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العراق/إقلیم كردستان: المشتبھ في انتمائھم سابقا إلى داعش في مأزق
تجاھل أحكام البراءة وأحكام العقوبة التي انقضت

جنود عراقیون یحرسون نقطة تفتیش في نینوى، العراق. الجمعة في 4 دیسمبر/كانون األول 2020.  ©2020 "إیھ بي فوتو"/سامیة كالب

(بیروت، 28 أكتوبر/تشرین األول 2021) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن عشرات الرجال من العرب السنة، الذین قضوا عقوبة
السجن أو تمت تبرئتھم في إقلیم كردستان العراق بسبب صالتھم بـ"تنظیم الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ’داعش‘)، یواجھون خطر

االعتقال مجددا أو االنتقام إذا حاولوا االلتحاق بعائالتھم في المناطق التي تسیطر علیھا بغداد. بعض الرجال كانوا صبیة ال تتجاوز
أعمارھم 14 عاما عندما اعتقلتھم قوات األمن الكردیة.

ھؤالء الرجال عالقون حالیا في مخیم في إقلیم كردستان، بعد إطالق سراحھم بین 2018 و2020. ال تسمح لھم قوات األمن بمغادرة المخیم
للعیش في مكان آخر في إقلیم كردستان، ویخشون على حیاتھم إن عادوا إلى دیارھم. یُعزى ذلك إلى غیاب التنسیق واالعتراف بین

األنظمة القضائیة المنفصلة لحكومة إقلیم كردستان وحكومة بغداد، فضال عن اإلفالت شبھ التام من العقاب الذي بھ تمارس الجماعات
المسلحة، العاملة في المجتمعات المحلیة لھؤالء الرجال، االعتقال التعسفي بل حتى القتل ضد المشتبھ في انتمائھم إلى داعش. الرجال

محتجزون في مخیمات، وال تسمح لھم السلطات باالستقرار في أماكن أخرى من إقلیم كردستان دون مبرر.
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قالت بلقیس والي ، باحثة أولى في قسم األزمات والنزاعات في ھیومن رایتس ووتش: " ھؤالء الرجال ومعظمھم كانوا فتیان عندما كانت
داعش تسیطر على مناطقھم، كانوا وال یزالون یعاقبون، رغم أن العدید منھم كانوا أطفاال من ضحایا التجنید القسري. بعد سنوات من

المعاناة، ال یزالون في طي النسیان وبال أمل في المستقبل".

في أغسطس/آب 2021، قابلت ھیومن رایتس ووتش عشرة رجال اعتقلتھم "األسایش"، قوات األمن الكردیة، بسبب انتمائھم المزعوم إلى
داعش في 2016 و2017. ستة منھم كانوا أطفاال وقت اعتقالھم. كانوا من بین حوالي 65 رجال في مخیم في شمال العراق، تسیطر علیھ

حكومة إقلیم كردستان حیث استقروا بعد تبرئتھم أو یقضون حكما في المنطقة. رغم أن قوات األمن في المخیم تسمح للرجال بالمغادرة إذا
كانوا سیعودون إلى المناطق الخاضعة لسیطرة بغداد، فھي ال تسمح لھم بمغادرة المخیم على اإلطالق إذا كانوا یریدون السفر أو اإلقامة

داخل إقلیم كردستان.

قال الرجال الذین تمت مقابلتھم إنھم كانوا من بین حوالي 100 رجل نُقلوا إلى المخیم في أبریل/نیسان 2019. بسبب الظروف القاسیة في
المخیم، وألن العدید منھم شعروا أنھ لیس لدیھم مستقبل في البالد، غادر المخیم من یستطیع تحمل تكالیف المغادرة، ودفعوا المال للمھربین

لنقلھم إلى تركیا. قال جمیع من تمت مقابلتھم إنھم سیذھبون إلى تركیا إذا كان لدیھم ما یكفي من المال.

قال أحد الرجال: "الحل الوحید بالنسبة لي ھو مغادرة العراق والذھاب إلى تركیا. إذا كنت سأعود إلى دیاري أو ألي مكان آخر في مناطق
سیطرة بغداد، لن تكون المحاكم وحدھا ھي التي ستالحقني، بل العشائر و’قوات الحشد الشعبي‘ [ میلیشیات كانت تخضع سابقا لسیطرة

رئیس الوزراء]. لیس لي أي مستقبل ھنا".

لدى كل من النظامین القضائیین المنفصلین في العراق قوانین لمكافحة اإلرھاب، والتي تُطبَّق في محاكمھما. في إطار حملتھا لھزیمة
داعش، قامت القوات األمنیة والعسكریة العراقیة والكردیة بفحص األشخاص الذین یغادرون المناطق الخاضعة لسیطرة داعش، واعتقلت

من تم تحدید أنھم مشتبھ بانتمائھم إلى داعش. تم التحقق عن األسماء في قوائم "المطلوبین" التي أعدتھا قوات األمن من الجانبین منذ
2014. جمعت قوات األمن القوائم من مصادر مختلفة، بما في ذلك معلومات متاحة علنا عن أعضاء داعش، واألسماء التي نشرتھا

داعش، واألسماء التي قدمھا مخبرون.

قال العدید من أقارب المشتبھ في انتمائھم إلى داعش المحتجزین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ منذ 2016 كان الناس یقدمون األسماء بسبب
نزاعات عشائریة، أو عائلیة، أو نزاعات حول األرض، أو خالفات شخصیة، ویتھمونھم زورا بصالتھم بداعش. یواجھ األشخاص

المدرجة أسماؤھم في القوائم، الذین یتم توقیفھم عند نقاط التفتیش، االحتجاز بینما یحقق المسؤولون في االنتماء المزعوم إلى داعش، عادة
من خالل االستجواب.

قال العدید من القضاة والمحامین لـ ھیومن رایتس ووتش إن المالحقات القضائیة في بعض الحاالت تعتمد فقط على اعترافات المتھمین،
والتي غالبا ما تُنتزع تحت التعذیب. تؤكد تجربة ھیومن رایتس ووتش في مراقبة المحاكمات في المنطقتین ذلك. في 428 قضیة على األقل

من بین نحو 800 محاكمة راقبتھا "بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق" (یونامي)، باإلضافة إلى االعترافات، تضمنت األدلة التي تم
قبولھا - والتي تم االعتماد علیھا بشكل أساسي في محاكمات اإلرھاب - إفادات شھود مجھولي الھویة ومعلومات تستند إلى تقاریر أمنیة أو

استخباراتیة.

قال رجل فر من االقتال في 2016 ووصل إلى مخیم في المنطقة الكردیة: "وصل شخص من بلدتي یحمل ضغینة ضدي إلى المخیم وأخبر
األسایش أنني كنت مع داعش. ضربني األسایش طیلة أربعة أیام حتى قلت لھم إنني انضممت إلى داعش. حكموا علّي، وبعد أكثر من عام

في السجن أطلقوا سراحي".

قدم الرجال لـ ھیومن رایتس ووتش أسماء أربعة أفراد، كانوا جمیعھم فتیان عند القبض علیھم، وعادوا إلى دیارھم في المناطق الخاضعة
لسیطرة بغداد بعد انتھاء مدة عقوبتھم. قال الرجال إنھم سمعوا من أقاربھم فیما بعد أن سلطات بغداد أعادت اعتقال األربعة ویقضون اآلن
عقوبة ثانیة مطولة النتمائھم إلى داعش. األحكام بتھم اإلرھاب أطول بكثیر في المناطق الخاضعة لسیطرة بغداد. تمكنت ھیومن رایتس

ووتش من االتصال بأقارب اثنین من الرجال األربعة وأكدوا ھذه الروایات.
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یحظر الدستور العراقي محاكمة أي شخص مرتین عن نفس الجریمة. مع أن المنطقتین لدیھما قوانین لمكافحة اإلرھاب منفصلة، فإن
الجریمة ھي نفسھا في نھایة المطاف، وإذا أدین شخص في إحدى الوالیتین القضائیتین وقضى عقوبتھ، ال یمكن محاكمتھ مرة أخرى على
نفس الجریمة في أي مكان في العراق. یحظر قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي اتخاذ مزید من اإلجراءات ضد المدعى علیھ،

حتى لو ظھرت أدلة جدیدة، بعد عامین من إصدار قاضي التحقیق قرارا في القضیة.

كأولویة، على سلطات بغداد ضمان حصول جمیع الرجال على وثائق مدنیة محدثة، بما في ذلك عبر إرسال ممثلین عن أقرب مدیریة
األحوال المدنیة والجوازات إلى المخیم إلصدار ھذه الوثائق.

على حكومة إقلیم كردستان السماح للرجال باإلقامة في أي جزء من المنطقة الكردیة یختارونھا، بما یتماشى مع المتطلبات العامة لإلقامة
في المنطقة. ینبغي أن تسمح ألسرھم بطلب اإلقامة لالنضمام إلیھم في المنطقة. ینبغي أن تفتح المخیم وتسمح لسكانھ بحریة الحركة في
جمیع أنحاء إقلیم كردستان، مع اإلبقاء على أي قیود على الحركة ضروریة للغایة، ومتناسبة، وغیر تمییزیة مقارنة بالمقیمین في إقلیم

كردستان.

قالت والي: "ھؤالء الرجال إما قضوا مدة عقوتھم أو تمت تبرئتھم. االستمرار في تقیید قدرتھم على العودة إلى الحیاة الطبیعیة لیس سوى
تمییز غیر قانوني".

مخاطر حقیقیة للعودة

رغم تأكید مجلس القضاء األعلى في بغداد أنھم لن یواجھوا أي اتھامات أخرى، أكد جمیع الرجال خشیتھم من إعادة اعتقالھم أو إیذائھم، بل
وحتى قتلھم إذا عادوا إلى دیارھم. أفادوا أیضا أنھم لیسوا على اتصال منتظم مع أھالیھم وأقاربھم خوفا من أن یتم القبض علیھم أو طردھم

أو تھدیدھم بأي شكل آخر إذا ما اكتشفت قوات األمن أنھم تواصلوا مع أفراد عائالتھم.

قال أحدھم إن والده وشقیقھ وعمھ أعضاء في داعش وأن وحدة تابعة لقوات الحشد الشعبي المسیطرة على مسقط رأسھ أخبرت والدتھ
وآخرین من أقاربھ أن علیھ العودة وتزویدھم بمعلومات عن مكان أقاربھ الُمنتمین لداعش.

قال إن وحدة الحشد الشعبي أقنعت الشرطة المحلیة بإصدار مذكرة توقیف بحقھ. اختطفوا شقیقھ األصغر وأرسلوا لھ صورة للمذكرة في
رسالة بعد أن حصلوا على رقمھ من ھاتف أخیھ. في رسالتھم التي عرضھا على الباحثین، قالوا إنھم سیعتمدون مذكرة التوقیف أساسا

لطرد والدتھ وشقیقھ األصغر باعتبارھم أفراد عائلة مرتبطة بداعش ما لم یعد إلى دیاره:

ال أعرف ما علّي القیام بھ. إذا عدت إلى دیاري، سیحاولون بكل تأكید أخذ المعلومات مني ثم سیقتلونني. لكن إن لم أسلم نفسي، سیطردون
عائلتي. ھم یراقبون والدتي بالفعل وال یسمحون لعائلتي بالتحرك بحریة.

قال آخر عن زوجتھ التي كانت تعیش في أربیل بینما كان یقضي عقوبة السجن ھناك وھي اآلن تعیش في المخیم معھ واصفا ما حدث لھا
في منتصف 2021 عندما سافرت من المخیم إلى مسقط رأسھم عبر الموصل لزیارة أسرتھا:

عندما وصلت إلى أول نقطة تفتیش خاضعة لبغداد في طریقھا إلى الموصل، فحصت قوات األمن بطاقة ھویتھا ثم احتجزتھا لمدة ساعتین
قبل السماح لھا بالذھاب. قالوا لھا عند أطالق سراحھا: "زوجك مطلوب. إذا لم یستسلم لنا، لن نسمح لك بعبور ھذا الحاجز أو أي نقطة

تفتیش أخرى لزیارة عائلتك مرة أخرى".

قال آخر إنھ وفي منتصف 2021، أجبرت قوات األمن المسیطرة على منطقة سكن عائلتھ والدتھ على تقدیم شكوى جنائیة ضده بصفتھ
عضوا في داعش حتى تحصل على تصریح أمني لتجنب طردھم أو تعّرضھم ألي شكل من أشكال العقاب الجماعي. تُعرف ھذه الممارسة
بالتبریة. قال إن ذلك یعني أنھ ال یمكنھ العودة إلى المنزل أبدا: "أنا لست غاضبا منھا لفعلھا ھذا، لكن بعد اآلن بات یحق لقوات العشائر

في منطقتنا قتلي [فعلیا] ".
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https://www.hrw.org/ar/news/2021/08/11/379588
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/14/331022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20Iraq%20Managing%20Return%20to%20Anbar-Community%20Responses%20to%20the%20Return%20of%20IDPs%20with%20Perceived%20Affiliation%5B1%5D.pdf


واجھ ھؤالء أیضا مشكلة أخرى وھي عدم القدرة على الحصول على الوثائق المدنیة. ثالثة منھم فقط لدیھم بطاقات ھویة صالحة، وھي
أساسیة ألي شخص یحاول التنقل داخل البالد. لدى العدید منھم وثائق من مرحلة الطفولة والتي لم تعد صالحة.

قال رجل إن والدتھ حاولت االستحصال على بطاقة ھویة جدیدة لھ في مسقط رأسھ، لكن عندما علمت قوات الحشد الشعبي المسیطرة من
مدیریة األحوال المدنیة أنھا تقدمت بطلب للحصول على الوثیقة، تواصلوا معھا وأخبروھا أنھا إذا استمرت في طلبھا، سیطردونھا من

منزلھا.

باإلضافة إلى ذلك، كافح معظم المحتجزین السابقین للحصول على وثائق تؤكد انقضاء فترة احتجازھم - حصل واحد فقط من الرجال
العشرة على وثیقة عند إطالق سراحھ تؤكد الفترة التي قضاھا في السجن، بینما لجأ الباقون إلى المساعدة القانونیة من منظمات غیر

حكومیة للحصول على الوثائق المناسبة بعد إطالق سراحھم.

التوصیات

یتعین على مجلس القضاء األعلى في بغداد اعتماد سیاسات وإجراءات محددة لمنع تكرار محاكمة األشخاص الذین تمت تبرئتھم أو إدانتھم
وقضوا مدة عقوبتھم، بتھمة التورط مع داعش، سواء في إقلیم كردستان العراق أو في المحافظات األخرى الخاضعة لسیطرة بغداد. ینبغي

أن تُتخذ تدابیر لتحدید عدد المحتجزین الذین تمت تبرئتھم بالفعل أو قضوا عقوبتھم عن نفس الجریمة وإطالق سراحھم أو العفو عنھم
حسب االقتضاء.

على السلطات القضائیة في المناطق الخاضعة لبغداد وإقلیم كردستان العراق أن تبدأ تلقائیا في تبادل األوراق القضائیة مع بعضھا البعض
في كل قضیة، ومن ضمنھا شھادات اإلفراج. علیھم ضمان حصول جمیع المحتجزین السابقین على شھادات اإلفراج، بمن فیھم المفرج

عنھم دون توجیھ تھم إلیھم، بالدقة الكافیة العتبارھا صالحة، واألمر بشطب أسمائھم من قوائم "المطلوبین"".

ینبغي لجمیع سلطات االحتجاز مضاعفة الجھود لعرض المتھمین على قاض في غضون 24 ساعة المنصوص علیھا قانونا بحیث إذا كانوا
قد قضوا عقوبة سابقة، سیكون في وسعھم إبالغ القاضي بذلك على الفور وإطالق سراحھم. على العراق المصادقة على البروتوكول

االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب وإنشاء نظام مستقل خاص بھ لمعاینة مراكز االحتجاز.

على السلطات العراقیة النظر في بدائل عن االحتجاز والمحاكمة الجنائیة لألطفال المحتجزین وتطویر برامج إعادة التأھیل وإعادة اإلدماج
للمساعدة في عودتھم إلى المجتمع.
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