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السيد حيدر العجيلي
اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء
بغداد ،العراق
الموضوع :اعتقال وترهيب محامين يمثلون أشخاصا يُشبته بانتمائهم ،أو أسرهم،
لداعش
إلى حضرة السيد العجيلي الموقر،
نتقدّم من حضرتكم ومن دولة رئيس الوزراء بالشكر على ما تقدمانه من مساعدة
لـ"هيومن رايتس ووتش" .نشعر باالمتنان الشديد الستعداد فريقكم إلبقاء قنوات تواصل
مفتوحة مع هيومن رايتس ووتش لمناقشة تحديات حقوق اإلنسان في العراق وتقديم
التوصيات حول مواجهتها ،فضال عن استعدادكم للتفاعل مع نتائج تحقيقاتنا وتقديم
مداخالتكم ومعطياتكم.
لدينا تقرير جديد نُخطط لنشره بعد  10أيام حول حوادث تهديد عناصر أمن لمحامين
في الموصل وضواحيها ،وأحيانا اعتقالهم ،لالعتقاد بأنهم يقدمون المساعدة القانونية
لمن يُشبته بانتمائهم ،أو أسرهم ،لتنظيم "الدولة اإلسالمية" (المعروف أيضا باسم
"داعش") .كما يُحرم هؤالء المحامون من الوصول إلى الخدمات القانونية األساسية.
في يوليو/تموز وأغسطس/آب ،أجرت هيومن رايتس ووتش مقابالت مع  17محاميا
يعملون في الموصل وضواحيها في منظمات محلية ودولية تقدم خدمات قانونية
للمتضررين من النزاع المسلح األخير في العراق ،بعضهم يقدم دفاعا قانونيا للمتهمين
باإلرهاب ويساعد العائالت التي عاشت تحت سيطرة داعش على الحصول على
األوراق المدنية وبطاقات اإلعانات االجتماعية.
قال جميعهم إنهم شهدوا ،أو كانوا ضحية ،تهديدات ومضايقات لفظية أخرى ارتكبها
عناصر جهاز األمن الوطني أو مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب ،لتوفيرهم
تمثيال قانونيا لمن تعتبرهم قوات األمن "داعش" أو "عائالت داعش" .قال أحدهم إن
ضابط مخابرات تابع لوزارة الداخلية احتجزه لساعتين ألنشطته القانونية ،قبل اإلفراج
عنه ،بينما أخبر آخر الباحثين أن ضباط المخابرات احتجزوا مقدّمي معونة قانونية
لشهرين لقيامهما بعملهما ،قبل اإلفراج عنهما من دون تهمة.
قال جميع المحامين إن الضباط اعتبروا تلقائيا بعض األشخاص منتمين لداعش ،استنادا
لمسقط رأسهم أو اسم قبيلتهم أو شهرتهم ،أو ألسباب أخرى عند التحقق من أسمائهم
ضمن قواعد بيانات "المطلوبين" لمعرفة إن كانت أسماؤهم أو أسماء أقاربهم مدرجة
في قوائم المرتبطين بداعش.

قال المحامون الذين ساعدوا موكليهم في الحصول على األوراق إنهم عادة ال يسألون الموكلين
المحتملين إن كان لديهم أقارب مطلوبون .لكن بسبب التهديدات التي تلقوها منذ بدء هذه البرامج ،إذا
الحظوا أي مؤشر على أن أحد األقارب مطلوب أو محتجز لدى داعش ،يرفضون تمثيل المو ّكل.
قالوا إن تمثيل هذه العائالت يزيد من التهديدات الشخصية ضدهم ،وحتى المساعدة القانونية ،لن
تحصل تلك العائالت على أي أوراق مدنية.
في ضوء هذه االدعاءات ،نطلب منكم تزويدنا بمعلومات مفصلة حول ما يلي:
• عندما تحدث هكذا مضايقات ،ما أفضل هيئة يمكن للمنظمات والمحامين اللجوء إليها لتقديم
شكاوى ،وما اإلجراءات المتوقع أن تتخذها الهيئة؟
• ما التدابير التي اتخذتها السلطات ،سابقا وحاليا ،لوضع حد لمضايقة المحامين الذين يمثلون
موكلين ينتمون إلى داعش؟
• هل اتخذت السلطات أي إجراءات لمعاقبة ضباط األمن الذين ضايقوا ،أو احتجزوا،
محامين مثّلوا أشخاصا ينتمون إلى داعش؟ إذا كان األمر كذلك ،فكم عدد الحاالت وما هي
العقوبات؟
• كم عدد المحامين المحتجزين حاليا ً في نينوى بتهم اإلرهاب؟ هل يمكنكم تزويدنا بتفاصيل
أكثر حول التهم في كل حالة؟
ست ُدرج هيومن رايتس ووتش أي رد يصلها بحلول  7سبتمبر/أيلول  2018في تقريرها العام.
سنحدّث التقرير إذا تلقينا ردا من مكتبكم بعد ذلك التاريخ .يُرجى توجيه ردكم ،وأي أسئلة ،إلى
زميلتي الباحثة في شؤون العراق ،بلقيس ويللي ،عبر البريد اإللكتروني  xxxxxx@xxx.xxxأو على
رقم الهاتف .+x-xxx-xxx-xxxx
نشكر نظركم في طلبنا.
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