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 MDE 14/2711/2015رقم الوثيقة: 
 

 العراق: يتعني على حكومة إقليم كردستان أن تلجم ميليشيات األحزاب وتفتح حتقيقاً يف مقتل احملتجني 
قيٍق يف مقتل انشدت منظمة العفو الدولية سلطات حكومة إقليم كردستان اليوم املبادرة إىل جلم امليليشيات املسلحة التابعة لألحزاب السياسية وفتح حت  

 ل اجلاري. أكتوبر/ تشرين األو  21و 9ثالثة رجال واثنني من املراهقني أثناء االحتجاجات أمام مقار احلزب الدميقراطي الكردستاين يومي 
 

 قلعة دز 
عامًا( قتيالً برصاص مسلحني من عناصر ميليشيا احلزب الدميقراطي الكردستاين  21أكتوبر/ تشرين األول اجلاري، أُردي الفىت حممد رسول ) 9يف 

 الذين ابدروا بفتح نريان أسلحتهم على املشاركني يف احتجاج أمام مقر احلزب يف قلعة دز مبحافظة السليمانية.
 

 اء.سوكانت االحتجاجات قد بدأت بشكل سلمي ابدئ األمر أمام مبىن احملافظة قبل أن تنتقل حنو مقر احلزب الرئيسي يف حوايل الساعة السادسة م
ردستاين كوأخرب شقيق حممد رسول منظمة العفو الدولية أنه شاهد أثناء تواجده يف االحتجاج أربعة مسلحني يرتدون زي ميليشيا احلزب الدميقراطي ال

الذي تسبب  روهم يطلقون النار يف اهلواء وهم على سطح املبىن يف حماولة لتفريق احملتجني.  فرد بعض احملتجني إبلقاء احلجارة على مقر احلزب، األم
، بشق طريقهم بني انبكسر زجاج بعض نوافذ املبىن.  وقام عناصر يرتدون زي األسايش، وهي قوات تضطلع مبهام جهاز األمن يف حكومة إقليم كردست

طح ساحملتجني حبيث أاتحوا ألربعة مسلحني آخرين يرتدون زي ميليشيا احلزب الدميقراطي الكردستاين دخول مقر احلزب واالنضمام لزمالئهم على 
 املبىن.

 
يفاً أنه عندما يطري من فوق رأسه، مض وقال شقيق حممد رسول أن العناصر الثمانية شرعوا مجيعاً إبطالق النار على احملتجني وأنه أحس ابلرصاص وهو

 التفت إىل اخللف، شاهد شقيقه وقد ُأصيب برصاصة يف رأسه.
 

درس م كما قُتل شخص اثٍن أمام مقر احلزب الدميقراطي الكردستاين يف وقت الحق من ذلك اليوم. وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد مبقتل
القتيل قد توجه إىل مكان االحتجاج كي يطلب  برصاصة يف رأسه يف حوايل الساعة العاشرة مساء. وكان املدرسعاماً عقب إصابته  12يبلغ من العمر 

 من شقيقه األصغر العودة إىل املنزل بعد أن مسع األنباء اليت حتدثت عن انزالق االحتجاجات حنو العنف.
 

تقارير سيارات الشرطة إىل املكان بعد العاشرة مساء وأنقلت عناصر امليليشيا. وأفادت الووفق املعلومات اليت تلقتها منظمة العفو الدولية، فلقد وصلت 
 حمتجاً ابإلضافة إىل مقتل شخصني ذلك املساء. 11اإلعالمية إبصابة حنو 

 
أكتوبر/ تشرين  21تاريخ  قلعة دز بويف ما يظهر أنه انتقاماً ملقتل الشخصني، أضرمت جمموعة من احملتجني النار مبقر احلزب الدميقراطي الكردستاين يف 

عاماً داخل املبىن. ومل تتضح بعد الظروف واملالبسات املتعلقة  21األول. وبعد أن مخدت النريان، عثر أحد اآلابء على جثة ابنه الفىت البالغ من العمر 
 بكيفية دخول الفىت إىل املبىن احملرتق.

 
 كالر 

تشرين األول أمام مقر احلزب يف كالر مبحافظة كركوك حيث ألقى احملتجون احلجارة على املبىن. وشهد  أكتوبر/ 21كما وقعت احتجاجات عصر يوم 
 شخصاً آخراً. 29االحتجاج إطالق بعض األعرية النارية وأوردت منظمات إعالمية خرب مقتل آرام ابيز عابد وعثمان عدانن حممد وجرح 

أكتوبر/ تشرين األول أن املدعو عثمان عدانن حممد هو أحد موظفي احلزب، وأنه قد لقي مصرعه  إثر  21وصرح احلزب الدميقراطي الكردستاين بتاريخ 
اصر من نتعرضه "لوابل من الرصاص أطلقه احملتجون" أثناء حماولته للوصول إىل مبىن احلزب. وجاء يف بيان احلزب أن ثالثة من حراس املبىن وستة ع



أكتوبر/ تشرين األول جاء فيه أن املدعو آرام ابيز عابد قد "قُتل على إُثر  21ًا. مث أصدر احلزب بياانً آخراً بتاريخ قوات األسايش قد ُاصيبوا جبراح أيض
 إصابته برصاصة طائشة" دون أن حيدد البيان مصدر إطالق النار.

 
شوائي من إحدى لني فتحوا نريان أسلحتهم بشكل عوتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد أبن مقتل الرجلني جاء على أيدي ثالثة مسلحني جمهو 

 أكتوبر/ تشرين األول.  21النوافذ اخللفية لسيارة دفع رابعي أثناء سريها. وتتناقض هذه التقارير مع رواية احلزب الدميقراطي الكردستاين ألحداث يوم 
 

تدائية يف  وراءه طفلني، نظم أفراد عائلته اعتصاماً أمام مبىن حمكمة االب وعقب وفاة آرام ابيز عابد الذي لقي مصرعه وهو يف الثالثينات من عمره اتركاً 
أكتوبر/ تشرين األول. وقال ابن عمه يف بيان اصدرته العائلة أن آرام ابيز عابد كان يف طريق عودته من املسجد عقب أداء الصالة  21كالر بتاريخ 

 فيه، وإنه مل يكن يف صفوف احملتجني.
 

 التحقيق يف األحداث مناشدات من أجل 
شخص على خلفية "حرق مقر  011أكتوبر/ تشرين األول، صرح احلزب الدميقراطي الكردستاين أنه قد أُلقي القبض على حنو  22ويف بيان له بتاريخ 

يوم قوله ان خالل نفس الاحلزب وتدمريه" وعلى ذمة "ارتكاب أعمال عنٍف أخرى أثناء االحتجاجات". ونُقل عن أحد أعضاء احلزب يف برملان كردست
ابتهم"، مضيفًا صأن اللجنة القانونية يف الربملان تعكف على "مجع األدلة املتعلقة حبرق مبىن احلزب الدميقراطي الكردستاين ومقتل عناصر من احلزب أو إ

 أن اللجنة "سوف حتيل املسؤولني عن اهلجوم إىل احملاكم" وفق ما نُقل عنه. 
 

دولية بسلطات حكومة إقليم كردستان املسارعة إىل فتح حتقيق مستقل جبميع حاالت القتل اليت وقعت على هامش أحداث يومي وهتيب منظمة العفو ال
أكتوبر/ تشرين األول، ونشر نتائج ذلك التحقيق. وينبغي أال يقتصر التحقيق على معرفة مالبسات مقتل عناصر احلزب الدميقراطي  21و 9

د من أن يتناول أيضاً مقتل احملتجني واملارة. وينبغي مالحقة كل من تثبت مسؤوليته عن عمليات القتل غري املشروعة تلك الكردستاين وحسب، بل ال ب
 يف سياق حماكمات عادلة ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام حبقه.

 
من ممارسة  تابعة لألحزاب السياسية مبا يكفل متكني اجلميعكما تناشد املنظمة سلطات حكومة إقليم كردستان املبادرة إىل جلم امليليشيات املسلحة ال

 احلق يف التجمع السلمي دون خشية من تعرضه لالعتداء من لدن ميليشيات األحزاب ودون خوف من التدخل التعسفي لقوات األمن. 
 

 خلفية 
لعراق، قع يف خمتلف أحناء اجلزء الشرقي من إقليم كردستان اخالل األسابيع القليلة املاضية، دأب موظفو القطاع العام على االحتجاج يف مدن عدة ت

 وذلك للمطالبة ابستالم رواتبهم املتأخرة. 
 

احلزب  اوتنامى امتعاض املعارضة على إُثر فشل اجتماع ضم األحزاب السياسية اخلمسة يف إجياد حل لألزمة النامجة عن رفض احملاولة اليت يقوم هب
 أغسطس/ آب املاضي.  29الدميقراطي الكردستاين لتمديد فرتة والية مسعود الربزاين كرئيس لإلقليم عقب انتهاء واليته رمسياً يف 

 
يان سرتك احلزب الدميقراطي الكردستاين مع حزب االحتاد الوطين يف حكم حمافظات العراق الكردية الشمالية الثالث، ويدير هذان احلزابن الرئيويش

ب. امليشيات مسلحة تتصرف كما لو أهنا تسن القوانني اخلاصة هبا ومتتلك سجاًل حافالً ابرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان مع إفالهتا من العق
  

 
 


