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 تحرك عاجل
 ؤي ِّد حكمًا بالسجنمحكمة عليا بكردستان ت  

، حكمًا بسجن النشطاء والصحفيين شيروان 2021أبريل/نيسان  28في  ،َأيََّدت محكمة االستئناف
قد  محكمة جنايات أربيلنت كاو  وشفان سعيد. ،كرم أيازو  ،ريوان عيسىهو  ،دار زيباري كو  ،شيرواني

أعوام، في أعقاب محاكمات  ستة، على الخمسة بالسجن لمدة 2021فبراير/شباط  16، في حكمت
   دون أي شرط أو قيد. من جائرة استندت إلى تهم م لفَّقة. ويجب اإلفراج عنهم على الفور 

 الرسالة أدناه. بادروا بالتحرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج

 

 دكتور ديندار الزيباري 

 بأربيلفي حكومة إقليم كردستان  لتواصل مع المنظمات الدوليةا نِسقم  مكتب 

 إقليم كردستان العراق

 dindar.zebari@gov.krdالبريد اإللكتروني: 

 DrDindarZebari@تويتر: 

 

 السيد الدكتور ديندار

 تحية طيبة وبعد ...

، حكمًا بالسجن 2021أبريل/نيسان  28في َأيََّدت محكمة االستئناف ]الم شار إليها فيما يلي بالمحكمة[، 
 ،أياز كرمو ،ريوان عيسىهو ،زيباري  كدارو ،شيروان شيروانيأعوام ضد النشطاء والصحفيين ستة لمدة 

ادعاءات المتهمين بتعرُّضهم للتعذيب وغيره  المحكمة . وفي أثناء إصدارها للحكم، رفضتشفان سعيدو
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َدت التهم الم وجهة إلى النشطاء والصحفيين، لعدم توفُّر ضروب المعاملة السيئة من  األدلة، بينما أكَّ
من القنصليتين األمريكية واأللمانية"، و"تزويد جهات أجنبية  تلقي أموال"، والتي تتضمن الخمسة

 بمعلومات حساسة"، و"التعاون مع حزب العمال الكردستاني".

لناشطين والصحفيين الخمسة بالسجن ، حكمت محكمة جنايات أربيل على ا2021فبراير/شباط  16وفي 
ضهم للتعذيب وغيره من ضروب لمدة ستة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور شابتها مزاعم خطيرة بتعرُّ 

قة كما يتضح. السيئة المعاملة الحكم بسجنهم عن الخمسة منذ صدور وأضرب ، واستندت إلى تهم م لفَّ
للمعلومات التي ورَدت لمنظمة العفو الدولية، ي حتَجز الطعام، احتجاجًا على أوضاع احتجازهم؛ فوفقًا 

دون أي مساحة للنوم أو الوقوف أو الحركة. وفضاًل عن ذلك، تعرَّض  من الخمسة داخل زنازين مكتظة
بعضهم لما يزيد عن ثالثة  أ خِفيَ و النشطاء والصحفيون لالختفاء القسري، على مدى فترة احتجازهم، 

 أشهر.

وأياز  ،عيسى ريوانهو  ،زيباري  كدارو  ،أن ت فِرجوا عن شيروان شيرواني ثكم علىنح ،وفي ضوء ما سبق
جميع الخ طوات على الفور أن تتخذوا كذلك على ، و دون أي شرط أو قيدمن فورًا و  ،وشفان سعيد ،رمك
 الحكم الجائر بإدانتهم، وأن تعملوا على إجراء تحقيق عاجل وفعَّال حول مزاعم أو إسقاط إلغاءضمان ل

عال وتقديم األف، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن تلك المعاملة السيئة ضروب تعرُّضهم للتعذيب وغيره من
أخصائيين صحيين  تمكينهم من الوصول إلىكم أيضًا على أن تعملوا على . ونحثالتعويضات لهم

ن مبادئ السرية التي تتضمَّ  ، بما يتماشى مع آداب مهنة الطبملهالرعاية الصحية ، يوّفرون مؤهلين
دون أي قيود،  من ل االتصال بمحاميهم وأسرهمعلى إتاحة سب  كذلك ، و المستبصرةواالستقاللية والموافقة 

 .ريثما ي فرَج عنهم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 

 

 

 

 



 

 معلومات إضافية

في أكتوبر/تشرين األول  جميعاً  الناشطين والصحفيين الخمسةالكردية، "األسايش"،  مناألقوات  اعتقلت
القضية وفقًا لما وَرد في وثائق ". و تجسس" و"المساس باألمن الوطنيبالـ " بعد ذلك م باشرةً هموا تُّ ، وا2020

ِمح ل الع عليها لمحاميالتي س  بالتجسس، استنادًا ألنشطته وسفره إلى الخارج هم شيروان شيرواني اتُّ  ،باالطِّ
الع على وثائق قضية الصحفيين لحضور دورات تدريبية في الصحافة . ولم ي سَمح للمحامي باالطِّ

 اآلخرين.

والصحفيين  كم السجن ضد النشطاءح، 2021فبراير/شباط  16، في وأصدرت محكمة جنايات أربيل
تضح، بموجب اإلى اتهام م لفَّق بـ "المساس بأمن واستقرار إقليم كوردستان العراق"، كما  اداً استنالخمسة، 

 .2003لعام  21من قانون رقم  1المادة 

كانوا يعملون جواسيس  عتقلينالم  أن  سابًقا، مسرور بارزانى العراق، رئيس حكومة إقليم كردستان زَعمو 
العمل لصالح حكومات أجنبية للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية. واشتركوا في أعمال تخريب، واتهمهم ب

 استناد ،م نِسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، دكتور ديندار الزيباري ونفى 
 عملهم الصحفي.إلى والصحفيين الخمسة الناشطين بحق  السجن حكم

 والنشطاء ة، داهمت قوات "األسايش" منازل الصحفيينووفقًا للمعلومات التي أ تيحت لمنظمة العفو الدولي
 ؛مصحوبة بأعمال عنفت عمليات االعتقال في بعض الحاالت كانو  ،الخمسة وأماكن عملهم واعتقلتهم

 مذكرةً حتى روا عينيه، وكبَّلوا يديه دون أن ي ظهِ  عصبوامن سريره، و  دار زيباري كفأخرج أفراد "األسايش" 
ست سيارات في  واجاء ذين"األسايش" وشرطة أربيل المحلية، ال ى، حاصر أفرادوفي حالة أخر  باعتقاله.

 7يوم  عصرمن  تقريباً  شرطة وسيارات دفع رباعي، منزل شيروان شيرواني في الساعة الرابعة والنصف
 أفرادًا من أسرته في غرفة بالمنزل. وشرععلى الفور ، بمدينة أربيل، وحبسوا 2020أكتوبر/تشرين األول 

حاسوبه  من بينهافراد قوات "األسايش" في مداهمة منزل شيروان شيرواني، وصادروا أجهزة إلكترونية، أ
، ثم سحبوه ه تحت تهديد السالحلوا يديه. واعتقلو المحمول وكاميرته وهاتفه المحمول ووثائق، قبل أن يكبِّ 

 خارج المنزل.

https://cpj.org/2021/02/iraqi-kurdish-court-sentences-journalists-sherwani-sherwani-and-guhdar-zebari-to-6-years-in-jail/
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/170220214


، بموجب هائي بسجن الصحفيين الخمسةنسخة من منطوق الحكم النعلى منظمة العفو الدولية  وحصلت
 47، الذي أصدره برلمان إقليم كردستان، وكذلك المواد 2003لعام  21من قانون رقم  1أحكام المادة 

لمدة  الشرطة مراقبةوضعهم تحت من قانون العقوبات العراقي. وحكمت المحكمة أيضًا ب 49و 48و
واتفهم وحواسيبهم المحمولة وكاميراتهم. وبعد الحكم رة ه، وم صادَ العقوبة ةقضائهم فتر خمسة أعوام بعد 

باعتقال شقيق شفان سعيد، أيهان سعيد، وكذلك  بسجن الصحفيين، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرةً 
ًا وأوردت المذكرات الثالث ت هموالناشط قيدار حسين.  دفاع هركيمذكرتين إضافيتين باعتقال الصحفي 

 .21ن رقم متعلقة باألمن الوطني بموجب قانو 

فريق احتجاجات بإقليم كردستان العراق باستخدام العنف، منظمة العفو الدولية، فيما مضى، ت وثَّقتو 
. وشنَّت عناصر "األسايش"، دهوكفي محافظة  وال سيماوعمليات اعتقال جماعي واستباقي للمحتجين، 

عشرات المحتجين والنشطاء ة اعتقاالت بمحافظة دهوك، شملت ، حمل2020في يناير/كانون الثاني 
"األسايش" اعتقلت انوا ربما مجرد متفرجين في أثناء االحتجاجات. و والصحفيين، وكذلك أفرادًا ممن ك

وفقًا لما الذين كانوا، أيضًا صحفيًا واثنين من نشطاء شبكة اإلنترنت بمنطقة بعادرة في محافظة دهوك، 
 ذكره ذووهم، في طريقهم إلى دهوك للمشاركة في تجمع سلمي.

 

 العربيةأو لكردية اأو  اإلنكليزية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2021 تموز/يوليو 6 في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 

 بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.اجعة فرع منظمة العفو الدولية بوي رجى مر 

وشفان  ،وأياز كرم ،عيسى انريو هو  ،زيباري  كدارشيروان شيرواني، و اإلشارة الم فضلة:  االسم وصيغ
 (المذكر)صيغ  سعيد

 رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde14/3754/2021/ar 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde14/9962/2019/ar/

