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 .وضع أساسات لبوابات في مخیم جادة 5 بھدف عزل قطاع من المخیم لمنع حریة الحركة
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العراق: استعدادات العتقال عائالت داخل مخیّم
نقل نساء وأطفال لدیھم صالت مفترضة بـ "داعش" من سوریا

(أربیل) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن منظمة عراقیة محلیة تدیر مخیما للنازحین تُجري التحضیرات إلخضاع عائالت مقرر جلبھا من شمال شرق سوریا العتقال
غیر قانوني.

نقل مخیم "جادة 5"، على بعد 65 كیلومتر جنوب الموصل، 175 عائلة قسرا من أحد قطاعات المخیم إلى آخر إلفساح المجال للعائالت القادمة، غالبیتھا من النساء واألطفال.
سبق أن احتجزت السلطات العراقیة تعسفا عائالت ینظر إلیھا على أنھا مرتبطة بداعش.

قالت لما فقیھ، مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا باإلنابة في ھیومن رایتس ووتش: "تخطط السلطات العراقیة الحتجاز المزید من األسر العائدة تعسفا، في انتھاك
للقانونین العراقي والدولي. عزل العائالت القادمة من سوریا، وال سیما النساء واألطفال، خطوة نحو وصمھم في غیاب أي ادعاء موثوق بارتكابھم جریمة".

زارت ھیومن رایتس ووتش مخیم جادة 5، الذي یُقدّر عدد قاطنیھ بأكثر من 16 ألف شخص، في 16 یولیو/تموز 2019. قال 4 من سكان القطاع المعروف باسم "400"، نسبة لعدد خیامھ، إن إدارة المخیم أخبرت 175 عائلة ھناك في 10 یولیو/تموز أن علیھا
االنتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخیم. كانت بقیة خیام القطاع فارغة. بشكل عام، یمكن للعائالت القاطنة في المخیم التنقل بحریة داخلھ وخارجھ إلى المناطق المجاورة.

قالوا إن المسؤول عن المخیم أخبرھم بأن علیھم االنتقال، ألن السلطات المشرفة علیھ تعتزم على ما یبدو احتجاز الوافدین الجدد. نقل اثنان من قاطني المخیم عن أحد مسؤولي إدارة المخیم قولھ: "إذا لم تنتقلوا، ستندمون. سیصبح المكان كسجن وستحتاجون إلى إذن
للدخول والخروج، ولن تتمكنوا من التحرك بحریة". قال إنھ ستُجلب العائالت من مخیم الھول في شمال شرق سوریا، الذي یحتجز عائالت عراقیة وسوریة وأجنبیة عاشت في ظل داعش في سوریا.

قال مسؤول آخر في إدارة المخیم للمجموعة إن لدى العائالت القادمة "نفس العقیدة المتطرفة... لیس من مصلحتكم مجاورتھا".

كانت السلطات العراقیة قد ذكرت في 9 یولیو/تموز أنھ ستُنقل عائالت الھول إلى المخیم. لكن قال 3 من عمال اإلغاثة إن "مجلس األمن الوطني"، الذي ینسق استراتیجیة األمن القومي واالستخبارات والسیاسة الخارجیة في العراق، أخبر مجموعات اإلغاثة وإدارة
المخیمات في 10 یولیو/تموز بأن جادة 5 لن یؤوي أسر الھول. قالوا إن السلطات لم تذكر متى ستُنقل األسر أو إلى متى ستُحتجز في المخیمات قبل السماح لھا بحریة الحركة.

قال القاطنون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ بحلول مساء 11 یولیو/تموز، انتقلت جمیع عائالت القطاع 400 إلى مناطق أخرى في المخیم، باستثناء 4 أو 5 غادرت المخیم.

زارت ھیومن رایتس ووتش القطاع في 16 یولیو/تموز ووجدتھ فارغا مع وجود سیاج بدأ تشییده حولھ. قال قاطنان آخران إن إدارة المخیم أخبرت العائالت في القطاع "500"، ویضم حوالي 240 أسرة، أن علیھا االنتقال. لكن رفضت التي تمت مقابلتھا ذلك،
مھددة باالحتجاج؛ ولم تُجبر على االنتقال حتى ساعة الزیارة، ربما بسبب تدخل وكاالت إغاثة. القطاعان 400 و500 منطقتان معزولتان في المخیم.

یضم مخیم الھول في شمال شرق سوریا 30 ألف عراقي، غالبیتھم العظمى من أسر تعیلھا نساء، وغالبا ما تضم أطفاال ُكثر. ھرب بعضھا من داعش عندما سیطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سیطرة داعش في سوریا لغایة معركة استعادة
الباغوز، جیب داعش األخیر في سوریا، في بدایات 2019. قلة قلیلة، إن ُوجدت، ُوجھت إلیھا تھم. ومن بین العائالت التي ذكر عمال اإلغاثة أنھا سّجلت رغبتھا الطوعیة في العودة، لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید إلى مدى عودتھا طوعیة فعال، أو إذا

كانت مدركة أن السلطات العراقیة تخطط الحتجازھا تعسفیا في المخیمات.

تدعو خطة لألمم المتحدة راجعتھا ھیومن رایتس ووتش، صادرة أوائل عام 2019، بشأن عودة العائالت العراقیة من الھول، السلطات العراقیة إلى ضمان عدم احتجاز العائالت في مخیم واحد محدد، إنما دمجھم مع سكان المخیمات الموجودین. قالت إن ھذا
سیضمن عدم تعرض العائالت للوصم والتھمیش. وقالت الخطة إن المساعدات الدولیة لھذه العائالت مشروطة باالمتثال لھذه الشروط.

یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان االحتجاز التعسفي. یجب أن یتم أي حرمان من الحریة وفقا لقانون یكون "متاحا، ومفھوما، ولیس لھ مفعول رجعي، ومطبقا بطریقة متسقة ویمكن التنبؤ بھا"، وأن یسمح للمحتجزین بالحصول على مراجعة قضائیة الحتجازھم.
أي احتجاز یفتقر إلى ھذا األساس القانوني ھو غیر شرعي وتعسفي.

یسمح قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولیّان بمعاقبة األشخاص الذین ثبتت مسؤولیتھم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحدید الذنب الفردي. فرض عقوبة جماعیة على العائالت أو القرى أو المجتمعات المحلیة ینتھك قوانین الحرب ویرقى إلى جریمة
حرب. بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ال یجوز احتجاز األطفال إال كتدبیر أخیر وألقصر فترة مناسبة. إذا احتُجز األطفال، ینبغي لسلطات االحتجاز إعطاؤھم حقوقھم، بما في ذلك توفیر الغذاء والرعایة الطبیة المناسبین، والتعلیم والتمارین البدنیة،

والمساعدة القانونیة، والخصوصیة، وآلیات الشكاوى، واالتصال بعائالتھم.

تنص "المبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي" على أنھ في حالة حدوث نزوح في حاالت غیر المراحل الطارئة للنزاع، "یجب اتخاذ تدابیر مناسبة لضمان تزوید النازحین بمعلومات كاملة عن أسباب وإجراءات تھجیرھم، وأیضا تعویضھم
وانتقالھم حیثما ینطبق ذلك... یجب الحصول على الموافقة الحرة والمستنیرة ألولئك الذین سیتم تھجیرھم... یجب أن تسعى السلطات المعنیة إلى إشراك المتضررین، وال سیما النساء، في تخطیط وإدارة نقلھم... ویجب احترام الحق في االنتصاف الفعال بما في ذلك

مراجعة ھذه القرارات من قبل سلطات قضائیة مختصة".

قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ینبغي للسلطات في ضوء التطورات األخیرة تعلیق كافة عملیات النقل حتى تضمن أنھا طوعیة، وأن لدى العراقیین معلومات كافیة حول ما ینتظرھم لدى عودتھم.

وینبغي للسلطات، بمجرد وجود األشخاص في العراق، وفي حال لم یكونوا مطلوبین لجریمة، ضمان احترام حقوقھم في حریة التنقل، بما في ذلك إما العودة إلى دیارھم أو االنتقال إلى حیث یختارون، حسب ما یسمح بھ الوضع األمني. ینبغي للسلطات العراقیة
ضمان أنھا ال تحتجز أشخاصا غیر متھمین بأي جریمة في المخیمات إلى أجل غیر مسمى.
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