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 : المقدمة

 

فً الوقت الذي تصِدُر الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تقرٌرهاا 

تسعى  ( فإنها ال 0227السنوي الخاص عن حالة حقوق االنسان فً العراق للعام الماضً )عام 

قطعاً إلحراج الحكومة العراقٌة أو التشهٌر بالمإسسات الرسمٌة المعنٌة، بقدر ماا تساعى لتؤشاٌر 

باٌن الماواطن العراقاً، وازجهازة الحكومٌاة، وكاذل  رصاد  اإلنساانٌةمواضع الخلل فً العالقة 

ة التجاااوزات اإلنسااانٌة التااً ٌتعاارم لهااا المواطنااون العراقٌااون، منطلقااة ماان و ٌفتهااا الوطنٌاا

وازسس وازهداف التً تشكلت زجلها هذه الجمعٌة وٌقٌناً فإن جمعٌتنا  المبادئواإلنسانٌة، ومن 

غٌار مباشار فاً  وهً تقوم بهذا التؤشٌر، وهذا الرصد المسإول، فؤنهاا تسااهم بشاكل مباشار، أو

عدٌادة  الدٌمقراطً فً العاراق والمتملال بجواناب االتجاهدعم العملٌة السٌاسٌة الوطنٌة، وتعمٌق 

، وسالطة البرلماان، وحرٌاة الصاحافة واإلعاالم، وتعادد االنتخابًومهمة، لعل أبرزها المشروع 

وساائل الارأي العاام، وتاداول السالطة سالمٌاً، وغٌرهاا مان الممارساات الدٌمقراطٌاة التاً وفرهااا 

ٌدخل  بعد سقوط سلطة القمع والدكتاتورٌة. والٌوم، إذ 0223فً التاسع من نٌسان التغٌٌر الكبٌر

العراقٌون عاماً جدٌداً، فهم ٌتطلعون حتماً الى حزمة كبٌرة من ازماانً، وامماال المضاٌئة التاً 

ٌتمنون تحقٌقها، بدءاً من الوضع ازمنً، ومروراً بخدمات الماء والكهرباء والن افة، والصاحة، 

اً، ٌكبر وٌتساع كال بمعالجة الفساد اإلداري، الفساد الذي أصبح ورماً سرطانٌاً مخٌف انتهاءولٌس 

لااذل ، فااإن جمعٌتنااا تسااتهل تقرٌرهااا الساانوي هااذا، بمناشاادة الحكومااة الوطنٌااة، ودعوتهااا ، ٌااوم

بمعاناة المواطنٌن العراقٌٌن، سواء أكانت هذه المعانااة أمنٌاة، أم معٌشاٌة، أم  االستلنائًلالهتمام 

مة المقدمة للمواطنٌن وهً إنسانٌة، وكذل  تحقٌق المساواة والحرٌة، ورفع مستوى الخدمات العا

ٌساااتطٌع أحاااد إنكارهاااا علاااى الحكوماااة، كماااا نطالاااب حكومتناااا باإلساااراع فاااً إنهااااء  كلٌااارة ال

ومعالجة البطالة، وتوفٌر لقمة العٌش الشرٌفة للماواطنٌن،  التجاوزات، ورفع الم الم عن الناس،

 واالقتتاالالطاائفً  ولعل من أهم القضاٌا التً تإشرها جمعٌتناا فاً تقرٌرهاا هاذا، قضاٌة العناف

 الداخلً، لذل  فإننا نقف بإخالص مع الحكومة، وهً تبذل جهدها العسكري، والسٌاساً للقضااء

الااذي ٌماازق نسااٌت المجتمااع، وٌوسااع ماان شااقة االنقسااامات،  واالقتتااالعلااى كاال اشااكال العنااف 

  .فٌه والمتناحرات

 

 العام: هذالالتً شخصتها جمعٌتنا فً تقرٌرها السنوي  القضاٌاالملفات وأهم  فٌما ٌلًو

 

  :ضحاٌا التشرد، والجوع، واالغتصابملف  -أوالً : 
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على الرغم من عدم توفر إحصائٌات رسمٌة دقٌقة عن عدد ) أطفال الشوارع ( فاً العاراق، إال 

د، وساتة مالٌاٌن طفال ٌتاٌم،  622أن بعم التقدٌرات تشٌر إلى وجاود ملٌاون و ألاف طفال مشار 

ق. وبسابب الفقار والعناف أٌضااً، فقاد هربات أعاداد كبٌارة مان  922.222وكذل   ألف طفل معو 

لشوارع، لتصبح مشروعاً جاهزاً للقتل، واإلجرام، ولقمة سائغة للتسول، والضاٌاع االطفال الى ا

، وماان المإكااد أن الحكومااة العراقٌااة لٌساات غافلااة عاان وجااود هااذه المشااكلة وتنامٌهااا، وال عاان 

الجاارائم الشاانٌعة التااً ٌتعاارم لهااا هااإالء الفتٌااة، إذ أ هاارت االحصااائٌات أن نصااف ) فتٌااات 

بالمائااة مانهن تقرٌباااً  45مارسان الجانس طوعاااً، أو إكراهااً، وأن نسابة الشاوارع ( فاً العااراق ٌ

، هاو أول ) ازشاٌاء ( التاً االغتصاابلاو قلناا باؤن  بجدٌاد، ناؤتًٌتعرضن لالغتصاب !! وقد ال 

الوحٌااد فااً هااذا العااالم المااوحش.  مؤواهاااتتلقاهااا الفتاااة حااٌن ٌكااون الشااارع مسااكنها، والرصااٌف 

% مان االطفاال فاً العاراق ٌعاانون الٌاوم  08مان  فإن لمة أكلروبسبب الجوع والمرم أٌضاً 

من أمرام سوء التغذٌة حتى بات بعم ازطفال العراقٌٌن ملل هٌاكل ع مٌاة تنتقال، وتزحاف 

الحنان( ببغداد بتارٌخ  جلٌاً فً مإسسة )دار بصعوبة حتى فً مإسسات رعاٌة ازٌتام، كما  هر

، واإلهماال، وإذا كاان حاال وازمارامالمجاعة  لار، حٌث بدت علٌهم آ0227 \حزٌران  \ 18

ازطفال فً مبناى حكاومً رسامً مخصاص لرعاٌاة ازطفاال االٌتاام، وذوي الحاجاات الخاصاة 

هكذا ، فكٌف سٌكون حال ازطفال البعٌدٌن عان حماٌاة الدولاة، ورعاٌتهاا. !!. لقاد كاان ازطفاال 

لاى لهاا، بال إن بعضاهم لام ٌساتطع حتاى طفاالً ( فاً حالاة ٌر 04المتبقون فً المبنى ) وعددهم 

، واإلهمااالالحركااة، أو التاانفس، وذلاا  بساابب حالااة الهاازال التااً سااببتها المجاعااة،  الوقااوف، أو

ة زكلار مان شاهر دون وازع ضامٌر، أو  ناهٌ  عن إن بعضهم وجد مربوطاً على أرجال ازسار 

 .رادع إنسانً

 

  :الفساد االداريملف  -ثانٌاً 

 

شاى ) جماع رشاوة ( فاً العاراق منتشارة بشاكل ماذهل فاً مفاصال  الناانٌختلف  ال علاى أن الر 

الدولة، ومإسساتها الحكومٌة، حتى بات العراق الٌوم ٌحتال المرتباة اللاللاة فاً العاالم مان اصال 

 دولة، بعد الصومال، ومٌنمار فً قضاٌا الفساد المالً واإلداري.  182

واإلداري باؤن بعام أساباب هاذا الفسااد،  االقتصاديمن المتخصصٌن فً الشؤن  إذ ٌعتقد الكلٌر

ٌعود لتراجع اشكال الدعم الحكومً لطبقة المو فٌن، والعاملٌن فً المإسسات الحكومٌة، فضالً 

 التاً ال عن غاالء ازساعار باإلضافةعن ضعف الرعاٌة االجتماعٌة، والصحٌة لهم  ولعوائلهم، 

بابعم الماو فٌن الحكاومٌٌن، للجاوء الاى طارق  تتناسب قطعاً مع محدودٌة الرواتب، مماا ٌادفع

غٌاار شاارعٌة للحصااول علااى مااوارد إضااافٌة، فكااان االخااتالس، والرشااوة، وساارقة المااال العااام، 

 ، فلماة الكلٌارواالخاتالسٌفهم بؤن هذه ازسباب هً التً تدفع وحدها للرشاوة،  وٌجب هنا أن ال

ال، قاد ساقطت فاً وحال الفسااد الماالً ٌعوزهاا الما من المستوٌات المتقدمة فً الدولة، والتاً ال

واإلداري، لذل  فإن تصحٌح ازوضاع المعٌشٌة، والمالٌة للمو فٌن الصغار أوالً، هو واحد مان 

 العوامل المسااعدة علاى معالجاة الفسااد، إضاافة الاى عادد مان المعالجاات ازخارى، ملال تحرٌار

ل القضااء العراقاً قضااءاً حاراً القضاء من التبعٌة زٌاة جهاة، سٌاساٌة كانات، أم دٌنٌاة، كاً ٌ ا

مستقالً، كما ٌجب مالحقة المرتشٌن والمفسادٌن فاً الجهااز اإلداري والحكاومً مالحقاة حقٌقٌاة 

صارمة، ومقاضاتهم قضائٌاً مهما كانت مراتبهم، ومواقعهم، وإعادة االموال المنهوبة والمختلسة 
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ن الااى خااارج العااراق، بواسااطة الااى خزٌنااة الدولااة، علااى أن تااتم مالحقااة المطلااوبٌن ماان الفااارٌ

الشرطة الدولٌة ) اإلنتربول ( .. كماا ٌمكان معالجاة الفسااد، والساٌطرة علاى مصاادره الرئٌساٌة 

بهذه القوانٌن بدقة.  االلتزامعبر أصدار قرارات تشرٌعٌة، وقضائٌة، وسٌاسٌة جادة، على أن ٌتم 

ى مستوى متدٍن، حتى إحتل العاراق فً المجتمع، والدولة العراقٌة ال واالنهٌارلقد وصل التردي 

 !! القانون المرتبة ازولى دولٌاً  وانتها فً مجال الفوضى، 

عراقاً  ومن ازمللة على ذلا ، أن كال شاخص فاً العاراق ٌساتطٌع الحصاول علاى جاواز سافر

 رسمً، دون الحاجة الى تقدٌم ازوراق والولائق المطلوبة الرسمٌة الصحٌحة، أو دون الحضور

دوالراً. وممكان الادخول  622الاى  422الجوازات بمجرد أن ٌدفع مبلغاً ٌتراوح باٌن الى دائرة 

دوالر، كماا إن التزوٌار أصابح الٌاوم ساهالً جاداً، بحٌاث  522الى سل  الشرطة مقبل دفاع مبلا  

ٌمكن الحصول على أٌة ولٌقة عراقٌة بسهولة. ومن ازمللاة ازخارى التاً ٌمكان القٌااس علٌهاا، 

 ( دٌناار 16.522بمبلا  )  -رسامٌاً  -لتار 122لذي ٌباع فٌه برمٌل النفط ذات موضوع النفط، ا

( دٌناار!!، وهناا  ادوٌاة السارطان  122.222عراقً، بٌنماا ٌبااع فاً الساوق الساوداء بمبلا  ) 

دوالر، وفً هذا المجال اٌضاً ٌتهم البعم  82توفرها وزارة الصحة تباع فً الصٌدلٌات بسعر 

الشادٌد ، وعادم االساراع فاً تنفٌاذ شاكاوي الماواطنٌن، ال ساٌما  باالبطًء أجهزة وزارة الداخلٌة

متابعة شكاوى االرهاب والفساد، فضالً عن عدم تعاون هذه ازجهزة مع مكاتاب حقاوق االنساان 

التً توجه ٌومٌاً  واالتهاماتفً المحاف ات. ومن الجدٌر بالذكر، أن هنا  الكلٌر من الشكاوى، 

ر زداء مجالس البلدٌة،  دائماً بحجة سوء ازوضاع ازمنٌة !! ولعل من أغرب ال واهر والتً تبر 

فً الهواء عند مرور موكب الوزٌر، أو السافٌر، أو  الحالٌة فً العراق، هً  اهرة اطالق النار

 المواصااالت، وٌسااتفز شااٌخ العشااٌرة، أو أٌااة شخصااٌة وجٌهااة، بحٌااث تقطااع الطاارق، وتسااتنفر

ٌصاب المواطنون بحالاة مان الهلاع والخاوف والرعاب جاراء هاذا المارة، وتصطخب ازرصفة ف

هناا  دمنا نتحدث عن ال واهر غٌر الطبٌعٌة فً المجتمع العراقاً ، فإنناا ناذكر وما، العمل الشاذ

الدولااة الرساامٌة، والتااً تمتااد   اااهرة شاابكات التزوٌاار، تلاا  الشاابكات المتنفااذة فااً أغلااب دوائاار

لدولاة، مماا ٌجعال محاسابة هاذه الشابكات، والمتاورطٌن معهاا عالقاتها الى كبار المسإولٌن فً ا

أمااراً صااعباً للغاٌااة، إذ مااا أن ٌااتم الكشااف عاان عاادد ماان حاااالت التزوٌاار، أو بعاام المخالفااات 

 القانونٌااة التااً تحصاال فااً وزارات، ودوائاار الدولااة، ومااا أن توضااع الٌااد علٌهااا، وٌكشااف أماار

جراء قد تتخذه اللجان الرقابٌاة المختصاة بحاق المتورطٌن فٌها، حتى تجد أن لمة من ٌوقف أي أ

 مباشراً، او غٌر  مباشر، وٌقٌناً بؤن قرار منع إصدار اإلٌقافهإالء المتورطٌن، سواء كان هذا 

العقوبات ضد هإالء المخالفٌن، ٌؤتً زسباب تتعلق بدرجة قربهم من هذا الوزٌر، أو ذا  المدٌر 

ات والادوائر الحكومٌاة وكاذل  ماو فً الرقاباة المالٌاة العام . لذل  نجد أن أغلب مفتشً الاوزار

ٌتعرضون دائماً للتهدٌد بالقتل والطرد من الو ٌفة ناهٌا  عان الضاغوط ازخارى كالرشاوة، فاً 

حااال عاادم ) تعاونهااا ( مااع بعاام الجهااات المتنفااذة، السااٌما عنااد كشااف االختالسااات والساارقات 

. تاٌلٌشاٌذا الحزب او ذا  او المعتماد علاى المالكبٌرة فً اموال الدولة بخاصة تل  المرتبطة به

، هو ما ٌتعلق بقضاٌا التعٌٌن، او التقاعد اإلداريولعل من ازمور ازكلر سوءاً فً سجل الفساد 

فً الدولة، وهنا  العدٌد من المخالفات فً هذا المجال، التاً ال ٌتساع المجاال لاذكرها، فمنتسابو 

مان عرقلاة معاامالتهم، بٌنماا ٌشااهدون أن معاامالت ) غٌارهم ( تنجاز  باساتمرارالدولة ٌشكون 

على التقاعد، على الرغم من ان الطرفٌن هما منتسبان لانفس  اإلحالةبسرعة، وخاصة فً مجال 

الدائرة، ولدٌهما نفس القضٌة، وحتى نفاس التفاصاٌل، ولكانهم ٌكتشافون أن لغٌارهم  عالقاة بهاذا 
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عال معاملاة تقاعاده تمشاً بسارعة بٌنماا ت ال معاملاة  المو اف الحزب، أو بذل  الارأس مماا ٌج

المسكٌن تراوح فً مكانها، بل وبعضها تضٌع فاً خزاناات ورفاوف النساٌان. أماا عان أوضااع 

ث باال حارج، إذ البالوساطاتالتعٌٌن   ٌاتم تعٌاٌن النااس البساطاء فاً الادوائر ، او الرشاوي فحادث

وأصحاب الشهادات خصوصاً، اال  من كان منتمٌااً الاى الحكومٌة العراقٌة عموماً، والمتخرجٌن، 

أحد ازحزاب المتنفذة، ون ن بؤن هذا ازمر بات ٌعرفه القاصً والدانً، فالعمل أماا أن ٌكاون ) 

بالواسطة ( ومدعوماً من حزب ماا، او أن ٌكاون بالرشاوة، وهناا  مبلا  محادد لابعم الجهاات، 

دوالراً واالخرى اكلر، وهكاذا تختلاف  0222 دوالراً، وبعم الجهات تطلب 1222كؤن ٌكون 

) التسعٌرة ( بٌن جهة وأخرى، فكل و ٌفة لها حقها ) ورشوتها ( ! ومما ٌزٌدنا ألماً وحزناً، أن 

بعم الجهات المرتشٌة، كانت مضطهدة، ومقموعة هً ازخرى أباان حكام الن اام الساابق، وال 

أن تساتغل عراقٌااً م لومااً جااء ٌبحاث  -نعرف كٌف تسمح هذه الجهة لنفساها وهاً المضاطهدة 

عن لقمة عٌش شرٌفة فً هذا الن ام الجدٌد. لذا فؤن وجود هذه النسبة الكبٌرة من البطالة، والتً 

  . % أمر طبٌعً جداً 82تصل فً بعم المدن الى نسبة 

فاً  ال هااذا الفسااد، وهاذه الرشااى، فضاالً عان غٌاااب التخطاٌط، وعادم وجااود البارامت التعٌنٌااة 

فاً مجاال الفسااد اإلداري فاان سارقة ازدوٌاة، وازجهازة  -تصة !! ، وأخٌاراً، ولاٌس آخاراً المخ

الطبٌة المتطورة، واللمٌنة من المستشفٌات، والمراكز الصحٌة من قبل ضاعاف النفاوس، أضاافة 

 الااى قاادم بعاام ازجهاازة، وعطاال بعضااها امخاار، جعاال موضااوع الخاادمات الصااحٌة سااٌئة، وال

وهام  -بً فً العالم، حتى بتنا الٌوم نرى بعم المرضاى العاراقٌٌن ٌاذهبون تتناسب والتقدم الط

علااى الاارغم ماان أن بعاام هااذه  -للعااالج فااً الاادول المجاااورة  -مصااابون بااؤمرام بسااٌطة 

ازماارام ٌمكاان معالجتهااا فااً العااراق .وماان الجاادٌر بالااذكر أن بعاام المرضااى العااراقٌٌن ال 

ٌسااتطٌع العااالج حتااى فااً  ب، باال أن بعضااهم الٌسااتطٌع الساافر للاادول المجاااورة للعااالج فحساا

 .حاالت الرشوة، أو لعدم توفر ازدوٌة واستشراءالعراق، بسبب ضعف حالتهم المادٌة، 

 

 :الخدماتملف  - ثالثاً 

 

قط، على أن العراقٌٌن اكلر شعوب ازرم معاناة فً مجاال الخادمات، بخاصاة  النانال ٌختلف 

الطوٌل، وسٌاسة الن اام الادكتاتوري الساابق، فضاالً عان  وأنهم ذاقوا بسبب الحروب، والحصار

ازوضاع ازمنٌة القاساٌة التاً مار بهاا العاراق خاالل السانوات ازخٌارة والتاً تعرضات بساببها 

والتفجٌر، ذاقوا ازمرٌن، بدءاً من غٌاب النفط والغاز  من مراكز ومواقع الخدمات للتدمٌر الكلٌر

الكهرباء، وعدم تاوفر  انقطاععن  فضالً  –إن توفرت  -هذه المنتوجات أسعار وارتفاعوالبنزٌن 

  .الدواء بعدم توفر وانتهاءالخدمات البلدٌة،  وانعدامالماء الصالح للشرب، 

وهنا  إحصائٌات تشٌر لحالة الفقر، التً راحت تضرب فاً صامٌم المجتماع العراقاً، دون أن 

الساٌما وأن الماوارد النفطٌاة فاً العاراق كبٌارة، تتمكن الدولاة مان معالجاة هاذه امفاة الخطٌارة، 

  من اإلشكاالت المعٌشٌة. تستطٌع سد الكلٌر

% من العراقٌٌن ال ٌملكون لمن ما ٌكفٌهم للطعام، فٌما ال ٌحصل أكلر من  15من  وهنا  أكلر

% من الشعب العراقً على مٌاه شرب ن ٌفة وصالحة... أما الشوارع والطرق فً العراق، 75

ٌصدق أنه ٌمشً فً أحد بلدان النفط الغنٌة،  ئة جداً، ومن ٌرى هذا الشوارع والطرق الفهً سٌ

ق أٌضاااً أن هااذه الطاارق والشااوارع غٌاار وال المبلطااة، والقدٌمااة، والمتخلفااة هااً فااً زماان  ٌصاادث
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القااارن الحاااادي والعشااارٌن، بخاصاااة الجساااور، والسااااحات والمجااااري وازن ماااة المرورٌاااة، 

شوارع العراق، وحتاى هاذه اللح اة تفتقاد لمجااري المٌااه فماا أن ٌهطال والطرٌف فً االمر أن 

المطر فاً المحاف اات العراقٌاة، بال وحتاى فاً منااطق بغاداد حتاى تغارق الشاوارع، والبٌاوت، 

فٌحاصر بعم المواطنٌن فً بٌوتهم، كما ان مٌاه ازمطاار تبقاى فاً الشاوارع والسااحات حتاى 

س والجامعات، حدٌث طوٌال، ملاًء بازساى، والحازن، تتبخر، وتجف من ذاتها. وحدٌث المدار

فمن ازمن المفقود فً بعم الجامعات، الى غٌاب الحراسة ازمنٌاة الدقٌقاة فاً بعام المادارس 

المساتلزمات  المناهت الدراسٌة، وعدم توفر ، والمتوسطة، واللانوٌة، ومن صعوبة توفراالبتدائٌة

ي )الارحالت( والسابورات، والادفاتر، والكراساات الضرورٌة للطالب، ملل المقاعد المدرساٌة، أ

الحوانٌات، والناوادي، ومساتلزمات الرٌاضاة، والخطاباة  والمختبرات والمراسم، الاى عادم تاوفر

 .وغٌرها ذل 

 

  : الحٌوانات فً الشوارع

 

إن  اهرة الحٌوانات السائبة، هً ال اهرة ازكلر سوءاً فً الشوارع العراقٌة، فكلٌاراً ماا تصادم 

الكاااالب، والقطاااط، وازغناااام، واالبقاااار، والمواشاااً وهاااً تجاااوب الشاااوارع،  العٌاااون بمن ااار

ة فحساب، بال وحتاى علاى نفاوس  وازرصفة، فتتر  ألراً سٌئاً لٌس على حركة السٌارات والمار 

المااواطنٌن، بخاصااة وإن هااذه الحاااالت قااد كلاارت بشااكل ملفاات فااً الفتاارة االخٌاارة، ممااا ساابب 

ماان االماارام، وخصوصااا أماارام االطفااال،  مااع الناااس، الكلٌار الطهاااواختوجودهاا السااائب، 

ومادام الحادٌث عان ازمارام والشاوارع، فإنناا ناذكر فاً تقرٌرناا هاذا أٌضااً معانااة الماواطنٌن 

جراء تسرب مٌاه الصرف الى الشوارع، حتى أصبحت محالً للبر  امسانة، بخاصاة  الشاوارع 

ماا تجادها فاً أغلاب  منطقاة معٌناة، بقادر معاٌن، أوالمرصاوفة، والتاً التقاف عناد شاارع  غٌر

أماارام كلٌاارة ملاال  وانتشااارمناااطق بغااداد، وخاصااة الشااعبٌة، االماار  الااذي بااات ٌهاادد بتفشااً، 

أنحااء العاراق،  فاًحالة إصابة بمرم الكولٌرا قد ساجلت  4652الكولٌرا واإلسهال وٌذكر أن 

كركااو  والساالٌمانٌة واربٌاال، حالااة سااجلت فااى  4522السااتة الماضااٌة، منهااا  خااالل ازشااهر

 .الى العدد الكبٌر للحاالت المماللة فً مدن الوسط والجنوب باإلضافة

 

 :المٌلٌشٌاتملف  -رابعاً 

 

مستقرة، ووجود عدد مان المٌلٌشاٌات  طبٌعٌة، بل وغٌر الٌوم ب روف غٌر الش  أن البالد تمر

فً الشارع، فالجمٌع ٌعرف أن ) ال روف غٌار الطبٌعٌاة  فً ملل هذه ال روف، ٌجعلها متسٌدة

( هً المناخ المالئم والمناسب لنشاط  وفلتان هذه الجماعات المسلحة، بخاصة وإنها لٌست تحت 

قٌادة موحادة، وإن اغلبهاا ٌتباع رغباات فردٌاة، تتملال بشاخص المساإول عنهاا، وساٌكون ازمار 

ٌااع ازشااخاص المسااإولٌن عاان هااذه المٌلٌشااٌات علمنااا بااؤن أغلااب، إن لاام نقاال جم كارلٌاااً، لااو

للمال العاام. وهناا  ساٌطرات وهمٌاة فاً الابالد  واختالسهممعروفون بإجرامهم، ولصوصٌتهم، 

الناس، فهم ٌقتلاون مان  وابتزازالملٌشٌات، تقوم بقتل ازبرٌاء، وخطف ازطفال،  تقٌمها عناصر

ملٌاات حساابٌة تجارٌاة بائساة، فاال ٌشاإون، وٌخطفون مان  ٌشااإون، وكال ذلا  ٌجاري وفقااً لع

 ضمٌر ٌوقفهم، وال واعز ٌمنعهم، وال سلطة حكومٌة قادرة على إٌقافهم عند حدهم. 
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فاً  المتنفاذة لألحازابلٌشاٌات التابعاة ٌالم وهنا ندون بعم االختراقات التاً قامات بهاا عناصار

 :الحكومة وخارج الحكومة

  .الوطنً ونادي زوراء الرٌاضً فً بغدادقتل المالكم حسٌن هادي حمٌد العب المنتخب 

قصف لانوٌة الخلود للبنات فً منطقاة حاً العادل، حٌاث قتال خماس طالباات. فضاالً عان جارح 

جلة على أعمدة الكهربااء فاً منطقاة الفحاماة ،  من عشرٌن مواطناً، وتم تعلٌق سبعة عشر أكلر

بغااداد،  \تربٌااة الرٌاضااٌة وماان التجاااوزات المٌلٌشااٌات دخااول عاادد ماان المساالحٌن الااى كلٌااة ال

تاام اقتحااام سااجن البااادوش فااً الموصاال  0227علااى احااد ازساااتذة، وفااً شااباط  واطااالق النااار

تاام اقتحااام عاادد ماان المستشاافٌات،  0227\آذار  \ 5سااجٌن منااه !! بتااارٌخ  142واطاالق سااراح 

ٌا بقااوة واربااا  العاااملٌن فٌهااا، وساارقة االدوٌااة، فضااالً عاان معالجااة الجرحااى التااابعٌن للمٌلٌشاا

السالح. وهنا نود أن نشاٌر الاى  ااهرة بٌاع قطاع الساالح فاً االمااكن، والمنااطق العاماة. وفاً 

طالبااً وطالباة مان  052هناا الحالاة التاً تعارم فٌهاا اكلار مان  مجال اإلهمال والتقصٌر، نذكر

مم، حٌاث المقٌمٌن فً مبانً االقسام الداخلٌة التابعة لجامعة بغداد فاً منطقاة الجادرٌاة الاى التسا

 ارتفااعنقل العشارات مانهم الاً المستشافٌات، وهام فاً حالاة خطارة، إذ كاان أغلابهم ٌعاانً مان 

نهااد الاراوي، معااون رئاٌس جامعاة  درجات الحرارة، واالعٌاء، والقًء، وحٌن طالاب الادكتور

بغااداد للشااإون االدارٌااة، بااؤجراء تحقٌااق حااول مالبسااات الموضااوع، ومحاساابة المقصاارٌن، تاام 

المٌلٌشاٌات الاذٌن ٌشارفون علاى تعهادات  من قبل عناصار 0227\حزٌران  \01بتارٌخ  اغتٌاله

 .الطعام لمبانً الجامعة

 

 :حقوق الشهداء، وضحاٌاملف  -خامساً 

  

لعل من المفٌد ذكره، باؤن تكارٌم الشاهداء ازبارار، ورعاٌاة عاوائلهم مان أهام، بال وأنبال أعماال 

قااانون جدٌااد ٌماانح الشااهداء حقااوقهم التكرٌمٌااة، وٌعٌااد الحكومااات الوطنٌااة، فاإلسااراع فااً إٌجاااد 

لهاام، كمااا ٌعٌااد الحقااوق المهاادورة لكاال ضااحاٌا الن ااام السااابق، السااٌما شااهداء المقااابر  االعتبااار

الجماعٌة وكل شهداء الحرٌة ، وشهداء الذٌن قتلوا بعد سقوط ن ام الطاغٌة، وكذل  اولئ  الذٌن 

ٌقبااال التؤجٌااال، أو  م ت جبااااههم، باااات الٌااوم أماااراً القطعاات أٌااادٌهم، واذانهااام، وألساانتهم، ووشااا

 .ٌمكن إنكاره التسوٌف، فللشهداء دٌن فً أعناقنا جمٌعاً، وللضحاٌا المقموعٌن حق ال

 

 :والمعتقلٌن السجون ملف - سادساً 

  

ماااتزال السااجون، والمعااتقالت العراقٌااة تفتقااد الااى العدٌااد ماان المسااتلزمات المهمااة، السااٌما تلاا  

االماارام الجلدٌااة  انتشاارتالمسااتلزمات المتعلقااة بالوضااع الصااحً للمعتقلااٌن، بخاصااة بعااد أن 

بشاكل كبٌار، ناهٌا  عان المشااكل الصاحٌة التااً تنتقال باٌن الساجناء والمعتقلاٌن، بعضاها بساابب 

وازوساخ والذباب، وبعضها نااتت عان ساوء خادمات المجااري، ونقاص فاً التغذٌاة، القاذورات 

ٌالقٌاه المعتقلاون مان معاملاة قاساٌة، كالتعاذٌب، والضارب والشاتم،  وشحة المٌاه، فضالً عان ماا

معاامالت الموقاوفٌن، وعادم  واإلهانات، وبطإ فً تمشٌة االوراق التحقٌقٌة، والقضائٌة، وتؤخٌر

حٌاث أغلاب الساجون العراقٌاة تقاع تحات نفاوذ، وساٌطرة االحازاب السٌاساٌة، انت ام الزٌارات، 

وقادة الملٌشٌات. أما عن هروب السجناء الخطرٌن من السجون فقد أصبح أمراً عادٌاً، فبٌن فترة 
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ٌكاون الهااربون مان عتااة  واخرى تحمل ازنباء هروب هاذا المجارم، او ذا  الماتهم، وغالبااً ماا

الكبٌرة، كما حصل فً هروب السجٌن عماد شعٌب محماد  اإلرهابٌةوس المجرمٌن، او من الرإ

، حٌث تمكن هذا المجرم مان الهارب مان ساجن الموصال، إضاافة الاى هاروب باإلعدامالمحكوم 

السجٌن أٌمن سبعاوي الحسن )أبن أخً صدام حسٌن( وغٌرهماا مان الهااربٌن، وتشاٌر التقاارٌر 

ابعاة لقاوات متعاددة الجنساٌة، ملال ساجن بوكاا فاً الف محتجز فاً المعاتقالت الت 30الى وجود 

ألااف معتقاال فااً سااجون وزارة  04القرٌااب ماان مطااار بغااداد، ووجااود  البصاارة، وسااجن كروباار

الداخلٌة، والدفاع، والعدل التابعة الى الحكومة العراقٌة، والعدٌد منهم لم ٌحقق معه، رغم وجوده 

بالااذكر أن العدٌااد ماان  . وماان الجاادٌرٌعاارف ساابب اعتقالااه  ماان عااام، حتااى أن بعضااهم ال زكلاار

السٌاسااٌٌن، والناشااطٌن العااراقٌٌن قااد مارسااوا ضااغوطاً كبٌاارة علااى الحكومااة، ماان أجاال أطااالق 

 باالهتمامغٌاب السند القانونً العتقالٌهم. إننا نطالب  سراح المعتقلٌن الذٌن لٌس لدٌهم جرائم، أو

اٌا المهمة والحساسة فً البالد. ال ٌفوتنا أن القض من اكبر باعتبارهابقضٌة المعتقلٌن العراقٌٌن، 

نذكر بؤن الحكومة العراقٌة قد بادرت أكلر من مرة بؤطالق ساراح العدٌاد مان المعتقلاٌن،  حٌاث 

ساجٌناً مان ساجون  952معتقالً من سجون قاطع الكارخ، كماا اطلاق ساراح  1790اطلق سراح 

 184مطار بغداد، واطاالق ساراح  موقوفاً من معتقل كروبر القرٌب من 711قاطع الرصافة، و

معاتقالً مان ساجون محاف اة دٌاالى، واطاالق  197 باإلضاافة 0227 \ 10 \ 19معتقالً بتاارٌخ 

الاى  باإلضافةمن سجن الموصل،  44، واطالق  0227 \ 10 \ 00معتقلٌن بتارٌخ  12سراح 

 .اءمعتقل من سجون سامر 75الرمادي. واطالق  \سجٌناً من قبل شرطة الفلوجة  56

  

 :تجاوزات قوات متعدة الجنسٌة والقوات العراقٌةملف  -سابعاً 

  

مشتركة، أو منفردة  واقتحامكلٌراً ما تقوم قوات متعدة الجنسٌة، والقوات العراقٌة، بعملٌات دهم 

بؤمر من اي مركز تابع للحكومة، او أذن من أي مسإول، دون اذن مان القضااء العراقاً. ومان 

لحقاااوق االنساااان، أو  واحتااارامأن هاااذه العملٌاااات تنفاااذ بقاااوة مفرطاااة دون مراعاااات،  المالحااا 

، والمعاملاة اإلسااءةالعراقٌاة الساائدة، فٌتعارم المواطناون الاى  االجتماعٌاةازعراف، والتقالٌاد 

بعضااها ملاال .. اقتحااام مركااز  اخترناااالخشاانة فااً مراكااز االعتقااال، وماان بااٌن هااذه التجاااوزات، 

. 0227 \كاانون اللاانً  \03تقاال ماو فٌن، وعساكرٌٌن حكاومٌٌن بتاارٌخ محاف ة تكرٌات واع

( عراقٌااً، بعضاهم مان ازطفاال،  0522القوات االمرٌكٌة مع القوات العراقٌاة تقتال أكلار مان ) 

.  تماات مداهمااة 0227\شااباط  \08النجااف بتااارٌخ  \الساان فااً معركااة الزركااا  والنساااء، وكبااار

. مداهمة منزل النائب ملال 0227 \آذار  \02كا مٌة بتارٌخ مكتب النائب بهاء االعرجً فً ال

. قتل النٌن من طلبة جامعة القادسٌة، 0227 \آذار  \ 09االلوسً فً المنطقة الخضراء بتارٌخ 

. مداهمة منازل 0227 \نٌسان  \ 0وجرح عدد من الطلبة بسبب حاالت رمً عشوائً، بتارٌخ 

. مداهمة منزل النائاب 0227 \نٌسان  \ 3طلق بتارٌخ عضو البرلمان العراقً النائب صالح الم

. اقتحااام مقاار نقابااة الصااحفٌٌن 0227\نٌسااان  \4بغااداد فااً  \خلااف العلٌااان فااً مدٌنااة ٌرمااو  

. االعتداء على اعضاء مجلس النواب بهاء االعرجً وصالح 0227 \نٌسان  \19العراقٌٌن فً 

. كما نود 0227 \آٌار  \ 14بتارٌخ  رٌفٌةالتعالعكٌلً وعلوان حبٌب حٌث تم مصادرة بطاقاتهم 

أن نشااٌر الااى اضااراب الكااادر الطبااً واالداري فااً مستشاافى الفلوجااة، حٌااث أعلنااوا بتااارٌخ 

إضرابهم عن العمل، بعد اقتحام عناصر الشرطة العراقٌة ومجلس إنقاذ ازنبار  0227 \آٌار\17
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ٌن، كماا حطماوا ازباواب وزجااج علاى االطبااء والعااملٌن والماو ف الساافر واعتدائهمللمستشفى 

النوافذ.. وبعم محتوٌات المستشفى من االسرة الموضوعة فً الردهات. الحرس الوطنً ٌقتال 

عبر عملٌة اطالق  0227 \آٌار  \ 03بتارٌخ  -فً منطقة السن  بغداد  11اشخاص وٌجرح  4

 بؤوضااعهم رصاص عشوائً. ودخاول اذاعاة العهاد فاً بغاداد، واهاناة كال العااملٌن، وتصاوٌر

قتل رئٌس المهندسٌن فاً حقاول نفاط  0227 \آٌلول  \ 5مجرمون وقتلة. و فً  وكؤنهممختلفة، 

آٌلول قتل سبعة افراد من عائلة  \18بنٌران القوات االمرٌكٌة. وفً  -الجنوب طالب ناجً عبود 

بغاداد  \ل واحدة فً منطقة الجٌالوٌة فً الحلة. كما حصلت مداهمة للانوٌة البنات فً حً العاما

لٌالً فؤعتقال حاارس المدرساة، بعاد أن كسارت االباواب، حٌاث تام العباث بساجالت المدرساة فاً 

. أضاافة  الاى 0227 \تشارٌن االول  \ 0النائاب نااٌف محماد قاسام فاً  اعتقال. 0227 \آٌلول 

تشارٌن اللاانً مان  \18مقتل النٌن من االبرٌاء وجرح أربعة اشاخاص فاً محاف اة الملناى فاً 

عن العمل، بسبب تهدٌادات بعام  بؤضراببغداد  \الماضً. قٌام اطباء مستشفى الٌرمو  العام 

بغداد وقتل المواطن سارمد  \ منزل سكنً فً حً الجامعة واقتحامالجٌش العراقً لهم.  عناصر

اسٌن مجٌد ووالده. كما تم قصف مقر للقوات البٌشمركة، حٌث راح ضحٌتها تسعة اشخاص فً ٌ

واقتحام مقر وزارة الصحة، واعتقال الحرس، والعبث بمحتوٌاات الاوزارة  0227تشرٌن اللانً 

 .0227 \ 10 \ 31بعد تكسٌر االبواب وذل  فً الٌوم االخٌر من عام 

 

  :الشركات االمنٌة -ثامناً 

تعتبر الشركات االمنٌة من اكلار المجموعاات المسالحة التاً تتجااوز علاى القاانون، وهاذا ازمار 

ٌمس بطبٌعة الحال سٌادة الدولة العراقٌة، وٌعارثم حٌااة الماواطنٌن الاى الخطار، بسابب الرماً 

، حٌااث ٌااإدي الااى قتاال، وجاارح العدٌااد ماان المااواطنٌن، وماان المإسااف أن افااراد هااذه العشااوائً

الاذي اصادره الحااكم  0224لسانة  17تمتعون بحصانة، منحات لهام وفاق قارار رقام الشركات ٌ

شخصاً وجارح  17قتل رجل فً الحلة. قتل  -المدنً بول برٌمر، ومن تجاوزات هذه الشركات 

. مان قبال العااملٌن فاً شاركة باال  0227 \اٌلاول  \ 16بغاداد بتاارٌخ  \فً ساحة النسور  04

مان 0227\تشارٌن االول  \12بغاداد بتاارٌخ  \فً منطقة المسابح  ووٌتر االمرٌكٌة. قتل سٌدتٌن

فاً  امارأتٌنقبل عناصر شركة الموارد الموحدة االسترالٌة. جارح لاالث اشاخاص مان ضامنهم 

. وعناصاار شااركة داٌنكااورب انترناشاانال تقتاال سااائق 0227 \تشاارٌن االول  \18كركااو  فااً 

قتال احاد افاراد  .0227\تشارٌن اللاانً  \11سٌارة أجرة فً منطقاة العطٌفٌاة فاً بغاداد بتاارٌخ 

  .حماٌة نائب رئٌس الجمهورٌة الدكتور عادل عبد المهدي

 

  ة:واالٌرانٌة على االراضً العراقٌ االعتداءات التركٌة، -تاسعاً 

 

منااذ شااهر آب المنصاارم، واالراضااً العراقٌااة تتعاارم لالعتااداءات المسااتمرة ماان قباال القااوات 

التركٌااة واالٌرانٌااة، بحجااة مقاتلااة التن ٌمااات الكردٌااة ماان أعضاااء حاازب العمااال الكردسااتانً 

التركً، وحزب الحٌاة االٌرانً ) بز  ( المناهضاة لحكوماة البلادٌن، وقاد ناتت عان ذلا  ساقوط 

رٌة انشٌكً والقرى المجاورة لها أضافة الى المناطق القرٌبة من قضاء زاخو قذٌفة على ق 052

. وفااً 0227 \تشاارٌن االول  \ 14وقااد تماات تلاا  االعتااداءات ماان قباال الجااٌش التركااً فااً 

. قصاافت  القااوات التركٌااة المناااطق الحدودٌااة. كمااا توغلاات الاادبابات 0227\تشاارٌن االول\01
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تشرٌن اللاانً  \15) قاره وله ( التابعة الى قضاء زاخو فً  التركٌة االراضً العراقٌة فً قرٌة

من قصفها ولمدة خمسة اٌام متتالٌاة  0227 \كانون االول \05. كما صعدت تركٌا منذ 0227 \

دخلاات القااوات  0227 \دهااو . وفااً كااانون االول  \علااى مناااطق قرٌبااة ماان قضاااء العمادٌااة 

مكلف مما ادى الى مقتال امارأتٌن وجارح الناٌن العسكرٌة التركٌة االراضً العراقٌة بعد قصف 

( مواطن من قراهم، وتحطٌم ستة جسور ومدرسة. بعدها قامت المدفعٌة التركٌة 1822ونزوح )

. كماا قامات 0227 \تشارٌن اللاانً  \06بقصف عشوائً لمناطق خواكور  فً سٌدي كان فً 

حااج  -ً علاى   منااطق فنادول قصافها المادفع اشاتدادالقوات االٌرانٌة بتوزٌع  المنشورات، مع 

مما تسبب بحرق بساتٌن، ومزارع، إضافة الى قتل مواشً عائدة  -قلعة دزه  -عٌساو  -عمران 

 -وكااانً قوتاااف  -وبردوناااز  -قلعااة دزة  -للمااواطنٌن ازبرٌاااء، وكااذل  تاام قصااف ماادن كااودو 

 \ 00فاً قامت بقصف قضاء جوماان الحادودي 0227 \آب  \ 04جاوي هوا وبتارٌخ  -كلكش 

 \آٌلاااااول  \ 00وقصاااااف منااااااطق سلسااااالة بزنااااااز وكاااااودر الحدودٌاااااة بتاااااارٌخ  -0227 \آب 

 .0227 \تشرٌن االول  \ 12.وقصف مناطق حاج عمران والقرى الحدودٌة فً 0227

  

 :البرلمان - عاشراً 

  

غٌااب سجلت دورة البرلمان العراقً فً السنة اللانٌة العدٌد من النقااط السالبٌة، ولعال مان بٌنهاا 

ماان  الكلٌاار ماان ازعضاااء عاان جلسااات البرلمااان، وقااد تكااون قضااٌة الحاات التااً عطلاات الكلٌاار

القرارات هً واحدة من الموضوعات التً صارت حدٌث الشاارع العراقاً، إذ ٌقاال باؤن بعام 

النواب قد حت للالث، وأربع مرات متتالٌة، مستغالً موقعه البرلمانً، فٌتسبب بتعطٌل الكلٌر من 

النصااب القاانونً، بٌنماا ٌتوسال الماواطن وٌتؤمال  اكتماالالمهماة ، وذلا  بسابب عادم  القرارات

ازذن بالحت لمرة واحدة فً عمره، وهنا ٌجب مراجعاة قاانون الحات لمساإولً الدولاة وخاصاة ً 

اعضاء البرلمان العراقً كما أن  اهرة الغٌاب المتسام، بسابب ال اروف االمنٌاة، والخاوف مان 

مر ال ٌمكن السكوت عناه، بخاصاة ازعضااء الاذٌن جعلاوا مقار إقاامتهم خاارج القتل، والتفجٌر أ

العااراق، إذ كلٌااراً مااا ٌتساااءل المااواطن العراقااً: كٌااف ٌمكاان للنائااب متابعااة الشااؤن العراقااً، 

العااراق  علاى أحاوال المااواطنٌن وهاو لام ٌااؤت الاى العاراق طٌلاة الساانة، أو أناه ٌازور واالطاالع

مسرعاً الى من حٌث أتى. والطرٌف إن قسماً مان ازعضااء الغاائبٌن، لاللة، لم ٌعود  لٌومٌن أو

ٌملل رئٌس كتلة، فٌقوم بؤرسال مدٌر مكتبه، أو أحد افراد حماٌته الستالم الرواتب. ألٌس النائب 

المنتخب من قبل الشعب قادوة، وملااالً فاً الوطنٌاة والشاجاعة، فٌكاون أحارص مان غٌاره علاى 

كل نشاطات البرلمان بخاصة فً  ل التحركات السٌاسٌة وازمنٌاة  تطبٌق القانون، متواصالً مع

البرلماان، وذلا  بسابب ضاعف  المتالحقة، لقد بات تؤلٌر السالطة التنفٌذٌاة الٌاوم أقاوى مان تاؤلٌر

ضاعاف  بمساإولٌاتهم الدساتورٌة. والمالحا  ان هناا  توجهاات قوٌاة ال التازامهمالنواب، وعدم 

كمااا ال ٌخفااى علااى المتااابع وجااود المحسااوبٌة والمنسااوبٌة فااً  البرلمااان، والحااد ماان صااالحٌاته، 

الى عدم المباالة،  باإلضافةالتصوٌت على القرارات، بما ٌتناسب ورغبة القوى والكتل المتنفذة، 

والتهاون الناء جلسات النقاش، ناهٌ  عن بعم الممارسات غٌار الدٌمقراطٌاة التاً تحصال فاً 

حضارٌة، وبعٌاده عان الدٌمقراطٌاة، ومان  ب بطرٌقة غٌرتل  الجلسات، ملل إسكات بعم النوا

المالح ات السلبٌة أٌضاً، دخول أفراد الحرس الخاص لبعم المسإولٌن قبة البرلمان، وخاصة 

 .من أقرباء، وأوالد النواب
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  :وسائل االعالم -أحد عشر 

 

ماان أداء دوره  اإلعالمااًالشاا  إن لالعااالم الااوطنً دوراً كبٌااراً، ورسااالة نبٌلااة، ولكااً ٌااتمكن 

الوطنً، واللقافً، واإلنسانً المطلوب، ٌجب أن تتوفر له أوالً، كل الشروط المهنٌاة واإلنساانٌة 

الحرٌاة  هاذه الشاروط تاوفر زداء ملل هذا الدور، وإٌصال ملل هذه الرسالة ولعل من باٌن أبارز

العماال المهنااً  مسااتلزمات والحماٌااة الكافٌااة، والقاادرة المعٌشااٌة المالئمااة، مللمااا ٌجااب تااوفٌر

قدراتااه التقنٌااة، والفنٌااة وألحاقااه بركااب اإلعااالم المتطااور  لالعالمااً بخاصااة فااً مجااال تطااوٌر

وفساح المجاال لوساائل االعاالم  والحدٌث، وعلٌه فؤن الجمٌع مطالاب الٌاوم بادعم ازعاالم الحار،

ُُ مان أجال كشاف الم االم،  لكً تكون أكلر وفضاح  واالنتهاكااتحضوراً وفعالٌة وحٌادٌة أٌضاً

فً مسٌرة العمل السٌاساً والاوطنً،  اإلٌجابٌةمنتهكً القانون، وفً نفس الوقت دعم الخطوات 

الحكومة الوطنٌة العراقٌة المنتخبة. ولألسف الشدٌد، فإن العام الماضً ) عاام  بخاصة فً مسار

، ٌٌنالصاحف( قد شهد تزاٌداً ملحو اً فً مجال العنف ضد اإلعالمٌٌن، السٌما اساتهداف  0227

والعاااملٌن فااً وسااائل االعااالم العراقٌااة، والعربٌااة، والدولٌااة العاملااة فااً العااراق، كمااا الح اات 

، وعملٌاات إطاالق ناار، ناهٌا  عان واالعتاداءاتجمعٌتنا تعرم هإالء اإلعالمٌٌن للمضاٌقات 

، والتصافٌة الجسادٌة، حتاى أن ازسارة اإلعالمٌاة العراقٌاة فقادت خاالل العاام لالعتقالتعرضهم 

صحفٌاً. فقد خطف، وقتل بعدها الصاحفً علاً شاهٌد  31صحفٌاً واغتٌل 14لمنصرم أكلر من ا

، وكاذل  الصاحفً 0227 \تشارٌن اللاانً  \4صاحٌفة الجمهورٌاة فاً الكرعاوي رئاٌس تحرٌار

الدٌن، والصحفً فلٌح وداي مجذاب مدٌر صحٌفة الصباح فً بغداد بتارٌخ  \صالح سٌف عالء 

حفٌة سحر الحٌادري مراسالة اصاوات العاراق فاً مدٌناة الموصال . والص0227\حزٌران  \17

. والصحفً محمود 0227\عبد هللا العٌساوي آٌار . والصحفً الدكتور0227\حزٌران\7بتارٌخ 

. واالعالمٌة 0227\آٌار\08صحٌفة الحوادث فً كركو  بتارٌخ  حسٌب القصاب رئٌس تحرٌر

. وغٌرهم من اإلعالمٌاٌن الاذٌن 0227\ساننٌ\5خمائل محسن خطفت لم قتلت فً بغداد بتارٌخ 

قاانون ٌانص علاى عادم  دفعوا حٌاتهم لمناً لهذه الرسالة، لذا فاإن علاى الحكوماة العراقٌاة اصادار

اإلعالمٌاٌن علاى اتبااع سالو  ٌخادم  الموانع على وسائل االعاالم وعادم إجباار فرم القٌود، أو

ذة، وال ٌجوز قطعاً اصادار أي قاانون الدولة، أو مصالح، وغاٌات االحزاب، والشخصٌات المتنف

العمل الصحفً فاً العاراق باؤطر حكومٌاة جامادة، الن ملال هاذا ازمار ٌعاد إجحافااً بحاق  ٌإطر

العملٌااة اإلعالمٌااة، وقٌااداً شاادٌداً فااً معصاام اإلعالمااً الحاار، لااذا فااؤن الجمعٌااة العراقٌااة لحقااوق 

مً، وتوفٌر الطرق الصحٌحة لضمان اإلنسان فً الوالٌات المتحدة تطالب باحترام العمل االعال

  .تدابٌر كفٌله بوضع حد لهذا العنففٌر الحماٌة الكاملة له، واتخاذ حرٌة التعبٌر، مع تو

 

  :رجال الدٌن اغتٌال -إثنا عشر 

 

ولألسف الشدٌد عام التصفٌات لرجال الدٌن فً العراق، وقد فقد الكلٌر منهم  0227لقد كان عام 

حٌاته عان طرٌاق االغتٌااالت الشخصاٌة، أو بواساطة العباوات الناسافة، أوعان طرٌاق الحاوادث 

الساٌد ضاٌاء  اغتٌاالالمفتعلة، مما أدى الى قتل العدٌد منهم وجرح امخارٌن أٌضااً، فقاد تام مالالً 

 -علااً عبااد هللا فهااد  واغتٌااال. 0227 \كااانون االول  \17لحكااٌم فااً النعمانٌااة، وذلاا  بتااارٌخ ا
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الشاٌخ ٌاونس اباراهٌم، محماد  واغتٌاال. 0227فً كانون اللاانً  -خطٌب مسجد ابراهٌم الخلٌل 

الٌاساري وكٌال اٌاة هللا الع ماى محماد العقاوبً فاً البصارة بتاارٌخ  الٌعقوب ومقتل السٌد ٌاسار

اضل العقل احد وكالء المرجع الدٌنً علً السٌستانً فاً ف. وقتل الشٌخ 0227\االول تشرٌن\6

مملل السٌد علً السٌستانً فاً  -الشٌخ احمد الجنابً  واغتٌال. 0227 \آب  \ 0النجف بتارٌخ 

مملل السٌد علً السٌستانً فً الدٌوانٌة بتارٌخ  -الشٌخ احمد عبد الكرٌم بشٌر  واغتٌالالبصرة. 

 \نٌسان  \ 0الرمادي فً  \الشٌخ احمد سرحان الراوي فً الفلوجة  واغتٌال. 0227\آٌلول  \02

مكتب السٌد علً السٌستانً فاً  -. ومقتل الشٌخ عبد هللا فل  مدٌر قسم الحقوق الشرعٌة 0227

 \آٌلول  \ 09. ومقتل الشٌخ غانم قاسم إمام جامع الهدى فً الموصل بتارٌخ 0227\آٌلول  \01

معتمد المرجعٌة الدٌنٌة فً النجف نهاٌة شاهر اٌلاول.  -الشٌخ رحٌم الحسناوي  واغتٌال. 0227

الشاٌخ  اغتٌاالعان  السٌد مسلم البطاط، والشٌخ حساٌن الحساٌنً فاً البصارة . فضاالً  اغتٌلكما 

الشاٌخ محماد عباد الحمٌاد  اغتٌالحزٌاران الماضاً. كماا  نجدت سلٌمان محمد فً كركاو  شاهر

أحمد حسٌن الادلٌمً، والشاٌخ  . والشٌخ أزهر0227 \نٌسان  \ 10لموصل بتارٌخ النعٌمً فً ا

 .سالم شٌت محمد الحمدانً

 

 :تصفٌة الكوادر العلمٌة، واالكادٌمٌة - ثالثة عشر

  

( ضاابطاً برتاب مختلفاة،  416( طٌااراً، وحاوالً ) 180بسبب العنف والتهدٌاد المساتمر قتال ) 

معلمااً  185مان  أخارى الاى الخاارج. ولانفس ازساباب قتال أكلارعن هروب أعداد كبٌرة  فضالً 

ومعلمة، كما أدت حاالت العنف الى تصفٌة العدٌد مان رجاال القضااء العراقاً، إذ قتال القاضاً 

بغداد فً شهر اٌلول المنصارم، كماا طالات التهدٌادات  \مصطفى كا م جواد فً شارع فلسطٌن 

الى هرب حاوالً خمساة االف طبٌاب وطبٌباة الاى اقلاٌم أٌضاً الطاقات العلمٌة العراقٌة مما أدى 

 ً أن ٌحصاااال نقااااص حاااااد فااااً المستشاااافٌاتكردسااااتان، ودول الجااااوار، فكااااان ماااان الطبٌعاااا

الصاااحٌة، الساااٌما فاااً محاف اااات دٌاااالى، والرماااادي، والساااماوة،  والمستوصااافات، والمراكاااز

ا فً هذا التقرٌار، والناصرٌة، وكذل  العاصمة بغداد، ولعل من المفٌد ذكر بعم أسماء الضحاٌ

محماد عباد الحساٌن المٌااحً عمٌاد  حٌث تم اغتٌال العدٌد من أساتذة الجامعاات، ومانهم الادكتور

ساالم ساوٌدان  . والادكتور0227\كاانون اللاانً  \18، حٌث قتل فاً بغاداد بتاارٌخ المؤمونكلٌة 

كتور لااامر والفقٌااد كااان ٌشاغل و ٌفااة رئااٌس البعلاات. والااد 0227\الاذي قتاال فااً كاانون االول 

آٌلااول . والاادكتور عبااد الاارزاق النعاااس اسااتاذ فااً كلٌااة العلااوم فااً  \06العااامري الااذي قتاال فااً 

محمد كا م العتابً،. الاذي خطاف مان داره  . والدكتور0227\10\08جامعة بغداد قتل بتارٌخ 

 ئةالمضاٌزكً الفداع وهو من اشهر الجراحٌن فً العراق. وعدا هذه الكوكباة  لم قتل، والدكتور

دفعاات حٌاتهااا نتٌجااة العنااف، ماان العقااول العراقٌااة الكبٌاارة، لمااة عقااول وكفاااءات علمٌااة  أخاارى 

 ف.والتطر

   

 : المرأة -أربعة عشر

  

تتعلق بمنعها من التمتاع  تتعرم المرأة العراقٌة فً بعم مناطق العراق الى حمالت  المة، ال

 اعتبارحٌاتها اٌضاً، وٌمكن  تخسر بحقوقها الوطنٌة والدستورٌة فحسب، بل وصل ازمر الى أن
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، والمٌلٌشااٌات اإلجرامٌااةتساااهل الساالطات الحكومٌااة فااً تطبٌااق القااانون ومحاساابة العصااابات 

المسلحة، والفتاوى المتخلفة التاً تحارثم علاى قتال النسااء، هاو واحاد مان أبارز ازساباب التاً 

للمراجع الدٌنٌاة، والمراجاع  اوصلت ازمر الى هذه النتٌجة الكارلٌة، ناهٌ  عن الصمت المرٌب

نقصد بها  اهرة قتل النسااء تحات  -السٌاسٌة، وعدم التحر  لتطوٌق هذه ال اهرة، او تحرٌمها 

القااانون فااً المجتمعااات  وتعطٌاال دور -واهٌااة  واجتماعٌااةمبااررات وحجاات، وأغطٌااة أخالقٌااة 

ن حساب أو رقٌب، بحجاة منح العادات والتقالٌد العشائرٌة الحرٌة فً المجتمع، دو الرٌفٌة، عبر

فاً العملٌاة  دوراً كبٌر ، واعطاء رإساء العشائرلالرهابالمساعدة على حف  االمن، والتصدي 

ضد النساء، وال ٌخفى علاى أحاد ان  ارتكبتالسٌاسٌة، شجع كلٌراً مجمل االنتهاكات الفَ ة التً 

ٌاة ٌاداً فاً ماا ٌحصال لتجار الدٌن، وبعم قادة االساالم السٌاساً، والاذٌن ٌحملاون اجنادة خارج

ٌتعرضان لاه مان جارائم شانٌعة. لقاد كاان مان المفتارم أن تتمتاع  الٌاوم للنسااء العراقٌاات، وماا

 والصاادر 1764القاراررقم  النساء بالحرٌة والمساواة فً العراق الجدٌد، وال ساٌما بعاد صادور

العنف، وال لم،  استمرارمن االمم المتحدة، والذي ٌنص على حماٌة النساء من االعتداءات. لكن 

والتهمااٌش، والاارجم واالغتصاااب والقتل)غسااالً للعااار( بخاصااة فااً محاف ااات بغااداد والبصاارة 

والموصل وكربالء والنجف ودٌالى وبابل والسلٌمانٌة واربٌل ودهو ، ولعل قضاٌة دعااء خلٌال 

بقصة حب مع شاب  ارتبطتسبعة عشرة عاماً، والتً  أسود، الفتاة )االٌزٌدٌة( البالغة من العمر

مسلم، بالضد من رغبة ازسرة، والطائفة، والتً قتلت فً قرٌة بعشٌقة، قارب الموصال بطرٌقاة 

بشااعة، وال إنسااانٌة تماماااً، حٌااث تجمااع حولهااا حشااد ماان أهلهااا، وأبناااء قرٌتهااا، بزعامااة أشااقائها 

 ة البصرة وأعمامها، وتحت أن ار رجال الشرطة، لترجم هذه المسكٌنة حتى الموت. وفً محاف

لمااة الفتااات معلقااة فااً الشااوارع، واالماااكن العامااة، وقاارب مراكااز الشاارطة أٌضاااً كتااب علٌهااا 

بالحجاب، والزي  االلتزامأوامر، وفتاوى ، وشعارات تحذر النساء من الشفور ، والتبرج، وعدم 

ساوى أنهان اإلسالمً، وهنا  أسماء، وامللة كلٌرة لنساء قتلن   لماً وعدواناً، ودون ذنب ٌذكر، 

، وقاتلن  فاً كاربالء ، ورغام ماا  نساء!! أو تشٌر ازنباء الاى ان خمساة وعشارٌن ساٌدة أغتصابن 

الساااٌارات المفخخاااة، والقنابااال، وأذى العصاااابات اإلجرامٌاااة،  انفجااااراصااااب العاااراقٌٌن مااان 

والمٌلٌشٌات الدٌنٌة، ومآسً عملٌات الخطف على أٌدي فرق الموت، واالغتصااب و القتال دون 

اجعااة، مااع التركٌااز بشااكل خاااص علااى النساااء العااامالت والطالبااات والناشااطات. إذ أ هاارت مر

 133الدراسات المتخصصة الى ان العنف المنزلً فاً تصااعد مساتمر فاً العاراق حٌاث قتلات 

امارأة، ففاً كردساتان مالالً، وهاً المنطقاة اممناة نسابٌاً، والتاً ٌانعم المواطناون فٌهاا بالهاادوء، 

لر من أربعٌن جرٌمة قتل من الجرائم المسماة )جرائم الشرف( لهذا العاام فقاط ، والن ام، لمة أك

  .أضعاف عن السنٌن الماضٌة زربعةففً محاف ة اربٌل والسلٌمانٌة زادت حاالت االغتصاب 

 

  ن:إغتٌال سٌاسٌٌن وناشطٌ -خمسة عشر 

 

العدٌااد ماان السٌاسااٌٌن، والناشااطٌن العااراقٌٌن، وتصاافٌة  باغتٌااالأسااتمرت ماكنااة العنااف الماان م، 

، أو االٌدلوجٌااةالحسااابات مااع الاابعم امخاار بطاارق إجرامٌااة، بساابب الخالفااات الفكرٌااة، أو 

العقٌاد الطٌاار ٌعارب الهاشامً مان الماإتمر الاوطنً العراقاً.  اغتٌلالمصلحة السٌاسٌة ، حٌث 

الاوطنً. كماا قتال وردة صالٌوه مان الحركاة  عبد الرزاق عبٌد حمد من حركة الوفاق اغتٌلكما 

قاسم مدد من حزب تركمان اٌلً فً منطقة حمرٌن . فضالً عان  واغتٌلالدٌمقراطٌة االشورٌة. 
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قتل زهٌر ٌوسف اسطٌفو من حزب بٌت نهرٌن. وقتال مفٌاد عباد الزهارة المشعشاعً اماٌن عاام 

وري. شااالاوطنً اال فاري رمازي بطاارس مان حاازبج واغتٌاالاالنتفاضااة الشاعبٌة.  حركاة لاوار

خالاااد علماااان ماااان الحااازب االساااالمً العراقااااً فاااً الموصااال بتااااارٌخ  اغتٌااااالإضاااافة الاااى 

محاف  الدٌوانٌة خلٌال جلٌال  واغتٌالمحاف  الملنى محمد علً حسانً،  واغتٌال. 0227\8\00

 اغتٌاال. وأٌضااً 0227 \آذار  \01الناشطة تحفة البجاري فً البصارة بتاارٌخ  واغتٌالحمزة . 

 \آب  \ 6ناشااطة بتااول محمااد رئٌسااة من مااة بتااول للمساااعدات االنسااانٌة فااً كااربالء بتااارٌخ ال

وبكاار عبااد الكاارٌم ماان المن مااة العراقٌااة لاادعم  -. واغتٌااال الناشااطٌن عااامر محمااد تقااً 0227

 الشفافٌة

  :االدٌان – سادسة عشر

 

السنٌن مواطنون عراقٌون من مختلف ازدٌان والطوائف، من أبناء  آالفٌعٌش فً العراق ومنذ 

الدٌانة المسٌحٌة، واالٌزٌدٌة، والصابئة المندائٌة، الاى جاناب أخاوتهم الماواطنٌن المسالمٌن باؤمن 

 االختالفااتوحب وسالم، دون أن ٌعكر وحدتهم، وأخوتهم الوطنٌاة أي شاًء، فلام تفارقهم ٌومااً 

الطائفٌة قط ،لكننا الٌاوم نارى ولألساف الشادٌد بعام ابنااء هاذه الادٌانات ٌتعرضاون  الدٌنٌة، أو

، الشاادٌد علااى ٌااد المتطاارفٌن، واالرهااابٌن، والمتعصاابٌن، فماالالً ٌتعاارم أبناااء الدٌانااة  لااألذى

دٌن، والى اعتداءات، وتهدٌدات مستمرة فً  المسٌحٌة الة هجمات شرسة من قبل السلفٌٌن المتشدث

رة والموصل، كما ٌتعرم الكلٌر منهم للخطاف، والتصافٌة فاً محاالت عملهام، ال بغداد والبص

لشااًء اال  لكااونهم أشخاصاااً مسااٌحٌٌن، وإن قااتلهم ) حااالل زالل (!! فضااالً عاان إجبااار النساااء 

كبٌار مان المساٌحٌٌن، ماع غلاق كنائساهم،  تهجٌار عاددالمسٌحٌات على ارتداء الحجاب، كماا تام 

عندما قتل القس رغٌد عزٌاز كناً ماع  0227 \حزٌران  \ 3حدث فً وقتل رجال دٌنهم، مللما 

لاللة من الشمامسة فاً الموصال، ناهٌا  عان فتااوى وأوامار بعام رجاال الادٌن بتهجٌار وقتال 

بغااداد الشااٌخ حاااتم  \المسااٌحٌٌن، ملاال ازماار الااذي أصاادره إمااام جااامع النااور فااً منطقااة الاادورة 

الاف دٌناار شاهرٌا الاى الجاامع مقابال الساماح  052فع الرزاق، للعوائل المسٌحٌة فً المنطقة باد

أنهم من " أهل الذمة " أو إشهار إسالمهم فاً الجاامع  اعتبارلهم بالبقاء فً بٌوتهم، كجزٌة على 

ٌااوم الجمعااة وأمااام الناااس، أو تاار  منااازلهم، وممتلكاااتهم، التااً ستصاابح ملكااا حااالالً للجااامع !! 

ألف شاخص مان  8222لة للهرب من الموصل، وعائ 1522وبسبب هذه االعتداءات اضطرت 

البصرة، وهرب االلف  فً عملٌة نزوح قسري الى مناطق أقلٌم كردستان، وهجرة أعداد كبٌرة 

 اخرى الى سورٌا، واالردن، ولبنان، ومصر، وتركٌا، وعموم اوربا وامرٌكا وكندا واسترالٌا

 : الصابئه المنداٌٌن

الكلٌر منهم الاى الهارب خاارج  قبل المتشددٌن، مما أضطركما أستهدف أبناء الصابئة أٌضاً من 

( ألاف نسامة قبال  72.222الى ان عادد الصاابئة كاان أكلار مان )  اإلحصائٌاتالعراق، وتشٌر 

، بٌنما الٌوم لم ٌبَق منهم أكلر من عشرة آالف شخصاً ٌعانون الخاوف، والقلاق علاى 0223عام 

  .شخصاً آخراً  118منهم، وخطف  شخصاً  524مصٌرهم  ومستقبلهم، بعد أن تم قتل 

 

 : االٌزٌدٌون

عان  ال تقالٌتعرم ازٌزٌدٌون العراقٌون أٌضاً الى هجمات شرسة من قبل المتطارفٌن، وربماا 

الهجمات التً ٌتعارم لهاا المساٌحٌون والصاابئة، ولعال أكلار ازمااكن ازٌزٌدٌاة التاً أصاابتها 
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فٌة واالجتماعٌة، فضاالً عان الضاغوط المتشاددة الهجمات المتطرفة، هً المراكز الدٌنٌة ، واللقا

 الدامٌاة، االعتاداءاتالتً تطالبهم بتغٌٌر دٌنهم، فقد كان هذا العام شدٌد القسوة علٌهم، من حٌاث 

فااً معبااد )الش ( فااً شااباط المنصاارم، وتعرضاات منطقااة  والهجمااات  الشرسااة، إذ أُشااعل النااار

شخصاً، وجرح  022كبٌر جداً حٌث قتل  نفجارال القحطانٌة والعدنانٌة التابعة الى قضاء سنجار

. كماا قتال أربعاة وعشارون شخصااً دفعاة 0227\أب  \14، وهدم اكلر من لاللٌن بٌتاً فً 852

نٌسان الماضً، كما عانً المواطنون االٌزٌدٌون كلٌراً من االشكاالت الروتٌنٌة  واحدة فً شهر

ركزٌة تقول لهم ، أن حصتكم التموٌنٌة على التً أضاعت علٌهم البطاقة التموٌنٌة، فالحكومة الم

: أن حصتكم على الحكومة، وهكذا ضاع  اإلقلٌماقلٌم كردستان، بٌنما تقول لهم حكومة  استحقاق

  .، اننا ندعو الحكومة الى حسم معانات هإالء المواطنٌنواإلقلٌمحقهم بٌن الحكومة المركزٌة، 

 

  :الشهداء والجرحىملف  –سابعة عشر 

 

كاناات دوامااة العنااف مسااتمرة هااذا العااام أٌضاااً، حٌااث أدت الااى سااقوط العدٌااد ماان الشااهداء لقااد 

االبرٌاااء، وكااذل  الجرحااى ماان ابناااء العااراق ، وفٌمااا ٌلااً أعااداد الضااحاٌا، وحسااب إحصااائٌات 

( مواطناً وجرح  00 753وزارة الصحة، والداخلٌة، والدفاع، ووسائل االعالم، حٌث استشهد ) 

. وكاان 94جنادي وجارح  385واستشاهد  - 434شرطً وجرح  720هد ( ، واستش00138) 

   .شهٌداً  3512شهر كانون اللانً الماضً من اكلر االشهر فٌه ضحاٌا حٌث بل  

 

  الخالصة: - ثامنة عشر

 

بهاذه الحٌادٌاة،  التزاماهربما ٌتسائل البعم من ازخوة القراء، عان حٌادٌاة هاذا التقرٌار، ومادى 

الحااالت السالبٌة، فؤغلاب فقارات التقرٌار قاد جااءت محملاة بالقتال،  لغٌر أنه لم ٌشر اعتبارعلى 

والتهجٌر، والرجم، والتسلط، وغٌر ذل ، فؤٌن الحااالت اإلٌجابٌاة التاً تتحقاق فاً العاراق الٌاوم 

 ملالً.

وللحااق، فااإن لمااة الكلٌاار ماان اإلنجااازات الوطنٌااة، وازمنٌااة، والمعاشااٌة التااً تتحقااق الٌااوم فااً 

، فلماة مإسساات اختصاصاناعراق، ولكننا نود أن نقول، بؤن رصد الحاالت اإلٌجابٌة لٌس من ال

 - وباعتبارناا، أماا نحان، اإلٌجابٌاةإعالمٌة، وحكومٌة، وأكادٌمٌة أخارى معنٌاة برصاد الحااالت 

فعملهاا ٌاتلخص برصاد ال اواهر السالبٌة فقاط، وتسالٌط  -جمعٌة عراقٌاة معنٌاة بحقاوق اإلنساان 

الكرٌم، بؤن  القارئاإلنسانٌة لكً تتم معالجتها بشكل صحٌح، لهذا ٌرى  االنتهاكات الضوء على

تقرٌرنا خال من أٌة إشارة الى المتحققات اإلٌجابٌة فً الوضاع العراقاً، بال علاى العكاس، فهاو 

مزدحم بال واهر السلبٌة، والحاالت غٌر اإلنسانٌة، علاى أمال أن ٌكاون هاذا العاام، عامااً أفضال 

  .ه فً مجال حقوق ازنسان العراقً، وكلنا أمل بذل من سابق
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