
 2003الايراني  عام  –حقوق الانسان في العراق بعد الاحتالل الامريكي  انتهاكات

 

 املقدمة

. وكان  2003تتفاقم إلانتهاكات املمنهجة لحقوق الانسان في العراق في ظل السلطة املنشأة بعد الاحتالل في عام   

وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وتقرير مركزه الاحتالل غير املشروع للعراق هو أول انتهاك لكرامة إلانسان العراقي 

 السياس ي وسبل تحقيق نمّوه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي إختيار نظامه السياس ي.

ّول  2003النظام السياس ي املنشأ في العراق من قبل إلاحتالل عام  
َ
غ

َ
، بتشكيلته الطائفية املقيتة وفساده وت

جنبي  سلب شعب العراق من مجمل حقوقه بموجب القوانين واملواثيق ميليشياته املسلحة وخضوعه إلرادة لاأ

والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  الدولية وفي مقدمتها  ما نّص عليه إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  والسياسية

لقانونية والانسانية الدولية ادانت سلوك هذا النظام وفساده وجرائمه ضد شعب العراق جميع تقارير املنظمات ا

الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشعب العراق.  ولقد طالب املجتمع ، والتي كان من نتائجها  تدهور  

ظام تجاهل هذه النداءات .  واليوم الدولي ومنظماته املعنية أن يوقف هذا النظام أنتهاكاته وينهي فساده ، لكن الن

، وبعد أن أصبحت جرائم هذه النظام واضحة وموثقة، ال يجب ان يكتفي املجمع الدولي بالشجب والادانه ، 

وعليه مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي والقانوني الانساني وحقوق الانسان، وال بد من إلانتقال  من 

 الشحب الى الفعل املؤثر.

 

 ات حقوق الانسان بعد الاحتالل انتهاك

العراق مهد الحضارات إلانسانية ، وبودقة إنسانية انصهرت فيها الاديان والاعراق وكان نموذجا للتعايش والابداع 

الايراني وأنشأ نظاما سياسيا قائما على تقسيم  شعب العراق أ–في ظل الوطن الواحد ، ثم جاء الاحتالل الامريكي 

لعرق والطائفة ، وجاء بمجموعة عمالء ولصوص من خارج العراق ليحكموه بإسم املحتل ،  على اساس الدين وا

والنتيجة املنطقية ملثل هذا النظام السياس ي  الشاذ والتناقض مع تاريخ العراق وحضارته وثقافة شعبه هو ارتكاب 

والحق في التنمية ، وحاولت  النظام انتهاكات خطيرة لحقوق  الانسان في العراق وفي مقدمتها الحق في الحياة

السلطة إثارة حروب طائفية ، وارتكبت جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ، وسببت سياساتها القمعية والتمييزية 

نشوء حواضن للتطرف وللتنظيمات الارهابية مثل داعش ، وهّجرت ماليين العراقيين من ديارهم سواء الذين 

اكثر من أربعة ماليين ، أو الذين هجروا داخليا وال يزال اكثر من مليون منهم اصبحوا الجئين في الخارج وعددهم 

يعيشون في مخيمات داخل العراق تفتقد ألبسط الخدمات الصحية والتعليمية، ويعيش اطفال املخيمات في 

 ظروف صعبة  تزيد من مخاطر تحولهم في املستقبل الى متطرفين. 

لت التنمية
ّ
وأهملت الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة وغابت فرص العمل وكثرت  وسرقت ثروات العراق وعط

 البطالة ، وتراجع العراق في عهدها ليكون على رأس قائمة الدول الاكثر فسادا ولاكثر عنفا ولاقل تنمية. 

ة ، من أجل الكرام2019وعندما اندلعت انتفاضة شعب العراق السلمّية في الاول من اكتوبر/تشرين الاول  

وإستعادة الوطن من اللصوص، جابهت هذه السلطة املتظاهرين العراقيين بالذخيرة الحّية والقوة املفرطة ،  

وقتلت لحد آلان سبعمائة متظاهر وجرحت ثالثين ألفا من ضمنهم أربعة آالف معوق اعاقة دائمة،  واعتقلت اكثر 

انواع التعذيب. هذه الانتهاكات،  وبموجب من سبعة آالف متظاهر من الشباب والشابات ومارست ضدهم ابشع 

 القانون الدولي، ترقى الى جرائم الحرب وجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية.



 توثيق انتهاكات حقوق إلانسان

قت املنظمات الدولية املعنية بحقوق الانسان وبعثة الامم املتحدة لتقديم املساعدة الى العراق )يونامي( ، 
ّ
لقد وث

لى وكاالت الانباء العاملية ارتكاب السلطات العراقية وميليشياتها جميع أشكال انتهاكات حقوق إلانسان ، إضافة ا

وأكرر جميع أشكال إنتهاكات حقوق إلانسان ، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي والتعذيب ، بضمن ذلك التعذيب 

ختفاء القسري والعقوبات الجماعية وانتهاك املفض ي الى املوت، وضروب اخرى من سوء املعاملة  للمحتجزين ، والاأ

حرية التجّمع والتعبير عن الرأي وإنتهاك حقوق وحريات املرأة وحقها في التظاهر ، والاستخدام التعسفي لعقوبة 

 الاعدام ، وتنفيذ الاعدام خارج سياق القانون.

ي داخل العراق ، بالوثائق الداعمة كما وثقت منظمتنا ، املنظمة العربية لحقوق إلانسان ، وعبر شهود عيان ف

 والفيديوهات الانتهاكات آلاتية: ،

تعرض املعتقلين بما في ذلك  لاطفال  للتعذيب او غيره من اشكال  املعاملة السيئة على ايدي قوات  ●

 الامن العراقيةوخاصة قوات وزارة الداخلية.

ات الاعتقال التي تديرها السلطات الاف الشباب ولاطفال محتجزون في سجون ومراكز الشرطة ومعسكرأ ●

العراقية أو امليليشيات التابعة إليران بدون تحقيق وال محاكمة، والسجون تتسم  باالكتظاظ الشديد 

 وفقدان ابسط الشروط الصحية ، وانتشرت أمراض معدية كثيرة بين السجناء منها مرض )الَجَرب(.

وا محتجزين في منشأة في حي الكاظمية انهم كانوا ممارسة التعذيب ضد السجناء، وقد ذكر معتقلون كان ●

يتعرضون للضرب بصورة مستمرة والتعليق من الاطراف لفترات طويلة وتسليط الصدمات كهربائية 

 على اجزاء حساسة من الجسم والتهديد باالغتصاب وبإيذاء أسرهم  واقاربهم املقربين. 

وطائفي سواء من خالل  الاستناد الى اعترافات استخدمت  عقوبة الاعدام بشكل تعسفي وانتقامي  ●

انتزعت من املتهمين  تحت التعذيب أو من خالل محاكمات تفتقد إلى أبسط شروط العدالة،  أو عمليات 

 الاعدام خارج القانون ، 

تغّول امليليشيات التابعة إليران ، وهذه امليليشيات ، وبتمويل ودعم من السلطة تستخدم الذخيرة الحّية   ●

 وبنادق صيد الطيور ونوع من قنابل الغاز املسيل للدموع التي تؤدي الى الاختناق واملوت . 

 

 الخالصة

دعت املنظمات الدولية ومنها )يونامي( ومفوضية حقوق إلانسان  2019منذ بداية انتفاضة اكتوبر/تشرين الاول 

ي مصداقية ومستقل في جرائم القتل الحكومة العراقية إلى اجراء تحقيق شفاف محايد وسريع وشامل وفعال وذ

دت 
ّ
املرتكبة ضد املتظاهرين السلميين ومحاسبة جميع  الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الانسان في العراق ، وأك

املنظات الدولية أن لقانون الدولي يفرض محاسبة القتلة وتقديم تعويض املناسب للضحايا ،  وتأهيل الجرحى 

الرضوخ الى مطالب الشعب املشروعة.  لكن الحكومة العراقية واصلت املماطلة واملصابين وإصالح الضرر، وأ

والتسويف لسبب بسيط وواضح ، وهو أنها وميليشياتها هي املسؤول لاول عن جميع هذه الجرائم ، وكلمة السيدة 

راق امام مجلس بالسخارت املمثلة الخاصة لألمين العام ورئيسة بعثة لامم املتحدة لتقديم املساعدة إلى الع

كانت خير دليل على مسؤولية الحكومة عن جرائم قتل املتظاهرين، إذ قالت ، وأقتبس   2019ديسمبر  3لامن يوم 

)لجوء السلطات على الفور إلى القوة املفرطة وسقوط قتلى بأعداد كبيرة ووقوع العديد من إلاصابات وممارسة 

ة، عوامل أدت جميعها إلى حدوث أزمة ثقة هائلة( وأضافت )أود العنف، باإلضافة إلى إخالف الوعود ملدة طويل



أن أؤكد على أنه يجب أن ُيحاسب الجناة محاسبة كاملة. فال يمكن أن يكون هناك أي مبرر لسقوط أعداد كبيرة 

 من القتلى والجرحى من بين املتظاهرين السلميين(.

لنداءات املتكررة من املجتمع الدولي بوقف شالل الدم واستنادا الى ما ورد أعاله ، وبعد خمسة أشهر طويلة من ا

واحترام حقوق الانسان العراقي ، لم يعد من املناسب مواصلة توجيه النداءات الى هذه السلطة امللطخة اياديها 

بدماء شعب العراق ، وعلى املجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته لوقف محنة شعب العراق ودعم مطالبه 

 لكرامة وبناء نظام سياس ي ديمقراطي تعددي يشمل الجميع.املشروعة في ا

ينبغي على املجتمع الدولي التحرك العاجل والصارم إلعالء القانون الدولي وميثاق الامم املتحدة وقوانين حقوق 

انون الانسان الدولية . شعب العراق ينتظر الافعال ، ال مجرد بيانات التعاطف . إن في ميثاق الامم املتحدة وفي ق

روما الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية من الاجراءات ما يسمح باستعادة السلم والامن الدوليين في العراق 

ويعاقب النظام املجرم في العراق ، وهذه الاجراءات تتضمن فرض اجراءات قسرية على هذا النظام املجرم ، 

أحرب وجرائم الابادة والجرائم ضد إلانسانية.وارسال فريق الى العراق للتحقيق وملحاسبة مرتكبي جرائم ال

 

 والسالم عليكم

 

 


