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توطئة مفتاحية ومسالك منهجية:
تشري البياانت واملعلومات املتحصلة من رصد حالة املناطق اليت سيطرت عليها داعش يف 
املدة 2014 - 2017 إىل خضوع سكاهنا إلجراءات التنظيم فيما يتعلق إبتالف الواثئق الرمسية 
الصادرة من احلكومة العراقية، واليت كان ميتلكها السكان، وتنظم شؤوهنم فيما يتعلق بتوثيق عقود 
الزواج والطالق، وامللكية، وبياانت الوالدة، والَوفـََيات، وهوايت األحوال املدنية، وجوازات السفر، 
وإجازات السوق، وغريها. وبداًل عن ذلك أصدر التنظيم واثئق خاصة )غري معرتف با من احلكومة 

العراقية(؛ لتوثيق احلاالت املشار إليها آنفاً.
التنظيم  انضموا وابيعوا  املدة بي من  تلك  التنظيم يف  مناطق  املقيمي يف  السكان  صنَّف 
التنظيم طواعية ومل  انضموا وابيعوا  وإدارية، وآخرون  ولوجستية  قتالية  أعمال  واخنرطوا يف  طواعية 
ينخرطوا يف عمليات قتالية، ولكنَّهم شاركوا يف أعمال ونشاطات لوجستية وإدارية. وآخرين ُأْجِبُوا 

على مبايعة التنظيم والعيش يف كنفه، ومل يشاركوا يف عمليات قتالية وإرهابية.
كما أسفرت العمليات العسكرية لتحرير املناطق عن تدمري كلي أو جزئي للقرى واملناطق 
تدمري  عن  فضاًل  سيطرهتم،  مناطق  يف  املقيمي  السكان  أو  التنظيم  عناصر  يسكنها  اليت كان 
املمتلكات واملدخرات اليت كانت حبوزهتم، وعديد من القتلى والفارين داخل العراق وخارجه من 

عناصر التنظيم وذويهم، أو املرتبطي بم. 
وبعد مضي ما يقرب من مخس سنوات على دحر داعش، وحترير املناطق اليت كان يسيطر 
املعتقلي،  أو  )الفارين،  التنظيم  عناصر  ترك  وحماسبتهم،  قانونياً  منهم  املطلوبي  عليها، ومالحقة 
أو القتلى( ذويهم الذين متثِّل الغالبية العظمى منهم )نساء وأطفال ومسني( ِبال معيل، وبظروف 
للتدقيق  السبل وخضعوا  تقطَّعت بم  املشكالت.  من  يواجهون عديداً  إنسانية ومعيشية صعبة، 
والتحقيق األمنيي. وبعد مرورهم بسلسلة إجراءات حكومية صنفتهم إىل جمموعات يـُتـََعامل معها 
مبستوايت خمتلفة. من بينهم فارين إىل خارج العراق معظمهم ممَّن يسكنون خميَّم اهلول يف سوراي، 

أسر المرتبطين بداعش.. تقدير موقف
د. أحمد قاسم مفتن *

*  مدير قسم البحوث والدراسات يف وزارة اهلجرة. تدريسي حماضر يف جامعة بغداد- كلييت اآلداب والرتبية للبنات. خبري 
واستشاري يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ويقدَّر عددهم بنحو )30,000( فرد انزح ما زالوا حباجة إىل تدقيق وحتقيق أمنيي. أمَّا داخل 
إقليم كردستان،  وحمافظات  نينوى  حمافظة  يف  املخيمات  يسكون  انزحي  إىل  فينقسمون  العراق 
أو انزحي منتشرين يف اجملتمعات املضيفة يف عدد من احملافظات العراقية، أو عائدين إىل مناطق 
مطالبات  أو  قانونية،  توجد حبقهم مالحقات  األمين وال  للتدقيق  األصلية ممَّن خضعوا  سكناهم 

عشائرية، أو أثرية.
للمعطيات املشار إليها يف أعاله، أتيت الدراسة احلالية بوصفها تقدير موقف حلالة  وَوْفقاً 
اهلجرة  وزارة  عاتق  على  إدارة شؤوهنم، وحل مشكالهتم  مسؤوليات  تقع  والذين  منهم،  النازحي 
َوْفق  كلٌّ  األخرى،  العراقية  والوزارات  املؤسسات  مع  والتشارك  وابلتنسيق  االحتادية،  واملهجرين 
ختصُّصه القطاعي، إذ تستهدف التعرف على واقعهم، وطبيعة املشكالت والتحدايت اليت تواجههم، 
وتعمل على اقرتاح احللول واملعاجلات عب املبادرة بعرض عدد من املشاريع والبامج اليت من شأهنا 
املراجعة  منهجية  احلالية  الدراسة  اعتمدت  إدماجهم.  وإعادة  وأتهيلهم  معاانهتم  من  التخفيف 
وإجراء  ميدانية  زايرات  تنفيذ  عن  فضاًل  املستهدفة،  ابلفئة  املتعلقة  والتقارير  والواثئق  لألدبيات 
مقابالت عن كيفية معمَّقة مع اجلهات ذات العالقة )أسر املرتبطي بداعش ساكين املخيمات، 
يف  العاملة  واملنظمات  املخيمات،  وإدارة  املضيفة،  اجملتمعات  يف  السكان  املضيفة،  واجملتمعات 
املخيم، وموظفي الوزارة يف الفروع املعنية، واحلكومة احمللية( عب استمارات أُِعدَّت هلذا الغرض يف 

حمافظيت نينوى وصالح الدين. 
ُأسر املرتبطني بداعش )وصف احلالة والتعريف ابلفئة املستهدفة(:

تطلق تسمية عوائل أو أسر املرتبطي بداعش على ذوي احملتجزين بتهم االنضمام للتنظيم، 
أو توجد مالحقات أمنية حبقهم، أو توجد شبهات ابرتكابم أعمال إرهابية، أو العمل مع داعش، 
ولكن بعضها اهتامات غري حمسومة، وحتتاج إىل تدقيق وحتقيق أمنيي. سواء أكانوا على قيد احلياة 
أم متوفي، موجودين داخل العراق أو خارجه، حمتجزين لدى القوات األمنية، أو فارين مطلوبي، 

إذ متثِّل أسر املرتبطي بداعش وذويهم يف الغالب رجااًل مسني ونساء وأطفال1.
      وعادة ما يطلق على األطفال املولودين نتيجة النزاع تسمية )أطفال احلروب(، أو 
أطفال النزاعات. لإلشارة إىل األطفال املوصومي ابلعار؛ بسبب قيام أمهاهتم و/أو آابئهم ابالرتباط 
بتاريخ  شوهد   ،2018 شباط  بتاريخ  نشر  ومنسية،  ومذمومة  حمتجزة  العراق:  يف  املزعومة  الدواعش  عوائل  ويل،  بلقيس   .1

 https://www.hrw.org/ar/news       :23/10/2022، على الرابط اإللكرتوين

https://www.hrw.org/ar/news
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العنف اجلنسي، واالغتصاب املرتبطة  الذين ولدوا نتيجة حوادث  العدو. أو األطفال  بعالقة مع 
أوسع، ليشمل األطفال الذين ولدوا آلابء أو أمهات  ابلصراعات. يف العراق أيخذ املفهوم بعداً 
منتمي أو يشتبه ابنتمائهم إىل داعش، إذ يتعامل اجملتمع أو ينظر بعض أفراده إىل هذه الفئة على 

م أبناء القتلة، وتالحقهم وصمة االنتماء واالرتباط ابجلماعات اإلرهابية2. أهنَّ
كما استخدم وصف )عوائل داعش( على نطاق واسع للتعريف ابلعائالت اليت انضم أحد 
أفرادها إىل التنظيم أو تعاون معه. وعادة ما يكون االبن أو الزوج، إذ تتفاوت درجة االنتماء من 
العضوية املباشرة يف أذرع داعش األمنية كمقاتلي إىل َمن وظَّفوهم كطهاة، أو عمال نظافة، أو 
العاملي يف جماالت إدارية ولوجستية، كما يشمل الوصف أيضاً املوظفي احلكوميي الذين استمروا 
يف العمل حتت حكم داعش. ويف بعض األحيان متتد وصمة االنتماء واالرتباط بعناصر التنظيم 
إىل األقارب من الدرجة الثانية والثالثة، مبا يف ذلك أبناء العمومة واخلُُؤوَلة الذين يعشون يف منازل 
خمتلفة. وتتعرَّض هذه العائالت للوصم، وُيالحقوا مجاعياً، والتحقيق معهم على اجلرائم اليت ارتكبها 

أقاربم3.
ويتضمن وصف العوائل املرتبطة بداعش من وجهة نظر حكومية وأمنية عديداً من احلاالت، 

واليت ميكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
تعهُّد أحد أفراد األسرة، أو الشخص املسؤول عنها، أو األسرة أبكملها ابلوالء واملشاركة يف .  

أنشطة لوجستية أو قتالية.
ابلوالء، وعدم .   األسرة أبكملها  أو  عنها،  املسؤول  الشخص  أو  األسرة،  أفراد  أحد  تعهُّد 

املشاركة يف أي نشاط.
تعهُّد أحد أفراد األسرة، أو الشخص املسؤول عنها، أو األسرة أبكملها ابلوالء وتعايش .  

اقتصادايً، أو عمل يف الدوائر اإلدارية واخلدمية مع داعش، ومل يشارك يف أي عمل قتايل.
أجب أحد أفراد األسرة، أو الشخص املسؤول عنها، أو األسرة أبكملها على التعهُّد ابلوالء، .  

ومل يشارك يف أي عمل.

2. د. عدانن ايسي مصطفى و د. أمساء مجيل رشيد، أطفال داعش: إرث النزاع وعتمة املستقبل، بغداد، مركز البيان للدراسات 
والتخطيط، 2022، ص83.

3. ابوال غارسيا، جتاهل الفئة األكثر ضعفاً يف العراق: حمنة النازحي، إصدارات مركز املدنيي يف الصراع، نيسان 2021، ص 11.
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انتقال عائلة من مدينتها األصلية إىل منطقة أخرى، ولديها فرداً مدرجاً يف إحدى الفئات .  
املذكورة آنفاً.

ا مرتبطة بداعش نتيجة لتشابه أمسائهم مع األمساء الواردة يف قوائم .   تُوَصف بعض العوائل أبهنَّ
املطلوبي واملشكوك فيهم4.

لتعريــف برانمــج األمــم املتحــدة اإلنائــي، فإنَّ األشــخاص املنتســبي لتنظيــم داعــش  وَوفْــقاً 
هم مجيــع األشــخاص )بغــض النظــر عــن العمــر احلالــي والعالقــة والنــوع االجتماعــي ومــا إلــى ذلـك( 
الذيـن حتتجزهم السـلطات العراقيـة، أو الذيــن تعتقــد الســلطات أنَّ لديهــم بعــض االتصــاالت مــع 
منظمــة مصنفــة إرهابية مــن قبــل األمــم املتحــدة، من دون االفتــراض أو احلكــم املســبق خبصــوص 

طبيعــة عالقتهــم تلك ابملنظمــة املعنيــة. 
      وضمــن فئــة االنتماء الواســعة إلــى داعــش فــي العــراق، توجد عديــد مــن أنــواع االرتبــاط 
املختلفــة التــي تتــراوح بي القــرب املــادي واالجتماعــي مــن التنظيــم، ويصنِّفون على النحو اآليت5:

العنف .   وأعمال  العسكرية،  العمليات  يف  مباشرة  بصورة  شاركوا  الذين  العراقيون  املقاتلون 
األخرى مع داعش.

املوظفون املدنيون العراقيون التابعون لـداعش الذين عملوا يف املؤسسات اإلدارية واخلدمية .  
التابعة إلدارة التنظيم، مبا يف ذلك إدارات الضرائب واخلدمات البلدية والرعاية الصحية )يف كثري من 
احلاالت( مل ينضم هؤالء األفراد انضماماً مؤكَّداً إىل داعش، ولكنَّهم استمروا يف العمل يف الوظائف 

اليت كانوا يعملون با نفسها قبل احتالل داعش.
ضحااي داعش العراقيي الذين ُأِسُروا أو الذين اجتُُِروا بم من قبل التنظيم، مبا يف ذلك اآلالف .  

من النساء واألطفال اإليزيديي.

4. هشام اهلامشي، داعش يف العراق: حتدي إعادة دمج عوائل داعش، مركز البيان للدراسات والتخطيط، قسم الرتمجة والتحرير، 
نشر بتاريخ 12/7/2020، شوهد بتاريخ 6/9/2022 على الرابط اإللكرتوين: 

https://www.bayancenter.org/2020/07/6174                                                                       
5. وفاء صندي، مرتبطات بداعش: حتدايت العودة وإعادة االندماج للنساء واألطفال، برانمج األمم املتحدة اإلنائي يف العراق، 

تشرين األول 2022، ص9-10.

https://www.bayancenter.org/2020/07/6174
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العراقيون الذين تربطهم صالت أسرية بـداعش، سواًء عن طريق الدم أم الزواج، مبا يف ذلك .  
األقارب من الدرجة الرابعة فما فوق.

العراق، يف كثري من .   املذكورة يف أعاله احملتجزين لدى  الفئات  الرعااي األجانب من مجيع 
احلاالت؛ ألنَّ بلداهنم األصلية غري مستعدة إلعادهتم إىل الوطن.

مشكالت وحتدايت العودة وإعادة االندماج واالستقرار:
تتمحور أبرز حتدايت ومشكالت عوائل املرتبطي بداعش يف ستة ملفات رئيسة، وما عداها 
يُعدُّ اثنوايً أو أقل أمهية منها، وهي على حنو اإلمجال: )التدقيق والتحقيق األمنيي، وإصدار الواثئق 
املستمسكات الثبوتية، واملصاحلة اجملتمعية، وتوفري السكن، وفرص العمل، وإعادة التأهيل النفسي 

واالجتماعي(. وألمهيتها املوضوعية سيجري عرضها على حنو تفصيلي.
أواًل: التدقيق والتصريح األمنيني

يوضع األشخاص املتهمون أو املشتبه بم مبساعدة داعش على قائمة أمنية تسيطر عليها 
املؤسسات األمنية يف احلكومة العراقية من بينها مستشارية األمن القومي، وجهاز األمن الوطين، 
وجهاز املخابرات، ووزارة الداخلية. مل يتضح إىل اآلن أو يعلن عن كيف وملاذا يُْدرَج األشخاص 
يف تلك القوائم، إذ مل تصرِّح اجلهات املعنية اليت تعمل على إدراج وحتقيق وتدقيق تلك البياانت 
املتهمي بقضااي ترتبط ابإلرهاب واالنتماء لداعش  أو  املطلوبي  املتعلقة ابألشخاص  واملعلومات 

كيف تـُْنَشأ وُتَدار.
داعش  إىل  املنتسبي  حتديد  يف  األمنية  والقوات  العراقية  احلكومة  األمين  التدقيق  يساعد 
فقد  اإلنسان،  حلقوق  جسيمة  وجرائم  انتهاكات  ارتكبوا  الذين  أولئك  ذلك  يف  مبا  واعتقاهلم، 
اْسُتْخِدَمت عملية التدقيق األمين حملاسبة عائالت وأقارب املنتمي إىل داعش، والتحقيق معهم يف 
انتهاكات خمتلفة؛ ملنع اإلفالت من العقاب. من دون أوراق التصريح األمين، ال يستطيع النازحون 
جتديد الواثئق املدنية، أو التقدُّم بطلب للحصول عليها، ممَّا حیرمهم أكثر من الوصول إىل التعليم، 
العائالت  تواجه  التموينية.  البطاقة  نظام  يوزعها  اليت  الغذائية  العامة، واحلصص  الصحية  والرعاية 
اليت مل حتصل على أوراق التدقيق األمين أيضاً مشكالت يف احلصول على عمل رمسي، واستئجار 
املساكن، والتقدمي للحصول على تعويض أو مزااي أخرى ووظائف حكومية. وَوْفقاً ملعايري حقوق 
اإلنسان الدولية يشكِّل ربط التصريح األمين ابحلصول على الواثئق املدنية أحد أكثر األمثلة وضوحاً 
للعقاب اجلماعي، والتمييز الذي يؤثِّر على آالف العائالت العراقية اليت كانت حتت سيطرة داعش 

أو مرتبطي به.
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ارتباطات  يعتقد أنَّ هلا  اليت  العائالت  اليت تواجهها  التحدايت األكثر حدة تلك  إحدى 
النزوح  أماكن  أن ميكنهم من مغادرة  الذي من شأنه  التصريح األمين  بداعش هو رفض منحهم 
قبل إصدار  مناطق أخرى لالستقرار واالندماج.  إىل  االنتقال  أو  األصلية،  مناطقهم  إىل  والعودة 
العراق إبجراء تدقيق أمين جلميع  التصريح األمين، تقوم اجلهات األمنية واالستخباراتية يف  أوراق 
م  األفراد النازحي وعائالهتم. عند االنتهاء من هذه العملية، حیصل النازحون على مستند يعلن أهنَّ
)أو األسرة( قد خضعوا لتدقيق أمين، وأنَّ أمساَءهم مل ترد يف أي من قواعد البياانت األمنية. ُتْصَدر 
هذه الواثئق من قبل السلطات احمللية يف املنطقة األصلية للنازحي )رئيس البلدية، والسلطات املدنية 
يف املنطقة، جنباً إىل جنب مع األجهزة األمنية واالستخبارات املوجودة يف املنطقة، وابلتشاور مع 
املختار(. إذا ظهر اسم شخص يف إحدى قواعد البياانت احلكومية على أنَّه مشتبه يف انتمائه إىل 
داعش، فُيْحَتَجز لالستجواب. وإذا ُعِثَر على فرد ما على أنَّه قريب لشخص يشتبه يف انتمائه إىل 

داعش، فستـُْرَفض واثئق التصريح األمين للفرد و/ أو األسرة6.
النازحي  هؤالء  على  احمللية  والسلطات  األمنية  اجلهات  تضغط  احلاالت،  هذه  مثل  يف 
إلجبارهم على إجراء األخبار و/أو التبئة، أي: إدانة و/أو التنصُّل من املشتبه ابنتمائهم لداعش 
قبل منحهم أوراق التصريح األمين. تفرض القوات األمنية املعنية بقوائم املتهمي ابالنتماء لداعش أو 
الذين قدَّموا هلم املساعدة، على ذويهم وعوائلهم تنفيذ سلسلة من اإلجراءات املتعلقة وغري املتعلقة 
ابلقانون، يطلق عليها تسمية )التبئة(، وهي يف األصل تشبه إىل حٍد ما املمارسة العشائرية اليت 
تعتمدها العشائر يف العديد من مناطق وحمافظات العراق، بوصفها آلية قبلية يتعهد الفرد مبوجبها 
ابلتنصل من مجيع الروابط مع أحد أفراد األسرة أو األقارب الذين ُجّرِموا وطُرُِدوا من القبيلة. أما 
اإلخبار فهو شكوى قانونية وصورة من صور التنديد أمام القاضي. ويعد اإلخبار ممارسة راسخة 
إدماجها كإجراء  إجراء وممارسة عشائرية، جرى  التبئة  تعد  العراقي، يف حي  القانوين  النظام  يف 
قانوين، إذ يطلب من عوائل املرتبطي بداعش عند تقدميهم للحصول على التصريح األمين أن يقدم 
الشخص املسؤول عن األسرة شكوى جنائية يتبأ فيها من قريبه ويدينه فيها بسبب انضمامه إىل 

داعش أو مساعدته هلا.
التبئة  متثل  إذ  واملضايقة،  ابلضغط  بداعش  املرتبطي  ذوي  من  العديد  يشعر  ذلك  جراء 
الطريقة الوحيدة واإلجراء الرئيس يف إعادة بناء وتنظيم حياهتم من جديد. ومع ذلك، ترفض بعض 
النساء القيام بذلك ألهنن يعدنه خيانة ألزواجهن أو أبنائهن أو أخواهنن، أو نتيجة خلوفهن من 
تبعات ذلك كانتقام أسرة الزوج وأقاربه. كما ترتدد العديد من النساء للقيام ابلتبئة خوفاً من أن 

6. ابوال غارسيا، مصدر سابق، ص 11-12.



9

أسر املرتبطني بداعش.. تقدير موقف

تستغل من قبل القوات األمنية واحملاكم يف إدانة ذويهم. فضاًل عن ذلك، ليس هناك ما يضمن أبن 
النساء القائمات ابلتبئة سيتقبلن مرة أخرى يف جمتمعاهتن، ألنه عامل واحد فقط من العديد من 
العوامل اليت حتدد ما إذا كان اجملتمع احمللي يف منطقة األصل سيتقبلهن. وبذا تصبح التبئة عقبًة 
أخرى يتعي على أسر املرتبطي بداعش التغلب عليها قبل أن يتمكنوا من العودة إىل دايرهم أو 

االندماج يف منطقة نزوحهم احلالية أو إعادة توطينهم7.
سيساهم إعالن الباءة هذا بشكٍل وآبخر يف قطع مجيع الروابط العائلية وصلة القرابة لعوائل 
املرتبطي بداعش، واليت متثل رأس مال اجتماعي، وخصوصاً يف جمتمع كالعراق، وسيعاين من أتثريها 
األطفال الذين ولدوا آلابء من داعش، إذ يعي ذلك عدم قدرة هؤالء األطفال من العيش حتت 

رعاية أسرهم املمتدة ومحايتها طول حياهتم.
ومن اجلدير ابلذكر أنَّه ال يوجد أي شرط يف القانون العراقي أبن تكون واثئق التصريح األمين 
و/ أو الواثئق املدنية مشروطة بـ«اإلخبار« أو “التبئة«. ويف هذا الشأن أصدرت حمكمة استئناف 
نينوى االحتادية يف 16 أيلول 2019 حكماً ضد تعليمات سابقة من حمكمة التحقيق يف قضااي 
اإلرهاب )بتاريخ 5 أيلول 2019( مبنع إصدار واثئق مدنية ألفراد عائالت األشخاص املشتبه يف 
انتمائهم جلماعات متطرفة. أكَّدت حمكمة استئناف نينوى االحتادية أنَّه ال يوجد أي شرط قانوين 
يف النظام القانوين العراقي للقيام ابلتبُّؤ للحصول على الواثئق املدنية وأصدرت تعليمات ملكاتب 
مديرية اجلنسية واألحوال الشخصية إبصدار الواثئق املدنية وفقاً للقانون املدين العراقي من دون متييز 
ضد العائالت اليت ينظر إليها على أنَّ هلا صالت بداعش. ومع ذلك، تشري منظمات غري حكومية 

ا ملزمة ابلقرار القضائي. وحمامون إىل أنَّ اجلهات االستخباراتية واألمنية ال تشعر أبهنَّ
اثنياً: إصدار الواثئق واملستمسكات الثبوتية

بدأت إجراءات احلكومة العراقّية ابلتعامل مع مشكلة تسجيل األطفال الذين ولدوا أثناء 
فرتة سيطرة داعش على مناطقهم منذ العام 2016، فيوجد نوعان من األطفال يف املناطق اليت 
كان يسيطر عليها التنظيم، األول أطفال ولدوا ألبوين معروفي وغري جمهولي، وليسا من عناصر 
داعش، وهؤالء الذين عملت احلكومة العراقية على إصدار أوراق ثبوتية هلم. أمَّا النوع الثاين، فهم 
األطفال الذين ولدوا لنساء عراقيات من مقاتلي أجانب دخلوا احلدود العراقية بطرائق غري شرعية 
للقتال إىل جانب داعش، أو عراقيي انضموا إىل التنظيم، وأغلبهم قتل أو اعتقل أو اختفاء. ويف 
7. بسمة علوش، العيش بعيداً عن األنظار: ما تبقى من أسر انزحة يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2022، 

ص 4-5.
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أحيان كثرية، تكون األم أيضاً قد قتلت أو اعتقلت أو اختفت، وبقي األطفال عند أقاربم أو من 
يتبنَّاهم، وهؤالء ميثِّلون معضلة قانونية وتنظيمية إىل احلكومة العراقية واملؤسسات املعنية لتسجيلهم 

ومنحهم الواثئق املطلوبة.
لة، جتد النساء اللوايت قتلن أزواجهنَّ أو اختفوا صعوبة ابلغة يف إثبات حالة األطفال  يف احملصِّ
م أطفاهلنَّ، وابلضرورة سيكون هناك حاجة ماسة  الذين ولدوا أثناء سيطرة داعش على مناطقهن أبهنَّ

إىل تكييف وضعهم قانونياً أو إجرائياً لغياب أحد األبوين8.
أشار َمن ُأْجرِيت معهم املقابالت إىل أنَّ العقبة الرئيسة اليت تواجه عوائل العناصر املشتبه 
يف انتمائهم إىل داعش على مسار االندماج ابجملتمع مرة أخرى هي عدم قدرهتم على استصدار 
واثئق مدنية شخصية، مبا يشمل شهادات امليالد والوفاة والزواج والطالق، وهوية األحوال املدنية، 
وبطاقات اخلدمات االجتماعية، وجوازات السفر. يتطلب احلصول على هذه الواثئق تصرحیاً أمنياً 
من وزارة الداخلية، أو املخابرات، أو جهاز األمن الوطين، يف حي ختفق هذه العوائل يف اجتياز 
الفحص األمين تلقائياً؛ ألنَّ هلم أقارب ُيشتبه يف انتمائهم إىل داعش، أو حُتُقَِّق من انتمائهم إىل 

داعش.
يؤثِّر غياب األوراق الثبوتية السارية بصفة خاصة على حرية التنقُّل، إذ ال ميكن التنقُّل يف 
املدينة، أو أبي مكان يف العراق من دون واثئق هوية سارية املفعول، ممَّا يعرِّضهم خلطر االعتقال. 
كما يعوقهم من االنتظام يف عمل، أو السفر، أو إكمال الدراسة، أو استئجار دار، أو شرائها، أو 

توثيق حاالت الزواج والطالق أو إثبات النسب.
تفتقر أغلب العوائل اليت كانت مقيمة حتت سيطرة داعش بي 2014 و2017 تقريباً إىل 
وثيقة مدنية واحدة أو أكثر. إذ دأبت سلطات داعش حينها على مصادرة الواثئق الرمسية وإصدار 
واثئقها، وهذ الواثئق اآلن ال تعرتف با السلطات العراقية، وال تعتمدها كدليل ساند لتوثيق احلالة. 
كما صادرت قوات األمن العراقية من جانبها الواثئق الصادرة عن داعش من بعض العوائل اليت 
فرَّت من القتال، أو وفدت إىل خميمات النازحي، ومن جانب آخر فإنَّ بعض العوائل فقدت تلك 

الواثئق لسبب أو آلخر، أو أُْتِلَفت من قبلهم، ممَّا عقَّد مشهد إثبات احلالة اجتماعياً وقانونياً.
8. سعدون مصطفى، العراق يسعى إىل إصدار أوراق ثبوتية ألطفال ولدوا أثناء سيطرة داعش، موقع املونيتور، نشر بتاريخ آب 

2019، شوهد بتاريخ 1/11/2022، على الرابط اإللكرتوين: 

https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/07/iraq-isis-
camps-human-rights.html 

https://www.hespress.com/international/432340.html
https://www.hespress.com/international/432340.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mosul-children-iraq-legal-system-stateless-school-aid-fighter-fathers-crime-a7742751.html
https://reliefweb.int/report/iraq/born-under-isis-children-struggling-iraq
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-situation-unhcr-flash-update-8-june-2017
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returnees%20Profile_Ninewa_Jan2018.pdf
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/07/iraq-isis-camps-human-rights.html
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/07/iraq-isis-camps-human-rights.html
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على العراقيي من أسر املرتبطي بداعش الساعي إىل استصدار واثئق مدنية شخصية جديدة 
أو جُمددة أن حیصلوا أواًل على استمارة من قاٍض خمتص، مث أيخذوها إىل مديرية األحوال املدنية، إذ 
جُيْرِي مسؤولو املخابرات واألمن الوطين فحصاً أمنياً. إذا كان لصاحب الطلب قريب مباشر يظهر 

امسه على قائمة من قوائم املطلوبي، يُرفض طلبه؛ لعدم اجتيازه متطلبات الفحص األمين.
كما واجه مقدمو طلبات احلصول على الواثئق املدنية من أسر املرتبطي بداعش أخاطر 
احلاالت  بعض  م يف  إهنَّ إذ  الواثئق.  املدنية الستصدار  األحوال  مديرايت  إىل  ذهبوا  حينما  أمنية 
تعرَّضوا إىل االعتقال من قبل مسؤويل املخابرات. تعتقل قوات األمن أصحاب طلبات الواثئق املدنية 
هؤالء وتستجوبم، وعادة ما يعاملون »بصورة سيِّئ«، حىت إذا مل يقبض عليهم. ويف حاالت قليلة 
متكن أطفال يف أواخر مرحلة املراهقة -ولكن من دون أمهاهتم- من احلصول على إخالء طرف 
أمين، واستصدار واثئقهم. لكن فقط األطفال القادرين على التنقُّل إىل احملكمة وحدهم هم من 

يتمكنون من حتقيق ذلك.
للحصول على شهادة زواج على الرجل واملرأة الشهادة على واقعة الزواج، ومعهما شاهدان، 
أو أن يعرض أحد طريف الزواج شهادة وفاة الطرف اآلخر ابلزواج ومعه شاهدان، مبوجب قانون 
تسجيل الوالدات والَوفـََيات )1971( وقانون األحوال املدنية )1972(. وميكن للنساء السعي 
إىل احلصول على الطالق قضائياً يف بعض احلاالت اليت حیددها قانون األحوال الشخصية، مثل أن 
يكون الزوج غائباً لعامي، أو أكثر، أو حمبوساً لثالث سنوات، أو أكثر، أو أُْعِلَن أنَّه مفقود ألربع 
ل  سنوات، أو أكثر. نظراً إىل الوضع القائم يف العراق، على احلكومة إصدار تشريع أو لوائح تعجِّ
ابلطالق القضائي، أو تسمح بفسخ عقد الزواج من طرف واحد، كما يف حالة النساء اللوايت فُِقَد 

م ماتوا يف احلرب مع داعش. أزواجهنَّ أو يُفرتض أهنَّ
ال تتمكَّن النساء اللوايت مات أو فُِقَد أزواجهنَّ وال ميكنهن استصدار أوراق اهلوية خاصتهنَّ من 
حتصيل املساعدات اإلنسانية؛ ألنَّ األوراق الثبوتية املطلوبة لتحصيل البطاقة التموينية تصدر ابسم 
رب األسرة. على احلكومة إصدار لوائح تسمح بصور بديلة من التوثيق. جيب أن تتمكَّن األمهات 
من استصدار شهادات امليالد ألطفاهلنَّ من دون املطالبة حبضور األب، أو إثبات وفاته، وبغض 

النظر عن انتمائه لداعش.
تشري جلنة األمم املتحدة إىل القضاء على مجيع صور التمييز ضد املرأة )سيداو( يف توصيتها 
والفتيات  النساء  احلكومات: ضمان حق  على  أنَّ  النزاعات  النساء يف  )30( حول  رقم  العامة 
ملمارسة  الالزمة  الواثئق  على  الرجال،  مع  املساواة  قدم  على  احلصول،  يف  النـزاع  من  املتضررات 

http://www.iraq-lg-law.org/en/node/696
http://www.iraq-lg-law.org/en/node/696
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5595.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5595.html
http://www.iraq-lg-law.org/en/node/696
http://www.iraq-lg-law.org/en/node/696
https://odihpn.org/magazine/identity-crisis-documentation-for-the-displaced-in-iraq/https:/odihpn.org/magazine/identity-crisis-documentation-for-the-displaced-in-iraq/
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حقوقهنَّ القانونية، وضمان حقهنَّ يف إصدار هذه الواثئق أبمسائهن، وضمان إصدار الواثئق أو 
استبداهلا فوراً ومن دون فرض شروط متعسفة. على احلكومات أيضاً: ضمان التسجيل اآلين، على 

قدم املساواة؛ جلميع الوالدات وحاالت الزواج والطالق.
استصدار  وأمه  الطفل  العراق، ميكن ألب  والَوفـََيات يف  الوالدات  تسجيل  قانون  مبوجب 
شهادات ميالد للمواليد الذين ولدوا يف إطار زواج فقط. إذا تزوجت امرأة رجاًل يف منطقة خاضعة 
لسيطرة داعش وولدت طفاًل يف مستشفى يديرها التنظيم، يف العادة لن تقبل السلطات العراقية 
شهادة الزواج وشهادة امليالد الصادرة عن داعش. والستصدار شهادة ميالد جديدة للمواليد الذين 
يقوم طرف  أن  أو  الوالدة،  الشهادة على واقعة  ولدوا خارج مستشفى، يكون على األب واألم 
لألم  قد مات وال ميكن  الزوج. يف حال كان األب  وفاة  الزواج وشهادة  بعرض شهادة  منهما، 

استصدار شهادة زواج وشهادة وفاة جديدة.
تواجه النساء عقبات يف استصدار شهادات الوفاة لألزواج املتوفي املرتبطي بداعش، وهي 
الشهادات الالزمة للحصول على شهادات ميالد لألطفال أو للسماح للنساء ابلزواج مرة أخرى. 
فبموجب قانون األحوال الشخصية العراقي، وقانون رعاية القاصرين، وقانون األحوال املدنية، إذا مل 
يـُْعَثر على اجلثمان، على األقارب تقدمي طلب استصدار شهادة وفاة. يفتح قاضي التحقيق ملفاً، 
وعلى األقارب حينها احلصول على تصريح ابمللف من املخابرات أو جهاز األمن الوطين. بعدئٍذ 
ميكن لألقارب نشر إعالن يف صحيفة رمسية، يطلبون فيه من أيِّ أحٍد لديه معلومات عن مكان 
اجلثمان أبن يقدمها. إذا مل يقدم أحد معلومات يف ظرف أربع سنوات، يصدر القاضي شهادة وفاة. 
ينص قانون األحوال الشخصية العراقي على أنَّ إبمكان احملكمة فسخ الزواج بعد أربع سنوات من 

إعالن احملكمة رمسياً أنَّ الزوج خمتٍف9.

9. بلقيس وايل، العراق: حرمان عوائل داعش املزعومة من بطاقات اهلوية، موقع هيمون رايس ووتش، شوهد بتاريخ 3/11/2022، 
https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/25/315249                    :على الرابط اإللكرتوين

https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/25/315249
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اثلثًا: املصاحلة اجملتمعية )تسوية اخلالف يف مناطق األصل(
األصلية  مناطقهم  إىل  العودة  يف  النازحي  الدويل حبقوق  والقانون  العراقي  القانون  يعرتف 
لعام  التوجيهية  املتحدة  األمم  مبادئ  البلد.  فيه داخل  العيش  يريدون  الذي  املكان  اختيار  و/أو 
1998 بشأن النزوح الداخلي، على سبيل املثال، ترشد السلطات احلكومية لتهيئة الظروف، وتوفري 
الوسائل لتسهيل العودة الطوعية واآلمنة جملتمعات النازحي إىل مناطقهم األصلية، فضاًل عن ذلك، 
فإنَّ املبادئ التوجيهية ومبادئ )بينهريو( لعام 2007 املتعلقة إبعادة املمتلكات، حتظر اإلعادة 
القسرية للنازحي إىل مناطقهم األصلية، ال سيَّما حينما تكون هناك أخطار على سالمة الفرد. 
فبمجرد حتديد هذه املخاطر وتقييمها، ال ينبغي للسلطات االحتادية وسلطات احملافظات إعادة 
النازحي املعرضي خلطر املضايقة، والعنف من اجملتمع احمللي، أو القوى املتنفذة يف مناطق األصل. 
ستحتاج السلطات االحتادية وسلطات احملافظات -يف هذه احلاالت- إىل محاية هذه العائالت 
واجملتمعات، وتقدمي حلول بديلة، من بينها إجراء حوار بي األطراف املتنازعة واالستماع لوجهات 
النظر، وحماوالت جب الضرر، وحتقيق املصاحلة عب إسرتاتيجية احلوار واملشاركة. ويشمل ذلك قدرة 
النازحي على االختيار بي العودة إىل مناطقهم األصلية، أو االندماج يف منطقة النزوح، أو االنتقال 

إىل مكان آخر من البالد.
تسبب الصراع ضد داعش أو معه يف إحداث شرخ وانقسام عميقي بي العوائل والعشائر 
يف اجملتمعات احمللية اليت تضررت من احلرب واإلرهاب. فبعد رؤية ممتلكاهتم مدمرة، أو مقتل أفراد 
املنتمي  لعائالت  السماح  الضحااي يف  عائالهتم على يدي أعضاء داعش، ال يرغب عديد من 
النازحة من املناطق اليت كانت خاضعة  العائالت  لداعش ابلعودة إىل جمتمعاهتم. مينع عديد من 
سابقاً لسيطرة داعش من العودة إىل مناطق سكنهم األصلية؛ لدعمهم لداعش أو ارتباطهم به. 
ويف بعض احلاالت، توجد عائالت انزحة ليس هلا صالت بداعش ُمِنَعت حبكم األمر الواقع من 
قبل القوات األمنية والسلطات احمللية والعشائر من العودة إىل مناطقها. وهم ممنوعون من العودة 
احملافظة  داخل  أخرى، وحىت  إىل  منطقة  من  وختتلف  وتتنوَّع  للغاية،  ومتشابكة  معقدة  ألسباب 
و/أو  والدينية  العرقية  اجلماعات  بي  التارخیية  املظامل  بسبب  أيضاً  األسباب  تلك  تتفاقم  نفسها. 
العالقات العشائرية، وتتأثر ابلسياسات الوطنية واحمللية َوْفق احملافظات واملناطق. على سبيل املثال، 
ال ميكن لعديد من العائالت العربية السنية من قضاء سنجار العودة إىل مناطقهم األصلية. كما 
َمَنَع اتفاق عشائر هيت عودة العوائل املرتبطي بداعش حىت تثبت براءهتم. كذا احلال فيما خیص 
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انزحي جرف الصخر يف اببل.. وغريها. عموماً، وَوْفق املالحظات امليدانية توجد بؤر توتر متنع 
عودة النازحي، وحتتاج إىل حوار ومصاحلة جمتمعية سياسية واجتماعية يف: سنجار، والبعاج، وسهل 
نينوى يف حمافظة نينوى، واحلوجية يف حمافظة كركوك، ويثرب، وبلد، وبيجي يف صالح الدين، وبعض 

أجزاء خانقي يف دايىل، وأجزاء من القائم يف األنبار، وجرف الصخر يف اببل.
للعادات واألعراف والسنن العشائرية، حينما حتدث هناك )جرمية قتل( ألحد أفراد  وَوْفقاً 
العشرية، ويكون القاتل من عشرية أخرى، أو من العشرية نفسها لكن من فرع آخر من العشرية، 
يتفاوض زعماء كلتا العشريتي على تسوية )فصل(؛ لتجنُّب تصعيد أعمال العنف والقتل االنتقامي 
)الثأر(. ميكن أن يشمل جزء من التسوية طرد اجلاين وعائلته من اجملتمع ومن أراضي العشرية، وهو 
صورة من الصور النفي واإلبعاد القسري، وكنوع من العقوبة لدرء الفتنة، وتفاقم العنف، تسمى 
بـ)اجللوة(. قد تكون )اجللوة( ملدة حمددة من الزمن، أو بصورة دائمية، َوْفق االتفاق العشائري. ويف 
بعض األحيان ُيْسَتعاض عنها بدفع )الدِّيَة( ألهل املقتول، وعادة ما تكون مبالغ كبرية من املال، 
أو قطعة أرض، أو تزويج نساء من ذوي القاتل )رغماً عنهنَّ( ألفراد من عشرية املقتول أو عائلته 

تسمى )الفصلية(. 
النزاعات، وهي وسائل معرتف با ومقبولة  لتسوية  آلية شائعة  العشائرية  االتفاقيات  متثِّل 
من قبل اجملتمعات ذات البناء والرتكيب العشائري. طبقت اليوم على نطاق واسع على عائالت 
املرتبطي بداعش وأنتجت عدداً من املشكالت اليت تعمل األعراف والسنن العشائرية التقليدية على 
حلها. كما أنَّ نتائج هذه االتفاقيات تتعارض أحياانً مع القانون العراقي والقانون الدويل، وتشكِّل 
الفردية. ومع ذلك، يف بعض احلاالت،  ينتهك احلقوق  العقاب اجلماعي الذي  صورًة من صور 
املناطق  احلكومة يف  من  املعتمدون  واملخاتري  اجملتمع  ووجهاء  احمللية  احلكومية  السلطات  شاركت 
للتفاوض على مثل هذه االتفاقات، ووقعوا القرار النهائي. قد يكون من الضرورات امللحة أن تتبىن 
احلكومة دفع الدِّيَة، أو تعويضات مالية مرضية؛ لتسوية اخلالفات بي العشائر؛ لعدم متكن عائالت 

املرتبطي بداعش من دفعها، ولتخلي عشائرهم وأقاربم عن تغطية تلك االلتزامات بداًل عنهم.
تتعرض عائالت داعش للوصم، والتهميش، وللتهديد، واملضايقة، والعنف اجلسدي من قبل 
بعض السلطات احمللية، وقوات األمن، والعشائر، وأفراد اجملتمع اآلخرين. كما ُصوِدَرت ممتلكات 
بعض العائالت أو أراضيهم، أو تدمريها من قبل مدنيي وجهات أمنية. ممَّا حیدُّ من قدرهتم، ويضع 
حواجز أمامهم يف العودة إىل مناطقهم األصلية، أو إعادة توطينهم يف أماكن أخرى. إنَّ غياب 
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اإلسرتاتيجيات الوطنية للسالم واملصاحلة للتغلُّب على التوترات، متنع آالف العراقيي من العودة إىل 
دايرهم، وإعادة بناء حياهتم بعد الصراع.

أكَّدت إفادات العوائل -اليت ُقوبَِلت يف الدراسة احلالية- أنَّ الوجهاء وزعماء العشائر مينعون 
األطفال والفتيان الذكور، فضاًل عن البالغي من العودة أو حىت جمرد زايرة مناطق األصل، يف حي 
يسمح لبعض النساء بزايرهتا، واملبيت فيها، والتواصل مع أهلهم وأقاربم، بل إنَّ يف بعض احلاالت 
ُيساعدون ويُدعمون. جعل ذلك اإلجراء النساء يرتْدَن مناطقهن األصلية بي مدة وأخرى من دون 

أوالدهنَّ الذكور.
يعزو رجاالت العشائر أسباب هذا الرفض إىل جمهولية نسبهم، إذ يتشكل النسب عب صلة 
اإلنسان أببيه، ومن مَثَّ أجداده، لذا ميثِّل النسب قضية جوهرية يف املنظومة العشائرية، تعتمد عليها 
مكانة الشخص وقوته وموقعه يف تراتب السلطة، وعالقاته يف اجملتمع. وَوْفقاً للشريعة اإلسالمية ال 
ميكن للطفل أن يلتحق أببيه ويسجل ابمسه إال إذا كان الطفل مولوداً عن زواج شرعي. أمَّا األبناء 
الذين يولدون خارج إطار الزواج مبن فيهم املولودون عن االغتصاب، فال ميكن منحهم نسباً حىت 
إن تزوَّج اجلاين من الضحية، وحیرم النسب من زواج مشبوه حىت إن كان غري خمالف للقانون. ويف 
هذا الصدد يقول أحد شيوخ العشائر: )ال نستطيع أن نتقبَّل طفاًل نسبه غري معروف، أو طفاًل 
ارتكب والده جرائم، وجمهول النسب ال يورِّث َوْفق الشريعة، وإذا أراد أن يتزوج امرأة ال أحد يقبله 

زوجاً ألبنته(.
حیرم متهيش هذه العائالت من حقوقها األساسية اليت كفلها هلا القانون العراقي، والقواني 
طويلة  فإنَّه يشكِّل أخطاراً  اجلماعي. عالوة على ذلك،  العقاب  الدولية، وميثِّل صورًة من صور 
األجل، هتدِّد استقرار البالد عن طريق خلق مظامل جديدة، ميكن أن تؤدِّي إىل موجات عنف يف 
املستقبل. إنَّ املستوايت املنخفضة من قبول اجملتمع للعائالت اليت يعتقد أنَّ هلا ارتباطات بداعش 
الثقة والتماسك االجتماعي بي اجلماعات  العراقية استعادة  ستجعل من الصعب على احلكومة 
العرقية والدينية يف مجيع أحناء البالد بطريقة أتخذ وجهات نظر الضحااي يف االعتبار. ومع ذلك، 

فإنَّ القيام بذلك ضروري جداً لضمان العدالة والسالم الدائمي يف البالد.
      تتحمَّل احلكومة العراقية املسؤولية املطلقة يف تلبية احتياجات مواطنيها، وتقدمي حلول 
دائمة لسائر السكان النازحي، وكذا محاية العائالت النازحة اليت ختتار العودة. جيب أن تشمل 
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احللول الدائمة إعادة أتهيل البنية التحتية العامة، وإزالة األلغام واملتفجرات، وتقدمي تعويضات عن 
اخلسائر يف األرواح واملمتلكات، وخلق فرص عمل لكسب العيش. واألهم من ذلك، جيب أن 
اجملتمعية،  واملظامل  االجتماعية،  التوترات  تعاجل  اليت  السالم  وبناء  املصاحلة  مبادرات  أيضاً  تشمل 
وتعّزِز احللول السلمية للصراعات، وتضمن عودة النازحي العراقيي أبمان إىل مناطقهم األصلية، أو 

االستقرار يف مناطق أخرى بصورة دائمة.
رابعاً: توفري السكن

من دون توفري سكن دائم والئق ابحلدود الدنيا على األقل، فال توجد هناية مستدامة لنزوح 
هذه العوائل. إذ يعيش معظم أسر املرتبطي بداعش يف املخيمات، أو البناايت املرتوكة للدولة، أو 
أقاموا مشيدات عشوائية وغري نظامية على أراٍض تعود للغري، أو مملوكة للدولة ومتجاوز عليها، ويف 
الغالب متثِّل مناطق فقرية وهامشية؛ ألنَّ منازهلم دمَّرت أو غري مسموح هلم ابلعودة إليها. كما أنَّ 
غالبية تلك العوائل ال تستطيع احلصول على قروض من البنوك؛ لنقص املستمسكات، أو عدم 
توفرها، أو بسبب وجود مؤشرات أمنية حتول من دون ذلك، أو لعدم توفر املعرفة والدراية الكافية 
م مل يتمكنوا من  للحصول على القرض، أو لعدم توفر الشروط املطلوبة للحصول عليها، وبذا فإهنَّ

إعادة بناء دورهم املهدمة.
املرتبطي  أسر  مقابالت  طريق  عن  عليها  احلصول  جرى  اليت  والبياانت  املعلومات  تتيح 
بداعش يف الدراسة احلالية، واليت أكَّدت -مبجملها- أنَّ تدمري منازل النازحي كلياً، أو جزئياً، أو 
ا مفخَّخة، وفيها بقااي املقذوفات واأللغام، متثِّل مبجملها  حرقها، أو إشغاهلا من قبل اآلخرين، أو أهنَّ
عائقاً وحتدايً كبرياً أمام عودة تلك العوائل. فضاًل عن ذلك توجد عائالت ال متتلك سكناً أصاًل 
يف مناطق األصل، إذ إنَّ منازهلم فيها كانت مؤجرة، لذا فإنَّ توفري بدائل للسكن متثِّل لديهم حاجة 

رئيسة.
ويف دراسة سابقة مستفيضة أجراها قسم البحوث والدراسات يف وزارة اهلجرة واملهجرين، 
وابالشرتاك مع قسم اإلحصاء وبنك املعلومات وابلتعاون مع دائرة الفروع يف الوزارة نفسها، واليت 
اشتملت على تنفيذ مسحاً ميدانياً ُقوِبَل فيه حنو )36,023( عائلة انزحة يف املخيمات، غطت 
قبل   ،2020 العام  يف  )47( خميماً  والبالغ عددها حنو  النازحي  الدراسة حينها مجيع خميمات 
إذ  إدارهتا.  وتفعيل  لتنظيمها، ومحايتها،  إدماجها؛  أو  العوائل  لعودة  نتيجة  بعضها  بغلق  الشروع 
بيَّنت نتائج الدراسة أنَّ حنو )%83( من جمموع العوائل النازحة الساكنة يف املخيمات لديها منازل 
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)ملك( يف مناطق األصل، قابلهم حنو )%17( منازهلم مؤجرة. وعلى صعيد نوع الضرر املتحصل 
جزئياً،  مهدم  و)21,5%(  مهدم كلياً،   )54,3%( أنَّ  الدراسة  أظهرت  فقد  املنازل  تلك  يف 
و)%14,6( سرقة حمتوايته، و)%4,7( حمروقاً، و)%0,7( مفخخاً، و)%0,3( مشغواًل من 
قبل اآلخرين، يف حي أكَّد )%3,9( من جمموع النازحي ساكين املخيمات أنَّ منازهلم ال ضرَر 

فيها10.
تفصح تلك املعطيات وعلى حنٍو بليغ، أمهية توفري السكن أو تقدمي املنح والتعويضات املالية 
أو توفري قروٍض من دون فوائد وشروط من قبل احلكومة وختصيص املبالغ الالزمة هلا ضمن املوازنة 
االحتادية؛ لتسهيل ترميم املدمر منها، أو إعادة بنائها أو شراء أخرى بداًل عنها. فضاًل عن سعي 
احلكومة اجلاد عب مؤسساهتا؛ لتوفري البديل عن طريق بناء الدور واطئة الكلفة، وإنشاء جممعات 
سكنية مدعومة يف مناطق آمنة سواًء أكانت يف مناطق األصل نفسها أم يف املناطق القريبة منها يف 
نواحي أو أقضية أخرى ضمن حدود احملافظة، أو يف مناطق جديدة؛ لتوطينهم، وضمان استقرارهم 

بصورة دائمة.
خامساً: توفري العمل

تعيش معظم عوائل املرتبطي بداعش أوجه حرمان متداخلة ومتعددة، وفقر متعدد األبعاد. 
ولفهم مدلوالت احلرمان والفقر ينبغي اإلشارة إىل أنَّ دليل الفقر املتعدد األبعاد اإلقليمي يتضمن 
األبعاد الثالثة الرئيسة واملتمثلة بـ)التعليم، والصحة، ومستوايت املعيشة( كما هي احلال يف دليل 
الفقر متعدد األبعاد العاملي. ويتألف دليل الفقر متعدد األبعاد اإلقليمي من ثالثة أبعاد واثين عشر 
مؤشراً. بعد التعليم له مؤشران مها: االنتظام يف املدارس، وسنوات الدراسة. أمَّا البعد الصحي فله 
األعضاء  تشويه  جانب  إىل  املبكر(،  واحلمل  األطفال،  وَوفـََيات  )التغذية،  هي:  مؤشرات  ثالثة 
التناسلية لإلانث. أمَّا مؤشرات مستوى املعيشة فتشمل: )توفر الكهرابء، واملرافق الصحية املالئمة، 
وعدم  مناسب،  وسقف  مناسبة  أرضيات  وتوافر  النظيف،  الطهي  ووقود  املأمونة،  الشرب  ومياه 
االكتظاظ، واحلصول على احلد األدىن من املعلومات، والقدرة على التنقل، وتوفر سبل العيش(. 
وُتصنَّف األسرة كأسرة فقرية فقراً مدقعاً أو كأسرة فقرية، إذا كان املستوى اإلمجايل للحرمان الذي 

10. وزارة اهلجرة واملهجرين- دائرة املعلومات والبحوث، انزحوا املخيمات: موانع العودة وطبيعة األضرار واالحتياجات، بغداد، 
أيلول/ 2020، ص11 و13.
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تعانيه )جمموع أوزان املؤشرات االثين عشر( أكثر من ثلث يف املئة من أقصى حالة حرمان ممكنة11.
م يعيشون يف ظروف معيشية  تؤكِّد معطيات امليدان -يف حالة أسر املرتبطي بداعش- أهنَّ
صعبة، يسكنون املخيمات واملساكن العشوائية واليت غالباً ما يكون املأوى فيها عبارة عن خيمة، 
أو كرفان، أو بناء من الطي، أو األجر، أو احلجر والطابوق. تنقصه عديد من مقومات السكن 
ال  مأوى  مساحة  عاٍل يف  اكتظاظ  أي  أفراد،  ستة  ومبتوسط  مرتفع  أسرة  والالئق. حجم  اآلمن 
م يعتمدون على  الكرمي. كما أهنَّ للعيش  املتطلبات األساسية  فيه  تتوفر  يتيح أي خصوصية، وال 
املساعدات واملنح واهلبات والصدقات، أو العمل يف جماالت اخلدمة والزراعة وبيع اخلضراوات، أو 
التسوُّل، أو االستغالل اجلنسي عب ممارسة البغاء، ومببالغ زهيدة. بينهم تسرب عاٍل من الدراسة 
ارتفاع حاالت  التعليم.  االنتظام يف  عليهم  وأبنائهم يصعب  متدٍن(  تعليمي  أو مستوى  )أميُّون، 
الرتمل والطالق واهلجر )الرتك من دون طالق رمسي(، أو مصري الزوج جمهول. معظم تلك العائالت 
تقع مسؤولية إعالتها على النساء. ال ميتلكون مصدر دخل دائم، أو مدخرات. بينهم حاالت إعاقة 
جسدية، ومرضة مزمنة وكبار سن. فضاًل عن ذلك يالحقهم الوصم االجتماعي، والثأر العشائري، 
واملالحقات األمنية، وضعف الروابط االجتماعية، والصالت مع األهل واألقارب. هذه املعطيات 

م يعيشون حرمان متعدِّد األوجه، وفقر متعدد األبعاد. ح أهنَّ وغريها توضِّ
وَوْفقاً ملا تقدَّم آنفاً، ميثِّل العمل )تدريباً وأتهياًل وفرصاً للكسب( حموراً أساسياً لتمكي تلك 
األسر ومقدمة حصيفة لتخطِّي مظامل املاضي، وترميم احلاضر والشروع حنو مستقبل مستقر. عــدم 
توفيـر فـرص عمـل الئقـة تسـاعدهنَّ علـى إعالـة أبنائهـنَّ، تُعدُّ حتديـات رئيســـة جيـــب أخذهـا بعيــن 

االعتبــار فيمــــا يتعلــــق جبهــــود إعــــادة اإلدمــاج. 
سادساً: إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي والنفسي

واملمارســـي  السياســات  واضعــي  قبــل  مــن  املســتخدمة  واملصطلحــات  التعريفــات  ختتلــف 
والباحثيــن اختالفــاً كبيــراً عبــر البلــدان واملنظمــات، وأحيانــاً حتــى داخلهــا. كمــا هــو احلــال مــع 
مفهـــوم التطــرُّف العنيــف نفســه، إذ تســـتخدم األمــم املتحــدة مصطلحــات )فــك االرتبـاط( و)إعـادة 
تعريــف  تقديــم  دون  ومن  العنيــف،  والتطــرُّف  اإلرهــاب  ســياق  فـي  اإلدمـاج(  و)إعـادة  التأهيـل( 
حمــدد. وعلــى حنٍو عام، ُعرَِّف إعــادة االندماج أبنَـّـه: العمليــــة التــــي يكتســــب عن طريقهــا املقاتلــون 
بريوت،  األبعاد،  املتعدد  الفقر  العريب حول  التقرير  )األسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  املتحدة  األمم   .11

2017، ص10. 
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الســابقون )أو احملشورون يف النزاع واحلرب( وضعاً مدنياً، وحیصلــون علــــى عمــــل ودخــــل مســــتدامي. 
إعــــادة االندماج هـــي فـــي األسـاس عمليـــة اجتماعيـــة واقتصاديــة ذات إطــار زمنــي مفتــوح، وحتــدث 

بصورة أساســـية فـــي اجملتمعـــات احملليـــة اليت توجد فيها اجملموعات املستهدفة12.
وعــودة  املســتدام،  الســالم  بنـــاء  فـــي  املســـامهة  هـــو  االندماج  إعـــادة  برامـــج  مـــن  فالغـــرض 
املتضرريــن مــن النـزاع إلـى احليـــاة املدنيـــة، وحتســـي الظـــروف املاديـــة واالجتماعيــة. وتشـــكِّل فـــرص 
العمـــل، وتوليـــد الدخـل أحـد اللبنـات األساسية فـي البنـاء، ليـس فقــط لدمــج األشـخاص املتأثريــن 

ابلنــزاع أو اســتيعابم، ولكــن أيضـاً إلرسـاء الســالم طويـــل األمد.
تتأثر جلُّ العوائل املرتبطة بداعش ابلوصم االجتماعي واالرتياب والنظرة احملفوفة ابلشكوك، 
سواًء أكانت من اجملتمعات املضيفة أم من سكان مناطق األصل أم من املؤسسات الرمسية عند 
التأهيل  إعادة  لبامج  والتنفيذ  التخطيط  عند  احلسبان  يف  ذلك  أخذ  ينبغي  لذا  معها.  التعامل 

واالندماج.
تشري الوصمة إىل العملية اليت تنسب فيها اآلمث واألخطاء الدالة على االحنطاط اخللقي إىل 
ا  الوصمة أبهنَّ ويعرف )جوفمان(  العار.  هلم  بصفات سلبية جتلب  فتصفهم  اجملتمع  أشخاص يف 
الصفة اليت جتعل الفرد خمتلفاً عن اآلخرين ويـُقَّوُم يف عقولنا سلوكه من شخص كامل واعتيادي إىل 
شخص ملوث وخصم. كما يعرَّف الوصم أبنَّه إطالق صفات غري مرغوب فيها وإلصاقها على 
حنو جيرد املوصوم من التقبُّل االجتماعي، وجيعل منه آخر خمتلف عن مجاعة )النحن(. كما ُعّرَِفِت 
ا صورة ذهنية سلبية تلصق ابلفرد بوصفها تعبرياً عن االستياء واالستهجان؛ هلذا  الوصمة أيضاً أبهنَّ
الفرد نتيجة اقرتافه سلوك غري سوي، وخارج عن القيم واملبادئ السائدة يف اجملتمع، ويوصم الشخص 
حينما تطلق عليه نعوت مث يصنَّف يف جمموعة حتمل الصفات والسمات نفسها، ممَّا يؤدِّي إىل 

فقدانه منزلته ومكانته االجتماعية، وإىل التمييز ضده يف كل التعامالت13.
مثَّة أنواع خمتلفة من الوصم، وَوْفق )جوفمان( توجد ثالثة أنواع من الوصم، أوهلا )الوصمة 
املتعلقة ابلعيوب اجلسدية( املرتبطة ابلتشوهات واإلعاقة اجلسدية. والثاين يتمثَّل بـ)الوصمة املتعلقة 
ا ترتبط ابلطريقة اليت  ابلعيوب يف الشخصية( واليت ترتبط عادة بصفات األفراد وهوايهتم، مبعىن أهنَّ
يوجد فيها الفرد، وغالباً ما ختص نزالء السجون، ومصحات املخدِّرات، ومراكز التخلُّف العقلي. 

12. وفاء صندي، مصدر سابق، ص10-11.
13. د. عدانن ايسي مصطفى و د. أمساء مجيل رشيد، مصدر سابق، ص95.
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انتماءاهتم  على  بناًء  لألفراد؛  السليب  ابلتقييم  ترتبط  واليت  العشائرية(  بـ)الوصمة  يتمثَّل  والثالث 
العرقية، أو اإلثنية، أو العشائرية. 

غري أنَّ الوصمة اليت يعاين منها عوائل املرتبطي بـداعش ال تنتمي إىل هذه التصنيفات، وهي 
أقرب إىل ما يسمَّى )بوصمة االرتباط( Stigmati Correlation(( مبعىن أنَّ أعضاء أسر 
داعش خیتبون الوصم االجتماعي؛ بسبب انتسابم إىل شخص موصوم، وليس بسبب إحساسهم 
بوجود خصائص ذاتية للوصم تعود إليهم، ويعاين مثل هؤالء األشخاص من )استالب اهلوية(؛ 
بداعش  املرتبطي  والنساء  األطفال  وجد  وقد  ابلنسب.  موصومي  أشخاص  مع  يشرتكون  م  ألهنَّ
أنفسهم يف وضعية مبهمة ومتناقضة يف اجملتمع، فهم أسوايء، ومل يتورطوا يف أعمال التنظيم، وغري 
مسؤولي عن اجلرائم واالنتهاكات اليت ارتكبها عناصر داعش، لكنَّهم يف الوقت نفسه خمتلفي عن 

اآلخرين )األسوايء( وجردوا من أهلية القبول االجتماعي. 
خیالف  َمن  ضد  وغضبه  اجملتمع  نقمة  بلورة  على  يساعد  فهو  اجتماعية،  وظيفة  للوصم 
قواعده، وقد انعكس ذلك واضحاً يف مواقف بعض اجملتمعات احمللية )يف مناطق األصل( العدائية 
من األسر اليت انتمى أحد أفرادها إىل التنظيم. ففي سياق غياب خطة حكومية واضحة وموحدة 
الضرر،  تعمل على جب  داعش  واالستجابة الحتياجات ضحااي  املاضي  انتهاكات  مع  للتعامل 
وتسمح بتنفيذ برامج إعادة التأهيل واالندماج االجتماعي اليت من شأهنا أن ترأب الصدع بينهم 
وبي َمن يرتبطون بداعش، ممَّا جعل الوضع يتفاقم سوءاً. إنَّ الوصم يعمل مبنزلة الرادع بدف حتقيق 
العقوبة يوجهها اجملتمع ضد األشخاص  القانونية، فهو نوع من  القاعدة  التوافق يف املستقبل مع 
حينما خیالفون قواعده، وهو ال يقل أمهية عن العقوابت اليت يفرضها القانون، ويف كثري من األحيان 

يصدر معها ويالزمها ويستمر حىت بعد تنفيذ العقوبة القانونية14.
إنَّ ما جيب أن نتوقف عليه هنا، هو أنَّ عقوبة )الوصم( غري رادعة يف جوهرها، فهي تتعارض 
احلقد  يثري  ممَّا  اجملتمع،  بينه وبي  التفاعل  تدمري  إىل  املوصوم وتؤدِّي  الشخص  إعادة تكيف  مع 
والعداوة عنده، وَوْفق وجهة نظر )جورج هربرت ميد( فإنَّ املبالغة يف الوصم واالجتاه العدائي الذي 
يبديه اجملتمع، وغياب املساندة االجتماعية سيؤداين إىل مزيٍد من االحنراف، ال بل إنَّ ردة فعل 
اجملتمع غالباً ما تفضي إىل تقوية السلوك املنحرف، وليس إىل اختزاله، وستؤدِّي اجلزاءات والعقوابت 
إىل ما يسمَّى ابالحنراف الثاين. يتوافق )هوارد بيكر( يف كتابه )الغرابء( مع ما ذهب إليه )جورج 

14. املصدر نفسه، ص96.
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ا عملية اجتماعية تصنع اجملرم عن  ميد( حينما عرف ردَّة فعل اجملتمع املتمثلة ابلوصم، ووصفها أبهنَّ
طريق وضع عالمات وألقاب وتعريفات تلصقها اجلماعة ابلفرد املخالف لقواعد السلوك؛ خلدمة 

أغراض اجلماعة، وحتقيق أهدافها.
املوصومي وما  ما تكون ردَّة فعل اجملتمع جتاه  السياق نفسه، غالباً  من جهة أخرى ويف 
يصاحبها من مواقف واجتاهات سلبية حنوهم معبة عن االستنكار االجتماعي، ورفضه هلم وألسرهم 
العزلة االجتماعية والرفض اجملتمعي ابلفئة املوصومة  وهو ما يفرض عليهم عزلة اجتماعية. تدفع 
إىل تبينِّ ثقافة فرعية متنحهم التبير لالخنراط أبي عمل عدائي هروابً من حياة العزلة اليت فرضتها 
إىل  األشخاص  وصم  يؤدِّي  ما  وغالباً  لذواهتم.  واالنتصار  الواصمي  من  ولالقتصاص  الوصمة، 
جعلهم مغرتبي عن اجملتمع الذي يعيشون فيه ومرفوضي منه، ممَّا جيعلهم يعانون نقصاً يف التوازن 
النفسي واالجتماعي. وطبقاً هلذه احلقائق فإنَّ وصم األفراد بـالدواعش ورفض قبوهلم على أساس 

هذا الوصف سيحوهلم إىل دواعش فعاًل15.
يتضمَّن هنج برانمج األمم املتحدة اإلنائي لدعم إعادة االستقرار يف احملافظات احملرَّرة يف 
العراق، على إعادة أتهيل البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات الوطنية والتماسك 
االجتماعي. يدعم البانمج األنشطة اخلاصة بضمان جاهزية اجملتمع وقبوله لعودة اإلدماج وإعادته 
آلالف العائالت العراقية النازحة داخلياً، مبا يف ذلك العائالت اليت وصمت بسبب ارتباط أحد 
أفرادها بداعش، ومعظمهم من النساء واألطفال. إنَّ ضمان دعم اجملتمع إلعادة اإلدماج أمر ابلغ 
األمهية؛ لتوفري حلول دائمة للنازحي وللمسامهة يف إجياد مستقبل مستقر جلميع العراقيي. ترتكز 
عملية املصاحلة وإعادة اإلدماج اجملتمعي على هنج األمم املتحدة املشرتك يف العراق للوصول إىل 
م مرتبطي بداعش يف العراق. إنَّه  مصاحلة جمتمعية، وإعادة إدماج األشخاص الذين ينظر إليهم أهنَّ
جزء من برانمج التماسك االجتماعي لبانمج األمم املتحدة اإلنائي يف العراق ومدته مخس سنوات، 
والذي أُْطِلَق يف كانون الثاين 2020؛ لتعزيز جمتمعات أقوى وأكثر سلمية ومتاسكاً يف مجيع مناطق 

العراق16.

15. املصدر نفسه، ص101.
16. األمم املتحدة – العراق، برانمج األمم املتحدة اإلنائي حیتفل مع احلكومة الوطنية واحمللية وقادة اجملتمع بنجاح إعادة اإلدماج 
اجملتمعي يف قضاء احلبانية ابألنبار، بيان صحفي نشر على موقع األمم املتحدة بتاريخ 30/10/2022، على الرابط اإللكرتوين: 
https://iraq.un.org/index.php/ar/205227-brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-yht-
fl-m-alhkwmt-alwtnyt-walmhlyt-wqadt-almjtm-bnjah-aadt

https://iraq.un.org/index.php/ar/205227-brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-yhtfl-m-alhkwmt-alwtnyt-walmhlyt-wqadt-almjtm-bnjah-aadt
https://iraq.un.org/index.php/ar/205227-brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-yhtfl-m-alhkwmt-alwtnyt-walmhlyt-wqadt-almjtm-bnjah-aadt


22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ولضمان تغطية البامج املشار إليها آنفاً مجيع حمافظات العراق والفئات املستهدفة، ينبغي 
التنسيق والتعاون اجلاد واملثمر بي وزارة اهلجرة واملهجرين، ومستشارية األمن القومي، واحلكومات 
احمللية يف احملافظات املعنية، وجمتمعات األصل، واجملتمعات املضيفة مع هنج برانمج األمم املتحدة 
اإلنائي لدعم إعادة االستقرار يف احملافظات احملررة يف العراق؛ لتحقيق إعادة االندماج االجتماعي 

والنفسي على أكمل وجه، ولتحقيق األهداف املرجوَّة.
معطى امليدان )رؤى وحتليالت(

أمتَّت الدراسة احلالية )47( مقابلة انجحة ومركزة يف حمافظيت نينوى وصالح الدين لتحقِّق 
أهدافها. يف اجململ جرى مقابلة )29( أسرة مرتبطة بداعش، )19( أسرة يف نينوى، و)10( أسر 
املناطق  املضيفة يف  املقابالت مع أشخاص من سكان اجملتمعات  بلغت  فيما  الدين.  يف صالح 
القريبة من املخيم أو مناطق وجود النازحي حنو )10( مقابالت. )8( يف نينوى و)2( يف صالح 
املعنية وبواقع واحدة لكل حمافظة، فضاًل  الدين. ومقابلتان مع ممثلي احلكومة احمللية يف احملافظة 
مقابلتي مع  إمتام  اثنان يف كل حمافظة. كما جرى  الوزارة،  فرع  )4( مقابالت مع موظفي  عن 
العاملي يف املنظمات الدولية وإدارة خميم اجلدعة/5. وعب سلسلة املقابالت تلك ُأِحيَط بتقدير 
موقف أسر املرتبطي بداعش راهناً، والتعرُّف على أبرز حتدايهتم واحتياجاهتم والتدخالت والتدابري 
الواجب اعتمادها؛ لعودهتم، أو إعادة توطينهم واستقرارهم يف مناطق جديدة، فضاًل عن احتياجاهتم 

ومتطلباهتم يف حال االستمرار حبالة النزوح.
ح جدول رقم )1( عدد املقابالت واجلهات اليت ُقوبَِلت يف حمافظة نينوى يوضِّ

عدد املقابالتحمافظة نينوى
19عوائل املرتبطي بداعش داخل املخيم

8األهايل يف اجملتمع املضيف
2إدارة املخيم

1احلكومة احمللية )مدير الناحية(
2موظفو فرع الوزارة

32اجملموع



23

أسر املرتبطني بداعش.. تقدير موقف

ح جدول رقم )2( عدد املقابالت واجلهات اليت ُقوبَِلت يف حمافظة صالح الدين يوضِّ

عدد املقابالتحمافظة صالح الدين
10عوائل املرتبطي بداعش يف اجملتمع املضيف

2األهايل يف اجملتمع املضيف
1احلكومة احمللية )ممثل احملافظة(

2موظفو فرع الوزارة
15اجملموع

وعلى صعيد خصائص العينة ألرابب أسر املرتبطي بداعش الذين جرت مقابلتهم ومساهتم، 
فقد توزَّعت على النحو اآليت: من حيث اجلنس )23( أنثى، و)6( ذكور. توزعت أعمارهم َوْفق 
الفئات لتظهر أنَّ معظمهم يقعون ضمن الفئة العمرية )37 - 58 سنة( وبواقع )25( رب/ة أسرة، 
فيما مثَّل الشباب بينهم وضمن الفئة العمرية )26 - 36 سنة( اثنان فقط. وكذا احلال مع كبار 
السن وضمن الفئة العمرية )59 سنة فأعلى( اثنان فقط. ُيشرُي متوسط األعمار إىل أنَّ مستوى 
املرونة لتقبُّل االخنراط يف أعمال ومهن شاقة، أو التدريب على حرف ومهن تتطلب مهارات عالية 
قد يبدو حتدايً هلم، فضاًل عن مرونة التكيف واستعادة الثقة، وتنظيم مسارات جديدة؛ لتغيري واقع 

تلك األسر. ممَّا يضاعف أمهية العناية ابلبامج واملشاريع واألنشطة املوجَّهة إليهم.
أمَّا على صعيد )احلالة الزواجية( فقد بدا أنَّ معظمهنَّ ممَّن مرْرَن بتجربة زواج، فمن بينهنَّ 
)2( فقط عازبتان. أرمل/ة )7(، مصري الزوج/ة جمهول )7(، مطلق/ة )5(، مهجور/ة من دون 
طالق رمسي )2(، متزوج/ة )6(. تكشف تلك البياانت أنَّ مسؤولي إعالة تلك األسر يف معظمهم 
احلياة، وتدبري شؤون األسرة  الشريك، ويواجهنَّ مصاعب  يفتقْرَن ملساندة  تقع على عاتق نساء 

مبفردهنَّ.
األسر  تلك  ملعيلي  التعليمي(  )املستوى  واقع  عن  الكشف  عند  سوءاً  وتزداد  األمور  تتفاقم 
واملسؤولي عنهم، إذ أظهرت نتائج الدراسة أنَّ معظم وحدات العينة هم من محلة الشهادة االبتدائية فما 
دون وبواقع )26( مبحوثًة ومبحواثً. توزعوا على النحو اآليت: »أمِّي ال يقرأ وال يكتب )14(، ويقرأ 

ويكتب )2(، وابتدائية )9(«. يف حي ظهر محلة الشهادة املتوسطة اثني، واإلعدادية واحد فقط.



24

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وعلى صعيد متصل، يؤكِّد تقييم )املستوى املعيشي( ألسر املرتبطي بداعش أنَّ مجيعهم 
يعيشون يف حالة هشاشة مركبة، إذ فضاًل عن أنَّ معظمهم من النساء واألطفال، وقد فقدوا إعالة 
ذكر ابلغ كالزوج أو األب أو األخ، وتدين التعليم لدى رب/ة األسرة أو انعدامه، فإنَّ واقع املستوى 
املعيشي لديهم ال يسد احلاجة ويُعدُّ ضعيفاً أو ضعيفاً جداً جتاه متطلبات احلياة والشؤون اليومية 

حبدها األدىن كتوفري متطلبات الغذاء، والدواء، وامللبس، واالنتظام يف التعليم. 
املوصل حنو  حملافظة  التابع  القيارة  انحية  الواقع يف  اجلدعة/5  خميم  األسر يف  تبلغ جمموع 
)874( أسرة. غالبيتهم من حيث )منطقة األصل( من سكان حمافظة املوصل وبواقع )83%(. 
وكركوك   ،)6,3%( وأربيل   ،)8%( الدين  )صالح  اآليت:  النحو  على  األسر  سائر  تتوزَّع  فيما 
)%1,4(، واألنبار ودايىل )%0,3( لكلٍّ منهما(. يف حي توجد ثالثة أسر متثِّل )%0,3( من 
النازحي سكين املخيم من دول أخرى، أسراتن سودانية وأخرى سورية. فيما يقدر عدد  جمموع 

األفراد ساكين املخيم حنو )4,000( فرداً انزحاً غالبيتهم العظمى من النساء واألطفال. 
يبنيِّ جدول )3( عدد العوائل النازحة يف خميم اجلدعة/5

النسبةعدد العوائلمنطقة األصل
%30,3األنبار
%30,3دايىل
%556,3أربيل

%121,4كركوك
%72783,2نينوى

%718,1صالح الدين
%20,2سودان
%10,1سوراي
%874100اجملموع
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ممَّا  نفسها،  احملافظة  أبناء  من  هم  املخيم  يف  النازحي  معظم  أنَّ  املعطيات  تلك  تكشف 
جيعل تكيُّفهم فيها، وتعاملهم مع سكاهنا أمراً مرانً. كما أنَّ إعادة إدماجهم يف مناطق األصل أو 
ح جناحها وتقبلها، سواًء أكان من قبل أسر املرتبطي بداعش أم من قبل  مناطق أخرى جديدة يرجِّ
ل معظم جمتمع الدراسة  اجملتمعات املضيفة هلم. وهذا ابلفعل ما كشفت عنه نتائج الدراسة، إذ يفضِّ
العودة ملناطق األصل، أو االندماج، وإعادة التوطي يف منطقة أخرى من بينها منطقة النزوح احلالية.

منازهلم  تعرض  ذلك  حتقيق  وبي  األصل  ملناطق  العودة  يفضلون  الذين  أولئك  بي  حیول 
للتهدمي أو الدمار، إذ كشفت نتائج الدراسة أنَّ حنو )20( أسرة من جمموع األسر اليت ُقوبَِلت قد 
تعرضت منازهلم للتهدمي ابلكامل، وحنو )4( من بينهم دورهم مهدمة جزئياً، ، واثنان من بينهم 
دورهم مصادرة من قبل جهة معينة، أي مشغول من قبل اآلخرين وال يتمكنون من إخراجهم، واثنان 
ال ميلكون داراً يف مناطق األصل، إذ كانت دورهم مؤجرة ابألساس، فيما أشارت عائلة واحدة أنَّ 
دارهم قد ُسرَِقت حمتوايته ابلكامل. كما أنَّ الغالبية منهم ال تسمح هلم العشائر يف مناطق األصل 
بعودهتم، كما تعارض قوى سياسية عودة بعضهم اآلخر منهم، ممَّا جيعل التفكري والعمل على تنفيذ 
برامج احلوار واملشاركة واملصاحلة اجملتمعية والسياسية مع اجلهات املعنية، وابتكار بدائل إلسكاهنم 

أمراً يف غاية األمهية.
كما تطمح غالبية األسر لالستقرار والتوطي يف مناطق آمنة يتوفر فيها مأوى وفرص عمل 
مدعومة من احلكومة، سواًء أكانت يف املناطق القريبة من املخيم أو يف مناطق أخرى، ليس ابلضرورة 
يف مناطق األصل. كما أظهرت نتائج الدراسة احلالية تعاون احلكومة احمللية وإدارة الناحية والسكان 
يف اجملتمع املضيف لتحقيق ذلك. وأكَّدوا تعاوهنم، وعدم ممانعتهم من استقرار النازحي يف مناطق 

وجودهم.
وعلى صعيد االنتظام ابلتعليم ومواصلة الدراسة فقد كشفت نتائج الدراسة نقصاً حاداً يف 
املستلزمات الدراسية من كتب وقرطاسية وحقائب، فضاًل عن ذلك فمعظم األسر اليت لديها أبناء 
بعمر الدراسة حیتاجون إىل وسائل نقل؛ ألنَّ معظم املدارس تبعد عن املخيم مسافات طويلة. فضاًل 
عن عوائق استصدار الواثئق اليت ُأشرَي إليها سابقاً، وعلى حنٍو مفصل، ممَّا جيعلهم عرضًة لرتك املقاعد 

الدراسية، واحلرمان من التعليم.
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الغذائية  املساعدات  بتقدمي  واملهجرين  اهلجرة  وزارة  استمرار  ضرورة  األسر  معظم  أكَّدت 
دوهنا  ومن  األسر،  تلك  ملعيشة  الرئيس  املصدر  متثِّل  ا  ألهنَّ األخرى؛  العينية  واملساعدات  والوقود 
يرجح تعرضهم للحاجة امللحة والوقوع يف اجملاعة. فمع املساعدات املقدمة من قبل منظمة أايدي 
الرمحة العاملة يف املخيم، واملتمثلة مبنح مبلغ مايل بوقع )12,000( دينار عراقي لكل فرد خمصصة 
ا غري كافية لسد متطلبات  لإلنفاق على املواد الغذائية ومستلزمات املعيشة الضرورية شهرايً، إال أهنَّ

تلك العوائل.
التدخُّالت واملبادرات املطلوبة )توصيات ومقرتحات(:

استحصال موافقة السيد رئيس جملس الوزراء بتشكيل )جلنة عليا لدراسة إصدار الواثئق .  
ممثلي  تضم يف عضويتها  أن  على  ومعاجلتها(  بداعش  املرتبطني  الرمسية ألسر  واملستمسكات 
بدرجة مدير عام فأعلى من اجلهات ذات العالقة )وزارة اهلجرة واملهجرين، والداخلية، ومستشارية 
األمن القومي، وجهاز األمن الوطين، وجهاز املخابرات، وجملس القضاء األعلى، ونقابة احملامي 
إليها،  املشار  ابحلاالت  خاصة  وتعليمات  قرارات  وإصدار  العقبات،  تذليل  بدف  العراقيي(، 
ومتكينهم من إصدار الواثئق: على أن تتكفَّل احلكومة تكاليف الرسوم املالية، وسبل الوصول إىل 
م يف الغالب من الفقراء وحمدودي التعليم وخیشون من مراجعة مؤسسات  الفئات املستهدفة؛ ألهنَّ

الدولة.
قبيل: .   املرتبطي بداعش من  بروز حاالت سلبية بي أسر  امليدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت 

)ممارسة البغاء والدعارة، والسرقة، والتسوُّل(؛ لغياب املعيل من الذكور، وتديّنِ املستوى املعيشي، 
املرجَّح  من  أنَّ  إال  النازحة  العوائل  احلاالت حمدودة يف صفوف  أنَّ  ومع  بينهم،  البطالة  ي  وتفشِّ
ارتفاع حدوثها؛ الستمرار الظروف والعوامل املسببة هلا، وبذا الصدد نقرتح مشول العوائل النازحة 
الساكنة يف خميم اجلدعة )5( واحلاالت املماثلة يف سائر احملافظات بربانمج )الرايدة واإلدماج 
املايل للنازحني قسراً والعائدين واجملتمعات املضيفة يف العراق .. برانمج آفاق( للمشاريع املدرة 
للدخل، والذي يَُدار من قبل منظمة العمل الدولية، وابلتنسيق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
وحمافظة نينوى، علماً أنَّ متويل املشروع من قبل احلكومة اهلولندية، والبنك الدويل، ومفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئي وصندوق األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، لذا نقرتح موافقة 
وزير اهلجرة واملهجرين وتبنيها، ومفاحتة اجلهات املسؤولة عن البانمج لشموهلم به، على أن ُيْشَمل 

فرد من كل أسرة )امرأة، أو رجل، أو شاب ايفع( َوْفق ظروف كل أسرة لتمكينهم مالياً.
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موافقة وزير اهلجرة واملهجرين على استمرار توزيع املساعدات الغذائية على النازحني يف .  
خميم اجلدعة )1 و5(، على أن تشمل أيضاً توزيع حقيبة مدرسية وقرطاسية للعوائل اليت لديها 
أبناء بعمر الدراسة، ومنتظمني يف املدارس الواقعة يف املناطق احمليطة ابملخيم، ممَّا يتطلَّب معرفة 

أعدادهم من قبل ممثلي فرع الوزارة يف املخيم، ورفع قوائم ابملستحقني منهم.
يعاين الطلبة املنتظمي ابملدارس الواقعة يف املناطق احمليطة ابملخيم من بعد املسافة، إذ تبعد .  

املدارس عن املخيم مسافة تقدر بي )3 - 6( كيلو مرت، ممَّا يضاعف من معاانهتم، وجيبهم على 
للوصول إليها والعودة منها. ولتذليل العقبات وختفيف املعاانة  السري مشياً ملسافات طويلة يومياً 
نقرتح موافقة وزير اهلجرة واملهجرين على مشوهلم بتوزيع دراجات هوائية، ويتطلَّب -أيضًا- 
معرفة أعدادهم وأعمارهم من ممثلي فرع الوزارة يف املخيم، ورفع قوائم ابملستحقني منهم، وَوْفق 

حجم الدراجة املناسبة للعمر، لُيْشَملوا ابلربانمج.
مجيع .   يف  اجملتمعية  واملصاحلة  والنفسي  االجتماعي  التأهيل  إعادة  برامج  تغطية  لضمان 

احملافظات املعنية والفئات املستهدفة، ينبغي التنسيق والتعاون اجلاد واملثمر بي وزارة اهلجرة واملهجرين 
واجملتمعات  األصل  املعنية وجمتمعات  احملافظات  احمللية يف  القومي واحلكومات  األمن  ومستشارية 
املضيفة مع برانمج األمم املتحدة اإلنائي؛ لدعم إعادة االستقرار يف احملافظات احملرَّرة يف العراق، 
ولتحقيق إعادة االندماج االجتماعي والنفسي على أكمل وجه، ولتحقيق األهداف املرجوة نقرتح 
موافقة وزير اهلجرة واملهجرين على متابعة التنسيق مع اجلهات املشار إليها آنفاً من دوائرها 

املعنية )دائرة الفروع، ودائرة شؤون اهلجرة(؛ لتنفيذ الربامج يف املناطق املستهدفة.
مشروع متوسط املدى.  

املشروع املقرتح: توطني اندماج أسر املرتبطني بداعش »ساكنو املخيمات« وإعادهتم.
مستوى املشروع: متوسط املدى )3 - 4( سنوات. 

اإلشراف العام: السيد رئيس جملس الوزراء احملرتم.
مسؤولية املشروع: وزارة اهلجرة واملهجرين.

الشركاء: احلكومة احمللية يف حمافظة نينوى/ انحية القيارة، ووزارة التخطيط، ووزارة اإلعمار 
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واإلسكان، واملنظمات الدولية الشريكة، ومستشارية األمن القومي، ووزارة الزراعة.
بواقع  اخلدمات  متكامل  نوذجي  الكلفة  واطئ  سكين  جممع  إنشاء  املشروع:   طبيعة 
تتمثَّل  دار   )1000( وجبة  وعلى صورة وجبات، كل  أوىل  )3,000( وحدة سكنية كمرحلة 
مبجملها حي سكين حیتوي على مجيع املرافق احليوية؛ ممَّا جيعل املشروع قابل للتكرار يف مواقع أخرى 

عند جناح التجربة. 
الفئة املستهدفة: أسر املرتبطي بداعش من النازحي املسجلي لدى وزارة اهلجرة واملهجرين 
ممن  اهلول،  خميم  من  القادمي  والعائدين  نينوى  حمافظة  )1و5( يف  اجلدعة  خميمات  ساكين  من 
استكملوا إجراءات التدقيق األمين، وال توجد حبقهم مالحقات قانونية، وخضعوا للتأهيل االجتماعي 
والنفسي وتعهدوا ابلباءة من أفكار داعش واملنتمي إىل التنظيم، ومل تظهر عليهم مؤشرات التطرُّف 
األصلية  سكناهم  مناطق  إىل  العودة  من  ليتمكنوا  أقاربم؛  من  ُيْكَفلوا  ومل  مستوايته،  مبختلف 

)مرفوضي اجتماعياً يف بيئات األصل(، وال توجد مالحقات أثرية حبقهم.
معطيات ومربرات )اقرتاح املشروع(:

املعمقة وحتليلها، واليت  املقابالت  نتائج  امليدانية احلالية، وخالصات  الدراسة  لنتائج  وَوْفقاً 
ُحقَِّقت مع )احلكومة احمللية يف الناحية، وإدارة املخيم، واملنظمات الدولية العاملة يف املخيم، 
وممثلي فرع وزارة اهلجرة يف حمافظة نينوى، واجملتمع املضيف، وانزحي املخيم( توصلت الدراسة 

إىل اآليت:
  . )874( بنحو  عددهم  يقدر  والذين  القيارة  انحية  اجلدعة/5 يف  خميم  النازحي يف  مجيع 

عائلة، وما يقرب من )4,000( فرد انزح، هم من الفئات غري املرحَّب بعودهتم إىل مناطق األصل 
من سكان تلك املناطق، وهم أيضاً ال يصرون على العودة إليها، وال ميانعون من االنتقال إىل مكان 

جديد للعيش واالستقرار بصورة دائمة.
خضع مجيعهم للتدقيق األمين، وال توجد مالحقات قانونية حبقهم..  
يسمح هلم ابلعمل واخلروج خارج املخيم، واالختالط ابجملتمع املضيف، والعودة إىل املخيم .  

مىت ما أرادوا.
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يسكن بعضهم حالياً يف احلي اجملاور للمخيم عن طريق بناء دور على أراٍض متجاوز عليها، .  
وال توجد ممانعات من األهايل، أو احلكومة احمللية يف الناحية.

تعاون اإلدارة احمللية يف الناحية، وإدارات املدارس، واهليئة التدريسية يف قـَُبول أبناء النازحي .  
يف مدارس األحياء احمليطة ابملخيم ممَّن ميلكون مستمسكات، والسماح ملن ال ميلكوهنا اباللتحاق 
ابلدراسة االبتدائية من الصف األول، ولغاية الصف السادس ومن دون دخول االمتحان الوزاري 
)البكلوراي(، على أمل احلصول على الواثئق يف تلك املدة، ممَّا يساعد يف عدم حرماهنم من التعليم.

يوجد تقبُّل عايل املستوى من األهايل يف اجملتمع املضيف للنازحي ساكين املخيم، وترحيبهم، .  
وعدم ممانعتهم من توطينهم، واستقرارهم يف الناحية.

توجد حاالت زواج من بعض نساء املخيم وبعض األفراد من اجملتمع املضيف..  
نسبة العوائل الساكنة يف خميم اجلدعة/5 من الذين يسكون ابألصل حمافظة نينوى متثِّل حنو .  

)%83( من جمموع انزحي املخيم، ممَّا جيعل توطينهم واستقرارهم يف انحية القيارة ال ميثِّل تغيرياً 
دميغرافياً.
إنشاء حي .   املساعدة يف  القيارة ورغبته ودعمه وأتييده، وإبداء  السيد مدير انحية  محاس 

سكين يف الناحية لتوطي انزحي املخيمات من أسر املرتبطي بداعش، وإهناء معاانهتم.
رشَّح السيد مدير الناحية ثالثة مواقع إلنشاء احلي السكين املقرتح:.   
أرض مدرج الطائرات )مساحة كبرية تسمح إبنشاء املخيم تعود األرض لوزارة الدفاع وهي  -أ

مهملة منذ احلرب مع إيران(، ممَّا يتطلب تدخُّل السيد رئيس جملس الوزراء واستحصال موافقته 
وموافقة وزارة الدفاع بتخصيص األرض للمشروع.

 األراضي الزراعية اليت أُِقيَمت عليها خميمات اجلدعة الـ)6( يف أوج موجات النزوح منذ العام  -أ
2014، واليت مل يتبقَّ منها سوى خميمي، إذ تعود ملزارعي من القرى اجملاورة منحوها للحكومة 
احمللية وجعلوها حتت تصرفها )مؤقتاً إلنشاء املخيمات( وتعاطفاً مع النازحي. حالياً مساحة كبرية 
منها خالية ابإلمكان شراؤها من أصحابا مقابل مبالغ مالية مناسبة، وتنفيذ املشروع عليها، ممَّا 
يتطلَّب أيضاً موافقة السيد رئيس جملس الوزراء على ذلك، وختصيص املبالغ املالية املطلوبة لشراء 

األرض.
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الرمسية؛ لتحويل  -أ البحث عن أرض جديدة تكون عائديتها للدولة، وُتْسَتْحَصل املوافقات 
ملكيتها، وتنفيذ املشروع عليها. 

اخلطوات الرئيسة املطلوب حتقيقها راهناً:
موافقة وزير اهلجرة واملهجرين على تبينِّ املشروع ومفاحتة دولة رئيس جملس الوزراء بتبنيه وتوفري  -أ

التخصيصات املالية الالزمة لتنفيذه.
تشكيل جلنة تفاوضية وتنسيقية تضم يف عضويتها السادة: )مدير عام دائرة الفروع، ومدير  -أ

عام دائرة التخطيط واملتابعة، ومدير قسم البحوث والدراسات(، مهمتها التباحث مع السيد 
حمافظ نينوى والسيد مدير انحية القيارة؛ لتخصيص األرض املزمع تنفيذ املشروع عليها، وحتديد 

مسارات املشروع، واجلهات الواجب تدخلها، واستحصال موافقتها يف املرحلة األوىل.

وفيما يتعلَّق إبدارة مركز اجلدعة/1 املخصص إلعادة أتهيل األسر العائدة من خميم اهلول .  
اجتماعياً ونفسياً )الوافدون اجلدد(، ونظراً إىل حتوُّل مسؤوليات إدارته من مستشارية األمن القومي 
بينهما، وملا يتضمنه املوضوع من أمهية  إىل وزارة اهلجرة واملهجرين، وتشكيل فريق عمل مشرتك 
قصوى وحتٍد كبري، نقرتح يف أدانه منهجية عمل يُفضَّل اعتمادها؛ لتحقيق أهداف إقامة املركز، 

وقد جاءت على النحو اآليت:
العمل على إعداد مقياس ملستوايت التطرُّف والعنف )ضعيف، ومتوسط، وعنيف( وابلتنسيق .  

مع املنظمات الناشطة يف هذا اجملال ومع اخلباء األكادمييي وأساتذة اجلامعات.
يعتمد املقياس بعد إنضاجه لتصنيف النازحي العائدين من خميم اهلول )بعد تنفيذ التدقيق .  

والتحقق األمنيي( إىل خميم اجلدعة/1، ليمثِّل اخلطوة األوىل يف كشف مستوى التطرُّف والعنف بي 
النازحي وعلى إثرها حُتدَّد البامج واألنشطة املطلوبة. 

ختضع مجيع األسر واألفراد إىل جلسات استماع من ابحثي متخصصي يف جماالت )علم .  
بناء  وماجستري  دبلوم  وخرجيي  واألنثروبولوجيا،  االجتماعية،  واخلدمة  النفس،  وعلم  االجتماع، 
البامج  واقرتاح  حالة(،  )دراسة  متثِّل  هلم  ملفات  وفتح  األفراد  عن  املالحظات  لتدوين  السالم(؛ 
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واجلماعية  الفردية  االستماع  وجلسات  املقياس  الختبارات  َوْفقاً  اعتمادها  الواجب  واألنشطة 
)اجملموعات البؤرية( وَوْفقاً إلطار مرجعي )استمارة مقابلة مقننة مع تدوين مالحظات الباحث عن 

املبحوثي(.
تنفيذ جمموعة من البامج واألنشطة من بينها جلسات حوارية؛ للتعرُّف على )كيف ينظرون .  

ويقيمون املاضي؟ وكيف ينظرون للمستقبل؟ وما احللول من وجهة نظرهم؟ وما األعمال واملهن اليت 
يتمكنون من مزاولتها ليـَُتقدَّم الدعم هلم، أو اليت حتتاج إىل تدريب ليتمكنوا منها ويرغبون بتعلمها؟ 
وورش وحماضرات تتضمن بث األمل والرغبة ابحلياة والتعايش مع اآلخرين املختلفي عنهم اختياراً 
وليس اضطراراً، فضاًل عن أمهية وضرورات التسامح وتقبل اآلخر، وإزالة اآلاثر املدمرة لإلرهاب 

واحلروب(.
دراسة حالة لكل أسرة تسهم يف إعادة توثيق الروابط بينها وبي ذويهم من اآلهل واألقارب .  

ومع العشائر يف جمتمع األصل عن طريق )مقابالت مستفيضة مع أسر املرتبطي بداعش، جمتمع 
حوار  جلسات  تنفيذ  وبعدها  األصل(،  جمتمع  يف  احمللية  واحلكومة  واألقارب،  واألهل  األصل، 
إليهم آنفاً. ميكن -يف هذا اخلصوص- االستعانة ابلوكالة  ومشاركة بي خمتلف األطراف املشار 

األملانية للتنمية الدولية )JIZ( وجلنة املصاحلة الوطنية.
التعرُّف على طبيعة ملكية املنازل والدور ألسر املرتبطي بداعش العائدين من خميم اهلول يف .  

مناطق األصل وتقييم األضرار واالحتياجات إلعادة أتهيلها، أو إجياد بديل عنها. يف هذا اخلصوص 
ابإلمكان االستعانة ببانمج )نذهب ونرى( للتأهيل املعيشي وابلتنسيق مع منظمة اهلجرة الدولية 

.)IOM(
 بعد إمتام برامج وأنشطة إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي ختتب األسرة مرة أخرى مبقياس  . 

مستوايت التطرُّف والعنف، ليُتأكَّد -على ضوئه- من إمتام عملية إعادة التأهيل وجناحه، أم هناك 
حاجة لتطبيق مزيد من البامج، فضاًل عن تكرار جلسات االستماع؛ للتعرُّف على الفروق بي 

اجللسات اليت نفَّذت أول الوصول، وبعد تنفيذ برامج إعادة التأهيل. 
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