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إقليم كردستان العراق

الثان/يناير ،اندلعت مظاهرات قرب قاعدة عسكرية تركية يف منطقة شيالدزى ،محافظة دهوك ،تسببت
يف  26كانون ي
ر
وه ليست المرة األوىل.
يف وقوع إصابات بي المدنيي نتيجة الضبات الجوية التكية يف  24كانون
ي
الثان/يناير ،ي
وأفادت وسائل اإلعالم المحلية والنشطاء أن عددا من المتظاهرين اقتحموا القاعدة وأشعلوا فيها النتان .وفيما بعد،
عرف أن اثني من المتظاهرين لقوا مضعهم.
رسم حول االحتجاجات ،وانها بصدد إجراء تحقيقات فيما
يف نفس اليوم ،أصدرت حكومة إقليم كردستان بيان
ي
يتعلق ب "اليد التخريبية وراء هذه األحداث".
الثان/يناير ،أفاد نشطاء ومنظمات غت حكومية ووسائل اإلعالم المحلية ،أن قام أعضاء يف أآلساييش
يف  27كانون
ي
ر
[قوات األمن التابعة لحكومة إقليم كردستان] بموجة من االعتقاالت يف محافظة دهوك ،شملت عشات من
المتظاهرين والنشطاء والصحفيي واالفراد الذين كانوا ربما مجرد ّ
صحف
مارة .وأيضا ألقت اآلسايش القبض عىل
ي
واثني من الناشطي عىل ر
اإلنتنت يف منطقة بادينان ،محافظة دهوك ،وكانوا يف طريقهم إىل دهوك لالنضمام إىل
سلم دعما لالحتجاجات يف شىالدزى  ،حسب ما أفاد به أقارب هم.
تجمع
ي
بينما أطلق رساح معظم هؤالء المحتجزين يف نفس اليوم ،والبعض اآلخر تم اإلفراج عنهم بكفالة يف األيام واألسابيع
الالحقة .المعتقلي الثالثة يف منطقة باعدرى ال يزالون محتجزين ولم يمثلوا أمام قاض .ويذكر "قانون العقوبات"
قاض التحقيق خالل  24ساعة من االعتقال.
(رقم  )1971/23يف العراق ،يوجوب مثول جميع المحتجزين أمام
ي
ر
الت حصلت عليها "منظمة العفو الدولية" ،ان هؤالء اتهموا بالمادة  156من "قانون العقوبات
ووفقا للمعلومات ي
ر
الت تشمل عقوبة اإلعدام لكل من "يرتكب عمدا عمال بقصد انتهاك الستقالل ووحدة وأمن ألبالد وأرضه.
العراقية" ،ي
" واجهت أرس أولئك الذين ال يزالون محتجزين عقبات إدارية غت قانونية عندما طلبوا زيارة ذوي هم.
يف  19شباط /رفتاير ،كتبت "منظمة العفو الدولية" اىل سلطات إقليم كردستان ،للحصول عىل توضيحات حول مكان
وجود وحالة واحد من هؤالء المحتجزين .وأعربت المنظمة عن قلقها أن مديرية آساييش دهوك تخلق عقبات إدارية
خارج نطاق القانون وإطالة ر
الصحف من الوصول إىل أرسته ومحاميه.
ويعتت الحبس االنفرادي نفسه بمثابة
فتة حجز
ر
ي
وف
سوء معاملة ،ويضعه بجدية يف خطر التعرض للتعذيب وغت ذلك من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .ي
وقت الحق ،يف مراسالتهم ل "منظمة العفو الدولية" ،أفادت حكومة إقليم كردستان أن األفراد الذين اعتقلوا بسبب
القاض وانهم متهمون وفق القانون
االحتجاجات يف دهوك ضمنهم ثالثة اعتقلوا خارج دهوك ،اعتقلوا بأمر من
ي
المعدل لعام " 1969قانون العقوبات العراقية" ،وأنه ال يملك حق االفراج عنهم بكفالة.
تحدثت منظمة العفو الدولية مع عدد من أقارب المحتجزين ،ومنذ ذلك الحي أفرج عنهم بكفالة .وذكر الجميع
انهم لم يعلموا بمكان وجود ذوي هم يف األيام األوىل بعد القبض عىل أحبائهم ،وفيما بعد اكتشفوا انهم كانوا محتجزين
ً
وأختا تمكنوا رؤية أحبائهم بعد أن نقلتهم ر
يف المنشآت الخاضعة لمديرية أساييش دهوك.
الشطة المحلية إىل سجن
حواىل ثالثة أو أربعة أيام .بعض هؤالء المعتقلون أبلغوا أقارب هم أنهم تعرضوا لإلهانات والضب أثناء
زيركا ،بعد
ي
االستجواب وكانوا محتجزين يف أماكن باردة تعود لمديرية آسايش دهوك.

.
أحد أقرباء العاملي يف المنظمات غت الحكومية والذي أطلق رساحه بكفالة ذكر ل "منظمة العفو الدولية" أنهم
حاولوا تقديم مالبس دافئة له بعد نقله اىل سجن زيركا ،حيث الظروف أفضل بشكل ملحوظ ،ولكن سلطات السجن
رفضت ذلك .وكان قد اعتقل ف متله ف ساعات متأخرة من  27كانون الثان/يناير .وهذا ما ّ
رصح به "لمنظمة العفو
ي
ي
ي
الدولية":
"[أعضاء أآلساييش] جروه خارج متله أمام أطفاله دون ذكر السبب ودون ان يظهروا لهم أمر االعتقال .أصاب الخوف
تختنا [ادارة آساييش] ان كان عندهم أم ال.
عائلته فهربوا من المتل لإلقامة مع أقارب آخرين .يف اليوم
التاىل ،لم ر
ي
وف زيركا ،قالوا لنا انتهت ساعات العمل وكان علينا أن
وبعد أربعة أيام ،قالوا لنا أنه نقل إىل سجن آخر يسم زيركا .ي
ر
يعت اننا رأيناه بعد اقتياده بتسعة أيام .رصبوه يف معتقل اآلسايش .
ننتظر حت حلول موعد الزيارات العامة ،وهذا ي
لم تكن له أية عالقة بالحريق أو العنف .كان مسالما".
الصحفيون والناشطون يف  " KR-Iأبلغوا منظمة العفو الدولية" أن للمنطقة قانون لالحتجاج وقانون للصحافة ،لكن
ً
ً
ر
اف المعدل لعام
االعتقاالت نادرا ما تتم عىل أساس هذه القواني .بدال من ذلك يستخدم "قانون العقوبات" العر ي
 ،1969والذي يمكن أن ينفذ أحكاما طويلة بالسجن .قال أحد الصحفيي األكراد للمنظمة" :لم يقبض ّ
عىل بموجب
ً
َ
ً
قانون الصحافة أو االحتجاج .دائما يستخدمون قانون العقوبات .السلطات تبحث دوما عن ثغرات يف القانون بحثا
عن عقوبة أشد .هذا ليس فقط غت عادل ،بل انها تشجع أيضا الرقابة الذاتية ".

