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منذ سقوط نظام صدام حسني يف عام ٢۰۰۳، بقيت االختفاءات 

القرسية يف العراق خارج نطاق إعالم حقوق اإلنسان. وتحت 

ضباب الحرب، مل تتوقّف هذه االنتهاكات، بل رمبا ازدادت مع 

سيطرة امليليشيات املختلفة يف املدن واملناطق عرب الدولة. ومع 

ارتفاع عدد الالجئني و النازحني العراقيني منذ عام ٢٠١٤، بدأت 

قصص االختفاء تظهر ببطء. 

املختفني قرسياً هم فئة فرعية محددة من األفراد املفقودين. 

االختفاء القرسي من قبل الدولة هو انتهاك لحقوق اإلنسان وهذه 

املامرسة الواسعة االنتشارـ سواًء من قبل الجهات الحكومية أو غري 

الحكومية ـ تُعترب جرمية ضد اإلنسانية. االختفاءات القرسية هي 

نوع من أنواع الفقدان الغامض، نوع من الفقدان التي ال تحتوي 

عىل خامتة واضحة أو تيّقن من الفقدان. إن غياب اليقني او 

إمكانية الختام "قد تسبب صدمة وتعطل عملية التعبري عن الحزن 
والتأقلم، ومتنع األفراد والعائالت من امليض قدماً يف حياتهم."1

حوايل ٨١ شخصاً من ۳١۰ شخص عراقي الذين يتلّقون الرعاية 

التأهيلية من مركز ضحايا التعذيب يف األردن يف عام ٢٠١٦ بلّغوا 

عن فرد مفقود من أفراد عائالتهم. األشخاص املفقودين هم 

الذين غريمحسوبني نتيجة النزاع  أو العنف.2 ال يعترب جميع أفراد 

العائالت املفقودين مختفني قرسياً. أفراد عائالت العمالء قد 

يكونوا مفقودين ألسباب عدة، مثل العنف العام أو عدم القدرة 

عىل التواصل مع األهل يف اللجوء والنزوح، إال أّن مقابالت معمقة 

مقدمة

مع العديد من هؤالء األفراد توضح أن بعض هؤالء املفقودين قد 

يكونون مختفني قرسياً.

 

الغموض املرتبط باالختفاء القرسي قد يكون خطرياً بالنسبة ألفراد 

العائلة. االختفاء القرسي يشمل استهداف أفراد ومجموعات 

معينة لالحتجاز، ورفض الحكومة أو السلطات املسؤولة أن توفر 

أي معلومات عن الشخص املفقود، بخالف بقية طرق الفقدان 

الغامضة. االختفاء القرسي بذلك "يضع املجني عليهم وجهاً لوجه 

أمام قوة سلطة الُجناة، قوة ليس فقط إنكار الحياة، بل إنكار 

حتى تأكيد املوت". تتجسد هذه القوة يف املختفي قرسياً، و تتجىّل 

"يف عقول وأجساد عائالتهم من خالل الصدمة واألعراض النفسية 

والجسدية التي "يعاين منها افراد عائالتهم."3 مام يرتك أثر عىل 

حياتهم كاملة، حتى بعد انتهاء النزاع واألعامل الوحشية، يبقى 

وأحد أهم عنارص للتعايف النفيس وتخطي مرحلة الحداد والصدمة، 

هو وجود خامتة ملا حصل.    

لفهم وجهة نظر أولئك الذين مروا بتجربة فقدان فرد من أفراد 

عائلتهم، قمنا بإجراء مقابالت مع سبعة مراجعني عراقيني سابقني 

ملركز ضحايا التعذيب يف أيار من عام ٢۰١٦. وتم دعوة هؤالء 

األفراد للمشاركة باملقابالت ألنهم قاموا باإلبالغ عن فقدان فرد من 

أفراد عائلتهم، ومن املحتمل أن يكون هؤالء األفراد املفقودين قد 

اختفوا قرسياً بناء عىل املعايري املقدمة إىل املعالجني. الحظ معالجو 

األفراد الذين متت مقابلتهم  أنهم أظهروا تحسناً ملحوظاً من خالل 
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 تُعرّف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسري)CED(، االختفاء القسري بـ "اإلعتقال أو االحتجاز أو 

االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على 

أيدي مسؤولي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد 

يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض 

االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 

المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون."5 لذلك 

فإن الدول ممنوعة من المشاركة في االختفاءات القسرية أو 

قبولها، وخرق هذا الحظر ينتهك واجب الدولة في حماية حقوق 

اإلنسان األساسية.  

الحظر الدويل ضد االختفاء القرسي

االختفاءات القرسية جرائم دولية يعاَقب عليها الجناة مبوجب القانون الدويل.

مشاركتهم يف املجموعات العالجية، وقد يشعرون بالراحة ملشاركة 

تجاربهم لإلعالم العام.4 تُظهر املقابالت مع العديد من هؤالء 

األفراد أن العديد من املفقودين قد يكونوا يف الحقيقة ضحايا 

اختفاء قرسي من قبل العديد من امليليشيات التي تفرض سيطرتها 

عىل مناطق عرب الدولة و تُسبب االختفاءات القرسية  دون تعرّض 

للعقاب ]دون خوف من العواقب.[  ومع أن حجم عينة الالجئني 

الذين متت مقابلتهم لكتابة هذا التقرير صغرية نسبياً، قام األفراد 

الذين متّت مقابلتهم بإلقاء الضوء عىل ظاهرة واسعة النطاق يف 

أنحاء البالد.

 

 أّدت صعوبة تتبّع وحفظ بيانات انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

العراق إىل وجود العديد من االختفاءات القرسية غري املبلّغ عنها. 

ومع ازدياد عمليات إطاحة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، 

ومحاوالت الحكومة العرقية وامليليشيات إعادة ترسيخ سلطتها، 

تزداد إمكانية االحتجاز التعسفي واالختفاء القرسي. ويوفر هذا 

التقرير ملحة عن موقف االختفاءات القرسية يف العراق بعد 

سقوط نظام صدام حسني.

مبا أن الحكومة العراقية قد بدأت بأخذ خطوات ملعالجة ظاهرة 

االختفاءات القرسية واسعة االنتشار تحت حكم النظام السابق، 

عليها أن تبدأ بالتصدي لالختفاءات القرسية التي حدثت بعد 

سقوط النظام. اآلثار النفسية العاطفية والعملية لالختفاءات 

القرسية عىل عائلة ومحبي املختفي قرسياً يجب أن تتم مناقشتها 

ليس يف العراق وحسب، ولكن أيضاً عرب البلدان املستضيفة 

لالجئني، ومفوضية الالجئني، ودول إعادة التوطني كذلك.

عالوة على ذلك، االختفاءات القسرية جرائم دولية يعاقَب 

عليها الجناة بموجب القانون الدولي. يجرّم نظام روما األساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية حيث صنفت االختفاءات القسرية 

كجريمة ضد اإلنسانية عندما يكون جزءاً من "هجوم واسع النطاق 

وممنهج" على السكان المدنيين.6 يتفق هذا التعريف بشكل كبير 

مع  تعريف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسري، ويوّسع الجهات الفاعلة المحتملة إلى دول ومنظمات 

سياسية.7 وكذلك تُحظَر االختفاءات القسرية بموجب القوانين 

العرفية للحرب وقد تتم محاكمتها كجرائم حرب عندما تُرتكب في 
سياق النزاعات المسلحة.8
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عىل الرغم من الحظر الدويل، قامت اللجنة الدولية للصليب 

األحمر بفتح تقارير لالختفاءات القرسية يف ٧۰ دولة ومنطقة 

حول العامل.9 أّدى انضامم العراق لالتفاقية الدولية لحامية جميع 

األشخاص من االختفاء القرسي يف عام ٢٠١٠ إىل دخول املعاهدة 

حيّز التنفيذ. لدى العراق تاريخ طويل من االختفاءات القرسية 

تحت نظام صدام حسني.10 يف ذلك الوقت، عادة ما كان يشار 

إىل قوات األمن كجناة، وخنق املعارضة يف وجه االنتفاضات 

الشعبية أو الرصاعات املسلحة الخارجية كانت السبب الرئييس 

خلف االختفاءات القرسية واسعة النطاق. تلّقى خرباء األمم 

املتحدة تقاريرعن عرشات اآلالف من حاالت اختفاء رجال ونساء 

وأطفال من مختلف املجتمعات الدينية والعرقية يف الثامنينات 

والتسعينات11.

بعد سقوط النظام السابق، اعرتف العراق بتاريخه كدولة بها "أحد 

أعىل معدالت االختفاء القرسي"12 وتحرك لتحقيق العدالة لعائالت 

املفقودين. وفقاً للقانون العراقي املستخدم ملحاكمة الجرائم 

املرتكبة بني عام ١٩٦٨ وعام ٢٠۰۳، االختفاءات القرسية املنظمة 

جرائم ضد اإلنسانية، ومتّت محاكمة أعضاء النظام السابق مبوجب 

هذا القانون.13 ناقش العراق يف تقريره للجنة التي تراقب تنفيذ 

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي 

)لجنة االختفاءات القرسية( يف عام ٢۰١٥، الخطوات التي أُخذت 

إلمتام االلتزام مبا يخص االختفاءات القرسية التي ارتكبت من قبل 

النظام السابق، مبا فيها الحامية والكشف عن املقابر الجامعية.14  

االختفاءات القرسية يف العراق 

غري أن هذه الظاهرة مل تنتِه بسقوط النظام وعىل القانون العراقي 

املتعلق باالختفاءات القرسية أن يتم تدعيمه وتنفيذه لتعويض 

وتحقيق العدالة لضحايا هذا االنتهاك املستمر.15   

  

منذ عام ٢۰١٤، تبلغ وسائل اإلعالم عن حاالت االختفاءات القرسية 

التي ارتُكبت من قبل امليليشيات - ويف بعض األحيان القوات 

العراقية - كونهم يحاربون لطرد داعش من منطقة العراق.16  

ترُبهن خربة مركز ضحايا التعذيب يف توفري خدمات دعم الصحة 

النفسية لألفراد الذين هربوا من العنف يف العراق منذ عام ٢۰١٤ 

أن هذه االختفاءات القرسية ليست محصورة يف املناطق التي كان 

مسيطر عليها من قبل داعش، ولكنها ظهرت يف جميع أنحاء البالد.  

يجرّم قانون العراق الحايل جميع أنواع االحتجاز خارج نطاق 

القانون  ويتضّمن عقوبات جنائية ضد الحرمان من الحرية 

دون قرار قضايئ واختطاف،17 ولكن ال يعرّف أو يجرّم القانون 

االختفاءات القرسية عىل وجه التحديد وفقاً لالتفاقية الدولية 

لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي والقانون الدويل.18  

لذلك ال يعاقب مبوجبه الحجب املتعمد للمعلومات أو رفض 

التحقيق املتعلق باالختفاءات القرسية. عالوة عىل ذلك، منذ 

عام ٢۰۰٩، وفّر القانون العراقي "تعويضاً للذين تعرضوا ألرضار 

مستمرة  كنتيجة للحرب، واألخطاء العسكرية، واألعامل اإلرهابية" 

حيث يشمل أي إصابة من هذا النوع بعد مارس من عام٢۰۰۳19. 

اعتربت الحكومة العراقية مبوجب هذا القانون، أن العائالت قد 
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املادة الثالثة لالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء 

القرسي من الدول األطراف "أخذ اإلجراءات املناسبة للتحقيق يف 

أعامل االختفاء التي تتم من قبل أفراد أو مجموعات من أفراد 

تترصف دون تفويض، أو دعم من الدولة، وتقديم املسؤولني 

للعدالة."27  بغض النظر عن الجاين، عىل الدولة االلتزام بالتحقيق 

وتقديم الجناة للعدالة لتحقيق حق العائلة مبعرفة الحقيقة. 

 

الحظت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، يف جانب مهم جداً 

لدى عائالت ومحبّي الضحايا الحق يف معرفة حقيقة ما حدث 

مع األفراد املختفني، وهذه قاعدة رئيسية تدعم حظر االختطاف 

بكل أشكاله. يوصف االختفاء القرسي مبوجب نظام روما األسايس، 

"برفض الجاين لالعرتاف بهذا الحرمان من الحرية أو بإعطاء 

املعلومات عن مصري أو مكان وجود هؤالء األشخاص" ونيتهم 

"منعهم من الحامية يف القانون."25 وفقاً للجنة حقوق اإلنسان يف 

األمم املتحدة، عىل الدولة التحقيق ومحاكمة املسؤولني والتأكد من 

أن الضحايا أو األقارب يتلقون "تعويض عادل ومناسب."26 تتطلب 

تقاعس الدولة

عندما طُرق باب بيت أهل أمل أربعة من أعضاء امليليشيا23 يف كركوك، علم إخوتها أنهم يبحثون عنهم وانتقلوا من سطح مبنًى 

آلخر حتى هربوا. أمل البالغة من العمر أحد عرش عاماً فقط يف ذلك الوقت، بدت هدفاً غري محتمل. إال أنهم أمسكوا الفتاة بعد 

أن فتشوا عن األبناء و نهبوا املنزل. تصف والدة أمل24 ردة فعلها للوضع كامالً قائلًة: "عندما حدث ذلك، كنت صامء وعمياء من 

الخوف.. خرجت إىل الشارع ورصخت وبكيت. ومل يفعل أي أحد أي يشء، كان الجميع خائف. العصابات هم الرشطة و يحتمون 

بالحكومة." أمل إحدى القلة املحظوظني الذين أطلق رساحهم يف النهاية، إال أن أفكاراً حول ما قد يكون قد حدث لها خالل فرتة 

أرسِها مازالت تشغل أهلها. 

"تحصل عىل تعويض عن أي إصابات عانوا منها كنتيجة لألنشطة 

التي تشمل االختطافات واالختفاءات القرسية التي تتم من 

قبل الجامعات املسلحة، واملجموعات اإلرهابية و املنظامت 

اإلجرامية."20 مل يظهر أن أي من العائالت التي اختفى أحد 

أفرادها استفادت من هذا القانون. يف حني أّن آليات أخرى، مثل 

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، التي من املفرتض أن تتلقى 

شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق،21 غري فعالة22  

وتستخدم بشكل غري كاف يف التوثيق والتحقيق يف االختفاءات 

القرسية.

ترتكب املليشيات – بعضها بتحالف مع الحكومة، وآخرون ضدها 

و بعضهم عصابات إجرامية غري منتسبة – هذه االختفاءات 

القرسية مع إفالت كامل من العقوبة، عرب أنحاء الدولة. يشمل 

الضحايا أطفال مشاكسني يثريون حفيظة أعضاء امليليشيات، 

رجال من أقليات عرقية أو دينية يف املنطقة، ويف إحدى الحاالت 

كانت الضحية طفلة صغرية كانت يف البيت يف حني هرب إخوتها 

املستَهدفون من قبل املليشيات. يذكر الضحايا أن الهدف هو نرش 

الخوف وتأكيد القوة. وقد ذكر كل فرد متّت مقابلته من قبل مركز 

ضحايا التعذيب أن الحكومة فشلت حتى بإجراء ما يشبه التحقيق.
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"الوطن الذي ال يحافظ 

عىل أبنائه، ليس وطناً."

اختفى عم صالح29 من بيته يف محافظة دياىل يف عام ٢۰۰٧. 

قام  صالح ووالده وأخوه بعدة محاوالت إليجاده عن طريق 

الحكومة املحلية واملحاكم. بالنهاية، النصيحة األكرث إفادة 

كانت عن طريق رشطي قال لوالد صالح، "أنت رجل طيّب،  

لذلك أريد أن أنصحك: إذا كنت تريد الحفاظ عىل  حياتك، 

عليك ترك القضية التي سلمتها بخصوص أخيك املفقود. إذا 

تابعت بهذه القضية سيتم القضاء عليك و عىل عائلتك." 

لذلك مل يكن مفاجئاً اختفاء والد صالح وأخيه عىل بُعد أيام 

من بعضهم يف عام ٢۰١٥، مل يكن لديه إميان بالحكومات 

املحلية، يف دياىل وبغداد – حيث هرب بقية أفراد العائلة – 

للبحث عنهم. قال صالح، "ال يوجد سلطة يف دياىل، ونقاط 

التفتيش موجودة عىل مقربة منا. هذا الحدث صار أمام 

أعينهم ورأوا كل يشء. سيارات املسلحني تأيت إىل املنطقة، مل 

يكن من املمكن أن ال يروا ما حدث. حاولنا الذهاب إليهم 

عندما أُخذ عّمي.  وأيب ُهّدد من قبل رجال مسلحني عىل 

دراجات نارية." يتابع صالح، "يف بغداد يوجد ميليشيات يف 

الشوارع مع أسلحتهم. ال يوجد حكومة هناك. امليليشيات 

يحكمون كل يشء، هم القضاة والجالدون ]...[ الوطن الذي 

ال يحافظ عىل أبنائه، ليس وطناً.  البلد ايل يحافظ عىل 

الشخص و يعامله كإنسان، هذا يعترب وطناً.. الوطن كاألم، 

ليس بالرضورة أن تلد األم الطفل لتكون أمه، ولكن األم هي 

التي تربيه و تهتم به. هذا هو الوطن."

لالختفاءات القرسية، أن تحديد كون الفرد من عائلة الشخص 

املختفي ضحية أيضاً يعتمد "عىل توفر عوامل خاصة" تبنّي اختالف 

املعاناة بسبب االختفاء "ببُعد وطابع مختلف عن االضطراب 

العاطفي ]...[ املسبَّب ال محالة ألقارب الضحية بسبب انتهاك 

شديد لحقوق اإلنسان." العوامل األساسية املذكورة من املحكمة، 

هي محاوالت أفراد العائلة للحصول عىل معلومات، ورد فعل 

السلطات لهذه االستفسارات. وكام ذكرت املحكمة، يتم ذلك ألن 

االنتهاك "ال يعتمد عىل حقيقة اختفاء فرد من أفراد العائلة ولكن 

عىل ردود فعل السلطات عىل الوضع عندما يتم لفت انتباههم 

إليه. ميكن للقريب خصوصاً يف الحالة الثانية أن يّدعي بشكل 

مبارش أنه ضحية إجراءات السلطات."28  بالتايل فإن قلة الترصف 

من قبل الحكومة يفاقم معاناة العائلة ويحفز الحظر القانوين 

لالختفاءات القرسية.  

هذا بالطبع كان السبب وراء معاناة العديد من األفراد الذين 

متت مقابلتهم من قبل مركز ضحايا التعذيب، حيث أشاروا إىل أن 

جريانهم كان بإمكانهم سامع رصاخهم إال أن أحداً مل يفعل شيئاً 

ملساعدتهم. وصفوا كيف أن كل يشء تغرّي يف ذلك الوقت، ومل يكن 

بإمكانهم التفرقة بني العدو والصديق، إضافة إىل الشعور بعدم 

وجود حامية وال احرتام لحياة اإلنسان. هذه املشاعر من العجز 

والعزلة واإلهانة من قبل السلطات ومن قبل مجتمعهم قد تفاقم 

املشاكل العاطفية والنفسية املتعلقة بالفقد، وبذلك تزيد املعاناة 

املتعلقة باالختفاءات القرسية.

حرمت السلطات الحاكمة يف العراق حق أرس املختفني من معرفة 

الحقيقة، والتعويض املفروض مبوجب القانون الدويل أمر بعيد 

املنال يف أفضل األحوال. يعزو بعض األفراد عجز السلطات املحلية 

للتحقيق يف وضع االختفاءات القرسية إىل قوة امليليشيا. ويشري 

آخرون إىل التواطؤ بني السلطات العراقية وامليليشيات املرتكبة 

للجرمية. ويف أّي من الحاالت، النتيجة النهائية هي عائلة منسيّة 

تعاين من حرمان الحق مبعرفة الحقيقة.

 |
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االختفاء القرسي هو أحد انتهاكات القانون الدويل القليلة التي ال 

ينتهي فيها االنتهاك ويبقى مستمراً حتى يتم التحقيق بها ويعلَن 

عن مصري ومكان وجود الفرد.30  تدل االختفاءات القرسية عادًة، 

كام ذكرت األطراف الدولية، عىل انتهاكات لسلسلة من الحقوق 

التي تبقى مجهولة حتى يتم الكشف عن املزيد من املعلومات.31  

إضافة إىل االختفاء القرسي نفسه، قد يكون األفراد املختفني أنفسهم 

"محرومني من جميع حقوقهم وتحت رحمة آرسيهم" الذين قد 

يخضعونهم للتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وانتهاك حقوقهم يف 

الحرية واألمن، ويف محاكمة عادلة، وهويّة.32 

مع كل دليل يدعم النتيجة السلبية، يرُتك العائلة واألصدقاء للتفكري 

باحتاملية أن يكون الشخص الغايل عليهم يتعرض ملعاملة فظيعة 

خالل اختفائهم. يوجد عادة دعم بسيط ألولئك الذين تركوهم 

خلفهم، وتضاعف الضغوط البيئية واالقتصادية واملجتمعية هذا 

الرصاع وتجرب العائالت إما عىل امليض قدماً بحياتهم أو انتظار 

أحبّتهم.33  

يؤدي نكران حق معرفة مصري ومكان وجود الفرد املختفي إىل 

مستويات من املعاناة لعائلة املختفي والذين يحبونه مام قد يؤدي 

إىل معاملـة قاسية وغـري إنسانية او للتعذيب الجـسدي. أدرك 

القانون الدويل منذ فرتة طويلة شدة هذه املعاناة. تذكر املحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق 

اإلنسان أن األمل النفيس والضغط املتعلق بعدم معرفة مصري 

أفراد العائلة هو خرق لحظر التعذيب والقسوة، واملعاملة املهينة 

والالإنسانية للعائلة.34 مشابهاً لذلك، رأت لجنة حقوق اإلنسان يف 

األمم املتحدة أن االختفاء القرسي يشّكل انتهاكاً لحظر التعذيب 

والقسوة واملعاملة املهينة والالإنسانية للعائلة.35 

الطبيعة املستمرة لالنتهاك واملعاناة

وتنعكس اثار هذه االنتهاكات التي يتعرض لها االفراد املفقودين 

عىل عائالتهم واملقربني منهم من معاناٍه وقلق. هذا يحدث بالذات 

ألن أحبّتهم يرتكون ليتساءلوا ويفكروا مبا حدث أو قد يحدث 

للفرد املختفي، من دون دعم أو تحقيق من السلطات املتولية 

لهذه الحامية، واالنتهاك مستمر. وقد تكون آثار االختفاء القرسي 

مستمر عىل هؤالء األفراد، وعىل عائالتهم واملجتمع ككل أيضاً. 

قد تؤدي آثار الصحة النفسية خالل االحتجاز إىل اضطراب ما 

بعد الصدمة، واالكتئاب وأمراض نفسية أخرى لألفراد، إذا تُركت 

دون عالج. قد تواجه العائالت التي تعاين من خسارة غامضة 

آثاراً مشابهة. إضافة إىل ذلك، فإن الوصمة االجتامعية املصاحبة 

الفرتاضات ما حدث أثناء فرتة اختفاء األفراد، تالحقهم وتالحق 

عائالتهم طوال حياتهم.

"أمتنى لو أخذوا األوالد ومل يأخذوا البنت. سيتحدث الناس 

عام قد حدث عندما أُخذت. ماذا لو أرادت أن تتزوج عندما 

يصبح عمرها عرشون عاماً؟ سيظلوا يتحدثون عن وقت 

أرسها. ال نعرف ما الذي حدث لها يف ذلك الوقت وهي  

ليست واعية كثرياً. لقد غرّي هذا الحدث حياتنا كاملة."

— والدة أمل مبا يخص وصمة العنف الجنيس خالل أرسها. 
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ينعكس ويتفاقم الغموض املحيط بالفقدان وطبيعة االستمرارية 

يف االنتهاكات عادًة بسبب سوء الحياة يف اللجوء. بالنسبة لالجئني 

العراقيني يف األردن، إيجاد مصادر ثابتة للدعم لعائالتهم مستحيل 

بعض اليشء. خالفاً لبعض مجموعات الالجئني واملهاجرين، 

العراقيني الذين ال يحملون تصاريح إقامة أردنية ممنوعني من 

العمل يف األردن. ما يزيد عىل ٥٦۰۰۰ الجئ عراقي مسجلني مع 

مفوضية شؤون الالجئني يف األردن يف آب من عام 37.٢۰١٦ نظراً 

لعدم وجود مخيامت لجوء للعراقيني، فإنهم يسكنون بالدرجة 

األوىل يف املناطق املدنية، غالباً يف العاصمة األردنية، عاّمن، 

ويعيشون عىل املساعدات الدولية أو فرص عمل غري قانونية 

متفرقة. عدم وجود روتني ثابت وأسلوب الحياة غري املنظّم قد 

يبدو غري آمن وخارج عن نطاق السيطرة، مفاقامً الخوف املوجود 

لدى العديدين منهم سابقاً من فقدان السيطرة عىل وضعهم مع 

فقدان أحبّتهم. قد تفتح البطالة وعدم توفر فرص العمل املجال 

للقلق املتكرر من الخسائر املسبقة واحتاملية أن يصبحوا ضحايا 

مرة أخرى.

انعكاسات الغموض يف سياق الالجئني

تعرّض جابر،38 مزارع من جنوب العراق، لالختطاف والتعذيب من قبل 

أحد امليليشيات بعد عام ٢۰۰۳. تّم إطالق رساحه يف النهاية بعد أن دفع 

أبناؤه فدية كبرية. هربت عائلته رسيعاً بعد ذلك، بدايًة إىل سوريا ثّم إىل 

األردن. يف عام ٢۰١۰، بينام هم يف سوريا، مل يستطع أبناؤه االثنني الكبار 

البقاء دون عمل، فعادا إىل العراق. بعد عرشة أيام فقط من وصولهام 

إىل العراق، تلّقى جابر اتصاالً من هاتف أحد أبنائه، إال أّن صوتاً غريباً 

كان عىل الطرف اآلخر يطلب فدية كبرية. "توسلت إليهم وقلت لهم 

أين ال أملك هذا القدر من املال. بعد عدة أيام، أعدت االتصال بالرقم 

مرة أخرى، وكان مغلقاً. ومل أسمع أي أخبار من أبنايئ منذ ذلك الحني." 

هرب جابر إىل األردن بعد فرتة وجيزة. يقول عن امليليشيات، "أصالً هم 

السلطة. بعضهم يف الجيش، وبعضهم سائقي أجرة، وبعضهم موظفو 

بلديّة. لديهم أصدقاء يف كل مكان. يختلطون مع املدنيني، وال تعرف 

من ميكن أن يكون منهم." أثر ذلك عىل حياته يف األردن، حيث، يؤمن 

أن امليليشيات قد ال تزال قدرة عىل إيجاده إذا كانوا قد وجدوا أباه بعد 

كل هذه السنني. يصف أنه ال يخرج من بيته إال مغطّى الوجه ليتالىف أن 

يعرفه أحد أو يطلب من زوجته أن تقوم بجميع األعامل الخارجية ألن 

بإمكانها أن تغطّي وجهها بسهولة أكرب دون إثارة الشكوك.

"عندما قُتل زوجي، رأيته بعيني. ولكن ابنتي عمرها ١٧عاماً 

فقط. ذهبت أفتّش يف الشوارع، أخربت الحكومة، اشتكيت، 

أبلغت للرشطة. اشتكيت للحكومة يف البرصة. هل يعقل 

أن تبحث الحكومة لعام كامل وال تجد أي دليل؟ أي نوع 

من الحكومات هذه؟ هل الحكومة نامئة؟ أخربين أوالدي 

أن أتقبّل أنها ماتت. وقالوا يل "إذا استمررت يف البحث، 

سيقتلونك." حتّى أنهم أخفوا حاجياتها عني ألمتّكن من امليض 

قدما. لكني أريد اإلبالغ عن اختفائها للمنظامت التي متلك 

االحرتام واإلنسانية. بحثت بني الجثث، بحثت يف املستشفيات 

واملؤسسات النفسية. حتى أين ذهبت إىل بغداد للبحث عنها. 

ظننت أنهم قد يكونوا اغتصبوها وأخذوها إىل مكان بعيد. 

أمتنى لو أنني وجدتها ميتة، كنت سأشعر بالراحة عندها. 

أراها أمامي، وأسمع صوتها تناديني ]...[ أستمر يف الحديث 

مع نفيس. أسألها إن كان ممكناً أن تهرب وتعود إيل. هل من 

املمكن أن يكونوا قد قتلوها؟ ال أعرف. أنا تقبّلت وفاة زوجي 

ألنني رأيته، ولكنني أتعذب اآلن. إذا رأيت جثتها، سأعرف أنها 

ميتة. ولكن حتى يحدث ذلك، هناك أمل أن تكون مازالت عىل 

قيد الحياة.

 — نعيمة،36 عن اختفاء ابنتها، التي أخذت من قبل أعضاء 

امليليشيا يف البرصة من بيتها. 
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ينتظر البعض ألشهر أو حتى لسنوات حتى يصلهم أي رد من 

املنظامت الدولية كمفوضية شؤون الالجئني أو الحكومات 

الخارجية بخصوص إعادة توطينهم، مام قد يؤكد عىل طبيعة 

االنتهاكات املستمرة. نقص التواصل املعتاد وعدم الوضوح 

مبستقبلهم كالجئني قد يكون مواٍز لرفض السلطات إعطاء 

معلومات عن االختفاءات القرسية. قد يؤكد الفساد امللحوظ أو 

الحقيقي يف املساعدات اإلنسانية وأنظمة إعادة التوطني فكرة أن 

الشخصيات يف السلطة ال ميكن االعتامد عليها وال ميكن الوثوق بها.

 

إضافة إىل هذه التحديات التي يواجهها الكثري من الالجئني، تواجه 

عائالت املختفني مصادر قلق إضافية. عندما يختفي أحد الوالدين، 

تعاين العائالت عادة ما يقولون ألطفالهم الصغار، الذين يسألون متى 

سيعود أبوهم أو أمهم إىل البيت. كام أنه يكون عىل األزواج اجتياز 

الضغوط الثقافية واملجتمعية عندما يقررون بني إذا ما أرادوا الزواج 

من جديد أو ال، أو ترك الرشق األوسط.39 تواجه النساء الاليت اختفوا 

أزواجهن عقبات قانونية إضافية لعمليات معقدة أصالً لالنتقال إىل 

دول ثالثة – عرب برامج إعادة توطني الالجئني. 

أبناؤها الصغار يعون فكرة أن أباهم 

مفقود ولكنها تقول "إنهم ال يفهمون 

متاماً ما يعني ذلك. إذا سألهم 

أحد، يقولون أن أباهم مفقود، وال 

يسألون عنه، ولكنهم يسألون عن 

سبب قدومنا إىل األردن من دونه. 

ويتساءلون ملاذا مل يأِت معنا."

تزيد هذه االهتاممات اليومية من صعوبة معاناة الخسارة 

الغامضة. يعاين األفراد والعائالت من ما إذا كان ينبغي عليهم 

امليض قدماً أو االستمرار يف محاولة متابعة أي احتامل إليجاد 

أحّبتهم. قد مينع غموض كهذا متاثل الفرد للشفاء. قام أخصائيو 

العالج النفيس يف مركز ضحايا التعذيب بتحديد طرق عالج 

متخصصة لعائالت املفقودين للتعامل مع الغموض. كام أّن 

عىل الجهات القانونية وصانعي القرار مالحظة املخاوف الخاصة 

وحساسية عائالت املختفني والتأكد من حاميتهم.

ذهب زوج كرمية40 للعمل يف بغداد يف أحد أيام عام ٢۰١٢ 

ومل يصل إىل هناك. أبلغت كرمية الرشطة بذلك، إال أنهم 

"سخروا مني وقالوا يل أنه قد يكون تزوج امرأة أخرى. ال 

يتخذون أي إجراءات وال يهتمون بهذه األمور. أرواح الناس 

ال قيمة لها بالنسبة لهم." هذه الحادثة حدثت بعد أن تّم 

قتل ابنها بإطالق النار عليه من قبل املليشيات قبلها ببضعة 

أشهر، وتلّقى أهلها مجموعة من التهديدات الطائفية من 

امليليشيات املحلية. هربت من العراق إىل األردن، حيث 

كان لديها إمكانية إعادة توطينها يف بلد آخر. و لكن بسبب 

القانون األردين الذي يقيد قدرة األم عىل السفر مع أطفالها 

يف حالة فقدان األب، ويضمن الوصاية ألقرب قريب من 

الذكور، كان عليها الحصول عىل موافقة أخ زوجها لترتك 

األردن مع أوالدها. ذكرت كم كان ذلك مقيّداً قائلًة "أنا 

أّمهم" كانت غري قادرة عىل العمل، والتأجيالت يف عملية 

إعادة التوطني تركتها منسية ملدة أشهر دون أي تواصل من 

قبل مفوضية شؤون الالجئني. "أنا أريد االستقرار فقط. أنا 

امرأة يف خطر، لوحدي، وتحت التهديد." أبناؤها الصغار 

يعون فكرة أن أباهم مفقود ولكنها تقول "إنهم ال يفهمون 

متاماً ما يعني ذلك. إذا سألهم أحد، يقولون أن أباهم مفقود، 

وال يسألون عنه، ولكنهم يسألون عن سبب قدومنا إىل األردن 

من دونه. ويتساءلون ملاذا مل يأِت معنا."  
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  العراق: 
إصدار  إعالن مبوجب املادتني ۳١ و۳٢ من االتفاقية الدولية   •

لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يقبل اختصاص 

اللجنة لسامع البالغات الفردية واالتصال بالدولة عىل التوايل.  

سن ترشيع  يجرّم أي حدث اختفاء قرسي خصيصاً وتصنيف   •

حاالت االختفاء القرسي "الواسعة النطاق واملنهجية" كجرمية 

ضد اإلنسانية، وفقاً للقانون الدويل، شاملة االختفاءات القرسية 

املرتكبة من قبل مجموعات مسلحة غري حكومية، تطبيقاً 

لاللتزامات مبوجب املادة الرابعة من اتفاقية حامية جميع 

األشخاص من االختفاء القرسي.

ولضامن التحقيق الناجح ومعاقبة االختفاء القرسي، ينبغي   ›

للعراق أن ينشئ آليات للتنفيذ تركز عىل مشورة واحتياجات 

األرس املترضرة واملجتمع املدين.

التحقيق يف االختفاءات القرسية املتعلقة باالتفاقية، شاملة   ›

االختفاءات القرسية التي تتم من قبل مجموعات مسلحة 

غري حكومية منحازة أو متعارضة مع الحكومة. التأكد أن 

التحقيق وحفر املقابر الجامعية يتم بالتوافق مع املعايري 

الدولية ويحمي كرامة األفراد وعائالتهم.

وينبغي أن يشمل التحقيق والعقوبة التي تقوم بها   ›

الحكومة الوطنية تتبع حاالت االختفاء واإلبالغ عنها بصورة 

منهجية. 

توصيات

توضيح  القانون رقم ٢۰ من عام ٢۰۰٩ عىل ضحايا اإلرهاب   •

ليشمل جميع الجهات املسلحة غري الحكومية، ويسمح بتعويض 

ضحايا االختفاءات القرسية بغض النظر عن هوية مجموعة 

الجناة. يجب عىل تعويضات الضحايا أن تشمل تقديم خدمات 

يف الصحة النفسية ونفيس اجتامعي. 

متابعة  تقّدم يف التحقيق مبصري ومكان وجود األفراد املختفني   •

تحت حكم نظام صدام حسني السابق، متاشياً مع التوصيات  

واالستنتاجات التي أدلت بها لجنة األمم املتحدة املعنية 

باالختفاءات القرسية يف عام ٢۰١٥.  

إن مرشوع  وطني حقيقي للنهوض بالسالم وإقامة العدل   •

يف العراق يجب أن يحافظ عىل كرامة جميع الذين عانوا.  

تصفية حسابات مع العنف السابق، عند إحالل السالم النسبي 

يف العراق، سواًء بشكل لجنة تقيص للحقائق أو غريها، عىل 

التصفية أن تشمل تفويضاً ملعالجة العنف ملدة أطول بكثري 

من يناير من عام ٢۰١٤، شاملة االختفاءات القرسية والجرائم 

األخرى ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق اإلنسان 

تحت حكم النظام السابق، حتى تلك التي منذ سقوطه ال 

تقترص عىل بعض مرتكبي الجرائم.  

االستفادة  من لجنة وطنية عالية لحقوق اإلنسان لتتابع عملها   •

وتوثق أحداث من االختفاءات. عىل جميع حاالت االختفاء التي تم 

اإلبالغ عنها محليّاً أن تحّول إىل هذه اللجنة وأن يتم متكينها ملتابعة 

التحقيقات عرب الدولة، مبا يف ذلك عرب الرشكات التابعة محلياً. عىل 

عمل هذه اللجنة أن يكون مطلعاً عىل استشارة املجتمع املدين.  



2017 CVT | 10 • االختفاءات القرسية: الغموض يطارد عائالت مفقودي العراق 

شكر وتقدير  

مركز ضحايا التعذيب يود 
ان يشكر االفراد الشجعان 

الذين متت مقابلتهم وتلخيص 
تجاربهم لهذا التقرير.  

الكونغرس واإلدارة األمريكية:
عند سن  أي قانون، التأكد أن الدعوات لتحقيق العدالة تشمل   •

جميع ضحايا االنتهاكات الشديدة لحقوق اإلنسان، ضحايا ضد 

اإلنسانية وضحايا حرب يف العراق، للحول دون إعطاء األولوية 

ملعاناة البعض دون اآلخرين، ودون تعزيز الطائفية. يجب أن 

يشمل الترشيع الذي يشمل املساءلة مرتكبي الجرائم عرب العراق. 

زيادة التمويل  لخدمات الصحة النفسية ونفيس اجتامعي للناجني   •

من التعذيب، السيام يف املناطق والتجمعات السكانية التي واجهت 

العنف لفرتة طويلة وتلك التي تستضيف الالجئني واملرشدين داخلياً. 

متول البحث عن وتتبع انتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق   •

بهدف املساءلة الوطنية وتعزيز العدالة الوطنية وطرق 

املساءلة، شاملة اآلليات القضائية.

مبوجب املبادئ  التوجيهية الدولية، النساء الذين يف خطر لهم   •

أولوية إعادة التوطني، مبا يشمل النساء الاليت فقدن أزواجهن. 

التأكد من أن أفراد عائلة الشخص املختفي غري ممنوعني من 

الوصول إلعادة توطني آمنة يف الواليات املتحدة.

الواليات املتحدة والقوى الدولية 

الداعمة للجيش العراقي:  
وينبغي للوكاالت  الحكومية األمريكية التي توفر  تدريباً وأجهزة   •

للجيش العراقي أن تضمن أال يرتكب أي منها معداته أو تدريبه 

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت االختفاء. 

ويف حاالت وجود تقارير موثوق عن االختفاء، يتعني عىل وزير 

الخارجية ووزير الدفاع يف الواليات املتحدة، وفقا للقوانني 

األمريكية التي تحظر نقل األسلحة واملعدات إىل هذه الوحدات، 

أن يقطع التمويل حتى تتخذ خطوات موثوقة نحو العدالة.
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