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الست بلقيس المحترمة ,
مساء الخير ..
اشارة الى رسالتكم االخيرة بتاريخ /30اب حول اعتقال وترهيب محامي اسر المشتبه بانتمائهم الى داعش
نود االجابه على رسالتكم الوارده فيها كما ياتي -:
-1يمكن للمحامين اللذين يتعرضون للمضايقات من حيث المبدا ان يشتكون لدى السادة قضاة التحقيق اللذين
ينظرون في القضايا التي تخصهم ،كما يمكنهم رفع شكاواهم لنقابة المحامين ،كذلك يمكنهم تقديم الشكوى
لدى مفوضية حقوق االنسان وايضا يمكنهم الشكوى لدى مكتب المفتش العام لوزارتي الدفاع والداخلية .
حيث يمكن لكل هذه الجهات فعل الكثير في حال التشكي لديها حول هذه المضايقات .
-2التدابير المنتخبه سابقا وحاليا فهناك تنسيق بين نقابة المحامين ومجلس القضاء للحد من مضايقة المحامين
وهناك محامين يتوكلون في كافة القضايا التي تنظر من قبل القضاء ومن النادر ان تحصل مضايقات على
هذا االساس .
-3بالتاكيد لو ثبت اي من تلك المزاعم سيتم اتخاذ اجراءات رادعه بحق من يقومون بها ،وليس لدينا احصاء
في لحاالت مماثله وسنحاول معرفة ذلك.
-4اليتوفر لدينا لالسف تفاصيل عن احتجاز محامين كما انه اذا كان هناك اشخاص محتجزين بتهم االرهاب
فال عالقة ذلك بمهنة المتهم وال يوجد حاالت احتجاز على خلفية كونهم محامين ويمكنكم تزويدنا باي حاله
من هذا النوع .
ان بعض المخاوف واالدعاءات قد التكون ناتجه عن تصرفات القوى االمنيه وانما بسبب فجوات مجتمعيه
خلقها الوضع الذي كانت فيه مناطق (احتالل داعش) حيث خلق ردة فعل نفسية عند االهالي تجاه كل من
يتوكل او يعنقد تنه يدافع عن داعش .
كما ان هناك خلط في معرفة االجهزة االمنية حيث جاء ذكر جهاز المخابرات  ..ونود ان ننوه بان هذا
الجهاز ال عالقة له بمالحقة واحتجاز ارهبيين وانما هو جهاز يختص باالمن الخارجي للدولة كما تعلمون
وكذلك جهاز االمن الوطني اليوجد لديه اماكن لالحتجاز خاصة به .
كما اود ان ابلغكم شيئا حول طلب التاشير حيث حصلت هذا اليوم الموافقة على مخاطبة الجهة العنية لمنح
التاشيرة وتم تخويل شخصا لمتابعة الطلب حيث كان الطلب متاخرا بسبب تغييرات حصلت في ادارات
معينة وقد تدخلنا اليوم شخصيا لتمشية الطلب وساعلمكم بكل المستجدات حال حصولها ان شاء هللا.
تقبلوا خالص التقدير
حيدر العكيلي

