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عرفان وتقدير

كتبت وثيقة »اسرتاتيجية للسالم يف العراق: برنامج مصالحة وطنية مراٍع لنوع الجنس )الطبعة الثانية(« 

من قبل مجموعٍة من النساء املتفانيات اللوايت تطّوعن بوقتهّن، وجهودهّن، ومواردهّن، والتزمَن، طيلة 

وكركوك  ودياىل  وبغداد  األنبار  من  السالم  بناء  يف  ناشطات  بصفتنا  نحن  الوثيقة.  هذه  لتطوير  سنتني، 

مع  للتواصل  أنشطة  وتنظيم  التدريبات،  لحضور  وأرسنا  عملنا  عن  بعيداً  وقتنا  خصصنا  الدين،  وصالح 

بأصحاب  اللقاء  أجل  من  املختلفة  املحافظات  عرب  السفر  خالل  من  املخاطر  واجهنا  كام  املواطنني، 

املصلحة وصانعي القرار وصياغة وثيقة السياسات الشاملة هذه.

توّد مؤلّفات هذا الربنامج أن يتقّدمن بالشكر من املعهد الدميقراطي الوطني عىل تطبيق هذا الربنامج، 

وعىل دعمه وتوجيهه يف مختلف مراحل العملية، فضالً عن الحكومة الكندية عىل متويلها لهذه املبادرة 

أن نعرب عن شكرنا ملنظاّمت املجتمع املدين الرشيكة  نوّد  الثالث املاضية. كام  السنوات  عىل مدى 

الوطني لحقوق اإلنسان )كركوك(،  العراقية للشباب )األنبار(، واملعهد  التضامن  للربنامج، وهي: رابطة 

واملؤسسة العراقية للتنمية )نينوى(، ومركز العدالة لدعم الفئات املهّمشة يف العراق )صالح الدين(، 

مدى  عىل  منحنا،  عن  املرموقة  املنظاّمت  هذه  تتواَن  مل  بالفعل،  الربنامج.  يف  ومساعدتهم  لتفانيهم 

املحيل  املستويني  عىل  التواصل  حمالت  ننفذ  كنا  بينام  متواصالً  دعامً  الربنامج،  من  األولنّي  العامني 

والوطني، وتزويدنا مبساحات آمنة ومفيدة يك ننظّم لقاءاتنا، وتقديم اإلرشادات الالزمة مع انطالقنا يف 

هذه املسرية الواسعة لبذل جهود املدافعة.

القيّمة  مساهمتهام  عىل  أوكونل  شانون  والسيدة  روز  دايفيد  السيد  من  بالشكر  نتقّدم  أن  أيضا  نوّد 

التوجيهات  وتوفريهام  املحافظات،  بني  املشرتكة  الثالثة  للتدريبات  إجرائهام  خالل  من  الربنامج  يف 

واإلرشادات القيّمة، فضالً عن مساهمة خرباء املعهد الوطني الدميقراطي وهم السيدة سارة بيكرمان، 

والسيد هەردي  محمود، والسيد عامر عثامن، والسيدة لورين لوفالند، والسيدة جريتا ليفي، الذين أجروا 

ثالث ورشات عمل تدريبية إضافية عرب املحافظات. وأخرياً، نود أن نشكر الخرباء الستّة الذين دعمونا يف 

جهودنا لصياغة الربنامج، وهم: السيدة ناهدة أحمد عبد الجبار والسيد عبد العزيز الجربا والسيدة هناء 

إدوارد والسيد جوش هيلز والسيد مرسور أسود محي الدين والسيد  لقامن كريم صالح.

ويتمتّع برنامج متكني املرأة من املشاركة يف عملية املصالحة الوطنية يف العراق بتمويل من الحكومة 

الكندية.
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خالصة وافية
 

وثيقة  الثانية(« هي  الجنس)الطبعة  لنوع  برنامج مصالحة وطنية مراٍع  العراق:  للسالم يف  »اسرتاتيجية 

سياسات عرضتها مجموعٌة من 6٠ ناشطة سالم عراقيًة من األنبار وبغداد ودياىل وكركوك ونينوى وصالح 

العراقية  الحكومة  تزويد  إىل  الوثيقة  هذه  تهدف  العراق.  من  متنّوعاً  اجتامعياً  نسيجاً  مثّلن  الدين، 

للمنظور  املراعية  السياسات  أولويات  وتعزيز  السالم  لبناء  بخطة  الدويل  واملجتمع  املدين   واملجتمع 

الجنساين. كام يُقصد بها أيضاً أن تفتح باب النقاش لتمكني اآلخرين من التفكري يف وضع السالم يف العراق 

ومساره للمستقبل. لدى صياغة هذا الربنامج، تناولت هؤالء الناشطات مثان قضايا ذات صلة ببناء السالم 

يف العراق، وهي قضايا ال بّد من حلّها للسامح بنشوء واقع جديد يف البالد. وقد متثّلت عىل الشكل التايل: 

١( متكني املرأة؛ ٢( السالمة واألمن؛ 3( الثقة بني املكّونات؛ 4( الضحايا والناجون؛ 5( التعليم والشباب؛ 6( 

الحوكمة وإعادة توزيع املوارد؛ 7( الصحة والبيئة؛ و٨( الزراعة.

ال يخفى عىل أحد أّن أصل كّل قضية يف العراق يعود إىل انعدام الثقة بني املكّونات، وغياب األمن، واالفتقار 

الذين يريدون تحقيق كامل  النساء والشباب  بالنسبة إىل  إىل السالمة. فيسبب هذا األمر حتامً عراقيل 

إحراز  يف  يساهم  القضايا  من  واحدٍة  حّل  فأّن  ولذا  العنف.  حلقة  استدامة  يف  يساهم  كام  إمكانياتهم، 

التقّدم يف حّل القضايا األخرى أيضاً. لكن للبدء بحّل هذه القضايا، ال بّد من عملية دامجة وآلية استجابة. 

الوثيقة  هذه  يف  الواردة  والتوصيات  القضايا  مع  تتوافق  التي  العامة  واملطالب  االحتجاجات  إىل  بالنظر  و 

إىل حد كبري، فإن وثيقة منصة املصالحة هذه وسيلة فعالة يجب أن يستخدمها قادة العراق السياسيني 

والدينيني والقبليني، عىل املستوى الوطني و املحيل إلرشاك رشيحٍة واسعٍة من املجتمع يف مبادرات 

تعالج القضايا التي أشارت إليها الوثيقة. و ميكن للمجتمع املدين واملجتمع الدويل أن يساهام يف تقّدم 

عملية املصالحة من خالل التنسيق الوثيق مع صانعي القرار العراقيني ودعمهم، وتعزيز دمج النساء يف 

مساحات صنع القرار.

السالم  أجل  من  طريق  خارطة  لتكون  شاملة،  سياسات  توصية   5٠ النساء  أعّدت  القضايا،  هذه  ملعالجة 

يف العراق. فالتمست هؤالء الناشطات، من خالل جهود حثيثة يف مجال البحث والتواصل مع السّكان، 

تطوير  أجل  من  الستة  املحافظات  يف  القرار  وصانعي  املصلحة،  وأصحاب  املواطنني،  من  مساهامٍت 

توصيات سياسات تعكس احتياجات مختلف السّكان العراقيني، وتوقعاتهم، وأولوياتهم.
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متكني املرأة
WW.حّث املرأة عىل املشاركة يف الحياة العامة والسياسية

WW.إعادة تشكيل هيئة حكومية مستقلة لتعزيز الدمج والتمكني

WW.مكافحة العنف ضّد املرأة من خالل سّن القوانني املناسبة والتدريب عىل مراعاة املنظور الجنساين

WW الوقاية من الزواج املبكر ومنعه من خالل اتّخاذ التدابري الترشيعية الالزمة وتوعية الجمهور حول

هذا األمر.

WW.إنشاء مراكز حامية وإعادة تأهيل للناجني من حوادث العنف القائم عىل أساس نوع الجنس

WW.إنشاء مراكز تعلّم مجتمعية ملكافحة األمية والترّسب املدريس

WW.إصدار منح بالغة الصغر للمشاريع الصغرية التي تقودها امرأة

WW.إطالق حمالت توعية عامة واسعة لتعزيز حقوق املرأة

السالمة واألمن
WW.نزع سالح الجامعات املسلّحة وترسيحها وإعادة إدماجها

WW.االستمرار يف تحسني مهنية الجيش العراقي ودمجه

WW.دمج املرأة يف قطاع األمن

WW.بناء قدرات قطاع األمن واحرتامه لسيادة القانون

WW.بناء القدرة اإلدارية والرقابية لقطاع األمن

WW.بناء الثقة العامة بالرشطة املحلية

الثقة بني املكّونات
WW.سّن إجراءات لبناء الثقة من أجل تعزيز العالقات بني املواطن والدولة

WW.دعم املشاركة املدنية يف مراقبة مدى التقّدم يف تطبيق مبادرات التعايش التي تقودها الحكومة

WW.سّن إجراءات لبناء الثقة بغية تحسني ثقة املواطنني بقوى األمن التابعة للدولة

WW.تطبيق برامج لفتح باب الحوار بني املجتمعات املحلية

WW.مكافحة التطرّف العنيف من خالل متكني النساء والشباب

WW.إطالق حملة توعية عامة واسعة لتعزيز السلم واملصالحة

الضحايا والناجون
WW.إنشاء مراكز إلعادة تأهيل الضحايا والناجني وإعادة دمجهم

WW.صون حقوق األمهات واألطفال املولودين من رحم النزاع عرب القوانني والتوعية العامة

WW.سّن إجراءات لبناء الثقة بهدف استعادة ثقة الضحايا والناجني باملجتمع

WW.تأمني التعويض املايل للضحايا والناجني

WW.دعم الضحايا والناجني الشباب وإعادة دمجهم يف الحياة األكادميية

WW.إطالق حمالت توعية عامة واسعة للمساعدة عىل إعادة الدمج

WW.إعطاء األولوية إلعادة اإلعامر وإرساء األمن يف املناطق املحّررة
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التعليم والشباب
WWتحسني البنى التحتية واملرافق الخاصة باملدارس

WWإعداد منهاج تعليمي حديث ودامج ومراٍع للمنظور الجنساين

WW.تطوير مهارات املعلّمني والعاملني يف املدارس وقدراتهم

WW.خفض معّدالت الترّسب املدريس وزيادة معّدالت االلتحاق باملدرسة

WWتحسني الفرص التنموية املتوفّرة للشباب

WW.إصدار منح بالغة الصغر للمشاريع التجارية التي يقودها شباب

WW.إطالق حمالت توعية عامة واسعة للتشجيع عىل متكني الشباب

الحوكمة وتوزيع املوارد
WW.االستمرار يف تفويض السلطات إىل الحكومات املحلية

WW.تعزيز أنظمة املساءلة والشفافية عرب مختلف مستويات الحكومة

WW.تحسني إدارة الخدمات العامة وتوفريها

WW.حّل الخالفات بني حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان

WW.إدارة ميزانيات عادلة ومنصفة بني املحافظات

WW.ًتحسني دور الفئات الناقصة التمثيل من أجل حوكمة أكرث استجابًة ودمجا

الصحة والبيئة
WW.إعادة بناء وتحديث البنية التحتية واملرافق الصحية

WW.تطوير التقنيات الطبية وتقديم خدمات صحية جيدة وكافية

WW.تنمية قدرات األطباء واملهنيني يف مجال الرعاية الصحية

WW.إنشاء مراكز إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج للصحة النفسية وإدمان املخدرات

WW.حامية والحفاظ عىل بيئة نظيفة يف العراق

WW.إطالق حمالت توعية عامة موسعة لتعزيز الصحة وحامية البيئة

الزراعة
WWترشيع إصالحات وإعادة تخصيص األرايض الصالحة للزراعة واالستثامر

WW.تعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام

WWاستعادة إنتاج حيواين مستدام

WW.ضامن حقوق املياه الدولية للعراق وتحديث أنظمة وتقنيات ري

WW.تطوير مهارات وقابليات املزارعني

WW.حمالت التوعية وتطوير البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية الريفية

الربنامج كأساس لجهود املدافعة املبذولة من  السالم هذا  بناء  الناشطات يف مجال  ستستخدم 

أجل الدعوة إىل اعتامد هذه التوصيات وتطبيقها يف حينه، ال بل إثبات مصداقيتهّن وقدرتهّن عىل 

هذه  ستستمّر  الوثيقة،  هذه  خالل  ومن  الوطنية.  املصالحة  عملية  يف  مثمر  بشكل  املشاركة 

املجموعة من الناشطات يف حشد الدعم العام ملنّصتهّن واملشاركة يف عملية صنع القرار، بهدف 

تحقيق رؤيتهّن بإرساء السالم يف العراق.
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نداؤنا للعمل

عليه،  وبناًء  العراقيني.  بني  وصادق  مفتوح  حوار  إلقامة  آن  قد  األوان  أّن  السالم،  ناشطات  نحن  نؤمن، 

الحكوميني، والقادة  النقاش يف أوساط املسؤولني  الربنامج بهدف املدافعة والتحفيز عىل  ننرش هذا 

السياسيني والدينيني، واملحتجني، واملجتمع املدين، واألكادمييني، واملجتمع الدويل، ويف ما بينهم، 

حول أبرز القضايا املتعلقة باملصالحة الوطنية. 

ندعو األطراف كافًة إىل أخذ هذه التوصيات عىل محمل الجد بهدف قطع أشواط كبرية يف مسريتنا نحو 

تأمني سالم دائم يف العراق. تسعى توصيات السياسات املوجزة يف هذا الربنامج إىل اقرتاح تدابري مفّصلة 

خطوًة بخطوة ملعالجة أبرز القضايا املطلوب حلّها من أجل تحقيق مصالحة دامئة يف العراق، وهي تستند 

إىل مشاورات مع العراقيني، آخذًة أولوياتهم يف االعتبار. عىل امتداد العامني املاضيني، كسبنا تأييداً عاماً 

واحرتام الشعب العراقي من خالل اإلصغاء إىل شواغله وتحويل أفكاره وأولوياته إىل حلول قابلة للتطبيق. 

وبناًء عليه، ندعو صانعي القرار عىل مختلف مستويات الحكومة العراقية، واملجتمع املدين، واملجتمع 

الدويل، إىل اتّخاذ تدابري فورية، وتطبيق هذه التوصيات املدروسة والتمثيلية واملستجيبة لالحتياجات. 

اآلخرون  األساسيون  والرشكاء  العراقية  الحكومة  ستثبت  التوصيات،  هذه  ضوء  عىل  التحرّك  خالل  فمن 

التزامهم بتحقيق السالم وكسب الدعم والرشعية من الشعب العراقي، خاصًة وأّن الحلول الواردة يف هذا 

الربنامج هي موّجهة من املواطن، وقد سبق لها أن نالت تأييداً ودعامً من السّكان، مبا يف ذلك املحتجني.

ونحن  العراق.  يف  السالم  بإرساء  املهتّمني  لجميع  ومدافعة  نقاش  وثيقة  الربنامج  هذا  يشّكل  أخرياً، 

نرّحب بأّي مساهمٍة سلمية وصادقة ميكن أن تساعد يف تحقيق األهداف النهائية لهذا الربنامج، أي إيجاد 

عملية  إىل  قيّمًة  مساهمًة  تقّدم  بحيث  وصولها  وتعزيز  املرأة  ومتكني  العراق،  يف  جديد  سلمي  واقع 

املصالحة الوطنية.

األنبار: السيدة أسيل فيصل جسام، السيدة هديل خالد حمد، السيدة حياة إبراهيم فياض، السيدة إميان 

عاشور،  مجيد  عروبة  السيدة  عيدان،  أحمد  ميمونة  السيدة  محسن،  صربي  مها  السيدة  أحمد،  خلف 

السيدة رشا نعمة جاسم حامدي.

بغداد: السيدة آية عبد الكريم محسن كمونة، السيدة أزهار حسن حسني امللييك، السيدة ضحى عامد 

نجاح  نهلة  السيدة  الرحال،  محمد  نايف  مي  السيدة  عطية،  حسن  خلود  السيدة  املفتي،  رشاد  محمد 

حداد،  قاسم  سهاد  السيدة  التكريتي،  ياسني  منري  صفاء  السيدة  شاكر،  يحيى  رؤى  السيدة  عبدالله، 

والسيدة فالنتينا يورش هيدو الربواري.

دياىل: السيدة آالء جالل مسعود، السيدة أمل أحمد كاظم الزيك، السيدة آسيا سالم سعيد، السيدة 

برشى سلامن عبود الطايئ، السيدة فاتن أحمد عليوي، السيدة هند حسني خضري الصميدعي، السيدة 

والسيدة  الجاف،  فرج  محمد  نارين  السيدة  الياس،  أكرم  ناردين  السيدة  العزاوي،  حميد  رشيد  اعتامد 

زينب عيل خضري الحمداين.
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كاظم،  زيد  أزهار  السيدة  عبداللطيف،  عباس  آيات  السيدة  فلحي،  الواحد  عبد  أسيل  السيدة  كركوك: 

الله، السيدة  إلهام نرصت رحمة  الستار عثامن، السيدة  السيدة بريكل حسن عثامن، السيدة هبة عبد 

منتهى عبدالستار محمد، السيدة نجاه عز الدين علوان، السيدة روناك عيل حسني، السيدة سمرية أحمد 

حسن، السيدة شكوفة محمد عبيد، السيدة سيلفانا بويا نارص.

نينوى: السيدة آالء محمد خلف العزاوي، السيدة أمل غازي جاسم، السيدة عايدة ثابت ميخائيل، السيدة 

حسن  ليىل  السيدة  خرض،  حجي  بسمة  السيدة  سوالقا،  هرمز  بديعة  السيدة  فرحان،  حسني  عاصمة 

ميكائل محمد، السيدة رجاء حمدون عبد الله، السيدة صبا خري الدين إبراهيم، السيدة سكينة محمد 

عيل يونس، السيدة شذى درويش بركات، السيدة شهد عامر خليل.

صالح الدين: السيدة غيداء عبدالحافظ حمودي حسني، السيدة إميان خريي فرج، السيدة منى عبوش 

حسني، السيدة مروج محمد حسن، السيدة رؤى زياد سليم، السيدة سهام عيل أحمد، السيدة زينب 

عطا الله جاسم.
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مقّدمة

لطاملا حشدت النساء يف العراق جهودهنَّ إليصال أصواتهّن من أجل املساهمة بشكٍل هادف يف الحياة 

العامة والسياسية؛ لكن ما زال من املنتظر دمج النساء والقضايا التي تهّمهّن بشكٍل أكرب يف برنامج العمل 

االعتبارات  تُهِمل  الوطنية  املصالحة  لتحقيق  والحالية  السابقة  املحاوالت  زالت  ما  عام.  بشكٍل  السيايس 

املراعية لنوع الجنس، بالرغم من أّن معاناة النساء والفتيات من عواقب النزاع غري متناسبة، غالباً، مع 

املناطق  يف   ٢٠١7 عام  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أجراه  الذي  الرأي  استطالع  وكان  غريهّن.  معاناة 

املحّررة قد كشف أّن النساء لهّن آراء قوية وراسخة حول مستقبل العراق ومجتمعاتهن. فضالً عن ذلك، 

عن  املجيبني  من   %96 اعتقد  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  أجراه  الذي  نفسه  االستطالع  لنتائج  ووفقاً 

األسئلة أنّه ال بّد من إرشاك النساء يف تحديد التوّجه الذي ستسلكه البالد.

املتعلقة  القضايا  حول  القرار  صنع  عمليات  يف  املرأة  إرشاك  يف  القوية  العامة  الرغبة  هذه  جانب  إىل 

املرأة  أّن  العامل  أنحاء  مختلف  من  املاضية  السالم  بناء  جهود  حول  األبحاث  أثبتت  الوطنية،  باملصالحة 

تشّكل عنرصاً أساسياً لتحقيق التغيري االجتامعي اإليجايب وبناء سالٍم مستدام. فإذا حظيت املرأة فعالً 

بفرصة املشاركة بشكٍل هادف يف الحياة العامة والسياسية، ستكون البلدان مرّجحة أكرث لتنعم باالزدهار 

االقتصادي، واالستقرار، واملوارد املوزّعة بشكٍل مالئم بغية دعم الجيل القادم. مع ذلك، بالرغم من هذه 

األدلة، ما زالت املرأة تُقىص عن عملية املصالحة يف العراق، ويعتقد الكثريون أّن إقصاء املرأة هو سبب 

عدم تحقيق تقّدٍم يُذكر يف جهود املصالحة حتى اليوم.

وتسعى وثيقة »اسرتاتيجية للسالم يف العراق: برنامج مصالحة وطنية مراٍع لنوع الجنس )الطبعة الثانية(« 

إىل تزويد حكومة العراق واملجتمع املدين واملجتمع الدويل مبخطط للسالم وتعزيز أولويات السياسة 

التي تراعي الفوارق بني الجنسني. وتتضمن الطبعة الثانية من هذه االسرتاتيجية، والتي  باالساس تستند 

عىل الطبعة االوىل التي قد سبقت وطُوِّرت عىل يد مجموعٍة من 4٠ ناشطًة عراقيًة يف مجال السالم من 

محافظات األنبار، وكركوك، ونينوى، وصالح الدين املحّررة، قضتني جديدتني تتعلق ببناء السالم )الصحة 

والبيئة، والزراعة( باإلضافة إىل خرائط النزاع ملحافظتي بغداد ودياىل. وقد ساهم يف تطوير هذه الفصول 

االضافية ٢٠ ناشطة سالم جديدة من بغداد ودياىل، إىل جانب ٢٠ ناشطة من »رائدات التغيري« الاليت متيزن 

باداء عايل وتم اختيارهن من املجموعات العام السابق. 

تم توسيع نطاق الربنامج يف السنة الثالثة من الربنامج ليشمل ٢٠ امرأة إضافية من ناشطات السالم من 

بغداد ودياىل. بغداد هي مركز القوة السياسية - وال تزال واحدة من أكرب املجتمعات املضيفة للنازحني 

- وكانت دياىل ذات مرة مبثابة نقطة انطالق لتمرد داعش. وقد ساعد تضمني أصوات النساء من هاتني 

املحافظتني يف ترسيخ املكاسب التي حققتها املجموعة االوىل من النساء الناشطات للتأثري عىل عمليات 

صنع القرار الرضورية إلنشاء إطار اجتامعي وسيايس شامل يف عراق ما بعد داعش.

الكّف عن استثناء  الجنس وذلك لضامن  لنوع  السياسات من منظور مراع  الربنامج توصيات  يعرض هذا 

أصوات النساء واحتياجاتهّن من عملية تحقيق املصالحة. فتعتقد الناشطات النساء اللوايت أرشفَن عىل 

صياغة هذا الربنامج أّن األوان قد آن لتقلّد املرأة العراقية دوراً مركزياً يف عملية صنع القرار، واملساهمة 

الوثيقة  هذه  السالم  ناشطات  تقّدم  املنطلق،  هذا  من  العراق.  يف  ودامئة  دامجة  مصالحة  تحقيق  يف 
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إىل كّل من يسعى إىل إحالل السالم يف العراق، بصفته بلد رشيعة حمورايب وبلد التاريخ الغني وتعّدد 

الثقافات واألديان واإلثنيات، والبلد الذي لطاملا شّكلت فيه النساء عامد املجتمع.
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املنهجية

عند إعداد هذا الربنامج، تناولت النساء مجموعًة متنّوعًة من القضايا التي يجب حلّها بهدف إتاحة إنشاء 

 )٢ املرأة؛  متكني   )١ هي:  فئات  ست  ضمن  القضايا  هذه  صّنفَن  وقد  وسلمّي.  ومزدهر  مستقّر  عراٍق 

وإعادة  الحوكمة  والناجون؛6(  الضحايا   )5 والشباب؛  التعليم   )4 املكّونات؛  بني  الثقة   )3 واألمن؛  السالمة 

توزيع املوارد. ويف املرحلة الثانية، حدد ٢٠ ناشطة سالم من بغداد ودياىل، إىل جانب ٢٠ من »رائدات  

التغيري«، قضيتني إضافيتني: ١( الصحة والبيئة، و ٢( الزراعة، بناًء عىل التواصل اإلضايف مع مجتمعاتهم 

البحثية  أنشطتها  ويف  والوطني.  املحيل  املستوى  عىل  القرار  وصناع  املصلحة،  وأصحاب  املحلية 

والتواصلية، استخدمت هذه املجموعة املكونة ٢٠ ناشطة من بغداد ودياىل و ٢٠ من »رائدات  التغيري« 

منهجية االتصال والتواصل املجربة والتي سبق طورتها املجموعة األوىل.

انطلقت عملية تحديد القضايا الثامنية مع جولة أولية من البحث املكثّف، أجرته الناشطات بهدف تقييم 

الدولة  تنظيم  احتالل  عن  فضالً  الكامنة،  وعوامله  ومحرّكاته،  العراق،  يف  نزاٍع  ألحدث  الجذرية  األسباب 

البيانات  تحليل  بعد  املتمرّدة.  املجموعة  هذه  الستئصال  ُشّنت  التي  العسكرية  والعملية  اإلسالمية 

من  التمهيدي  البحث  نظام  الناشطات  وّسعت  أولويتها،  بحسب  وترتيبها  القضايا  عىل  الالحق  والتفاوض 

خالل التشاور مع أصحاب املصلحة وصّناع القرار املحليني والوطنيني. ومن خالل مقابالت ونقاشات مع 

مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وغري الحكومية، عىل غرار نواب، وأعضاء يف مجالس املحافظات، 

ومحافظني، ومحامني وقضاة، وقادة قبليني ودينيني، ومسؤولني أمنيني، وأكادمييني، ومنظاّمت دولية 

ومحلية، بدأت الناشطات بتحديد مجموعة قوية من توصيات السياسات املراعية للمنظور الجنساين، من 

أجل معالجة أبرز جوانب تلك القضايا الثامنية. فضالً  عن ذلك، عرب تلك الجهود، بدأَن بحشد الدعم والتأييد 

للربنامج وملشاركتهّن يف عملية املصالحة الوطنية.

باإلضافة إىل ذلك، شاركت الناشطات النساء يف عملية تشاورية مكثّفة مع خرباء يف املجاالت املواضيعية 

توصيات  تطوير  بغية  مختلفة،  زوايا  من  وإعداده  أكرب  بدرجٍة  امليداين  البحث  تحليل  أجل  من  الثامنية، 

شاملة وواقعية وقابلة للتطبيق. وقد سّهل املعهد الدميقراطي الوطني هذا اللقاء بهدف دعم النساء 

ومتكينهّن من تحويل بحثهّن إىل حلول قصرية وطويلة املدى قابلة للتنفيذ، تُرسل إىل الحكومة العراقية 

واملجتمع املدين واملجتمع الدويل.

مستوى  عىل  توعية  أنشطة  لتنفيذ  محافظاتهّن  إىل  الناشطات  عادت  الربنامج،  مسوّدة  صياغة  بعد 

القاعدة الشعبية، للتأكّد من أّن التوصيات دامجة وملبّية الحتياجات املواطنني يف مجتمعاتهّن املحلية 

اكتسبنها  قد  كّن  متنّوعة  تواصل  وأدوات  طرق  لذلك،  تحقيقاً  الناشطات،  استخدمت  وقد  وتوقّعاتهم. 

من التدريبات والجلسات اإلرشادية التي نظّمها املعهد الدميقراطي الوطني. أما الغرض من ذلك، فكان 

استدرار وتقييم مساهامت من املواطنني املترّضرين، مبن فيهم الفئات الحساسة، كالشباب والنساء 

واألقليات واألشخاص النازحني داخلياً.

ومن خالل جهوٍد استمرّت سنًة كاملًة لصياغة الربنامج، نظّمت الناشطات النساء حواىل ٢٨٠٠ لقاء وأنشطة 

توعية  للتواصل مع ١6٠٠٠ مواطناً، فضالً عن نحو ١6٠٠ صاحب مصلحة و ١٢٠٠ صانع قرار عىل املستويني 

أمثر  الدين. وقد  ونينوى، وصالح  ودياىل، وكركوك،  وبغداد،  األنبار،  أنحاء  الوطني واملحيل يف مختلف 
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التزامهّن ومثابرتهّن طيلة مراحل هذه العملية املكثّفة عن صياغة وثيقة سياسات شاملة تتضّمن تحليالً 

مجتمعاتهّن  احتياجات  تعكس  محّددة  سياسات  وتوصيات  للمستقبل،  واضحة  ورؤية  الراهن،  للواقع 

املحلية وأولوياتها.

 :)#HerRole( مقاربة برنامج املعهد الدميقراطي الوطني- #دورها
مصالحة جامعة، وسلم دائم

هذا الربنامج هو نتيجة جهود مكثّفة بذلتها ناشطات نساء طيلة ثالث سنوات كاملٍة، ضمن إطار برنامج 

من متويل الحكومة الكندية وتطبيق املعهد الدميقراطي الوطني. وقد جرى تطبيقه بالرشاكة مع أربع 

منظاّمت مجتمع مدين محلية هي: رابطة التضامن العراقية للشباب )األنبار(، واملعهد الوطني لحقوق 

يف  املهّمشة  الفئات  لدعم  العدالة  ومركز  )نينوى(،  للتنمية  العراقية  واملؤسسة  )كركوك(،  اإلنسان 

العراق )صالح الدين(.

ُصّمم الربنامج لتشجيع النساء من مختلف الخلفيات اإلثنية والطائفية، واألعامر، واملهن، عىل مضافرة 

برنامج مصالحة  لتطوير  تجاه السالم، سعياً  لتجارب اآلخرين وتوقّعاتهم  الجهود وتوحيد طريقة تصّورهن 

كيٍد واحدٍة،  النساء معاً  الناشطات  الجنساين. من هذا املنطلق، عملت  للمنظور  وطنية يكون مراعياً 

ضمن إطار شبكة من النساء تابعة لربنامج #دورها: مصالحة جامعة، وسلم دائم، من أجل تقديم رسالة 

ومنوذج متامسكني هدفهام إعادة حياكة النسيج االجتامعي للبالد. يف هذا اإلطار، من خالل سلسلة من 

وصانعي  املصلحة  وأصحاب  املواطنني  إرشاك  إىل  ترمي  تواصل  وأنشطة  القدرات،  بناء  عىل  التدريبات 

كيفية  ملعرفة  املطلوب  والفهم  الالزمة  املهارات  سالم  ناشطة   6٠ اكتسبت  آرائهم،  واستدرار  القرار، 

النزاع يف محافظاتهّن؛ وإجراء األبحاث وتحديد القضايا املهمة يف مجتمعاتهّن املحلية  تغيري ديناميات 

من أجل تحقيق املصالحة، خاّصًة بالنسبة إىل النساء؛ وإقناع صانعي القرار بأهمية تعزيز دور املرأة يف 

عمليات املصالحة.
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 متكني
املرأة

تعاين املرأة العراقية اليوم من التهميش 

يف ظّل مجتمع أبوّي ذكورّي. وينعكس 

السياسية  الحياة  ضمن  التهميش  هذا 

يقرتن  حيث  العراق،  يف  واالقتصادية 

صوت املرأة، يف أغلب األحيان، بغيابها. 

العنف  يف  املرأة  ضعف  يتجىل  بالفعل، 

واألمية،  املبكر،  والزواج  األرسي، 

الثقة.  وانعدام  االقتصادية،  والتبعية 

هذه  إليه  تستند  الذي  األساس  ولعّل 

العوامل كلّها هو حقيقٌة بسيطٌة مفادها 

أّن املرأة  ال يُستعان بها يف عمليات صنع 

القرار غالباً.

 الواقع الراهن

أو  طبيعته  عن  النظر  بغّض  املسلّح،  النزاع  أّن 

املجتمع،  عىل  مدّمراً  تأثرياً  يخلّف  حدوثه،  مكان 

يف  مُتعن  هذا  عرصنا  يف  املسلّحة  النزاعات  وأّن 

منهجي.  بشكٍل  بهم  والفتك  املدنيني  استغالل 

مع ذلك، يبدو أّن النساء والفتيات هّن األشّد تأثّراً 

بهذه النزاعات. لكن، ال يُقصد من ذلك االستخفاف 

مبعاناة الرجال يف النزاعات أو التقليل من شأنها، 

أّن النساء والفتيات، كونهّن  أنّه من املعروف  غري 

أغلب  يف  املجتمع  يف  ضعفاً  األكرث  الفئات  من 

نحٍو غري متناسب من ويالت  يعانني عىل  الحاالت، 

النزاعات وعواقبها، نظراً النتشار العنف القائم عىل 

أساس نوع الجنس والتمييز بال حسيب وال رقيب. 

ومام يزيد الطني بلًّة أنّه يتّم تحييد املرأة عن مراكز 

طويلة  تبعاٍت  يخلّف  مام  األساسية،  القرار  صنع 

املدى عىل حريّاتها األساسية ونوعية حياتها.

تنظيم  احتالل  والفتيات، تحت نري  النساء  اختربت 

استمّر  الذي  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة 

من  اإلنسانية:  من  املظلم  الجانب  سنواٍت،  ثالث 

القرسي،  الزواج  إىل  واسرتقاق،  بالبرش  إتجار 

فوفقاً  الجسدي.  واالعتداء  العقايب  فاالغتصاب 

ووتش،  رايتس  هيومن  منظّمة  جمعتها  ألخباٍر 

عىل  صارمًة  قيوداً  والفتيات  النساء  واجهت 

ارتداء  عىل  فأُرغمن  تحرّكهّن،  وحرية  لباسهّن، 

يف  الذكور  أقاربهّن  أحد  بصحبة  والخروج  النقاب 

كافة األحوال. فإذا انتُهك أحد هذه القيود، يتعرّض 



متكني املرأة

١5

النساء  االحيان  بعض  يف  او  الذكور  األرسة  أفراد 

أجرب  مام  املالية،  الغرامة  أو  للرضب  انفسهن 

اجتامعيٍة  لعزلٍة  االستسالم  عىل  والفتيات  النساء 

شبه تامة.

واملنهجي،  املستهدف  االغتصاب  وصف  ميكن 

الذي  القرسي  والزواج  الجنيس،  واالستعباد 

املسلامت،  غري  من  والفتيات  النساء  له  تعرّضت 

جرائم  أبشع  إحدى  بأنه  واملسيحيات،  كاليزيديات 

الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية التي وقعت يف تاريخ 

تنظيم  أرس  فقد  املعارصة.  املسلّحة  النزاعات 

الدولة اإلسالمية عّدة آالف من املدنيني اليزيديني 

لفصٍل  والفتيات  النساء  تعرّضت  حيث  نينوى،  يف 

العراق  بني  ما  تناقلهّن  فتّم  أرسهّن،  عن  منهجّي 

وسوريا يف أسواق الرّق، أو أُعطنَي إىل املقاتلني 

»كهدايا«. وما زالت 3٠٠٠ امرأة وفتاة يزيدية تقريباً 

مفقودات حتى اليوم.

الفرار  عىل  أُجربن  اللوايت  والفتيات  النساء  تواجه 

من منازلهّن، فضالً عن أرسهّن، مصرياً مجهوالً. 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ويالت  من  الهروب  فبعد 

ومنهّن  والفتيات-  النساء  وجدت  وفظائعها، 

الكثريات مّمن أمسنَي أرامل أو يتامى- أنفسهّن يف 

أوضاٍع مجرّدة من آليات الحامية والدعم املناسبة. 

النازحني  مخيّامت  يف  أكّن  سواٌء  النساء،  فتفتقد 

صحيّة  لخدماٍت  منازلهّن،  إىل  عدَن  أم  داخلياً 

مناسبة، مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي، 

ضّد  والطالق  العنف  معّدالت  ارتفاع  ظّل  يف 

النساء. قبل النزوح، كانت النساء غالباً ما يلجأَن إىل 

سجنهم  أو  األرس  أفراد  خطف  مع  لكن  أرسهّن، 

أو انفصالهم عن بعضهم خالل تجربة النزوح، باتت 

مع  البقاء  عىل  مرغامت  اليوم  النساء  من  الكثري 

األشخاص الذين اعتدوا عليهّن.

فضالً عن ذلك، ساهم االحتالل وما تاله من معارك 

تحديد  إعادة  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضّد 

املعايري الجنسانية، كام غرّي التوازن يف مسؤوليات 

الرعاية وصنع القرار واملسؤوليات االقتصادية بني 

تعرّض  فمع  والفتيان.  والرجال  والفتيات،  النساء 

أو  األرس  أو  للقتل  والفتيان  الرجال  من  الكثري 

حشدهم للقتال إّما باإلكراه أو عرب تطّوعهم، ارتقت 

النساء فجأًة إىل مركز معيل األرسة. غري أّن الفرص 

االقتصادية املتاحة أمام ربات األرس بقيت محدودًة، 

زد عىل أّن املعايري الجنسانية التي متنح الرجل دور 

املعيل الوحيد تواصل عزل املرأة يف ظّل استمرار 

االستثامر  أّدى  الشحيحة.  املوارد  عىل  املنافسة 

والفتيات،  النساء  قدرات  بناء  يف  املناسب  غري 

أنتج  بشكٍل  تعليمهّن  فرص  من  الحّد  ذلك  يف  مبا 

ارتفاعاً يف معّدالت األمية والترّسب املدريس، إىل 

لتقرير  وفقاً  العمل.   أسواق  إىل  وصولهّن  عرقلة 

صدر عن مفوضية حقوق االنسان يف االمم املتحدة 

إىل  العائدة  األرس  أكرثية  تعترب   ،٢٠١٨ مارس  يف 

تعيلها  التي  األرس  من  داخلياً  النازحني  مخياّمت 

امرأة، وال تتوفّر لها إال فرص محدودة لدّر مدخولها. 

يف  الناشطني  ملالحظات  وفقاً  ذلك،  إىل  باإلضافة 

دفع  وتوثيقاتهم،  )دورها(   »HerRole« برنامج 

والفتيات  بالنساء  الشديد  واليأس  املدقع  الفقر 

إىل العمل الجنيس، يف محاولٍة اللتامس أّي سبيل 

لتأمني مورد الرزق، ال بل إّن العديد منهّن قد لجأَن 

إىل االنتحار  بصفته املفّر األخري.

أرستها  وحامية  إلعالة  كلل  بال  املرأة  عمل  رغم 

الحياة  يف  مشاركتها  تبقى  املحيل،  ومجتمعها 

العامة والسياسية راكدًة أو مرتاجعًة يف املناطق 

فام  اإلسالمية.  الدولة  لتنظيم  خاضعًة  كانت  التي 

كافة  يف  الكفاية  فيه  مبا  ممثَّالت  غري  النساء  زالت 

كاألحزاب  الكربى،  والعامة  السياسية  املؤسسات 

السياسية، والهيئات التنفيذية، واملجتمع املدين، 

والنقابات العاملية، ووسائل اإلعالم. أما عندما يكّن 

ممثَّالت فعالً، فيشغلَن غالباً مناصب إدارية من دون 

إمكانيٍة للوصول إىل مراكز صنع القرار. فأّدى هذا 

األمر إىل اعتامد سياساٍت متييزية وإقصائية حالت 

بالحريات األساسية واالستقاللية  دون متتّع املرأة 

يتّم  مل  ذلك،  عن  فضالً  واالجتامعية.  االقتصادية 

تطبيق قرار األمم املتحدة رقم ١3٢5١ بشكٍل كامل، 

كام باتت القضايا التي تهّم املرأة ثانويًة عىل جدول 

أعامل الحكومة، مام أدى إىل سلسلٍة من التدابري 

املرأة  بني  بالعالقة  رسمياً   ١3٢5 املتحدة  األمم  قرار  اعرتف   ١
والسالم واألمن والدور الحاسم الذي تلعبه املرأة يف بناء السالم 

وحل النزاعات.
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قانون  عىل  تعديالت  اقرتاح  مع  ذروتها  بلغت 

منذ  القارصات  زواج  لترشيع  الشخصية  األحوال 

العشائرية  املامرسات  تستمّر  و  التاسعة.   سّن 

التي  املجاالت  يف  التقّدم  مسار  بلجم  والدينية 

ميكن أن تحّسن حقوق املرأة والرفاه االقتصادي، 

كإجازة جرائم الرشف والعنف األرسي، ودعم تعّدد 

واستخدام  املحاكم،  إطار  خارج  والزواج  الزوجات، 

املرأة كأداٍة لحّل املشاكل العشائرية.

الرؤية

تنّص الرؤية عىل متكني املرأة سياسياً واقتصادياً 

وسيادي.  جديد  عراٍق  بناء  يف  تساهم  بحيث 

السياسية  املشاركة  فرص  زيادة  وستساهم 

ضمن  القرار  صنع  ملناصب  وتقلّدها  للمرأة 

واملجتمع  السياسية،  واألحزاب  الحكومة، 

لنوع  مراعاًة  أكرث  سياسات  صياغة  يف  املدين، 

لقضايا  الحكومية  االستجابة  وتحسني  الجنس 

أساسية تهّم املرأة. وستكتسب النساء والفتيات 

التنّقل،  حرية  تحّسن  مع  االقتصادية  االستقاللية 

املزيد  وتوفري  واألمن،  بالسالمة  الشعور  وتعزيز 

من فرص التعليم والعمل. زد عىل ذلك أّن تطبيق 

قرار األمم املتحدة رقم ١3٢5 بشكٍل كامل سيمّكن 

املرأة من أن تكون وكيل سالم وتغيري يف املجتمع. 

املرأة  حقوق  والترشيعات  السياسات  وستصون 

كام  الجنس،  نوع  عىل  القائم  العنف  من  وتحميها 

فإذا  االجتامعي.  وضعها  اختيار  حرية  لها  تضمن 

النساء  دمج  سيؤدي  فعالً،  الرؤية  هذه  تحّققت 

السياسية  العملية  يف  وهادٍف  متساٍو  بشكٍل 

كامل  تحقيق  إىل  واالجتامعية  االقتصادية  والحياة 

طاقات املجتمع العراقي.

تدابري العمل

الحياة  يف  املشاركة  عىل  النساء  حّث   .١
حكومة  تحّدد  أن  يجب  والسياسية.  العامة 

من   %٢5 للنساء  تخّصص  نسائية  كوتا  العراق 

مناصب صنع القرار الرئيسية يف مختلف الوزارات 

عىل  املستقلة،  والهيئات  واللجان  الحكومية 

العليا  واملفوضية  الوطنية  املصالحة  لجنة  غرار  

املستقلة لالنتخابات. ومع تخصيص الكوتا نفسها 

للنساء،  العراقي  النواب  مجلس  مقاعد  من   %٢5

يجدر باألحزاب السياسية أن تحرتم الرشوط نفسها 

األمر  هذا  سيضمن  القيادية.  هيكلياتها  ضمن 

النساء وإدراجهّن  تلبية املنابر الحزبية الحتياجات 

ترشيعات  صياغة  إىل  بدوره  يؤدي  قد  مام  فيها، 

ذلك،  عن  فضالً  الجنساين.  للمنظور  مراعاًة  أكرث 

يجب أن يحّدد مجلس النواب سبالً لتعزيز الفرص 

رسمية  برملانية  كتلة  كإنشاء  للمرأة،  املتاحة 

لشؤون املرأة ودعمها، والحرص عىل تزويد النّواب 

كام  واملوارد  املوظّفني  من  نفسه  بالقدر  النساء 

زمالئهم الذكور. باإلضافة إىل ذلك، يجدر بالربملان 

عن  بعيداً  النساء،  للنّواب  آمنة  عمل  بيئة  تعزيز 

من  عىل  عقوبات  فرض  مع  والتخويف،  التحرّش 

أنظمة  خارج  أما  السلوك.  قواعد  مدّونات  ينتهك 

الفرص  النساء املزيد من  بّد من منح  الحكم، فال 

والنقابات  املدين  املجتمع  يف  قيادية  أدوار  لتويل 

العاملية ووسائل اإلعالم. وبإمكان املجتمع الدويل 

أن يساعد يف تحقيق ذلك من خالل تنظيم تدريبات 

الالزم  التمويل  وتأمني  القدرات  بناء  عىل  هادفة 

أنفسهّن  تكريس  إىل  يسعنَي  بينام  النساء  لدعم 

كأفراد ذوي سلطة ومصداقية يف الحياة العامة.
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مستقلة  حكومية  هيئة  تشكيل  إعادة   .٢
مشاركة  تأمني  بغية  والتمكني.  الدمج  لتعزيز 

العامة والسياسية،  الحياة  املرأة بشكٍل فعال يف 

يجب دمجها يف عمليات صنع القرار، كام يجب أن 

تشغل مقعد له أهميته عىل طاوالت صنع القرار. 

يف هذا اإلطار، ال بّد من إعادة تشكيل هيئة حكومية 

سنوية  تشغيلية  مبيزانية  وتزويدها  مستقلة، 

املتحدة  األمم  قرار  تطبيق  ومراقبة  دعم  تسّهل 

أما  املدين.  املجتمع  مع  بالرشاكة   ،١3٢5 رقم 

الصالحيات األساسية لهذه الهيئة، فستكون متكني 

املرأة من املشاركة يف الحياة العامة والسياسية 

وستتوىل  صغرية.  ومنح  تدريبية  برامج  خالل  من 

هذه الهيئة املستقلة إنشاء آلية لرفع الشكاوى يف 

حال انتهاك الحكومة أو أي كيان آخر لحقوق املرأة.

خالل  من  املرأة  ضّد  العنف  مكافحة   .3
سّن القوانني املناسبة والتدريب عىل مراعاة 

أن  النّواب  مبجلس  يجدر  الجنساين.  املنظور 

عام  طُرح  الذي  األرسي  العنف  مكافحة  قانون  يقّر 

رسمياً،  مهامه  توليه  من  أشهر  ستة  خالل   ٢٠١5

عىل  القائم  العنف  يف  الزيادة  مشكلة  لتصويب 

اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  نهضة  منذ  الجنس  نوع 

ولضامن االلتزام بالقانون، يجدر بالهيئات الحكومية 

الوطنية واملحلية املسؤولة عن التطبيق والتنفيذ 

املنظور  مراعاة  عىل  التدريب  يف  املشاركة 

الجنساين، واعتامد آليات للمراقبة وااللتزام )وكام 

املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص  هو 

كإعطاء  املوارد«(،  وتوزيع  »الحوكمة  ضمن قسم 

أو إحالة املنتهكني إىل وزارة  اإلذن بفرض عقوبات 

بهام  فيجدر  والداخلية،  الدفاع  وزارتا  أما  العدل. 

تطبيق برنامج سنوي للتدريب عىل مراعاة املنظور 

األمنية  القوى  عنارص  كافة  فيه  يشارك  الجنساين، 

للدولة، بهدف تحسني مهارات  التابعة  واملسلّحة 

التعامل  كيفية  ومعرفة  األشخاص  مع  التواصل 

بشكٍل  ودعمهم  الجنساين  العنف  ضحايا  مع 

أفضل )وكام هو منصوص عليه أيضاً يف التوصيات 

املوجزة ضمن قسم »األمن والسالمة«(.

 

من  ومنعه  املبكر  الزواج  من  الوقاية   .4
الالزمة  الترشيعية  التدابري  اتّخاذ  خالل 

أن  يجب  األمر.  هذا  حول  الجمهور  وتوعية 

يستمّر املجتمع املدين والدويل يف حشد الجهود 

الالزمة وإيجاد مجاالت للتعاون املتبادل من خالل 

ضغوطات  فرض  بغية  والتحالفات،  االئتالفات  بناء 

األحوال  قانون  لتعديل  العراق  حكومة  عىل  عامة 

أكرث  يصبحان  بحيث  العقوبات  وقانون  الشخصية 

خالل  حقوقهّن  ويدعامن  والفتيات  للنساء  مالءمًة 

وملا  الجديدة.  الحكومة  تشكيل  من  واحدة  سنٍة 

يف  ماليًّة  املبكر  الزواج  إىل  الداعية  الحوافز  كانت 

الغالب، فيجدر باملجتمع املدين والدويل أن يجريا 

من  الوطن،  مستوى  عىل  لالحتياجات  تقييامً  أيضاً 

أجل تحديد آليات أخرى للتعويض عىل األرس وثنيها 

صندوق  كإنشاء  املبكر،  الزواج  إىل  اللجوء  عن 

عىل  ترشف  التقديرية  للسلطة  خاضع  حكومي 

إدارته ومراقبته وزارة العمل والشؤون االجتامعية.

تأهيل  وإعادة  حامية  مراكز  إنشاء   .5
للناجني من حوادث العنف القائم عىل أساس 

نوع الجنس. عندما تكون اإلجراءات القانونية غري 

كافية، يجب عىل الحكومة العراقية أن تعمل، من 

خالل وزارة الصحة، مع منظاّمت املجتمع املدين 

املحلية، من أجل إنشاء مراكز حامية وإعادة تأهيل 

للناجني من العنف. كام ميكن للمجتمع الدويل أن 

يقّدم متويالً تكميلياً إىل منظاّمت املجتمع املدين 

و/أو يعمل مبارشًة مع وزارة الصحة لدعم عملية 

كّل  يف  املراكز  عدد  تحديد  وسيتّم  التطبيق. 

وإعادة  الحامية  مراكز  مواقع  عن  فضالً  محافظة، 

تجريها  لالحتياجات  تقييامت  إىل  استناداً  التأهيل 

األكرث  األماكن  لتحديد  املدين  املجتمع  منظاّمت 

ضعفاً وحرماناً يف كّل محافظة. وستوكل إىل هذه 

واالجتامعي  النفيس  الدعم  توفري  مهّمة  املراكز 

عن  ناهيك  للنساء،  األساسية  الصحة  وخدمات 

املساعدة القانونية املجانية. وسيتّم إيالء اهتامم 

خاص للضحايا والناجيات النساء لتزويدهّن باملأوى 

منصوص  هو  )وكام  فوراً  الصحية  والرعاية  واألمان 

قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه 

يجدر  ذلك،  عن  فضالً  والناجيات«(.  »الضحايا 
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أن تعتمد إجراءات تحفظ  أيضاً  العراقية  بالحكومة 

الجهات  متنع  كام  هويّتهم  وتخفي  الضحايا  سالمة 

الخارجية من فرض تأثريها إلغالق املراكز.

6.  إنشاء مراكز تعلّم مجتمعية ملكافحة 
التفاوت  ملعالجة  املدريس.  والترسّب  األمية 

الهائل يف معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ومستويات 

بالحكومة  يجدر  واملرأة،  الرجل  بني  التعليم 

العراقية أن تنشئ مراكز تعلّم مجتمعية تستهدف 

النساء والفتيات بني ١١ و 4٠ سنة. فستحّسن هذه 

املراكز املنشأة من خالل وزارة الرتبية، وبالرشاكة 

معّدالت  املحلية،  املدين  املجتمع  منظاّمت  مع 

األساسية  الحياة  ومهارات  والكتابة  بالقراءة  اإلملام 

العامالت  أو  العمل  العاطالت عن  للنساء والفتيات 

عليه  منصوص  هو  )وكام  جزئية  بطالة  من  يعانني 

»التعليم  قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً 

هذه  ستوفّر  ذلك،  إىل  باإلضافة  والشباب«(. 

املراكز  املعتمدة صفوفاً للنساء والفتيات اللوايت 

عىل  الحصول  من  ومُتّكنهّن  الدراسة  مقاعد  تركَن 

شهادات معادلة لصفوف الثانوية العامة، كام تؤّمن 

برامج التدريس بعد الدوام الدرايس للحؤول دون 

الترسّب الدرايس املبكر. فضالً عن ذلك، ستُؤمَّن 

توفري خدمة رعاية األطفال للسامح لألرامل واألرس 

التي تعيلها امرأة باملشاركة يف الصفوف والربامج 

يف املراكز التعلّمية.

للمشاريع  الصغر  بالغة  منح  إصدار   .7
يجب دعم فرص  التي تقودها امرأة.  الصغرية 

واالجتامعية  االقتصادية  االستقاللية  تحقيق 

بالغة  منٍح  إصدار  خالل  من  التنّقل  عىل  والقدرة 

أن  يجب  كام  النساء.  املشاريع  لصاحبات  الصغر  

ما  النساء  الّصغر   البالغة  املنح  برامج  تستهدف 

عىل  خاص  بشكٍل  الرتكيز  مع  عاماً،   45 و   ١٨ بني 

النساء والفتيات واألرامل واملطلّقات العاطالت عن 

العمل، وتزويدهّن بالتمويل الالزم إلطالق مشاريع 

املحلية.  مجتمعاتهّن  ضمن  صغرية  تجارية 

البالغة  املنح  هذه  من  املستفيدات  وستُلزم 

الصغر  باملشاركة يف برامج تدريب مهني وتدريب 

ومراقبة،  مساءلة  أنظمة  إلنشاء  املهارات،  عىل 

عام  بشكل  وقدراتهّن  النساء  إمكانيات  وتحسني 

ومتكينهّن من التنافس بنجاح يف سوق العمل.

واسعة  عامة  توعية  حمالت  إطالق   .٨
لتعزيز حقوق املرأة. يجب أن تعتمد الحكومة 

املحلية  املدين  املجتمع  ومنظاّمت  العراقية 

مقاربًة متعّددة الجوانب للمدافعة من أجل تعزيز 

وتبديل  توعية  عن  فضالً  ومتكينها،  املرأة  حقوق 

نظرة عامة الناس حول دور املرأة يف الحياة العامة 

والسياسية. كام ينبغي للمجتمع الدويل أن يوفّر 

املجتمع  ملنظاّمت  القدرات  وبناء  الالزم  التمويل 

منظمة  حمالت  تطوير  بغية  املحلية،  املدين 

املنارصة  مبادرات  تستهدف  أن  ويجب  وقوية. 

والتوعية ثالثة مواضيع هي: ١( صون حقوق املرأة، 

تدابري  خالل  من  األساسية  والحريات  والسالمة، 

العامة  الحياة  يف  املرأة  دور  تعزيز   )٢ ترشيعية؛ 

تهّم  قضايا  تجاه  التوعية  نرش   )3 والسياسية؛ 

املرأة. باإلضافة إىل ذلك، يجدر باملجتمع املدين 

أن ينسج عالقات مع وسائل اإلعالم ويستفيد منها 

أساسية،  حمالت  رسائل  عىل  الضوء  لتسليط 

والتعاون  ودينيني  عشائريني  حلفاء  وتحديد 

مضادة  رسائل  صياغة  أجل  من  كثب  عن  معهم 

النساء  تحرم  التي  التقليدية  واألعراف  للمامرسات 

من حقوقهّن وتضعفهّن.
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تتمتّع كافة البلدان املتطّورة واملستقرة 

محرتفة،  أمنية  وأجهزة  آمنة،  بحدود 

وتطبيق سيادة وحكم القانون، وهيكلية 

متينة إلدارة شؤون التسلّح. غري أّن غياب 

مسرية  عرقل  األساسية  العنارص  هذه 

من  األخرى  املجاالت  كافة   يف  التقّدم 

املنطلق،  هذا  من  العراق.  يف  الحياة 

عدة  الحال،  بطبيعة  الواقع،  هذا  يوجد 

عوائق يف وجه املجتمع العراقي فيحول 

دون تحقيقه كامل إمكانياته، كام يساهم 

يف استدامة حلقة العنف.

الواقع الراهن
 أعلنت الحكومة العراقية يف ديسمرب ٢٠١7 النرص 

»الدولة  نفسه  نّصب  الذي  التنظيم  عىل  رسمياً 

يبسط  كان  والذي  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية 

سيطرته عىل ما يُقّدر بثلث مساحة البالد تقريباً. 

قّررت  الدولة،  تنظيم  انكفاء  ومع  لذلك،  نتيجًة 

تبديل  اليوم  األمنية  وأجهزتها  العراقية  الحكومة 

تكتيكها لالنتقال من العمليات الهجومية نحو مرحلة 

االستقرار وترسيخ الدميقراطية ما بعد التحرير.

والتأثريات  الحرب،  مخلّفات  تساهم  ذلك،  مع 

الخارجية، والنقاش حول وجود )ومستقبل( العديد 

مجال  يف  التقّدم  عرقلة  يف  األمنية،  الكيانات  من 

االستقرار  لتحقيق  اسرتاتيجية  مقاربة  اعتامد 

الدولة اإلسالمية. يف  تنظيم  واألمن، ما بعد عهد 

غضون ذلك، تستمّر اآلثار الفورية للنزاع بالربوز يف 

زالت أصداء  أنحاء املناطق املحّررة. فام  مختلف 

فظائع تنظيم الدولة واملعارك التي تلت ذلك ضّد 

فئات  مختلف  بني  ترتّدد  املتمرّدة  الجامعة  هذه 

املجتمع. وما زال الخوف وانعدام الثقة تجاه اآلخر 

عاشوا  مّمن  السّكان  من  العديد  عىل  يسيطران 

وما  بالفرار.  الذوا  أو  الدولة،  تنظيم  طغيان  تحت 

داعش  الذي متثّله خاليا  التهديد  بلًّة  الطني  يزيد 

العشائرية،  والنزاعات  األسلحة،  وانتشار  النامئة، 

والقتل املستهدف بناًء عىل الهوية. ولعّل ما فاقم 

قانون  تطبيق  إساءة  هو  األمن  بانعدام  الشعور 

واستخدامه   ٢٠٠5 عام  الصادر  اإلرهاب  مكافحة 
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مخربين  استخدام  عن  فضالً  السنة،  ضّد  املفرط 

رسيني من صفوف املواطنني.

األمن  بانعدام  الشعور  هذا  أسباب  أحد  يعود 

بشكٍل  املحّررة،  املناطق  مختلف  يف  واالستقرار 

واضح، إىل الفراغ األمني الذي أوجده تنظيم الدولة 

مختلف  تساهم  بالفعل،  انهياره.  عند  اإلسالمية 

املجموعات املسلّحة املوجودة يف تلك املناطق- 

من الجيش العراقي إىل الرشطة، فوحدات الحشد 

الشعبي- يف نشوء بيئة من الفوىض وأرض خصبة 

للفساد عىل املستويات الدنيا. عىل سبيل املثال، 

)دورها(   »HerRole« حملة  يف  ناشطون  وثّق 

أو  أمنيون،  موظّفون  طلبها  فدية  أو  رشوة  حاالت 

إّن  ذلك،  إىل  باإلضافة  بأنفسهم.  عليها  شهدوا 

انعدام التنسيق والتواصل بني مختلف املجموعات 

إىل  بدوره  أّدى  قد  املتنّوعة  القرار  صنع  ومراكز 

اعتامد بروتوكوالت أمنية غري مرتابطة ومتضاربة، 

الدولة  تنظيم  مبقاتيل  موّحدة  قامئة  وجود  كعدم 

احتجاز  مراكز  وإنشاء  املطلوبني،  واملخربين 

مختلفة ال تخضع للمراقبة وال تحرتم سيادة القانون 

إال بشكٍل بسيط.  ونتيجة لذلك، ينظر املواطنون 

يف تلك املناطق إىل مختلف األجهزة األمنية بعني 

الشك والريبة.

يبدو أّن انتشار هذه الجامعات املسلّحة املختلفة 

املحّررة  املناطق  أنحاء  مختلف  يف  ومتّددها 

تتميّز  التي  األمنية-  البيئة  احتضان  يعرقل  بالتايل 

الحفاظ عىل  بهشاشتها- عوضاً عن املساهمة يف 

تتسابق  التحرير،  منذ  ذلك،  عن  فضالً  األمن. 

عىل  سيطرتها  لبسط  املسلّحة  الجامعات  هذه 

األرايض التي تخىل عنها تنظيم الدولة، ولعّل أبرزها 

وحدات الحشد الشعبي التي تغلب عليها العنارص 

السنية  املناطق  عىل  استولت  والتي  الشيعية 

لهذه  يدينون  الناس  أّن  ومع  األقليات.  ومناطق 

الوحدات ويشعرون لها باالمتنان عىل ما بذلته من 

تواقون  املناطق  تلك  يف  السّكان  أّن  إال  تضحيات، 

التي جمعها ناشطون  لألخبار  إىل انسحابها. فوفقاً 

تواجد  يتسبّب  )دورها(،   »HerRole« حملة  يف 

وحدات الحشد الشعبي يف تلك املناطق بتوتّر بني 

املجتمعات املحلية وضمنها. فضالً عن ذلك، مع 

سعي مختلف وحدات الحشد الشعبي وغريها من 

سيطرتها  عىل  املحافظة  إىل  املسلّحة  الجامعات 

عىل األرايض، باتت حواجز التفتيش وقيود السفر 

ظروف  عىل  سلباً  أثّرت  مام  انتشارا  اكرث  االخرى 

أّن  إىل  اإلشارة  مع  عام،  بشكٍل  فيها  املعيشة 

مرتّدية  تحتية  بنى  من  أصالً  تعاين  املناطق  هذه 

انتشار  أّدى  ذلك،  إىل  باإلضافة  للخدمات.  وافتقاٍر 

هذه الجامعات املسلّحة أيضاً إىل انتشار األسلحة 

الخفيفة واملدفعية الثقيلة التي وقعت بعض منها 

من  وغريها  العسكرية  شبه  وقواتها  العشائر  بيد 

الجامعات املسلّحة غري النظامية.

لعّل ما زاد من تعقيد األولويات األمنية القصوى هو 

الطبيعة املتفّككة للجهاز األمني، ووالء الجامعات 

جهات  أو  عشائرية  او  سياسية  لقيادات  املسلّحة 

أّدت  املثال،  سبيل  عىل  مختلفة.  سياسية 

الجامعات  بها  قامت  التي  والتقسيامت  التعّديات 

قيادة  تعزيز  إىل  املحّررة  األرايض  يف  املسلّحة 

لدى  أوجد  مام  عسكرية،  أكرث  طابع  ذات  وإدارة 

السّكان شعوراً باالحتالل عوضاً عن التحرير. كذلك، 

أدى وجود هذه املجموعات إىل الحؤول دون انتقال 

الرشطة  إىل  والسالمة  األمن  حفظ  مسؤوليات 

املحلية، أو عىل األقل إىل تباطؤ هذه العملية. كام 

تدعو الحاجة إىل اإلجابة عن أسئلة حول وضع هذه 

الجامعات املسلّحة يف املستقبل. يف هذا اإلطار، 

تتضارب اآلراء والتوقّعات التي ترتاوح بني من يدعو 

يف  كاملًة  بدمجها  يطالب  ومن  بالكامل  حلّها  إىل 

من  العديد  أّن  إىل  اإلشارة  مع  العراقي،  الجيش 

إلعادة  الجيش  خضوع  أيضاً  يتوقّعون  األشخاص 

هيكلية من أجل ضامن متثيله لكافة املكّونات يف 

األدوار القتالية والقيادية. لكن ال بّد من املالحظة 

املسلّحة  الجامعات  بخالف  العراقي،  الجيش  أّن 

األخرى، برز كرمٍز قوي للفخر بني الطوائف كلّها. 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عىل  انتصاره  ترافق  فقد 

الذي  للجيش  والدعم  بالوطنية  شعوٍر  تنامي  مع 

أصبح يُعترب كياناً أكرث تنّوعاً وشمولية.

من  أكرث  هّن  والفتيات  النساء  أّن  بالذكر  جديٌر 

والفوىض.  بالتوتّر  الحافلة  البيئة  هذه  بآثار  يشعر 

وخطر  املسلّحة،  الجامعات  وجود  ساهم  فقد 
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)ال  األفق  يف  يلوح  الذي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

فضالً  األحيان(،  معظم  يف  األرض  عىل  يتجّسد  بل 

الكامنة،  املجتمعية  واملخاوف  التوتّرات  عن  عن 

يف منع النساء والفتيات من عيش حياة طبيعية. 

ولعّل الغياب شبه الكامل للنساء من أجهزة القوى 

غري  البيئة  هذه  استدامة  يف  ساهم  قد  األمنية 

فال  والفتيات.  النساء  إىل  بالنسبة  والقاسية  اآلمنة 

يخفى عىل أحد أّن املجموعات املسلّحة التي يغلب 

عليها العنرص الذكوري، مبا فيها الرشطة املحلية، 

النساء  حاجة  لتلبية  مستعّدة  وال  مدّربة  غري 

آثاراً سلبية جداً  يخلّف  السالمة، مام  والفتيات إىل 

أساس  عىل  القائم  للعنف  ارتفاعاً  يشهد  عرص  يف 

تقارير  ُسّجلت  كام  األرسي.  والعنف  الجنس  نوع 

والرشطة  املسلّحة  الجامعات  مضايقة  عن  كثرية 

معاملتهّن،  وإساءة  التفتيش  حواجز  عند  للنساء 

كونهم يفتقرون إىل مهارات التواصل مع األشخاص، 

واملهنية املطلوبة التي توّجههم إىل كيفية التعامل 

بشكٍل مناسب مع النساء. باإلضافة إىل ذلك، غالباً 

أو  األمن  قطاع  يف  العمل  عن  املرأة  ثني  يتّم  ما 

منعها من ذلك، مام يخلّف أثراً فورياً وسلبياً عىل 

كيفية تلبية صّناع القرار )أو عدم تلبيتهم( الحتياجات 

النساء والشابات املحّددة إىل األمن والسالمة.

الرؤية

ستنتهي حلقة العنف مع استتاب األمن واالستقرار 

يف العراق، وضامن أمن الحدود، ومهنية األجهزة 

مسألة  إلدارة  متينة  هيكلية  عن  فضالً  األمنية، 

التنّقل، مع  لحرية  السالح. ففي بيئٍة أكرث تيسرياً 

إزالة حواجز التفتيش، سيتمّكن جميع املواطنني 

النساء  وستلمس  طاقاتهم.  كامل  تحقيق  من 

األمني  الوضع  تحّسن  مزايا  خاص  بشكل  والشباب 

للعمل  أمامهم  جديدة  مساحات  انفتاح  خالل  من 

مع  ذلك،  عن  فضالً  املجتمع.  يف  واملساهمة 

وتفكيك  ومتثيلية،  محرتفة  أمنية  أجهزة  تدريب 

الجامعات املسلّحة غري النظامية، سيتمتع جميع 

بيوتهم  يف  وسالمًة  أمناً  أكرث  ببيئة  العراقيني 

هذه  تحّققت  فإذا  املحلية.  مجتمعاتهم  وضمن 

الرؤية، سيحّسن الوضع األمني املستقر مستوى 

جميع  إىل  بالنسبة  الحياة  ونوعية  املعيشة 

العراقيني، مام يؤدي إىل تراجع فرص استقطاب 

األصولية  الجامعات  يد  عىل  الضعيفة  الفئات 

والتطرّف العنيف.

تدابري العمل

١. نزع سالح الجامعات املسلّحة وترسيحها 
الحكومة  تستمّر  أن  يجب  إدماجها.  وإعادة 

العراقية بدمج وحدات الحشد الشعبي وتوحيدها 

العراقي  الجيش  صفوف  يف  تدريجي  بشكل 

املأسسة  عملية  شأن  فمن  العراقية.  والرشطة 

تشّكل  أنها  إىل  املكّونات  جميع  تطمنئ  أن  هذه 

تدين  واحدة،  رسمية  عسكرية  هيئة  من  جزءاً 

عن  بعيداً  غريها،  دون  العراقية  للدولة  بالوالء 

إىل  تفيض  قد  التي  األجنبية  والتأثريات  الطائفية 

أّي  امتنع  إذا  أما  املستقبل.  يف  والتفّكك  النزاع 

يف  كلياً  االندماج  عن  الشعبي  الحشد  من  عنرص 

األمنية  القوات  ضمن  والتحّكم  القيادة  هيكليات 

والخضوع  الدولية  باملعايري  االلتزام  مع  العراقية، 

سالحه  نزع  من  بّد  فال  أمامها،  التامة  للمساءلة 

وترسيحه بشكٍل كامل. نسجاً عىل املنوال نفسه، 

املحاربة  املسلّحة  الجامعات  كافة  دمج  من  بّد  ال 
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العشائرية  كامليليشيات  األخرى،  النظامية  وغري 

والترسيح  السالح  نزع  عملية  يف  والعصابات، 

وإعادة اإلدماج؛ فإذا كانت، بدورها، غري مستعّدة 

يجب  الدولية،  للمعايري  واالمتثال  كلياً  لالندماج 

نزع سالحها وترسيحها بشكٍل كامل أيضاً. يف هذا 

مقاربًة  تطّور  أن  العراقية  بالحكومة  يجدر  اإلطار، 

االندماج،  وإعادة  والترسيح  السالح  لنزع  شاملًة 

املتحدة  كاألمم  الدولية  الهيئات  مع  بالرشاكة 

أن  عىل  داعش،  تنظيم  ضّد  الدويل  والتحالف 

تشمل هذه املقاربة ما ييل: ١( إنشاء هيئة مستقلة 

األفراد  عىل  االتفاق   )٢ العملية؛  عىل  لإلرشاف 

األمرين(  كال  أو  دوليني  أو  )محليني  العسكريني 

إرشاك   )3 السالح؛  نزع  مرحلة  سيطبّقون  الذين 

منظاّمت املجتمع املدين لدعم عملية إعادة دمج 

االنضامم  يختارون عدم  الذين  السابقني  املقاتلني 

إىل القوات األمنية التابعة للدولة.

الجيش  مهنية  تحسني  يف  االستمرار   .٢
الحكومة  تفرض  أن  يجب  ودمجه.  العراقي 

تعّزز  كونها  اإللزامية  العسكرية  الخدمة  العراقية 

الجيش،  متثيل  نطاق  وتوّسع  بالوحدة  الشعور 

كافة  واملكّونات  الطوائف  إرشاك  ظّل  يف  خاّصًة 

ضمن هذه العملية. فضالً عن ذلك، يشّكل التجنيد 

اإلجباري فرصًة للشباب لتطوير مهاراتهم وتوسيع 

النتائج  إىل  واستناداً  االجتامعية.  شبكاتهم  نطاق 

التي توصل إليها ناشطات )دورها HerRol(،يصبح 

العمل،  عن  عاطلون  كثريون  ومنهم  الفتيان، 

»رجاالً حقيقيني«، من خالل االبتعاد عن املشاكل 

كام  حياتهم.  مسار  حول  توجيهات  من  واالستفادة 

يجدر بالقادة واملستشارين العسكريني، بالتعاون 

الوثيق مع الهيئات الدولية املشاركة حالياً يف إصالح 

مامرسة  تشجيع  يف  االستمرار  األمني،  القطاع 

عىل  والقضاء  والجدارة  الكفائة  عىل  بناًء  الرتقية 

االمتيازات الطائفية. فمن شأن تعزيز النظام القائم 

عىل  القضاء  يف  يساعد  أن  والجدارة  الكفائة  عىل 

التدخالت الخارجية سواء أمن قبل أحزاب سياسية 

تلتزم  أن  باإلضافة إىل ذلك، يجب  أم جهات أجنبية. 

األكادمييات العسكرية وتلك التابعة للرشطة بنظام 

وترقيتهم  العنارص  اختيار  عند  الكفاءة  عىل  قائم 

لضامن متثيل كافة املكّونات عىل قدم املساواة، ال 

سياّم فئات األقليات. وبالتايل، عندما يكون الجيش 

أكرث وحدًة وتحفيزاً، يكون يف وضع أفضل لحامية 

محلية.  أم  كانت  أخارجيًة  التهديدات،  من  البالد 

يف  الدمج  جهود  تتمّعن  أن  يجب  ذلك،  عن  فضالً 

غري  البعثيني،  األمن  ورجال  الضباط  إعادة  فكرة 

السابقة.  مناصبهم  إىل  كربى،  بجرائم  املتّهمني 

أّن العديد من العراقيني يعتقدون أّن عملية  ومع 

أّدت  التي  الجزئية  األسباب  أحد  هو  البعث  اجتثاث 

إىل نهضة تنظيم الدولة اإلسالمية، فال بّد من توكيل 

الجمهور  أوساط  يف  االحتامل  هذا  تقييم  مهّمة 

نظراً  مستقلة،  دولية  منظّمة  إىل  والجيش 

لحساسية هذه املسألة.

بهدف  األمن.  قطاع  يف  املرأة  دمج   .3
أن  يجب   ،١3٢5 رقم  املتّحدة  األمم  بقرار  االلتزام 

مناصب  أهّم  من   %٢5 العراقية  الحكومة  تخّصص 

صنع القرار ضمن وزارات الدفاع والداخلية والعدل 

إىل نساء )وكام هو منصوص عليه أيضاً يف التوصيات 

املوجزة ضمن قسم »متكني املرأة«(. عىل وجه 

التحديد، ينبغي أن يكون للمرأة أدوار حاسمة ضمن 

والرقابة  اإلرشاف  وهيئات  للدولة،  األمنية  األجهزة 

وسيادة  بالعدل  املتعلقة  واملناصب  الحكومية، 

ضمن  تدريبية  وحدات  إنشاء  ينبغي  كام  القانون. 

األجهزة األمنية التابعة للدولة خاضعة إلدارة امرأة، 

لتدريب موظفي األمن عىل املامرسات واإلجراءات 

من  ومتكينهم  الجنساين،  للمنظور  املراعية 

والتهديدات  العنف  أشكال  ملختلف  االستجابة 

يف  عادًة.  والنساء  الرجال  يواجهها  التي  األمنية 

الوقت الراهن، تشّكل النساء حواىل ٢% من سلك 

يف  الهائلة  الفجوة  هذه  لسّد  هنا،  من  الرشطة. 

التمثيل، عىل حكومة العراق أن تستقطب وتدرّب 

3٠٠٠ ضابطة إضافية يف سلك الرشطة، وتوزيعهّن 

يف  األمن  ضبط  صعيد  عىل  فاعالً  دوراً  ومنحهّن 

مع  متناسب  مبعّدل  املحّررة،  املناطق  شوارع 

املحافظة  الطبيعة  إىل  فبالنظر  السّكان.  عدد 

يتّم ثني املرأة عن إبالغ عنارص  ما  للمجتمع، غالباً 

لها.  يتعرّضن  التي  العنف  الذكور عن حاالت  األمن 

الرشطة سيعّزز  زيادة عدد ضابطات  إّن  من هنا، 
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األرسي  العنف  صعيد  عىل  األمن  ضبط  جهود 

فضالً  الجنس.  نوع  أساس  عىل  القائم  والعنف 

يف  املتميّزة  املرأة  خربات  بفضل  ذلك،  عن 

بأولويات املجتمع  النزاعات والعنف واإلملام  مجال 

يف  أفضل  بشكٍل  مشاركتها  ستساهم  املحيل، 

للمساءلة  تطوير قطاع األمن بحيث يصبح خاضعاً 

وأكرث تلبيًة الحتياجات املواطنني كافة.

4. بناء قدرات قطاع األمن واحرتامه لسيادة 
القانون. بالرشاكة مع منظاّمت املجتمع املدين 

املحيل واملجتمع الدويل، يجدر بالحكومة العراقية 

أن تنشئ برنامجاً تدريبياً لكافة عنارص القوى األمنية 

واملستقبليني،  منهم  الحاليني  للدولة،  التابعة 

ومامرسات  ملعايري  والفهم  التوعية  نرش  بهدف 

حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً. ميكن أن يندرج 

ذلك ضمن برنامج تدريبي أوسع تطبّقه وزارة الدفاع 

األمنية،  القوى  عنارص  لجميع  الداخلية  ووزارة 

الجنساين،  املنظور  مراعاة  عىل  تدريباً  يشمل 

األشخاص  مع  التواصل  مهارات  تطوير  بهدف 

ضحايا  ودعم  النساء  مع  التعامل  كيفية  ومعرفة 

العنف )وكام هو منصوص عليه أيضاً يف التوصيات 

املوجزة ضمن قسم »متكني املرأة«(. كام تدعو 

الحاليون  املستشارون  يشارك  أن  إىل  أيضاً  الحاجة 

عىل  منتظمة  تدريبات  يف  األمن  قطاع  يف  وجدد 

لكيفية  فهمهم  مدى  لتعزيز  القانون،  سيادة 

حقوق  قانون  سيّام  ال  الدويل،  القانون  تطبيق 

لتثبيت  سعياً  الدويل،  اإلنساين  والقانون  اإلنسان 

التدريبات،  هذه  خالل  األزمات.  وإدارة  االستقرار 

وتطبيق  تصميم  بكيفية  خاص  اهتامم  إيالء  يجب 

واملخربين  السابقني  املقاتلني  الستجواب  نظام 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لحساب  العاملني 

األشخاص  أرس  أفراد  عن  فضالً  ومحاكمتهم، 

كام  الدولة.  تنظيم  صفوف  يف  بالقتال  املتّهمني 

مكثّف  لتقييم  العراقية  الحكومة  تخضع  أن  ينبغي 

للتأكّد  األساسية،  والعسكرية  القانونية  ألطرها 

التي  املتّحدة  األمم  اتفاقيات  مع  متوافقة  أنها  من 

وقّعت عليها.

 

لقطاع  والرقابية  اإلدارية  القدرة  بناء   .5
الوثيق  بالتعاون  العراقية،  الحكومة  عىل  األمن. 

مع الهيئات الدولية املشاركة اليوم بإصالح القطاع 

األمني، أن تستمّر بإجراء التحسينات الالزمة بغية 

آليات  الداخلية واإلدارة، وإنشاء  تبسيط العمليات 

مستوى  تحسني  وبهدف  الفساد.  ملكافحة  رقابة 

الدفاع  وزارات  تعّد  أن  يجب  والتعاون،  التنسيق 

والداخلية والعدل قاعدة بيانات موّحدة باملقاتلني 

العاملني يف صفوف تنظيم  السابقني واملخربين 

الدولة اإلسالمية، فضالً عن قاعدة بيانات منفصلة 

بأولئك املحتجزين مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب. 

املوجودة  البيانات  قواعد  كافة  تسليم  ينبغي  كام 

الوزارات.  هذه  إىل  املسلّحة  الجامعات  بحوزة 

أنظمة  تحسني  أّن  يف  ريب  ال  ذلك،  إىل  باإلضافة 

تبادل املعلومات بني الوزارات املذكورة سيحّسن 

مكافحة  من  متّكن  التي  والرصد  الرقابة  قدرات 

اإلرهاب، كام تحّسن مراعاة األصول القانونية أيضاً. 

تقييامً  تجري  أن  العراقية  بالحكومة  يجدر  كذلك، 

تطبيقه  وطريقة  اإلرهاب  مكافحة  قانون  لبنود 

مكّونات  الستهداف  استخدامه  عدم  من  للتأكّد 

معيّنة من الشعب العراقي.

املحلية.  بالرشطة  العامة  الثقة  بناء   .6
التعبري عن  يجب منح املجتمعات املحلية فرصة 

يف  األمن.  قطاع  إصالح  من  وتوقّعاتها  احتياجاتها 

املحيل  املجتمع  مبنظاّمت  يجدر  اإلطار،  هذا 

بني  التواصل  فرص  تسهيل  الدويل  واملجتمع 

املواطنني والقوى األمنية ليك يتمّكنوا من التعبري 

بتحسني  يتعلق  ما  يف  وأولوياتهم  مخاوفهم  عن 

مستوى األمن والسالمة. كام ينبغي إرشاك النساء 

األنشطة  هذه  يف  نساء  تقودها  التي  واملنظاّمت 

يف  املتميّزة  تجاربهّن  إىل  نظراً  مبارش،  بشكٍل 

مجال النزاع والعنف وإملامهّن بأولويات مجتمعهّن 

تطبيق  من  بّد  ال  ذلك،  إىل  باإلضافة  املحيل. 

املحلية،  املجتمعات  أمن  لضبط  إضافية  برامج 

للمساعدة عىل تعزيز الثقة وفتح خطوط التواصل 

معالجة  بغية  املحلية،  والرشطة  املواطنني  بني 

املشاكل األمنية يف املجتمع املحيل وحلّها معاً. 

توظيف  إىل  الحاجة  أن يقيض عىل  فمن شأن ذلك 
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املواطنني،  صفوف  بني  رسميني  غري  مخربين 

ضمن  الثقة  وانعدام  الشك  من  حالة  يوجد  مام 

ضبط  فربامج  بينها.  ما  ويف  املحلية  املجتمعات 

أمن املجتمعات املحلية تضفي طابعاً رسمياً عىل 

انفتاحاً وشفافية. فضالً  أكرث  بيئًة  العملية وتوجد 

برنامجاً  الداخلية  وزارة  تطبّق  أن  يجب  ذلك،  عن 

توعوياً يشارك مبوجبه عنارص الرشطة املحلية يف 

اجتامعات شهرية تُقام يف مدارس ابتدائية وثانوية، 

الرشطة  بني  التواصل  خطوط  من  املزيد  لفتح 

والشباب، بهدف إعادة بناء الثقة والتوعية.
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 الثقة بني
املكّونات

بعد العام ٢٠٠3، شهدت االختالفات بني 

ملحوظاً،  تصعيداً  العراقية  املكونات 

مام أدى إىل تفّكك الثقة عىل نحو ما يزال 

مستمرّاً حتى اليوم. وقد انعكس فقدان 

الالحقة،  النزاعات  خالل  من  هذا  الثقة 

يخىش  اليوم  بات  البعض  أّن  لدرجة 

إرهابياً.  يخىش  كمن  األخرى  الهويات 

من  مزيداً  كرّس  واقٌع  ذلك  عن  فانبثق 

الذي  العراقي  املجتمع  طال  التفّكك 

تجزأ إىل عدة فئات إثنية- طائفية فردية.

الواقع الراهن
وشاملة.  مّدمرة  آثاراً  املسلّحة  النزاعات  تخلّف 

وجرحى  قتىل  كوقوع  امللموسة،  اآلثار  فمنها 

نازحني  أو  الجئني  وهروب  املدنيني،  صفوف  يف 

داخلياً، وتدهور بيئي، وبنى تحتية مدّمرة أو مهملة؛ 

ومنها غري امللموسة، كانعدام الثقة يف الحكومة، 

متفّكك  ومجتمع  ضعيف،  اجتامعي  ومتاسك 

ومصدوم، وشعور بالخوف وانعدام األمان. وال ريب 

السالم  لبناء  رضورّي  النوعني  كال  معالجة  أّن  يف 

الدائم  السالم  ينشأ  ال  ذلك،  مع  شامل.  بشكٍل 

املجتمعية  العالقات  بناء  إعادة  أساس  عىل  إال 

والعالقة بني املواطن والدولة. فالنزاعات العنيفة 

تندلع عندما متيس العالقة بني املواطن والدولة 

احتامل؛  كّل  فوق  املواطن  وأخيه  املواطن  وبني 

التي  والقيم  باملعايري  ليدّك  بعد ذلك  النزاع  فيأيت 

وميزّق  املحلية،  املجتمعات  بني  رابطاً  تشّكل 

جوهر النسيج االجتامعي.

الذي  الوحيش  االحتالل  أّن  أحد  عىل  يخفى  ال 

مارسه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

دّمرت  ضدها،  املدّمرة  واملعارك  سنوات،  طيلة 

أبسط  وفّككت  واألرس  املحلية  املجتمعات 

ذلك،  اىل  اضافة  املجتمع.  يف  الثقة  مستويات 

ولألسف، يبدو أّن املظامل التاريخية والراسخة التي 

حّفزت عىل نهضة تنظيم الدولة اإلسالمية ما زالت 

موجودًة بوضوح اليوم. فام زال شعوٌر قوّي بانعدام 

األمن واالستقرار يسيطر عىل املناطق املحّررة، 
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بسط  عىل  متعّددة  جامعات  تتنافس  حيث 

حوافز  الحاالت  بعض  يف  مستخدمًة  سيطرتها، 

دميوغرافية.  تغيريات  إلحداث  العنف  أو  مالية 

والتأخر  االقتصادية  الفرص  انعدام  يؤدي  كام 

أرض  نشوء  إىل  املدّمرة  املناطق  بناء  إعادة  يف 

الشبّان،  سياّم  ال  الضعيفة،  الفئات  تجعل  خصبة 

تعّدد  أّن  عىل  زد  املتطرّفة.  لأليديولوجيات  هدفاً 

غرار  عىل  املناطق،  تلك  يف  املسلّحة  الجامعات 

القتال  يف  شاركت  التي  الشعبي  الحشد  وحدات 

ضّد تنظيم الدولة، يستفيد، عىل ما يبدو، من هذه 

الجامعات  هذه  من  محاولة  يف  املتزعزعة،  البيئة 

لتربير وجودها املستمّر يف تلك املناطق.

الدولة  بني  الثقة  يف  هائٌل  نقٌص  هناك  زال  ما 

بها  يفرتض  التي  املسلّحة  والقوات  واملواطنني 

عدم  من  بالخوف  الشعور  ويتفاقم  حاميتهم. 

الدائم  النزوح  مع  واالستقرار  األمن  استمرارية 

الضئيلة  والجهود  املواطنون،  يعيشه  الذي 

اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ملعالجة  املبذولة 

ظّل  يف  التنّقل،  حرية  عىل  املفروضة  والقيود 

السفر.  وقيود  التفتيش  حواجز  عدد  تزايد 

النظام  التفتيش توحي باستتاب  أّن حواجز  صحيٌح 

تستخدمها  املسلّحة  الجامعات  أّن  إال  والقانون، 

أّن  كام  األرايض،  عىل  سيطرتها  عىل  للحفاظ 

العنارص املتبقية من تنظيم الدولة اإلسالمية قد 

عىل  للحفاظ  مزيّفة  تفتيش  حواجز  استخدمت 

وقد  الثقة.  وانعدام  بالخوف  شعور  وزرع  مترّدها 

فعاليتها  وانعدام  الحكومة  بضعف  الشعور  أّدى 

نشوء  إىل  املشاكل  هذه  مبعالجة  يتعلق  ما  يف 

املؤسسات  غياب  هو  بذلك  مقرتنا  ثقة.  أزمة 

وتوفري  اإلعامر  إعادة  عملية  عن  نسبياً  الحكومية 

عودة  معّدل  تباطؤ  إىل  أدى  مام  املساعدات، 

بقدرة  الثقة  أيضاً  ترتاجع  لذلك  ونتيجة  النازحني، 

الحكومة عىل تلبية احتياجات املواطنني. ويزداد 

املستوى  عىل  الفعالية  انعدام  مع  بلًة  الطني 

الضعيفة،  الحوكمة  كمامرسات  املؤسسايت، 

مستقلة،  قضائية  سلطة  وجود  وعدم  والفساد، 

عوامل  كلّها  وهي  السياسية،  الطائفية  وإرث 

تساهم يف ترسيخ الشعور بانعدام الثقة بالدولة.

الحكومة  بأّن  خاّص  بشكٍل  والنساء  الشباب  يثق  ال 

كتم  األساسية، خاّصًة يف ظّل  احتياجاتهم  ستلبّي 

صنع  عملية  يف  رأيهم  عن  التعبري  عىل  قدرتهم 

القرار. بالفعل، أّدى غياب متثيل النساء والشباب 

امتالكهم  وعدم  واألمني،  السيايس  املشهد  عن 

لسلطة صنع القرار، إىل سياسات وقوانني ال تخدم 

واضح  بشكٍل  األمر  هذا  يربز  الفضىل.  مصالحهم 

قضايا  حول  القرار  صنع  عمليات  عن  غيابهم  يف 

النساء  أّن  أحد  يخفى عىل  فال  الوطنية.  املصالحة 

بشكٍل خاص يعتربن أكرث اتّصاالً وإملاماً باحتياجات 

فإّن  وبالتايل  ومخاوفها،  املحلية  مجتمعاتهّن 

أنه  أثبت  الوطنية  املصالحة  عملية  عن  إقصاءهّن 

خطأ كبري. فالجهود املبذولة إلعادة بناء الثقة يف 

الحكومة وضمن املجتمع تتطّلب االستعانة بكافة 

اآلراء، ال سياّم رأي من يشّكل 5٠ % من السّكان.

جديٌر بالذكر أّن إعادة بناء ثقة األشخاص بآخرين من 

أنها  إال  بطيئة  بوترية  تتّم  املحيل  مجتمعهم  خارج 

تشهد مع ذلك تقّدماً. فتطبُّق منظاّمت املجتمع 

بحملة  املعنيني  كأولئك  وناشطون  املدين، 

جهوداً  الدويل  واملجتمع  )دورها(،   »HerRole#«

توفري  بغية  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  جبّارة 

سبٍل لتجديد الثقة والتعاون بني مختلف املكّونات. 

مع ذلك، ما زالت املخاوف املتجّذرة عميقاً والشكوك 

اندالع  عند  تتجىل  ما  غالباً  وهي  موجودة،  باآلخرين 

أدىن رشارة. وما يتجىل أيضاً املامرسات التمييزية 

مكّونات  بعض  حرمان  إىل  تهدف  التي  صارخ  بشكل 

املجتمع من التطور االقتصادي واملهني والرتبوي، 

أو  الثقافية  الشعائر  بعض  مامرسة  من  ومنعها 

الدينية عىل العلن ومن دون أي عقاب، مع تكريس 

فضالً  املكّونات.  بني  والكراهية  بالعداء  الشعور 

املواطنني  بني  انحرست  الثقة  أن  يبدو  ذلك،  عن 

لتحّل محلّها الرغبة يف االنتقام. فمن املالحظ ارتفاع 

أعامل  خالل  من  إما  االنتقامية  املامرسات  معّدل 

يف  بالقتال  زوراً  اآلخرين  اتّهام  وإما  االنتقامية  القتل 

صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية ملعاقبتهم مبوجب 

قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام ٢٠٠5. يف الواقع، 

بهذه  اليوم  العشائر  بني  الخالفات  من  الكثري  تنشأ 

الطريقة، خاصة وأنها بعضها كان متعاطفاً مع تنظيم 

الدولة اإلسالمية أو مشاركاً معه بشكل مبارش.
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فضالً عن ذلك، شهدت الفرتة املمتّدة منذ هزمية 

مجموعات  انبعاث  إعادة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

اختارت االنطواء عىل نفسها حفظاً لهوياتها ودفاعاً 

هّدد  الذين  واملسيحيون  اليزيديون  خاّصًة  عنها، 

تنظيم الدولة اإلسالمية وجودهم. فأّدى هذا بدوره 

إىل التأّخر يف اعتامد هوية وطنية موّحدة، تساعد 

االنطواء  إىل  التوّجه  ترّسخ  وقد  البالد.  توحيد  يف 

واألصويل  الطائفي  الخطاب  بفعل  الداخل  عىل 

والسياسيني  الدينيني  القادة  بعض  اعتمده  الذي 

النمطية  األفكار  زيادة  إىل  أدى  كونه  والقبليني، 

»اآلخر  خانة  ضمن  األخرى  املكّونات  وتصنيف 

وسائل  أّن  هو  بلًة  الطني  يزيد  وما  املختلف«. 

التواصل االجتامعي تنشط فعالً وتستخدمها بعض 

خانة  ضمن  املكّونات  بعض  تصنيف  يف  الناس 

»اآلخر املختلف« بهدف اتّهامها بالتسبب بالنزاعات 

إىل  األمر  وصل  وقد  الحالية.  املظامل  أو  املاضية 

حّد بروز »ملوك الطوائف«، وفق ما وثّقه ناشطون 

حاول  حيث  )دورها(،   »HerRole#« حملة  يف 

بضعة أفراد االستفادة من الوضع من خالل اإليحاء 

أنّهم،  حني  يف  معيّنة  مكّونات  عن  يدافعون  أنهم 

ملنفعتهم  تحقيقاً  إال  ذلك  يفعلون  ال  الواقع،  يف 

السياسية أو االقتصادية الخاصة.

الرؤية

تزدهر الثقة بني املكّونات يف بيئة يسودها السالم. 

ففي مثل هذه األجواء، يعمل الرجال والنساء جنباً 

وبالتايل  املجتمعية،  العالقات  لتحسني  جنب  إىل 

تعزيز الثقة بني مختلف املكّونات، ومعالجة قضايا 

من  العراقيون  سيتمّكن  كام  واإلقصاء.  التمييز 

الدينية  التوعية  لتعزيز  املشاركة يف حوار مفتوح 

بغية  األخرى،  املحلية  املجتمعات  تجاه  والثقافية 

واملتطرفة.  األصولية  األيديولوجية  عن  االبتعاد 

ومن خالل هذه العملية، سيكّونون فهامً مشرتكاً 

العراق  تنّوع  تجّسد  واحدة  وطنية  لهوية  وقبوالً 

سيصبح  الرؤية،  هذه  تحّققت  فإذا  ومتثّله. 

العراقي أكرث شموليًة وتقبّالً لالختالفات  املجتمع 

سلمي  تعايش  إىل  يؤدي  مام  والطائفية،  اإلثنية 

يجتمع فيه املواطنون كافًة عىل حّب الوطن.

تدابري العمل

١. سّن إجراءات لبناء الثقة من أجل تعزيز 
رّد  بهدف  والدولة.  املواطن  بني  العالقات 

املواطنني،  بنظر  بها  والثقة  الدولة  إىل  الرشعية 

يجدر بالحكومة العراقية أن تتّخذ إجراءات ترشيعية 

واملامرسات  املعايري  مع  متوافقة  تكون  متينة 

السلمي؛  التعايش  تعزيز  أجل:  من  الدولية، 

استخدام  عن  واالمتناع  األقليات؛  حقوق  وحامية 

وتجريم  والتحرييض؛  التمييزي  الكراهية  خطاب 

معيّنة  مكّونات  تحرم  التي  املامرسات  استخدام 

يجب  والرتبوية.  واملهنية  االقتصادية  الفرص  من 

استعراض  إجراء  أيضاً  العملية  هذه  تشمل  أن 

الصادر  اإلرهاب  مكافحة  لقانون  شاملني  وتنقيح 

بهدف  استغالله  عدم  من  للتأكّد   ،٢٠٠5 عام 

استهداف مكّونات معيّنة )وكام هو منصوص عليه 

»األمن  قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً 

متنح  أن  العراق  بحكومة  يجدر  كام  والسالمة«(.  

لجنة متابعة وتنفيذ املصالحة الوطنية، صالحيات 

تعزيز  أجل  من  كبريين  ودعم  ومتويل  واضحة 

مكاتب  افتتاح  ذلك  يف  مبا  السلمي،  التعايش 

أشهر  ستة  خالل  فيها  موظّفني  وتعيني  فرعية 
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افتتاح  وينبغي  الجديدة.  الحكومة  تشكيل  من 

هذه املكاتب يف مختلف املحافظات املحّررة يف 

محاوراً  تصبح  بحيث  والحرضية،  الريفية  املراكز 

فعاالً بني املواطنني والحكومة. كام يجب أن يكون 

الفرعية  املكاتب  يف  األقل  عىل  املوظّفني  نصف 

من النساء والشباب ما دون الخامسة واألربعني.

مراقبة  يف  املدنية  املشاركة  دعم   .٢
التعايش  مبادرات  تطبيق  يف  التقّدم  مدى 

الحكومة  توجد  أن  يجب  الحكومة.  تقودها  التي 

املدين  املجتمع  ملشاركة  حيّزاً  العراقية 

الحكومة.  أعامل  عىل  اإلرشاف  يف  واملواطنني 

املذكور،  القانون  تطبيق  مراقبة  ذلك  ويشمل 

فضالً عن وسائل اإلعالم الرسمية ملعرفة إذا كانت 

تنرش رسائل متييزية أو تحريضية. ليك تكون هذه 

العراقية  الحكومة  متنح  أن  يجب  فعالة،  الخطوة 

عىل  االطالع  حّق  واملواطنني  املدين  املجتمع 

البيانات واإلحصاءات الحكومية )وكام هو منصوص 

قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه 

»الحوكمة وتوزيع املوارد«(. فال يعّزز ذلك مشاركة 

املواطنني فحسب بل ايضا يبّث الثقة فيهم أيضاً، 

فيطمئنون إىل التزام الحكومة بتحسني الشفافية. 

فضالً عن ذلك، يجب عىل حكومة العراق، من خالل 

تجمع  أن  الوطنية،  وتنفيذ املصالحة  متابعة  لجنة 

الدويل  واملجتمع  املحيل  املجتمع  منظاّمت 

املنّفذة،  للجهات  اجتامٍع  ضمن  سنوياً،  مرّتني 

مقرتحة  وتدابري  مرحيل  تقرير  بعرض  تقوم  حيث 

مامثل  نحو  )عىل  التحسينات  من  املزيد  إلجراء 

لعملية تقارير الظل التابعة لألمم املتّحدة(. وعىل 

التقرير خالل مهلة  ترّد عىل  أن  العراقية  الحكومة 

9٠ يوماً. أما املجتمع الدويل، فيجدر به دعم هذه 

وتدريبات  الالزم  التمويل  توفري  خالل  من  العملية 

املحلية  املدين  املجتمع  ملنظاّمت  القدرات  بناء 

السياسية  العملية  أصول  حول  والناشطني 

ومراقبة وسائل اإلعالم، وكذلك للهيئات الحكومية 

التوصيات  بغية تحسني فعالية تطبيق  املستقلة 

الواردة يف التقارير نصف السنوية ومدى االستجابة 

لها. فضالً عن ذلك، قد تشمل مساعدة املجتمع 

من  شبكة  إلنشاء  الدعم  تقديم  أيضاً  الدويل 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والناشطني  املنظاّمت 

من املناطق املحّررة بهدف تنسيق جهود الرقابة 

واإلبالغ بشكٍل أفضل. وميكن أن يشمل ذلك إنشاء 

يف  الحالية  األوضاع  عن  باإلبالغ  تُعنى  مركزية  هيئة 

واألمن  االستقرار  صعيد  عىل  املحّررة  املناطق 

والتامسك االجتامعي، يك تبقى الشبكة عىل اطالع 

عىل بيئة العمل الراهنة يف الوقت املبارش.

سّن إجراءات لبناء الثقة بغية تحسني   .3
ثقة املواطنني يف قوى األمن التابعة للدولة. 

العراقية  والرشطة  العراقي  الجيش  يخضع  بينام 

االحرتافية  لتعزيز  وخدمات  للقدرات  مكثّف  لبناء 

التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص  هو  )وكام 

يجدر  والسالمة«(،  »األمن  قسم  ضمن  املوجزة 

انسحاب  بتنظيم  تبارش  أن  العراقية  بالحكومة 

املناطق  من  تدريجي  بشكٍل  املسلّحة  الجامعات 

حواجزها  تفكيك  تشمل  خطوة  وهي  املحّررة، 

طرد  يجب   ،٢٠٢٠ العام  نهاية  بحلول  األمنية. 

الجيش  ضمن  املندرجة  غري  األمنية  القوى  كافة 

حتى  املحّررة.  املناطق  من  الرشطة  أو  العراقي 

املجتمع  منظاّمت  تؤدي  أن  ميكن  ذلك،  يحني 

مسؤويل  يجمع  الذي  املحاور  دور  املدين 

معاً،  املسلّحة  والجامعات  املحلية  الحكومات 

عمليات  لتوحيد  وتطبيقها  خطة  تصميم  أجل  من 

صنع القرار وتحسني مستوى التنسيق، سعياً إىل 

يف  ريب  وال  لإلدارة.  قابلية  أكرث  أمنية  بيئة  إيجاد 

األمنية  البيئة  الهادفة إىل تحسني  الجهود  أّن بذل 

أجهزة  يف  والناجني  الضحايا  ثقة  سيبّث  اليومية 

إىل  العودة  عىل  النازحني  ويشّجع  الدولة،  أمن 

والنفسية  املادية  املساعدة  يوفر  كام  بيوتهم، 

املجتمعات  عزلت  التي  الحواجز  عىل  للقضاء 

جزٌء  يتضّمن  أن  يجب  لكن  بعضها.  عن  املحلية 

املدين  املجتمع  ينظّمه  تدريباً  العملية  هذه  من 

املنظور  مراعاة  عىل  املسلّحة  الجامعات  لكافة 

عن  فضالً  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  الجنساين 

وضبّاط  املواطنني  بني  محلية  منتديات  تنظيم 

)وكام  والتعاون  التواصل  مستوى  لتعزيز  األمن 

املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص  هو 

إىل  باإلضافة  والسالمة«(.  »األمن  قسم  ضمن 
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ذلك، ال بّد من إيالء اهتامم خاص إلرشاك الشباب 

والتدريبات  املنتديات  هذه  تنظيم  يف  والنساء 

الحكومة  تدعم  أن  يجب  كام  فيها.  واملشاركة 

التي  املراقبة  جهود  الدويل  واملجتمع  العراقية 

انتهاكات  توثيق  أجل  من  املدين  املجتمع  يبذلها 

الجامعات املسلّحة واعتداءاتها.

بني  الحوار  باب  لفتح  برامج  تطبيق   .4
الحكومة  تطبّق  أن  يجب  املحلية.  املجتمعات 

مبادرًة  املدين،  املجتمع  مع  بالرشاكة  العراقية، 

املحلية،  املجتمعات  بني  الحوار  باب  لفتح  قويًة 

عن  املكّونات  تعزل  التي  الحواجز  تفكيك  بغية 

املخاوف  ملواجهة  آمنة  مساحة  وإيجاد  بعدها 

اآلخرين.  تجاه  الثقة  انعدام  ومشاعر  املتجّذرة 

لتنظيم  األساسية  االنطالق  نقاط  إحدى  ولعّل 

العراقية  الحكومة  منح  وتبسيطها،  املبادرات 

لجنة متابعة وتنفيذ املصالحة الوطنية الصالحيات 

الالزمة للتخطيط والتنسيق مع منظاّمت املجتمع 

الربامج  من  سلسلة  لتطبيق  املحلية  املدين 

املناطق  يف  املحلية  املجتمعات  بني  الحوارية 

تنظيم  ينبغي  اإلطار،  هذا  يف  كافة.  املحّررة 

والحرضية،  الريفية  املراكز  يف  حوارية  جلسات 

فتح  مع  شهرياً،  مرّتني  سنتني،  امتداد  عىل 

الجلسات  تكون  وليك  يرغب.  ملن  املشاركة  باب 

كافة  جمع  إىل  تسعى  أن  يجب  فعالة،  الحوارية 

النساء  مشاركة  وضامن  املنطقة  من  املكّونات 

تجمع  خاصة  جلسات  تنظيم  يجب  كام  والشباب. 

من  ومحليني  وقبليني  ودينيني  سياسيني  قادًة 

والفهم  الثقة  تطوير  بهدف  املكّونات،  مختلف 

القادة  هؤالء  وأّن  خاّصًة  البّناءة،  العالقات  ونسج 

قادرون عىل التأثري عىل التعايش السلمي وتعزيز 

تنظيم  يجب  ذلك،  عن  فضالً  له.  الداعية  الرسائل 

سلسلة من الجلسات الحوارية املخّصصة، بإدارة 

الدينيني  والقادة  املدين،  املجتمع  منظاّمت 

أفراد  لجمع  املحيل،  املجتمع  وقادة  والقبليني، 

أرس املقاتلني يف صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية 

بهدف  املحيل  املجتمع  أفراد  من  غريهم  مع 

إعادة  عملية  وإطالق  الثقة  أسس  بناء  إعادة 

الدمج والقبول. كام ينبغي تنظيم جلسات حوارية 

املجتمعات  يف  األقليات  مجموعات  تستهدف 

وكركوك  نينوى  يف  سياّم  ال  املختلطة،  املحلية 

املكّونات.  بقية  مع  الثقة  تكريس  ُسبُل  لتحديد 

ويجدر باملجتمع الدويل أن يدعم هذه الجهود من 

تقني  ودعم  املهارات  لبناء  تدريبات  توفري  خالل 

للجنة متابعة وتنفيذ املصالحة الوطنية واملجتمع 

وتسهيل  فّعال  بشكٍل  االلتئام  كيفية  حول  املدين 

الحوار بني املجتمعات املحلية.

خالل  من  العنيف  التطرّف  مكافحة   .5
التطرّف  ملكافحة  والشباب.  النساء  متكني 

العنيف عىل نحٍو فعال، يجب متكني النساء والشباب 

الخطابات  وتعزيز  املصالحة  جهود  قيادة  من 

يجدر  هنا،  من  والتعايش.  السلم  حول  البديلة 

باملجتمع املدين، بدعٍم من املجتمع الدويل، أن 

يطبّق برامج تُعنى بتطوير مهارات النساء والشباب 

إىل  تؤدي  التي  التهديدات  تحديد  عىل  وقدرتهم 

العنف، ومنحهم األدوات الالزمة ملعالجة التحّديات 

القدرة  ذلك  يشمل  التهديدات.  هذه  عن  الناجمة 

يؤدون  حيث  التوتّر،  حّدة  تصاعد  معالجة  عىل 

املحلية  املجتمعات  بني  واملحاور  الوسيط  دور 

ميكنهم  خالله  ومن  الواحد،  املجتمع  وضمن 

األوسع  املنهجية  االنتهاكات  أو  التحديات  تحديد 

التي تولّد شعوراً باإلحباط والظلم. بناًء عليه، يجب 

روابط  تطوير  العملية عىل  يقوم جزٌء من هذه  أن 

أقوى )رسمية وغري رسمية( بني النساء والشباب 

املستوى  الرفيعة  السياسية  والجهات  ناحية  من 

من جهة أخرى. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يستفيد 

استخدام  يف  الشباب  براعة  من  املدين  املجتمع 

وسائل التواصل االجتامعي لنرش الرسائل املضادة 

للربوباغندا الراديكالية، واالبتعاد عن تصنيف بقية 

ونبذ  املختلف«،  »اآلخر  خانة  ضمن  املكّونات 

املحتملة  السبل  ومن  املتطرّفة.  األيديولوجية 

موضوع  حول  الشبابية  املهرجانات  تنظيم  األخرى 

السلم والتعايش لجمع مختلف املكّونات العراقية 

التوعية  وتعزيز  التجارب  تبادل  عىل  وتشجيعها 

دور  إلبراز  املبذولة  الجهود  عن  ناهيك  الثقافية، 

بني  التواصل  جسور  مّد  يف  ونجاحاتها  املرأة 

املجتمعات املحلية وتعزيز السالم.
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6. إطالق حملة توعية عامة واسعة لتعزيز 
الحكومة  تعتمد  أن  يجب  واملصالحة.  السلم 

املحلية  املدين  املجتمع  ومنظاّمت  العراقية 

عىل  الضوء  لتسليط  الجوانب  متعّددة  مقاربًة 

االجتامعي.  والتامسك  السلمي  التعايش  رسائل 

يوفّر  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي  اإلطار،  هذا  يف 

املجتمع  ملنظاّمت  القدرات  وبناء  الالزم  التمويل 

منظّمة  حمالت  تطوير  بغية  املحلية،  املدين 

املنارصة  مبادرات  تستهدف  أن  ويجب  وقوية. 

وتنفيذ  تطبيق   )١ هي:  مواضيع  أربعة  والتوعية 

القوانني لتعزيز التعايش السلمي، وحامية حقوق 

الكراهية  خطاب  استخدام  عن  واالمتناع  األقليات، 

التي  املامرسات  وتجريم  والتحرييض،  التمييزي 

تكافح  التي  الرسائل  تعزيز   )٢ بالحرمان؛  تتسبّب 

التطرّف العنيف واألصولية؛ 3( تسليط الضوء عىل 

تاريخ العراق الواسع وتعّددية الثقافات التي يتمتّع 

بها لتكريس مفهوم الهوية الوطنية الواحدة؛ 4( دعم 

مشاركة النساء والشباب كوكالء للتغيري االجتامعي 

اإليجايب. باإلضافة إىل ذلك، يجدر باملجتمع املدين 

أن ينسج عالقات مع وسائل اإلعالم ويستفيد منها 

أساسية،  حمالت  رسائل  عىل  الضوء  لتسليط 

وتحديد حلفاء عشائريني ودينيني والتعاون معهم 

عن كثب من أجل صياغة خطابات مضادة للرسائل 

التمييزية أو التحريضية.
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 الضحايا
والناجون

يف  االجتامعي  النسيج  بناء  إعادة  يرتبط 

والناجني  الضحايا  دمج  بإعادة  العراق 

الضحايا  تأهيلهم. وتعترب معاناة  وإعادة 

والناجني شديدًة بشكٍل خاص بني النساء 

واألطفال. فتتعرّض النساء اللوايت نجوَن 

من الزواج الجربي واالغتصاب للنبذ من 

قبل مجتمعاتهّن املحلية وأرسهّن، يف 

حني يرُتك أطفالهّن املولودون من رحم 

بهويتهم  تتعلق  أسئلة  ملواجهة  النزاع 

االستغالل  أدى  وقد  وجنسيتهم. 

االقتصادي،  الدعم  وانعدام  املستمر 

معّدالت  تزايد  إىل  الجنيس  والتحرّش 

بني  الذهنية  الصحة  وترّدي  االنتحار 

الضحيات والناجيات.

الواقع الراهن
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عىل  النرص  إعالن  مع 

جديدًة،  مرًّة  نفسه،  العراق  يجد  والشام،  العراق 

العنف،  مزّقه  الذي  فالبلد  طرق.  مفرتق  عند 

والنزاع الطائفي، واإلرهاب، يجب عليه اآلن أن يتطلّع 

املصالحة  وتحقيق  مواطنيه  تأهيل  إعادة  نحو 

وحشية  ضحية  وقع  الذي  واملواطن  بينهم. 

نحو  اليوم  يتطلّع  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  احتالل 

الدويل  واملجتمع  والحكومة،  املواطنني،  أشقائه 

الستعادة سبل كسب معيشته ومعنى اإلنسانية، 

وتطبيق إجراءات وقائية حرصاً عىل عدم تكرار مثل 

هذه الجرائم الوحشية ثانيًة.

عىل  سيطرته  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بسط  مع 

آالف   ١٠ حواىل  كان   ،٢٠١4 عام  العراقية  األرايض 

إرهابية،  أعامل  جرّاء  حتفهم  لقوا  قد  شخص 

أو  املدنيني  من  اآلالف  مئات  إصابة  إىل  باإلضافة 

الدولة،  تنظيم  أقدم  فقد  خطفهم.٢  أو  نزوحهم 

ضمن إطار حملته الوحشية للسيطرة عىل البالد، 

عىل اعتقال اآلالف من املدنيني األبرياء، مبن فيهم 

التعذيب،  لتحّمل  اضطروا  مّمن  ونساء،  أطفال 

واالغتصاب، والعبودية الجنسية، واإلتجار بالبرش، 

٢ ستاتيستا، عدد الوفيات يف العراق بسبب االرهاب مابني ٢٠٠6 
و ٢٠١6

Statista, Number of deaths in Iraq due to terrorism be�
tween 2006 and 2016. Retrieved at: https://www.statista.
com/statistics/202861/number-of-deaths-in-iraq-due-to-
terrorism/
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واإلكراه عىل تغيري الدين، والزواج القرسي وزواج 

األطفال، والحمل غري املرغوب فيه. لكّن الضحايا 

الذين نجوا من فظائع األرَس يواجهون اليوم وصامً 

وعاطفية،  نفسية  وصدمات  شديداً،  اجتامعياً 

غري  تعرّض  وقد  معّقدة.  قانونية  ومعارك  ونبذاً، 

عن  فضالً  واملسيحيني،  كاليزيديني  املسلمني، 

لالستهداف  خاص  بشكٍل  الشيعة،  املجتمعات 

سبيل  عىل  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  قبل  من 

تنظيم  فيه  استوىل  الذي  الوقت  بحلول  املثال، 

الدولة عىل املوصل يف أغسطس ٢٠١4، كان 63٠٠ 

شخص تقريباً قد اختطفوا، معظمهم من النساء 

 ،٢٠١6 مايو  منتصف  وبحلول  اليزيديات.  والفتيات 

يف  نجحوا  قد  يزيدياً   ٢5٠٠ حواىل  أّن  التقارير  تفيد 

الفرار من قبضة التنظيم )منهم 934 امرأًة، و3٢5 

مجموعات  لكّن  فتى(.3  و67٠  فتاًة،  و65٨  رجالً، 

حقوق اإلنسان تفيد أّن ٢5٠٠ اىل 3٠٠٠ امرأة وفتاة 

وفتى يزيدياً تقريباً ما زالوا أرسى، وتم اإلتجار بهم، 

بحسب التقارير، عرب الحدود مع سوريا.

يف أعقاب النزاع، يعتقد كثريون أّن الحكومة العراقية 

للضحايا  الفورية  االحتياجات  تلبية  يف  فشلت 

طويلة  شاملة  خطة  إعداد  عن  ناهيك  والناجني، 

ومنظاّمت  الدويل،  املجتمع  أّن  صحيٌح  املدى. 

املجتمع املدين املحلية، وناشطني أفراد يبذلون 

الحاجة  لكّن  الثغرات،  هذه  لسّد  حثيثة  محاوالت 

الخدمات  لتوفري  أكرب  جهود  إىل  تدعو  زالت  ما 

بشكٍل مناسب، والرعاية الصحية الشاملة، والدعم 

النفيس واالجتامعي، والحامية وإعادة الدمج. عىل 

سبيل املثال، يف ظّل وجود ١،٨ مليون نازح داخيّل 

تقريباً، منهم كثريون مّمن ما زالوا يف املخيّامت، 

هذه  زالت  ما  سنوات،  األربع  يقارب  ملا  وبعضهم 

ومراكز  مناسبة،  تحتية  بنى  إىل  تفتقر  املخيّامت 

ومتخّصصني،  مدرَّبني  وموظّفني  تأهيل،  إعادة 

بالنسبة  أما  للمعايري.  مستوفية  طبيّة  وخدمات 

إىل من عاد إىل منزله، فقد واجه ظروفاً معيشيًة 

3 بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، نداء للمسائلة والحامية: 
الفظائع التي ارتكبها داعش ضد الناجون اليزيديون.

UNAMI, A Call for Accountability and Protection: Yezi-
di Survivors of Atrocities Committed by ISIL: Retrieved 
at: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UN-
AMIReport12Aug2016_en.pdf

العودة  إىل  بالكثريين  دفعت  املستوى  دون  ما 

ناشطون يف  نحو املخياّمت. وكام الحظ  أدراجهم 

حملة »HerRole« )دورها(، دفعت اآلثار الجسدية 

يزيدها  النزاع،  عن  الناجمة  والنفسية  والعاطفية 

سوءاً ترّدي نوعية املعيشة للنازجحني، بالكثريين 

إىل اللجوء إىل املخّدرات، والتسّول، ال بل االنتحار. 

لدعم  املبذولة  والجهود  االهتامم  انعدام  لعّل 

دمجهم  وإعادة  والناجني  الضحايا  تأهيل  إعادة 

يكرّس الشعور باليأس والخسارة والتهميش. فام 

والناجني  الضحايا  لدعم  محاوالت  من  اليوم  يُطبَّق 

يف  االندماج  إعادة  عىل  ملساعدتهم  ومتكينهم، 

املجتمع، قليٌل جداً. ومع أّن الحكومة بذلت بعض 

عكسية  نتائَج  إىل  لألسف،  أّدت،  أنها  إال  الجهود، 

من  محاولة  يف  املثال،  سبيل  عىل  ضارّة.  وآثاٍر 

والناجني،  الضحايا  عىل  األموال  لتوزيع  الحكومة 

أدرجتهم ضمن إطار برنامجها الخاص بشبكة األمان 

االجتامعي الذي يهدف، بشكٍل أسايس، إىل خدمة 

شعوراً  هذا  فأوجد  الضعفاء.  واألشخاص  الفقراء 

اعتقدوا  الذين  والناجني  الضحايا  لدى  باالمتعاض 

أّن الحكومة ملزمٌة باالعرتاف بالتجربة الرهيبة التي 

عاشوها والتعويض عليهم مبا يتناسب مع ذلك. 

الحكومة  استجابة  يف  »قصوراً«  اعترُب  ما  نتيجة 

يف  هؤالء  بات  والناجني،  الضحايا  احتياجات  لتلبية 

وضعٍ ضعيٍف وهٍش مع بقائهم يف حالة من الضعف 

الضحايا  وتعاين  والقانوين.  واالقتصادي  االجتامعي 

والناجيات النساء بشكل خاص يف ظّل هذه الحالة 

لالغتصاب  تعرّضَن  مّمن  فالعديد  الجمود.  من 

الدولة  تنظيم  مقاتيل  من  الزواج  عىل  وأُجربَن 

مكان  يجهلَن  عازباٌت،  أّمهاٌت  اليوم  هّن  اإلسالمية 

استخدم  ألنه  إما  الحاالت  بعض  يف  أطفالهّن  والد 

أو أرُس يف  قُتل  أو  البالد،  فّر من  أو  مزّوراً،  اسامً 

أّن  إال  ذلك،  ذنب  تحّملهّن  عّدم  ورغم  املعركة. 

الوصم  اليوم  يعاننَي  والفتيات  النساء  من  العديد 

والتهميش يف املجتمع، مع اتّهامهّن بجلب العار 

املؤسفة،  الحاالت  من  الكثري  ويف  أرسهّن.  عىل 

فعالً،  الزوج  و/أو  الوالد  تحديد  باإلمكان  كان  إذا 

يف  مقاتالً  األخري  هذا  كان  إذا  عاّم  النظر  وبغّض 

معه  متعاطفاً  أو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  صفوف 
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أم ال، فإّن املرأة تُجرب عىل الزواج به واإلقامة معه 

حفاظاً عىل رشف األرسة، رغم خطر وقوعها ضحيًة 

وتعرّضها للصدمة مرًّة جديدًة.  

النزاع- ورغم عدم  أما األطفال املولودون من رحم 

فيواجهون  العمر-  من  الخامسة  معظمهم  تجاوز 

عقبات اجتامعية وقانونية جّمة. فلام كانت الحكومة 

ال تعرتف بعقود الزواج وشهادات امليالد الصادرة 

فقد  قانونية،  كوثائق  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عن 

باتت جنسيتهم وأصولهم موضع شّك. يف العديد 

الفعل  ردود  من  الخوف  وبسبب  الحاالت،  من 

العنيفة، امتنعت نساٌء كثرياٌت عن اإلبالغ عن والدة 

أطفالهم من آباء مقاتلني يف صفوف تنظيم الدولة 

دقيقة  غري  بيانات  جمع  إىل  أّدى  مام  اإلسالمية، 

وصّعب تحديد هذه الحاالت وفهرستها. أما األرس 

معامالت  اآلن  فتواجه  الوالدات،  عن  أبلغت  التي 

بريوقراطية غري متناهية وإجراءات قانونية مطّولة 

نظراً إىل عدم دقة البيانات وعدم فعالية العمليات، 

يف حني أّن األمهات اللوايت يعجزن عن تحديد الوالد، 

تعيلهم، ال  لهم وال أرسة  أهل  الذين ال  األطفال  أو 

يجدون أّي سبيل واضح للميّض قدماً. وفقاً للقانون 

لألم  ميكن  ال  اإلسالمية،  الرشيعة  وفقه  العراقي 

إبراز دليل  أوالدها من دون  إىل  تنقل جنسيتها  أن 

عىل زواٍج رشعي، كام ال ميكن ألّي قريب أو ويّص 

لذلك،  نتيجًة  بذلك؛  والقيام  التبني  باجراء  قانوين 

يُعترب هؤالء األطفال عدميي الجنسية، من دون أّي 

حقوق أو سبل حامية قانونية.

الرؤية

يتقبّلهم.  مجتمعاً  والناجون  الضحايا  سيجد 

للحامية  للعنف  املعرّضون  األفراد  وسيتمتّع 

املجتمع  يف  دمجهم  فيُعاد  القانون،  مبوجب 

فاالعرتاف  والتمييز.  الوصم  من  أرسهم  وتتحّرر 

التسامح،  من  بيئة  نشوء  إىل  سيؤدي  مبعاناتهم 

أعامل  من  له  تعرّضوا  ما  مواجهة  من  وميّكنهم 

االنتقام.  أو  العار  من  خوٍف  دومنا  علناً  وحشية 

متكني  بهدف  األساسية  االحتياجات  تلبية  وستتّم 

النساء  سياّم  ال  اقتصادياً،  والناجني  الضحايا 

يف  مبا  املجتمع،  يف  مكانتهم  وتعزيز  والفتيات، 

ذلك توفري فرص العمل وخدمات التعليم والرعاية 

الصحية املفّصلة بحسب الحالة. فإذا تحّققت هذه 

الرؤية، سيشعر الضحايا والناجون باألمان والقبول 

وبالدهم،  املحيل  ومجتمعهم  أرسهم  أوساط  يف 

تطوير  يف  بتصميم  املساهمة  من  ميّكنهم  مام 

عراٍق دميقراطي، ومزدهر اقتصادياً، وسلمّي.

تدابري العمل

الضحايا  تأهيل  إلعادة  مراكز  إنشاء   .١
والناجني وإعادة دمجهم. يجب أن تقود الحكومة 

العراقية آلية استجابة شاملة ومنّسقة مع املجتمع 

للمساعدة  املدين  املجتمع  ومنظاّمت  الدويل 

إعادة  وضامن  والناجني  الضحايا  تأهيل  إعادة  يف 

أن  ويبنغي  كامل.  بشكٍل  املجتمع  يف  اندماجهم 

أساسيني،  مجالني  عىل  هذه  االستجابة  آلية  تركّز 

توفّر  التي  التأهيل  إعادة  مراكز  تطوير   )١ هام: 

الصحية،  والرعاية  واالجتامعي،  النفيس  الدعم 

توفّر  التي  التوظيف  ٢( ومراكز  والتدريب املهني؛ 

إمكانية التطّور املهني وتطوير املهارات، وتساعد 

العام  القطاعني  عىل توظيف أصحاب املهارات يف 
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الخدمات  هذه  توفري  إىل  وباإلضافة  والخاص. 

هذه  تشّكل  أن  ينبغي  إليها،  الحاجة  تتزايد  التي 

املراكز أيضاً مكاناً آمناً يف املجتمع املحيل، حيث 

مجموعات  يف  املشاركة  والناجني  للضحايا  ميكن 

آخرين  أشخاص  مع  والتفاعل  الدعم،  ومنتديات 

التعريف  وإعادة  التجارب  لتبادل  مجتمعهم  ضمن 

كّل  يف  املراكز  هذه  تحديد  يتّم  بأنفسهم. 

محافظة، ومواقعها، بناًء عىل تقييامت لالحتياجات 

تجريها منظاّمت مجتمع مدين بغية تحديد األماكن 

قادة  إرشاك  وينبغي  محافظة.  كّل  يف  األنسب 

من  عامة  شخصيات  عن  فضالً  ودينيني،  قبليني 

كمنارصين  املراكز  هذه  يف  متنّوعة،  خلفيات 

املجتمع  مع  جنب  إىل  جنباً  والعمل  ومتطّوعني، 

بناء  إعادة  بهدف  والناجني،  الضحايا  لدعم  املدين 

ذلك،  إىل  باإلضافة  املحلية.  مبجتمعاتهم  ثقتهم 

الجهود من  يدعم هذه  أن  الدويل  للمجتمع  ميكن 

املجتمع  ملنظامت  هادفة  تدريبات  تنظيم  خالل 

املدين من أجل بناء قدراتها، وتوفري التمويل الالزم 

لبناء املراكز وإعادة تزويدها باملوارد املطلوبة.

واألطفال  األمهات  حقوق  صون   .٢
القوانني  عرب  النزاع  رحم  من  املولودين 

النّواب،  مبجلس  يجدر  العامة.  والتوعية 

والسلطات  دوليني  قانونيني  خرباء  مع  بالتشاور 

أشهر  ثالثة  خالل  شاملة  ترشيعات  إقرار  الدينية، 

من توليه مهامه للنظر يف الوضع القانوين لألطفال 

هذا  مينح  أن  ويجب  النزاع.  رحم  من  املولودين 

لجميع  كاملًة  العراقية  املواطنة  حقوق  الترشيع 

األطفال بهدف ضامن هوياتهم وحقوقهم األساسية 

وحاميتها، كالوصول إىل التعليم، والرعاية الصحية، 

الوضع  فتأمني  واإلرث.  األساسية،  والخدمات 

الكامل لهؤالء األطفال يعني متكينهم من  القانوين 

املواطنني  بقية  شأن  شأنهم  مستقبلهم  عيش 

وتكريس  معهم،  املساواة  قدم  وعىل  العراقيني 

خوف  دومنا  العيش  من  لتمكينهم  باالنتامء  حّس 

هذا  يسعى  أن  ويجب  والنبذ.  التهميش  من 

الترشيع أيضاً إىل تعديل األحكام القانونية الحالية، 

نقل  القانونيني  واألوصياء  لألّمهات  يتيح  بحيث 

جنسيتهم إىل أطفالهم، وبالتايل حقوق املواطنة، 

بغّض النظر عن وضعهم االجتامعي، ومنحهم كافة 

يف  عليها  املنصوص  الحامية  وإجراءات  الحقوق 

القانون. ويف ما خال وسائل الحامية القانونية، يجب 

النظرة  وتغيري  الوعي  لنرش  الالزمة  الجهود  بذل 

للمساعدة  واألّمهات،  األطفال  هؤالء  تجاه  العامة 

كامل.  بشكٍل  املجتمع  يف  ودمجهم  تقبّلهم  يف 

املدين،  واملجتمع  العراقية  بالحكومة  يجدر  كام 

ضمن إطار هذا الترشيع، إجراء حملة توعية عامة 

عىل صعيد الوطن بأكمله لتوعية املواطنني بشأن 

أحكام القانون ومنافعه.

3. سّن إجراءات لبناء الثقة بهدف استعادة 
ثقة الضحايا والناجني باملجتمع. ال ريب يف أّن 

تزويد الضحايا والناجني بفرصة للتحّدث عن األعامل 

الوحشية التي واجهوها والبدء مبعالجة صدماتهم 

نحو  أولية  أساسيٌة  لخطوٌة  والنفسية  العاطفية 

تحقيق املصالحة. بهدف دعم هذه العملية، يجب 

أن تعمل الحكومة العراقية، من خالل لجنة متابعة 

وتنفيذ املصالحة الوطنية، بالرشاكة مع املجتمع 

عدالة  مبادرة  لتطبيق  املدين،  واملجتمع  الدويل 

ثقة  الستعادة  املحّررة،  املناطق  يف  انتقالية 

الضحايا والناجني باملجتمع. فعىل امتداد سنتني، 

بة،  املدرَّ املدين  املجتمع  منظاّمت  أمام  سيكون 

فضالً عن القادة الدينيني والقبليني، واملحرتفني 

العدالة  محاكم  إقامة  تسهيل  خيار  القانونيني، 

ومنتديات  املجتمعية،  والحوارات  االنتقالية، 

تّم  التي  واألولويات  لالحتياجات  وفقاً  التوعية،  نرش 

تحديدها يف مجتمعاتهم املحلية. يف هذا اإلطار، 

فيها  ميكن  التي  للحاالت  خاص  اهتامم  منح  ينبغي 

تنظيم  مقاتيل  أرُس  مواجهة  والناجني  للضحايا 

)التعويض  للعدالة  التامساً  اإلسالمية  الدولة 

التسوية  عمليات  خالل  من  املايل(  و/أو  العاطفي 

أرُس  كانت  وملا  العشائر.  مستوى  عىل  السلمية 

غالباً  فهي  تهديد،  مصدر  تُعترب  التنظيم  مقاتيل 

ما تكون منعزلًة عن املجتمع املحيل، مام يعيق 

عن  العدالة  التامس  من  األطراف  جميع  بدوره 

أحد  عىل  يخفى  ال  الرسمية.  الدولة  قنوات  طريق 

أّن عمليات التسوية العشائرية هذه ستوجد مزيداً 

من الفرص للضحايا والناجني ملواجهة أرُس مقاتيل 
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مبعاناتهم  لالعرتاف  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم 

بهدف  اإلطار،  هذا  يف  املصالحة.  بعملية  والبدء 

مبجلس  يجدر  الثقة،  من  أجواء  من  املزيد  بّث 

ترشيعية  خطة  وتنفيذ  بصياغة  يقوم  أن  النواب 

عىل  والناجني،  للضحايا  األساسية  الحقوق  تصون 

واملنصوص  املقرتحة  القوانني  جميع  تشمل  أن 

عليها يف التوصيات، عىل غرار: إنشاء سبل حامية 

واألطفال؛  والنساء  األقليات  ملجموعات  قانونية 

األحوال  قانون  تعديل  املرأة؛  ضّد  العنف  مكافحة 

ميكن  التي  القوانني  وتنقيح  مراجعة  الشخصية؛ 

من  معيّنة  مكّونات  استهداف  بهدف  استغاللها 

املجتمع العراقي؛ وإقرار ترشيعات تعّزز التعايش 

الكراهية  خطاب  استخدام  عن  وتثني  السلمي 

التمييزي والتحرييض.

للضحايا  املايل  التعويض  تأمني   .4
الفريد  بالوضع  االعرتاف  جانب  إىل  والناجني. 

تعويضاً معنوياً،  لهم  يوفّر  والناجني، مام  للضحايا 

يجدر بالحكومة العراقية أن تؤّمن لهم أيضاً تعويضاً 

ماّدية  خسارة  من  له  تعرّضوا  ما  ملعالجة  مالياً 

يجدر  لذا،  مخّصص.  صندوق  خالل  من  وعاطفية 

االجتامعية  والشؤون  العمل  ووزارة  املالية  بوزارة 

لتوزيع األموال عىل  إنشاء صندوق تقديري موّحد 

شهري.  راتب  أو  واحدة  دفعة  عرب  إما  املعنيني 

ويتّم تحديد املبلغ املرصود لكّل شخص أو أرسة 

بناًء عىل مقياس يستند إىل مجموعة من املعايري، 

املادية املقّدرة، وحجم األرس، وحاالت  كالخسائر 

الوزارتان  تنشئ  ذلك،  عن  فضالً  اإلعاقة.  أو  الوفاة 

قاعدة بيانات موّحدة لتتبّع ورصد الدفعات املقّدمة 

بيانات  إىل  استناداً  املؤهلني،  األفراد/األرس  إىل 

التحقق منها جمعتها هيئات دولية، كاألمم  ميكن 

وبالتزامن  للهجرة.  الدولية  واملنظمة  املتحدة 

والشؤون  العمل  بوزارة  يجدر  التعويض،  هذا  مع 

بالرشاكة مع منظامت مجتمع مدين  االجتامعية، 

للتدريب  برامج  تعّد  أن  الدويل،  واملجتمع  محلية 

االقتصادي  التمكني  عملية  دعم  أجل  من  املهني 

يف  أيضاً  عليه  منصوص  هو  )وكام  واالستقاللية 

التوصيات املوجزة ضمن قسَمي »متكني املرأة« 

و«التعليم والشباب«(.

إلعادة  الشباب  والناجني  الضحايا  دعم   .5
بالحكومة  يجدر  األكادميية.  الحياة  يف  دمجهم 

وبالتنسيق  الرتبية،  وزارة  خالل  من  العراقية، 

بحسب  مفّصل  دعٍم  توفري  الدويل،  املجتمع  مع 

االنخراط  إعادة  أجل  من  والشابات  للشبّان  الحاجة 

فرض  رضورة  إىل  باإلضافة  التعليمي.  النظام  يف 

االلتحاق بالتعليم ضمن القانون )وكام هو منصوص 

قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه 

»التعليم والشباب«(، يجب تزويد الشبّان والشابات 

أساسية  اجتامعية  ونفسية  صحية  رعاية  بخدمات 

قبل االلتحاق بالسنة األكادميية وخاللها. وملا كان 

الكثري من الشباب قد فقدوا سنوات من الدراسة 

خالل النزاع، يجب أن تعّد وزارة الرتبية أيضاً برامج 

يتمّكنوا  يك  املدريس،  الدوام  بعد  معّجل  تعلّم 

املدرّسني  تدريب  يجب  كام  أقرانهم.  مواكبة  من 

عىل  املدرسة  وإدارة  االجتامعيني  والعاملني 

كحدٍّ  أساسية،  اجتامعية  نفسية  مساعدة  توفري 

الوطني  املنهاج  عىل  تدريبهم  عن  فضالً  أدىن، 

منصوص  هو  )كام  التعليم  وطريقة  الجديد 

قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه 

»التعليم والشباب«( عىل نحٍو يلّقن القيم الدامجة 

الضحايا  دمج  إعادة  تسهيل  أجل  من  واملتسامحة 

والناجني الشباب يف املجتمع.

واسعة  عامة  توعية  حمالت  إطالق   .6
االجتامعي.  الدمج  إعادة  عىل  للمساعدة 

ومنظاّمت  العراقية  الحكومة  تعتمد  أن  يجب 

املجتمع املدين املحلية مقاربًة متعّددة الجوانب 

حقوق  بشأن  التوعية  نرش  أجل  من  للمدافعة 

اندماجهم  إعادة  عملية  وتعزيز  والناجني  الضحايا 

يف املجتمع بطريقة سلمية. ويجب أن تستهدف 

هي:  مواضيع  ثالثة  والتوعية  املنارصة  مبادرات 

والناجني  الضحايا  احتياجات  بشأن  التوعية   )١

إعادة  تدعم  التي  املبادرات  تعزيز   )٢ وأولوياتهم؛ 

والناجني؛  الضحايا  دمج  وإعادة  السلمي  التأهيل 

الحقوق  التي تدعم  الترشيعات  3( املصادقة عىل 

رحم  من  املولودين  واألطفال  للنساء  القانونية 

املدين  باملجتمع  يجدر  اإلطار،  هذا  يف  النزاع. 

من  بدعٍم  العملية  هذه  يف  ريادياً  دوراً  يتّخذ  أن 
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املجتمع الدويل، بهدف توفري التمويل الالزم وبناء 

وقوية.  منظّمة  حمالت  تطوير  أجل  من  القدرات 

املجتمع  منظاّمت  عىل  ينبغي  ذلك،  عن  فضالً 

عامة  شخصيات  تدريب  الدويل  واملجتمع  املدين 

إعادة  عملية  ينارصوا  ليك  وقبليني  دينيني  وقادة 

الدمج السلمية ويكونوا ناطقني باسمها. باإلضافة 

إىل ذلك، عىل املجتمع الدويل أن يساعد بدوره يف 

إنشاء منظاّمت وائتالفات بقيادة نساء أو مجموعات 

من األقليات للعمل عىل إعداد برامج مشرتكة بني 

االنتقالية  العدالة  عىل  تركّز  املحلية،  املجتمعات 

جهود  إطار  وضمن  واإلدماج.  التأهيل  وإعادة 

تضمن  أن  العراقية  الحكومة  عىل  هذه،  التوعية 

بالضحايا  املتعلقة  للقضايا  اإلعالم  وسائل  تغطية 

تجّنب  بهدف  ومهنية  حّساسة  بطريقة  والناجني 

إحداث املزيد من الرضر والصدمات النفسية.

وإرساء  اإلعامر  إلعادة  األولوية  إعطاء   .7
تعطي  أن  يجب  املحّررة.  املناطق  يف  األمن 

وتثبيت  اإلعامر  إلعادة  األولوية  العراقية  الحكومة 

االستقرار يف املناطق املحّررة يك تثبت التزامها 

اإلنسانية  ومعنى  الرزق  كسب  سبل  باستعادة 

هذا  يفرتض  والناجني.  الضحايا  من  للمترّضرين 

املناطق  لكافة  الالزم  التمويل  تخصيص  األمر 

يحّدد  لالحتياجات  شامل  تقييم  عىل  بناًء  املحّررة 

الدويل  املجتمع  ويجريه  والتوقعات  األولويات 

بالرشاكة مع الحكومة العراقية )وكام هو منصوص 

قسم  ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه 

ذلك،  إىل  باإلضافة  املوارد«(.  وتوزيع  »الحوكمة 

واستمرارية  عميقاً،  املتجّذرة  املخاوف  إىل  نظراً 

تشّكله  الذي  والخطر  باآلخرين،  الثقة  انعدام 

الخاليات النامئة لتنظيم الدولة اإلسالمية ال سيّام 

املجتمعات  وضمن  عليها  املتنازع  املناطق  يف 

العراقي  الجيش  يشّكل  أن  يجب  املختلطة، 

املرشفة  األساسية  الجهة  العراقية  والرشطة 

تبدأ  أن  يجب  كام  األماكن.  تلك  يف  األمن  عىل 

والتخيل  باالنسحاب  األخرى  املسلّحة  الجامعات 

هو  )كام  املذكورة  األجهزة  لصالح  السيطرة  عن 

التوصيات املوجزة ضمن  أيضاً يف  منصوص عليه 

قسم »األمن والسالمة«(.
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 التعليم
والشباب

الجيل  بنجاح  رهٌن  العراق  مستقبل 

يعانون  الشباب  لكّن  وازدهاره.  القادم 

ضعيفة  تربوية  خدمات  ظّل  يف  اليوم 

إىل  بهم  تؤدي  املوارد وغامضة املعامل 

لعاملة  والتعرض  والهجرة،  البطالة، 

االستغالل،  من  اخرى  واشكال  االطفال 

وارتفاع نسبة الترّسب املدريس، وإدمان 

املخّدرات. واألسوأ من ذلك كله الشباب 

واألصولية  لأليديولوجيات  هدفاً  ميسون 

باإلحباط  شعورهم  خضّم  يف  املتطرّفة 

والخيبة وبحثهم عن دور وهوية خاصة.

الواقع الراهن
كان يوما قطاع التعليم أحد القطاعات األكرث ازدهاراً 

يف العراق، إال أنه يعاين اليوم من مشاكل هيكلية 

شاملة وأساسية مزمنة. فقد ساهمت عقوٌد من 

النزاعات، مبا فيها آخر املعارك ضّد تنظيم الدولة 

هذه  ترسيخ  يف  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية 

طويلة  تبعاٍت  سيخلّف  مام  وتثبيتها،  التحّديات 

املدى عىل مستقبل الشباب العراقي.

نشأ »جيٌل ضائٌع« من الشباب الذي مل يتمّكن من 

الدولة  تنظيم  احتالل  عهد  يف  املدارس  ارتياد 

من  متدنياً  مستوًى  تابع  الذي  أو  اإلسالمية، 

الشباب  معاناة  عن  فضالً  النزوح،  بسبب  التعليم 

لعقوٍد طويلة مع نظام مدريّس ضعيف، مام أدى 

إىل عدم قدرة السكان وعدم جهوزيتهم للمساهمة 

والفتيات  الشابات  واجهت  وقد  العراق.  تطّور  يف 

تنظيم  حكم  ظّل  يف  هائلة  عراقيل  خاص  بشكٍل 

الدولة اإلسالمية، حيث عجزت العديد منهّن حتى 

املدرسية  الصفوف  لحضور  منازلهّن  مغادرة  عن 

إلعالة  الالزمة  االقتصادية  الفرص  استغنام  أو 

راية  تحت  والفتيات  الفتيان  ُمنع  بالفعل،  أرسهّن. 

تنظيم الدولة من ارتياد املدارس، أو أُرغموا عىل 

متابعة الدراسة وفقاً لنظاٍم تربوّي متييزي وعنيف 

يف جوهره. فاستناداً إىل تقرير صادر عن منظّمة 

طفل  مليون  حواىل  ترك   ،٢٠١6 عام  األطفال  إنقاذ 

تعليمهم  متابعة  عىل  أُجربوا  أو  الدراسة  مقاعد 

تنظيم  قبل  من  املعتمد  الدرايس  للمنهاج  وفقاً 
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العديد من األرس فّضلت تعليق  أّن  الدولة.4 ومع 

بقيت  أيضاً  منها  البعض  أّن  إال  أطفالها،  تعليم 

تواجه  اليوم  وهي  املدرسة،  إىل  أطفالها  ترسل 

التي  مشكلًة ملعرفة كيفية محو النظرة األصولية 

كرّسها تنظيم الدولة يف األطفال. فضالً عن ذلك، 

بدءاً من فرباير ٢٠٢٠، ما زال من املنتظر أن يعود  

١،٨ مليون نازٍح داخيّل إىل بيوتهم. يف هذه األجواء، 

وأّن  كاٍف،  غري  العام  التمويل  أّن  التقارير   تفيد 

للمدارس  املخصصة  ميزانيتها  تخّفض  الحكومة 

النازحة  األرس  لتشجيع  النازحني  مخياّمت  داخل 

ملالحظات  وفقاً  وذلك  بيوتها،  إىل  العودة  عىل 

)دورها(.   »HerRole#« حملة  يف  الناشطني 

فكانت النتيجة عدم استفادة عدد كبري من الطالب 

مغادرتهم  أو  مناسب  تعليمي  نظام  من  النازحني 

ملقاعد الدراسة بسبب عدم جدواها. 

مع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أّن النظام الرتبوي والفرص 

التعليمية املتوفّرة لتطوير الشباب يف العراق كانت 

عهد  قبل  ما  منذ  حتى  متأّصلة  مشاكل  من  تعاين 

التشعبات  خلّفت  وقد  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم 

اقتصادية  تبعاٍت  املشاكل  لهذه  املدى  الطويلة 

واجتامعية كارثية، كهجرة الشباب، والبطالة والعاملة 

الناقصة ، وعاملة األطفال، وهي كلّها عوامل تساهم 

يف استدامة حلقة الفقر. أما عىل املستوى البنيوي، 

ووفقاً للناشطني يف حملة »#HerRole« )دورها(، 

املناسبة،  واملوارد  املرافق  غياب  صّعب  فقد 

كاملناهج  أخرى،  عامة  مشاكل  عّدة  مع  بالتزامن 

الدراسية القدمية وقلة املدرّسني واملدراء الخرباء، 

الحفاَظ عىل املعايري الدنيا من التعليم. زد عىل أّن 

املناسب  املهني  التدريب  فرص  أو  برامج  انعدام 

للشباب لتشجيعهم عىل العودة إىل املدارس يعيق 

وفقاً  املثال،  سبيل  عىل  التقّدم.  عن  بأكمله  جيالً 

ملنظّمة الالمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، عام 

٢٠١3 وقبل نهضة تنظيم الدولة اإلسالمية، كان ١3،5% 

طفل  مليون  من  أكرث   ،  )6١٠٢ )يونيو  الطفولة  إنقاذ  منظمة   4
يعيشون تحت داعش يف العراق فقدوا التعليم: انقذوا األطفال. 

Save the Children (June 2016), Over A Million Children 
Living Under ISIS In Iraq Have Missed Out On Education: 
Save The Children. Retrieved at: https://www.savethechil-
dren.ca/article/over-a-million-children-living-under-isis-
in-iraq-have-missed-out-on-education-save-the-children/

من األطفال العراقيني الذين كانوا يف سّن الدراسة 

)أي ١،٢ مليون طفل( غري قادرين عىل الوصول إىل 

التعليم األسايس. فضالً عن ذلك، كان معّدل األمية 

بني الشباب والراشدين يف العراق مرتفعاً يف تلك 

اآلونة أيضاً، حيث بلغ ١6% للذكور و١9% لإلناث عام ٢٠١4. 

كذلك، باالضافة اىل ترّدي مستوى التعليم وتشكيل 

ذلك رادعاً بحّد ذاته، فقد أجربت األزمة االقتصادية 

الحالية األهل عىل إخراج أوالدهم من املدارس إما 

يف  إضايف.  مدخول  إىل  حاجًة  وإما  التكلفة  بسبب 

بشكٍل  والفتيات  الشابات  تأثّرت  األجواء،  هذه  ظّل 

يفّضلون  وأّن األهل  االقتصادي، خاّصًة  بالوضع  بالغ 

غالباً إرسال أوالدهم الذكور إىل املدرسة عىل حساب 

الثقافية واملخاوف  التقاليد  أيضاً  ننىس  بناتهم. وال 

استكامل  لعدم  رئيسية  أسباباً  تشّكل  التي  األمنية 

الشابات والفتيات لدراستهّن يف أغلب الحاالت. من 

هنا، إّن الحّد من قدرة الشابات والفتيات عىل الوصول 

إىل التعليم يعرقل من قدراتهّن واإلمكانيات املتوفّرة 

واالجتامعية،  االقتصادية  بالحريات  للتمتّع  لديهّن 

من خالل إرغامهّن عىل البقاء متّكالت عىل أرسهّن 

والرجال يف تلك األرس.

ال يخفى عىل أحٍد أّن النظام التعليمي الذي يعاين من 

يداً  أوجد  قد  والِقَدم  التمويل  يف  والنقص  التخلّف 

عاملة تفتقر إىل املهارة والكفاءة، وغري قادرة عىل 

التنافس يف السوق العاملية، مام أّدى إىل تضّخم 

مشكلة البطالة. جديٌر بالذكر أّن الشباب يشّكلون 

حواىل 6٢% من السّكان، منهم حواىل املليون شاب 

عاطل عن العمل مبن فيهم نسبة كبرية من الشباب 

اليونيسكو  عن  صدر  لتقرير  وفقاً  وذلك  املتعلّم، 

الشباب  بني  البطالة  تقديرات  وكانت   5.٢٠١7 عام 

الدولة  تنظيم  ٢٠١4 قبل نهضة  بلغت ١6،٢% عام  قد 

يف   6.٢٠١7 عام   %١7،9 إىل  ترتفع  أن  قبل  اإلسالمية، 

5 اليونسكو ، محاربة بطالة الشباب من خالل التعليم.

UNESCO, Fighting Youth Unemployment through Ed-
ucation. Retrieved at: http://www.unesco.org/new/en/
iraq-office/education/technical-vocational-education/
fighting-youth-unemployment-through-education/

6 بنك االحتياطي الفيدرايل يف سانت لويس. معدل بطالة الشباب 
يف العراق

Federal Reserve Bank of St. Louis. Youth Unemployment 
Rate for Iraq. Retrieved at https://fred.stlouisfed.org/se-
ries/SLUEM1524ZSIRQ
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للشباب  املتوفّرة  االقتصادية  الفرص  غياب  ظّل 

وعدم قدرتهم عىل تبرّص مستقبل إيجايب لهم، باتوا 

السياسية.  العملية  من  والنفور  بالخيبة  مصابني 

يف  الوظائف  عىل  تنافسهم  مع  ذلك،  عن  فضالً 

سوق محدودة، من املالَحظ أنهم يصبّون إحباطهم 

تحظى  أنها  العتبارهم  أخرى  فئات  عىل  وتذّمرهم 

من  أكرث  يضعف  مام  إثنية،  أو  طائفية  بامتيازات 

هنا،  من  واملصالحة.  االجتامعي  التامسك  نسيج 

ميكن لهذه العوامل مجتمعًة أن تشّكل -وقد شكلت 

يد  عىل  الشباب  الستقطاب  خصبة  أرضاً  بالفعل- 

املجموعات املتطرفة واألصولية، خاّصة وأنّهم، ال 

سياّم الذكور منهم، يؤمنون بأّن النظام بات يخذلهم.

الرؤية

الجودة  عايل  تربوي  نظام  إعداد  عىل  الرؤية  تنّص 

لجميع العراقيني يك يساهم يف بناء مجتمع أكرث 

متانًة وقّوًة وعلامً. فيكون الجيل املقبل أعىل كفاءًة 

الداخل،  يف  العراق  مكانة  تطوير  من  ويتمّكن 

وبالتايل ميّكن بالده من التنافس عاملياً. فضالً عن 

والنساء  للفتيات  الفرص  من  مزيٌد  ستتوفّر  ذلك، 

عليا،  شهادات  ونيل  العلمي  تحصيلهّن  ملتابعة 

واجتامعياً. إىل  اقتصادياً  ليصبحَن أكرث استقاللية 

املدراس،  ظروف  تحسني  سيؤدي  ذلك،  جانب 

جيّداً،  مدّربني  ومدراء  مبدرّسني  واالستعانة 

وخدمات تربوية قامئة عىل توفّر املوارد، إىل تدين 

وتعاطي املخّدرات،  الترّسب املدريس  مستويات 

االستغالل  عىل  والقضاء  العمل،  فرص  وازدياد 

سيساهم  الرؤية،  هذه  تحّققت  فإذا  االجتامعي. 

إصالح النظام الرتبوي وتحديثه، عىل نحٍو يعلّم عىل 

القيم الدامجة والوطنية، يف دعم عملية املصالحة 

األكرث  العراقيني  من  جديد  جيل  نشوء  خالل  من 

تسامحاً وتقبّالً لآلخر.

تدابري العمل

١. تحسني البنى التحتية واملرافق الخاصة 
أجرته  الذي  االحتياجات  لتقييم  وفقاً  باملدارس. 

أن  العراقية  بالحكومة  يجدر  التخطيط،  وزارة 

 ٨١47 لتجديد  التمويل  من  كبرياً  قدراً  تخّصص 

أنحاء  مختلف  يف  وبنائها  وثانويًة  ابتدائيًة  مدرسًة 

صفوف  بعض  تضّم  الحايل،  الوقت  يف  العراق. 

قدرة  يعرقل  مام  طفالً،   9٠ حواىل  املدارس 

التالميذ عىل التعلّم. أّن املدارس مل يعد لها وجود 

ضّد  الحرب  جرّاء  ُدّمرت  التي  املناطق  يف  رسمّي 

املدارس  توفري  يجب  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم 

مدرَّبني،  مربنّي  مبساعدة  املتنّقلة،  واملكتبات 

يف املناطق الريفية النائية، لدعم التالميذ من قرى 

متعّددة. من خالل تعزيز البنى التحتية للمدارس 

من  العراقيون  األطفال  سيستفيد  وتحسينها، 

حّد  عىل  الحصول  من  متّكنهم  أساسية  احتياجات 

دعامً  اإلطار،  هذا  يف  التعليم.  معايري  من  أدىن 

لهذا الجهد الواسع، يجدر بالحكومة العراقية، من 

وتفعيل  تفعيل  واملالية،  البلديات  وزاريت  خالل 

قانون حيازة وتخصيص األرايض لتسهيل تخصيص 

أراٍض من أجل تشييد مباين جديدة للمدارس. كام 

لتلبّي  واملرّممة  الجديدة  املدارس  تجهيز  ينبغي 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، فتحّسن قدرتهم 

املجتمع  أما  تهميشهم.  ومتنع  الوصول  عىل 

من  التنموية  العملية  هذه  دعم  فيمكنه  الدويل، 

ميكن  حني  يف  البناء،  تكاليف  عن  التعويض  خالل 

القطاع  إىل  حوافز  تقّدم  أن  العراقية  للحكومة 
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دعم  عىل  لتشجيعها  الخريية  واملنظاّمت  الخاص 

لإلعفاءات/الحوافز  مشابه  نحٍو  )عىل  الجهود  هذه 

املمنوحة إىل الجهات التي تبني املساجد(.

ودامج  حديث  تعليمي  منهاج  إعداد   .٢
بالحكومة  يجدر  الجنساين.  للمنظور  ومراعٍ 

مع  وبالتنسيق  الرتبية،  وزارة  خالل  من  العراقية، 

تجري  أن  املدين،  واملجتمع  الدويل  املجتمع 

مضمونه.  لتحديث  الوطني  للمنهاج  كامالً  تقييامً 

فيمكن لوزارة الرتبية أن تدير التقييم بالتعاون مع 

محافظة،  كّل  يف  محلية  مدين  مجتمع  منظاّمت 

من  أشهر  ستّة  بعد  التقييم  يُستكمل  أن  عىل 

تشكيل الحكومة الجديدة. بعد إجراء التقييم، تبدأ 

وزارة الرتبية ومنظاّمت املجتمع املدين الرشيكة 

بصياغة منهاج وطنّي جديد، بتوجيه ومساهمة من 

املجتمع الدويل. يف هذا اإلطار، يجب إيالء اهتامم 

تحسني   )١ التالية:  األساسية  باملجاالت  خاّص 

املنهاج املخّصص للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، خصوصا من خالل مختربات للمهارات 

يعكس  بحيث  التاريخ  منهاج  توحيد  العملية؛٢( 

تجارب جميع املكّونات العراقية وروايتها لألحداث؛ 

وفرص  املهنية  الربامج  من  املزيد  توفري   )3

التفاعل مع الفنون الجميلة واملوسيقى والرياضة؛ 

تصاميم  إعداد  خالل  من  واملواقف  القيم  زرع   )4

الدروس التي تعّزز حقوق اإلنسان والقيم الدامجة 

ميكن  الجنساين.  للمنظور  واملراعية  والالطائفية 

خالل  من  األخرية  الخطوة  تحقيق  يف  املساعدة 

التي تعمل يف  إرشاك منظاّمت املجتمع املدين 

عملية  ضمن  ناقصاً  متثيالً  املمثّلة  املجتمعات 

آراءها  أّن  من  للتأكّد  التعليمي،  املنهاج  صياغة 

وتجاربها ستنشئ جيالً جديداً يحرتم ويصون حقوق 

جميع العراقيني. أما السبيل إىل ذلك، فقد يكون 

حقوق  حول  مخّصصة  دروس  تنظيم  خالل  من 

واألقليات،  النساء،  دمج  عىل  تشّجع  اإلنسان، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، وغريهم من املجتمعات 

املهّمشة. ويجب تطبيق املنهاج الجديد يف مهلٍة 

التقييم.  إجراء  تاريخ  من  بدءاً  السنتني  تتعّدى  ال 

كام ميكن اختبار بعض جوانب املنهاج، قبل انتهاء 

مّدة السنتني، يف مدارس منوذجية معيّنة )مثالً 

املجال  إلفساح  محافظة(  كّل  يف  مدارس  خمس 

يجدر  اإلطار،  هذا  يف  وتعديله.  مراجعته  أمام 

إقرار  الجهود،  لهذه  منه  دعامً  النواب،  مبجلس 

النظام  يف  والديني  السيايس  التدخل  يجرّم  قانون 

التعليمي الرسمي، ويعّزز العملية التي تفيض إىل 

نشوء مجتمع أكرث تسامحاً وتوحيداً.

والعاملني  املعلّمني  مهارات  تطوير   .3
صياغة  مع  بالتزامن  وقدراتهم.  املدارس  يف 

املنهاج الوطني الجديد، يجدر بالحكومة العراقية، 

يف  املتوزّعة  ومديرياتها  الرتبية  وزارة  خالل  من 

املنهاج  عىل  تدريباً  تنظّم  أن  البالد،  أنحاء  مختلف 

املحّدث وتطبّقه عىل امتداد الوطن بأكمله، بحيث 

يستهدف املعلّمني والعاملني يف املدارس، مبن 

العاملون  واملستشارون  املدارس  مدراء  فيهم 

فيها. فضالً عن ذلك، يجب أن يشّدد هذا املقّرر 

التدريبي عىل الطرق التعليمية الجديدة والحديثة، 

كتوفري الدعم النفيس واالجتامعي، لضامن التزام 

األكادميية.  العملية  يف  ومشاركتهم  التالميذ 

والشبكة  الدويل  للمجتمع  ميكن  اإلطار،  هذا  يف 

أن  الخاصة  التعليمية  املؤسسات  من  الواسعة 

تدريبة  برامج  إدارة  خالل  من  العملية  هذه  تدعم 

برامج  عرب  أو  املعلّمني،  نحو  مبارشًة  موّجهة 

املجتمع  منظاّمت  تستهدف  للمدّربني  تدريٍب 

الجديد.  املنهاج  تستخدم  التي  املحلية  املدين 

تعتمد  أن  الرتبية  بوزارة  يجدر  ذلك،  إىل  باإلضافة 

توظيف  يف  والجدارة  الكفائة  عىل  قامئاً  نظاماً 

األشخاص وترقيتهم، كونه عنرصاً أساسياً لتطوير 

نظام تربوي حديث ومهنّي. ومع أنه من الرضوري 

مهنيّني  إداريني  وموظّفني  معلّمني  تعيني 

ومدرَّبني يف مختلف املراحل التعليمية، لكن عىل 

باختيار  خاصاً  اهتامماً  تويل  أن  العراقية  الحكومة 

االبتدائية،  واملرحلة  الحضانة  صفوف  معلّمي 

ويخلّفون  التالميذ  توّجه  يحّددون  وأنهم  خاّصًة 

التأثري األول عليهم يف مسريتهم األكادميية.

املدريس  الترّسب  معّدالت  خفض   .4
أن  يجب  باملدرسة.  االلتحاق  معّدالت  وزيادة 
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الرتبية  وزارة  خالل  من  العراقية،  الحكومة  تعمل 

خفض  عىل  املحافظات،  يف  املتوزّعة  ومديرياتها 

تطبيق  خالل  من  املدريس  الترّسب  معّدالت 

التعليم  قانون  وتنفيذ  تفعيل   )١ التالية:  التدابري 

املواطنني  إىل  مايل  تعويض  تقديم   )٢ اإللزامي؛ 

عىل  الفجوات  لسّد  سنوية  منح  تلقي  املخّولني 

املالية  املرّبرات  وتبديد  الدخل  توليد  صعيد 

يف  مبا  املدرسة،  خارج  األطفال  إبقاء  تسّوغ  التي 

 )3 املدرسية؛  اللوازم  لرشاء  التمويل  توفري  ذلك 

تنظيم حمالت توعوية سنوية عند انطالق كّل سنة 

أكادميية، بالتنسيق مع منظاّمت املجتمع املدين 

للتشجيع عىل  الرسمية والخاصة،  ووسائل اإلعالم 

التحاقهم(.  إعادة  )أو  باملدارس  التالميذ  التحاق 

فصل،  كّل  السنوي،  التعويض  توزيع  وسيتّم 

مستوى  إىل  )استناداً  املؤهلني  املواطنني  عىل 

لدى  األوىل  الدفعة  تسديد  يتّم  أن  عىل  الدخل(، 

إبراز دليل عىل التحاق التلميذ يف املدرسة فقط. 

أما للتشجيع عىل إعادة التحاق التالميذ باملدارس، 

ما  تطبيق  يف  التفكري  العراقية  بالحكومة  فيجدر 

تعلّم  مراكز  يف  مسائية  دروس  توفري   )١ ييل: 

معادلة  شهادة  نيل  من  الطالب  لتمكني  معتمدة 

هو  )وكام  الشابات  النساء  خاّصة  العامة،  للثانوية 

ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص 

للتعليم  برامج  تنظيم   )٢ املرأة«(؛  قسم »متكني 

ملساعدة  املهني  للتدريب  ومدارس  املعّجل 

األكادميي  تعليمهم  استكامل  عىل  الشباب 

أن  يجب  ذلك،  عن  فضالً  املناسب.  الوقت  يف 

ترتافق الجهود املبذولة لخفض معّدالت الترّسب 

مع  االلتحاق  إعادة  معّدالت  وزيادة  املدريس 

املدارس،  ويف  االجتامعيني  الباحثني  عدد  زيادة 

واألرس.  التالميذ  مع  كثب  عن  والعمل  للمراقبة 

علم  يف  الخريجني  توظيف  ينبغي  اإلطار،  هذا  يف 

يف  بشّدة  املطلوبة  األدوار  هذه  لشغل  النفس 

إدارات املدارس. باإلضافة إىل ذلك، ال بّد من تعزيز 

سلطة صنع القرار والدور املسند إىل املسؤولني 

املحليني يف مديريات الرتبية، فضالً عن جمعيات 

بشأن  والرأي  املشورة  لتوفري  واملدرّسني  اآلباء 

كيفية معالجة التحديات يف املدارس.   

 

املتوّفرة  التنموية  الفرص  تحسني   .5
بالرشاكة  العراقية،  بالحكومة  يجدر  للشباب. 

تفتتح  أن  مع منظاّمت املجتمع املدين املحلية، 

مؤاتية  عامة  ومساحات  مهني  تدريب  مراكز 

لتفاعل  املتوفّرة  الفرص  تسهيل  بغية  للنساء، 

الشباب مع نظرائهم واملشاركة يف برامج التدريب 

وميكن  العملية.  املهارات  عىل  والتدريب  املهني 

للمجتمع الدويل دعم هذه الجهود من خالل تنظيم 

التمويل  وتقديم  القدرات  لبناء  الهادفة  التدريبات 

كام  املحلية.  املدين  املجتمع  منظاّمت  إىل 

الشباب ومتّكنهم  تقوي  أن  العراق  لحكومة  ينبغي 

من خالل تزويدهم باملزيد من الفرص للمشاركة 

عن  الحكومية،  والشؤون  السياسية  العملية  يف 

فمن  واملتدرّجني.  للمتطّوعني  برامج  طريق 

خالل تقديم الطلبات وفق عملية قامئة عىل معيار 

يف  العمل  فرصة  عىل  الشباب  يحصل  الكفاءة، 

يف  للمساعدة  والوزارات  املحلية  الحكومات  فروع 

تطبيق الربامج الحكومية من أجل تطوير مهاراتهم 

وتطبيقها أكرث فأكرث. كام ينبغي لحكومة العراق 

إىل  حوافز  يقّدما  أن  بدورهام،  الدويل،  واملجتمع 

القطاع الخاص ومنظاّمت املجتمع املدين لتوفري 

املحّررة  املناطق  ففي  للشباب.  مشابهة  فرص 

من  الجهود  تضافر  إىل  الحاجة  تدعو  حيث  حديثاً 

وإنعاشها،  املحلية  املجتمعات  بناء  إعادة  أجل 

أن  املتطّوعني  إىل  املمنوحة  الفرص  لهذه  ميكن 

تكون بّناءًة بالنسبة إىل كلٍّ من الحكومة والشباب.

للمشاريع  الصغر  بالغة  منح  إصدار   .6
التجارية التي يقودها شباب. يجب دعم إمكانية 

منٍح  إصدار  خالل  من  االقتصادية  الفرص  تحسني 

بالغة الصغر  ألصحاب املشاريع الشبّان والشابات 

التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص  هو  )وكام 

املوجزة ضمن قسم »متكني املرأة«(. كام يجب 

التي  الصغر،  البالغة  املنح  برامج  تستهدف  أن 

ومنظاّمت  الدويل  املجتمع  خالل  من  إدارتها  تتّم 

و35   ١٨ بني  الشباب  املحلية،  املدين  املجتمع 

عن  العاطلني  الشباب  عىل  الرتكيز  مع  سنة، 

الالزم إلنشاء مرشوع  بالتمويل  العمل، وتزويدهم 

يجدر  هنا،  من  املحيل.  مجتمعهم  يف  صغري 
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بالشباب املهتمني بذلك أن يقّدموا طلباً ومقرتح 

املمّولة  املنظّمة  إىل  التجاري  العمل  إلنشاء 

الطلبات.  لتقديم  املفتوحة  الدعوة  فرتة  خالل 

البالغة  املنح  هذه  من  املستفيدون  وسيُلزم 

الصغر باملشاركة يف برامج تدريب مهني وتدريب 

ومراقبة،  مساءلة  أنظمة  إلنشاء  املهارات،  عىل 

عام  بشكل  وقدراتهم  الشباب  إمكانيات  وتحسني 

ومتكينهم من التنافس بنجاح يف سوق العمل.

واسعة  عامة  توعية  حمالت  إطالق   .7
أن  يجب  الشباب.  متكني  عىل  للتشجيع 

املجتمع  ومنظاّمت  العراقية  الحكومة  تعتمد 

املدين املحلية مقاربًة متعّددة الجوانب لتسليط 

العملية  يف  الشباب  مشاركة  أهمية  عىل  الضوء 

التوعية  ونرش  االقتصادية،  والتنمية  السياسية 

بشأن املخاطر التي يواجهها الشباب، ومنها التأثر 

من  بالخيبة  والشعور  املتطرفة،  باأليديولوجية 

العمليات السياسية والنفور السيايس، والهجرة، 

ينبغي  اإلطار،  هذا  يف  املخّدرات.  وتعاطي 

وبناء  الالزم  التمويل  يوفّر  أن  الدويل  للمجتمع 

املحلية،  املدين  املجتمع  ملنظاّمت  القدرات 

بغية تطوير حمالت منظمة وقوية. وباإلضافة إىل 

ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  االستفادة 

لرسائل  الرتويج  أجل  من  االجتامعي  التواصل 

عىل  الحمالت  هذه  تنظيم  ينبغي  الحمالت، 

أنشطة  خالل  من  واملحيل  الوطني  املستويني 

املحليني،  والقادة  الشباب،  مع  مبارشًة  تُّنظم 

والناشطني،  والدينية،  السياسية  والشخصيات 

فرص  وتعزيز  األصولية  رسائل  محاربة  بغية 

تُنظّم  التي  األنشطة  هذه  شأن  فمن  التمكني. 

لتفاعل  سبالً  توجد  أن  مبارشًة  املستهدفني  مع 

الشباب مع صّناع القرار، والحرص عىل أن تعكس 

تدابري الحكومة مخاوفهم واحتياجاتهم.  
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 الحوكمة
وتوزيع املوارد

السليمة  للحوكمة  نظام  إنشاء  إّن 

يعترب  للموارد  العادل  والتوزيع  واإلدارة 

تحّدياً يف ظّل البيئة السياسية الراهنة. 

للضوابط  الضعيف  النظام  أوجد  فقد 

واملوازين شعوراً بانعدام املساواة بني 

العديد من رشائح املجتمع العراقي، ال 

املوازنة  مخصصات  صعيد  عىل  سياّم 

املركزية  الحكومة  بني  السلطة  وتوزيع 

وحكومات املحافظات واألقاليم. فأفسح 

اختالل موازين القوى املجال أمام انتشار 

املتاحة  الفرص  من  حّد  كام  الفساد 

للرشائح املهّمشة، كالنساء والشباب.

الواقع الراهن
العراق  بدأ  أن  السبعة  عرش منذ  السنوات  خالل 

انتقاله نحو الدميقراطية، اختربت البالد حلقات من 

صاغ  الوقت،  ذلك  غضون  ويف  والتقّدم.  النكسات 

العراقيون دستوراً جديداً وصادقوا عليه، كام أنشأوا 

انتخابات  وأجروا  السياسية،  التعّددية  من  نظاماً 

منتظمة، واعتمدوا تقليداً لنقل السلطات بشكٍل 

سلمّي. لكن، بالرغم من هذه اإلنجازات امللحوظة، 

يف  ظهرت  التي  واالنقسامات  التحديات  زالت  ما 

العملية االنتقالية- كاملشاكل  املراحل األوىل من 

والسلوك  األجنبية،  والتدخالت  والطائفية،  اإلثنية 

املحسوبيات-  وشبكات  االستغاليل،  النخبوي 

العراق  يسلكها  التي  الطريق  عىل  تأثريها  تخلّف 

غري  العوامل  هذه  برزت  وقد  الدميقراطية.  نحو 

مرّة مع إقدام الجهات السياسية وتلك غري التابعة 

للدولة عىل إذكاء نار االنقسامات الطائفية ومشاعر 

جعل  مام  متصّورة(،  أم  كانت  )أحقيقية  الظلم 

هذه الفرتة االنتقالية يف العراق حافلًة بفرتات من 

االضطرابات املدنية والنزاعات املسلّحة الكارثية.

يشهد الكثريون عىل أّن هذه األعراض إمنا تعكس 

الحوكمة الضعيفة.  العراق، هي  مشكلًة أكرب يف 

عىل  تؤّجج،  اإلثنية-الطائفية  التوتّرات  أّن  فصحيٌح 

عىل  الحقيقي  املحّفز  أّن  إال  النزاعات،  يبدو،  ما 

ذلك يبقى غياب حكومة خاضعة للمساَءلة وجامعة 

شعوٌر  بدأ  غيابها،  ففي  للمواطنني.  ومستجيبة 

يبسط  واالستغالل  واإلهامل  بالتهميش  متناٍم 
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وغريهم  السنة  السّكان  بني  سياّم  ال  سيطرته، 

من جامعات األقليات، خاّصًة مع فشل الحكومة –

تلو أخرى، يف تحقيق  بقيادة شيعية أساساً- مرًّة 

وعدم  هذا،  الحكومة  عجز  فكان  هادف.  تغيري 

الرشيحة  لهذه  لالستجابة  الظاهر  استعدادها 

انقسامية  سياسات  إىل  باإلضافة  السّكان،  من 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نهضة  إىل  أّدى  ما  عّدة، 

يف العراق والشام عام ٢٠١4. بالفعل، أّدت سنواٌت 

من التهميش املنهجي، وضعف الخدمات العامة، 

واالعتقاالت  األمنية،  األجهزة  قبل  من  واملضايقات 

أرٍض خصبة  إيجاد  إىل  املرّبرة،  غري  اإلرهاب  وتهم 

مخاوف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  فيها  استغل 

إحراز  بكّل سهولة من  فتمّكن  الناس ومظاملهم، 

موطئ قدٍم له يف األقاليم ذات األغلبية السنية.

صحيٌح أّن تنظيم الدولة ُمني بهزمية يف نهاية األمر، 

إال أنه خلّف يف أعقابه دماراً كامالً. فمدٌن كربى متّت 

تسويتها باألرض متاماً، وبنى تحتية أساسية ُدّمرت 

مع  صميمها  يف  تزعزعت  املجتمع  وثقة  بالكامل، 

عرشات  وقتل  شخص  ماليني  ثالثة  حواىل  نزوح 

الطريق  مُتثّل  اإلطار،  هذا  يف  خطفهم.  أو  اآلالف 

قدماً اختباراً هائالً بالنسبة للحكومة العراقية، إمنا 

أيضاً فرصًة إلعادة اإلعامر ومداواة مجتمع متفّكك. 

لكن، خالل األشهر التي تلت إعالن الحكومة النرص 

متيّزت  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  عىل  رسمياً 

واملصالحة  اإلعامر  إعادة  من  التالية  املرحلة 

وإعادة التأهيل بالركود وانعدام املساواة. فام زال 

وغري  نازحني  تقريباً  شخص  مليون   ١،٨ من  أكرث 

قادرين عىل العودة إىل منازلهم يف ظّل تأخر تنفيذ 

عمليات التنظيف وعدم جهوزية الخدمات األساسية 

أو  الصحية  الرعاية  عن  ناهيك  واملاء،  كالكهرباء 

يتّصف  املثال،  سبيل  عىل  املناسبة.  املدارس 

غرب املوصل الذي كان يوماً موطناً ملليون شخص 

يجد  ومل  أنقاض.  إىل  تحّوله  بعد  الكامل  بالدمار 

ينتظرهم،  الكثريون ممن عادوا إىل منازلهم شيئاً 

مام دفعهم إىل العودة إىل املخيّامت، بالرغم من 

ظروف املعيشة املرتّدية فيها.

الحكومة  قدرة  وعدم  البطيئة،  الرتميم  وترية  أّدت 

املناطق  يف  األمن  عىل  موحدة  قيادة  بسط  عىل 

متنّوعة  مسلّحة  جامعات  تواجد  بسبب  املحّررة، 

فيها، إىل تدهور ثقة املواطنني بالحكومة رسيعاً. 

التحديات  هذه  تبعات  أّن  أحد  عىل  يخفى  وال 

الخدمات  تأمني  كصعوبة  للحوكمة،  الجديدة 

املناسب،  الوقت  ويف  عادلة  بطريقة  واملوارد 

األسباب  إحياء  عىل  قادرة  اإلعامر،  وإعادة  واألمن، 

تنظيم  نشوء  إىل  أّدت  التي  واملظامل  الجذرية 

ال  ذلك،  عن  فضالً  السابق.  يف  اإلسالمية  الدولة 

عىل  املجتمع  من  كبرية  رشائح  بقاء  أّن  يف  شّك 

هامش العملية السياسية يحّد من قدرة الحكومة 

للمواطنني  الفورية  االحتياجات  وتلبية  متثيل  عىل 

الشباب  زال  ما  بالفعل،  املحّررة.  املناطق  يف 

والنساء- الذين يتحّملون نتائج النزاع عىل نحٍو غري 

متناسب بشكٍل عام- خارج حلقات صنع القرار التي 

تحّدد مستقبلهم، بالرغم من أّن جميع األدلة تشري 

تطوير  يف  يساهم  والشباب  النساء  دمج  أّن  إىل 

سالم أكرث استدامة.

الصلة  ذات  الجديدة  التحديات  هذه  إىل  باإلضافة 

التشعبات  مع  يتصارع  العراق  زال  ما  بالحوكمة، 

األوسع للحوكمة الضعيفة التي استمرّت لسنوات 

وأّدت إىل تطبيق أنظمة مساءلة ضعيفة، وعملية 

وتطبيق  مجدية،  غري  وبرملانية  ترشيعية  رقابة 

األهم  لكّن  متفاوتة.  وتنمية  للخدمات،  فعال  غري 

من ذلك كله هو أّن الحوكمة الضعيفة هذه أّدت إىل 

املجتمع.  مستويات  مختلف  يف  مسترٍش  فساد 

فوفقاً ملؤرّش مدركات الفساد ٢٠١9 التابع ملنظّمة 

الشفافية الدولية، يعترب العراق من أكرث البلدان 

العامل، محتالً املرتبة ١6٢ من أصل ١٨٠  فساداً يف 

بلداً. فبالرغم من مساعدات دولية بقيمة مليارات 

ما  محلية،  دخل  مصادر  اىل  وباالضافة  الدوالرات 

للخدمات  حاّد  غياب  جراء  يعانون  املواطنون  زال 

األساسية واألمن وفرص العمل.

فضالً عن ذلك، يعزو الكثريون الوضع الذي يواجهه 

العملية  تنظيم  يف  الترّسع  إىل  اليوم  العراق 

االنتقالية عام ٢٠٠5. فبسبب عدم تخصيص ما يكفي 

الفئات  مختلف  أمام  املجال  إلفساح  الوقت  من 

اإلثنية- الطائفية بالتفاوض والتوّصل إىل إجامٍع حول 

الكثري  انتقلت  املتفاوتة،  السياسية  الطموحات 
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أساسية  بقضايا  املرتبطة  العالقة  الخالفات  من 

ورغم  الدستور.  إىل  السليمة  بالحوكمة  صلة  ذات 

وجود نية مبعالجة هذه القضايا بعد املصادقة عىل 

الدستور، مل يُحرز أّي تقّدم ملحوظ يف هذا املجال، 

الوضع  أّن  يعتقدون  العراقيني  من  الكثري  زال  وما 

سيستمّر بالتدهور طاملا بقيت هذه القضايا عالقة. 

عىل سبيل املثال، ما زالت هناك عالمات استفهام 

واليتها  وموضوع  االتحادية  املحاكم  تركيبة  حول 

القضائية؛ وما زالت التحديات التي تحول دون إنشاء 

مجلس ثان يف الربملان موجودة؛ وما زالت النزاعات 

حول التحّكم باملناطق املتنازع عليها وطريقة توزيع 

ما  كام  مستمّر؛  بشكٍل  حارضة  الطبيعية  املوارد 

زال مقدار السلطة التي يجب تفويضها من الحكومة 

االتحادية إىل حكومات األقاليم موضوع أخٍذ ورّد. يف 

هذا اإلطار، ال تخلّف هذه القضايا العالقة مجتمعًة 

تأثرياً سلبياً عىل الحوكمة يف العراق فحسب، بل 

الطبيعة  إىل  نظراً  أيضاً  االجتامعي  النسيج  تنهك 

االنقسامية لهذه القضايا.

)دورها(   »HerRole« حملة  يف  ناشطون  حّدد 

يف  املتجّذرة  الطائفية  اإلثنية-  االنقسامات 

البنيوية  العوائق  أحد  إياها  معتربين  الدستور، 

مجلس  فعالية  عىل  سلباً  تؤثّر  التي  األساسية 

مجلس  عجز  فيتجىل  التعاونية.  وطبيعته  النّواب 

هذه  بسبب  الترشيعية  مهامه  أداء  عن  النواب 

االنقسامات يف عدم قدرته عىل إقرار موازنة بشكٍل 

بني املواطنني حيال  بالغاً  يثري قلقاً  منتظم، مام 

صياغة  أثناء  املعتمدين  واإلنصاف  النزاهة  معّدل 

الذي يجب فيه  الدقيق  الوقت  املوازنة. ففي هذا 

إعادة بناء ثلث البالد، ما زالت املوازنة تشّكل ساحة 

عرض  يف  يتبارون  الذين  السياسيني  بني  معركة 

قواهم وحقن االنقسامات عوضاً عن إيجاد مساحات 

للتسوية. ومن املؤسف أّن هذه املعركة تؤثّر عىل 

بينام  املواطنني،  أشقائهم  إىل  املواطنني  نظرة 

يرون أّن األموال تُحّول بشكٍل أسايس نحو املناطق 

املحّررة، إمنا عىل حسابهم كام يعتقدون.

الرؤية

إّن تطبيق الحوكمة يف العراق يعني االلتزام بسيادة 

تحسني  بهدف  الدستور  أحكام  واحرتام  القانون، 

املستوى  عىل  عاملياً  مكانته  ورفع  محلياً  أدائه 

االقتصادي والسيايس. وسيؤدي ذلك إىل احرتام 

الثالثة، ال سيّام  الحكم  فصل السلطات بني فروع 

تأمني استقاللية القضاء. كام سيتّم توزيع املوارد 

كرمية  حياة  وصون  لضامن  ومتساٍو  عادٍل  بشكٍل 

لجميع العراقيني. ستضمن هذه العملية تطوير 

ومتناسبة  شاملة  بطريقة  التحتية  والبنى  املوارد 

معيشة  مستوى  يرفع  مام  كافة،  املحافظات  يف 

كالنساء  العراق،  يف  اقتصادياً  الضعيفة  الفئات 

إىل  السلطات  تفويض  تعزيز  أّن  كام  والشباب. 

اإلدارية  العمليات  سيبّسط  املحلية  الحكومات 

األساسية.  الخدمات  تقديم  مستوى  من  ويحّسن 

وسيحّسن املجتمع املدين دوره الرقايب فرياقب 

فإذا  ورصيح.  واضح  بشكٍل  السياسية  العملية 

االكتفاء  إىل  العراق  سيصل  الرؤية،  هذه  تحّققت 

السليمة  الحوكمة  مامرسات  وستُطبَّق  الذايت، 

واملوارد  العامة  الخدمات  توفري  تضمن  بطريقة 

بطريقة محرتفة وممتازة، عىل قدم املساواة بني 

جميع املواطنني.
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تدابري العمل
إىل  السلطات  تفويض  يف  االستمرار   .١
العراقية  الحكومة  عىل  املحلية.  الحكومات 

إنشاء آليات لتفويض سلطات إضافية إىل الحكومات 

واملديريات  املحافظ  مبكتب  املمثَّلة  املحلية 

العامة للوزارات يف املحافظات. فمع منح مجالس 

قرارات  التّخاذ  السلطات  من  املزيد  املحافظات 

منحها  من  بّد  ال  والسياسة،  واملالية  األمن  بشأن 

واألنظمة  الترشيعات  لسّن  أيضاً  إضافية  سلطاٍت 

ضمن حدودها، ومراقبة السياسات العامة ونفقات 

العملية،  لهذه  دعامً  املحلية.  للحكومة  املوازنة 

يجب تطبيق قانون سلطات املحافظات  والتعديالت 

 ،٢٠١3 العام  احتجاجات  عىل  كرّد  عليه  أجريت  التي 

الحكومة  والية  من  أشهر  ستة  خالل  كامل  بشكٍل 

القانون  نّص   ،٢٠١3 العام  لتعديالت  وفقاً  الجديدة. 

املحافظات،  بني  للتنسيق  عليا  هيئة  إنشاء  عىل 

املنتظر  من  زال  ما  لكن  الوزراء؛  رئيس  برئاسة 

أن تدير هذه الهيئة عمليًة منّسقًة ونظاميًة لنقل 

إىل  املركزية  الحكومة  وزارات  كافة  من  السلطات 

املديريات العامة ذات الصلة يف املحافظات. من 

ينبغي   ،٢٠٢٠ العام  نهاية  بحلول  املنطلق،  هذا 

العليا  الهيئة  خالل  من  املركزية،  الحكومة  عىل 

تصّمم  أن  املحافظات،  حكومات  مع  وبالتنسيق 

بتطبيقها،  وتبدأ  لالمركزية  اسرتاتيجيًة  خطًة 

التي  وامليزانية  واملوظفني،  السلطات،  محّددًة 

لكن يك  الحكم املحلية.  لهيئات  ينبغي تخصيصها 

تكون هذه العملية فعالة، يجب أن تراجع الحكومة 

اختصاصها،  ونطاق  الهيئة  صالحيات  االتحادية 

االستشارات  تقديم  عىل  دورها  يقترص  ال  بحيث 

تنفيذ  لتشمل  صالحياتها  تتّسع  وإمنا  فحسب، 

خطة الالمركزية واإلرشاف عليها. يف هذا اإلطار، 

ميكن للمجتمع الدويل دعم هذه العملية من خالل 

والكيانات  الهيئة  ملوظفي  الالزمة  املهارات  توفري 

تصميم  عىل  ملساعدتهم  الصلة،  ذات  الحكومية 

خطة المركزية شاملة وتطبيقها.

والشفافية  املساءلة  أنظمة  تعزيز   .٢
اعتامد  يجب  الحكومة.  عرب مختلف مستويات 

العامة  الهيئات  مختلف  يف  الجوانب  متعّدد  نهج 

الرقابة،  مستوى  تحسني  أجل  من  واملدنية 

الحكومية.  الكفاءة  وتعزيز  الفساد،  ومكافحة 

قدرات  تحسني  الحكومة،  ناحية  من  ذلك،  يشمل 

اإلنفاذ  تدابري  وتعزيز  وصالحياته  النواب  مجلس 

يشمل  كام  الحكومية.  الهيئات  بني  والتنسيق 

مستقل  قضايئ  نظام  تطبيق  من  التشديد  أيضاً 

وغري طائفي. دعامً لذلك، يجدر باملجتمع املدين 

واملجتمع الدويل تأمني تدريب متخّصص للقضاة 

إمكانيات  عىل  للقضاء  القانونية،  املهن  وأصحاب 

التدخل الديني أو السيايس الخارجي.

W  الوزراء استجواب  سلطة   )١ النّواب:  مجلس 

من  خوف  دومنا  التنفيذيني  واملسؤولني 

مستقلة  وهيئات  لجان  خالل  من  االنتقام 

ترشيعات  سّن   )٢ العامة؛  بالنزاهة  معنية 

لتسهيل وصول املواطنني ووسائل اإلعالم إىل 

املعلومات بطريقة مجانية وسهلة؛ 3( تحسني 

القوانني بحيث توّضح بشكل أكرب مبادئ حرية 

يف  عليها  املنصوص  التجّمع  وحريّة  التعبري 

الخدمة  نظام  تعديل   )4 وتفعيلها؛  الدستور 

الرقابة  إجراءات  وتعزيز  وتحديثه  املدنية 

مع  بالتنسيق  النظام  يف  عليها  املنصوص 

الحكومة االتحادية؛ 5( إنشاء محطة تلفزيونية 

رسمية لبّث األنشطة الحكومية والنيابية.

W  ١( إنشاء مناصب الحكومة الوطنية واملحلية: 

الوزارات  أنحاء  مختلف  يف  املظامل  ألمني 

املحيل  املستويني  عىل  الحكومية  والهيئات 

تنسيق  هيئاِت  الوزارات  إنشاء   )٢ والوطني؛ 

وإرشاف ضمن مديرياتها العامة املتوزّعة يف 

املحلية،  الحكومة  إدارة  لضامن  املحافظات 

فعالة  بطريقة  املوازنة،  نفقات  ذلك  يف  مبا 

أين  من  قانون  تنفيذ   )3 الفساد؛  من  وخالية 

 ٢٠١٨ لعام  املرشوع(  غري  )الكسب  هذا  لك 

الحكوميني،  املسؤولني  جميع  إىل  بالنسبة 

وفرض عقوبات عىل املخالفات بهدف مكافحة 

العام عىل  القطاع  تدريب موظّفي   )4 الفساد؛ 
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النزاهة  لتعزيز  القانونية  واألنظمة  األطر 

واملساءلة داخلياً.

هذه  تشمل  أن  يجب  املدين،  املستوى  عىل 

والقدرة  بالحيّز  املدين  املجتمع  تزويد  العملية 

واإلبالغ  الحكومي  النشاط  ملراقبة  الالزمتني 

تأمني  عن  فضالً  االنتقام،  من  خوف  دومنا  عنه 

والرقابة  التقارير  تقّدم  مستقلة  إعالمية  خدمة 

الدويل  للمجتمع  ميكن  لذلك،  دعامً  بّناء.  بشكٍل 

اإلعالم  ووسائل  املدين  املجتمع  منظاّمت  دعم 

عرب  مراقبة  شبكة  إنشاء  من  ومتكينها  املستقل 

البالد إلصدار تقرير عام دوري حول أداء الحكومة، 

مبا يف ذلك اإلنفاق.

العامة  الخدمات  إدارة  تحسني   .3
)عىل  العراق  حكومة  تخضع  أن  يجب  وتوفريها. 

املستوى الوطني واملحيل( لتقييم مكثّف وتحديث 

لعملياتها البريوقراطية املتعلقة بتوفري الخدمات، 

التوقيت.  وحسن  الكفاءة  مستوى  تحسني  بغية 

سلّم  األساسية  الخدمات  انعدام  يتصّدر  ما  فعادًة 

ما يرتبط  التي يرفعها املواطنون )وغالباً  الشكاوى 

الشكاوى  هذه  وتربز  والفساد(،  بالبطالة  ذلك 

تكون  حيث  املحّررة،  املناطق  يف  خاص  بشكٍل 

تحسني  ميكن  هنا،  من  متوفّرة.  بالكاد  الخدمات 

واملاء  كالكهرباء  األساسية،  الخدمات  تقديم 

والرصف الصحي والسكن والنقل، من خالل تطوير 

التأخري  عىل  والقضاء  اإللكرتونية،  الحوكمة  آليات 

البريوقراطي والخطوات املتعّددة، وإزالة األنظمة 

املتأّصلة املتمثّلة بالرشوة ومحاباة القرىب. وميكن 

خالل  من  العملية  هذه  دعم  الدويل  للمجتمع 

الوزارات  مختلف  يف  إجرايئ  تقييم  تنفيذ  تسهيل 

لتطبيق  الصلة، فتصميم خطة عمل شاملة  ذات 

ذلك  غضون  يف  قطاعات.  لعّدة  شاملة  إصالحات 

الوقت، ميكن للمنظامت الدولية أن تسّد الثغرات 

يف تقديم الخدمات األساسية التي ال ميكن للحكومة 

تفعيلها أو ال متلك إمكانية توفريها.

 

العراق  حكومة  بني  الخالفات  حّل   .4
تشارك  أن  يجب  كردستان.  إقليم  وحكومة 

يف  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية  الحكومة 

وتطبيع  العالقة  النزاعات  لحّل  مبارشة  مفاوضات 

إثر  كثرياً  ساءت  أن  بعد  بينهام  ما  العالقات 

االستفتاء عىل استقالل كردستان عام ٢٠١7 وما تال 

ذلك من مواجهات عسكرية يف املناطق املتنازع 

الحكومتني  بني  األساسية  الخالفات  تعود  عليها. 

إىل الدستور العراقي الصادر عام ٢٠٠5، حيث بقيت 

عليها،  املتنازع  الحدود  مثل  عالقة  مسائل  عّدة 

عىل  الطبيعية.  املوارد  وإدارة  األمن،  وضبط 

عليها  املنصوص  اآلليات  زالت  ما  املثال،  سبيل 

الدستور حول األرايض املتنازع  يف املادة ١4٠ من 

أّن  عليها، مبا فيها كركوك، غري مطبّقة، يف حني 

بالنظر  تفسريات،  لعّدة  قابلتان   ١١٢ و   ١١١ املاّدتني 

إىل اللغة الغامضة املستخدمة لوصف السلطات 

الحرصية واملشرتكة لكلتا الحكومتني يف ما يتعلق 

بإدارة واستكشاف املوارد الطبيعية يف كردستان 

ملعالجة  هنا،  من  عليها.  املتنازع  واملناطق 

النّواب  مجلس  يقّر  أن  يجب  العالقة،  القضايا 

البنى  وينشئ  دستورياً  عليها  املنصوص  القوانني 

تفعيل  أجل  من  الدستور  يف  املوجزة  الحكومية 

محكمة   )١ ييل:  ما  غرار  عىل  االتحادية،  التدابري 

بصالحيات  تتمتّع  مستقلة  عليا  اتّحادية  دستورية 

االتحادية،  الوحدات  بني  الخالفات  فّض  مجال  يف 

واملحافظات، والحكومة االتحادية؛ ٢( مجلس أعىل 

باملزيد  للقيام  الربملان  يف  االتحادي(  )املجلس 

نفسه،  الوقت  تدابري املراقبة واإلرشاف. يف  من 

بالحكومتني  يجدر  الهيئتني،  هاتني  إنشاء  وحتى 

أن تستمرا بالتفاوض عىل اتّفاق لتقاسم اإليرادات 

وتخصيص االعتامدات يف امليزانيات، وإدارة األمن 

بشكٍل مشرتك يف املناطق املتنازع عليها، وإدارة 

الحدود الجوية والربية الدولية بطريقة مشرتكة.

بني  ومنصفة  عادلة  ميزانيات  إدارة   .5
البنك  عن  صادر  لتقرير  وفقاً  املحافظات. 

الدويل، بلغت مخصصات التنمية اإلقليمية لجميع 

املحافظات )مبا فيها كردستان( 6% فقط من كافة 

نفقات االستثامر االتحادية يف موازنة العام ٢٠١6. من 
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هنا، لتعزيز التنمية ودعم الجهود الهائلة املبذولة 

أن  يجب  املناطق املحّررة،  إعامر  إعادة  يف مجال 

بدءاً  املوازنة  مخّصصات  العراقية  الحكومة  تزيد 

بالسنة املالية ٢٠٢١. فمن شأن تنظيم مخصصات 

املوازنة بطريقة أكرث عدالً وإنصافاً أن يدعم جهود 

سلطًة  املحلية  الحكومات  منح  مع  الالمركزية، 

أكرب إلدارة املوارد والشؤون املالية مبارشًة، مبا 

للمواطنني  واألولويات  االحتياجات  مع  يتناسب 

عادل  بشكٍل  التوزيع  ولضامن  املحافظة.  ضمن 

بناًء  املوازنة  مخصصات  تحديد  يجب  ومنصف، 

عىل مجموعٍة من املعايري، كعدد السكان، وحجم 

الطبيعية.  والرثوة  التحتية،  البنى  ونوعية  الدمار، 

ومع أنّه تّم تخصيص متويل دويل لدعم جهود إعادة 

بالحكومة  يجدر  املحّررة،  املناطق  يف  اإلعامر 

من  إضافياً  متويالً  بدورها  تخّصص  أن  العراقية 

سنتني  ملّدة  التمويل  يف  الثغرات  لسّد  املوازنة 

عىل األقل. ولتنويع مصادر الدخل، يجدر بالحكومة 

يف  املحلية  الحكومات  مع  بالتنسيق  العراقية، 

)كالنفط،  الطبيعية  باملوارد  الغنية  املحافظات 

نظام  تستأنف  أن  والفوسفات(  الطبيعي،  والغاز 

أدىن  كحدٍّ   %5 رّد  يتّم  أن  يجب  كام  »البرتودوالر«. 

إىل  الطبيعية  املوارد  هذه  مبيع  إيرادات  من 

املحافظات املعنية مبارشًة لدعم جهود التنمية، 

وتوليد فرص عمل، وتحسني الخدمات البلدية.

التمثيل  الناقصة  الفئات  دور  تحسني   .6
بهدف  ودمجاً.  استجابًة  أكرث  حوكمة  أجل  من 

ودمجاً،  استجابة  أكرث  حكومية  مؤسسات  إنشاء 

يجدر بالحكومة الوطنية واملحلية أن تسّهل فرص 

الحكوميني  املسؤولني  بني  أقوى  روابط  نسج 

وبقية  والشباب،  النساء،  سياّم  ال  واملواطنني، 

باملسؤولني  يجدر  كام  املهّمشة.  الفئات 

أن  السياسية،  األحزاب  عن  فضالً  الحكوميني، 

يحّفزوا املواطنني عىل املساهمة بشكٍل حثيث، 

واالستشارات،  العامة  التوعية  حمالت  خالل  من 

استجابة،  أكرث  وسياسات  قوانني  صياغة  بغية 

وتزويد  ودمجاً،  إنصافاً  أكرث  موازنة  وإدارة 

املواطنني بقدرة عىل التعبري عن رأيهم يف عملية 

)وكام هو  السيايس. فضالً عن ذلك،  القرار  صنع 

ضمن  املوجزة  التوصيات  يف  أيضاً  عليه  منصوص 

العراقية  بالحكومة  يجدر  املرأة«(،  »متكني  قسم 

املراكز  من   %٢5 للنساء  تخّصص  كوتا  تطبيق 

والهيئات  واللجان  الحكومية  الوزارات  مختلف  يف 

واملجتمع  الدويل  املجتمع  وبإمكان  املستقلة. 

بناء  خالل  من  ذلك  تحقيق  يف  يساعدا  أن  املدين 

تشارك  يك  ناقصاً  متثيالً  املمثّلة  الفئات  قدرات 

بشكٍل فعال يف صنع القرار، والتشجيع عىل دمجها 

الفرص  وتسهيل  والحزبية،   الحكومية  البنى  يف 

لتشكيل  األقلية  واملجموعات  والشباب  للنساء 

تحالفات بناًء عىل القضايا، بغية التعبري عن آرائهم 

ومنارصة احتياجاتهم وأولوياتهم.



 الصحة
والبيئة

واالقتصادي  االجتامعي  الرفاه  يرتبط 

البيئة.  وكذلك  السكان  بصحة  للعراق 

يعاين الشعب العراقي من مشاكل صحية 

وبيئية حادة تنبع من مجموعة واسعة من 

نظام  إىل  االفتقار  ذلك  يف  مبا  العوامل، 

ومحدودية  متطورة،  تحتية  وبنى  صحي 

الوصول اىل اإلمدادات الصحية واألدوية، 

والفساد، والنزاعات املسلحة الداخلية. 

أدت املحدودية يف التمويل العام  وسوء 

اإلدارة وسوء تقديم الخدمات يف القطاع 

انترشت  التي  امللوثة  والبيئة  الصحي 

زيادة  إىل  املسلحة  النزاعات  بسبب 

الصحية  واألوبئة  املزمنة  األمراض  عدد 

يف  الخدمات  وسوء  املخدرات  وتعاطي 

الصحة العقلية، ال سيام بني املجتمعات 

املستضعفة.

الواقع الراهن - الرعاية الصحية
الصحية  الرعاية  نظام  يواجهها  التي  التحديات  إن 

والبيئة يف العراق معقدة وتنبع من فرتات طويلة 

مبا  السياسية،  واالضطرابات  العنيف  النزاع  من 

ومحدودية  التمويل  ونقص  اإلدارة  سوء  ذلك  يف 

لقد  املتوقفة.  التحتية  البنية  وتطوير  املوارد 

األخري  النزاع  ذلك  يف  مبا  الحرب،  من  عقود  أثرت 

ضد داعش، عىل قدرة الرعاية الصحية والقطاعات 

االجتامعية عىل تقديم تغطية جيدة للخدمات التي 

يحتاجها املواطنون.

السنوات  خالل  وسيطرته  داعش  هجمة  أدت 

األربعة، واملعارك الالحقة لتحرير األرايض العراقية 

إىل إلحاق أرضار جسيمة بالعديد من مرافق الرعاية 

الصحية وتدمريها التي كانت تكافح بالفعل من أجل 

البقاء. وأدت الحرب األخرية ضد داعش عن وجود 

النازحني داخلياً،  أكرث من 3،٢ مليون شخص من 

وكان الكثري منهم محتجزين يف مخيامت النازحني 

خدمات  نقص  مع  املوارد  نقص  من  تعاين  التي 

املعيشية  والظروف  والبدنية  العقلية  الصحة 

املرتدية. بالرغم من عودة العديد من املواطنني 

يقارب  النازحني  يزال عدد  ال  األصلية،  أماكنهم  إىل 

املليونني. فحتى اللذين عادوا إىل أماكنهم يجدون 

تلبية  عىل  القدرة  إىل  بشدة  يفتقر  صحيا  قطاعا 

الرعاية  ذلك  يف  مبا  املاسة،  الصحية  االحتياجات 

الصحية األساسية وإعادة التأهيل املراكز الصحية 

واملتخصصني يف الصحة العقلية.
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كان الناس متفائلني بحذر بعد التحرير من داعش 

وكفاءة  بفعالية  ستعمل  العراقية  الحكومة  أن  من 

الصحية  الرعاية  من  مستوى  إىل  الوصول  لضامن 

الجيدة. ومع ذلك، تشري التقارير إىل أنه حتى نهاية 

- وخاصة يف املناطق  يزال املواطنون  ٢٠١9، ال  عام 

التي كانت تحت سيطرة داعش سابًقا - ال ميكنهم 

الحصول عىل أقل مستوى من الرعاية الصحية7. عىل 

سبيل املثال، ال يزال سكان الرمادي، مركز محافظة 

األنبار وأكرب مدنها، بدون مستشفى عام بعد أن تم 

تدمري مستشفى املدينة منذ ما يقرب من عامني. 

ومام يزيد الوضع تعقيًدا هو وجود عدد من العوامل 

اإلدارة  سوء  ذلك  يف  مبا  القطاع،  هذا  يف  األخرى 

والفساد وعدم وجود نظام فعال للتأمني الصحي، وقلة 

املوارد البرشية الكافية )مثل األطباء والعاملني يف 

مجال الرعاية الصحية( وقلة الدواء. ووفًقا الستطالع 

الرأي العام الذي أجراه املعهد الدميقراطي  الوطني 

من  املائة  يف   6٨ كان   ،٢٠١9 عام  أواخر  يف   )NDI(

املستطلعني قلقني للغاية بشأن الفساد يف نظام 

الرعاية الصحية. وعىل هذا النحو، ال يزال الوصول إىل 

للمواطن  معقولة  وبأسعار  الجيدة  الصحية  الرعاية 

العادي صعباً. يف املتوسط ، يحتاج املواطنون إىل 

تغطية ما يزيد عن 7٠ يف املائة من الرعاية الصحية 

الخاصة بهم ويحتاجون يف بعض األحيان إىل السفر إىل 

الخارج للحصول عىل خدمات صحية أفضل٨.

وباإلضافة إىل سوء اإلدارة والفساد املتجذر، حولت 

املوارد  العراق  أنحاء  جميع  يف  النزاع  من  عقود 

واالجتامعية  الصحية  الخدمات  من  الحكومية 

دينار  تريليون   ١33 بني  ومن  والدفاع.  األمن  إىل 

تخصيص  تم  العراقية،  العامة  املوازنة  يف  عراقي 

6 تريليونات أي ما يعادل نسبة )4،5( باملائة فقط 

عملية  تواجه  ذلك،  عىل  وعالوة  الصحي9.  للقطاع 

 Iraqi Ministry of Health and World Health Organization, 7
Comprehensive Assessment of Health Information Sys�
tem: Iraq, 2019, p. 11. Retrieved at: https://moh.gov.iq/
upload/upfile/ar/993.pdf

 The Healthcare Situation and Current Problems and   8
 Solutions in an Important Report by the Minister of Health
لوزيــر  هــام  تقريــر  يف  االَنيــة..  والحلــول  املشــكالت  الصحــي:  الوضــع 

Retrieved at: http://www.almothaqaf.com/a/qa-  ) ةالصحــ

daya2019/939158
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قبل  من  واملوافقة  اإلعداد  يف  تحديات  املوازنة 

الربملان، وكذلك رصف األموال يف الوقت املناسب 

الالمركزية  التنبؤ بها. يف حني أن  وبطريقة ميكن 

يف نظام الرعاية الصحية قد عولجت إىل حد ما يف 

الترشيعات الوطنية، ولكنه مل تتحقق بشكل كامل 

عىل  املحلية  الحكومات  قدرة  عىل  أثر  مام  بعد، 

استيعاب وتنفيذ السياسات واإلصالحات الالزمة.

إىل جانب عدم كفاءة الحكومة، يسهم نقص القوى 

القطاع  يف  القصور  أوجه  يف  املاهرة  العاملة 

فإن  القطاعات األخرى،  العديد من  الصحي. ومثل 

مجال الرعاية الصحية يعاين من هجرة العقول من 

املهنيني العاملني يف مجال الصحة ليس فقط يف 

املناطق الريفية ولكن أيًضا يف املراكز الحرضية. 

ومن بني ١5٠٠ إىل ١٨٠٠ خريج من الكليات الطبية كل 

الواليات  يف  للعمل  ربعهم  حوايل  غادر  واحد،  عام 

أكرث  أو  أسرتاليا  أو  املتحدة  اململكة  أو  املتحدة 

املحافظات استقراًرا يف إقليم كردستان العراق ١٠. 

عالق  العراق  فأن  العامة،  الصحة  القطاع  ومثل 

البيئي.  والتدهور  الحرب  من  مفرغة  حلقة  يف 

تنتج  املسلح  والنزاع  البيئة  بني  العالقة  هذه  أن 

فيام  أعاله  املذكورة  للتحديات  مشابهة  تحديات 

البيئي لألمم  الربنامج  لتقرير  بالصحة. وفًقا  يتعلق 

املتحدة، فإن البيئة، باإلضافة إىل املشاكل املزمنة 

للتلوث والتدهور، تعاين أكرث من التخريب املمنهج 

املثال،  سبيل  وعىل  داعش.  قبل  من  والواسع 

كتكتيك حرب، قام داعش بإشعال النار يف مصانع 

القيارة  الكربيت وآبار النفط، وأشهرها حرائق نفط 

ومصنع مرشاق للكربيت، حيث مأل الهواء بالكربون 

القتال  وأدى  السميكة.  السامة  واألبخرة  األسود 

املواد  إطالق  إىل  الصناعية  املواقع  من  بالقرب 

وتدمري  الجوفية،  واملياه  الرتبة  يف  الكيميائية 
األرايض الزراعية حيث تؤدي إىل مزيد من التصحر.١١

 Al-Bayan Center for Planning and Studies, Restoring the 10
 Iraqi Healthcare Sector: The British National Health Service
as a Model, 2018, p. 10. Retrieved at: http://www.bayan-
center.org/en/wp-content/uploads/2018/06/786564532.pdf

 UNEP. Technical Note – Environmental issues in areas  11
retaken from ISIL: Mosul, Iraq. 2017. Retrieved at: https://
postconflict.unep.ch/publications/Iraq/Iraq%20Techni-

 cal%20Note_September2017.pdf
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ترتبط الصحة والبيئة ارتباطًا وثيًقا وتواجه تحديات 

التحتية  البنية  تدهور  من  يعاين  كالهام  مامثلة. 

البرشية.  واملوارد  التمويل  ونقص  اإلدارة  وسوء 

تغري  مثل  العراق،  يف  البيئية  املشاكل  وترتبط 

وتلوث  الصيف،  يف  الحرارة  درجات  وارتفاع  املناخ 

وفقدان  للرشب،  الصالحة  املياه  وشحة  املياه 

التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء املتعلق بالحرب، 

والعواصف الرملية بزيادة يف املشكالت املتعلقة 

بالصحة. وعىل سبيل املثال، يف صيف عام ٢٠١٨، 

اإلسهال  يعانون من  الذين  األشخاص  آالف  نقل  تم 

ذلك  يف  العام.  املستشفى  إىل  البرصة  يف  الحاد 

البرصة  مياه  تلوث  أن  الصحة  إدارة  ذكرت  الوقت، 

 ١٠٠ الكيميايئ  التلوث  يبلغ  مذهل:  بشكل  مرتفع 

أن  حني  يف  باملائة.   5٠ الجرثومي  والتلوث  باملائة 

هذه الحالة هي نتيجة مبارشة للقضايا البيئية، فإن 

للنزاعات  ثانوية  نتيجة  الواقع  القضايا هي يف  هذه 

املستمرة واالضطرابات السياسية، والتي بدورها 

حلقة  يف  لتبقى  جديدة  عامة  اضطرابات  أثارت 

القطاع  تدهور  يف  ويسبب  الرصاع  من  مفرغة 

الصحي و البيئة.

الرؤية 

ويحسن  نظيفة  بيئة  عىل  العراق  يحافظ  سوف 

لجميع  الجيدة  الصحية  الرعاية  إىل  الوصول 

للفئات  خاص  اهتامم  إيالء  مع  املواطنني، 

املستضعفة. وسيستمتع العراقيون بحياة صحية 

املتفشية  األمراض  من  خاٍل  مجتمع  يف  ومنتجة 

العراقيون  املواطنون  سيعيش  امللوثة.  والبيئة 

يف بلد صحي بدنيا ونفسيا واجتامعيا ويستفيدون 

االقتصادي  واالزدهار  اإلنتاجية  من  املزيد  من 

وبالتايل االستقرار السيايس. سيتم نرش املعرفة 

واستخدام  البيولوجي  التنوع  بأهمية  العام  والوعي 

أجل  من  مستدامة  بطريقة  الطبيعية  املوارد 

حياة أفضل لألجيال الحالية والالحقة. سيكون لدى 

العائالت مياه نظيفة كافية للرشب، والتمتع بهواء 

باملنتجات  البقالة  سالل  متأل  أن  وميكن  أنظف، 

من  مبزيد  التمتع  بإمكانهم  و  الطازجة  املحلية 

إذا  مناطقهم.  يف  والنظيفة  الخرضاء  املساحات 

الصحية  الرعاية  نظام  فإن  الرؤيا،  هذه  تحقيق  تم 

املعدل والحديث وبيئة أنظف سيولد عقواًل صحية 

بشكل  املواطنون  وسيستفيد  صحية،  وأجساًدا 

بسبب  العامة  االضطرابات  إىل  يلجأون  وال  عادل 

املفرغة  العنف  حلقة  ينهي  مام  املوارد،  ندرة 

والتدهور البيئي .
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تدابري العمل
١.إعادة بناء البنية التحتية واملرافق الصحية 
وبدعم  العراقية  الحكومة  عىل  يجب  وتحديثها. 

املدين  املجتمع  ومنظامت  الدويل  املجتمع  من 

اجل  من  وتحديثه  الصحي  القطاع  هيكلة  إعادة 

إدارة نظام رعاية صحية ال مركزي وشفاف ومنصف 

وعايل الجودة. ويجب أن متنح الالمركزية يف النظام 

السلطة  للمحافظات  العامة  املديريات  الصحي 

وذلك للتحكم يف ميزانيتها. وعىل الحكومة العراقية 

عىل  املناصب  يف  املوظفني  بتعيني  تقوم  أن 

أساس الجدارة والخربة الفنية، وليس عىل أسس 

حزبية. ومن أجل ذلك، عىل الحكومة العراقية تنفيذ 

القانون املعدل رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨، واملعروف باسم 

يسمح  بأقليم.  املنتظمة  غري  املحافظات  قانون 

مع  والعمل  السلطة  نقل  من  مبزيد  القانون  هذا 

للصحة عىل مستوى املحافظة  العامة  املديريات 

لبناء  وشفافة  قوية  بطريقة  املوازنة  لتخصيص 

وإصالح البنية التحتية املادية للمستشفيات العامة 

أن  ويجب  األولية.  الصحية  واملراكز  واملتخصصة 

يكون تطوير البنية التحتية املادية يف مراكز املدن 

السيارات  تشغيل  بإعادة  أيًضا  مصحوبًا  والبلدات 

الرعاية  ملراكز  كبديل  والفرق  املتنقلة  الطبية 

تشكيل  ثالثا،  النائية؛  املناطق  يف  األولية  الصحية 

لجان صحية حكومية ملراقبة عمل املراكز الصحية 

واملستشفيات وتفعيل دور وحدات الرقابة الصحية 

للبضائع  الجودة  مراقبة  خدمات  وظائف  وتشديد 

العراقية  الحكومة  من  يتطلب  وهذا  املستوردة. 

إعادة تفعيل القوانني النافذة التي تنص عىل  تغريم 

الخاص  الصحي  القطاع  وتنظيم عمليات  املخالفات 

من خالل الترشيعات لحامية حقوق املرىض.

٢. تطوير التقنيات الطبية وتقديم خدمات 
صحية عالية الجودة وكافية. ينبغي عىل الحكومة 

لجلب  متويل  تخصيص  الصحة  ووزارة  العراقية 

األمراض  لعالج  جديدة  وأدوية  طبية  معدات 

واملهنيني  األطباء  وتدريب  والتنكسية،  املزمنة 

عىل  وكذلك   ، الجديدة  األدوية  هذه  عىل  الطبيني 

أن  شأنه  من  هذا  الحديثة.  واإلجراءات  التقنيات 

يف  الطبي  العالج  عن  البحث  من  املرىض  يعفي 

بلدان أخرى. يجب أن تخضع مراقبة الجودة واعتامد 

الدواء فقط لسلطة وزارة الصحة، ويجب بذل كل 

أن  يجب  السوداء.  السوق  إنهاء  أجل  من  الجهود 

الطبية  والفحوصات  األدوية  تكلفة  الوزارة  تنظم 

تأمني  نظام  وضع  يجب   ، بذلك  للقيام  والعمليات. 

صحي موثوق، وعىل الحكومة العراقية اعادة تفعيل 

البطاقة الصيدالنية للمرىض املحرومني والضعفاء 

املصابني بأمراض مزمنة ومعقدة، خاصة بالنسبة 

الوزارة  عىل  ويجب  السن.  وكبار  واألطفال  للنساء 

أيًضا تنظيم عمل العيادات الخاصة من خالل إجراء 

اختبارات مراقبة الجودة ملعداتها الطبية. وأخريًا، 

التعاقد  لعمليات  الصحة  وزارة  تخضع  أن  يجب 

املناسبة للحصول عىل نظام معلومات إدارة الرعاية 

معلومات  لتنظيم  ممكن  وقت  أقرب  يف  الصحية 

املرىض، وكذلك إدارة وتحديد مدى توفر الخدمات 

واملعدات، والكادر.

يف  واملهنيني  األطباء  قدرات  تنمية   .3
التحديات  أحد  يتمثل  الصحية.  الرعاية  مجال 

الرئيسية التي تم تحديدها يف تقديم خدمات رعاية 

واملهنيني  األطباء  نقص  يف  الجودة  عالية  صحية 

يف  خاصة  جيًدا،  واملجهزين  املاهرين  الطبيني 

ومخترب  التخدير  مثل  الطبية،  التخصصات  بعض 

األدوية واألشعة والطب العائيل والطب الرشعي. 

عىل هذا النحو، يجب عىل الحكومة العراقية، من 

خالل وزارة الصحة، وبالتعاون مع املنظامت الدولية 

الصحة  منظمة  مثل  واملتخصصة،  املختصة 

املدين  املجتمع  ومنظامت   )WHO( العاملية 

عىل  البرشية  للموارد  تقييم  إجراء  أوالً  املحلية، 

الفجوات  لتحديد  الصحي  للقطاع  الدولة  مستوى 

يجب  التقييم،  عىل  وبناًء  األولوية.  ذات  واملجاالت 

وإعادة  تحديث  عىل  العمل  الصحة  وزارة  عىل 

توحيد بروتوكوالت االستجابة الطبية لزيادة حامية 

وخصوًصا  وخصوصيتهم،  املرىض  كرامة  معايري 

املتعلقة  الحاالت  يف  وخاصة  واألطفال،  للنساء 

)كام   )GBV( االجتامعي  النوع  عىل  القائم  بالعنف 
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يف  املوضحة  التوصيات  يف  عليه  منصوص  هو 

بذلك،  يتعلق  وفيام  والناجني«(.  »الضحايا  فصل 

تدريبية  دورات  تبدأ  أن  الصحة  وزارة  عىل  ينبغي 

ومدراء  والقابالت  املمرضات  مهارات  لتطوير 

طرق  إيجاد  وكذلك  املؤهلني،  الصحية  الخدمات 

بني  نرشهم  يف  التباينات  وموازنة  توزيع  إلعادة 

اإلداري،  الجانب  الريفية والحرضية. من  املناطق 

ينبغي لوزارة الصحة أن تحتفظ بنظام جمع وتحليل 

عمل  لدعم  البيانات  وجمع  املتطور  املعلومات 

الصحية.  الرعاية  قطاع  يف  السياسات  واضعي 

وأخرياً ، ينبغي لوزارة الصحة ووزارة التعليم العايل، 

والجامعات  العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 

الدراسية  املناهج  تحديث  املعتمدة،  الدولية 

واعتامد املؤسسات الطبية والصحية التعليمية.

 

وإعادة  التأهيل  إلعادة  مراكز  4.إنشاء 
املخدرات.  وإدمان  العقلية  للصحة  اإلدماج 

يجب عىل الحكومة العراقية من خالل وزارات الصحة 

االجتامعية  والشؤون  والرتبية  والدفاع  والداخلية 

قيادة حملة استجابة شاملة بالتنسيق مع منظامت 

املجتمع املدين املحلية ملعالجة الصحة العقلية 

هذا  بذل  وينبغي  البالد.  يف  املخدرات  ومكافحة 

وحامئية  وقائية  تدابري  اتخاذ  خالل  من  الجهد 

مختلفة، مبا يف ذلك: ١( ينبغي عىل وزاريت الداخلية 

والدفاع تشديد الرقابة عىل املعابر الحدودية ملنع 

القانون  إنفاذ  تشديد  جانب  إىل  املخدرات،  تهريب 

لتهريب املخدرات داخل البالد ؛ ٢( ينبغي لوزارات 

الصحة والرتبية والشؤون االجتامعية والداخلية أن 

تعمل مًعا وبالتعاون مع قادة املجتمع ومنظامت 

املجتمع املدين لتطوير وتنفيذ الربامج املجتمعية 

والربامج التلفزيونية واإلذاعية واملناهج الدراسية 

يتعلق  فيام  الشباب  لدى  الوعي  مستوى  لرفع 

بقضايا الصحة العقلية وإدمان املخدرات، إىل جانب 

من  الدعم  عىل  للحصول  اإلحالة  معلومات  توفري 

املؤسسات املوثوقة؛ 3( يجب عىل وزارات الصحة 

والشؤون االجتامعية والداخلية تطوير مراكز إلعادة 

واالجتامعي  النفيس  الدعم  تقدم  بحيث  التأهيل 

الذين  ألولئك  املهني  والتدريب  الصحية  والرعاية 

الصحة  وقضايا  املخدرات  عىل  اإلدمان  من  يعانون 

األمور  من  أي  يف  قدًما  امليض  وقبل  العقلية. 

يجب  املقبلة،  الستة  األشهر  يف  أعاله،  املذكورة 

أعاله  املذكورة  الوزارات  خالل  من  الحكومة،  عىل 

املحلية،  املدين  املجتمع  منظامت  ومبساعدة 

إجراء تقييم لالحتياجات لتحديد عدد هذه املراكز 

دعم  أيًضا  الدويل  للمجتمع  وميكن  ومواقعها. 

القدرات  لبناء  التدريب املستهدف  ذلك من خالل 

بناء  لدعم  والتمويل  املدين  املجتمع  ملنظامت 

املراكز وتوفري املوارد لها.

والحفاظ  للعراق  نظيفة  بيئة  5.حامية 
والحكومة  النواب  مجلس  عىل  يجب  عليها. 

التوجيهية  واملبادئ  القوانني  صياغة  العراقية 

القوانني  منتهيك  ومحاسبة  البيئة  عىل  للحفاظ 

األوجه  متعدد  جهد  تنفيذ  ذلك  ويتطلب  البيئية. 

لحامية البيئة مستوى عال من التعاون عىل مستوى 

مجلس الوزراء. عىل هذا النحو، تحت رعاية رئيس 

الوزراء واهتاممه الكامل، ينبغي للمجلس الوزاري 

ويجب  البيئة.  وزارة  مهام  يؤدي  أن  بالبيئة  الخاص 

الدويل  املجتمع  من  املجلس خربات  يتضمن  أن 

يكلف  وأن  املحلية  املدين  املجتمع  ومنظامت 

بتحديد وتنفيذ اسرتاتيجيات طويلة وقصرية األجل 

املتعلقة  املتصاعدة  البيئية  املشكالت  ملعالجة 

بتلوث املياه والرتبة والهواء. يجب عىل املجلس 

القادمة  األربع  للسنوات  اسرتاتيجية  ورقة  تقديم 

املناطق  معالجة   )١ أجل:  من  عملية  خطوات  مع 

يف  زيادة  إىل  أدى  مام  املشعة،  باملواد  امللوثة 

معالجة  أنظمة  بناء   )٢ الخلقية؛  األمراض  حاالت 

 )3 الرشب؛  مياه  إمدادات  لتوفري  الرصف  مياه 

إعادة تدوير النفايات بطريقة آمنة؛ 4( إبطاء معدل 

القانوين  غري  البيع  إيقاف  طريق  عن  التصحر 

مناطق  إىل  وتحويلها  للزراعة  الصالحة  لألرايض 

وزيادة  والضواحي،  املدن  مشارف  عىل  سكنية 

استثامرية  فرص  فتح   )5 الخرضاء؛  املساحات 

البرتوكيامويات من  نفايات  تدوير  للرشكات إلعادة 

استخراج النفط والغاز ومصايف التكرير.
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موسعة  عامة  توعية  حمالت  إطالق   .6
عىل  ينبغي  البيئة.  وحامية  الصحة  لتعزيز 

املدين  املجتمع  ومنظامت  العراق  حكومة 

وتنفيذ  شاملة  مدافعة  حمالت  إطالق  املحلية 

برامج توعوية وتعليمية مستمرة يف املدارس ويف 

وسائل اإلعالم لتعزيز أهمية حامية البيئة والصحة 

الفردية والعامة. ويجب أن يكون الهدف النهايئ لهذا 

وتقديره  الجمهور  تفكري  وتحويل  تثقيف  الجهد هو 

للحفاظ عىل البيئة وحامية الصحة الفردية والعامة 

املتخصصة  الدولية  للمنظامت  وميكن  البلد.  يف 

وبناء  التمويل  توفري  والبيئة  بالصحة  املعنية 

قدرات منظامت املجتمع املدين املحلية لتطوير 

حمالت منظمة وقوية. يجب أن تستهدف مبادرات 

 )١ مواضيعية:  مجاالت  ثالثة  والتوعية  املدافعة 

والهواء والرتبة من  الوقائية لحامية املياه  التدابري 

التلوث؛ ٢( تعزيز الصحة الفردية والعامة من خالل 

األماكن  ونظافة  الشخصية  النظافة  عىل  الحفاظ 

العامة والرصف الصحي العام؛ 3( رفع الوعي العام 

حول القضايا املتعلقة باألمراض املعدية، وإدمان 

اإلنجابية.  والصحة  العقلية،  والصحة  املخدرات، 

عالقاته  تستخدم  أن  املدين  املجتمع  عىل  ويجب 

مع الوزارات، مثل وزارات الصحة والرتبية والشؤون 

اإلعالم،  وسائل  مع  وكذلك  والداخلية،  االجتامعية 

ويعززها إليصال رسائل هذه الحمالت إىل الجمهور 

من خالل وسائط مختلفة.
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الزراعة
يشمل  الذي  الزراعي،  القطاع  تطوير  إن 

املاشية،  وتربية  املحاصيل  زراعة 

العراقي.  االقتصاد  تنويع  يف  سيسهم 

البلد  اقتصاد  يعتمد  الحايل،  الوقت  يف 

وقد  النفط،  صناعة  عىل  كبريًا  اعتامًدا 

يف  الزراعة  قطاع  يف  االنخفاض  أدى 

واردات  يف  زيادة  إىل  األخرية  السنوات 

التي  الواردات  مع  الزراعية.  املنتجات 

عىل  يتعني  املحلية،  املنتجات  تفوق 

العراقيني دفع املزيد مقابل طعام أقل 

أرسهم.  إلطعام  مثناً  أغىل  ولكن  جودة 

العراق  يف  الزراعي  القطاع  تدهور  يرجع 

إىل عدد من العوامل، مثل اإلطار القانوين 

لالستثامر  مساحة  إليجاد  الضعيف 

والتنمية، وسوء نظم الري وشحة املياه، 

والرصاع املسلح وعدم االستقرار، والبنية 

والتكنولوجيات  السيئة،  الريفية  التحتية 

توافر  ومحدودية  املتهالكة،  واملرافق 

القروض للمزارعني.

الواقع الراهن
الذي  العراقي  االقتصاد  عىل  النفط  صناعة  تهيمن 

يشكل حوايل 6٠% من الناتج املحيل اإلجاميل للبالد. 

املرتبة  يحتل  الزراعي  القطاع  أن  من  الرغم  عىل 

الثانية بعد صناعة النفط، إال أن مساهمته يف الناتج 

منذ  االنخفاض  يف  آخذة  للبالد  اإلجاميل  املحيل 

من  عدًدا  ميتلك  العراق  يزال  ال  بينام   .٢٠٠٢ عام 

املزايا النسبية التي من شأنها دعم اإلنتاج الزراعي 

للزراعة،  الصالحة  األرايض  ذلك  يف  مبا  التنافيس، 

واملياه من نهري دجلة والفرات واملوارد البرشية، 

ال يزال يفشل يف تلبية االحتياجات الغذائية. ويعزى 

هذا الفشل إىل نقص البنية التحتية الريفية، وفرص 

العمل املحدودة، ونقص الدعم الحكومي من خالل 

القروض واإلعانات لصغار املزارعني، مام أدى إىل 

هجرة واسعة النطاق إىل املناطق الحرضية.

أن التحديات البنيوية يف مجال الزراعي، مبا يف ذلك 

ضعف البنية التحتية واملوارد املحدودة ومحدودية 

التمويل واالبتكار تتفاقم من خالل واقع بأن الزراعة 

والرثوة الحيوانية والبيئة بشكل واضح لها تاريخ من 

استخدامها كسالح حرب. عىل سبيل املثال، أدى 

الحرب  خالل  الصناعية  املواقع  من  بالقرب  القتال 

ضد داعش إىل إطالق املواد الكيميائية يف الرتبة 

مام  الزراعية  األرايض  وتدمري  الجوفية  واملياه 

ما  تقديرات  وتشري  التصحر.  من  مزيد  إىل  يؤدي 

قبل الرصاع إىل أن ما يصل إىل ثلث سكان العراق 

يعملون يف مجال الزراعة، وهو رقم يعادل حوايل ١١ 
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مليون من أصل 35 مليون عراقي.١٢ ولكن مع وجود 

الحرب  بسبب  النازحني  الريف  سكان  من  الكثري 

األخرية ضد داعش، فقد تقلص هذا الرقم.

املتنازع  األرايض  حول  للجدل  املثرية  القضية  إّن 

إقليم  وحكومة  املركزية  الحكومة  بني  عليها 

كردستان العراق هي الية نزاع اخرى تؤثر سلباً عىل 

تتم تسوية ملكية ١٢٠٠٠٠ دونم  الزراعة. فلم  قطاع 

من األرايض الزراعية يف املناطق املتنازع عليها يف 

دياىل وكركوك ونينوى وصالح الدين بعد كجزء من 

عمليات التطبيع املنصوص عليها يف املادة ١4٠ من 

الدستور. يف ظل النظام السابق، أعادت الحكومة 

توزيع األرايض الزراعية بناًء عىل االنتامء السيايس 

أولئك  يطلب   ،٢٠٠3 عام  يف  النظام  سقوط  وبعد 

الذين تم االستيالء عىل أراضيهم باسرتجاعها إليهم. 

اإلدارات  جميع  املشكلة  هذه  معالجة  وشغلت 

اقليم  وحكومة  املركزية  الحكومة  يف  املتعاقبة 

هذه  يف  الزراعي  اإلنتاج  عرقلت  وقد  كردستان، 

املناطق ، وال سيام خالل أوقات الذروة من الحصاد 

حيث يُزعم أن املالكني يف املناطق املتنازع عليها 

أشعلوا النار يف محاصيل بعضهم البعض.

أثر  داعش،  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  ويف 

الزراعي يف هذه  القطاع  تنظيم داعش سلباً عىل 

صادرت  سنوات،  ثالث  من  أكرث  خالل  املناطق. 

داعش األرايض الصالحة للزراعة ألصحابها الهاربني 

اما  والذين  لها  املوالني  عىل  توزيعها  وأعادت 

بعض  يف  او  النفسهم  االرايض  هذه  استثمروا 

ونهبوا  الري  وأنظمة  أدوات  بتخريب  قاموا  األحيان 

من  املائة  يف   ٢٠ فقط  أن  حالياً  ويُعتقد  املاشية. 

الري،  مصادر  إىل  الوصول  ميكنهم  املزارعني 

مقارنة بـ 65 يف املائة قبل سيطرة داعش١3، وما مل 

يتم فقده أو تلفه من انظمة الري هو بحاجة ماسة 

لإلصالحات أو استبدال والتي ال يستطيع املزارعون 

RFSAN, The Impact of ISIS on Iraq’s Agricultural Sec� 1٢
tor, Dec. 2016, p. 3. Retrieved at: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/07122016_IRQ_Iraq_
Agri_Brefing_V2.pdf

 FAO, Agriculture Damage and Loss Needs Assessment, 13
2017, p. 4. Retrieved at: http://www.fao.org/3/a-i7810e.
pdf

التي  املناطق  عن  النظر  وبغض  تكاليفها.  تحمل 

الري  أنظمة  تعاين  سابًقا،  داعش  تحتلها  كانت 

واسع  نطاق  عىل  تدهور  إىل  البالد  أنحاء  كل  يف 

املياه  هدر  إىل  يؤدي  مام  للري  التحتية  للبنى 

دعم  يوجد  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الرتبة.  وملوحة 

مؤسيس و إطار تنظيمي لالستخدام الفعال ملياه 

توقيع  يتم  الري وتسعريها. وعالوة عىل ذلك، مل 

اتفاقية مياه دولية بني تركيا وسوريا والعراق حول 

العراق  كون  ومع  والفرات.  دجلة  مياه  استخدام 

شهد  فطاملا  النهر،  مجرى  أسفل  يف   موجوداً 

العراق وسيشهد شحة يف موارد املياه بعد قيام 

تركيا وسوريا ببناء سدود جديدة وتطوير مشاريع 

الري الخاصة بها.

ويعزى انخفاض الرثوة الحيوانية ومصائد األسامك 

إىل سنوات من النزاع الذي ادى اىل قتل او رسقة 

ال  النزاعات،  وخالل  ذلك،  عىل  وعالوة  املاشية. 

الحيوانية  الرثوة  عىل  الحفاظ  الفالحون  يستطع 

وال  الحيواين،  العلف  أسعار  ارتفاع  بسبب  وذلك 

القتال  بسبب  للرعي  لحيواناتهم  آمنة  أرض  توجد 

الدائر أو الذخائر املتفجرة واملحدودية يف الوصول 

إىل برامج الرعاية البيطرية. 

يتأثر  الزراعة  قطاع  لتطوير  الهيكيل  الجانب  إن 

لتحديث  املحدودة  العراقية  الحكومة  بقدرة 

عىل  تشجع  والتي  القانونية  االصالحات  وتنفيذ 

االستثامر الخاص واألسواق التي تتمتع بالشفافية. 

وعىل وجه التحديد، تدهورت بشكل ملحوظ قدرة 

مؤسسات مثل وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية 

استثامرية  سياسات  وتطوير  الخدمات  لتقديم 

وتطويرية رسيعة االستجابة للقطاع خالل العقدين 

وقدرة  دعم  يف  محدودية  وهناك  املاضيني. 

املؤسسات وإرشاك املستفيدين يف صنع القرار 

باستخدام  كافية  بحوث  إجراء  يف  القصور  إىل  أدت 

عىل  وعالوة  املاشية.  وصحة  الحديثة  التكنولوجيا 

عىل  السياسات  يف  قدماً  امليض  من  بدالً  ذلك، 

إىل  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  الوطني  املستوى 

املركزية  الحكومة  عملت  األسواق،  وفتح  التنويع 

ودعمها  الزراعية  املدخالت  عىل  للسيطرة  فقط 

ومبيدات  والبذور  )األسمدة  ذلك  عىل  ومثال 



الزراعة

57

وتسعري  واآلالت(  الزراعية  واملعدات  الحرشات 

محصول،  أهم  وكان  االسرتاتيجية.  املحاصيل 

وهو القمح، هو األكرث سيطرة واألكرث تأثراً بنقص 

األسواق املفتوحة.

والغذائية  الزراعية  املؤسسات  تتمكن  مل  لذلك، 

وأساليب  الدولية  األسواق  من  االستفادة  من 

لجملة اإلنتاج الحديثة واملعايري التجارية العاملية 

اإلداري  النظام   )١ األسباب:  من  ملجموعة 

القصور  أوجه   )٢ والقديم؛  املعقد  والتنظيمي 

الكبرية يف الهيئات العامة املسؤولة عن الخدمات 

سياسات  إىل  االفتقار   )3 والتقنية؛  االستشارية 

الفعالة،  غري  التسويق  وشبكات  األسعار، 

التصدير/  إجراءات   )4 السوق؛  معلومات  وقلة 

 )5 للوقت؛  واملستهلكة  املعقدة  االسترياد 

عدم  إىل  يؤدي  مام  الزراعية  للقروض  االفتقار 

نظام  وجود  عدم   )6 و  الخاص؛  االستثامر  تشجيع 

إحصايئ زراعي فعال إلنتاج إحصاءات دقيقة وذات 

املحاصيل  إنتاج  عن  املناسب  الوقت  ويف  صلة 

الزراعة عىل أساس منتظم مع  واملاشية ومجال 

املنهجية اإلحصائية القياسية.

ويف  متخلف  زراعي  لنظام  إدامة  األكرث  التأثري  إن 

األمن  انعدام  اىل  أدى  مدمر،  املناطق،  بعض 

الغذايئ وزيادة سوء التغذية ، وخاصة بني النساء 

االعتامد عىل  أقل، وزيادة  واألطفال، وفرص عمل 

فيه  تزداد  الذي  الوقت  ويف  الغذائية.  الواردات 

القوة  فإن  املستوردة،  للمنتجات  البالد  مطالب 

عدد  يهاجر  وحيث  تتناقص،  للعراقيني  الرشائية 

أكرب من السكان من املناطق الريفية إىل املدن، 

النزاعات  ومنع  االستقرار  عىل  الحفاظ  سيصبح 
أكرث صعوبة.3

الرؤية

إن تنمية القطاع الزراعي من شأنها أن تنوع اقتصاد 

يف  بالتقلبات  يتأثر  لن  اإلقتصاد  أن  بحيث  العراق 

استقرار  أكرث  بلد  إىل  يؤدي  مام  النفط،  قطاع 

وتنافيس عاملياً. يتمتع املواطنون باألمن الغذايئ 

غري  الغذائية  للمنتجات  عرضة  أقل  أنهم  حيث 

أن  القطاع  تطوير  شأن  ومن  املستوردة.  الصحية 

يضمن التنمية الشاملة للبنية التحتية االجتامعية 

واالقتصادية، مبا يف ذلك التنمية الريفية، وتوليد 

الدخل يف الريف، واملزيد من فرص العمل وتقليل 

ومع  البالد.  وخارج  الحرضية  املدن  إىل  الهجرة 

رسيعة  قانونية  إصالحات  واعتامد  الرشيد  الحكم 

قطاع  يف  الخاص  القطاع  سيستثمر  االستجابة، 

وسيتم  العمل،  فرص  من  املزيد  لتوفري  الزراعة 

عىل  والحفاظ  األرايض،  توزيع  عىل  النزاعات  حل 

تطبيق  وسيتم  العراق،  يف  الدولية  املياه  حقوق 

ادارة متكاملة وفعالة للمياه من أجل تأجيل رصاعات 

مستقبلية. وإذا تحققت هذه الرؤية، فإن العراق 

سيصل إىل حالة من االكتفاء الذايت. ومع اقتصاد 

سيكون  غذايئ،  أمن  و  نظيفة  آمنة  ومياه  أقوى 

البالد  تربة  االستفادة من  قادرين عىل  املواطنون 

مستقبل  نحو  النزاع  تاريخ  عن  واالبتعاد  ومياهها 
االستقرار والسالم. ١4

 FAO, Iraq: Agriculture Sector Note, p. 12-14. Retrieved 14
at: http://www.fao.org/3/i2877e/i2877e.pdf
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تدابري العمل
تخصيص  وإعادة  إصالحات  ١.ترشيع 
عىل  واالستثامر.  للزراعة  الصالحة  األرايض 

مجلس النواب وبالتعاون مع السلطة التنفيذية من 

خالل وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية: ١( تعديل 

قانون االصالح الزراعي رقم ١١7 لسنة ١97٠ للسامح 

باستثامر األرايض الكبرية من قبل الرشكات الخاصة 

الكبرية، بضمنها املشاريع املشرتكة بني القطاع 

املنتجات  تنافس  أن  ميكن  والتي  والعام  الخاص 

املستوردة؛ ٢( حامية حقوق املزارعني واألرايض 

وتعويض  له،  املخطط  غري  التحرض  من  الزراعية 

وحولت  أراضيهم  صودرت  الذين  املزارعني، 

قطع  توزيع  قانون  تعديل   )3 سكنية؛  أرايض  إىل 

الجودة  ضامن  أجل  من  الخريجني  عىل  األرايض 

سيزود  الذي  التجريبي  والحيواين  الزراعي  واإلنتاج 

أنشطة  4(توسيع  املزارعني؛  لكل  معرفة  قاعدة 

البنك التعاوين الزراعي العام ورفع سقف القروض 

الخاصة  الزراعية  للمصارف  والسامح  للمزارعني 

العام  للقطاع  تسمح  قوانني  ترشيع   )5 بالعمل؛ 

املشرتكة،  الزراعية  املشاريع  بتمويل  والخاص 

البنيوية املحورية،  خاصة تلك املتعلقة مبشاريع 

مع تركيز عىل تصنيع اآلالت الزراعية، لتكون بديالً 

عىل  النزاعات  تسوية   )6 و  منها؛  املستورد  عن 

دون  و  الزراعة  بإنتاج  للسامح  الزراعية  األرايض 

عائق يف مناطق النزاع املحتمل.

عىل  املستدام.  الزراعي  اإلنتاج  ٢.تعزيز 
وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي وبالتعاون مع نقابة الفالحني 

ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والنقابات 

يف  بالرشوع  املدين  املجتمع  ومنظامت  املعنية 

برنامج متوسط األجل )ثالث سنوات( إلنعاش قطاع 

الزراعة يف كافة أنحاء العراق، وخاصة يف املناطق 

هذا  يشمل  أن  وينبغي  النزاع.  من  املترضرة 

التحتية  البنى  بناء  إعادة   )١ االستثامري:  الربنامج 

الفقرية والتالفة؛ ٢( توفري خدمات دعم الزراعة مثل 

معزز  ائتامن  توفري   )3 والتقنيات؛  املعرفة  تبادل 

واملاشية  املحاصيل  منتجات  لتنويع  للمزارعني 

والرعاية  التدريب  خدمات  تقديم   )4 القيمة؛  عالية 

الفنية للنباتات واملاشية من املزارعني؛ 5( توزيع 

املزارعني  عىل  واملبيدات  واألسمدة  البذور 

بتعليامت  مصحوبة  املبارش  التعامل  خالل  من 

التخزين  إىل  الوصول  تسهيل   )6 وإرشادات؛ 

للمعالجة  خاصة  مرافق  وتشكيل  الحصاد،  بعد 

البساتني  زيادة عدد   )7 الفورية؛  السوق  ومناطق 

خالل  من  النخيل  ألشجار  التدريجية  واالستعاضة 

التمر  ملعالجة  إعانات  تقديم  وكذلك   )٨ اإلكثار؛ 

الحفاظ   )9 و  الدولية؛  األسواق  إىل  الوصول  لزيادة 

األرايض  مساحة  وتوسيع  الرتبة  خصوبة  عىل 

الصالحة للزراعة من خالل تدابري مكافحة التصحر 

والتحرض يف املناطق الزراعية.

3. استعادة إنتاج حيواين مستدام. ينبغي 
يف  البيطرية  مديرياتها  خالل  ومن  الزراعة  لوزارة 

املحافظات وبالتنسيق مع وزارات الصحة واملوارد 

املائية والبلديات واملنظامت الدولية مثل منظمة 

الرشوع  العاملي  األغذية  وبرنامج  والغذاء  الزراعة 

يف برامج شاملة للامشية إلنعاش اإلنتاج. وينبغي 

الرثوة  اإلنتاج املحيل من  الربامج بتطوير  تقوم  أن 

الحيوانية وأحواض األسامك وخاليا النحل من خالل 

املحلية؛  للسالالت  الوراثية  باإلمكانات  االرتقاء 

يف  املايئ  االستزراع  لدعم  الفنية  الكفاءة  وزيادة 

األحواض واألقفاص املغلقة بدالً من تنمية األحواض 

والجاموس  األلبان  أبقار  عدد  وزيادة  املفتوحة؛ 

من  املنجبة  األبقار  استرياد  طريق  عن  املايئ 

السالالت عالية اإلنتاجية؛ وبناء معامل طرق معالجة 

اإلنتاج،  يف  التحسينات  دعم  إىل  وباإلضافة  األلبان. 

مبا  املراعي،  أرايض  لتحسني  الجهود  بذل  ينبغي 

واملتفجرات  الذخائر  من  املراعي  تطهري  ذلك  يف 

وتحديث  التطعيم  حمالت  وتكثيف  للامشية، 

املعدات واملرافق مبا يف ذلك املسالخ ومحطات 

التربيد؛ ودعم املزارعني باإلعانات والتوزيع العيني 

لألعالف والتغذية والوصول إىل األسواق.
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للعراق  الدولية  املياه  حقوق  4.ضامن 
عىل  ينبغي  الري:  وتقنيات  أنظمة  وتحديث 

مجلس النواب والحكومة العراقية من خالل وزارات 

الشؤون الخارجية واملوارد املائية والزراعة بالتعاون 

مع املنظامت الدولية املتخصصة بالتفاوض بشأن 

وإيران(  وسوريا  )تركيا  املجاورة  الدول  مع  العمل 

وعىل  العراق.  يف  الدولية  املياه  حقوق  لتأمني 

املائية  املوارد  لوزارة  ينبغي  الداخيل،  الصعيد 

ووزارة الزراعة وضع اللمسات األخرية عىل الخطة 

تكون  والتي  الداخلية،  املياه  لتخصيص  الرئيسية 

البلد. وعىل املدى الطويل، ومن  مصدر نزاع يف 

واملياه،  األرايض  ملوارد  املتكاملة  اإلدارة  أجل 

الزراعة  ووزارة  املائية  املوارد  وزارة  عىل  يجب 

املهنية  والنقابات  املزارعني  نقابات  مع  العمل 

والغرف التجارية لتحديث طرق الري وإعادة تأهيل 

تقنيات  خالل  من  والرصف  للري  التحتية  البنية 

عالية  أصناف  باستخدام  وذلك  للزراعة،  جديدة 

الغلة وتتحمل امللح. وعىل املدى األقرص، ينبغي 

لوزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة املوارد املائية: 

أنظمة سقي  التالفة وتوفري  الري  أنظمة  ١( إصالح 

مياه  نقل  وأنابيب  جديدة  آبار  شكل  يف  مؤقتة 

ممتدة؛ ٢( تزويد املزارعني بتقنيات وأدوات الري 

أفضل؛  مامرسات  وتسهيل  الحديثة،  والزراعة 

مياه  لحجز  الصغرية  الرتبة  وبرك  سدود  بناء   )3

األمطار كمصدر إضايف للري وسقي املاشية.

املزارعني:  وقابليات  مهارات  5.تطوير 
النقابات والرابطات  الوثيق مع  بالتعاون والتنسيق 

الحكومية،  غري  واملنظامت  الدولية  واملنظامت 

ينبغي لوزارة الزراعة توفري التدريب عىل املامرسات 

إعادة  الجهد  هذا  ويشمل  الحديثة.  الزراعية 

ميكن  بحيث  الزراعي  اإلرشاد  مديريات  تنشيط 

مستمرة  توجيهات  املحليني  للمزارعني  يتوفر  أن 

البحث  تطبيق  عىل  والتدريب  ميدانية  وزيارات 

الزراعية.  للمامرسات  الجديدة  واملعرفة  العلمي 

محتوى  التدريبي  الربنامج  يتضمن  أن  ويجب 

التخصصات،  من  متنوعة  مجموعة  من  وخرباء 

والصحة  الزراعي  والتسويق  الزراعة  ذلك  يف  مبا 

واألعامل. ويجب عىل املجتمع الدويل مثل البنك 

األغذية  وبرنامج  والزراعة  الغذاء  ومنظمة  الدويل 

العاملي تقديم الدعم املايل والتقني لوزارة الزراعة 

واملنظامت املحلية لتطوير وفهم كيفية استخدام 

التقنيات الجديدة.

التحتية  البنية  وتطوير  التوعية  6.حمالت 
عىل  ينبغي  الريفية.  واالقتصادية  االجتامعية 

الزراعة  وزارات  خالل  من  العراقية،  الحكومة 

االجتامعية،  والشؤون  والعمل  والرتبية  والصحة 

املدين  املجتمع  منظامت  مع  بالتعاون  و 

تبدأ  أن  املجتمع  وقادة  اإلعالم  ووسائل  املحلية 

الزراعة  أهمية  حول  الوعي  لزيادة  موسعة  جهوداً 

واألمن الغذايئ. ويجب أن تهدف هذه الجهود إىل 

للمزارعني  واالجتامعي  السيايس  الوعي  تعميق 

واملجتمعات الريفية من خالل تقديم املعلومات، 

الحاجة  عىل  وتؤكد  واقعهم  تعكس  بطريقة 

املهنيني  وقدرات  مهارات  وخاصة  التنمية،  إىل 

لزيادة  الجهد  هذا  يتضمن  أن  ويجب  الزراعيني. 

الوعي معلومات عن عدم املساواة بني الجنسني 

واألمن  الزراعة  مجال  يف  املرأة  ضد  والتمييز 

مع  بالتنسيق  الرتبية  لوزارة  وينبغي   . الغذايئ 

املتساوية  التعلم  فرص  تعزز  أن  الزراعة  وزارة 

والشابات  للفتيات  الفنية  املهارات  لتنمية 

املهتامت بالعمل يف هذا القطاع. ولتحقيق ذلك، 

ينبغي لوزارات الرتبية والصحة والزراعة والبلديات 

االجتامعية  والشؤون  والعمل  اإلعامر  وإعادة 

الصحية  واملراكز  املدارس  لبناء  الجهود  تنسيق 

البنية  لتعزيز  العمل،  ومراكز  واملستشفيات 

االجتامعية  الظروف  وتحسني  املحلية  التحتية 

واالقتصادية يف املناطق الريفية.
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متكني املرأة
وسيادي.  جديد  عراٍق  بناء  يف  تساهم  بحيث  واقتصادياً  سياسياً  املرأة  متكني  عىل  الرؤية  تنّص 

الحكومة،  ضمن  القرار  صنع  ملناصب  وتقلّدها  للمرأة  السياسية  املشاركة  فرص  زيادة  وستساهم 

وتحسني  الجنس  لنوع  مراعاًة  أكرث  سياسات  صياغة  يف  املدين،  واملجتمع  السياسية،  واألحزاب 

االقتصادية  االستقاللية  والفتيات  النساء  وستكتسب  املرأة.  تهّم  أساسية  لقضايا  الحكومية  االستجابة 

التعليم والعمل.  التنّقل، وتعزيز الشعور بالسالمة واألمن، وتوفري املزيد من فرص  مع تحّسن حرية 

زد عىل ذلك أّن تطبيق قرار األمم املتحدة رقم ١3٢5 بشكٍل كامل سيمّكن املرأة من أن تكون وكيل سالم 

عىل  القائم  العنف  من  وتحميها  املرأة  والترشيعات حقوق  السياسات  وستصون  املجتمع.  وتغيري يف 

نوع الجنس، كام تضمن لها حرية اختيار وضعها االجتامعي. فإذا تحّققت هذه الرؤية فعالً، سيؤدي دمج 

كامل  تحقيق  إىل  واالجتامعية  االقتصادية  والحياة  السياسية  العملية  يف  وهادٍف  متساٍو  بشكٍل  النساء 

طاقات املجتمع العراقي.

األمن والسالمة 
األجهزة  ومهنية  الحدود،  أمن  وضامن  العراق،  يف  واالستقرار  األمن  استتاب  مع  العنف  حلقة  ستنتهي 

األمنية، فضالً عن هيكلية متينة إلدارة مسألة السالح. ففي بيئٍة أكرث تيسرياً لحرية التنّقل، مع إزالة حواجز 

التفتيش، سيتمّكن جميع املواطنني من تحقيق كامل طاقاتهم. وستلمس النساء والشباب بشكل خاص 

مزايا تحّسن الوضع األمني من خالل انفتاح مساحات جديدة أمامهم للعمل واملساهمة يف املجتمع. فضالً 

عن ذلك، مع تدريب أجهزة أمنية محرتفة ومتثيلية، وتفكيك الجامعات املسلّحة غري النظامية، سيتمتع 

جميع العراقيني ببيئة أكرث أمناً وسالمًة يف بيوتهم وضمن مجتمعاتهم املحلية. فإذا تحّققت هذه الرؤية، 

سيحّسن الوضع األمني املستقر مستوى املعيشة ونوعية الحياة بالنسبة إىل جميع العراقيني، مام يؤدي 

إىل تراجع فرص استقطاب الفئات الضعيفة عىل يد الجامعات األصولية والتطرّف العنيف.

الثقة بني املكونات 
تزدهر الثقة بني املكّونات يف بيئة يسودها السالم. ففي مثل هذه األجواء، يعمل الرجال والنساء جنباً 

قضايا  ومعالجة  املكّونات،  مختلف  بني  الثقة  تعزيز  وبالتايل  املجتمعية،  العالقات  لتحسني  جنب  إىل 

التمييز واإلقصاء. كام سيتمّكن العراقيون من املشاركة يف حوار مفتوح لتعزيز التوعية الدينية والثقافية 

األيديولوجية األصولية واملتطرفة. ومن خالل هذه  االبتعاد عن  تجاه املجتمعات املحلية األخرى، بغية 

تحّققت  فإذا  العراق ومتثّله.  تنّوع  تجّسد  لهوية وطنية واحدة  وقبوالً  العملية، سيكّونون فهامً مشرتكاً 

هذه الرؤية، سيصبح املجتمع العراقي أكرث شموليًة وتقبّالً لالختالفات اإلثنية والطائفية، مام يؤدي إىل 

تعايش سلمي يجتمع فيه املواطنون كافًة عىل حّب الوطن.
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الضحايا والناجون
سيجد الضحايا والناجون مجتمعاً يتقبّلهم. وسيتمتّع األفراد املعرّضون للعنف للحامية مبوجب القانون، 

فيُعاد دمجهم يف املجتمع وتتحّرر أرسهم من الوصم والتمييز. فاالعرتاف مبعاناتهم سيؤدي إىل نشوء 

بيئة من التسامح، وميّكنهم من مواجهة ما تعرّضوا له من أعامل وحشية علناً دومنا خوٍف من العار أو 

النساء  سيّام  ال  اقتصادياً،  والناجني  الضحايا  متكني  بهدف  األساسية  االحتياجات  تلبية  وستتّم  االنتقام. 

والفتيات، وتعزيز مكانتهم يف املجتمع، مبا يف ذلك توفري فرص العمل وخدمات التعليم والرعاية الصحية 

املفّصلة بحسب الحالة. فإذا تحّققت هذه الرؤية، سيشعر الضحايا والناجون باألمان والقبول يف أوساط 

أرسهم ومجتمعهم املحيل وبالدهم، مام ميّكنهم من املساهمة بتصميم يف تطوير عراٍق دميقراطي، 

ومزدهر اقتصادياً، وسلمّي.

التعليم والشباب 
تنّص الرؤية عىل إعداد نظام تربوي عايل الجودة لجميع العراقيني يك يساهم يف بناء مجتمع أكرث متانًة 

وقّوًة وعلامً. فيكون الجيل املقبل أعىل كفاءًة ويتمّكن من تطوير مكانة العراق يف الداخل، وبالتايل ميّكن 

بالده من التنافس عاملياً. فضالً عن ذلك، ستتوفّر مزيٌد من الفرص للفتيات والنساء ملتابعة تحصيلهّن 

سيؤدي  ذلك،  جانب  إىل  واجتامعياً.  اقتصادياً  استقاللية  أكرث  ليصبحَن  عليا،  شهادات  ونيل  العلمي 

تحسني ظروف املدراس، واالستعانة مبدرّسني ومدراء مدّربني جيّداً، وخدمات تربوية قامئة عىل توفّر 

املوارد، إىل تدين مستويات الترّسب املدريس وتعاطي املخّدرات، وازدياد فرص العمل، والقضاء عىل 

االستغالل االجتامعي. فإذا تحّققت هذه الرؤية، سيساهم إصالح النظام الرتبوي وتحديثه، عىل نحٍو يعلّم 

عىل القيم الدامجة والوطنية، يف دعم عملية املصالحة من خالل نشوء جيل جديد من العراقيني األكرث 

تسامحاً وتقباّلً لآلخر.

الحكومة وتوزيع املوارد
إّن تطبيق الحوكمة يف العراق يعني االلتزام بسيادة القانون، واحرتام أحكام الدستور بهدف تحسني أدائه 

محلياً ورفع مكانته عاملياً عىل املستوى االقتصادي والسيايس. وسيؤدي ذلك إىل احرتام فصل السلطات 

بني فروع الحكم الثالثة، ال سيّام تأمني استقاللية القضاء. كام سيتّم توزيع املوارد بشكٍل عادٍل ومتساٍو 

التحتية  والبنى  املوارد  تطوير  العملية  هذه  ستضمن  العراقيني.  لجميع  كرمية  حياة  وصون  لضامن 

بطريقة شاملة ومتناسبة يف املحافظات كافة، مام يرفع مستوى معيشة الفئات الضعيفة اقتصادياً يف 

العمليات  الحكومات املحلية سيبّسط  إىل  السلطات  تفويض  تعزيز  أّن  كالنساء والشباب. كام  العراق، 

اإلدارية ويحّسن من مستوى تقديم الخدمات األساسية. وسيحّسن املجتمع املدين دوره الرقايب فرياقب 

العملية السياسية بشكٍل واضح ورصيح. فإذا تحّققت هذه الرؤية، سيصل العراق إىل االكتفاء الذايت، 

وستُطبَّق مامرسات الحوكمة السليمة بطريقة تضمن توفري الخدمات العامة واملوارد بطريقة محرتفة 

وممتازة، عىل قدم املساواة بني جميع املواطنني.



جميع الرؤى  

6٢

الصحة والبيئة
املواطنني،  لجميع  الجيدة  الصحية  الرعاية  إىل  الوصول  ويحسن  نظيفة  بيئة  عىل  العراق  يحافظ  سوف 

مجتمع  يف  ومنتجة  صحية  بحياة  العراقيون  وسيستمتع  املستضعفة.  للفئات  خاص  اهتامم  إيالء  مع 

خاٍل من األمراض املتفشية والبيئة امللوثة. سيعيش املواطنون العراقيون يف بلد صحي بدنيا ونفسيا 

واجتامعيا ويستفيدون من املزيد من اإلنتاجية واالزدهار االقتصادي وبالتايل االستقرار السيايس. سيتم 

نرش املعرفة والوعي العام بأهمية التنوع البيولوجي واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة من 

أجل حياة أفضل لألجيال الحالية والالحقة. سيكون لدى العائالت مياه نظيفة كافية للرشب، والتمتع بهواء 

أنظف، وميكن أن متأل سالل البقالة باملنتجات املحلية الطازجة و بإمكانهم التمتع مبزيد من املناطق 

الخرضاء والنظيفة يف مناطقهم. إذا تم تحقيق هذه الرؤية، فإن نظام الرعاية الصحية املعدل والحديث 

إىل  يلجأون  وال  عادل  بشكل  املواطنون  وسيستفيد  صحية،  وأجساًدا  صحية  عقواًل  سيولد  أنظف  وبيئة 

االضطرابات العامة بسبب ندرة املوارد، مام ينهي حلقة العنف املفرغة والتدهور البيئي .

الزراعة
إن تنمية القطاع الزراعي من شأنها أن تنوع اقتصاد العراق ألنه مل يعد يعتمد فقط عىل التقلبات يف قطاع 

النفط، مام يؤدي إىل بلد أكرث استقرار وتنافيس عاملياً. يتمتع املواطنون باألمن الغذايئ حيث أنهم أقل 

عرضة للمنتجات الغذائية غري الصحية املستوردة. ومن شأن تطوير القطاع أن يضمن التنمية الشاملة 

الريف، واملزيد  الدخل يف  الريفية، وتوليد  التنمية  التحتية االجتامعية واالقتصادية، مبا يف ذلك  للبنية 

من فرص العمل وتقليل الهجرة إىل املدن الحرضية وخارج البالد. ومع الحكم الرشيد واعتامد إصالحات 

قانونية رسيعة االستجابة، سيستثمر القطاع الخاص يف قطاع الزراعة لتوفري املزيد من فرص العمل، 

وسيتم حل النزاعات عىل توزيع األرايض، والحفاظ عىل حقوق املياه الدولية يف العراق، وسيتم تطبيق 

العراق  فإن  الرؤية،  تأجيل رصاعات مستقبلية. وإذا تحققت هذه  أجل  للمياه من  ادارة متكاملة وفعالة 

سيصل إىل حالة من االكتفاء الذايت. ومع اقتصاد أقوى ومياه آمنة نظيفة و أمن غذايئ، سيكون املواطنون 

قادرين عىل االستفادة من تربة البالد ومياهها واالبتعاد عن تاريخ النزاع نحو مستقبل االستقرار والسالم.



ملحق:
خرائط النزاعات



  السعودية

االردن

 العشائر - االنتماءالعشائر
السابق لداعش

 سيطرة احلدود/
ربط ايران بسوريا

تفويض السلطات

 املواطنون
واجملتمع املد�

الغاء الصحوات
اجتثاث البعث

سيطرة ا�من

 قانون مكافحة ا�من
االرهاب/ املادة 4

 إيران

�افظة االنبار
خارطة النزاع

حزب ا�/ 
احلشد 
الشعبي

¥لس 
احملافظة

املنحل

حكومة 
العراق

احملافظ – 
د. علي 
فرحان

حزب التقدم/ 
�مد 

احللبوسي
¥لس 

عشائر االنبار

وحدات 
احلشد 
الشعبي

احلشد 
العشائري 

السني

عشائر 
الشمر ¯ 

قضاء النخيب

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• ضعف اخلدمات العامة

• ¥لس �افظة غ¹ فعال
• التزوير ¯ االنتخابات

• مناطق متنازع عليها- قضاء النخيب
• تفويض الصالحيات وتاسيس االقليم

• توزيع املوارد
• عدم وجود االستثمارات

• اعادة االعمار

ا�من
• السيارات املفخخة والتفج¹ات

• اخلوف من اسر وعوائل الداعش
• عدم وجود ثقة بني املكونات

االحياجات االساسية 
• استبعاد النساء والشباب

• الÄبية
• البطالة

• حرية �دودة للحركة والتنقل
• حرية �دودة للتعب¹

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون

 املشروع العربي
 ¯ العراق/

خميس اخلنجر

 البعثيون
السابقون



 اجلهات
 الفاعلة

الرئيسية
النواب  العراقي الذي اسسه رئيس جملس  التقدم السياسي  ، وهو عربي سني يدعمه حزب  العراقية. احملافظ  األنبار: احلكومة  الرئيسية يف  الفاعلة  تشمل اجلهات 

العراقي، حممد احللبوسي، وحدات احلشد الشعبي )PMUs(، العشائر السنية املؤثرة من مقاتلي الصحوة الذين حاربوا القاعدة.

 اجلهات
 الفاعلة
الثانوية

هم المواطنون يف األنبار وهم غالبيتهم من السنة، إال أنهم ال یزالون منفصلین عبر العشائر. يف الوقت الذي يتم فيه تعيني العشائر املؤثرة واملنخرطة سياسيًا كجهات 
فاعلة رئيسية، فإن العشائر الصغرية واألقل تأثريًا التي كانت متعاطفة مع داعش وتتعاون معها تعترب العبني ثانويني.

 اجلهات
 اإلقليمية /

اخلارجية

ُينظر إىل إيران على أنها تتمتع بنفوذ كبري يف األنبار ، ال سيما يف منطقة النخيب ، والعراق بشكل أوسع ، من خالل وجود احلرس الثوري. دعمت إيران وحدات احلشد الشعبي 
وحكومة العراق يف حربها ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هؤالء الالعبني. ويعتقد أن إيران تتعارض مع وضد العشائر السنية النافذة واألحزاب السياسية السنية. 
وينظر إىل األردن واململكة العربية السعودية على أنهما قوة موازنة يف اجتاه إليران ، وهما يتعاونان مع بعض العشائر السنية واألحزاب السياسية لتدعيمها والضغط 

على النفوذ اإليراين على طول احلدود.

 القضايا
الرئيسية

هناك نوعان من القضايا الرئيسية يف األنبار: 1( القضايا السياسية التي حتدد العالقة بني الفاعلني الرئيسيني والثانويني. و 2( الشواغل واالحتياجات اليومية للسكان على 
نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال ، فإن العالقات املتنازعة بني وحدات احلشد الشعبي وحكومة العراق من جهة وجملس عشائر األنبار من ناحية أخرى مبنية 
على النزاعات واملطالبات حول قضايا مثل اجتثاث البعث وقانون مكافحة اإلرهاب واملادة 4 ، حل جمالس الصحوة العشائرية )أبناء العراق( و االعتقال واالحتجاز العشوائي. 
تشمل قضايا املواطنني وشواغلهم يف األنبار نقص اخلدمات األساسية ، وإعادة اإلعمار ، واإلسكان ، والبطالة ، وخوف من اخلاليا النائمة لداعش وعائالت تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

 العالقة
التنازعية

غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية، وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة 
الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلريطة. على سبيل املثال ، تتعارض األحزاب السياسية العربية السنية مع 
حكومة العراق، حيث جميعهم هم من األطراف الفاعلة الرئيسية يف النزاع يف األنبار. من حيث نوعية ارتباطهم باجلهات الفاعلة الرئيسية، يتم حتديد العالقة بني ألطراف 
الفاعلة الثانوية واجلهات اخلارجية من خالل ارتباطهم بعالقة النزاع بني األطراف الفاعلة الرئيسية. على سبيل املثال ، ألن العشائر السنية املؤثرة واألحزاب السياسية 
السنية تتعارض مع إيران بسبب دعمها لوحدات احلشد الشعبي، فإن املواطنني السنة والقبائل األصغر يف األنبار الذين يعتربون جهات فاعلة ثانويةأيضا تكون يف نزاع 

مع إيران، وذلك بسبب ارتباطهم بالعشائر السنية واالحزاب السنية النافذة.

 العالقة
 التعاونية
 املشوبة

باخلالفات

، وهو سني، هو يف عالقة تعاونية مشوبة باخالفات مع  األنبار  التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهتني فاعلتني رئيسيتني، على سبيل املثال ، حمافظ  حتدث العالقة 
حكومة العراق التي يقودها الشيعة. يحتاج هذان الفاعالن الرئيسيان إىل التعاون يف بعض القضايا على الرغم من وجود مشاكل غري مستقرة بينهما.

 العالقة
التعاونية

حتدث العالقة التعاونية عندما يكون للجهات الفاعلة عالقة عمل إيجابية والتوجد أي تضارب كبري بينها. على سبيل املثال، تعمل وحدات احلشد الشعبي يف األنبار يف عالقة 
تعاونیة مع حكومة العراق وقوات األمن العراقیة.

عدم الثقة هو السمة األساسية التي حتدد العالقة بني العشائر اخملتلفة يف األنبار. على سبيل املثال ، ينظر إىل العشائر واملناطق التي تعاونت مع داعش بشكوك وخوف عدم الثقة
من قبل العشائر أخرى. عالقة للمواطنني العاديني يف األنبار مع احلكومة احمللية، ولكن أيضا جتاه احلكومة املركزية ووحدات احلشد الشعبي ايضا تتسم بعدم الثقة.

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



�افظة بغداد
خارطة النزاع

قطر

  السعودية

 الواليات املتحدة
االمريكية

ايران

تركيا

االنتخابات

النظام السياسي االمن

النزاهة، القضاء

التحكم بالسلطة

التحكم بالسلطة

الفساد

طرد قوات التحالف

احملتجون 
والناشطون 

املدنيون

احلكومة 
العراقية

رئيس 
اجلمهورية 

العراقية

رئيس �لس 
�افظة بغداد/ 
احلزب ا�سالمي 
العراقي وأحزاب 

سنية أخرى

�افظ بغداد

رئيس 
�لس 
النواب 

أمني 
بغداد

احلشد 
الشعبي 
وجماعات 
مسلحة 

أخرى

أتباع 
مقتدى 
الصدر

 الكورداالعالم
الفييلية/الشيعة

العرب السنة

 املكونات
 ا®خرى، الصابئة

والبهائيني

العرب الشيعة

املسيحيني

 احتاد العمال
 واجلمعيات

املهنية

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• املظاهرات/ الفساد

• ضعف اخلدمات العامة
• �لس �افظة غ´ فعال

• التزوير ¶ االنتخابات
• الفساد

• النظام السيياسي
• املناطق املتنازعة

• توزيع ال¹وات
• عدم وجود االستثمارات

• عدم وجود اعادة االعمار
• عدم وجود دعم املنتج احمللي

• عدم وجود فرص العمل

االحياجات االساسية: 
• استبعاد النساء والشباب

• ال¿بية والصحة
• البطالة

• حرية �دودة للحركة والتنقل
• حرية �دودة للتعب´

• هجرة الشباب
• اغتيال وقتل الناشطني املدنيني

• اخلدمات االساسية كاملاء والكهرباء



 اجلهات
 الفاعلة

الرئيسية

حكومة العراق ، مبا يف ذلك  رئيس اجلمهورية ورئيس الربملان ورئيس الوزراء )املعروف أيًضا باسم الرئاسات الثالث(، فضاًل عن احلكومة احمللية ، والتي تضم مكاتب أمني 
العاصمة واحملافظ والرئيس السابق جمللس احملافظة، احلشد الشعبي  وغريها من اجلماعات املسلحة، واملتظاهرون هم الفاعلون الرئيسيون يف بغداد. تشمل 
األحزاب السياسية الشيعية الرئيسية حزب الدعوة اإلسالمية، التيار الصدري )سائرون( ، وتيار احلكمة الوطني )احلكمة(. وتشمل األحزاب السنية الرئيسية هي حزب احلل 
)احلل(، وحزب املشروع العربي ، وحزب متحدون. األحزاب الكردية الرئيسية هي احلزب الدميقراطي الكردستاين  واالحتاد الدميقراطي الكردستاين  وحركة التغيري . ينضوي 
عدد كبري من هذه األحزاب يف االئتالفات الربملانية، مثل كتلة البناء )الشيعية( ، وكتلة اإلصالح واالعمار )الشيعة( ، والتحالف القوى العراقية )السني( ، وكتل األحزاب الكردية 

يف جملس النواب.

 اجلهات
 الفاعلة
الثانوية

وطائفية  عرقية  أحياء  يف  أيًضا  يعيشون  حاالت  عدة  يف  أو  متجانسة،  وطائفية  عرقية  جمتمعات  يف  غالًبا  يعيشون  الذين  بغداد  مواطنو  هم  الثانوية  الفاعلة  اجلهات 
خمتلطة، خاصة بالنسبة لألقليات يف بغداد. اجلهات الفاعلة الثانوية هي الشيعة والعرب السنة واألكراد الفيليني )الشيعة( واملسيحيني، باإلضافة إىل املكونات األخرى 
الرئيسية، ولكن  الفاعلة  النزاع بني اجلهات  الثانوية من خالل  الفاعلة  النزاع بني هذه اجلهات  البهائيني والصابئة املندائيني والنقابات  واالحتادات املهنية. يتشكل  مثل 

طبيعة هذا النزاع ميكن أن تختلف من منطقة إىل أخرى يف جميع أنحاء احملافظة.

 اجلهات
 اإلقليمية /

اخلارجية

ُينظر إىل إيران والواليات املتحدة على أنها تتمتع بنفوذ كبري يف بغداد والعراق على نطاق أوسع. من خالل وجود احلرس الثوري، فإن إيران قادرة على توفري الدعم للحشد 
الشعبي واحلكومة العراقية خالل احلرب ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هؤالء الالعبني. ُيعتقد أن إيران تتعارض أيًضا مع املتظاهرين من خالل دعمها املزعوم 
للجهات املسلحة أو ما أصبح ُيعرف باسم "الطرف الثالث" الذي يقمع االحتجاجات. يف حني أن تركيا تتمتع بعالقات تعاونية مشوبة باخلالفات مع حكومة العراق وإيران، فإن 

لديها عالقة تنازعية مع اململكة العربية السعودية، التي هي اصال يف نزاع مع إيران واحلشد الشعبي وتدعم األحزاب السنية يف العراق.

 القضايا
الرئيسية

هناك نوعان من القضايا الرئيسية يف بغداد: 1( القضايا السياسية التي حتدد العالقة بني الفاعلني الرئيسيني والثانويني. و 2( الشواغل واالحتياجات اليومية للسكان على 
نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال، فإن العالقة التنازعية بني حكومة العراق واملتظاهرين والتي تتفاقم ايضا بوجود العالقة التنازعية بني امريكا من جهة وايران 
ووحدات احلشد الشعبي من جهة أخرى هي مبنية على خالفات حول نظام احلكم واحلوكمة والفساد وتوزيع الرثوات والبطالة و املناطق املتنازع عليها. تشمل قضايا 

املواطنني وشواغلهم يف بغداد نقص اخلدمات األساسية ، وإعادة اإلعمار ، واإلسكان ، والبطالة ، وقلة االستثمارات والرتبية والصحة وإىل آخره. 

 العالقة
التنازعية

غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية، وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة 
الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلارطة. على سبيل املثال، يتعارض املتظاهرون مع الرئاسات الثالثة يف 

احلكومة العراقية  واألحزاب السياسية واجلهات املسلحة ووحدات احلشد الشعبي كالعبني رئيسيني وكذلك مع الدول االجنبية  مثل  إيران كجهة فاعلة خارجية.

 العالقة
 التعاونية
 املشوبة

باخلالفات

حتدث العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهتني فاعليتني رئيسيتني، مثل العالقة بني الرئاسات الثالثة يف حكومة العراق حيث حتتاج اجلهات الثالثة إىل التعاون بينها 
حول بعض القضايا على الرغم من وجود قضايا عالقة وغري حمسومة  فيما بينها تتعلق بتطلعات املكونات واألحزاب التي متثلها كل من الرئاسات الثالثة سياسيا. ويف 
حالة العالقة بني احلكومة احمللية )امانة بغداد وحمافظة بغداد( وحكومة العراق، يتحتم على هذين الالعبني الرئيسيني التعاون على مواضيع مثل األمن وإعادة اإلعمار يف 
احملافظة، بينما تظل مسألة تفويض السلطات قضية متوترة بينها. ميكن أن حتدث هذه العالقة أيضا بني جهة فاعلة رئيسية وجهة فاعلة ثانوية  أو بني جهة فاعلة 
رئيسية و جهة فاعلة خارجية، على سبيل املثال، تعترب عالقة األقليات بحكومة العراق منوذج لعالقة تعاونية مشوبة باخلالفات، حيث احلكومة هي اجلهة الوحيدة التى 
تلجأ إليها األقليات لضمان وصيانة حقوقها لكن االقليات ال تزال لديها خماوف وعدم الثقة باحلكومة. وقد حتصل عالقة تعاونية مشوبة باخلالفات بني جهة فاعلة رئيسية 

داخلية وجهة فاعلة خارجية ومثال على ذلك هو عالقة حكومة العراق مع امريكا.

 العالقة
التعاونية

حتدث العالقة التعاونية عندما يكون للجهات الفاعلة عالقة عمل إيجابية وال توجد أي تضارب كبري بينها. على سبيل املثال ، تعمل وحدات احلشد الشعبي يف بغداد يف 
عالقة تعاونیة وثيقة مع حكومة العراق.

عدم الثقة
عدم الثقة هو السمة األساسية التي حتدد العالقة بني املكونات اخملتلفة يف حمافظة بغداد وعموم العراق. على سبيل املثال ، لدى األقليات خوف وعدم الثقة، بحيث ال 
يثقون باملكونات االساسية الشيعية والسنية والكردية. اليزال املسيحيون وغريهم من االقليات الدينية والعرقية يخافون على مستقبلهم يف بغداد. يحكم عدم الثقة أيضا 
العالقة بني املواطنني مع احلكومة احمللية واحلكومة املركزية، يف حني توقعات املواطنني للحصول على حوكمة رشيدة واخلدمات وفرص العمل والتعليم والعديد من 

القضايا احلياتية األخرى التزال غري حمققة. 

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



�افظة ديا�
خارطة النزاع

النغ� الدميفغرا�

االستفتاء

املناطق املتنازعة
عليها

 االراضي املتنازع
 عليها على احلدود

 اجلغرافية والوصول
ا� ال�وة الطبيعية

انتاج واستكشاف
النفط

التجنيد من قبل
داعش

التعاون االمني

تركيا

 ايران –
 �افظة

 كرمانشاه
 احلدودية (�
 ايران) وجيش

القدس

 املواطنون
واجملتمع املد£

العرب السنة

الكر
(سنة وشيعة)

الªكمان
(سنة وشيعة)

العرب الشيعة

احلزب 
الدميقراطي 
الكوردستا£ 

� خانقني

حكومة اقليم 
كوردستان

االنحاد الوطني 
الكوردستا£ � 

خانقني

رئيس ³لس 
احملافظة 

املنحل، (حزب 
احلل)

اجلبهة 
الªكمانية – 

تركمان السنة 
� جلوالء 
وسعدية 

وقرتبة

احملافظ 
(منطمة 

البدر)

احلكومة 
العراقية

داعش � 
منطقة 

املطيبيجة

وحدات 
احلشد 
الشعبي

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• املظاهرات

• ضعف اخلدمات العامة
• ³لس �افظة غ� فعال

• التزوير � االنتخابات
• املادة 140

• املناطق متنازع عليها
• تفويض الصالحيات 

• تخصيصات بªودوالر
• انابيب النفط

• توزيع ال�وات
• عدم وجود االستثمارات

• اعادة االعمار

االحياجات االساسية:
• استبعاد النساء والشباب

• الªبية
• البطالة

• حرية �دودة للحركة والتنقل
• حرية �دودة للتعب�

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون � العظيم و جلوالء 

و سعدية

اÉمن:
• السيارات املفخخة والتفج�ات

• اخلوف من احلشد الشعبي
• عدم وجود الثقة بني املكونات



�افظة ديا�
خارطة النزاع

النغ� الدميفغرا�

االستفتاء

املناطق املتنازعة
عليها

 االراضي املتنازع
 عليها على احلدود

 اجلغرافية والوصول
ا� ال�وة الطبيعية

انتاج واستكشاف
النفط

التجنيد من قبل
داعش

التعاون االمني

تركيا

 ايران –
 �افظة

 كرمانشاه
 احلدودية (�
 ايران) وجيش

القدس

 املواطنون
واجملتمع املد£

العرب السنة

الكر
(سنة وشيعة)

الªكمان
(سنة وشيعة)

العرب الشيعة

احلزب 
الدميقراطي 
الكوردستا£ 

� خانقني

حكومة اقليم 
كوردستان

االنحاد الوطني 
الكوردستا£ � 

خانقني

رئيس ³لس 
احملافظة 

املنحل، (حزب 
احلل)

اجلبهة 
الªكمانية – 

تركمان السنة 
� جلوالء 
وسعدية 

وقرتبة

احملافظ 
(منطمة 

البدر)

احلكومة 
العراقية

داعش � 
منطقة 

املطيبيجة

وحدات 
احلشد 
الشعبي

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• املظاهرات

• ضعف اخلدمات العامة
• ³لس �افظة غ� فعال

• التزوير � االنتخابات
• املادة 140

• املناطق متنازع عليها
• تفويض الصالحيات 

• تخصيصات بªودوالر
• انابيب النفط

• توزيع ال�وات
• عدم وجود االستثمارات

• اعادة االعمار

االحياجات االساسية:
• استبعاد النساء والشباب

• الªبية
• البطالة

• حرية �دودة للحركة والتنقل
• حرية �دودة للتعب�

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون � العظيم و جلوالء 

و سعدية

اÉمن:
• السيارات املفخخة والتفج�ات

• اخلوف من احلشد الشعبي
• عدم وجود الثقة بني املكونات

 اجلهات
 الفاعلة

الرئيسية

حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان )KRG( ، واحلكومة احمللية ، حتديدا احملافظ العربي السني، ووحدات احلشد الشعبي )PMUs( هي اجلهات الفاعلة الرئيسية 
الكردستاين  الوطني  )KDP( واالحتاد  الكردي  الدميقراطي  ، احلزب  الرئيسيني  الكرديني  الرئيسية هي احلزبني  الفاعلة  ، اجلهات  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  يف كركوك. 

)PUK( ، اجلبهة الرتكمانية العراقية ، والتجمع العربي يف كركوك.

 اجلهات
 الفاعلة
الثانوية

الثانوية هي مواطنو دياىل الذين يعيشون يف جمتمعات عرقية وطائفية متجانسة: العرب السنة و العرب الشيعة والكرد )الشيعة والسنة( والرتكمان  اجلهات الفاعلة 
)السنة والشيعة( واملسيحيون الذين ميارسون نفوذهم من خالل اجلهات الفاعلة الرئيسية. ويتشكل النزاع بني اجلهات الفاعلة الثانوية من خالل الصراع بني اجلهات 
الفاعلة الرئيسية ، ولكن ميكن أن تختلف يف جميع أنحاء احملافظة. على سبيل املثال ، يف بعقوبة، عاصمة دياىل، ويف منطقة املقدادية، يتسم النزاع بأنه يحدث بني 
العرب الشيعة والعرب السنة. يف مناطق أخرى، مثل خانقني، يدور النزاع بني السكان الكرد وهم األغلبية يف املنطقة من جهة والعرب على اجلانب اآلخر. اما يف جلوالء، 

يقع النزاع بني ضحايا داعش والعائالت/ العشائر التي كانت تربطها عالقة مع الداعش.

 اجلهات
 اإلقليمية /

اخلارجية

ُينظر إىل إيران ومن خالل السلطات املوجودة على احلدود يف حمافظة كرمانشاه وجيش القدس على أنها ذات نفوذ كبري يف دياىل والعراق على نطاق أوسع. دعمت إيران 
وحدات احلشد الشعبي وحكومة العراق خالل احلرب ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هذه اجلهات الفاعلة. ُيعتقد أن إيران يف نزاع مع حكومة إقليم كردستان، بقيادة 

احلزب الدميقراطي الكردستاين ومع األحزاب السنية والسكان السنة يف دياىل الذين ال يدعمون التدخل اإليراين أو نفوذها يف احملافظة.

 القضايا
الرئيسية

هناك نوعان من القضايا الرئيسية يف دياىل: 1( القضايا السياسية التي تشكل العالقة بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية ؛ 2( الشواغل واالحتياجات اليومية للسكان 
على نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال، العالقة السلبية بني حكومة إقليم كردستان وبيشمركة من جانب، واحلكومة احمللية، وخاصة احملافظ، وحكومة 
العراق ووحدات احلشد الشعبي على اجلانب اآلخر هي عالقة تنازعية حول املنطاق املتنازعة عليها )املادة 140 من الدستور( والتنقيب عن النفط وإنتاجه والنزوح والتغريات 
الدميوغرافية يف هذه املناطق املتنازع عليها. تشمل القضايا واالهتمامات األوسع للمواطنني يف دياىل االفتقار إىل اخلدمات األساسية والسكن والبطالة واخلوف من خاليا 

داعش النائمة وعائالت داعش.

 العالقة
التنازعية

غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية، وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية، وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة 
الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلارطة. على سبيل املثال، تتعارض األحزاب السياسية السنية واملواطنون 

السّنة مع حكومة العراق ووحدات احلشد الشعبي ، وكذلك مع السكان الشيعة كجهة فاعلة ثانوية ومع إيران كجهة فاعلة خارجية.

 العالقة
 التعاونية
 املشوبة

باخلالفات

حتدث العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بني اثنني من اجلهات الفاعلة الرئيسية، مثل بني رئيس جملس احملافظة املنحل واحملافظ. يحتاج هذان املمثالن إىل التعاون 
يف جمال األمن وإعادة اإلعمار يف احملافظة، يف حني أن قضية نقل السلطات والتطلعات العرقية والطائفية ال تزال قضايا خالفية بينهما. ميكن أن حتدث هذه العالقة 

أيًضا بني جهة فاعلة رئيسية وجهة فاعلة ثانوية  او بني جهة فاعلة رئيسية او ثانوية مع جهة فاعلة خارجية.

 العالقة
التعاونية

حتدث العالقة التعاونية عندما يكون للجهات الفاعلة عالقة عمل إيجابية والتوجد أي تضارب كبري بينها. على سبيل املثال ، تعمل وحدات احلشد الشعبي يف دياىل يف عالقة 
تعاونیة وثيقة مع حكومة العراق. وكذلك بعض املكونات مثل اجملتمعات الشيعية يف دياىل هي يف عالقة تعاونية مع احلشد الشعبي.

عدم الثقة
عدم الثقة هو السمة األساسية التي حتدد العالقة بني املكونات اخملتلفة يف حمافظة دياىل وعموم العراق. على سبيل املثال ، لدى األقليات خوف وعدم الثقة، بحيث 
ال يثقون باملكونات االساسية الشيعية والسنية والكردية. اليزال املسيحيون والرتكمان وغريهم من االقليات الدينية والعرقية يخافون على مستقبلهم يف دياىل. يحكم 
انعدام الثقة أيضا العالقة بني املواطنني مع احلكومة احمللية واحلكومة املركزية، يف حني توقعات املواطنني للحصول على حوكمة رشيدة واخلدمات وفرص العمل 

والتعليم والعديد من القضايا احلياتية األخرى التزال غري حمققة. 

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



�افظة كركوك
خارطة النزاع

تركيا

 ايران

 املواطنون
 واجملتمع
املدنيى

 املناطق
املتنازع عليها

االستفتاء

الكورد

ال�كمان السنة

ال�كمان الشيعة

العرب السنة

 الكورد
الكاكائيون

املسيحيون

 النزاعات حول احلدود اجلغرافية
 واملوارد الطبيعية وا�من
والتغي�ات الدميوغرافية

احلكومة 
احمللية/ 
احملافظ 

السني 

ال�كمان
السنة و اجلبهة 

ال�كمانية 
العراقية

الكورد – 
االحتاد الوطني

الكورد – احلزب 
الدميقراطي

التجمع العربي 
¦ كركوك – 
حزب سياسي

حكومة اقليم 
كوردستان

حكومة العراق/ 
االحزاب 

السياسية 
الشيعية

احلشد 
الشيعي 

ال�كما© ¦ 
طوزخورماتو 

وبش�

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• ضعف اخلدمات العامة

• ±لس �افظة غ� فعال
• التزوير ¦ االنتخابات

• املادة 140
• املناطق متنازع عليها

• تفويض الصالحيات 
• تخصيصات ب�ودوالر

• انابيب النفط
• توزيع ال¼وات

• عدم وجود االستثمارات
• اعادة االعمار

ا�من
• السيارات املفخخة والتفج�ات

• اخلوف من اسر داعش
• عدم وجود الثقة بني املكونات

االحياجات االساسية 
• استبعاد النساء والشباب

• ال�بية
• البطالة

• حرية �دودة للحركة والتنقل
• حرية �دودة للتعب�

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون ¦ احلويجة 

    وطوزخورماتو



اجلهات 
الفاعلة 

الرئيسية

حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان )KRG( ، واحلكومة احمللية ، حتديدا احملافظ العربي السني، ووحدات احلشد الشعبي )PMUs( هي اجلهات الفاعلة الرئيسية 
الكردستاين  الوطني  )KDP( واالحتاد  الكردي  الدميقراطي  ، احلزب  الرئيسيني  الكرديني  الرئيسية هي احلزبني  الفاعلة  ، اجلهات  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  يف كركوك. 

)PUK( ، اجلبهة الرتكمانية العراقية ، والتجمع العربي يف كركوك.

اجلهات 
الفاعلة 
الثانوية

اجلهات الفاعلة الثانوية هم مواطني كركوك الذين مت فصلهم يف جمتمعات إثنية وطائفية متجانسة: العرب السنة والكورد  والرتكمان الشيعة واملسيحيون، وكل واحدة 
من هذه اجملموعات متارس نفوذها من خالل ارتباطها باجلهات الفاعلة الرئيسية. يتشكل النزاع بني اجلهات الفاعلة الثانوية بسبب النزاع  بني اجلهات الفاعلة الرئيسية 
، ولكن ميكن أن يختلف طبيعة هذا النزاع باختالف املناطق عرب احملافظة. على سبيل املثال ، يف داخل مدينة كركوك ، يحدث النزاع بني الكورد  والعرب السنة والرتكمان 
السنة. يف مناطق أخرى مثل احلويجة ، يقع النزاع يف داخل اجملتمع العربي السني، وهي األغلبية يف القضاء، بني ضحايا النزاع مع داعش وعائالت داعش. يف قضاء 

داقوق ، يقع النزاع بني أكراد كاكائيني والرتكمان الشيعة املرتبطني بوحدات احلشد الشعبي.

اجلهات 
اإلقليمية / 

اخلارجية

ُينظر إىل إيران على أنها تتمتع بنفوذ كبري يف كركوك، والعراق بشكل أوسع ، من خالل حضور احلرس الثوري. دعمت إيران وحدات احلشد الشعبي وحكومة العراق خالل 
احلرب ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هؤالء الالعبني. ويعتقد أن إيران يف نزاع مع حكومة إقليم كردستان ، بقيادة احلزب الدميقراطي الكوردستاين والسكان السنة 
يف كركوك ال يدعمون التدخل اإليراين أو نفوذها يف احملافظة. وباملثل ، يف حني أن تركيا يف عالقة تعاونية مشوبة باخلالفات مع حكومة كوردستان / احلزب الدميقراطي 

الكردستاين والسنة يف كركوك ، فهي حليفة للجبهة الرتكمانية العراقية وتدعمها.

القضايا 
الرئيسية

للسكان  اليومية  واالحتياجات  الشواغل   )2 و  والثانويني.  الرئيسيني  الفاعلني  العالقة بني  التي حتدد  السياسية  القضايا   )1 الرئيسية يف كركوك:  القضايا  نوعان من  هناك 
على نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال ، فإن العالقات املتنازعة بني حكومة اقليم كوردستان والبيشمركة من جهة و احلكومة احمللية، باالخص احملافظ، 
وحكومة العراق ووحدات احلشد الشعبي من جهة ثانية هي مبنية على خالفات حول املناطق املتنازع عليها )املادة 140 الدستورية(، استكشاف واستخراج النفط، النزوح 
والتغيريات الدميوغرافية يف املناطق املتنازع عليها. تشمل قضايا املواطنني وشواغلهم يف كركوك نقص اخلدمات األساسية، وإعادة اإلعمار ، واإلسكان ، والبطالة ، 

وخوف من اخلاليا النائمة لداعش وعائالت تنظيم الدولة اإلسالمية.

العالقة 
التنازعية

غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية، وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة 
الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلارطة. على سبيل املثا،  تتعارض األحزاب السياسية السنية واملواطنني 

السّنة مع حكومة العراق ووحدات احلشد الشعبي كالعبني رئيسيني وكذلك مع الرتكمان الشيعة كالعبني  ثانويني ومع إيران جهة فاعلة خارجية.

العالقة 
التعاونية 
املشوبة 
باخلالفات

حتدث العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهتني فاعليتني رئيسيتني، مثل العالقة بني احلكومة احمللية وحكومة العراق حيث حتتاج اجلهتني إىل التعاون بينها حول 
التعاون على  ، يتحتم على هذين الالعبني الرئيسيني  بعض القضايا على الرغم من وجود عالقة  وغري حمسومة  فيما بينها. يف حالة احلكومة احمللية وحكومة العراق 
مواضيع مثل األمن وإعادة اإلعمار يف احملافظة ، بينما تظل مسألة تفويض السلطات قضية متوترة بينهما. ميكن أن حتدث هذه العالقة أيضا بني جهة فاعلة رئسية 
وجهة فاعلة ثانوية  أو بني جهة فاعلة رئيسية و جهة فاعلة خارجية، على سبيل املثال ، تعترب عالقة األقليات بحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان منوذج لعالقة 
تعاونية مشوبة باخلالفات بني جهات فاعلة ثانوية و جهات فاعلة رئيسية، وعالقة حكومة إقليم كردستان / احلزب الدميقراطي الكردستاين مع تركيا تعترب من نوع العالقة 

التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهة فاعلة رئيسية داخلية وجهة فاعلة خارجية. 

العالقة 
التعاونية

حتدث العالقة التعاونية عندما يكون للجهات الفاعلة عالقة عمل إيجابية والتوجد أي تضارب كبري بينها. على سبيل املثال ، تعمل وحدات احلشد الشعبي يف كركوك يف 
عالقة تعاونیة وثيقة مع حكومة العراق وقوات األمن العراقیة. وبعض املكونات مثل الرتكمان الشيعة ايضا يتمتعون بالعالقة التعاونية مع وحدات احلشد الشعبي.

عدم الثقة
عدم الثقة هو السمة األساسية التي حتدد العالقة بني املكونات اخملتلفة يف حمافظة كركوك. على سبيل املثال ، لدى االقليات خوف وعدم الثقة، بحيث ال يثقون باملكونات 
االساسية الشيعية والسنية والكردية. اليزال املسيحيون والكورد الكاكائيون يخافون على مستقبلهم يف احملافظة. يحكم عدم الثثقة ايضا العالقة بني املواطنني مع 
احلكومة احمللية واحلكومة املركزية، فيي حني توقعات املواطنني للحصول على حوكمة رشيدة واخلدمات وفرص العمل والتعليم والعديد من القضايا احليايتة االخرى 

التزال غري حمققة. 

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



�افظة نينوى
خارطة النزاع

حزب العمال 
الكوردستا�

احلكومة 
احمللية – 

�لس 
احملافظة 

املنحل

احلكومة 
احمللية - 
احملافظ

 العشائر وقاطني
املدينة السنية

 التغي�
 الدميغرا�

 السيطرة على
االراضي

 ادارة املناطق
املتنازع عليها

 تنقيب واستخراج
النفط

 التغي�
الدميغرا�

اسر داعش

 تصويت سحب
الثقة

 املواطنون
واجملتمع املد�

تفويض السلطات

 إيران

 تركيا -  القاعدة
 العسكرية �

بعشيقة

اليزيديون

التعاون االمني

اخلدمات االساسية وحقوق االنسان:
• بطالة الشباب

• النازحون و الالجئون
• الضحايا والناجون

• اجتثاث البعث

• تفويض السلطات
• االحتجاز العشوائي

• حرية التعب� 
• التعليم

ا¼من 
• اخلاليا النائمة لداعش/ اسر الداعش

• االيدوجلية االصولية
• حل اجليش العراقي واختالل التوازن � التمثيل � 

    املؤسسة العسكرية

تقدمي اخلدمات 
• توزيع املوارد

• االعمار
• الفقر 

حكومة اقليم 
كوردستان/ 

احلزب 
الدميقراطي 
الكوردستا�

حكومة العراق

وحدات احلشد 
الشعبي

الكورد �
سهل نينوى

 الشبك والÃكمان
 الشيعة/ حنني

قدو

املسيحيون

 احلشد الشعبي
/السنى

عائلة النجيفي



 اجلهات
 الفاعلة

الرئيسية

وحدات احلشد الشعبي )PMUs(  والتي يهيمن عليها الشيعة ، والشبك الشيعة احملليني/ من جماعة حنني قدو هم يف عالقة تعاونية مع حكومة العراق. ومع ذلك، 
فإن هذه اجلهات الفاعلة يف عالقة تنازعية مع البيشمركة وحكومة إقليم كردستان )KRG( واألحزاب السياسية الكردية، خصوصا احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد 

الوطني الكردستاين. ولدى احلكومة احمللية يف نينوى عالقة تنازعية مع كل من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان.

 اجلهات
 الفاعلة
الثانوية

يعيش املواطنون يف نينوى يف عدة جمتمعات عرقية طائفية متجانسة يف احملافظة )العرب السنة والكورد والرتكمان الشيعة والشبك الشيعة واملسيحيون واليزيديون(. 
غالبًا ما متارس هذه اجملموعات نفوذها من خالل عالقاتها مع اجلهات الفاعلة الرئيسية. تتميز العالقة بني جميع هذه اجملموعات بعدم الثقة واخلوف، مما يؤثر بشكل اكرث 
على كيفية تفاعل كل جمموعة مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف احملافظة. على سبيل املثال ، املسيحيون يف عالقة مشوبة باخلالفات مع كل من حكومة إقليم كردستان 
وحكومة العراق ووحدات احلشد الشعبي، ويف بعض احلاالت، ينقسم اجملتمع املسيحي إىل جمموعات خمتلفة كل منها تتجه تعاونا نحو واحد من هذه اجلهات الفاعلة 
الرئيسية الثالثة. بطريقة مماثلة، يف حني أن اليزيديني ال يثقون بالعشائر العربية السنية يف أماكنهم األصلية، فإنهم يسعون للحصول على احلماية من جميع اجلهات 
الفاعلة الرئيسية يف احملافظة، كما أن جمموعات خمتلفة من اليزيديني منقسمون من حيث تعاونهم وخالفهم مع اجلهات الفاعلة اخملتلفة، مبا يف ذلك حكومة إقليم 

.)PKK( كردستان والبيشمركة وحكومة العراق و ووحدات احلشد الشعبي وحزب العمال الكردستاين

 اجلهات
 اإلقليمية /

اخلارجية

ينظر إىل إيران على أنها ذات نفوذ كبري يف نينوى، والعراق بشكل أوسع  من خالل وجود احلرس الثوري. دعمت إيران وحدات احلشد الشعبي وحكومة العراق خالل احلرب 
ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هؤالء الالعبني. ويعتقد أن إيران تتعارض مع وضد نفوذ حكومة إقليم كردستان يف احملافظة وأن السكان السنة ال يدعمون التدخل 
اإليراين أو اي تاثري لها يف نينوى. وبطريقة ممثالة، ينظر اىل تركيا بأنها يف عالقة تعاونية مشوبة باخلالفات مع حكومة إقليم كردستان / احلزب الدميقراطي الكردستاين ولها 
عالقة تعاونية مع عائلة النجيفي السنية يف املوصل. وتعتقد بان تركيا أيضًا تزعم ادعاًء تاريخيًا يف احملافظة وتسعى إىل استعادة نفوذ اإلمرباطورية العثمانية القدمية 

يف املوصل وتدعم اجلبهة الرتكمان العراقية )ITF(، والذي يفاقم النزاع بني األطراف العرقية والطائفية الرئيسية يف نينوى.

 القضايا
الرئيسية

للسكان  اليومية  واالحتياجات  الشواغل   )2 و  والثانويني.  الرئيسيني  الفاعلني  بني  العالقة  حتدد  التي  السياسية  القضايا   )1 نينوى:  يف  الرئيسية  القضايا  من  نوعان  هناك 
على نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال ، فإن العالقات املتنازعة بني حكومة اقليم كوردستان والبيشمركة من جهة  مع احلكومة احمللية وحكومة العراق 
واحلشد الشعبي من اجلهة الثانية هي حول قضايا مثل السيطرة على األراضي والتنقيب عن النفط واستخراجه والنزوح والتغيريات الدميوغرافية يف املناطق املتنازع 

عليها. وتشمل قضايا املواطنني وشواغلهم يف نينوى نقص اخلدمات األساسية  واإلسكان ، والبطالة ، واخلوف من خاليا النائمة لداعش واسر الداعش.

 العالقة
التنازعية

غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة 
الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلارطة. على سبيل املثال ، تتعارض األحزاب السياسية العربية السنية يف 
الثانوية  نينوى مع حكومة العراق  وحكومة اقليم كوردستان، حيث جميعهم هم من األطراف الفاعلة الرئيسية للنزاع يف نينوى. ويتم حتديد العالقة بني اجلهات الفاعلة 
واجلهات اخلارجية من خالل ارتباطهم بالعالقة التنازعية التي تسود بني اجلهات الفاعلة الرئيسية. على سبيل املثال، ألن حكومة إقلیم كوردستان يف عالقة تنازعية مع 
ايران بسبب دعم االخرية لوحدات احلشد الشحبي، فإن السكان الكورد والسكان العرب السنة يف نینوى، باعتبارهم جهات فاعلة ثانویة أيضا يكونون يف عالقة تنازعية مع 

إيران، وذلك بسبب ارتباطهم وعالقتهم مع حكومة إقلیم كردستان واألحزاب السیاسیة السنیة تباعا.

 العالقة
 التعاونية
 املشوبة

باخلالفات

حتدث العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهتني فاعلتني رئيسيتني، على سبيل املثال، حمافظ نينوى، وهو سني ، يف عالقة تعاونية مشوبة باخلالفات مع حكومة 
العراق التي تقودها االحزاب الشيعية. يحتاج هذان الفاعالن الرئيسيان إىل التعاون حول بعض القضايا على الرغم من وجود مشاكل عالقة وغري حمسومة بينهما. ومن 
األمثلة األخرى على العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات هو التعاون  بني احلكومة احمللية وحكومة العراق حول قضايا حفظ االمن و تقليص النفوذ الكوردي يف احملافظة، 
على الرغم من انه تبقى القضايا املتعلقة بتفويض السلطات مصدر خالف بني هذين اجلهتني الفاعلتني الرئيسيتني. ميكن للعالقة املشوبة باخلالفات ان حتدث ايضا بني 
جهة فاعلة رئيسية و جهة فاعلة ثانوية، واملثال على ذلك  هي العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بيم جمموعات األقليات من جهة مثل املسيحيني مع حكومة العراق 
وحكومة إقليم كوردستان من جهة ثانية. وميكن أن يحدث هذا النوع من العالقة أيًضا بني جهة فاعلة رئيسية وجهة فاعلة خارجية  كما هو احلال عليه يف عالقة  تركيا مع 

حكومة إقليم كردستان / احلزب الدميقراطي الكردستاين.

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



حكومة العراق

احملافظ السني / 
عمار ج� اخلليل- 

ائتالف قلعة 
اجلماه� (ابو مازن)

 منع عودة
النازحني السنة

 اخلوف من ايران ووحدات
احلشد الشعبي

 انسحاب احلشد الشعبي
الشيعي من تكريت

 العرب السنة �
 تكريت وبيجي

وسامراء
 الكورد �

طوزخورماتو

 العشائر واحلشد
السني � تكريت

السعودية واالردن

ايران

 العشائر السنية
 النشطة واملؤثرة

سياسيا

 العشائر السنية
 التي تعاون

 أعضاؤها مع
داعش

 املواطنون/
اجملتمع املد©

النفوذ السياسي

النفوذ السياسي

االمن
• السيارات املفخخة والتفج�ات

• اخلوف من اسر داعش
• اخلاليا النائمة لداعش

• عدم وجود الثقة بني املكونات

احلوكمة واخلدمات االساسية
• ¸لس ¶افظة غ� فعال

• تزوير االنتخابات
• تفويض الصالحيات

• قانون مكافحة االرهاب- املادة 4
• توزيع ال½وات

• انعدام االستثمارات
• تخصيص امليزانية العادة االعمار

االحتياجات االساسية وحقوق االنسان
• اقصاء املرأة والشباب

• التعليم
• التوظيف

• حرية ¶دودة للحركة
• حرية ¶دودة للتعب�

• هجرة الشباب
• النازحون من صالح الدين � اربيل وبغداد

¶افظة صالح الدين
خارطة النزاع

احلزب اÅسالمي 
العراقي (السني) 
وأالحزاب املنشقة 

عنه

 العرب الشيعة �
 بلد و دجيل
 وسامراء.

 الÈكمان الشيعة
� طوز خورماتو

رئيس ¸لس 
احملافظة املنحل 

أحمد الكرّيم / 
صالح الدين هويتنا

 الدعم للحشد
الشعبي الشيعي

وحدات احلشد 
الشعبي الشيعية 

� املناطق 
الشيعية و� بعض 

املناطق السنية

االحزاب السياسية 
السنية االخرى



 اجلهات
 الفاعلة

الرئيسية

وتشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية يف صالح الدين: حكومة العراق  واحلكومة احمللية، وعلى وجه التحديد احملافظ العربي السني ورئيس جملس احملافظة، ووحدات 
احلشد الشعبي الشيعية واحلشد الشعبي السني واألحزاب السياسية السنية مثل احلزب اإلسالمي العراقي )IIP(، مبا فيه الشخصيات  السياسية السنية الرئيسية ، 

مثل سليم اجلبوري  وعبدالقادر السامرائي  وأياد السامرائي ومثنى عبد الصمد، مع األحزاب السنية األخرى مثل املتحدون واملشروع العربي.

 اجلهات
 الفاعلة
الثانوية

الكورد يف طوز  البعض: األغلبية هم من العرب السنة، وهناك  يعيش املواطنون يف صالح الدين يف عدة جمتمعات عرقية وطائفية متجانسة ومنفصلة عن بعضها 
خورماتو، والرتكمان الشيعة يف طوز خورماتو  والعرب الشيعة  يف دجيل بلد والسامراء.  متارس هذه اجملموعات نفوذها من خالل ممثليها من بني اجلهات الفاعلة 
الرئيسية. ومن بني الغالبية السنية، تعترب العشائر التي انضم بعض اعضائها اىل داعش، مثل رجال من عشرية العزة والُعبيد ، جهات فاعلة ثانوية أيًضا. هؤالء العشائر هم 
يف عالقات مشوبة باخلالفات بني بعضها البعض وكل منهم مرتبط بأحد اجلهات الفاعلة الرئيسية. يتشكل النزاع  بني اجلهات الفاعلة الثانوية بسبب النزاع  بني اجلهات 
الفاعلة الرئيسية، ولكن ميكن أن يختلف طبيعة هذه النزاعات عرب مناطق خمتلفة من احملافظة. على سبيل املثال ، يف مدينة السامراء يكون النزاع بني العرب السنة 
النزاع  بني الرتكمان الشيعة والكورد. ويف معظم  ، يقع  ثانوية كمجتمعات طائفية. ويف مناطق أخرى مثل طوز خورماتو  والعرب الشيعة، كالهما يعتربان جهات فاعلة 

املناطق السنية االخرى ، يقع النزاع بني بعض العشائر السنية مع بعض من العشائر السنية األخرى التي تعاون أفرادها مع الداعش.

 اجلهات
 اإلقليمية /

اخلارجية

ينظر إىل إيران على أنها ذات نفوذ كبري يف صالح الدين، والعراق بشكل أوسع ، من خالل وجود احلرس الثوري. دعمت إيران وحدات احلشد الشعبي وحكومة العراق خالل 
احلرب ضد داعش، وال يزال لها تأثري قوي على هؤالء الالعبني. ويعتقد أن إيران تتعارض مع وضد احلكومة احمللية يف احملافظة وأن السكان السنة ال يدعمون التدخل 
اإليراين أو اي تاثري لها يف  يف صالح الدين.  وبطريقة ممثالة ، يف حني أن اململكة العربية السعودية واألردن يخشون النفوذ اإليراين وتاثريها على احلشد الشعبي وحكومة 
العراق ، فإنهم ينظر إليهم على أنهم داعمني ومتعاونني مع األحزاب السياسية السنية مثل احلزب االسالمي العراقي واملتحدون واملشروع العربي. ردا على ذلك ، فإن 

السكان الشيعة يف احملافظة هم يف نزاع مع اململكة العربية السعودية واألردن وتاثريهما.

 القضايا
الرئيسية

هناك نوعان من القضايا الرئيسية يف صالح الدين: 1( القضايا السياسية التي حتدد العالقة بني الفاعلني الرئيسيني والثانويني. و 2( الشواغل واالحتياجات اليومية للسكان على 
نطاق أوسع يف احملافظة. على سبيل املثال ، فإن العالقات املتنازعة بني القادة السياسيني السّنة املؤثرين مع حكومة العراق ومع وحدات احلشد الشعبي الشيعية 
هي حول السيطرة األمنية على األراضي  وعودة النازحني السنة إىل أماكنهم األصلية وتفويض السلطات  والفساد والتغيريات الدميغرافية وقانون مكافحة اإلرهاب/ املادة  

4. وتشمل قضايا املواطنني وشواغلهم احلياتية يف صالح الدين  نقص اخلدمات األساسية  واإلسكان ، والبطالة ، واخلوف من خاليا النائمة لداعش واسر الداعش.

 العالقة
التنازعية

 غالبًا ما يشكل هذا النوع من العالقات التفاعالت ما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وما بني اجلهات الفاعلة الثانوية وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية مع اجلهات الفاعلة الثانوية 
وما بني اجلهات الفاعلة الرئيسية والثانوية مع اجلهات اخلارجية، كما هو موضح يف اخلارطة. على سبيل املثال ، تتعارض األحزاب السياسية السنية واملواطنني السنة مع 

حكومة العراق ووحدات احلشد الشعبي الشيعي كجهة فاعلة رئيسية، وكذلك ومع سكان الشيعة يف احملافظة كجهة فاعلة ثانوية ومع إيران كجهة فاعلة خارجية.

 العالقة
 التعاونية
 املشوبة

باخلالفات

هذان  يحتاج  حيث  العراق،  حكومة  مع  احمللية  احلكومة  بني  العالقة  املثال  سبيل  على  رئيسيتني،  فاعلتني  جهتني  بني  باخلالفات  املشوبة  التعاونية  العالقة  حتدث 
الفاعالن الرئيسيان إىل التعاون حول بعض القضايا على الرغم من وجود مشاكل عالقة وغري حمسومة بينهما.  ويف حالة العالقة بني احلكومة احمللية وحكومة العراق 
تزال  ال  السلطات والفساد  تفويض  تبقى مسألة  ، يف حني  اإلعمار يف احملافظة  األمن وإعادة  التعاون يف جمال  الرئيسيتني  الفاعلتني  يتعني على هذين اجلهتني   ،
قضايا خالفية بينهما. هذه العالقة ميكن أن حتدث أيضا بني جهات فاعلة رئيسية مع جهات فاعلة ثانوية. على سبيل املثال ، عالقة العشائر السنية واحلشد السني 

مع االحزاب السنية، مثل احلزب االسالمي العراقي هي من نوع العالقة التعاونية املشوبة باخلالفات بني جهات فاعلة ثانوية وجهات فاعلة رئيسية. 

 العالقة
التعاونية

حتدث العالقة التعاونية عندما يكون للجهات الفاعلة عالقة عمل إيجابية وليس لديها أي تضارب كبري فيما بينها. على سبيل املثال، تعمل وحدات احلشد الشعبي يف صالح 
الدين يف عالقة تعاونیة مع حكومة العراق وقوات األمن العراقیة. هناك بعض املكونات كجهات فاعلة ثانوية، مثل الرتكمان الشيعة يف طوزخورماتو والشعية يف دجيل 

وسامراء وبلد يف عالقة تعاونية مع احلشد الشعبي كجهة فاعلة رئيسية.

عدم الثقة

عدم الثقة هو السمة األساسية التي حتدد العالقات بني املكونات اخملتلفة يف صالح الدين. على سبيل املثال ، تخاف املكونات االساسية من السنة والشيعة والكورد 
والتثق ببعضها البعض.  ومن بني الغالبية السنية فإن عدم الثقة والتخوف حتكم العالقات بني العشائر ، مبا يف ذلك بعض العشائر التي تعاون رجالها مع داعش. كما يحكم 
عدم الثقة ايضا عالقة املواطنني باحلكومات احمللية واملركزية، يف حني التزال توقعات املواطنني حول حكم الرشيد واخلدمات والتوظيف والتعليم والعديد من القضايا 

األخرى غري حمققة.

  شواغل
سياسية

 شواغل
 حياتية يومية



نؤمن، نحن ناشطات السالم  برنامج #دورها، أّن األوان قد آن إلقامة حوار مفتوح وصادق بني العراقيني. 

وبناًء عليه، ننرش هذا الربنامج بهدف املدافعة والتحفيز عىل النقاش يف أوساط املسؤولني الحكوميني، 

والقادة السياسيني والدينيني، واملحتجني، واملجتمع املدين، واألكادمييني، واملجتمع الدويل، ويف ما 

بينهم، حول أبرز القضايا املتعلقة باملصالحة الوطنية. 

ندعو األطراف كافًة إىل أخذ هذه التوصيات عىل محمل الجد بهدف قطع أشواط كبرية يف مسريتنا نحو 

تأمني سالم دائم يف العراق. تسعى توصيات السياسات املوجزة يف هذا الربنامج إىل اقرتاح تدابري مفّصلة 

خطوًة بخطوة ملعالجة أبرز القضايا املطلوب حلّها من أجل تحقيق مصالحة دامئة يف العراق، وهي تستند 

إىل مشاورات مع العراقيني، آخذًة أولوياتهم يف االعتبار. عىل امتداد العامني املاضيني، كسبنا تأييداً عاماً 

واحرتام الشعب العراقي من خالل اإلصغاء إىل شواغله وتحويل أفكاره وأولوياته إىل حلول قابلة للتطبيق. 

الدويل،  واملجتمع  املدين،  واملجتمع  العراقية،  الحكومة  مستويات  مختلف  عىل  القرار  صانعي  وندعو 

فمن  لالحتياجات.  واملستجيبة  والتمثيلية  املدروسة  التوصيات  هذه  وتطبيق  فورية،  تدابري  اتّخاذ  إىل 

خالل التحرّك عىل ضوء هذه التوصيات، ستثبت الحكومة العراقية والرشكاء األساسيون اآلخرون التزامهم 

بتحقيق السالم وكسب الدعم والرشعية من الشعب العراقي، خاصًة وأّن الحلول الواردة يف هذا الربنامج 

هي موّجهة من املواطن، وقد سبق لها أن نالت تأييداً ودعامً من السّكان، مبا يف ذلك املحتجني.

ونحن  العراق.  يف  السالم  بإرساء  املهتّمني  لجميع  ومدافعة  نقاش  وثيقة  الربنامج  هذا  يشّكل  أخرياً، 

نرّحب بأّي مساهمٍة سلمية وصادقة ميكن أن تساعد يف تحقيق األهداف النهائية لهذا الربنامج، أي إيجاد 

عملية  إىل  قيّمًة  مساهمًة  تقّدم  بحيث  وصولها  وتعزيز  املرأة  ومتكني  العراق،  يف  جديد  سلمي  واقع 

املصالحة الوطنية.


