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 يف البرصة الوضع االنساينتقرير عن 
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 عن التقرير وفريق تقيص الحقائق؟
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 االهداء

يف ظروف  الذي تويف، يهدي فريق العمل هذا التقرير اىل روح الشهيد حارث السلمي

ولكل شهداء االعامل ، من قبل القوات االمنية غري إنسانية تعرض فيها اىل التعذيب

 االحتجاجية التي انطلقت يف البرصة. 

الشهيد حارث من سكنة قضاء "املدينة" فارق الحياة نتيجة مشاركته يف خيمة 

اب  14 بتاريخاالعتصام التي أقامها شباب القضاء قرب رشكة "لوك اويل" النفطية 

تسببت بتهشم جمجمته اىل رضبة  قيام قوات االمن بفضها بالقوة وتعرض بعد 2018

 من قبل أحد افراد االمن الذين تركوه ينازع املوت لساعات طويلة. 



 

4 
 

ي العراق السيد يان كوبي
ن
ن العام لألمم المتحدة ف  ش ممثل األمي 

 تحية طيبة 
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ائل الفصبسبب األحزاب و  لإلبادة اهلها البرصة: مدينة منكوبة يتعرض 

 ونفوذ الدول االقليمية المسلحة

 السياق الذي نشأت فيه ازمة البرصةأوال: 

الف  300الهارثة الذي يبلغ عدد سكانها اكرث من  يف منطقة 

مواطن تم وعد األهايل بتحويل هذه املدينة الكبرية اىل 

قضاء لتكون مشمولة بالخطة العمرانية. تم الرشوع ببناء 

أعوام  7مبنى قائم مقام، ومحكمة، ومديرية رشطة قبل 

تم وضع األساس لها  .وهي االن مجرد أرايض مهجورة

األهايل يف مدينة الهارثة يسكنون يف  معظمو فحسب. 

أرايض مملوكة للدولة )متجاوزين(، ولديهم مستوصف 

صحي شبه منوذجي يسمونه املشفى وال يوجد يف املدينة 

 .                                                                                قنوات رصف صحي

.حد اعيان مدينة "كرمة علي" في قضاء الهارثةمقابلة مع الشيخ فالح الحسني، أ  
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 . 2018أيلول  22بتاريخ  ( لقاء مجموعة من متظاهرين ومعتقلين أهالي "المدينة"، تم تسجيل المقابلة في منطقة عز الدين سليم8تسجيل صوتي رقم ) 1
 . 2018أيلول  29( تدوين شهادة السيدة هاشمية محسن، رئيس اتحاد نقابات عمال البصرة، بتاريخ 22مستند رقم )  2
 . 2018أيلول  20(، مقابلة مع رئيس مؤسسة المربد في البصرة، مقر المؤسسة، بتاريخ 3تسجيل صوتي رقم ) 3
لناشطين وشيوخ (، اجتماع مع مجموعة من ا1تم التحفظ على مصدري هذه المعلومة حفاظا على امن من ادلوا المعلومات، تسجيل صوتي رقم )  4

 . 2018أيلول  20العشائر في البصرة، تم تسجيل المقابلة بتاريخ 

"كيف نعيش هنا؟ ... فقط الذين لديهم حزب او 

هيمنة يحصلون عىل املنافع ويعيشون... اين 

؟يذهب الفقري  

أحد قادة التظاهرات في البصرة يتحدث عن وضع سكان 
  المحافظة

 

 

 

عىل نحو غري  "املليشيات التي انترشت يف البرصة

اعتيادي هي التي تحكم مع سطوة األحزاب... كأننا 

 نعيش يف دولة داخل دولة".

  

أحد وجهاء محافظة البصرة يتحدث عن هيمنة األحزاب على 

  موارد المحافظة
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 . 0182أيلول  22في البصرة، اجتماع عقد بتاريخ جزء من شهادة د. محمد ناصر، دكتوراه علوم سياسية، ورئيس مؤسسة وشاح االمل  5
، متاح على الرابط: 6، ص2018تقرير عن التلوث في محافظة البصرة، صادر عن المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق، أيلول، 6

dfhttp://ihchr.iq/upload/upfile/ar/58.p 
، 2018أيلول  22تاريخ ب(، شهادة الناشط حامد حافظ، قضاء المدينة، خالل اجتماع مع متظاهرين ومعتقلين مدينة عز الدين سليم، 15مستند رقم )  7

 البصرة. 
في بقية المحافظات على  كثيرا ما عبر البصريون عن المهم الشديد لما حل بعوائل الشهداء بعد تحرير الموصل، ويصفون اهمال الحكومة والمواطنين 8

أيلول  20بتاريخ  انها استغالل لطيبتهم، المقاطع تم تضمينها من شهادات بعض قيادات التظاهرات ووجهاء البصرة خالل اجتماع عقد في البصرة

2018 . 
 .شعبيمن قبل هيئة الحشد ال شهداء الحشد الشعبي كنوع من التعويض لعوائلماليين دينار  5يتم دفع هذا المبلغ  9

"ملاذا النظرة الدونية للبرصة من قبل بقية املحافظات، 

ونحن أكرث محافظة قدمت شهداء باملوصل وبقية 

مناطق العراق.... البرصة هي ام النفط واملوانئ 

 واملنافذ وتعيش البؤس والفقر والشقاء

حد قادة التظاهرات الذي يقول انه شارك في االحتجاجات بسبب أ

  االيتاممشاهد الفقر وكثرة 

 

http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/58.pdf
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ي محافظة البرصة ثانيا: 
 
 تفاقم االزمة ف

                                                           
  .2018أيلول  20شهادة أحد قيادات تظاهرات العاطلين عن العمل، الشهادة مسجلة صوتيا في اجتماع عقد في البصرة بتاريخ  10
قر المعهد مع عدد من ( شهادة د. كاظم السهالني، رئيس معهد نيسان للوعي الديمقراطي، تم تسجيل الشهادة في اجتماع عقد في م12مستند رقم )  11

 ـ البصرة.  2018أيلول  19قادة التظاهرات بتاريخ 
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ي البرصة يهدد بكارثة انسانيةثالثا: 
 
ي ف

 الوضع الصحي والبيئ 

                                                           
 
 . 8201أيلول  23مدير المكتب بتاريخ  بيانات مكتب مفوضية حقوق االنسان في البصرة، تم جمع البيانات خالل اجتماع عقد مع 12
 رة. ـ البص 2018أيلول  20شهادة أحد قادة التظاهرات، خالل اجتماع عقد في البصرة مع مجموعة من الناشطين وشيوخ العشائر،  13
فظة البصرة، ط من محاادلى بهذه المعلومات مواطنون يسكنون في مدن معرضة للغازات السامة، وخبراء ومختصين بعضهم يعمل في قطاع النف 14

 جميع الشهادات موثقة في لدى فريق التقصي. 
 . 8201أيلول  22( مقابالت مع ناشطين وأهالي قضاء "المدينة"، مدينة عز الدين سليم، 8(، تسجيل صوتي رقم )15مستند رقم ) 15

قلنا نريد  وإذالنا،  أحدعندما نرسل مطالبنا ال يستجيب 

االنفصال كإقليم مثل كردستان يقولون غري وطنني، 

وعندما تظاهرنا تم قتل شبابنا واعتقال املئات واتهامنا 

  بالعمالء واملندسني وتيار ثالث

لين حد قادة التظاهرات يتحدث بغضب عن االستجابة السلبية للمسؤوأ

  إزاء ازمة البصرة 
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، 2015كانون الثاني  31في البصرة، منشور بتاريخ يرجى االطالع على التقرير المنشور على موقع الجزيرة، خمسون إصابة بالسرطان شهريا  16

df22-741d17432/17b7218a122-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-متاح على الرابط: 
c80b68f6d470-b267-458a 

إصابات بالسرطان يوميا اثر تلوث الهواء باستخراج النفط، منشور  4يرجى االطالع على الخبر المنشور في موقع مؤسسة المربد اإلخبارية،  17

http://ww.w.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=10032018&id=6f25f609-، متاح على الرابط: 2018اذار  10بتاريخ 
4524fe59e1a8-8259-4753-e98d 

 
 لفصل الرابع. من ا 10و 9، صادر عن مجلس النواب العراقي، المادة 2009( لسنة 72يرجى االطالع على قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) 18
 http://www.moo.oil.gov.iq/Envirnment/index.htmlمتاح على الرابط:  النفط يرجى االطالع على موقع قسم البيئة في وزارة 19

 

التي اقمناها عىل رشكة "لوك  2009يف تظاهرات عام 

اويل" أرسلت الرشكة مفاوض رويس ومرتجم أخربنا 

انهم تفاجؤا بوجود مناطق سكنية ومزارع قرب الرقعة 

االستكشافية. وان حسني الشهرستاين وزير النفط وقع 

لهم ضمن العقد ان قضاء "املدينة" ارض بور جرداء 

 950000الدونم منهم بسعر  يقطنها فالحون ميكن رشاء

 ألف دينار 

حد منظمي التظاهرة يتحدث عن صراعهم مع شركة "لوك اويل" أ

الروسية التي أجبرت المزارعين على بيع أراضيهم، وازدياد 
 امراض السرطان بين سكان المدينة

 

 

http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/17b7218a-df22-458a-b267-c80b68f6d470
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/17b7218a-df22-458a-b267-c80b68f6d470
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/17b7218a-df22-458a-b267-c80b68f6d470
http://ww.w.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=10032018&id=6f25f609-e98d-4753-8259-4524fe59e1a8
http://ww.w.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=10032018&id=6f25f609-e98d-4753-8259-4524fe59e1a8
http://ww.w.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=10032018&id=6f25f609-e98d-4753-8259-4524fe59e1a8
http://www.moo.oil.gov.iq/Envirnment/index.html
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 حاالت التسمم وتلوث المياه

                                                           
تشرين األول  11(، أجوبة مهندس مختص في قسم البيئة على أسئلة وجهت عبر البريد االلكتروني، تم استالم األجوبة بتاريخ 23ستند رقم )م20

2018 . 
جمع أهالي قضاء "المدينة" هذه المعلومات من الموظف المسؤول عن المضخة وهو من السكان المحليين للمنطقة، وال نعرف كم عدد المضحات  21

 التي تستخدمها الشركة، او الحجم النهائي للمياه المسحوبة يوميا لسد حاجتها. 
 . 108، تقرير مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق، ص2015النشاط االستخراجي في العراق عام  22
في ردهات الطوارئ، تم الحصول على هذه المعلومات خالل زيارة الوفد الى مستشفى الصدر التعليمي في مركز المدينة يومي  العاملينتقديرات  23

 . 2018أيلول  21و 20
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ابلة بتاريخ مقابلة مع الخبير ماجد احمد العبيدي، ماجستير احياء مجهرية ـ كلية العلوم، يعمل في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة، أجريت المق 24

 . 2018أيلول  21
 . 15تقرير عن التلوث في محافظة البصرة، صادر عن المفوضية العليا لحقوق االنسان، مصدر سابق، ص  25
 ال يمكننا اإلفصاح عن مصادر هذه المعلومات، او اإلشارة الى المستندات المرجعية والشهادات المقدمة، بطلب ممن قدموها.  26
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 االعمال االحتجاجية وانتهاكات حقوق االنسانرابعا: 

                                                           
 . 2018أيلول  23مقابلة مع مدير مكتب حقوق االنسان في البصرة،  27
(، تدوين شهادة مهدي صالح حسن، أحد قادة التظاهرات وشاهد عيان على حادثة فتح النار اثناء تشييع جثمان الشهيد مكي، أجريت 23مستند رقم ) 28

 . 2018أيلول  30المقابلة بتاريخ 
أيلول  21أبو الهيل أحد قادة االحتجاجات، تم اجراء المقابلة في منزل السيد مقداد، منطقة "كرمة علي" بتاريخ  (، شهادة مقداد6تسجيل صوتي رقم ) 29

2018  . 
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ـ مدينة  2018أيلول  22، أحد المعتقلين في حادثة مقتل حارث السلمي، أجريت المقابلة بتاريخ ناطق دواي(، استمارة رصد المتظاهر 6مستند رقم )30

 بصرة.الهوير ـ ال
 دين سليم ـ البصرة. في مدينة عز ال 2018أيلول  22(، مقابلة مع عائلة الشهيد حارث السلمي، تم اجراء المقابلة بتاريخ 9تسجيل صوتي رقم ) 31
 21مة بتاريخ قة التنو(، تسجيل شهادة عائلة الشهيد علي عباس وعدد من شهود العيان، تم تسجيل المقابلة في منزل الشهيد في منط16مستند رقم )32

 .2018أيلول 

"رجل العشرية استعان بالقانون ورفع دعوى قضائية... 

استعان بينام رجل القانون )قائد عمليات البرصة( 

 بالعشائر لعقد جلسة صلح ودفع دية القتيل"

ية القانون الشكوىشهادة والد وعم الشهيد حارث السلمي، فيما يخص 

ل التي رفعوها على قائد علميات البصرة "جميل الشمري" الذي حاو

ة االستعانة بالعشيرة لدفع تعويض عن القتيل مقابل مطالبة عائل
يةالقانون الشكوىحارث التنازل عن   
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التي تم ارتكابها بحق  ( الخاصة برصد االنتهاكات2(، شهادة المتظاهر مهدي صالح، افادة المتظاهر تم تدوينها في استمارة رقم )18مستند رقم ) 33

 المعتقلين، تم اعداد االستمارة وملئها من قبل محامين متخصصين في فريق تقصي الحقائق. 
، تم ( الخاصة برصد االنتهاكات التي أعدها فريق تقصي الحقائق5في استمارة رقم ) اإلفادة تم تدوينها، شهادة متظاهر تم اعتقاله (20مستند رقم ) 34

 . التحفظ على ذكر اسم المتظاهر بناء على طلبه
ن ـ مكتب اكد هذه المعلومات معظم من تم عقد مقابالت معهم من المعتقلين، وتم االستناد أيضا الى البيانات التي زودتنا بها مفوضية حقوق االنسا 35

 البصرة. 
 (. 3( و )2استمارات رصد انتهاكات المعتقلين رقم ) 36
، تم التحفظ على اسم المتظاهر (3ادة مدونة في استمارة رصد االنتهاكات رقم )، اإلفمتظاهر تم اعتقاله خالل االحتجاجات(، شهادة 19مستند رقم ) 37

 . بناء على طلبه
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ت، تم معظم قادة التظاهرات وشهود العيان بضمنهم اإلعالميين الذين كانوا متواجدين في حادثة احتراق مبنى مجلس المحافظة أكدوا هذه المعلوما 38

( الذي يتضمن افادته، تم 9رقم ) مؤسسة المربد اإلعالمية هو األقرب الى الحدث. تم تدون الشهادة في مستند اعتماد المعلومات التي ادلى بها مصور

 . 2018أيلول  20اجراء المقابلة في مقر مؤسسة المربد بتاريخ 
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  حرية التعبير عن الرأي وتهديد الناشطير  خامسا: 

                                                           
   .2018أيلول  21البصرة بتاريخ اجتماع فريق التقصي مع امر خلية الصقور ومدير استخبارات البصرة، جرى اللقاء في مقر قيادة استخبارات  39
 . 2018أيلول  20(، شهادة اإلعالمي بدر السليطي، تم اجراء المقابلة في مؤسسة المربد بتاريخ 8مستند رقم ) 40
تم اجراء ، APحول حادثة االعتداء على اإلعالمي نبيل الجوراني يعمل في الـ  Wtv(، شهادة اإلعالمي فؤاد الحلفي مراسل فضائية 11)مستند رقم 41

 . 2018أيلول  21المقابلة بتاريخ 
 . 2018أيلول  21(، شهادة المراسل شهاب احمد، مراسل فري النسر وراديو تايم سكوير، تم اجراء المقابلة بتاريخ 10مستند رقم ) 42

"كنت متعاطفا مع املتظاهرين، فمطالبهم هي 

مطالبي... اندفعت لتغطية التظاهرات نتيجة التكتم 

اإلعالمي عىل االحتجاجات، وعندما شاهدين قادة 

القوات األمنية الحامية ملبنى املحافظة عدة مرات، 

جنودهم باعتقايل" أمروا  

سسة المربد اإلعالمية وهو شهادة المصور ازهر العيداني في مؤ

 يصف اندفاعه بتغطية االعمال االحتجاجية 
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 األمنية اثناء تغطيتهم التظاهرات. تم جمع هذه المعلومات بناء على تسجيل شهادات عدد من الصحفيين والمراسلين الذين تعرضت لهم القوات   43
 . 2018أيلول  8يرجى االطالع على نص البيان الذي نشر على موقع المكتب اإلعالمي لهيئة الحشد الشعبي بشأن احداث البصرة، بتاريخ  44

 
، متاح 2018أيلول  13نشور بتاريخ يرجى االطالع على رابط تقرير وكالة مهر لألنباء، دور القنصلية االمريكية في تحريك الشارع العراقي، م 45

 https://ar.mehrnews.com/news/1887618/على الرابط: 

 

لدي استعداد ان احرق منزيل... ملاذا ال احرق مقر "

"القنصلية اإليرانية  

 

عن عمليات حرق متظاهر غاضب يعبر عن رأيه اثناء الحديث 

ومقرات األحزابالمباني   

ؤ

 

حاولت اقناع الضابط باين لست متظاهرا وال معتديا 

ني بالعاملة وتاجيج الوضع... قام رجل االمن لكنه اتهم

 بركل الكامريا وكرسها بعد سيل من السب والشتم

 شهادة اإلعالمي فؤاد الحلفي مراسل قناة 

Wtv 

 

https://ar.mehrnews.com/news/1887618/
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سم الناشطة ألسباب تحفظنا عن ذكر ا ،في التظاهرات كانت تشجع النساء على المشاركةناشطة في االعمال االحتجاجية (، شهادة 12مستند رقم ) 46

 ـ البصرة.  2018أيلول  22تم تسجيل المقابلة بتاريخ  امنية،
 أيلول في البصرة.  21(، شهادة الناشط نقيب لعيبي، تم اجراء المقابلة بتاريخ 12مستند رقم ) 47

هناك نساء شاركن يف التظاهرات من دون علم اهلهن، 

برتك وصيتها يف املنزل وهو دليل عىل وقامت احداهن 

استقتالها لنيل حقوقها.... لكن بعد عمليات الرتهيب 

 واالعتقاالت انخفضت مشاركة النساء يف التظاهرات

 شهادة احدى الناشطات في تظاهرات البصرة
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ي البرصةموقف الجمهور البرصي من سادسا: 
 
ي ف

ي  النفوذ اإليران   والحشد الشعئ 

 والرصاع ضد القنصلية االمريكية 

                                                           
يج لها عبر مواقع التواصل رفض إبراهيم الريس عقد مقابلة معه وتم اخذ شهادة زمالئه الناشطين بشأن عملية اعتقاله وحملة التشويه التي تم الترو 48

 االجتماعي. 
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ماذا يقول اهل البرصة عن أزمتهم وكيف يتصورون مستقبلهم: وصف سابعا: 

ي مرت بها المحافظة
 حال المجتمع البرصي اثناء وبعد االحداث الئ 
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 التوصيات: ثامنا: 

o 

o 

o 

o 
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