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(بغداد) قال حممود بن رمضان رئيس وفد منظمة العفو الدولية إىل العراق إنه بعد مضي أكثر من  100يوم على
االحتالل ،مل يتم بعد الوفاء بوعود توفري حقوق اإلنسان جلميع العراقيني.
ويف الكلمة اليت ألقاها عند إطالق وثيقة عنواهنا مذكرة حول بواعث القلق املتعلقة ابلقانون والنظام اتبع قائالً " :إن الشعب
العراقي قد عاىن مبا فيه الكفاية  -ومن العار أن نظل نسمع عن أشخاص يعتقلون يف أوضاع ال إنسانية من دون أن تعرف
عائالهتم مبكان وجودهم ومن دون السماح هلم مبقابلة حمام أو قاض  -غالباً طوال أسابيع متواصلة".
اعتُقل الدكتور سهيل لييب وابنه أمحد يف  15مايو/أاير  2003ألهنما كاان ينقالن مسدساً يف سيارهتما .وأُطلق سراح
الدكتور سهيل من سجن أبو غريب يف  14يونيو/حزيران  2003وقيل له إن ابنه نُقل إىل الناصرية .وعند وصوله إليها ،مل
يعثر على أية معلومات حول ابنه وحذره أحد الضباط من الدخول إىل معسكر السجن ألنه قد يتعرض للتوقيف .وواصل
الدكتور سهيل حبثه يف طريق عودته إىل بغداد ،إىل أن أبلغه أحد الضباط أخرياً أبن ابنه موجود يف معسكر بقا .لكن هذا
الضابط نفسه مل تكن لديه أية فكرة عن مكان وجوده .وبعد قضاء  66يوماً رهن االعتقال ،أُفرج أخرياً عن أمحد يف 20

يوليو/متوز.

وقال املعتقلون السابقون ملنظمة العفو الدولية إن األشخاص الذين تعتقلهم قوات التحالف حيتجزون يف خيم يف درجات
حرارة شديدة وال تقدم هلم كميات كافية من مياه الشرب أو مرافق اغتسال مقبولة .وقد أُجربوا على استخدام اخلنادق
املكشوفة كمراحيض ومل تقدم هلم مالبس أخرى غري اليت يرتدوهنا حىت بعد مضي شهرين على اعتقاهلم.
وقد أجرت املنظمة حتقيقاً يف عدد من حاالت االعتقال غري القانوين .وهي انجتة عن تقاعس قوات التحالف عن التنفيذ
السريع ألوامر إخالء السبيل اليت يصدرها قضاة التحقيق العراقيون ،قبل موافقة أحد كبار الضباط عليها.
وقال كورت غورينغ أحد أعضاء وفد منظمة العفو الدولية "إن هذا انتهاك صارخ لسيادة القانون".
وتلقت منظمة العفو الدولية أنباء حول ممارسة التعذيب وسوء املعاملة من جانب قوات التحالف .وتتضمن الوسائل اليت
ذُكرت احلرمان املطول من النوم والتقييد املطول يف أوضاع تسبب أملاً – أحياانً مصحوبة أبصوات املوسيقى الصاخبة وتغطية
الوجه مدة طويلة والتعريض ألضواء ساطعة.
ألقي القبض على خريسان خالص أابيل 39 ،عاماً ووالده البالغ من العمر  80عاماً يف منـزهلما يف  30إبريل/نيسان .وقد
غطي وجه خريسان وكبلت يداه وأُجرب على الوقوف أو الركوع ووجهه إىل احلائط قرابة مثانية أايم أثناء استجوابه .وعاىن من
احلرمان من النوم ألنه جرى وضع ضوء ساطع جبانب رأسه وإمساعه موسيقى مشوهة .ونزفت الدماء من ركبتيه ،لذا وقف

معظم الوقت ويف النهاية قال إن ساقيه تورمتا وأصبحتا حبجم كرة قدم .واحتُجز والده يف الزنزانة اجملاورة لزنزانته وكان يسمع
صراخ ابنه.
وقال كورت غورينغ إن "العديد من جنود التحالف والشرطة العسكرية املشاركني يف إنفاذ القانون ال ميلكون املهارات
واألدوات األساسية الالزمة للحفاظ على أمن املدنيني أو معرفة ابلقانون الذي يُفرتض أهنم يطبقونه.
ووصف األشخاص الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم كيف أن اجلنود كانوا حيطمون السيارات واخلزائن حىت
عندما يقدم هلم أصحاهبا املفاتيح .كذلك وردت أنباء عديدة حول مصادرة املمتلكات ،مبا فيها مبالغ كبرية من املال ،عند
االعتقال .وال تتم إعادة هذه املمتلكات إىل أصحاهبا عند إطالق سراحهم.
ويف إحدى احلاالت ،قبل الضباط األمريكيون بوجود أدلة على أن ضباطاً نقلوا أكثر من ثالثة ماليني دينار ( 2000دوالر

أمريكي) من منـزل إحدى العائالت قد ارتكبوا جرمية .وقال الضباط إن عملية التعويض واإلنصاف ستكون طويلة وصعبة
ألهنم يفتقرون إىل الوسائل الالزمة ملعرفة مكان وجود الفرقة اليت ُاهتمت ابرتكاب اجلرمية.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية عدة حوادث أطلق فيها اجلنود األمريكيون النار على املتظاهرين العراقيني يف ظروف
اختلفت بشأهنا اآلراء .صحيح أن قوات التحالف تتعامل مع أوضاع صعبة – فهي ما زالت جتد نفسها يف أوضاع قتالية
وسواها قد يكون استعمال القوة فيها ضرورايً ،مثل تفريق متظاهرين يستخدمون العنف – لكن عليها مع ذلك التمسك
ابملعايري الدولية.

أطلقت القوات األمريكية النار على حممد الكبيسي البالغ من العمر  12عاماً بينما كانت تقوم بعمليات تفتيش حول منـزله
يف  26يونيو/حزيران .ويف مساء ذلك اليوم ،كان حممد كاملعتاد حيمل مراتب العائلة إىل السطح عندما أطلق جندي النار
عليه من املنـزل املقابل .وكان حممد ما زال حياً عندما حاول اجلريان أن ينقلوه على وجه السرعة ابلسيارة إىل مستشفى
قريب ،لكن جنوداًكانوا على منت داببة أوقفوهم يف الطريق .وأجرب اجلنود اجلريان على االنبطاح على األرض وبعد 15
دقيقة أمروهم ابلعودة إىل منازهلم ألن حظر التجول قد بدأ .وكان حممد قد فارق احلياة.
ويف إطار اإلصالحات القانونية اليت أجرهتا دولتا االحتالل ،مل تعد احملاكم العراقية تتمتع ابلوالية القضائية على أي من جنود
التحالف فيما يتعلق ابلقضااي املدنية واجلنائية.
وخلص حممود بن رمضان إىل أنه "نظراً لطبيعة املزاعم اليت تنطلق من العراق احملتل ،ينبغي على السلطة املؤقتة للتحالف أن
توضح على وجه السرعة للرأي العام ماهية اآلليات التأديبية واجلنائية املتوافرة ملساءلة أعضاء السلطة املؤقتة للتحالف وقوات
التحالف".
"وينبغي على السلطة املؤقتة للتحالف إجراء حتقيقات اختصاصية ومستقلة وحيادية يف احلاالت الفردية – ولن يكفي أي
شيء أقل من ذلك".

ويف مذكرهتا ،رحبت منظمة العفو الدولية ببعض التدابري اليت اختذهتا حكومتا الوالايت املتحدة واململكة املتحدة اللتان
متارسان سلطتهما كدولتني حمتلتني من خالل السلطة املؤقتة للتحالف ،مثل وقف العمل بعقوبة اإلعدام وإلغاء احملاكم الثورية
اخلاصة وحماكم األمن القومي اليت ُعرفت مبحاكماهتا ابلغة اجلور.

