تقرير  -الجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية
تحمل الحكومة العراقية حماية ارواح المتظاهرين في محافظة البصرة
الى منظمة االمم المتحدة  /نيويورك.
 منظمة هيومن رايتس ووتش  /نيويورك. المفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان  /العراق. -المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق االنسان كافة.
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نتيجةةة االهمةةال ومةةدم معالجةةة او اصةةالح االمةةور االساسةةية ي ة دت مةةدن ونةةواحي
محافظةةة البصةةرة بجنةةوا العةةراق تظةةاهرات وامتصةةامات واحتجاجةةات يوميةةة ملةةى
االوضةةاا المترديةةة مةةن تةةاري /8تمةةو  2018/ولغايةةة االن للملالبةةة بالحيةةاة الحةةرة
الكريمة وتةممين النةواقا االساسةية التةي مةانى الموالنةون فةي هةفظ المحافظةة ومنةف
سةةنوات م ةةل ة يةةحة الميةةاظا وتةةردل التيةةار الك ربةةاعي والالةةدمات العامةةة االالةةر ا
وانعدام فرا العمل وانتيار البلالةا وتفيي الفساد المالي واإلدارل ة.
وا دادت المعانةةاة بعةةد يةةحة وتلةةو وملوحةةة ميةةاظ يةةل العةةرا المصةةدر االساسةةي
لمياظ اليرا واالرواء في المحافظة ) نتيجة قيام ايران الدولة المجاورة للعراق بفةت
تصريف مياظ الب ل المالحة لن ر الكارون فةي الميةاظ العراقيةةا مة ارتفةاا الماللفةات
الكيماويةةة  (So4راب ة اوكسةةيد الكبريةةت القاتةةل فضةةال ع مةةن الميةةاظ ال قيلةةة وا سةةنة
المحلية والماللفات الصنامة من المعامل التي ادت الى انعدام ال رامة والقضاء ملى
ال روة السمكية والحيوانية والليورا وتعرض اك ةر مةن  )25الةف مةوالن بحةاالت
التسمم والمغا المعول واالس ال الحاد واالمراض الجلدية والسرلانية االالر .
ورغم المنايدات والملالبات المتعددة من اهةالي المحافظةة المنكوبةة اال ان الحكومةة
لةةةم تبةةةالي ولةةةم تبةةةادر بصةةةورة جديةةةة إلن ةةةاء معانةةةات م ممةةةا اد الةةةى ت ايةةةد مةةةدد
المظاهراتا وقد قامت االج ة االمنية والعسكرية مةن الحكومةة المحليةة واالتحاديةة
باسةةتالدام القةةوة المفرلةةة لتفريةةق المتظةةاهرين فةةي تحةة رد صةةارا للموا يةةق والع ةةود
الدوليةةة وللمةةادة التاسةةعة مةةن الدسةةتور العراقةةي التةةي تةةنا ملةةى ان القةةوات المسةةلحة
العراقية واألج ة األمنية تداف من العراق وال تكون أداة لقمة اليةعا العراقةي وال
تتدالل في اليؤون السياسية وال دور ل ا في تداول السللة.
وقد هاجمت هفظ القوات المتظاهرين من الالل الالق الرصاا الحي وقنابةل الغةا
المسيلة للدموا والفلفلا وتحليةق المروحيةات العسةكرية بارتفةاا مةنالفض لالسةتف ا
و را الرمةةا فةةي امةةاكن التظةةاهرات الةةى جانةةا قيةةام القةةوات االمنيةةة والمجةةامي
المسةةةلحة السةةةاندة بمحاولةةةة دهةةةس المتظةةةاهرين بعجلةةةة همةةةر فةةةي قضةةةاء ال بيةةةرا
وباالمتقةةةاالت العيةةةواعية للميةةةاركين فةةةي التظةةةاهرات ومةةةن دون فن مةةةن القضةةةاءا
واسةةةتالدام التعةةةفيا غيةةةر المبةةةرر ضةةةد االبريةةةاء فةةةي المعةةةتقالت فقةةةد تةةةوفى فةةةي
/15آا 2018/المةةوالن حةةار السةةلمي نتيجةةة التعةةفيا  ..كمةةا تعةةرض اك ةةر مةةن
 )800معتقةةل الةةى انت اكةةات جسةةيمة كالضةةرا واالهانةةة واليةةتم واالبت ة ا مةةن م ة
اليةةي جةةالل الحيةةدرل  -النايةةل ملةةي م نةةا  -النايةةل جعفةةر حسةةين  -النايةةل أحمةةد
الالفةةاجي  -النايةةل غسةةان سةةعيد مبةةد المحسةةن  -فرقةةد سةةتار  -نةةالق دوال  -محمةةد
الجواد ملةا  -حيةدر كةاظم الميةرفاول  -واليةي أبةو سةارة التميمةي ة  ..كمةا قامةت
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القوات االمنية جراءات أمنية مك فة من الالل غلق اللرق وملاردة الميةاركين فةي
تظةةاهرات سةةاحة مبةةد الكةةريم قاسةةم فةةي /1أيلةةول .. 2018/وكةةفلك االمتةةداء ملةةى
نايلين مدنيين في محلة قلار المعقل كانوا قادمين من بغةداد لةدمم التظةاهرات فةي
البصرة في /29آا .. 2018/واالمتداء ملى ال ة صحفيين في تظاهرة قةرا مقةر
مجلس المحافظة في /31تمو .2018/
منف اندالا التظةاهرات صةعدت الحكومةة مةن اجراءات ةا القمعيةة ضةد المحتجةين ممةا
اد الةةى مقتةةل مةةدد مةةن المتظةةاهرين وجةةرح اك ةةر مةةن  )1200يةةالا بةةين مةةدني
ومسكرل  ..وفي /4أيلول 2018/قامةت القةوات االمنيةة بة لالق الرصةاا والغةا
المسيل للدموا ملى موكا تيي الي يد مكي ياسر.

ورصةةدت الجمعيةةة مةةدد مةةن الضةةحايا الةةفين سةةقلوا برصةةاا القةةوات العراقيةةة فةةي
محافظة البصرة منف اندالم ا ولغاية االن:

ت

المكان

اسم الي يد

البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة
البصرة

 .1محمد كاظم البلال
 .8محمد حسون الدراجي
 .3ملي مبد رسول الحميداول
 .4ملي مبيد كعيد
 .5بارق فو ل فرج
 .6ملي قاسم
 .7مكي ياسر مايور الكعبي
 .8حار بدر السلمي
 .9المحامي جبار محمد كرم
.11احمد حسن
.11سعد يعقوا المنصورل
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اننةةا فةةي الجمعيةةة العراقيةةة لحقةةوق االنسةةان فةةي الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة نعلةةن
تضةةامننا الكامةةل م ة ملاليةةا المتظةةاهرين ال ادسةةتوريَّة واإلنسةةانيَّةا ونةةدين االممةةال
واالجةةراءات التعسةةفية التةةي قامةةت ب ةةا القة َّةوات األممن َّيةةة ضةةد المةةدنيين فةةي محافظةةة
البصرةا ونلالا ب يقاف كافة ايةكال العنةف والقمة والمالحقةة واالمتقةاالت ونحمةل
الحكومة المسؤولية القانونية الكاملة في حماية ارواح المتظاهرين وندمو الةى تحقيةق
يامل من اجل محاسبة المقصرين مةن الةفين املةوا االوامةر ومةن اللةق الرصةاا
ملى المتظاهرين وتقديم م الى القضاءا والعمل ملى تمهيل منتسةبي االج ة ة االمنيةة
في كيفية تعةامل م مة المتظةاهرين وفةق القةانونا وااللتة ام بالنصةوا التةي ضةمن ا
الدسةةتور العراقةةي لسةةنة  2005فةةي المةةادة  )38التةةي تةةنا :ملةةى ان تكفةةل الدولةةة
التظاهرات بما ال يالل بالنظام العام وا داا.
اوال ع :حرية التعبير من الرأل بكل الوساعل.
انيا ع :حرية الصحافة واللبامة واالمالن واالمالم والنير.
ال ا ع :حرية االجتماا والتظاهر السلمي.
كمؤيةةر ملةةى اللةةورة المرحلةةة المقبلةةة تحةةفر الجمعيةةة العراقيةةة لحقةةوق االنسةةان مةةن
وقةةوا كار ةةة انسةةانية قةةد تسةةبا فةةي ارتفةةاا نسةةبة االصةةابات بالتسةةمما ال تسةةتلي
مستيةةفيات محافظةةة البصةةرة مةةن اسةةتيعاب اا وحةةاالت الوفةةاة والاصةةة ع فةةي صةةفوف
االلفةةال كمةةا نحةةفر مةةن انتيةةار مةةرض الكةةوليرا او ن ة وح السةةكان االضةةلرارل ..
وملى صعيد االر تيير تقارير مرك الروابل للبحو والدراسةات االسةتراتيجية مةن
ان الحكومتين المحلية واالتحادية أهملت ا مةة التلةو المةاعي وال ةواعي فةي البصةرة
منف مدة لويلةة وهةي تسةتالدم  )77بعةر نفليةا ع من ةا  )15بعةرا ع معروفةا ع ومسةجل
مالميا لكن البقية يتم تيغيل ا بدون رماية لتلو البيعة.
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التوصيات :
 دمةةوة المةةوالنين الةةى التوجةةت الةةى مستيةةفيات البصةةرة للتبةةرا بالةةدم للجرحةةى
والمصابين.
 ملى الدولة توفير االدوية والمستل مات اللبية للمستيفيات في المحافظة.
 االف االحتيالات الال مة لمن انتيار وباء الكوليرا.
 ايصال المسامدات المحلية والدولية لألهالي البصرة.
 الالق سراح جمي المعتقلين واسقال الت م الكيدية الموجت ل م.
 تقديم كافة المسؤولين الفاسدينا ومن استالدم العنف ضد المدنيين الى العدالة.
 تمسيس صندوق محلي ودولي للن وض بالبنية التحتية لمحافظة البصرة.
 دموة المجتم الدولي لمسامدة العراق للتاللا من التلةو البيعةيا والاصةة ع
الكبريت ) في محافظة البصرة.
 بناء محلات لتحلية المياظ.
 ملةةةى الحكومةةةة االسةةةراا فةةةي تسةةةليم ملةةةف االمنةةةي لليةةةرلة ومةةةدم السةةةماح
للمسلحين االنتيار في يوارا البصرة.
 مدم االمتداء ملى الممتلكات العامة والحفاظ ملى سلمية التظاهرات.
 ايقاف اقتحام المباني والمؤسسات الحكومية وحةرق االلةارات وقلة اللةرق
من قبل المتظاهرين.
المجد لي داء البصرة ي داء العراق  ..واليفاء العاجل للجرحى والمصابين.
الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية
/6أيلول2018/
www.ihrsusa.org
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