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هيومن رايتس ووتش
كينيث روث ،المدير التنفيذي
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السيد حيدر العكيلي
اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء
بغداد ،العراق
نسخة إلى :السيد محمد مهدي مصطفى
المفتش العام
وزارة الداخلية
بغداد ،العراق
الموضوع :طلب رد على التقرير القادم حول التعذيب المفترض في مراكز االحتجاز
التابعة لوزارة الداخلية في الموصل ونواحيها
السيد العكيلي المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نشكر لكم المساعدة والدعم المستمرين اللذين تقدمونهما أنتم ورئيس الوزراء لـ هيومن
رايتس ووتش ،واستعدادكم لالجتماع بزمالئي في وقت سابق من هذا الصيف .إننا
ننظر بفائق التقدير إلى استعداد فريقكم إلبقاء قنوات االتصال مفتوحة مع هيومن رايتس
ووتش لمناقشة تحديات حقوق اإلنسان في العراق والتوصيات حول كيفية التغلب
عليها ،وكذلك استعدادكم للتعامل مع نتائج تحقيقاتنا في مجال حقوق اإلنسان وتقديم
المداخالت والمعلومات من جهتكم.
لدينا تقرير جديد مقرر نشره في  16أغسطس/آب  ،2018يتضمن مزاعم بسوء
المعاملة والتعذيب والموت رهن االحتجاز من معتقلين سابقين ،ووالد رجل مات في
االحتجاز في مراكز تديرها وزارة الداخلية في الموصل والقيارة.
في إحدى الحاالت ،قال سالم عبيد عبد هللا لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطة الموصل
ألقت القبض على ابنه داوود سالم عبيد ( 18عاما) في منزلهما في  22مارس/آذار
 .2018وقال إن الشرطة لم تقدم سببا لالعتقال ،وقالت فقط إنها تريد استجواب ابنه في
مركز الشرطة المحلي في حي سومر .وبعد يومين من وصوله إلى مركز شرطة حي
سومر ،قال سالم إن ضابط شرطة يدعى  xxxx xxxxxxأخبره بأن ابنه توفي في
نفس الصباح أثناء استجوابه بنوبة قلبية .وفي  23أبريل/نيسان ،أعادت الشرطة جثة
داود إلى عائلته قائلة إنها أجرت فحصا ،لكن التقرير يجب أن يصدر من بغداد .لم تتلق
العائلة التقرير مطلقا .وتُظهر صور لجثمان داود اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش
جرحا في جبينه ،و آخر خلف رأسه ،وكدمات وحروقا على ساقيه ،وكدمات على
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كتفيه ،ودما جافا في أذنيه وأنفه .قال سالم إنه قدم شكوى إلى مديرية شوؤن الشرطة في حي القاهرة
في أوائل مايو/أيار لكنه لم يتلق ردا.
في قضية ثانية ،قال معتقل سابق فضل عدم الكشف عن هويته ،كان محتجزا في "فرع االستخبارات
ومكافحة اإلرهاب" (االستخبارات) التابع لوزارة الداخلية في سجن الفيصلية من يناير/كانون الثاني
إلى مايو/أيار  2018إنه شاهد وتعرض ألشكال قاسية من التعذيب ،ورأى  9رجال يموتون في
الحجز 2 ،منهم على األقل من فرط التعذيب .قال الرجل ( 35عاما) للباحثين إنه سلم نفسه إلى
مسؤولي االستخبارات في الموصل في يناير/كانون الثاني  ،2018بعد أن أخبره رب عمله أن فرع
االستخبارات في وزارة الداخلية قد أصدر مذكرة توقيف باسمه .وقال إنه سلم نفسه في فرع
االستخبارات في الفيصلية ،شرقي الموصل ،حيث احتُجز لمدة  4أشهر ،قبل أن يُفرج عنه في أواخر
مايو/أيار.
خالل ذلك الوقت ،قال إنه احتجز في زنزانة مزدحمة مع معتقلين آخرين كانوا جميعهم محتجزين
بتهمة االنتماء إلى "داعش" .منعه رجال األمن في وزارة الداخلية من االتصال بعائلته ومحاميه ،ولم
يقم مراقبون مستقلون في السجن بزيارة منطقة السجن التي كان محتجزا فيها ،على حد قوله .وقال
إنه لم يحصل على الرعاية الطبية أثناء احتجازه ولم يُسمح له باستخدام الحمام إال مرتين في اليوم،
وكان الحراس يضربون المحتجزين إذا ما مكثوا طويال في المرحاض.
قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء وجوده في السجن ،رأى زميلين له في الزنزانة يموتان من
التعذيب الذي مارسته عليهما قوات األمن خالل جلسات االستجواب .كما قام بتفصيل عدد من أساليب
التعذيب التي استخدمها المحققون ،بما في ذلك تعليقه من يديه المقيدتين خلف ظهره بتقنية تسمى
"البزونة"  6مرات على األقل ،والضرب عدة مرات ،بما في ذلك على أخمص قدميه ،وهي تقنية
يشار إليها دوليا باسم "الفلقة" .وكشف للباحثين عن ندوب على جسده تتسق مع ادعاءاته بالتعذيب،
بما في ذلك ندوب على ظهره من الضرب بسلك معدني ،وعالمات حرق على قضيبه وخصيتيه
سببها الحرق بمسطرة معدنية ساخنة .وقال إنه أيضا رأى رجال أمن يعذبون سجناء آخرين بما في
ذلك بتعليقهم بخطافة وبربط زجاجة ماء بسعة لتر بقضيبهم ،ما يؤدي إلى التهابه .وأطلع الباحثين
على األدوية التي وصفها له الطبيب عند إطالق سراحه .قال إنه كان يفقد أظافره في وقت المقابلة
بسبب نقص الكالسيوم.
قال إنه تعرف على رجال أمن الفيصلية األربعة الذين عذبوه وعذبوا آخرين ،وذكر لنا أسماءهم:
 ،xxxxxxxx xxx xxxxxو ،xxxxx xxxxxو xxxxxءءءء ،وءءءءء ءءءء.
أطلق سراحه الحقا قاضي التحقيق في محكمة نينوى لمكافحة اإلرهاب ،بعد أن وجد ّأال دليل يربطه
بداعش ،في مايو/أيار  2018بعد جلستين في المحكمة .وعندما مثل أمام القاضي في جلسة االستماع
األولى ،لم يثر القاضي أسئلة حول معاملته ،على الرغم من ظهور إصابات على ذراعيه .وقال إنه لم
يخبر القاضي بتعرضه لإليذاء خوفا من رد فعل الحراس.
في قضية ثالثة ،قال معتقل سابق فضّل عدم ذكر اسمه إنه احتُجز ألول مرة لمدة  11شهرا في سجن
االستخبارات في بلدة القيارة ،ثم في سجن الفيصلية.

قال إنه حين كان في سجن االستخبارات في القيارة ،احتُجز في زنزانة مزدحمة و ُمنع من التحدث
إلى المحتجزين اآلخرين .وقال إن أحدا لم يستجوبه طوال الـ 11شهرا التي قضاها هناك ،لكنه رأى
رجاال آخرين عادوا من االستجواب مع عالمات تعذيب على أجسادهم.
وقال إنه رأى خالل تلك الفترة  5رجال من زنزانته يغادرون لالستجواب ويعودون بعد  7إلى 12
ساعة ،وهم يبكون وال يستطيعون تحريك أذرعهم أو أكتافهم .وقال" :لم يستطيعوا تناول الطعام أو
الشراب ،كان علينا إطعامهم .بل كان علينا مساعدتهم على الذهاب إلى الحمام" .وأوضح أنهم كانوا
معلقين في وضع "البزونة" .وقال إن موظفي منظمة "أطباء بال حدود" زاروا المستشفى وأخرجوا
محتجزا واحدا من زنزانته ألن عليه عالمات تعذيب واضحة من أثر الضرب باألسالك المعدنية.
نود الطلب من الحكومة الرد على ادعاءات األشخاص الذين تمت مقابلتهم .كما نحث مكتبكم ومكتب
المفتش العام لوزارة الداخلية على االلتزام بإجراء تحقيق شفاف في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب
والوفيات رهن االعتقال في المراكز الثالثة المذكورة أعاله ،ونشر نتائجه .كما نطلب منكم ،بمجرد
االنتهاء من التحقيق ،إطالعنا وعامة الجمهور على نتائج التحقيق والعقوبات التي يتم اتخاذها ضد أي
من رجال األمن المتورطين في االنتهاكات ،بما فيها التهم الجنائية .كذلك نطلب منكم إطالعنا على
أية إجراءات تتخذها الحكومة لتعويض ضحايا االنتهاكات المفصلة في هذا التقرير.
ستدرج هيومن رايتس ووتش أي رد تتلقاه بحلول  16أغسطس/آب  2018في تقريرنا العلني،
وسنصدر تحديثا للتقرير إذا تلقينا ردا من مكتبكم بعد ذلك التاريخ .يُرجى توجيه ردكم وأي أسئلة
لديكم إلى زميلتي الباحثة المختصة بالعراق بلقيس والي عبر البريد اإللكتروني  xxxxxx@xxx.xxxأو
على رقم الهاتف .+x-xxx-xxx-xxxx
نشكر لكم مسبقا النظر في طلبنا.
مع كامل االحترام والتقدير،
لما فقيه
نائبة المديرة
قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

