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رنـامـج مـصالـحة وطـنية مـراٍع لـنوع الـجنس" عىل يـد  الم يف الـعراق:بـ صـيغت وثـيقة "إسـرتاتـيجيٌة للسـ

مجـموعـٍة مـن الـنساء املـتفانـيات الـلوا} تـطّوعـن بـوقـتهّن، وجـهودهـّن، ومواردهـّن، والـتزمـَن، طـيلة سـنةٍ 

كـامـلة، بـعملية الـصياغـة. أمـضينا وقـتاً بـعيداً عـن عـملنا وأرسنا لـحضور الـتدريـبات، وتـنظيم أنشـطة 

رنـا بـالـسفر عرب املـحافـظات املـختلفة لـلقاء أصـحاب املـصلحة  لـلتواصـل مـع املـواطن/، ك( خـاطـ

وصانعي القرار وصياغة وثيقة السياسات الشاملة هذه.  

تـوّد مـؤلّـفات هـذا الربنامـج أن يـتقّدمـن بـالـشكر مـن املعهـد الـدäـقراطـي الـوطـني عىل تـطبيق هـذا 

راحـل الـعملية، فـضالً عـن الـحكومـة الـكنديـة عىل Hـويـلها  الربنامـج، وعىل دعـمه وتـوجـيهه يف مـختلف مـ

لهــذه املــبادرة. ك( نـوّد أن نــعرب عــن شــكرنــا ملنظّ(ت املــجتمع املــدè الرشيكة للربنامــج، وهــي: 

ركـوك)، واملعهـد  رابـطة الـتضامـن الـعراقـية للشـباب (األنـبار)، واملعهـد الـوطـني لـحقوق اإلنـسان (كـ

الـعراقـي لـلتنمية (نـينوى)، ومركـز الـعدالـة لـدعـم الـفئات املـهّمشة يف الـعراق (صالح الـديـن)، عىل كـّل مـا 

أبـدتـه مـن تـفاٍن ودعـم خـالل مـختلف مراحـل تـطبيق الربنامـج. بـالـفعل، ò تـتواَن هـذه املنظّ(ت املرموقـة 

عـن مـنحنا، عىل امـتداد الـسنة املـاضـية، دع(ً مـتواصـالً بين( كـنا نـنّفذ حـمالت الـتوعـية والـتواصـل عىل 

املسـتوي/ املحـيل والـوطـني، وتـزويـدنـا ùـساحـات آمـنة ومـفيدة õ نـنظّم لـقاءاتـنا، وتـقديـم اإلرشـادات 

̀ة الواسعة لبذل جهود املدافعة.   الالزمة مع انطالقنا يف هذه املس

̀اً، نوّد أن نـتقّدم بـالـشكر مـن السـيد دايـفيد روز والسـيدة شـانون أوكونـل عىل مـساهمته( الـقيّمة يف  أخ

رتكـة ب/ املـحافـظات، وتـوف`ه( الـتوجـيهات  الربنامـج مـن خـالل تسهـيله( لـلتدريـبات الـثالثـة املشـ

واإلرشـادات الـقيّمة، فـضالً عـن الخرباء السـتّة الـذيـن دعـمونـا يف جـهودنـا لـصياغـة الربنامـج، وهـم: السـيدة 

نـاهـدة أحـمد عـبد الـجبار، السـيد عـبد الـعزيـز الجـربـا، السـيدة هـناء إدوارد، السـيد جـوش هـيلز، السـيد 

مرسور أسود محي الدين، ود. لق(ن كريم صالح.  

يـتمتّع برنـامـج Hك/ املرأة مـن املـشاركـة يف عـملية املـصالـحة الوطـنية يف الـعراق بـتمويـل مـن الـحكومـة 

الكندية.

عرفان وتقدير

اسرتاتيجية للسالم يف العراق
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"إسرتاتـيجيٌة للسالم يف الـعراق:برنـامـج مـصالـحة وطـنية مراٍع لـنوع الـجنس" هـي وثـيقة سـياسـات عرضـتها 

ركـوك، ونـينوى، وصـالح الـديـن، مـثّلن نسـيجاً  الم عـراقـيًة مـن األنـبار، وكـ مجـموعـٌة مـن 40 نـاشـطة سـ

 ،èاجت(عياً مـتنّوعـاً مـن الـعراق. تهـدف هـذه الـوثـيقة إىل تـزويـد الـحكومـة الـعراقـية، واملـجتمع املـد

واملـجتمع الـدويل بخـطة لـبناء السالم وتـعزيـز أولـويـات السـياسـات املراعـية لـنوع الـجنس. ك( يُـقصد بـها 

أيـضاً أن تـفتح بـاب الـنقاش لتمك/ اآلخـريـن مـن التفك` يف وضـع السالم يف الـعراق ومـساره للمسـتقبل. 

لـدى صـياغـة هـذا الربنامـج، تـناولـت هؤالء الـناشـطات سـتة مـجاالت ذات صـلة بـبناء السالم يف الـعراق، وهـي 

قـضايـا ال بـّد مـن حـلّها للس(ح بـنشوء واقـع جـديـد يف الـبالد. وقـد Hـثّلت عىل الـشكل الـتايل: 1) Hك/ 

املـرأة؛ 2) األمـن والسـالمـة؛ 3) الـثقة ب/ املـكّونـات؛ 4)الـضحايـا والـناجـون؛ 5) الـتعليم والشـباب؛ 6) 

الحوكمة وإعادة توزيع املوارد.  

ال يـخفى عىل أحـد أّن أصـل كـّل قـضية يف الـعراق يـعود إىل انـعدام الـثقة ب/ املـكّونـات، وغـياب األمـن، 

راقـيل بـالنسـبة إىل الـنساء والشـباب الـذيـن يـريـدون  واالفـتقار إىل السـالمـة. فـيوجـد هـذا األمـر حت(ً عـ

تـحقيق كـامـل إمـكانـياتـهم، ك( يـساهـم يف اسـتدامـة حـلقة الـعنف. وتجـدر اإلشـارة إىل أّن حـّل واحـدٍة مـن 

راز الـتقّدم يف حـّل الـقضايـا األخـرى أيـضاً. لـكن لـلبدء بحـّل هـذه الـقضايـا، ال بـّد مـن  الـقضايـا يـساهـم يف إحـ

عـملية دامـجة وآلـية اسـتجابـة. هـنا، لـعّل قـادة الـعراق السـياسـي/ والـديني/ والقبلي/، أعىل املسـتوى 

الـوطـني أم املحـيل، هـم األقـدر عىل إرشاك رشيحٍة واسـعٍة مـن املـجتمع يف مـبادرات تـعالـج التحـّديـات 

الـتي أشـارت إلـيها الـوثـيقة. فـضالً عـن ذلـك، äـكن لـلمجتمع املـدè واملـجتمع الـدويل أن يـساه( يف 

تـقّدم عـملية املـصالـحة مـن خـالل التنسـيق الـوثـيق مـع صـانـعي الـقرار الـعراقي/ ودعـمهم، وتـعزيـز دمـج 

النساء يف مساحات صنع القرار.  

ملـعالـجة هـذه الـقضايـا، أعـّدت الـنساء 38 تـوصـية سـياسـات شـامـلة، لـتكون خـارطـة طـريـق مـن أجـل السالم 

يف الـعراق. فـاسـتدرّت هؤالء الـناشـطات، مـن خـالل جـهود حـثيثة يف مـجال الـبحث والـتواصـل مـع الـسّكان، 

مـساه(ٍت مـن املواطن/، وأصـحاب املـصلحة، وصـانـعي الـقرار يف املـحافـظات األربـع، مـن أجـل تـصميم 

توصيات سياسات تعكس احتياجات مختلف السّكان العراقي/، وتوقعاتهم، وأولوياتهم.

خالصة وافية

اسرتاتيجية للسالم يف العراق
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GكE املرأة 
حّث املرأة عىل املشاركة يف الحياة العامة والسياسية. •

إعادة تشكيل هيئة حكومية مستقلة لتعزيز الدمج والتمك/. •

راعـاة املـنظور • مـكافـحة الـعنف ضـّد املـرأة مـن خـالل سـّن الـقوان/ املـناسـبة والـتدريـب عىل مـ

 .èالجنسا

الوقـايـة مـن الزواج املـبكر ومـنعه مـن خـالل اتّـخاذ الـتداب` الترشيعية الالزمـة وتوعـية الجـمهور حول •

هذا األمر. 

إنشاء مراكز ح(ية وإعادة تأهيل للناج/ من حوادث العنف القائم عىل أساس نوع الجنس. •

إنشاء مراكز تعلّم مجتمعية ملكافحة األمية والتّرسب املدريس. •

̀ة التي تقودها امرأة. • إصدار منح بالغة الصغر للمشاريع الصغ

إطالق حمالت توعية عامة واسعة لتعزيز حقوق املرأة. •

األمن والسالمة 
نـزع سـالح الجـ(عـات املسـلّحة وترسيحها وإعـادة إدمـاجـها يف الـجيش الـعراقـي والرشطة •

االتحادية. 

االستمرار يف تحس/ مهنية الجيش العراقي ودمجه. •

دمج املرأة يف قطاع األمن. •

بناء قدرات قطاع األمن واحرتامه لسيادة القانون. •

بناء القدرة اإلدارية والرقابية لقطاع األمن. •

بناء الثقة العامة بالرشطة املحلية •

الثقة بE املكّونات 
سّن إجراءات لبناء الثقة من أجل تعزيز العالقات ب/ املواطن والدولة. •

دعـم املـشاركـة املـدنـية يف مـراقـبة مـدى الـتقّدم يف تـطبيق مـبادرات الـتعايـش الـتي تـقودهـا •

الحكومة. 

 سّن إجراءات لبناء الثقة بغية تحس/ ثقة املواطن/ بقوى األمن التابعة للدولة. •

تطبيق برامج لفتح باب الحوار ب/ املجتمعات املحلية. •

مكافحة التطرّف العنيف من خالل Hك/ النساء والشباب. •

إطالق حملة توعية عامة واسعة لتعزيز السلم واملصالحة. •

اسرتاتيجية للسالم يف العراق
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الضحايا والناجون 
إنشاء مراكز إلعادة تأهيل الضحايا والناج/ وإعادة دمجهم. •

صون حقوق األمهات واألطفال املولودين من رحم النزاع عرب القوان/ والتوعية العامة. •

سّن إجراءات لبناء الثقة بهدف استعادة ثقة الضحايا والناج/ باملجتمع. •

تأم/ التعويض املايل للضحايا والناج/. •

دعم الضحايا والناج/ الشباب وإعادة دمجهم يف الحياة األكادäية. •

إطالق حمالت توعية عامة واسعة للمساعدة عىل إعادة الدمج. •

إعطاء األولوية إلعادة اإلع(ر وإرساء األمن يف املناطق املحّررة. •

التعليم والشباب 
تطوير مهارات املعلّم/ والعامل/ يف املدارس وقدراتهم. •

خفض معّدالت التّرسب املدريس وزيادة معّدالت االلتحاق باملدرسة. •

تحس/ الفرص التنموية املتوفّرة للشباب •

إصدار منح بالغة الصغر للمشاريع التجارية التي يقودها شباب. •

إطالق حمالت توعية عامة واسعة للتشجيع عىل Hك/ الشباب. •

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

تعزيز أنظمة املساءلة والشفافية عرب مختلف مستويات الحكومة. •

تحس/ إدارة الخدمات العامة وتوف`ها. •

حّل الخالفات ب/ حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. •

إدارة ميزانيات عادلة ومنصفة ب/ املحافظات. •

تحس/ دور الفئات الناقصة التمثيل من أجل حوكمة أكæ استجابًة ودمجاً. •

سـتستخدم الـناشـطات يف املـجال السـلمي هـذا الربنامـج كـأسـاس لـجهود املـنارصة املـبذولـة مـن 

أجـل الـدعوة إىل اعت(د هـذه الـتوصـيات وتـطبيقها يف حـينه، ال بـل إثـبات مـصداقـيتهّن وقـدرتـهّن عىل 

املـشاركـة بـشكل مـثمر يف عـملية املـصالـحة الـوطـنية. ومـن خـالل هـذه الـوثـيقة، سـتستمّر هـذه 

املجـموعـة مـن الـناشـطات يف حشـد الـدعـم الـعام ملـنّصتهّن واملـشاركـة يف عـملية صـنع الـقرار، 

بهدف تحقيق رؤيتهّن بإرساء السالم يف العراق. 

اسرتاتيجية للسالم يف العراق
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الم، أّن األوان قـد آن إلقـامـة حـوار مـفتوح وصـادق ب/ الـعراقي/. وبـناًء عـليه،  نـؤمـن، نـحن نـاشـطات السـ

ننرش هـذا الربنامـج بهـدف املـدافـعة والـتحفيز عىل الـنقاش يف أوسـاط املـسؤول/ الـحكومي/، والـقادة 

السـياسـي/ والـديني/، واملـجتمع املـدè، واألكـادäي/، واملـجتمع الـدويل، ويف مـا بـينهم، حـول أبـرز 

القضايا املتعلقة باملصالحة الوطنية.   

̀تـنا نـحو  ̀ة يف مس نـدعـو األطراف كـافـًة إىل أخـذ هـذه الـتوصـيات عىل محـمل الجـد بهـدف قـطع أشواط كب

 ̀ زة يف هـذا الربنامـج إىل اقرتاح تـداب الم دائـم يف الـعراق. تـسعى تـوصـيات السـياسـات املـوجـ تـأم/ سـ

مـفّصلة خـطوًة بخـطوة ملـعالـجة أبرز الـقضايـا املـطلوب حـلّها مـن أجـل تـحقيق مـصالـحة دا√ـة يف الـعراق، 

وهـي تسـتند إىل مـشاورات مـع الـعراقي/، آخـذًة أولـويـاتـهم يف االعـتبار. عىل امـتداد الـعام املـايض، كسـبنا 

تـأيـيداً عـامـاً واحرتام الـشعب الـعراقـي مـن خـالل اإلصـغاء إىل شـواغـله وتـحويـل أفـكاره وأولـويـاتـه إىل حـلول 

قـابـلة لـلتطبيق. وبـناًء عـليه، نـدعـو صـانـعي الـقرار عىل مـختلف مسـتويـات الـحكومـة الـعراقـية، واملـجتمع 

املـدè، واملـجتمع الـدويل، إىل اتّـخاذ تـداب` فـوريـة، فـتطبيق هـذه الـتوصـيات املـدروسـة والـتمثيلية 

رّك عىل ضـوء هـذه الـتوصـيات، سـتثبت الـحكومـة الـعراقـية  واملسـتجيبة لـالحـتياجـات. فـمن خـالل التحـ

والرشكاء األسـاسـيون اآلخرون الـتزامـهم بـتحقيق السالم وكسـب الـدعـم والرشعية مـن الـشعب الـعراقـي، 

خـاصـًة وأّن الحـلول الواردة يف هـذا الربنامـج هـي موّجـهة مـن املواطـن، وقـد سـبق لـها أن نـالـت تأيـيداً ودع(ً 

من السّكان.  

الم يف الـعراق. ونـحن  ̀اً، يـشّكل هـذا الربنامـج وثـيقة نـقاش ومـدافـعة لجـميع املهـتّم/ بـإرسـاء السـ أخ

رّحـب بـأّي مـساهـمٍة سـلمية وصـادقـة äـكن أن تـساعـد يف تـحقيق األهـداف الـنهائـية لهـذا الربنامـج، أي  نـ

إيـجاد واقـع سـلمي جـديـد يف الـعراق، وHك/ املـرأة وتـعزيـز وصـولـها بـحيث تـقّدم مـساهـمًة قـيّمًة إىل 

عملية املصالحة الوطنية.  

االنـبار أسـيل فـيصل جـسام، هـديـل خـالـد حـمد، حـياة إبراهـيم فـياض، إäـان خـلف أحـمد، مـها صربي 
محسن، ميمونة أحمد عيدان، عروبة مجيد عاشور، رشا نعمة جاسم ح(دي. 

̀كل حـسن  ركـوك أسـيل عـبد الـواحـد فـلحي، آيـات عـباس عـبدالـلطيف، أزهـار زيـد كـاظـم، ب كـ
عث(ن، هـبة عـبد السـتار عث(ن، إلـهام نرصت رحـمة الـله، منتهـى عـبدالسـتار محـمد،نـجاه عـز الـديـن 

̀ة أحمد حسن، شكوفة محمد عبيد، سيلفانا بويا نارص.  علوان، روناك عيل حس/، سم

نـينوى آالء محـمد خـلف الـعزاوي، أمـل غـازي جـاسـم، عـايـدة ثـابـت مـيخائـيل، عـاصـمة حسـ/ فرحـان، 
 ̀ بـديـعة هرمـز سـوالقـا، بـسمة حـجي خرض، ليىل حـسن مـيكائـل محـمد، رجـاء حـمدون عـبد الـله، صـبا خ

الدين إبراهيم، سكينة محمد عيل يونس، شذى درويش بركات، شهد عامر خليل. 

صـالح الـديـن غـيداء عـبدالـحافـظ حـمودي حسـ/،إäـان خ`ي فـرج، مـنى عـبوش حسـ/، 
مروج محمد حسن، رؤى زياد سليم، سهام عيل أحمد، زينب عطا الله جاسم.

نداؤنا للعمل
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لـطاملـا حشـدت الـنساء يف الـعراق جـهودهـنَّ إليـصال أصـواتـهّن مـن أجـل املـساهـمة بـشكٍل هـادف يف 

الـحياة الـعامـة والسـياسـية؛ لـكن مـا زال مـن املـنتظر دمـج الـنساء والـقضايـا الـتي تـهّمهّن بـشكٍل أكرب يف 

ألسـف، مـا زالـت املـحاوالت الـسابـقة والـحالـية لـتحقيق املـصالـحة  برنـامـج الـعمل السـيايس بـشكٍل عـام. لـ

راعـية لـلنوع الجنيس، بـالـرغـم مـن أّن مـعانـاة الـنساء والـفتيات مـن عـواقـب  الـوطـنية تُـهِمل االعـتبارات املـ

الـنزاع غ` مـتناسـبة، غـالـباً، مـع مـعانـاة غ`هّن. وكـان اسـتطالع الـرأي الـذي أجراه املعهـد الـدäـقراطـي 

الـوطـني عـام 2017 يف املـناطـق املحـّررة قـد كـشف أّن الـنساء لـهّن آراء قـويـة وراسـخة حـول مسـتقبل 

الـعراق ومـجتمعاتـه املحـلية. فـضالً عـن ذلـك، ووفـقاً لـنتائـج االسـتطالع نـفسه الـذي أجراه املعهـد، اعـتقد 

96% من املجيب/ عن األسئلة أنّه ال بّد من إرشاك النساء يف تحديد التوّجه الذي ستسلكه البالد.  

إىل جـانـب هـذه الـرغـبة الـعامـة الـقويـة يف إرشاك املـرأة يف عـمليات صـنع الـقرار حـول الـقضايـا املـتعلقة 

بـاملـصالـحة الـوطـنية، أثـبتت األبـحاث حـول جـهود بـناء السالم املـاضـية مـن مـختلف أنـحاء الـعاò أّن املـرأة 

الٍم مسـتدام. فـإذا حـظيت املـرأة  تـشّكل عنرصاً أسـاسـياً لـتحقيق التغي` االجت(عي اإليـجا— وبـناء سـ

فـعالً بـفرصـة املـشاركـة بـشكٍل هـادف يف الـحياة الـعامـة والسـياسـية، سـتكون الـبلدان مرّجـحة أكæ لـتنعم 

بـاالزدهـار االقـتصادي، واالسـتقرار، واملـوارد املـوزّعـة بـشكٍل مـالئـم بـغية دعـم الـجيل الـقادم. مـع ذلـك، 

بـالـرغـم مـن هـذه األدلـة، مـا زالـت املـرأة تُقىص عـن عـملية املـصالـحة يف الـعراق، ويـعتقد الكث`ون أنّ 

إقصاء املرأة هو سبب عدم تحقيق تقّدٍم يُذكر يف جهود املصالحة حتى اليوم.  

راٍع لـنوع  الم يف الـعراق: برنـامـج مـصالـحة وطـنية مـ رتاتـيجية للسـ مـن هـذا املـنطلق، صـيغت وثـيقة "اسـ

الـجنس" عىل يـد مجـموعـٍة مـن 40 نـاشـطًة عراقـيًة يف مـجال السالم مـن األنـبار، وكركوك، ونـينوى، وصالح 

الـديـن، لسـّد هـذه الـفجوة وتـزويـد حـكومـة الـعراق، واملـجتمع املـدè، واملـجتمع الـدويل بخـطة لـبناء 

السالم وتـعزيـز أولـويـات السـياسـات املراعـية لـنوع الـجنس. يـعرض هـذا الربنامـج تـوصـيات السـياسـات مـن 

راع لـنوع الـجنس لض(ن الـكّف عـن اسـتثناء أصـوات الـنساء واحـتياجـاتـهّن مـن عـملية تـحقيق  مـنظور مـ

املـصالـحة. فـتعتقد الـناشـطات الـنساء الـلوا} أرشفَن عىل صـياغـة هـذا الربنامـج أّن األوان قـد آن لـتقلّد 

املرأة الـعراقـية دوراً مركـزيـاً يف عـملية صـنع الـقرار، واملـساهـمة يف تـحقيق مـصالـحة دامـجة ودا√ـة يف 

الـعراق. مـن هـذا املـنطلق، تـقّدم نـاشـطات السالم هـذه الـوثـيقة إىل كـّل مـن يـسعى إىل إحـالل السالم يف 

الـعراق، بـصفته بـلد رشيعة حـمورا—، بـلد الـتاريـخ الـغني وتـعّدد الـثقافـات واألديـان واإلثـنيات، والـبلد الـذي 

لطاملا شّكلت فيه النساء ع(د املجتمع. 
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عـند إعـداد هـذا الربنامـج، تـناولـت الـنساء مجـموعـًة مـتنّوعـًة مـن الـقضايـا الـتي يـجب حـلّها بهـدف إتـاحـة إنـشاء 

راٍق مسـتقّر ومزدهـر وسـلمّي. وقـد صـّنفَن هـذه الـقضايـا ضـمن سـت فـئات هـي: H (1ك/ املـرأة؛ 2)  عـ

األمـن والسالمـة؛ 3) الـثقة ب/ املـكّونـات؛ 4) الـضحايـا والـناجـون؛ 5)الـتعليم والشـباب؛ 6) الـحوكـمة وإعـادة 

توزيع املوارد. 

انـطلقت عـملية تحـديـد الـقضايـا مـع جـولـة أولـية مـن الـبحث املـكثّف، أجرتـه نـاشـطات نـساء بهـدف تـقييم 

األسـباب الجـذريـة ألحـدث نزاٍع يف الـعراق، ومحرّكـاتـه، وعـوامـله الـكامـنة، فـضالً عـن احـتالل تـنظيم الـدولـة 

المـية والـعملية الـعسكريـة الـتي ُشـّنت السـتئصال هـذه املجـموعـة املـتمرّدة. بـعد تحـليل الـبيانـات  اإلسـ

رتـيبها بحسـب أولـويـتها، وّسـعت الـنساء نـظام الـبحث التمهـيدي مـن  والـتفاوض الـالحـق عىل الـقضايـا وتـ

الت ونـقاشـات  خـالل الـتشاور مـع أصـحاب املـصلحة وصـّناع الـقرار املحـلي/ والـوطني/. ومـن خـالل مـقابـ

مـع مجـموعـة واسـعة مـن الـجهات الـحكومـية وغ` الـحكومـية، عىل غـرار نـواب، وأعـضاء يف مـجالـس 

املـحافـظات، ومـحافظ/، ومـحام/ وقـضاة، وقـادة قبلي/ وديني/، ومـسؤول/ أمني/، وأكـادäي/، 

ومنظّ(ت دولـية ومحـلية، بـدأت الـناشـطات بتحـديـد مجـموعـة قـويـة مـن توصـيات السـياسـات املراعـية لـنوع 

الـجنس، مـن أجـل مـعالـجة أبـرز جـوانـب تـلك املـجاالت السـتة. فـضالً  عـن ذلـك، عرب تـلك الـجهود، بـدأنَ 

بحشد الدعم والتأييد للربنامج وملشاركتهّن يف عملية املصالحة الوطنية.  

بــاإلضــافــة إىل ذلــك، شــاركــت الــناشــطات الــنساء يف عــملية تــشاوريــة مــكثّفة مــع خرباء يف املــجاالت 

املـواضـيعية السـتة، مـن أجـل تحـليل الـبحث املـيداè بـدرجـٍة أكرب وإعـداده مـن زوايـا مـختلفة، بـغية 

تـطويـر تـوصـيات شـامـلة وواقـعية وقـابـلة لـلتطبيق. وقـد سّهـل املعهـد الـدäـقراطـي الـوطـني هـذا الـلقاء 

̀ة وطـويـلة املـدى قـابـلة لـلتنفيذ، تُرسـل  بهـدف دعـم الـنساء وHـكينهّن مـن تـحويـل بـحثهّن إىل حـلول قص

إىل الحكومة العراقية واملجتمع املدè واملجتمع الدويل.  

بـعد صـياغـة مـسوّدة الربنامـج، عـادت الـناشـطات إىل مـحافـظاتـهّن لـتنفيذ أنشـطة تـوعـية عىل مسـتوى 

الـقاعـدة الـشعبية، لـلتأكّـد مـن أّن الـتوصـيات دامـجة ومـلبّية الحـتياجـات املـواطن/ يف مـجتمعاتـهنّ 

املحـلية وتـوقّـعاتـهم. وقـد اسـتخدمـت الـناشـطات، تـحقيقاً لـذلـك، طرق وأدوات تـواصـل مـتنّوعـة كـّن قـد 

اكتسـبنها مـن الـتدريـبات والجـلسات اإلرشـاديـة الـتي نـظّمها املعهـد الـدäـقراطـي الوطـني. أمـا الـغرض مـن 

ذلـك، فـكان اسـتدرار وتـقييم مـساه(ت مـن املـواطن/ املتّرضريـن، ùـن فـيهم الـفئات الـحساسـة، 

كالشباب والنساء واألقليات واألشخاص النازح/ داخلياً.  

ومـن خـالل جـهوٍد اسـتمرّت سـنًة كـامـلًة لـصياغـة الربنامـج، نـظّمت الـناشـطات الـنساء حـواىل 750 نـشاطـاً 

لـلتواصـل مـع 5860 مـواطـناً، فـضالً عـن نـحو 400 صـاحـب مـصلحة وصـانـع قرار عىل املسـتوي/ الـوطـني 

واملحـيل يف مـختلف أنـحاء األنـبار، وكركوك، ونـينوى، وصالح الـديـن. وقـد أ‘ـر الـتزامـهّن ومـثابرتـهّن طـيلة 
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مراحـل هـذه الـعملية املـكثّفة عـن صـياغـة وثـيقة سـياسـات شـامـلة تـتضّمن تحـليالً لـلواقـع الراهـن، ورؤيـا 

واضحة للمستقبل، وتوصيات سياسات محّددة تعكس احتياجات مجتمعاتهّن املحلية وأولوياتها.  

مقاربة برنامج املعهد الدäقراطي الوطني- #دورها (HerRole#): مصالحة دامجة،سالم دائم 

هـذا الربنامـج هـو نـتيجة جـهود مـكثّفة بـذلـتها نـاشـطات نـساء طـيلة سـنٍة كـامـلٍة، ضـمن إطـار برنـامـج مـن 

Hـويـل الـحكومـة الـكنديـة وتـطبيق املعهـد الـدäـقراطـي الـوطـني. وقـد جـرى تـطبيقه بـالرشاكـة مـع أربـع 

منظّ(ت مـجتمع مـدè محـلية هـي: رابـطة الـتضامـن الـعراقـية للشـباب (األنـبار)، واملعهـد الـوطـني 

لـحقوق اإلنـسان (كركـوك)، واملعهـد الـعراقـي لـلتنمية (نـينوى)، ومركـز الـعدالـة لـدعـم الـفئات املـهّمشة 

يف العراق (صالح الدين).  

ُصـّمم الربنامـج لـتشجيع الـنساء مـن مـختلف الخـلفيات اإلثـنية والـطائـفية، واألع(ر، واملـهن، عىل مـضافرة 

الـجهود وتوحـيد طـريـقة تـصّورهـن لـتجارب اآلخـريـن وتوقّـعاتـهم تـجاه السالم، سـعياً لـتطويـر برنـامـج مـصالـحة 

وطـني يـكون مراعـياً لـلمنظور الـجنساè. مـن هـذا املـنطلق، عـملت الـناشـطات الـنساء مـعاً كـيٍد واحـدٍة، 

ضـمن إطـار شـبكة مـن الـنساء تـابـعة لربنامـج #دورهـا: مـصالـحة دامـجة،سالم دائـم، مـن أجـل تـقديـم رسـالـة 

و‹ـوذج مت(سك/ هـدفه( إعـادة حـياكـة النسـيج االجت(عي لـلبالد. يف هـذا اإلطـار، مـن خـالل سـلسلة 

رمـي إىل إرشاك املـواطن/ وأصـحاب املـصلحة  مـن الـتدريـبات عىل بـناء الـقدرات، وأنشـطة تـواصـل تـ

وصــانــعي الــقرار، واســتدرار آرائــهم، اكتســبت 40 نــاشــطة سـالم املــهارات الـالزمــة والــفهم املــطلوب 

ملـعرفـة كـيفية تغي` ديـنامـيات الـنزاع يف مـحافـظاتـهّن؛ وإجـراء األبـحاث وتحـديـد الـقضايـا املـهمة يف 

مـجتمعاتـهّن املحـلية مـن أجـل تـحقيق املـصالـحة، خـاّصـًة بـالنسـبة إىل الـنساء؛ وإقـناع صـانـعي الـقرار 

بأهمية تعزيز دور املرأة يف عمليات املصالحة. 

اسرتاتيجية للسالم يف العراق
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GكE املرأة

تـعاè املـرأة الـعراقـية الـيوم مـن الـتهميش 

يف ظــّل مــجتمع أبــوّي ذكــورّي. ويــنعكس 

هــذا الــتهميش ضــمن الــحياة الســياســية 

واالقـتصاديـة يف الـعراق، حـيث يقرتن صـوت 

املـرأة، يف أغـلب األحـيان، بـغيابـها. بـالـفعل، 

يتجــىل ضــعف املــرأة يف الــعنف األرسي، 

والــــزواج املــــبـكـر، واألمــــيـة، والــــتـبـعـيـة 

االقـتصاديـة، وانـعدام الـثقة. ولـعّل األسـاس 

الــذي تســتند إلــيه هــذه الــعوامــل كــلّها هــو 

حـقيقٌة بسـيطٌة مـفادهـا أّن املرأة  ال يُسـتعان 

بها يف عمليات صنع القرار غالباً. 

الواقع الراهن

أّن الـنزاع املسـلّح، بـغّض الـنظر عـن طـبيعته أو 

̀اً مـدّمراً عىل املـجتمع،  مـكان حـدوثـه، يخـلّف تـأث

وأّن الـنزاعـات املسـلّحة يف عرصنا هـذا Hُـعن يف 

اسـتغالل املـدني/ والـفتك بـهم بـشكٍل مـنهجي، 

الـــيوم أكæ مـــن ذي مىض. مـــع ذلـــك، يـــبدو أنّ 

راً بهـذه الـنزاعـات.  الـنساء والـفتيات هـّن األشـّد تـأثّـ

لــكن، ال يُــقصد مــن ذلــك االســتخفاف ùــعانــاة 

الرجـال يف الـنزاعـات أو الـتقليل مـن شأنـها، غ` أنّـه 

مـن املـعروف أّن الـنساء والـفتيات، كـونـهّن مـن 

الــــفئات األكæ ضــــعفاً يف املــــجتمع يف أغــــلب 

الـحاالت، يـعان/ عىل نـحٍو غ` مـتناسـب مـن ويالت 

الـنزاعـات وعـواقـبها، نـظراً النـتشار الـعنف الـقائـم 

عىلـ أساـس نوـع الجـنس والتـمييز بال حسيـب وال 

رقـيب. وم( يـزيـد الط/ بـلًّة أنّـه يـتّم تـحييد املرأة 

عــن مـراكــز صــنع الــقرار األســاســية، م( يخــلّف 

تــبعاٍت طــويــلة املــدى عىل حــريّــاتــها األســاســية 

ونوعية حياتها.  

اختربت الـنساء والـفتيات، تـحت ن` احـتالل تـنظيم 

الـدولـة اإلسالمـية يف الـعراق والـشام الـذي اسـتمرّ 

ثالث سـنواٍت، الـجانـب املـظلم مـن اإلنـسانـية: مـن 

إتــجار بــالبرش واســرتقــاق، إىل الــزواج القرسي، 

فـاالغـتصاب الـعقا— واالعـتداء الجسـدي. فـوفـقاً 

ألخـباٍر جـمعتها مـنظّمة هـيومـن رايـتس ووتـش، 

واجهـــت الـــنساء والـــفتيات قـــيوداً صـــارمـــًة عىل 

رّكـهّن، فـأُرغـمن عىل ارتـداء  لـباسـهّن، وحـريـة تحـ

الـنقاب والخـروج بـصحبة أحـد أقـاربـهّن الـذكـور يف 

كــافــة األحــوال. فــإذا انــتُهك أحــد هــذه الــقيود، 

يـتعرّض أفراد األرسة الـذكـور او يف بـعض االحـيان 

الـنساء انـفسهن للرضب أو الـغرامـة املـالـية، م( 

أجرب الــنساء والــفتيات عىل االســتسالم لــعزلــةٍ 

اجت(عيٍة شبه تامة.  

äـكن وصـف االغـتصاب املسـتهدف واملـنهجي، 

واالســـتعباد الجنيس، والـــزواج القرسي الـــذي 
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 ̀ تــــعرّضــــت لــــه الــــنساء والــــفتيات مــــن غ

املسـل(ت،كـالـيزيـديـات واملسـيحيات، بـأنـه إحـدى 

رائـم ضـّد اإلنـسانـية الـتي  رائـم الحرب والجـ أبـشع جـ

وقـعت يف تـاريـخ الـنزاعـات املسـلّحة املـعارصة. 

المـية عـّدة آالف مـن  فـقد أرس تـنظيم الـدولـة اإلسـ

املـدني/ الـيزيـدي/ يف نـينوى، حـيث تـعرّضـت 

الـنساء والـفتيات لـفصٍل مـنهجّي عـن أرسهّن، فـتمّ 

تـناقـلهّن مـا ب/ الـعراق وسـوريـا يف أسـواق الرّق، 

أو أُعطَ/ إىل املــقاتل/ "كهــدايــا". ومــا زالــت 3 

آالف امـرأة وفـتاة يـزيـديـة تـقريـباً مـفقودات حـتى 

اليوم.  

تـواجـه الـنساء والـفتيات الـلوا} أُجربن عىل الـفرار 

̀اً مـجهوالً.  مـن مـنازلـهّن، فـضالً عـن أرسهّن، مص

فـبعد الهروب مـن ويالت تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية 

وفــظائــعها، وجــدت الــنساء والــفتيات- ومــنهنّ 

̀ات مـّمن أمسـَ/ أرامـل أو يـتامـى- أنـفسهنّ  الكث

رّدة مــن آلــيات الحــ(يــة والــدعــم  يف أوضــاٍع مجــ

املـــناســـبة. فـــتفتقد الـــنساء، ســـواٌء أكـــّن يف 

مخيّ(ت الــنازح/ داخــلياً أم عــدَن إىل مــنازلــهّن، 

لخــدمــاٍت صــحيّة مــناســبة، ùــا يف ذلــك الــدعــم 

النفيس واالجت(عي، يف ظــــّل ارتــــفاع مــــعّدالت 

الـعنف والـطالق ضـّد الـنساء. قـبل الـنزوح، كـانـت 

الـنساء غـالـباً مـا يـلجأَن إىل أرسهّن، لـكن مـع خـطف 

أفراد األرس أو سـجنهم أو انـفصالـهم عـن بـعضهم 

خـالل تجـربـة الـنزوح، بـاتـت الكث` مـن الـنساء الـيوم 

مـرغ(ت عىل الـبقاء مـع األشـخاص الـذيـن اعـتدوا 

عليهّن. 

فــضالً عــن ذلــك، ســاهــم االحــتالل ومــا تـاله مــن 

مـعارك ضـّد تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية يف إعـادة 

ّ̀ الـتوازن يف  تحـديـد املـعاي` الـجنسانـية، ك( غ

مـسؤولـيات الـرعـايـة وصـنع الـقرار واملـسؤولـيات 

االقـــتصاديـــة ب/ الـــنساء والـــفتيات، والــرجـــال 

والـفتيان. فـمع تـعرّض الكث` مـن الرجـال والـفتيان 

لـلقتل أو األرس أو حشـدهـم لـلقتال إّمـا بـاإلكراه أو 

ركــز  عرب تــطّوعــهم، ارتــقت الــنساء فــجأًة إىل مـ

مــــعيل األرسة. غ` أّن الــــفرص االقــــتصاديــــة 

املـتاحـة أمـام ربـات األرس بـقيت محـدودًة، زد عىل 

أّن املــعاي` الــجنسانــية الــتي Hــنح الــرجــل دور 

املــعيل الــوحــيد تــواصــل عــزل املــرأة يف ظــّل 

اسـتمرار املـنافـسة عىل املـوارد الـشحيحة. يف 

هــذه األجـواء، أّدى االســتث(ر غ` املــناســب يف 

بـناء قـدرات الـنساء والـفتيات، ùـا يف ذلـك الحـدّ 

رص تــعليمهّن بــشكٍل أنــتج ارتــفاعــاً يف  مــن فــ

رقـلة  مـعّدالت األمـية والتّرسب املـدريس، إىل عـ

وصــولــهّن إىل أســواق الــعمل. بــالــفعل، وفــقاً 

لــتقريــر صــدر عــن مــفوضــية حــقوق االنــسان يف 

االمـــم املتحـــدة يف مـــارس 2018، تعترب أكæية 

األرس الـعائـدة إىل مخيّ(ت الـنازح/ داخـلياً مـن 

رص  األرس الـتي تـعيلها امـرأة، وال تـتوفّـر لـها إال فـ

محـدودة لـدّر مـدخـولـها. بـاإلضـافـة إىل ذلـك، وفـقاً 

ملــــالحــــظـات الــــنـاشــــطـ/ يف بــــرنــــامــــج 

"HerRole" (دورهــا) وتــوثــيقاتــهم، دفــع الــفقر 

املـدقـع والـيأس الشـديـد بـالـنساء والـفتيات إىل 

الـعمل الجنيس، يف مـحاولـٍة اللت(س أّي سـبيل 

لـتأم/ مـورد الـرزق، ال بـل إّن الـعديـد مـنهّن قـد 

لجأَن إىل االنتحار  بصفته املفّر األخ`.  

يف هـذا اإلطـار، رغـم عـمل املـرأة بـال كـلل إلعـالـة 

وحـــ(يـــة أرستها ومـــجتمعها املحـــيل، تـــبقى 

مـشاركـتها يف الـحياة الـعامـة والسـياسـية راكـدًة أو 

مرتاجـعًة يف املـناطـق الـتي كـانـت خـاضـعًة لـتنظيم 

المـية. ف( زالـت الـنساء غ` مـمثَّالت  الـدولـة اإلسـ

ùـا فـيه الـكفايـة يف كـافـة املـؤسـسات السـياسـية 

زاب السـياسـية، والهـيئات  والـعامـة الكربى، كـاألحـ

الـــتنفيذيـــة، واملـــجتمع املـــدè، والـــنقابـــات 

الع(لية، ووسـائـل اإلعالم. أمـا عـندمـا يـكّن مـمثَّالت 

فــعالً، فــيشغلَن غــالــباً مــناصــب إداريــة مــن دون 

راكـز صـنع الـقرار. فـأّدى  إمـكانـيٍة لـلوصـول إىل مـ

هـذا األمـر إىل اعت(د سـياسـاٍت Hـييزيـة وإقـصائـية 

حــالــت دون Hــتّع املــرأة بــالحــريــات األســاســية 

واالسـتقاللـية االقـتصاديـة واالجت(عية. فـضالً عـن 

XكV املرأة
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تـنّص الرؤيـا عىل Hك/ املرأة سـياسـياً واقـتصاديـاً 

بــحيث تــساهــم يف بــناء عـراٍق جــديــد وســيادي، 

تـسود الـثقة ب/ مـكّونـاتـه. وسـتساهـم زيـادة فرص 

املـشاركـة السـياسـية لـلمرأة وتـقلّدهـا ملـناصـب 

صـنع الـقرار ضـمن الـحكومـة، واألحزاب السـياسـية، 

 æيف صــياغــة ســياســات أك ،èواملــجتمع املــد

مـــراعـــاًة لـــنوع الـــجنس وتحســـ/ االســـتجابـــة 

الـــحكومـــية لـــقضايـــا أســـاســـية تـــهّم املـــرأة. 

وســــتكتسب الــــنساء والــــفتيات االســــتقاللــــية 

االقــتصاديــة مــع تــحّسن حــريــة الــتنّقل، وتــعزيــز 

الـشعور بـالسـالمـة واألمـن، وتـوف` املـزيـد مـن 

رص الــتعليم والــعمل. زد عىل ذلــك أّن تــطبيق  فـ

قــرار األمــم املتحــدة رقــم 1325 بــشكٍل كــامــل 

 ̀ الم وتغي سـيمّكن املـرأة مـن أن تـكون وكـيل سـ

يف املـجتمع. وسـتصون السـياسـات والترشيعات 

حـقوق املـرأة وتحـميها مـن الـعنف الـقائـم عىل نـوع 

الــجنس، ك( تــضمن لــها حــريــة اخــتيار وضــعها 

االجت(عي. فـــإذا تـــحّققت هـــذه الـــرؤيـــا فـــعالً، 

سـيؤدي دمـج الـنساء بـشكٍل مـتساٍو وهـادٍف يف 

الــــعملية الســــياســــية والــــحياة االقــــتصاديــــة 

واالجت(عية إىل تــحقيق كــامــل طــاقــات املــجتمع 

العراقي. 

الرؤيا

حـّث الـنساء عىل املـشاركـة يف الـحياة ١.
الـعامـة والسـياسـية. يــجب أن تحــّدد حــكومــة 
الـعراق كـوتـا نـسائـية تـخّصص لـلنساء 25% مـن 

مـــناصـــب صـــنع الـــقرار الــرئيســـية يف مـــختلف 

الـوزارات الـحكومـية والـلجان والهـيئات املسـتقلة، 

رار  لـجنة املـصالـحة الـوطـنية واملـفوضـية  عىل غـ

الـعليا املسـتقلة لالنـتخابـات. ومـع تـخصيص الـكوتـا 

نـفسها 25% مـن مـقاعـد مجـلس الـنواب الـعراقـي 

لــلنساء، يجــدر بــاألحــزاب الســياســية أن تحرتم 

الرشوط نـــفسها ضـــمن هـــيكلياتـــها الـــقياديـــة. 

ســيضمن هــذا األمــر تــلبية املــنابــر الحــزبــية 

الحـتياجـات الـنساء وإدراجـهّن فـيها، م( قـد يـؤدي 

بـدوره إىل صـياغـة ترشيعات أكæ مراعـاًة لـلمنظور 

الـجنساè. فـضالً عـن ذلـك، يـجب أن يحـّدد مجـلس 

الــنواب ســبالً لــتعزيــز الــفرص املــتاحــة لــلمرأة، 

كــإنــشاء كــتلة بـرملــانــية رســمية لــشؤون املـرأة 

رص عىل تــزويــد الــنّواب الــنساء  ودعــمها، والحــ

بـــالـــقدر نـــفسه مـــن املـــوظّف/ واملـــوارد ك( 

زمــالئــهم الــذكــور. بــاإلضــافــة إىل ذلــك، يجــدر 

بـالربملان تـعزيـز بـيئة عـمل آمـنة لـلنّواب الـنساء، 

تدابe العمل

ذلــك، ò يــتّم تــطبيق قـرار األمــم املتحــدة رقــم 

1325 بـشكٍل كـامـل، ك( بـاتـت الـقضايـا الـتي تـهمّ 

املـرأة ثـانـويـًة عىل جـدول أع(ل الـحكومـة، م( 

أدى إىل سـلسلٍة مـن الـتداب` بـلغت ذروتـها مـع 

اقرتاح تــعديـالت عىل قــانــون األحـوال الــشخصية 

لترشيع زواج الـقارصات مـنذ سـّن الـتاسـعة. فـضالً 

عـــن ذلـــك، تســـتمّر امل(رســـات الـــعشائـــريـــة 

والــديــنية بلجــم مــسار الــتقّدم يف املــجاالت الــتي 

äــــكن أن تــــحّسن حــــقوق املــــرأة والــــرفــــاه 

االقـــتصادي، كـــإجـــازة جــرائـــم الرشف والـــعنف 

األرسي، ودعــم تــعّدد الــزوجــات، والــزواج خــارج 

إطــار املــحاكــم، واســتخدام املــرأة كــأداٍة لحــّل 

املشاكل العشائرية.
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بـعيداً عـن التحرّش والـتخويـف، مـع فرض عـقوبـات 

عىل مـن يـنتهك مـدّونـات قواعـد السـلوك. أمـا خـارج 

أنـظمة الـحكم، فـال بـّد مـن مـنح الـنساء املـزيـد مـن 

 èالـفرص لـتويل أدوار قـياديـة يف املـجتمع املـد

والــنقابــات الع(لية ووســائــل اإلعــالم. وبــإمــكان 

املـجتمع الـدويل أن يـساعـد يف تـحقيق ذلـك مـن 

خـالل تـنظيم تـدريـبات هـادفـة عىل بـناء الـقدرات 

وتـأم/ الـتمويـل الـالزم لـدعـم الـنساء بين( يسع/َ 

إىل تـــكريـــس أنـــفسهّن كـــأفـــراد ذوي ســـلطة 

ومصداقية يف الحياة العامة.  

إعـادة تـشكيل هـيئة حـكومـية مسـتقلة ٢.
لـتعزيـز الـدمـج والتمكV. بـغية تأم/ مـشاركـة 
املرأة بـشكٍل فـعال يف الـحياة الـعامـة والسـياسـية، 

يـجب دمـجها يف عـمليات صـنع الـقرار، ك( يـجب 

أن تــشغل مــقعد لــه أهــميته عىل طــاوالت صــنع 

الـقرار. يف هـذا اإلطـار، ال بـّد مـن إعـادة تـشكيل 

هــيئة حــكومــية مســتقلة، وتـزويــدهــا ùــيزانــية 

تـشغيلية سـنويـة تسّهـل دعـم ومـراقـبة تـطبيق 

قــرار األمــم املتحــدة رقــم 1325، بــالرشاكــة مــع 

املـجتمع املـدè. أمـا الـصالحـيات األسـاسـية لهـذه 

الهـيئة، فسـتكون Hك/ املرأة مـن املـشاركـة يف 

الـحياة الـعامـة والسـياسـية مـن خـالل برامـج تـدريـبية 

̀ة. وسـتتوىل هـذه الهـيئة املسـتقلة  ومـنح صغ

إنـــشاء آلـــية لــرفـــع الـــشكاوى يف حـــال انـــتهاك 

الحكومة أو أي كيان آخر لحقوق املرأة. 

مـكافـحة الـعنف ضـّد املـرأة مـن خـالل ٣.
ســّن الــقوانV املــناســبة والــتدريــب عىل 
راعـاة املـنظور الـجنساÑ. يجـدر ùجـلس  مـ
الـنّواب أن يـقّر قـانـون مـكافـحة الـعنف األرسي الـذي 

طُرح عـام 2015 خـالل سـتة أشهـر مـن تولـيه مـهامـه 

رســمياً، لــتصويــب مــشكلة الــزيــادة يف الــعنف 

الـقائـم عىل نـوع الـجنس مـنذ نـهضة تـنظيم الـدولـة 

اإلســالمــية. ولض(ن االلــتزام بــالــقانــون، يجــدر 

بـالهـيئات الـحكومـية الـوطـنية واملحـلية املـسؤولـة 

عــن الــتطبيق والــتنفيذ املــشاركــة يف الــتدريــب 

عىل مـراعــاة املــنظور الــجنساè، واعت(د آلــيات 

لـلمراقـبة وااللـتزام (وك( هـو مـنصوص عـليه أيـضاً 

زة ضـمن قـسم "الـحوكـمة  يف الـتوصـيات املـوجـ

وتـوزيـع املـوارد")، كـإعـطاء اإلذن بـفرض عـقوبـات 

أو إحــالــة املنتهك/ إىل وزارة الــعدل. أمــا وزارتــا 

رنـامـج  الـدفـاع والـداخـلية، فيجـدر به( تـطبيق بـ

 ،èسـنوي لـلتدريـب عىل مراعـاة املـنظور الـجنسا

يـشارك فـيه كـافـة عـنارص الـقوى األمـنية واملسـلّحة 

الـتابـعة لـلدولـة، بهـدف تحسـ/ مـهارات الـتواصـل 

مـع األشـخاص ومـعرفـة كـيفية الـتعامـل مـع ضـحايـا 

الــعنف الــجنساè ودعــمهم بــشكٍل أفــضل (وك( 

زة  هـو مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجـ

ضمن قسم "األمن والسالمة“). 

الـوقـايـة مـن الـزواج املـبكر ومـنعه مـن ٤.
خــالل اتّــخاذ الــتدابâ الترشيعية الــالزمــة 
وتـوعـية الجـمهور حـول هـذا األمـر. يــجب أن 
يســـتمّر املـــجتمع املـــدè والـــدويل يف حشـــد 

الـجهود الـالزمـة وإيـجاد مـجاالت لـلتعاون املـتبادل 

رض  مـن خـالل بـناء االئـتالفـات والـتحالـفات، بـغية فـ

ضــغوطــات عــامــة عىل حــكومــة الــعراق لــتعديــل 

قـانـون األحـوال الـشخصية وقـانـون الـعقوبـات بـحيث 

يـصبحان أكæ مـالءمـًة لـلنساء والـفتيات ويـدع(ن 

حـقوقـهّن خـالل سـنٍة واحـدة مـن تـشكيل الـحكومـة 

الجـديـدة. وملـا كـانـت الـحوافـز الـداعـية إىل الـزواج 

املــبكر مــالــيًّة يف الــغالــب، فيجــدر بــاملــجتمع 

املـدè والـدويل أن يجـريـا أيـضاً تقيي(ً لـالحـتياجـات 

عىل مسـتوى الوطـن، مـن أجـل تحـديـد آلـيات أخرى 

لـلتعويـض عىل األرس وثـنيها عـن الـلجوء إىل الزواج 

املـبكر، كـإنـشاء صـندوق حـكومـي خـاضـع للسـلطة 

الــتقديــريــة ترشف عىل إدارتــه ومــراقــبته وزارة 

العمل والشؤون االجت(عية.  
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راكـز حـèيـة وإعـادة تـأهـيل ٥. إنـشاء مـ
لــلناجV مــن حــوادث الــعنف الــقائــم عىل 
أسـاس نـوع الـجنس. عــندمــا تــكون اإلجـراءات 
الـقانونـية غ` كـافـية، يـجب عىل الـحكومـة الـعراقـية 

أن تـعمل، مـن خـالل وزارة الـصحة، مـع منظّ(ت 

املـجتمع املـدè املحـلية، مـن أجـل إنـشاء مراكـز 

حـ(يـة وإعـادة تـأهـيل لـلناج/ مـن الـعنف. ك( 

äـكن لـلمجتمع الـدويل أن يـقّدم Hـويـالً تـكميلياً 

إىل مـنـظّـ(ت املــــجـتـمـع املــــدè و/أو يــــعـمـل 

مـبارشًة مـع وزارة الـصحة لـدعـم عـملية الـتطبيق. 

وسـيتّم تحـديـد عـدد املـراكـز يف كـّل مـحافـظة، 

راكـز الحـ(يـة وإعـادة الـتأهـيل  فـضالً عـن مـواقـع مـ

اسـتناداً إىل تقيي(ت لالحـتياجـات تجـريـها منظّ(ت 

املـجتمع املـدè لتحـديـد األمـاكـن األكæ ضـعفاً 

وحـرمــانــاً يف كــّل مــحافــظة. وســتوكــل إىل هــذه 

راكـز مـهّمة تـوف` الـدعـم النفيس واالجت(عي  املـ

وخـدمـات الـصحة األسـاسـية لـلنساء، نـاهـيك عـن 

املــساعــدة الــقانــونــية املــجانــية. وســيتّم إيــالء 

اهـــت(م خـــاص لـــلضحايـــا والـــناجـــيات الـــنساء 

لـتزويـدهـّن بـاملـأوى واألمـان والرعـايـة الـصحية فـوراً 

(وك( هــو مــنصوص عــليه أيــضاً يف الــتوصــيات 

املــوجـزة ضــمن قــسم "الــضحايــا والــناجــيات"). 

فـضالً عـن ذلـك، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية أيـضاً أن 

تـعتمد إجـراءات تـحفظ سـالمـة الـضحايـا وتـخفي 

رض  هـويّـتهم ك( Hـنع الـجهات الـخارجـية مـن فـ

تأث`ها إلغالق املراكز.  

إنـــشاء مـــراكـــز تـــعلّم مـــجتمعية ٦.
ملـــكافـــحة األمـــية والتّرسب املـــدريس. 
ملــعالــجة الــتفاوت الــهائــل يف مــعّدالت اإلملــام 

رجـل  بـالـقراءة والـكتابـة ومسـتويـات الـتعليم ب/ الـ

واملــرأة، يجــدر بــالــحكومــة الــعراقــية أن تــنشئ 

مراكـز تـعلّم مـجتمعية تسـتهدف الـنساء والـفتيات 

ب/ 11 و40 ســـنة. فســـتحّسن هـــذه املــراكـــز 

املـنشأة مـن خـالل وزارة الرتبية، وبـالرشاكـة مـع 

منظّ(ت املــجتمع املــدè املحــلية، مــعّدالت 

اإلملـام بـالـقراءة والـكتابـة ومـهارات الـحياة األسـاسـية 

لـــلنساء والـــفتيات الـــعاطـــالت عـــن الـــعمل أو 

زئــية (وك( هــو  الــعامـالت يــعان/ مــن بــطالــة جـ

مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املوجزة ضـمن 

قـسم "الـتعليم والشـباب"). بـاإلضـافـة إىل ذلـك، 

راكـز  املـعتمدة صـفوفـاً لـلنساء  سـتوفّـر هـذه املـ

والـفتيات الـلوا} تركـَن مـقاعـد الـدراسـة وHُـّكنهنّ 

مــن الــحصول عىل شــهادات مــعادلــة لــصفوف 

رامـج الـتدريـس بـعد  الـثانـويـة الـعامـة، ك( تـؤّمـن بـ

الـدوام الـدرايس لـلحؤول دون التّرسب الـدرايس 

ـن تـوف` خـدمـة  املـبكر. فـضالً عـن ذلـك، سـتُؤمَّ

رعــايــة األطــفال للس(ح لــألرامــل واألرس الــتي 

تـعيلها امرأة بـاملـشاركـة يف الـصفوف والربامـج يف 

املراكز التعلّمية.  

إصـــدار مـــنح الـــصغر لـــلمشاريـــع ٧.
الصغâة الـتي تـقودهـا امرأة. يـجب دعـم فرص 
تـــحقيق االســـتقاللـــية االقـــتصاديـــة واالجت(عية 

والـقدرة عىل الـتنّقل مـن خـالل إصـدار مـنٍح بـالـغة 

الـصغر  لـصاحـبات املـشاريـع الـنساء. ك( يـجب أن 

تسـتهدف برامـج املـنح الـبالـغة الـّصغر  الـنساء مـا 

ب/ 18 و45 عـامـاً، مـع الرتكيز بـشكٍل خـاص عىل 

الـنساء والـفتيات واألرامـل واملـطلّقات الـعاطـالت 

عـن الـعمل، وتـزويـدهـّن بـالـتمويـل الـالزم إلطـالق 

̀ة ضــمن مــجتمعاتــهنّ  مــشاريــع تــجاريــة صغ

املحـلية. وسـتُلزم املسـتفيدات مـن هـذه املـنح 

الـبالـغة الـصغر  بـاملـشاركـة يف برامـج تـدريـب مـهني 

وتـدريـب عىل املـهارات، إلنـشاء أنـظمة مـساءلـة 

راقـبة، وتحسـ/ إمـكانـيات الـنساء وقـدراتـهنّ  ومـ

بــشكل عــام وHــكينهّن مــن الــتنافــس بــنجاح يف 

سوق العمل.  

XكV املرأة
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إطـالق حـمالت تـوعـية عـامـة واسـعة ٨.
لــتعزيــز حــقوق املــرأة. يـــجب أن تـــعتمد 
 èالـحكومـة الـعراقـية ومنظّ(ت املـجتمع املـد

املحـلية مـقاربـًة مـتعّددة الـجوانـب لـلمدافـعة مـن 

أجـل تـعزيـز حـقوق املـرأة وHـكينها، فـضالً عـن 

تـوعـية وتـبديـل نـظرة عـامـة الـناس حول دور املرأة 

يف الـــحياة الـــعامـــة والســـياســـية. ك( يـــنبغي 

لـلمجتمع الـدويل أن يـوفّـر الـتمويـل الـالزم وبـناء 

الــقدرات ملنظّ(ت املــجتمع املــدè املحــلية، 

بـغية تـطويـر حـمالت مـنظمة وقـويـة. ويـجب أن 

تســتهدف مــبادرات املــنارصة والــتوعــية ثــالثــة 

مـواضـيع هـي: 1) صـون حـقوق املـرأة، والسالمـة، 

والحـريـات األسـاسـية مـن خـالل تـداب` ترشيعية؛ 

2) تــــعزيــــز دور املــــرأة يف الــــحياة الــــعامــــة 

والســياســية؛ 3) نرش الــتوعــية تــجاه قــضايــا تــهمّ 

املــرأة. بــاإلضــافــة إىل ذلــك، يجــدر بــاملــجتمع 

املــدè أن يــنسج عــالقــات مــع وســائــل اإلعــالم 

ويســتفيد مــنها لتســليط الــضوء عىل رســائــل 

حــمالت أســاســية، وتحــديــد حــلفاء عــشائــري/ 

وديني/ والــتعاون مــعهم عــن كــثب مــن أجــل 

صــياغــة رســائــل مــضادة للم(رســات واألعــراف 

رم الــنساء مــن حــقوقــهنّ  الــتقليديــة الــتي تحــ

وتضعفهّن. 

XكV املرأة
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 األمن

والسالمة

تــــتـمـتّـع كــــافــــة الــــبـلـدان املــــتـطّورة 

زة أمـنية  واملسـتقرة بحـدود آمـنة، وأجهـ

محرتفة، وتـطبيق سـيادة وحـكم الـقانـون، 

وهــيكلية مــتينة إلدارة شــؤون التســلّح. 

غ` أّن غــياب هــذه الــعنارص األســاســية 

̀ة الـتقّدم يف كـافـة  املـجاالت  رقـل مسـ عـ

األخـرى مـن الـحياة يف الـعراق. مـن هـذا 

املـنطلق، يـوجـد هـذا الـواقـع، بـطبيعة 

الــحال، عــدة عــوائــق يف وجــه املــجتمع 

الـــعراقـــي فـــيحول دون تـــحقيقه كـــامـــل 

إمـكانـياتـه، ك( يـساهـم يف اسـتدامـة حـلقة 

العنف. 

أعــلنت الــحكومــة الــعراقــية يف ديسمرب 2017 

النرص رســمياً عىل الــتنظيم الــذي نــّصب نــفسه 

"الـدولـة اإلسالمـية يف الـعراق والـشام" والـذي كـان 

يبسـط سـيطرتـه عىل مـا يُـقّدر بـثلث مـساحـة الـبالد 

تـقريـباً. نـتيجًة لـذلـك، ومـع انـكفاء تـنظيم الـدولـة، 

زتـها األمـنية الـيوم  قـّررت الـحكومـة الـعراقـية وأجهـ

تـبديـل تـكتيكها لـالنـتقال مـن الـعمليات الـهجومـية 

رحـلة االسـتقرار وترسـيخ الـدäـقراطـية مـا  نـحو مـ

بعد التحرير.  

̀ات  رب، والــتأث مــع ذلــك، تــساهــم مخــلّفات الحـ

الــخارجــية، والــنقاش حــول وجــود (ومســتقبل) 

الـعديـد مـن الـكيانـات األمـنية، يف عرقـلة الـتقّدم يف 

مـــجال اعت(د مـــقاربـــة اســـرتاتـــيجية لـــتحقيق 

االســتقرار واألمــن، مــا بــعد عهــد تــنظيم الــدولــة 

اإلسالمـية. يف غـضون ذلـك، تسـتمّر اآلثـار الـفوريـة 

لـــلنزاع بـــالربوز يف مـــختلف أنـــحاء املـــناطـــق 

املحـّررة. ف( زالـت أصـداء فـظائـع تـنظيم الـدولـة 

واملــعارك الــتي تــلت ذلــك ضــّد هــذه الجــ(عــة 

املـتمرّدة ترتّدد ب/ مـختلف فـئات املـجتمع. ومـا 

زال الـخوف وانـعدام الـثقة تـجاه اآلخـر يسـيطران 

عىل الــعديــد مــن الــسّكان مــّمن عــاشــوا تــحت 

طـغيان تـنظيم الـدولـة، أو الذوا بـالـفرار. ومـا يـزيـد 

الط/ بــلًّة التهــديــد الــذي Hــثّله خــاليــا داعــش 

الـنا√ـة، وانـتشار األسـلحة، والـنزاعـات الـعشائـريـة، 

والــقتل املســتهدف بــناًء عىل الــهويــة. ولــعّل مــا 

فـاقـم الـشعور بـانـعدام األمـن هـو إسـاءة تـطبيق 

قـــانـــون مـــكافـــحة اإلرهـــاب الـــصادر عـــام 2005 

واســتخدامــه املــفرط ضــّد الــسنة، فــضالً عــن 

صــــفـوف  مــــن  رسيـ/  مـخـربيـن  اســــتـخـدام 

املواطن/. 

الواقع الراهن
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يــعود أحــد أســباب هــذا الــشعور بــانــعدام األمــن 

واالسـتقرار يف مـختلف املـناطـق املحّررة، بـشكلٍ 

واضــح، إىل الــفراغ األمــني الــذي أوجــده تــنظيم 

الـدولـة اإلسـالمـية عـند انهـياره. بـالـفعل، تـساهـم 

مـختلف املجـموعـات املسـلّحة املوجـودة يف تـلك 

املــناطــق- مــن الــجيش الــعراقــي إىل الرشطة، 

فـوحــدات الحشــد الــشعبي- يف نــشوء بــيئة مــن 

الـفوىض وأرض خـصبة لـلفساد عىل املسـتويـات 

الــدنــيا. عىل ســبيل املــثال، وثّــق نــاشــطون يف 

حـملة "HerRole" (دورهـا) حـاالت رشـوة أو فـديـة 

طـــلبها مـــوظّـــفون أمـــنيون، أو شهـــدوا عـــليها 

بـأنـفسهم. بـاإلضـافـة إىل ذلـك، إّن انـعدام التنسـيق 

والـتواصـل ب/ مـختلف املجـموعـات ومراكـز صـنع 

الـــقرار املـــتنّوعـــة قـــد أّدى بـــدوره إىل اعت(د 

بــروتــوكــوالت أمــنية غ` مرتابــطة ومــتضاربــة، 

كـعدم وجود قـا√ـة موّحـدة ùـقاتيل تـنظيم الـدولـة 

واملخربين املــطلوب/، وإنــشاء مـراكــز احــتجاز 

مــختلفة ال تــخضع لــلمراقــبة وال تحرتم ســيادة 

الـقانـون إال بـشكٍل بسـيط.  ونـتيجة لـذلـك، يـنظر 

املـواطـنون يف تـلك املـناطـق إىل مـختلف األجهزة 

األمنية بع/ الشك والريبة.  

يـــبدو أّن انـــتشار هـــذه الجـــ(عـــات املســـلّحة 

املـختلفة وHـّددهـا يف مـختلف أنـحاء املـناطـق 

املحـّررة بـالـتايل يـعرقـل احـتضان الـبيئة األمـنية- 

الـتي تـتميّز بـهشاشـتها- عـوضـاً عـن املـساهـمة يف 

الـحفاظ عىل األمـن. فـضالً عـن ذلـك، مـنذ التحـريـر، 

تـــتسابـــق هـــذه الجـــ(عـــات املســـلّحة لبســـط 

ســيطرتــها عىل األرايض الــتي تخــىل عــنها تــنظيم 

الــدولــة، ولــعّل أبـرزهــا وحــدات الحشــد الــشعبي 

الـــتي تـــغلب عـــليها الـــعنارص الشـــيعية والـــتي 

اســـتولـــت عىل املـــناطـــق الـــسنية ومـــناطـــق 

األقـليات. ومـع أّن الـناس يـديـنون لهـذه الـوحـدات 

ويــشعرون لــها بــاالمــتنان عىل مــا بــذلــته مــن 

تـضحيات، إال أّن الـسّكان يف تـلك املـناطـق تـواقـون 

إىل انـسحابـها. فوفـقاً لألخـبار الـتي جـمعها نـاشـطون 

يف حـملة "HerRole" (دورهـا)، يتسـبّب تـواجـد 

وحـدات الحشـد الـشعبي يف تـلك املـناطـق بـتوتّـر 

ب/ املــجتمعات املحــلية وضــمنها. فــضالً عــن 

ذلـك، مـع سـعي مـختلف وحـدات الحشـد الـشعبي 

وغ`ها مـن الجـ(عـات املسـلّحة إىل املـحافـظة 

عىل ســـيطرتـــها عىل األرايض، بـــاتـــت حـــواجـــز 

الـتفتيش وقـيود الـسفر االخـرى اكæ انـتشارا م( 

أثّـرت ســلباً عىل ظــروف املــعيشة فــيها بــشكلٍ 

عـام، مـع اإلشـارة إىل أّن هـذه املـناطـق تـعاè أصـالً 

مـن بـنى تـحتية مرتّديـة وافـتقاٍر للخـدمـات. بـاإلضـافـة 

إىل ذلـك، أّدى انـتشار هـذه الجـ(عـات املسـلّحة 

أيــضاً إىل انــتشار األســلحة الــخفيفة واملــدفــعية 

الــثقيلة الــتي وقــعت بــعض مــنها بــيد الــعشائــر 

وقـواتـها شـبه الـعسكريـة وغ`ها مـن الجـ(عـات 

املسلّحة غ` النظامية.  

لـعّل مـا زاد مـن تـعقيد األولـويـات األمـنية الـقصوى 

هـــو الـــطبيعة املـــتفّككة لـــلجهاز األمـــني، ووالء 

الجـــ(عـــات املســـلّحة لـــقيادات ســـياســـية او 

عـشائـريـة أو جـهات سـياسـية مـختلفة. عىل سـبيل 

املـثال، أّدت الـتعّديـات والتقسـي(ت الـتي قـامـت 

بـها الجـ(عـات املسـلّحة يف األرايض املحـّررة إىل 

تـعزيـز قـيادة وإدارة ذات طـابـع أكæ عـسكريـة، 

م( أوجـد لـدى الـسّكان شـعوراً بـاالحـتالل عـوضـاً 

عـن التحـريـر. كـذلـك، أدى وجود هـذه املجـموعـات 

إىل الـحؤول دون انـتقال مـسؤولـيات حـفظ األمـن 

والسالمـة إىل الرشطة املحـلية، أو عىل األقـل إىل 

تـباطـؤ هـذه الـعملية. ك( تـدعـو الـحاجـة إىل اإلجـابـة 

عـن أسـئلة حـول وضـع هـذه الجـ(عـات املسـلّحة 

يف املســتقبل. يف هــذا اإلطــار، تــتضارب اآلراء 

والـتوقّـعات الـتي ترتاوح ب/ مـن يـدعـو إىل حـلّها 

بـالـكامـل ومـن يـطالـب بـدمـجها كـامـلًة يف الـجيش 

الـعراقـي، مـع اإلشـارة إىل أّن الـعديـد مـن األشـخاص 

يـتوقّـعون أيـضاً خـضوع الـجيش إلعـادة هـيكلية مـن 

أجــل ض(ن Hــثيله لــكافــة املــكّونــات يف األدوار 

الـقتالـية والـقياديـة. لـكن ال بـّد مـن املـالحـظة أنّ 

الــجيش الــعراقــي، بــخالف الجــ(عــات املســلّحة 

األخــرى، بــرز كـرمــٍز قــوي للفخــر ب/ الــطوائــف 

األمن والسالمة
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كــلّها. فــقد تـرافــق انــتصاره عىل تــنظيم الــدولــة 

اإلسـالمـية مـع تـنامـي شـعوٍر بـالـوطـنية والـدعـم 

لــلجيش الــذي أصــبح يُعترب كــيانــاً أكæ تــنّوعــاً 

وشمولية.  

جـديـٌر بـالـذكـر أّن الـنساء والـفتيات هـّن أكæ مـن 

يـشعر بآثـار هـذه الـبيئة الـحافـلة بـالـتوتّـر والـفوىض. 

فـقد سـاهـم وجـود الجـ(عـات املسـلّحة، وخـطر 

تنـظيم الدـولةـ اإلسالمية الذـي يلـوح يف األفقـ (ال 

بـل يتجّسـد عىل األرض يف مـعظم األحـيان)، فـضالً 

عـن عـن الـتوتّرات واملـخاوف املـجتمعية الـكامـنة، 

يف مـــنع الـــنساء والـــفتيات مـــن عـــيش حـــياة 

طـبيعية. ولـعّل الـغياب شـبه الـكامـل لـلنساء مـن 

أجهزة الـقوى األمـنية قـد سـاهـم يف اسـتدامـة هـذه 

الـبيئة غ` اآلمـنة والـقاسـية بـالنسـبة إىل الـنساء 

والــفتيات. فــال يــخفى عىل أحــد أّن املجــموعــات 

املســلّحة الــتي يــغلب عــليها العنرص الـذكـوري، 

ùا فيـــها الرشـــطةـــ املحلية، غ`ـــ مدـــّربةـــ وال 

مســـتعّدة لـــتلبية حـــاجـــة الـــنساء والـــفتيات إىل 

السـالمــة، م( يخــلّف آثــاراً ســلبية جــداً يف عرص 

يشهــد ارتــفاعــاً لــلعنف الــقائــم عىل أســاس نــوع 

الــجنس والــعنف األرسي. ك( ُسّجــلت تــقاريــر 

̀ة عـن مـضايـقة الجـ(عـات املسـلّحة والرشطة  كث

لـلنساء عـند حواجـز الـتفتيش وإسـاءة مـعامـلتهّن، 

كـــونـــهم يـــفتقرون إىل مـــهارات الـــتواصـــل مـــع 

األشـخاص، واملـهنية املـطلوبـة الـتي تـوّجـههم إىل 

كــيفية الــتعامــل بــشكٍل مــناســب مــع الــنساء. 

بـاإلضـافـة إىل ذلـك، غـالـباً مـا يـتّم ثـني املـرأة عـن 

الــعمل يف قــطاع األمــن أو مــنعها مــن ذلــك، م( 

يخـلّف أثـراً فـوريـاً وسـلبياً عىل كـيفية تـلبية صـّناع 

الـــقرار (أو عـــدم تـــلبيتهم) الحـــتياجـــات الـــنساء 

والشابات املحّددة إىل األمن والسالمة.  

نـــزع ســـالح الجـــèعـــات املســـلّحة ١.
وترسيحها وإعـادة إدمـاجـها. يـجب أن تسـتمرّ 
الـحكومـة الـعراقـية بـدمـج وحـدات الحشـد الـشعبي 

وتـوحــيدهــا بــشكل تــدريــجي يف صــفوف الــجيش 

الـعراقـي والرشطة الـعراقـية. فـمن شـأن عـملية 

املـأسـسة هـذه أن تطمنئ جـميع املـكّونـات إىل 

أنــها تــشّكل جــزءاً مــن هــيئة عــسكريــة رســمية 

واحـدة، تـديـن بـالوالء لـلدولـة الـعراقـية دون غ`ها، 

̀ات األجـنبية الـتي قـد  بـعيداً عـن الـطائـفية والـتأث

تفيض إىل الـنزاع والـتفّكك يف املسـتقبل. أمـا إذا 

الرؤيا

س,,تنتهي ح,,لقة ال,,عنف م,,ع اس,,تتاب األم,,ن واالس,,تقرار ف,,ي 

ال,,,,عراق، وض,,,,مان أم,,,,ن الح,,,,دود، وم,,,,هنية األجه,,,,زة األم,,,,نية، 

ف,,ضالً ع,,ن ه,,يكلية م,,تينة إلدارة م,,سأل,,ة الس,,الح. ف,,في ب,,يئةٍ 

أك,,,,ثر ت,,,,يسيراً لح,,,,ري,,,,ة ال,,,,تنّقل، م,,,,ع إزال,,,,ة ح,,,,واج,,,,ز ال,,,,تفتيش، 

س,,,,يتمّكن ج,,,,ميع امل,,,,واط,,,,نني م,,,,ن ت,,,,حقيق ك,,,,ام,,,,ل ط,,,,اق,,,,ات,,,,هم. 

وس,,,,تلمس ال,,,,نساء والش,,,,باب ب,,,,شكل خ,,,,اص م,,,,زاي,,,,ا ت,,,,حّسن 

ال,وض,ع األم,ني م,ن خ,الل ان,فتاح م,ساح,ات ج,دي,دة أم,ام,هم 

ل,لعمل وامل,ساه,مة ف,ي امل,جتمع. ف,ضالً ع,ن ذل,ك، م,ع ت,دري,ب 

أجه,زة أم,نية م,حترف,ة وت,مثيلية، وت,فكيك الج,ماع,ات املس,ّلحة 

غ,,,ير ال,,,نظام,,,ية، س,,,يتمتع ج,,,ميع ال,,,عراق,,,يني ب,,,بيئة أك,,,ثر أم,,,ناً 

وس,,,,,الم,,,,,ًة ف,,,,,ي ب,,,,,يوت,,,,,هم وض,,,,,من م,,,,,جتمعات,,,,,هم املح,,,,,لية. ف,,,,,إذا 

ت,,,,حّققت ه,,,,ذه ال,,,,رؤي,,,,ا، س,,,,يحّسن ال,,,,وض,,,,ع األم,,,,ني املس,,,,تقر 

مس,,,,,,,توى امل,,,,,,,عيشة ون,,,,,,,وع,,,,,,,ية ال,,,,,,,حياة ب,,,,,,,النس,,,,,,,بة إل,,,,,,,ى ج,,,,,,,ميع 

ال,عراق,يني، م,ما ي,ؤدي إل,ى ت,راج,ع ف,رص اس,تقطاب ال,فئات 

الضعيفة على يد الجماعات األصولية والتطرّف العنيف. 

تدابe العمل
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امـــتنع أّي عنرص مـــن الحشـــد الـــشعبي عـــن 

االنـدمـاج كـلياً يف هـيكليات الـقيادة والـتحّكم ضـمن 

 ̀ الـقوات األمـنية الـعراقـية، مـع االلـتزام بـاملـعاي

الـدولـية والـخضوع لـلمساءلـة الـتامـة أمـامـها، فـال بـدّ 

مـن نـزع سـالحـه وترسيحه بـشكٍل كـامـل. نـسجاً 

عىل املـــنوال نـــفسه، ال بـــّد مـــن دمـــج كـــافـــة 

الجــ(عــات املســلّحة املــحاربــة وغ` الــنظامــية 

األخـرى، كـامليليشـيات الـعشائـريـة والـعصابـات، 

يف عـملية نـزع السالح والترسيح وإعـادة اإلدمـاج؛ 

فـإذا كـانـت، بـدورهـا، غ` مسـتعّدة لـالنـدمـاج كـلياً 

واالمـتثال لـلمعاي` الـدولـية، يـجب نـزع سـالحـها 

وترسيحها بــشكٍل كــامــل أيــضاً. يف هــذا اإلطــار، 

يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية أن تـطّور مـقاربـًة شـامـلةً 

لــــنزع الســـالح والترسيح وإعــــادة االنــــدمــــاج، 

بـالرشاكـة مـع الهـيئات الـدولـية كـاألمـم املتحـدة 

والــتحالــف الــدويل ضــّد تــنظيم داعــش، عىل أن 

تــشمل هــذه املــقاربــة مــا ييل: 1) إنــشاء هــيئة 

مسـتقلة لـإلرشاف عىل الـعملية؛ 2) االتـفاق عىل 

األفرــاد العــسكري/ــ (محلــي/ أو دوليــ/ أو كال 

األمـريـن) الـذيـن سـيطبّقون مـرحـلة نـزع السـالح؛ 

3) إرشاك منظّ(ت املـــجتمع املـــدè لـــدعـــم 

عــملية إعــادة دمــج املــقاتل/ الــسابق/ الــذيــن 

يـختارون عـدم االنض(م إىل الـقوات األمـنية الـتابـعة 

للدولة.  

االســـتـمرار يف تـحـســـV مـــهـنـيـة ٢.
الــجيش الــعراقــي ودمــجه. يــجب أن تــفرض 
زامـية  الـحكومـة الـعراقـية الخـدمـة الـعسكريـة اإللـ

كونـها تـعّزز الـشعور بـالوحـدة وتوّسـع نـطاق Hـثيل 

الـــجيش، خـــاّصـــًة يف ظـــّل إرشاك الـــطوائـــف 

واملـكّونـات كـافـة ضـمن هـذه الـعملية. فـضالً عـن 

رصــًة للشــباب  ذلــك، يــشّكل الــتجنيد اإلجــباري فـ

لــتطويــر مــهاراتــهم وتــوســيع نــطاق شــبكاتــهم 

االجت(عية. وهــــكذا يــــصبح الــــفتيان، ومــــنهم 

كث`ون عـاطـلون عـن الـعمل، "رجـاالً حقيقي/"، 

مـن خـالل االبـتعاد عـن املـشاكـل واالسـتفادة مـن 

تـوجـيهات حـول مـسار حـياتـهم. ك( يجـدر بـالـقادة 

واملسـتشاريـن الـعسكري/، بـالـتعاون الـوثـيق مـع 

الهـيئات الـدولـية املـشاركـة حـالـياً يف إصالح الـقطاع 

األمــني، االســتمرار يف تــشجيع م(رســة الرتقية 

بـناًء عىل الـكفائـة والجـدارة والـقضاء عىل االمـتيازات 

الـطائـفية. فـمن شـأن تـعزيـز الـنظام الـقائـم عىل 

الـــكفائـــة والجـــدارة أن يـــساعـــد يف الـــقضاء عىل 

الــتدخــالت الــخارجــية ســواء أمــن قــبل أحــزاب 

ســياســية أم جــهات أجــنبية. بــاإلضــافــة إىل ذلــك، 

يــجب أن تــلتزم األكــادäــيات الــعسكريــة وتــلك 

الــتابــعة للرشطة بــنظام قــائــم عىل الــكفائــة عــند 

رقــيتهم لض(ن Hــثيل كــافــة  اخــتيار الــعنارص وتـ

املــكّونــات عىل قــدم املــساواة، ال ســيّ( فــئات 

 æاألقــليات. وبــالــتايل، عــندمــا يــكون الــجيش أك

وحــدًة وتــحفيزاً، يــكون يف وضــع أفــضل لحــ(يــة 

الـبالد مـن التهـديـدات، أخـارجـيًة كـانـت أم محـلية. 

فـضالً عـن ذلـك، يـجب أن تـتمّعن جـهود الـدمـج يف 

 ̀ فـكرة إعـادة الـضباط ورجـال األمـن البعثي/، غ

رائـم كربى، إىل مـناصـبهم الـسابـقة.  املتّهم/ بجـ

ومــع أّن الــعديــد مــن الــعراقي/ يــعتقدون أنّ 

زئـية  عـملية اجـتثاث الـبعث هـو أحـد األسـباب الجـ

التـي أّدت إىل نهـضة تنـظيم الدـولةـ اإلسالمية، فال 

بــّد مــن تــوكــيل مــهّمة تــقييم هــذا االحت(ل يف 

أوســاط الجــمهور والــجيش إىل مــنظّمة دولــية 

مستقلة، نظراً لحساسية هذه املسألة. 

دمـج املـرأة يف قـطاع األمـن. بهــدف ٣.
االلـتزام بـقرار األمـم املتّحـدة رقـم 1325، يـجب أن 

تـخّصص الـحكومـة الـعراقـية 25% مـن أهـّم مـناصـب 

صــنع الــقرار ضــمن وزارات الــدفــاع والــداخــلية 

والـعدل إىل نـساء (وك( هـو مـنصوص عـليه أيـضاً 

يف الــتوصــيات املــوجــزة ضــمن قــسم "Hك/ 

املــرأة"). عىل وجــه التحــديــد، يــنبغي أن يــكون 

لــلمرأة أدوار حــاســمة ضــمن األجهــزة األمــنية 

األمن والسالمة
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رقـابـة الـحكومـية،  لـلدولـة، وهـيئات اإلرشاف والـ

واملـناصـب املـتعلقة بـالـعدل وسـيادة الـقانـون. 

زة  ك( يـنبغي إنـشاء وحـدات تـدريـبية ضـمن األجهـ

األمــنية الــتابــعة لــلدولــة خــاضــعة إلدارة امــرأة، 

لـــتدريـــب مـــوظـــفي األمـــن عىل امل(رســـات 

 ،èواإلجـــراءات املـــراعـــية لـــلمنظور الـــجنسا

وHـكينهم مـن االسـتجابـة ملـختلف أشـكال الـعنف 

والتهـديـدات األمـنية الـتي يـواجـهها الرجـال والـنساء 

عـادًة. يف الـوقـت الـراهـن، تـشّكل الـنساء حـواىل 

2% مــن ســلك الرشطة. مــن هــنا، لســّد هــذه 

الـفجوة الـهائـلة يف الـتمثيل، عىل حـكومـة الـعراق 

أن تسـتقطب وتـدرّب 3000 ضـابـطة إضـافـية يف 

سـلك الرشطة، وتـوزيـعهّن ومـنحهّن دوراً فـاعـالً 

عىل صــعيد ضــبط األمــن يف شــوارع املــناطــق 

املحـّررة، ùــعّدل مــتناســب مــع عــدد الــسّكان. 

فـبالـنظر إىل الـطبيعة املـحافـظة لـلمجتمع، غـالـباً 

الغ عـنارص األمـن الـذكـور  مـا يـتّم ثـني املـرأة عـن إبـ

عـن حـاالت الـعنف الـتي يـتعرّضـن لـها. مـن هـنا، إنّ 

زيــادة عــدد ضــابــطات الرشطة ســيعّزز جــهود 

ضـبط األمـن عىل صـعيد الـعنف األرسي والـعنف 

الـقائـم عىل أسـاس نـوع الـجنس. فـضالً عـن ذلـك، 

بـفضل خربات املرأة املـتميّزة يف مـجال الـنزاعـات 

والــعنف واإلملــام بــأولــويــات املــجتمع املحــيل، 

سـتساهـم مـشاركـتها بـشكٍل أفـضل يف تـطويـر 

 æقـطاع األمـن بـحيث يـصبح خـاضـعاً لـلمساءلـة وأك

تلبيًة الحتياجات املواطن/ كافة.  

بــناء قــدرات قــطاع األمــن واحرتامــه ٤.
لســيادة الــقانــون. بـــالرشاكـــة مـــع منظّ(ت 
املــجتمع املــدè املحــيل واملــجتمع الــدويل، 

يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية أن تـنشئ برنـامـجاً تـدريـبياً 

لــكافــة عــنارص الــقوى األمــنية الــتابــعة لــلدولــة، 

الـــحالي/ مـــنهم واملســـتقبلي/، بهـــدف نرش 

الـــتوعـــية والـــفهم ملـــعاي` وم(رســـات حـــقوق 

اإلنـسان املعرتف بـها دولـياً. äـكن أن يـندرج ذلـك 

اع  رنـامـج تـدريـبي أوسـع تـطبّقه وزارة الـدفـ ضـمن بـ

ووزارة الــداخــلية لجــميع عــنارص الــقوى األمــنية، 

 ،èيـشمل تـدريـباً عىل مـراعـاة املـنظور الـجنسا

بهــدف تــطويــر مــهارات الــتواصــل مــع األشــخاص 

ومـعرفـة كـيفية الـتعامـل مـع الـنساء ودعـم ضـحايـا 

الــــعنف (وك( هــــو مــــنصوص عــــليه أيــــضاً يف 

الـــتوصـــيات املـــوجـــزة ضـــمن قـــسم "Hك/ 

املـرأة"). ك( تـدعـو الـحاجـة أيـضاً إىل أن يـشارك 

املسـتشارون الـحالـيون وجـدد يف قـطاع األمـن يف 

تـدريـبات مـنتظمة عىل سـيادة الـقانـون، لـتعزيـز 

مدـى فهـمهم لكـيفية تطـبيق القـانوـن الدـويل، ال 

 èسـيّ( قـانـون حـقوق اإلنـسان والـقانـون اإلنـسا

الـدويل، سـعياً لـتثبيت االسـتقرار وإدارة األزمـات. 

خـالل هـذه الـتدريـبات، يـجب إيـالء اهـت(م خـاص 

بــــكيفية تــــصميم وتــــطبيق نــــظام الســــتجواب 

املــــقـاتـلـ/ الــــسـابـقـ/ واملـخـربيـن الــــعـامـلـ/ 

لـحساب تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية ومـحاكـمتهم، 

فـضالً عـن أفراد أرس األشـخاص املتّهم/ بـالـقتال 

يف صـفوف تـنظيم الـدولـة. ك( يـنبغي أن تـخضع 

الـحكومـة الـعراقـية لـتقييم مـكثّف ألطرهـا الـقانونـية 

والـعسكريـة األسـاسـية، لـلتأكّـد مـن أنـها مـتوافـقة 

مع اتفاقيات األمم املتّحدة التي وقّعت عليها.  

رقـابـية لـقطاع ٥. بـناء الـقدرة اإلداريـة والـ
األمـن. عىل الـحكومـة الـعراقـية، بـالـتعاون الـوثـيق 
مــع الهــيئات الــدولــية املــشاركــة الــيوم بــإصــالح 

الــقطاع األمــني، أن تســتمّر بــإجــراء التحســينات 

الـالزمـة بـغية تبسـيط الـعمليات الـداخـلية واإلدارة، 

وإنــشاء آلــيات رقــابــة ملــكافــحة الــفساد. وبهــدف 

تحســ/ مســتوى التنســيق والــتعاون، يــجب أن 

تــعّد وزارات الــدفـاع والــداخــلية والــعدل قــاعــدة 

بـيانـات مـوّحـدة بـاملـقاتل/ الـسابق/ واملخربين 

الـعامل/ يف صـفوف تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية، 

فـــضالً عـــن قـــاعـــدة بـــيانـــات مـــنفصلة بــأولـــئك 

املحتجـزيـن ùـوجـب قـانـون مـكافـحة اإلرهـاب. ك( 

األمن والسالمة
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يـنبغي تسـليم كـافـة قـواعـد الـبيانـات املـوجـودة 

بــحوزة الجــ(عــات املســلّحة إىل هــذه الــوزارات. 

بـاإلضـافـة إىل ذلـك، ال ريـب يف أّن تحسـ/ أنـظمة 

تـــبادل املـــعلومـــات ب/ الـــوزارات املـــذكـــورة 

سـيحّسن قـدرات الرقـابـة والرصـد الـتي Hـّكن مـن 

مــكافــحة اإلرهــاب، ك( تــحّسن مــراعــاة األصــول 

الـقانـونـية أيـضاً. كـذلـك، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية 

أن تجــري تقيي(ً لــبنود قــانــون مــكافــحة اإلرهــاب 

وطــريــقة تــطبيقه لــلتأكّــد مــن عــدم اســتخدامــه 

الستهداف مكّونات معيّنة من الشعب العراقي.  

بـناء الـثقة الـعامـة بـالرشطة املحـلية. ٦.
 ̀ رصــة التعب يــجب مــنح املــجتمعات املحــلية فـ

عـن احـتياجـاتـها وتـوقّـعاتـها مـن إصالح قـطاع األمـن. 

يف هــــذا اإلطــــار، يجــــدر ùنظّ(ت املــــجتمع 

املحـيل واملـجتمع الـدويل تسهـيل فرص الـتواصـل 

ب/ املـواطن/ والـقوى األمـنية ل يـتمّكنوا مـن 

التعب` عـن مـخاوفـهم وأولـويـاتـهم يف مـا يـتعلق 

بتحسـ/ مسـتوى األمـن والسـالمـة. ك( يـنبغي 

إرشاك الـنساء واملنظّ(ت الـتي تـقودهـا نـساء يف 

هـذه األنشـطة بـشكٍل مـبارش، نـظراً إىل تـجاربـهنّ 

املــتميّزة يف مــجال الــنزاع والــعنف وإملــامــهنّ 

بـأولـويـات مـجتمعهّن املحـيل. بـاإلضـافـة إىل ذلـك، 

ال بــّد مــن تــطبيق بــرامــج إضــافــية لــضبط أمــن 

املــجتمعات املحــلية، لــلمساعــدة عىل تــعزيــز 

الــثقة وفــتح خــطوط الــتواصــل ب/ املــواطن/ 

والرشطة املحــلية، بــغية مــعالــجة املــشاكــل 

األمــنية يف املــجتمع املحــيل وحــلّها مــعاً. فــمن 

شــأن ذلــك أن يقيض عىل الــحاجــة إىل تــوظــيف 

مخربين غ` رسمي/ ب/ صــفوف املــواطن/، 

م( يـوجـد حـالـة مـن الـشك وانـعدام الـثقة ضـمن 

املـجتمعات املحـلية ويف مـا بـينها. فربامـج ضـبط 

أمـن املـجتمعات املحـلية تـضفي طـابـعاً رسـمياً 

عىل الـعملية وتـوجـد بـيئًة أكæ انـفتاحـاً وشـفافـية. 

فـضالً عـن ذلـك، يـجب أن تـطبّق وزارة الـداخـلية 

رنـامـجاً تـوعـويـاً يـشارك ùـوجـبه عـنارص الرشطة  بـ

املحـلية يف اجت(عات شهـريـة تُـقام يف مـدارس 

ابــتدائــية وثــانــويــة، لــفتح املــزيــد مــن خــطوط 

الـتواصـل ب/ الرشطة والشـباب، بهـدف إعـادة بـناء 

الثقة والتوعية. 

األمن والسالمة
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رة وشـامـلة.  تخـلّف الـنزاعـات املسـلّحة آثـاراً مـّدمـ

رحـى يف  فـمنها اآلثـار املـلموسـة، كـوقـوع قتىل وجـ

صـــفوف املـــدني/، وهــروب الجئ/ أو نـــازح/ 

رة أو  داخــلياً، وتــدهــور بــيئي، وبــنى تــحتية مــدّمـ

مـهملة؛ ومـنها غ` املـلموسـة، كـانـعدام الـثقة يف 

الـحكومـة، وHـاسـك اجت(عي ضـعيف، ومـجتمع 

مــتفّكك ومــصدوم، وشــعور بــالــخوف وانــعدام 

األمـــان. وال ريـــب يف أّن مـــعالـــجة كـــال الـــنوع/ 

رضورّي لبـناء السالم بشـكٍل شاـملـ. معـ ذلكـ، ال 

يــنشأ السـالم الــدائــم إال عىل أســاس إعــادة بــناء 

الــعالقــات املــجتمعية والــعالقــة ب/ املــواطــن 

والـدولـة. فـالـنزاعـات الـعنيفة تـندلـع عـندمـا Hيس 

الــعالقــة ب/ املـواطــن والــدولــة وب/ املـواطــن 

وأخـيه املـواطـن فـوق كـّل احت(ل؛ فـيأ} الـنزاع 

بــعد ذلــك لــيدّك بــاملــعاي` والــقيم الــتي تــشّكل 

رابـطاً ب/ املـجتمعات املحـلية، وäـزّق جـوهـر 

النسيج االجت(عي.  

ال يـــخفى عىل أحـــد أّن االحـــتالل الــوحيش الـــذي 

مــارســه تــنظيم الــدولــة اإلســالمــية يف الــعراق 

والـــشام طـــيلة ســـنوات، واملـــعارك املـــدّمــرة 

ضـــدهـــا، دّمــرت املـــجتمعات املحـــلية واألرس 

وفــّككت أبســط مســتويــات الــثقة يف املــجتمع. 

 òاضــافــة اىل ذلــك، ولــألســف، يــبدو أّن املــظا

الــتاريــخية والــراســخة الــتي حــّفزت عىل نــهضة 

تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية مـا زالـت موجودًة بـوضوح 

الـــيوم. ف( زال شـــعوٌر قـــوّي بـــانـــعدام األمـــن 

واالســتقرار يســيطر عىل املــناطــق املحــّررة، 

حــيث تــتنافــس جــ(عــات مــتعّددة عىل بســط 

سـيطرتـها، مسـتخدمـًة يف بـعض الـحاالت حـوافـز 

̀ات دäـوغـرافـية.  مـالـية أو الـعنف إلحـداث تغي

ك( يـؤدي انـعدام الـفرص االقـتصاديـة والـتأخـر يف 

إعــادة بــناء املــناطــق املــدّمـرة إىل نــشوء أرض 

خـصبة تـجعل الـفئات الـضعيفة، ال سـيّ( الشـبّان، 

هـدفـاً لأليـديولوجـيات املـتطرّفـة. زد عىل أّن تـعّدد 

 Eالثقة ب

املكّونات

بـعد الـعام 2003، شهـدت االخـتالفـات 

ب/ املــكونــات الــعراقــية تــصعيداً 

مــلحوظــاً، م( أدى إىل تــفّكك الــثقة 

عىل نـــحو مـــا يــزال مســـتمرّاً حـــتى 

الـيوم. وقـد انـعكس فـقدان الـثقة هـذا 

مـن خـالل الـنزاعـات الالحـقة، لـدرجـة أنّ 

الــبعض بــات الــيوم يخىش الــهويــات 

األخـرى كـمن يخىش إرهـابـياً. فـانـبثق 

رّس مــزيــداً مــن  عــن ذلــك واقــٌع كــ

الـتفّكك طـال املـجتمع الـعراقـي الـذي 

تجــزأ إىل عــدة فــئات إثــنية- طــائــفية 

فردية.

الواقع الراهن
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الجـ(عـات املسـلّحة يف تـلك املـناطـق، عىل غرار 

وحـدات الحشـد الـشعبي الـتي شـاركـت يف الـقتال 

ضـّد تـنظيم الـدولـة، يسـتفيد، عىل مـا يـبدو، مـن 

هــذه الــبيئة املــتزعـزعــة، يف مــحاولــة مــن هــذه 

الجــ(عــات لتربير وجــودهــا املســتمّر يف تــلك 

املناطق.  

مــا زال هــناك نــقٌص هــائــٌل يف الــثقة ب/ الــدولــة 

واملـواطن/ والـقوات املسـلّحة الـتي يفرتض بـها 

حــ(يــتهم. ويــتفاقــم الــشعور بــالــخوف مــن عــدم 

اسـتمراريـة األمـن واالسـتقرار مـع الـنزوح الـدائـم 

الــذي يــعيشه املــواطــنون، والــجهود الــضئيلة 

املــبذولــة ملــعالــجة انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان، 

والـقيود املـفروضـة عىل حـريـة الـتنّقل، يف ظـّل 

تــزايــد عــدد حــواجــز الــتفتيش وقــيود الــسفر. 

صـحيٌح أّن حواجـز الـتفتيش توحـي بـاسـتتاب الـنظام 

والـقانـون، إال أّن الجـ(عـات املسـلّحة تسـتخدمـها 

لــــلحفاظ عىل ســــيطرتــــها عىل األرايض، ك( أنّ 

الـعنارص املـتبقية مـن تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية 

قـد اسـتخدمـت حـواجـز تـفتيش مـزيّـفة لـلحفاظ 

عىل Hرّدهـا وزرع شـعور بـالـخوف وانـعدام الـثقة. 

وقــد أّدى الــشعور بــضعف الــحكومــة وانــعدام 

فـعالـيتها يف مـا يـتعلق ùـعالـجة هـذه املـشاكـل 

إىل نــشوء أزمــة ثــقة. مقرتنا بــذلــك هــو غــياب 

املـؤسـسات الـحكومـية نسـبياً عـن عـملية إعـادة 

اإلع(ر وتـوف` املـساعـدات، م( أدى إىل تـباطـؤ 

مـعّدل عودة الـنازح/، ونـتيجة لـذلـك ترتاجـع أيـضاً 

الـــثقة بـــقدرة الـــحكومـــة عىل تـــلبية احـــتياجـــات 

املـــواطن/. ويـــزداد الط/ بـــلًة مـــع انـــعدام 

الــــفـعـالــــيـة عـىل املـســــتوى املــــؤســــسـا}، 

كم(رسـات الـحوكـمة الـضعيفة، والـفساد، وعـدم 

وجـود سـلطة قـضائـية مسـتقلة، وإرث الـطائـفية 

السـياسـية، وهـي كـلّها عـوامـل تـساهـم يف ترسـيخ 

الشعور بانعدام الثقة بالدولة.  

ال يـثق الشـباب والـنساء بـشكٍل خـاّص بـأّن الـحكومـة 

سـتلبّي احـتياجـاتـهم األسـاسـية، خـاّصـًة يف ظـّل كـتم 

قـدرتـهم عىل التعب` عـن رأيـهم يف عـملية صـنع 

الـــقرار. بـــالـــفعل، أّدى غـــياب Hـــثيل الـــنساء 

والشـباب عـن املشهـد السـيايس واألمـني، وعـدم 

امــتالكــهم لســلطة صــنع الــقرار، إىل ســياســات 

وقــوان/ ال تخــدم مــصالــحهم الفضىل. يربز هــذا 

األمـر بـشكٍل واضـح يف غـيابـهم عـن عـمليات صـنع 

الـقرار حـول قـضايـا املـصالـحة الـوطـنية. فـال يـخفى 

 æعىل أحــد أّن الــنساء بــشكٍل خــاص يعتربن أك

اتّـصاالً وإملـامـاً بـاحـتياجـات مـجتمعاتـهّن املحـلية 

ومـخاوفـها، وبـالـتايل فـإّن إقـصاءهـّن عـن عـملية 

املـصالـحة الـوطـنية أثـبت أنـه خـطأ كب`. فـالـجهود 

املـبذولـة إلعـادة بـناء الـثقة يف الـحكومـة وضـمن 

املـجتمع تـتطّلب االسـتعانـة بـكافـة اآلراء، ال سـيّ( 

رأي من يشّكل 50% من السّكان.  

جـديـٌر بـالـذكـر أّن إعـادة بـناء ثـقة األشـخاص بـآخـريـن 

̀ـة بطـيئة إال  منـ خارج مجـتمعهم املحيل تتـّم بوـت

أنــها تشهــد مــع ذلــك تــقّدمــاً. فــتطبُّق منظّ(ت 

املـجتمع املـدè، ونـاشـطون كـأولـئك املعني/ 

بحـملة "#HerRole" (دورهـا)، واملـجتمع الـدويل 

جـهوداً جـبّارة عىل مسـتوى الـقاعـدة الـشعبية بـغية 

تـوف` سـبٍل لتجـديـد الـثقة والـتعاون ب/ مـختلف 

املـكّونـات. مـع ذلـك، مـا زالـت املـخاوف املتجـّذرة 

عـميقاً والـشكوك بـاآلخـريـن موجـودة، وهـي غـالـباً مـا 

تتجـىل عـند انـدالع أدÙ رشارة. ومـا يتجـىل أيـضاً 

امل(رسـات الـتمييزيـة بـشكل صـارخ الـتي تهـدف 

رمـان بـعض مـكّونـات املـجتمع مـن الـتطور  إىل حـ

االقـــتصادي واملـــهني والرتبوي، ومـــنعها مـــن 

م(رسـة بـعض الـشعائـر الـثقافـية أو الـديـنية عىل 

الـعلن ومـن دون أي عـقاب، مـع تـكريـس الـشعور 

بـالـعداء والـكراهـية ب/ املـكّونـات. فـضالً عـن ذلـك، 

يـــبدو أن الـــثقة انحرست ب/ املــواطن/ لتحـــّل 

محـلّها الـرغـبة يف االنـتقام. فـمن املـالحـظ ارتـفاع 

مـعّدل امل(رسـات االنـتقامـية إمـا مـن خـالل أع(ل 

الـقتل االنـتقامـية وإمـا اتّـهام اآلخـريـن زوراً بـالـقتال 

يف صـفوف تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية ملـعاقـبتهم 

ùــوجــب قــانــون مــكافــحة اإلرهــاب الــصادر عــام 

2005. يف الـواقـع، تـنشأ الكث` مـن الـخالفـات ب/ 

الـعشائـر الـيوم بهـذه الـطريـقة، خـاصـة وأنـها بـعضها 
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كــان مــتعاطــفاً مــع تــنظيم الــدولــة اإلسـالمــية أو 

مشاركاً معه بشكل مبارش.  

فــضالً عــن ذلــك، شهــدت الفرتة املــمتّدة مــنذ 

هـزäـة تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية إعـادة انـبعاث 

مجــموعــات اخــتارت االنــطواء عىل نــفسها حــفظاً 

لــهويــاتــها ودفــاعــاً عــنها، خــاّصــًة الــيزيــديــون 

واملســـيحيون الـــذيـــن هـــّدد تـــنظيم الـــدولـــة 

المـية وجـودهـم. فـأّدى هـذا بـدوره إىل الـتأّخـر  اإلسـ

يف اعت(د هــويــة وطــنية مــوّحــدة، تــساعــد يف 

توحـيد الـبالد. وقـد ترّسـخ الـتوّجـه إىل االنـطواء عىل 

الـداخـل بـفعل الخـطاب الـطائـفي واألصـويل الـذي 

اعــتمده بــعض الــقادة الــديني/ والســياســي/ 

والقبلي/، كـونـه أدى إىل زيـادة األفـكار الـنمطية 

وتــصنيف املــكّونــات األخـرى ضــمن خــانــة "اآلخــر 

املـختلف". ومـا يـزيـد الط/ بـلًة هـو أّن وسـائـل 

الــتواصــل االجت(عي تنشــط فــعالً وتســتخدمــها 

بـعض الـناس يف تـصنيف بـعض املـكّونـات ضـمن 

خـانـة "اآلخـر املـختلف" بهـدف اتّـهامـها بـالتسـبب 

بـالـنزاعـات املـاضـية أو املـظاò الـحالـية. وقـد وصـل 

األمــر إىل حــّد بـروز "مــلوك الــطوائــف"، وفــق مــا 

وثّـقه نـاشـطون يف حـملة "#HerRole" (دورهـا)، 

حـيث حـاول بـضعة أفـراد االسـتفادة مـن الـوضـع 

مــن خــالل اإليــحاء أنــهم يــدافــعون عــن مــكّونــات 

مـعيّنة يف ح/ أنّـهم، يف الـواقـع، ال يـفعلون ذلـك 

إال تــحقيقاً ملــنفعتهم الســياســية أو االقــتصاديــة 

الخاصة. 

تـزدهــر الــثقة ب/ املــكّونــات يف بــيئة يــسودهــا 

السـالم. فـفي مـثل هـذه األجـواء، يـعمل الـرجـال 

والـــنساء جـــنباً إىل جـــنب لتحســـ/ الـــعالقـــات 

املـجتمعية، وبـالـتايل تـعزيـز الـثقة ب/ مـختلف 

املـكّونـات، ومـعالـجة قـضايـا الـتمييز واإلقـصاء. ك( 

ســيتمّكن الــعراقــيون مــن املــشاركــة يف حــوار 

مـفتوح لـتعزيـز الـتوعـية الـديـنية والـثقافـية تـجاه 

املـجتمعات املحـلية األخـرى، بـغية االبـتعاد عـن 

األيـديـولـوجـية األصـولـية واملـتطرفـة. ومـن خـالل 

رتكـاً وقـبوالً  هـذه الـعملية، سـيكّونـون فه(ً مشـ

لـهويـة وطـنية واحـدة تجّسـد تـنّوع الـعراق وHـثّله. 

فــإذا تــحّققت هــذه الــرؤيــا، ســيصبح املــجتمع 

الـعراقـي أكæ شـمولـيًة وتـقبّالً لـالخـتالفـات اإلثـنية 

والـطائـفية، م( يـؤدي إىل تـعايـش سـلمي يـجتمع 

فيه املواطنون كافًة عىل حّب الوطن. 

ســّن إجــراءات لــبناء الــثقة مــن أجــل ١.
تـعزيـز الـعالقـات بV املـواطـن والـدولـة. 
بهــدف رّد الرشعية إىل الــدولــة والــثقة بــها بــنظر 

املـواطن/، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية أن تتّخـذ 

إجــراءات ترشيعية مــتينة تــكون مــتوافــقة مــع 

املـعاي` وامل(رسـات الـدولـية، مـن أجـل: تـعزيـز 

الــتعايــش الســلمي؛ وحــ(يــة حــقوق األقــليات؛ 

واالمـتناع عـن اسـتخدام خـطاب الـكراهـية الـتمييزي 

والتحـرييض؛ وتجـريـم اسـتخدام امل(رسـات الـتي 

رم مــكّونــات مــعيّنة مــن الــفرص االقــتصاديــة  تحـ

واملـــهنية والرتبويـــة. يـــجب أن تـــشمل هـــذه 

راء اسـتعراض وتـنقيح شـامل/  الـعملية أيـضاً إجـ

الرؤيا

تدابe العمل
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لـقانون مـكافـحة اإلرهـاب الـصادر عـام 2005، لـلتأكّـد 

مــن عــدم اســتغاللــه بهــدف اســتهداف مــكّونــات 

مــــعيّنة (وك( هــــو مــــنصوص عــــليه أيــــضاً يف 

الـــتوصـــيات املـــوجـــزة ضـــمن قـــسم "األمـــن 

المـة").  ك( يجـدر بـحكومـة الـعراق أن Hـنح  والسـ

الــلجنة الــعليا لــلتعايــش والســلم املــجتمعي 

املــنشأة حــديــثاً، ولــجنة املــصالــحة الــوطــنية، 

صالحـيات واضـحة وHـويـل ودعـم كب`ين مـن أجـل 

تـعزيـز الـتعايـش السـلمي، ùـا يف ذلـك افـتتاح 

مـكاتـب فـرعـية وتعي/ مـوظّف/ فـيها خـالل سـتة 

أشهـر مـن تـشكيل الـحكومـة الجـديـدة. ويـنبغي 

افــتتاح هــذه املــكاتــب يف مــختلف املــحافــظات 

املحـّررة يف املـراكـز الـريـفية والحرضية، بـحيث 

تـصبح مـحاوراً فـعاالً ب/ املـواطن/ والـحكومـة. 

ك( يـجب أن يـكون نـصف املـوظّف/ عىل األقـل يف 

املـكاتـب الـفرعـية مـن الـنساء والشـباب مـا دون 

الخامسة واألربع/.  

راقـبة ٢. دعـم املـشاركـة املـدنـية يف مـ
مـدى الـتقّدم يف تـطبيق مـبادرات الـتعايـش 
الـتي تـقودهـا الـحكومـة. يـجب أن توجـد الـحكومـة 
 èالـــعراقـــية حـــيّزاً ملـــشاركـــة املـــجتمع املـــد

واملــواطن/ يف اإلرشاف عىل أع(ل الــحكومــة. 

راقـبة تـطبيق الـقانـون املـذكـور،  ويـشمل ذلـك مـ

رسـمية ملـعرفـة إذا  الم الـ فـضالً عـن وسـائـل اإلعـ

 ـييزيـة أو تحـريـضية. لH كـانـت تنرش رسـائـل

تـكون هـذه الخـطوة فـعالـة، يـجب أن Hـنح الـحكومـة 

الــعراقــية املــجتمع املــدè واملــواطن/ حــّق 

االطالع عىل الـبيانـات واإلحـصاءات الـحكومـية (وك( 

زة  هـو مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجـ

ضمــن قســم "الحــوكمــة وتوــزيعــ املوارد"). فال 

يـعّزز ذلـك مـشاركـة املـواطن/ فحسـب بـل ايـضا 

يــبّث الــثقة فــيهم أيــضاً، فــيطمئنون إىل الــتزام 

الـحكومـة بتحسـ/ الـشفافـية. فـضالً عـن ذلـك، 

يـجب عىل حـكومـة الـعراق، مـن خـالل الـلجنة الـعليا 

لـلتعايـش والسـلم املـجتمعي ولـجنة املـصالـحة 

الــوطــنية، أن تجــمع منظّ(ت املــجتمع املحــيل 

رّت/ سـنويـاً، ضـمن اجت(عٍ  واملـجتمع الـدويل مـ

لــلجهات املــنّفذة، حــيث تــقوم بــعرض تــقريــر 

مــرحــيل وتــداب` مقرتحة إلجــراء املــزيــد مــن 

التحسـينات (عىل نـحو م(ثل لـعملية تـقاريـر الـظل 

الـتابـعة لألمـم املتّحـدة). وعىل الـحكومـة الـعراقـية 

أن تـرّد عىل الــتقريــر خــالل مهــلة 90 يــومــاً. أمــا 

املـجتمع الـدويل، فيجـدر بـه دعـم هـذه الـعملية 

مــن خــالل تـوف` الــتمويــل الـالزم وتــدريــبات بــناء 

الــقدرات ملنظّ(ت املــجتمع املــدè املحــلية 

والــناشــط/ حــول أصــول الــعملية الســياســية 

ومــراقـــبة وســـائـــل اإلعــالم، وكـــذلـــك للهـــيئات 

الـحكومـية املسـتقلة بـغية تحسـ/ فـعالـية تـطبيق 

الــتوصــيات الـواردة يف الــتقاريــر نــصف الــسنويــة 

ومـدى االسـتجابـة لـها. فـضالً عـن ذلـك، قـد تـشمل 

مـساعـدة املـجتمع الـدويل أيـضاً تـقديـم الـدعـم 

إلنــشاء شــبكة مــن املنظّ(ت والــناشــط/ يف 

مــجال حــقوق اإلنــسان مــن املــناطــق املحــّررة 

الغ بــشكلٍ  رقــابــة واإلبــ بهــدف تنســيق جــهود الــ

أفـــضل. وäـــكن أن يـــشمل ذلـــك إنـــشاء هـــيئة 

ركــزيــة تُــعنى بــاإلبـالغ عــن األوضـاع الــحالــية يف  مـ

املـناطـق املحـّررة عىل صـعيد االسـتقرار واألمـن 

والـتـ(سـك االجـتـ(عـي، õ تــــبـقـى الـشــــبـكـة عـىل 

اطــالع عىل بـــيئة الـــعمل الــراهـــنة يف الـــوقـــت 

املبارش.  

ســـّن إجــراءات لـــبناء الـــثقة بـــغية ٣.
تحســV ثــقة املــواطنV يف قــوى األمــن 
الـتابـعة لـلدولـة. بين( يـخضع الـجيش الـعراقـي 
والرشطة الـعراقـية لـبناء مـكثّف لـلقدرات وخـدمـات 

لـتعزيـز االحرتافـية (وك( هـو مـنصوص عـليه أيـضاً 

يف الــتوصــيات املــوجــزة ضــمن قــسم "األمــن 
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المـة")، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية أن تـبارش  والسـ

بــتنظيم انــسحاب الجــ(عــات املســلّحة بــشكلٍ 

تــدريــجي مــن املــناطــق املحــّررة، وهــي خــطوة 

زهـا األمـنية. بحـلول نـهايـة  تـشمل تـفكيك حـواجـ

 ̀ رد كـافـة الـقوى األمـنية غ الـعام 2019، يـجب طـ

املـندرجـة ضـمن الـجيش الـعراقـي أو الرشطة مـن 

املــناطــق املحــّررة. حــتى يح/ ذلــك، äــكن أن 

تــؤدي منظّ(ت املــجتمع املــدè دور املــحاور 

الـــذي يجـــمع مـــسؤويل الـــحكومـــات املحـــلية 

والجـ(عـات املسـلّحة مـعاً، مـن أجـل تـصميم خـطة 

وتـطبيقها لـتوحـيد عـمليات صـنع الـقرار وتحسـ/ 

مســتوى التنســيق، ســعياً إىل إيــجاد بــيئة أمــنية 

أكæ قـابـلية لـإلدارة. وال ريـب يف أّن بـذل الـجهود 

الـهادفـة إىل تحسـ/ الـبيئة األمـنية الـيومـية سـيبثّ 

ثــقة الــضحايــا والــناج/ يف أجهـزة أمــن الــدولــة، 

ويــشّجع الــنازح/ عىل الــعودة إىل بــيوتــهم، ك( 

يـوفـر املـساعـدة املـاديـة والنفسـية لـلقضاء عىل 

الــحواجــز الــتي عـزلــت املــجتمعات املحــلية عــن 

بــعضها. لــكن يــجب أن يــتضّمن جــزٌء مــن هــذه 

الـعملية تـدريـباً يـنظّمه املـجتمع املـدè لـكافـة 

الجـــ(عـــات املســـلّحة عىل مـــراعـــاة املـــنظور 

الــجنساè واحرتام حــقوق اإلنــسان، فــضالً عــن 

تـنظيم مـنتديـات محـلية ب/ املـواطن/ وضـبّاط 

األمـن لـتعزيـز مسـتوى الـتواصـل والـتعاون (وك( 

زة  هـو مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجـ

ضـمن قـسم "األمـن والسـالمـة"). بـاإلضـافـة إىل 

ذلـــك، ال بـــّد مـــن إيـــالء اهـــت(م خـــاص إلرشاك 

الشــباب والــنساء يف تــنظيم هــذه املــنتديــات 

والـتدريـبات واملـشاركـة فـيها. ك( يـجب أن تـدعـم 

الــحكومــة الــعراقــية واملــجتمع الــدويل جــهود 

راقـبة الـتي يـبذلـها املـجتمع املـدè مـن أجـل  املـ

توثيق انتهاكات الج(عات املسلّحة واعتداءاتها. 

.٤ Vتـطبيق بـرامـج لـفتح بـاب الـحوار ب
املـجتمعات املحـلية. يـجب أن تـطبّق الـحكومـة 
الـعراقـية، بـالرشاكـة مـع املـجتمع املـدè، مـبادرةً 

قـويـًة لـفتح بـاب الـحوار ب/ املـجتمعات املحـلية، 

بـغية تـفكيك الـحواجـز الـتي تـعزل املـكّونـات عـن 

بـعدهـا وإيـجاد مـساحـة آمـنة ملـواجـهة املـخاوف 

املتجـّذرة ومـشاعـر انـعدام الـثقة تـجاه اآلخـريـن. 

ولـعّل إحـدى نـقاط االنـطالق األسـاسـية لـتنظيم 

املـبادرات وتبسـيطها، مـنح الـحكومـة الـعراقـية 

الـلجنة الـعليا لـلتعايـش والسـلم املـجتمعي و/أو 

لــجنة املــصالــحة الــوطــنية الــصالحــيات الــالزمــة 

للتخـــطيط والتنســـيق مـــع منظّ(ت املـــجتمع 

املــدè املحــلية لــتطبيق ســلسلة مــن الربامــج 

الـحواريـة ب/ املـجتمعات املحـلية يف املـناطـق 

املحــّررة كــافــة. يف هــذا اإلطــار، يــنبغي تــنظيم 

راكـز الـريـفية والحرضية،  جـلسات حـواريـة يف املـ

عىل امـتداد سنت/، مرّت/ شهـريـاً، مـع فـتح بـاب 

املــشاركــة ملــن يــرغــب. ول تــكون الجــلسات 

الـحواريـة فـعالـة، يـجب أن تـسعى إىل جـمع كـافـة 

املـكّونـات مـن املـنطقة وض(ن مـشاركـة الـنساء 

والشـباب. ك( يـجب تـنظيم جـلسات خـاصـة تجـمع 

قـادًة سـياسـي/ وديني/ وقبلي/ ومحـلي/ مـن 

مـختلف املـكّونـات، بهـدف تـطويـر الـثقة والـفهم 

ونـسج الـعالقـات الـبّناءة، خـاّصـًة وأّن هـؤالء الـقادة 

قـــادرون عىل الـــتأث` عىل الـــتعايـــش الســـلمي 

وتـعزيـز الرسـائـل الـداعـية لـه. فـضالً عـن ذلـك، يـجب 

تــــنظيم ســــلسلة مــــن الجــــلسات الــــحواريــــة 

 ،èاملــخّصصة، بــإدارة منظّ(ت املــجتمع املــد

والـــقادة الـــديني/ والقبلي/، وقـــادة املـــجتمع 

راد أرس املـقاتل/ يف صـفوف  املحـيل، لجـمع أفـ

تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية مـع غ`هم مـن أفـراد 

املـجتمع املحـيل بهـدف إعـادة بـناء أسـس الـثقة 

وإطـالق عـملية إعـادة الـدمـج والـقبول. ك( يـنبغي 

تــنظيم جــلسات حــواريــة تســتهدف مجــموعــات 

األقلــــيـاـت يفـ املـجـتـمـعـاـت املـحـلـيـةـ املـخـتـلـطـةـ، ال 

ركـوك لتحـديـد ُسـبُل تـكريـس  سـيّ( يف نـينوى وك

الــثقة مــع بــقية املــكّونــات. ويجــدر بــاملــجتمع 

 ̀ الــدويل أن يــدعــم هــذه الــجهود مــن خــالل تـوف

تـدريـبات لـبناء املـهارات ودعـم تـقني لـلجنة الـعليا 

لــــلتعايــــش والســــلم املــــجتمعي و/أو لــــجنة 
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املـصالـحة الوطـنية واملـجتمع املـدè حول كـيفية 

االلــــتئام بــــشكٍل فــــّعال وتسهــــيل الــــحوار ب/ 

املجتمعات املحلية.  

مـكافـحة الـتطرّف الـعنيف مـن خـالل ٥.
XكV الـنساء والشـباب. ملــكافــحة الــتطرّف 
الــعنيف عىل نــحٍو فــعال، يــجب Hك/ الــنساء 

والشــباب مــن قــيادة جــهود املــصالــحة وتــعزيــز 

الخـطابـات الـبديـلة حـول السـلم والـتعايـش. مـن 

هـنا، يجـدر بـاملـجتمع املـدè، بـدعـٍم مـن املـجتمع 

الـدويل، أن يـطبّق بـرامـج تُـعنى بـتطويـر مـهارات 

الـنساء والشـباب وقـدرتـهم عىل تحـديـد التهـديـدات 

الـتي تـؤدي إىل الـعنف، ومـنحهم األدوات الـالزمـة 

ملـعالـجة التحـّديـات الـناجـمة عـن هـذه التهـديـدات. 

يــشمل ذلــك الــقدرة عىل مــعالــجة تــصاعــد حــّدة 

الـتوتّـر، حـيث يـؤدون دور الـوسـيط واملـحاور ب/ 

املـجتمعات املحـلية وضـمن املـجتمع الـواحـد، 

ومـن خـاللـه äـكنهم تحـديـد التحـديـات أو االنـتهاكـات 

املــنهجية األوســع الــتي تــولّــد شــعوراً بــاإلحــباط 

زٌء مـن هـذه  والـظلم. بـناًء عـليه، يـجب أن يـقوم جـ

 ̀ الـعملية عىل تـطويـر روابـط أقـوى (رسـمية وغ

رسـمية) ب/ الـنساء والشـباب مـن نـاحـية والـجهات 

رفـيعة املسـتوى مـن جـهة أخـرى.  السـياسـية الـ

بــاإلضــافــة إىل ذلــك، يــجب أن يســتفيد املــجتمع 

راعـة الشـباب يف اسـتخدام وسـائـل  املـدè مـن بـ

رســائــل املــضادة  الــتواصــل االجت(عي لنرش الــ

راديـكالـية، واالبـتعاد عـن تـصنيف  للربوبـاغـانـدا الـ

بــقية املــكّونــات ضــمن خــانــة "اآلخــر املــختلف"، 

ونــبذ األيــديــولــوجــية املــتطرّفــة. ومــن الســبل 

املـحتملة األخـرى تـنظيم املهـرجـانـات الشـبابـية 

حـول مـوضـوع السـلم والـتعايـش لجـمع مـختلف 

املـكّونـات الـعراقـية وتـشجيعها عىل تـبادل الـتجارب 

وتـعزيـز الـتوعـية الـثقافـية، نـاهـيك عـن الـجهود 

املــبذولــة إلبـراز دور املــرأة ونــجاحــاتــها يف مــدّ 

جـسور الـتواصـل ب/ املـجتمعات املحـلية وتـعزيـز 

السالم.  

إطـالق حــملة تــوعــية عــامــة واســعة ٦.
لـتعزيـز السـلم واملـصالـحة. يـجب أن تـعتمد 
 èالـحكومـة الـعراقـية ومنظّ(ت املـجتمع املـد

املحـلية مـقاربـًة مـتعّددة الـجوانـب لتسـليط الـضوء 

عىل رســـائـــل الـــتعايـــش الســـلمي والت(سك 

االجت(عي. يف هـــذا اإلطـــار، يـــنبغي لـــلمجتمع 

الــدويل أن يــوفّــر الــتمويــل الــالزم وبــناء الــقدرات 

ملنظّ(ت املـــجتمع املـــدè املحـــلية، بـــغية 

تـــطويـــر حـــمالت مـــنظّمة وقـــويـــة. ويـــجب أن 

تســتهدف مــبادرات املــنارصة والــتوعــية أربــعة 

مـواضـيع هـي: ١. تـطبيق وتـنفيذ الـقوان/ لـتعزيـز 

الــتعايــش الســلمي، وحــ(يــة حــقوق األقــليات، 

واالمـتناع عـن اسـتخدام خـطاب الـكراهـية الـتمييزي 

والتحـرييض، وتجـريـم امل(رسـات الـتي تتسـبّب 

بـالحرمـان؛ ٢. تـعزيـز الرسـائـل الـتي تـكافـح الـتطرّف 

الـعنيف واألصـولـية؛ ٣.تسـليط الـضوء عىل تـاريـخ 

الـعراق الـواسـع وتـعّدديـة الـثقافـات الـتي يـتمتّع بـها 

لـتكريـس مـفهوم الـهويـة الوطـنية الواحـدة؛ ٤. دعـم 

 ̀ مـــشاركـــة الـــنساء والشـــباب كـــوكـــالء للتغي

االجت(عي اإليــجا—. بــاإلضــافــة إىل ذلــك، يجــدر 

بـاملـجتمع املـدè أن يـنسج عـالقـات مـع وسـائـل 

اإلعالم ويسـتفيد مـنها لتسـليط الـضوء عىل رسـائـل 

حــمالت أســاســية، وتحــديــد حــلفاء عــشائــري/ 

وديني/ والــتعاون مــعهم عــن كــثب مــن أجــل 

صـياغـة خـطابـات مـضادة لـلرسـائـل الـتمييزيـة أو 

التحريضية. 
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 الضحايا

والناجون
رتــبط إعــادة بــناء النســيج االجت(عي يف  يـ

الــعراق بــإعــادة دمــج الــضحايــا والــناج/ 

وإعـادة تـأهـيلهم. وتعترب مـعانـاة الـضحايـا 

والـناج/ شـديـدًة بـشكٍل خـاص ب/ الـنساء 

واألطـفال. فـتتعرّض الـنساء الـلوا} نـجونَ 

مـن الـزواج الجربي واالغـتصاب لـلنبذ مـن 

قـبل مـجتمعاتـهّن املحـلية وأرسهّن، يف 

ح/ يُرتك أطـفالـهّن املـولـودون مـن رحـم 

الـنزاع ملـواجـهة أسـئلة تـتعلق بـهويـتهم 

وجـنـســــيـتـهـم. وقــــد أدى االســــتـغـالل 

املســتمر وانــعدام الــدعــم االقــتصادي، 

رّش الجنيس إىل تــزايـــد مـــعّدالت  والتحــ

االنـــتحار وتــرّدي الـــصحة الـــذهـــنية ب/ 

الضحيات والناجيات. 

مـع إعـالن النرص عىل تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية يف 

الـعراق والـشام، يجـد الـعراق نـفسه، مرًّة جـديـدًة، 

زّقـه الـعنف،  رق. فـالـبلد الـذي مـ عـند مفرتق طـ

والــنزاع الــطائــفي، واإلرهــاب، يــجب عــليه اآلن أن 

يــتطلّع نــحو إعــادة تــأهــيل مــواطــنيه وتــحقيق 

املـصالـحة بـينهم. واملـواطـن الـذي وقـع ضـحية 

وحشـية احـتالل تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية يـتطلّع 

الـــيوم نـــحو أشـــقائـــه املــواطن/، والـــحكومـــة، 

واملـــجتمع الـــدويل الســـتعادة ســـبل كســـب 

معيشــته ومــعنى اإلنــسانــية، وتــطبيق إجـراءات 

رائـم  رصـاً عىل عـدم تـكرار مـثل هـذه الجـ وقـائـية حـ

.الوحشية ثانيًة  

مـع بسـط تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية سـيطرتـه عىل 

األرايض الـعراقـية عـام 2014، كـان حـواىل 10 آالف 

شــخص قــد لــقوا حــتفهم جــرّاء أع(ل إرهــابــية، 

بـاإلضـافـة إىل إصـابـة مـئات اآلالف مـن املـدني/ أو 

نـزوحـهم أو خـطفهم. فـقد أقـدم تـنظيم الـدولـة، 

ضــمن إطــار حــملته الــوحشــية للســيطرة عىل 

الـبالد، عىل اعـتقال اآلالف مـن املـدني/ األبـريـاء، 

ùـن فـيهم أطـفال ونـساء، مـّمن اضـطروا لتحـّمل 

الــتعذيــب، واالغــتصاب، والــعبوديــة الجنســية، 

واإلتـــجار بـــالبرش، واإلكــراه عىل تغي` الـــديـــن، 

 ̀ والـــزواج القرسي وزواج األطـــفال، والحـــمل غ

املـرغــوب فــيه. لــكّن الــضحايــا الــذيــن نــجوا مــن 

فــظائــع األَرس يــواجــهون الــيوم وص(ً اجت(عياً 

شــديــداً، وصــدمــات نفســية وعــاطــفية، ونــبذاً، 

 ̀ ومـــعارك قـــانــونـــية مـــعّقدة. وقـــد تـــعرّض غ

املسـلم/، كـالـيزيـدي/ واملسـيحي/، فـضالً عـن 

املـجتمعات الشـيعة، بـشكٍل خـاص لـالسـتهداف 

الواقع الراهن
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مـن قـبل تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية. عىل سـبيل 

املـثال، بحـلول الـوقـت الـذي اسـتوىل فـيه تـنظيم 

الـدولـة عىل املـوصـل يف أغسـطس 2014، كـان 

6300 شــخص تــقريــباً قــد اخــتطفوا، مــعظمهم 

مـن الـنساء والـفتيات الـيزيـديـات. وبحـلول مـنتصف 

مـايـو 2016، تـفيد الـتقاريـر أّن حـواىل 2500 يـزيـديـاً 

قـد نـجحوا يف الـفرار مـن قـبضة الـتنظيم (مـنهم 

934 امـرأًة، و325 رجـالً، و658 فـتاًة، و670 فـتى). 

لــكّن مجــموعــات حــقوق اإلنــسان تــفيد أّن 3 آالف 

امـرأة وفـتاة وفـتى يـزيـديـاً تـقريـباً مـا زالـوا أرسى، 

ويـتّم اإلتـجار بـهم، بحسـب الـتقاريـر، عرب الحـدود 

.مع سوريا  

يف أعــقاب الــنزاع، يــعتقد كث`ون أّن الــحكومــة 

الــعراقــية فشــلت يف تــلبية االحــتياجــات الــفوريــة 

لـلضحايـا والـناج/، نـاهـيك عـن إعـداد خـطة شـامـلة 

طــويــلة املــدى. صــحيٌح أّن املــجتمع الــدويل، 

ومنظّ(ت املـجتمع املـدè املحـلية، ونـاشـط/ 

أفراد يـبذلون مـحاوالت حـثيثة لسـّد هـذه الـثغرات، 

 ̀ لـكّن الـحاجـة مـا زالـت تـدعـو إىل جـهود أكرب لـتوف

الخــدمــات بــشكٍل مــناســب، والــرعــايــة الــصحية 

الـشامـلة، والـدعـم النفيس واالجت(عي، والحـ(يـة 

وإعـادة الـدمـج. عىل سـبيل املـثال، يف ظـّل وجـود 

2.3 مــليون نــازح داخــّيل تــقريــباً، مــنهم كث`ون 

مـّمن مـا زالـوا يف املخيّ(ت، وبـعضهم ملـا يـقارب 

األربـع سـنوات، مـا زالـت هـذه املخيّ(ت تـفتقر إىل 

بــنى تــحتية مــناســبة، ومــراكــز إعــادة تــأهــيل، 

وموظّف/ مـدرَّب/ ومتخّصص/، وخـدمـات طـبيّة 

مسـتوفـية لـلمعاي`. أمـا بـالنسـبة إىل مـن عـاد إىل 

مــنزلــه، فــقد واجــه ظــروفــاً معيشــيًة مــا دون 

املسـتوى دفـعت بـالكث`ين إىل الـعودة أدراجـهم 

نــحو املخيّ(ت. وك( الحــظ نــاشــطون يف حــملة 

 "HerRole" (دورهــا)، دفــعت اآلثــار الجســديــة

والـعاطـفية والنفسـية الـناجـمة عـن الـنزاع، يـزيـدهـا 

رّدي نـــوعـــية املـــعيشة لـــلنازجح/،  ســـوءاً تـــ

باـلكـث`ينـ إىل اللـجوء إىل املخّدرات، والتـسّول، ال 

.بل االنتحار   

لـعّل انـعدام االهـت(م والـجهود املـبذولـة لـدعـم 

إعـادة تـأهـيل الـضحايـا والـناج/ وإعـادة دمـجهم 

يـكرّس الـشعور بـالـيأس والـخسارة والـتهميش. 

ف( يُــطبَّق الــيوم مــن مــحاوالت لــدعــم الــضحايــا 

والــناج/ وHــكينهم، ملــساعــدتــهم عىل إعــادة 

االنـــدمـــاج يف املـــجتمع، قـــليٌل جـــداً. ومـــع أنّ 

الــحكومــة بــذلــت بــعض الــجهود، إال أنــها أّدت، 

لألسـف، إىل نـتائـَج عكسـية وآثـاٍر ضـارّة. عىل سـبيل 

املـثال، يف مـحاولـة مـن الـحكومـة لـتوزيـع األمـوال 

عىل الــضحايــا والــناج/، أدرجــتهم ضــمن إطــار 

رنـامـجها الـخاص بشـبكة األمـان االجت(عي الـذي  بـ

يهـــدف، بـــشكٍل أســـايس، إىل خـــدمـــة الـــفقراء 

واألشـــخاص الـــضعفاء. فـــأوجـــد هـــذا شـــعوراً 

بـاالمـتعاض لـدى الـضحايـا والـناج/ الـذيـن اعـتقدوا 

رهـيبة  أّن الـحكومـة مـلزمـٌة بـاالعرتاف بـالتجـربـة الـ

الـتي عـاشـوهـا والـتعويـض عـليهم ùـا يـتناسـب مـع 

.ذلك   

نـتيجة مـا اعتُرب "قـصوراً" يف اسـتجابـة الـحكومـة 

لـتلبية احـتياجـات الـضحايـا والـناج/، بـات هـؤالء يف 

وضــعٍ ضــعيٍف وهــٍش مــع بــقائــهم يف حــالــة مــن 

 .èالـــضعف االجت(عي واالقـــتصادي والـــقانـــو

وتـعاè الـضحايـا والـناجـيات الـنساء بـشكل خـاص يف 

ظــّل هــذه الــحالــة مــن الجــمود. فــالــعديــد مــّمن 

تـــعرّضـــَن لــالغـــتصاب وأُجربَن عىل الــزواج مـــن 

مـقاتيل تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية هـّن الـيوم أّمـهاتٌ 

عــازبــاٌت، يجهــلَن مــكان والــد أطــفالــهّن يف بــعض 

الـحاالت إمـا ألنـه اسـتخدم اس(ً مـزّوراً، أو فـّر مـن 

الـبالد، أو قُـتل أو أُرس يف املـعركـة. ورغـم عـّدم 

تحــّملهّن ذنــب ذلــك، إال أّن الــعديــد مــن الــنساء 

والــفتيات يــعانَ/ الــيوم الــوصــم والــتهميش يف 

املـجتمع، مـع اتّـهامـهّن بجـلب الـعار عىل أرسهّن. 

ويف الكث` مـــن الـــحاالت املـــؤســـفة، إذا كـــان 

بـاإلمـكان تحـديـد الـوالـد و/أو الـزوج فـعالً، وبـغّض 

الـنظر عّ( إذا كـان هـذا األخ` مـقاتـالً يف صـفوف 

تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية أو مـتعاطـفاً مـعه أم ال، 

فــإّن املــرأة تُجرب عىل الــزواج بــه واإلقــامــة مــعه 

الضحايا والناجون
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حــفاظــاً عىل رشف األرسة، رغــم خــطر وقــوعــها 

.ضحيًة وتعرّضها للصدمة مرًّة جديدًة    

أمـا األطـفال املولـودون مـن رحـم الـنزاع- ورغـم عـدم 

تـجاوز مـعظمهم الـخامـسة مـن الـعمر- فـيواجـهون 

عــقبات اجت(عية وقــانــونــية جــّمة. فل( كــانــت 

الـــحكومـــة ال تعرتف بـــعقود الـــزواج وشـــهادات 

املــيالد الــصادرة عــن تــنظيم الــدولــة اإلسـالمــية 

كـوثـائـق قـانـونـية، فـقد بـاتـت جنسـيتهم وأصـولـهم 

مـوضـع شـّك. يف الـعديـد مـن الـحاالت، وبسـبب 

الـخوف مـن ردود الـفعل الـعنيفة، امـتنعت نـساءٌ 

الغ عــن والدة أطــفالــهم مــن آبــاء  ̀اٌت عــن اإلبــ كث

مـقاتل/ يف صـفوف تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية، م( 

أّدى إىل جـمع بـيانـات غ` دقـيقة وصـّعب تحـديـد 

رسـتها. أمـا األرس الـتي أبـلغت  هـذه الـحاالت وفهـ

راطـية  عـن الـوالدات، فـتواجـه اآلن مـعامـالت ب`وقـ

راءات قـانـونـية مـطّولـة نـظراً إىل  غ` مـتناهـية وإجـ

عــدم دقــة الــبيانــات وعــدم فــعالــية الــعمليات، يف 

ح/ أّن األمـهات الـلوا} يعجزن عـن تحـديـد الـوالـد، 

أو األطفـال الذـينـ ال أهلـ لهـم وال أرسة تعـيلهم، ال 

يجــدون أّي ســبيل واضــح للمّيض قــدمــاً. وفــقاً 

للــقانوــن العـراقيــ وفقــه الرشــيعــة اإلسالمية، ال 

ألم أن تـنقل جنسـيتها إىل أوالدهـا مـن دون  äـكن لـ

إبـــراز دلـــيل عىل زواٍج رشعي، ك( ال äـــكن أليّ 

قـريـب أو وّيص قـانـوè بـاجراء الـتبني والـقيام بـذلـك؛ 

نـــتيجًة لــذلـــك، يُعترب هــؤالء األطـــفال عـــدäـــي 

الجنســية، مــن دون أّي حــقوق أو ســبل حــ(يــة 

.قانونية 

ســيجد الــضحايــا والــناجــون مــجتمعاً يــتقبّلهم. 

وســيتمتّع األفـراد املــعرّضــون لــلعنف للحــ(يــة 

ùــوجــب الــقانــون، فــيُعاد دمــجهم يف املــجتمع 

وتتحـّرر أرسهم مـن الـوصـم والـتمييز. فـاالعرتاف 

ùـعانـاتـهم سـيؤدي إىل نـشوء بـيئة مـن الـتسامـح، 

وäـّكنهم مـن مـواجـهة مـا تـعرّضـوا لـه مـن أع(ل 

وحشـية عـلناً دو‹ـا خـوٍف مـن الـعار أو االنـتقام. 

وسـتتّم تـلبية االحـتياجـات األسـاسـية بهـدف Hك/ 

الــضحايــا والــناج/ اقــتصاديــاً، ال ســيّ( الــنساء 

والـفتيات، وتـعزيـز مـكانـتهم يف املـجتمع، ùـا يف 

رص الــعمل وخــدمــات الــتعليم  ذلــك تــوف` فــ

والـرعـايـة الـصحية املـفّصلة بحسـب الـحالـة. فـإذا 

تـحّققت هـذه الـرؤيـا، سـيشعر الـضحايـا والـناجـون 

بــاألمــان والــقبول يف أوســاط أرسهم ومــجتمعهم 

املحـيل وبـالدهـم، م( äـّكنهم مـن املـساهـمة 

زدهـر  راٍق دäـقراطـي، ومـ بـتصميم يف تـطويـر عـ

اقتصادياً، وسلمّي. 

إنـشاء مـراكـز إلعـادة تـأهـيل الـضحايـا ١.
والــناجV وإعــادة دمــجهم. يـــجب أن تـــقود 
الـحكومـة الـعراقـية آلـية اسـتجابـة شـامـلة ومـنّسقة 

 èمـع املـجتمع الـدويل ومنظّ(ت املـجتمع املـد

لــلمساعــدة يف إعــادة تــأهــيل الــضحايــا والــناج/ 

وض(ن إعــادة انــدمــاجــهم يف املــجتمع بــشكلٍ 

كـامـل. ويـبنغي أن تركّـز آلـية االسـتجابـة هـذه عىل 

راكـز إعـادة  مـجال/ أسـاسـي/، ه(: 1) تـطويـر مـ

الـتأهـيل الـتي تـوفّـر الـدعـم النفيس واالجت(عي، 

راكـز  والـرعـايـة الـصحية، والـتدريـب املـهني؛ 2) ومـ

الــتوظــيف الــتي تــوفّــر إمــكانــية الــتطّور املــهني 

وتـطويـر املـهارات، وتـساعـد عىل تـوظـيف أصـحاب 

الرؤيا

تدابe العمل

الضحايا والناجون
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املـهارات يف الـقطاع/ الـعام والـخاص. وبـاإلضـافـة 

إىل تـوف` هـذه الخـدمـات الـتي تـتزايـد الـحاجـة إلـيها، 

يـنبغي أن تـشّكل هـذه املراكـز أيـضاً مـكانـاً آمـناً يف 

املـجتمع املحـيل، حـيث äـكن لـلضحايـا والـناج/ 

املــشاركــة يف مجــموعــات ومــنتديــات الــدعــم، 

والـتفاعـل مـع أشـخاص آخـريـن ضـمن مـجتمعهم 

لـتبادل الـتجارب وإعـادة الـتعريـف بـأنـفسهم. يـتمّ 

تحـديـد هـذه املراكـز يف كـّل مـحافـظة، ومواقـعها، 

بـناًء عىل تقيي(ت لـالحـتياجـات تجـريـها منظّ(ت 

مـجتمع مـدè بـغية تحـديـد األمـاكـن األنسـب يف 

كـــّل مـــحافـــظة. ويـــنبغي إرشاك قـــادة قبلي/ 

وديني/، فـضالً عـن شـخصيات عـامـة مـن خـلفيات 

مــــتنّوعــــة، يف هــــذه املــــراكــــز كــــمنارصين 

ومـتطّوع/، والـعمل جـنباً إىل جـنب مـع املـجتمع 

املـدè لـدعـم الـضحايـا والـناج/، بهـدف إعـادة بـناء 

ثـقتهم ùـجتمعاتـهم املحـلية. بـاإلضـافـة إىل ذلـك، 

äـكن لـلمجتمع الـدويل أن يـدعـم هـذه الـجهود مـن 

خـالل تـنظيم تـدريـبات هـادفـة ملنظ(ت املـجتمع 

املـدè مـن أجـل بـناء قـدراتـها، وتـوف` الـتمويـل 

الـالزم لـبناء املـراكـز وإعـادة تـزويـدهـا بـاملـوارد 

املطلوبة  

صـــون حـــقوق األمـــهات واألطـــفال ٢.
 Vاملـولـوديـن مـن رحـم الـنزاع عرب الـقوان
والــتوعــية الــعامــة. يجــدر ùجــلس الــنّواب، 
بـالـتشاور مـع خرباء قـانـوني/ دولي/ والسـلطات 

الـديـنية، إقرار ترشيعات شـامـلة خـالل ثالثـة أشهـر 

 èمــن تــولــيه مــهامــه لــلنظر يف الــوضــع الــقانــو

لـألطـفال املـولـوديـن مـن رحـم الـنزاع. ويـجب أن 

äـنح هـذا الترشيع حـقوق املـواطـنة الـعراقـية 

كــامــلًة لجــميع األطــفال بهــدف ض(ن هــويــاتــهم 

وحـقوقـهم األسـاسـية وحـ(يـتها، كـالـوصـول إىل 

الـتعليم، والرعـايـة الـصحية، والخـدمـات األسـاسـية، 

واإلرث. فـتأم/ الـوضـع الـقانـوè الـكامـل لـهؤالء 

األطــفال يــعني Hــكينهم مــن عــيش مســتقبلهم 

شــأنــهم شـأن بــقية املـواطن/ الــعراقي/ وعىل 

قـدم املـساواة مـعهم، وتـكريـس حـّس بـاالنت(ء 

لـتمكينهم مـن الـعيش دو‹ـا خـوف مـن الـتهميش 

والـنبذ. ويـجب أن يـسعى هـذا الترشيع أيـضاً إىل 

تــعديــل األحــكام الــقانـونــية الــحالــية، بــحيث يــتيح 

ألّمـهات واألوصـياء الـقانـوني/ نـقل جنسـيتهم إىل  لـ

أطـفالـهم، وبـالـتايل حـقوق املواطـنة، بـغّض الـنظر 

عـن وضـعهم االجت(عي، ومـنحهم كـافـة الـحقوق 

راءات الحـ(يـة املـنصوص عـليها يف الـقانـون.  وإجـ

ويف مـا خـال وسـائـل الحـ(يـة الـقانـونـية، يـجب بـذل 

الــجهود الــالزمــة لنرش الــوعــي وتغي` الــنظرة 

الـعامـة تـجاه هـؤالء األطـفال واألّمـهات، لـلمساعـدة 

يف تـقبّلهم ودمـجهم يف املـجتمع بـشكٍل كـامـل. 

 ،èك( يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية واملـجتمع املـد

ضــمن إطــار هــذا الترشيع، إجـراء حــملة تــوعــية 

عـــامـــة عىل صـــعيد الــوطـــن بـــأكـــمله لـــتوعـــية 

املواطن/ بشأن أحكام القانون ومنافعه. 

ســّن إجــراءات لــبناء الــثقة بهــدف ٣.
اسـتعادة ثـقة الـضحايـا والـناجV بـاملـجتمع. ال 
ريــب يف أّن تــزويــد الــضحايــا والــناج/ بــفرصــة 

للتحــّدث عــن األع(ل الــوحشــية الــتي واجــهوهــا 

والـبدء ùـعالـجة صـدمـاتـهم الـعاطـفية والنفسـية 

لخـطوٌة أسـاسـيٌة أولـية نـحو تـحقيق املـصالـحة. 

بهـــدف دعـــم هـــذه الـــعملية، يـــجب أن تـــعمل 

الــحكومــة الــعراقــية، مــن خــالل الــلجنة الــعليا 

لـلتعايـش والسـلم املـجتمعي ولـجنة املـصالـحة 

الـــوطـــنية، بـــالرشاكـــة مـــع املـــجتمع الـــدويل 

واملـــجتمع املـــدè، لـــتطبيق مـــبادرة عـــدالـــة 

انــتقالــية يف املــناطــق املحــّررة، الســتعادة ثــقة 

الــضحايــا والــناج/ بــاملــجتمع. فعىل امــتداد 

 èسنت/، سـيكون أمـام منظّ(ت املـجتمع املـد

بـة، فـضالً عـن الـقادة الـديني/ والقبلي/،  املـدرَّ

واملحرتف/ الــقانــوني/، خــيار تسهــيل إقــامــة 

مـحاكـم الـعدالـة االنـتقالـية، والـحوارات املـجتمعية، 

الضحايا والناجون
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ومــنتديــات نرش الــتوعــية، وفــقاً لــالحــتياجــات 

واألولــويــات الــتي تــّم تحــديــدهــا يف مــجتمعاتــهم 

املحــلية. يف هــذا اإلطــار، يــنبغي مــنح اهــت(م 

خـاص لـلحاالت الـتي äـكن فـيها لـلضحايـا والـناج/ 

مـواجـهة أُرس مـقاتيل تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية 

الت(ساً لـلعدالـة (الـتعويـض الـعاطـفي و/أو املـايل) 

مـــن خـــالل عـــمليات الـــتسويـــة الســـلمية عىل 

مســتوى الــعشائــر. وملــا كــانــت أُرس مــقاتيل 

الـتنظيم تُعترب مـصدر تهـديـد، فهـي غـالـباً مـا تـكون 

مـنعزلـًة عـن املـجتمع املحـيل، م( يـعيق بـدوره 

راف مـن الت(س الـعدالـة عـن طـريـق  جـميع األطـ

قــنوات الــدولــة الـرســمية. ال يــخفى عىل أحــد أنّ 

عـمليات الـتسويـة الـعشائـريـة هـذه سـتوجـد مـزيـداً 

مــن الــفرص لــلضحايــا والــناج/ ملــواجــهة أُرس 

مــقاتيل تــنظيم الــدولــة اإلســالمــية، لــالعرتاف 

ùـعانـاتـهم والـبدء بـعملية املـصالـحة. يف هـذا 

اإلطـار، بهـدف بـّث املـزيـد مـن أجـواء مـن الـثقة، 

يجــدر ùجــلس الــنواب أن يــقوم بــصياغــة وتــنفيذ 

خـطة ترشيعية تـصون الـحقوق األسـاسـية لـلضحايـا 

والــــناج/، عىل أن تــــشمل جــــميع الــــقوان/ 

املقرتحة واملـنصوص عـليها يف الـتوصـيات، عىل 

غـرار: إنـشاء سـبل حـ(يـة قـانـونـية ملجـموعـات 

األقـليات والـنساء واألطـفال؛ مـكافـحة الـعنف ضـدّ 

املــرأة؛ تـــعديـــل قـــانـــون األحــوال الـــشخصية؛ 

راجـعة وتـنقيح الـقوان/ الـتي äـكن اسـتغاللـها  مـ

بهـدف اسـتهداف مـكّونـات مـعيّنة مـن املـجتمع 

الـــعراقـــي؛ وإقــرار ترشيعات تـــعّزز الـــتعايـــش 

الســلمي وتــثني عــن اســتخدام خــطاب الــكراهــية 

التمييزي والتحرييض.  

تــأمV الــتعويــض املــايل لــلضحايــا ٤.
والـناجV. إىل جـانـب االعرتاف بـالـوضـع الـفريـد 
لـلضحايـا والـناج/، م( يوفّـر لـهم تـعويـضاً مـعنويـاً، 

يجــدر بــالــحكومــة الــعراقــية أن تــؤّمــن لــهم أيــضاً 

تـعويـضاً مـالـياً ملـعالـجة مـا تـعرّضـوا لـه مـن خـسارة 

مـاّديـة وعـاطـفية مـن خـالل صـندوق مـخّصص. لـذا، 

يجــدر بــوزارة املــالــية ووزارة الــعمل والــشؤون 

االجت(عية إنـشاء صـندوق تـقديـري مـوّحـد لـتوزيـع 

األمــوال عىل املعني/ إمــا عرب دفــعة واحــدة أو 

راتـب شهـري. ويـتّم تحـديـد املـبلغ املرصـود لـكّل 

شـــخص أو أرسة بـــناًء عىل مـــقياس يســـتند إىل 

مجــموعــة مــن املــعاي`، كــالــخسائــر املــاديــة 

املـقّدرة، وحجـم األرس، وحـاالت الـوفـاة أو اإلعـاقـة. 

فـضالً عـن ذلـك، تـنشئ الـوزارتـان قـاعـدة بـيانـات 

مــوّحــدة لــتتبّع ورصــد الــدفــعات املــقّدمــة إىل 

األفــراد/األرس املــؤهــل/، اســتناداً إىل بــيانــات 

äـكن الـتحقق مـنها جـمعتها هـيئات دولـية، كـاألمـم 

رة. وبـالـتزامـن  املتحـدة واملـنظمة الـدولـية للهجـ

مـع هـذا الـتعويـض، يجـدر بـوزارة الـعمل والـشؤون 

االجت(عية، بـــالرشاكـــة مـــع منظ(ت مـــجتمع 

مـدè محـلية واملـجتمع الـدويل، أن تـعّد بـرامـج 

لـلتدريـب املـهني مـن أجـل دعـم عـملية التمك/ 

االقــتصادي واالســتقاللــية (وك( هــو مــنصوص 

زة ضـمن قـسَمي  عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجـ

"Hك/ املرأة" و"التعليم والشباب“). 

دعـم الـضحايـا والـناجV الشـباب إلعـادة ٥.
دمـجهم يف الـحياة األكـاد°ـية. يجـدر بـالـحكومـة 
الـعراقـية، مـن خـالل وزارة الرتبية، وبـالتنسـيق مـع 

املــجتمع الــدويل، تــوف` دعــٍم مــفّصل بحســب 

الـحاجـة للشـبّان والـشابـات مـن أجـل إعـادة االنخراط 

رض  يف الـنظام الـتعليمي. بـاإلضـافـة إىل رضورة فـ

االلــتحاق بــالــتعليم ضــمن الــقانــون (وك( هــو 

مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املوجزة ضـمن 

قـسم "الـتعليم والشـباب")، يـجب تـزويـد الشـبّان 

والـــشابـــات بخـــدمـــات رعـــايـــة صـــحية ونفســـية 

اجت(عية أســـاســـية قـــبل االلـــتحاق بـــالـــسنة 

األكـادäـية وخـاللـها. وملـا كـان الكث` مـن الشـباب 

قـد فـقدوا سـنوات مـن الـدراسـة خـالل الـنزاع، يـجب 

أن تـعّد وزارة الرتبية أيـضاً برامـج تـعلّم معّجـل بـعد 

الضحايا والناجون
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الـــدوام املـــدريس، õ يـــتمّكنوا مـــن مـــواكـــبة 

أقرانـهم. ك( يـجب تـدريـب املـدرّسـ/ والـعامل/ 

 ̀ االجـتـ(عـيـ/ وإدارة املــــدرســــة عـىل تــــوفـ

 ،Ùمـساعـدة نفسـية اجت(عية أسـاسـية، كحـدٍّ أد

فـضالً عـن تـدريـبهم عىل املـنهاج الـوطـني الجـديـد 

وطـريـقة الـتعليم (ك( هـو مـنصوص عـليه أيـضاً يف 

الـــتوصـــيات املــوجــزة ضـــمن قـــسم "الـــتعليم 

والشـــباب") عىل نـــحٍو يـــلّقن الـــقيم الـــدامـــجة 

واملـتسامـحة مـن أجـل تسهـيل إعـادة دمـج الـضحايـا 

والناج/ الشباب يف املجتمع. 

إطـالق حـمالت تـوعـية عـامـة واسـعة ٦.
لـلمساعـدة عىل إعـادة الـدمـج االجتèعي. 
يــجب أن تــعتمد الــحكومــة الــعراقــية ومنظّ(ت 

املـــجتمع املـــدè املحـــلية مـــقاربـــًة مـــتعّددة 

الـجوانـب لـلمدافـعة مـن أجـل نرش الـتوعـية بـشأن 

حـقوق الـضحايـا والـناج/ وتـعزيـز عـملية إعـادة 

انـدمـاجـهم يف املـجتمع بـطريـقة سـلمية. ويـجب 

أن تسـتهدف مـبادرات املـنارصة والـتوعـية ثـالثـة 

مواضـيع هـي: 1) الـتوعـية بـشأن احـتياجـات الـضحايـا 

والـناج/ وأولـويـاتـهم؛ 2) تـعزيـز املـبادرات الـتي 

تـدعـم إعـادة الـتأهـيل السـلمي وإعـادة دمـج الـضحايـا 

والــناج/؛ 3) املــصادقــة عىل الترشيعات الــتي 

تــدعــم الــحقوق الــقانــونــية لــلنساء واألطــفال 

املـولـوديـن مـن رحـم الـنزاع. يف هـذا اإلطـار، يجـدر 

بـاملـجتمع املـدè أن يتّخـذ دوراً ريـاديـاً يف هـذه 

 ̀ الـعملية بـدعـٍم مـن املـجتمع الـدويل، بهـدف توف

الــتمويــل الـالزم وبــناء الــقدرات مــن أجــل تــطويــر 

حـمالت مـنظّمة وقـويـة. فـضالً عـن ذلـك، يـنبغي 

عـىل مـنـظّـ(ت املــــجـتـمـع املــــدè واملــــجـتـمـع 

الــدويل تــدريــب شــخصيات عــامــة وقــادة ديني/ 

وقبلي/ ل يـــنارصوا عـــملية إعـــادة الـــدمـــج 

السـلمية ويـكونـوا نـاطق/ بـاسـمها. بـاإلضـافـة إىل 

ذلـك، عىل املـجتمع الـدويل أن يـساعـد بـدوره يف 

إنــــشاء منظّ(ت وائــــتالفــــات بــــقيادة نــــساء أو 

مجـموعـات مـن األقـليات لـلعمل عىل إعـداد برامـج 

ركّــز عىل  رتكــة ب/ املــجتمعات املحــلية، تـ مشـ

الــعدالــة االنــتقالــية وإعــادة الــتأهــيل واإلدمــاج. 

وضـمن إطـار جـهود الـتوعـية هـذه، عىل الـحكومـة 

الـعراقـية أن تـضمن تـغطية وسـائـل اإلعالم لـلقضايـا 

املـتعلقة بـالـضحايـا والـناج/ بـطريـقة حـّساسـة 

ومـهنية بهـدف تـجّنب إحـداث املـزيـد مـن الرضر 

والصدمات النفسية.  

إعـطاء األولـويـة إلعـادة اإلعèر وإرسـاء ٧.
األمـن يف املـناطـق املحـّررة. يـجب أن تـعطي 
الـحكومـة الـعراقـية األولـويـة إلعـادة اإلع(ر وتـثبيت 

االســـتقرار يف املـــناطـــق املحـــّررة õ تـــثبت 

الـتزامـها بـاسـتعادة سـبل كسـب الـرزق ومـعنى 

اإلنــسانــية للمتّرضريــن مــن الــضحايــا والــناج/. 

يفرتض هـذا األمـر تـخصيص الـتمويـل الـالزم لـكافـة 

املـــناطـــق املحـــّررة بـــناًء عىل تـــقييم شـــامـــل 

لـالحـتياجـات يحـّدد األولـويـات والـتوقـعات ويجـريـه 

املـجتمع الـدويل بـالرشاكـة مـع الـحكومـة الـعراقـية 

(وك( هــو مــنصوص عــليه أيــضاً يف الــتوصــيات 

املـــوجــزة ضـــمن قـــسم "الـــحوكـــمة وتـــوزيـــع 

املـوارد"). بـاإلضـافـة إىل ذلـك، نـظراً إىل املـخاوف 

املتجــّذرة عــميقاً، واســتمراريــة انــعدام الــثقة 

بـاآلخـريـن، والخـطر الـذي تـشّكله الـخاليـات الـنا√ـة 

لـتنظيم الـدولـة اإلسـالمـية ال سـيّ( يف املـناطـق 

املــتنازع عــليها وضــمن املــجتمعات املــختلطة، 

يـــجب أن يـــشّكل الـــجيش الـــعراقـــي والرشطة 

الـعراقـية الـجهة األسـاسـية املرشفة عىل األمـن 

يف تــلك األمــاكــن. ك( يــجب أن تــبدأ الجــ(عــات 

املســـلّحة األخـــرى بـــاالنـــسحاب والتخـــيل عـــن 

زة املــذكــورة (ك( هــو  الســيطرة لــصالــح األجهــ

مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املوجزة ضـمن 

قسم "األمن والسالمة").

الضحايا والناجون
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 التعليم

والشباب
مســتقبل الــعراق رهــٌن بــنجاح الــجيل 

الـقادم وازدهـاره. لـكّن الشـباب يـعانـون 

الـيوم يف ظـّل خـدمـات تـربـويـة ضـعيفة 

املـوارد وغـامـضة املـعاò تـؤدي بـهم 

إىل الـــبطالـــة، والهجـــرة، والـــتعرض 

لع(لة االطــفال واشــكال اخــرى مــن 

االســـتغالل، وارتـــفاع نســـبة التّرسب 

املــــدريس، وإدمــــان املـخــــّدرات. 

واألسـوأ مـن ذلـك كـله الشـباب äـسون 

هــدفــاً لــأليــديــولــوجــيات واألصــولــية 

املـــتطرّفـــة يف خـــضّم شـــعورهـــم 

بــاإلحــباط والــخيبة وبــحثهم عــن دور 

وهوية خاصة. 

 æكــان يــومــا قــطاع الــتعليم أحــد الــقطاعــات األك

ازدهـــاراً يف الـــعراق، إال أنـــه يـــعاè الـــيوم مـــن 

زمـنة. فـقد  مـشاكـل هـيكلية شـامـلة وأسـاسـية مـ

ســاهــمت عــقوٌد مــن الــنزاعــات، ùــا فــيها آخــر 

املـعارك ضـّد تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية يف الـعراق 

والـشام، يف ترسـيخ هـذه التحـّديـات وتـثبيتها، م( 

ســيخلّف تــبعاٍت طــويــلة املــدى عىل مســتقبل 

الشباب العراقي.  

نـشأ "جـيٌل ضـائـٌع" مـن الشـباب الـذي ò يـتمّكن مـن 

ارتـياد املـدارس يف عهـد احـتالل تـنظيم الـدولـة 

اإلسـالمــية، أو الــذي تــابــع مســتوًى مــتدنــياً مــن 

الـتعليم بسـبب الـنزوح، فـضالً عـن مـعانـاة الشـباب 

لــعقوٍد طــويــلة مــع نــظام مــدرّيس ضــعيف، م( 

أدى إىل عــدم قــدرة الــسكان وعــدم جــهوزيــتهم 

لـــلمساهـــمة يف تـــطّور الـــعراق. وقـــد واجهـــت 

الـشابـات والـفتيات بـشكٍل خـاص عراقـيل هـائـلة يف 

زت  المـية، حـيث عجـ ظـّل حـكم تـنظيم الـدولـة اإلسـ

الـعديـد مـنهّن حـتى عـن مـغادرة مـنازلـهّن لـحضور 

الــــصفوف املــــدرســــية أو اســــتغنام الــــفرص 

االقـتصاديـة الـالزمـة إلعـالـة أرسهّن. بـالـفعل، ُمـنع 

الــفتيان والــفتيات تــحت رايــة تــنظيم الــدولــة مــن 

ارتـياد املـدارس، أو أُرغـموا عىل مـتابـعة الـدراسـة 

ره.  وفـقاً لـنظاٍم تـربـوّي Hـييزي وعـنيف يف جـوهـ

فــاســتناداً إىل تــقريــر صــادر عــن مــنظّمة إنــقاذ 

رك حــواىل مــليون طــفل  األطــفال عــام 2016، تــ

مـقاعـد الـدراسـة أو أُجربوا عىل مـتابـعة تـعليمهم 

وفـقاً لـلمنهاج الـدرايس املـعتمد مـن قـبل تـنظيم 

الـدولـة. ومـع أّن الـعديـد مـن األرس فـّضلت تـعليق 

تــعليم أطــفالــها، إال أّن الــبعض مــنها أيــضاً بــقيت 

رسـل أطـفالـها إىل املـدرسـة، وهـي الـيوم تـواجـه  تـ

مـشكلًة ملـعرفـة كـيفية مـحو الـنظرة األصولـية الـتي 

رّســها تــنظيم الــدولــة يف األطــفال. فــضالً عــن  كـ

الواقع الراهن
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ذلـك، بـدءاً مـن مـارس 2018، مـا زال مـن املـنتظر 

أن يـعود 2.3 مـليون نـازٍح داخـّيل إىل بـيوتـهم. يف 

 ̀ هـذه األجواء، تـفيد الـتقاريـر  أّن الـتمويـل الـعام غ

كـاٍف، وأّن الـحكومـة تـخّفض مـيزانـيتها املـخصصة 

لـــلمدارس داخـــل مخيّ(ت الـــنازح/ لـــتشجيع 

األرس الـنازحـة عىل الـعودة إىل بـيوتـها، وذلـك وفـقاً 

حــــمـلـة  يف  الــــنـاشــــطـ/  ملــــالحــــظـات 

"#HerRole" (دورهــا). فــكانــت الــنتيجة عــدم 

اســتفادة عــدد كب` مــن الــطالب الــنازح/ مــن 

نــظام تــعليمي مــناســب أو مــغادرتــهم ملــقاعــد 

الدراسة بسبب عدم جدواها.   

مــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل أّن الــنظام الرتبوي 

والـفرص الـتعليمية املـتوفّرة لـتطويـر الشـباب يف 

الـعراق كـانـت تـعاè مـن مـشاكـل مـتأّصـلة حـتى مـنذ 

مـا قـبل عهـد تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية. وقـد خـلّفت 

الـتشعبات الـطويـلة املـدى لهـذه املـشاكـل تـبعاٍت 

رة الشــباب،  اقــتصاديــة واجت(عية كــارثــية، كهجـ

والــبطالــة والع(لة الــناقــصة ، وع(لة األطــفال، 

وهــي كــلّها عـوامــل تــساهــم يف اســتدامــة حــلقة 

الـــفقر. أمـــا عىل املســـتوى الـــبنيوي، ووفـــقاً 

لــلناشــط/ يف حــملة "#HerRole" (دورهــا)، 

رافـق واملـوارد املـناسـبة،  فـقد صـّعب غـياب املـ

بـالـتزامـن مـع عـّدة مـشاكـل عـامـة أخرى، كـاملـناهـج 

الــدراســية الــقدäــة وقــلة املــدرّســ/ واملــدراء 

الخرباء، الــــحفاَظ عىل املــــعاي` الــــدنــــيا مــــن 

رص  الـــتعليم. زد عىل أّن انـــعدام بـــرامـــج أو فـــ

الـتدريـب املـهني املـناسـب للشـباب لـتشجيعهم 

عىل الـعودة إىل املـدارس يـعيق جـيالً بـأكـمله عـن 

الـتقّدم. عىل سـبيل املـثال، وفـقاً ملـنظّمة الالمـم 

املتحـدة لـلطفولـة (الـيونـيسف)، عـام 2013 وقـبل 

نـهضة تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية، كـان 13.5% مـن 

األطـفال الـعراقي/ الـذيـن كـانـوا يف سـّن الـدراسـة 

(أي 1.2 مـليون طـفل) غ` قـادريـن عىل الـوصـول 

إىل الــتعليم األســايس. فــضالً عــن ذلــك، كــان 

مـعّدل األمـية ب/ الشـباب والراشـديـن يف الـعراق 

رتــفعاً يف تــلك اآلونــة أيــضاً، حــيث بــلغ %16  مــ

لـلذكـور و19% لـإلنـاث عـام 2014. كـذلـك، بـاالضـافـة 

رّدي مسـتوى الـتعليم وتـشكيل ذلـك رادعـاً  اىل تـ

بحـّد ذاتـه، فـقد أجربت األزمـة االقـتصاديـة الـحالـية 

األهــل عىل إخــراج أوالدهــم مــن املــدارس إمــا 

بسـبب الـتكلفة وإمـا حـاجـًة إىل مـدخول إضـايف. يف 

ظـّل هـذه األجواء، تـأثّرت الـشابـات والـفتيات بـشكلٍ 

بــالــغ بــالــوضــع االقــتصادي، خــاّصــًة وأّن األهــل 

يـــفّضلون غـــالـــباً إرســـال أوالدهـــم الـــذكـــور إىل 

املــدرســة عىل حــساب بــناتــهم. وال ننىس أيــضاً 

الـتقالـيد الـثقافـية واملـخاوف األمـنية الـتي تـشّكل 

أسـبابـاً رئيسـية لـعدم اسـتك(ل الـشابـات والـفتيات 

لـدراسـتهّن يف أغـلب الـحاالت. مـن هـنا، إّن الحـدّ 

مــن قــدرة الــشابــات والــفتيات عىل الــوصــول إىل 

الــتعليم يــعرقــل مــن قــدراتــهّن واإلمــكانــيات 

رة لـديـهّن لـلتمتّع بـالحـريـات االقـتصاديـة  املـتوفّـ

واالجت(عية، مـــن خـــالل إرغـــامـــهّن عىل الـــبقاء 

متّكالت عىل أرسهّن والرجال يف تلك األرس.  

 èال يـخفى عىل أحـٍد أّن الـنظام الـتعليمي الـذي يـعا

مـن التخـلّف والـنقص يف الـتمويـل والـِقَدم قـد أوجـد 

يـداً عـامـلة تـفتقر إىل املـهارة والـكفاءة، وغ` قـادرة 

عىل الـتنافـس يف الـسوق الـعاملـية، م( أّدى إىل 

تضّخـم مـشكلة الـبطالـة. جـديـٌر بـالـذكـر أّن الشـباب 

يـشّكلون حـواىل 62% مـن الـسّكان، مـنهم حـواىل 

املـليون شـاب عـاطـل عـن الـعمل ùـن فـيهم نسـبة 

̀ة مـن الشـباب املـتعلّم، وذلـك وفـقاً لـتقريـر  كب

رات  صـدر عـن الـيونـيسكو عـام 2017. وكـانـت تـقديـ

الـبطالـة ب/ الشـباب قـد بـلغت 16.2% عـام 2014 

قــبل نــهضة تــنظيم الــدولــة اإلسـالمــية، قــبل أن 

ترتـفع إىل 17.9% عـام 2017. يف ظـّل غـياب الـفرص 

االقـتصاديـة املـتوفّرة للشـباب وعـدم قـدرتـهم عىل 

تبّرص مسـتقبل إيـجا— لـهم، بـاتوا مـصاب/ بـالـخيبة 

والـنفور مـن الـعملية السـياسـية. فـضالً عـن ذلـك، 

مـع تـنافـسهم عىل الـوظـائـف يف سـوق محـدودة، 

رهـم  مـن املـالَحـظ أنـهم يـصبّون إحـباطـهم وتـذّمـ
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تـنّص الـرؤيـا عىل إعـداد نـظام تـربـوي عـايل الـجودة 

لجــميع الــعراقي/ õ يــساهــم يف بــناء مــجتمع 

أكæ مــتانــًة وقــّوًة وعل(ً. فــيكون الــجيل املــقبل 

أعىل كـفاءًة ويـتمّكن مـن تـطويـر مـكانـة الـعراق يف 

الــداخــل، وبــالــتايل äــّكن بــالده مــن الــتنافــس 

عــاملــياً. فــضالً عــن ذلــك، ســتتوفّــر مــزيــٌد مــن 

الــفرص لــلفتيات والــنساء ملــتابــعة تــحصيلهنّ 

 æالـــعلمي ونـــيل شـــهادات عـــليا، لـــيصبحَن أك

اسـتقاللـية اقـتصاديـاً واجت(عياً. إىل جـانـب ذلـك، 

سـيؤدي تحسـ/ ظـروف املـدراس، واالسـتعانـة 

ùــدرّســ/ ومــدراء مــدّرب/ جــيّداً، وخــدمــات 

 èتــربــويــة قــا√ــة عىل تــوفّــر املــوارد، إىل تــد

مـســــتـويــــات الـتّرسب املــــدريس وتــــعـاطــــي 

رص الـعمل، والـقضاء عىل  املخـّدرات، وازديـاد فـ

االسـتغالل االجت(عي. فـإذا تـحّققت هـذه الـرؤيـا، 

سـيساهـم إصـالح الـنظام الرتبوي وتحـديـثه، عىل 

نـحٍو يـعلّم عىل الـقيم الـدامـجة والـوطـنية، يف دعـم 

عـملية املـصالـحة مـن خـالل نـشوء جـيل جـديـد مـن 

العراقي/ األكæ تسامحاً وتقبّالً لآلخر. 

عىل فـئات أخـرى العـتبارهـم أنـها تحـظى بـامـتيازات 

طــائــفية أو إثــنية، م( يــضعف أكæ مــن نســيج 

الت(سك االجت(عي واملـصالـحة. مـن هـنا، äـكن 

لهـذه الـعوامـل مـجتمعًة أن تـشّكل -وقـد شـكلت 

بـالـفعل- أرضـاً خـصبة السـتقطاب الشـباب عىل يـد 

املجـموعـات املـتطرفـة واألصـولـية، خـاّصـة وأنّـهم، 

ال سـيّ( الـذكـور مـنهم، يـؤمـنون بـأّن الـنظام بـات 

يخذلهم.  

الرؤيا

تدابe العمل

تحســV الــبنى الــتحتية واملــرافــق ١.
الـخاصـة بـاملـدارس. وفـقاً لـتقييم االحـتياجـات 
رتــه وزارة التخــطيط، يجــدر بــالــحكومــة  الــذي أجـ

̀اً مــن الــتمويــل  الــعراقــية أن تــخّصص قــدراً كب

لتجـديـد 8147 مـدرسـًة ابـتدائـيًة وثـانـويـًة وبـنائـها يف 

مـختلف أنـحاء الـعراق. يف الـوقـت الـحايل، تـضمّ 

بـعض aصـفوف املـدارس حـواىل 90 طـفالً، م( 

يـعرقـل قـدرة الـتالمـيذ عىل الـتعلّم. أّن املـدارس 

ò يـعد لـها وجـود رسـمّي يف املـناطـق الـتي ُدّمرت 

المـية. يـجب  رّاء الحرب ضـّد تـنظيم الـدولـة اإلسـ جـ

تـوف` املـدارس واملـكتبات املـتنّقلة، ùـساعـدة 

مـربّ/ مـدرَّب/، يف املـناطـق الـريـفية الـنائـية، 

لــدعــم الــتالمــيذ مــن قـرى مــتعّددة. مــن خــالل 

تـــعزيـــز الـــبنى الـــتحتية لـــلمدارس وتحســـينها، 

ســيستفيد األطــفال الــعراقــيون مــن احــتياجــات 

أسـاسـية Hـّكنهم مـن الـحصول عىل حـّد أدÙ مـن 

مـــعاي` الـــتعليم. يف هـــذا اإلطـــار، دع(ً لهـــذا 

الجهـد الـواسـع، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية، مـن 

خـالل وزار} الـبلديـات واملـالـية، أن تـفّعل قـانـون 

االســــتـمـالك رقــــم 12 لــــسـنـة 1981، تـسـهــــيـالً 

لـتخصيص أراٍض مـن أجـل تشـييد مـباè جـديـدة 

لـلمدارس. ك( يـنبغي تجهـيز املـدارس الجـديـدة 

رّمـــمة لـــتلبّي احـــتياجـــات األشـــخاص ذوي  واملــ

اإلعـاقـة، فـتحّسن قـدرتـهم عىل الـوصـول وHـنع 

تـهميشهم. أمـا املـجتمع الـدويل، فـيمكنه دعـم 

هـذه الـعملية الـتنمويـة مـن خـالل الـتعويـض عـن 

تـكالـيف الـبناء، يف ح/ äـكن لـلحكومـة الـعراقـية 

أن تــقّدم حــوافــز إىل الــقطاع الــخاص واملنظّ(ت 

الخ`ية لـتشجيعها عىل دعـم هـذه الـجهود (عىل 
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نــحٍو مــشابــه لـإلعــفاءات/الــحوافــز املــمنوحــة إىل 

الجهات التي تبني املساجد).  

إعـداد مـنهاج تـعليمي حـديـث ودامـج ٢.
راعٍ لـلمنظور الـجنساÑ. يجـدر بـالـحكومـة  ومـ
الـعراقـية، مـن خـالل وزارة الرتبية، وبـالتنسـيق مـع 

املــجتمع الــدويل واملــجتمع املــدè، أن تجــري 

تقيي(ً كـامـالً لـلمنهاج الـوطـني لتحـديـث مـضمونـه. 

فـيمكن لوزارة الرتبية أن تـديـر الـتقييم بـالـتعاون مـع 

منظّ(ت مـجتمع مـدè محـلية يف كـّل مـحافـظة، 

عىل أن يُســتكمل الــتقييم بــعد ســتّة أشهــر مــن 

تـشكيل الـحكومـة الجـديـدة. بـعد إجـراء الـتقييم، 

 èتـــبدأ وزارة الرتبية ومنظّ(ت املـــجتمع املـــد

الرشيكة بـصياغـة مـنهاج وطـنّي جـديـد، بـتوجـيه 

ومـساهـمة مـن املـجتمع الـدويل. يف هـذا اإلطـار، 

يــجب إيــالء اهــت(م خــاّص بــاملــجاالت األســاســية 

الــتالــية: 1) تحســ/ املــنهاج املــخّصص لــلعلوم 

والـتكنولوجـيا والـهندسـة والـريـاضـيات، خـصوصـا مـن 

خــالل مختربات لــلمهارات الــعملية؛ 2) تــوحــيد 

مـــنهاج الـــتاريـــخ بـــحيث يـــعكس تـــجارب جـــميع 

 ̀ املـكّونـات الـعراقـية وروايـتها لـألحـداث؛ 3) تـوف

رص الـتفاعـل مـع  املـزيـد مـن الربامـج املـهنية وفـ

الــفنون الجــميلة واملـوســيقى والــريــاضــة؛ 4) زرع 

الــقيم واملــواقــف مــن خــالل إعــداد تــصامــيم 

الـــدروس الـــتي تـــعّزز حـــقوق اإلنـــسان والـــقيم 

الـــدامـــجة والــالطـــائـــفية واملــراعـــية لـــلمنظور 

الـجنساä .èـكن املـساعـدة يف تـحقيق الخـطوة 

̀ة مــــن خــــالل إرشاك منظّ(ت املــــجتمع  األخ

املـدè الـتي تـعمل يف املـجتمعات املـمثّلة Hـثيالً 

نـاقـصاً ضـمن عـملية صـياغـة املـنهاج الـتعليمي، 

لـلتأكّـد مـن أّن آراءهـا وتـجاربـها سـتنشئ جـيالً جـديـداً 

يحرتم ويـــصون حـــقوق جـــميع الـــعراقي/. أمـــا 

الســبيل إىل ذلــك، فــقد يــكون مــن خــالل تــنظيم 

دروس مــخّصصة حــول حــقوق اإلنــسان، تــشّجع 

عىل دمــج الــنساء، واألقــليات، واألشــخاص ذوي 

اإلعــاقــة، وغ`هم مــن املــجتمعات املــهّمشة. 

ويـجب تـطبيق املـنهاج الجـديـد يف مهـلٍة ال تـتعّدى 

السنت/ بـدءاً مـن تـاريـخ إجراء الـتقييم. ك( äـكن 

اخــتبار بــعض جـوانــب املــنهاج، قــبل انــتهاء مــّدة 

السنت/، يف مــدارس ‹ــوذجــية مــعيّنة (مــثالً 

خـمس مـدارس يف كـّل مـحافـظة) إلفـساح املـجال 

أمــام مـراجــعته وتــعديــله. يف هــذا اإلطــار، يجــدر 

ùجـلس الـنواب، دع(ً مـنه لهـذه الـجهود، إقـرار 

قـانـون يجرّم الـتدخـل السـيايس والـديـني يف الـنظام 

رسـمي، ويـعّزز الـعملية الـتي تفيض  الـتعليمي الـ

إىل نشوء مجتمع أكæ تسامحاً وتوحيداً.  

.٣ Vوالـعامل Vتـطويـر مـهارات املعلّم
يف املـدارس وقـدراتـهم. بـالـتزامـن مـع صـياغـة 
املــنهاج الــوطــني الجــديــد، يجــدر بــالــحكومــة 

الــعراقــية، مــن خــالل وزارة الرتبية ومــديــريــاتــها 

املـتوزّعـة يف مـختلف أنـحاء الـبالد، أن تـنظّم تـدريـباً 

عىل املـنهاج املحـّدث وتـطبّقه عىل امـتداد الوطـن 

بــأكــمله، بــحيث يســتهدف املعلّم/ والــعامل/ 

يف املـــدارس، ùـــن فـــيهم مـــدراء املـــدارس 

واملسـتشارون الـعامـلون فـيها. فـضالً عـن ذلـك، 

يـجب أن يشـّدد هـذا املـقّرر الـتدريـبي عىل الـطرق 

الــتعليمية الجــديــدة والحــديــثة، كــتوف` الــدعــم 

النفيس واالجت(عي، لض(ن الــــتزام الــــتالمــــيذ 

ومــشاركــتهم يف الــعملية األكــادäــية. يف هــذا 

اإلطـار، äـكن لـلمجتمع الـدويل والشـبكة الواسـعة 

مـن املـؤسـسات الـتعليمية الـخاصـة أن تـدعـم هـذه 

الــعملية مــن خــالل إدارة بـرامــج تــدريــبة مـوّجــهة 

مــبارشًة نــحو املعلّم/، أو عرب بــرامــج تــدريــٍب 

 èلــلمدّرب/ تســتهدف منظّ(ت املــجتمع املــد

املحـلية الـتي تسـتخدم املـنهاج الجـديـد. بـاإلضـافـة 
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إىل ذلــك، يجــدر بــوزارة الرتبية أن تــعتمد نــظامــاً 

قـا√ـاً عىل الـكفائـة والجـدارة يف تـوظـيف األشـخاص 

رقـيتهم، كـونـه عنرصاً أسـاسـياً لـتطويـر نـظام  وتـ

تــربــوي حــديــث ومــهنّي. ومــع أنــه مــن الرضوري 

تـعـيـ/ مـعـلّـمـ/ ومــــوظّـفـ/ إداريـ/ مـهـنـيّـ/ 

ومــدرَّب/ يف مــختلف املـراحــل الــتعليمية، لــكن 

عىل الـحكومـة الـعراقـية أن تـويل اهـت(مـاً خـاصـاً 

بــاخــتيار مــعلّمي صــفوف الــحضانــة واملــرحــلة 

االبـتدائـية، خـاّصـًة وأنـهم يحـّددون تـوّجـه الـتالمـيذ 

̀تـــهم  ويخـــلّفون الـــتأث` األول عـــليهم يف مســـ

األكادäية. 

خــفض مــعّدالت التّرسب املــدريس ٤.
وزيـادة مـعّدالت االلـتحاق بـاملـدرسـة. يـجب أن 
تـعمل الـحكومـة الـعراقـية، مـن خـالل وزارة الرتبية 

ومـديـريـاتـها املـتوزّعـة يف املـحافـظات، عىل خـفض 

مــعّدالت التّرسب املــدريس مــن خــالل تــطبيق 

الـتداب` الـتالـية: 1) تـفعيل وتـنفيذ قـانـون الـتعليم 

زامـي؛ 2) تـقديـم تـعويـض مـايل إىل املـواطن/  اإللـ

املـخّول/ تـلقي مـنح سـنويـة لسـّد الـفجوات عىل 

صـعيد تولـيد الـدخـل وتـبديـد املّربرات املـالـية الـتي 

تـسّوغ إبـقاء األطـفال خـارج املـدرسـة، ùـا يف ذلـك 

تــوف` الــتمويــل لرشاء الــلوازم املــدرســية؛ 3) 

تـنظيم حـمالت تـوعـويـة سـنويـة عـند انـطالق كـّل 

سـنة أكـادäـية، بـالتنسـيق مـع منظّ(ت املـجتمع 

رســمية والــخاصــة،  املــدè ووســائــل اإلعــالم الــ

لــلتشجيع عىل الــتحاق الــتالمــيذ بــاملــدارس (أو 

إعــادة الــتحاقــهم). وســيتّم تــوزيــع الــتعويــض 

الـسنوي، كـّل فـصل، عىل املـواطن/ املـؤهـل/ 

(اسـتناداً إىل مسـتوى الدخـل)، عىل أن يـتّم تسـديـد 

الـــدفـــعة األوىل لـــدى إبـــراز دلـــيل عىل الـــتحاق 

الــتلميذ يف املــدرســة فــقط. أمــا لــلتشجيع عىل 

إعـــادة الـــتحاق الـــتالمـــيذ بـــاملـــدارس، فيجـــدر 

بـالـحكومـة الـعراقـية التفك` يف تـطبيق مـا ييل: 1) 

راكـز تـعلّم مـعتمدة  تـوف` دروس مـسائـية يف مـ

لتمك/ الـطالب مـن نـيل شـهادة مـعادلـة لـلثانـويـة 

الـــعامـــة، خـــاّصـــة الـــنساء الـــشابـــات (وك( هـــو 

مـنصوص عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجزة ضـمن 

قـسم "Hك/ املـرأة")؛ 2) تـنظيم برامـج لـلتعليم 

املعّجــل ومــدارس لــلتدريــب املــهني ملــساعــدة 

الشــباب عىل اســتك(ل تــعليمهم األكــادäــي يف 

الوقـت املـناسـب. فـضالً عـن ذلـك، يـجب أن ترتافـق 

الـــجهود املـــبذولـــة لـــخفض مـــعّدالت التّرسب 

املــدريس وزيــادة مــعّدالت إعــادة االلــتحاق مــع 

زيـادة عـدد الـباحث/ االجت(عي/ ويف املـدارس، 

لـلمراقـبة والـعمل عـن كـثب مـع الـتالمـيذ واألرس. 

يف هـذا اإلطـار، يـنبغي تـوظـيف الخـريج/ يف عـلم 

الـنفس لـشغل هـذه األدوار املـطلوبـة بشـّدة يف 

إدارات املــدارس. بــاإلضــافــة إىل ذلــك، ال بــّد مــن 

تــعزيــز ســلطة صــنع الــقرار والــدور املــسند إىل 

املـسؤول/ املحـلي/ يف مـديـريـات الرتبية، فـضالً 

عـن جـمعيات اآلبـاء واملـدرّسـ/ لـتوف` املـشورة 

والـــرأي بـــشأن كـــيفية مـــعالـــجة التحـــديـــات يف 

املدارس.     

رة ٥. تحسـV الـفرص الـتنمويـة املـتوّفـ
للشـباب. يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية، بـالرشاكـة مـع 
منظّ(ت املــجتمع املــدè املحــلية، أن تــفتتح 

مـراكــز تــدريــب مــهني ومــساحــات عــامــة مـؤاتــية 

رة لـتفاعـل  لـلنساء، بـغية تسهـيل الـفرص املـتوفّـ

الشــباب مــع نــظرائــهم واملــشاركــة يف بــرامــج 

الـــتدريـــب املـــهني والـــتدريـــب عىل املـــهارات 

الــعملية. وäــكن لــلمجتمع الــدويل دعــم هــذه 

الـجهود مـن خـالل تـنظيم الـتدريـبات الـهادفـة لـبناء 

الـقدرات وتـقديـم الـتمويـل إىل منظّ(ت املـجتمع 

املـدè املحـلية. ك( يـنبغي لـحكومـة الـعراق أن 

تــقوي الشــباب وHــّكنهم مــن خــالل تــزويــدهــم 

بــاملــزيــد مــن الــفرص لــلمشاركــة يف الــعملية 

السـياسـية والـشؤون الـحكومـية، عـن طـريـق برامـج 

لــلمتطّوع/ واملــتدرّج/. فــمن خــالل تــقديــم 

الـطلبات وفـق عـملية قـا√ـة عىل مـعيار الـكفائـة، 

يـــحصل الشـــباب عىل فــرصـــة الـــعمل يف فــروع 
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الــحكومــات املحــلية والــوزارات لــلمساعــدة يف 

تــطبيق الربامــج الــحكومــية مــن أجــل تــطويــر 

مـــهاراتـــهم وتـــطبيقها أكæ فـــأكæ. ك( يـــنبغي 

لـحكومـة الـعراق واملـجتمع الـدويل، بـدوره(، أن 

يـــقّدمـــا حــوافـــز إىل الـــقطاع الـــخاص ومنظّ(ت 

املـجتمع املـدè لـتوف` فرص مـشابـهة للشـباب. 

فـفي املـناطـق املحـّررة حـديـثاً حـيث تـدعـو الـحاجـة 

إىل تـضافـر الـجهود مـن أجـل إعـادة بـناء املـجتمعات 

املحــــلية وإنــــعاشــــها، äــــكن لهــــذه الــــفرص 

املـمنوحـة إىل املـتطّوع/ أن تـكون بـّناءًة بـالنسـبة 

إىل كلٍّ من الحكومة والشباب.  

إصـدار مـنح بـالـغة الـصغر لـلمشاريـع ٦.
الـتجاريـة الـتي يـقودهـا شـباب. يــجب دعــم 
إمــكانــية تحســ/ الــفرص االقــتصاديــة مــن خــالل 

إصــدار مــنٍح بــالــغة الــصغر  ألصــحاب املــشاريــع 

الشـبّان والـشابـات (وك( هـو مـنصوص عـليه أيـضاً 

يف الــتوصــيات املــوجــزة ضــمن قــسم "Hك/ 

املــرأة"). ك( يــجب أن تســتهدف بـرامــج املــنح 

الــبالــغة الــصغر، الــتي تــتّم إدارتــها مــن خــالل 

 èاملــجتمع الــدويل ومنظّ(ت املــجتمع املــد

املحـلية، الشـباب ب/ 18 و35 سـنة، مـع الرتكيز 

عىل الشـباب الـعاطل/ عـن الـعمل، وتـزويـدهـم 

بــــالــــتمويــــل الـــالزم إلنــــشاء مرشوع صغ` يف 

مــجتمعهم املحــيل. مــن هــنا، يجــدر بــالشــباب 

املهـتم/ بـذلـك أن يـقّدمـوا طـلباً ومقرتح إلنـشاء 

الـعمل الـتجاري إىل املـنظّمة املـمّولـة خـالل فرتة 

الــدعــوة املــفتوحــة لــتقديــم الــطلبات. وســيُلزم 

املســتفيدون مــن هــذه املــنح الــبالــغة الــصغر 

رامـج تـدريـب مـهني وتـدريـب عىل  بـاملـشاركـة يف بـ

املــهارات، إلنــشاء أنــظمة مــساءلــة ومــراقــبة، 

وتحسـ/ إمـكانـيات الشـباب وقـدراتـهم بـشكل عـام 

وHكينهم من التنافس بنجاح يف سوق العمل.  

إطـالق حـمالت تـوعـية عـامـة واسـعة ٧.
لـــلتشجيع عىل XكV الشـــباب. يــــجب أن 
تـعتمد الـحكومـة الـعراقـية ومنظّ(ت املـجتمع 

املـــدè املحـــلية مـــقاربـــًة مـــتعّددة الـــجوانـــب 

لتسـليط الـضوء عىل أهـمية مـشاركـة الشـباب يف 

الـعملية السـياسـية والـتنمية االقـتصاديـة، ونرش 

الـتوعـية بـشأن املـخاطـر الـتي يـواجـهها الشـباب، 

ومـنها الـتأثـر بـاأليـديـولـوجـية املـتطرفـة، والـشعور 

بـــالـــخيبة مـــن الـــعمليات الســـياســـية والـــنفور 

السـيايس، والهجرة، وتـعاطـي املخـّدرات. يف هـذا 

اإلطـار، يـنبغي لـلمجتمع الـدويل أن يـوفّـر الـتمويـل 

 èالـالزم وبـناء الـقدرات ملنظّ(ت املـجتمع املـد

املحـلية، بـغية تـطويـر حـمالت مـنظمة وقـويـة. 

وبــاإلضــافــة إىل االســتفادة مــن وســائــل اإلعــالم 

الـتقليديـة ووسـائـل الـتواصـل االجت(عي مـن أجـل 

رسـائـل الحـمالت، يـنبغي تـنظيم هـذه  الرتويـج لـ

الحـمالت عىل املسـتوي/ الـوطـني واملحـيل مـن 

خـالل أنشـطة تُـّنظم مـبارشًة مـع الشـباب، والـقادة 

املحــلي/، والــشخصيات الســياســية والــديــنية، 

والــناشــط/، بــغية مــحاربــة رســائــل األصــولــية 

وتـعزيـز فرص التمك/. فـمن شأن هـذه األنشـطة 

الـتي تُـنظّم مـع املسـتهدف/ مـبارشًة أن تـوجـد 

رص  سـبالً لـتفاعـل الشـباب مـع صـّناع الـقرار، والحـ

عىل أن تـــعكس تـــداب` الـــحكومـــة مـــخاوفـــهم 

واحتياجاتهم.  
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 الحوكمة

وتوزيع املوارد

إّن إنـشاء نـظام لـلحوكـمة السـليمة واإلدارة 

والـتوزيـع الـعادل لـلموارد يعترب تحـّديـاً يف 

راهـنة. فـقد أوجـد  ظـّل الـبيئة السـياسـية الـ

الــنظام الــضعيف لــلضوابــط واملــوازيــن 

شـعوراً بـانـعدام املـساواة ب/ الـعديـد مـن 

رشائــح املــجتمع الــعراقــي، ال ســيّ( عىل 

صـــعيد مـــخصصات املـــوازنـــة وتـــوزيـــع 

السـلطة ب/ الـحكومـة املركـزيـة وحـكومـات 

املــحافــظات واألقــالــيم. فــأفــسح اخــتالل 

مـوازيـن الـقوى املـجال أمـام انـتشار الـفساد 

ك( حــّد مــن الــفرص املــتاحــة للرشائــح 

املهّمشة، كالنساء والشباب.

خـــالل الـــسنوات الخـــمس عرشة مـــنذ أن بـــدأ 

الـعراق انـتقالـه نـحو الـدäـقراطـية، اختربت الـبالد 

حـلقات مـن الـنكسات والـتقّدم. ويف غـضون ذلـك 

اغ الـعراقـيون دسـتوراً جـديـداً وصـادقـوا  الـوقـت، صـ

عـليه، ك( أنـشأوا نـظامـاً مـن الـتعّدديـة السـياسـية، 

وأجروا انـتخابـات مـنتظمة، واعـتمدوا تـقليداً لـنقل 

السـلطات بـشكٍل سـلمّي. لـكن، بـالـرغـم مـن هـذه 

اإلنـــجازات املـــلحوظـــة، مـــا زالـــت التحـــديـــات 

واالنـقسامـات الـتي ظهرت يف املراحـل األوىل مـن 

الـعملية االنـتقالـية- كـاملـشاكـل اإلثـنية والـطائـفية، 

والــــتدخــــالت األجــــنبية، والســــلوك الــــنخبوي 

االســـتغاليل، وشـــبكات املـــحسوبـــيات- تخـــلّف 

تـأث`ها عىل الـطريـق الـتي يسـلكها الـعراق نـحو 

الـدäـقراطـية. وقـد بـرزت هـذه الـعوامـل غ` مرّة 

مـع إقـدام الـجهات السـياسـية وتـلك غ` الـتابـعة 

لــلدولــة عىل إذكــاء نــار االنــقسامــات الــطائــفية 

ومـشاعـر الـظلم (أحـقيقية كـانـت أم مـتصّورة)، م( 

جــعل هــذه الفرتة االنــتقالــية يف الــعراق حــافــلةً 

بفرتات مــن االضــطرابــات املــدنــية والــنزاعــات 

املسلّحة الكارثية. 

يشهــــد الكث`ون عىل أّن هــــذه األعـــراض إ‹ــــا 

تـعكس مـشكلًة أكرب يف الـعراق، هـي الـحوكـمة 

رات اإلثـنية-الـطائـفية  الـضعيفة. فـصحيٌح أّن الـتوتّـ

تــؤّجــج، عىل مــا يــبدو، الــنزاعــات، إال أّن املــحّفز 

الـحقيقي عىل ذلـك يـبقى غـياب حـكومـة خـاضـعة 

لـلمساَءلـة وجـامـعة ومسـتجيبة لـلمواطن/. فـفي 

غــيابــها، بــدأ شــعوٌر مــتناٍم بــالــتهميش واإله(ل 

واالســـتغالل يبســـط ســـيطرتـــه، ال ســـيّ( ب/ 

الــسّكان الــسنة وغ`هم مــن جــ(عــات األقــليات، 

خــاّصــًة مــع فشــل الــحكومــة –بــقيادة شــيعية 

أسـاسـاً- مرًّة تـلو أخرى، يف تـحقيق تغي` هـادف. 

فــكان عجــز الــحكومــة هــذا، وعــدم اســتعدادهــا 

السـتجابـة لهـذه الرشيحة مـن الـسّكان،  الـظاهـر لـ

الواقع الراهن
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بـاإلضـافـة إىل سـياسـات انـقسامـية عـّدة، مـا أّدى إىل 

نـهضة تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية يف الـعراق والـشام 

عـام 2014. بـالـفعل، أّدت سـنواٌت مـن الـتهميش 

املـنهجي، وضـعف الخـدمـات الـعامـة، واملـضايـقات 

مـــن قـــبل األجهــزة األمـــنية، واالعـــتقاالت وتـــهم 

اإلرهــــاب غ` املّربرة، إىل إيــــجاد أرٍض خــــصبة 

اسـتغل فـيها تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية مـخاوف 

الـناس ومـظاملـهم، فـتمّكن بـكّل سـهولـة مـن إحراز 

موطئ قدٍم له يف األقاليم ذات األغلبية السنية.  

صـحيٌح أّن تـنظيم الـدولـة ُمـني بهـزäـة يف نـهايـة 

األمـر، إال أنـه خـلّف يف أعـقابـه دمـاراً كـامـالً. فـمدنٌ 

كربى Hّـت تـسويـتها بـاألرض Hـامـاً، وبـنى تـحتية 

أسـاسـية ُدّمرت بـالـكامـل، وثـقة املـجتمع تزعزعـت 

يف صـميمها مـع نـزوح حـواىل ثـالثـة مـالي/ شـخص 

وقـتل عرشات اآلالف أو خـطفهم. يف هـذا اإلطـار، 

Hُــثّل الــطريــق قــدمــاً اخــتباراً هــائــالً بــالنســبة 

لــلحكومــة الــعراقــية، إ‹ــا أيــضاً فـرصــًة إلعــادة 

اإلع(ر ومــداواة مــجتمع مــتفّكك. لــكن، خــالل 

األشهـر الـتي تـلت إعـالن الـحكومـة النرص رسـمياً 

عىل تـنظيم الـدولـة اإلسـالمـية، Hـيّزت املـرحـلة 

الــتالــية مــن إعــادة اإلع(ر واملــصالــحة وإعــادة 

الـتأهـيل بـالركـود وانـعدام املـساواة. ف( زال 2.3 

مـليون شـخص تـقريـباً نـازح/ وغ` قـادريـن عىل 

الـعودة إىل مـنازلـهم يف ظـّل تـأخـر تـنفيذ عـمليات 

الــتنظيف وعــدم جــهوزيــة الخــدمــات األســاســية 

كـالكهـربـاء واملـاء، نـاهـيك عـن الـرعـايـة الـصحية أو 

املـدارس املـناسـبة. عىل سـبيل املـثال، يـتّصف 

رب املـوصــل الــذي كــان يـومــاً مـوطــناً ملــليون  غـ

 òشـخص بـالـدمـار الـكامـل بـعد تـحّولـه إىل أنـقاض. و

يجــد الكث`ون مــمن عــادوا إىل مــنازلــهم شــيئاً 

يــــنـتـظرهــــم، مـ( دفــــعـهـم إىل الــــعـودة إىل 

املخيّ(ت، بـــالـــرغـــم مـــن ظـــروف املـــعيشة 

املرتّدية فيها. 

̀ة الرتميم الـبطيئة، وعـدم قـدرة الـحكومـة  أّدت وت

عىل بسـط قـيادة مـوحـدة عىل األمـن يف املـناطـق 

املحـّررة، بسـبب تواجـد جـ(عـات مسـلّحة مـتنّوعـة 

فــيها، إىل تــدهــور ثــقة املــواطن/ بــالــحكومــة 

رسيعاً. وال يــــخفى عىل أحــــد أّن تــــبعات هــــذه 

التحـديـات الجـديـدة لـلحوكـمة، كـصعوبـة تـأم/ 

الخـدمـات واملـوارد بـطريـقة عـادلـة ويف الـوقـت 

املــناســب، واألمــن، وإعــادة اإلع(ر، قــادرة عىل 

إحــياء األســباب الجــذريــة واملــظاò الــتي أّدت إىل 

نـشوء تـنظيم الـدولـة اإلسالمـية يف الـسابـق. فـضالً 

̀ة مــن  عــن ذلــك، ال شــّك يف أّن بــقاء رشائــح كب

املـجتمع عىل هـامـش الـعملية السـياسـية يحـدّ 

مـن قـدرة الـحكومـة عىل Hـثيل وتـلبية االحـتياجـات 

الـــفوريـــة لـــلمواطن/ يف املـــناطـــق املحــّررة. 

بـالـفعل، مـا زال الشـباب والـنساء- الـذيـن يتحـّملون 

نـتائـج الـنزاع عىل نـحٍو غ` مـتناسـب بـشكٍل عـام- 

خـارج حـلقات صـنع الـقرار الـتي تحـّدد مسـتقبلهم، 

بــالـرغــم مــن أّن جــميع األدلــة تشــ` إىل أّن دمــج 

 æالـنساء والشـباب يـساهـم يف تـطويـر سـالم أك

استدامة.  

بـاإلضـافـة إىل هـذه التحـديـات الجـديـدة ذات الـصلة 

بـالـحوكـمة، مـا زال الـعراق يـتصارع مـع الـتشعبات 

األوســـع لـــلحوكـــمة الـــضعيفة الـــتي اســـتمرّت 

لـــسنوات وأّدت إىل تـــطبيق أنـــظمة مـــساءلـــة 

 ̀ رملـانـية غ ضـعيفة، وعـملية رقـابـة ترشيعية وبـ

مجـديـة، وتـطبيق غ` فـعال للخـدمـات، وتـنمية 

مـتفاوتـة. لـكّن األهـم مـن ذلـك كـله هـو أّن الـحوكـمة 

الــــضعيفة هــــذه أّدت إىل فــــساد مســــتٍرش يف 

مــختلف مســتويــات املــجتمع. فــوفــقاً ملــؤّرش 

مـدركـات الـفساد 2017 الـتابـع ملـنظّمة الـشفافـية 

الـدولـية، يعترب الـعراق مـن أكæ الـبلدان فـساداً 

رتــبة 169 مــن أصــل 180  يف الــعاò، مــحتالً املــ

بــلداً. فــبالــرغــم مــن مــساعــدات دولــية بــقيمة 

مــليارات الــدوالرات وبــاالضــافــة اىل مــصادر دخــل 

محـلية، مـا زال املواطـنون يـعانـون جراء غـياب حـادّ 

للخدمات األساسية واألمن وفرص العمل.  

الحوكمة وتوزيع املوارد
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فــضالً عــن ذلــك، يــعزو الكث`ون الــوضــع الــذي 

يـــواجـــهه الـــعراق الـــيوم إىل التّرسع يف تـــنظيم 

الــعملية االنــتقالــية عــام 2005. فبســبب عــدم 

تـخصيص مـا يـكفي مـن الـوقـت إلفـساح املـجال أمـام 

مــختلف الــفئات اإلثــنية- الــطائــفية بــالــتفاوض 

والـتوّصـل إىل إجـ(ٍع حـول الـطموحـات السـياسـية 

املـتفاوتـة، انـتقلت الكث` مـن الـخالفـات الـعالـقة 

رتـبطة بـقضايـا أسـاسـية ذات صـلة بـالـحوكـمة  املـ

السـليمة إىل الـدسـتور. ورغـم وجـود نـية ùـعالـجة 

 ò ،هـذه الـقضايـا بـعد املـصادقـة عىل الـدسـتور

يُحـرز أّي تـقّدم مـلحوظ يف هـذا املـجال، ومـا زال 

الكث` مــــن الــــعراقي/ يــــعتقدون أّن الـــوضــــع 

سـيستمّر بـالـتدهـور طـاملـا بـقيت هـذه الـقضايـا 

المـات  عـالـقة. عىل سـبيل املـثال، مـا زالـت هـناك عـ

اسـتفهام حول تركـيبة املـحاكـم االتـحاديـة ومـوضـوع 

واليـتها الـقضائـية؛ ومـا زالـت التحـديـات الـتي تـحول 

دون إنـشاء مجـلس ثـان يف الربملان مـوجـودة؛ ومـا 

زالـت الـنزاعـات حـول الـتحّكم بـاملـناطـق املـتنازع 

عـليها وطـريـقة تـوزيـع املـوارد الـطبيعية حـارضة 

بـشكٍل مسـتمّر؛ ك( مـا زال مـقدار السـلطة الـتي 

يـجب تـفويـضها مـن الـحكومـة االتـحاديـة إىل حـكومـات 

األقـالـيم موضـوع أخـٍذ ورّد. يف هـذا اإلطـار، ال تخـلّف 

̀اً سـلبياً عىل  هـذه الـقضايـا الـعالـقة مـجتمعًة تـأث

الـحوكـمة يف الـعراق فحسـب، بـل تـنهك النسـيج 

االجت(عي أيــضاً نــظراً إىل الــطبيعة االنــقسامــية 

لهذه القضايا.  

حــّدد نــاشــطون يف حــملة "HerRole" (دورهــا) 

االنـــقسامـــات اإلثـــنية- الـــطائـــفية املتجـــّذرة يف 

الـدسـتور، معتربين إيـاهـا أحـد الـعوائـق الـبنيويـة 

األسـاسـية الـتي تـؤثّـر سـلباً عىل فـعالـية مجـلس 

الـنّواب وطـبيعته الـتعاونـية. فيتجـىل عجـز مجـلس 

الــنواب عــن أداء مــهامــه الترشيعية بســبب هــذه 

االنــقسامــات يف عــدم قــدرتــه عىل إقـرار مــوازنــة 

بــــشكٍل مــــنتظم، م( يث` قــــلقاً بــــالــــغاً ب/ 

املـــواطن/ حـــيال مـــعّدل الـــنزاهـــة واإلنـــصاف 

املــعتمديــن أثــناء صــياغــة املــوازنــة. فــفي هــذا 

الـوقـت الـدقـيق الـذي يـجب فـيه إعـادة بـناء ثـلث 

الـبالد، مـا زالـت املـوازنـة تـشّكل سـاحـة مـعركـة ب/ 

السـياسـي/ الـذيـن يـتبارون يف عرض قواهـم وحـقن 

االنـقسامـات عـوضـاً عـن إيـجاد مـساحـات لـلتسويـة. 

ومـن املـؤسـف أّن هـذه املـعركـة تـؤثّـر عىل نـظرة 

املـواطن/ إىل أشـقائـهم املـواطن/، بين( يـرون 

أّن األمـوال تُــحّول بــشكٍل أســايس نــحو املــناطــق 

املحّررة، إ‹ا عىل حسابهم ك( يعتقدون. 

إّن تــطبيق الــحوكــمة يف الــعراق يــعني االلــتزام 

بسـيادة الـقانـون، واحرتام أحـكام الـدسـتور بهـدف 

تحســ/ أدائــه محــلياً ورفــع مــكانــته عــاملــياً عىل 

املسـتوى االقـتصادي والسـيايس. وسـيؤدي ذلـك 

إىل احرتام فـــصل الســـلطات ب/ فـــروع الـــحكم 

الـثالثـة، ال سـيّ( تـأم/ اسـتقاللـية الـقضاء. ك( 

ســيتّم تــوزيــع املــوارد بــشكٍل عــادٍل ومــتساوٍ 

لض(ن وصـون حــياة كــرäــة لجــميع الــعراقي/. 

سـتضمن هـذه الـعملية تـطويـر املـوارد والـبنى 

الـــتحتية بـــطريـــقة شـــامـــلة ومـــتناســـبة يف 

رفـع مسـتوى مـعيشة  املـحافـظات كـافـة، م( يـ

الـفئات الـضعيفة اقـتصاديـاً يف الـعراق، كـالـنساء 

والشـباب. ك( أّن تـعزيـز تـفويـض السـلطات إىل 

الـحكومـات املحـلية سـيبّسط الـعمليات اإلداريـة 

ويـحّسن مـن مسـتوى تـقديـم الخـدمـات األسـاسـية. 

وســـيحّسن املـــجتمع املـــدè دوره الـــرقـــا— 

̀اقـــب الـــعملية الســـياســـية بـــشكٍل واضـــح  ف

ورصيح. فـــإذا تـــحّققت هـــذه الــرؤيـــا، ســـيصل 

الـعراق إىل االكـتفاء الـذا}، وسـتُطبَّق م(رسـات 

 ̀ الـــحوكـــمة الســـليمة بـــطريـــقة تـــضمن تـــوف

الخــدمــات الــعامــة واملــوارد بــطريــقة محرتفة 

ومــــمـتـازة، عـىل قــــدم املــــسـاواة بـ/ جــــمـيـع 

املواطن/.

الرؤيا
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االسـتمرار يف تـفويـض السـلطات إىل ١.
الـحكومـات املحـلية. عىل الــحكومــة الــعراقــية 
إنـــشاء آلـــيات لـــتفويـــض ســـلطات إضـــافـــية إىل 

الــحكومــات املحــلية املــمثَّلة ùــكتب املــحافــظ 

واملــديــريــات الــعامــة لــلوزارات يف املــحافــظات. 

فــمع مــنح مــجالــس املــحافــظات املــزيــد مــن 

الســلطات التّــخاذ قـرارات بــشأن األمــن واملــالــية 

والسـياسـة، ال بـّد مـن مـنحها سـلطاٍت إضـافـية أيـضاً 

لــسّن الترشيعات واألنــظمة ضــمن حــدودهــا، 

ومـراقــبة الســياســات الــعامــة ونــفقات املـوازنــة 

لــلحكومــة املحــلية. دع(ً لهــذه الــعملية، يــجب 

تــطبيق قــانــون املــحافــظات غ` املــنتظمة يف 

إقــليم رقــم (21) لــسنة 2008، والــتعديـالت الــتي 

رّد عىل احــتجاجــات الــعام 2013،  أجــريــت عــليه كـ

بـشكٍل كـامـل خـالل سـتة أشهـر مـن واليـة الـحكومـة 

الجـديـدة. وفـقاً لـتعديالت الـعام 2013، نـّص الـقانون 

عىل إنـشاء هـيئة عـليا للتنسـيق ب/ املـحافـظات، 

رئـاسـة رئـيس الـوزراء؛ لـكن مـا زال مـن املـنتظر  بـ

أن تـديـر هـذه الهـيئة عـمليًة مـنّسقًة ونـظامـيًة لـنقل 

السـلطات مـن كـافـة وزارات الـحكومـة املركـزيـة إىل 

املـديـريـات الـعامـة ذات الـصلة يف املـحافـظات. 

مــن هــذا املــنطلق، بحــلول نــهايــة الــعام 2019، 

يـنبغي عىل الـحكومـة املركـزيـة، مـن خـالل الهـيئة 

الـعليا وبـالتنسـيق مـع حـكومـات املـحافـظات، أن 

ركــزيــة وتــبدأ  تــصّمم خــطًة اســرتاتــيجيًة لــالمــ

بـــتطبيقها، محـــّددًة الســـلطات، واملـــوظف/، 

واملـيزانـية الـتي يـنبغي تـخصيصها لهـيئات الـحكم 

املحــلية. لــكن õ تــكون هــذه الــعملية فــعالــة، 

يــجب أن تـراجــع الــحكومــة االتــحاديــة صــالحــيات 

الهـيئة ونـطاق اخـتصاصـها، بـحيث ال يقترص دورهـا 

عىل تــقديــم االســتشارات فحســب، وإ‹ــا تــتّسع 

ركــزيــة  صــالحــياتــها لــتشمل تــنفيذ خــطة الــالمـ

واإلرشاف عـليها. يف هـذا اإلطـار، äـكن لـلمجتمع 

 ̀ الــدويل دعــم هــذه الــعملية مــن خــالل تــوف

املــهارات الــالزمــة ملــوظــفي الهــيئة والــكيانــات 

الـحكومـية ذات الـصلة، ملـساعـدتـهم عىل تـصميم 

خطة المركزية شاملة وتطبيقها. 

تـعزيـز أنـظمة املـساءلـة والـشفافـية ٢.
عرب مـختلف مسـتويـات الـحكومـة. يـجب اعت(د 
نـهج مـتعّدد الـجوانـب يف مـختلف الهـيئات الـعامـة 

واملــدنــية مــن أجــل تحســ/ مســتوى الـرقــابــة، 

ومـكافـحة الـفساد، وتـعزيـز الـكفاءة الـحكومـية. 

يـشمل ذلـك، مـن نـاحـية الـحكومـة، تحسـ/ قـدرات 

مجـلس الـنواب وصـالحـياتـه وتـعزيـز تـداب` اإلنـفاذ 

والتنســيق ب/ الهــيئات الــحكومــية. ك( يــشمل 

أيـضاً التشـديـد مـن تـطبيق نـظام قـضا˝ مسـتقل 

وغ` طــائــفي. دع(ً لــذلــك، يجــدر بــاملــجتمع 

املـــدè واملـــجتمع الـــدويل تـــأم/ تـــدريـــب 

مــتخّصص لــلقضاة وأصــحاب املــهن الــقانــونــية، 

لـــلقضاء عىل إمـــكانـــيات الـــتدخـــل الـــديـــني أو 

السيايس الخارجي.  

.I مجـــلس الـــنّواب: 1) ســـلطة اســـتجواب

الـوزراء واملـسؤول/ الـتنفيذي/ دو‹ـا خـوف 

مـن االنـتقام مـن خـالل لـجان وهـيئات مسـتقلة 

مـعنية بـالـنزاهـة الـعامـة؛ 2) سـّن ترشيعات 

الم  لتسهـيل وصـول املـواطن/ ووسـائـل اإلعـ

إىل املـعلومـات بـطريـقة مـجانـية وسهـلة؛ 3) 

تحسـ/ الـقوان/ بـحيث تـوّضـح بـشكل أكرب 

مـــبادئ حـــريـــة التعب` وحـــريّـــة التجـــّمع 

املـنصوص عـليها يف الـدسـتور وتـفعيلها؛ 4) 

تــعديــل نــظام الخــدمــة املــدنــية وتحــديــثه 

وتـعزيـز إجراءات الرقـابـة املـنصوص عـليها يف 

تدابe العمل
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الـنظام بـالتنسـيق مـع الـحكومـة االتـحاديـة؛ 5) 

إنـــشاء محـــطة تـــلفزيـــونـــية رســـمية لـــبثّ 

األنشطة الحكومية والنيابية. 

.II الـحكومـة الـوطـنية واملحـلية: 1) إنـشاء

مــناصــب ألم/ املــظاò يف مــختلف أنــحاء 

الـوزارات والهـيئات الـحكومـية عىل املسـتوي/ 

املحـيل والـوطـني؛ 2) إنـشاء الـوزارات هـيئاِت 

تنســيق وإرشاف ضــمن مــديــريــاتــها الــعامــة 

املــــتوزّعــــة يف املــــحافــــظات لض(ن إدارة 

الـــحكومـــة املحـــلية، ùـــا يف ذلـــك نـــفقات 

املـوازنـة، بـطريـقة فـعالـة وخـالـية مـن الـفساد؛ 

 ̀ 3) تـنفيذ قـانـون مـن أيـن لـك هـذا (الكسـب غ

املرشوع) لـــعام 2018 بـــالنســـبة إىل جـــميع 

املـسؤول/ الـحكومي/، وفرض عـقوبـات عىل 

املـخالـفات بهـدف مـكافـحة الـفساد؛ 4) تـدريـب 

مـوظّـفي الـقطاع الـعام عىل األطـر واألنـظمة 

القانونية لتعزيز النزاهة واملساءلة داخلياً.  

عىل املســتوى املــدè، يــجب أن تــشمل هــذه 

الـعملية تـزويـد املـجتمع املـدè بـالـحيّز والـقدرة 

الغ عـنه  راقـبة الـنشاط الـحكومـي واإلبـ الـالزمت/ ملـ

دو‹ـا خـوف مـن االنـتقام، فـضالً عـن تـأم/ خـدمـة 

رقـابـة بـشكلٍ  إعـالمـية مسـتقلة تـقّدم الـتقاريـر والـ

بـّناء. دع(ً لـذلـك، äـكن لـلمجتمع الـدويل دعـم 

منظّ(ت املـــجتمع املـــدè ووســـائـــل اإلعـــالم 

املسـتقل وHـكينها مـن إنـشاء شـبكة مراقـبة عرب 

الـــبالد إلصـــدار تـــقريـــر عـــام دوري حـــول أداء 

الحكومة، ùا يف ذلك اإلنفاق.  

تحســV إدارة الخــدمــات الــعامــة ٣.
وتـوفâها. يـجب أن تـخضع حـكومـة الـعراق (عىل 
املســـتوى الــوطـــني واملحـــيل) لـــتقييم مـــكثّف 

وتحــديــث لــعملياتــها الب`وقــراطــية املــتعلقة 

بـتوف` الخـدمـات، بـغية تحسـ/ مسـتوى الـكفاءة 

وحــسن الــتوقــيت. فــعادًة مــا يــتصّدر انــعدام 

رفـعها  الخـدمـات األسـاسـية سـلّم الـشكاوى الـتي يـ

املــواطــنون (وغــالــباً مــا يـرتــبط ذلــك بــالــبطالــة 

والـفساد)، وتربز هـذه الـشكاوى بـشكٍل خـاص يف 

املـناطـق املحـّررة، حـيث تـكون الخـدمـات بـالـكاد 

مـتوفّرة. مـن هـنا، äـكن تحسـ/ تـقديـم الخـدمـات 

األســاســية، كــالكهــربــاء واملــاء والرصف الــصحي 

والـسكن والـنقل، مـن خـالل تـطويـر آلـيات الـحوكـمة 

اإللكرتونـية، والـقضاء عىل الـتأخ` الب`وقـراطـي 

والخـطوات املـتعّددة، وإزالـة األنـظمة املـتأّصـلة 

رشــوة ومــحابــاة الــقر!. وäــكن  املــتمثّلة بــالــ

لـلمجتمع الـدويل دعـم هـذه الـعملية مـن خـالل 

را˝ يف مـختلف الـوزارات  تسهـيل تـنفيذ تـقييم إجـ

ذات الـصلة، فـتصميم خـطة عـمل شـامـلة لـتطبيق 

إصـالحـات شـامـلة لـعّدة قـطاعـات. يف غـضون ذلـك 

الـــوقـــت، äـــكن للمنظ(ت الـــدولـــية أن تســـدّ 

الثـغرات يف تقـديمـ الخدـماـت األساـسيـة التـي ال 

äــكن لــلحكومــة تــفعيلها أو ال Hــلك إمــكانــية 

توف`ها.  

حــّل الــخالفــات بV حــكومــة الــعراق ٤.
ردسـتان. يــجب أن تــشارك  وحـكومـة إقـليم كـ
ردسـتان يف  الـحكومـة الـعراقـية وحـكومـة إقـليم كـ

مـفاوضـات مـبارشة لحـّل الـنزاعـات الـعالـقة وتـطبيع 

̀اً إثـــر  الـــعالقـــات مـــا بينه( بـــعد أن ســـاءت كث

ردسـتان عـام 2017 ومـا  االسـتفتاء عىل اسـتقالل كـ

تــال ذلــك مــن مـواجــهات عــسكريــة يف املــناطــق 

املــتنازع عــليها. تــعود الــخالفــات األســاســية ب/ 

الــحكومت/ إىل الــدســتور الــعراقــي الــصادر عــام 

2005، حــيث بــقيت عــّدة مــسائــل عــالــقة مــثل 

الحــدود املــتنازع عــليها، وضــبط األمــن، وإدارة 

املـوارد الـطبيعية. عىل سـبيل املـثال، مـا زالـت 

اآللـــيات املـــنصوص عـــليها يف املـــادة 140 مـــن 

الـدسـتور حـول األرايض املـتنازع عـليها، ùـا فـيها 

ركـوك، غ` مــطبّقة، يف ح/ أّن املــاّدت/ 111  كـ

̀ات، بـالـنظر إىل الـلغة  و112 قـابـلتان لـعّدة تفسـ

الـــغامـــضة املســـتخدمـــة لـــوصـــف الســـلطات 

رتكــة لــكلتا الــحكومت/ يف مــا  الحرصية واملشــ

يـتعلق بـإدارة واسـتكشاف املـوارد الـطبيعية يف 
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�٤٧

ردسـتان واملـناطـق املـتنازع عـليها. مـن هـنا،  كـ

ملـعالـجة الـقضايـا الـعالـقة، يـجب أن يـقّر مجـلس 

الـــنّواب الـــقوان/ املـــنصوص عـــليها دســـتوريـــاً 

ويـنشئ الـبنى الـحكومـية املوجزة يف الـدسـتور مـن 

أجـل تـفعيل الـتداب` االتـحاديـة، عىل غرار مـا ييل: 

1) مـحكمة دسـتوريـة اتّـحاديـة عـليا مسـتقلة تـتمتّع 

بـصالحـيات يف مـجال فـّض الـخالفـات ب/ الـوحـدات 

االتـحاديـة، واملـحافـظات، والـحكومـة االتـحاديـة؛ 2) 

مجــلس أعىل (املجــلس االتــحادي) يف الربملان 

لـلقيام بـاملـزيـد مـن تـداب` املراقـبة واإلرشاف. يف 

الوقـت نـفسه، وحـتى إنـشاء هـات/ الهـيئت/، يجـدر 

بــالــحكومت/ أن تســتمرا بــالــتفاوض عىل اتّــفاق 

لـــتقاســـم اإليـــرادات وتـــخصيص االعت(دات يف 

رتك يف  املــيزانــيات، وإدارة األمــن بــشكٍل مشــ

املـناطـق املـتنازع عـليها، وإدارة الحـدود الـجويـة 

والربية الدولية بطريقة مشرتكة.  

.٥ Vإدارة مـيزانـيات عـادلـة ومـنصفة ب
املـحافـظات. وفــقاً لــتقريــر صــادر عــن الــبنك 
الــدويل، بــلغت مــخصصات الــتنمية اإلقــليمية 

لجـميع املـحافـظات (ùـا فـيها كردسـتان) 6% فـقط 

مـن كـافـة نـفقات االسـتث(ر االتـحاديـة يف مـوازنـة 

الــعام 2016. مــن هــنا، لــتعزيــز الــتنمية ودعــم 

الـجهود الـهائـلة املـبذولـة يف مـجال إعـادة إع(ر 

املــناطــق املحــّررة، يــجب أن تــزيــد الــحكومــة 

الـعراقـية مـخّصصات املوازنـة بـدءاً بـالـسنة املـالـية 

2019. فــمن شــأن تــنظيم مــخصصات املــوازنــة 

بــطريــقة أكæ عــدالً وإنــصافــاً أن يــدعــم جــهود 

المركـزيـة، مـع مـنح الـحكومـات املحـلية سـلطةً  الـ

أكرب إلدارة املوارد والـشؤون املـالـية مـبارشًة، ùـا 

يـتناسـب مـع االحـتياجـات واألولـويـات لـلمواطن/ 

ضـمن املـحافـظة. ولض(ن الـتوزيـع بـشكٍل عـادل 

ومـنصف، يـجب تحـديـد مـخصصات املـوازنـة بـناءً 

عىل مجــموعــٍة مــن املــعاي`، كــعدد الــسكان، 

وحجــم الــدمــار، ونــوعــية الــبنى الــتحتية، والæوة 

الــطبيعية. ومــع أنّــه تــّم تــخصيص Hــويــل دويل 

لـدعـم جـهود إعـادة اإلع(ر يف املـناطـق املحـّررة، 

يجــدر بــالــحكومــة الــعراقــية أن تــخّصص بــدورهــا 

Hــويــالً إضــافــياً مــن املـوازنــة لســّد الــثغرات يف 

الـتمويـل ملـّدة سنت/ عىل األقـل. ولـتنويـع مـصادر 

الـدخـل، يجـدر بـالـحكومـة الـعراقـية، بـالتنسـيق مـع 

الـــحكومـــات املحـــلية يف املـــحافـــظات الـــغنية 

بـاملـوارد الـطبيعية (كـالـنفط، والـغاز الـطبيعي، 

والـفوسـفات) أن تسـتأنـف نـظام "البرتودوالر". ك( 

رادات مـبيع  يـجب أن يـتّم رّد 5% كحـدٍّ أدÙ مـن إيـ

هـذه املـوارد الـطبيعية إىل املـحافـظات املـعنية 

مـبارشًة لـدعـم جـهود الـتنمية، وتولـيد فرص عـمل، 

وتحس/ الخدمات البلدية. 

تحسـV دور الـفئات الـناقـصة الـتمثيل ٦.
مـن أجـل حوكـمة أكß اسـتجابـًة ودمـجاً. بهـدف 
إنـشاء مـؤسـسات حـكومـية أكæ اسـتجابـة ودمـجاً، 

يجــدر بــالــحكومــة الــوطــنية واملحــلية أن تسّهــل 

فـــرص نــــسج روابــــط أقــــوى ب/ املــــسؤول/ 

الــــحكومي/ واملــــواطن/، ال ســــيّ( الــــنساء، 

والشــباب، وبــقية الــفئات املــهّمشة. ك( يجــدر 

بــاملــسؤول/ الــحكومي/، فــضالً عــن األحــزاب 

الـســــيـاســــيـة، أن يــــحـّفـزوا املــــواطـنـ/ عـىل 

املــساهــمة بــشكٍل حــثيث، مــن خــالل حــمالت 

الــتوعــية الــعامــة واالســتشارات، بــغية صــياغــة 

قـوان/ وسـياسـات أكæ اسـتجابـة، وإدارة مـوازنـة 

أكæ إنـصافـاً ودمـجاً، وتـزويـد املـواطن/ بـقدرة 

عىل التعب` عــن رأيــهم يف عــملية صــنع الــقرار 

السـيايس. فـضالً عـن ذلـك، (وك( هـو مـنصوص 

زة ضـمن قـسم  عـليه أيـضاً يف الـتوصـيات املـوجـ

"Hك/ املــرأة")، يجــدر بــالــحكومــة الــعراقــية 

تـطبيق كوتـا تـخّصص لـلنساء 25% مـن املراكـز يف 

مــختلف الــوزارات الــحكومــية والــلجان والهــيئات 

املسـتقلة. وبـإمـكان املـجتمع الـدويل واملـجتمع 

املـدè أن يـساعـدا يف تـحقيق ذلـك مـن خـالل بـناء 

قـدرات الـفئات املـمثّلة Hـثيالً نـاقـصاً õ تـشارك 

بــشكٍل فــعال يف صــنع الــقرار، والــتشجيع عىل 

دمـجها يف الـبنى الـحكومـية والحـزبـية،  وتسهـيل 

الــفرص لــلنساء والشــباب واملجــموعــات األقــلية 

 ̀ لـتشكيل تـحالـفات بـناًء عىل الـقضايـا، بـغية التعب

عن آرائهم ومنارصة احتياجاتهم وأولوياتهم.
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تـنّص الرؤيـا عىل Hك/ املرأة سـياسـياً واقـتصاديـاً بـحيث تـساهـم يف 

راٍق جـديـد وسـيادي، تـسود الـثقة ب/ مـكّونـاتـه. وسـتساهـم  بـناء عـ

رص املـشاركـة السـياسـية لـلمرأة وتـقلّدهـا ملـناصـب صـنع  زيـادة فـ

الـقرار ضـمن الـحكومـة، واألحزاب السـياسـية، واملـجتمع املـدè، يف 

صـياغـة سـياسـات أكæ مـراعـاًة لـنوع الـجنس وتحسـ/ االسـتجابـة 

الـحكومـية لـقضايـا أسـاسـية تـهّم املرأة. وسـتكتسب الـنساء والـفتيات 

االسـتقاللـية االقـتصاديـة مـع تـحّسن حـريـة الـتنّقل، وتـعزيـز الـشعور 

رص الـتعليم والـعمل. زد  بـالسـالمـة واألمـن، وتـوف` املـزيـد مـن فـ

عىل ذلـك أّن تـطبيق قـرار األمـم املتحـدة رقـم 1325 بـشكٍل كـامـل 

ســيمّكن املــرأة مــن أن تــكون وكــيل ســالم وتغي` يف املــجتمع. 

وســتصون الســياســات والترشيعات حــقوق املــرأة وتحــميها مــن 

الـعنف الـقائـم عىل نـوع الـجنس، ك( تـضمن لـها حـريـة اخـتيار وضـعها 

االجت(عي. فـإذا تـحّققت هـذه الـرؤيـا فـعالً، سـيؤدي دمـج الـنساء 

بـشكٍل مـتساٍو وهـادٍف يف الـعملية السـياسـية والـحياة االقـتصاديـة 

واالجت(عية إىل تحقيق كامل طاقات املجتمع العراقي. 

ســتنتهي حــلقة الــعنف مــع اســتتاب األمــن واالســتقرار يف الــعراق، 

وض(ن أمــن الحــدود، ومــهنية األجهـزة األمــنية، فــضالً عــن هــيكلية 

̀اً لحـريـة الـتنّقل،  مـتينة إلدارة مـسألـة السـالح. فـفي بـيئٍة أكæ تيسـ

مـع إزالـة حـواجـز الـتفتيش، سـيتمّكن جـميع املـواطن/ مـن تـحقيق 

كـامـل طـاقـاتـهم. وسـتلمس الـنساء والشـباب بـشكل خـاص مـزايـا 

تـحّسن الـوضـع األمـني مـن خـالل انـفتاح مـساحـات جـديـدة أمـامـهم 

لـلعمل واملـساهـمة يف املـجتمع. فـضالً عـن ذلـك، مـع تـدريـب أجهزة 

أمـنية محرتفة وHـثيلية، وتـفكيك الجـ(عـات املسـلّحة غ` الـنظامـية، 

سـيتمتع جـميع الـعراقي/ بـبيئة أكæ أمـناً وسالمـًة يف بـيوتـهم وضـمن 

مـجتمعاتـهم املحـلية. فـإذا تـحّققت هـذه الـرؤيـا، سـيحّسن الـوضـع 

األمـني املسـتقر مسـتوى املـعيشة ونـوعـية الـحياة بـالنسـبة إىل جـميع 

رص اسـتقطاب الـفئات الـضعيفة  راجـع فـ الـعراقي/، م( يـؤدي إىل تـ

عىل يد الج(عات األصولية والتطرّف العنيف. 
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تزدهـر الـثقة ب/ املـكّونـات يف بـيئة يـسودهـا السالم. فـفي مـثل هـذه 

األجـواء، يـعمل الـرجـال والـنساء جـنباً إىل جـنب لتحسـ/ الـعالقـات 

املـجتمعية، وبـالـتايل تـعزيـز الـثقة ب/ مـختلف املـكّونـات، ومـعالـجة 

قـضايـا الـتمييز واإلقـصاء. ك( سـيتمّكن الـعراقـيون مـن املـشاركـة يف 

حـوار مـفتوح لـتعزيـز الـتوعـية الـديـنية والـثقافـية تـجاه املـجتمعات 

املحــلية األخــرى، بــغية االبــتعاد عــن األيــديــولــوجــية األصــولــية 

رتكـاً  واملـتطرفـة. ومـن خـالل هـذه الـعملية، سـيكّونـون فه(ً مشـ

وقــبوالً لــهويــة وطــنية واحــدة تجّســد تــنّوع الــعراق وHــثّله. فــإذا 

تــحّققت هــذه الـرؤيــا، ســيصبح املــجتمع الــعراقــي أكæ شــمولــيةً 

وتـقبّالً لـالخـتالفـات اإلثـنية والـطائـفية، م( يـؤدي إىل تـعايـش سـلمي 

يجتمع فيه املواطنون كافًة عىل حّب الوطن. 
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ســيجد الــضحايــا والــناجــون مــجتمعاً يــتقبّلهم. وســيتمتّع األفــراد 

املــعرّضــون لــلعنف للحــ(يــة ùـوجــب الــقانــون، فــيُعاد دمــجهم يف 

املـجتمع وتتحـّرر أرسهم مـن الـوصـم والـتمييز. فـاالعرتاف ùـعانـاتـهم 

ســيؤدي إىل نــشوء بــيئة مــن الــتسامــح، وäــّكنهم مــن مــواجــهة مــا 

تـعرّضـوا لـه مـن أع(ل وحشـية عـلناً دو‹ـا خـوٍف مـن الـعار أو االنـتقام. 

وسـتتّم تـلبية االحـتياجـات األسـاسـية بهـدف Hك/ الـضحايـا والـناج/ 

اقـتصاديـاً، ال سـيّ( الـنساء والـفتيات، وتـعزيـز مـكانـتهم يف املـجتمع، 

رص الـعمل وخـدمـات الـتعليم والـرعـايـة الـصحية  ùـا يف ذلـك تـوف` فـ

املـفّصلة بحسـب الـحالـة. فـإذا تـحّققت هـذه الـرؤيـا، سـيشعر الـضحايـا 

والــناجــون بــاألمــان والــقبول يف أوســاط أرسهم ومــجتمعهم املحــيل 

وبـالدهــم، م( äــّكنهم مــن املــساهــمة بــتصميم يف تــطويــر عـراقٍ 

دäقراطي، ومزدهر اقتصادياً، وسلمّي. 

 õ /تــنّص الـرؤيــا عىل إعــداد نــظام تــربـوي عــايل الــجودة لجــميع الــعراقي

يـساهـم يف بـناء مـجتمع أكæ مـتانـًة وقـّوًة وعل(ً. فـيكون الـجيل املـقبل أعىل 

كـفاءًة ويـتمّكن مـن تـطويـر مـكانـة الـعراق يف الـداخـل، وبـالـتايل äـّكن بالده مـن 

الــتنافــس عــاملــياً. فــضالً عــن ذلــك، ســتتوفّــر مــزيــٌد مــن الــفرص لــلفتيات 

 æوالــنساء ملــتابــعة تــحصيلهّن الــعلمي ونــيل شــهادات عــليا، لــيصبحَن أك

اسـتقاللـية اقـتصاديـاً واجت(عياً. إىل جـانـب ذلـك، سـيؤدي تحسـ/ ظـروف 

املـدراس، واالسـتعانـة ùـدرّسـ/ ومـدراء مـدّرب/ جـيّداً، وخـدمـات تـربـويـة 

قـا√ـة عىل تـوفّـر املـوارد، إىل تـدè مسـتويـات التّرسب املـدريس وتـعاطـي 

املخـّدرات، وازديـاد فرص الـعمل، والـقضاء عىل االسـتغالل االجت(عي. فـإذا 

تـحّققت هـذه الـرؤيـا، سـيساهـم إصـالح الـنظام الرتبوي وتحـديـثه، عىل نـحوٍ 

يـعلّم عىل الـقيم الـدامـجة والـوطـنية، يف دعـم عـملية املـصالـحة مـن خـالل 

نشوء جيل جديد من العراقي/ األكæ تسامحاً وتقبّالً لآلخر. 

04

إّن تـطبيق الـحوكـمة يف الـعراق يـعني االلـتزام بسـيادة الـقانـون، واحرتام 

أحـكام الـدسـتور بهـدف تحسـ/ أدائـه محـلياً ورفـع مـكانـته عـاملـياً عىل 

املســتوى االقــتصادي والســيايس. وســيؤدي ذلــك إىل احرتام فــصل 

السـلطات ب/ فـروع الـحكم الـثالثـة، ال سـيّ( تـأم/ اسـتقاللـية الـقضاء. 

ك( سـيتّم تـوزيـع املـوارد بـشكٍل عـادٍل ومـتساٍو لض(ن وصـون حـياة 

كـرäـة لجـميع الـعراقي/. سـتضمن هـذه الـعملية تـطويـر املـوارد 

والـبنى الـتحتية بـطريـقة شـامـلة ومـتناسـبة يف املـحافـظات كـافـة، م( 

يرفـع مسـتوى مـعيشة الـفئات الـضعيفة اقـتصاديـاً يف الـعراق، كـالـنساء 

والشـباب. ك( أّن تـعزيـز تـفويـض السـلطات إىل الـحكومـات املحـلية 

سـيبّسط الـعمليات اإلداريـة ويـحّسن مـن مسـتوى تـقديـم الخـدمـات 

̀اقـب الـعملية  األسـاسـية. وسـيحّسن املـجتمع املـدè دوره الرقـا— ف

السـياسـية بـشكٍل واضـح ورصيح. فـإذا تـحّققت هـذه الـرؤيـا، سـيصل 

الـعراق إىل االكـتفاء الـذا}، وسـتُطبَّق م(رسـات الـحوكـمة السـليمة 

بـطريـقة تـضمن تـوف` الخـدمـات الـعامـة واملـوارد بـطريـقة محرتفة 

وممتازة، عىل قدم املساواة ب/ جميع املواطن/.

06

05

الضحايا 

والناجون

التعليم 

والشباب

الحوكمة 

وتوزيع 

 املوارد
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  السعودية

االردن

 العشائر - االنتماءالعشائر
السابق لداعش

 سيطرة احلدود/
ربط ايران بسوريا

تفويض السلطات

 املواطنون
Hواجملتمع املد

الغاء الصحوات
اجتثاث البعث

سيطرة اUمن

 قانون مكافحة اUمن
االرهاب/ املادة 4

 إيران/ قاسم
Hالسليما 

^افظة االنبار
خارطة النزاع

حزب ا_/ 
احلشد 
الشعبي

dلس 
احملافظة

حكومة 
العراق

احملافظ – 
^مد 

احللبوسي

حزب احلل 
العراقي/ 
iعائلة الكربو

dلس 
عشائر 

االنبار/ قناة 
الشرقية- 
سعد البزاز

وحدات 
احلشد 
الشعبي

احلشد 
العشائري 
السني

املشروع 
 m العربي

العراق/ خميس 
اخلنجر

عشائر 
 m الشمر
قضاء النخيب

البعثيون 
السابقون

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• ضعف اخلدمات العامة

• dلس ^افظة غy فعال
• التزوير m االنتخابات

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

• توزيع املوارد
• عدم وجود االستثمارات

• اعادة االعمار

اUمن
• السيارات املفخخة والتفجyات
• اخلوف من اسر وعوائل الداعش

• عدم وجود ثقة بني املكونات

االحياجات االساسية 
• استبعاد النساء والشباب

• ال�بية
• البطالة

• حرية ^دودة للحركة والتنقل
yحرية ^دودة للتعب •

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون
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اجلهات 
الفاعلة 
الرئيسية

تشــمل اجلهــات الفاعلــة الرئيســية M اLنبــار: احلكومــة العراقيــة. احملافــظ ، وهــو عربــي ســني يدعمــه حــزب احلــل السياســي العراقــي الــذي أسســته عائلــة الكربــو"، 
حــزب املشــروع العربــي M العــراق بقيــادة خميــس اخلنجــر. وحــدات احلشــد الشــعبي (PMUs)، العشــائر الســنية املؤثــرة مــن مقاتلــي الصحــوة الذيــن حاربــوا القاعــدة ؛ 

والبعثيــني الســابقني.

اجلهات 
الفاعلة 
الثانوية

 fــرة واملنخرطــة سياســي ــه تعيــني العشــائر املؤث ــم في ــذي يت هــم المواطنون M اLنبار وهــم غالبيتهــم مــن الســنة، إال أنهــم ال يزالون منفصلين عبر العشــائر. M الوقــت ال
كجهــات فاعلــة رئيســية، فــإن العشــائر الصغــxة واLقــل تأثــwx التــي كانــت متعاطفــة مــع داعــش وتتعــاون معهــا تعتــs العبــني ثانويــني.

اجلهات 
ا5قليمية / 
اخلارجية

ــوري الســابق، قاســم  ــد احلــرس الث ــار ، ال ســيما M منطقــة النخيــب ، والعــراق بشــكل أوســع ، مــن خــالل وجــود قائ ــع بنفــوذ كبــM x اLنب ــران علــى أنهــا تتمت ُينظــر إ� إي
الســليما�. دعمــت إيــران وحــدات احلشــد الشــعبي وحكومــة العــراق M حربهــا ضــد داعــش، وال يــزال لهــا تأثــx قــوي علــى هــؤالء الالعبــني. ويعتقــد أن إيــران تتعــارض مــع 
وضــد العشــائر الســنية النافــذة واLحــزاب السياســية الســنية ، مبــا M ذلــك حــزب احلــل، الــذي يدعــم �افــظ اLنبــار. وينظــر إ� اLردن واململكــة العربيــة الســعودية علــى 

أنهمــا قــوة موازنــة M اجتــاه �يــران ، وهمــا يتعاونــان مــع بعــض العشــائر الســنية واLحــزاب السياســية لتدعيمهــا والضغــط علــى النفــوذ ا�يــرا� علــى طــول احلــدود.

القضايا 
الرئيسية

هنــاك نوعــان مــن القضايــا الرئيســية M اLنبــار: ١) القضايــا السياســية التــي حتــدد العالقــة بــني الفاعلــني الرئيســيني والثانويــني. و ٢) الشــواغل واالحتياجــات اليوميــة للســكان 
علــى نطــاق أوســع M احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، فــإن العالقــات املتنازعــة بــني وحــدات احلشــد الشــعبي وحكومــة العــراق مــن جهــة و�لــس عشــائر اLنبــار مــن 
ناحيــة أخــرى مبنيــة علــى النزاعــات واملطالبــات حــول قضايــا مثــل اجتثــاث البعــث وقانــون مكافحــة ا�رهــاب واملــادة ٤ ، حــل �الــس الصحــوة العشــائرية (أبنــاء العــراق) و 
االعتقــال واالحتجــاز العشــوائي. تشــمل قضايــا املواطنــني وشــواغلهم M اLنبــار نقــص اخلدمــات اLساســية ، وإعــادة ا�عمــار ، وا�ســكان ، والبطالــة ، وخــوف مــن اخلاليــا 

النائمــة لداعــش وعائــالت تنظيــم الدولــة ا�ســالمية.

العالقة 
التنازعية

غالبــf مــا يشــكل هــذا النــوع مــن العالقــات التفاعــالت مــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الثانويــة، ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية مــع اجلهــات 
الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية والثانويــة مــع اجلهــات اخلارجيــة، كمــا هــو موضــح M اخلريطــة. علــى ســبيل املثــال ، تتعــارض اLحــزاب السياســية 
العربيــة الســنية و�لــس قبائــل اLنبــار مــع حكومــة العــراق، حيــث جميعهــم هــم مــن اLطــراف الفاعلــة الرئيســية M النــزاع M اLنبــار. مــن حيــث نوعيــة ارتباطهــم باجلهــات 
الفاعلــة الرئيســية، يتــم حتديــد العالقــة بــني Lطــراف الفاعلــة الثانويــة واجلهــات اخلارجيــة مــن خــالل ارتباطهــم بعالقــة النــزاع بــني اLطــراف الفاعلــة الرئيســية. علــى ســبيل 
املثــال ، Lن العشــائر الســنية املؤثــرة واLحــزاب السياســية الســنية تتعــارض مــع إيــران بســبب دعمهــا لوحــدات احلشــد الشــعبي، فــإن املواطنــني الســنة والقبائــل اLصغــر 

M اLنبــار الذيــن يعتــsون جهــات فاعلــة ثانويةأيضــا تكــون M نــزاع مــع إيــران، وذلــك بســبب ارتباطهــم بالعشــائر الســنية واالحــزاب الســنية النافــذة.

العالقة 
التعاونية 
املشوبة 
باخلالفات

حتــدث العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهتــني فاعلتــني رئيســيتني، علــى ســبيل املثــال ، �افــظ اLنبــار ، وهــو ســني، هــو M عالقــة تعاونيــة مشــوبة باخالفــات 
مــع حكومــة العــراق التــي يقودهــا الشــيعة. يحتــاج هــذان الفاعــالن الرئيســيان إ� التعــاون M بعــض القضايــا علــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل غــx مســتقرة بينهمــا. ومــن 
ــدى �لــس احملافظــة £ــاوف بشــأن  ــار، حيــث تكــون ل اLمثلــة اLخــرى علــى العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخالفــات هــي عالقــة بــني �لــس احملافظــة و�افــظ اLنب

مســائل تتعلــق باختصــاص وســلطة احملافــظ، لكنــه ال يــزال يتعــاون مــع احملافــظ.

العالقة 
التعاونية

حتــدث العالقــة التعاونيــة عندمــا يكــون للجهــات الفاعلــة عالقــة عمــل إيجابيــة والتوجــد أي تضــارب كبــx بينهــا. علــى ســبيل املثــال، تعمل وحــدات احلشــد الشــعبي M اLنبار 
M عالقة تعاونية مع حكــومة العراق وقوات اLمن العراقية.

عدم الثقة
عــدم الثقــة هــو الســمة اLساســية التــي حتــدد العالقــة بــني العشــائر اخملتلفــة M اLنبــار. علــى ســبيل املثــال ، ينظــر إ� العشــائر واملناطــق التــي تعاونــت مــع داعــش 
بشــكوك وخــوف مــن قبــل العشــائر أخــرى. عالقــة للمواطنــني العاديــني M اLنبــار مــع احلكومــة احملليــة، ولكــن أيضــا جتــاه احلكومــة املركزيــة ووحــدات احلشــد الشــعبي 

ايضــا تتســم بعــدم الثقــة.

شواغل  
سياسية

شواغل 
حياتية يومية 
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(افظة كركوك
خارطة النزاع

تركيا

 ايران- قاسم
 السليما2

 املواطنون
 واجملتمع
املدنيى

 املناطق
املتنازع عليها

االستفتاء

الكورد

الLكمان السنة

الLمان الشيعة

العرب السنة

 الكورد
الكاكائيون

املسيحيون

 النزاعات حول احلدود اجلغرافية
 واملوارد الطبيعية وا]من
والتغي`ات الدميوغرافية

احلكومة 
احمللية/ 
احملافظ 

السني 

الLكمان
السنة و اجلبهة 

الLكمانية 
العراقية

الكورد – 
االحتاد الوطني

الكورد – احلزب 
الدميقراطي

التجمع العربي 
h كركوك – 
حزب سياسي

حكومة اقليم 
كوردستان

jلس 
احملافظة/ 

رئيس اجمللس 
الكوردي

حكومة العراق/ 
االحزاب 

السياسية 
الشيعية

احلشد 
الشيعي 

 h 2كماLال
طوزخورماتو 

وبش`

احلوكمة واخلدمات االساسية:
• ضعف اخلدمات العامة

• jلس (افظة غ` فعال
• التزوير h االنتخابات

• املادة 140
• املناطق متنازع عليها

• تفويض الصالحيات 
• تخصيصات بLودوالر

• انابيب النفط
• توزيع الxوات

• 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

• الLبية
• البطالة

• حرية (دودة للحركة والتنقل
• حرية (دودة للتعب`

• هجرة الشباب
• النازحون والعائدون h احلويجة 

    وطوزخورماتو



 

ملحق: خرائط النزاعات
اجلهات 
الفاعلة 
الرئيسية

حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان (KRG) ، واحلكومــة احملليــة ، حتديــدا احملافــظ العربــي الســني ورئيــس 9لــس احملافظــة الكــردي ، ووحدات احلشــد الشــعبي 
(PMUs) هــي اجلهــات الفاعلــة الرئيســية Z كركــوك. بالنســبة لXحــزاب السياســية ، اجلهــات الفاعلــة الرئيســية هــي احلزبــني الكرديــني الرئيســيني ، احلــزب الدميقراطــي 

الكــردي (KDP) واالحتــاد الوطنــي الكردســتا` (PUK) ، اجلبهــة ال_كمانيــة العراقيــة ، والتجمــع العربــي Z كركــوك.

اجلهات 
الفاعلة 
الثانوية

اجلهــات الفاعلــة الثانويــة هــم مواطنــي كركــوك الذيــن مت فصلهــم Z 9تمعــات إثنيــة وطائفيــة متجانســة: العــرب الســنة والكــورد  وال_كمــان الشــيعة واملســيحيون، وكل 
واحــدة مــن هــذه اجملموعــات متــارس نفوذهــا مــن خــالل ارتباطهــا باجلهــات الفاعلــة الرئيســية. يتشــكل النــزاع بــني اجلهــات الفاعلــة الثانويــة بســبب النــزاع  بــني اجلهــات 
الفاعلــة الرئيســية ، ولكــن ميكــن أن يختلــف طبيعــة هــذا النــزاع باختــالف املناطــق عــy احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، Z داخــل مدينــة كركــوك ، يحــدث النــزاع بــني الكــورد  
والعــرب الســنة وال_كمــان الســنة. Z مناطــق أخــرى مثــل احلويجــة ، يقــع النــزاع Z داخــل اجملتمــع العربــي الســني، وهــي ا�غلبيــة Z القضــاء، بــني ضحايــا النــزاع مــع 

داعــش وعائــالت داعــش. Z قضــاء داقــوق ، يقــع النــزاع بــني أكــراد كاكائيــني وال_كمــان الشــيعة املرتبطــني بوحــدات احلشــد الشــعبي.

اجلهات 
ا5قليمية / 
اخلارجية

ُينظــر إ� إيــران علــى أنهــا تتمتــع بنفــوذ كبــ� Z كركــوك، والعــراق بشــكل أوســع ، مــن خــالل حضــور قائــد احلــرس الثــوري الســابق ، قاســم الســليما`. دعمــت إيــران وحــدات 
احلشــد الشــعبي وحكومــة العــراق خــالل احلــرب ضــد داعــش، وال يــزال لهــا تأثــ� قــوي علــى هــؤالء الالعبــني. ويعتقــد أن إيــران Z نــزاع مــع حكومــة إقليــم كردســتان ، بقيــادة 
ــة  ــة تعاوني ــا Z عالق ــل ، Z حــني أن تركي ــا Z احملافظــة. وباملث ــرا` أو نفوذه ــوك ال يدعمــون التدخــل ا�ي احلــزب الدميقراطــي الكوردســتا` والســكان الســنة Z كرك

مشــوبة باخلالفــات مــع حكومــة كوردســتان / احلــزب الدميقراطــي الكردســتا` والســنة Z كركــوك ، فهــي حليفــة للجبهــة ال_كمانيــة العراقيــة وتدعمهــا.

القضايا 
الرئيسية

هنــاك نوعــان مــن القضايــا الرئيســية Z كركــوك: ١) القضايــا السياســية التــي حتــدد العالقــة بــني الفاعلــني الرئيســيني والثانويــني. و ٢) الشــواغل واالحتياجات اليومية للســكان 
علــى نطــاق أوســع Z احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، فــإن العالقــات املتنازعــة بــني حكومــة اقليــم كوردســتان والبيشــمركة مــن جهــة و احلكومــة احملليــة، باالخــص 
احملافــظ، وحكومــة العــراق ووحــدات احلشــد الشــعبي مــن جهــة ثانيــة هــي مبنيــة علــى خالفــات حــول املناطــق املتنــازع عليهــا (املــادة ١٤٠ الدســتورية)، استكشــاف 
واســتخراج النفــط، النــزوح والتغيــ�ات الدميوغرافيــة Z املناطــق املتنــازع عليهــا. تشــمل قضايــا املواطنــني وشــواغلهم Z كركــوك نقــص اخلدمــات ا�ساســية ، وإعــادة 

ا�عمــار ، وا�ســكان ، والبطالــة ، وخــوف مــن اخلاليــا النائمــة لداعــش وعائــالت تنظيــم الدولــة ا�ســالمية.

العالقة 
التنازعية

غالبــ� مــا يشــكل هــذا النــوع مــن العالقــات التفاعــالت مــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الثانويــة، ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية مــع اجلهــات 
ــا،  تتعــارض ا�حــزاب السياســية  الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية والثانويــة مــع اجلهــات اخلارجيــة، كمــا هــو موضــح Z اخلارطــة. علــى ســبيل املث
الســنية واملواطنــني الســّنة مــع حكومــة العــراق ووحــدات احلشــد الشــعبي كالعبــني رئيســيني وكذلــك مــع ال_كمــان الشــيعة الشــبك الشــيعة كالعبــني  ثانويــني ومــع إيــران 

جهــة فاعلــة خارجيــة.

العالقة 
التعاونية 
املشوبة 
باخلالفات

حتــدث العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهتــني فاعليتــني رئيســيتني، مثــل العالقــة بــني احلكومــة احملليــة وحكومــة العــراق حيــث حتتــاج اجلهتــني إ� التعــاون 
بينهــا حــول بعــض القضايــا علــى الرغــم مــن وجــود عالقــة  وغــ� ¢ســومة  فيمــا بينهــا. Z حالــة احلكومــة احملليــة وحكومــة العــراق ، يتحتــم علــى هذيــن الالعبني الرئيســيني 
التعــاون علــى مواضيــع مثــل ا�مــن وإعــادة ا�عمــار Z احملافظــة ، بينمــا تظــل مســألة تفويــض الســلطات قضيــة متوتــرة بينهمــا. ميكــن أن حتــدث هــذه العالقــة أيضــا 
بــني جهــة فاعلــة رئســية وجهــة فاعلــة ثانويــة  أو بــني جهــة فاعلــة رئيســية و جهــة فاعلــة خارجيــة، علــى ســبيل املثــال ، تعتــy عالقــة ا�قليــات بحكومــة العــراق وحكومــة 
إقليــم كردســتان منــوذج لعالقــة تعاونيــة مشــوبة باخلالفــات بــني جهــات فاعلــة ثانويــة و جهــات فاعلــة رئيســية، وعالقــة حكومــة إقليــم كردســتان / احلــزب الدميقراطــي 

الكردســتا` مــع تركيــا تعتــy مــن نــوع العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهــة فاعلــة رئيســية داخليــة وجهــة فاعلــة خارجيــة. 

العالقة 
التعاونية

 Z ــال ، تعمل وحــدات احلشــد الشــعبي حتــدث العالقــة التعاونيــة عندمــا يكــون للجهــات الفاعلــة عالقــة عمــل إيجابيــة والتوجــد أي تضــارب كبــ� بينهــا. علــى ســبيل املث
كركــوك Z عالقة تعاونية وثيقــة مع حكومــة العراق وقوات ا�من العراقية. وبعــض املكونــات مثــل ال_كمــان الشــيعة والشــبك الشــيعة ايضــا يتمتعــون بالعالقــة التعاونيــة 

مــع وحــدات احلشــد الشــعبي.

عدم الثقة
عــدم الثقــة هــو الســمة ا�ساســية التــي حتــدد العالقــة بــني املكونــات اخملتلفــة Z ¢افظــة كركــوك. علــى ســبيل املثــال ، لــدى االقليــات خــوف وعــدم الثقــة، بحيــث ال يثقون 
باملكونــات االساســية الشــيعية والســنية والكرديــة. اليــزال املســيحيون واشــبك والكــورد الكاكائيــون يخافــون علــى مســتقبلهم Z احملافظــة. يحكــم عــدم الثثقــة ايضــا 
العالقــة بــني املواطنــني مــع احلكومــة احملليــة واحلكومــة املركزيــة، فيــي حــني توقعــات املواطنــني للحصــول علــى حوكمــة رشــيدة واخلدمــات وفــرص العمــل والتعليــم 

والعديــد مــن القضايــا احليايتــة االخــرى التــزال غــ� ¢ققــة. 

شواغل  
سياسية

شواغل 
حياتية يومية 



 

ملحق: خرائط النزاعات
*افظة نينوى
خارطة النزاع

حزب العمال 
الكوردستا3

احلشد الشعبي 
السنى/

عائلة النجيفي

احلكومة 
احمللية – 

Hلس 
احملافظة

احلكومة 
احمللية - 
احملافظ

 الشبك والLكمان
 الشيعة/ حنني

قدو
 العشائر وقاطني
املدينة السنية

Uالتغي 
Wالدميغرا 

 السيطرة على
االراضي

 ادارة املناطق
املتنازع عليها

 تنقيب واستخراج
النفط

Uالتغي 
Wالدميغرا

 التجنيد من قبل
الداعش

 تصويت سحب
الثقة

 املواطنون
واجملتمع املد3

تفويض السلطات

 إيران/ قاسم
 السليما3

 تركيا -  القاعدة
W العسكرية 
بعشيقة

املسيحيون

اليزيديون

التعاون االمني

اخلدمات االساسية وحقوق االنسان:
• بطالة الشباب

• النازحون و الالجئون
• الضحايا والناجون

• اجتثاث البعث

• تفويض السلطات
• االحتجاز العشوائي

 Uحرية التعب •
• التعليم

ا{من 
• اخلاليا النائمة لداعش/ اسر الداعش

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

    املؤسسة العسكرية

تقدمي اخلدمات 
• توزيع املوارد

• االعمار
• الفقر 

حكومة اقليم 
كوردستان/ 

احلزب 
الدميقراطي 
الكوردستا3

حكومة العراق

وحدات احلشد 
الشعبي

W الكورد
سهل نينوى



 

ملحق: خرائط النزاعات
اجلهات 
الفاعلة 
الرئيسية

وحــدات احلشــد الشــعبي (PMUs)  والتــي يهيمــن عليهــا الشــيعة ، والشــبك الشــيعة احملليــني/ مــن جماعــة حنــني قــدو هــم 5 عالقــة تعاونيــة مــع حكومــة العــراق. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه اجلهــات الفاعلــة 5 عالقــة تنازعيــة مــع البيشــمركة وحكومــة إقليــم كردســتان (KRG) واUحــزاب السياســية الكرديــة، خصوصــا احلــزب الدميقراطــي 

الكردســتاc واالحتــاد الوطنــي الكردســتاc. ولــدى احلكومــة احملليــة 5 نينــوى عالقــة تنازعيــة مــع كل مــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان.

اجلهات 
الفاعلة 
الثانوية

يعيــش املواطنــون 5 نينــوى 5 عــدة mتمعــات عرقيــة طائفيــة متجانســة 5 احملافظــة (العــرب الســنة والكــورد والhكمــان الشــيعة والشــبك الشــيعة واملســيحيون 
ــw مــا متــارس هــذه اجملموعــات نفوذهــا مــن خــالل عالقاتهــا مــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية. تتميــز العالقــة بــني جميــع هــذه اجملموعــات بعــدم الثقــة  واليزيديــون). غالب
واخلــوف، ممــا يؤثــر بشــكل اكــz علــى كيفيــة تفاعــل كل mموعــة مــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية 5 احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، املســيحيون 5 عالقــة مشــوبة 
باخلالفــات مــع كل مــن حكومــة إقليــم كردســتان وحكومــة العــراق ووحــدات احلشــد الشــعبي، و5 بعــض احلــاالت، ينقســم اجملتمــع املســيحي إ� mموعــات �تلفــة كل 
منهــا تتجــه تعاونــا نحــو واحــد مــن هــذه اجلهــات الفاعلــة الرئيســية الثالثــة. بطريقــة مماثلــة، 5 حــني أن اليزيديــني ال يثقــون بالعشــائر العربيــة الســنية 5 أماكنهــم اUصليــة، 
فإنهــم يســعون للحصــول علــى احلمايــة مــن جميــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية 5 احملافظــة، كمــا أن mموعــات �تلفــة مــن اليزيديــني منقســمون مــن حيــث تعاونهــم 
.(PKK) cوخالفهــم مــع اجلهــات الفاعلــة اخملتلفــة، مبــا 5 ذلــك حكومة إقليم كردســتان والبيشــمركة وحكومة العــراق و ووحدات احلشــد الشــعبي وحزب العمال الكردســتا

اجلهات 
ا5قليمية / 
اخلارجية

ينظــر إ� إيــران علــى أنهــا ذات نفــوذ كبــ� 5 نينــوى، والعــراق بشــكل أوســع  مــن خــالل وجــود قائــد احلــرس الثــوري الســابق ، قاســم الســليماc. دعمــت إيــران وحــدات احلشــد 
الشــعبي وحكومــة العــراق خــالل احلــرب ضــد داعــش، وال يــزال لهــا تأثــ� قــوي علــى هــؤالء الالعبــني. ويعتقــد أن إيــران تتعــارض مــع وضــد نفــوذ حكومــة إقليــم كردســتان 5 
ــا بأنهــا 5 عالقــة تعاونيــة مشــوبة باخلالفــات مــع  احملافظــة وأن الســكان الســنة ال يدعمــون التدخــل ا�يــراc أو اي تاثــ� لهــا 5 نينــوى. وبطريقــة ممثالــة، ينظــر ا� تركي
 5 wتزعــم ادعــاًء تاريخيــ wولهــا عالقــة تعاونيــة مــع عائلــة النجيفــي الســنية 5 املوصــل. وتعتقــد بــان تركيــا أيضــ cحكومــة إقليــم كردســتان / احلــزب الدميقراطــي الكردســتا
احملافظــة وتســعى إ� اســتعادة نفــوذ ا�م�اطوريــة العثمانيــة القدميــة 5 املوصــل وتدعــم اجلبهــة الhكمــان العراقيــة (ITF)، والــذي يفاقــم النــزاع بــني اUطــراف العرقيــة 

والطائفيــة الرئيســية 5 نينــوى.

القضايا 
الرئيسية

هنــاك نوعــان مــن القضايــا الرئيســية 5 نينــوى: ١) القضايــا السياســية التــي حتــدد العالقــة بــني الفاعلــني الرئيســيني والثانويــني. و ٢) الشــواغل واالحتياجــات اليوميــة للســكان 
علــى نطــاق أوســع 5 احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، فــإن العالقــات املتنازعــة بــني حكومــة اقليــم كوردســتان والبيشــمركة مــن جهــة  مــع احلكومــة احملليــة (mلــس 
احملافظــة واحملافــظ) وحكومــة العــراق واحلشــد الشــعبي مــن اجلهــة الثانيــة هــي حــول قضايــا مثــل الســيطرة علــى اUراضــي والتنقيــب عــن النفــط واســتخراجه والنــزوح 
ــا املواطنــني وشــواغلهم 5 نينــوى نقــص اخلدمــات اUساســية  وا�ســكان ، والبطالــة ، واخلــوف  والتغيــ�ات الدميوغرافيــة 5 املناطــق املتنــازع عليهــا. وتشــمل قضاي

مــن خاليــا النائمــة لداعــش واســر الداعــش.

العالقة 
التنازعية

غالبــw مــا يشــكل هــذا النــوع مــن العالقــات التفاعــالت مــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية مــع اجلهــات 
الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية والثانويــة مــع اجلهــات اخلارجيــة، كمــا هــو موضــح 5 اخلارطــة. علــى ســبيل املثــال ، تتعــارض اUحــزاب السياســية 
العربيــة الســنية 5 نينــوى مــع حكومــة العــراق  وحكومــة اقليــم كوردســتان، حيــث جميعهــم هــم مــن اUطــراف الفاعلــة الرئيســية للنــزاع 5 نينــوى. ويتــم حتديــد العالقــة بــني 
اجلهــات الفاعلــة الثانويــة واجلهــات اخلارجيــة مــن خــالل ارتباطهــم بالعالقــة التنازعيــة التــي تســود بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية. علــى ســبيل املثــال، Uن حكــومة إقليم 
ــران بسبب دعم االخــ�ة لوحدات احلشــد الشــحبي، فإن الســكان الكــورد والســكان العرب السنة 5 نينوى، باعتبارهــم جهــات فاعلــة  كــوردستان 5 عالقــة تنازعيــة مــع اي

ثانوية أيضــا يكونــون 5 عالقــة تنازعيــة مــع إيــران، وذلــك بســبب ارتباطهــم وعالقتهــم مــع حكومــة إقليم كــردستان واUحزاب السياسية السنية تباعــا.

العالقة 
التعاونية 
املشوبة 
باخلالفات

حتــدث العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهتــني فاعلتــني رئيســيتني، علــى ســبيل املثــال، ¤افــظ نينــوى، وهــو ســني ، 5 عالقــة تعاونيــة مشــوبة باخلالفــات مــع 
حكومــة العــراق التــي تقودهــا االحــزاب الشــيعية. يحتــاج هــذان الفاعــالن الرئيســيان إ� التعــاون حــول بعــض القضايــا علــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل عالقــة وغــ� ¤ســومة 
بينهمــا. ومــن اUمثلــة اUخــرى علــى العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات هــو التعــاون  بــني احلكومــة احملليــة وحكومــة العــراق حــول قضايــا حفــظ االمــن و تقليــص النفــوذ 
ــا املتعلقــة بتفويــض الســلطات مصــدر خــالف بــني هذيــن اجلهتــني الفاعلتــني الرئيســيتني. ميكــن للعالقــة  ــه تبقــى القضاي الكــوردي 5 احملافظــة، علــى الرغــم مــن ان
ــال علــى ذلــك  هــي العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بيــم mموعــات  ــة، واملث املشــوبة باخلالفــات ان حتــدث ايضــا بــني جهــة فاعلــة رئيســية و جهــة فاعلــة ثانوي
اUقليــات مــن جهــة مثــل املســيحيني مــع حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان مــن جهــة ثانيــة. وميكــن أن يحــدث هــذا النــوع مــن العالقــة أيًضــا بــني جهــة فاعلــة 

.cرئيســية وجهــة فاعلــة خارجيــة  كمــا هــو احلــال عليــه 5 عالقــة  تركيــا مــع حكومــة إقليــم كردســتان / احلــزب الدميقراطــي الكردســتا

شواغل  
سياسية

شواغل 
حياتية يومية 

العالقة 
التعاونية

حتــدث العالقــة التعاونيــة عندمــا يكــون للجهــات الفاعلــة عالقــة عمــل إيجابيــة وليــس لديهــا أي تضــارب كبــ? فيمــا بينهــا. علــى سبيل المثال ، تعمل وحدات احلشــد الشــعبي 
 V حــزاب السياســية الكرديــة والســكان الكــوردZمن العراقية وال_كمــان والشــبك الشيعة وإيران. وكذلــك ، فــإن اZعالقة تعاونية مع حكومــة العراق وقوات ا V نينــوى V

نينــوى علــى عالقــة تعاونيــة مــع حكومــة إقليــم كردســتان.

عدم الثقة
عــدم الثقــة هــو الســمة اZساســية التــي حتــدد العالقــات بــني املكونــات الطائفيــة والعرقيــة اخملتلفــة V نينــوى. علــى ســبيل املثــال ، اZقليــات خائفــة وال تثــق ببعضهــا 
 V عــدم ثقتــه باملكونــات الســنية والشــيعية والكرديــة الرئيســية. ال يــزال املســيحيون واليزيديــون والشــبك و الكاكائيــون يخشــون علــى مســتقبلهم sالبعــض باالضافــة ا
احملافظــة. كمــا يحكــم عــدم الثقــة ايضــا عالقــة املواطنــني باحلكومــات احملليــة واملركزيــة، V حــني التــزال توقعــات املواطنــني حــول حكــم الرشــيد واخلدمــات والتوظيــف 

والتعليــم والعديــد مــن القضايــا اZخــرى غــ? |ققــة.



 

ملحق: خرائط النزاعات

حكومة العراق

احملافظ السني / 
أحمد اجلبوري (أبو 

مازن) - ائتالف 
قلعة اجلماه@

 منع عودة
النازحني السنة

 اخلوف من ايران ووحدات
احلشد الشعبي

 انسحاب احلشد الشعبي
الشيعي من تكريت

V العرب السنة 
 تكريت وبيجي
وسامراء

V الكورد 
طوزخورماتو

 العشائر واحلشد
السني V تكريت

السعودية واالردن

 ايران- قاسم
السليما^

 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
• tلس rافظة غ@ فعال

• تزوير االنتخابات
• تفويض الصالحيات

• قانون مكافحة االرهاب- املادة 4
• توزيع الxوات

• انعدام االستثمارات
• تخصيص امليزانية العادة االعمار

االحتياجات االساسية وحقوق االنسان
• اقصاء املرأة والشباب

• التعليم
• التوظيف

• حرية rدودة للحركة
• حرية rدودة للتعب@

• هجرة الشباب
• النازحون من صالح الدين V اربيل وبغداد

rافظة صالح الدين
خارطة النزاع

احلزب ا�سالمي 
العراقي (السني) 
وأالحزاب املنشقة 

عنه

V العرب الشيعة 
 بلد  و عزيز بلد و
 دجيل وسامراء.
 ال�كمان الشيعة
V طوز خورماتو

رئيس tلس 
احملافظة أحمد 

الكرّيم / صالح 
الدين هويتنا

 الدعم للحشد
الشعبي الشيعي

وحدات احلشد 
الشعبي الشيعية 

V املناطق 
الشيعية وV بعض 
املناطق السنية

االحزاب السياسية 
السنية االخرى



 

ملحق: خرائط النزاعات
اجلهات 
الفاعلة 
الرئيسية

وتشــمل اجلهــات الفاعلــة الرئيســية J صــالح الديــن: حكومــة العــراق  واحلكومــة احملليــة، وعلــى وجــه التحديــد احملافــظ العربــي الســني ورئيــس +لــس احملافظــة، 
ووحــدات احلشــد الشــعبي الشــيعية واحلشــد الشــعبي الســني وا\حــزاب السياســية الســنية مثــل احلــزب اXســالمي العراقــي (IIP)، مبــا فيــه الشــخصيات  السياســية 
الســنية الرئيســية ، مثــل ســليم اجلبــوري  وعبدالقــادر الســامرائي  وأيــاد الســامرائي ومثنــى عبــد الصمــد، مــع ا\حــزاب الســنية ا\خــرى مثــل املتحــدون واملشــروع العربــي.

اجلهات 
الفاعلة 
الثانوية

 J عــدة +تمعــات عرقيــة وطائفيــة متجانســة ومنفصلــة عــن بعضهــا البعــض: ا\غلبيــة هــم مــن العــرب الســنة، وهنــاك الكــورد J صــالح الديــن J يعيــش املواطنــون
طــوز خورماتــو، وال~كمــان الشــيعة J طــوز خورماتــو  والعــرب الشــيعة  J دجيــل وبلــد وعزيــز بلــد والســامراء.  متــارس هــذه اجملموعــات نفوذهــا مــن خــالل ممثليهــا مــن 
بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية. ومــن بــني الغالبيــة الســنية، تعتــ� العشــائر التــي انضــم بعــض اعضائهــا ا� داعــش، مثــل رجــال مــن عشــ�ة العــزة والُعبيــد ، جهــات فاعلــة 
ثانويــة أيًضــا. هــؤالء العشــائر هــم J عالقــات مشــوبة باخلالفــات بــني بعضهــا البعــض وكل منهــم مرتبــط بأحــد اجلهــات الفاعلــة الرئيســية. يتشــكل النــزاع  بــني اجلهــات 
الفاعلــة الثانويــة بســبب النــزاع  بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية، ولكــن ميكــن أن يختلــف طبيعــة هــذه النزاعــات عــ� مناطــق �تلفــة مــن احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، 
J مدينــة الســامراء يكــون النــزاع بــني العــرب الســنة والعــرب الشــيعة، كالهمــا يعتــ�ان جهــات فاعلــة ثانويــة كمجتمعــات طائفيــة. وJ مناطــق أخــرى مثــل طــوز خورماتــو 
، يقــع النــزاع  بــني ال~كمــان الشــيعة والكــورد. وJ معظــم املناطــق الســنية االخــرى ، يقــع النــزاع بــني بعــض العشــائر الســنية مــع بعــض مــن العشــائر الســنية ا\خــرى التــي 

تعــاون أفرادهــا مــع الداعــش.

اجلهات 
ا5قليمية / 
اخلارجية

ينظــر إ� إيــران علــى أنهــا ذات نفــوذ كبــ� J صــالح الديــن، والعــراق بشــكل أوســع ، مــن خــالل وجــود قائــد احلــرس الثــوري الســابق ، قاســم الســليما�. دعمــت إيــران وحــدات 
 J احلشــد الشــعبي وحكومــة العــراق خــالل احلــرب ضــد داعــش، وال يــزال لهــا تأثــ� قــوي علــى هــؤالء الالعبــني. ويعتقــد أن إيــران تتعــارض مــع وضــد احلكومــة احملليــة
ــة الســعودية وا\ردن  ــة ، J حــني أن اململكــة العربي ــن.  وبطريقــة ممثال ــ� لهــا J  J صــالح الدي ــرا� أو اي تاث احملافظــة وأن الســكان الســنة ال يدعمــون التدخــل اXي
يخشــون النفــوذ اXيــرا� وتاث�هــا علــى احلشــد الشــعبي وحكومــة العــراق ، فإنهــم ينظــر إليهــم علــى أنهــم داعمــني ومتعاونــني مــع ا\حــزاب السياســية الســنية مثــل احلــزب 
االســالمي العراقــي واملتحــدون واملشــروع العربــي. ردا علــى ذلــك ، فــإن الســكان الشــيعة J احملافظــة هــم J نــزاع مــع اململكــة العربيــة الســعودية وا\ردن وتاث�هما.

القضايا 
الرئيسية

هنــاك نوعــان مــن القضايــا الرئيســية J صــالح الديــن: ١) القضايــا السياســية التــي حتــدد العالقــة بــني الفاعلــني الرئيســيني والثانويــني. و ٢) الشــواغل واالحتياجــات 
اليوميــة للســكان علــى نطــاق أوســع J احملافظــة. علــى ســبيل املثــال ، فــإن العالقــات املتنازعــة بــني القــادة السياســيني الســّنة املؤثريــن مــع حكومــة العــراق ومــع 
وحــدات احلشــد الشــعبي الشــيعية هــي حــول الســيطرة ا\منيــة علــى ا\راضــي  وعــودة النازحــني الســنة إ� أماكنهــم ا\صليــة وتفويــض الســلطات  والفســاد والتغيــ�ات 
الدميغرافيــة وقانــون مكافحــة اXرهــاب/ املــادة  ٤. وتشــمل قضايــا املواطنــني وشــواغلهم احلياتيــة J صــالح الديــن  نقــص اخلدمــات ا\ساســية  واXســكان ، والبطالــة ، 

واخلــوف مــن خاليــا النائمــة لداعــش واســر الداعــش.

العالقة 
التنازعية

 غالبــ¡ مــا يشــكل هــذا النــوع مــن العالقــات التفاعــالت مــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية مــع اجلهــات 
الفاعلــة الثانويــة ومــا بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية والثانويــة مــع اجلهــات اخلارجيــة، كمــا هــو موضــح J اخلارطــة. علــى ســبيل املثــال ، تتعــارض ا\حــزاب السياســية 
الســنية واملواطنــني الســنة مــع حكومــة العــراق ووحــدات احلشــد الشــعبي الشــيعي كجهــة فاعلــة رئيســية، وكذلــك ومــع ســكان الشــيعة J احملافظــة كجهــة فاعلــة 

ثانويــة ومــع إيــران كجهــة فاعلــة خارجيــة.

العالقة 
التعاونية 
املشوبة 
باخلالفات

حتــدث العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهتــني فاعلتــني رئيســيتني، علــى ســبيل املثــال العالقــة بــني احلكومــة احملليــة مــع حكومــة العــراق، حيــث يحتــاج 
هــذان الفاعــالن الرئيســيان إ� التعــاون حــول بعــض القضايــا علــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل عالقــة وغــ� ¦ســومة بينهمــا.  وJ حالــة العالقــة بــني احلكومــة احملليــة 
وحكومــة العــراق ، يتعــني علــى هذيــن اجلهتــني الفاعلتــني الرئيســيتني التعــاون J +ــال ا\مــن وإعــادة اXعمــار J احملافظــة ، J حــني تبقــى مســألة تفويــض 
ــا خالفيــة بينهمــا. هــذه العالقــة ميكــن أن حتــدث أيضــا بــني جهــات فاعلــة رئيســية مــع جهــات فاعلــة ثانويــة. علــى ســبيل املثــال ،  ــزال قضاي الســلطات والفســاد ال ت
عالقــة العشــائر الســنية واحلشــد الســني مــع االحــزاب الســنية، مثــل احلــزب االســالمي العراقــي هــي مــن نــوع العالقــة التعاونيــة املشــوبة باخلالفــات بــني جهــات فاعلــة 

ثانويــة وجهــات فاعلــة رئيســية. 

شواغل  
سياسية

شواغل 
حياتية يومية 

العالقة 
التعاونية

حتــدث العالقــة التعاونيــة عندمــا يكــون للجهــات الفاعلــة عالقــة عمــل إيجابيــة وليــس لديهــا أي تضــارب كبــ@ فيمــا بينهــا. علــى ســبيل املثــال، تعمل وحدات احلشــد الشــعبي 
Y صــالح الديــن Y عالقة تعاونية مع حكومــة العراق وقوات ا`من العراقية. هنــاك بعــض املكونــات كجهــات فاعلــة ثانويــة، مثــل الZكمــان الشــيعة Y طوزخورماتــو 

والشــعية Y دجيــل وســامراء وبلــد Y عالقــة تعاونيــة مــع احلشــد الشــعبي كجهــة فاعلــة رئيســية.

عدم الثقة
عــدم الثقــة هــو الســمة ا`ساســية التــي حتــدد العالقــات بــني املكونــات اخملتلفــة Y صــالح الديــن. علــى ســبيل املثــال ، تخــاف املكونــات االساســية مــن الســنة والشــيعة 
والكــورد والتثــق ببعضهــا البعــض.  ومــن بــني الغالبيــة الســنية فــإن عــدم الثقــة والتخــوف حتكــم العالقــات بــني العشــائر ، مبــا Y ذلــك بعــض العشــائر التــي تعــاون رجالهــا 
مــع داعــش. كمــا يحكــم عــدم الثقــة ايضــا عالقــة املواطنــني باحلكومــات احملليــة واملركزيــة، Y حــني التــزال توقعــات املواطنــني حــول حكــم الرشــيد واخلدمــات والتوظيــف 

والتعليــم والعديــد مــن القضايــا ا`خــرى غــ@ �ققــة.
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