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متناثرة  متصوَّرة،  أم  كانت  حقيقيًة  لـ)داعش(  االنتماءات  ذات  العائالت  آالف  تزال  ما 
غري  أو  الرمسية  غري  اجلماعي  العقاب  سياسة  تعرِّض  ومستقبلهم جمهول.  العراق،  أحناء  يف مجيع 
تعزيز  إىل  تؤدِّي  أن  للخطر، وميكن  العراق  مستقبل  العراقية،  احلكومة  قبل  من  املنتهجة  املباشرة 
عدم االستقرار. يُعتقد أنَّ ما يقرب من )300 ألف( انزح عراقي داخلي درجة معينة من االنتماء 
انظمَّ فعاًل لصفوف )داعش(. فإنَّ هؤالء   لـ)داعش(، فعلى سبيل مثال قد يكون أحد األقارب 
)300 ألف( ليس عندهم داير للعودة إليها، أو يفتقرون إىل الواثئق املدنية الرمسية، أو ال ميكنهم 
ممارسة حقوقهم األساسية. خياراهتم الوحيدة هي البحث عن مالذ يف مواقع غري رمسية على أطراف 
املراكز احلضرية، إذ ميكنهم أن خيتفوا عن األنظار، وهم ابقون يف خميماٍت معدودٍة غري مؤمَّنة، واليت 
ما تزال مفتوحة مؤقتاً، أو العيش على أطراف مناطق أخرى بعيدة عن املراكز احلضرية، حمرومون من 
العودة إىل دايرهم. فضاًل عن املمارسات التمييزية للحكومة متنع وصمة العار االجتماعية أيضاً هذه 
الفئة السكانية الفرعية من االندماج يف اجملتمع العراقي. حىت األطفال مل يسلموا من هذه العقوبة، 

ويُنبذون من جمتمعاهتم بسبب جرائم آابئهم املزعومة.

أشارت احلكومة العراقية ابتداًء من عام 2018 عن نيتها إبغالق مجيع خميمات النزوح يف   
أحناء العراق كافة. كان ذلك بدافع سياسي لدفع العائالت إىل التصويت من مناطقهم األصلية، 
حدث  والذي  احملدد،  الوقت  يف  املقرَّرة  االنتخاابت  إجراء  ميكن  إذ  الناخبي.  مشاركة  وتعزيز 
أيضاً بعد وقت قصري من إعالن احلكومة هزمية )داعش(. أاثر هذا غضب املؤسسات اإلنسانية 
واستياءها، إذ كان سقف االحتياجات ما يزال مرتفعاً، ومل تكن ظروف البالد صاحلًة لرتك النازحي 
مبفردهم من دون عون، فقد كان هنالك متفجرات وألغام غري منفجرة يف عديد من املناطق، وكان 
إعادة بناء البنية التحتية املتضررة بطيئاً، مل يكِن الوصول إىل اخلدمات األساسية مثل الكهرابء واملياه 
اثبتاً. ومع ذلك، فقد كانت احلكومة -حبلول عام 2020- قد نفَّذت سياسة إغالق املخيمات، 
وطردت أكثر من )100 ألف( من سكَّان املخيمات ابلقوة. واآلن، وبعد أربع سنوات من إعالن 

العيش بعيدًا عن األنظار: 
ما تبقى من ُأسٍر نازحةٍ في العراق

بسمة علوش *

*  مسؤولة الدعوة والتواصل يف »اجمللس النروجيي لالجئي« يف الوالايت املتحدة.

https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/Stabilization/pathways-to-reintegration.html?fbclid=IwAR3xl0ua1OQSoi5VmJ1pqpu3Bvxhyo2y8JDyiIKnhnv0wezoif9mJgvEJIo
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/Stabilization/pathways-to-reintegration.html?fbclid=IwAR3xl0ua1OQSoi5VmJ1pqpu3Bvxhyo2y8JDyiIKnhnv0wezoif9mJgvEJIo
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العراق انتصاره على تنظيم )داعش(، فإنَّ احلكومة العراقية مصممة على إهناء اجلهود اإلنسانية، 
واالنتقال ابلعراق إىل مرحلة ما بعد الصراع، مع الرتكيز على التنمية جلذب املزيد من االستثمار 
ا ذات انتماءات لتنظيم )داعش( عالقة  األجنيب. ومع ذلك، فإنَّ عديداً من العائالت اليت يُعتقد أهنَّ
يف متاهة، من دون أي وسيلة إلهناء نزوحهم. سينتهي نزوح هذه العوائل حينما تُلبَّ احتياجات 
هذه الفئة السكانية الفرعية، ومتكُّنهم من العودة إىل دايرهم أو العيش يف مكان من اختيارهم. وبعد 

حتقُّق ذلك سوف يكون العراق على طريق االنتعاش الدائم واملستقبل املستقر.

العائالت ذات االنتماءات املتصورة لتنظيم )داعش( -بدءاً من عام  فقد قوبلت بعض   
2019- ابلعنف، واضطرت إىل الفرار مرة أخرى حينما حاولوا العودة إىل دايرهم. وَوْفقاً لرئيس 
منظمة عراقية غري حكومية يف املوصل، فإنَّ خمتاراً من »السالمية« اتصل به بعدما طُرَِد من أحد 
املعسكرات املغلقة ذاكراً أنَّ »عشريته متهمة ابالنضمام إىل داعش يف البعَّاج، وَدمرت قواُت األمِن 
منزله، بدافع االنتقام، وال يوجد يف بلدته أي خدمات عاملة، وامليليشيات اإليزيدية قريبة منها«، 
وَوْفق قوله: »كان الرجل العجوز يبكي ألنه ال يعرف ماذا يفعل أو إىل أين يذهب«. وكما رأينا 
يف عديد من احلاالت، فإنَّ النازحي داخلياً عالقون بي السياسات اليت جترب الناس على اخلروج 
من املخيمات والوصمة العار االجتماعية والتهديد ابلعنف االنتقامي الذي مينعهم من العودة إىل 
دايرهم. هذا النمط من أمناط العقاب اجلماعي، حيث إذا اهتَُِم أحد أفراد األسرة ابالنضمام إىل 
)داعش( يُنبُذ سائر أفراد األسرة، ممَّا أدَّى إىل إعادة توطي آالف األشخاص يف مناطق متخلفة يف 

ضواحي املدن من دون احلصول على املساعدة.

تلعب الدولة أيضاً دوراً يف هذا العقاب اجلماعي. إذ يُوضع األشخاص املتهمون أو املشتبه   
بم مبساعدة )داعش( على قائمة أمنية تسيطر عليها احلكومة -معدومة الشفافية من انحية كيف 
وملاذا ُيضاف األشخاص إىل هذه القائمة؟!- وعند األشخاص املدرجة أمساؤهم يف القائمة سبل 
حمدودة لالستئناف. مع ذلك، تفرض قوات األمن على األشخاص املوجودين يف هذه القوائم األمنية 
تنفيذ سلسلة من اإلجراءات متعلقة وغري متعلقة ابلقانون، ُيشار إليها جمتمعة بــــــ«التربئة«. ُدجِمت 
التربئة املتجذرة يف املمارسات العشائرية يف أجزاء من العراق، يف النظام القانوين الرمسي، إذ يقدِّم فرد 
شكوى جنائية يدين فيها قريبه أو قريبها بسبب انضمامه إىل تنظيم )داعش( أو مساعدته. وصفت 
وكاالت اإلغاثة اليت ُقوبلت يف هذا املقال كيف أنَّ التربئة -حىت قبل التقدُّم بطلب للحصول على 
تصريح أمين- هي اآلن شرط مسبق للعائالت للتقدُّم جملموعة من اإلجراءات اإلدارية، مبا يف ذلك 
احلصول على بطاقات اهلوية املدنية. يشعر عديد من الرجال والنساء ابلضغط، يف الغالب من قبل 
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ا طريقتهم الوحيدة إلعادة بناء حياهتم. ومع ذلك،  اجلهات األمنية احمللية، من أجل »التربئة« ألهنَّ
ن ال يرغنَب يف خيانة أزواجهنَّ وأبنائهنَّ أو خوفهنَّ من انتقام  ترفض بعض النساء القيام بذلك ألهنَّ
أسرة الزوج. كما ترتدَّد عديد من النساء للقيام بـ«التربئة« خوفاً من أن ُتستغلَّ من قبل قوات األمن 
واحملاكم. فضاًل عن ذلك، ليس هناك ما يضمن أبنَّ النساء احلاصالت على »التربئة« سيثقبلنَّ مرة 
أخرى يف جمتمعاهتنَّ ألنَّه عامل واحد فقط من عديد من العوامل اليت حتدِّد ما إذا كان اجملتمع احمللي 
سيقبلهنَّ. تعدُّ »التربئة« عقبًة أخرى يتعيَّ على هذه الفئة السكانية الفرعية يف العراق التغلُّب عليها 

قبل أن يتمكنوا من العودة إىل دايرهم أو االندماج يف منطقة نزوحهم احلالية أو إعادة توطينهم.

واثئق الدولة اليت ال ميكن الوصول إليها  

سيسهِّل احلصول على واثئق اهلوية اليت تفرضها الدولة حل املعضلة اليت يواجهها عديد   
من العراقيي النازحي داخلياً. التوثيق املدين هو األداة اليت يستخدمها املواطنون العراقيون ملمارسة 
حقوقهم، وأصبح اعتماد األطفال والعائالت غري املسجلي على املساعدات اإلنسانية للبقاء على 
قيد احلياة. يستطيع عديد من األطفال العراقيي احلصول على بطاقات اهلوية املدنية عند حضور 
كال الوالدين. ومع ذلك، ال ميكن ألطفال العائالت اليت يشتبه انتمائها لـ)داعش( احلصول على 
تصريح أمين وبطاقة هوية ما مل تكمل والدهتم عملية »التربئة«. لذا، يواجه هؤالء األطفال حتدايت 
ال ميكن التغلُّب عليها يف احلصول على بطاقات مدنية. فمن دون الواثئق املدنية، ال ميكن لألطفال 
الذهاب إىل املدارس العامة والعائالت لن تكون قادرة على احلصول على عمل رمسي أو احلصول 

على إعاانت حكومية.

ومع أنَّ العقبات متزايدة إالَّ أنَّ العائالت مدركة أنَّ حياهتم ُمعلَّقة بغياب هذه الواثئق،   
هوية  على  للحفاظ  االسم  عليها. »سارة« -ُغريِّ  احلصول  ويشرع كثريون يف رحلة شاقة حملاولة 
الشخص- أمٌّ لطفلي، كانت متزوجة من أحد أعضاء تنظيم )داعش(، والذي اختفى أثناء النزاع 
ويُفرتض أنَّه مات. ال تعرف »سارة« أين جثة زوجها؟ ولذا هي ال تستطيع احلصول على شهادة 
وفاة. مل يكن عند أطفاهلا شهادات ميالد وهم يف األساس غري موجودين يف نظر الدولة العراقية. 

قالت:

»أريد أن يكرب أطفايل وحيلموا أن يكونوا ما يريدون. ال أريدهم أن يُنظر إليهم فقط على   
م أبناء داعش. جثة زوجي مفقودة لذا اضطررت لدفع 1500 دوالر للطبيب الشرعي لتقرير  أهنَّ
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تشريح مزيف. كان على أهل زوجي الذهاب إىل احملكمة للشهادة أبنَّ أطفايل من ابنهم، لكن 
ا ختشى احملاكم. أحاول احلصول على جوازات سفر ألطفايل، لكن أمساءهم ما  محايت مل أتِت ألهنَّ

تزال مدرجة يف قاعدة البياانت األمنية، وليس لدي أي أموال متبقية لدفع املزيد من الرشاوى«.

كان على »سارة« أن تدفع أكثر من )4000( دوالر للرشاوى، واستغرق األمر أكثر من   
عامي لتتمكَّن من احلصول على بطاقات اهلوية هلا وألطفاهلا.

ينشأ عديد من األطفال املوصومي ابلعار يف الظالل بعيداً عن األنظار، وعن املدارس، مع   
حمدودية فرص احلصول على التعليم. قد تكون هذه مشكلة كبرية للعراق يف املستقبل القريب. إذ 
خيشى العاملون العراقيُّون يف جمال الصحة النفسية من أنَّ التهميش االجتماعي هلؤالء األطفال، إىل 
جانب احلرمان املادي للعيش يف فقر، يف خميمات مؤقتة ميكن أن يهيئ الظروف لظهور مجاعات 

متطرفة جديدة.

قد يؤدِّي ترك هذه املظامل من دون معاجلة إىل إعادة إشعال الصراع واملساعدة يف زرع   
التوترات املزعزعة لالستقرار. بعد ما قام به تنظيم )داعش( من الفظائع، يبدو أنَّ اجملتمع العراقي 
ممزَّق، مع عدم وجود توافق يف اآلراء حول كيفية التعامل مع هذه القضااي. تقبَّل بعض اجملتمعات 
هذه العائالت يف حي حياول بعضهم اآلخر إبعادها. يبدو أنَّ احلكومة العراقية ليس عندها اخلطة 

ا مرتبطة بـ)داعش(. الشاملة حول كيفية إعادة دمج العائالت اليت يُنظر إليها على أهنَّ

وكلَّما طال أمد ذلك، زاد عدد األطفال الذين يكربون يف عزلة، من دون املوارد الالزمة   
ليكونوا مواطني عراقيِّي. حينما ُسِئَل »أمحد« -امسه غري حقيقي- البالغ من العمر مثاين سنوات 
من السالمية عمَّا يريد أن يكون حينما يكرب؟، أجاب: »حلمي هو العمل وشراء األسلحة لقتل 
م لن يسمحوا يل ابلدراسة، واستمرَّ يف القول إنَّ والدي هو داعش«. ال  كل اجليش العراقي؛ ألهنَّ
يوجد جمتمع حُيمِّل األطفال مسؤولية جرائم آابئهم. لكن يبدو أنَّ هذا مستثًن يف العراق. فمن دون 

تعليم سيقتصر خيال األطفال على العنف والقمع الذي تعرَّضوا له.

ما يزال املأوى بعيد املنال  

تعيش عديد من األسر يف مناطق فقرية ألنَّ منازهلم قد ُدمِّرت، وال ميكنهم احلصول على   
 ، العائالت.  لنزوح هذه  هناية مستدامة  توجد  دائم، ال  مأوى  فمن دون  البناء.  تعويض إلعادة 
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تبنَّ العراق يف عام 2009 القانون رقم )20( »تعويض ضحااي العمليات العسكرية واألخطاء 
العسكرية والعمليات/األعمال اإلرهابية«، املعروف أيضاً ابسم قانون التعويضات. يهدف القانون 
إىل تعويض أي شخص عن اخلسائر يف األرواح واإلصاابت واألضرار اليت حلقت ابلعمل أو الدراسة 
أو املمتلكات اليت حدثت أثناء الصراع الذي قادته الوالايت املتحدة واحلملة ضد تنظيم )داعش(. 
القانونية احلصول على تعويض. ومع ذلك، فقد  الناحية  حيق لكل من عاىن مما ذكر أعاله من 
رفضت احلكومة العراقية مجيع مطالبات العائالت اليت هلا انتماءات مفرتضة مع تنظيم )داعش(. إذا 
أكَّدت احلكومة أنَّ أحد أفراد األسرة -بغضِّ النظر عن درجته يف العائلة- انضمَّ لتنظيم )داعش( 
فسُتحرم األسرة أبكملها. فضاًل عن عدِّ عملية التعويض فساداً. كان على عديد ممَّن حصلوا على 
تعويضات االعتماد على العالقات السياسية، اليت ال متتلكها يف كثري من األحيان العائالت ذات 
االنتماءات املتصوَّرة لـ)داعش(. فضاًل عن ذلك فمن دون الوسائل املالية لدفع الرشاوى كثريون ال 

يتكبَّدون العناء لرفع دعوى، وهنالك َمن ينتظر حقب طويلة تطلعاً ألي قرار. 

انتقالية رمسية وعدم وجود إسرتاتيجية إعادة دمج رمسية بقيادة  مع عدم وجود آلية عدالة 
احلكومة، فإنَّ التعويضات جلميع العراقيِّي هي عنصر أساسي إلهناء نزوحهم واملساعدة يف وضع 
العراق على مسار التعايف بعد الصراع. ال حيظى الظهور مبظهر تقدمي املساعدة ألي شخص قدَّم 
العون لتنظيم )داعش( بشعبية سياسية يف العراق، لذا، كان قليل من الوكاالت مستعدًة وقادرًة على 
االستجابة الحتياجات العائالت ذات االنتماءات املتصوَّرة لتنظيم )داعش(. كما مل تقدِّم عديد 
من املنظمات الدولية هذه الفئة السكانية الفرعية خوفاً من ردِّ فعل اجملتمعات والسلطات احمللية. 
ا ختشى استهدافها من قبل  فضاًل عن عدم دعم املنظمات غري احلكومية العراقية هذه العائالت ألهنَّ
قوات األمن واهتامها ابلتعاطف مع اإلرهابيِّي. اعتقلت قوات األمن يف عام 2018 بعض احملامي 
اإلرهاب.  بدعم  واهتُُِموا  )داعش(،  لتنظيم  انتمائهم  يف  ُيشتبه  أفراد  متثيل  حاولوا  الذين  العراقيِّي 
املساعدة  تقدمي  قبل  ترتدَّد  العراقية  املنظمات  من  عديد  وجعل  خميف  أتثري  يف  هذا  تسبَّب  وقد 

للمجتمعات ذات االنتماءات املشتبه با مع تنظيم )داعش(.

املنظمات غري احلكومية الدولية حممية من معظم املضايقات والرتهيب اليت متارسها قوات 
األمن، ومن َثَّ فهي قادرة على القيام بذا العمل مع املخاطر احملتملة. ومع عدم قدرة املنظمات 
العراقية غري احلكومية على تلبية احتياجات هؤالء السكان، من دون دعم الوكاالت الدولية، إالَّ أنَّه 
من احملتمل أالَّ يتمكََّن هؤالء العراقيُّون املهجَّرون داخلياً من الوصول إىل اخلدمات األساسية الالزمة 
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لبقائهم على قيد احلياة.

التنمية، فمن املهم ضمان عدم  ومع سياسات إغالق املخيمات ونقل العراق حنو مرحلة 
ا مع تنظيم )داعش(. حيتاج هؤالء املواطنون إىل  إمهال العائالت ذات االنتماءات املشتبه با أبهنَّ
مدنية،  هوية  وبطاقات  للدخل،  مدرَّة  ووظائف  دائم،  منزل  طريق  عن  لنزوحهم  مستدامة  هناية 
وإمكانية وصول أطفاهلم إىل التعليم. جيب منحهم حقوقهم األساسية بوصفهم عراقيِّي. إذا جتاهلت 
ا متواطئة مع تنظيم )داعش(،  احلكومة العراقية واجملتمع الدويل العراقيِّي ذوي االنتماءات املشتبه أبهنَّ
نتيجة لذلك.  العراقيي  املزيد من  العنف، مع معاانة  العراق حتماً يف دائرة أخرى من  فسيدخل 
وبكلمات »سارة«: »حنن أيضاً ضحااي لداعش. ... مل يكن إبمكاين أبداً منع زوجي من االنضمام 

إىل تنظيم داعش. جيب أالَّ يدفَع أطفالنا مثن جرائم آابئهم«.

املصدر: 

https//:warontherocks.com/2022/02/living-in-the-shadows-
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