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رقم الوثيقةMDE 14/6982/2017 :

العراق :أوقفوا اإلعدامات الوشيكة عقب التصديق على دفعة جديدة من أحكام اإلعدام
دعت منظمة العفو الدولية الرئيس العراقي ،فؤاد معصوم ،اليوم ،إىل إسقاط التصديق على أحكام باإلعدام من شأهنا متهيد الطريق
إلعدامات وشيكة ،رغم بواعث القلق اليت طال أمدها بشأن إدانة العشرات من األشخاص يف العراق واحلكم عليهم باإلعدام بناء
على حماكمات بالغة اجلور .وجددت املنظمة مطالبتها بفرض حظر فوري على تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام ،متهيداً إللغاء العقوبة.
ففي  21أغسطس/آب ،أعلن املكتب اإلعالمي يف رئاسة اجلمهورية أن رئيس اجلمهورية ،فؤاد معصوم ،قد صادق على عدد من
أحكام اإلعدام ،مشرياً إىل أن املشمولني هبا من املدانني بارتكاب جرائم خطرية .وأوضح املكتب اإلعالمي لرئيس اجلمهورية أن
املراسيم املوقعة أرسلت إىل السلطة التنفيذية املعنية لغرض تنفيذ هذه األحكام  ،مؤكداً أن صدورها مت بعد دراسة امللفات من اللجنة
اخلاصة املشكلة يف مكتب الرئيس هلذا الغرض يف .2015
وينص "قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي" على أنه يتعني حتويل أحكام اإلعدام ،حاملا تقرها "حمكمة التمييز" ،إىل الرئيس لتقرير
ما إذا كان سيصدق عليها أم سيخفف األحكام أو يصدر عفواً عن احملكومني .وقد دأبت منظمة العفو على مناشدة الرئيس بأن ال
يصدق على أحكام اإلعدام ،مبا يف ذلك أثناء اجتماع مع اللجنة اخلاصة يف أغسطس/آب .2016
إن تطبيق العدالة يف العراق ما برح يعاين من اختالالت شديدة ،وتساور املنظمة بواعث قلق خطرية من أن أحكام اإلعدام اليت صدق
عليها أو ميكن أن يصادق عليها رئيس اجلمهورية ،فؤاد معصوم ،تتعلق بأفراد أدينوا عقب حماكمات جائرة ،غالباً ما استندت إىل
"اعرتافات" مت احلصول عليها حتت التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة السيئة ،وتراجعوا عنها الحقاً يف احملكمة ،أو إىل معلومات مت
احلصول عليها من خالل خمربين سريني مل يتم الكشف عن هويتهم ،ولذا مل يتمكن املتهمون من الطعن فيها ،مبا يشكل تنكراً تاماً
للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة.
فأدين الشقيقان حممود طالع نايف وطالب طالع نايف وحكمت عليهما "احملكمة اجلنائية العراقية العليا" يف بغداد باإلعدام ،يف 9
أغسطس/آب ،مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب العراقي لسنة  2005بعد اهتامهما بالتخطيط لتفجري وتنفيذه بصورة مشرتكة يف
يناير/كانون الثاين  ،2015يف احملمودية ،إىل اجلنوب من بغداد.
ووف ًقا لوثائق رمسية اطلعت عليها منظمة العفو الدولية ،جاء قرار "احملكمة اجلنائية العراقية العليا" مستنداً فقط إىل "اعرتافات" حممود

الشقيقني عن
طالع نايف وطالب طالع نايف "أثناء جلسات االستجواب يف بادئ األمر" ،وشهادة املدعي .وعلى الرغم من تراجع
ن
"اعرتافاهتما" ،أثناء اجللسة ،قررت احملكمة أن تصدر حكم اإلعدام حبقهما ،مشرية إىل أن تراجعهما عن "االعرتافات" "ال يغري من
األمر شيئًا".
وعقب القبض عليهما ،يف مايو/أيار  ،2015ظل مكان وجود الرجلني غري معروف لعائلتيهما طيلة شهرين ،إىل أن أخربمها شخص
أفرج عنه حديثاً بأهنما حمتجزان يف سجن مطار املثىن ببغداد .ومل تسمح سلطات السجن لعائلتيهما بزيارهتما عقب ذلك بذريعة أنه ال
يسمح بالزيارات قبل انتهاء التحقيقات .ومتكن أقرباؤمها من رؤيتهما للمرة األوىل يف يناير  ،2016بعد قرابة سبعة أشهر من القبض
عليهما .واشتكى كال األخوين من أهنما قد تعرضا للتعذيب أثناء التحقيقات األولية معهما ،مبا يف ذلك بخخااعهما للارب املتكرر
بكيبالت الكهرباء وبالقباات وأعقاب بنادق الكالشنكوف اهلجومية ،وكذلك بصعقهما بالصدمات الكهربائية وتعليقهما من
السقف من أيديهما لعدة ساعات .وقال حممود طالع نايف أيااً إنه أجرب على اجللوس على عصي خشبية ،بينما هدده مستجوبوه
باغتصاب قريباته اإلناث .إن القانون الدويل ينص على أن التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ممنوعان منعاً باتاً وال ميكن تربيرمها
بأية ذرائع.
وقد جلأت السلطات العراقية على حنو متزايد إىل استخدام عقوبة اإلعدام يف سعي منها ملكافحة األعمال املتعلقة باإلرهاب يف البالد،
وخاصة منذ بدء النزاع املسلح احلايل ضد اجلماعة اليت تطلق على نفسها تنظيم "الدولة اإلسالمية يف  .2014ففي يوليو /متوز
 ،2016وعقب إعدام مخسة أشخاص للرد على تفجريات استهدفت املدنيني يف منطقة مكتظة باملتسوقني يف بغداد ،صرح وزير
العدل العراقي بأن وزارته سوف "ترفض رفااً قاطعاً" أي تدخل دويل يف اإلعدامات ،مايفاً بأنه لن يقبل أي حماججات تتذرع
حبقوق اإلنسان ضد عقوبة اإلعدام.
ومن جانبها ،أدانت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً موجات اهلجمات يف العراق اليت قتل وجرح فيها مدنيون ،وتعترب مثل هذه
اهلجمات احتقاراً مطلقاً للمبادئ األساسية لإلنسانية .وقد حات املنظمة السلطات العراقية على إجراء حتقيقات يف مثل هذه
اهلجمات وتقدمي اجلناة إىل ساحة العدالة وفق إجراءات تفي باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،وعلى عدم اللجوء إىل فرض عقوبة
اإلعدام .كما حذرت املنظمة السلطات العراقية فيما سبق من أن اإلعدامات لن تؤدي إال إىل تأجيج حلقة العنف املفرغة ،وال تشكل
حالً .كما إهنا ال تعاجل األسباب اجلذرية للجرمية ،وقد ثبت املرة تلو املرة بأهنا ال تشكل رادعاً على حنو خاص.
إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال دون استثناء ،بغض النظر عن طبيعة أو ظروف اجلرمية؛ وعن الذنب
أو الرباءة أو أي صفات أخرى للفرد؛ أو األسلوب املتبع من جانب الدولة يف تنفيذ حكم اإلعدام .وعقوبة اإلعدام انتهاك للحق يف
احلياة ،كما كرسه "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"؛ وهي العقوبة القصوى من حيث قسوهتا والإنسانياهتا وحطها من كرامة البشر.
وقد دعت املنظمة السلطات العراقية على حنو متكرر إىل أن ختفف مجيع أحكام اإلعدام الصادرة ،دون إبطاء ،وإىل إعالن وقف رمسي
لتنفيذ جيمع أحكام اإلعدام ،متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام هنائياً.
خلفية

كان العراق لعدة سنوات متتالية بني أكثر الدول إصداراً ألحكام اإلعدام وتنفيذاً هلذه األحكام .وقد شهد ارتفاعاً حاداً يف أحكام
اإلعدام الصادرة يف  ،2016حيث جتاوزت يف شهر فرباير/شباط  90حكماً باإلعدام ،عقب إصدار حكم اإلعدام حبق  40شخصاً
مبوجب "قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  "2005عقب حماكمتهم بشأن جمزرة "سبايكر" ،اليت قتل فيها مقاتلو تنظيم الدولة بوحشية،
يف يونيو/حزيران 2014ـ ،ما ال يقل عن  1,700من مرشحي ضباط اجليش املتدربني يف معسكر "سبايكر" التابع للجيش العراقي،
بالقرب من تكريت.
ويف  ،2015تعرض الرئيس فؤاد معصوم لاغوط ال يستهان هبا من أعااء الربملان واجلمهور عموماً للتصديق على أحكام اإلعدام،
وخاصة عقب جمزرة "سبايكر" .ويف أعقاب ذلك ،شكلت "جلنة خاصة" تابعة ملكتب الرئاسة للتعامل مع عدد كبري من أحكام
األعدام اليت صدرت سابقاً ورفض الرئيس السابق ،جالل طالباين ،التصديق عليها .ويف أغسطس/آب  ،2016أبلغ رئيس اللجنة
وفداً زائراً ملنظمة العفو الدولية أن عدد احملكومني باإلعدام يف العراق يصل إىل ما يقرب من  2,900شخص.

