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 حالة حقوق اإلنسان يف العراق     

 

 موجز

 في العراق، ومعها الوضع اإلنساني ككل، 
ً
العاشر من حزيران بعد ازدادت حالة حقوق اإلنسان سوءا

حيث استولى تنظيم ما ُيسّمى بـ )الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش( على مناطق مهّمة  2014

مدن العراق بعد العاصمة بغداد ومركز محافظة نينوى ذات  أكبر شمال العراق بينها مدينة املوصل ثاني 

تحت ذريعة للقوة العسكرية في العراق  تخدام  اس وكان من نتائج ذلك العودة الى. األهمية الستراتيجية

 لطائرات حربّية من مختلف دول العالم التنظيم املذكور محاربة 
ً
، وأضحت سماء العراق مسرحا

 عن القصف الذي تقوم 
ً
 للقصف اليومي من قبل هذه الطائرات فضال

ً
واصبحت املدن العراقية عرضة

 به القوات البّرية والجوية للحكومة العراقّية! 

( 1/9/2014)جلسة خاصة  تحدةوللمرة األولى في تأريخه يعقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم امل

في ضوء إنتهاكات ما يسّمى بالدولة االسالمية في  حقوق اإلنسان في العراقما اسماه )حالة ملناقشة 

ل لجنة خاصة لتوثيق تلك االنتهاكات
ّ
املفوض  الحقة أعربعّدة  اتوفي مناسب. العراق والشام( وشك

ووّجه اتهامات ألجهزة الدولة ، العراق اإلنسان في انتهاكات حقوق كل عن إدانته لالسامي لحقوق اإلنسان 

 .بارتكاب ما يرقى الى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

تّ متعّمدفي هذه األثناء تتزايد مشكلة النازحين، وتتعاظم معاناتهم في ظل اهمال حكومي 
ُ
هم جهات ، وت

الذين  جئينملساعدة الال ذا العام، األموال التي خّصصت، في وقت مبكر من ه تبديدحكومية نافذة ب

ركوا 
ُ
 في العراء ت

ً
 قاسية. يواجهون ظروفا

ها عن قوى توالتي ورثطبقتها الحكومات الطائفية في العراق، مركز جنيف الدولي أن السياسات التي ويرى 

حدق بالعراق وهي التي وفّرت البيئة املناسبة لترّدي األوضاع 
ُ
الى ما االحتالل هي الخطر الحقيقي امل

التي جعلت التقسيم وهي . الى اشاعة العنف والقتل والتهجيراّدت هي هذه السياسات  .وصلت اليه

  .وكوارث أخرى ماثلة للعيان

 املركز 
ّ

السياسات قصيرة النظر والتي لالبتعاد عن  ، وبخاصة منظمة األمم املتحّدة،املجتمع الدولي ويحث

 الى مزيد  من التعقيد لألوضاع الكارثّية في العراق. على املجتمع الدولي ان 
ّ
يتخذ املوقف ال تؤّدي إال

 .فقطعالجة جذور املشكلة القائمة في العراق وليس احدى نتائجها العرضية ملالصحيح 

 الذي ُيظلم كل يوم.من العدالة لهذا الشعب قدر  تحقيق العمل الجاد لينبغي  
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 تداعيات الوضع يف العراق

، والعالم يتداول باهتمام اخبار العراق بعد ان كان في خانة النسيان 2014منذ مطلع شهر حزيران/يونيو 

. هذا االهتمام جاء بعد السقوط املفاجئ لعدة مدن عراقية من بينها مدينة املوصل ثاني خلت لسنوات

. ومما زاد من االهتمام املركزيةسلطة لاملدن العراقية بعد العاصمة بغداد بيد املسلحين املناوئين ل أكبر 

 .ضهور املسلحين الذين ينتمون الى ما يسّمى تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام )داعش(

 
ً
 و ، لقد تسيد املوقف من )داعش( الواجهة اإلعالمية الغربية خاصة

ُ
ما ترتكبه بفي العراق ختزل الوضع أ

ها، الى شمال العراق حيث كان التنظيم يتقّد 
ّ
ت األنظار، كل

ّ
م باتجاه مدينة اربيل ثم من انتهاكات. وتحول

ويجري تصوير كل مأساة العراق وكأنها تعود الى انتهاكات هذا التنظيم الحقول الغنّية بالنفط.  باتجاه

 الضمير،م بمحاولة مجّردة من للفوض ى الحالية، يقو  فأن اإلعالم الغربي، في تغطيتهوهكذا، فحسب. 

 2003 له عاماالحتالل الغربي منذ واجهها العراق يل أهمية املشاكل الحقيقية التي لتحايل من أجل تقلاو 

وليس  االحتاللتداعيات  أحدهو املشهد الدامي أن هذا  ذلك، ويبتعد عن الحقيقية التي تؤكّد يتفادى ف

 .املشكلة التي يواجهها العراقوليد الساعة، كما انه ليس كّل 

وعلى نفس املنوال راحت تصريحات املسؤولين الرسميين تتوارد وتتحدث عن االخطار املحّدقة بالعالم 

حتى جرى تشكيل ما  جّراء ما وصف بتنامي الحركات اإلرهابية وضرورة توحيد الجهود للمواجهة القادمة

   .1لف الدولي( الذي تتزعمه الواليات املتحّدة األمريكيةسّمي بــ )التحا

اكثر في  ت في ذلك ضالتها املنشودة للتوغلواستثمرت بعض الحكومات األمر لتمرير سياساتها، فإيران وجد

املشهد العراقي بحجة املساهمة في "الحرب على االرهاب". اّما روسيا التي يسيل لعابها دوما باتجاه األموال 

عقد صفقات بيع سالح جديدة من  سهّل فاد وزير خارجيتها الى بغداد لكي يُ يالعراقية فقد سارعت الى ا

يها الصدأ.
ّ
وبنفس االتجاه سارت الصين ودول اخرى خاصة من   الترسانة العسكرية الروسية التي يغط

الواليات املتحّدة في حين واصلت تها في وقت الحق املانيا وفرنسا. ، ثم تبع)السابق( االشتراكيدول املعسكر 

ممارسة سطوتها كقوة احتالل، حتى وان كانت قد سحبت قواتها العسكرية منذ نهاية العام  األمريكية

ارسلت مئات الخبراء العسكريين اضافة سّرعت من وتيرة الصفقات العسكرية مع العراق، و فقد  ،2011

،الى خبرائها املوجودين 
ً
.ثم عادت في نهاية  اصال

ً
 األمر لتتدخل عسكريا

قا الهدف املطلوب، فتأثيراتهما أ ويرى املركز،
ّ
ن الضربات العسكرية والقصف الجوي ال يؤمل ان يحق

املدّمرة تطال املدنيين وال تعالج مشكلة اإلرهاب. ينبغي التفكير بحلول وآليات أخرى تستجيب ملطالب 

 الشعب العراقي، وتحاسب املقصّرين ومرتكبي االنتهاكا
ُ
 بمعاناته وما ت وت

ً
شعر املواطن ان هنالك احساسا

 تعّرض له من مآِس. 

                                                           
 تنظيم ما يسّمى بــ "الدولة اإلسالمية":الدول التي انضمت الى التحالف الدولي ملحاربة  -1

http://politics.suntimes.com/article/washington/more-50-nations-us-fighting-isil-heres-list/fri-09192014-853pm 

 

http://politics.suntimes.com/article/washington/more-50-nations-us-fighting-isil-heres-list/fri-09192014-853pm
http://politics.suntimes.com/article/washington/more-50-nations-us-fighting-isil-heres-list/fri-09192014-853pm
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ان مركز جنيف الدولي للعدالة، سبق ان اوضح في تقاريره التي قّدمها الى األمم املتحّدة أن السياسات 

حدق حكومات املحاصصة الطائفيةها تالتي طّبق
ُ
، والتي وضعتها قوى االحتالل هي الخطر الحقيقي امل

 سياسة االحتاللوكوارث أخرى. لقد ورث نوري املالكي عن  مزيد من االنتهاكاتبالعراق والتي ستؤدي إلى 

ها الى سياسة ممنهجة من "اإلقصاء" الطائفي
ّ
كما ورث عن االحتالل  .املحاصصة الطائفية ثم حول

 ها ايضا بدرجة اساسية الى ممارسة على أسس طائفية.عمليات التعذيب، وحّول

ما استخدمه املالكي في سياساته هو ذريعة "مكافحة االرهاب" حيث تم بموجبها اعتقال اآلالف من  وأكثر   

فرط ألحكام  االستخدامالعراقيين األبرياء من مناطق بعينها وألسباب طائفية بحتة. يضاف الى ذلك 
ُ
امل

 االعدام وعلى اسس ط
ً
 .2 ائفية ايضا

ق إال بتفعيل إجراءات قانونية ذات إن كل هذه اإلنتهاكات يجب ان تخضع للمسائلة. 
ّ
وهذا لن يتحق

 عن االعيب االستثمار بهاصبغة دولية تتولى عمليات التحقيق الشامل 
ً
، وتحّدد مرتكبيها بوضوح بعيدا

العراقية وطرق عملها وتسبب في اصدار السياس ي وتأثيرات الفساد الذي طال حتى املؤسسة القضائية 

 لضغائن واحقاد، وفي الحالتين هنالك انتهاك 
ً
احكام مجحفة، اّما بناًء على رغبات سياسية او تنفيسا

سافر للمعايير القانونية الدولية امللزمة للدول ومنها اإللزام بضمان محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة. 

دون تمييز، يتوجب انشاء آليات لجبر االضرار والتعويض بما  يتوجب محاسبة كل مرتكبي االنتهاكات

 يضمن تحقيق قدر من العدالة للشعب العراقي.

 

 مسؤولية اجملتمع الدولي

من أكثر  ماحتالل هعندما نتحدث عن أزمة العراق اليوم، يجب أن نبدأ باالعتراف أن الغزو والحرب واإل 

 
ّ
بما فيها )تحسين غير الحقيقية  الذرائعى أنواع الصور الزائفة في وقتنا املعاصر حيث تم تبرير ذلك بشت

 والنتيجة حياة العراقيين(، 
ً
حتى عن الوضع البائس اثناء أن العراق لم يتحسن حاله الواضحة جّدا

رغم ان موارده السنوية تفوق املائة ر كثيرا الى الوراء قبل تقه الحصار اإلقتصادي في عقد التسعينات

، بفضل سياسات الحكومات املتعاقبة، جعل حال  وضعال إن .مليار دوالر امريكي؟؟
ً
الذي نشهده حاليا

 .واقعي في املدى القريب العراق أسوأ ودون حّل 

                                                           
ق املركز كل ذلك بعشرات الوثائق لدى األمم املتحّدة والتي صدرت عن الجمعية العامة/مجلس حقوق االنسان، ومنها على ـ  2

ّ
لقد وث

 March 4املؤّرخة في  A/HRC/25/NGO/117و  February 2014 27املؤّرخة  في   A/HRC/25/NGO/95سبيل املثال ال الحصر الوثائق: 

و March 2014 املؤّرخة في A/HRC/25/NGO/162و  March 2014 4املؤّرخة في  A/HRC/25/NGO/120و  2014

A/HRC/25/NGO/165  5املؤرخة في March 2014  ملجلس األمم املتحّدة لحقوق االنسان  25التي صدرت ضمن وثائق الدورة

، 2014/حزيران/6ّرخة في املؤ  A/HRC/26/NGO/109و  A/HRC/26/NGO/108و  A/HRC/26/NGO/105والوثائق: ( 2014)آذار/

. كما اوضحها في 2014ملجلس األمم املتحّدة لحقوق االنسان التي عقدت في جنيف في حزيران 26والتي صدرت ضمن وثائق الدورة 

بيانات ألقيت ضمن االجتماعات الرئيسة للمجلس، وفي تقارير دورية وصحفّية وّزعت على الدول األعضاء ووسائل اإلعالم واملنظمات 

 ر الحكومية.غي
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لة لتبرير الحرب إ
ّ
ضل

ُ
توني بلير مثل ما صّرح به  واالحتالل تتجّدد اليوم بتصريحات اخرى ن التصريحات امل

، مثل هذه التصريحات للتنصل من املسئولية ال تتسبب 3بأن الغرب لم يكن سبب أزمة العراق الحالية

ر لضمير اإلنسانيلبإضرار ملبادئ القانون الدولي األساسية فحسب بل و 
ّ
 كيف تنك

ً
. إن العالم يتذكر جيدا

توني بلير وبوش وغيرهما من القادة للموقف الشعبي العارم ضد الحرب في العراق في دول تّدعي 

آذانها امام صيحات شعوبها وراحت تندفع نحو حرب مدمّرة  سّدت)الديمقراطية(. فقادة هذه الدول 

 التي ستخلفها. ومكلفة للغاية دونما أدني اعتبار للمآس ي اإلنسانية

 ،قبل الغزو واالحتالل ،ويبدو ان البعض قد نس ي او تناس ى )كما هو الحال مع توني بلير( ان العراق كان

 الخطى نحو التطور وكان لها مستقبل واعد من حيث انظمة الصّحة والتعليم ومشاريع 
ّ

دولة نامية تحث

لة كانت معدومة قبل فرض العقوبات حيث أن نسبة البطا مضطردالبنّية التحتية، مع نمو اقتصادي 

لت في  االقتصادية.
ّ
 مع مآس ي الحرب واالحتالل والسياسات الطائفية شك

ً
إن نظام العقوبات متزامنا

مجموعها السبب الرئيس الذي جعل العراق يتراجع في كل املسارات، وتضعف بنيته التحتية والتعليمية 

التطّرف.  والصحّية. وهو الذي اّدى الى زيادة معّدالت البطالة والفقر. وكل ذلك خلق بيئة مناسبة لنشوء

 وهو الذي أشعل فتيل األزمة التي نشهدها اليوم. 

على الرغم من  التي حدثت اثناء احتالل العراقلقد صمت املجتمع الدولي على خروقات حقوق اإلنسان 

املشهد الفوضوي من غياب السلطة الذي شهده العراق ما حتى لهذه الحقوق. و  االنتهاكاتحدوث أبشع 

لمن تفكيك ملؤسستي القضاء والجيش العراقي من قبل االحتالل األمريكي. هو إال نتيجة ملا حدث 
ّ
 وقد مث

 ذلك انتهاك
ً
 صارخ ا

ً
 . كان يتوجب ادانته واتخاذ موقف مناسب تجاهه جنيف والهاي التفاقيات ا

 هارتكبتااالنتهاكات لحقوق اإلنسان التي  أفظعإن االحتالل األمريكي مهّد الطريق للعديد من نعم، 

لكن املجتمع الدولي، ككل، يتحمل  ها من العقوبةو مرتكب ، وأفلتةعاقباملت (العراقية)الحكومات 

 لم ف. مسؤولية كبيرة في ان تتمادى تلك السلطات في انتهاكاتها
ّ
املوقف املناسب تجاه املجتمع الدولي يتخذ

تلك ناطق من قبل املخروقات حقوق اإلنسان مثل القصف العشوائي والقتل دون تمييز في مختلف 

لقد غّض العالم الطرف عن نداءات ماليين العراقيين من خالل مظاهراتهم في الحكومات الطائفية. 

والتي طالبوا فيها بوضع نهاية لسياسات حكومة املالكي الطائفية. وكما استخدم  2013حتى  2011

املالكي  يل، فإن رئيس الوزراء نور االحتالل األمريكي التفرقة الطائفية لكسر شوكة املقاومة وقت االحتال

، ثم ما ضد املحافظات التي انتفضت على الظلم وسياسات اإلقصاء والتمييز ستخدم نفس السياسةا

لبث ان هاجم ساحات التظاهر مستخدما القوة العسكرية كما حدث في مجزرة الحويجة التي وثقها 

 .4املتحّدة املركز لألمم

                                                           
-We didn't cause Iraq crisis  http://www.bbc.com/news/uk  ب ازمة العراق سبّ من لقاء لتوني بلير مع محطة البي بي س ي تحت عنوان: لسنا  ـ  3

27852832 

ن رسائل ونداءات مركز جنيف الدولي عن مجزرة الحويجة: مثال على ذلك ـ  4

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=41 
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الدولي ان يتخذ املوقف الصحيح ملساعدة العراقيين في ايجاد الحل املناسب وبالتالي يحتاج املجتمع 

ر لهم حيا
ّ
 الذي يوف

ً
 بالتمّعن بكل ما حصل في  .يضمن وحدة بالدهمو  ،آمنة وكريمة ة

ّ
إن ذلك لن يتّم إال

استمرار دوامة  تؤدي سوى الىالتدخالت الخارجية ألنها ال وقف تت، وان العراق خالل العقدين املاضيين

ينبغي معالجة جذور املشكلة  ، وان تتوقف تجارة السالح وان يجري العمل باتجاه حلول سياسّية. القتل

  .ن وليس احدى نتائجها العرضية فقطالقائمة في العراق اآل 

 

 

اإلنسان اليت ُترتكب يف العراق  الدولي حلقوق للقانون صارخةأزاء االنتهاكات البالغ  يشعر مركز جنيف الدولي للعدالة بقلٍق ....

 .املتظاهرين السلميني ضد واستخدام القوة اجلماعية االعتقاالت التعسفية ومن ذلك. مكافحة اإلرهاب باسم

اإلنسان  اخلدمات اإلنسانية واحرتام حقوق بتوفري لقد تصّدت السلطات بالقوة املسّلحة للمتظاهرين السلميني الذين يطالبون

 جرتلقد  .واستخدمت القوة املفرطة يف التصّدي هلمارهابيني،  املتظاهرينان  فاعتربت سلبيًا من البداية احلكومة ّدكان ر. األساسية

. احملتّجني من 200قتل وجرح اكثر من  أسفرت عن ،2013عام  نيسان 23يف  احلوجية يف ساحة اعتصامظاهرة سلمية مل مأساوية نهاية

يف  اإلنسانقوق حب املطالبة جيرؤ على أو تصرفاتها كل من يعارض سكاتإل احلكومة على سياسة دلياًل احلوجية جمزرة لقد مّثلت

 العراق.

احلصول بهدف  املعتقالت يفاالستخدام الواسع النطاق للتعذيب و معايري احملاكمة العادلة، من املقلق للغاية ايضًا عدم احرتام..... 

ضد معتقلني  أحكام اإلعدام إلصدار ُتستخدم بعد ذلك القسرية هذه االعرتافات أن لقد وّثق مركز جنيف الدولي. على اعرتافات

 . ابرياء

. اإلستمرار بنهجها يف التطبيق الواسع النطاق لعقوبة اإلعدام عازمة على أن احلكومة العراقية تثبت إن التطورات األخرية.....  

 وهو ما يتطلب موقفًا حازمًا من اجملتمع الدولي.

متّر  ان أو جتاهلها، جدا حبيث ال جيوز كبرية ضّد الشعب العراقي رتكباليت ُت االنتهاكات يرى أن الدولي للعدالة جنيف إن مركز

 .دون عقاٍب ملرتكبيها

حبالة حقوق  املقّرر اخلاص املعين منصب إعادة إختاذ مجلة خطوات منها دون ال ميكن حله العراق يف احلالي أن الوضع أيضانعتقد 

  .....العراقاإلنسان يف 

 

 د. هانز فون سبونيك

 رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة

 
ً
 مساعد األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية سابقا

 )من رسالة الى املفّوض السامي لحقوق اإلنسان(
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 اإلنتهاكات

قنا
ّ
 ججُح  تستغلالسلطات ان في تقاريرنا الى األمم املتحّدة كيف أ سبق وان وث

ً
مثل األمن القومي  ا

  هاوالحرب ضد اإلرهاب من أجل تنفيذ خطط
ً
خاصة اثناء سلطة نوري  االستبدادية والطائفية تماما

( فأن املالكي إستغل انشغال العالم باحتفاالت رأس السنة 2014تناولنا هذا العام فقط ) وإذا .املالكي

 على ساحة  (، ليشن  2014كانون األول  1/ 2013ديسمبر  31ية )ليلة يالدامل
ً
 واسعا

ً
في  االعتصاماتهجوما

ى انواع األسلحة وبقوة عسكرية كبيرة، ثم توالت  ضمن محافظة االنبار  مدينة الرمادي
ّ
 شت

ً
مستخدما

 أبشعالواسعة النطاق في املدينة واطرافها وُدّمرت احياء مدنية بالكامل وارتكبت عملياته العسكرية 

 .5 ضد املدنيين االنتهاكات

عليها  تونفس املعاملة لقتها باقي مدن محافظة األنبار وخاصة الرمادي والكرمة والصقالوية اذ تكّرر 

وقد عانت مدن واملدفعية بعيدة املدى.  والصواريخالهجمات اليومية لنفس الفترة اعاله بالطائرات 

الصقالوية والكرمة والخالدية من القصف اليومي الذي أوقع خسائر بشرية وماّدية كبيرة، واّدى الى تهجير 

آالف العوائل من مناطق سكناها. وفي كل مّرة كانت التقارير تتوالى الى املركز مؤكدة ان قوات الجيش 

  والشرطة تدخل بيوت النازحين وتعبث بها وتسرق محتوياتها
ً
 في األسواق القريبة!  اتبيعه وأحيانا

 ضد  40من  أكثر ، 2014من عام كتوبر /أوتشرين االول يناير كانون األول/شهري ما بين و 
ً
 شامال

ً
هجوما

 اياها كونها مدينة الفلوجة 
ً
 املعاقل املُعارضة لسياساته، في حين انه ادعى انه يحارب أحدمستهدفا

 مثلاي االرهاب 
ً
 ،2004االنتقامية عليها عام  هجماتهمما فعل األمريكيون عند قصف الفلوجة في تماما

 أنها حرب ضد تنظيم القاعدة و  حينما إدعوا
ً
من املدينة التي تصاعدت فيها  الحقيقة انها كانت انتقاما

 .حركات املقاومة الوطنية لالحتالل

وتكريت وجرف الصخر واملحمودية.  مدن املوصل والحويجة وتلعفر الى ثم امتّدت الهجمات اليومية  

فتعّرضت مدينة تكريت خالل شهري أيلول/سبتمبر و تشرين اول/ داعش". “تنظيم  والذريعة هي محاربة

 لبسط سيطرة الجيش وامليليشيات عليها لكن كّل هذه الهجمات قد  44أكتوبر الى اكثر من 
ً
 شامال

ً
هجوما

ألسهل فتنهال على دورهم حمم الصواريخ والراجمات فشلت.  وفي كل هجوم يكون األهالي هم الهدف ا

لقد مما يؤدي الى خسائر كبيرة. وينطبق الوصف على املعارك التي دارت في منطقة "جرف الصخر. 

هم "داعش" 
ّ
ان هذه املناطق على انهم كل

ّ
وهاجمت مناطق سكناهم دون أي تعاملت قوات املالكي مع سك

  .تهم ولم تسلم حتى مواشيهم من ذلكتمييز، واحرقت بيوتهم ودّمرت ممتلكا

وهنالك تصريحات توالت من شخصيات نافذة في السلطة تؤكد هذه النظرة، وفي اقل تقدير هنالك من 

ان هذه املناطق هم )حاضنة( لـ "داعش" او "اإلرهاب". 
ّ
 يعتبر ان كل سك

 

                                                           
 ـ مركز جنيف الدولي للعدالة: السلطات العراقية ترتكب جرائم ضد االنسانية  5

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=42 
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 2004الفلوجة بعد العمليات العسكرية االمريكية عام 

 

 2014العمليات العسكرية لجيش املالكي عام الفلوجة بعد 
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املعارضة لنظام من املجتمع العراقي وفي سياق الحملة على "داعش" تناس ى الجميع العناصر األخرى 

حة بعد 
ّ
ت من املقاومة السلمية الى املقاومة املسل

ّ
املحاصصة الطائفية القائم في العراق والتي تحول

لحقيقة املعروفة للجميع ان "داعش" . فا2013واالعتصام نهاية عام هجوم املالكي على ساحات التظاهر 

،  ،ال تشكل
ً
 من مجموعة اوسع من حركات  في الوضع القائم في العراق حاليا

ً
مقاومة لنظام  اال جزءا

والحركات  األحزابمن ابناء العشائر، وعسكريون سابقون واعضاء في  تتكون  املحاصصة الطائفية

ت تؤكّد في بياناتها املعلنة انها تقاوم مشروع  2003لتي نشأت بعد عام لالحتالل ا املقاومة
ّ
والتي ظل

االحتالل الطائفي لتقسيم العراق املتمثل بالحكومات التي اقيمت على اسس املحاصصة الطائفية. 

 في حزيران/يونيو 
ّ
ن ان ، في حي2014وعلينا ان نضع في الحسبان ان "داعش" لم تظهر في املشهد العراقي اال

 . من عشر سنوات أكثر تعمل منذ والجهات تلك املجموعات 

ان ننظر الى الصورة األوضح للعراق، فعلى املجتمع الدولي ان ينتبه الى ما حدث  أردنا إذاوبالتالي، 

شهدت التي املناطق ويحدث من انتهاكات حكومية وجرائم متعمّدة ضّد املواطنين العراقيين في كل 

 هذه  الحكوميةقوات فال،  االستبداديحاصصة امل نظامل معارضة واضحة
ً
اآلهلة  املناطقتقصف يوميا

الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، وبالراجمات وقذائف املدفعية  بالسكان بالصواريخ التي تحملها

بصورة تتعمد ايذاء املدنيين واجبار من يتبقى منهم على النزوح من هذه املدن. كل ذلك تحت ذريعة 

 6حاربة االرهابم

، دونما اي رحمة، الى استخدام البراميل املتفجرة ضد هذه حكوميةقوات الالومما زاد من املأساة لجوء 

وال تزال  2014. فقد بدأت باستخدامها ضد املواطنين في ناحية الكرمة في نيسان/ابريل 7ناطقامل

واملعروف ان هذه البراميل ال يمكن . 8األخرى  مدن  لوجة والرمادي و تستخدمها على نطاق واسع في الف

 
ُ
 توجيهها نحو اهداف محّددة بل انها ت

ً
رمى ضد مناطق معينة آهلة بالسكان. ويحدث انفجارها تدميرا

واسعا للمنازل ملا تحمله من كمّيات هائلة من املواد املتفجرة واملواد السامة. وهكذا فقد اّدى 

 .نا عائالت بأكملهااواحي استخدامها الى قتل اعداد كبيرة من املواطنين

،وال 
ً
 الى  تقل األسلحة االخرى فتكا

ً
 ،من التهجير الطائفيختلفة م اساليباذ يتعّرض املواطنون يوميا

ىابعادهم تستهدف 
ّ
اول تحقيق تغيير ديموغرافي في تحسياسة ضمن  عن مناطق سكناهم بذرائع شت

  ياسات التهميش واالقصاء.ملناطق التي ثارت على تعسف السلطات وظلمها، واعترضت على سا

                                                           

  21/07/2014نتيجة القصف الذي استهدف احدى املباني السكنية في الحويجة بتأريخ  انتشال االطفال من تحت الركام -6

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fvy3onkoj24   

: 13/07/2014يصور الفيلم في الرابط املرافق قصف حي الجمهورية بالفلوجة ببرميلين متفجرين بتأريخ  13 - 7

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzMlCiGOBts 

، املالكي يغتال طفال بالخامسة من عمره في مدينة طوز خورماتو/محافظة صالح الدين  ببرميل متفجرقصف قوات ـ  8

  https://www.youtube.com/watch?v=DC2R9Zf9Dlk . 14/8/2014بتأريخ

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fvy3onkoj24
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fvy3onkoj24
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzMlCiGOBts
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzMlCiGOBts
https://www.youtube.com/watch?v=DC2R9Zf9Dlk
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د هذا ازمة نزوح جماعية غير مسبوقة من محافظات األنبار وصالح الدين وديالى واضيفت لها لقد  
ّ
ول

محافظة املوصل. ويتعّرض الالجئون الى ظروف بالغة الصعوبة، يتمثل قسم منها في الطبيعة والظروف 

 ان هنالك ما هو بسبب املعاملة املهينة 
ّ
التي واجهوها من األجهزة الرسمية التي تّدعي انها تسهر الجوية اال

على راحتهم ومساعدتهم. لقد بات من الواضح اإلهمال املتعّمد لالجئين من طرف الحكومة، وهنالك 

اتهامات علنية لجهات حكومية وشخصيات نافذة بتبديد االموال التي خّصصتها السلطات ملساعدة 

 .2014الالجئين منذ بداية العام 

 املالكي(جيش بعد هجمات وحدات  2014)الرمادي كما بدت في حزيران/يونيو 

ان يؤدي بالنتيجة الى عمليات ابادة لعائالت بأكملها. ومنذ بداية 
ّ
إن القصف اليومي للمدن اآلهلة بالسك

 في عام  2014عام 
ً
والوحدات  السلطةحيث اشتدت العمليات العسكرية لجيش ، 2015واستمرارا

قبه، املرتبطة وامليليشيات 
ّ
مركز جنيف الدولي للعدالة االدلة على ما حدث للكثير من العائالت  وث

العراقية حيث تتعّرض منازلهم للقصف فتنهار عليهم ويذهب ضحّية ذلك االطفال والنساء وكل افراد 

   .هذه العائالت دون ذنب اقترفوه

 ان الدالئل املستقاة من شهادات املواطنين ف التذّرع بمحاربة االرهابالسلطات وتواصل 
ّ
ي املناطق إال

ستهدفة تؤكد وجود سياسة متعمّدة لأليذاء بهدف
ُ
هذه السياسة يجب ان تدان ان . التهجيرو  اإلنتقام امل

 على ارواح األبرياء، كما يجب تقويجب ان تتوقف 
ً
 للمحاكمة.ديم كل املسؤولين عنها حفاظا
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شرات املعتقلين دون ع بإعداموخالل شهري حزيران وتموز املاضيين جرى توثيق قيام قوات املالكي 

محاكمات بعد اضطرارها لالنسحاب من بعض املواقع. مرتكبة جريمة فضيعة ضد االنسانية تضاف الى 

 . 9. وقد جرى تثبيت ذلك مع األمم املتحّدةانتهاكاتها املستمّرة

أن  سياسات الطائفية أّدت إلىالبالتوازي مع  ،عديمة الرحمة ،الحديدية لحكوميةقبضة االوهكذا، فأن 

صبح إنتهاكات حقوق اإلنسان في العراق هي القانون وليست االستثناء. هذه الحالة أضافت إلى نتائج 
ُ
ت

 من التدمير للعراق 2003الغزو واالحتالل عام 
ً
 . مزيدا

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة الى ان نائب املفوض السامي لحقوق اإلنسان السيدة فالفيا بانسيري قد 

ّصصت اكّدت هذه اإلنت
ُ
هاكات في بيانها التي افتتحت به الجلسة الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان التي خ

، 2014حزيران ـ يونيو/ 15) في حيث قالت: ، 1/9/2014ملناقشة حالة حقوق اإلنسان في العراق بتأريخ 

 في مركز شرطة القلعة في تلعفر من قبل ضباط الشرطة الفارين من  31أعدم ما ال يقل عن 
ً
معتقال

حزيران، قام أعضاء من عصائب  17مناصبهم قبل فترة وجيزة من اقتراب مقاتلي داعش من املكان. وفي 

أهل الحق، وهو جماعة مسلحة شيعية، بالدخول الى مركز شرطة الوحدة في منطقة كاطون بمحافظة 

، جميعهم من السنة. وفي  48ديالى وجرى أعدام 
ً
ت آب، قام أعضاء ما يسّمى "وحدا 22معتقال

حين آخرين، بتنفيذ هجوم على مسجد مصعب بن عمير 
ّ
املتطوعين" التابعة لقوى األمن الداخلي، ومسل

ين من مدخل ونوافذ املسجد، وكذلك 
ّ
في قرية بني ويس، في قضاء خانقين. حيث فتحوا النار على املصل

ح  ان وحدات . ويال 38على األقل من الرجال والفتيان، واصابة  73من السقف، مما أسفر عن مقتل 

من الجيش العراقي والشرطة كانت قريبة من مكان الحادث في وقت الهجوم، لكنها فشلت في التدخل. 

 في الحادث قد تم بهدف تقديم الجناة إلى 
ً
وإنني أرحب بإعالن رئيس مجلس النواب العراقي ان تحقيقا

  .10العدالة(

: )إن قوات األمن العراقية قصفت بقذائف املورتر مدن وعن اإلنتهاكات جّراء القصف الجوي قالت

آب/  15و  14تلكيف، بطناية، وتل اسقف مما اّدى الى قتل وجرح العديد من املدنيين. وفي يومي 

مدنيا، بينهم أربع  25اغسطس، شنت القوات الحكومية غارتين جويتين في منطقة الحويجة كركوك قتلت 

أغسطس في قضاء داقوق  13آخرين. وأسفرت غارات جوية أخرى يوم  20نساء وثالثة أطفال، وإصابة 

في كركوك عن مقتل وإصابة عدد من املدنيين. وأصيب أربعة مدنيين في قرية سعد. وخمسة مدنيين 

)بينهم امرأة وثالثة أطفال( مما أّدى الى قتل وجرح ثالثة آخرين في قرية الوحدة. في الفلوجة في محافظة 

جريحا  26مدنيا )بينهم طفل(، و  17أغسطس سجلت املستشفى العام مقتل  17-14ترة من االنبار، في الف

                                                           
( ملجلس األمم املتحدة لحقوق 26مركز جنيف الدولي باإلشتراك مع عدد من املنظمات في الدورة )ـ للمزيد يمكن متابعة ما قّدمه   9

 على الرابط: 2013اإلنسان/جنيف، حزيران 

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=41 

10
ملجلس حقوق اإلنسان  22الدولي للعدالة عن الدورة الخاصة  تقرير مركز جنيف Selectivity will not solve the issueـ 

  :1/9/2014املنعقدة بتأريخ 

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=41  
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)بينهم ستة أطفال وامرأتان(، نتيجة القصف. تلقينا أيضا تقارير تفيد بأن الضربات الجوية لقوات األمن 

 على مدني 25العراقية في املناطق القريبة من مصفى بيجي في محافظة صالح الدين أسفرت عن مقتل 
ً
ا

واختتمت: )إن الهجمات املمنهجة واملتعّمدة ضد املدنيين قد تشكل جرائم  آخرين...(. 40األقل وجرح 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وبالتالي فان، األفراد، بمن فيهم القادة، يتحملون املسؤولية عن هذه 

 .11األفعال(

ذريعة مكافحة االرهاب يجري اعدام  على صعيد آخر تتصاعد وتيرة احكام اإلعدام في العراق. فتحت 

مئات العراقيين في محاكمات ال تمتثل ألبسط مقومات املحاكمات العادلة فاحتل العراق املرتبة الثالثة 

تقرير لبعثة األمم املتحدة ملساعدة  أحدثوفي في عدد احكام اإلعدام في العالم بعد الصين وإيران. 

 19صدر في  (OHCHRالسامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )( ومكتب املفوضية UNAMIالعراق )

ا حيال نقاط الضعف التي لوحظت في عن قلقهالتعبير  اعادت املنظمة الدولية 2014،12تشرين األول 

 
ً
النظام القضائي العراقي وإن التحقيقات الجنائية واإلجراءات القضائية في حاالت األحكام باإلعدام كثيرا

يوّضح مانات الدولية والدستورية الخاصة باألصول املرعية ومعايير املحاكمات العادلة. و ما ال تلتزم بالض

فيما يزيد عن نصف املحاكمات التي رصدتها البعثة  -وعلى نحو منهجيقد تجاهلوا ــالقضاة  التقرير أن

 باإلعدام
ً
حملهم على ل ضهم للتعذيبتجاهلوا إدعاءات املتهمين التي تفيد بتعرّ  -والتي تضمنت حكما

 إلى إدانة املتهمين والحكم عليهم باإلعدام اإلدالء باعترافاتهم
ً
. ومض ى القضاة في كل القضايا تقريبا

 أو بشكل أساس ي على االعتراف املشكوك في صحته أو شهادة املخبر السري. وم  
ً
معظم ل  ثباالعتماد حصرا

 املتهمين أمام املحكمة بدون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الح
ّ
ت فيها املحكمة محامين لهم االت التي عين

 إلعداد دفاعهم على نحو مالئم.
ً
 كافيا

ً
 فإن املتهمين لم يمنحوا وقتا

 
ّ

املفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم املتحدة، زيد رعد الحسين، الحكومة الجديدة في العراق  وحث

على التعهد باإللتزام بمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في البالد. وبالنظر لضعف 

لن يؤدي إال إلى تفاقم  نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام إشخاص تكون إدانتهم موضع شك

اإلحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان والذي سوف يكون بدوره أحد العوامل 

 .13املساعدة التي يستغلها املتطرفون لتأجيج العنف. أدعو الحكومة الجديدة الغاء عقوبة االعدام"

 
ً
التطبيق الواسع لعقوبة اإلعدام في  ر الى مخاطوكان مركز جنيف الدولي قد نّبه املجتمع الدولي مرارا

واوضح املركز انه يالح  بقلق عميق ان السلطات في العراق تمزج دائما في احكامها بين تطبيق العراق. 

القانون والتعطش الوحش ي الى االنتقام. وان ما يصدر من احكام وبهذه االعداد الهائلة يضيف للوضع 

 القائم في العراق عالمة اخرى من عالما
ً
 للحضارة، و نبراسا

ً
ت االنحدار القيمي واالخالقي في بلد كان منبعا

                                                           
 املصدر اعاله.ـ 11

ثق ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عقوبة اإلعدامـ 12  العراق: تقرير لألمم املتحدة يوَّ

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15186&LangID=A 

 ـ املصدر اعاله 13
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مت منه اولى حروف الكتابة وابجديات القانون.
ّ
ويرى املركز ان كل ما تقّدم يجعل من  لإلنسانية التي تعل

أحكام اإلعدام التي نفذت في ظل هذه الظروف هي اعدامات تعسفية تتم بإجراءات موجزة وبالتالي فان 

 بذلك. ولن 
ً
الجهات املعنّية باملصادقة عليها او بتنفيذها هي امام ارتكاب جريمة قتل وهي تعلم مسبقا

رع باي حصانة ف
ّ
ي يعفيها فيما بعد التذ

ّ
في مثل هذه الجرائم ال يعتد القضاء الجنائي الدولي وحتى املحل

 .14في كثير من الدول بالحصانة 

 

 امليليشيات دور 

في العراق منذ ان هنالك عشرات امليليشيات التي نشأت  ، او يتغاض ى عنه،ما يجهله املجتمع الدوليإن 

بمباركة السلطات. ومن اهم هذه امليليشيات، امليليشيا املسّماة )عصائب اهل  تحظىوهي  2003عام 

 تحت 
ً
الحق(، وميليشيا حزب هللا )العراق( و)جيش املهدي( الذي جرى انشاء فصائل جديدة منه مؤخرا

ة ميليشيا منظمة العمل اإلسالمي، بقياد ،ميليشيا فيلق بدر، بقيادة هادي العامري اسم )سرايا السالم(. 

 ،بقيادة احمد الجلبي، ميليشيا حزب الدعوة ،املرجع الديني عبد الكريم املدرس، ميليشيا املؤتمر الوطني

 ما  .بقيادة عمار الحكيم ،تجمع شهيد املحراب ميليشيا الجعفري،بقيادة ابراهيم 
ً
كان إنشاء وغالبا

 . 15ة وترتبط وتعمل بالتنسيق املباشر مع اجهزة االمن العراقي إيرانتدريب وتسليح هذه امليليشيات في و 

( 
ً
 قرارا

ً
بدمج الكثير من ( 2003لعام 91حمل الرقم وفي بداية اإلحتالل اتخذ الحاكم األمريكي بول بريمرا

عناصر هذه امليليشيات بالكيان الجديد الذي أنشأه والذي اسماه )الجيش العراقي الجديد( بعد ان كان 

                                                           
مركز جنيف الدولي للعدالة يدق ناقوس الخطر لتزايد االعدامات في العراق ـ الحظ على سبيل املثال:  14

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=42&mylang=arabic&redir=1 

ومركز جنيف الدولي: اإلعدامات في العراق، التعطش الوحش ي لألنتقام 

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=42&mylang=arabic&redir=1 
 سرايا السالم( بقيادة مقتدى الص إضافة الى -15

ً
ميليشيا فيلق بدر، بقيادة هادي العامري/املجلس در، ميليشيات جيش املهدي )حاليا

بقيادة احمد الجلبي، ميليشيا حزب الوطني، بقيادة املرجع الديني عبد الكريم املدرس، ميليشيا املؤتمر االعلى للثورة االسالمية في العراق، 

نالك عدد كبير من امليليشيا املدعومة من هبقيادة عمار الحكيم،  ....شهيد املحراب ميليشيا تجمعو الدعوة.... بقيادة ابراهيم الجعفري، 

وليد الحلي، ميليشيا بقية هللا.... بقيادة  ة.... بقيادميليشيا يد هللا.... بقيادة احمد الساعدي، ميليشيا ثار هللاقبل السلطات، منها: 

ع العراق.... بقيادة عبد الكريم العنزي، ميليشيا كتائب مصطفى العبادي، ميليشيا منظمة العمل اإلسالمي، ميليشيا حزب الدعوة فر 

القصاص بقيادة عبد هللا الالمي، ميليشيا تجمع الشبيبة اإلسالمية.... بقيادة منتصر املوسوي، ميليشيا مرتبطة بمكتب آل البيت 

لقصاص العادل. بقيادة ماجد علي حسين، العالمي.... بقيادة فاضل الكعبي، ميليشيا جمعية آل البيت، بقيادة موس ى الحسني، ميليشيا ا

 ....بقيادة جالل الدين الصغير، ميليشيا حزب هللا ....بقيادة موفق الربيعي، ميليشيا حسينية البراثا ....ميليشيا جمعية مكافحة اإلرهاب

بقيادة جعفر الرغيف، ميليشيا  ....بقيادة حسن الساري، ميليشيا غسل العار ....بقيادة كريم ماهود املحمداوي، ميليشيا حركة حزب هللا

ميليشيا كتائب مالك  بقيادة علي غسان الشاهبندر، ....بقيادة محمد حسين الصدر، ميليشيا كتائب ثأر الحسين ....كتائب أشبال الصدر

ميليشيا كتائب  ر حقيقت،االيراني منصو  ة.... بقيادميليشيا لجنة الكوثر إلعادة إعمار العتبات العراقية بقيادة جعفر عباس، ....األشتر

بقيادة عطا هللا الحسيني، ميليشيات حزب العمل اإلسالمي. بقيادة  ....الدماء الزكية......بقيادة مؤيد علي الحكيم، ميليشيا جيش املختار

شيا الحركة املهدية....... ميليشيا الطليعة...... بقيادة علي الياسري، ميليشيا الفتح....... بقيادة كاظم السيد علي، ميلي صادق علي حسين،

 .بقيادة محمد علي الخرساني، ميليشيا العدالة........بقيادة سمير الشيخ علي

 

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=42&mylang=arabic&redir=1
http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=42&mylang=arabic&redir=1
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قد حّل جيش العراق،ذلك املؤسسة العسكرية املهنّية العريقة. لكن والء هذه العناصر بقي للميليشيات 

 ولم يستطع الجيش )الجديد( صهرها ضمن مؤسسة 
ً
التي تتبع لها والتي بقيت هياكلها وعملها قائما

 من مذهب واحد ميمكن يكون الوالء فيها للبالد وليس للميليشيا. 
ً
ان تهتز  الى ما اّدىكما انها جميعا

دي مثل املجتمع التركيبة االجتماعية والقومية واملذهبية التي يتكون منها الجيش العراقي في مجتمع تعّد 

 العراقي.

. هذه امليليشيات تقوم بعمليات اجرامية واسعة النطاق على اساس طائفي بحتومنذ ذلك الوقت، و 

عراقيين بسبب انتماءاتهم الحزبية او الطائفية. وفي عام ولطاملا ارتكبت جرائم قتل منظمة ضد مواطنين 

 إلنتمائهم الطائفي بحيث فرغت احياء  2006
ً
 في تهجير آالف العوائل من مدينة بغداد طبقا

ً
نشطت كثيرا

انها األصليون.
ّ
وظل يتعاظم مع  ،وتعاظم نشاط هذه امليليشيات في ظل حكومة املالكي كثيرة من سك

اخذت تجوب الشوارع في العاصمة بغداد ومدن اء ومجئ رئيس وزراء جديد. فخروجه من رئاسة الوزر 

القتل على الهوية، اجبار املواطنين على النزوح من مناطقهم ثم  اإلعتقاالت العشوائية، اخرى وهي تمارس

 مت الكثير منالسجون واعد عدد من . كما قامت باالستيالء علىة محتوياتهاسرقحرق بيوتهم بعد 

 بوضع نقاط تفتيش واختطاف االشخاص واعدامهم
ً
ه يجري بعلم  .املعتقلين. وتقوم ايضا

ّ
هذا كل

 . 16اإلرهابيةالسلطات الكامل وبمباركتها له، بل وبالتنسيق التام مع هذه الفصائل 

امليليشيات اعلى مراحل خطورته اذ راحت تشارك الجيش والقوات األمنية عملياتها هذه واليوم يبلغ دور 

طلق عليه تسميةضمن ما 
ُ
في حين ان كل  ،كواجهة إلضفاء الشرعية على عملها« الحشد الشعبي» أ

 ومن نتائج . ال تحكمها اية ضوابط من قادتها املتعطشين للدماء ميليشيا منها تتصرف بناًء على اوامر 

 تصّرف امليليشيا  اطغى عليهقد وحدات الجيش والقوات األمنية ه املشاركة أن عمليات هذ
ً
خاّصة تماما

 
ً
 املشار اليه أعاله. امليليشيا ضمن قرار )الدمج(عناصر من  ان تلك الوحدات مكونة اساسا

 غير قليل من قادة هذه امليليشيات هم بمراكز ذات نفوذ في اجهزة الدولة ويتم ت
ً
سخير تلك ان عددا

 
ً
 من الوزراء هم اصال

ً
االجهزة لخدمة األجندة امليليشياوية. وقسم آخر اعضاء في البرملان، بل ان عددا

قادة في هذه امليليشيات كما هو الحال مع وزير النقل واملواصالت السابق هادي العامري، قائد فيلق بدر 

وق اإلنسان محمد مهدي البياتي، وكالهما من تنظيم ، ووزير حق17محمد الغّباناإلرهابي، ووزير الداخلية 

 .فيلق بدر اإلرهابي

                                                           

":  إيراني بمذاق من )داعش( نسخة العراق في الشيعية امليليشياتوللمزيد الحظ مقال الكاتب عبدهللا صبري " ـ   16

http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/08/28-08/p07.pdf  ،ميليشيات تفرض القانون وأخرى تخرقه وتقرير مجلة "املجلة" املوسوم

  http://www.majalla.com/arb/2014/10/article55252381ميليشيات املالكي أين هم اآلن؟وثالثة حسب الطلب: 

 Appointment of Iraq’s new interior minister opens door to militia and Iranianـ الحظ أيضا مقال الواشنطن بوست املعنون: 17

influence: http://www.washingtonpost.com/world/appointment-of-iraqs-new-interior-minister-opens-door-to-militia-

and-iranian-influence/2014/10/18/f6f2a347-d38c-4743-902a-254a169ca274_story.html 

http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/08/28-08/p07.pdf
http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/08/28-08/p07.pdf
http://www.washingtonpost.com/world/appointment-of-iraqs-new-interior-minister-opens-door-to-militia-and-iranian-influence/2014/10/18/f6f2a347-d38c-4743-902a-254a169ca274_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/appointment-of-iraqs-new-interior-minister-opens-door-to-militia-and-iranian-influence/2014/10/18/f6f2a347-d38c-4743-902a-254a169ca274_story.html
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ان )الحكومة( تجمع عصابات خارجة عن القانون وتحاول ان تضفي على )إجرامها( الصفة ف وبايجاز

 للدستور العراقي ولكل املعايير الدولية.القانونية. 
ً
ويوثّق مركز جنيف باستمرار الكثير  وهذا مخالف تماما

 للمالحقة القضائية له هذه العصابات جرائمنتهاكات و من ا
ً
 .ااستعدادا

فانه ال  كمة قادتها على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات،، ومحانؤكد انه بدون وقف عمل امليليشياتننا إ

 يمكن تصور اي حّل للمشكلة في العراق.

 

 السياق القانوني

جرى ( 2014خالل هذا العام )ان نضع انتهاكات السلطات العراقية، في سياق قانون صحيح فانه  أردنالو 

خالل القصف املتعمّد للمدن اآلهلة في السكان والتي لقواعد القانون الدولي االنساني من صارخ انتهاك 

عسكرية. وتضمن ذلك ايضا قصف املستشفيات واملدارس ودور العبادة.  لم يكن في داخلها اية اهداف  

ذلك ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية من خالل الهجمات املنظمة واسعة النطاق التي  إطار وفي 

  لقد .ينادت بحياة املئات من املدني
ُ
منذ بداية  تلك العملياتمواطن جّراء  5000من  أكثر  رحتل او ُج ق

 عن نزوح 
ً
مرغمين جّراء هدم دورهم ومنازلهم ومساجدهم حيث  مليوني شخصمن  أكثر العام، فضال

وحسب تأكيدات من عدد غير قليل من النازحين . جامع في الفلوجة وحدها هذا العام 24هدم اكثر من 

عمليات النزوح )عدا ما يتعلق بنزوح املسيحيين واليزيدين من املوصل( كانت بسبب القصف فان معظم 

الجّوي الحكومي وبسب التهجير الذي مارسته امليليشيات وليس بسبب استيالء "داعش" على بعض 

 املناطق كما تحاول الحكومة وبعض املنظمات الدولية ترسيخه.

ي في الحياة، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحّق في انتهكت قوات املالكي الحق األساس لقد 

ى ضروب التمييز على اسس طائفية ضد مكون ديني معين عندما 
ّ
املحاكمات العادلة. مارست شت

استهدفت عمدا من خالل العمليات الحربية مدن معينة وحاصرتها ومنعت عنها الغذاء والدواء بهدف 

 بما يؤكد تلك النّية.اهالك ساكنيها. لقد صّرح املالكي وا
ً
 عضاء من قياداته علنا

ان  ، حيث18في وضع انتهاكات املالكي في خانة جرائم )اإلبادة الجماعية( مركز جنيف الدوليلم يترّدد و 

 يحارب اإلرهاب وانما حارب طائفة دينية معينة  ماملالكي ل
ً
 احداثا

ً
 إياها بأوصاف شتى، ومستدعيا

ً
واصفا

وان ن، و ه السياسيو كما حارب خصومه ومعارضتأريخيه معينة موحية بالتوجه الطائفي البحت للمالكي. 

 
ً
ألن التظاهرات كرّد فعل على استخدام السلطة للعنف، و من هؤالء املعارضين لجأوا للعنف  بعضا

 نتيجة اإلحباطات  ن عددإالسلمية كانت تقابل بوحشية ال توصف. 
ً
هؤالء ينمو ويزداد قوة وحجما

                                                           
: 2014مع عدة منظمات في مجلس حقوق االنسان، آذار  ينمركز جنيف الدولي املشتركبياني  ومن ذلك ما ورد فيـ   18

http://www.youtube.com/watch?v=_gpRYVNP4_U&feature=player_embedded  و

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YYVDIONexiU 

http://www.youtube.com/watch?v=_gpRYVNP4_U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_gpRYVNP4_U&feature=player_embedded
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وفشل املجتمع الدولي في معالجة جذور املشكلة في  لسلطةالسياسية والخوف املجتمعي من بطش قوات ا

  .العراق

ق مركز جنيف طائفة واسعة من 
ّ
 الخطيرة التي اإلنتهاكات لقد وث

ُ
رتكبت في العراق، واكّد ملعظم هيئات أ

يتطلب التحقيق بها واحالة مرتكبيها "جرائم دولية" هذه اإلنتهاكات تشكل جرائم دولية أن  املتحّدةاألمم 

فاملحكمة هي الجهاز الدولي األقدر على التعامل مع هذه االنتهاكات ومساءلة  الى املحكمة الجنائية الدولية.

 املتهمين بارتكابها.

دعوات املجتمع الدولي للسلطات  من هذا العام تداعت خالل شهري ايلول/سبتمبر وتشرين األول/اكتوبر و 

الى املحكمة الجنائية الدولية من خالل التصديق على ميثاق املحكمة املسّمى "نظام  لالنضمامالعراقية 

في بيان اإلتحاد األوربي في جلسة مجلس حقوق اإلنسان ومن اهم هذه الدعوات ما جاء   روما األساس ي".

املمثل الدائم  موريزو انريكو سيرا السفير الذي القاه باسم االتحاد  (،1/9/2014) الخاصة عن العراق

قة وخطيرة لحقوق اإلنسان قد ارتكبت في العراق ويتوجب ان يُ عاكّد ان انتهاكات واسحيث إليطاليا 
ّ
 حق

 السلطات العراقية على ا من قبل جهاز قضائي جنائي متخصص. عنهتتم املساءلة ان و  بها،
ّ

اتخاذ وحث

الى نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية  من خالل اإلنضماملخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف ا

وتكّررت هذه الدعوة على لسان األمير زيد رعد الُحسين، املفوض السامي لحقوق اإلنسان،  .19الدولية

نسان )وهو اول خطاب يلقيه ملجلس األمم املتحّدة لحقوق اإل 27حيث اكّد على ذلك في بيانه امام الدورة 

/تشرين األول 2تصريح صحفي بتأريخ  ثم في 20 بعد تسنّمه منصب املفوض السامي لحقوق اإلنسان(

 على اهمية ان ينضم العراق 21عند اصدار تقرير عن انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق 2014
ً
مشّددا

زيادة زخم هذه الدعوات الى ان تتم الدولي على مركز جنيف  يعملو   للمحكمة الجنائية الدولية.

 لها. االستجابة

 ةخامت

 مليثاق األمم  2003تتعاظم دوامة العنف في العراق منذ عام 
ً
ال انتهاكا صارخا

ّ
إثر الغزو واالحتالل الذين مث

 في تزايد 
ً
 اساسيا

ً
لت السياسات التي انتهجت عامال

ّ
كان  ذلك العنف وبلوغه مّديات خطيرة.املتحّدة. وشك

من هنا، فأن الركون الى استخدام القوة دون التفكير بحلول سياسية ناجعة من دوافع هذا التزايد. 

والدول املنضوية معها تحت ما يسّمى بــ الواليات املتحّدة  عمليات القصف الجوي التي تقوم بها

اسباب ملضاعفة الكارثة اإلنسانية القائمة ما هي اال في العراق بحجة محاربة اإلرهاب )التحالف الدولي( 

                                                           
 تقرير مكتب املفوض السامي لحقوق   Human Rights Council opens Special Session on the Human Rights situation in Iraqـ   19

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14984&LangID=Eاإلنسان

ملجلس حقوق االنسان في  27في افتتاح الدورة بيان السيد زيد رعد الحسين، مفوض األمم املتحّدة السامي لحقوق اإلنسان ـ  20

8/9/2014 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14998&LangID=E 
 تقرير لألمم املتحدة يتناول بالتفصيل "مجموعة مذهلة" من انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق :2/10/2014تصريح صحفي بتأريخ ـ  21

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15130&LangID=A 
 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14984&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14998&LangID=E
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15130&LangID=A
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15130&LangID=A
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ستزيد هذه العمليات من وتيرة العنف، وستدفع املزيد من األشخاص )املحايدين( الى  العراق.في 

النزاع. وسيجلب ذلك املزيد من املآس ي لشعب ُمثقل بالجراح، وسيضاعف من  طرفياالنضمام الى أحد 

. ويزيدها شلحقوق اإلنسان خطورة االنتهاكات 
ً
 مولية

  واإلتحاد األوربي، األمم املتحّدة املجتمع الدولي، وبصفة خاصة يتوجب علىلذلك، و 
ّ

عن ممارسة  الكف

خالل السنوات العشر املاضية في العراق والذي كان يركّز على التقليل من حجم  ُمورسالذي  الدور 

 حرب   وصفها على انهاجرائم وانتهاكات السلطات ومحاوالت اضفاء الشرعية على هذه االنتهاكات بمحاولة 

 قد ل .على االرهاب
ً
  اصبح واضحا

ً
ان ذريعة الحرب على اإلرهاب تستخدم ضد مكون بعينه وتتخذ سببا

 .واسع النطاق لتغيير الديموغرافيوا للتهجير الطائفي

، ان الوضع اإلنساني املأساوي الناتج عن الحرب واالحتالل هو بالتحديد  ينبغيو 
ً
 دائما

ً
ان يكون واضحا

السبب وراء ما اصاب املدنيين من أذى نفس ي لفترة طويلة وامتعاضهم من هذا الوضع مهّد الطريق 

إن إهمالها وعدم اإلعتراف بها  آن األوان لألعتراف بها والتعامل معها. لظهور مجموعات معارضة وطنية

اعات املهمشة مع املاّدى الى ظهور  هو الذي
ّ
التي ظهرت تطرفة املجموعات تعاطف من بعض القط

 
ً
را

ّ
نا ننصح بالنظر الى الصورة األكبر للعراق، والى ، لكن. وهذا ما عقّد املشهد امام املراقب الخارجيمؤخ

 . تداعيات الوضع وليس حالة واحدة منهكل 

وفي هذا السياق يجب ان ال يغيب عن البال ما الحقه القصف الجوي من دمار هائل للمؤسسات العامة 

والبنية التحتية واملجمّعات السكنية ودور املواطنين. وان ال يغيب عن البال عمليات التعذيب البشعة في 

 منذ ايام اإلحتالل األولى  ابو غريب وغيره من السجون التي كانت
ً
 وتوسعا

ً
املرفق الوحيد الذي ازداد عددا

الى ان تحول العراق، ككل، الى سجن كبير ملواطنيه. يجب ان نتذكر دائما املعاملة املهينة للمواطنين، 

هما من امليليشيا بقيادات طائفية 
ّ
تبديد الثروة، حّل الجيش والشرطة واستبادلهما بجهازين هجينين جل

لؤها الحقد وحّب اإلنتقام. ال بّد من التذكير بما اصاب انظمة الصحة والتعليم والقضاء من تدهور يم

كبير، بما نجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على عموم الحياة، وما تعّرض له النساء واالطفال، بوجه 

 خاص، جّراء كل ذلك التدهور.

نظر بامعان في كل ما يدام للحالة في العراق ان وضع حّل مست ، إذا اراداملجتمع الدولي ككليتوجب على 

اعات عمل على يوان  تقّدم
ّ
واسعة من الشعب العراقي. تحقيق املطالب التي نادى بها املتظاهرون وقط

لضمان ان يسود القانون فوق املصالح  الجهودبذل يان و سعى لرفع عوامل الظلم واإلضطهاد، ييجب ان 

ؤسسات دستورية تطبيقه ال ان يوكل التطبيق للميليشيات والعصابات واالعتبارات الضيقة وان تتولى م

 الخارجة عن القانون. 

على وحدة العراق  لحفاظمسؤوليتها التشاركية في اان تضطلع بالدول األعضاء في األمم املتحّدة  جب على

 بشأنواستقالله وسالمته االقليمية طبقا مليثاق األمم املتحّدة ولقرارات مجلس األمن الدولي الصادرة 

 .العراق خالل العقدين املاضيين
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مة غير                    
ّ
حكومية مستقلة. مؤسسة طبقا للقانون املدني السويسري، مقّرها الرئيس في جنيف. ُيعنى املركز منظ

وخاصة الناجمة عن قضايا املعاملة السيئة في السجون، التعذيب، االختفاء القسري،  بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان،

األكاديميين، املرأة واألطفال  القضاة، املحامين، حقوق  موجزة، انتهاكاإلعدامات الصورية أو في محاكمات غير عادلة أو 

 عن قضايا الفساد
ً
ويعمل من خاللها على معظم نشاطات األمم املتحدة الخاصة بحقوق االنسان  املركز فييشارك . فضال

 عرض وتثبيت القضايا العربية وخاصة األوضاع في العراق وفلسطين. 

 
 

 

 العراقمشروع توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

يتولى عدد توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة في العراق منذ عشر سنوات.  و مركز جنيف الدولي للعدالة على  يعمل
اإلعتقاالت التعسفية وقضايا التعذيب، والقتل خارج القضاء واإلختفاء من الخبراء جمع وتدوين اإلنتهاكات، وخاّصة 

وما جرى من تخريب للنظام القضائي، وما حصل من سرقة لثروات البالد، ، التغتياالقسري واإلغتصاب والتهجير، واإل 
ثم يجري إعداد تقارير رصينة بشأنها الى األجهزة املعنية في . وما أرتكبته وحدات املرتزقة والشركات الخاّصة من جرائم

اجلة. ويقوم العمل على اساس األمم املتحّدة واصدار املنشورات والدراسات. كذلك إرسائل الرسائل والنداءات الع
 مناسبا للمشروع رغم النداءات التي وجهها املركز. 

ً
 تطوعي ولم يتوفر لحد اآلن دعما

  يتركز الجزء األساس ي من العمل على جمع األدلة والشواهد على خروقات حقوق اإلنسان في العراق وتصنيفها، ثم

بعة. 
ّ
 إلجراءات األمم املتحّدة وحسّب التصنيفات املت

ً
 ومخاطبةدراستها وتحليلها، وإعداد تقارير رصينة بشأنها طبقا

 ذات العالقة. الدولية الجهات 

 ت عاجلة وطلب التدخل في الحاالت التي تتطلب تدخل احدى أجهزة األمم املتحّدة او غيرها من إرسال رسائل ونداءا

 الهيئات. 

 عرض ها من خالب املشاركة في معظم اجتماعات هيئات ولجان حقوق اإلنسان واإلستمرار بعرض قضية العراق في

قة 
ّ
 تقارير موث

  األمم املتحدة، يجري العمل  وفق القواعد واألصول املتبعة في منظومة 

  .لذلك ال توجد اي جهة محّددة تمّول عمل املركز وانما يعتمد تمويله لسّد النفقات األساسّية على تّبرعات اصدقائه
 لكي يستمر املركز بعمله.  نشجعكم على التّبرع 

  وفق القواعد املصرفية األصولية وحسب القوانين السويسرية وبطريقة تضمن حساب رسمي ُيدار للمركز
 ساب املركز:وادناه تفاصيل ح، عندما تتوفر اإلستخدام األمثل للموارد البشرية واملاّدية

 

 
Name:            Geneva International Centre for Justice 

Bank name:               PostFinance 

Address:            Switzerland 

Account number:     12-188643-0 

IBAN:                   CH02 0900 0000 1218 8643 0 

SWIFT/BIC :              POFICHBEXXX 
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ملراسالت الربيديةا   

GICJ/ P.O. Box:  598,  CH-1214 Vernier Geneva-Switzerland 

info@gicj.org                      اإللكرتونيالربيد  0041227881971 رقم اهلاتف:        

www.gicj.org       :املوقع األلكرتوني  

 
Facebook: https://www.facebook.com/gicj.gicj 

Twitter: http://twitter.com/geneva4justice 
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