
ات الَعودة السلسلة املَواضيعية ملؤشِّ

املوَجز الثاين

الَدور املُتنامي لقضيّة املُصالحة 
يف تحّركات الَعودة:

ملحات من مؤّش الَعودة
ترشين الثاين 2019

توفّر السلسلة املواضيعية ملؤّش الَعودة تحليالً منفرداً ورؤى حول معايريٍ محددة، وتوزيع 
تلك املعايري عرب املناطق املتأثرة بالنزاع يف العراق، وكيفية توافقها ضمن السياق الذي 

ُجِمَعت فيه.
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نُبذة عن السلسلة املواضيعية

منذ تاريخ 8/30/ 2019 أي بعد مرور سنة ونصف السنة تقريباً عىل انتهاء 
النزاع مع داعش، عاد حوايل 4.3 مليون نازح إىل مناطقهم األصلية عرب 
مثاِن محافظات يف العراق. ويوفر مؤّش العودة الذي ابتكرته مصفوفة 
تتبع النزوح DTM التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة العمل من 
أجل العودة، والتقّص االجتامعي، وسيلة لقياس شّدة الظروف املعيشية 
للرشكاء  سيسمح  الذي  األمر  النازحون.  إليها  يعود  التي  املواقع  يف 
العاملني يف العراق بوضع اسرتاتيجية أفضل للتدخالت وتخصيص املوارد 
يف املناطق املعّرضة للخطر. وكان املوجز املواضيعي األول الذي نرُِشَ 
يف كانون الثاين 2019 تحت عنوان » األبعاد املادية واالجتامعية للَسَكن 

يف املناطق املتاثّرة بالنزاع« قد استخدم بيانات مؤش العودة. أما هذا 
املوجز فريكز عىل دور املصالحة يف تحركات العودة، مستنداً إىل بيانات 
الجولة الرابعة من مؤش العودة التي تم جمعها يف خالل شهري آذار 

ونيسان 2019. ويعرض هذا التقرير عىل وجه التحديد:

عىل 	  األهايل  عنها  أفاد  كام  املصالحة،  احتياجات  عىل  عامة  نظرة 
مستوى النواحي؛

الروابط بني املصالحة وبني مؤشات مؤش العودة األخرى وعوامل 	 
إضافية؛

 الخطوط العريضة ملبادرات بناء السالم واملصالحة يف العراق	 

النتائج الرئيسيّة
املؤش 	  هي  املصالحة  أن  العودة  ملؤش  األخرية  اإلعادة  أظهرت 

األكرث تأثرياً اآلن عىل مقياس التامسك االجتامعي وتصورات السالمة 
)املقياس 2( األمر الذي يعني أنه املؤش األكرث ارتباطاً بنقص العودة 

بالنسبة لهذا البعد. 

يعيش 608.688 عائداً، أي ما يعادل 15٪ من إجاميل عدد العائدين يف 	 
279 موقعاً أشاروا فيها إىل الحاجة إىل املصالحة. ويعيش 241,914 
أية  فيها  تجِر  مل  مواقع  يف  العدد(  إجاميل  من   ٪6( منهم  عائداً 

مصالحة، حسب ما أفاد مزّودو املعلومات الرئيسيون.

غالبية املواقع التي بحاجة إىل املصالحة، تقع يف نينوى ودياىل 	 
وبغداد وصالح الدين.

 حيث أن املصالحة قضية محلية بشكل خاص، فإن بعض املؤشات يف 	 
الصلة بها، مبا يف ذلك: دمار املساكن  تبدو وثيقة  العودة  مواقع 
واإلشغال غري املرشوع للمساكن الخاصة، واملخاوف من الثأر واالنتقام، 
وتعدد الجهات األمنية، وإعادة إدماج موظفي الحكومة. فضالً عن ذلك، 
تقع بعض املواقع التي أثريت فيها الحاجة إىل املصالحة، والتي فيها 
جهود مصالحة، واملواقع التي مل تُذكَر فيها الحاجة إىل املصالحة لكن 
الجهود جارية من أجل ذلك، ضمن املناطق املتنازع عليها يف العراق.

يرُبز التقرير أن املصالحة قضية معقدة، وغالباً ما تكون عملية خاصة 	 
بسياقها ويجب أن تتناول عدداً من القضايا األساسية. وتعترب العودة 
الوحيدة  املسألة  ليست  لكنها  مهمة،  محتملة  نتيجة  املستدامة 

الالزمة لضامن السالم الدائم والتسامح والتعايش.

الخريطة 1. املواقع التي تم اإلبالغ عن حاجتها للمصالحة
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املنهجيّة

/http://iraqdtm.iom.int   :متوفر عىل املوقع االلكرتوين  1

مواقع  يف  الظروف  ّشدة  مدى  لقياس  مصّممة  أداة  العودة،  مؤّش 
, تّم تصميمها من  النزوح يف العراق  الّعودة وإعطاء فكرة عن سياق 
وأصحاب  الرشكاء  من  الصلة  ذات  الجهات  مع  بالتشاور  املعايري  قامئة 
املصلحة لبَيان سياق النزوح يف العراق. ويستند مؤش العودة عىل 16 
معيار ُمّوزع عىل مقياسني، هام: )1( سبل العيش والخدمات األساسية، 
الصفر  من  املؤّش  ويبدأ  والسالمة.  االجتامعي  التامسك  تصّورات  و)2( 
)استيفاء كافة الظروف األساسية للعودة( وينتهي بـ 100 )عدم استيفاء 
الظروف األساسية للعودة(. وتشري الدرجات األعىل إىل ظروف معيشية 
أكرث قسوة للعائدين. يرجى االطالع عىل تقارير الجولتني األوىل والثالثة 

من مؤش العودة ملزيد من التفاصيل حول املنهجيّة1. 

شهري  خالل  الّعودة  ملؤّش  الرابعة  بالجولة  الخاصة  البيانات  جمع  تّم 
آذار ونيسان من عام 2019 عرب 8 محافظات و38 قضاءاً و1.564 موقعاً يف 
العراق. واملواقع التي جرى تقييمها هي التي شهدت عودة سكانها 
إليها بعد نزوحهم منها بسبب النزاع مع داعش خالل الفرتة 2014 – 2017. 
ويتعلق التحليل الوارد يف هذا التقرير بالحاجة إىل املصالحة والجهود 

املبذولة من أجلها، يف هذه املواقع بالذات.

استُكِملَت هذه البيانات باملقابالت مع مزّودي املعلومات الرئيسيني يف 
مواقع مختارة للحصول عىل رؤية أوضح عن وضع املصالحة. وجرت تلك 
املقابالت خالل شهري أيار وحزيران 2019. وقد تم التطرق يف هذا التقرير 
إىل أدبيات املصالحة أيضاً، بغية وضع التحليل ضمن السياق املنشود بشكل 

أفضل.

الجدول 1. قامئة مؤّشات العودة

املقياس 2: السالمة والتامسك االجتامعياملقياس 2: السالمة والتامسك االجتامعي

املصالحة املجتمعيةَدمار املساكن

وجود جهات أمنية متعددةتوفّر فرص العمل

العودة املحظورةكفاية املياه

سيطرة جهات أمنيّة غري حكومية عىل نقاط التفتيشتعايف وانتعاش الزراعة

الحياة اليومية العامةكفاية الكهرباء

اإلشغال غري املرشوع للمساكن الخاصةتعايف األعامل التجاّرية واالقتصادية

وجود األلغامالوصول إىل الخدمات العامة

مصادر العنفإعادة تعيني موظفي الحكومة

نقاط املقياس 2 = 100نقاط املقياس 1 = 100

إجاميل مؤّش العودة = متوسط املقياسني 1 و 2
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ُمقّدمة

مؤّش العودة، أداة مصّممة لقياس مدى ّشدة الظروف يف مواقع 
الّعودة، وليك تعكس سياق النزوح يف العراق. ويستند مؤش العودة 
العيش والخدمات  )1( سبل  ُمّوزع عىل مقياسني، هام:  16 معيار  عىل 
ويتضمن  والسالمة.  االجتامعي  التامسك  تصّورات  و)2(  األساسية، 
املقياس الثاين قضية املصالحة كمؤش من أجل تقييم تأثريها عىل 
تيسري العودة أو منعها. وأظهرت اإلعادة األخرية ملؤّش العودة لعام 
2019 أّن املصالحة هي املؤش األكرث تأثرياً اآلن عىل مقياس التامسك 
االجتامعي وتصورات السالمة. ويختلف التأثري عىل العودة  حسب اإلبالغ 
فعالً:  جارية  مصالحة  هناك  كانت  إذا  وعاّم  املصالحة،  إىل  الحاجة  عن 
فاملواقع التي تحتاج إىل املصالحة، ولكن ليست فيها جهود للمصالحة 
أقل احتامالً بثالث درجات ألن تحظى بعودة كاملة إىل ما كانت عليه قبل 
تعايف  تسهيل  عىل  لقدرتها  نظراً  مهمة،  املصالحة  فإن  لذا  النزاع. 

وانتعاش املجتمع وتيسري عودة السكان الذين نزحوا نتيجة للنزاع.

املواقع التي تحتاج إىل املصالحة، ولكن ليست 
درجات  بثالث  احتامالً  أقل  للمصالحة  جهود  فيها 
ألن تحظى بعودة كاملة إىل ما كانت عليه قبل 

النزاع.

بيانات مؤش املصالحة من خالل لقاءات  يف مؤش العودة، تم جمع 
موقع  كل  يف  العائدين  األهايل  مع  الرئيسيني  املعلومات  مزودي 

عودة. ويتألف هذا املؤش من سؤالني مرتابطني، هام:

هل يحتاج هذا املجتمع إىل التصالح مع الجامعات األخرى املختلفة 	 
دينياً وِعرقياً، داخل الناحية ذاتها من أجل تحقيق التعايش السلمي 

ومنع املزيد من العنف؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هذه املصالحة جارية حالياً؟	 

يتميز هذا النهج بقدرته عىل تغطية عدد كبري من املواقع يف فرتة 
الزمن. لكنه  التي تحدث فيها مبرور  التغريات  زمنية قصرية، ومراقبة 
مقيّد أيضاً باعتامده عىل ممثل واحد عن كل موقع؛ عادة ما يكون املختار 
واألهايل أو ممثلو املجلس املحيل، الذين يقدمون تقارير عن وجهات 
تكون  أن  معلوماتهم  شأن  ومن  األهايل.  من  ومتنوع  كبري  عدد  نظر 

انعكاساً عن رؤيتهم الخاصة، وعدم معالجتها جميع املفاهيم الخاصة 
باملصالحة. فضالً عن ذلك، يف بعض الحاالت يؤدي االختالف يف درجة 
ارتياح مزود املعلومات الرئييس يف اإلجابة عىل هاذين السؤالني، إىل 

قلّة اإلبالغ عن هذه القضية.

وعليه، فإن الهدف من هذا التقرير املواضيعي هو استكشاف مؤش 
املصالحة عىل أساس نتائج املقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني 
وآرائهم. وبأخذ تلك القيود يف االعتبار، يوفر هذا التقرير فرصة لتسليط 
الضوء عىل السياق والعوامل املرتابطة التي من شأنها أن  تؤثر عىل 
عملية املصالحة أو أن تشكلّها. كام أنه دعوة إلجراء املزيد من تحليل 
تدخل، مع  بأي  القيام  للديناميكيات املوجودة داخل املجتمعات قبل 
بل  الفوري،  العمل  يعني  ال  التحليل  ذلك  مثل  أن  االعتبار  بنظر  األخذ 
نظرة حذرة ومنهجاً يأخذ بنظر االعتبار احتياجات وآراء جميع املجتمعات 
املتأثرة بالنزاع. وينطوي ذلك عىل عدم االكتفاء باملعلومات املستقاة 
من قادة املجتمع ومزودي املعلومات الرئيسيني، بل الذهاب أبعد من 
ذلك إىل املواطنني العاديني ملعرفة آرائهم وأفكارهم تجاه إعادة بناء 
حياتهم وإصالح النسيج االجتامعي الذي هم جزء منه، بطريقة أو بأخرى.

عىل  الضوء  لتسليط  فرصة  التقرير  هذا  يوفر 
السياق والعوامل املرتابطة التي من شأنها أن  
تؤثر عىل عملية املصالحة. كام أنه دعوة إلجراء 
داخل  املوجودة  للديناميكيات  تحليل  من  املزيد 

املجتمعات قبل القيام بأي تدخل.

باستخدام بيانات الجولة الرابعة ملؤش العودة التي تم جمعها يف آذار 
- نيسان 2019، يركز هذا التقرير عىل َدور املصالحة يف تحركات العودة. 

ويعرض هذا التقرير بشكل خاص، ما يأيت:

نظرة عامة عىل احتياجات املصالحة، كام أفاد عنها األهايل عىل 	 
مستوى النواحي؛

الروابط بني املصالحة وبني مؤشات مؤش العودة األخرى وعوامل 	 
إضافية؛

الخطوط العريضة ملبادرات بناء السالم واملصالحة يف العراق.	 
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املصالحة كمصطلح تقّني ومفهومها يف السياق 
العراقي

ديفيد بلومفيلد، ترييزا بارنز، ولوك هويس؛ املصالحة بعد الرصاع العنيف: دليل )ستوكهومل: املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، 2003(.  2

بول سيلس، »محّل املصالحة يف العدالة االنتقالية: املفاهيم والتصورات الخاطئة«، موجز من املركز الدويل للعدالة االنتقالية ICTJ)نيويورك: املركز الدويل   3
للعدالة االنتقالية، 2017(.

املرجع السابق.  4

.)2019 GIZ :تقرير مخطط أصحاب املصلحة« )أربيل« ، PRWG  5

نادية صديقي، روجر جويو وآسو أمني شوان، »بني اإلخوة والغرباء: الهويّات يف النزوح يف العراق«، الهجرة الدولية 57 العدد 2، 2019: 95-80  6

من الصعب عادة، فهم وتعريف املصالحة ألنها تشري من حيث 
النزاع  أعقاب  يف  للمجتمعات  النهايئ  الهدف  إىل  املفهوم 
املصالحة.  تحقيق  سبيل  يف  اتبعوها  التي  العملية  وإىل 
فاملصالحة كعملية، ميكن أن تُفَهم عىل أنها وسيلة يتحرك من 
م إىل مستقبل مشرتك2. وتحدث  خاللها املجتمع من ماٍض مقسَّ
املصالحة عندما تسعى الجهات الفاعلة املشاركة أو املترضرة 
من النزاع إىل حل النزاعات ومعالجة املظامل وإعادة بناء الثقة 
يف املجتمع، للعيش معاً بسالم بطريقة مفيدة. وغالباً ما يكون 
هذا املسعى طويل األمد وميكن أن يحدث عىل جميع مستويات 
املجتمع، ضمن الجهات السياسية واألمنية وفيام بينها؛ وضمن 
وبني  بينهم؛  وفيام  األفراد  وضمن  بينها؛  وفيام  املجتمعات 

األفراد أو املجتمعات وبني الدولة.

يُساء  ما  غالباً  املساءلة،  أو  العدالة  وأمناط  املصالحة  أّن  حيث 
فهمها عىل أنها حرصيّة متبادلة، إالّ أنها ميكنها أن تتفاعل مع 
بعضها البعض عىل مختلف األصعدة، مبا يف ذلك الحوار والشفاء 
والتعايف من الصدمة، والبحث عن الحقيقة، ومشاركة القصص، 
واملساءلة  الطرق،  من  ذلك  بغري  أو  قضائياً  بالذنب،  واالعرتاف 
والغفران3. فاملصالحة يف جوهرها، ليست فقط لتعزيز التعايش 
السلمي أو التسامح مع اآلخرين، بل السعي أيضاً السرتداد الكرامة 
الضحايا  وإعطاء  والتمييز  للتهميش  الهيكلية  األسباب  وَعكس 

حقوقهم يف مجتمعاتهم4.

يف سياق العراق، غالباً ما تكون املصالحة مرادفاً للغفران. وعىل 
هذا النحو، تسلّط العديد من الجهات املحلية الفاعلة يف املجتمع 
العدالة وتعويض ضحايا  إدراج  الحاجة إىل  الضوء عىل  املدين 
النزاع كجزء ال يتجزأ من املصالحة5. لكن هذا املفهوم يخالف ما 
هو متعارف عليه بني املجتمعات يف العراق. وهذا االختالف يف 
اللغة، ال يعكس مامرسات املجتمع فقط، بل مستويات مختلفة 
املدخل  للبعض،  فبالنسبة  كذلك.  الدويل  املجتمع  اهتامم  من 
الرسمية،  االنتقالية  العدالة  آليات  عىل  ينطوي  املصالحة  إىل 
مبا يف ذلك إجراءات العدالة الجنائية، والتعويضات والبحث عن 
الحقيقة، وغري ذلك. وبالنسبة للبعض اآلخر، تبدو األساليب القبليّة 
والعشائرية القامئة والتي غالباً ما تشمل التعويض، هي املفضلّة. 
وبالنسبة لآلخرين، وبسبب تعقيدات النزاع، مبا يف ذلك معرفة من 
دمج  يبدو  بينهام،  الفاصل  الضبايب  والخط  والجناة  الضحايا  هم 
اآلليتني القبليّة والرسميّة معاً من أجل املساءلة والتعويض أمراً 
رضورياً. واملسألة الواضحة عرب املجتمعات املترضرة من النزاع، 
هي الحاجة إلقرار الدولة واملجتمع مبا حدث لهم6. وعىل هذا 
النحو، تختلف املصالحة يف العراق من تصورها كعملية تجري 
بني العشائر وبني الجامعات العرقية والدينية، وكعملية تشمل 
الوفاء بحقوق معينة وبالسالمة من خالل مجموعة من الجهات 
وقادة  الحكومية  السلطات  ذلك  يف  مبا  بالتحديد،  املحلية، 

املجتمع والجهات األمنية الفاعلة، وغريها.
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1. ما املعلومات التي يقّدمها مزّودو املعلومات الرئيسيون عن 
الحاجة إىل املصالحة يف النواحي؟

ألغراض تحليلية، ميكن تصنيف جميع املواقع املُقيّمة البالغ عددها 1.564 إىل ثالثة أنواع:

‘مواقع بحاجة إىل املصالحة، واملصالحة جارية فيها” )120 موقعاً(؛	 

‘مواقع بحاجة إىل املصالحة، لكن املصالحة ليست جارية فيها” )159 موقعاً(؛  	 

‘مواقع ليست بحاجة إىل املصالحة” )1.285 موقعاً(.	 

الشكل)1(: توزيع العائدين حسب الحاجة إىل املصالحة

ليست بحاجة إىل املصالحة

بحاجة إىل املصالحة، واملصالحة جارية فيها

مواقع بحاجة إىل املصالحة، لكن املصالحة ليست 
H%85+9+6+85جارية فيها

٪9
%6

تّضم محافظة نينوى غالبية املواقع التي تم اإلبالغ عن الحاجة للمصالحة فيها. وتشتمل هذه املناطق عىل 158 موقعاً يستضيف 327.066 عائداً، منها 41 
موقعأً بحاجة إىل املصالحة، واملصالحة جارية فيها؛  و117 موقعاً بحاجة إىل املصالحة، لكن املصالحة ليست جارية فيها. وتأيت محافظة دياىل بعد نينوى 
)45 موقعاً يستضيفون 51.582 عائداً( ثم بغداد )33 موقعاً يستضيفون 25.008 عائداً( وصالح الدين )25 موقعاً يستضيفون 87.936 عائداً(. أما محافظتا أربيل 
وكركوك فليس فيهام أي موقع بحاجة إىل املصالحة حسب تقارير مزودي املعلومات. وسوف نستعرض يف األقسام الالحقة من هذا التقرير املزيد من 
املعلومات عن املواقع مبا يف ذلك كركوك، التي ليست بحاجة إىل املصالحة حسب التقارير، لكن العوامل والتدخالت السياقية تكشف سيناريوهات مختلفة.

الجدول 2. عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب فئة املصالحة

املصالحة مطلوبة وجارية
املصالحة مطلوبة ولكن غري 

جارية
املجموعاملصالحة غري مطلوبة

عدد العائدينعدد املواقععدد العائدينعدد املواقععدد العائدينعدد املواقععدد العائدينعدد املواقعاملحافظة

18117.096002191.181.0402371.298.136األنبار

2419.04495.9647561.93810886.946بغداد

3438.5261113.056166172.050211223.632دياىل

00002041.0702041.070أربيل

0000184321.858184321.858كركوك

41158.208117168.8584561.296.0186141.623.084نينوى

333.9002254.036164527.292189615.228صالح الدين

120366.774159241.9141.2853.602.0461.5644.210.734املجموع

حالياً، يعيش 608.688 عائداً، أو حوايل 15٪ من إجاميل 
عدد العائدين يف العراق، يف 279 موقعاً أشاروا فيها 
إىل الحاجة إىل املصالحة. ويعيش 241,914 عائداً منهم 
أية  فيها  تجِر  مل  مواقع  يف  العدد(  إجاميل  من   ٪6(

مصالحة، حسب ما أفاد مزّودو املعلومات الرئيسيون.
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احتياجات  تصنيف  وتم  النواحي،  مستوى  عىل  التحليل  من  مزيد  أجري 
وشوط املصالحة املختلفة إىل ثالث فئات: )1( هناك حاجة إىل املصالحة، 
وهي جارية يف معظم املواقع التابعة للناحية  )2( املصالحة مطلوبة 
بوجود  تتّسم  تركيبة   )3( الناحية  مواقع  معظم  يف  جارية  غري  ولكنها 
الحاجة إىل املصالحة وهي جارية، والحاجة إىل املصالحة لكنها غري جارية، 

وعدم الحاجة إىل املصالحة7. 

يسلط القسم التايل الضوء عىل طبيعة السياق الخاصة بالديناميكيات عرب 
هذه الفئات الثالث من املواقع. 

7 ملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل امللحق 1: »النواحي حسب الحاجة إىل املصالحة«. 

جورج باكر، »دروس مستقاة من تلعفر«، نيويوركر، 3 /2006/4.  8

املنظمة الدولية للهجرة، مركز قضاء تلعفر: تقييم النزاع الرسيع )أربيل: املنظمة الدولية للهجرة، 2018(.  9

لغاية آب  2019، أفادت وزارة النقل أنها أعادت بواسطة حافالتها 1.136 عراقياً من األرايض الرتكية إىل مناطقهم األصلية يف جميع أنحاء العراق، مبوجب برنامج الحكومة للعودة   10
 .7618=http://www.motrans.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid  :الطوعية. انظر

ويجد يف جميع النواحي التابعة  ملحافظة نينوى، ما عدا مركز تلعفر، 
وكذلك  جارية.  ليست  املصالحة  بأن  أفادوا  رئيسيون  معلومات  مزّودو 
الحال يف جميع نواحي محافظة صالح الدين ما عدا ناحية يرثب، كام أفاد 
مزّودو املعلومات الرئيسيني. أما يف محافظات دياىل واألنبار وبغداد،  
فاملصالحة جارية يف النواحي التي هي بحاجة إليها. ورغم أن النواحي 
املعروضة يف الجداول أدناه، أشارت إىل االنقسامات العرقية - الدينية 

كأساس للمصالحة، إالّ أنها تعاين أيضاً من انقسامات قبلية وعشائرية.

النواحي حسب الفئة 1: هناك حاجة إىل املصالحة، وهي جارية 
يف معظم املواقع التابعة للناحية 

املحافظةالقضاءالناحية

 األنبارالفلوجةالكرمة

117.504 عائداً

وهي  الفلوجة،  منطقة  من  الشاميل  الجانب  عىل  الناحية  هذه  تقع 
معروفة تاريخياً بهشاشتها، وكانت من أكرث مناطق العراق عنفاً بني 2005 
و2008. وبسبب النزاع األخري مع داعش، نزح معظم سكانها األصليني إىل 
منطقة  من  وقريباً  بغداد   – األنبار  حدود  عىل  املجاور  العامرية  مخيم 
أبو غريب يف بغداد. ورغم أن معظم سكان ناحية الكرمة يف مرحلة ما 
قبل النزاع كانوا قد عادوا إليها حسب التقارير، إالّ أن مزودي املعلومات 
الرئيسيني أفادوا بأن عملية املصالحة مل تجِر إالّ حديثاً، وتركز بشكل رئييس 
داعش.  إىل  األرس  بعض  بانتامء  املتعلقة  العشائرية  النزاعات  حل  عىل 
ويذكر أن جهود املصالحة تقودها الجهات الفاعلة املحلية، وبالذات شيوخ 
العشائر، مبشاركة قوات األمن والسلطات املحلية. ومن املرجح أن متيض 
األمنية  لألنظمة  باالنصياع  تعهدات  عىل  باملصالحة  املستهدفة  األرس 

ولحكم القانون.

املحافظةالقضاءالناحية

 بغدادالكاظميةسبع البور

7.764 عائداً

بلدة واحدة تحتوي  تتكون بشكل أسايس من  ناحية صغرية  البور،  سبع 
العرب  من  هم  الناحية  هذه  سكان  أن  وحيث  عائد.  شخص   1.200 عىل 
السنة والشيعة، يفضل سكانها العيش ضمن تكتالت دينية، فأحياء البلدة 
ليست مختلطة. واملصالحة رضورية يف هذه الناحية ملعالجة النزاعات 
العشائرية املستمرة والقامئة يف املجتمع من قبل داعش. والجهود 
جارية من أجل ذلك يف الوقت الحارض، ويف الواقع كانت كذلك قبل عام 
2014.والجهات املشاركة يف جهود املصالحة هي قوات األمن الوطنية 

واملحلية ومجلس الناحية واملخاتري وشيوخ العشائر.

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىتلعفرمركز تلعفر

157.548 عائداً

مركز قضاء تلعفر هو الناحية الوحيدة يف هذا القضاء، حيث هناك عملية 
مصالحة جارية، كام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون. ويّعد مركز تلعفر 
أكرب منطقة تركامنية يف محافظة نينوى، وهي موطن لكل من الطائفتني 
الناحية  اندلع يف هذه  الّسنية والشيعية. وكان االنقسام الطائفي قد 
بعد عام 2003، ونجم عنه ظهور تكتالت ّسنية وشيعية يف هذه الناحية 
التي كانت مختلطة قبل ذلك. كام كانت هذه املنطقة أيضاً ساحة الشتباكات 
كبرية آنذاك، فضالً عن محاوالت فاشلة للمصالحة قبل 8.2014 وخالل األزمة 
تنظيم  عليها  سيطر  التي  املناطق  أوىل  إحدى  الناحية  كانت  األخرية، 
داعش، وواحدة من آخر املناطق التي استعادتها قوات األمن العراقية. 
الشيعة بشدة، وتم  الرتكامن  السكان  تنظيم داعش قد استهدف  وكان 
يف إثر ذلك نزح جميع السكان من املذهبني تقريباً، رغم اختالف الفرتات 
التي نزحوا فيها. وأثرت ديناميكات العودة عىل الرتكيبة السكانية9: بالنظر 
إىل ترتيبات األمن الحالية يف الناحية، متكن الرتكامن الشيعة من العودة 
بنسبة أعىل من الرتكامن الّسنة الذين ال زالوا نازحني ضمن قضاء تلعفر، 
وكذلك يف سوريا وتركيا10. إذ تخضع عودة الرتكامن السّنة لقيود بسبب 
التوترات املجتمعية املزعومة حول مشاركة بعض العشائر الّسنية يف 
العنف واالنتهاكات ضد الرتكامن الشيعة وااليزديني الذين يسكنون مناطق 
ونواحي مجاورة لتلعفر. ويشري مزودي املعلومات الرئيسيني إىل أن 
املصالحة مطلوبة بني الرتكامن الشيعة والّسنة، من أجل إعادة بناء الثقة، 
وأنهم يرون ذلك رضورياً لتشجيع النازحني للعودة. ويشارك املسؤولون 
الحكوميون وقادة املجتمع وشيوخ العشائر يف مثل هذه العمليات. كام 
تشارك إضافة إىل ذلك، الجهات الفاعلة الدولية، مبا فيها برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ واملنظمة الدولية للهجرة واملنظامت غري الحكومية، 

عرب برامج مّعدة خصيصاً لهذا الغرض.
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املحافظةالقضاءالناحية

صالح الدينبلديرثب

29.304 عائداً

رغم أن ناحية يرثب تأثرت أقل من غريها من وجود داعش، ومن العمليات 
العسكرية الستعادة املناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، إالّ أن األزمة 
زادت من االنقسامات التاريخية بني العشائر الشيعية والّسنية العربية يف 

َسنَد لبناء السالم، »إعالن اتفاق التعايش السلمي وتحقيق االستقرار يف يرثب«، بيان صحفي، 2018/3/4. تم تأكيد هذه املعلومات يف املناقشة مع فريق َسَند املشارك يف   11
تسهيل الحوارات ذات الصلة باالتفاق.

أنظر التقيص االجتامعي، »سيناريوهات الهشاشة يف شامل نينوى« )اربيل: التقيص االجتامعي، 2017( وعزام أحمد »الغدر باإليزيديني يثري مخاوف العراقيني من العودة إىل    12
االقتتال الطائفي عام 2006، »نيويورك تاميز، 2014/8/26

هيومن رايتس ووتش، »ادعاءات ضد املقاتلني االيزديني باعدامهم مدنيني«، هيومن رايتس ووتش ، 2017/12/27  13

الناحية، ما أدى بالتايل إىل نزوح كلتا الطائفتني. وكانت العودة إىل يرثب 
محظورة ألكرث من أربع سنوات بالنظر إىل املنازعات بني العشائر الشيعية 
والّسنية، واالتهامات املوجهة إىل بعض العشائر الّسنية باالنتامء إىل  
داعش. وذكرت مصادر املعلومات الرئيسية أن العشائر الشيعية والّسنية 
وصلت إىل اتفاق يف شهر آذار 2019 يسمح بعودة 2.000 أرسة نازحة حالياً 
إىل الناحية. وترعى هذه املصالحة، الحكومة االتحادية والوقف السني 

الذي يقوم بدفع تعويضات ماليًة إىل العشائر املترضرة11.

النواحي حسب الفئة 2: املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىالبعاجالقحطانية

864 عائداً

مل تبدأ العودة إىل منطقة القحطانية حتى النصف الثاين من عام 2018، إذا 
أنها إحدى آخر املناطق التي متت استعادتها من داعش. وال تزال معظم 
الناحية غري مأهولة، إذ ال يزال غالبية السكان نازحني. وتشري التقديرات إىل 
أن حوايل 18.000 أرسة من سكان منطقة البعاج األصليني، نازحون داخل 
املخيامت يف محافظتي نينوى ودهوك. وكان يسكن يف الناحية قبل 
النزاع، العرب الّسنة وااليزيديون. ومن املواقع التي تم تقييمها يف هذا 
التقرير، موقع واحد يسكنه االيزيديون، واملواقع األخرى يسكنها العرب 
الّسنة. وقد أشري إىل حاجة جميع املواقع إىل املصالحة، لكنها غري جارية 

فيها. وعىل وجه التحديد، أفاد

مزودو املعلومات الرئيسيون بأن املصالحة رضورية بني السكان العرب 
من  أوسع  )ومناطق  الناحية  يف  يعيشون  الذين  وااليزديني  الّسنة 
املحافظة(. ويُذكَر أن هذا سيساعد يف تحقيق التعايش السلمي ومنع 
أعقاب  يف  حدث  ما  ذلك  يف  مبا  املجموعتني،  بني  العنف  من  املزيد 
داعش، وهو ما أدى إىل منع مزيد من العودة. رغم ذلك، ال توجد مثل 
هذه املبادرات، والسبب، حسب التقارير هو عدم وجود الرغبة يف الحوار 
الذي من شأنه أن يساعد يف إطالق عملية املصالحة. ورمبا يكون السبب 
هو غياب الظروف الرضورية املطلوبة لبدء املصالحة لبعض الجامعات، كام 
أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون يف املناطق املجاورة، مثل سنجار 

)انظر أدناه(.

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىسنجارالشامل )سنوين(

45.288 عائداً

تركيبة  باسم سنوين، هي منطقة ذات  أيضاً  الشامل، املعروفة  ناحية 
هذه  وتعترب  الّسنة.  والعرب  االيزديون  يسكنها  متنوعة  ديني   - عرقي 
الناحية، األكرث كثافة سكانية حتى اآلن يف قضاء سنجار بسبب املعدل 
املرتفع نسبياً لعودة األغلبية االيزيدية وعدد متزايد من العرب الّسنة. 
وتستضيف هذه الناحية أيضاً نسبة كبرية من االيزيديني النازحني من مناطق 
السكان  جميع  نزوح  إىل  أدى  قد  داعش  ظهور  وكان  أمناً.  أقل  أخرى 

االيزيديني تقريباً وبعض العرب الّسنة من الناحية يف ظل انتهاكات جسيمة 
العرب  ونزح  الحاالت12.  من  كثري  يف  جريانهم  اقرتفها  اإلنسان،  لحقوق 
العسكرية الستعادة  العمليات  أيضاً خالل  الناحية  الذين بقوا يف  الّسنة 
الناحية عام 2015، التي نجمت عن عودة االيزيديني إىل الناحية يف ظل 
مشهد معقد من الجهات األمنية. وبني استعادة ناحية الشامل وعودة 
بعض السكان إليها، حدثت أعامل انتقامية ضد العرب الّسنة يف املنطقة13. 
وكان السكان العرب قد عادوا إىل قراهم الواقعة إىل الشامل من هذه 
الناحية يف أواخر 2018 وبداية 2019 بعد التغيري الذي حدث يف الرتتيبات 
املصالحة.  نحو  جهود  دون  ولكن  بالعودة،  لهم  سمحت  التي  األمنية 
أن  الّسنة  والعرب  االيزديني  من  الرئيسيون  املعلومات  مزّودو  ويجمع 
ما  الذين  بني  أو  العائدين  بني  سواء  القوميتني،  بني  مطلوبة  املصالحة 
عن  فضالَ  الثقة،  انعدام  بسبب  رضورية  املصالحة  وتعترب  نازحني.  زالوا 
الرصاع املتزايد بني كلتاهام، بسبب أحداث عام 2014 وما بعدها. ومن شأن 
املصالحة أيضاً أن تساهم يف زيادة العودة وعىل استقرار املنطقة أمنياً. 
ففي الوقت الحارض، ال توجد تجارة بني هاتني املجموعتني، وال ميكنهم 
القيود املفروضة عىل حركة  البعض، خاصة بسبب  زيارة قرى بعضهم 
مزّودو  فيه  يشري  الذي  الوقت  ويف  حديثاً.  عادوا  الذين  الّسنة  العرب 
املعلومات الرئيسيون يف املواقع العربية الّسنية إىل عدم وجود أي 
شكل من املصالحة بني الجامعتني بسبب انعدام الثقة والخالف املستمرة 
بينهام، يذكر مزّودو املعلومات الرئيسيون يف مواقع االيزيديني بتعبري 
أّدق: قبل الرشوع بأية مصالحة، يحتاج املجتمع ملعرفة مكان ما تبقى 
من النساء واألطفال االيزديني املفقودين، وفتح جميع املقابر الجامعية، 

وإجراء تحقيق قضايئ دويل بشأن أحداث عام 2014.

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىسنجارالقريوان

3.822 عائداً

هذه الناحية الصغرية نسبياً يف منطقة سنجار، هي أيضاً مختلطة عرقياً 
ودينياً إىل حد كبري، إذ يسكنها االيزديون والعرب الّسنة. مع ذلك، فالعرب 
جميع  قرابة  يزال  وال  جداً.  جزيئ  وبشكل  فقط،  عادوا  الذين  هم  الّسنة 
لعنف  قراهم  تعّرضت  أن  بعد  نازحني،  االيزيديني  من  يسكنونها  الذين 
وانتهاكات جسيمة من قبل داعش. وذكر مزّودو املعلومات الرئيسيون 
الحاجة إىل املصالحة يف هذه الناحية ملساعدة املزيد من األرس االيزدية 
والعربية السّنية للعودة إىل مناطقهم األصلية، ومن ثّم منع حدوث تغيري 



9

الَدور املُتنامي لقضيّة املُصالحة يف تحّركات الَعودة: ملحات من مؤّش الَعودة

العودة  من  يتبعها  وما  العملية  هذه  مثل  املنطقة.  يف  دميوغرايف 
الحقة محتملة ميكن أن تساعد أيضاً يف عودة االستقرار وتوفري األمن 
والخدمات ملنع النزاعات املستقبلية. ومثلام أشري سابقاً، رمبا يكون السبب 
هو غياب الظروف الرضورية املطلوبة لبدء املصالحة لبعض الجامعات، 

كام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون يف املناطق املجاورة للناحية.

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىسنجارمركز سنجار

10.584 عائداً

وأشار مزّودو املعلومات الرئيسيني يف جميع املواقع )باستثناء موقع 
واحد( يف مركز قضاء سنجار إىل الحاجة إىل الرشوع بعملية مصالحة بني 
املجتمعات التي تعيش هناك. وتتكون تركيبة هذه املنطقة املتنوعة من 
العودة،  الذين بدأوا يف  وااليزيديني واألكراد الشيعة والعرب الشيعة 
وكذلك نسبة قليلة من العرب السنة الذين مل يعودوا بعد. والزال أكرث من 
نصف سكان املنطقة األصليني قبل النزاع وال سيام االيزيديني، نازحني بنسبة 
كبرية يف محافظة دهوك واملناطق الشاملية من سنجار. وبالنظر إىل 
الرصاع والديناميكيات السياسية يف املنطقة، مبا يف ذلك وجود جامعات 
مسلحة مختلفة ومتنافسة يف قضاء سنجار، تبدو املصالحة مطلوبة عىل 
أصعدة مختلفة. فمن جهة، ال تزال االنقسامات السياسية داخل االيزيديني 
واحدة من أكرب العقبات التي تواجه االستقرار املحيل14. ومن جهة أخرى، 
املصالحة  أن  إىل  تقريباً  باإلجامع  الرئيسيون  املعلومات  مزودو  يشري 
القضايا  العرقية والدينية أمر رضوري ملعالجة  بني مختلف املجتمعات 

املستعصية الناجمة عن الرصاع األخري، ملنع املزيد من العنف.

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىتلعفرالعياضية

24.294 عائداً

خاص  وبشكل  نازحني،  كانوا  الذين  سكانها  عودة  الناحية  هذه  شهدت 
الرتكامن  وبعض  الّسنة،  واألكراد  الّسنة  والعرب  الّسنة  الرتكامن  منهم 
الشيعة. ويشار إىل أن هذه العودة عزّزت الحاجة إىل املصالحة لتجّنب 
استمرار الخالفات ضد هذه املجموعة السكانية املتنوعة. وأفاد مزودو 
فيام  الثقة  إىل  بحاجة  الناحية  أهايل  جميع  أن  الرئيسيون  املعلومات 
بينها، وأّن املصالحة تؤدي دوراً مهامً يف تسهيل العودة ومنع التغيري 
الدميوغرايف وتأمني وتحقيق االستقرار يف املنطقة. وتحقيقاً لهذه 
الغاية، أبرمت العشائر الّسنية والشيعية الرتكامنية يف آب 2018 اتفاقاً 
يهدف إىل تحقيق التعايش السلمي وتعزيز العودة15. ومع ذلك، أشار 
مزودو املعلومات الرئيسيون إىل أن املصالحة ليست جارية يف الناحية 
كام يُراد، وذلك النعدام الرغبة يف الحوار بشأن ذلك. ورمبا يعكس ذلك 
حقيقة استبعاد العرب الّسنة واألقليّة الكردية الّسنية من اتفاق آب 2018 

واتخاذ القليل من اإلجراءات الرسمية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه.

مجموعة األزمات الدولية، »امليض قُُدماً لسنجار«، 12/14/ 2018.  14

َسَند لبناء السالم: »عودة 1000 أرسة بنجاح إىل العياضية وتلعفر بعد جهود املصالحة التي بذلتها َسَند لبناء السالم« اإلصدار 11/11/ 2018.  15

املفوضية العليا لشؤون الالجئني، املجلس الدمناريك لالجئني، والتقيص االجتامعي، »توجهات عودة السكان، الحامية، والديناميكيات االجتامعية يف شامل نينوى، العراق«   16
)دهوك: املجلس الدمناريك لالجئني 2018(.

أندرياس ديرزي هورفاث، العراق ما بعد داعش: الطوز )برلني: معهد السياسة العاملية العامة، 2017(.  17

املحافظةالقضاءالناحية

نينوىتلعفرزّمار

88.434 عائداً

قد  وكانت  الّسنة،  واألكراد  الّسنة  العرب  بني  تقريباً  زّمار  ناحية  تنقسم 
شهدت عودة األهايل إليها منذ عام 2015 عندما متت استعادة الناحية 
من داعش. إذ كانت غالبية أهايل الناحية من األكراد نازحني، مع مجموعة 
قليلة من العرب يف اقليم كردستان العراق أو يف مواقع ضمن حدود 
الناحية  أهايل  معظم  كان  حني  يف  ذلك.  أعقاب  يف  وعادوا  القضاء، 
من العرب الّسنة، نازحني يف املوصل واملناطق املحيطة بها، ومنعت 
قوات األمن الكردية عودتهم إىل الناحية لغاية ترشين األول 2017، بعد أن 
تغرّيت الرتتيبات األمنية يف الناحية. إذ أّن احتالل داعش للناحية والعمليات 
العسكرية التي جرت الستعادة الناحية، إضافة إىل املنع املفروض عىل 
جامعات معينة والخصومة التاريخية بني أهايل الناحية من األكراد الّسنة 
والعرب، زادت من تنافر أهايل الناحية مع بعضهم البعض16. لذلك، تتّسم 
زّمار بوجود أّشد الظروف قسوة بالنسبة للتامسك االجتامعي واملخاوف 
األمنية ضمن مؤش العودة بشكل عام، كام أشارت جميع املواقع تقريباً 
إىل الحاجة إىل املصالحة. ورغم وجود بعض املبادرات املحلية، ال زالت 
هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود كام أفاد مزودو املعلومات الرئيسيون، 

ال سياّم من الجهات الرسمية.

املحافظةالقضاءالناحية

صالح الدينبلد مركز بلد 

3.432 عائداً

تركّز عملية املصالحة يف مركز بَلَد عىل بلدة عزيز بَلَد ذات األغلبية العربية 
الشيعية.  الغالبية  ذات  الناحية  مركز  ضواحي  عىل  تقع  التي  الّسنية، 
وبحسب التقارير، تعزى الحاجة إىل املصالحة إىل االدعاءات بانتامء بعض 
أهايل عزيز بَلَد لداعش وقتلهم املدنيني يف عام 2014. وال يزال بعض 
بَلَد نازحني يف ناحيتي الدجيل والضلوعيّة املجاورتني و ال  أهايل عزيز 
يسمح لهم بالعودة حالياً. وأفاد مزّودو املعلومات الرئيسيون أيضاً أن 
املصالحة غري جارية يف الناحية بسبب وجهات النظر املتباينة حول النتائج 
التي ميكن أن تتمخض عنها العملية. فاملصالحة من وجهة نظر العشائر 
مركز  إىل  بَلد  عزيز  من  أراٍض  بّضم  مرشوطة  الناحية،  مركز  تسكن  التي 

الناحية، وهو ما يرفضه نظراؤهم من عزيز بَلد.

املحافظةالقضاءالناحية

صالح الدينالطوزمركز الطوز

27.600 عائداً

قبل النزاع، كان يسكن هذه الناحية  العرب الّسنة واألكراد الّسنة والرتكامن 
الّسنة والشيعة. ويف الوقت الحارض، ال يزال معظم أهايل الناحية من 

العرب الّسنة الذين نزحوا ممنوعني من العودة17. 
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فالتّوترات االجتامعية الشديدة تأثّرت بني الرتكيبات العرقية- الدينية يف 
الناحية، أثّرت كثرياً عىل الديناميكيات فيها وخاصة األكراد الّسنة والرتكامن 
الشيعة املقيمني هناك حالياً. فبعد إخراج داعش من الناحية عام 2016، زادت 
االشتباكات بني الجهات األمنية املتناحرة يف الناحية، بني وحدات الحشد 
الشعبي التي يقودها الرتكامن الشيعة وبني قوات البيشمركة الكردية، 
من التوتّرات 18 ويف ترشين األول 2017 أدى التغيري يف الرتتيبات األمنية 
واإلدارية إىل مزيد من العنف ونزوح بعض السكان األكراد19 الذين ال زال 
قسم كبري منهم نازحني، حسب التقارير. وتفيد التقارير أيضاً أن املصالحة 
رضورية يف هذه الناحية لكنها ال تحدث، رغم وجود بعض االستعدادات 
واملناقشات بشأنها من قبل السلطات. ولكن مل يتحقق يشء، نظراً ألن  
الرتكامن الشيعة يف موقف أقوى من حيث األمن واإلدارة واملناصب 
مسدوداً  طريقاً  الحالة  هذه  وخلقت  األكراد.  حصة  من  سابقاً  كانت  التي 
نوعاً ما أمام املصالحة، ألن لكل فئة من الفئتني مطالبات تاريخية باملركز20.

املحافظةالقضاءالناحية

صالح الدينالطوزآمريل وسليامن بك

117.504 عائداً

املرجع السابق.  18

يونامي، »ملخص نتائج بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق يف طوز خورماتو« األمم املتحدة العراق، 23 /2017/12.  19

أندرياس ديرزي هورفاث، العراق ما بعد داعش: الطوز.  20

يجب تحليل احتياجات املصالحة يف هاتني الناحيتني بشكل مشرتك حيث 
ترتبط الديناميكيات ببعضها البعض، وفقاً ملزّودي املعلومات الرئيسيني. 
حيث سيطر داعش عىل معظم ناحية سليامن بيك العربية الّسنية عام 
2014 وفَرَض حصاراً ملدة شهرين عىل ناحية آمريل الرتكامنية الشيعية 
املجاورة، والتي تحيطها قرى عربية سنية صغرية، فضالً عن شنِّه هجامت 
عىل ناحية آمريل. وبعد كرس الحصار واستعادة الناحية من داعش، حدثت 
هجامت عكسية وأعامل انتقامية هذه املرة من آمريل ضد سليامن بك. 
وتسبب العنف بنزوح أكرث ودمار يف سليامن بك. وال يزال الوصول إىل 
كلتا الناحيتني صعباً إىل حد كبري بسبب املخاوف األمنية الراسخة. وتشري 
التقارير إىل  أن كل هذه العوامل تؤكد الحاجة إىل املصالحة. وأشار مزودو 
ناحية سليامن بك  الناحية ومدير  الرئيسيون إىل أن مجلس  املعلومات 
واألحزاب  املحليني  الشعبي  الحشد  وحدات  قادة  مع  بالتنسيق  شعا 
السياسية لحل مشكلة النزوح وتحسني الوضع األمني. وشمل هذا التنسيق 
تحديد أهداف أولية تهدف إىل تحديد عنارص داعش بني العشائر املحلية، 
دمار  عن  التعويضات  وتسهيل  األمن،  مللف  مشرتك  لتقاسم  وتخطط 
املمتلكات والضحايا من كال الجانبني. مع ذلك، وردت تقارير تفيد بعدم تنفيذ 
أي مبادرة حتى اآلن. ورمبا تكون هذه الخطوات بشائر حدوث املصالحة 
حسب مزودي املعلومات الرئيسيني، وهي تفرّس ملاذا تعترب املصالحة 

رضورية لكنها غري جارية .

الَنواحي حسب الفئة 3: مواقع فيها مزيج من الفئتني السابقتني
متثل النواحي التالية أدناه، حاالت تّم فيها اإلبالغ عن جزء صغري فقط من املواقع التي 

تجري فيها املصالحة. أما بقية املواقع، فهي إما )1( ال تحتاج إىل املصالحة أو )2( تحتاج 
إىل املصالحة، لكن من غري الواضح ما إذا كان املصالحة جارية فيها.

املحافظةالقضاءالناحية

بغداداملحموديةاللطيفية

9.864 عائداً

مزّودو  الحظ  سّنية،  عربية  أغلبية  تسكنها  التي  الناحية  هذه  ضمن 
املصالحة  أن  مواقع  خمسة  أفادت  حاالت:  ثالثة  الرئيسيون  املعلومات 
جارية فيها، وذكرت  أربعة مواقع أن هناك حاجة للمصالحة، لكنها ليست 
جارية؛ فيام ذكر موقعان آخران عدم الحاجة إليها. ومن بني تلك املواقع 
الخمسة التي تجري فيها املصالحة، ُوِجد أنها تجري بني العشائر التي 
مع  النزاع  قبل  موجودة  كانت  التي  بالقضايا  تتعلق  وأنها  هناك،  تسكن 
مستمرة  الصدد  هذا  يف  الجهود  أن  وَورد  مستمرة.  والزالت  داعش 
كام كانت قبل 2014 أيضاً. واشتملت عمليات املصالحة عىل إشاك قوات 
يف  أما  العشائر.  وشيوخ  واملخاتري  املحيل  واملجلس  الوطنية،  األمن 
املواقع األربعة التي أفادت أن املصالحة مطلوبة لكنها ليست جارية، فمن 
املهم مرة أخرى معالجة القضايا العشائرية واالتصال بالجهات األمنية 
واملجتمعات بطريقة إيجابية. وحيث أن املصالح ليس جارية حالياً، َوَرد أن 
االستعدادات جارية بني قوات األمن وشيوخ العشائر والسلطات املحلية 
لبدء النقاشات. وأخرياً، بالنسبة لهذين املوقعني الذين ليسا بحاجة إىل 

املصالحة، فقد أفيد بأن هناك تدابري اتخذت بالفعل بشأن ذلك.

املحافظةالقضاءالناحية

دياىلاملقداديةمركز املقدادية

53.166 عائداً

ثالثة  إىل  كبري  حد  إىل  الناحية  هذه  يف  املصالحة  احتياجات  تنقسم 
سيناريوهات مختلفة. إذ أشار مزّودو املعلومات الرئيسيون يف 22 موقعاً 
موقعاً.   24 يف  جارية  املصالحة  جهود  وأن  مطلوبة،  غري  املصالحة  أن 
10 مواقع أخرى بحاجة إىل املصالحة، لكن ال توجد مبادرات  بينام هناك 
بشأنها حالياً. وكانت التوترات قد نشبت بني ّسكان الناحية الّسنة والشيعة 
العرب، مع اقرتاب تنظيم داعش من الناحية يف عام 2014، ما أدى إىل 
نزوح نسبة كبرية من العرب الّسنة. ولكون املصالحة مطلوبة، فالهدف 
الرئييس هو معالجة التوترات بني األرس العائدة، والناجمة عن االدعاءات 
بانتامئها لتنظيم داعش أو الجامعات املرتبطة به، ومنع نشوب نزاع يف 
املستقبل. ويف املواقع التي بحاجة إىل املصالحة، كانت العملية تجري 
بقيادة محلية من قادة املجتمع وشيوخ العشائر وحوار مع العائدين. أما 
املواقع التي مل تجري فيها املصالحة بعد، فذلك يعود إىل حقيقة أن 
أطراف النزاع مل يوافقوا عىل مثل هذه العملية حتى اآلن. وتتطابق هذه 
الديناميكيات العامة مع البيانات املستقاة من السياق الحايل للمجتمع، ما 
يشري إىل أن الغالبية العظمى من السكان ضمن الخطوط اإلثنية - الدينية 
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للمصالحة يف املقدادية تعترب هذه العملية مسألة يف غاية األهمية، 
ال ّسيام فيام يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت منذ عام 2014 

والحقا21ً.

املحافظةالقضاءالناحية

دياىلالخالصاملنصورية

49.092 عائداً

مواقع  تسعة  الناحية،  هذه  يف  تقييمه  تم  عودة  موقع   35 بني  من 
فقط )تقع بشكل رئييس يف املناطق الريفية التابعة للناحية( ذكرت أن 
املصالحة رضورية بني أفراد املجتمع، وأن الجهود يف هذا االتجاه جارية 
بالفعل. كان تركيز أنشطة املصالحة عىل العائدين العرب الّسنة والتوترات 
مزودو  وذكر  النزاع.  قبل  األهايل  معظم  عاد  أن  منذ  بينهم،  القامئة 
املستويات،  جميع  عىل  تجري  املشاورات  أن  الرئيسيون  املعلومات 
الدينية والسياسية الوطنية وكذلك الربملانية  مبا يف ذلك الشخصيات 
وممثيل املجالس املحلية والدينية املحلية والعشائرية وقادة املجتمع، 

إضافة إىل مشاركة األمم املتحدة 

َسَند لبناء السالم والتقيّص االجتامعي وهشاشة النزاع والديناميكيات االجتامعية يف محافظة دياىل )أربيل: َسند لبناء السالم، 2018(.  21

قد يحدث التعويض كجزء داعم لعملية املصالحة أو ميكن أن تطالب به الدولة املترضرة من النزاع. حول هذه النقطة األخرية، انظر كارولني بودوت، »نحن نأمل، لكننا يائسون«:   22
.)2018 ،CIVIC :تصورات املدنيني لعملية التعويض يف العراق )أربيل

غالبية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  املجتمعية.  الرشطة  مبادرات  خالل  من 
املواقع يف الناحية مل تكن بحاجة للمصالحة، نظراً الستقرار األوضاع فيها 

وعدم وجود مشاكل كبرية.

املحافظةالقضاءالناحية

صالح الدينبلدالضلوعية

23.346 عائداً

من بني املواقع الثامنية التي تم تقييمها داخل ناحية الضلوعية، هناك 
حاجة للمصالحة يف ثالثة مواقع فقط، لكن املصالحة غري جارية فيها. 
بَلَد  عزيز  من  النازحني  وتستضيف  الّسنة،  العرب  الناحية  هذه  ويسكن 
املجاورة التابعة ملركز بلد. أما أسباب عدم حدوث املصالحة يف هذه 
املنطقة، رغم الحاجة إليها، فهي نفس األسباب التي اشنا إليها آنفاً 
تحتاج  ال  املتبقية  الخمسة  املواقع  أن  ويذكر  بَلَد.  مركز  عن  حديثنا  يف 
وجود  عدم  إىل  الرئيسيون  املعلومات  مزودو  وأشار  املصالحة،  إىل 
 رصاعات أو خالفات بني العشائر أو بني العائدين والذين ال يزالون نازحني.

2. ما هي املسائل املشرتكة بني هذه املناطق؟

حيث أن الحاجة إىل املصالحة غالباً ما تتعلق بالديناميكيات املحليّة، فإّن إلقاء نظرة عامة 
عىل أوجه التشابه واالختالف بني املناطق املعنية باملصالحة، من شأنها أن تعطي 

صورة أوضح عن محركات النزاع التي تدعم هذه الحاجة. ومن شأن مثل هذا التحليل أيضاً 
أن يلقي الضوء عىل القضايا الرئيسية التي تحتاج عملية املصالحة إىل معالجتها.

يستكشف هذا القسم أوالً، الحاجة إىل املصالحة يف مقابل مؤشات أخرى تم قياسها يف مؤش العودة الستكشاف أي ارتباط بينها. ومن ثََّم سنبحث 
املناطق املتنازع عليها كثب، ومناطق الالّعودة املتعلقة بالحاجة إىل املصالحة.

العالقة مع مؤّشات مؤّش الَعودة
ترتبط املصالحة بخمسة مؤشات من مؤش العودة، هي: َدمار املَساكن، 
اإلشغال غري القانوين ملمتلكات اآلخرين، الخوف من االنتقام، تعدد الجهات 
أن  يعني  وهذا  الحكوميني.  املوظفني  تعيني  وإعادة  الفاعلة،  األمنية 
املواقع التي تحتاج إىل املصالحة معّرضة بدرجة كبرية لحدوث مشاكل، 

ضمن هذه املؤشات.

املصالحة وَدمار املساكن

هناك انتشار عاٍل للمساكن املدّمرة يف املواقع التي تحتاج إىل املصالحة 
مقارنة مع املواقع التي ليست حاجة إليها. ولوحظ هذا االرتباط بشكل 
خاص يف 32٪ من املواقع يف محافظة صالح الدين والتي بحاجة إىل 
مزودي  تقارير  حسب  املساكن،  دمار  من  عالية  نسبة  وفيها  املصالحة 
املعلومات الرئيسيني الذين أشاروا إىل وجود حاجة اىل املصالحة ووجود 

دمار كبري للمساكن فيها. وبإجراء مقارنة، يؤثر دمار املساكن فقط 

عىل 2٪ من املواقع التي ليست بحاجة إىل مصالحة. ورغم أن هذا االرتباط 
أضعف لكنه موجود يف نينوى ودياىل واألنبار. 

قد تضيف املصالحة شيئاً من التعقيد عند التعامل مع قضايا السكن، مبا 
يف ذلك التعويض22، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا باملظامل التاريخية 
واالستقطاب بني املجتمعات. ورمبا يكون الدمار الذي تسببت به أية جهة 
من الجهات، نتيجة لالنقسامات االجتامعية املوجودة من قبل أو التوترات 

املستمرة.

املصالحة واإلشغال غري القانوين ملمتلكات اآلخرين

القانوين  غري  باإلشغال  األمر  يتعلق  عندما  أكرث  السابقة  املسألة  تتضح 
للَسكن الذي حدث أثناء وبعد النزاع األخري. وعىل العكس من دمار املساكن، 
فإّن مشكلة اإلشغال غري القانوين ملمتلكات اآلخرين ليست منترشة عىل 
نطاق واسع يف جميع املحافظات املترضرة من النزاع، لكنها ترتكز بشكل 
التي بحاجة كبرية للمصالحة.  - نفس املناطق  كبري يف مناطق محددة 
البعاج  أقضية  األنبار،  محافظة  يف  الكرمة  ناحية  هي،  املناطق  وهذه 
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وسنجار وتلعفر يف محافظة نينوى، وقضاءا بلد والطوز يف محافظة 
صالح الدين. متيل قضايا اإلشغال غري القانوين للَسكن إىل أن تصبح طويلة 
ينتمون  أفراد  بني  ترتاوح  متباينة،  جهات  عىل  تنطوي  ما  وغالباً  األمد، 
لجامعة عرقية دينية واحدة أو عشرية معينة تطالب بإسكان مجموعات 
أخرى، أو قوات األمن التي تستخدمها كمكاتب أو ثكنات عسكرية23. قد 
ينشأ اإلشغال غري القانوين للَسكن بسبب دمار املساكن أيضاً؛ فاألهايل 
الذين عادوا ووجدوا منازلهم مدّمرة، رمبا يشغلون منازل الغري الذين ال 
زالوا نازحني. وميكن استخدام عمليات املصالحة إلدارة هذه الحاالت بشكل 

عام، وصياغة أطر لحلّها بدالً من معالجتها بشكل فردي.

املصالحة والخوف من االنتقام

لعل هذا االرتباط هو األكرث وضوحاً: فاملواقع التي تفيد التقارير أنها تحتاج 
إىل املصالحة، تتّسم باحتامل تزايد خوف السكان من أفعال انتقامية. ويف 
ظل غياب أي اتفاق عىل عودة النازحني إىل املواقع التي يعاين فيها 
األهايل من مظامل سابقة أو ناجمة عن النزاع، هناك قلق متزايد من قيام 
الجهات الفاعلة، مبا يف ذلك السكان، بحل النزاعات بأيديهم24. وبحسب 
املعلومات الواردة من مزودي املعلومات الرئيسيني، هناك مخاوف من 
االنتقام  يف 68٪ من املواقع التي تحتاج إىل املصالحة يف صالح الدين، 

و 25٪ يف نينوى و 7٪  يف دياىل.

املصالحة وتعّدد الجهات األمنية الفاعلة

يتّسم سياق ما بعد النزاع يف العراق بوجود جهات أمنية عديدة فاعلة، 
وهذه  واملحلية،  االتحادية  والرشطة  املركزي  الجيش  منظومة  خارج 
وحسب  العراقية.  األرايض  من  شاسعة  مساحات  عىل  تسيطر  الجهات 
أو  أربعة  أمنية  جهات  فيها  توجد  التي  املواقع  تتسم  العودة،  مؤش 
أكرث، مبعدالت عودة منخفضة. وهذه التعددية غالباً ما تنجم عن انقسام 
املجتمع وانعدام الثقة يف الرتتيبات األمنية السابقة أو الحالية، وشعور 
بعض الجامعات بالحاجة إىل حامية أنفسها من الغري. وقد يكون العامل 
األخري نابعاً من أحدث موجة نزاع أو عن حاالت تهميش واستبعاد سابقة. 
كام أن تقوية بعض املجتمعات من خالل تشكيل مجموعات مسلحة إضافية 
الذين  أولئك  عودة  تواجه  التي  والتعقيدات  الصعوبات  من  يزيد  فيها، 
يشعرون بعدم الحامية يف أماكنهم األصلية. ومن املرجح أن تكون هذه 
املناطق بحاجة إىل املصالحة، نظراً لالنقسامات وانعدام الثقة كعوامل 

ساعدت عىل تعدد الجهات األمنية. 

الطوز يف  للمصالحة يف قضاء  أن وجود األمن مسألة رضورية  ويبدو 
صالح الدين، وقضايئ سنجار وتلعفر يف نينوى، للمساعدة يف االتفاق 
عىل ترتيب تقاسم السلطة وتوفري األمن الشامل لـجميع السكان. ويحتمل 

أن متتد هذه الشمولية وتغطي جوانب أخرى فضالً عن الجانب األمني.

املصالحة وإعادة تعيني املوظفني الحكوميني

يستكشف هذا املؤّش وجود موظفي القطاع العام يف وظائفهم أو 
مناطق  ضمن  وغريها  والتعليم  والصحة  اإلدارة  مجاالت  يف  غيابهم، 
ترتبط  العراق،  الحكومية يف  التعيينات  أن  اإلشارة إىل  العودة. وتجدر 
بشكل عام بيشء من السلطة واألمن املايل. وتشري البيانات أن املواقع 

املنظمة الدولية للهجرة، مجموعة العمل من أجل العودة، التقيص االجتامعي، »األبعاد املادية واالجتامعية للسكن يف املناطق املتأثرة بالنزاع«، املوجز األول ملؤش العودة   23
)أربيل: املنظمة الدولية للهجرة، 2019(.

انظر، مجموعة مرشوع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها )ACLED( يف حزيران 2019، وفيها رسد ألعامل االنتقام املختلفة والعنف عن بُعد ضمن مواقع املصالحة.  24

انظر مجموعة العمل من أجل العودة، »تقرير تحديد أصحاب املصلحة ؛« وكركوك اآلن، »رصاع من أجل التغيري الدميوغرايف بني الشبك واملسيحيني يف منطقة جغرافية صغرية« ،   25
كركوك اآلن ، 2019/5/10. )بالعربية(.

تضمنت والية بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق التي انتهت مدتها مؤخراً، أولوية حل القضايا املتعلقة بالحدود الداخلية املتنازع عليها يف العراق، والتي تعد كركوك األكرب   26
من بينها. كام أن هناك اهتامماً دبلوماسياً متزايداً يف كركوك بهذا الصدد من حيث مداخل املفاوضات واملصالحة.

التي تحتاج إىل املصالحة، تتصف أيضاً بعدم عودة املوظفني الحكوميني 
فيها إىل وظائفهم. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل مناطق يف محافظتي 
نينوى وصالح الدين: إذ شهدت 49٪  و 16 ٪  من املواقع التي تحتاج إىل 
إىل  املوظفني  نصف  من  أقل  عودة  املحافظات،  هذه  يف  املصالحة 
وظائفهم السابقة. والتفسري املحتمل لذلك، يأيت من حقيقة أن هذه 
املناطق فيها معدالت عودة ضئيلة بشكل عام. ويف سياق متصل، ال 
تزال الجامعات التي لديها أغلبية نسبية يف وظائف القطاع العام تعاين 
من النزوح. مثال ذلك، معظم الرتكامن الشيعة يف قضاء تلعفر، والّسنة 
األكراد يف قضاء الطوز. إن غياب املوظفني الحكوميني يف هذه املواقع 
يجعل من الصعب عىل الدولة استعادة وجودها إىل مرحلة ما قبل النزاع 
عىل نطاق واسع. كام يسلّط توزيع موظفي القطاع العام، الضوء عىل 
تحدٍّ أكرب يتعلق بعدم وجود حكم شمويل قبل النزاع، ما سمح لجامعات 
معينة بالسيطرة عىل اآلخرين يف هذا الصدد. وبالتايل، يجب معالجة هذه 
املسألة األخرية املرتبطة بتقاسم السلطة، جنباً إىل جنب مع املظامل 
األخرية املرتبطة بالنزاع مع داعش وتبعات هذا النزاع، يف إطار عملية 

املصالحة.

املناطق الُمتنازع عليها
من  نواٍح   7 يف  عنها  املبلغ  املصالحة  مناطق  من  نسبياً  كبري  عدد  يقع 
بني 18 ناحية، وجميعها يف املناطق املتنازع عليها بني حكومة العراق 
مركز  هي  النواحي  وهذه  العراق.  كردستان  اقليم  وحكومة  االتحادية 
الطوز،  ومركز  نينوى،  محافظة  يف  وزّمار  العياضية،  الشامل،  سنجار، 
آمريل، وسليامن بيك يف محافظة صالح الدين. ويدل التنازع عىل هذه 
املناطق من حيث اإلدارة واألمن، عىل أن عملية املصالحة من أجل تسهيل 
والسياسية  االجتامعية  املخاوف  أيضاً   ستشمل  واستمرارها  العودة 

العالقة والتي ساءت بعد النزاع.

حسب مؤش العودة، أفاد عدد من املناطق املتنازع عليها البارزة بعدم 
حاجتها إىل املصالحة. لكن مصادر خارجية تشري إىل وجود عدد  من جهود 
يف  استؤنفت  أو  بدأت  قد  أكرب،  سياسية  مبخاوف  املتعلقة  املصالحة 
أعقاب النزاع األخري. عىل سبيل املثال، أفاد مزّودو املعلومات الرئيسيون 
الحمدانية وبرطلة يف نينوى، أن ليست هناك حاجة  ناحيتي مركز  يف 
تواجه  مل  الناحيتني  هاتني  يف  املختلفة  املجموعات  ألن  للمصالحة 
معوقات أمام العودة كام هو الحال يف مناطق أخرى. ومع ذلك، تشري 
العديد من املنظامت غري الحكومية واملبادرات الحكومية الجارية للتخفيف 
من التحديات بني املجموعات املختلفة، بأن التوتر مستمر. وتهدف إحدى 
هذه املبادرات إىل إدارة التوترات بني الشبك واملسيحيني، مبا يف ذلك 
املقرتحات إلعادة رسم حدود األقضية والنواحي25. وهذه التوترات ليست 
الذي استهدف كل املجتمع  النزاع مع  داعش،  ناجمة بشكل رئيس عن 
وأدى من ثم إىل نزوح األهايل، بل بشكل أكرب مبا حدث من تغيريات يف 
الرتتيبات اإلدارية واألمنية لهذه املناطق بعد النزاع، إضافة إىل الخالفات 

القامئة والتنافس بني الجامعات التي تسكن هذه املناطق.

جهود  مبثابة  كانت  التي  كركوك،  محافظة  يف  مامثلة  حالة  عىل  ُعرِث 
عليها.26  املتنازع  الداخلية  الحدود  بشأن  الخالفات  لحّل  ومقبلة  متجددة 
وتهدف الجهود أيضاً إىل معالجة االنقسامات السياسية املتنامية داخل 
وبني املجموعات يف املحافظة. ورغم أن عودة النازحني تعترب جزءاً  من  
هذه الجهود، إال أنها قضية واحدة فقط من بني العديد من القضايا امللّحة. 
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وبحسب ما ورد من قضاء خانقني )بالتحديد ناحيتا جلوالء والسعدية( يف 
كانت  التي  املنطقة  ألن  للمصالحة،  حاجة  هناك  ليست  دياىل،  محافظة 
مختلطة عرقياً ودينياً يف السابق، تنقسم اآلن إىل تكتالت عرقية - دينية. 
وتتعلق هذه االنقسامات الناشئة باألمن واإلدارة عىل نطاق أوسع. ومن 
شأنها إذا تركت دون حل، أن تؤدي إىل مزيد من التوترات يف املستقبل27. 
كام أدى املناخ الحايل إىل منع حدوث أي عودة إىل عدد من املواقع 

داخل خانقني28. 

َعدم الَعودة
يف الواقع، هناك عامل آخر سائد عرب املصالحة املبلغ عنها، وهو الرتكيز 
العايل نسبياً ملواقع مل تحدث فيها أية عودة )مناطق الالّعودة(، وهي 
غالباً ما تتكون من القرى الفارغة ، والبلدات أو األحياء. وقد حددت مصفوفة 
DTM التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 249موقعاً من هذه  تتبع النزوح 
املواقع عرب املحافظات املترضرة من النزاع يف العراق. ويقع ثلث هذه 

زمكان عيل سليم، وماك سكيلتون، وكريستني إم فان دن تورن، »األمن والحكم يف املناطق املتنازع عليها يف ظل الحكومة العراقية املفككة: حالة شامل دياىل، »مدونة مركز   27
الرشق األوسط ، 2018/2/14.

.)2019 ، RWG :مجموعة العمل من أجل العودة واملنظمة الدولية للهجرة، »تقرير مناطق الالعودة رقم 3: الرتكيز عىل السعدية، قضاء خانقني« )أربيل  28

ملزيد من التفاصيل حول جرف الصخر، راجع »تقرير مجموعة العمل من أجل العودة«.  29

املواقع )88 موقعاً( ضمن مناطق املصالحة املبلغ عنها. ويضم قضاء 
الطوز )مركز الطوز، سليامن بيك، آمريل( أكرب عدد من مواقع الالَعودة، 
بوجود 31 موقعاً. يليه قضاء سنجار )مركز سنجار والقريوان( بوجود 23 
هناك  يكون  وقد  موقعاً.   19 بوجود  )القحطانية(  البعاج  وقضاء  موقعاً، 
ارتباط بني عدم العودة وانعدام املصالحة. إذ ال ميكن العودة إىل هذه 
املناطق بدون عملية حوار لضامن سالمة املصالحة واستدامتها. ويف 
الوقت نفسه، تعترب املصالحة صعبة عندما تكون املجتمعات بعيدة عن 
بعضها البعض وقليلة التواصل فيام بينها. ومن املهم يف هذا الصدد، 
وهي  الصخر،  جرف  ناحية  وبالتحديد  بابل،  محافظة  عىل  الضوء  تسليط 
منطقة ذات أغلبية عربية سّنية ال ميكن الوصول إليها  وبالتايل ال ميكن 
تقييمها، ولذلك مل يتم تسجيل أي عودة فيها29. ومعنى ذلك أن نسبة 
كبرية من سكان جرف الصخر الزالوا نازحني منذ أكرث من أربع سنوات، ويعزى 
ذلك جزئياً إىل ظروف األمان والتكوين التي متنع العودة. وبالنظر إىل 
هذه الحالة، يبدو أن املصالحة أو الحوار مع مختلف الجهات األمنية رضورية 

لتمكني السكان من العودة.

الخريطة 2. مواقع الالعودة واملواقع التي بحاجة إىل املصالحة

االنبار

بابل

بغداد

دهوك

ىل
ديا

اربيل

كربالء

نينوى

صالح الدين

السليامنية

كركوك

واسط

حديثة

هيت

الرطبة

القائم

الرمادي

الفلوجة

عنه

راوة

املحاويل

الهاشمية

املسيب

الطارمية

املحمودية

املدائن
غريبأبو

الكاظمية

1  الثورة
الكرخ

سميل دهوك

زاخو

العامدية

خانقني

كفري

بلدروز

املقدادية

الخالص

بعقوبة

اربيل

مخمور

مريكسور

راوندوز

جومان

شقالوة

كويسنجق

عني متر

كربالء

الهندية

الحويجة داقوق
كركوك

دبس

عيل الغريب

الشيخان

تلكيف

الحمدانية

املوصل

تلعفر
عقرة

البعاج

سنجار

رض
الح

الرشقاط

بيجي

طوز
خورماتو

تكريت

الفارس

الدور

بلد
الرثثار

سامراء

كالر

جمجامل

رانيةبشدر

دوكان

السليامنية

شهربازار

حلبجة

بنجوين

دربندخان

بدرة

الكوت
النعامنية

العزيزية

الصويرة

اماکن االعودة

اماکن التي تحتاج للمصالحة
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الخامتة: هل املصالحة جارية؟

باستكشافه الحاجة إىل املصالحة يف مناطق العودة يف العراق، وبناًء 
عىل بيانات مؤّش العودة ورؤى مزودي املعلومات الرئيسيني، يسلط 
هذا التقرير املواضيعي الضوء عىل السياق املحّدد واملحيل لطبيعة 
هناك  ذاته،  الوقت  ويف  واألمنية.  والسياسية  االجتامعية  االنقسامات 
قواسم مشرتكة بني هذه املجاالت، توحي بأن جهود املصالحة يجب أن 
تتجاوز تسهيل عملية العودة، إىل معالجة املظامل التي لحقت بالجميع 
من جراء داعش. وكام هو موضح يف هذا التحليل، تتقاطع هذه املظامل 
مع قضايا متجّذرة تاريخياً داخل املجتمعات نتيجة حكم فاشل عري التاريخ. 
ويجب لجهود املصالحة أن تستهدف األسباب الجذرية لالنقسامات واعتبار 

العودة نتيجة واحدة فقط من بني عدد من النتائج املحتملة.

أن  ميكن  كيف  وهو  للغاية،  مهم  سؤال  هناك 
ترتبط مبادرات املصالحة الحالية أو املستقبلية، 
القانون  لسيادة  الرسمية  بالعمليات  جيد  بشكل 

واملؤسسات القانونية.

يثري هذا التحليل أسئلة أخرى تتعلق باملصالحة يف العراق، والتعاريف 
العديدة للمصالحة، القابلة للتطبيق يف هذا السياق. وهناك سؤال مهم 
للغاية، وهو كيف ميكن أن ترتبط مبادرات املصالحة الحالية أو املستقبلية، 
بشكل جيد بالعمليات الرسمية لسيادة القانون واملؤسسات القانونية )أو 
إذا كانت بحاجة لذلك(. يف بعض الحاالت، جرت الجهود بقيادة السلطات 
الوطنية واملحلية؛ أو بقيادة العشائر وفق األعراف السائدة يف حاالت 
أخرى؛ أو باستخدام مزيج من الوسائل الوطنية واملحلية. ومن شأن تحليل 
أداء كل عملية من عمليات املصالحة أن يثري مجموعة أخرى من األسئلة 
تتعلق مبدى القدرة عىل فرضها وقابليتها للتنفيذ، ومدى شموليتها، 
وما هي القضايا املثارة، وما هي سبل حلّها، ومن يقدر عىل حلّها، ومن 
الذين يجب حامية حقوقهم، وما إذا كانت تلك العمليات مستمرة أو قابلة 
لالستمرار يف ظل الوضع الراهن غري العادل. وهناك جانب آخر مهم جدير 
باالهتامم، هو مدى قدرة عمليات املصالحة الجارية أو املحتملة عىل 
إدارة وجهات نظر وتوقعات قادة املجتمع مقارنة مع أفراد املجتمع. 
والنقطة الحاسمة بهذا الشأن، هي اختيار التوقيت املناسب إلشاك هذا 
النوع من العمليات يف املقام األول دون وضع مزيد من األسس ملثل 
هذا االحتامل يف املناطق املترضرة من النزاع. ويبقى السؤال حول مدى 
فاعلية النهج املحيل، باستهدافه كل ناحية عىل حدة، للتعامل مع جذور 
أسباب الرصاع والتهميش. ويستلزم تسليط الضوء عىل هذه القضايا، بحثاً 
اضافياً مركزاً حول التصورات واملامرسات املتطورة واملعقدة لعملية 

املتطورة  السياق  ديناميكيات  فهم  أجل  من  العراق،  يف  املصالحة 
وصياغة وتنفيذ املزيد من التدخالت، ال سياّم يف ضوء الظروف الحالية.

املعلومات  مزوّدو  عنها  أبلغ  التي  الجارية  املبادرات  نطاق  يعكس 
الجهات  تنوع  املواقع،  مختلف  ويف  الُصعد  مختلف  عىل  الرئيسيون، 
هذه  أدناه،  التالية  النقاط  وتبني  املصالحة.  عىل  تعمل  التي  الفاعلة 

املبادرات بشكل أوسع:

عىل الصعيد الوطني، شكّل رئيس الوزراء مؤّخراً لجنة التعايش والِسلم 	 
املجتمعي كهيئة مركزية للتعامل مع حالة ما بعد النزاع يف العراق .  
وتتمتع هذه اللجنة بصالحيات من  12 نقطة، من بينها املصالحة وعودة 
النازحني. وتم تشكيل هذه اللجنة من خالل دمج مستشارية املصالحة 

الوطنية مع املفوضية العليا للتعايش والِسلم املجتمعي.

عىل صعيد املحافظات، أسّست حكومة العراق االتحادية لجان العودة 	 
يف املحافظات عام 2018 بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية UNOCHA بهدف تيسري العودة اآلمنة القامئة عىل 

املباديء.

عىل الصعيد املحيل، حاولت العشائر توفري الحلول لتحديّات ما تبقى 	 
من النزوح من خالل الوسائل واألعراف واالتفاقيات العشائرية، التي 
تتوسط فيها أحياناً املحافظة والسلطات الوطنية واملجتمع الدويل 

ومؤسسات املجتمع املدين املحليّة.

عىل الصعيد الدويل، هناك دعم متزايد ومشاورات من املانحني بشأن 	 
القضايا املتعلقة ببناء السالم واملصالحة والعدالة االنتقالية والتامسك 
االجتامعي. ويتّضح ذلك جزئياً يف عمل وكاالت وهيئات األمم املتحدة، 
الدولية  UNDP واملنظمة  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  مبا فيها 
العراق  إىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة  األمم  وبعثة   IOM للهجرة 
UNAMI وفريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن 

.UNITAD الجرائم املرتكبة من جانب داعش

السالم 	  أجل  من  العمل  مجموعة  تشكيل  تم  التنسيق،  صعيد  عىل 
الجهود  وتنسيق  لتحديد  محاولة  يف   2018 عام  أواخر  واملصالحة 
واملصالحة  السالم  ببناء  يتعلق  فيام  والدولية  واملحلية  الوطنية 
نينوى  محافظة  عىل  الفريق  تركيز  وينصب  االجتامعي.  والتامسك 

بالدرجة األوىل.

املحلية 	  الحكومية  غري  املنظامت  من  واسعة  مجموعة  وأخرياً، 
والوطنية والدولية العاملة يف املجتمعات، واملنخرطة مع أصحاب 
املصلحة من الجهات الوطنية والدولية بشأن قضايا العودة واملصالحة، 
التي يقودها األفراد واملواطنون  الرسمية  باستثناء املبادرات غري 

التي قد تحدث عىل األرض بني حني وآخر.
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امللحق 1: النَواحي التي بحاجة إىل املصالحة

أدناه، جدول بالنواحي كام أشارت التقارير عن وجود حاجة إىل املصالحة فيها. وال يشمل هذا الجدول، النواحي التي ليست بحاجة إىل عملية املصالحة،  
حسب تقارير مزّودي املعلومات الرئيسيني.

عدد املواقعالحاجة إىل املصالحةالناحيةالقضاءاملحافظة

الفلوجةاألنبار

الكرمة
17املصالحة مطلوبة وجارية

1املصالحة غري مطلوبة
18املجموع

مركز الفلّوجة
1املصالحة مطلوبة وجارية

29املصالحة غري مطلوبة
30املجموع

بغداد

خان ضاريأبو غريب

4املصالحة مطلوبة وجارية
2املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

15املصالحة غري مطلوبة
21املجموع

سبع البورالكاظمية
10املصالحة مطلوبة وجارية

10املجموع

اللطيفيةاملحمودية

5املصالحة مطلوبة وجارية
4املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

2املصالحة غري مطلوبة
11املجموع

املشاهدةالطارمية

5املصالحة مطلوبة وجارية
3املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

10املصالحة غري مطلوبة
18املجموع

دياىل

الخالص

العظيم
2املصالحة مطلوبة وجارية

52املصالحة غري مطلوبة
54املجموع

املنصورية

8املصالحة مطلوبة وجارية
1املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

26املصالحة غري مطلوبة
35املجموع

مركز املقداديةاملقدادية

24املصالحة مطلوبة وجارية
10املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

22املصالحة غري مطلوبة
56املجموع
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عدد املواقعالحاجة إىل املصالحةالناحيةالقضاءاملحافظة

نينوى

القحطانيةالبعاج
5املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

5املجموع

سنجار

الشامل/ سنوين
30املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

9املصالحة غري مطلوبة
39املجموع

مركز سنجار
10املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

1املصالحة غري مطلوبة
11املجموع

القريوان
7املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

7املجموع

تلعّفر

العياضيّة
20املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

2املصالحة غري مطلوبة
22املجموع

مركز تلعّفر
40املصالحة مطلوبة وجارية

40املجموع

زّمار
45املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

2املصالحة غري مطلوبة
47املجموع

صالح الدين

مركز الدجيلالفارس
1املصالحة مطلوبة وجارية

1املصالحة غري مطلوبة
2املجموع

مركز بيجيبيجي
2املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

29املصالحة غري مطلوبة
31املجموع

بَلَد

الضلوعيّة
3املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

5املصالحة غري مطلوبة
8املجموع

مركز بَلَد
1املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

1املجموع

يرثب
1املصالحة مطلوبة وجارية

1املجموع

الطوز

آمريل
5املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

5املجموع

مركز الطوز
10املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية

10املجموع

سليامن بيك
1املصالحة مطلوبة وجارية

1املصالحة مطلوبة، لكنها غري جارية
2املجموع
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ترشين الثاين 2019

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

@IOMIraq

مسؤولية  َعَدم 

آراء  عن  بالرضورة  تعرّب  ال  التقرير،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  جميع  إّن 
واملواد  املستخدمة  التسميات  وإّن  للهجرة.  الدولية  املنظمة 
الدولية  املنظمة  رأي  تعكس  ال  التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة 
منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوين  الوضع  بشأن  للهجرة 

مساحتها. أو  بحدودها  يتعلق  فيام  أو  سلطاتها  أو 

فقط.  التوضيح  ألغراض  هي  التقرير  هذا  يف  الواردة  الخرائط  جميع 
عىل  الرسمية  املصادقة  تعني  ال  فيها  املذكورة  والحدود  واألسامء 

للهجرة. الدولية  املنظمة  قبل  من  قبولها  أو  الخريطة  هذه 

www.iraq.iom.int   

iomiraq@iom.int / iraqdtm@iom.int   

+390891052600  

   املنظمة الدولية للهجرة    
وكالة الهجرة التابعة لالمم املتحدة – بعثة العراق  

املكتب الرئييس يف بغداد   
مجمع يونامي ) ديوان 2 (    

املنطقة الدولية – بغداد – العراق 

)IOM  2019 ©املنظمــة الدوليــة للهجــرة )

اسرتجاع  نظام  يف  تخزينه  أو  املنشور  هذا  من  جزء  أي  استنساخ  يجوز  ال 
أو  تصوير  أو  ميكانيكية  أو  الكرتونية  وسيلة  بأي  أو  شكل  بأي  نقله  أو 
الناش. من  مسبق  تحريري  إذن  عىل  الحصول  دون  ذلك  غري  أو  تسجيل 

تشــكر املنظمــة الدوليــة للهجرة يف العراق وزارة الخارجيــة األمريكية، مكتب 
  )USAID( و الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية )PRM( الســكان والالجئــني والهجــرة

لدعمهام املســتمر.


