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املقدمة:

يعد السالم أساس استقرار الدول وركيزة مهمة يستند إليها مصري اجملتمعات، فبغياب السالم 
يسود نقيضه النزاع وخيتفي االستقرار وترتاجع فرص التنمية من تعليم وصحة… وغريها. والسالم 
وبعد  أثناء  يف  احمللية  مبجتمعاهتم  لالرتقاء  السالم  وصناع  الفاعلون  وإجيابية خيطوها  بناءة  خطوة 
النزاعات واحلروب ملنع الكوارث اليت ترتكها النزاعات من نزوح وتشرد وانعدام فرص احلياة والعيش 

الكرمي.

وقد قدم األمي العام األسبق لألمم املتحدة بطرس غايل يف حزيران 1992 تقريره الذي 
جاء بعنوان “خطة السالم” الذي تناول فيه مفهوم بناء السالم يف مرحلة ما بعد النزاع، وأكد 
من خالله على قدرة األمم املتحدة يف صون األمن والسلم الدوليي عرب جهودها يف إجياد أفضل 
األساليب واآلليات لبناء السالم وإذكاء اإلرادة الالزمة الختاذ القرارات الصعبة اليت يتطلبها الوقت 

ومبا فيها عرب الروح اجلماعية والفرص الساحنة1.

وأدى الشباب والشاابت أدواراً خمتلفة لتعزيز السالم والتماسك اجملتمعي والعيش املشرتك 
داخل املناطق احملررة واليت عانت من احلروب والصراعات لفرتات طويلة، اشتدت أكثر ما بي العام 
2014 إىل 2017. وعندما مت اإلعالن عن النصر على تنظيم داعش، على الرغم العديد من 
الصعوابت والتحدايت اليت واجهها الشباب إال أنه أثبت القدرة والنجاح على حتقيق وبناء السالم. 
وكانت املرأة شريكاً أساسياً يف عملية بناء السالم ومشاركتها يف اجملتمع. وعملت منظمات اجملتمع 

1. اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير األمي العام ) نيويوك,25 يناير, 1995( ص2:
https://undocs.org/ar/A/47/277

دور الشباب في عمليات بناء السالم في العراق
نور الهدى سعد عبد اهلل *

*  ابحثة وانشطة.
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املدين بنحو كبري على تعزيز قيم بناء السالم وروح التطوع واملشاركة ومتكي الشباب، والعمل على 
بناء السالم يف اجلانب اجملتمعي واجلانب الشخصي للشباب من خالل احلث على روح السالم 

والتقبل اآلخر على الرغم من االختالفات املتعددة.

وإن عمليات البناء السالم اجملتمعي عمليات تشاركية من قبل خمتلف األطراف الفاعلة داخل 
اجملتمع؛ اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والشباب وصناع القرار والسياسيي والقوات 
التماسك  أساس  وإن  منقوصة،  البناء  عمليات  يكون  األطراف  مجيع  تشارك  دون  ومن  األمنية 
ذلك  عن  وفضاًل  واألفكار،  والعمل  اجلهود  من حيث  التعددية  هو  السلمي  والتعايش  اجملتمعي 

التعددية الدين واملذهب والعرق والطائفة.
الشخصية  املقابالت  خالل  من  النوعي،  البحث  منهجية  على  البحث  هذا  اعتمد  لقد 
املكثفة مع انشطي وقادة سياسيي ومستشارين وصناع القرار واألكادمييي واملنظمات اجملتمع املدين 

احمللية، فضاًل عن انشطي وانشطات؛ من أجل مجع املعلومات وحتليلها.

متكاملة  واسرتاتيجية  عام  فهم  صياغة  حماولة  يف  النوعي  للبحث  العملية  األمهية  وتكمن 
للتعاطي مع الشباب وعمليات بناء السالم يف العراق، وألن إقصاء الشباب يتخذ أشكااًل متعددة 
فقد ركز البحث على إقصائهم من عمليات بناء السالم، والسيما مع تنامي الصراعات وتوظيف 

الشباب كوقود حرب لتلك الصراعات.

وتدور مشكلة البحث حول أن الشباب يلعبون دوراً رايدايً يف تعزيز السالم اجملتمعي من 
خالل مبادراهتم املدنية والعمل على إزالة آاثر وخملفات احلروب والنزاعات، ولكن مع ذلك يتم 
إقصاؤهم من اتفاقيات السالم وواثئق املصاحلة وعمليات احلوار، واليت غالباً ما تكون حمصورة بي 
أصحاب املصلحة من ممثلي اجملتمعات احمللية؛ رجال دين، وجهاء وشيوخ عشائر، سياسيي وقادة 

جمتمعيي. كما حصل يف املناطق احملررة من اجلماعات املتطرفة.
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بناء السالم 

ويعرف السالم أبنه ليس فقط غياب احلرب بل أيضاً حلول اخلري للفرد واجملتمع وهو مبدأ 
وصفة أخالقية يقومان على االستقرار الداخلي وطمأنينة الروح2.

وأيضاً يعين مبدأ منع قتل أي كائن حي على الرغم من أن هذا املبدأ ال يعين فعاًل للسالم 
إال أنه ميثل جتسيداً لنتائج السالم الفعلي الذي يكون حيوايً يف أساسياته3.

وتوجد عدة تعاريف ملفهوم بناء السالم، حيث عرفته جامعة كولورادو أبنه عملية استعادة 
العالقات  تعاونية لتحل حمل  إقامة عالقات ودية  الناس، واملساعدة على  الطبيعية بي  العالقات 
العدائية التنافسية القائمة. وأيضا تعين عمليات بناء السالم تشييد البنية األساسية واهلياكل اليت 
تساعد أطراف النزاع على العبور من مرحلة النزاع إىل مرحلة السالم اإلجيايب؛ والغرض هنا هو إزالة 
أسباب النزاع سواء كانت مادية أو معنوية أو معرفية واستبداهلا آبليات وهياكل متكن األطراف من 
التعامل مع بعضهم البعض بنحو سلمي. وعرفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مفهوم بناء السالم 
أبنه اجلهود الرامية من خالل مساعدة البلدان واملناطق من االنتقال من مرحلة احلرب إىل مرحلة 
السالم واحلد من خماطر انزالق أي بلد يف العودة إىل الصراع من خالل تعزيز القدرات الوطنية إلدارة 

الصراع وإرساء أسس السالم والتنمية املستدامة4.

املهدد. حيث  السالم  هو  والثاين  املستقر،  السالم  هو  األول  السالم:  من  نوعان  وهناك 
يعرف السالم املستقر أبنه كل وضع ال يكون خيار احلرب/العنف مطروحاً فيه؛ من أجل التسوية، 
والقضااي العالقة، ونظراً لوحدة اتريخ او اعتبارات أخرى ذات الصلة، وبذلك العكس السالم املهدد 

2. عمرو خريي عبد هللا، دليل املصطلحات العربية لدراسات بناء السالم إصدارات مجعية االمل العراقية، 2018.ص28.
3. وولفغانغ ديرتيخ، أتويالت السالم يف التاريخ والثقافة، إصدارات مجعية االمل العراقية، 2019، ص 97.

4. تعريف اجلمعية العامة لألمم املتحدة مفهوم بناء السالم.
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الذي يكون خيار للحرب/العنف مطروحاً وبل ممكن5. 

وتنطلق جهود بناء السالم املانعة للصراع قبل أن يتحول الصراع إىل عنف مثل برامج القطاع 
األمين والدبلوماسي واالقتصادي والثقايف والصحي. اخل. ويصطلح عليها اجلهود املبذولة للحد من 
انتشار العنف او جتنب حدوثه وتكراره، وإن من مساعي بناء السالم إىل تغيري املعتقدات واملواقف 
والبعيدة  املدى  القريبة  الديناميات  لغرض حتويل  املتطرف  والفكر  العنف  اليت حتمل  والسلوكيات 

املدى بي األفراد اجملتمعات ابجتاه التعايش السلمي.  
 السياق التأرخيي لبناء السالم يف العراق

الداخلية  والصراعات  احلروب  من  وعانت  واجهت  اليت  البلدان  أكثر  من  العراق  يعد 
واخلارجية، بدءاً من احلرب العراقية-االيرانية ما بي 1988-1980م. وحرب اخلليج األوىل يف 
1990م، نتج عنها كوارث عنيفة تكبدها اجملتمع العراقي. ونتج عن هذه احلروب فرض حصار 
دويل على العراق على وفق قرار األمم املتحدة 661 الذي أدخل البالد يف خماضات عسرية على 
نطاق سياسي وامجاعي واقتصادي، ترك آاثراً من اجلوع واحلرمان ونقص يف الغذاء واألدوية وانعدام 

أي شكل من أشكال احلياة الكرمية.

وجاء االحتالل األمريكي وغزو مقدرات الشعب وترك البالد يف فراغ سياسي وقانوين؛ األمر 
الذي تسبب بشيوع حالة الفوضى وعدم االستقرار وانعدام االمن واألمان؛ األمر الذي مهد الحقاً 
لظهور مجاعات دينية جهادية دخلت يف حروب ونزاعات، اترة مع قوات االحتالل األمريكي، 

واترة مع القوات العراقية حديثة النشأة يف ذلك احلي.

 2005-2007 األعوام  بي  ما  اإلسالمية  اجلماعات  من  العديد  وانتشرت  وتشكلت 
تتخذ من الطوائف الدينية شعاراً لكسب شرعيتها، متخض عنها الحقاً دخول البالد يف حرابً أهلية 

5. عمرو خريي عبد هللا، دليل مصطلحات اللغوية لدراسات بناء السالم، إصدارات مجعية االمل العراقية، 2018، ص 108.
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وطائفية اشتدت يف أوجها عام 2007، حيث تسببت خبسائر بشرية كبرية نتيجة العنف والقتل 
واجلرائم املبنية على أساس الدين، املذهب، القومية، اإلثنية راح ضحيتها أكثر من 90,149 من 

العراقيي والعراقيات.

ويف عام 2014 اجتاح داعش ثلث مساحة العراق ليفرض سلطته وأيديولوجيته املتطرفة 
على سكان احملافظات الواقعة حتت نفوذه، واليت بدأت ابجتياح مدينة املوصل مث األنبار وصالح 
الدين، إضافة إىل هنب الرتاث الثقايف وتدمري اآلاثر والقتل والتطهري العرقي وتنفيذ إابدة مجاعية حبق 
األقليات العراقية، وأستمر الوضع حىت إعالن القوات العراقية النصر على التنظيم املصنف إرهابياً 
يف اللوائح الدولية، ومنذ 2017 وحىت اآلن ما زالت تعيش البالد إفرازات حكم التنظيم طوال 

سنوات.

إن هذه احلروب والنزاعات اليت خاضها العراق وعاشها العراقيون، خلقت بيئة هشة ومعرضة 
للتطرف والكراهية واالنقسامات اجملتمعية. إن صناع السالم والناشطون يكافحون من أجل حمو 

هذه اآلاثر اليت تركتها النزاعات ويسامهون يف حتويل النزاع اىل بيئة أكثر استقراراً.

وبدأت عمليات بناء السالم يف العراق منذ عام 2017 يف أثناء عمليات التحرير من تنظيم 
داعش، حيث شارك وساهم يف سياق هذا العمل الشباب الناشط يف جمال السالم واملنظمات احمللية 
والدولية، اليت تعمل على تكريس وغرس مبادئ السالم والتعايش السلمي والعمل على تذويب 
وأزالة األفكار التطرف والطائفية واخلطاب الكراهية اليت جاء با التنظيم اإلرهايب وخلق بيئة جمتمعية 

أكثر أمان واستقرار.

 برز دور الشباب يف عمليات البناء السالم اجملتمعي خالل عمليات التحرير اليت قام با 
اجليش العراقي والقوات العراقية املشكلة آنذاك للمحافظات احملتلة من قبل تنظيم داعش وابلتحديد 
اجلانب األمين من مدينة املوصل، حيث برز دورهم من خالل تشكيل فرق الشبابية  تقوم ابلعمل 
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االغاثي للعوائل املتضررة من عمليات التحرير أثناء املساعدات اإلنسانية تزويدهم ابلغذاء والدواء 
وانتشاهلم من املناطق الساخنة إىل مناطق أكثر أماانً، والعمل مع املنظمات الدولية واحمللية القائمة 
آنذاك جند أن الشباب القائم بذا العمل التطوعي كان من خمتلف احملافظات العراقية ومن املذاهب 
والطوائف املتعددة. وبعد النصر توفرت مساحة آمنة للشباب والعاملي بذا النشاط على تكريس 
قيم السالم بتنظيم املبادرات السالم اجملتمعية اليت تضمنت عدد من الشباب الناشطي من خمتلف 
احملافظات العراقية، وتقوم هذِه املبادرات على نشر رسالة السالم على أمناط خمتلفة من الفعاليات 
منها اجللسات احلوارية اليت حتمل مبادئ أسس التعايش السلمي ابجملتمع ابلتعاون مع الرجال الدين 

والشباب من خمتلف املذاهب واألداين فضاًل عن وجهاء اجملتمع وشيوخ العشائر واحملافظي.

الناشطي  تستهدف  اليت  والدولية  احمللية  املنظمات  با  تقوم  اليت  التدريبية،  الربامج  وأيضا 
بناء السالم يف  والناشطات اليت حتمل يف مبادئها مفهوم السالم، وكيفية حتويل الصراع، واسس 
اجملتمعات املتنازعة، وفضاًل عن ذلك املبادرات التطوعية تعمل على رفع اإلنقاذ، وبناء الدور املدمرة 
جراء عمليات التحرير واحلرب، وإعادة ترميم اجلزء املدمر من املساجد والكنائس خللق بيئة امنه 
وأكثر استقرار. وهناك العديد من املنظمات احمللية والفرق الشبابية اليت عملت على متكي النساء 
األرامل واملتعففات اللوايت فقدن معيلهن بسبب احلروب والصراعات حيث عملت هذه املنظمات 
ببعض  ومتويلهن  دعمهن  أنفسهن عرب  على  واعتمادهن  اقتصادايً  متكينهن  على  الشبابية  والفرق 
املشاريع االقتصادية الصغرية كفتح مشاغل للخياطة واألعمال اليدوية، ودعمهن لوجستياً ومادايً 

وتزويدهن ببعض املعدات واألدوات لغرض متكينهن اقتصادايً. 

ويف اآلونة األخرية برز دور الباحثي من الشباب والشاابت بدراسة اجملتمعات اليت تناعي 
من النزاعات والصراعات وحماولة دراسة هذه الصراعات وإجياد بعض احللول أو املخرجات هلذه 

الصراعات وتقدميها لصناع القرار.
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تعد قدرات السالم وحتويل النزاعات ضرورية للجيل اجلديد من الناشطي لتحديد احتياجات 
أبنشطة  يقومون  رئيس  بنحو  التطوعية  اجملموعات  الشباب  يقود  حي  هلا  واالستجابة  جمتمعهم 
للمساعدات اإلنسانية والتعايش ورفع الوعي اجملتمعي، ويعد الشباب أكثر انفتاحاً وتطلعاً، وميتلك 
غالتونغ  يوهان  قال  كما  والنزاعات.  احلروب  من  يعاين  الذي  اجملتمعي  الواقع  التغيري  يف  الرغبة 
ابلفعل  شكلوا  قد  البالغي  ان  يف حي  جديدة  وحتدايت  جديدة  أفكار  عن  الشباب  “يبحث 

خطاابهتم العقائدية، ولقد رأيت هذا مئات املرات يف حيايت”.
األطراف الفاعلة يف بناء السالم: دراسة حاالت لنماذج حملية

أن األطراف الفاعلة يف عمليات بناء السالم هم أشخاص خمتلفون من حيث الدين واملذهب 
والطائفة والثقافة االجتماعية والنوع االجتماعي، ويتمتع األطراف الفاعلة والقادة والعاملون بذا 
األدوار  وختتلف  االجتماعي،  التماسك  لتحقيق  اجملتمع  أفراد  يف  والكبري  الواسع  ابلتأثري  الشأن 

ومستوايت العمل من شخص آلخر حسب اهلدف الذين يسعون اليه.

ويشكل األطراف الفاعلة يف بناء السالم يف اجملتمع فئات خمتلفة6:

القادة رفيعو املستوى: اليت تتضمن النخب السياسية واالقتصادية والعسكرية والدينية اليت تتمتع . 1
بسلطة اختاذ القرار لبدء املفاوضات ووقف إطالق النار.

والقادة . 2 واإلعالميون،  احملليون،  السياسيون  القادة  بضمنهم  املتوسط:  املستوى  على  القادة 
الدينيون، واألكادمييون، والقادة اإلثنيون، واحتاد العمال، واملنظمات غري احلكومية اليت تعزز 

التنمية االقتصادية وتعزز القيم الداعمة للسالم وبناء القدرات لالستجابة للنزاع.

القادة على مستوى اجملتمع: بضمنهم القادة الدينيون اجلماهرييون، واجلماعات اإلثنية والنسائية، . 3

6. ليسا شريك، تقييم الصراع والتخطيط لبناء السالم، إصدارات مجعية األمل العراقية، 2019، ص147.
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يبدون  ممن  وغريهم  اجملتمعية،  واملنظمات  احمللية،  والنقاابت  التجارية،  واألعمال  والشباب، 
أنشطة بناء السالم من القاعدة فيها احلوارات احمللية وحتشيد احلركات االجتماعية واملناصرة 

والتعليم من أجل السالم وحفظ السالم املدين.

دراسة احلاالت لنماذج حملية يف العراق:

أنل على نطاق الواقع العراقي فنجد أن العاملي واملؤثرين يف عمليات البناء السالم هم عدد من 
أفراد  على  الكبري  التأثري  هلم  فهؤالء  السياسيي،  والقادة  السياسية  والنخب  االجتماعيي  القادة 
اجملتمع وهلم القدرة على إحداث التغيريات يف اجملتمع من أجل إعادة التماسك اجملتمعي، )القادة 
رفيعو املستوى(، وهلم دور كبري لتعزيز مفاهيم السالم، ومن هذه األدوار النخب السياسية، والقادة 
السياسيون يف اجملتمعات اليت تعاين من الصراعات والنزاعات يف حمافظة املوصل، ومت عقد مؤمتر 
الوطنية  املصاحلة  وجلنة  العبادي،  حيدر  األسبق  الوزراء  جملس  رئيس  برعاية  الشرف  وثيقة  لدعم 
والشخصيات السياسية.  وكان مؤمتراً موسعاً إلطالق خارطة الطريق لدعم التماسك االجتماعي 
يف مناطق سهل نينوى، داعياً كل الطوائف واجملموعات الدينية والعرقية يف سهل نينوى أن يتعايشوا 
بسالم كما أعتادوا من قبل، وخالل ذلك انبثقت خارطة طريق وميثاق الشرف بعد مثانية أشهر من 

احلوارات بي خمتلف القوى احمللية الفاعلة يف سهل نينوى أبدارة احلكومة العراقية.

اجملتمعي، حيث  السلم  البناء  املتوسط دور كبري يف  املستوى  القادة  العشائر لكوهنم من  ولشيوخ 
عقدوا مؤمتر حبضور عدد من الشيوخ العشائر والرجال الدين من خمتلف احملافظات العراقية للتوقيع 
على وثيقة الشرف ابلقرب من مرقد اإلمام احلسي يف حمافظة كربالء؛ وبذلك تضمن هذا املؤمتر 
العشائري بتوقيع وثيقة الشرف من قبل الشيوخ العشائر لبعض الظواهر االجتماعية املوجودة يف 
اجملتمع العراقي والعمل على احلد منها لغرض احلفاظ على السلم اجملتمعي والتعايش السلمي ما بي 
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الفئات املختلفة داخل اجملتمع7.

ورجال الدين هلم القدرة على أحداث التغيريات يف اجملتمع، ومن األدوار لرجال الدين )قادة اجملتمع( 
وثيقة  لدعم  ندوة  املوصل مت عقد  والنزاعات يف حمافظة  الصراعات  من  تعاين  اليت  اجملتمعات  يف 
الشرف حبضور عدد من احلكومة احمللية ووكالء املرجعية الدينية ورئيس الديوان الوقف السين ورجال 
االجتماعية  التحدايت  الندوة  هذه  انقشت  حيث  القضاء.  ووجهاء  الصوفية  الطريقة  من  الدين 
وضرورة االلتزام مببادئ التعايش السلمي وإعداد وثيقة الشرف للتوقيع عليها من وجهاء املدينة لبث 

روح التسامح وأتكيد مبدأ العيش املشرتك ونبذ التطرف8.

القيادات األمنية  التوقيع على ميثاق الشرف من قبل  وأيضا يف انحية احمللبية يف غرب نينوى مت 
واإلدارية والشيوخ العشائر وأعضاء جلنة السالم احمللية يف نينوى وقائممقام قضاء تلعفر يشجع حنو 
العودة على مناطق سكاهنم  1100 عائلة مهجرة ينتمي أحد أفرادها إىل تنظيم )داعش( على 

األصلية من انحية احمللبية، حيث إن هذه العودة تلعب دورا حلل النزاعات القائمة

والدعوة إىل السالم والتعايش السلمي والعمل لتمكي السكان احملليي من تعزيز التماسك اجملتمعي 
والتصاحل يف جمتمعاهتم9.

إن هذه  النشاطات  تعمل على تعزيز مبدأ التعايش السلمي، وجند فيها أدوار خمتلفة من قبل القادة 
اجملتمع والسياسيي ورجال الدين ومجيعهم حياولون بناء السالم املستدام يف جمتمع يعاين من النزاعات 
ولكن السالم املستدام ال يتحقق على مبدأ العالقات املصلحية والزابئنية ما بي القيادات اجملتمعية 
والسياسية عينها، إمنا السالم املستدام يتحقق اال يف حالة  تواجد ومشاركة مجيع األطراف الفاعلة، 

https://imamhussain.org/news/24002 :7. إبراهيم العويين، موقع العتبة احلسينية املقدسة، أخبار وتقارير
https://imamhussain.org/news/22477:8. وثيقة الشرف لتعايش السلمي يف املوصل، موقع العتبة احلسينية املقدسة
https://kirkuknow.com/ar/news/63666 :9. مؤمتر تعزيز التعايش السلمي وإعادة النازحي إىل انحية احمللبية



12

مركز البيان للدراسات والتخطيط

والعالقات تقوم على املصلحة العامة ال اخلاصة لغرض تكريس قيم السالم، ويف مجيع األنشطة اليت 
مت التطرق إليها هناك إقصاء لدور األطراف الفاعلة منهم الشباب. ويف ظل هذه األنشطة اليت تعد 
من قبل احلكومة جيب أن تكون احملرك الرئيس الداعم جلهود الشباب لكوهنم هم الفاعل الرئيس يف 
هذه األنشطة وهم حققوا هذه املساحة اآلمنة وعملوا على نقلة نوعية للمجتمع من حال إىل آخر، 

وإن إعادة بناء اجملتمعات تقوم على مبدأ التعايش السلمي ما بعد االحتالل. 

دور الشباب يف بناء السالم جمتمعياً يف مرحلة ما بعد داعش: دراسة حاالت لنماذج حملية 

من  مهدم  وجمتمعناً  مدننا  ملاذا  الناشط  الشباب  قبل  من  تساؤالت  هناك  األمر كانت  بداية  يف 
الداخل؟ بقي اجملتمع يعاين من أاثر احلروب من الداخل؟ مل تكن هناك حلول جذرية لألسباب 
املؤدية هلذه الصراعات والنزاعات وعلى غرار هذِه األسباب برز دور الشباب الناشط يف املناطق 

اليت عانت من الصراعات والنزاعات بسبب احلروب.

خالل مرحلة التحرير والنزوح يف حمافظة نينوى يف مدينة النمرود لعام 2016 كان للشباب دور 
كبري من خالل تنظيم محالت اإلغاثية واإلنسانية من حيث كانوا على وترية واحدة مع القوات 
واملعدات  الغذاء  لتقدمي  اإلرهاب  املكافحة  والقوات  الشعيب  واحلشد  العراقي  اجليش  منها  األمنية 
الطبية للعوائل اليت خترج من حتت أنقاض البيوت املدمرة جراء عمليات التحرير، ومن جانب آخر مت 
رفع العلم العراقي من قبل الشباب والقوات األمنية يف الساحل األيسر حملافظة املوصل نتيجة لتحرير 
بعض املدن اليت مت احتالهلا من قبل تنظيم داعش ليكون دافعاً كبرياً وهاجساً لتحرير اجلانب األمين 
الذي كان مسيطراً عليه بشكل اتم من قبل تنظيم داعش اإلرهايب10. وخالل ذلك عمل الشباب 
على إرساء ونشر السالم والطمأنينة ما بي أهايل املدينة وأصبحت آمنة للعودة لدايرهم ويف حمافظة 
التدمري ولكن بنحو طفيف يف  النازحة من املدن اليت عانت من  العوائل  االنبار مت إرجاع بعض 

10. حكم الدليمي، انشط يف مؤسسة وصل تصل اإلنسانية، حمافظة املوصل، مقابلة شخصية، 19 شباط 2021.
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مدينة هيت وقضاء بزيبز، قام الشباب الناشط يف إعادة إعمار بعض املنازل املدمرة وإعادة العوائل 
إىل مسكنهم األصلي11. حيث كانت هذه األدوار أولية إلرساء السالم ما بعد الصراع وتوفري البيئة 

واملساحة اآلمنة لألسر والسكان يف هذه املناطق احملررة. 

ما بعد إعالن النصر يف عام 2017 عمل الشباب على تعزيز التماسك اجملتمعي ما بي سائر 
احملافظات الشمالية والغربية مع اجلنوبية ذلك من خالل اجللسات احلوارية اليت تستقطب رجال 
تنسيق  املذاهب والطوائف واملكوانت، وأيضاً  العشائر، وأبناء اجملتمع من خمتلف  الدين، وشيوخ 
وتنظيم بعض الزايرات للمراقد الدينية املوجودة يف حمافظيت النجف وكربالء من قبل أبناء املناطق 
احملررة إلثبات أن آبناء احملافظات اليت تعرضت الحتالل داعش أهنم رافضون للفكر املتطرف الذي 

تبناه تنظيم داعش وغري مؤيدين له12.

ومن هذِه املبادرات داخل احملافظة وخارجها مبادرة بعنوان “زوية ترسم السالم” يف األنبار تضمنت 
إنشاء مرسم حر ألهايل زوية، وتنظيم جلسات احلوارية ما بي أهايل زوية والرمادي وهيث إلعادة 
جسور الثقة، ولتعزيز التماسك اجملتمعي ما بي املدن  اليت عانت من بعض اخلالفات والنزاع فيما 
مت التحاور ما بي أبناء املدن حول اخلالفات النزاعات اليت يعانون منها، وعلى غراره تقبل أهايل 
زوية إلنشاء مثل هذه املبادرات، ومت إصالح اخلالفات ما بي هذه املدن، وإعادة اجلسور الثقة 
بشكل اجليد وأيضا مبادرة “جثري اهلال” ما بي حمافظة األنبار مت استقطاب الشباب من خمتلف 
حمافظات العراق إىل األنبار، حيث عملت هذه املبادرة على االختالط ما بي الشباب العراق، 
وحلل املشكالت واخلالفات ما بي أبناء احملافظات املختلفة وكان اهلدف من هاتي املبادرتي لتعزيز 
التماسك اجملتمعي داخلياً ما بي أبناء احملافظة وأيضاً خارجها مع أبناء احملافظات األخرى ولكسر 

11. عبد العظيم عادل، انشط يف جمال بناء السالم، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية، 16 شباط 2021.
12. نور الدين احلمداين، انشط يف جمال بناء السالم، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية , 15 شباط 2021.
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احلواجز املوجودة وحتقيق السالم اجملتمعي13.

وخالل تنفيذ عمليات بناء السالم واجه الشباب الكثري من املعوقات والتحدايت؛ فعلى الصعيد 
الداخلي واخلارجي وجود بعض املخاطر األمنية على الفرق التطوعية والعاملي بذه اجملال خالل 
فرتة حترير املوصل، إذ واجهوا الكثري من قذائف اهلاون، وكان ذلك يف حي السكر شرقي املوصل، 
املتضررة يف  للعوائل  الغذاء  لتوزيع  االغاثية  املتطوعي. وأيضاً يف احلمالت  العديد من  إصابة  ومت 
حي االنتصار كان هناك بعض عناصر داعش اإلرهايب موجودون ضمن صفوف الفرق التطوعية 
متنكرون ابلزي النسائي لغرض جتميع املعلومات وحتركات الناشطي داخل احملافظة. وعدم قدرة 
الوضع  للمتضررين بسبب  املساعدة  لتقدمي  والنواحي  االقضية  الدخول يف بعض  التطوعية  الفرق 
األمين، وأيضاً عدم الوثوق ابلفرق التطوعية من قبل جهات األمنية، فضال عن الضعف يف التمويل 
املادي من قبل بعض اجلهات املاحنة لكوهنم فرقاً حديثة النشأة14.  وما بعد إعالن النصر بشكل 
رمسي من قبل احلكومة العراقية كانت هذِه اجملتمعات ممزقة ومنهكة وعانت األمريي جراء االحتالل 
وعمليات التحري؛ لذلك كانت أفكار إعادة بناء السالم والتماسك اجملتمعي غري مفهومة ومقبولة 
جهود  وبذل  السالم  قيم  لتكريس  والشاابت  الشباب  أمام  عائقاً  وأصبح  ذاته،  اجملتمع  قبل  من 

مضاعفة لتحقيق الغاية املرجوة15.

يف بلد يعاين من االخفاء القسري والتغيب وإقصاء، من الصعب جداً تكريس مفاهيم وقيم السالم 
والتماسك اجملتمعي، حيث يدور هذا احملور يف قضاء الصقالوية من حمافظة االنبار، إذ مت اإلخفاء 
القسري أكثر من ألف رجل داخل هذا القضاء أي نصف او يكاد اغلب رجال القضاء بسبب 
االحتالل اإلرهايب لتنظيم داعش والطائفية، وكان من الصعب العمل على مفهوم السالم واغلب 

13. خطاب عمر انشط يف جمال بناء السالم، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية، 16 شباط 2021.
14. حكم الدليمي، انشط يف مؤسسة وصل تصل اإلنسانية، حمافظة املوصل، مقابلة شخصية، 19 شباط 2021.

15. نور الدين احلمداين، انشط يف جمال بناء السالم، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية، 15 شباط 2021.
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العوائل تعاين من الظلم والفقر والعوز بسبب اقصاء وتغيب أبنائهم ورجاهلم16.

ومجيع الشباب والشاابت يف املناطق احملررة منها املوصل واالنبار يعانون من عدم احلرية يف التعبري 
عن الرأي بشكل متعسف، سواء كان يف املواقع التواصل االجتماعي أو بشكل مباشر أو الصحافة 
والظهور اإلعالمي، حيث إن اغلب الشباب الناشط إذا أراد نقداً او التكلم عن العمل احلكومي 
يف إطار موضوع بناء السالم اجملتمعي او بشكل عام، يتعرض لتهديد غري مباشر واملساومة من 
قبل األحزاب القائمة آنذاك واملسيطرة على زمام األمور17. بينما أكد الدستور العراقي يف املادة 
38 من الفصل الثاين من ابب احلرايت العامة: تكفل الدولة مبا ال خيل ابلنظام العام واآلداب: 
حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل، ولكن يف األرض الواقع يف داخل البيئة السياسية واالجتماعية 
للمجتمع العراقي ال توجد هناك أي حرية يف التعبري عن الرأي يف ظل نظام سياسي مبين على 
أسس الدميقراطية، ولكنها ال تعترب دميقراطية يف ظل هذا الكبت عن حرية التعبري والتهميش والظلم.

دور املرأة: دراسة حاالت لشاابت عراقيات

املرأة  العراقية لعبت أدواراً خمتلفة يف جمال العمل املدين يف الكثري من القضااي جند أن املرأة والشابة 
العراقية فاعلة ومسامهة بنحو كبري يف وقت يعد فيه العراق متبنياً لقرار 1325 الصادر من جملس 
األمن الذي يهدف إلشراك املرأة يف حفظ السالم واألمن ومشاركتها يف مفاوضات السالم، ومن 
هنا برزت العديد من األدوار النسوية لبناء السالم ما بعد الصراعات خالل املرحلة احتالل داعش 
اإلرهايب ملدينة الفلوجة يف حمافظة االنبار مت هتجري العديد من العوائل إىل احملافظات الشمالية منها 
حمافظة دهوك، وبرزت أدوار نسوية من قبل إحدى الفتيات النازحات من حمافظة االنبار لنقل ثقافة 
احملافظات الغربية لسكان دهوك، لكوهنم يتمتعون ابلتعددية املذهبية والدينية، من خالل أنشطة 
خمتلفة منها، جلسات احلوار، والرايضة من أجل السالم ما بي خمتلف األداين واملذاهب للعمل 

16. عبد العظيم عادل، انشط يف جمال بناء السالم، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية، 16 شباط 2021.
17. املصدر نفسه.
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على تعزيز التماسك اجملتمعي ما بي احملافظتي. وأيضاً كان هناك بعض االختالفات  واالنطباعات 
احملافظتي  بي  ما  السالم  إرساء  على  الفتاة  هذِه  وعملت  االنبار،  حمافظة  سكان  عن  اخلاطئة 
النازحي من بعض املدن من سوراي  العيش املشرتك ما بي املسيحيي واملسلمي والسيما  لتعزيز 
املناطق احملتلة هم رافضون للفكر املتطرف الذي جاء به تنظيم  لعام 2016، واثبات ان أهايل 
داعش، وأيضا مت تشكيل فريق شبايب بقيادات نسوية تعمل على تعزيز السالم يف االنبار ما بعد 
عام 2017 يعمل على ادماج النساء الناجيات من العنف واالغتصاب جراء احلروب والصراع من 
خالل تقدمي الدعم النفسي، وأيضا إجياد العمل هلن، لغرض إعادة دجمهن ابجملتمع. ويف حمور آخر 
عملت الفتاة على حتقيق التعايش السلمي ما بي أهايل احملافظة والقوات األمنية يف االنبار لعام 
2017، وكانت هناك خالفات مستمرة ما بي أهايل احملافظة والقوات األمنية ألسباب طائفية 
لكوهنم من احملافظات اجلنوبية، مت العمل على تنظيم موائد اإلفطار ما بي االثني لغرض العيش 

املشرتك وأيضاً إجياد احللول اخلالفات وإرساء اجلسور الثقة فيما بينهم18.

لبعض  أنشطة  تنفيذ  عرب  اجملتمعية  التوعية  سياق  يف  دورهن  الشاابت كان  من  العديد  وهناك   
املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع ومنها بناء السالم اجملتمعي لتدريب النساء والشباب الفعالي 
على  تعمل  اليت  املشاريع  تنفيذ  من خالل  اخلربة  متكينهم إلضافة  لغرض  السالم  البناء  إطار  يف 
التعزيز التعايش السلمي يف املناطق املتنازعة، وفضالظ عن على ذلك العمل على متكي السياسي 
للمرأة بصورة خاصة وخماطر املخدرات حبضور عدد كبري من السياسيي واحلكومة احمللية يف حمافظة 

االنبار19.

إن الكثري من املشاريع نفذت بنخبة من النساء الفاعالت لغرض إرساء قيم السالم اجملتمعي من 
خالل التدريب على أسس مفاهيم السالم داخل املدن احملررة، وقيام احلمالت املدافعة واملناصرة 

18. كوثر احلديثي، رئيسة فريق سقيا للعمل اإلنساين، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية، 18شباط 2021.
19. مي احسان أمحد، انشطة مدنية، حمافظة االنبار، مقابلة شخصية, 19شباط 2021.
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حلقوق املرأة الناجية من العنف عن طريق اإلعالم السمعي واملرئي وبصورة عامة عن طريق امليدان 
ملناصرة املرأة يف قضاايها اجملتمعية20.

املعوقات اليت واجهت املرأة خالل تنفيذ عمليات السالم:

تشكو كثري من النساء والشاابت، على األقل من مت مقابلتهن، من العادات والتقاليد اليت حتجم 
دور املرأة، ومييلن لالعتقاد أبن جمتمعاهتن ال تدعم دور املرأة، وفضاًل عن ذلك حرية التعبري عن 
الرأي قد تكون يف الغالب معدومة للنساء، وبذلك حبكم العشرية وتقاليدها، ومن هذه األسباب 
جند ان املرأة يف بداايت التحرير من داعش كان دورها ضعيف مقارنة ابلذكور21. وهذا جنده أيضاً 
يف مشاركة املرأة ابلعملية السياسة والصنع القرار دورها يكون حمدود وغري فاعل، وبعد التحدي 
هذه املعوقات ظهرت الكثري من القدرات النسوية القادرة والفاعلة ولكنها ما زالت تعاين من هذه 
املعوقات؛ وبذا يف اطار املشاركة املرأة يف القضااي النسوية واجملتمعية ال يكون هناك إنصات والتفات 
من قبل اجلهات احلكومية ابعتبارها قضااي اثنوية وغري جديرة لالهتمام، ويف ظل كل هذا التهميش 
املرأة وفاعليتها داخل  والعائلة قد يضعف دور  قبل احلكومة واجملتمع  االجتماعي والسياسي من 

اجملتمع، ولكن املرأة العراقية أمام كل هذه العوائق جندها فاعلة ومؤثرة ابجملتمع.

 العالقة ما بني الصناع القرار والشباب وعمليات السالم 

يف مجيع املقابالت اليت أجريتها مع الشباب الناشطي والناشطات يف جمال بناء السالم  تبي أن  
الشباب على عالقة جيدة مع صناع القرار، وتوضح وجود تعاون من قبل صناع القرار واملسؤولي 
األنشطة،  ووجود حضور جيد خالل  السالم  بناء  مشاريع  تنفيذ  عملية  احمللية خالل  واحلكومة 

وعملية االستماع للمطالب.

20. سهى عودة، صحفية، مقابلة شخصية، 19 شباط 2021.
21. دالل عزيز، انشطة يف بناء السالم، 20 شباط 2021.
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ومن خالل جمموعة مقابالت أجريتها مع صناع القرار، الحظت أن هناك خماوف من قبل بعض 
بقدراهتم   مؤمنون  هم  نفسه  الوقت  ويف  السياسي  وطموحهم  الشباب  بقدرة  السياسية  األحزاب 
ابلدخول يف العملية السياسية، ويف مقابلة مع النائب عباس كاظم عليوي رئيس جلنة الشباب و 
الرايضة النيابية بي “أبن اإلمهال من قبل اجلهات السياسية للشباب بسبب إدراكهم أبهنم ميتلكون 
اخلربة على الدخول يف املشاريع اليت تعمل على بناء السالم والتعايش السلمي، وينفذون بنحو أكرب 
وأوسع؛ وهلذا يكون إبعادهم وإمهاهلم متعمداً، وبذا يتم استقطاب الرجال الدين والشيوخ العشائر 
لكوهنم حيققون مصاحلهم افضل من الشباب”. ووضح أيضاً “أن هذا اإلقصاء وإبعاد الشباب عن 
املؤسسات واللجان اليت تعمل على بناء السالم متعمد من قبل احلكومة لغرض حصر املناصب 
واألدوار لصاحل السياسيي وصناع القرار والطبقة السياسة حبد ذاهتا، إلبقاء الوضع على ما هو عليه 

وتنفيذ مصاحلهم املبنية على املنازعات والصراعات”22.

“اللجان  أبن  وضح  الشريفي  عباس  املدين  واجملتمع  املنظمات  جلنة  مستشار  مع  مقابلة  ويف   
أساس  على  مبينة  الوزراء،  جملس  يف  واملوجودة  السالم  بناء  تعزيز  على  تعمل  اليت  واملؤسسات 
احملاصصة واحملسوبية، ولذلك يتم اختيار الكادر على أساس احملاصصة والزابئنية هلذه تفتقر لوجود 

الشباب الناشط”23.

وأكد النائب ليث الدليمي “يف حال وجود الرعاية احلقيقة من قبل اجلهات احلكومية اليت تعمل 
على مبدأ بناء السالم يعتمدون على اخلربة والكفاءة، ويكون داخل هذه املؤسسات احلكومية دور 
كبري للشباب، لكون العديد من الشباب الذين ميتلكون اخلربة ولكن هذه املؤسسات تعمل على 

نظام احملاصصة”24.

22. النائب عباس كاظم عليوي، رئيس جلنة الشباب والرايضة، مقابلة شخصية, 22 شباط 2021.
23. عباس الشريفي، مستشار جلنة املنظمات واجملتمع املدين، مقابلة شخصية، 22 شباط 2021.

24. النائب ليث الدليمي، مقابلة شخصية, 25 شباط 2021.
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 ويف مقابلة مع النائبة ومقرر جلنة احلقوق اإلنسان النيابية وحدة اجلميلي شددت على “أن اجملتمع 
العراقي جمتمع فيت أبن من الضرورة إشراك الشباب يف املؤسسات اليت تعمل على بناء السالم، ولكن 
يتم إبعاد الشباب املستقل وإقصاؤه لغرض حتشيد الشباب املتنفذين يف أحزابم يف املؤسسات اليت 

تعمل على بناء السالم لغرض تنفيذ مصاحلهم”25.

ويف مجيع املقابالت أستنتج أنه من الصعب جداً على الشاب والشابة الدخول يف املؤسسات اليت 
تعمل على بناء السالم والتماسك اجملتمعي، منها )جلنة املصاحلة الوطنية، وجلنة التعايش السلمي( 
التابعة جمللس الوزراء؛ بسبب ووجود النظام احملاصصة املستشري يف مجيع املفاصل الدولة وحىت إن 
كان لديه الفرصة ابلدخول واملشاركة يكون أسرياً لقرارات وتشريعات التابعة ألحزاب سياسية اليت 

ال تؤمن ابلسالم منه إال القليل.

وأيضاً من جانب آخر جند أن السلطتي التشريعية والتنفيذية  واملؤسسات املنبثقة منها، جهودها 
ضئيلة جداً يف  تعزيز السالم ما بعد الصراعات اليت عاشها العراق من احتالل داعش اإلرهايب 
وبعد التحرير لعام 2017، حيث بي النائب عباس كاظم عليوي “أبن الدولة تعاين من أزمات 
متعددة ومنها الفساد املايل واإلداري وأزمات أخرى يعاين منها الشعب العراقي، وهلذا أن الطبقة 
الثانوية هلذه مل يتم التسليط الضوء عليها  السياسية ترى أن تعزيز السالم يكون من املوضوعات 
بشكل املباشر”، وأكد أبن جلنة املصاحلة الوطنية املوجودة يف جملس الوزراء ال تعمل على النهج 
والسياق اليت أتسست عليه ما بعد احتالل داعش إمنا أعماهلا روتينية وإدارية حبتة، ومل حتقق تعزيز 
السالم والتعايش السلمي هنائياً، وذكر أن هناك العديد من العوائل النازحة يف املدن واحملافظات 
املتعددة ما توال مناطقهم احملررة غري آمنة ابلشكل التام، والعديد من األشخاص املتهمي ابجلرائم 
داعش يف السجون مل ميض عليهم حكم القضاء أي إن العدالة االنتقالية مل حتقق فيكف يتم حتقيق 

25.  النائبة وحدة اجلميلي، مقرر جلنة احلقوق اإلنسان النيابية، مقابلة هاتفية, 5 آذار 2021.
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السالم؟ ومن جانب آخر لوال جهود املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة األخرى داخل العراق اليت 
تعمل على مبدأ السالم التعايش السلمي مل يتم العمل به هنائياً من اجلانب احلكومي ومل يعَط أي 

أمهية”26.

املنظمات واجملتمع املدين إن “السالم ال يتحقق ابجملامالت  النائب يواندم كنا رئيس جلنة  وقال 
وتقبيل اللحى ما بي السياسيي ورجال الدين، وحنن حباجة إىل حتقيق العدالة االجتماعية واالنتقالية 
ما بعد احلرب حلفظ كرامة الناس كما ذكرها الدستور العراقي، ولكن احلكومة احلالية مل حتقق العدالة 

وأغلب أعماهلا يف جمال تعزيز السالم جمامالت ال أكثر27”. 

وبي عباس الشريفي “أبن يف اجمللس النواب العراقي هناك جلنة املصاحلة والعدالة واملصاحلة يكون 
عملها تعزيز السالم من خالل تشريعات القواني من قبل النواب، ولكن يف الوقت نفسه هناك 
إمهال من قبل النواب للدخول بذه للجنة ابعتبارها من اللجان الثانوية وغري الدائمة والنصاب با 
ضعيف، وإن متنفذي األحزاب الكبرية يرغبون ابلدخول يف اللجان اليت يكون أتثريها أقوى؛ لسبب 
عدم اخلربة النواب عن مفاهيم البناء السالم وحتقيقه. وأيضاً أن من أولوايت صانع القرار قد تكون يف 
النطاق اخلدمي واإلعالمي، لذلك جند من املستبعد العمل با”. وأضاف أن سبب انبثاق السلطة 
التنفيذية واللجان التابعة هلا ومنها )جلنة املصاحلة الوطنية( هو لتعزيز السالم والتعايش السلمي، 
ولكن يف أرض الواقع مل حتقق أي من هذا القبيل لعدة أسباب تفتقر إىل اخلرباء واملتخصصي بذا 
اجملال؛ ولذلك أن األشخاص العاملي يتم جلبهم على أساس احملاصصة واحملسوبية أو يكونون من 
ضمن حاشية األحزاب املوجودة يف رائسة الوزراء، ويتم صرف األموال الطائلة ألعمال هذه اجلان 

يف املؤمترات والندوات ولكن يف أرض الواقع مل حتقق أي شيء من هذا”.28
26. النائب عباس كاظم عليوي، رئيس جلنة الشباب والرايضة النيابية، مقابلة شخصية.

27. النائب يواندم كنا، رئيس جلنة املنظمات واجملتمع املدين النيابية، مقابلة شخصية , 23 شباط 2021.
28. عباس الشريفي، مستشار النائب األول جمللس النواب العراقي، مقابلة شخصية 23 شباط 2021.
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وذكر النائب ليث الدليمي أن مجيع األحزاب القدمية وصناع القرار يف السلطة ترى أن مفهوم العدالة 
وحتقيق السالم من مواضيع الرفاهية واملثالية والرخاء؛ ولذلك يتم استبعاد العمل با، ومن جانب 
آخر أكد أن مجيع األحزاب املتنفذة ابحلكم أساس قوهتا وصالحيتها هو أتجيج الطائفية وعدم 
السالم جيب  يتحقق  وإبقاء دميومتها ابلسلطة، وقال: حىت  والتنازع  الصراعات  االستقرار إلبقاء 

حتقيق العدالة، ويفرتض أن تعاجل مظامل الناس وبعدها يكون سالماً وتصاحلاً حقيقيًا29.

ووأكد النائب ريبوار كرمي أن “الكثري من األحزاب املوجودين يف السلطة هم صناع القرار، ويتمتعون يف 
املناصب احلكومية لتنفيذ املصاحل اخلاصة، ويكونون عبئاً وعائقاً أمام تنفيذ عمليات بناء السالم”30. 

وأوضحت النائبة وحدة اجلميلي أن “هناك إخفاقاً كبرياً من قبل الربملان يف تشريعات القواني اليت 
تصب يف املواطنة وحتقيق املصاحلة الوطنية، وأيضا السالم اجملتمعي، وعملنا على تشريع القواني اليت 
تعمل على السالم واملصاحلة الوطنية، ولكن مت الرفض وعدم التصويت من قبل األحزاب الكبرية من 
املكون الشيعي داخل الربملان، ويف الوقت نفسه هناك العديد من املؤسسات احلكومية  اليت تعمل 
على حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة، ولكن يف أرض الواقع مل حتقق كل ما ذكر ومل حتمل يف طياهتا 

وعملها أي من مفاهيم السالم”31.

يف مجيع النماذج احمللية اليت مت التطرق إليها توجد مبادرات العمل، وحتقيق السالم واملصاحلة الوطنية 
والتعايش السلمي من خالل تشريع القواني واملبادرات اجملتمعية املنظمة من قبل اجلهات السياسية 
اجملتمعية  الطائفية  أتجيج  هي  غرضها  ذكر  ما  لكل  معارضة  قوى  هناك  ولكن  القرار،  وصناع 
والسياسية إلبقاء الوضع على ما هو عليه، ويصبو ملصاحلهم اخلاصة وتعزيز نفوذهم وقوهتم، فال 

سالم يتحقق يف ظل دولة وصناع قرار ال يؤمنون مبفهوم السالم داخلياً وخارجياً.

29. النائب ليث الدليمي، مقابلة شخصية، 25 شباط 2021.
30. النائب ريبوار كرمي حممود، كتلة املستقلة، مقابلة شخصية، 3 أذار 2021. 

31.  النائب وحدة اجلميلي، مقرر جلنة احلقوق اإلنسان النيابية، مقابلة هاتفية، 5 أذار 2021.
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إشراك الشباب يف صنع القرار

إن عملية إشراك الشباب يف صنع القرار تعد ضرورية يف الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى؛ 
بسبب تطور اجملتمع وبروز الدور الشبايب ومهارهتم، ويف الوقت نفسه قدرهتم على الدخول للعملية 
السياسية والصنع القرار والسيما ان العراق يتمتع بثروة شبابية هائلة، وهلذا ميكن من توظيف هذه 
الثروة واالستفادة منها، وإن املشاركة الشبابية جين ان تشمل كل اجلنسي ومن دون هتميش أي 
طرف ويف الوقت نفسه الكثري من الشباب  مؤهل للدخول ولكن حيتاج إىل التمكي السياسي 
واخلربة والثقافة السياسية، وهل ميكن اعتبار الشباب معنياً مبؤسسات  حمددة دون غريها أو معنياً 

حبضوره ومتثيله يف العديد من املؤسسات الدستورية واحلزبية واملدنية؟ 

يف مجيع املقابالت اليت أجريتها مع الشباب الناشط يف جمال بناء السالم اجملتمعي والتعايش السلمي 
يعمل على إعادة بناء جمتمع على أساس العيش املشرتك، ونبذ الطائفية، وإعادة املصاحلة الوطنية 
لديهم الرغبة ابلدخول ابلعملية السياسية وصنع القرار. ويف الوقت نفسه هناك مساومات من قبل 
السياسيي وصناع القرار للشباب عرب تقدمي التسهيالت  للعمل املدين للفرق الشبابية اليت تروج 
لصاحل أحزاب صناع القرار وهتميش الفرق املستقلة. وحىت للدخول ابلعملية السياسية  الكثري من 
األحزاب التقليدية  اإلسالمية ومنها: “الدعوة، وسائرون، واحلكمة، ومتحدون، وحتالف القوى” 
الكفاءة واحلرص  الطائفي واملذهيب والعرقي ال على  التمييز  الشباب على مبدأ  حتاول استقطاب 
الوطين، وإن أساس نشوئها وأيديولوجيتها تعمل على املبدأ تعزيز الطائفية، وأساس قوهتا وبقائها 
يف السلطة هو التأجيج الطائفي، ويف الوقت عينه تدعي أبهنا تعمل على املصاحلة الوطنية. وإن 
نظرة األحزاب للشباب هي نظرة مصلحية ابعتبارهم مادة انتخابية جللب األصوات هلم واعتبارهم 
هلذه  الشباب  دخول  حال  ويف  اجملتمع،  على  أتثريهم كبري  ومقدار  الناخبي  من  واسعة  شرحية 
األحزاب فسيكونون مستبعدين عن عملية الصنع القرار لنظرة األحزاب هلم، وأن تواجدوا داخل 
األحزاب والربملان فال حيق هلم صنع القرار وحق القرار، ابعتبار السياسية مساحة للرجال ذوي اخلربة 
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السياسية، ويف الوقت نفسه أن املرأة غالباً ما تكون حمرومة يف تلقي اخلربة وحىت أن كانت موجودة 
وقدراهتم  بدورهم  تؤمن  ال  األحزاب  لكون  لذلك  القرار؛  الصنع  هلا  حيق  فال  السياسية  ابلعملية 

السياسية، ويقتصر وصنع القرار عن فئة معينة من مؤسسي األحزاب املهيمنة على السلطة.

وساحات  اجملتمع  يف  الفاعل  الشباب  دور  برز  فقد   2019 االحتجاجات  حركة  بعد  ما  أما 
االحتجاج، وعليه عملت هذِه األحزاب على تكوين وإنشاء أحزاب مدنية بقيادة الفئات الشبابية 
ومن جانب آخر مت تشريع القانون للمرشح إىل 28 سنة يف حماولة إشراك الشباب يف الصنع القرار، 

وإبقاء أحزابم املتنفذة داخل احلكم والسلطة.

قرار جملس األمن 2250: األجندة العاملية للشباب واألمن والسالم

وهو قرار أممي حول الشباب والسلم واألمن الدوليي، تبىن القرار الدور واملهام الرئيسة يف حتقيق 
األمن والسلم الدوليي، وحث احلكومات دول العامل على إشراك الشباب يف عملية صنع القرار 
بصورة خاصة يف اجملتمعات اليت تعاين من الصراعات والنزاعات املسلحة، وقد أعلنت األمم املتحدة 
ذلك عرب تشكيل جلنة الدولية هدفها الرئيس هو العمل على إعداد دراسة حملية حول تعزيز دور 

الشباب يف حتقيق السالم واألمن الدوليي32.

املسؤوليات املرتتبة على الدول جتاه الشباب على ضوء قرار جملس األمن2250:

ركز القرار يف مخسة حماور رئيسة، هي: املشاركة والشراكة وإنشاء آليات لضمان املشاركة الشباب 
الفعالة يف صنع القرار والتفاعل الشباب اإلجيايب مع احلكومة، ومحاية الشباب، والوقاي، ة وتنفيذ 
برامج، وتوفري آليات لتعزيز الثقافة والسلم والتسامح واحلوار ونزع السالح، وإعادة دمج الشباب، 
وإبعاد الشباب عن امليليشيات واجلماعات املتطرفة، وتوفري فرص أفضل هلم، وإعادة دجمهم داخل 

32. وصال روحي الطنطاين , مقال, الشباب الشرق األوسط وحتدايت السالم واألمن الدوليي
https://vistointernational.org/ar/societies-and-politics
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اجملتمع33.

ويف عام 2015 بدأ قرار جملس األمن 2250 عرب اجملتمع الدويل يف التأثري على هياكل السلطة 
احمللية من خالل التعرف على أمهية اتباع النهج السالم واألمن اللذين يشمالن كال اجلنسي من 
النساء والشباب، يف حي أن الدمج بي املنظر نوع اجلنس ومنظور الشباب يف بناء السالم ليس 
فقط وقف احلرب ولكن احلد من العنف يف مجيع املستوايت: مستوى األسرة، ومستوى اجملتمع 
احمللي والوطين، واملستوى الدويل، واعتماد منظور اجلنس ومنظور الشباب يف معاجلة الصراعات، أي 
يعين االلتزام ابملفاوضات والوساطات، والعمل على حل النزاعات العنيفة، وأيضا ميكن أن تكون 
وجهات نظر تكمل بعضها البعض بشكل واضح يف خلق عمليات السالم أكثر مشواًل، وأيًضا النوع 
واجلنس يف بناء السالم، وحل النزاع هو حتقيق صورة كاملة للسالم، يف حي أن اعتماد الشباب 

هو حول استدامة السالم ملدة أطول.

 وإن البلدان اليت تعاين من الصراعات تعاين من استنزاف لطاقات وإمكانيات الشباب، والسيما 
خالل النزاعات املسلحة، ومت التأكيد يف مشروع القرار على دور الشباب يف منع النزاعات، وعلى 
توفري البيئة احملفزة هلم ووضع سياسات وآليات لتمكينهم من املسامهة بنحو فاعل يف بناء السالم 
وتعزيز ثقافة السالم والتسامح واحرتام األداين؛ األمر الذي يتطلب إدماج الشباب يف جمتمعاهتم 
التعليم والعمل الذي يليب احتياجاهتم ويرتجم أهداف  بنحو فاعل ومؤسسي، والنهوض مبستوى 

التنمية املستدامة جلعل الشباب كوادر بناء وليس أدوات هدم يف اجملتمعات.

تبين  إىل  وحباجة  والسياسية  واإلثنية  الدينية  والصراعات  احلروب  من  الكثري  عاىن  بلد  العراق  إن 
هلذه القرارات، واحلكومة العراقية على األرض الواقع نشطة يف جمال القبول والتصويت على هذه 
القرارات الصادرة من اجمللس األمن، وحنن حباجة ماسة هلا ولكن جند أن تطبيق هذه القرارات من 
قبل احلكومة العراقية قد يكون خاماًل وغري مستمر. إن العراق حباجة إىل التنفيذ الفعلي على تطبيق 

33. املصدر نفسه
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مبادى السالم واألمن والتعايش السلمي وتعزيز الدور املرأة والشباب. وقد بلغ عدد الشباب وفق 
إحصائية صندوق األمم املتحدة للسكان 65 %، أي هو مقبل على انفجار شبايب، فعلى احلكومة 
االستفادة من هذه الطاقات الشبابية  وتبين مشاريع حتاول من رفع ومتكي الشباب الناشط  يف 
خمتلف امليادين السياسية واالجتماعية، ومن جانب آخر من خالل تشريع القواني وإرساء القرارات 
القرار  أن أتخذ هذه  احلكومية  يفرتض ابملؤسسات  السلمي  والتعايش  السالم واألمن  اليت حتقق 

واملشاريع على حممل اجلد.

ما دور املنظمات لتعزيز املشاركة الشباب بقرار 2250؟
مت إطالق حتالف الوطين الشباب لألمن والسلم من قبل  املنظمات احمللية والدولية ومنها منظمة 
UN-  السالم واحلرية،  وأيضاً بدعم قبل وزارة الشباب والرايضة وصندوق األمم املتحدة للسكان

FPA، وأيضا إبشراك املنظمات الدولية واحمللية وإن القرار هو نتيجة لقرار جملس األمن بشأن 
مشاركة الشباب يف عمليات بناء السالم وحل النزاعات والتسليط الضوء على دور الشباب يف 
إنشاء جمتمعات صحية تعتمد على منطق حْل النزاعات ومنع التطرف العنيف حيث جيمع التحالف 
متثياًل  يعطي  واحمللية وهو  الدولية  واملنظمات  الشباب واحلكومة  الدوليي  السالم واألمن  الشباب 
متساوايً للرجال والنساء لدعم دور الشباب يف صنع القرار وحّل النزاعات والوساطة ويوفر التحالف  
الشباب منصة مشرتكة حيث ميكنهم دفع أولوايهتم والدفاع عن مصاحلهم، واحتياجاهتم، وتعزيز 
عقد  والسلم، حيث مت  اخلاصة ابألمن  القرار والسيما  عملية صنع  للشباب يف  الفعالة  املشاركة 
ورشات متعددة يتم استقطاب الشباب والشاابت من خمتلف حمافظات العراق لتدريبهم على أفضل 

أساليب لتأسيس وإطالق التحالف بطريقة تثبت فعاليتهم جلميع الشباب يف العراق.34

القرار عرب املشاورة اإلقليمية يف عمان حول الشباب والسالم  وبرز دور الشباب يف املشاركة يف 
واألمن، وكان مشاركاً با جمموعة شباب من خمتلف الدول العربية وكان العراق جزءاً منها وكان 

shorturl.at/aoLT7 34. الذكرى اخلامسة لقرار اجمللس االمن الدويل
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الغرض منها لتبادل وجهات النظر فيما بينهم لقضااي األمن والسالم؛ ومن أجل دعم تنفيذ قرار 
السالم،  عملية  للشباب يف  اإلجيابية  املسامهة  لتوضيح  وأيضاً  املنطقة،  2250 يف  األمن  جملس 
وتسوية النزاعات، وتقدمي التوصيات ابالستجابة الفاعلة على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية 

والدولية.

آفاق بناء السالم املستدام يف العراق
إن بناء السالم املستدام يف العراق يتطلب عدة مراحل للوصول إىل مرحلة األخرية هي بناء السالم 
املستدام، أي مبعىن حتقيق العدالة االجتماعي واالنتقالية يف العراق ما بعد احلروب والنزاعات، عرب 
حماكمة اجلناة بسبب احلروب والصراعات إن كانوا من قبل الطبقة السياسية نفسها أو من اجملرمي 
داخل اجملتمع أو األطراف اخلارجية، ومعرفة اجلذور األساسية اليت أدت إىل الصراعات والنزاعات، 
العمل على  حتقيق  والعمل على إجياد احللول هلا من قبل املختصي واخلرباء، وفضاًل عن ذلك 
القضاء العادل حول اجلرائم واألشخاص املرتكبي للجرائم، وتطبيق القانون بنحو عادل من قبل 
احملاكم املختصة، والعمل على إعادة ادماج املتضررين من احلروب والنزاعات داخل اجملتمع لتحقيق 
التعايش السلمي والتماسك اجملتمعي، وأيضاً العمل على تشريع وتطبيق القواني اليت حتمي العوائل 
والنازحي املتضررين جراء احلروبوعمليات التحرير، وتطبيق القواني اليت حتمي املكوانت والطوائف 
العرق والطائفة واملذهب، ونبذ  التفريق بي  الفعلي، وعدم  املوجودة داخل اجملتمع كافة ابلتطبيق 
األعمال اإلرهابية، وبناء أجهزة الدولة اليت تعمل على الكفاءة واخلربة ال على احملاصصة واحملسوبية  
التعليم املبين على أسس  إرساء  التسامح يكون دعامة لرفد العيش املشرتك، وأيضاً  وإرساء ثقافة 
السالم والتعايش السلمي داخل املدارس واجلامعات، ووصواًل إىل بناء املدن املتضررة داخل اجملتمع، 
وبناء السالم املستدام، والنهوض ابلواقع الفعلي تلذي حيمي اجملتمع بصورة أمجع، وتكون احلقبة 

االحتالل واحلروب مدة زمنية سوداء حلت على البالد وانتهت.

هناك العديد من البلدان عانت من احلروب والصراعات وكانت فرتة مريرة على الشعوب، ولكن 
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القواني  تطبيق  اجملتمع من خالل  داخل  السلمي  والتعايش  املستدام  السالم  بناء  العمل على  مت 
والقرارات اليت تعمل على إرساء السالم، وكانت راوندا أمنوذجاً هلذه الدول اليت عانت من احلروب 

الطائفية والتمييزية ولكن مت التخطيط لنهوض اجملتمع من واقع إىل آخر. 

 االستنتاجات:

 هناك إقصاء ممنهج ومتعمد ملشاركة الشباب يف املؤسسات اليت تعمل على تعزيز برامج السالم لعدة 
أسباب ومنها نظام احملاصصة الذي جاء به النظام احلكم احلايل، وعدم الوثوق بقدرة الشباب من 

بعض األحزاب وصناع القرار ابلعمل ابملؤسسات اليت تعمل على تعزيز السالم.

 الكثري من الشباب الناشط يف بناء السالم ال يرغب ابلدخول ابملؤسسات اليت تعمل لبناء السالم 
إلمياهنم التام أبن العمل املدين هو أفضل بكثري لتحقيق السالم من العمل احلكومي.

  حرية التعبري عن الرأي يف املناطق احملررة من قبل الشباب والشاابت تكاد تكون شبه معدومة 
لوجود الرتهيب والتنكيل للشباب من قبل األحزاب احلاكمة يف هذه املدن.

هناك الكثري من املعوقات أمام املرأة يف مشاركتها يف بناء السالم والصنع القرار وقد تكون معوقات 
االجتماعية والسياسية، منها النظرة الدونية للمرأة، ومنها عدم متكنها يف القيادة اجملتمعية والسياسية 

وعدم أنصافها داخل اجملتمع حبكم العادات والتقاليد املوجودة يف اجملتمع.

الوعي  مستوى  ورفع  متكي  بعملية  ترتبط  /ات  للشباب  القرار  وصنع  القرار  اختاذ  عملية  إن   
االجتماعي والسياسي.

القطيعة بي صناع القرار والشباب العاملي يف البناء السالم اجملتمعي، وهلذه أغلب الصناع القرار 
ال يكون لديهم علم ودراية عما يقومون بتنفيذه الشباب.



28

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التنفيذية  ابلسلطتي  اجملتمعي  والتماسك  السلمي  التعايش  على  تعمل  اليت  احلكومية  املؤسسات 
التخبط وعدم  تفتقر خلرباء ومتخصصي، ولذلك أغلب أعماهلا روتينية حبتة ويشوبا  والتشريعية 
التخطيط، ويف الوقت نفسه جند أن املنظمات الدولية واحمللية أنشطة اليت تقوم با لبناء السالم هي 

أفضل من أداء احلكومي.

احلروب  بعد  ما  االنتقالية  العدالة  فيه  بلد مل حتقق  اجملتمعي يف  السالم  بناء  الصعب حتقيق   من 
والسياسيي  القرار  صناع  قبل  من  ومشولية  واسعة  نظرة  توجد  ال  آخر  جانب  ومن  والصراعات، 

للحلول املشاكل وجذور الصراع، ولذلك من الصعب حتقيق التماسك اجملتمعي.

  مجيع األحزاب احلاكمة اإلسالمية واملدنية متنع إشراك الشباب يف صنع القرار والعملية السياسية 
التمييز  هو  ابلسلطة  ودميومتها  قوهتا  أساس  أن  آخر  جانب  ومن  ومذهيب،  طائفي  أساس  على 

الطائفي يف بلد شبابه يبحث عن السالم.

يف  الشباب  إبشراك  املتضمنة  األمن  مبجلس  اخلاثذصة  القرارات  ألغلب  متبنية  العراقية  احلكومة 
املشاركة يف الصنع القرار وعمليات البناء السالم، ولكن يف أرض الواقع ختلو من مشاركة الشباب 

يف البناء السالم وصنع القرار.

التوصيات

هناك جهود كبرية من قبل الشباب يف عمليات البناء السالم اجملتمعي داخل املناطق احملررة ولكن 
الشباب حيتاج إىل التمكي واخلربة لإلشراك يف الصنع القرار، وأيضا إىل التخطيط يف قيادة احلمالت 

املناصرة واملدافعة إليصال أصواهتم إىل صناع القرار للحصول على الغاية املرجوة. 

من الضروري على الشباب التواصل مع صناع القرار والتنسيق مع جلنة الشباب والرايضية النيابية 
لكي ال تتولد قطيعة ما بي صناع القرار والشباب، وتكون هناك ثقة متبادلة ما بي الطرفي.
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دور الشباب يف عمليات بناء السالم يف العراق

التعاون مع اجلانب اإلعالمي وضرورة تواجده يف أغلب النشاطات اليت يقوم با الشباب، لكي 
يكون صناع القرار واملؤسسات احلكومية على علم ودراية مبا يقومون بتنفيذه.

على النساء متكي أنفسهن يف املشاركة ابجلانب اجملتمعي والسياسي وصنع القرار بصورة خاصة 
لكي اليتم هتميشهن من قبل األحزاب، والنظر هلن جملرد التمثيل النسوي فقط.

الطائفة  املبدأ  على  الشباب  يشركوا  أال  واملدنية،  اإلسالمية  احلاكمة   السياسية  األحزاب  على 
واملذهب والعقيدة والتمييز الطائفي يف بلد مزقته احلروب الطائفية وال ميكن حتقيق التعايش السلمي 

يف ظل توارد هذِه األفكار التمييزية.

العدالة  لتحقيق  هناك حراكاً  وإن  احلكومية،  املؤسسات  قبل  االنتقالية من  العدالة  ضرورة حتقيق 
االنتقالية ولكنه ضعيف جداً، وعلى احلكومة إعادة النظر للمؤسسات اليت عملت هلذه اجلانب.

املؤسسات احلكومية اليت تعمل على تعزيز السالم والتعايش السلمي جيب أن تصب أعماهلا يف 
املصلحة العامة للبالد ال املصلحة اخلاصة املبنية على احملسوبية والزابئنية.

على احلكومة العراقية تطبيق القرارات إبشراك الشباب يف عمليات بناء السالم، واملشاركة يف الصنع 
القرار ومنها قرار 2250، ويكون تطبيقاً ومشاركة فعلية ال شكلية.


