفرطة ضد املحتجني، وبإجراء تحقيق سليم يف جميع حوادث 
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 .نسان، وتقديم الذين تتبني مسؤوليتهم عن تلك االنتهاكات إىل ساحة العدالةانتهاكات حقوق اإل
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  جنوب العراق ووسطه2.
شباط، / فرباير10ففي . 2011شباط /بدأت االحتجاجات باالتساع يف جنوب العراق ووسطه يف مطلع فرباير

ً احتجاجا عىل إخفاقات النظام ًمثال، قاد املحامون العراقيون مظاهرة ضمت عدة مئات من األشخاص يف بغداد،

 كما حدثت احتجاجات مماثلة يف ذلك اليوم يف كل من البرصة 7.القضائي وإساءة معاملة السجناء وتفيش الفساد

 .واملوصل

 19ويف . شباط/ فرباير25، "يوم الغضب"واستمرت املظاهرات بشكل متقطع منذ ذلك الوقت، وبلغت ذروتها يف 

، حيث احتج أقرباء السجناء "يوم السجناء"َّثال، نظم النشطاء مظاهرات بمناسبة آذار، عىل سبيل امل/مارس

واحتج صحفيون عراقيون عىل القيود . وغريهم عىل أوضاع السجون، بما فيها وضع قيود عىل االتصال باملعتقلني

تلفزة الفضائية يف املفروضة عىل وسائل اإلعالم التي تغطي أنباء املظاهرات، ومنها حظر البث الحي ملحطات ال

 .ُشباط، الذي رفع يف األسبوع التايل/ فرباير25بغداد يوم 

 االستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين
ُ، قتل العديد من األشخاص أو جرحوا يف مصادمات بني املتظاهرين والقوات 2011شباط /منذ أواسط فرباير ُ

ن املتظاهرين عىل أيدي القوات املسلحة وقوات ُالخاضعة لسيطرة السلطات العراقية، وأردي بالرصاص عدد م

ًاألمن أو الحراس األمنيني يف ظروف شكل فيها استخدام الذخرية الحية نوعا من القوة املفرطة َّ. 

شباط / فرباير16يف 

ُقتل صبي مراهق من 

بني الذين سقطوا يف 

مدينة الكوت 

بمحافظة واسط، 

التي تقع عىل بعد 

 كيلومرتا 160نحو 

مال الرشقي إىل الش

من بغداد، وذلك 

خالل احتجاجات 

سلمية قام بها نحو 

 شخص ضد 2000

تردي الخدمات، 

والسيما املاء 

ُوذكر أن . والكهرباء

ًحراسا أمنيني 

عينتهم السلطات 
شباط / فرباير25اشتعال النريان خارج مبنى مجلس املحافظة يف املوصل يف أحد أيام االحتجاجات، 

2011 © Private 
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ورصح مسؤول كبري يف . املحلية أطلقوا الذخرية الحية عىل املتظاهرين الذين حاولوا دخول مبنى مجلس املحافظة

 8".ُستتخذ إجراءات ضد الحراس الخاصني، ولكن بعد هدوء األوضاع"وت للصحفيني بأنه رشطة الك

شباط، أسفرت املصادمات العنيفة التي وقعت أثناء بعض االحتجاجات الجماهريية العديدة التي / فرباير25ويف 

الح الدين وكركوك، عن يف شتى أنحاء البالد، ومنها مدينتا املوصل والبرصة ومحافظتا ص" يوم الغضب"ُنظمت يف 
، معتز موفق وييسُويف املوصل ورد أن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص، أحدهم يدعى . وقوع بعض الوفيات

وقال شهود عيان ملنظمة العفو الدولية  9.ًوقال شقيقه إن قناصا أطلق عليه النار يف رأسه. وهو متزوج وأب لطفل

مم وأطلقوا الرصاص يف الهواء يف محاولة لتفريق املتظاهرين َإن قوات األمن استخدمت قنابل صوتية تسبب الص

ُوقد تدهورت األوضاع يف وقت الظهرية، عندما أطلقت النار عىل اثنني عىل . خارج مبنى مجلس املحافظة يف الصباح

ذخرية  وقال أولئك الشهود إن قوات األمن املحلية والوطنية استخدمت ال10.ُاألقل من املتظاهرين فأرديا قتيلني

 بعد 12.30ووقع املزيد من اإلصابات بعد دخول املتظاهرين مبنى مجلس املحافظة يف حوايل الساعة . الحية

ُونقل عن قائد الفرقة الثانية يف الجيش، املتمركزة يف املوصل، قوله إن الرصاص . الظهر، وأرضموا النار يف جزء منه

ملباني املجاورة، مما يشري إىل أن الحراس األمنيني وأفراد قوات ُأطلق عىل املتظاهرين من داخل املبنى ومن أسطح ا

 11.األمن كانوا مسؤولني عن تلك الخسائر يف األرواح

ُ، وجرح عرشات آخرون من املتظاهرين وأفراد سليم فاروقُيف اليوم نفسه، قتل أحد املتظاهرين يف البرصة، وهو 

أسايس، وذلك بعد اندالع مصادمات عنيفة أمام مبنى مجلس الرشطة من جراء استخدام الحجارة والهراوات بشكل 

وقال شاهد عيان ملنظمة العفو الدولية إن قوات األمن استخدمت قنابل صوتية وأطلقت الذخرية الحية يف . املحافظة

 .وظل الغموض يكتنف ظروف وفاة سليم فاروق. الهواء لتفريق املتظاهرين

 ةالتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعامل
ُاعتقل العديد من األشخاص عىل خلفية االحتجاجات، ومن بينهم أشخاص تعرضوا للتعذيب وإساءة املعاملة يف 

 .الحجز

 13، وهو ناشط شارك يف تنظيم مظاهرة، ملنظمة العفو الدولية إنه يف صبيحة يوم عدي الزيديفقد قال 

وقال إنه . سلحة أمرتهم باالنتقال إىل مكان آخرُشباط، ووجه املحتجون يف ساحة الفردوس ببغداد بقوات م/فرباير

وعندما وصلوا إىل املكان، أمره . وافق عىل الذهاب يف عربة عسكرية إىل منطقة أبو نواس ليستكشف املكان البديل

وبعد مرور بضع دقائق جاء رجال يرتدون مالبس مدنية، وأرغموا عدي الزيدي عىل . َالضابط بالرتجل وتركه هناك

ُوقال إنه نقل بعد ذلك بسيارة إىل مكان مجهول عىل بعد . ُرة أخرى، حيث تعرض للرضب وعصبت عيناهركوب سيا

وقال . ُ دقيقة، حيث احتجز هناك ملدة خمسة أيام، وتعرض مرة أخرى للتعذيب وإساءة املعاملة15حوايل 

 :للمنظمة

وطلبوا مني االعرتاف بأنني . هربائيةَّكانوا يأتون كل يوم ويعتدون عيل بالرضب ويصعقونني بالصدمات الك "

كانون /ُالحزب الذي كان يقوده الرئيس األسبق صدام حسني، الذي أعدم يف ديسمرب[َمرسل من قبل حزب البعث 

َّوعندما نفيت ذلك، انهالوا عيل بالرضب املربح، وصعقوني بالكهرباء]. 2006األول  ُ." 

شباط، شارك يف / فرباير25ولكن ذلك لم يردعه، ففي . ومنيُبعد إطالق رساحه أدخل املستشفى للعالج ملدة ي
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ُوقال إنه اعتقل مرة أخرى عىل أيدي قوات األمن، واحتجز لعدة . يف ساحة التحرير ببغداد" يوم الغضب"مظاهرة  ُ

 .أيام يف مبنى للرشطة يف منطقة البلديات، حيث تعرض للرضب املربح

يوم " الذي أسهم يف تنظيم احتجاجات عبدالجبار شلوب حمادي وقال ناشط آخر ملنظمة العفو الدولية، وهو

ً رشطيا مسلحا أوقفوه يف أحد شوارع بغداد يف 30يف بغداد، إن نحو " الغضب وتعرض . شباط/ فرباير24ً

ُللرضب وعصبت عيناه ونقل إىل مبنى للرشطة يف منطقة البلديات، حيث تعرض للتعذيب، بما يف ذلك تعليقه  ُ

ُوبعد خمسة أيام نقل . ًميه، وتعليقه بالسقف مع تقييد رجليه ويديه معا، وصب املاء البارد عليهبالسقف من معص

 8ُوأطلق رساحه بدون تهمة يف صباح يوم . إىل دائرة املخابرات الواقعة يف منطقة ساحة النرص ببغداد
 .آذار/مارس

، وهو صحفي هادي املهديَّانضم 

 25وكاتب، إىل االحتجاجات يف 

شباط يف ساحة التحرير /يرفربا

وقال ملنظمة العفو الدولية إنه . ببغداد

بعد انتهاء املظاهرة كان يتناول طعام 

الغداء يف مطعم مع ثالثة من زمالئه 

 وهم حسام الرساي وعيل –الصحفيني 

 عندما –عبدالساده وعيل املوسوي  

ً جنديا املطعم 15داهم ما ال يقل عن 

 الثالثة وانهالوا عليه وعىل زمالئه

بالرضب بأعقاب البنادق وأرغموهم 

وقال إنه . عىل ركوب عربات تابعة لهم

اقتيد مع زمالئه إىل مركز اعتقال 

 يف الجيش، وتبني 11تديره الفرقة 

ًوقال إنه تعرض خالل االستجواب للرضب مرارا، . فيما بعد أنه املبنى السابق لوزارة الدفاع، حيث تم استجوابهم

ُوقد أطلق رساحه بدون تهمة يف الساعات األوىل . ئي عىل قدميه مرتني، وتلقى تهديدات باالغتصابوللصعق الكهربا

 .شباط/ فرباير26من يوم 

فعىل سبيل املثال، قال طالب . ًوهناك معتقلون آخرون لدى قوات األمن ال يريدون نرش أسمائهم خوفا من االنتقام

ُالعفو الدولية إنه اعتقل مع آخرين من املحتجني الشباب من قبل القوات ً عاما ملنظمة 18يف املرحلة الثانوية عمره 

وقال إنه وزمالءه تعرضوا للرضب باألسالك عىل . آذار/املسلحة عقب املظاهرة التي خرجت يف بغداد يف مارس

لم وأثناء استجوابه، صفعه الضابط عىل وجهه عدة مرات، وسأله كيف ع. ظهورهم بينما كانت عيونهم معصوبة

وقبل إطالق رساحه بعد قضاء أربعة أيام يف . باملظاهرة واتهمه بأنه عضو يف حزب البعث أو يف الحزب الشيوعي

 .ُالحجز، أرغم هو وزمالؤه املعتقلون عىل كتابة وتوقيع مذكرة تقول إنهم لن يشاركوا يف أية مظاهرات يف املستقبل

 استهداف النشطاء والصحفيين
ُواملشاركون فيها تهديدات عديدة، وتعرضوا العتداءات واعتقلوا عىل أيدي قوات األمن تلقى منظمو املظاهرات 

هادي املهدي، مذيع ألحد الربامج الحوارية يف محطة ديموزي اإلذاعيةـ يف 

 االستوديو التابع له ببغداد

  © Joao Silva/ NYTimes Syndicate/eyevine 
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ُفعىل سبيل املثال، تظهر صور الفيديو التي . بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع، ليس إال

 –د أفراد رشطة مكافحة الشغب  بينهم أح–ًشباط يف كربالء عددا من أفراد قوات األمن / فرباير25ُالتقطت يف 

ًيحيطون برجل ويوسعونه رضبا بالهراوات، ثم يستمر الرضب بالهراوات من قبل أفراد آخرين من قوات األمن 

 12.ًوهو يركض واضعا يديه العاريتني فوق رأسه

د النشطاء فقد قال أح. وتلقى العديد من النشطاء تهديدات أو تعرضوا العتداءات من قبل أشخاص مجهويل الهوية

. شباط/يف البرصة ملنظمة العفو الدولية إنه تلقى تهديدات عرب الهاتف ألنه شارك يف مظاهرة يف أواخر فرباير

وقال إن اثنني من زمالئه . إذا استمر يف املشاركة يف االحتجاجات" سيتعرض لألذى"وحذره الشخص املجهول بأنه 

 .يدات مماثلةيف العمل، ممن انضموا إىل املظاهرات تلقوا تهد

ُشباط، تعرض املحتجون الذين أقاموا خياما يف ساحة التحرير ببغداد لهجوم وأصيبوا / فرباير20يف ظهرية يوم  ً

ُوذكر أن قوات األمن انسحبت من . بجروح عىل أيدي مهاجمني مجهويل الهوية استخدموا السكاكني والعيص

 .املنطقة قبل الهجوم بوقت قصري

 AP Photo/Nabil al-Jurani © 2011 آذار/مارس 4 يف بالبرصة املظاهرات إحدى يف يعتقل الرشيد محمود

ن الصحفيني الذين كانوا يغطون أخبار املظاهرات لالعتداء واإلصابة عىل أيدي القوات املسلحة كما تعرض العديد م

. ُوتمت مصادرة أو تحطيم املعدات والصور التي كانت بحوزة بعضهم، بينما اعتقل بعضهم اآلخر. أو قوات األمن

يف بغداد وصادرت " فيةمرصد الحريات الصح"شباط، داهمت قوات األمن مكتب / فرباير23ويف صباح يوم 

وما فتئت املنظمة تناضل من أجل حرية اإلعالم يف العراق منذ سنوات . معدات خاصة بتقانة املعلومات واألرشيف

 .عدة، بما يف ذلك االحتجاج عىل القيود املفروضة عىل تغطية وسائل اإلعالم للمظاهرات األخرية يف العراق

املعنية " مراسلون بال حدود" منظمة غري حكومية عراقية، ومنظمة َّوقد تمكن مرصد الحريات الصحفية، وهو
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فعىل سبيل املثال، داهمت القوات املسلحة . بحرية الصحافة ومركزها باريس، من توثيق عدة حوادث من هذا القبيل

. هرةالتلفزيونية يف بغداد، ومنعتها من بث املزيد من أخبار املظا" الديار"شباط مكتب محطة / فرباير25يف 

ُويف كربالء، يف اليوم نفسه، أدخل مراسل وكالة رويرتز لألنباء . ُوقبض عىل ما ال يقل عن سبعة من موظفي املحطة

ويف .  املستشفى إلصابته بجروح خطرية يف رأسه نتيجة لرضبه بالهراوات من قبل أفراد قوات األمنمشتاق محمد

. ُعىل أيدي الرشطة، ومنع من تغطية أخبار املظاهرةللرضب " راديو سوا" من أحمد الحيايلاملوصل، تعرض 

فعىل سبيل املثال، قال أحد النشطاء يف بغداد ملنظمة العفو . ووردت أنباء عن وقوع أشكال أخرى من الرتهيب

ًالدولية إن رجاال مسلحني يرتدون مالبس مدنية كانوا متمركزين يف سيارة تقف خارج مبنى صدرت منه نرشة 

 .االحتجاجاتإخبارية تدعم 
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  إقليم كردستان العراق3.
لقي ما ال يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجة الستخدام القوة املفرطة عىل أيدي قوات األمن خالل االحتجاجات 

ُكما اعتقل عدة . ُ، وأصيب عرشات آخرون بجروح2011شباط /التي اجتاحت إقليم كردستان منذ أواسط فرباير

وتلقى عدد من املحتجني . بعضهم للتعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملةأشخاص لفرتات قصرية، وتعرض 

 .ُوالصحفيني املستقلني والنشطاء تهديدات، واتخذت إجراءات قمعية ضد طلبة وأكاديميني

وقد طالب آالف املحتجني بوضع حد للفساد والبطالة وتردي الخدمات الحكومية، ومن أجل اإلصالحات السياسية 

واشتكى املحتجون من السيطرة السياسية واالقتصادية . االجتماعية واحرتام حقوق اإلنسان والحرياتوالعدالة 

التي يمارسها الحزبان الرئيسيان اللذان ما زاال يرتبعان عىل سدة الحكم منذ أن تمتع إقليم كردستان العراق بما 

ويسيطر الحزب . م بقية مناطق العراق يف الوقت الذي كان صدام حسني يحك1991يشبه الحكم الذاتي يف عام 

الديمقراطي الكردستاني، بقيادة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، عىل محافظتي إربيل ودهوك، 

. بينما يسيطر االتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة الرئيس العراقي جالل الطلباني، عىل محافظة السليمانية

بشكل مبارش أو غري مبارش لسيطرة ) البشمركة(والقوات املسلحة ) سياشأ(وتخضع االستخبارات الكردية 

دزكاي "و" باراستن"ولدى كل منهما جهاز مخابرات قوي وغري خاضع للمساءلة إىل حد كبري، وهما . الحزبني

 .عىل التوايل" زنياري

يف السليمانية، " رساي"يدان ُشباط، عندما نظمت املظاهرة األوىل، ظلت االعتصامات مستمرة يف م/ فرباير17ومنذ 

بيد أن محاوالت تنظيم احتجاجات يف إربيل باءت ). أي الحرية" (أزادي"الذي  أطلق عليه املحتجون اسم ميدان 

وعندما حاول منظموها االحتجاج يف امليدان الرئييس . بالفشل بسبب رفض السلطات منح تراخيص بتنظيمها

. ًوعندما حاول أشخاص التظاهر، كان امليدان محتال من الناحية الفعلية. للمدينة، تم تفريقهم باستخدام العنف

شباط، حيث احتله أفراد من األمن يرتدون مالبس مدنية؛ والثانية يف / فرباير25إحداهما يف : وقد حدث ذلك مرتني

الذكرى ًآذار حيث احتله أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين نظموا تجمعا لالحتفال ب/ مارس11

 .العرشين لتحرير إربيل من سيطرة حزب البعث

ًويبدو واضحا أن الحزبني السياسيني الرئيسيني يف إقليم كردستان، وال سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

حاوال حشد أجهزة األمن واملليشيات التابعة لهما بغية تقويض حركة االحتجاج وإضعافها، وأنهما عىل استعداد 

 وسائل متطرفة، ومنها القوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية والتعذيب والتهديدات، يف سبيل تحقيق الستخدام

 .أهدافهما

 االستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين
ًقتل ما ال يقل عن ستة مدنيني عىل أيدي قوات األمن الكردية نتيجة الستخدام القوة املفرطة، ومنها الذخرية الحية،  ُ

َّوتمكن محتجون وصحفيون من التقاط صور فيديو كأدلة عىل . االحتجاجات يف السليمانية وكالربهدف إخماد 

ففي بعض الحاالت، لجأ املحتجون إىل وسائل عنيفة، وخاصة إلقاء . تي استخدمتها قوات األمناألساليب ال

الحجارة، ولكن قوات األمن لم تعط االهتمام الكايف لحماية األرواح، واستخدمت األسلحة النارية يف بعض الحاالت، 

 .ح خطريةيف الوقت الذي لم يكن هناك أي خطر وشيك من وقوع وفيات أو اإلصابة بجرو
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شباط، تظاهر آالف األشخاص يف ميدان رساي يف السليمانية، وكان املنظمون قد حصلوا عىل / فرباير17ففي 

وعقب االعتصام، توجه مئات األشخاص يف مسرية إىل مقر . بتنظيم اعتصام) املحافظة(ترخيص من مجلس املدينة 

رة عىل الحراس، الذين تمركز بعضهم عىل سطح قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأوا بإلقاء الحجا

ُثم أطلقت قوات األمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الرصاص الحي عىل املحتجني، فأصيب . املبنى

 50ُكما جرح ما ال يقل عن . ، وهو فتى يف الخامسة عرشة من العمر، يف رأسه ولقي حتفه عىل الفوررضوان عيل

 .آخرين

شباط، عندما انتهت االحتجاجات يف ميدان رساي يف حوايل الساعة الرابعة مساء، بدأ مئات من / فرباير19يف 

. شباط/ فرباير17املتظاهرين يف السري باتجاه مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لالحتجاج عىل أحداث 

ظهر أرشطة الفيديو بوضوح أفراد قوات ُوت. وأوقفتهم قوات األمن يف ميدان خانقة، عىل بعد مئات األمتار من املقر

ُوقد استخدمت أسلحة نارية كبنادق . األمن، بعضهم يرتدي مالبس مدنية، وهم يطلقون النار عىل املتظاهرين

ً عاما، 16، البالغ من العمر سوركو زاهدوقد أصيب اثنان من املتظاهرين، وهما . الكالشنكوف واملسدسات

ُكما جرح ما . ً عاما، بجروح خطرية، وفارقا الحياة يف اليوم التايل يف املستشفى28، البالغ من العمر وشريزاد طه

 .ً شخصا آخر14ال يقل عن 

ً عاما، خالل مظاهرة يف بلدة حلبجة يف 23، البالغ من العمر رسكار سعيدُشباط، قتل الرشطي / فرباير23يف 

 إقليم كردستان العراق، أن املحتجني هم الذين وأكد مسؤولون، من بينهم وزير الداخلية يف حكومة. ظروف غامضة

ُوقال شهود إن الرشطي قتل برصاصة . ًأطلقوا عليه النار، ولكن املتظاهرين نفوا أن يكون أي منهم يحمل سالحا

 .ُأطلقتها رشطة الشغب يف الهواء

حتجني، ومعظمهم من شباط، وبعد خروج مظاهرة سلمية يف امليدان املركزي يف كالر توجه بعض امل/ فرباير25يف 

ّورد الحراس التابعون للحزب . الشباب، إىل مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدأوا برشق الحجارة عليه

ثم بدأت قوات األمن . ووصلت تعزيزات من البشمركة إىل املكان. بإطالق النار يف الهواء" أسايش"وأفراد جهاز 

 15، البالغ من العمر بالل أحد صالح: ُقتل اثنان من املحتجني، همابإطالق الذخرية الحية عىل املتظاهرين، ف

ُعاما، الذي أطلقت عليه النار وقىض نحبه يف املستشفى يف وقت الحق،  ً عاما، 65، البالغ من العمر ورشيد محمدً

ُ شخصا، أصيب خمس28ُوجرح . ًالذي كان من بني املارة عىل ما يبدو، ولم يكن مشاركا يف االحتجاج ة منهم ً

 .بالحجارة، بينهم اثنان من أفراد األمن

ُوذكر أن رشطة . ً عاما، يف ميدان رساي بالسليمانية25، البالغ من العمر أوميد جاللُشباط، قتل / فرباير26يف 

ثم بدأت . مكافحة الشغب ألقت قنبلة صوتية عىل الحشد، مما أسفر عن جرح ما ال يقل عن ثمانية أشخاص

ُنار يف الهواء لتفريق املتظاهرين، فأصيب أوميد جالل، الذي  كان من بني املارة ولم يشارك يف الرشطة بإطالق ال

 .االحتجاجات، برصاصة طائشة

، قال وزير الداخلية يف 2011آذار / مارس15ُويف اجتماع مع مندوبي منظمة العفو الدولية عقد يف إربيل يف 

ُقوات األمن أصيبوا بجروح خالل املصادمات التي وقعت مع ً فردا من 122حكومة إقليم كردستان العراق إن 
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 .ُاملتظاهرين يف إقليم كردستان العراق، بينهم ثمانية من أفراد الرشطة جرحوا بالرصاص يف حلبجة

 التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة 
ية املعارضة، من قبيل حزب ُقبض عىل عدد من النشطاء املؤيدين للديمقراطية، بينهم أعضاء يف األحزاب السياس

ُواحتجز بعضهم ملدة تزيد عىل أربعة أيام تعرضوا خاللها . ، وخاصة يف السليمانية وإربيل وكالر وحلبجة"غوران"

هي " جريمتهم"وكانت . ُللتعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة بحسب ما زعم قبل إطالق رساحهم بدون تهم

ُشباط، مثال، قبض عىل ما ال / فرباير25ففي . الحزبني الحاكمني" ديكتاتورية"و. الجهر بانتقاد الفساد الرسمي ً

يقل عن سبعة أشخاص، معظمهم أعضاء يف حزب غوران، يف إربيل ألنهم تجمعوا يف امليدان الرئييس قبل موعد بدء 

 .مظاهرة مقررة، قمعتها قوات األمن يف وقت الحق

ً عاما، وهو متزوج وأب لطفلني ويعمل 35، البالغ من العمر  عبداللهرشوان أزاد فقيشباط، كان / فرباير25يف 

ُوقد احتجز ملدة أربعة أيام، . ُمع منظمة غري حكومية، مع صديق له يف متنـزه يقع يف وسط إربيل عندما قبض عليه

دولية يف إربيل وكانت آثار التعذيب ظاهرة عىل وجهه عندما التقاه مندوبو منظمة العفو ال. تعرض خاللها للتعذيب

 :وقال رشوان للمنظمة. آذار/ مارس11يف 

 بعد الظهر، وكنت قد 2.30يف حوايل الساعة "
ُفرغت للتو من مكاملة هاتفية مع صديق، جاء  

ثالثة رجال وطلبوا مني أن أعطيهم هاتفي 
ٍوبعد ثوان، وصل رجال آخرون، ومنهم . الخليوي

ًثم انهالوا عيل لكما . من جاء من الخلف عىل رأيس َّ
ًفسقطت أرضا، . وعىل مختلف أجزاء جسمي ُ

واستمروا يف ركيل لعدة دقائق، ولكنني تمكنت من 
ًوضعوا قيدا واحدا يف معصمي . َّالوقوف عىل قدمي ً

األيمن ووضعوا الثاني يف املعصم األيرس لشخص 
ُولكنني تمكنت من سحب يدي بقوة فانكرس . آخر

مجموعة القيد، وهربت باتجاه القلعة، ولكن 
أخرى من رجال األمن كانوا يرتدون مالبس مدنية 

َّسدوا عيل الطريق، ثم بدأوا بلكمي ورضبي وقد . ُّ
أحاط بي اآلن العديد من أفراد األمن الذين انهالوا 

ًعيل ركال، حتى نزف الدم من أنفي وعيني  َّ
 ."اليرسى، وكان رأيس يؤملني

من وقال يل أحد رجال األ... وضعوني يف سيارة "

اقتادوني إىل مقر . إنني واحد من مثريي املشاكل

ويف املساء بدأوا . وطلبوا مني يف البداية أن أذهب إىل الحمام لغسل وجهي املرضج بالدم. يف إربيل" أسايش غيشتي"

ثم طلب مني . ظل املحقق يسألني عن سبب وجودي يف املتنـزه، ويتهمني بأنني من مثريي املشاكل. باستجوابي

ثم اضطررت لتوقيع . وعندما طلبت االطالع عىل ما هو مكتوب يف الورقة رضبني بشدة.  شهادة مكتوبةتوقيع

ُويف اليوم الثالث نقلت إىل . ً شخصا60ُواحتجزت هناك ملدة ليلتني يف غرفة ضمت نحو . الورقة بدون أن أقرأها ُ

 Private © رشوان أزاد فقي عبد الله إثر إطالق رساحه
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وال يف " أسايش"رض للتعذيب يف سجن مركز للرشطة، حيث قضيت ليلة واحدة قبل إطالق رساحي، ولكنني لم أتع

 ".مركز الرشطة

َّ عاما، وهو من السليمانية ومتزوج وأب ألربعة أطفال، إنضم إىل 37، البالغ من العمر كمران عيل خواراهام ً

شباط، وخطب يف الجمهور، حيث انتقد الفساد ودعا السلطات الكردية / فرباير27املحتجني يف ميدان الرساي يف 

ويف وقت الحق من ذلك اليوم، ذهب أربعة رجال مسلحني يرتدون الزي العسكري، . اع ملطالب الشعبإىل االستم

َّسألهم عم . ُويعتقد أنهم من قوات البشمركة التابعة لالتحاد الوطني الكردستاني، إىل منـزله وطلبوا منه مرافقتهم

عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره .  أية حالإذا كان لديهم مذكرة اعتقال، فأجابوا بالنفي، ولكنهم اقتادوه عىل

. ُوبعد فرتة قصرية أخرى، نقل إىل غرفة. وبعد فرتة قصرية توقفت السيارة، ونقلوه إىل أخرى. ونقلوه يف سيارة

 :وقال ملنظمة العفو الدولية

ًتركوني لوحدي ملدة نصف ساعة تقريبا، ثم دخل رجالن مقنعان وأوسعاني لكما عىل وجهي و" . ًركال عىل جسديًّ

 13..."ًثم رشعا يف إهانتي وشتمي، وهدداني بالقتل، وقاال إنني لن أبرح ذلك املكان حيا

آذار، عندما أطلق رساحه بعد تحذيره من االشرتاك يف / مارس1ُواحتجز كرمان عيل خوارهام يف تلك الغرفة حتى 

ُر اعتقل يف مركز رشطة رساي يف السليمانية، آذا/ مارس29ويف . ولكنه تجاهل التحذير. املظاهرات يف املستقبل

الستجوابه بشأن الخطب التي ألقاها يف املظاهرات التي خرجت يف ميدان " أسايش"ُونقل يف اليوم التايل إىل مقر 

أبلغ محاميه منظمة العفو الدولية بأن من : ملحوظة. [ُواعتقل ملدة خمسة أيام بمعزل عن العالم الخارجي. رساي

 وربما يصدر تحديث بهذا الشأن –نيسان / أبريل4 -ملحاميه بزيارته اليوم" أسايش"ن يسمح جهاز املتوقع أ

 ].ًاليوم أو غدا

، وهو طبيب كردي عراقي يحمل جواز سفر أسرتايل ويقيم يف أسرتاليا، يف زيارة إىل ان عبداللهوبشتيكان الدكتور 

شباط، كان يرتدي / فرباير25ويف . ذيب يف إربيلُشباط، عندما قبض عليه وتعرض للتع/كردستان يف فرباير

ُقميصا قطنيا كتبت عىل صدره عبارة  ً مطالب الشعب "، وعىل ظهره عبارة "ال للفساد، نعم للعدالة االجتماعية"ً

ويف امليدان الرئييس ملدينة إربيل، خلع قميصه الخارجي ليعرض قميصه القطني أمام ". َيجب أال تواجه بالرصاص

ً شخصا من الخلف وانهالوا 15فهاجمه نحو . اقرتب من رجالن وطلبا منه ارتداء قميصه، ولكنه رفضف. الجمهور

ًعليه لكما وركال بينما كان ملقى عىل األرض  :وقال ملنظمة العفو الدولية. ً

. كانت هاك سيارتا رشطة ولكن أفراد الرشطة لم يتدخلوا. وضعوا القميص عىل وجهي وقيدوا يدي خلف ظهري"
أسايش " دقائق توقفت السيارة عند مبنى جهاز 10وبعد . يف سيارة وانطلقوا بها] املهاجمون[ضعني وو

ً، حيث أوسعوني ركال ورضبا، ثم نقلوني إىل غرفة "أسايش غيشتي"كان هناك العديد من أفراد جهاز ". غيشتي ً

تعرضت للركل . ويرضبونني" أسايش"وكل خمس دقائق كان يدخل الغرفة اثنان أو ثالثة من أفراد . صغرية
َّكان الدم ينـزف من أنفي وأذني ويدي وظهري وفخذي وعيني اليمنى. ًواللكم عىل مدى أربع ساعات تقريبا وكل . َّ

كانوا يشتمونني ويشتمون زوجتي وأطفايل ... خمس دقائق كانوا يأخذون اسرتاحة، ثم يأتي غريهم ليحلوا محلهم
 ..."وغوران 

 24ُقبل نقله إىل مركز للرشطة، حيث احتجز ملدة " أسايش غيشتي"ن ثالثة أيام يف مبنى وقىض الدكتور بشتيوا
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ملن أقدم الشكوى؟ ! لم أقدم شكوى: "وقال ملنظمة العفو الدولية إنه لم يقدم شكوى. ساعة قبل إطالق رساحه

 ."هو كل يشء، والحزب الديمقراطي الكردستاني هو كل يشء" أسايش"فجهاز 

  المحتجين والمنتقدينالتهديدات ضد
تلقى العديد من األشخاص تهديدات بسبب دورهم يف املعارضة، وخاصة منظمو االحتجاجات وأعضاء وأنصار 

 .األحزاب السياسية املعارضة والشخصيات الدينية الذين جهروا بمناهضة الفساد أو شاركوا يف االحتجاجات

ً عاما، وهي متزوجة ولديها أطفال، 42البالغة من العمر ، الناشطة السياسية املعارضة فاطمة أحمدفقد تلقت 

شباط اتصلت بناشطات / فرباير25 ففي الساعة الثامنة من صباح يوم 14.تهديدات بسبب أنشطتها املعارضة

ويف ذلك املساء، جاء ثالثة رجال مسلحني يرتدون مالبس . أخريات بهدف االنضمام إىل مظاهرة مقررة يف إربيل

 :وقالت فاطمة ملنظمة العفو الدولية. قرع أحدهم الباب وقال لزوجها إنه يريد التحدث إليها. زلهامدنية إىل منـ

فرددت عليهم بالقول إن ذلك . َّسألتهم عم يريدون مني، فقالوا إنهم يريدون هاتفي الخلوي وبعض املعلومات"
إذا : ًفي الخلوي وبدأ يهددني قائالولكن أحدهم أخذ هات. ليس من حقهم وإنني سأقدم شكوى إىل الرئيس املحيل

لم تتوقفي عن أنشطتك السياسية املعارضة فإننا سنقوم باختطافك واغتصابك وتصوير عملية االغتصاب عىل 
 ."ثم بدأ زوجي بالتشاجر معهم. بهذا األسلوب ستخرسني وستتوسلني إلينا: وقالوا. رشيط فيديو

. حدى صديقاتها، بينما يعيش أطفالها مع والدهم يف شقة أخرىومنذ ذلك الحني، تعيش فاطمة أحمد يف منـزل إ

ًشباط لم تذهب إىل العمل خوفا من / فرباير25ومنذ . وقد رفضت تقديم شكوى إىل املحاكم ألنها ال تثق يف القضاء

 15.التعرض لالختطاف واالغتصاب

 Asuda © ، بساحة سارة، السليمانية2011آذار، يوم املرأة العاملي/ مارس8إحدى املظاهرات يف 
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َّإنضم عثمان إىل . الثة أطفالً عاما، وهو متزوج وأب لث36، رجل من السليمانية عمره عثمان محمد محمود

شباط، وخطب يف الحشود، وحثهم عىل االستمرار يف االحتجاجات /بالسليمانية يف فرباير" رساي"مظاهرة يف ميدان 

ًويف الساعة التاسعة من صباح اليوم التايل وجدت زوجته مغلفا يف فناء املنـزل ويف داخله . حتى تحقيق مطالبهم

يف الحي " أسايش"فذهب عثمان محمد محمود إىل مقر ". رك، ال تعد إىل ميدان رساينحذ: "رصاصة ورسالة تقول

وأبلغهم بالتهديد، فقالوا له إن بإمكانهم تأمني حراس له إذا أراد، ولكنه رفض العرض وعاد إىل االحتجاجات يف 

 .امليدان، ولم يتلق تهديدات بعد ذلك

 الهجمات ضد وسائل اإلعالم والصحفيين
من الصحفيني، وال سيما أولئك الذين يعملون مع صحف وإذاعات ومحطات تلفزة فضائية مستقلة، تلقى عدد 

 كما تعرضت نوافذ إعالمية 16.تهديدات، معظمها عرب الرسائل النصية القصرية، بسبب تغطيتهم ألخبار املظاهرات

 .معارضة لالعتداءات، بما يف ذلك الهجمات بإرضام النار فيها

 (NRT)لإلذاعة والتلفزة " ناليا"ُشباط، أرضمت النار يف محطة / فرباير22وىل من صباح يوم ففي الساعات األ

ً رجال مسلحا يرتدون مالبس مدنية50يف السليمانية عىل أيدي مجموعة مؤلفة من  وكانت املحطة قد بدأت البث . ً

دات يف املكاتب الخالية وسكبوا وقد قام الرجال برش الرصاص عىل املع. قبل ثالثة أيام فقط عندما وقع الهجوم

ُوقد أصيب ما ال يقل عن ستة من املهاجمني الذين صعدوا إىل الطابق العلوي، ونقلوا عىل أثرها . البرتول عىل املكان ُ

 قد تلقى تهديدات بالهاتف، حيث توانا عثمانوقبل بضع ساعات من الحادثة كان مدير املحطة . إىل املستشفى

 كما تلقى مراسل املحطة يف 17".إذا استمريت يف العمل يف هذه املحطة، فإننا سنقتلك: "لقال له املتصل املجهو

ًآذار، مثال، تلقى تحذيرا يقول/ مارس10ففي .  تهديدات مشابهة عىل هاتفه الخليويفرمان محمد فتاحإربيل  ً :

  18".كَإذا عدت إىل منـزلك لوحدك، فإننا سنعاملك بنفس الطريقة التي عاملنا بها محطت"

يف إربيل، إىل امليدان الرئييس يف " راديو نوا"، وهي صحفية تعمل مع نياز عبداللهشباط ذهبت / فرباير25يف 

 بعد الظهر، 1:30وعندما وصلت أىل املكان يف حوايل الساعة . املدينة لتغطية أخبار املظاهرة املزمع تنظيمها هناك

وقالت نياز ملنظمة . رتب منها رجالن يرتديان مالبس مدنيةًوكانت تضع شعارها الصحفي بشكل مرئي تماما، اق

 :العفو الدولية

ًعندما أصبحت عىل الهواء وقلت إن ثمة وجودا أمنيا كثيفا يف امليدان، وإن معظم أفراد األمن يرتدون مالبس " ً ً ُ ُ

ُمدنية، خطف أحدهم هاتفي الخليوي عنوة وأغلقه، وسألني ملاذا كذبت عرب الهاتف أنت تريدين تدمري ’: الثم ق... ً
 ."ثم أعاد يل الهاتف ولكنه هددني باالغتصاب. ‘اإلقليم

وقد نصحها صحفي آخر بمغادرة املكان ألن املكان يعج بأفراد األمن، وأدركت أن امليدان محتل من قبل أنصار 

صورين الذين كانوا كما صادر أفراد األمن آالت التصوير العائدة للعديد من امل. الحزب الديمقراطي الكردستاني

 .يتواجدون يف امليدان يف ذلك اليوم

وقد حطم الرجال أبواب . الواقعة يف وسط كالر" دانغ"آذار هاجم رجال مسلحون محطة إذاعة / مارس6يف 

املحطة وبعض املعدات املوجودة فيها، وصادروا جهاز حاسوب عادي وجهاز حاسوب محمول وغريهما من 

وقال صحفي . س املحطة أن أحد املهاجمني كان يرتدي بزة رسمية، لم يستطع تمييزهاوذكر أحد حرا. التجهيزات
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إن الهجوم عىل املحطة كان يهدف إىل إرسال رسالة تهديد إىل الصحفيني فيما : "يف املحطة ملنظمة العفو الدولية

 .ىل املحاكموإ" أسياش" وقدمت محطة اإلذاعة شكوى إىل جهاز 19".يتعلق بتغطيتهم ألخبار املظاهرات

وأملحت إحدى .  املستقلة، ثالث رسائل تهديدحوالتي، وهو محرر يف جريدة كمال رؤوفآذار تلقى / مارس8ويف 

وأبلغ كمال رؤوف الرشطة ومكتب رئيس الوزراء بأمر . الرسائل إىل أن مكتب الجريدة يمكن أن يتعرض لهجوم

نه تلقى بعد الزيارة مبارشة مكاملة مجهولة املصدر قال له ويف وقت الحق، قامت الرشطة بزيارته، ولك. ذلك التهديد

 .فيها املتصل إنه علم بأمر اتصاله بالرشطة

ً عاما، وهو متزوج وأب 29 يبلغ من العمر حوايل حجار أنور جوهر

، وهي قناة تلفزيونية فضائية KNNًلطفلني ويعمل مراسال ملحطة 

آذار قدم حجار / مارس9ويف مساء . تابعة لحزب غوران يف إربيل

ًعىل شاشة القناة تقريرا قصريا حول وفد منظمة العفو الدولية الذي  ً

وكان قبل يومني من بث التقرير . كان يزور كردستان وأهداف الزيارة

قد أجرى مقابلة مع املندوبني حول الزيارة وعن أوضاع حقوق 

 عىل وبعد بضع دقائق من بث املقابلة، تلقى شقيقه. اإلنسان يف البالد

وقالت إحدى . هاتفه الخلوي ثالث رسائل تهديد موجهة إىل حجار

ًأنا أعرفك جيدا، وعليك أن تنصح شقيقك حجار بوقف : "الرسائل

جميع أنشطته الفوضوية يف إربيل، وإال فإن العواقب ستكون 

آذار قدم حجار أنور جوهر شكوى إىل / مارس10ويف ". وخيمة

 . إربيليف" إسكان"الرشطة املحلية يف حي 

 

 

 التهديدات ضد الطلبة واألكاديميين
، وتلقى العديد 2011شباط / فرباير24ُلقد أغلقت جميع الجامعات وكليات ومعاهد التعليم العايل يف إربيل منذ 

 .من األكاديميني تهديدات مختلفة

 23 وعشية .ُوذكر أن الطلبة كانوا يخططون لتنظيم مظاهرات واعتصامات لدعم املحتجني يف السليمانية

شباط، ذهب أعضاء يف اتحاد طلبة كردستان التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، إىل الطلبة الذين /فرباير

. يسكنون يف الحرم الجامعي، وقالوا لهم إنه يتعني عليهم مغادرة الجامعة والذهاب إىل بيوتهم يف اليوم التايل

ُ إىل منازلهم خارج إربيل، وأبلغوا بأنهم إذا لم يغادروا، واستأجر اتحاد طلبة كردستان حافالت لنقل الطلبة

ُستقطع املاء والكهرباء عن السكن الجامعي، وسيحتجزون يف غرفهم يف اليوم التايل غادر الطلبة الجامعة، وقرر . ُ

ويف صباح اليوم التايل اتصل بعض املحارضين . نيسان/ أبريل1رؤساء الجامعات إغالق كافة الجامعات حتى 

 .وزارة التعليم العايل لالستفسار عن سبب إغالقها، فقيل لهم إن الوزارة ليست عىل علم بذلك القرارب

 وهو محارض يف جامعة صالح الدين يف إربيل، ملنظمة العفو الدولية إنه تلقى تهديدات، منها 20،سمري رجبقال 

نحن شباب من . سأقطع لسانك: "تصلشباط، وفيها قال له امل/ فرباير23مكاملة هاتفية من مجهول، يف مساء 

ُالصحفي حجار أنور جوهر يظهر إحدى 

 رسائل التهديد

 © Amnesty International 
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وبعد بضع دقائق وردت مكاملة أخرى من متصل مجهول الهوية ..." الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن إربيل

". ولن أقبل وجودك يف الكلية. ُأنا طالب يف صفك، وإذا نظمت مظاهرة هنا يف إربيل فإنني سأقتلك: "قال فيها

شباط إن مطالب الناس / فرباير24هو أنه قال لطالبه أثناء محارضة له يف ويعتقد سمري رجب أن سبب تهديده 

ويف ذلك املساء استدعاه عميد الكلية وسأله عن سبب إشارته إىل . يف إربيل هي نفسها مطالب الناس يف السليمانية

كوى بشأن وقال سمري رجب ملنظمة العفو الدولية إنه لم يقدم ش. االحتجاجات يف السليمانية يف محارضته

 .التهديدات التي تلقاها ألن مراكز الرشطة خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني

آذار، / مارس10ً عاما، تهديدات يف 37، وهو محارض يف جامعة السليمانية عمره أيوب أنور حمدكما تلقى 

يف السياسة، ال تدمر إربيل، فقد أعرف أنك محارض يف الجامعة، ويجب أال تتدخل : "عندما اتصل به أحدهم وقال له

 21..."نحن مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني. كنت أتعقبك، وأعرف ماذا ترتدي
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  توصيـات4.
 :تدعو منظمة العفو الدولية السلطات يف العراق، بما فيها حكومة كردستان العراق، إىل

جني من القوة املفرطة عىل أيدي الرشطة أو العنف عىل ضمان واحرتام الحق يف االحتجاج السلمي، وحماية املحت

 .أيدي آخرين

ضمان أن يترصف أفراد قوات األمن وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ويف جميع األوقات، بما يتماىش 

 يجوز استخدام مع مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وذلك بإصدار تعليمات واضحة بأنه ال

القوة إال يف حالة الرضورة القصوى، وإىل املدى الذي تقتضيه تأدية واجباتهم، وأنه ال يجوز استخدام القوة املميتة 

 .إال إذا كان ال مناص من استخدامها من أجل حماية أرواحهم أو أرواح اآلخرين

 املحتجني واالعتداءات والتهديدات املوجهة إجراء تحقيقات كاملة ووافية وشفافة يف عمليات القتل والهجمات ضد

 .للصحفيني وغريهم، وإعالن نتائج التحقيق عىل املأل، وتقديم املحتجني إىل ساحة العدالة

 .ًشجب التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة علنا، وضمان وقف هذه االنتهاكات

 .ناسبة مع خطورة االنتهاك وظروف الحالةتوفري التعويض املايل وغريه من أشكال اإلنصاف املالئمة واملت
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  .ًتلك الحوادث خوفا من وصمة العار االجتماعية
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25 

ُاستهدف صحفيون مستقلون بهذه الطريقة وبغريها من قبل قوات األمن الكردية عىل مدى سنوات، وقتل اثنان م  16 نهم يف ُ

  .ظروف مريبة
  .2011آذار / مارس11مقابلة مع منظمة العفو الدولية، إربيل،   17
  .2011آذار / مارس11مقابلة مع منظمة العفو الدولية، إربيل،   18
  .2011آذار / مارس8مقابلة مع منظمة العفو الدولية، السليمانية،   19
  .تم حجب االسم الحقيقي  20
  .2011آذار / مارس14ولية، إربيل، مقابلة مع منظمة العفو الد  21
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