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مقدِّمة
بعد هناية احلرب الباردة انتشرت احلروب األهلية بداًل عن احلروب بي الدول ال يقتصر عمل 
اجلماعات اخلارجة عن القانون على شنِّ اهلجمات العسكرية واإلرهابية، بل تطمح إىل أتسيس دولة 
يف املناطق اليت تفرض سيطرهتا عليها، وهذه السيطرة ابلتحديد ال تتحقَّق من دون تعاون نسيب من 

السكان احملليي الذي يقطنون هذه املناطق، وهو تعاون إمَّا طوعي إمَّا قسري. 
اجملاميع  مقاتلي هذه  ينبغي حماسبة  القانون ال  اخلارجة عن  اجلماعات  حينما هتزم هذه   
الذي ارتكبوا جرائم عنف، بل جيب أن تشمل احملاسبة القانونية أولئك الذين شغلوا وظائف مدنية 
الضرائب، واملعلمي«، وتكمن خطورة هؤالء  اجملاميع، وظائف مثل »الطهاة، وجامعي  يف هذه 
املتعاوني ومطالب ذوي الضحااي بتحقيق العدالة قد تؤدِّي إىل معاقبة مجاعية جلميع املتعاوني بغض 
النظر عن أن كانوا مذنبي حقاً أو أبرايء، وقد تكون عقوبة احلبس اجلماعي عقوبة قاسية وترهق 
كاهل الدولة أيضاً، وتبيَّ يف السنوات األخرية أنَّه قد يرتتب على احلبس اجلماعي عواقب وخيمة، 
منها التطرف واالخنراط جمدداً يف حياة اإلجرام، إذ هنالك العديد من االمثلة على نشوء كثرٍي من 
اجلماعات اإلرهابية داخل السجون، وأغلب قادة )داعش( كانوا قد قضوا مدَّة احلبس يف السجون 
ا »جامعات جهادية«.  اليت تديرها الوالايت املتحدة يف العراق، وهي سجون وصفت فيما بعد أبهنَّ
هناك براهي متزايدة تثبت أنَّ عقوبة احلبس اجلماعي قد تكون عقوبة ستعود ابلفشل،   
وتركِّز هذه الدراسة على إعادة دمج األفراد املتعاوني مع )داعش(، والذين مل ينخرطوا يف أعمال 

عنف يف اجملتمع والصعوابت اليت تواجههم يف العودة إىل اجملتمع. 
يف هذه الدراسة نطرح ثالثة أسئلة جتريبية وحناول اإلجابة عنها، وهذه االسئلة هي: هل 

ال سالم بدون عقاب؟ 
إعادة الدمج المجتمعية »للمتعاونين« مع تنظيم )داعش( 

في العراق
مارا ريدلش ريفكين* - كريستين كاو **

*  ابحثة قانونية ومفكرة سياسية، تُعىن ابالنظمة القانونية اثناء وبعد الصراعات.
** متخصصة ابلعلوم السياسية وحاصلة على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا.
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سيعزز احلبس القدرة على إعادة دمج األفراد املدنيي املتعاوني مع التنظيمات االرهابية يف اجملتمع؟ 
هل عقوبة احلبس الطويل هي أكثر العقوابت فعالية لتسهيل إعادة الدمج، أم هل ميكن أن تكون 
أحكام احلبس األقصر من الناحية الزمنية، أو البدائل اليت ال تتضمن عقوبة احلبس مثل اخلدمة 
اجملتمعية هي أكثر فاعلية؟ كيف ختتلف اإلجاابت على هذه األسئلة بي اجملموعات السكانية 

الصغرية داخل اجملتمع، مثل: )اجلندر، جتربة حكم اجملاميع اخلارجة عن القانون، إخل(؟ 
1. أمهية دراسة الرأي العام إزاء إعادة دمج األفراد املدنيني املتعاونني مع )داعش( 

من دون االخنراط يف أعمال عنف
الذين تعاونوا مع )داعش( يف اجملتمع،  العام أمهية يف إعادة دمج األفراد املدنيي  للرأي   
وموقف اجملتمع السليب من املتعاوني السابقي مع )داعش( يؤدِّي إىل وصم هذه الفئة اجتماعياً 
وإقصائهم، وهذا ما يصعب عليهم العثور على سكن آمن وعمل، وللوصم االجتماعي ثالثة أمناط: 
أفراد اجملتمع أنَّ  بنيوي ومنط اجتماعي، ومنط ذايت، كما أنَّ هنالك االنتقام، فإذا مل يشعر  منط 
م عوقبوا على ما فعلوه فقد يثأروا من  العدالة قد انلت من املتعاوني مع التنظيمات اإلجرامية وأهنَّ

املتعاوني بطريقة عنيفة. 
يستند أولئك الذين يفرتضون أنَّ عقوبة احلبس الطويل عقوبة ضرورية هم يعتمدون على   
افرتاض مل خيضع لالختبار، إذ إنَّ عقوبة السجن َوْفق هذه الفئة هو مبثابة »سداد للديون« املتعاوني 
مع التنظيمات اإلجرامية بعد تسديد هذا الدين، أي: قضاء فرتة العقوبة، ميكن للُمدان أن يبدأ 
من جديد يف اجملتمع، ولكن هناك قدر ضئيل من األدلَّة اليت تدعم هذا االفرتاض، وعلى الرغم من 
البحوث اليت جُتَرى ملعرفة ميل الرأي العام حول رأيهم يف األحكام اجلنائية اليت ُتطبَّق على املتعاوني 
املدنيي مع التنظيمات اإلجرامية، إالَّ أنَّنا نعرف القليل عن اجملتمعات اليت ترى يف األحكام اجلنائية 

شرطاً ضرورايً؛ إلعادة دمج اجلناة يف اجملتمع. 
للسمات  السببية  اآلاثر  لتقدير  الرأي  استطالعات  السابقة  الدراسات  بعض  تستعمل   
الفردية املختلفة للجناة السابقي مثل: )العمر، أو اجلنس، أو اهلوية العرقية( واالختالف يف شدة 
اجلرائم على الرأي العام فيما يتعلق إبعادة الدمج ابجملتمع أو اللوم أو العقوبة، وقد تالعبت إحدى 
االستطالعات يف الوالايت املتحدة بصورة جتريبيَّة بسمتي من مسات اجلاين-نوع اجلرمية ومؤهالت 
العمل- على قابلية التوظيف املتصورة ملقدِّم طلب وظيفة افرتاضي، ووجدت أنَّ اجلناة الذين اخنرطوا 
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يف أعمال عنٍف حصلوا على درجات توظيف أقل بكثري من اجلناة الذين مل ينخرطوا، وذلك عن 
طريق هذا النوع من الدراسات سنستكشف العالقة بي معاقبة اجلناة وإعادة دجمهم. 

2. السياق العراقي
أ. سيطرة )داعش( على املناطق وحكمهم للمدنيني

)داعش( هم مجاعة إسالمية سنية متطرفة احتلت مناطق شاسعة يف العراق وحكمتها بي   
عامي 2014 و 2017 كان هدف اجلماعة هو أتسيس »خالفة« حديثة تستند إىل النموذج 
األصلي للحكم اإلسالمي الذي وضعه النيب حممَّد يف القرن السادس، على الرغم من أنَّ الغالبية 
العظمى من مسلمي العامل يرفضون تفسريهم املتطرف واالنتقائي لإلسالم يف ذروة توسعها يف عام 
2014، وقد سيطر تنظيم )داعش( على 20 مدينة رئيسة يف العراق، وهي منطقة حبجم بريطانيا 
ن مدَّة حكمها، وأدارت جمموعة متنوعة من املؤسَّسات  العظمى يقطنها أكثر من 5 ماليي مقيم أابَّ
اليت وفَّرت احلماية والسلع العامة واخلدمات األساسية للسكان املدنيي الذين يعيشون يف املناطق 
الذين عملوا  املدنية  اخلدمة  املؤسسات اآلالف من موظفي  الواقعة حتت سيطرهتا، وظفت هذه 
سابقاً لصاحل احلكومة العراقية، وحينما استوىل تنظيم )داعش( على املدن والبلدات نفى التنظيم أو 
اغتال رؤساء احلكومات احمللية والدواثر اخلدمية، لكنَّه مسح لألفراد من املستوايت األدىن ابالحتفاظ 
بوظائفهم، إذ كان هؤالء املوظفي املدنيي يف بريوقراطية )داعش( يتقاضون رواتبهم من قبل التنظيم، 
لكنَّهم مل يتلقوا أي تدريب عسكري، أو حيملون أسلحة، أو يشاركون مشاركًة مباشرة يف األعمال 

العدائية بوصفهم مقاتلي. 
جيّرِم قانون مكافحة اإلرهاب العراقي اجلرائم املبهمة اليت ترتبط بــ«العضوية« أو »االرتباط«   
جبماعة إرهابية من دون احلاجة إىل دليل على االشرتاك يف أيِّ عمٍل إجرامي أو عنيف حمدَّد، ومن 
َثَّ فإنَّ أعداداً كبرية من املتعاوني املدنيي الذين ينخرطوا يف أعمال عنف هم متهمي بتقدمي دعم 
النظام اإلداري  املدنية داخل  الوظائف  العديد من  العمل يف  لــ)داعش( عن طريق  غري عسكري 
للتنظيم، وهم ينالون أحكاماً ابلسجن لفرتات طويلة يف الكثري من احلاالت مل يتعاون هؤالء إالَّ من 
أجل البقاء على احلفاظ على حياهتم، وإذا ما فكَّر أحدهم ابالنسحاب من وظيفته فإنَّ هذا الفعل 
سُيعدُّ مترداً على سلطة )داعش( ممَّا يعرِّض املوظف وعائلته للخطر، وعلى الرغم من هذه املخاطر، 
هناك اعتقاد سائد بي القوات األمنية العراقية واملدعي العامي والقضاة مفاده أنَّ أي شخص عاش 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف ظل حكم )داعش( أو عمل لصاحل التنظيم هو متواطؤ يف اجلرائم، بغض النظر عمَّا إذا كان 
قد عمل معهم طواعية أو كان جمرباً، وعلى الرغم من أنَّ مقاتلي )داعش( حُيكم عليهم ابإلعدام 
عادًة، فإنَّ املتعاوني املدنيي ينالون أحكام طويلة لكنَّها أقل من مدى احلياة 15 عاماً أو أقل، 
اعتماداً على الظروف املخففة أو السلوك اجليد، وسيطلق سراحهم يف النهاية، وإنَّ فهم كيفية أتثري 
االختالف يف شدة العقوبة على الرأي العام جتاه هؤالء اجلناة السابقي الذين مل ينخرطوا يف أعمال 

عنف أمر ابلغ األمهية لتحديد حمددات إعادة الدمج االجتماعي الناجحة.
اتعبِت احلكومة العراقية منهجية صارمة مع املتعاوني مع )داعش(، من دون التمييز بي   
مرتكيب األفعال اإلجرامية وبي أولئك اجملربين على التعاون مع التنظيم، إذ أُِقيمت حماكمات سريعة 
للقصاص من هؤالء اجلناة من دون متييز، اعتماداً أدَّلة ظرفية واعرتافات منتزعة حتت التعذيب, وهو 

أمر شائع يف العراق. 
وثقتها  هنالك حاالت  اجملتمع، ولكن  املدنيي يف  املتعاوني  إعادة دمج مجيع  ال ميكن    
األمم املتحدة تثبت عودة آالف العوائل التابعة إىل )داعش( إىل جمتمعاهتم األصلية ذات األغلبية 
السنية يف الفلوجة مثاًل، عادت 27 عائلة هلا صالت بتنظيم )داعش( إىل منازهلم بعد التعهُّد ابلتزام 
السلوك اجليد وقطع عالقتهم ابلتنظيم و أتييد الكفيل احمللي )والكفيل هو شخص حمرتم يف اجملتمع 

ميكن أن يضمن هذه العوائل(. 
وعلى الرغم من احملاوالت الناجحة، إال أنَّ هنالك كثرياً من احلاالت اليت تثبت أنَّ عودة   
املتعاوني السابقي مع )داعش( وعوائلهم أمراً مستحياًل ألسباب أمنية وأخالقية، ويف حال العودة 
فقد يقع هؤالء ضحية جلرائم العنف االنتقامي، وينبغي التعامل مع حماوالت إعادة الدمج حبذر 

ابلغ. 
ب. النظام القضائي العراقي 

يستند النظام القانوين العراقي املعاصر يف املقام األول على القانون املدين ودستور 2005،   
الذي يتضمن بعض عناصر الشريعة اإلسالمية عن طريق تصنيف اإلسالم على أنَّه »الدين الرمسي 
الفيدرايل«، وهي عضو  »العراق  دولة  الدستور  هذا  للتشريعات« حيكم  أساسي  للدولة ومصدر 
س يف األمم املتحدة داخل العراق الفيدرايل، وكان األكراد يدافعون عن حقِّهم يف تقرير املصري  مؤسِّ
منذ أوائل القرن العشرين يف عام 1970، وافقت احلكومة العراقية على إنشاء منطقة كردية تتمتع 



7

ال سالم بدون عقاب؟ 

ابحلكم الذايت -اعرتف با الحقاً يف دستور 2005 – تتيح لألكراد احلكم الذايت.
على الرغم من أنَّ إقليم كوردستان ليس دولة حبكم القانون، إال أنَّه يعدُّ دولة حبكم األمر   
الواقع مع رئيسه وبرملانه ووزاراته احلكومية ومقره يف عاصمته أربيل، ومن َثَّ يتمتَّع العراق وإقليم 
كوردستان بنظامي قانونيي وقضائيي منفصلي مع بعض القواني املتداخلة مبا يف ذلك دستور 
2005، ولكن هنالك بعض االختالفات املهمة الفقرات الرئيسة للقانون اجلنائي العراقي االحتادي 
هي قانون اإلجراءات اجلنائية رقم 23 )1971(، وقانون العقوابت رقم 111 )1969(، وقانون 
ويطبِّق  ابإلرهاب،  املتعلقة  القضااي  جيّرِم  الذي   )2005(  13 رقم  األحدث  اإلرهاب  مكافحة 
إقليم كردستان العراق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوابت الفيدرايل العراقي، ولكنَّه عدَّل 
قانون رعاية األحداث الفيدرايل رقم 76 )1983( لزايدة احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية من 
9 سنوات يف العراق الفيدرايل إىل 11 عاماً يف إقليم كردستان العراق، وقد شرََّع إقليم كوردستان 
هو اآلخر قانون مكافحة اإلرهاب اخلاص به يف عام 2006، والذي ُحدَِّث يف عام 2018، 
وعلى الرغم من أنَّ العراق الفيدرايل وإقليم كوردستان عندمها أنظمة قانونية خمتلفة، إالَّ أنَّ النظامي 
وليس  الفقرات  لبعض  إقليم كوردستان  اعتماد  )عن طريق  التشريع  فيما خيص  للغاية  متشابكان 
مجيعها من القانون االحتادي العراقي(، أمَّا على األرض وألنَّ اختصاصاهتم تتداخل يف العديد من 
األراضي املتنازع عليها يف مشال العراق، فإنَّ العديد من املشاكل تظهر إىل السطح السيِّما يف قضااي 

اإلرهاب اليت تركِّز عليها هذه الدراسة.
ج- العقوابت العراقية

احلبس هو العقوبة السائد للعقوابت اجلنائية يف العراق بي عامي 2004 و 2020 ارتفع   
عدد السجناء ارتفاعاً رمسياً من 7000 سجي إىل 129368 سجي على األقل، وفق تقارير 
األمم املتحدة، ومعدَّل نسبة السجناء يف العراق هو )335 سجي من كل 100,000 مواطن( 
وهذا معدَّل أعلى من املعدل العاملي وهو )145 سجي من كل 100,000 مواطن(، كما أنَّ 
السجون العراقية حتوي اآلن %200 من سعتها االستيعابية، وعلى الرغم من أنَّ الوالايت املتحدة 
قد سامهت يف إعادة هيكلة نظام العدالة اجلنائية بعد 2003، وإيالء اهتمام دور واحرتام أكرب 
حلقوق اإلنسان، إالَّ أنَّ هذه النوااي مل تتحقَّق، وما يزال التعذيب سائداً ومنتشراً يف السجون العراقية 
وعلى الرغم من أنَّ هذا النظام ال مييِّز بي نوع اجلرائم املقرتفة، ولكن وفق البينات املتاحة فإنَّ هنالك 
زايدة كبرية يف عدد السجناء بعد عام 2012، ولكن على األقل هناك 190,00 سجي حوكموا 
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بتهٍم تتعلَّق بقضااي إرهاب. 
3. تقييم آاثر العقوابت اجلنائية على الرأي العام حيال إعادة دمج الذي مل يتورِّطوا يف 

أعمال عنف يف اجملتمع
أجرينا دراسة أصلية لتقدير آاثر أصناف خمتلفة من العقوابت على الرأي العام حيال إعادة   

إدماج اجلناة غري املتورطي يف أعمال عنف املتهمي ابلتعاون مع مقاتلي )داعش( يف العراق. 
أ. الفرضيات

الفرضيةاألوىل: أحكام السجن الطويلة تزيد من رغبة اجملتمع يف السماح إبعادة اندماج 
املتعاوني السابقي:

من املرجَّح أن يقبل املبحوثون إعادة دمج املتعاوني السابقي الذين ُحكم عليهم ابلسجن بعقوبة 
قاسية )أي: أولئك الذين ُحكم عليهم بـ 15 سنة( من أولئك الذين ُحكم عليهم بعقوابت أخف 
)أي: أولئك الذين ُحكم عليهم ابلسجن لــ 3 سنوات أو 6 أشهر من اخلدمة اجملتمعية أو من 

دون عقوبة(

لإلجابة على أسئلتنا البحثية، صغنا ثالث فرضيات ث اختربانها ابستعمال بينات استطالع 
 ،2017 و   2014 عامي  بي  )داعش(  اليت كانت عاصمة خالفة  املوصل  أجري يف  حقيقي 
والفرضية األول عملنا على تقييم آاثر أحكام السجن الطويلة على املواقف جتاه إعادة دمج املتعاوني 
السابقي ابملقارنة مع األحكام القصرية والعقوابت التصاحلية غري اجلسيمة مثل خدمة اجملتمع يف 
الغالب يعتمد أنصار عقوبة السجن على نظرية العقاب اجلزائية، حبجَّة أنَّ السجن يسهِّل إعادة 
دمج اجلناة السابقي يف اجملتمع بعد إطالق سراحهم عن طريق إقناع اجلمهور أبنَّ اجلاين السابق قد 
دفع »ديونه للمجتمع«  عن طريق استكمال عقوبة السجن، وعلى الرغم من أنَّ االعتقاد السائد 
هو أنَّ اجملتمع يتوقَّع من اجلناة سداد ديوهنم بقضاء عقوبة السجن، إالَّ أنَّ هنالك القليل جداً من 
األدِّلة التجريبية لدعم هذا االفرتاض، وهذا ما الحظناه يف استطالع الرأي العام، إذا كان احلبس 
طويل األمد يعّزِز الدعم إلعادة االندماج يف هناية املطاف بي اجلمهور ، فيجب أن نتوقَّع اآليت: 

لون »العدالة التصاحلية« على العدالة اجلنائية،  ولكن هناك منتقدين هلذه الفرضية، وهم يفضِّ
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وتتضمَّن العدالة التصاحلية ممارسات عديدة منها االعتذار وإرجاع احلقوق واالعرتاف ابخلطأ، فضاًل 
عن  جهود دمج هؤالء يف اجملتمع مع أو من دون أي عقوابت إضافية، يف حي تعتمد العدالة 
اجلزائية على مؤسسات الدولة، تعدُّ العدالة التصاحلية علة إجراءات جمتمعية غري رمسية إذا سهلت 

العدالة التصاحلية عملية إعادة دمج األفراد يف اجملتمع، فيجب أن نتوقَّع: 

دمج  إبعادة  السماح  يف  اجملتمع  رغبة  من  اإلصالحية  العدالة  تزيد  الثانية:  الفرضية 
املتعاوني السابقي: 

عقوبة  تلقَّوا  الذين  السابقي  املتعاوني  دمج  إعادة  املبحوثون  ل  يفضِّ أن  املرجَّح  من 
تصاحلية )أي 6 أشهر من اخلدمة اجملتمعية( على أولئك الذين مل يتلَّقوا أي عقوبة. 

يد  املرتكبة على  التباين يف شدَّة اجلرمية  اختبار كيف أيثِّر  تعمل على  الثالثة  الفرضية  أمَّا 
املتعاوني السابقي مع )داعش( أو مدى تواطؤهم معهم: 

الفرضية الثالثة: شدَّة اجلرمية تؤثِّر على املواقف حيال إعادة الدمج:
من املرجَّح أن يقبل املبحوثون إعادة دمج املتعاوني السابقي الذين ارتكبوا جتاوزات أقل 

خطورة مقارنة مبن ارتكبوا جتاوزات أكثر خطورة. 

ب. إدارة االستطالع
املوصل يف آذار  من سكَّان  1458 موطناً  لعينة عشوائية مكونة من  أجرينا استطالعاً   
ونيسان 2018 ابلعمل مع خرباء أجروا االستطالع وجهاً لوجه ابستعمال أجهزة كمبيوتر حممولة، 
م يشكِّلون %97 من السكَّان، ولذلك  وقد اقتصر استطالعنا على العرب السنة يف املوصل؛ ألهنَّ
تركنا ابقي القوميات واألعراق والدايانت األخرى، وما يزال املتعاونون مع )داعش( يواجهون عقبات 
كبرية أمام إعادة االندماج يف اجملتمعات ذات األغلبية السنية، مبا يف ذلك املوصل، وعلى الرغم من 
م يشرتكون يف هوية عرقية ودينية مشرتكة بوصفهم عرابً سنة، فقد كانت حياة املدنيي الذين مل  أهنَّ
يتعاونوا مع )داعش( يف خطر دائم، فمن املمكن أن يتعرَّضوا لإلعدام العلين وبرت األطراف والتعذيب 
واستغالهلم كدروٍع بشريٍة ملنع اهلجات اجلوية، لذلك فإنَّ للمتعاوني مع تنظيم )داعش( خماوف 

منطقية يف حال عادوا إىل مناطقهم ودايرهم. 
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شبه  واملقابالت  املكثَّف  النوعي  امليداين  البحث  عرب  االستطالع  هذا  استبانة  صممت 
املنظمة، وتضمن البحث امليداين  زايرات إىل املؤسسات العامة )املدارس، دائرة اخلدمات البلدي، 
واملستشفى الرئيس يف املوصل( وهي مؤسسات أدارهتا سابقاً )داعش(، وأجرينا أيضاً مقابالت مع 
61 شخص من مناطق كانت تسيطر عليها )داعش( سابقاً، فضاًل عن 17 حمامياً وقاضياً وخبرياً 

م متعاونون مع )داعش( والدفاع عنهم.  مشاركي يف متابعة قضااي أشخاص يشتبه يف أهنَّ
ج. تصميم جترييب

تنظيم  مع  السابقي  املتعاوني  مع  بتصاحلهم  يتعلَّق  فيما  املوصل  تفضيالت سكَّان  لتقييم 
االستطالعية  التجارب  حتاول  استطالعيتي.  جتربتي  أجرينا  اجملتمع،  يف  دجمهم  وإعادة  )داعش( 

تطبيق املنهج العلمي يف دراسة الظواهر االجتماعية. 
تنظيم  مع  افرتاضيي  ملتعاوني  املختلفة  للسمات  السببية  اآلاثر  األوىل  التجربة  حددت   
)داعش(- مبا يف ذلك ِشدَّة اجلرمية والعمر واجلنس -على تفضيالت املشاركي لنوع العقاب عن 
م متعاوني  طريق التنويع العشوائي هلذه السمات يف سلسلة من ملفات تعريفية ألشخاص نفرتض أهنَّ

سابقي مع )داعش(.
ا عقاب  بعد مشاهدة كلِّ ملفٍّ شخصيٍّ طُِلَب من املشاركي اختيار العقوبة اليت يظنُّوَن أهنَّ
للمتعاون ابلنظر إىل مسات هويتهم واجلرمية اليت ارتكبوها، ووجدان أنَّ نوع اجلرمية املرتكبة بم أكثر 
بكثري من مسات اهلوية الفردية )مثل العمر واجلنس والقبيلة( يف حتديد تفضيالت العقوبة، إِذ اختار 

املبحوثون عقوابت أقسى وكانوا أقل استعداداً للتسامح مع اجلرائم األكثر قسوة.
ويف التجربة الثانية، وهي موضوع هذه املقالة، حاولنا قياس مدى أتثري العقوابت املختلفة 
على استعداد املبحوثي إلعادة دمج »املتعاوني« املدنيي االفرتاضيي الذين ارتبطوا بــ)داعش( ومل 
يتورَّطوا أبيِّ أعمال عنف، ومن َثَّ رتَّبنا نوع العقوبة اليت يناهلا املتعاون مع )داعش( تعاوانً عشوائّياً، 
ث سألنا عمَّا إذا كان املبحوث على استعداد للسماح هلذا الشخص أبن يصبح جاره -وهو إجراء 
املبحوث  استعداد  العقوبة على  أنواع خمتلفة من  تقييم كيفية أتثري  اإلدماج- حتَّ ميكننا  إلعادة 

للسماح للمتعاون السابق ابلعودة إىل جمتمعه. 
تعُرض التجربة ثالثة ملفات تعريفية افرتاضية لثالثة متعاوني مع )داعش( مل يتورَّطوا يف   
أعمال عنف، وهم: »طبَّاخ ملقاتلي )داعش(، وامرأة متزوجة من مقاتل يف تنظيم )داعش(، وحارس 
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بناية خدمية كانت حتت سيطرة تنظيم )داعش(«، ووضعنا أربع فئات من العقوابت العشوائية هلؤالء 
املتعاوني االفرتاضيي، وهذه العقوابت هي: 

عقوبة السجن لــخمسة عشر عاماً.- 
عقوبة السجن لثالثة أعوام. - 
أن يعمل لــستَّـة أشهر يف اخلدمة اجملتمعية، كأن يعمل منظفاً للشوراع أو يُعيد بناء املنازل املتضررة.- 
لن ينال أيَّ عقوبة. - 

ل؟! ثَّ سألناه هل سيقبل أن يكون  وبعدها سألنا كل مبحوث على ِحدة، أيُّ عقوبٍة يفضِّ
 .) هذا »املتعاون« السابق جاراً له؟!، وحصران نوع اإلجاابت بـ )نعم( و )كالَّ

د. النتائج
مل يقبل ما نسبته %70 من املبحوثي عودة املتعاوني السابقي مع )داعش( إىل جمتمعاهتم.   

1. نتائج الفرضيات األولية
الختبار الفرضيتي األساسيتي عندان فيما يتعلَّق آباثر العقاب على املواقف جتاه إعادة   
دمج املتعاوني السابقي مع تنظيم )داعش(، نستخدم حتليل )OLS( للبياانت اجملمَّعة عرب ملفات 
مبا  القياسية  الدميوغرافية  للمؤشرات  التحكم  متغريات  بتضمي  نقوم  إذ  الثالثة،  املتعاوني  تعريف 
يف ذلك العمر والثروة والتعليم، ومتكِّنُنا هذه الطريقة من فحص آاثر العقوبة العشوائية اليت تلقاها 

املتعاون، فضاًل عن نوع التعاون على استعداد املبحوث لقبوله أو قبوهلا كجار.
الفرضية األوىل: عقوبة السجن ملدَّة زمنية طويلة تزيد من رغبة اجملتمع يف السماح 

إبعادة اندماج املتعاونني السابقني مع )داعش( يف اجملتمع. 
على عكس الفرضية األوىل، وجدان أنَّ عقوبة السجن ملدَّة طويلة ال تؤثِّر أتثرياً ابلغاً على 
لالندماج مبجتمعاهتم،  يعودوا  أن  )داعش( يف  السابقي مع  للمتعاوني  املبحوثي ابلسماح  رغبة 
ومثلها جند أالَّ ينال املتعاون أي عقوبة هو أمر غري مقبول، ولكن املبحوثي تفاعلوا مع عقوبة حبس 

قصرية لثالث سنوات، وقد يتساحموا يف عودة املتعاني السابقي. 
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الفرضية الثانية: تزيد العدالة التصاحلية من رغبة اجملتمع للسماح بعودة املتعاونني 
السابقني إىل اجملتمع.

تدعم  اليت  األدلة  أنَّنا وجدان بعض  إال  األوىل،  للفرضية  أنَّنا مل جند دعماً  الرغم من  على 
اجملتمع يف  رغبة  من  تزيد  أن  شأهنا  من  اإلصالحية  العدالة  مناهج  أنَّ  ونفرتض  الثانية،  الفرضية 

السماح إبعادة دمج املتعاوني السابقي.
يُظهُر االستطالع أنَّ للعقوبة التصاحلية )ستة أشهر من خدمة اجملتمع( أتثرياً إجيابّياً على 
الناحية اجلوهرية فإنَّ حجم أتثري ستة  استعداد املستجيبي للسماح إبعادة دمج املتعاوني، ومن 
أشهر من اخلدمة اجملتمعية أكرب من أتثري عقوبة السجن خلمسة عشر عاماً، ويشبه أتثري عقوبة 

السجن لثالث سنوات.
ا عقوبة غري مؤذية وأقل تكلفة بكثري خلدمة اجملتمع قد تكون  عموماً ُتشري هذه النتائج إىل أهنَّ

مساوية أو أكثر مواتية إلعادة اإلدماج من عقوبة السجن. 
الفرضية الثالثة: ِشدَّة اجلرمية تؤثِّر على املواقف حيال إعادة الدمج.

زايدة على الفرضيتي األساسيتي عندان فيما يتعلَّق آباثر العقاب على املواقف جتاه إعادة 
االندماج، اختربان أيضاً فرضية اثلثة تتنبَّأ أبنَّ خطورة اجلرائم اليت ارتكبها املتعاونون السابقون مع 
الفرضية  ولتقييم  االندماج،  إعادة  اجملتمع حيال  مواقف  تؤثِّر على  أن  )داعش( من شأهِنا  تنظيم 
الثالثة نستعمل حتليل )OLS( لتقييم ما إذا كان القبول كجار يعتمد على نوع اجلرمية، وأشارِت 
النتائج إىل أنَّ نوع اجلرمية -وليس نوع العقوبة- هو أهم دافع للرأي العام جتاه إعادة اإلدماج، وهذا 
ما يتفق مع الفرضية، وابلعودة إىل ملفات املتعاوني السابقي االفرتاضية، وألنَّنا وضعنا »طبَّاخ« 
لقياس ردود املبحوثي حول كيف تؤثِّر درجة القرابة من تنظيم )داعش(  مقاتلي )داعش( معياراً 
على إجاابهتم، مل حتبِّذ األغلبية أن يعود »الطباخ« الذي عمل لتنظيم )داعش( إىل اجملتمع، كما 
أنَّ اإلجاابت مل تكن متساهلة مع »زوجات« مقاتلي )داعش(، ولكن املبحوثي كانوا أكثر تساحماً 
مع أولئك الذي شغلوا وظائف مدنية يف دوائر خدمية، كالوظيفة اليت افرتضناها »حارس« يف بناية 

خدمة مدنية. 
السابقي مع )داعش(، وهذه  املتعاوني  املبحوثي أن يصنِّفوا مخسة فئات من  طُلب من 
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الفئات هي: »مقاتل من تنظيم )داعش(، وطبَّاخ ملقاتلي )داعش(، وزوجة ملقاتل يف )داعش(، 
وحارس يف بناية خدمية، ودافع ضرائب لتنظيم )داعش(«، وأبغلبية ساحقة جرَّم مجيعهم تقريباً 
املقاتل يف صفوف )داعش(، ث جاء الطبَّاخ يف املركز الثاين من انحية اإلدانة، وزوجاُت املقاتلي 
األغلبية  ولكن  تقريباً،  وبنسب مستاوية  الثالث،  املركز  املدنية جاؤوا يف  اخلدمة  بناايت  وحارسو 

كانت متساهلة مع دافع الضرائب؛ ألنَّ دفع الضرائب هو أمر قسريٍّ على الناس. 
2. اآلاثر املتباينة لصفات الفرد املبحوث 

على  تؤثِّر  أن  وخلرباته  املتغرية-  الصفات  نقصد  -وهنا  املبحوث  الفرد  لصفات  ميكن   
مواقفهم حيال إعادة دمج املتعاوني السابقي، حنن أنخذ يف االعتبار االرتباطات بي )1( الرغبة 
يف السماح إبعادة دمج املتعاوني وجنس املبحوث؛ و)2( ما إذا كان املبحوث قد مكث يف املوصل 
ا إمَّا  لثالث سنوات حتت حكم )داعش( بداًل من الفرار، و)3( تصوُّر املبحوث للجرمية على أهنَّ
طوعية وإمَّا غري طوعية؛ و)4( ما إذا كان املدعَّى عليه قد فقد أحد أفراد أسرته أثناء حكم )داعش( 
للموصل أو معركة استعادة املدينة، و)5( ما إذا كان املبحوث يرى أنَّ احلكومة العراقية شرعية أو 

غري شرعية. 
اجلندر

وجدت بعض الدراسات أنَّ النساء أكثر مياًل ملساحمة اجلناة السابقي من الرجال، ولكن   
نتائج دراستنا تظهر نقيض ذلك، فالنساء أكثر معاانة من الرجال حتت حكم تنظيم )داعش(، نظراً 
نَّ ال حيقُّ هلنَّ مغادرة املنزل من  لأليديولوجيا األبوية للجماعة، واليت قيَّدت حقوق املرأة؛ حت أهنَّ

دون ويل أمر، وبذلك تكون النساء أقل مياًل للتسامح من الرجال. 
طوعية التعاون مع )داعش( وأتثريها على املبحوثني

يعتمُد املبحوثون على جزئية ما إذا كان قد تعاون تعاوانً طوعّياً أو قسراّيً مع )داعش( حي   
التفكري يف مساحمة املتعاوني السابقي أو إعادة دجمهم يف اجملتمع، إذ يرى %88 من املبحوثي أنَّ 
الطبَّاخي يعملون بصورة طوعيَّة، على حي رأى %12 أنَّ الطبَّاخي كانوا مرغمي على العمل، 
و%84 من املبحوثي يعتقدون أنَّ املرأة تزوَّجت مقاتاًل من )داعش( طواعيًَّة، يف حي رأى اجلمهور 

املستطلع أنَّ %71 من حرَّاس البناايت اخلدمية العامة عملوا طواعيًَّة. 



14

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التجارب الشخصية واملظامل اليت حلقت ابملرء حتت حكم )داعش(
ما كان  إذا  خاصة  املبحوثي،  رأي  على  ابلغ  أتثري  )داعش(  مع  الشخصية  للتجارب   
املبحوث قد تعرَّض لألذى، وقد وجدِت العديد من الدراسات أنَّ التجارب الشخصية مع العنف 
تقلِّل من رغبة الضحااي يف التصاحل والتعاون مع اجلناة، ويف دراساتنا كان هنالك %17 من وحدات 
م مل يكونوا ممانعي للغاية  العينة اليت استطلعناها قد تعرَّضت للعنف على يد )داعش(، ويبدو أهنَّ
لفكرة إعادة دمج املتعاوني السابقي يف اجملتمع، وبعد احتالل )داعش( للموصل، انقسم الناس بي 
»ابقي« يف املدينة وبي »مغادرين«، وقد مييل »الباقي« إىل عدم مساحمة العاملي مع )داعش(، 
م اختربوا من احلكم القمعي واالستبدادي الذي  ولكن يف الوقت نفسه قد يكونوا أكثر تساحماً؛ ألهنَّ
فرضته )داعش( ولذلك يتفهمون خطورة مقاومة هذه اجلماعة، ويشكِّل »الباقي« يف املدينة ما 

نسبته %71 من وحدات العينة.
3. آليات العدلة التصاحلية ذات األساس اجملتمعي

املبحوثي، طرحنا  على  أسئلة  ثالثة  وتطبيقها، طرحنا  التصاحلية  العدالة  آليات  لتحديد   
السؤلي األولي ملعرفة ما إذا سيوافق املبحوث الذي رفض فكرة عودة اندماج املتعاون السابق يف 
اجملتمع إذا ما وافق زعيمه الديين أو العشائري؟ والسؤال الثالث حول هل سيقبل املبحوث فكرة 
املنهجيَّات  النتائج اىل أنَّ  التأهيل بنجاح؟ وُتشري  املتعاوني يف حالة إكماهلم برامج إعادة  عودة 
اجملتمعية أو اإلصالحية إلعادة التأهيل وإعادة الدمج قد تكون أكثر فعالية من عقوابت السجن، 
ومن بي الـ %70 الذين رفضوا عودة املتعاوني السابقي إىل جمتمعاهتم كان هناك %8 قالوا: إنَّ 
عندهم رغبًة بتغيري آرائهم وتقبُّل عودة املتعاوني لو طلب منهم ذلك زعيمهم الديين أو العشائري، 

ووافق %10 على عودة املتعاوني يف حالة أكملوا برامج التأهيل بنجاح.
4. اآلاثر املرتتبة على القانون والسياسة يف العراق واخلارج

أ. العدالة االنتقالية ما بعد فرتة الصراع
جيمع الباحثون على أنَّ منهجية احملاسبة واملسائلة اليت تطبِّقها الدولة يف مرحلة ما بعد   
ا متيل إىل أن تكون غري شاملة  الصراع غري فعَّالة يف تعزيز أهداف السالم الدائم واملصاحلة؛ ألهنَّ
بصورٍة كافية لوجهات النظر املتنوعة، وجتادل »رويت تيتل« أبنَّ الشرط الضروري لنجاح العدالة 
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االنتقالية هو تعزيز نشر وقبول حقيقة اجلرائم والفظائع اليت ارتكبت يف املاضي يف »اجملال العام« 
من أجل أن يتوصَّل اجملتمع إىل فهم مشرتك ملا حدث، وعلى الرغم من أنَّ الرأي العام ال ينبغي أن 
يكون األساس الوحيد لصياغة سياسات العدالة االنتقالية بسبب خطر »عدالة اجلماهري«، ولكن 
ُتشري األحباث إىل أنَّ جتاهل الرأي العام ميكن أن يكون له عواقَب سلبية على جناح عمليات العدالة 
االنتقالية، وعلى نقيض هذه املنهجية، تستعمل دراستنا منهجية تصاعدية تركِّز على الضحية إللقاء 
العدالة  مطالب  بي  املوازنة  وكيفية  ابلنزاع،  أتثَّروا  الذين  األشخاص  ومواقف  على جتارب  الضوء 

واحلاجة للتصاحل هو أمر عاجل وشخصي ابلنسبة هلم. 
ب. إصالح األحكام اجلنائية

أصبح احلبس هو النمط السائد للعقاب يف الوالايت املتحدة والعديد من البلدان األخرى   
حول العامل على الرغم من توفُّر بدائل أكثر إنسانية وأقل تكلفة، فبي عامي 2000 و 2016، 

زاد عدد نزالء السجون يف العامل بنسبة 20%. 
إِن اكتشافنا أنَّ أحكام السجن الطويلة مل تؤثِّر على رغبة اجملتمع يف السماح إبعادة دمج   
العراق، وهي ذات صلة ابملناقشات احلالية حول  بــ)داعش( يف حالة  اجملرمي السابقي املرتبطي 
إصالح األحكام خارج العراق، ففي حالة العراق مل يكن احلبس املطوَّل شرطاً ضرورايً إلعادة دمج 
املتعاوني السابقي مع تنظيم )داعش(، على الرغم من أتثُّر هذا اجملتمع أتثُّراً مباشراً جبرائمهم، وما 
توصلنا إليه من أنَّ احلكم ابلسجن ملدَّة قصرية كان له أتثريا إجيايّب صغري، ولكنَّه مهم من الناحية 
أنَّ  إىل  ُيشري  وهذا  عقوبة،  وجود  عدم  مع  مقارنة  اإلدماج  إعادة  جتاه  املواقف  على  اإلحصائية 
األحكام املخفَّفة قد تكون أكثر مالَءمة إلعادة اإلدماج من العقوابت األطول، وأحد التفسريات 
احملتملة هلذه النتيجة هو أنَّ عقوابت السجن األطول مرتبطة ابلوصم االجتماعي وصعوبة العثور 
م يُنظر هلم  على عمل، لذلك قد يكون الناس أكثر تقباًل جملرمي سابقي قضوا عقوابت أقصر؛ ألهنَّ

م أكثر عرضة إلعادة االندماج بنجاح يف اجملتمع.  على أهنَّ
ب. بدائل عقوابت السجن

أطلقت حكومة العراق سراح أكثر من 16000 متعاوانً سابقاً مع )داعش( مل يتورَّطوا   
يف أعمال عنف للحد من خطر تفشي وابء كوروان، وعلى الرغم من استمرار املعارضة السياسية 
العقوبة غري اجلسدية )ستة أشهر من اخلدمة اجملتمعية( كان هلا أتثري إجيايّب  وجدت دراستنا أنَّ 



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املبحوثي للسماح إبعادة إدماج اجلناة  الناحية اإلحصائية على استعداد  صغري، ولكن مهم من 
السابقي، وابملقارنة مع عدم وجود عقوبة على اإلطالق، فإنَّ أتثري ستة أشهر من اخلدمة اجملتمعية 
أكرب من أتثري عقوبة السجن ملدة 15 عاماً ومماثل لتأثري عقوبة السجن لثالث سنوات، والالفت 
البداية إعادة دمج متعاوني سابقي مع  الذين رفضوا يف  املبحوثي  للنظر أنَّ حوايل %15 من 
لتغيري  استعداد  على  كانوا  اإلجرامي،  التنظيم  حكم  حتت  افرتاضية  وظائف  وشغلوا  )داعش(، 
أو  الديين  الزعيم  إذا طلب منهم ذلك  السابق ابلعودة إىل جمتمعهم  للمتعاون  حكمهم والسماح 

القبلي أو إذا أكمل اجلاين السابق ذلك بنجاح برانمج إعادة التأهيل.
إنَّ هذه النتائج هي دليل واعد على الفعالية احملتملة آلليات العدالة اليت ال تتضمَّن السجن 

واجملتمعية لتغيري الرأي العام بطرائق تقلِّل من وصم اجلناة السابقي وتسهل إعادة دجمهم بنجاح. 
خامتة ونتائج

تُثرُي النتائج اليت توصلنا إليها عدداً من األسئلة اليت تشري إىل اجتاهات جديدة للبحث   
م، إذ عملنا على تقييم نوع واحد فقط من العقوابت اليت ال تتضمَّن عقوبة السجن،  يف قابل األايَّ
مثل )اخلدمة اجملتمعية(، ووجدان أنَّ هلا آاثراً إجيابيًة على الرأي العام جتاه املتعاوني السابقي مع 
)داعش( بي العرب السنة يف مدينة املوصل العراقية، أسئلة من قبيل: كيف تؤثِّر آليات العدالة 
التصاحلية األخرى -مثل االعتذارات العلنية أو التعويض- على االستعداد للسماح إبعادة دمج 
املتعاوني السابقي؟ كيف تؤثِّر املقربة املادية واالجتماعية من اجلناة السابقي على املواقف جتاه 
إعادة اإلدماج؟ هل األفراد الذين يعيشون يف جمتمعات با أعداداً كبريًة من املتعاوني السابقي أو 
يف جمتمعات قريبة من السجون أكثر أو أقل مياًل لدعم إعادة اإلدماج؟ هل األفراد الذين يعرفون 

شخصياً متعاوانً سابقاً أكثر أو أقل مياًل لدعم إعادة اإلدماج؟
كما جيب أن ننّوِه إىل أنَّ دراستنا قِد اقتصرت على دراسة حاالت متعاوني سابقي مع   
)داعش(، وإمكانية عودهتم إىل جمتمعاهتم اليت كانوا يقطنوهنا، ولكن يف اجملتمعات اليت عانت من 
)األيزيدي(  واجملتمع  اخليال،  من  ضرابً  السابقي  املتعاوني  عودة  تبدو  الوحشية  )داعش(  جرائم 
خري مثال، فقد يقع املتعاونون ضحااي ألعمال االنتقام يف بعض احلاالت، ومن غري املمكن عودة 
ل بعض املتعاوني أن يقطنوا يف مناطق ذات أغلبية سنية،  املتعاوني إىل منازهلم ابملطلق، إذ يفضِّ
حيث يستطيعون العيش بطمأنينة، أو حت يف بغداد ميكن أن تكون خياراً جيِّداً، وتغيَّري أماكن 
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سكنهم هو أفضل من أن يسكنوا يف خيم املهجرين.
تصبُّ نتائجنا يف صاحل إمجاع جترييب انٍم جُيمع على أنَّ السجن فشل يف حتقيق أهدافه   
ح كيف ميكن أن تساعد جتارب االستطالع، وهي طريقة طوَّرها علماء االجتماع ومل  املرجوة، ونوضِّ
ُتسَتعمل على نطاق واسع من علماء القانون يف معاجلة األسئلة املهمة حول العالقات السببية بي 
سياسات العدالة اجلنائية والنتائج ذات األمهية الكبرية مثل إعادة دمج اجملرمي السابقي، وأنمل 
أن يقوم ابحثون آخرون بتكرار تصميم حبثنا والبناء عليه لدراسة القضااي امللِّحة األخرى يف العدالة 

اجلنائية وما بعدها. 

املصدر:
https://www.mararevkin.com/uploads/1/2/3/2/123214819/revkin_
kao_peace_punishment_ajcl.pdf


