منظمة العفو الدولية
بيان عام
 17نوفمرب/تشرين الثاين 2017
رقم الوثيقةMDE 14/7460/2017 :
العراق :أسقطوا التهم املتعلقة حبرية التعبري املوجهة ضد الصحفي املستقل مسري عبيد حسن
أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها اليوم بشأن اعتقال الصحفي املستقل مسري عبيد حسن ،وتطالب السلطات العراقية
إبسقاط التهم املوجهة إليه ،واملتعلقة مبمارسته حلقه يف حرية التعبري فوراً ،وابإلفراج عنه.
واعتقل مسري عبيد حسن ،الذي حيمل اجلنسيتني العراقية والنروجيية ،من بيته يف حي القادسية من العاصمة ،بغداد ،ما بني الساعة
اخلامسة والنصف والسادسة من مساء  22أكتوبر/تشرين األول  .2017وطبقاً ملا قاله شهود عيان ،وصل رجال مسلحون ،يرافقهم
أعضاء يف السلطة احمللية (اللواء  )54يف ما ال يقل عن مخس سيارات إىل بيت الصحفي وطلبوا من البيت اجملاور إغالق كامريات
التصوير اخلاصة ابلشبكة التلفزيونية املغلقة .ودخل الرجال املسلحون البيت ،وقاموا بعملية تفتيش دقيق له ،وصادروا كمية كبرية من
األوراق الشخصية ،وكذلك أجهزة إلكرتونية مشلت حاسوابً حمموالً وهواتف نقالة تعود إىل مسري عبيد حسن .وقال شهود العيان إنه مت
اقتياد مسري عبيد حسن يف مركبة ذات دفع رابعي بنوافذ مظللة.
وأبلغ أفراد عائلته منظمة العفو الدولية ما يلي:

"جرى تفتيش البيت كله .قلبوا مجيع الغرف رأس على عقب مما أدى إىل تكسري بعض األاثث وإحلاق أضرار به .تركوا صور العائلة
ملقاة على األرض يف شىت أحناء املنزل .ومل يعريوا أي اعتبار خلصوصيتنا".
وعقب القبض على مسري عبيد حسن ،حاول بعض أفراد العائلة االتصال به على هاتفه احملمول ،إال أهنم مل يتلقوا أي جواب وبدا يف
هناية األمر أنه قد مت إغالقه يف الساعة  9مساء .وحاول أقرابؤه معرفة مكان وجوده من خالل االتصال ابلسلطات وبقوات األمن
ولكن بال طائل .وأبلغتهم نقابة الصحفيني ،اليت ينتمي إليها مسري ،يف هناية املطاف ،وبعد انقضاء أربعة أايم ،أبنه حمتجز لدى "جهاز
املخابرات" يف مركز احتجاز يقع ضمن حميط مطار املثىن .وأبلغ ممثل "نقابة الصحفيني" أقارب مسري عبيد حسن أبنه قد قبض عليه
بسبب مقال كان قد كتبه ونشره على صفحة "الفيسبوك" اخلاصة به ،يف  21أكتوبر/تشرين األول  ،2017وانتقد فيها رئيس الوزراء.
وطبقاً ملعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية ،مثُل مسري حسن عبيد أمام قاضي حتقيق يف بغداد بعد عدة أايم من القبض عليه
ووجهت إليه هتمة "بث شائعات وأخبار كاذبة وتضليل الرأي العام" ،مبقتضى املادة  210من قانون العقوابت املعدل رقم 111
(لسنة  .)1969وذكر شاهد عيان كان موجوداً يف احملكمة أن مسري عبيد حسن أحضر إىل احملكمة مبالبس السجن ،وطلب منه توقيع
إفادة مكتوبة دون وجود حماميه.

ويف  30أكتوبر/تشرين األول  ،2017أبلغت عائلة مسري عبيد حسن أبنه سوف يفرج عنه بكفالة ،ومت استدعاؤهم إىل مركز
االحتجاز يف "مطار املثىن" السابق يف بغداد لدفع مبلغ  25مليون دينار عراقي (حنو  21,000دوالر أمريكي) إىل حني حتديد موعد
حماكمته .وعقب االنتهاء من اإلجراءات ،أبلغ موففون يف مركز االحتجاز أفراد العائلة أبنه لن يطلق سراحه .وكان هذا بناء على
تعليمات تلقاها املوففون بتوجيه هتمة أخرى خمتلفة إىل مسري عبيد حسن.
وأُبلغ أقاربه الحقاً أبنه قد وجهت إىل مسري عبيد حسن هتمة "االتصال جبهات أجنبية" مبقتضى املادة  )1(164من "قانون العقوابت
العراقي" ،بسبب مشاركته يف برانمج حواري على قناة تلفزيونية دولية .وحىت هذه اللحظة ،مل يكن احملامي الذي عينته عائلته قد شاهد
واثئق احملكمة أو ملف قضيته.
ويف  6نوفمرب/تشرين الثاين  ،2017متكنت عائلة مسري ،مبساعدة "نقابة الصحفيني" ،من زايرته يف مركز االحتجاز يف "مطار املثىن".
واستمرت الزايرة لنحو  30دقيقة ومتت حبضور ضابط حتقيق .ومتكنوا من إيصال العالج الالزم إليه نظراً ألنه يعاين من داء السكري
ومن ارتفاع ضغط الدم ،وكذلك من أمل مزمن يف مفاصل ساقيه جنم ،طبقاً لعائلته ،عن إخضاعه للتعذيب ولغريه من ضروب املعاملة
السيئة يف فل نظام حزب "البعث" يف العراق قبل .2003
ويف  14نوفمرب/تشرين الثاين  ،2017مثُل مسري عبيد حسن أمام "احملكمة اجلنائية املركزية" يف بغداد حملاكمته ،غري أن املمثل القانوين
لالدعاء العام مل حيضر إىل احملكمة ،وأجلت اجللسة حىت  22نوفمرب/تشرين الثاين  .2017وذكر شهود عيان أن مسري عبيد حسن بدا
منهكاً ،ويعاين من اإلعياء أثناء اجللسة.
وال يزال مسري عبيد حسن حمتجزاً يف مركز االحتجاز التابع "ملطار املثىن" يف بغداد.
إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بشأن احتجاز مسري عبيد حسن مبوجب هذه التهم ،اليت يبدو أهنا وجهت ضده بسبب
ممارسته حقه يف حرية التعبري .وقد استندت التهم إىل املادة  210من "قانون العقوابت العراقي" ،أو كانت نتيجة نقده العلين املزعوم
لرئيس الوزراء ،أو بسبب مشاركته يف حوار على قناة تلفزيونية دولية .وتطالب منظمة العفو الدولية أبسقاط هذه التهم املوجهة ضد
مسري عبيد حسن دون إبطاء ،وابإلفراج عنه فوراً.
خلفية

خيضع العراق ،مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،اللتزام بضمان احلق يف حرية التعبري .واملادة  19من "العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية" (العهد الدويل) ،الذي انضم إليه العراق كدولة طرف ،تنص على أن هذا احلق يتضمن حرية التماس خمتلف
ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود .وينطبق هذا احلق على مجيع األشخاص ،مبن فيهم
الصحفيون ،كما إن للصحفيني دوراً مهماً يقومون به يف تسهيل الوصول إىل املعلومات واألفكار ونقلها حبرية لتعريف الرأي العام مبا
حيدث .وأية قيود تفرضها الدول على ممارسة هذا احلق غري مسموح هبا إال إذا كان قد مت النص عليها بقانون ،وكان من املمكن ،على
حنو ابد للعيان ،إثبات أهنا ضرورية ومتناسبة مع الغرض يف محاية مصاحل عامة حمددة (األمن القومي ،أو النظام العام ،أو الصحة أو
اآلداب العامة) ،أو حلماية حقوق ومسعة اآلخرين.

وقد أكدت "جلنة حقوق اإلنسان" التابعة لألمم املتحدة ،اليت تراقب وفاء الدول ابلتزاماهتا مبوجب العهد الدويل ،صراحة على أن
رؤساء الدول واحلكومات ،وغريهم من الشخصيات العامة ،هم موضع نقد ومعارضة سياسية على حنو مشروع ،وجمرد اعتبار انتقاد ما
مهيناً لشخصية عامة ليس كافياً حبد ذاته لتربير إيقاع أية عقوابت.
إن "دستور العراق" يكفل ،يف املادة  ،38حرية التعبري والصحافة والطباعة واإلعالم ووسائل اإلعالم والنشر ،وفق ما ينظمه القانون.
وعلى الرغم من هذا ،فقد حاول برملان العراق يف عدد من املناسبات طرح مشروع قانون حول حرية التعبري والتصويت عليه .وقد أدت
هذه احملاوالت إىل اندالع االحتجاجات يف شوارع العراق ،وكذلك على صفحات وسائل التواصل االجتماعي.
ويف وقت سابق من السنة ،يف شهر مايو/أاير ،اندفعت اندلعت احتجاجات يف العراق ،وال سيما يف بغداد ،عقب قيام الربملان العراقي
ابلقراءة األوىل ملسودة قانون جديد من شأنه أن يفرض قيوداً على حرية التعبري .ويرمي مشروع القانون كذلك إىل فرض تدابري احتجاز
عقابية على أفعال من قبيل إهانة الرموز الدينية ،ومن شأنه أن يضع عراقيل إدارية وقضائية أمام ممارسة احلق يف التجمع السلمي
ابشرتاطه التقدم إبخطار خطي مسبق قبل عقد أية احتجاجات بعدة أايم ،وبسماحه للجهة املاحنة لتصريح التظاهر أبن ترفض منح
مثل هذا التصريح على أسس غامضة .وقد أجل الربملان العراقي التصويت على مسودة هذا القانون يف أغسطس/آب حىت إشعار
آخر.

