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منظمة العفو تحث السلطات العراقية على السماح بالمظاهرات السلمية
دعت منظمة العفو الدولية احلكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق إىل السماح باملظاهرات السلمية وكبح
مجاح قواهتا األمنية قبيل املظاهرات اليت تقرر خروجها غداً ،اجلمعة ،يف كافة أحناء البالد ،واليت دعت إليها مجاعات
تطالب بوضع حد للفساد ،وحتسني اخلدمات احلكومية.
ووجهت املنظمة دعوهتا هذه بعد ورود تقارير أفادت بقيام القوى األمنية العراقية والكردية باستخدام القوة املفرطة ضد
مظاهرات انطلقت يف أحناء عدة من العراق ،مبا يف ذلك إقليم كردستان ،بوحي من األحداث اجلارية يف تونس ومصر،
ما أدى إىل مقتل ما ال يقل عن ستة أشخاص .ويف بغداد ،اعتقل أحد الناشطني على خلفية قيامه بتنظيم مسرية
سلمية ضد الفساد يف  14فرباير/شباط ،واحتجز يف مكان جمهول خلمسة أيام .ويقول عدي الزيدي إنه تعرض هناك
للتعذيب بالصدمات الكهربائية.
إن منظمة العفو الدولية حتث السلطات العراقية والكردية على ضمان عدم االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين ،ويف
ضوء التقارير األخرية عما يتعرض له املعتقلون من انتهاكات ،تدعو املنظمة إىل اختاذ خطوات ملموسة للقضاء على
منط التعذيب الذي ظل يتفشى يف العراق لفرتة طويلة.
وقد اتسع نطاق االحتجاجات يف كافة أحناء العراق ،منذ املظاهرة األوىل اليت خرجت يف بغداد يوم  14فرباير /شباط،
ويطالب املشاركون فيها بالقضاء على الفساد وحتسني مستوى اخلدمات احلكومية ،وال سيما توفري خدمات املاء
والكهرباء وغريها من اخلدمات األساسية.
كما وردت أنباء عن مقتل ثالثة أشخاص يف  16فرباير/شباط ،بينما جرح العشرات ،عندما فتحت قوات األمن النار
على حمتجني يف مدينة الكوت ،يف حمافظة واسط .حيث خرج احملتجون إىل الشوارع للمطالبة بالقضاء على الفساد
وحتسني اخلدمات.
ويف  23فرباير/شباط ،أغارت قوات األمن على مكاتب "مرصد احلريات الصحفية" ،وهو منظمة غري حكومية مقرها
بغداد ،بعدما دعت إىل التظاهر غداً دعماً "حلرية التعبري وحرية وسائل اإلعالم".
ويف إقليم كردستان ،يف مشال العراق ،الذي يضم ثالث حمافظات مستقلة حيكمها ائتالف من احلزبني الكرديني
الرئيسني يف العراق ،قتل ثالثة أشخاص بينهم صيب يبلغ من العمر  15سنة ،يف السليمانية ،على أيدي ميليشيات

مسلحة تابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين .وكان املتظاهرون يطالبون أيضاً بوضع حد للفساد ،الذي يقال إنه
يتفشى على نطاق واسع يف كردستان العراق.
وقد تعرضت وسائل اإلعالم للهجمات كذلك – حيث أحرق املقر الرئيسي حملطة تلفزيونية وإذاعية حديثة التأسيس
بالكامل -بينما انطلق املزيد من املظاهرات يف السليمانية يف  23فرباير/شباط .ورغم احلضور الكثيف لقوات األمن،
إال أن هذه املظاهرات حافظت على طابعها السلمي بعد وقوف أعضاء يف منظمات غري حكومية حملية تعرف بصورة
مجاعية باسم "اجلماعة البيضاء" فيما بني احملتجني واجليش ،وتقدميهم الزهور للجنود.
انتهى/
وثيقة للتداول العام
األمانة الدولية ،منظمة العفو الدولية
1 Easton St., London WC1X ODWK, UK
www.amnesty.org
*****************************

