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تمهيد

ُيعتبــر مصيــر الموصــل ،ثانــي أكبــر مــدن الع ـراق ،ومدينتــه األكبــر ذات أغلبيــة ســنية ،والمدينــة األكبــر التــي اســتولت
عليهــا الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ([ )Islamic State in Iraq and Syria [ISISأساســياً بالنســبة للجهــود
اآليلــة إلــى هــزم المجموعــة اإلرهابيــة بشـ ٍ
ـكل دائـ ٍـم وتأســيس ع ـ ار ٍ
ـتقر .يرّكــز هــذا التقريــر علــى أعقــاب العمليــات
ق مسـ ّ
القتاليــة الرئيســية فــي الموصــل ،إو�دارة حاجــات المدنييــن (بمــا فيهــا العــودة إلــى الديــار بعــد النــزوح) ،ومتطلبــات تحقيــق
ٍ
المتأثّـرة بالقتــال .أجــرت المؤلفتــان بحث ـاً ميداني ـاً مكثّف ـاً فــي الع ـراق
اســتقرٍار دائــم فــي الموصــل ومناطــق الع ـراق األخــرى ُ
علــى المســتويين المحلــي والوطنــي ،بمــا فــي ذلــك د ارســات الحــاالت حــول جهــود تحقيــق االســتقرار بعــد المعــارك فــي
الم اركــز الحضريــة الرئيســية علــى غ ـرار الرمــادي ،والفلّوجــة وتكريــت.
تعكــس أيضـاً القضايــا التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا ذات صلــة بالموصــل المتطلبــات األوســع لالســتقرار فــي أنحــاء
ـدد مــن
التحديــات والحلــول التــي تــم تحديدهــا
المتأث ـرة بالص ـراع فــي الع ـراق .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتطلب عـ ٌ
ّ
المناطــق ُ
تحـ ّـركاً مــن ِقَبــل الحكومــة والسياســات الوطنيــة التــي تعالــج القضايــا الكامنــة ،إن كانــت ترتبــط بتحديــد أولويــات الب ارمــج
وتمويلهــا بمــا يكفــي ،أو تطويــر ق ـوات أمنيــة محترفــة مالئمــة ،أو إج ـراءات مصالحــة لحــل الص ارعــات بيــن المجموعــات
ـإن التوصيــات ومخطــط تحديــد األولويــات المعــروض فــي الفصــل األخيــر
السياســية الرئيســية فــي الع ـراق .وبالتالــي ،فـ ّ
موجه ـةٌ إلــى حكومــة الع ـراق الوطنيــة وأصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي المجتمــع الدولــي.
ّ
يجــب أن يكــون التقريــر مفيــداً لجهــود التخطيــط التــي تبذلهــا حكومــات الواليــات المتحــدة والع ـراق إو�قليــم
كوردســتان ،كمــا أيض ـاً المجتمــع الدولــي الــذي يــؤدي دو اًر كبي ـ اًر مــن خــال األمــم المتحــدة (،)United Nations
والتحالــف الدولــي لمكافحــة الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا (،)Global Coalition to Counter ISIS
والجهــود الثنائيــة األط ـراف .يقـ ّـدم التقريــر مســاهمةً فريــدةً مــن خــال جمــع م ـواد المصــادر األوليــة اآلنيــة مــن المســؤولين
الرئيســيين فــي الــوكاالت الحكوميــة والعكسـرية ووكاالت المعونــة مــع مســؤوليات قياديــة مرتبطــة بهــذه القضايــا؛ ومعالجــة
التحديــات اإلنســانية والمرتبطــة بتحقيــق االســتقرار والسياســية المتعــددة الجوانــب؛ وتقديــم توصيــات تُعتبــر أساســية لتحقيــق
االســتقرار فــي الموصــل ومناطــق أخــرى مــن أجــل ضمــان نجــاح حملــة هــزم الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي
نهايــة المطــاف.

مشاريع مؤسسة )RAND Ventures( RAND
مؤسســة  RANDهــي منظم ـةٌ بحثيــة تعمــل علــى تطويــر حلـ ٍ
لتحديــات السياســات العامــة وللمســاعدة فــي جعــل
ـول ّ
صح ـةً وازدهــا اًر .مؤسســة  RANDهــي مؤسس ـةٌ غيــر ربحيــة،
المجتمعــات فــي أنحــاء العالــم أكثــر أمن ـاً وأمان ـاً ،وأكثــر ّ
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ـام.
حياديــة ،وملتزم ـةٌ بالصالــح العـ ّ
مشــاريع مؤسســة  )RAND Ventures( RANDهــي واســطة لالســتثمار فــي الحلــول عــن طريــق السياســات.
المســاهمات الخيريــة تدعــم قدرتنــا علــى النظــر البعيــد نحــو المســتقبل ،ومعالجــة المواضيــع الصعبــة والخالفيــة فــي أغلــب
األحيــان ،ومشــاركة نتائجنــا بطــر ٍ
مبنيــة علــى البيانــات
ق مبتك ـرة ومقنعــة .نتائــح أبحــاث مؤسســة  RANDوتوصياتهــا ّ
واألدلــة ،ولذلــك هــي ال تعكــس بالضــرورة تفضيــات السياســات أو االهتمامــات لــدى عمالئهــا أو مانحيهــا أو داعميهــا.
خصصــات المتاحــة لمؤسســة  RANDمــن أجــل البحــث المســتقل
الم
ّ
لقــد تـ ّـم توفيــر التمويــل لهــذا المشــروع مــن ُ
والتطويــر ،مــن عقودهــا إلدارة مراكزهــا للبحــث والتطويــر ،التابعـ ــة ل ـ ـوازرة الدفـ ــاع األمريكيـ ــة ،والتــي تعمــل بتمويـ ٍـل
ـي.
فيد ارلـ ٍّ
أجريــت هــذه الد ارســة فــي مركــز سياســات الدفــاع واألمــن الدولــي (International Security and
 )Defense Policy Centerالتابــع لمعهــد أبحــاث  RANDللدفــاع الوطنــي (RAND National Security
[ .)Research Division [NSRDويجــري معهــد أبحــاث  RANDللدفــاع الوطنــي أبحاث ـاً وتحليـ ٍ
ـات تتعلــق بشــؤون
ُ
الدفــاع واألمــن القومــي لمصلحــة الواليــات المتحــدة والتحالــف الدفاعــي ،والسياســات الخارجيــة ،واألمــن القومــي ،وأجه ـزة
ومنظمــات االســتخبارات ،وس ـواها مــن المؤسســات والمنظّمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنـ ــى بتحليـ ــل األمــور المتعلّقــة
بالدفــاع واألمــن القومــي .للمزيــد مــن المعلومــات حـ ــول مركــز سياســات الدفــاع واألمــن الدولــي ،الرجـ ـ ــاء زي ـ ــارة الموقــع
اإللكتـ ـ ــروني  www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdpأو االتصـ ــال بالمديـ ــر (معلوم ـ ــات االتصــال متوف ـرة علــى
صفحــة اإلنترنــت).
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ّ
الملخص

وباألخص في
يبحث هذا التقرير في الوضع الراهن للجهود اإلنسانية وجهود تحقيق االستقرار في العراق،
ّ
ٍ
شامل للبيانات ومراجعتها؛ وزيارات
جمع
الموصل ،وهي عاصمة محافظة نينوى في العراق .ترتكز الدراسة إلى ٍ
ميدانية إلى العراق (إربيل ،وبغداد ،ومخيمات خازر للنزوح خارج الموصل ،وقاعدتا القيارة وحمام العليل
معمقة مع مجموعة من المسؤولين األولين من الحكومة العراقية والواليات
العسكريتان)؛ وأكثر من  50مقابلة ّ
المتحدة ومسؤولين آخرين من التحالف الدولي لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (Global Coalition
اجع
 ،)to Counter ISISواألمم المتحدة ،ووكاالت أخرى متعددة األطراف ،ومنظمات غير حكومية تنفيذية .ر َ
فريق البحث خطة االستجابة اإلنسانية وبرامج تحقيق االستقرار ،باإلضافة إلى سجالت مسار التنفيذ لغاية أبريل/
نيسان  .2017أُجريت ثالث دراسات حاالت حول جهود هذه حول جهود تحقيق االستقرار ما بعد القتال في
أن الجهود اإلنسانية وجهود تحقيق االستقرار هي متعددة األوجه من
يقر الباحثون ّ
الرمادي والفلوجة وتكريتّ .
ٍ
بشكل متبادل ،ولذلك بحثنا في المجاالت األولية من النشاط اإلنساني وركائز تحقيق
حيث جوهرها ويتم تعزيزها
االستقرار ،بما في ذلك الحاجات الفورية ،واألمن ،والبنى التحتية والخدمات ،والحوكمة والمصالحة .ستؤثّر هذه
النشاطات جميعها بدورها على ما إذا كان المدنيون قادرين على العودة إلى ديارهم وتوقيت ذلك.
يرّكــز التقريــر علــى تحديــد الفج ـوات الرئيســية فــي الجهــد الحالــي والتــي ســتعيق التقـ ّـدم اإلضافــي والنجــاح فــي
الملحــة واألوليــة ،والتــي ،فــي حــال
نهايــة المطــاف .تتمثّــل المقاربــة التــي اعتمدتهــا مؤلفتــا هــذا التقريــر بتحديــد الفج ـوات
ّ
يفصــل التقريــر النشــاطات الالزمــة كلهــا مــن أجــل
تـ ّـم سـ ّـدها ،ســتتيح اتخــاذ الخط ـوات القادمــة فــي عمليــة االنتعــاش .ال ّ
تمكيــن العراقييــن مــن العــودة إلــى حياتهــم الطبيعيــة .فــي الواقــع ،تســتلزم درجــة المعانــاة والدمــار علــى مــدى العقــود
األخي ـرة الت ازم ـاً طويــل األمــد مــن ِقَبــل الحكومــة العراقيــة والمجتمــع الدولــي مــن أجــل إصــاح البلــد .وجــد التحليــل الــذي
ـتحدد مــا إذا قــد تـ ّـم تحقيــق االســتقرار بنجــاح فــي الموصــل تعكــس إلــى حـ ٍّـد
أن القضايــا التــي سـ ّ
أج ـراه فريــق الد ارســة ّ
كبيـ ٍـر القضايــا فــي المناطــق األخــرى المتأثّـرة بالص ـراع .وينطبــق ذلــك بشـ ٍ
ـكل خـ ٍ
ـاص علــى قضايــا األمــن ،والحوكمــة،
ُ
والمصالحــة التــي تــم تحديدهــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتمــد التدابيــر الالزمــة بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر علــى خطــط الحكومــة
ـإن عــدداً
الوطنيــة فــي الع ـراق وق ارراتهــا والتنفيــذ ،كمــا أيض ـاً علــى الدعــم والتمويــل مــن المجتمــع الدولــي .وبالتالــي ،فـ ّ
مــن التوصيــات ال يتعلّــق بالموصــل فحســب إو�ّنمــا أيض ـاً بجهــد تحقيــق االســتقرار اإلجمالــي فــي الع ـراق ،وهــي تتطلّــب
ومؤيديهــا.
المشــاركة التامــة مــن الحكومــة الوطنيــة
ّ
ٍ
ٍ
ِ
يخلــص التقريــر إلــى ّأنــه ،ومــن دون جهــد مت ازيــد بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر مــن قَبــل العراقييــن ،ومســؤولين آخريــن فــي الواليــات
المتحــدة والتحالــف ( ،)Coalitionواألمــم المتحــدة ،قــد تجتــاح موج ـةٌ أخــرى مــن العنــف الع ـراق فــي غضــون أشــهر فــي
ثمــة احتمــا ٌل بــأن يــؤدي االنتصــار العســكري إلــى إ ازحــة
حــال لــم تكــن نشــاطات تحقيــق االســتقرار صلبــة بمــا يكفــيّ .
الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ([ ،)Islamic State in Iraq and Syria [ISISليدخــل الع ـراق فحســب فــي
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ٍ
مطولـ ٍـة مــن العنــف والمعانــاة فــي حــال لــم تتــم معالجــة أســباب االســتياء الكامنــة إو�ذا بقــي الكثيــر مــن األشــخاص
فت ـرة ّ
النازحيــن داخليـاً ([ )internally displaced persons [IDPsفــي العـراق المتبقيــن والبالــغ عددهــم  3مليــون شــخص
عاجزيــن عــن العــودة إلــى ديارهــم .قــد يسـ ّـرع انعــدام االســتقرار الجــاري فــي الع ـراق بــدوره التدفقــات الدوليــة اإلضافيــة
لالجئيــن إلــى بلــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط إو�لــى أوروبــا.
كم ـاً كبي ـ اًر مــن الجهــود فــي إخ ـراج الدولــة اإلســامية فــي
بذلــت الواليــات المتحــدة والع ـراق والمجتمــع الدولــي ّ
الع ـراق وســوريا مــن أ ارضــي الع ـراق وســوريا .ســتضيع هــذه الجهــود والم ـوارد فــي حــال الفشــل فــي تعزيــز المكاســب التــي
تحقّقــت مــن خــال القتــال عــن طريــق تأميــن الســلم عبــر إج ـراءات إنســانية إو�ج ـراءات تحقيــق اســتقرار مالئمــة .وتشــير
طَّبقــة بعنايــة مــن الب ارمــج
أن النجــاح ممكــن مــن خــال مجموعـ ٍـة معتدلـ ٍـة إو�ّنمــا ُم َ
النتائــج التــي تــم تحقيقهــا حتــى اآلن إلــى ّ
التــي تســتفيد مــن إرادة الجهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة ومعرفتهــا.

االستجابة اإلنسانية
مــع تك ّشــف معركــة الموصــل بحلــول يوليو/تمــوز  ،2017كان مجمــوع مــا يزيــد عــن مليــون شــخص مــن الموصــل قــد
نــزح بســبب العمليــات العســكرية؛ وقــد عــاد حوالــي  200,000إلــى ديارهــم .ازدادت أيض ـاً التحديــات المرتبطــة بتوفيــر
المســاعدة للمدنييــن الذيــن بقي ـوا داخــل غــرب الموصــل خــال القتــال .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بقــي النــزوح األطــول مــدى
لألشــخاص فــي العاميــن  2014و 2015بســبب الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ( )ISISتحدي ـاً مــن حيــث تلبيــة
حاجاتهــم الفوريــة ومعالجــة عودتهــم المحتملــة أو الدمــج المحلــي أو إعــادة التوطيــن فــي أماكــن أخــرى ،علــى حـ ٍّـد س ـواء.
شــملت القضايــا اإلنســانية األكبــر بالنســبة لألشــخاص داخــل الموصــل انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد ،وتدميــر
إمــدادات الميــاه ،والعيــش فــي قلــب القتــال الجــاري ،والعوائــق األمنيــة فــي وجــه توفيــر المعونــة ونقــص الرعايــة الصحيــة
الملحــة.
ّ
ٍ
انتقــل معظــم األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsكنتيجــة للعــداء إلــى مخيمــات النــزوح .ارتبطــت التحديــات
اإلنســانية األكبــر التــي تواجــه هــذه المجموعــة بالحمايــة والرعايــة الصحيــة .لــم يكــن ُيســمح لألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً
المخيمــات التــي تديرهــا حكومــة إقليــم كوردســتان ([)Kurdistan Regional Government [KRG
فــي بعــض
ّ
بالمغــادرة بســبب مخــاوف حكومــة إقليــم كوردســتان بشــأن األمــن .غيــر أن تقييــد حركــة األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً
ضمــن
المخيمــات يش ـ ّكل انتهــاكاً مباش ـ اًر للمعاييــر الدوليــة .شــملت المخــاوف المرتبطــة بالحمايــة أيض ـاً نقــص عمليــات
ّ
المصــادرة أو التــي تمــت خســارتها .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كانــت الرعايــة
المســح
ّ
الموحــدة ،وتشــتيت العائــات ،والوثائــق ُ
الصحيــة الجســدية والعقليــة علــى مــدار  24ســاعة غيــر متوف ـرة.
واجــه األشــخاص النازحــون داخلي ـاً الذيــن فـ ّـروا مــن الموصــل وأج ـزاء أخــرى مــن محافظــة نينــوى بســبب الدولــة
اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي العاميــن  2014و ،2015مجموعــة مختلفــة مــن التحديــات التــي شــملت الفقــر،
ومعــدالت التعليــم المنخفضــة ،وت ارجــع المســاعدات بســبب طــول حالتهــم .لــم يرغــب الكثيــرون بالعــودة إلــى ديارهــم ألنهــم
كانـوا يخشــون علــى أمنهــم .فــرض وجــود أعــداد كبيـرة مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً فــي المــدن والقــرى ضغوطـاً هائلـةً
ـص الجــزء األكبــر مــن هــذه التكاليــف فــي شــمال الع ـراق.
تحمــل إقليــم كوردســتان باألخـ ّ
علــى مواردهــاّ .

الملخص
ّ

xi

الظروف األمنية ما بعد القتال
تــم تحديــد ثــاث تحديــات أساســية مرتبطــة بتوفيــر األمــن فــي نينــوى؛ وتتعلّــق هــذه القضايــا أيض ـاً بمناطــق الص ـراع
األخــرى فــي محافظــات األنبــار وصــاح الديــن وكركــوك وديالــى.
األول هــو معالجــة الح ـوادث المنتش ـرة علــى نطــاق واســع والمرتبطــة بمخاطــر المتفج ـرات التــي
إن التحـ ّـدي الملـ ّ
ـح ّ
خلّفتهــا الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( .)ISISفقــد كانــت البنــى التحتيــة العامــة والم ارفــق والمســاكن ملغومــة إلــى
ومفَ َّخخــة ،مــا يطــرح مخاطــر أمنيــة بالنســبة لتلــك المتبقيــة ويمنــع األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsمــن
حـ ٍّـد كبيـ ٍـر ُ
المحـ َّـررة مــن الع ـراق اســتئناف بعــض الخدمــات
العــودة إلــى ديارهــم .م ّكــن التخفيــف مــن خطــر المتفج ـرات فــي األج ـزاء ُ
ولكنهــا بقيــت غيــر كافيــة إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر بالمقارنــة مــع نطــاق المشــكلة.
العامــةّ ،
الملحــة الثانيــة هــي توفيــر األمــن الفــوري مــن خــال ق ـوات حفــظ مالئمــة قــد تبقــى فــي
إن الحاجــة األمنيــة
ّ
المقـ َّـدر بــ 1.2مليــون نســمة قـ ّـوة حفــظ تضـ ّـم
المحـ ّـررة بعــد العمليــات القتاليــة .قــد يتطلّــب عــدد ســكان الموصــل ُ
المناطــق ُ
 60,000جنــدي ،مــا يســتتبع االعتمــاد علــى الجيــش الع ارقــي ،والشــرطة الفيدراليــة ،والبشــمركة (الق ـوات العســكرية
التابعــة لحكومــة إقليــم كوردســتان) والق ـوات القبليــة .علــى الرغــم مــن مزيــج الق ـوات والتكويــن الشــيعي إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر
للجيــش وقـوات الشــرطة الفيدراليــة ،تــم اإلبــاغ عــن ادعــاءات قليلــة بشــأن انتهــاكات خــال العمليــات الرئيســية فــي شــرق
الموصــل .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تظهــر مشــاكل لــدى المضــي قُ ُدم ـاً بســبب االنتمــاءات السياســية المعقـ ّـدة لق ـوات
ـزودة لألمــن ،باإلضافــة إلــى مســتويات تدريبهــا غيــر
الحفــظ ،التــي يمكــن أن تشـ ّـوه صورتهــا وســلوكها كجهــات حياديــة ُمـ ِّ
المالئمــة .وأخي ـ اًر ،يظهــر خطــر كبيــر بــأن يتــم جـ ّـر عــدد مــن هــذه الق ـوات إلــى العمليــات القتاليــة فــي تــل عفــر ووادي
نهــر الف ـرات .خــال عمليــات الموصــل ،تــم نقــل بعــض ق ـوات الحفــظ مــن شــرق الموصــل للمشــاركة فــي عمليــات غــرب
الموصــل .اســتفادت الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا مــن األمــن المتفــاوت إلعــادة التســلل إلــى بعــض المناطــق
وشـ ّـن الهجمــات.
ثالث ـاً ،تــم إعــداد ق ـوات شــرطة غيــر كافيــة لتح ـ ّل مح ـ ّل ق ـوات الحفــظ فــي المــدن الرئيســية التــي تمــت اســتعادتها
مــن الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا .دعــم التحالــف المكافــح للدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا الجهــود اآليلــة
إلــى اســتدعاء وتجنيــد وتدريــب الق ـوات األمنيــة ،بمــا فيهــا الشــرطة .بلــغ عــدد ق ـوات الشــرطة التــي تــم تدريبهــا علــى يـ ّـد
التحالــف ( 13,000 )Coalitionعنصــر بتاريــخ مــارس/آذار  .2017بحســب البيانــات التــي تــم توفيرهــا مــن ِقَبــل
قــوة المهــام المشــتركة لعمليــة العــزم الصلــب (Combined Joint Task Force for Operation Inherent
فإنــه قــد ال يتــم تدريــب ق ـوات الشــرطة اإلضافيــة التــي تضـ ّـم  12,000عنصــر والتــي قـ ّـدرت ّأنهــا ســتكون
ّ ،)Resolve
الزمــة مــن أجــل تأميــن المدينــة بشـ ٍ
ـكل دائــم ،لمـ ّـدة  18شــه اًر إضافي ـاً .فقــد تــم ســابقاً تس ـريع برنامــج تدريــب الشــرطة
التابــع للتحالــف مــن خــال توفيــر عـ ٍ
المدربيــن الدولييــن ،ولكــن حتّــى قــدرة التدريــب المت ازيــدة هــذه كانــت
ـدد إضافـ ٍّ
ـي مــن ّ
أن هــذه الق ـوات نفســها قــد
غيــر مالئمــة ألنهــا قــد تتطلــب بقــاء ق ـوات الحفــظ فــي مكانهــا ألشــهر متعــددة .وبالنظــر إلــى ّ
تكــون مطلوبــة بشـ ٍ
مرجـ ٍـح للعمليــات العســكرية فــي أج ـزاء أخــرى مــن الع ـراق ،يبــدو توقّــع فجــوة خطي ـرة فــي األمــن فــي
ـكل ّ
المناطــق المطه ـرة كبي ـ اًر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،حصــل عــدد مــن الق ـوات القبليــة وق ـوات الشــرطة علــى تدريـ ٍ
ـب مختصـ ٍـر
ُ ّ
ٍ
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جــداً ،ولذلــك سـ
المدربــة تدريب ـاً خفيف ـاً.
ً
ٍّ
ُ

تمكين استئناف الحياة في المدينة
يعتمــد اســتئناف الحيــاة فــي المدينــة فــي الموصــل وعــودة النازحيــن إلــى ديارهــم علــى عوامــل مرتبطــة بــإدارة المدينــة:
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

الخدمــات العامــة ،البنــى التحتيــة ،المســاكن ،واالقتصــاد.
ود ِّمــرت البنــى التحتيــة
فــي ظ ـ ّل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ( ،)ISISتوقّفــت الخدمــات العامــة ُ
فــي القتــال ،مــع تأثي ـرات خاصــة علــى الم ارفــق العامــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم .ودمــرت العمليــات العســكرية بشــكلٍ
ّ
ـي البنــى التحتيــة الخاصــة بالكهربــاء والميــاه؛ فــي حيــن كانــت عمليــات مؤقتــة جاري ـةً مــن أجــل توفيــر الميــاه فــي
إضافـ ٍّ
شــرق الموصــل ،ســتدعو الحاجــة إلــى عمليــة إعــادة بنــاء أكبــر .تـ ّـم تدميــر ثالثــة أربــاع مســاحة مستشــفيات الموصــل،
تمام ـاً كمــا حصــل بالنســبة لعـ ٍ
ـدد مــن العيــادات .كان حوالــي نصــف أطفــال الموصــل ال يرتــادون المــدارس؛ وتعـ ّـرض
ـدد مــن الطــاب للصدمــات وتلقيــن (عقائــد) مناهــج الفكــر المتطــرف.
عـ ٌ
ِ
ٍ
تــم تدميــر عــدد كبيـ ٍـر مــن البنــى التحتيــة فــي الموصــل ،مــن قَبــل الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا خــال
االحتــال ومــن ِقَبــل قـ ّـوات التحالــف ( )Coalitionخــال الحملــة لتحريــر الموصــل علــى حـ ٍـد س ـواء .إلعــادة بنــاء البنــى
التحتيــة ،شـ ّـغل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ([)United Nations Development Program [UNDP
صندوقيــن لتحقيــق االســتقرار عمــا مــع أعيــان محلييــن لتحديــد األولويــات إلعــادة اإلعمــار؛ وقــد ُمنِحــت األولويــة
للطاقــة ،والميــاه ،والمستشــفيات ،والمــدارسِ .
عمــل البنــك الدولــي ( )World Bankفــي مـ ٍ
ـكان آخــر فــي الع ـراق علــى
تمويــل البنــى التحتيــة العامــة التــي تـ ّـم تدميرهــا بفعــل القتــال وقـ ّـدم الدعــم لتمويــل البنــى التحتيــة فــي الموصــل.
ســتكون االعتبــارات المرتبطــة بالمســاكن مشــكلةً رئيســيةً خــال تحقيــق االســتقرار فــي الموصــل ألســباب متعــددة:
مخدمــة بشـ ٍ
ـكل غيــر مالئـٍـم لتــؤدي دور حاضنــات للراديكاليــة ون ازعــات
النقــص فــي إمــداد المســاكن ،إمكانيــة وجــود أحيــاء ّ
المرجــح أن تنشــأ عــن بيــع الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا للعقــارات إو�تــاف ســجالت
ملكيــة العقــارات التــي مــن
ّ
الملكيــة.
ت ارجــع اقتصــاد الموصــل فــي ظ ـ ّل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا .فهــي قــد نهبــت المصــرف
المركــزي وأ ِ
ـدد مــن المزارعيــن
ُقفــل عــدد مــن شــركات األعمــال .ارتفعــت معـ ّـدالت البطالــة و
التضخــم والفقــر .توقّــف عـ ٌ
ّ
ثمــة مجــاالن
عــن العمــل ّ
ألن الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا قــد أرغمتهــم علــى البيــع بأســعار منخفضــة ابت اززيــةّ .
مهميــن لتحقيــق االســتقرار الفــوري :األس ـواق (للســلع المطلوبــة للحاجــات اليوميــة،
رئيســيان مــن اقتصــاد المدينــة ُيعتب ـران ّ
ـص الغــذاء) والوظائــف (علمـاً ّأنــه تــم قطــع رواتــب الخدمــة المدنيــة فــي الموصــل مــن بغــداد ،وتــم تدميــر عــدد مــن
وباألخـ ّ
المصانــع التــي كانــت توفّــر فــرص العمــل).

الحوكمة والمصالحة السياسية
تتعلّــق قضيتــان رئيســيتان بجهــد تحقيــق االســتقرار مــا بعــد الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ( )ISISعلــى
الفعالــة علــى الحكــم ،والتــي تُعــرف أيض ـاً بالحوكمــة ،وح ـ ّل
المســتويين المحلــي والوطنــي علــى حـ ٍّـد س ـواء :بنــاء القــدرة ّ
الص ـراع الطائفــي والعرقــي الــذي يهـ ّـدد بتحويــل الع ـراق إلــى دولـ ٍـة فاشـ ٍ
ـلة بشـ ٍ
ـكل دائــم .كان تهديــد الدولــة اإلســامية فــي
الع ـراق وســوريا متج ـ ّذ اًر فــي الص ـراع السياســي الع ارقــي األوســع الــذي أربــك البلــد منــذ اإلطاحــة بصـ ّـدام حســين بفعــل
التدخــل األمريكــي فــي العــام  .2003نشــأت أغلبيــة مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا عــن س ـ ّكان الع ـراق
ّ
أن عــدداً مــن المقاتليــن األجانــب قــد التحقـوا بصفــوف الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا علــى
السـّـنة ،علــى الرغــم مــن ّ
المرجــح أن تكتســب الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا أو خلفهــا جاذبي ـةً فــي المناطــق الســنية
المســتويات كلهــا .مــن
ّ
ٍ
فــي حــال لــم تتــم تســوية المظالــم القائمــة منــذ وقــت طويــل ،والقضايــا الجوهريــة المحيطــة بتقســيم الســلطة وتركيبــة الدولــة
فــي الع ـراق والرغبــات المحليــة للحوكمــة الذاتيــة ونوعيــة الحيــاة.

الملخص
ّ
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تدعــو الحاجــة إلــى حكومـ ٍـة تمثيليــة وكفــوءة فــي محافظــة نينــوى ،ويجــب التأ ّكــد مــن الحــدود المســتقبلية وهيكليــة
المحافظــة .ســتدعو الحاجــة إلــى زيــادة القــدرة علــى الحكــم وعــزل المســؤولين مــن ذوي الســلوك اإلج ارمــي المرتبــط بالدولــة
اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا.
تــم بموجــب المــادة  45مــن القانــون رقــم  ،21قانــون ســلطة المحافظــات ( )Provincial Power Actللعــام
أن حكوم ـةً محلي ـةً قــد تكــون
 2013فــي الع ـراق نقــل مهــام ثمانــي و ازرات إلــى حكومــات المحافظــات .كانــت النظريــة ّ
ٍ
أكثــر اســتجابةً لحاجــات المواطنيــن ،وكلمــا كانــت الحكومــة أقــرب إلــى الشــعب ،قــد يدعــم حكومتــه بشــكل أفضــل .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،كان تنفيــذ هــذا القانــون بطيئ ـاً ومــن المقـ ّـرر إنهــاء برنامــج الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (United
[ )States Agency for International Development [USAIDالداعم له.
مزقتهــا الحــرب .باإلضافــة إلــى ح ـوار
سيســتلزم األمــر رأب النســيج االجتماعــي فــي نينــوى ومحافظــات أخــرى ّ
علــى الصعيــد الوطنــي ،تدعــو الحاجــة أيضـاً إلــى جهـ ٍ
ـود علــى مســتوى الشــعب .يمكــن دعــم حفنــة مــن جهــود المصالحــة
المحليــة (علــى غ ـرار تلــك التــي يديرهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي [ ]UNDPومعهــد الواليــات المتحــدة للســام
([ )U.S. Institute of Peace [USIPبشـ ٍ
ـكل مفيـ ٍـد وتوســيع نطاقهــا.
ـتمرة علــى المســتوى الوطنــي
رأى مســؤولون متعــددون ّ
أن الحاجــة كانــت تدعــو إلــى تأســيس محادثــات مسـ ّ
إو�ج ـراءات بنــاء الثقــة بيــن السـ ّـنة والشــيعة ،كمــا بيــن الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان ( .)KRGعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،فشــلت الجهــود التــي ُبذلــت حتّــى تاريخــه بســبب الديناميكيــات السياســية .فــي الســنوات األخيـرة ،كانــت الواليــات
المتحــدة تعمــل بهــدوء وراء الكواليــس ،غيــر راغب ـةً فــي وضــع رأس مــال سياســي أكثــر وضوح ـاً فــي مشــروع المصالحــة
الوطنيــة .ولكـ ّـن ظهــور إدارة أمريكيــة جديــدة يفــرض قضيــة مــا ســتكون عليــه السياســات األمريكيــة الجديــدة.

التوصيات
حددناهــا فــي االســتجابة اإلنســانية الفوريــة فــي الموصــل،
ـح لمعالجــة الفج ـوات التــي ّ
تقـ ّـدم هــذه الد ارســة  14بنــد عمــل ملـ ّ
وحاجــات تحقيــق االســتقرار األكثــر إلحاح ـاً وتأسيســية ،والمتطلبــات الرئيســية لوضــع مقاربــة مســتدامة للحوكمــة
تمــت مالحظتــه ســابقاً ،هــذا ليــس دلي ـاً شــامالً للحاجــات أو أوجــه
والمصالحــة وقضايــا إداريــة متعــددة الجوانــب .وكمــا ّ
القصــور فــي االســتجابة العراقيــة والدوليــة .بــدالً عــن ذلــك ،تمثّــل بنــود العمــل هــذه قائمــة فريــق د ارســة مؤسســة RAND
الملحــة والتــي مــن دونهــا ال يمكــن لالســتقرار والمصالحــة أن يكتســبا جاذبي ـةً
المختص ـرة لهــذه األولويــات األساســية و ّ
ٍ
وينجحــا فــي نهايــة المطــاف .وعــاوةً علــى ذلــك ،نحــن نقـ ّـر ّأنــه ،وفــي ظـ ّل ظــروف مماثلــة ،بعــد  15عامـاً مــن الحــرب،
أن الحاجــة تدعــو إلــى تحقيــق مكاســب جزئيــة علــى المــدى
ال يمكــن لألفضــل بــأن يحــول دون تحقيــق مــا هــو ّ
جيــد ،و ّ
القصيــر لتأســيس الزخــم والثقــة بحيــث يتم ّكــن الع ـراق يوم ـاً مــا مــن بنــاء الســام الــذي يســتحقه شــعبه.
تشــمل التوصيــات تدابيــر يتوجــب اتخاذهــا مــن ِقَبــل الحكومــة العراقيــة ،باإلضافــة إلــى تدابيــر يتوجــب اتخاذهــا
مــن ِقَبــل التحالــف الدولــي والمنظمــات الدوليــة التــي تدعــم الحكومــة .التوصيــات هــي لتدابيــر محليــة ووطنيــة علــى حـ ٍّـد
س ـواء ،لألســباب التاليــة:
المقيميــن بشــأن السياســات علــى
	.1يتطلّــب تحقيــق االســتقرار فــي الموصــل ومحافظــة نينــوى معالجــة مخــاوف ُ
المســتوى الوطنــي ولجميــع المواطنيــن ،باإلضافــة إلــى القضايــا المحليــة البحتــة .ال يمكــن التوصــل إلــى تحقيــق
االســتقرار محلي ـاً مــن دون تدابيــر علــى الصعيــد الوطنــي.
	.2بالنظــر إلــى دورهــا المهيمــن فــي نظـ ٍـام مركــزي ،ســيتوجب علــى حكومــة بغــداد اتخــاذ تدابيــر لمعالجــة الحاجــات
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

الخاصــة بالموصــل والقضايــا األوســع التــي تتســبب بنشــوء الص ـراع علــى حـ ّـد س ـواء.
	.3باعتبارها المدينــة األكبــر ذات أغلبيــة ســنية ،تــؤدي الموصــل دور ٍ
مصغـ ٍـر للمهمــة األوســع المتمثّلة بتحقيق
عالم
ّ
االســتقرار علــى نطــاق الع ـراق األوســع .وترتبــط القضايــا التــي تــم تحديدهــا إلــى حـ ٍـد كبيـ ٍـر بــكل المحافظــات
الخمــس المتأث ـرة بالص ـراع.

االستجابة اإلنسانية ( 3-0أشهر)

ـاد .تتمثّــل قضايــا الحيــاة أو المــوت بالنســبة للعراقييــن
	.1معالجــة نقــص الغــذاء والميــاه والخدمــات الطبيــة الحـ ّ
فــي محافظــة نينــوى بعــدم كفايــة الغــذاء والميــاه والرعايــة الصحيــة .يتوجــب علــى الحكومــة العراقيــة والمجتمــع
الدولــي التحــرك بســر ٍ
عة مــن أجــل معالجــة أوجــه النقــص الحرجــة هــذه فــي االســتجابة اإلنســانية.
ّ
	.2ضبــط عمليــة المســح لألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsوحريــة تن ّقلهــم .أقـ ّـرت األمــم المتحــدة والواليــات
التقيــد بالمعاييــر الدوليــة بالنســبة للمدنييــن النازحيــن فــي بعــض المخيمــات،
المتحــدة علــى حـ ّـد سـواء ّ
بأنــه لــم يتــم ّ
يتوجــب علــى حكومــة إقليــم كوردســتان أن تتيــح
ـص تلــك التــي تديرهــا حكومــة إقليــم كوردســتان (ّ .)KRG
وباألخـ ّ
علــى الفــور حريــة التنقّــل للمدنييــن النازحيــن والتوقّــف عــن االحتفــاظ بوثائقهــم الحكوميــة كوســيلة إلبقائهــم فــي
المخيمــات .يجــب أن تصبــح إعــادة توحيــد العائــات أولويــة عليــا.
أن
	.3إصــدار سياســات عــودة آمنــة لألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsوالبــدء بتنفيذهــا .علــى الرغــم مــن ّ
طورتــا خطــة اســتجابة إنســانية
مفصلــة
مفصلــة ،ال ت ـزال خطــة
ّ
ّ
األمــم المتحــدة ( )UNوالحكومــة العراقيــة قــد ّ
بالتســاوي لعــودة األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsالذيــن يفــوق عددهــم الثالثــة مالييــن ناقصــة .يتوجــب
علــى إدارة النــزوح والهج ـرة العراقيــة ()The Iraqi Department of Displacement and Migration
أن تضــع خطــة شــاملة مــع م ـوارد ومقاييــس للتنفيــذ.
	.4توســيع نطــاق التخفيــف مــن خطــر المتفجــرات ووتيرتــه .يرّكــز نــزع األلغــام حالي ـاً علــى البنــى التحتيــة
والخدمــات الرئيســية وهــو ُم َمـ َّـول مــن أجلهــا فحســب .تدعــو الحاجــة إلــى المزيــد مــن تمويــل وتدريــب العراقييــن
إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر لهــذه المهمــة لجعــل المــدن قابلــة للســكن وتعزيــز عــودة المدنييــن المبك ـرة.

الموسع ( 6-0أشهر)
تحقيق االستقرار
ّ

المطهــرة .ســيتطلب عــدد ســكان الموصــل البالــغ  1.2مليــون
	.5ضمــان قــوات حفــظ مالئمــة فــي المناطــق
ّ
نســمة قــوة حفــظ تتألــف مــن  60,000جنــدي لحفــظ الســام ،وتأســيس نقــاط تفتيــش ،ومنــع النهــب واألعمــال
االنتقاميــة .مــن المهـ ّـم ضمــان عــدم جـ ّـر هــذه الق ـوات إلــى أماكــن أخــرى لعمليــات أخــرى.
	.6مضاعفــة الطاقــة اإلنتاجيــة لتدريــب الشــرطة .يجــب زيــادة وتي ـرة تدريــب الشــرطة بنســبة  100فــي المئــة
إلنتــاج العــدد الــازم مــن الشــرطة فــي غضــون  9أشــهر بــدالً مــن  18شــه اًر .وســتدعو الحاجــة إلــى تدريــب
دربــة تدريب ـاً خفيف ـاً والتــي ســيتم دمجهــا فــي قــوة الشــرطة الدائمــة.
الم َّ
إضافــي للق ـوات ُ
	.7اســتعادة الخدمــات العامــة وتأســيس عمليــة لح ـ ّل نزاعــات الملكيــة .اســتئناف الخدمــات العامــة الحيويــة بمــا
يم ّكــن األشــخاص مــن العمــل لدعــم عائالتهــم ،وبــدء عمليــة لتمكيــن األشــخاص مــن العــودة إلــى ديارهــم ســيكون
أساســياً لعــودة المدنييــن ،متيح ـاً للذيــن فــي الموصــل اســتئناف حياتهــم ومنــع حصــول جولــة إضافيــة مــن
الص ـراع علــى الحاجــات األساســية.
	.8تعزيــز الثقــة بحكومــة نينــوى .يتوجــب علــى رئيــس الــوزارء الع ارقــي أن يعقــد علــى الفــور مجلس ـاً تمثيلي ـاً
وفعالــة
واســعاً لمواطنــي نينــوى مــن أجــل وضــع جــدول زمنــي لتأســيس حكومــة شــاملة ،وخاضعــة للمســاءلة ّ
للمحافظة.

الملخص
ّ
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مساعدة الحكومة العراقية على تطوير حوكمة حكيمة ومصالحة سياسية ( 12-0شهراً)

	.9تنفيــذ قانــون الالمركزيــة .يجــب متابعــة جهــود الالمركزيــة ،بمــا فيهــا برنامــج تعزيــز الحوكمــة – تقـ ُّـدم
تمولــه الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
( )Governance Strengthening Project—Taqadumالــذي ّ
الدوليــة (( )USAIDوالــذي ُيختتــم فــي ســبتمبر/أيلول  ،)2017وبرنامــج تنميــة المناطــق المحليــة التابــع لألمــم
المتحــدة ( )UN Local Area Development Programوبرنامــج الالمركزيــة الماليــة للبنــك الدولــي
( )World Bank fiscal decentralization programمــن أجــل دعــم التنفيــذ الكامــل لقانــون الالمركزيــة
الــذي أقـ ّـره البرلمــان الع ارقــي .ســيتم تنفيــذ الالمركزيــة فــي ثمانــي و ازرات والتنفيــذ جـ ٍ
ولكنــه لــم يكتمــل .ســتدعم
ـار ّ
خط ـوات ملموســة لتمكيــن حكومــة المحافظــة جهــود المصالحــة الوطنيــة وستن ّشــطها.
	.10تحســين الماليــة العامــة واإلدارة العامــة .إن تأســيس مكتــب تابــع للحكومــة العراقيــة يديــر مشــاريع تحقيــق
االســتقرار ،باإلضافــة إلــى منــح األولويــة لبرنامجــي الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( )USAIDوالبنــك
الدولــي اللذيــن يبنيــان القــدرة العراقيــة علــى الحكــم مــن خــال التدريــب ورصــد الماليــة العامــة واإلدارة العامــة
ســيرفعان مــن مســتويات توفيــر الخدمــات والثقــة العامــة .يجــب دمــج معاييــر األداء فــي التمويــل كلــه.
	.11توســيع مشــاريع المصالحــة المحليــة وتنســيقها .تش ـ ّكل المشــاريع المحليــة لحــل الص ارعــات وزيــادة التماســك
كميــة تمويــل تحقيــق
مهمــة لجهــد مصالحــة علــى الصعيــد الوطنــي .يتوجــب زيــادة ّ
مكمــات ّ
االجتماعــي ّ
االســتقرار المخصــص للمشــاريع علــى المســتوى المحلــي ،بمــا فــي ذلــك خطــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
( )UNDPلحملــة إعالميــة،
وتجمعــات المجتمــع المدنــي ومشــروع ذاك ـرة لتوثيــق االنتهــاكات والفظائــع
ّ
المرتكبــة خــال الحــرب.
	.12إطــاق المصالحــة بســرعة مــع خارطــة طريــق ومجموعــة أصدقــاء .يتوجــب علــى الواليــات المتحــدة أن تأخــذ
بزمــام المبــادرة لتشــكيل مجموعــة أصدقــاء مــن أجــل توفيــر دعــم رفيــع المســتوى لبنــاء خارطــة طريــق للمصالحــة
الوطنيــة فــي الع ـراق .وتتمثّــل
المكونــات الرئيســية بضمانــات األمــن ،واإلي ـرادات ،والعفــو للذيــن لــم يرتكب ـوا
ّ
الج ارئــم ،وجهــد عدالــة ومســاءلة المجرميــن وتوفيــر المعونــة إلعــادة اســتيطان السـ ّـنة .يجــب ربــط التمويــل
المتعــدد الســنوات التفاقيــة إطــار العمــل االســتراتيجي ( )Strategic Framework Agreementبوضــع
خارطــة طريــق مماثلــة.

تعدّ د الجوانب

	.13تســريع تمويــل تحقيــق االســتقرار .ليســت الب ارمــج الرســمية لتحقيــق االســتقرار ،آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار
الفــوري ([ )Funding Facility for Immediate Stabilization [FFISوآليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار
الموســع ([ ،)Funding Facility for Extended Stabilization [FFESممولــة بشـ ٍ
ـكل كامــل .باإلضافــة
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مصممــة للمشــاريع التــي تســاوي مدتهــا ســتة أشــهر أو
ّ
ٍ
أق ـ ّل .وبالنظــر إلــى حجــم الدمــار فــي الع ـراق ،تدعــو الحاجــة إلــى تصميــم جهــد علــى نطــاق أوســع لتحقيــق
االســتقرار وتمويلــه.
وتتبــع تمويــل الجهــات المانحــة .يجــب تكليــف مكتــب مركــزي واحــد بمســؤولية تتبــع كل
	.14تحســين فعاليــة ّ
الوعــود والمســاهمات ،بحيــث تُتــاح للعامــة محاســبة كاملــة وشــفافة ألم ـوال تحقيــق االســتقرار .إو�لــى الحـ ّـد الــذي
أن األمـوال تُنفــق لألغـراض المقصــودة ،يمكــن معالجــة هــذه
يعــزى فيــه النقــص فــي التمويــل إلــى التشــكيك فــي ّ
القضيــة بالطريقــة األكثــر فعاليــة مــن خــال المزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة.

شكر وعِ رفان
ٌ

مقدمين رؤى ّقيمة للتحليل.
تود المؤلفتان أن تتوجها بالشكر إلى الذين تمت مقابلتهم للدراسةّ ،
ّ
مــن الحكومــة العراقيــة ،شــمل ه ـؤالء األشــخاص نوفــل حمــادي الســلطان ،حاكــم محافظــة نينــوي؛ الجن ـرال أنــور
أميــن ،قائــد الق ـوات الجويــة العراقيــة؛ الســفير لقمــان الفيلــي ،الســفير الع ارقــي الســابق لــدى الواليــات المتحــدة؛ جابــر
الجابــري ،مستشــار أول للمتحــدث باســم مجلــس الن ـواب؛ العميــد تحســين ابراهيــم ،المتحــدث باســم و ازرة الدفــاع العراقيــة؛
مســؤول جهــاز األمــن الوطنــي ،ســعيد الجياشــي؛ ســعد معــن ،المديــر العــام لــو ازرة الداخليــة؛ صبــاح النــوري مــن مركــز
مكافحــة اإلرهــاب ()Counter-Terrorism Center؛ علــي ســندي ،وزيــر التخطيــط فــي حكومــة إقليــم كوردســتان
()KRG؛ كريــم ســنجاري ،وزيــر الداخليــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان؛ نــوزاد هــادي مولــود ،حاكــم محافظــة إربيــل؛
حيــدر مصطفــى ســعيد ،المديــر العــام إلدارة تنســيق التطويــر والتعــاون فــي و ازرة التخطيــط فــي حكومــة إقليــم كوردســتان؛
هوشــنك محمــد ،المديــر العــام فــي و ازرة الداخليــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان ،مركــز تنســيق الخدمــات المشــترك (Joint
.)Crisis Coordination Centre
مــن وكاالت األمــم المتحــدة ومنظمــات أخــرى متعــددة األط ـراف ،شــمل ه ـؤالء األشــخاص ليــز ج ارنــدي (Lise
المنســقة المقيمــة،
ومنســقة الشــؤون اإلنســانية ،والممثّلــة المقيمــة
ّ
 ،)Grandeنائــب الممثّــل الخــاص لألميــن العــام ،و ّ
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ([ )United Nations Development Program [UNDPفــي الع ـراق؛
كوليــن ليــك ( ،)Colin Lakeمستشــار تنســيق أول ،مكتــب نائــب الممثّــل الخــاص لألميــن العــام؛ فينســنت جــول
( ،)Vincent Guleمســؤول الحمايــة،
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن (United Nations
ّ
المفوضيــة الســامية
[)High Commission for Refugees [UNHCR؛ بريســيالر مويــو (،)Precillar Moyo
ّ
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن؛ مونيــكا نــورو (،)Monica Noro
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
ّ
الالجئيــن؛ أنــدرو بــاراش (،)Andrew Barash
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن؛ كارولينــا
ّ
ماتيــوس (،)Caroline Mateos
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن؛ بيتــر هاوكينــز (Peter
ّ
 ،)Hawkinsاليونيســف ([)United Nations Children’s Fund [UNICEF؛ ســلطان حجييــف (Sultan
 ،)Hajiyevنائــب المديــر القُطــري للبرنامــج والعمليــات ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،الع ـراق؛ فانــي دوت ـوا (Fanie
 ،)DuToitمستشــارة فــي شــؤون المصالحــة ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ عرفــان علــي ،رئيــس برنامــج الع ـراق،
برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البش ـرية (برنامــج الموئــل  -األمــم المتحــدة) (United Nations Settlements
[)Programme [UN-Habitat؛ مانــوج ماثيــو ( ،)Manoj Mathewرئيــس مكتــب الشــؤون السياســية التابــع
لبعثــة األمــم المتحــدة لمســاعدة الع ـراق باإلنابــة (United Nations Assistance Mission for Iraq Office
)of Political Affairs؛ باربــا ار ريجكــس ( ،)Barbara Rijksرئيســة المكتــب ،إربيــل ،المنظمــة الدوليــة للهج ـرة
([ )International Organization for Migration [IOMفــي الع ـراق؛ ألطــاف موســاني ،ممثــل منظّمــة الصحــة
العالميــة ([ )World Health Organization [WHOفــي الع ـراق؛ عامــر بيبانــي ،منظمــة الصحــة العالميــة؛ محمــد
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هماشــا ،منظمــة الصحــة العالميــة؛ وروبيــرت بــو جــوده ممثــل البنــك الدولــي ( )World Bankفــي الع ـراق.
مــن الجيــش األمريكــي ،شــمل هـؤالء األشــخاص الجنـرال جوزيــف ل .فوتيــل (،)General Joseph L. Votel
قائــد ،القيــادة المركزيــة األمريكيــة ()U.S. Central Command؛ العقيــد جيمــس “جــاي” وولــف (Colonel James
 ،)“Jay” Wolffمستشــار أول ،مكتــب التعــاون األمنــي فــي قســم مكافحــة اإلرهــاب – العـراق (Counter Terrorism
)Service Office of Security Cooperation – Iraq؛ العقيــد إيــان اريــس ( ،)Colonel Ian Riceخليــة
تنســيق المشــاركة القبليــة ()Tribal Engagement Coordination Cell؛ وال ارئــد كريــم فرنانديــز (Major
 ،)Kareem Fernandezخليــة تنســيق المشــاركة القبليــة.
شــمل المســؤولون الديبلوماســيون ومســؤولو المســاعدة األمريكيــون الســفير (المتقاعــد) اريــن كوكــر (Amdassador
)[ret.] Ryan Crocker؛ الســفير (المتقاعــد) تشــارلز ريــز ()Amdassador [ret.] Charles Ries؛ ميريــام
إســترين ( ،)Miriam Estrinمدي ـرة السياســات ،مكتــب المبعــوث الرئاســي الخــاص للتحالــف الدولــي لمكافحــة الدولــة
اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا (Office of the Special Presidential Envoy for the Global Coalition to
 ،)Counter ISISو ازرة الخارجيــة األمريكيــة؛ هنــري هاجــارد ( ،)Henry Haggardالقنصــل العــام باإلنابــة ،القنصليــة
األمريكيــة فــي إربيــل ()U.S. Consulate in Erbil؛ باتريســيا أجيليــرو ( ،)Patricia Aguileroمكتــب شــؤون الســكان
والهج ـرة والالجئيــن التابــع لــو ازرة الخارجيــة األمريكيــة (U.S. Department of State, Bureau of Population,
)Refugees and Migration؛ ميالنــي أندرتــون ( ،)Melanie Andertonو ازرة الخارجيــة األمريكيــة؛ نيــل دبليــو
هــوب ( ،)Neil W. Hoppو ازرة الخارجيــة األمريكيــة؛ ســتيفاني ويليامــز ( ،)Stephanie Williamsنائــب رئيــس
بعثــة ،الســفارة األمريكيــة فــي الع ـراق ()U.S. Embassy in Iraq؛ منــى يعقوبيــان ( ،)Mona Yacoubianنائــب
مســاعد مديــر ،مكتــب الشــرق األوســط التابــع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ()USAID Middle East Bureau
(وزمــاء)؛ بــروك إيشــام ( ،)Brooke Ishamمديـرة بعثــة ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة؛ ويليــام باترســون (William
 ،)Pattersonنائــب مدير بعثــة ،الوكالة األمريكية للتنميــة الدوليــة؛ جوزيــف ب .تريتشــلير (،)Joseph P. Tritschler
منســق التخطيــط ،مكتــب المســاعدة الخارجيــة فــي حــاالت الك ـوارث التابــع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID’s
ّ
[)Office of Foreign Disaster Assistance [OFDA؛ ديانــا لونــج ( ،)Diana Longمســؤولة برنامــج ،مكتــب
المســاعدة الخارجيــة فــي حــاالت الك ـوارث؛ ج .مايــكل نيهربــاس ( ،)J. Michael Nehrbassالرئيــس التقني/مديــر
الحوكمــة والفــرص االقتصاديــة ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــي الع ـراق ()USAID Iraq؛ رونالــد مورتينســون
( ،)Ronald Mortensonالوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية/مكتــب المســاعدة الخارجيــة فــي حــاالت الك ـوارث ،قائــد
فريــق االســتجابة للمســاعدة فــي حــاالت الك ـوارث فــي الع ـراق ()Iraq Disaster Assistance Response Team؛
منســق ّأول ،مكتــب شــؤون الالجئيــن واألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً (Office of
جــون أندراينــر (ّ ،)John Underriner
 ،)Refugees and IDP Affairsالســفارة األمريكيــة في العراق؛ ســيلفيا كوران ( ،)Sylvia Curranمستشــارة سياســية،
الســفارة األمريكيــة فــي الع ـراق؛ نيــد أوبريــن ( ،)Ned O’Brienمســؤول سياســي ،الســفارة األمريكيــة فــي الع ـراق؛ كريــس
كالرك ( ،)Kris Clarkمســؤول سياســي ،الســفارة األمريكيــة فــي العـراق؛ وماثيــو ويليــر ( ،)Matthew Weillerمستشــار
للشــؤون السياســية العســكرية ،الســفارة األمريكيــة فــي الع ـراق.
شــمل المســؤولون مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة واآلخــرون اســكندر صالــح ،مســؤول العالقــات العامــة ،مؤسســة
بار ازنــي الخيريــة ()Barzani Charity Foundation؛ ســناء ابراهيــم ،مســؤولة العالقــات العامــة ،مؤسســة بار ازنــي
الخيريــة؛ هارديــن النــج ( ،)Hardin Langمركــز التقـ ّـدم األمريكــي ()Center for American Progress؛ دانيــال
بينايــم ( ،)Daniel Benaimمركــز التقـ ّـدم األمريكــي؛ كاميــرون بيركوتــي ،رئيــس حــزب ،شــيمونيكس انترناشــيونال
( ،)Chemonics Internationalبرنامــج تعزيــز الحوكمــة – تقـ ُّـدم (—Governance Strengthening Project
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)Taqadum؛ نــور زندانــا ،مستشــارة تقنيــة ،برنامــج إدارة المعلومــات واإلجـراءات المتعلقــة باأللغــام ()iMMAP؛ كايثــي
كيــري ( ،)Kathy Kearyمدي ـرة ِ
المَنــح واالتصــال ،مجموعــة العمــل الدوليــة بشــأن األلغــام (Mine Action Group
مخيــم هرشــم
)International؛ الوك أحمــد ،المديــر القُطــري فــي الع ـراق ،قنديــل ()Qandil؛ فــاذر عمــر ،مديــرّ ،
فــي إربيــل؛ حــارث القرعــاويِ ،
عالــم ع ارقــي؛ هــا ص ـراف ،مدي ـرة ،منظمــة مدخــل الع ـراق الصحــي (Iraqi Health
)Access Organization؛ وأنــدرو لوســتيج ( ،)Andrew Lustigرئيــس ،منظمــة جلوبــال أوتريتــش دوكتــورز
(.)Global Outreach Doctors
شــمل مســؤولو التحالــف ( )Coalitionالعميــد ديفيــد أندرســون (،)Brigadier General David Anderson
الق ـوات المســلحة الكنديــة ()Canadian Armed Forces؛ وكريســتوفر برجــر ( ،)Christopher Burgerنائــب
القنصــل العــام ،القنصليــة العامــة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة فــي إربيــل.
التوجــه بالشــكر إلــى ســيث جونــز ( ،)Seth Jonesمديــر مركــز سياســات
ـود مؤلفتــا الد ارســة الد ارســة أيض ـاً
وتـ ّ
ّ
الدفــاع واألمــن الدولــي ( )International Security and Defense Policy Centerفــي مؤسســة ،RAND
التوجــه بالشــكر إلــى كريشــنا كومــار ( ،)Krishna Kumarمديــر العمــل
علــى مراجعاتــه لضمــان الجــودة .ويتــم أيض ـاً
ّ
والس ّك ـ ــان ف ــي مؤسسـ ــة  ،)Director of labor and population at RAND( RANDوهـ ـوارد ش ــاتز (Howard
ِ ،)Shatz
عالــم اقتصــاد أول فــي مؤسســة  RANDعلــى تعليقاتهمــا المتبص ـرة خــال عمليــة مراجعــة األق ـران لهــذا
ـص د ارســات
التقريــر .وتشــكر المؤلفتــان عضــوي الفريــق اللذيــن ســاهما فــي مراجعــة الد ارســات الســابقة للد ارســة ،وباألخـ ّ
الحــاالت حــول الفلوجــة ،والرمــادي وتكريــت :إيالنــا بلــوم ( )Ilana Blumوســاره ويالنــت ( .)Sarah Weilantنشــكر
دايــان إيجلهــوف ( )Diane Egelhoffعلــى عملهــا علــى الم ارجــع.
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ّ

غرض الدراسة
حقّقــت العمليــات العســكرية لهــزم الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا (Islamic State of Iraq and Syria
المتأثريــن بســبب الدولــة
[ ،)]ISISباإلضافــة إلــى االســتجابة اإلنســانية واســتجابة تحقيــق االســتقرار لمســاعدة المدنييــن ُ
ثمــة خطــر كبيــر بــأن يــؤدي االنتصــار العســكري
اإلســامية فــي العـراق وســوريا فــي العـراق نجاحــات بــارزة .ومــع ذلــكّ ،
ٍ
ٍ
مطولــة مــن انعــدام االســتقرار والمعانــاة
إلــى إ ازحــة الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ،ليدخــل العـراق فحســب فــي فتـرة ّ
البشـرية بســبب اإلجـراءات القصيـرة والطويلــة المــدى غيــر المالئمــة لمعالجــة التحــدي الــذي يطرحــه حوالــي  3مليــون مــن
ـتقرة فــي مــدن
األشــخاص النازحيــن داخليـاً ([ )internally displaced persons [IDPsالمتبقيــن والحــاالت غيــر المسـ ّ
العـراق .قــد تكــون مرحلــة أخــرى مــن االضط اربــات فــي العـراق مأســاوية بالنســبة للشــعب الع ارقــي ،وقــد تزعــزع بلــدان أخــرى
الفاريــن إلــى بلــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط
فــي الشــرق األوســط ،وقــد تــؤدي إلــى جولــة أخــرى مــن األشــخاص النازحيــن ّ
أو منهــا إلــى أوروبــا ،وقــد تجـ ّـر مـ ّـرة أخــرى الجيــوش العراقيــة واألمريكيــة التــي قاتلــت لتحقيــق الســام .قــد ُيشـ ّكل ذلــك نتيجـةً
قدمـوا حياتهــم ،وأنفقـوا مـوارد وبذلـوا جهــوداً ضخمـةً لبنــاء مســتقبل أفضــل للعـراق.
ُمحزنـةً لشــعب العـراق ولــكل الذيــن ّ
ُيعتبــر مصيــر الموصــل بشـ ٍ
ـكل خــاص أساســياً للنتيجــة النهائيــة للجهــد اآليــل إلــى هــزم الدولــة اإلســامية فــي
العـراق وســوريا فــي العـراق .الموصــل هــي ثانــي أكبــر مــدن العـراق ،ومدينتــه األكبــر ذات أغلبيــة ســنية ،والمدينــة األكبــر
التــي اســتولت عليهــا الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا .الموصــل هــي موقــع المعركــة الحضريــة الكبيـرة األخيـرة فــي
مقدمــة للمرحلــة القادمــة مــن مســار
الع ـراق ضــد الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا – مــا يحــدث بعــد ذلــك ســيكون ّ
الع ـراق :المزيــد مــن الحــرب أو بدايــة مخــرج .فــي الوقــت عينــه ،يعتمــد تحقيــق االســتقرار فــي الموصــل علــى المســتوى
ـص فــي مجــال األمــن والحوكمــة
المحلــي علــى خط ـوات ُمصاحبــة لمعالجــة المشــاكل علــى المســتوى الوطنــي – وباألخـ ّ
مصغـ ٍـر لــدى النظــر فــي الخطـوات الالزمــة لــكل أجـزاء العـراق التــي
والمصالحــة .مــن هنــا ،تــؤدي الموصــل دور عالـٍـم
ّ
تأثّــرت بســبب الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا.
ـح ،ومعالجــة
وبالتالــي ،تدعــو هــذه األزمــة المتراكمــة والتداعيــات الالحقــة المعنييــن للمشــاركة فــي التخطيــط الملـ ّ
التحديــات ،والبنــاء علــى النجاحــات .يرّكــز هــذا التقريــر علــى أعقــاب العمليــات القتاليــة الرئيســية فــي الموصــل والمتطلبــات
األساســية لتحقيــق اســتقرٍار دائــم ،والتــي تشــمل المســاعدة اإلنســانية ،واألمــن ،والخدمــات العامــة والحوكمــة فــي مناطــق
الصـراع .وتعكــس القضايــا التــي تــم تحديدهــا هنــا أيضـاً المتطلبــات الوطنيــة األوســع لالســتقرار علــى نطــاق الوطــن ،إو�عــادة
اإلعمــار والمصالحــة .وفــي حيــن يرّكــز التقريــر علــى الموصــل ،فهــو يهــدف أيضـاً إلــى توفيــر رؤيــة حــول الجهــود المبذولــة
المقـ َّـدر عددهــم بعشـرة
مــن أجــل تحقيــق العــودة اآلمنــة لــكل المدنييــن النازحيــن فــي العـراق وتوفيــر المســاعدة لألشــخاص ُ
ماليين – أي ثلث سكان العراق – والذين تأثروا مباشرةً بالحرب .بالفعل ،كما قال رئيس الوزراء العراقي ،حيدر األبادي،
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

بشــأن هــزم الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا“ ،ســيكون الجــزء الصعــب بعــد التحريــر”.
يجــب أن يكــون التقريــر مفيــداً لجهــود التخطيــط التــي تبذلهــا الواليــات المتحــدة والحكومــة المركزيــة العراقيــة،
ـص حكومــة محافظــة نينــوى وحكومــة إقليــم كوردســتان) ،ومجتمــع
والحكومــات العراقيــة التــي ال تحظــى باإلجمــاع (وباألخـ ّ
المساعدة اإلنسانية الدولي الذي يؤدي دو اًر كبي اًر من خالل األمم المتحدة ،والتحالف الدولي لمكافحة الدولة اإلسالمية
يقدم هذا التقرير مساهمةً
في العراق وسوريا ( ،)Global Coalition to Counter ISISوالجهود الثنائية األطرافّ .
فريــدةً مــن خــال االعتمــاد علــى مـواد المصــادر األوليــة اآلنيــة مــن القــادة الرئيســيين فــي الــوكاالت الحكوميــة والعســكرية
ووكاالت المعونــة مــع مســؤوليات قياديــة مرتبطــة بهــذه القضايــا؛ وجمــع المناظيــر اإلنســانية واألمنيــة؛ وتقديــم توصيــات
تُعتبر أساســية لتحقيق االســتقرار الناجح في الموصل وباقي البلد .تســتهدف التوصيات تحســين النواحي األكثر أساســية
من البرامج والسياســات للمســاعدة اإلنســانية وتحقيق االســتقرار ،ضامنةً بالتالي نجاح الحملة لمكافحة الدولة اإلســامية
فــي العـراق وســوريا فــي نهايــة المطــاف.
1

المقاربة
راجعــت هــذه الد ارســة الحالــة والحاجــات فــي الموصــل وحلّلــت حيــث ُوجــدت فج ـوات أو مشــاكل مــن خــال مراجعـ ٍـة
للد ارســات الســابقة ،ود ارســات حــاالت لمـ ٍ
ـدن عراقيــة ُمحـ ّـررة أخــرى ،ومقابــات فــي الواليــات المتحــدة وعمــل ميدانــي فــي
الع ـراق .نظــرت الد ارســة فــي الظــروف لغايــة أبريل/نيســان  ،2017علــى الرغــم مــن ّأننــا نــدرج بعــض اإلحصــاءات
الموج ـزة لغايــة يوليو/تمــوز  .2017علــى مــدى م ارحــل بحثنــا ،نظرنــا فــي العوامــل التاليــة :السياســة (الوطنيــة والمحليــة
علــى حــد سـواء) ،اإلدارة (أدوار الجهــات الفاعلــة الرئيســية ووضــع الخدمــات العامــة) ،األمــن (حفــظ األمــن ،قـوات الحفــظ،
والمتفجـرات مــن مخلفــات الحــرب ([ ،)Explosive Remnants of War [ERWاالقتصــاد (البنــى التحتيــة ،الم ارفــق،
الم َم ِّكنــة،
الوظائــف ،أس ـواق الســلع االســتهالكية ،وفــرص إعــادة البنــاء) وظــروف عــودة المدنييــن إلــى ديارهــم (العوامــل ُ
المخاطــر علــى المدنييــن والحاجــات غيــر الملبــاة).
• مراجعــة الدراســات الســابقة والبيانــات :راجعنــا الد ارســات الســابقة والبيانــات ذات الصلــة ،بمــا فيهــا التقاريــر
المتاحــة للعامــة والوســائل اإلعالميــة بشــأن الظــروف فــي الموصــل ،وظــروف األشــخاص النازحيــن فــي العـراق ،والب ارمــج
واالســتجابات ،واالســتراتيجية العســكرية .اســتندنا إلــى قاعــدات البيانــات الشــاملة التــي جــرى تحديثهــا أســبوعياً أو شــهرياً
مــن ِقَبــل األمــم المتحــدة ( )UNوالشــركاء التنفيذييــن الرئيســيين ،وباألخــص مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة
للهجرة ( )International Organization for Migration [IOM] Displacement Tracking Matrixوالتقارير
والتصويرات الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) (United Nations
[ .)Settlements Programme [UN-Habitatتعاونــا مــع برنامــج إدارة المعلومــات واإلج ـراءات المتعلقــة باأللغــام
فــي العـراق ( )iMMAP Iraqمــن أجــل تجميــع خريطــة حاليــة للمتفجـرات مــن مخلفــات الحــرب.
•	دراســات الحــاالت :بحثنــا فــي تجــارب ماضيــة لتحقيــق االســتقرار فــي ثــاث مــدن عراقيــة (تكريــت ،الرمــادي،
الفلوجــة) تـ ّـم تحريرهــا مــن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( ،)ISISباإلضافــة إلــى الجهــود اآليلــة إلــى عــودة
 1روداو (“ ،)Rudawاألبادي يعد بحوكمة المركزية لقادة الموصل بعد التحرير” (Abadi Promises Mosul Leaders Decentralized
 26 ،)Governance After Liberationيوليو/تموز  .2016اطلع عليه بتاريخ  10أبريل/نيسان :2017
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/260720161

المقدمة
ّ

3

المقيميــن الــذي نزحـوا مــن هــذه المــدن .كان الغــرض مــن د ارســات الحــاالت هــذه تحديــد ومقارنــة مجــاالت أوجــه
ُ
النقــص المزمــن ،والجهــود الناجحــة لمعالجتهــا و ِ
العَبــر التــي تـ ّـم تعلّمهــا .تــم االســتيالء علــى تكريــت ،وهــي عاصمــة
ـتعادها
محافظــة صــاح الديــن مــن ِقَبــل الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ،فــي يونيو/حزي ـران  2014واسـ َ
الع ـراق فــي مــارس/آذار  .2015تــم االســتيالء علــى الرمــادي ،وهــي عاصمــة محافظــة األنبــار مــن ِقَبــل الدولــة
ـتعادها الع ـراق فــي ديســمبر/كانون األول  .2015تــم
اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي مايو/أيــار  2015واسـ َ
ِ
االســتيالء علــى الفلوجــة ،وتقــع أيض ـاً فــي محافظــة األنبــار مــن قَبــل الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي
ـتعادها العـراق فــي يونيو/حزيـران  .2016وفّــرت تجاربهــا مــا بعــد التحريــر ِعَبـ اًر
يناير/كانــون الثانــي  2014واسـ َ
غني ـةً حــول تحقيــق االســتقرار وعــودة المدنييــن ،وباألخــص فيمــا يتعلّــق بنــزع األلغــام ،إ ازلــة األنقــاض ،جهــود
المصالحــة علــى مســتوى الشــعب ،اســتخدام ِ
المَنــح النقديــة الســتئناف األس ـواق عملهــا بســرعة ،الحاجــة إلــى
االحت ـراف ضمــن ق ـوات الحفــظ والشــرطة ،والتواصــل العــام مــع األشــخاص النازحيــن حــول العــودة إلــى ديارهــم.
•	مقابــات فــي الع ـراق والواليــات المتحــدة :أجرينــا مقابــات مــع أصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي مجــال الجهــد
اإلنســاني وجهــد تحقيــق االســتقرار فــي الع ـراق ،بمــا فــي ذلــك ( )1مســؤولين مدنييــن وعســكريين أمريكييــن)2( ،
مســؤوليين حكومييــن وعســكريين عراقييــن (بمــا فــي ذلــك حكومــة إقليــم كوردســتان (Kurdistan Regional
[ )Government [KRGفــي بغــداد إو�ربيــل علــى حـ ّـد س ـواء )3( ،مســؤولين مــن األمــم المتحــدة ( )UNفــي
كل وكاالت األمــم المتحــدة الرئيســية )4( ،مســؤولين فــي منظمــات غيــر حكوميــة (nongovernmental
[ )organizations [NGOsدوليــة وعراقيــة و( )5أعضــاء مــن التحالــف ( .)Coalitionتعلّقــت أســئلة رئيســية
تــم طرحهــا علــى الذيــن تمــت مقابلتهــم بمــا يلــي )1( :تقييــم الظــروف اإلنســانية وأنـواع وكميــات المســاعدة والمعونــة
التــي يتــم توفيرهــا )2( ،تقييــم توفيــر الخدمــات العامــة واألمــن )3( ،تصـ ّـور وتوثيــق الحاجــات غيــر الملبــاة)4( ،
السياســات واإلجراءات التي تحكم البرامج والخدمات اإلنســانية وبرامج وخدمات تحقيق االســتقرار ،و( )5البرامج
والخطــط لمعالجــة المظالــم السياســية ونقــص القــدرة علــى الحوكمــة أو إمكانيتهــا .وقــد طُلــب مــن أصحــاب الشــأن
أيضـاً ترتيــب الحاجــات بحســب األولويــة والتوصيــة بإجـراءات إصالحيــة أو إضافيــة لمعالجــة الفجـوات التــي تــم
تحديدها.

لالمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة لحمايــة البشــر التابعــة لمؤسســة  RANDلهــذا المشــروع ،أجــرى فريــق البحــث
مقابــات علــى أســاس عــدم النســب مــن أجــل حمايــة األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن المخاطــر التــي قــد تنتــج
عــن الكشــف عــن هوياتهــم .لــم تكــن البيانــات العامــة التــي أدلــى بهــا المســؤولون مشــمولة فــي هــذه القيــود .لــم ُيطلــب
مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم تمثيــل منظماتهــم؛ طُِلــب منهــم فحســب التحـ ّـدث عــن أنفســهم.
•	الزيــارات الميدانيــة إلــى المواقــع الرئيســية فــي العــراق :زرنــا قاعدتيــن عســكريتين (القيــارة وحمــام العليــل)
ومخيمــي خــازر  Iو IIخــارج الموصــل)
ومخيمــات األشــخاص النازحيــن داخليـاً (( )IDPمخيــم هرشــم فــي إربيــل،
ّ
وعمــال فــي منظمــات غيــر حكوميــة مــن أجــل
مــن أجــل تقييــم الظــروف هنــاك .تمــت مقابلــة مســؤولي المخيمــات ّ
المقيميــن ،وأنـواع المعونــة والخدمــات التــي تــم توفيرهــا ،واإلجـراءات والظــروف التــي تســود المخيمــات.
تحديــد عــدد ُ
المقيميــن.
أجــرى الباحثــون أيضـاً عمليــة مســح للظــروف الماديــة للمخيمــات و ُ
التقدم حتى تاريخه ،حلّلنا الفجوات الرئيسية في االستجابة اإلنسانية،
•	تحليل الفجوة :بعد اإلقرار بالخطوات المهمة و ّ
واألمن ،ووظائف المدينة ،والحوكمة والمصالحة.
طورنا ثالثة معايير الختيار التوصيات ،مرّكزين على القضايا التي هي ( )1األكثر
•	تطوير معايير للتوصياتّ :
إلحاحـاً )2( ،األكثــر أساســية إلدامــة النجــاح ،أو ( )3متطلبــات تقنيــة الزمــة لحصــول تدابيــر أخــرى.
•	النتائج والتوصيات الرئيســية :باالعتماد على خطواتنا الســابقة ،اعتمد تحليلنا على مقاربة متعددة القطاعات:
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بحثنــا فــي التفاعــل بيــن النواحــي العســكرية ،واإلنســانية ،والسياســية واالقتصاديــة مــن أجــل وضــع إطــار للقضايــا
بشـ ٍ
ـمولية لصانعــي السياســات .وعلــى الرغــم مــن ّأننــا كنــا نرّكــز علــى الموصــلُ ،يعتبــر عــدد مــن القضايــا التــي
قمنــا بتحديدهــا قضايــا مــن المســتوى الوطنــي أيضـاً ،أو قضايــا تعتمــد علــى تدابيــر مــن المســتوى الوطنــي مــن أجــل
أن الد ارســات الســابقة التــي تعالــج القضايــا علــى المســتوى الوطنــي فــي العـراق ازخـرة ،نظــرت
حلّهــا .وفــي حيــن ّ
مقاربتنــا فــي كيفيــة ت اربــط القضايــا الخاصــة بالموصــل والوطنيــة ،وبالتحديــد فــي األمــور التــي كانــت أساســية للتقــدم
علــى المــدى القريــب مــن أجــل تحديــد نطــاق التركيــز بإحــكام لصانعــي السياســات .حظينــا بتجــاوب كبيــر مــن ِقَبــل
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم والذيــن وضحـوا هــذا الت اربــط.

لمحة حول الموصل قبل سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS
وخاللها وبعدها
فــي بدايــة العــام  ،2014اســتولت الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISعلــى ثلــث أ ارضــي العـراق ،وباألخــص
فــي محافظــات نينــوى ،واألنبــار ،وصــاح الديــن ،وديالــى وكركــوك .وفــي العــام  ،2009كانــت محافظــة نينــوى تضـ ّـم
حوالــي  2.8إلــى  3.3مليــون نســمة ،بمــا فــي ذلــك عاصمتهــا ،الموصــل 2.يصـ ّـور الشــكل رقــم  1.1خريطــة العـراق ،مــع
تســليط الضــوء علــى محافظــة نينــوى.
قبــل اســتيالء الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا عليهــا فــي العــام  ،2014كانــت الموصــل مركـ اًز تجاريـاً بــار اًز
وقُـ ّـدر عــدد ســكانها بيــن  1.5و 2مليــون نســمة .أمــا غــرب الموصــل ،وهــو مدينــة تقــع علــى ضفــاف نهــر دجلــة ( ارجــع
الشــكل رقــم  ،)1.2فيــأوي الجــزء األقــدم مــن المدينــة ويــأوي شــرق الموصــل األجـزاء األحــدث منهــا.
بعــد ســقوط الموصــل وأجـزاء أخــرى مــن محافظــة نينــوى بيــد الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ،فـ ّـر  1.3مليــون
شــخص مــن المحافظــة مــن ديارهــم وانتقلـوا إلــى أماكــن أخــرى فــي نينــوى أو إلــى محافظــات أخــرى فــي العـراق ،ليصبحـوا
أشــخاصاً نازحيــن داخلي ـاً ( 3.)IDPsباإلضافــة إلــى الســنة النازحيــن ،كان عــدد مــن الذيــن فــروا فــي العــام  2014مــن
األقليــات (علــى غ ـرار المســيحيين أو اليزيدييــن أو الشــبك أو التركمــان) أو مــن الذيــن عارض ـوا الدولــة اإلســامية فــي
الع ـراق وســوريا .بالفعــل ،تــم اســتهداف اليزيدييــن بشـ ٍ
ـكل خــاص كضحايــا للفظائــع ،واإلعدامــات الجماعيــة ،واســتعباد
النســاء وتدميــر التـراث.
4
فــي ظـ ّل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ،اختبــرت الموصــل أزمــة إنســانية حــادة وتدهــو اًر اقتصاديـاً.
 2المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (“ :)Iraq Missionلمحة حول محافظة نينوى ،مايو/أيار Ninewa Governorate( ”2015
 .)Profile, May 2015) ،(2015اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
 http://iomiraq.net/reports/ninewa-governorate-profile-may-2015؛ وحدة التحليل والمعلومات المشتركة بين الوكاالت
( )Inter-Agency Information and Analysis Unitومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (United Nations Office for
[“ ،)the Coordination of Humanitarian Affairs [UNOCHAلمحة عن محافظة نينوى” (،)Govenorate Profile for Ninewa
ديسمبر/كانون األول .2010
 3المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (“ ،)Iraq Missionمصفوفة تتبع النزوح” ([،)Displacement Tracking Matrix [DTM
وكالـة الهجـرة التـابعـة لألمم المتحـدة ( 16 ،)UN Migration Agencyمــارس/آذار  .2017aسلس ـلــة ت ــايم ( ،)Time seriesأكتـوبـر/تشريــن
األول  1-2016أبريل/نيسان  .2017اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx :2017
 4تيرانس ماك كوي (“ ،)Terrence McCoyسرقت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لتوها  425مليون دوالر أمريكي ،بحسب محافظ
عراقي ،وأصبحت ‘المجموعة اإلرهابية األكثر ثراء في العالم’” ،واشنطن بوست ( 12 ،)Washington Postيونيو/حزيران 2014؛ ميجان
أوتول (“ ،)Megan O’Tooleكيف ستنهض الموصل من رماد المعركة؟” (?،)How Will Mosul Rise from the Ashes of Battle
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الشكل رقم 1.1
خريطة العراق

المصدر :خرائط جوجل (.)Google Maps
RAND RR2076-1.1

انهــارت الخدمــات األساســية .ارتفعــت معــدالت البطالــة والفقــر .فرضــت الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ضوابــط
ودمــرت
اجتماعيــة صارمــة ،واســتخدمت األشــخاص كــدروٍع بش ـرية ،وأرغمــت األطفــال علــى أن يصبح ـوا انتحارييــنّ ،
التـراث الثقافــي ،وصــادرت الممتلــكات ،ونهبــت المصــرف المركــزي .قطعــت الحكومــة المركزيــة العراقيــة الرواتــب للموظفيــن
فــي القطــاع العــام فــي الموصــل لكــي ال تبتــز الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا األمـوال منهــم.
بحلــول شــهر يونيو/حزي ـران  ،2016كانــت الق ـوات األمنيــة العراقيــة ،بدعـ ٍـم مــن الواليــات المتحــدة ( )USوالقــوة
الجويــة للتحالــف ( ،)Coalitionقــد حـ ّـررت معظــم األ ارضــي التــي ســيطرت عليهــا الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا،
بما فيها مدن تكريت والرمادي والفلّوجة المشــمولة في د ارســات الحاالت التي أجريناها .باإلجمالّ ،أدى الحكم الوحشــي
للدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ،كمــا القتــال مــن أجــل تحريــر األ ارضــي منهــا ،إلــى نــزوح  5.3مليــون ع ارقــي مــن
5
المحـ َّـررة ،ولكــن بقــي
ديارهــم .وبحلــول شــهر يوليو/تمــوز  ،2017كان مليونــا مدنــي قــد عــادوا إلــى ديارهــم فــي المناطــق ُ
الجزيرة ( 12 ،)AlJazeeraنوفمبر/تشرين الثاني  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/mosul-rise-ashes-battle-161112100900149.html
5

المنظمة الدولية للهجرة في العراق (“ ،)IOM Iraqمصفوفة تتبع النزوح :مواقع األشخاص النازحين داخلياً وأعدادهم ،يناير/كانون الثاني
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الشكل رقم 1.2
خريطة مدينة الموصل

المصدر :خرائط جوجل ()Google Maps
RAND RR2076-1.2

 3.3مليون شخص نازحين.
ٍ
بــدأت العمليــات باســتعادة أجـزاء مــن محافظــة نينــوى فــي أكتوبر/تشـرين األول  .2016وكجــزء مــن عمليــة العــزم
الصلــب ( ،)Operation Inherent Resolveالتــي هدفــت إلــى اســتعادة أجـزاء العـراق التــي غزتهــا الدولــة اإلســامية
في العراق وســوريا ،أُطلقت على الحملة الســتعادة نينوى تســمية “قادمون يا نينوى” .بحلول يناير/كانون الثاني ،2017
كانت القوات العراقية والتحالف قد استعادت شرق الموصل .خالل هذه الموجة من القتال ،نزح  182,000شخصاً من
مخيمات ُم َّ
عدة مســبقاً .من بين هؤالء األشــخاص،
شــرق الموصل والمناطق المحيطة بها ،بحيث حصلوا على ملجأ في ّ
6

 26-2014مايو/أيار Displacement Tracking Matrix: IDP Locations and Population, January 2014-May( ”2016
 .2016a ،)26, 2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار:2017
_http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Round46_Map_Location_Population_2016_May_26
IOM_DTM.pdf
 6المنظمة الدولية للهجرة في العراق (“ ،)IOM Iraqمصفوفة تتبع النزوح :صحيفة الوقائع رقم  – 36عمليات الموصل من  14أكتوبر/
تشرين األول إل ى  16يوليو/تموز” (�Displacement Tracking Matrix: Factsheet #36 – Mosul Opertaions from 17 Octo
 . 2017 ،)ber to 16 Julyاطلع عليه بتاريخ  7يوليو/تموز :2017
http://iraqdtm.iom.int/Downloads/DTM%20Emergency%20Tracking/Mosul%20Crisis/1-Mosul%
20 Operations%20Factsheets/DTM%20ET%20Mosul%20Operations%20Factsheet%20%2336.pdf

المقدمة
ّ
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المحـ ّـرر.
عــاد  70,000إلــى ديارهــم بحلــول مــارس/آذار  .2017بقــي مــا ُيقـ ّـدر بــ 300,000شــخص فــي شــرق الموصــل ُ
وبعد انتهاء العمليات العســكرية في شــرق الموصل ،بدأت المدينة تســتأنف حياتها بســرعة ،مع فتح األسـواق والمدارس.
ولكــن ،بقــي الكثيــر مــن الــذي يتوجــب فعلــه إلصــاح الضــرر الــذي لحــق بالبشــر والبنــى التحتيــة.
بــدأت العمليــات الســتعادة غــرب الموصــل فــي فبراير/شــباط  .2017بقــي حتّــى  750,000شــخص فــي غــرب
المحت ـ ّل مــن ِقَبــل الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي بدايــة القتــال 7،حيــث عاش ـوا بيــن  12,000إلــى
الموصــل ُ
 15,000مقاتــل تابــع للدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا وعان ـوا مــن انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي الحــاد .تســبب
القتــال مــن أجــل غــرب الموصــل بنــزوح  153,000شــخص إضافــي بحلــول نهايــة مــارس/آذار  8.2017بلــغ مجمــوع
حد سـواء ،بعد احتســاب األشــخاص الذين عادوا 270,000 ،شــخص بحلول
النازحين من شــرق الموصل وغربه على ّ
مــارس/آذار  9.2017بحلــول يوليو/تمــوز  ،2017كان قــد نــزح مجمــوع مــا يفــوق المليــون شــخص بســبب القتــال فــي
الموصــل ،وعــاد حوالــي  ،200,00ليصبــح صافــي عــدد النازحيــن  822,000شــخص .منــذ بدايــة هجــوم الموصــل فــي
10
ِ
وجـ ِـرح  4,600آخــرون.
أكتوبر/تش ـرين األول  2016ولغايــة مــارس/آذار  ،2017قُتــل  774جندي ـاً عراقي ـاً ُ

المساعدة اإلنسانية وتحقيق االستقرار
ترّكــز هــذه الد ارســة علــى الخطـوات األوليــة المطلوبــة لتبــدأ الموصــل باالنتعــاش بعــد العمليــات العســكرية ،بمــا فــي ذلــك
ـأن هــذه النشــاطات هــي جــزء مــن سلســلة متداخلــة.
االســتجابة اإلنســانية وتحقيــق االســتقرار .يقـ ّـر تصميــم البحــث بـ ّ
ق طويـ ٍـل لالنتعــاش بشـ ٍ
الموصــل ،والعـراق بشـ ٍ
ـكل أكثــر عمومـاً ،أمــام طريـ ٍ
ـكل كامـ ٍـل مــن الدمــار والصدمــات التــي تســببت
بهــا الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( ،)ISISوتتخلّلــه خطـوات متعــددة :العمليــات العســكرية ،االســتجابة اإلنســانية،
تحقيــق االســتقرار ،إعــادة اإلعمــار والتنميــة.
فمــا همــا المســاعدة اإلنســانية وتحقيــق االســتقرار ،ومــا الــذي يشــتمالن عليــه؟ المســاعدة اإلنســانية هــي المســاعدة
على المدى القصير التي “تنقذ األرواح ،وتخفّف من المعاناة وتحافظ على كرامة اإلنســان” 11من خالل توفير الملجأ،
تستمر بعد العمليات العسكرية العراقية ،بحسب تحذير
 7مركز أخبار األمم المتحدة (“ ،)UN News Centreاألزمة اإلنسانية في الموصل قد
ّ
ٍ
مسؤول أول في األمم المتحدة” ،األمم المتحدة ( . 2017 ،)United Nationsاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55948#.WJtkEBiZMmJ
 8المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (“ ،)UNHCRتحديث الحماية األسبوعي الخاص بالمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين بشأن الموصل” ( ،)UNHCR Mosul Weekly Protection Updateاألمم المتحدة ( 17-11 ،)United Nationsمارس/آذار
 .2017تقارير سلسلة تايم ( )Time series reportsأكتوبر/تشرين األول  - 2016أبريل/نيسان  .2017اطلع عليه بتاريخ  27مارس/
آذار :2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Mosul%20Weekly%20Protection%20
Update%2011-17%20Mar.pdf
 9المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (“ ،)Iraq Missionمصفوفة تتبع النزوح” ([،)Displacement Tracking Matrix [DTM
وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة ( 23 ،)UN Migration Agencyمارس/آذار  .2017bاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx
 10باتريك أوسجود ( ،)Patrick Osgoodرواز طاهر ( )Rawaz Tahirوفريق عمل “تقرير نفط العراق” (“ ،)Iraq Oil Reportإن استخدام
الدولة اإلسالمية للدروع البشرية قد ع ّقد هجوم الموصل”“ ،تقرير نفط العراق” ( 31 ،)Iraq Oil Reportمارس/آذار  .2017اطلع عليه بتاريخ
 31مارس/آذار :2017
http://www.iraqoilreport.com/news/use-human-shields-complicates-mosul-offensive-21900/
االقتصادي (،)Organisation for Economic Cooperation and Development
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الميدان
ّ 11
ّ
“المساعدة اإلنسانية” ( . 2016 ،)Humanitarian Assistanceاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.oecd.org/dac/stats/humanitarian-assistance.htm
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الملحة.
والغذاء والمياه ،والنظافة الصحية (المياه ،والصرف الصحي والنظافة الصحية [)]WASH؛ والرعاية الصيحة
ّ
تحقيــق االســتقرار هــو اســتعادة الظــروف المعيشــية إلــى درجــة أن يعمــل المجتمــع علــى مســتوى أساســي ويتم ّكــن مــن بــدء
نشــاطات إعــادة اإلعمــار والتنميــة علــى المــدى األطــول 12.تشــمل “قطاعــات االســتقرار” الخاصــة بالحكومــة األمريكيــة
األمن ،والعدل والمصالحة ،والمســاعدة اإلنســانية الخارجية والرفاه االجتماعي ،والحوكمة والمشــاركة ،وتحقيق االســتقرار
االقتصــادي والبنــى التحتيــة 13.تنظــر الحكومــة البريطانيــة إلــى تحقيــق االســتقرار علــى ّأنــه التمتّــع بثالثــة نشــاطات :حمايــة
الجهات الفاعلة السياســية ،والنظام السياســي والشــعب؛ تشــجيع العمليات السياســية وتعزيزها وتقويتها؛ واإلعداد النتعاش
علــى المــدى األطــول 14.غالبـاً مــا يتــم وصــف تحقيــق االســتقرار علــى ّأنــه مجموعــة مــن النشــاطات مــا بعــد الصـراع التــي
أن التســميات فــي هــذا المجــال تختلــف ،إن التمييــز الرئيســي
تدعــو الحاجــة إليهــا بيــن العمــل اإلنســاني والتنميــة .فــي حيــن ّ
أن األول
بيــن المعونــة اإلنســانية (الغــذاء ،الميــاه ،الملجــأ ،الصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة) وتحقيــق االســتقرار هــو ّ
يعتمــد بشـ ٍ
ـكل صـ ٍ
ألن المســاعدة تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة
ـارم علــى الحاجــة ،وتحقيــق االســتقرار هــو نشــاط سياســي أصـاً ّ
علــى الحكــم ،إو�مكانيــة حكومــة لتقديــم الخدمــات ،وبالتالــي تعزيــز شــرعية تلــك الحكومــة.
أصحاب الشأن وبرامج االستجابة اإلنسانية
واستجابة تحقيق االستقرار

إن الجهــات الفاعلــة الرئيســية المعنيــة باالســتجابة اإلنســانية وتحقيــق االســتقرار فــي العـراق هــي الحكومــة العراقيــة (بمــا
فيهــا الحكومــة المركزيــة ،كمــا الحكومــات التــي ال تحظــى باإلجمــاع) ،وحكومــة الواليــات المتحــدة وحكومــات الجهــات
المانحــة األخــرى ،ونظــام األمــم المتحــدة وشــركائه التنفيذييــن.
توفّــر الحكومــة المركزيــة العراقيــة التوجيــه والتنســيق ،مــع ِ
العلــم أن مكتــب رئيــس الــوزراء يقــود التنســيق بشــأن
تحقيــق االســتقرار مــع المحافظــات المتأثـرة بفعــل الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISواألمــم المتحــدة .تــؤدي
الحكومــات العراقيــة التــي ال تحظــى باإلجمــاع ،بمــا فيهــا حكومــات محافظــة نينــوى ،ومحافظــة األنبــار وإقليــم كوردســتان،
أدوا اًر رئيســيةً فــي توفيــر المســاعدة اإلنســانية واألمــن واتخــاذ القـ اررات بشــأن مشــاريع محــددة يتــم تنفيذهــا مــن ِقَبــل وكاالت
األمــم المتحــدة .تُعتبــر و ازرة الهجـرة والمهجريــن العراقيــة ()Iraq’s Ministry of Displacement and Migration
أن الحكومــة
أن التوقعــات كانــت تشــير إلــى ّ
مســؤولةً عــن إدارة حاجــات األشــخاص النازحيــن داخليـاً ( .)IDPsفــي حيــن ّ
المركزيــة العراقيــة قــد تمـ ّـول تحقيــق االســتقرار ،تعيــق األزمــة الماليــة فــي العـراق إمكانيتهــا للقيــام بذلــك .فــي اقتصــاد العـراق
ـتمدة مــن إيـرادات التصديــر؛ وقــد ّأدى ت ارجــع أســعار النفــط
المعتمــد علــى النفــط ،إن موازنــة الحكومــة بأكملهــا تقريبـاً مسـ ّ
ُ
12
ٍ
بشكل
تطبق الجهات الفاعلة العسكرية وغير العسكرية
يعرف الجيش األمريكي تحقيق االستقرار على أنّه “العملية التي من خاللها ّ
ّ
األمة المستضيفة ،وتأسيس ظروف تم ّكن السالم
ٍّ
جماعي أدوات مختلفة للقوة الوطنية من أجل معالجة دوافع الصراع ،وتعزيز تمكين ّ
واألمن المستدامين” .منشور مشترك  ”.02-1معجم المصطلحات العسكرية وذات الصلة التابع لوزارة الدفاع (Department of Defense
 ،)Dictionary of Military and Associated Termsبحسب ما تم تعديله لغاية  15مارس/آذار  .2012واشنطن العاصمة :هيئة األركان
المشتركة (. 2012 ،)Joint Chiefs of Staff

 13رئيس هيئة األركان المشتركة (“ ،)Chairman of the Joint Chiefs of Staffمنشور مشترك  :07-3االستقرار” ،وزارة الدفاع
األمريكية ( 3 ،)United States Department of Defenseأغسطس/آب  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_07.pdf
 14وحدة تحقيق االستقرار (“ ،)Stabilisation Unitمقاربة الحكومة البريطانية لتحقيق االستقرار” (The UK Government’s Approach
 ،)to Stabilisationوزارة الخارجية البريطانية والكومنولث ( ،)UK Foreign and Commonwealth Officeووزارة الدفاع البريطانية
( ،)UK Ministry of Defenseووزارة التنمية الدولية البريطانية ( 7 ،)UK Department for International Developmentمايو/أيار
 .2014اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.sclr.stabilisationunit.gov.uk/attachments/article/520/TheUKApproachtoStabilisationMay2014.pdf

المقدمة
ّ

9

فــي العــام  2014إلــى انخفــاض إيـرادات الحكومــة العراقيــة .تطلّــب نشــوء الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا فــي العــام
 2014زيــادة نفقــات الدفــاع وقطــع طرقــات التجــارة اإلقليميــةّ .أدى هــذا المزيــج إلــى أزمـ ٍـة ماليــة.
ثمــة  20بلــد مانــح معنــي بالجهــود اإلنســانية وجهــود تحقيــق االســتقرار فــي العـراق .الواليــات المتحــدة هــي الجهــة
ّ
المانحــة األكبــر .أنفقــت  1.1مليــار دوالر أمريكــي فــي المعونــة اإلنســانية فــي العـراق منــذ العــام  ،2014ووعــدت بــ513
مليــون دوالر أمريكــي إضافــي فــي الســنة الماليــة  2017-2016للجهــود اإلنســانية فــي الموصــل 15.توفــر الواليــات
المتحــدة التمويــل لــوكاالت األمــم المتحــدة والشــركاء التنفيذييــن مــن منظمــات غيــر حكوميــة ( )NGOsإلدارة المســاعدة
اإلنســانية وتحقيــق االســتقرار .تتـرأس الفريــق العامــل المعنــي بتحقيــق االســتقرار التابــع للتحالــف (Coalition Working
ٍ
ٍ
بشكل
( )Group on Stabilizationضمن التحالف)
مشترك اإلمارات العربية المتحدة وألمانيا .يبلغ مجموع حاجات
16
المقـ ّـدرة للع ـراق  4.5مليــار دوالر أمريكــي .فــي العــام  ،2016جمــع التحالــف بيــن  1.4و2.3
االســتجابة اإلنســانية ُ
المحـ َّـررة؛ ويديــر هــذه األمـوال نظــام األمــم
مليــار دوالر أمريكــي للعمــل اإلنســاني وتحقيــق االســتقرار فــي العـراق للمناطــق ُ
المتحــدة 17.كانــت االلت ازمــات الفعليــة الجديــدة غيــر واضحــة ،علمـاً أن ديبلوماســيين أوليــن فــي األمــم المتحــدة وغربييــن قــد
ٍ
أشاروا إلى االفتقار إلى صورة مركزية ،مع حاالت من احتساب الهبات
بشكل مزدو ٍج عبر الصناديق .لم تكن الجهات
المانحــة تنظــر فــي التمويــل إلعــادة اإلعمــار ولكــن قــد تصــل هــذه التكاليــف بالتأكيــد إلــى مليــارات الــدوالرات األمريكيــة
بالنظــر إلــى مســتوى الدمــار فــي المــدن الرئيســية.
حد
يدعم نظام األمم المتحدة الحكومة العراقية في قيادة االستجابات اإلنسانية واستجابات تحقيق االستقرار على ّ
سـواء .تتــم إدارة الجهديــن بشـ ٍ
ـكل مختلــف ،حيــث االســتجابة اإلنســانية هــي جهــد “تنســيق” تقليــدي لجهــات فاعلــة متعــددة،
واســتجابة تحقيــق االســتقرار بــإدارة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي (United Nations Development Program
[ .)]UNDPيتم توجيه معظم مساعدة الجهات المانحة عبر وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.
تتــم إدارة المســاعدة اإلنســانية مــن ِقبــل تركيبـ ٍـة معقّـ ٍ
ـدة تنطــوي علــى  18وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة ،و 79منظمــة
َ
غير حكومية دولية و 54منظمة غير حكومية وطنية 18.يقود مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (United
[“ )Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UNOCHAنظام المجموعات” الذي
ينظّــم االســتجابة اإلنســانية فــي الموصــل ،مــع المجموعــات التاليــة :الحمايــة؛ األمــن الغذائــي؛ الصحــة؛ الميــاه ،الصــرف
الصحــي ،والنظافــة الصحيــة؛ الملجــأ والســلع غيــر الغذائيــة؛ تنســيق المخيمــات إو�دارة المخيمــات؛ التعليــم؛ ســبل العيــش
“ 15بيان صحفي للمبعوث الرئاسي الخاص ([ )Special Presidential Envoy [SPEماكجورك ( )Mcgurkفي بغداد ،العراق” ،وزارة
الخارجية األمريكية ( 25 ،)U.S. Department of Stateأكتوبر/تشرين األول  .2016اطلع عليه بتاريخ  28مارس/نيسان :2017
https://2009-2017.state.gov/s/seci/263568.htm
 16فريق األمم المتحدة ال ُقطري للعمل اإلنساني (“ ،)United Nations Humanitarian Country Teamخطة االستجابة اإلنسانية للعام
 :2016العراق” ( ،)Humanitarian Response Plan: Iraq 2016مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (،)UNOCHA
ديسمبر/كانون األول  .2015اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_iraq_2016_hrp.pdf
“ 17تحديث حول الحملة ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام :إحاطة خاصة من بريت ماكجورك ( ،)Brett Mcgurkالمبعوث الرئاسي
الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (Special Presidential Envoy for the Global Coalition to
 ،)Counter ISILوزارة الخارجية األمريكية ( 6 ،)U.S. Department of Stateأكتوبر/تشرين األول  .2016اطلع عليه بتاريخ 28
مارس/آذار https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262934.htm :2017
التشرد الداخلي (“ ،)Internal Displacement Monitoring Centreالعراق :األشخاص النازحون داخلياً بين المطرقة والسندان
 18مركز رصد
ّ
مع تفاقم أزمة النزوح” (،)Iraq: IDPs Caught Between a Rock and a Hard Place as Displacement Crisis Deepens
 30يونيو/حزيران  .2015اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/2015/iraq-idps-caught-betweena-rock-and-a-hard-place-as-displacement-crisis-deepens
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

فــي حــاالت الط ـوارئ والتماســك االجتماعــي؛ آليــة االســتجابة الس ـريعة؛ االتصــاالت الالســلكية فــي حــاالت الط ـوارئ؛
اللوجســتيات؛ والخدمــات المشــتركة والتنســيق 19.باإلضافــة إلــى مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
( ،)UNOCHAإن وكاالت األمــم المتحــدة القياديــة فــي االســتجابة اإلنســانية هــي
ّ
لشــؤون الالجئيــن ([)United Nations High Commission for Refugees [UNHCR؛ اليونيســف (United
[)Nations Children’s Fund [UNICEF؛ المنظمــة الدوليــة للهجـرة ()IOM؛ برنامــج األغذيــة العالمــي (World
[)Food Programme [WFP؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) (United
[)Nations Settlements Programme [UN-Habitat؛ ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization
[ .)]WHOتنفّــذ منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة ،ومنظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة ،وشــركات مــن القطــاع الخــاص ب ارمــج
بالنيابــة عــن وكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة الثنائيــة األطـراف.
إن آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي (UNDP Funding
ّ
[ )Facility for Immediate Stabilization [FFISفــي العـراق هــي الوســيلة الرئيســية لنشــاطات تحقيــق االســتقرار
ٍ
ٍ
مقيدة
صارم من حيث الجدول الزمني:
بشكل
التي يدعمها المجتمع الدولي .إن آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري ّ
يجــب إنجــاز المشــاريع فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ إطالقهــا .وبتاريــخ تقريرهــا الفصلــي الصــادر فــي أكتوبــر/
تشـرين األول  ،2016اســتلمت آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري تمويــل بقيمــة  95مليــون دوالر أمريكــي .أسســت
آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري أربــع فئــات يجــب تصنيــف كل المشــاريع ضمنهــا :إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة
الخفيفــة ،دعــم ســبل العيــش ،بنــاء القــدرات ،ومصالحــة المجتمــع .أُنفقــت األمـوال فــي المقــام األول فــي الفئتيــن األولييــن.
تــم أيضـاً إطــاق برنامــج متابعــة هــو آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار
الموســع (Funding Facility for Extended
ّ
[ .)Stabilization [FFESتهــدف آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار
الموســع إلــى سـ ّـد الفجــوة بيــن آليــة التمويــل لتحقيــق
ّ
االســتقرار الفــوري إو�عــادة اإلعمــار ،وهــي تغطــي حتــى ثــاث ســنوات وتتطلّــب  800مليــون دوالر أمريكــي لغايــة .2018

تنظيم هذا التقرير
المقدمــة ،يصــف الفصــل الثانــي الظــروف اإلنســانية ،واالســتجابات ،والحاجــات بالنســبة لألشــخاص مــن الموصــل:
بعــد هــذه ّ
الذيــن هــم داخــل شــرق الموصــل وغربــه ،واألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsالذيــن فـ ّـروا مــن العمليــات العســكرية،
واألشــخاص النازحيــن داخليـاً الــذي فـ ّـروا مــن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISفــي العاميــن .2015-2014
يقيــم الفصــل الثالــث الحاجــات األمنيــة األكثــر إلحاح ـاً بعــد العمليــات القتاليــة :إ ازلــة المتفج ـرات مــن مخلفــات الحــرب
ّ
( ،)ERWق ـوات الحفــظ بعــد تطهيــر الموصــل مــن مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ،وشــرطة كفــوءة.
يحلّــل الفصــل ال اربــع العناصــر الرئيســية الســتئناف الحيــاة فــي المدينــة فــي الموصــل :الخدمــات العامــة ،والبنــى التحتيــة،
والمســاكن واالقتصــاد .يحلّــل الفصــل الخامــس حاجــات الحوكمــة والمصالحــات المحليــة والوطنيــة ،بمــا فيهــا حوكمــة
محافظــة نينــوى ،والمركزيــة الخدمــات العامــة الوطنيــة للمحافظــات ،والمصالحــة المحليــة بيــن المجتمعــات التــي تعرضــت
للصدمــات وجهــود المصالحــة الوطنيــة .وأخيـ اًر ،يختتــم الفصــل الســادس مــع توصيــات لبنــود التدابيــر
الملحــة التــي يجــب
ّ
معالجتهــا فــي األشــهر اإلثنــي عشــر القادمــة؛ وتتعلــق بالحاجــات اإلنســانية الملحــة ،واعتبــارات تحقيــق االســتقرار ،وقضايــا
الحوكمــة والمصالحــة السياســية والقضايــا اإلداريــة المتعــددة الجوانــب.
 19مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (“ ،)UNOCHAنداء الموصل العاجل” ( 20 ،)Mosul Flash Appealيوليو/تموز .2016a
بتاريخ هيلع علطا ر24اآذ/سمار :2017
https://docs.unocha.org/sites/dms/Iraq/mosul_flash_appeal_final_web%20)1(.pdf

الفصل الثاني

االستجابة اإلنسانية

مــع تك ّشــف معركــة الموصــل بحلــول يوليو/تمــوز  ،2017كان مجمــوع مــا يزيــد عــن مليــون شــخص مــن الموصــل قــد نــزح
بفعــل العمليــات العســكرية؛ وقــد عــاد حوالــي  200,000إلــى ديارهــم ،ليصبــح صافــي عــدد النازحيــن  822,000نــازح.
كانــت التحديــات المرتبطــة بتوفيــر المعونــة للمدنييــن الذيــن بقيـوا داخــل غــرب الموصــل كبيـرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بقــي
النــزوح األطــول مــدى لألشــخاص فــي العاميــن  2014و 2015بســبب الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ()ISIS
تحدي ـاً مــن حيــث تلبيــة حاجاتهــم الفوريــة ومعالجــة دمجهــم المحلــي المحتمــل أو إعــادة التوطيــن فــي أماكــن أخــرى ،أو
العــودة إلــى ديارهــم .يصــف هــذا الفصــل حالــة األشــخاص مــن الموصــل ،واالســتجابة اإلنســانية مــن ِقَبــل مجتمــع المعونــة،
والحاجــات البــارزة .يمكــن تقســيم سـ ّكان الموصــل إلــى ثــاث فئــات :األشــخاص داخــل الموصــل ،هـؤالء الذيــن فـ ّـروا مــن
الهجوم الذي بدأ في أكتوبر/تشـرين األول  ،2016واألشــخاص النازحون داخلياً ( )IDPsعلى مدى أطول الذين فروا
يلخــص الجــدول رقــم  2.1التحديــات الرئيســية
مــن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا فــي العاميــن  2014وّ .2015
فــي الحالــة اإلنســانية لهــذه المجموعــات الثالثــة مــع وصـ ٍ
ـف تابــع لهــا.

الظروف داخل شرق الموصل وغربه
الحالة

عندمــا كانــت الخطــط للعمليــات العســكرية جاريــة ،أعلمــت الحكومــة العراقيــة الموصليــن (أي األشــخاص مــن الموصــل)
بالبقــاء فــي أماكنهــم خــال المعركــة فــي حــال اســتطاعوا ذلــك ،والف ـرار عنــد الضــرورة فحســب .كان هــذا الق ـرار مثي ـ اًر
للجــدل إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر بســبب المخاطــر التــي تُطــرح بالنســبة للمدنييــن الباقيــن فــي أماكنهــم والصعوبــات الناتجــة عــن ذلــك
بالنســبة للق ـوات العراقيــة التــي كانــت تحــارب مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا ( ،)ISISعلم ـاً ّأنهــا كانــت
آنــذاك مرغمــة علــى القيــام بذلــك بيــن المدنييــن .كان مــن المحتمــل أن تكــون معــدالت اإلصابــات عاليــة فــي صفــوف
المدنييــن الذيــن بقيـوا فــي المدينــة خــال القتــال وفــي صفــوف القـوات العراقيــة التــي كانــت تســتعيد المدينــة علــى حـ ّـد سـواء،
ألنهــا لــم تكــن تســتطيع االعتمــاد بهــذا الشــكل الكبيــر علــى القــوة الجويــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،شــرح مســؤولون عراقيــون
وأمريكيــون ومســؤولون فــي األمــم المتحــدة تمــت مقابلتهــم أســباب التعليمــات للبقــاء فــي الديــار 1.مــن خــال البقــاء فــي

 1مقابالت مع مسؤول عسكري عراقي ،ومسؤول في األمم المتحدة ( ،)UNومسؤول في حكومة إقليم كوردستان ( )KRGومسؤولين
أمريكيين في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة في العراق 13 ،فبراير/شباط 2017؛
مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/كانون األول 2016؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة في العراق،
 13فبراير/شابط .2017
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

الجدول رقم 2.1
التحديات في الحالة اإلنسانية لألشخاص من الموصل
األشخاص داخل شرق الموصل وغربه

األشخاص النازحون داخلياً ()IDPs
بسبب الهجوم

األشخاص النازحون داخلياً ( )IDPsبسبب
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

انعدام األمن الغذائي الحاد

الموحدة
نقص عمليات المسح
ّ

تراجع المساعدة

عوائق أمنية في وجه توفير المعونة

تشتت العائالت

نقص الخدمات لمعالجة حاجات الرعاية
الصحية
الملحة
ّ

عدم كفاية مساحة المخيمات

ضغوطات على المجتمعات المستضيفة

مواقع لحاالت الطوارئ تخدم كمخيمات،
بدالً من المخيمات بحسب معايير
المخيمات الدولية

خوف من العمليات االنتقامية لدى العودة

دمار إمدادات المياه

حرية تن ّقل ُم ّقيدة

فقر ومعدالت بطالة مرتفعة
معدالت تعليم منخفضة

نقص الخدمات للرعاية الصحية الجسدية
والعقلية
عوائق في وجه مغادرة المخيمات
وثائق تمت خسارتها

يتجنــب األشــخاص العيــش فــي ظــروف المخيمــات الصعبــة وقــد يتجنبــون الصعوبــات المتعــددة لــدى العــودة
الموصــل ،قــد ّ
إلــى الديــار .قــد يخفّــف المدنيــون الذيــن بقيـوا فــي أماكنهــم أيضـاً مــن خطــر التعــرض للقتــل علــى يــد الدولــة اإلســامية فــي
العـراق وســوريا فــي ممـرات خــارج الموصــل ،كمــا كان الحــال عليــه فــي أماكــن أخــرى 2.كان التخلــي عــن مدينــة خــال
المعركــة يعنــي تركهــا ضعيفــة فــي وجــه مســتويات الدمــار المرتفعــة ،كمــا كان الحــال عليــه فــي الرمــادي والفلوجــة .كانــت
فخخــة بشـ ّـدة مــن ِقَبــل الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا وقــد أُلحــق بهــا ضــرر إضافــي
الرمــادي علــى ســبيل المثــال ُم ّ
مــن خــال االســتخدام الكثيــف للقــوة الجويــة والمدفعيــة فــي اســتعادة المدينــة .توقّعــت الحكومــة العراقيــة أن االعتمــاد علــى
تقدمــت بتـ ٍ
ـأن منـزالً بعــد منــزل ،بــدالً مــن االعتمــاد فــي المقــام األول علــى القــوة الجويــة والمدفعيــة ،قــد
القـوات العراقيــة التــي ّ
يحمــي بشـ ٍ
ـكل محتمـ ٍـل وبصــورة أفضــل المدنييــن ومنازلهــم .وأخيـ اًر ،كانــت المــدن القريبــة تتعامــل أصـاً مــع ضغوطــات فــي
مجــال المســاكن والرعايــة الصحيــة وغيرهــا ،كنتيجـ ٍـة الســتقبال موجــات ســابقة مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً (.)IDPs
أن اســترتيجية نصــح
الحــظ مســؤولون أمريكيــون ومســؤولون فــي األمــم المتحــدة ومســؤولون عراقيــون جميعهــم ّ
المدنييــن بالبقــاء فــي أماكنهــم ،جنبـاً إلــى جنــب مــع االعتمــاد علــى العمليــات العراقيــة البريــة بــدالً مــن القــوة الجويــة ،قــد
نفعــت “أكثــر ممــا توقّــع أي شــخص” فــي شــرق الموصــل ،علــى الرغــم مــن ّأنهــا عنــت وقــوع عــدد أكبــر مــن اإلصابــات فــي
ِ
وجـ ِـرح  3,000آخــرون 3.كان
صفــوف القـوات العراقيــة .بالفعــل ،قُتــل فــي المعركــة لشــرق الموصــل  500جنــدي ع ارقــي ُ
األشــخاص الذيــن نزحـوا فــي الحملــة للســيطرة علــى شــرق الموصــل والمناطــق المحيطــة بهــا والبالــغ عددهــم 180,000
 2قصة ُمصاحبة ومقطع فيديو من برنامج بي .بي .أس نيوز آور ( :)PBS News Hourجاريث براوني (“ ،)Gareth Browneتعرفوا
إلى المتطوعين األمريكيين الذين يعالجون المرضى في عيادة على خط جبهة في الموصل” (Meet the U.S. Volunteers Treating
 ،)Patients at a Front Line Clinic in Mosulميـ ــدل إيست آي ( 18 ،)Middle East Eyeديسمـبر/كانـ ــون األول  .2016اطلع عليه
بتاريخ  24مارس/آذار :2017
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/meet-volunteers-front-line-clinic-mosul-1822411855
 3مايكل ر .جوردون (“ ،)Michael R. Gordonالقوات األمريكية تؤدي دوراً أساسياً ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في
الموصل” ( ،)U.S. Forces Play Crucial Role Against ISIS in Mosulنيويورك تايمز ( 26 ،)New York Timesفبراير/شباط
 .2017aاطلع عليه بتاريخ  24مارس/آذار :2017
https://www.nytimes.com/2017/02/26/world/middleeast/mosul-iraq-american-military-role-islamic-state.html
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المقـ ّـدر بمليــون (للمدينــة كلهــا).
شــخصاً أقـ ّل بكثيــر مــن الحــد األقصــى ُ
ِ
أُعيــد فتــح النقــاش حــول الطريــق األفضــل للمدنييــن عندمــا تـ ّـم إغــاق غــرب الموصــل بفعاليــة مــن قَبــل الق ـوات
المقتربــة ،مــا حاصــر مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا واســتدعى حصــول المعركــة ُحكمـاً بيــن الســكان
األمنيــة ُ
ـدد مــن مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا البالــغ عددهــم بيــن  12,000و 15,000مقاتــل
وحولهــم .شـ ّـن عـ ٌ
4
والذيــن بقي ـوا فــي الع ـراق معــارك ضاريــة فــي ش ـوارع المدينــة القديمــة الضيقــة .فـ ّـر حوالــي  150,000موصلــي مــن
المناطــق الغربيــة فــي الشــهر األول مــن هجــوم غــرب الموصــل ،ولكــن بقيــت أغلبيــة المقيميــن البالــغ عددهــم 750,000
حاصريــن أو غيــر راغبيــن بالمغــادرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتخدمت الدولــة اإلســامية فــي
مقيــم فــي أماكنهــم ،إن ُم َ
ِ
الع ـراق وســوريا المدنييــن كــدروٍع بش ـريةُ ،مرغميــن العائــات التــي تعانــي مــن ســوء التغذيــة علــى العيــش بالقــرب مــن
أهـ ٍ
ـداف عســكرية ،وذلــك مــن خــال تقديــم الغــذاء وقتــل العائــات التــي حاولــت المغــادرةّ .أدت الضربــات الجويــة التــي
شـّـنها التحالــف ( )Coalitionأيضـاً إلــى عـ ٍ
ـدد كبيـ ٍـر مــن اإلصابــات .أبلغــت األمــم المتحــدة عــن أكثــر مــن  300إصابــة
5
فــي صفــوف المدنييــن فــي غــرب الموصــل منــذ بدايتهــا فــي منتصــف فبراير/شــباط ولغايــة أواخــر مــارس/آذار.
االستجابة والحاجات في شرق الموصل

مقدمــو المســاعدة اإلنســانية إلــى تســليم
أن العراقييــن بقي ـوا إلــى حـ ّـد كبيــر فــي أماكنهــم فــي شــرق الموصــل ،ســعى ّ
بمــا ّ
ٍ
المحـ َّـررة ،واســتُؤنفت الحيــاة بســرعة فــي ش ـوارع المدينــة .خــرج األشــخاص مــن منازلهــم،
المعونــة بســرعة إلــى المناطــق ُ
تحركــت اليونيســف
وأُعيــد فتــح األس ـواق .بــدأ نظــام المعونــة بمســاعدة المدنييــن علــى تلبيــة حاجاتهــم األساســيةّ .
( )UNICEFبســر ٍ
عة لهندســة إعــادة وصــل أنظمــة الميــاه لشــرق الموصــل .ســعى عاملــو المعونــة إلــى تقديــم المســاعدة
داخــل المدينــة ،علــى الرغــم مــن المخاطــر األمنيــة .كانــت إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي تمــت مواجهتهــا نقــص ميــاه
عمــال المعونــة وهــم يحاولــون الوصــول
الشــرب ،والمدنييــن المصابيــن ،والطلــب المت ازيــد علــى الرعايــة الصحيــة ،وســامة ّ
عمــال المعونــة و 23مدنيـاً فــي هجـ ٍ
ـوم واحـ ٍـد فــي شــرق الموصــل
إلــى السـ ّكان المحتاجيــن .بالفعــل ،قتــل انتحــاري  4مــن ّ
6
فــي شــهر ديســمبر/كانون األول.
االستجابة والحاجات في غرب الموصل

بالنظــر إلــى القتــال الجــاري فــي غــرب الموصــل فــي بدايــة إلــى منتصــف العــام  ،2017كانــت الخيــارات لمســاعدة المدنييــن
ـص الغــذاء ،والميــاه،
حاصريــن فــي الداخــل محــدودة .أصبحــت المشــاكل المرتبطــة بتلبيــة الحاجــات األساســية – وباألخـ ّ
الم َ
ُ
ٍ
ٍ
والرعاية الصحية – صعبةً جداً لدرجة ّأنه ،وبحسب ديبولماسي ،نظر التحالف ( )Coalitionعند نقطة معينة بعملية
إجــاء ُمســيَّر للمدنييــن ،علــى الرغــم مــن خطــر الهجمــات علــى المدنييــن المغادريــن للمدينــة ونقــص القــدرة علــى فحــص
“ 4إحاطة صحفية للسكريتير الصحفي جوش إيرنست ( )Joshe Earnestوالمبعوث الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الدولة اإلسالمية في
العراق والشام ( )Special Envoy for the Global Coalition to Counter ISILبريت ماكجورك ( ،”)Brett McGurkالبيت األبيض
( :)White Houseمكتب السكريتير الصحفي ( 13 ،)Office of the Press Secretaryديسمبر/كانون األول  .2016اطلع عليه بتاريخ
 24مارس/آذار :2017
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/13/press-briefing-press-secretary-joshearnest-and-special-envoy-global
 5أوسجود ( ،)Osgoodطاهر ( )Tahirوفريق “عمل تقرير نفط العراق” (“ ،)Iraq Oil Reportإن استخدام الدولة اإلسالمية للدروع البشرية
قد ع ّقد هجوم الموصل”.
“ 6معركة الموصل :هجوم ثالثي بسيارة مفخخة يؤدي إلى مقتل  23شخصاً في السوق” (Mosul Battle: Triple Car Bomb Attack
 ،)Kills 23 at Marketبي بي سي نيوز ( 22 ،)BBC Newsديسمبر/كانون األول  .2016اطلع عليه بتاريخ  28مارس/آذار :2017
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38406631
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

واســتضافة أعــداد أكبــر حتّــى مــن المدنييــن الفاريــن.
ـتمر الغــذاء ،والميــاه واإلمــدادات األخــرى بالوصــول إلــى المدنييــن قبــل بــدء الهجــوم ،أصبــح نقــص
فــي حيــن اسـ ّ
فروا من المدينة االفتقار إلى الغذاء على ّأنه الســبب الرئيســي
الغذاء والمياه أكثر ّ
حدةً مع مرور األســابيع .ذكر الذين ّ
أن  80فــي المئــة
لمغادرتهــم .أشــار تقييــم للحالــة أجرتــه األمــم المتحــدة ( )UNإلــى نقــص فــي الغــذاء وميــاه الشــرب ،مقـ ّـد اًر ّ
7
أن ربــع الســكان كان
مــن المـواد الغذائيــة األساســية كانــت غيــر متوفـرة .قـ ّـدرت األمــم المتحــدة فــي منتصــف مــارس/آذار ّ
قــد خفّــض اســتهالكه للغــذاء إلــى وجبــة واحــدة فــي اليــوم .وأبلــغ المقيمــون أيض ـاً عــن افتقـ ٍ
ـار إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة
ِ
أن الميــاه المتوفـرة غالبـاً مــا كانــت اركــدة) ونقــص فــي الوقــود 8.بالنســبة للكثيريــن ،كان الوصــول المســتدام إلــى
(مــع العلــم ّ
الغــذاء يعتمــد علــى قدرتهــم علــى االختبــاء والحشــد وعلــى شــبكاتهم االجتماعيــة للتقاســم.
كانــت القــدرة علــى تلبيــة حاجــات الرعايــة الصحيــة ،بمــا فيهــا الرعايــة الصحيــة الملحــة الجاريــة والرعايــة فــي حــاالت
الصدمــات ،غيــر كافيــة إلــى حـ ٍّـد كبيــر ،بحســب مســؤولين فــي األمــم المتحــدة ،والواليــات المتحــدة وحكومــة إقليــم كوردســتان
9
عمــال
( .)KRGكان القليــل مــن الرعايــة الصحيــة متوفـ اًر بالقــرب مــن القتــال بســبب المخاطــر التــي كان يتعـ ّـرض لهــا ّ
ألن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISقــد طلبــت مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة القائمــة
الرعايــة الصحيــة ،و ّ
عمــال الرعايــة الصحيــة،
داخــل الموصــل تقديــم الرعايــة للمقاتليــن المصابيــن بجــروح أوالً .شـ ّـغلت مجموعــة صغيـرة مــن ّ
بإشـراف منظمــة الصحــة العالميــة ( ،)WHOخدمــات للرعايــة فــي حــاالت الصدمــات للمدنييــن علــى ُبعــد نصــف ميــل مــن
المعركــة .أرســلت قـوات العمليــات الخاصــة العراقيــة فريقهــا الج ارحــي إلــى نينــوى لمـ ّـد يــد العــون .بعــد تحقيــق االســتقرار
الفــوري فــي حــاالت الصدمــات ،كان يتــم نقــل المرضــى إلــى منشــأة أخــرى متخصصــة بالصدمــات تشـ ّـغلها منظمــة غيــر
إمــا إلــى إربيــل
حكوميــة ( .)NGOخــال العمليــات العســكرية لشــرق الموصــل ،تمــت إحالــة معظــم حــاالت الصدمــات ّ
(التــي تقــع علــى ُبعــد حوالــي  40ميـاً  -وهــي رحلــة طويلــة يتخللهــا عــدد مــن نقــاط التفتيــش) أو إلــى منظمــة صنــدوق
الســامري الخيريــة ( )Samaritan’s Purseالتــي تعمــل بتمويـ ٍـل أمريكــي ،وهــي منشــأة متخصصــة بالصدمــات ،تقــع
علــى ُبعــد  15كيلومتـ اًر عــن الموصــل ويديرهــا مغتربــون أمريكيــون .حجــز حاكــم محافظــة إربيــل ثالثــة مستشــفيات لعــاج
حاالت الصدمات الناتجة عن اإلصابات في عمليات الموصل .على الرغم من ذلك ،كان هناك نقص في المساحات
واإلمــدادات وطلــب مرتفــع علــى أعضــاء فريــق عملهــا القليليــن ،بمــا فــي ذلــك نقــص فــي أخصائيــي الحــروق وأطبــاء
التخديــر 10.بعــد تعلّــم ِ
العَبــر خــال العمليــات لشــرق الموصــل حــول الضغوطــات علــى المرضــى المصابيــن بصدمــات
والمنتقليــن عبــر نقــاط تفتيــش إلــى إربيــل ،إو�ثقــال قــدرة مستشــفيات إربيــل ،أسســت منظمــة الصحــة العالميــة ،بتمويـ ٍـل مــن
التحالــف ،ســتة مستشــفيات أخــرى متخصصــة بالصدمــات الميدانيــة الناتجــة عــن العمليــات العســكرية فــي غــرب الموصــل؛
بلــغ طلــب الرعايــة الصحيــة لمنظمــة الصحــة الدوليــة مــن أجــل تدخــات إنقــاذ األرواح  120مليــون دوالر أمريكــي.

 7برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) ( ”،)UN-Habitatتقييم سريع للحالة :ظروف العيش على
الضفة اليمنى للموصل” ( 2 ،)Rapid Situation Assessment: Living Conditions on the Right Bank of Mosulفبراير/شباط .2017b
 8اليونيسف (“ ،)UNICEFالعاملون في المجال اإلنساني يخشون على المدنيين البالغ عددهم  750,000مدني في غرب الموصل” (�Hu
 24 ،)manitarians Fear for the 750,000 Civilians in Western Mosulينـاير/كــانون الثــاني  .2017aاطلـع عليه بتاريخ 24
مارس/آذار https://www.unicef.org/media/media_94438.html :2017
 9مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ( )UNوالواليات المتحدة ( )U.Sوحكومة إقليم كوردستان ( )KRGفي إربيل ،العراق ،يناير/كانون
الثاني .2017
10
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ظروف األشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsبسبب الهجوم
الحالة

بتاريــخ منتصــف مــارس/آذار  ،2017بقــي حوالــي  270,000ع ارقــي نازح ـاً مــن الموصــل والمناطــق المحيطــة بهــا
مباشـرةً .فــي حيــن عــاد حوالــي  70,000شــخص إلــى شــرق الموصــل ،توقّعــت األمــم المتحــدة (ّ )UNأنــه يمكــن نــزوح
 250,000شــخص إضافــي أو أكثــر مــن غــرب الموصــل مــع اســتمرار القتــال .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تحــاول الدولــة
اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISزعزعــة اســتقرار شــرق الموصــل عــن طريــق التفجيـرات وقــد تتفاقــم هجمــات أخــرى
وتنتج تدفّقات خارجة متجددة .بالفعل ،بحلول يوليو/تموز ،كان قد نزح أكثر من مجموع مليون شخص من الموصل،
مــع بقــاء  822,000شــخص نازحـاً.
بالنســبة للذيــن فـ ّـروا مــن العمليــات التــي بــدأت فــي أكتوبر/تشـرين األول  ،2016اتّخــذت الحكومــة العراقيــة قـ ار اًر
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
مخيمــات أو “مواقــع طـوارئ” ،علــى الرغــم مــن إرشــاد
ّ
بإرســالهم إلــى ّ
11
ألن المدنييــن قــد يبقــون فيهــا لســنوات .وصفــت مقابــات مــع
بتجنــب الحلــول المعتمــدة علــى
(ّ )UNHCR
ّ
المخيمــات ّ
مســؤولين فــي الحكومــة العراقيــة واألمــم المتحــدة وحكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGوالواليــات المتحــدة هــذا القـرار علــى
ّأنــه يعتمــد علــى عامليــن )1( :كانــت المــدن القريبــة تكافــح للتأقلــم مــع اســتيعاب أعــداد كبيـرة مــن األشــخاص النازحيــن،
و( )2كان هنــاك انعــدام للثقــة منتشــر علــى نطــاق واســع بيــن األشــخاص النازحيــن مــن الموصــل ألنهــم عاش ـوا تحــت
ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا لثــاث ســنوات تقريب ـاً ،مــا تســبب بمخـ ٍ
ـاوف بشــأن تعاطفاتهــم ونشــاطاتهم
12
أن األشــخاص النازحيــن داخليـاً ( )IDPsمــن الموصــل كانـوا “تحــت
إو�مكانيــة ظهــور الخاليــا النائمــة .شــرح المســؤولون ّ
ك” كمتعاونيــن أو أهــداف تلقيــن (عقائــد) مناهــج الفكــر المتطــرف .كان هنــاك مخــاوف بشــأن التأثيــر المحتمــل
عبــاءة الشـ ّ
13
ٍ
تقدمهــم .فــي حيــن قــد تنطبــق هــذه المخــاوف علــى جــزء مــن األشــخاص النازحيــن
لوجودهــم أو نشــاطاتهم فــي حــال ّ
داخلي ـاً ،جــادل مســؤولون دوليــون متعــددون ّأنــه لــم يكــن مــن الدقيــق افت ـراض ذلــك بالنســبة ألغلبيــة الســكان ،علم ـاً أن
ألنــه ليــس لديهــم أماكــن أخــرى للذهــاب إليهــا ،أو ألنهــم ال
األشــخاص قــد بقيـوا فــي الموصــل ألســباب متعــددة ،بمــا فيهــا ّ
ألن لديهــم أفـراد مســنين فــي العائلــة أو أطفــال ال يســتطيعون المغــادرة.
يرغبــون فــي العيــش فــي مخيمــات أو ّ
أمــا مخيمــات الط ـوارئ الرئيســية فــي ســهول نينــوى ،كمــا يصـ ّـوره الشــكل رقــم  2.1فكانــت حســن شــام وخــازر
 Iوخــازر II؛ فــي المناطــق الجنوبيــة مــن الموصــل ،كان المخيمــان األكبــر همــا حمــام العليــل والقيــارة .فــي حــال كان
ٍ
لألشــخاص النازحين داخلياً ضامناً واجتازوا عملية المســح ،كان ُيســمح لهم
عندئذ بالذهاب بدالً عن ذلك إلى مجتمع؛
14
مخيمــات.
ذهــب حوالــي  85فــي المئــة مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً إلــى ّ
االستجابة والحاجات

كان هنــاك ثالثــة أنـواع مشــاكل كبيـرة مرتبطــة بالمخيمــات :قضايــا الحمايــة ،وظــروف المخيمــات ،والتحديــات المرتبطــة

11
المفوضية السامية لألمم المتحدة
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (“ ،)UNHCR: The UN Refugee Agencyسياسات
ّ
ّ
لشؤون الالجئين بشأن حماية الالجئين والحلول في المناطق الحضرية” (UNHCR Policy on Refugee Protection and Solutions in
 ،)Urban Areasسبتمبر/أيلول  .2009اطلع عليه بتاريخ  28مارس/آذار http://www.unhcr.org/4ab356ab6.pdf :2017
12

مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة ( )UNفي العراق 13 ،فبراير/شباط .2017

 13مقابالت مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة في ديسمبر/كانون األول 2016؛ مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ()UN
والواليات المتحدة وحكومة إقليم كوردستان ( )KRGفي إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
14

اليونيسف (.2017a ،)UNICEF

الشكل رقم 2.1
المخيمات لألشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsمن معركة الموصل

اﻟﻌراق :اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤوﺼﻝ – اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وﻤواﻗﻊ اﻟطوارئ
اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ

ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟطوارئ

اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻴﺔ

ﺨﺎزر M1

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻨﻴﻨوى

ﺤﺴن ﺸﺎم ) M2ﺨﺎزر (M2

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

ﺴورداش

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻨﻴﻨوى

تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

ﻨﻴﻨوى

ﺤﺴن ﺸﺎم U3

ﻤﺸﻐوﻝ

إﻀﺎﻓﻲ
ﻤﺨطط ﻟﻪ

ﺸﻴﺨﺎن

ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ 1
ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ 2

ﻤﻤﺘﻠﺊ
ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﻨﻴﻨوى

ﺠﻤﻛور

ﻨﻴﻨوى

ﺤﺴن ﺸﺎم U2

اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن
ّ

ﻨﻴﻨوى

ﻗﻴﻤ ار )زﻟﻴﻛﺎن اﻟﺴﺎﺒق(

ﻨﻴﻨوى

أﻤﺎﻻ

اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن
ّ

ﻨﻴﻨوى

ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ 1

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻨﻴﻨوى

زﻟﻴﻛﺎن )اﻟﺠدﻴد(

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

ﻨﻴﻨوى

ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ 2

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

ﻨﻴﻨوى

ﺒﻴران )ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ (3

اﻟراﺒطﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻛردﻴﺔ )(IKL

ﺴﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ

ﻨﻴﻨوى

اﻟﻘﻴﺎرة ﺠدة 1-3

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﻨﻴﻨوى

اﻟﻘﻴﺎرة ﺠدة 4

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻤﻤﺘﻠﺊ

اﻟﺴﻠﻤﺎﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻠم ) 2وزارة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة(

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﻨﻴﻨوى

اﻟﺴﻼﻤﻴﺔ

ﺤﻛوﻤﺔ ﻨﻴﻨوى )(N. Gov

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

ﻨﻴﻨوى

ﺤﻤﺎم اﻟﻌﻠﻴﻝ

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

اﻟﺸﺤﻴﻤﻴﺔ

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻠﻌب اﻷﻟوﻤﺒﻲ

و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة

اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن
ّ

ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﺤﺴن ﺸﺎم M2
)ﺨﺎزر  M2اﻟﺴﺎﺒق(

اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن
ّ

ﺨﺎزر M1

ﻨﻴﻨوى

ﺤﺞ ﻋﻠﻲ

اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠرة

ﻤﻤﺘﻠﺊ

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

ﺒﺴﺎﺘﻴن اﻟﺸﻴوخ

ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

ﻨﻴﻨوى

ﻤﺸﻐوﻝ:
ﻤﺘوﻓر:
ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﺨطﻴط

ﻗطﻌﺔ

ﻗطﻌﺔ
ﻗطﻌﺔ

2

اﻟﻤوﺼﻝ

ﺠﻤﻛور

اﻟﺤﻤداﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻼﻤﻴﺔ

اﻟﻤوﺼﻝ
اﻟﻤﻨطﻘﺔ 4

إرﺒﻴﻝ

ﻫﺘ ار
ﺸرﻴط اﻟﻘﻴﺎرة اﻟﺠوي
اﻟﻘﻴﺎرة ﺠدة

ﺤﺞ ﻋﻠﻲ
ﺸﺨﺼﺎً

ﺸﺨﺼﺎً

ﺸﺨﺼﺎً

ﻷﻏراض اﻟﺘﺼﻤﻴم ﻗطﻌﺔ = ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﺄﻟف ﻤن  6أﻓراد .ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﺴب ﺤﺠم اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ وﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﺎ.
1
،(CCCM
ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺄﺴﻴس 15 :ﻴﻨﺎﻴر/ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ  .2017اﻟﻤﺼﺎدر :ﻤﻛﺘب اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺘﻨﺴﻴق اﻟﺸؤون اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ )(OCHA؛ ﺠوﻝ )(Gol؛ ﻤﺠﻤوﻋﺎت إدارة وﺘﻨﺴﻴق اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت )Cluster
ﻤﺼﻔوﻓﺔ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﻨزوح اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠرة )(IOM DTM؛ 2ﻻ ﺘﺸﻤﻝ ِﻗطَﻊ اﻷراﻀﻲ اﻷﺨرى اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  26,000ﻗطﻌﺔ واﻟﻤﺨطط ﻟﻬﺎ ﻤن ِﻗَﺒﻝ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻨﻴﻨوى .ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت:

اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن ) (UNHCRﻓﻲ إرﺒﻴﻝ ،اﻟﻌراق.
اﻟﻤﺼدر:
ّ

 36ﻛﻠم

ﺤﻤﺎم اﻟﻌﻠﻴﻝ

ﻤﺨﻤور

1

أﻤﺎﻻ

ﻨﻴﻨوى

 150ﻛﻠم

ﻤواﻗﻊ اﻟطوارئ
ﺸرﻴط اﻟﻘﻴﺎرة اﻟﺠوي

ﺘﻠﻛﻴف

ﺤﺴن ﺸﺎم U3

ﺴورداش

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠرة

زﻴﻠﻛﺎن )ﺠدﻴد(
ﺘﻠﻛﻴف
اﻟﻤﻨطﻘﺔ 2

ﺤﺴن ﺸﺎم U2

اﻟﻤﻨطﻘﺔ 1

ﺤﻛوﻤﺔ ﻨﻴﻨوى )(Ninewa Government

ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﺘﻠﻌﻔر

ﺒﻴران )ﻨﺎرﺠﻴزﻟﻴﺎ (3
ﻗﻴﻤوا )زﻴﻠﻛﺎن اﻟﺴﺎﺒق(

ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟراﺒطﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻛردﻴﺔ )(Islamic Kurdish League

RAND RR2076-2.1
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اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﻴن
ّ

طﻊ اﻷرض
ِﻗ َ
اﻟﻤﺘوﻓرة

) 15ﻴﻨﺎﻴر/ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ (2017

ﺠﺎﻫز ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻤﻨﺎﺴب/ﻤﺒﻨﻲ

 80ﻛﻠم

اﻟﻌﻠم ) 2و ازرة اﻟﻨزوح واﻟﻬﺠرة(
اﻟﺸﺤﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻌب اﻷوﻟﻤﺒﻲ

ﻤﻤﺘﻠﺊ

ﺒﺴﺎﺘﻴن
اﻟﺸﻴوخ

ﺼﻼح
اﻟﺸرﻗﺎط اﻟدﻴن

اﻟﻤﺴﺘَﺨدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨرﻴطﺔ ﻀﻤﻨﺎً
ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺤدود واﻷﺴﻤﺎء اﻟواردة واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ُ
أي ﺘﺄﻴﻴد رﺴﻤﻲ أو ﻗﺒوﻝ ﻤن اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة.
ﺘﻘدم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﺒوﻗت اﻹﻨﺘﺎج.
إن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻛﺴﻬﺎ ﻤﺨطط اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫذﻩ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﻫﻲ ّ

ﺴﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ
 20ﻛﻠم

االستجابة اإلنسانية
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بالعــودة إلــى الديــار.

قضايا الحماية

ذكــر ديبلوماســيون أمريكيــون وديبلوماســيون فــي األمــم المتحــدة أن المشــاكل األكثــر خطــورةً باإلجمــال كانــت قضايــا
الحمايــة المختلفــة 15.أدى التعامــل مــع األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsإلــى نشــوء مخــاوف رئيســية متعــددة :لــم
ِ
ـص عنــد نقــاط
يتــم تأســيس عمليــات مســح ّ
مدربــة تدريبـاً مناســباً ،وباألخـ ّ
موحــدة ولــم تكــن تجــري مــن قَبــل هيئــات رســمية ّ
المســح غيــر الرســمية؛ إن األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً الذيــن وصل ـوا إلــى بعــض المخيمــات التــي تديرهــا حكومــة إقليــم
كوردســتان ( )KRGلــم يســمح لهــم بحريــة التنقّــل كمــا هــو مطلــوب بحســب المعاييــر الدوليــة؛ تشــتت العائــات كان يطــرح
وعمــال المخيمــات كانـوا يخشــون علــى ســامتهم.
تحديــات مــن حيــث المعالجــة؛ ّ
عندمــا فـ ّـر األشــخاص النازحــون داخلي ـاً مــن الموصــل ،عبــروا أوالً نقــاط تفتيــش تعمــل فيهــا الق ـوات األمنيــة
العراقيــة ([ ،)Iraqi Security Forces [ISFقـ ّـوات الحشــد الشــعبي ([)Popular Mobilization Forces [PMF
(وهــو مصطلــح شــامل للميليشــيات المحليــة التــي ترعاهــا الدولــة) ،أو البشــمركة (القـوات العســكرية التابعــة لحكومــة إقليــم
كوردســتان) .إن لــم تكــن أســماء الرجــال النازحيــن محــددة فــي قاعــدات البيانــات علــى أنهــم أعضــاء فــي الدولــة اإلســامية
مخيــم .لــم يكــن هنــاك رصــد دولــي لعمليــة
فــي العـراق وســوريا ( ،)ISISعندئـ ٍـذ ،يتــم نقلهــم مــع عائالتهــم فــي حافلــة إلــى ّ
الفحــص؛ كان مســؤولو الرصــد مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر (International Committee for the Red
ـدد مــن م اركــز المســح المؤقتــة وغيــر الرســمية
 )Crossموجوديــن فحســب فــي م اركــز االعتقــال الرســمية .لــم يكــن عـ ٌ
ِ
أن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( )USAIDقــد نشــرت فـ َـرق حمايــة وِفـ َـرق قانونيــة
خاضعـاً للرصــد ،علــى الرغــم مــن ّ
متن ّقلــة مــن أجــل محاولــة سـ ّـد بعــض الفجـوات.
بعــد تفتيــش المدنييــن بحثـاً عــن األســلحة ،وفحصهــم ومرافقتهــم إلــى المخيمــات ،وفــي بعــض المخيمــات التــي تديرهــا
حكومــة إقليــم كوردســتان ،كانــت تؤخــذ منهــم وثائقهــم التعريفيــة ولــم يكــن ُيســمح لهــم منــذ ذلــك الحيــن فصاعــداً االنتقــال إلــى
أي مــكان آخــر فــي العـراق .أثــار مســؤولون فــي األمــم المتحــدة ( )UNومســؤولون أمريكيــون افتقــار األشــخاص النازحيــن
داخلي ـاً إلــى حرّيــة التنقّــل ،وهــي معيــار إنســاني رئيســي ،علــى ّأنــه مصــدر خــوف خــاص فيمــا يتعلــق بالمخيمــات .ذكــر
مســؤول أول فــي األمــم المتحــدة“ :قلنــا لهــم ّإنهــا مشــكلة حــادة .نحــن مــا زلنــا نثيــر هــذه المســألة .إنهــم يصــادرون بطاقــات
16
الهويــة ... .هــذا أمـٌـر غيــر مقبــول البتــة ونحــن نســتمر بالضغــط بشــأن ذلــك”.
حصلــت حــاالت متعــددة حيــث تشــتتت العائــات ،بحســب مســؤولين فــي األمــم المتحــدة
ومخيمــات ومنظمــات غيــر
ّ
حكوميــة 17.قــد يكــون تشــتت العائلــة قــد حصــل عندمــا غــادر أف ـراد العائلــة الموصــل فــي أوقــات مختلفــة ،أو عندمــا تــم
اعتقــال فــرد مــن العائلــة لعمليــة المســح ،أو عندمــا أُرســل شــخص مريــض أو ُمصــاب إلــى مـ ٍ
ـكان آخــر للعــاج .ضمــن
الجوالــة التابعــة لألشــخاص النازحيــن داخليـاً ألســباب أمنيــة ،مــا حـ ّـد مــن قــدرة
المخيمــات ،كانــت تتــم مصــادرة الهواتــف ّ
أف ـراد العائــات علــى عثــور البعــض منهــم علــى البعــض اآلخــر .قامــت وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر
حكومية بإدارة برامج لدعم إعادة توحيد العائالت .أشــاروا إلى أنه كان من المعقّد بشـ ٍ
ـكل خاص إعادة توحيد العائالت
عبــر الحــدود اإلقليميــة العراقيــة الداخليــة بســبب الموافقــات الحكوميــة المطلوبــة.
ِ
ـأن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا قــد
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أعربــت فـ َـرق عمــل المخيمــات عــن مخــاوف بـ ّ
 15مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/كانون األول 2016؛ مقابلة مع مسؤولين في األمم المتحدة ( )UNفي
إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة في العراق 13 ،فبراير/شباط .2017
16

مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة ( )UNفي العراق 13 ،فبراير/شباط .2017
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18
مخيــم أن فريــق العمــل كان يخشــى فــي
تضطلــع بنشــاطات فــي
المخيــم ،وتُخـ ّـوف المدنييــن وتتســبب بفوضــى .قــال مديــر ّ
ّ
بعــض األحيــان مــن تعريــض أرواح أعضائــه للخطــر ،علــى الرغــم مــن أن وجــود القـوات األمنيــة قــد هـ ّـدأ ذلــك .والحظــت
ِفـ َـرق عمــل
المخيمــات أيضـاً أنــه لــم يكــن هنــاك مشــاكل خطيـرة حتــى تاريخــه علــى الرغــم مــن المخــاوف.
ّ

ظروف المخ ّيمات

المخيمــات عــدم كفايــة عــدد المســاحات ،ونوعيــة المواقــع دون المعاييــر المطلوبــة
تشــمل المشــاكل المرتبطــة بظــروف
ّ
ونقــص الرعايــة الصحيــة الجســدية والعقليــة.
بلــغ خــال فبراير/شــباط  2017عــدد مواقــع الط ـوارئ  13موقع ـاً ،مــع  7مواقــع إضافيــة قيــد اإلنشــاء ،كمــا
مبيــن فــي الشــكل رقــم  .2.1خــال العمليــة لشــرق الموصــل ،كان عــدد المســاحات فــي المخيمــات كافي ـاً ألن عــدد
هــو ّ
األشخاص الذين نزحوا كان أق ّل من المتوقّع .ح ّذر مسؤولون في األمم المتحدة ( )UNومسؤولون أمريكيون من نقص
فــي المســاحات فــي المســتقبل ،فــي حــال حصــول موجــة كبيـرة مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً ( )IDPsمــن العمليــات
فــي غــرب الموصــل 19.بتاريــخ مــارس/آذار  ،2017وصفــت تقاريــر إخباريــة النقــص فــي مســاحات المخيمــات ،حيــث
اقتظّــت المخيمــات وكان اآلالف ينامــون علــى األرض خــارج المخيمــات 20.قــال مســؤولون فــي األمــم المتحــدة ومســؤولون
أمريكيــون علــى حـ ّـد سـواء أن العائــق األكبــر كان توفــر األ ارضــي ،وليــس المـوارد الماليــة؛ كان الحصــول علــى الموافقــات
الســتخدام األ ارضــي مــن ِقبــل الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGبطيئـاً.
ال تلبــي
الفاريــن مــن معركــة الموصــل معاييــر إســفير
ّ
المخيمــات التــي تــم تأسيســها لألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ّ
21
( ،)Sphere Standardsوهــي المعاييــر الدوليــة للمخيمــات .الحــظ مســؤولون فــي األمــم المتحــدة ومســؤولون
أمريكيــون أنــه قــد أ ِ
مخيمــات لهــذا الســبب 22.تــم اســتخدام مفهــوم
ُطلــق علــى هــذه المخيمــات تســمية “مواقــع طـوارئ” وليــس ّ
موقــع الطـوارئ بســبب التأخيــر فــي الموافقــات الخاصــة باأل ارضــي؛ كان هنــاك عجلــة لتأســيس مســاحة للنــوم تحــت الخيــم،
المخيمــات ترقــى إلــى المعاييــر .تضمنــت مواقــع الطـوارئ التــي ِ
حتــى ولــو لــم تكــن
أطلقَــت عليهــا هــذه التســمية الملطّفــة
ّ
ّ
خيمـاً بالســتيكية وكانــت تفتقــر للكهربــاء ،واألماكــن المخصصــة لطهــو الغــذاء الســاخن ومســاحة خيــم .قــال مســؤولون فــي
األمــم المتحــدة ّأنــه يمكــن تحديــث مواقــع الطـوارئ فــي حــال بقــي األشــخاص النازحــون داخليـاً فــي المخيمــات لمــدة أطــول
لمخيــم خــازر .I
ممــا هــو مخطــط لــه .يظهــر الشــكل رقــم  2.2صــورة
ّ
لــم تكــن الخدمــات الصحيــة فــي المخيمــات شــاملة ،بحيــث كان األطبــاء متوفريــن فحســب خــال ســاعات النهــار
وليــس الليــل .اســتخدمت ِفـ َـرق عمــل المخيمــات ســياراتها الخاصــة مــن أجــل نقــل األشــخاص إلــى المستشــفيات؛ وقــد ولــدت
مخيــم
عمــال المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ّ
امـرأة نازحــة طفلهــا فــي الســيارة الخاصــة ألحــد أعضــاء فريــق العمــل .حـ ّـدد ّ
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 19مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/كانون األول 2016؛ مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ()UN
وأمريكيين ،إربيل ،العراق ،بناير/كانون الثاني .2017
 20إيجور كوسوف (“ ،)Igor Kossovاألزمة اإلنسانية المتنامية في الموصل سيئة كما يُخشى منه” (Mosul’s Growing Humanitarian
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الشكل رقم 2.2
مخيم خازر I
في
م
عائالت في ِخ َي
ّ

RAND RR2076-2.2

األمـراض الجلديــة علــى ّأنهــا قضيــة كبيـرة فــي المخيمــات بيــن “معظــم األطفــال” 23.شـ ّكل نقــص العــاج للصحــة العقليــة
ـأن عــدداً مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً قــد تعـ ّـرض للصدمــات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم
أيضـاً فجــوةً كبيـرة ،علمـاً بـ ّ
يكــن هنــاك ســوى القليــل ممــا يمكــن فعلــه فــي المخيمــات لمســاعدة األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً المصابيــن بصدمــات
ليمـ ّـر الوقــت.

التحدّ يات المرتبطة بالعودة إلى الديار

المخيمــات لمـ ّـدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر،
كانــت ّنيــة الحكومــة العراقيــة هــي بقــاء األشــخاص النازحيــن داخليـاً ( )IDPsفــي
ّ
بأن مقاربة المخيمات
حررة من جديد .إال ّ
أن مؤشـرات تحذير قد ظهرت تفيد ّ
الم ّ
إلى حين المغادرة والعودة إلى ديارهم ُ
قــد ال تكــون كافيــة؛ وضعــت السياســات األشــخاص فــي مخيمــات مؤقتــة لــم تكــن ترقــى إلــى معاييــر المخيمــات األطــول
ـأن العــودة “لــن تكــون بهــذه
مــدى لحالــة قــد تــدوم ،مــع تقييــد حريــة التنقّــل فــي بعــض الحــاالت .أقـ ّـر مســؤولون متعــددون بـ ّ
مرجــح” 24.بالنظــر إلــى االفتقــار إلــى حريــة التنقــل ،يواجــه بعــض المخيمــات خطــر التحـ ّـول إلــى
الســرعة بحســب مــا هــو ّ
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مخيمات اعتقال بحكم األمر الواقع.
أعــرب مســؤولون فــي األمــم المتحــدة عــن مخــاوف بشــأن االتجاهــات التــي شــاهدوها فــي تصاريــح العــودة المتأخـرة
لبعض المجتمعات العربية من مناطقة محافظة نينوى التي تخضع بحكم األمر الواقع لســيطرة حكومة إقليم كوردســتان
25
أن التصاريــح مــن حكومــة إقليــم كوردســتان للمجتمعــات العربيــة للعــودة إلــى
( )KRGوالبشــمركة .شــعروا بالقلــق مــن ّ
ـأن حكومــة إقليــم كوردســتان قــد تهــدف
تلــك المناطــق المتنــازع عليهــا قــد ال تكــون وشــيكة (علمـاً ّأنــه كان هنــاك تصـ ّـور بـ ّ
إلــى تحويــل هــذه المناطــق مــن الناحــة العرقيــة إلــى كرديــة بشـ ٍ
ـكل أوســع بــدالً مــن عربيــة) ،مــا يثيــر التســاؤالت بشــأن
مســتقبل هــذه المجتمعــات .حـ ّـددت قيــادة المخيمــات أيضـاً مشــكلة عــدم التمتّــع بعمليــة واضحــة لألشــخاص الذيــن يريــدون
العــودة إلــى ديارهــم.
ـدد مــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً مــن دون وثائــق .مــن بيــن األشــخاص النازحيــن داخليـاً فــي المخيمــات،
فـ ّـر عـ ٌ
كان  44فــي المئــة قــد خســروا علــى األقــل وثيقــة واحــدة ،علــى غـرار شــهادة والدة ،أو شــهادة زواج ،أو وثيقــة تســجيل أو
بطاقــة هويــة 26.حصــل ذلــك ألســباب متعــددة :فـ ّـر أشــخاص مــن دون بطاقــات هويــة ،فُقــدت بطاقــات الهويــة فــي العبــور
ألن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISقــد أخذتهــا كغ ارمــات 27،ولــم يتــم تســجيل عــدد مــن الزيجــات والـوالدات
ّ
فــي ظــل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا .ترتبــط بطاقــات الهويــة بحقــوق الجنســية األساســية ،إو�مكانيــة
الوصــول إلــى الخدمــات والمســاعدة الغذائيــة ،إو�عــادة توحيــد العائــات .شـ ّـغلت منظمــات غيــر حكوميــة ( )NGOsب ارمــج
لتقديــم الدعــم القانونــي لألشــخاص النازحيــن داخليـاً مــن أجــل اســتعادة الوثائــق.
بقــي بعــض األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً فــي المخيمــات بســبب عــدم القــدرة علــى تلبيــة الحاجــات األساســية فــي
المحـ ّـررة .الحــظ مســؤولون فــي األمــم المتحــدة والمخيمــات أنهــم شــاهدوا “ميوعــة” فــي المخيمــات ،بحيــث كان
المناطــق ُ
28
أشــخاص يغادرون المخيمات ليعودوا إليها فحســب بســبب عدم كفاية الظروف في ديارهم .في حال لم تعد الخدمات
العامــة واألس ـواق إلــى المناطــق المجــاورة أو القــرى ،وجــد األشــخاص ّأنهــم يتمتّعــون بإمكانيــة وصــول أفضــل إليهــا فــي
المخيمــات .وبحســب مسـ ٍـح أجرتــه المنظمــة الدوليــة للهجـرة ( ،)IOMكانــت الحاجــات الخمســة األولــى للعائديــن فــي أجـزاء
29
المحـ ّـرر هــي ميــاه الشــرب ،والغــذاء ،والرعايــة الصحيــة ،والدخــل ،والملجــأ.
أخــرى مــن العـراق ُ

ظروف األشخاص النازحين داخلي ًا ( )IDPsمن 2015-2014
الحالة

انتقــل األشــخاص النازحــون داخلي ـاً ( )IDPsمــن نينــوى البالــغ عددهــم  1.3مليــون شــخص والذيــن فــروا مــن منازلهــم
قبــل المعركــة إلــى أماكــن أخــرى :مواقــع أخــرى فــي نينــوى ( ،)438,000دهــوك ( )382,000إو�ربيــل (،)146,000

 25مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ( )UNومسؤولين أمريكيين ،إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول
في األمم المتحدة في إربيل ،العراق 13 ،فبراير/شباط .2017
26
27

المفوضية السامية لألمم المتحدة ( )UNلشؤون الالجئين (.2017 ،)UN Refugee Agency
ّ
ومخيمات لألشخاص النازحين داخلياً ( ،)IDPإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
()UN
المتحدة
األمم
في
مسؤولين
مع
مقابالت
ّ

ومخيمات لألشخاص النازحين داخلياً ( ،)IDPإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
 28مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ()UN
ّ
 29المنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMبعثة العراق (“ :)Iraq Missionتقرير تقييم مواقع العائدين” (Returness Location Assessment
 ،)Reportريليف ويب ( ،)ReliefWebأكتوبر/تشرين األول  .2016bاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20DTM%20Returnee%20Location%20
Assessment%20Report_October_2016.pdf

االستجابة اإلنسانية

21

مــع المتبقيــن بأعــداد أصغــر فــي محافظــات أخــرى 30.علــى امتــداد العـراق ،كان  80فــي المئــة مــن األشــخاص النازحيــن
31
داخليـاً يعيشــون فــي مناطــق حضريــة وأخــرى مــن غيــر المخيمــات ،مــع العشـرين فــي المئــة المتبقيــن فــي المخيمــات.
عــاش األشــخاص النازحــون داخلي ـاً فــي المناطــق الحضريــة مــع عائــات مســتضيفة ،فــي مســاكن مســتأجرة ،فــي مبـ ٍ
ـان
32
أن هــذه العائــات كانــت تعانــي فــي المناطــق الحضريــة و ّأنــه كان
غيــر مكتملــة ،وفــي مــدارس .نقــل مســؤول فــي ّ
مخيــم ّ
33
هنــاك قوائــم انتظــار لالنتقــال إلــى المخيمــات.
االستجابة والحاجات

تــم توفيــر المســاعدة له ـؤالء األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsمــن ِقَبــل الحكومــة المركزيــة العراقيــة وحكومــات
المحافظــات ،والــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة ( ،)UNوالشــركاء التنفيذييــن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة (،)NGO
والمجتمعــات الدينيــة المحليــة.
ـي ّأنــه ،وعلــى
كان االعتبــار األول بالنســبة لهــذه المجموعــة ت ارجــع المســاعدة واالنتبــاه .الحــظ مســؤو ٌل أمريكـ ٌّ
تحولــت
الرغــم مــن ّ
أن الظــروف بالنســبة لهــذه المجموعــة مــن النازحيــن داخلي ـاً مــن الموصــل كانــت “مســتقرة نســبياً”ّ ،
وجهــة إلــى األشــخاص
المســاعدة اإلنســانية والحكوميــة علــى حـ ٍّـد سـواء بعيــداً ،باتجــاه النازحيــن حديثـاً .لــم تعــد المســاعدة ُم ّ
34
مخيــم علــى ذكــر الكميــات
النازحيــن داخليـاً جميعهــم ،إو�ّنمــا بــدالً عــن ذلــك اســتهدفت األكثــر ضعفـاً .أتــى مســؤول فــي ّ
المتضائلــة مــن المســاعدة الغذائيــة بشـ ٍ
ـكل خــاص 35.بالفعــل ،بســبب االفتقــار إلــى التمويــل مــن الجهــات المانحــة ،خفّــض
برنامــج األغذيــة العالمــي ( )WFPحصصــه الغذائيــة إلــى النصــف لألشــخاص النازحيــن داخليـاً العراقييــن البالــغ عددهــم
 1.4مليــون شــخص والذيــن كان يدعمهــم فــي يناير/كانــون الثانــي  36.2017قــال مســؤولون أمريكيــون ومســؤولون فــي
أن مجموعــات كنســية فــي إقليــم كوردســتان ،والتــي تعتمــد علــى أمـوال خاصــة ودوليــة ،كانــت الهيئــات الوحيــدة
ّ
مخيمــات ّ
37
التــي توفــر المســاعدة لإليجــار لبعــض األشــخاص النازحيــن داخليـاً (المســيحيين).
اختبر األشــخاص النازحون داخلياً معدالت مرتفعة من الفقر ،ومعدالت مرتفعة من البطالة ،ومســتوى منخفض
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم .وبســبب األزمــة الماليــة الجاريــة فــي الع ـراق ،واجــه عــدد مــن األشــخاص النازحيــن
داخلي ـاً مشــاكل فــي إيجــاد عمــل؛ كانــت المســاعدة اإلنســانية غيــر كافيــة لتلبيــة حاجاتهــم بشـ ٍ
ـكل كامــل 38.تمثّــل عامــل
30

المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (.2017a ،)Iraq Mission

31

المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (.2017a ،)Iraq Mission

32

المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق (.2017a ،)Iraq Mission

33

مقابلة مع مسؤول في مخيم لألشخاص النازحين داخلياً ( ،)IDPإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

34

مقابلة هاتفية مع مسؤول أمريكي في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

35
مخيم لألشخاص النازحين داخلياً ( ،)IDPإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
مقابلة مع مسؤول في ّ
“ 36وكالة تابعة لألمم المتحدة تقلّص معونتها الغذائية لـ 1.4مليون عراقي نازح” ،الجزيرة ( 28 ،)Al Jazeeraينـاير/كانـون الثاني .2017
اطلع عليه بتاريخ  28مارس/آذار :2017
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/food-aid-displaced-iraqis-170128051248193.html
37

مقابلة مع مسؤول أمريكي ومسؤولين في مخيّمات لألشخاص النازحين داخلياً ( ،)IDPإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

 38مجلس إربيل لالجئين ( ،)Erbil Refugee Councilالمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRمديرية إحصاء إربيل
( ،)Erbil Statistics Directorateمركز تنسيق األزمات المشترك ( ،)Joint Crisis Coordination Centreالمنظمة الدولية للهجرة
( ،)IOMصندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)United Nations Population Fundبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل
ٍّ
كتحد وفرصة ،لمحة حضرية عن
 األمم المتحدة) ( )UN-Habitatومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (“ ،)UNOCHAالنزوحالنازحين ،األشخاص النازحون داخلياً والمجتمع المستضيف :محافظة إربيل ،إقليم كوردستان في العراق (Displacement as Challenge and

22

تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

ُمخفّــف بــأن الموظفيــن الحكومييــن مــن الموصــل وأج ـزاء أخــرى مــن محافظــة نينــوى كان ـوا ال ي ازلــون يحصلــون علــى
فوت  70في المئة من األطفال النازحين عاماً دراسياً كامالً 39.حوالي  45في
رواتبهم الحكومية .على امتداد العراقّ ،
المئــة فقــط مــن األطفــال النازحيــن فــي المخيمــات و 30فــي المئــة خــارج المخيمــات كانـوا يرتــادون المــدارس ،مــا يضــع هــذا
40
الجيــل فــي وجــه تحديــات خطيـرة مــن حيــث إنجــاز ِ
العلــم ،والمســاهمة فــي القــوى العاملــة ،إو�يجــاد وظائــف إلعالــة العائلــة.
فرضت األعداد الكبيرة لألشــخاص النازحين داخلياً الذين يعيشــون في المدن والبلدات والقرى القريبة ضغوطات
علــى الخدمــات العامــة الخاصــة بالمجتمعــات المســتضيفة (علــى غ ـرار الرعايــة الصحيــة ،والتعليــم ،والميــاه ،والصــرف
الصحــي ،والكهربــاء) ،كمــا علــى أسـواق المســاكن والوظائــف .فعلــى ســبيل المثــال ،اختبــرت إربيــل المجــاورة ارتفاعـاً فــي
عــدد الســكان بنســبة  30فــي المئــة منــذ العــام  2014بســبب األشــخاص النازحيــن الذيــن اســتضافتهم والبالــغ عددهــم
 1.8مليــون شــخصاً (الجئــون ســوريون وأشــخاص نازحــون داخلي ـاً وعراقيــون مــن نينــوى وأج ـزاء أخــرى مــن الع ـراق).
قدمــت خدمــات عامــة علــى غـرار التعليــم والرعايــة الصحيــة لألشــخاص الالجئيــن داخليـاً ،ولكـ ّـن األزمــة الماليــة الجاريــة
ّ
41
حالــت دون التمويــل اإلضافــي المصاحــب للطلبــات المت ازيــدة علــى الخدمــات العامــة .قـ ّـدرت حكومــة إقليــم كوردســتان
42
ّأنهــا أنفقــت  120مليــون دوالر أمريكــي فــي الشــهر علــى النفقــات المرتبطــة بالالجئيــن وباألشــخاص النازحيــن داخليـاً.
قــد يكــون األشــخاص النازحــون داخليـاً فــي  2015-2014أكثــر تــردداً بالعــودة إلــى ديارهــم مــن النازحيــن بســبب
أن عــدد العائديــن ضمــن هــذا المجتمــع
الهجــوم العســكري الســتعادة الموصــل .اعتقــد المســؤولون الذيــن تمــت مقابلتهــم ّ
43
ٍ
كان منخفض ـاً ،باالعتمــاد علــى التفاعــات مــع ممثليــن عــن المجتمعــات النازحــة .لــم يرغــب أعضــاء مــن عــدد مــن
المجتمعــات فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة ألســباب متعــددة .فمجتمعــات األقليــات التــي تــم اســتهدافها مــن ِقَبــل الدولــة
اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISوالتــي فـ ّـرت (علــى غـرار اليزيدييــن ،والمســيحيين ،والتركمــان ،والشــبكيين) بقيــت
تشــعر بالخــوف بشــأن أمنهــا فــي حــال عودتهــا؛ فهــي نظــرت إلــى المجتمعــات المجــاورة علــى ّأنهــا متواطئــة فــي الفظائــع
ٍ
ِ
أن الدولــة اإلســامية
التــي ارتُكبــت بحقهــا ولــم تثــق بالحكومــة لتوفيــر الحمايــة .كان لعــدد منهــا القليــل للعــودة إليــه ،علمـاً ّ
فــي الع ـراق وســوريا قــد دمــرت المنــازل ،والمبانــي العامــة ،ودور العبــادة ،وشــركات األعمــال فــي عـ ٍ
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العراقييــن ،إن وجــدوا ،رغب ـوا بالعــودة إلــى ديارهــم .وباعتبــاره أحــد ُمقيمــي الموصــل الســابقين ،ســرد التهديــدات التــي
أن ضغوطــات مماثلــة ضــد المســيحيين فــي نينــوى كانــت قائمــة منــذ ســنوات .وبعــد مــرور ســنوات
تلقاهــا شــخصياً ،والحــظ ّ
Opportunity, Urban Profile of Refugees, Internally Displaced Persons and Host Community: Erbil Governorate, Kurdistan
 ،)Region of Iraqمايو/أيار  .2016اطلع عليه بتاريخ  28مارس/آذار :2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ErbilUrbanProfilingApril2016English.pdf
 39اليونيسف (“ ،)UNICEFالوصول إلى األطفال في العراق” ( 10 ،)Reaching Children in Iraqفبراير/شباط  .2017bاطلع عليه
بتاريخ  24مارس/آذار https://www.unicef.org/infobycountry/iraq_74784.html :2017
 40مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (“ ،)UNOCHAخطة االستجابة اإلنسانية للعراق” (Iraq Humanitarian Response
 ،)Planيونيو/حزيران  .2015اطلع عليه بتاريخ
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015-Iraq-Humanitarian-Response-Plan%20
%281%29.pdf
 41إقليم كوردستان في محافظة إربيل في العراق“ ،النزوح ٍّ
كتحد وفرصة ،لمحة عن إربيل” (Displacement as Challenge and Opportunity,
 ،)Erbil Profileأبريل/نيسان .2016
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ـدد بتأســيس حيــاة جديــدة مــن خــال إعــادة تأســيس المجتمعــات ،والوظائــف والتعليــم فــي أماكــن أخــرى،
بعيــداً ،بــدأ عـ ٌ
ـص فــي الحصــول علــى تأشــيرات
مــا وفّــر حاف ـ اًز إضافي ـاً للبقــاء فــي موقعــه الجديــد .نجــح المســيحيون واليزيديــون باألخـ ّ
دخــول للبلــدان الغربيــة .وبســبب هــذه االعتبــارات ،ســيكون مــن الضــروري وضــع اســتراتيجيات مختلفــة له ـؤالء النازحيــن
بســبب الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا فــي العاميــن  2015-2014وه ـؤالء األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً بســبب
العمليــات العســكرية.

الخالصة
تعــرض ســكان محافظــة نينــوى لعـ ٍ
ـدد مــن الصدمــات :الغــزو مــن ِقَبــل الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا (،)ISIS
ّ
العيــش خــال العمليــات العســكرية ،العيــش فــي ظـ ّل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ،النــزوح ،العيــش فــي
المخيمــات ،الدمــج فــي مـ ٍ
ـدن عراقيـ ٍـة جديــدة ،خســارة المنــازل والمجتمــع ،ومواجهــة توقعــات الصعوبــة فــي العــودة إلــى
ديارهــم بســبب دمــار الممتلــكات أو الص ارعــات مــع المجتمعــات المجــاورة .تفاوتــت الظــروف بيــن الموصليــن فــي ظ ـ ّل
ظــروف مختلفــة :ه ـؤالء الذيــن يعيشــون داخــل الموصــل والذيــن اختبــروا الحيــاة فــي ظــل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي
العراق وســوريا والعمليات العســكرية الســتعادة المدينة؛ هؤالء الذين فروا من العمليات العســكرية ليعيشـوا بشـ ٍ
ـي
ـكل أساسـ ٍّ
ّ
فــي مواقــع الط ـوارئ التــي تــم تأسيســها بنيــة أن تكــون مؤقتــة؛ وه ـؤالء الذيــن فـ ّـروا مــن الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق
وســوريا فــي العاميــن  2014و 2015للعيــش فــي مواقــع حضريــة أو مخيمــات فــي أماكــن أخــرى مــن الع ـراق .واجــه
هـؤالء األشــخاص تحديــات متباينــة فــي مواقعهــم الحاليــة؛ واجــه األشــخاص النازحــون عوائــق مختلفــة فــي وجــه توقعاتهــم
للعــودة إلــى ديارهــم .ســتتطلب إدارة حاجاتهــم اإلنســانية وحاجاتهــم مــن حيــث الحمايــة الحاليــة ،باإلضافــة إلــى عمليــة عــودة
األشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ،تخطيط ـاً وتنفيــذاً متأنييــن.
فــي حيــن رّكــز هــذا الفصــل علــى الحاجــات اإلنســانية ونــزوح األشــخاص مــن الموصــل ،تــردد القضايــا هنــا علــى
وجــه الخصــوص صــدى قضايــا النــزوح التــي يواجههــا األشــخاص فــي محافظــات أخــرى متأثـرة بفعــل الدولــة اإلســامية فــي
العراق وســوريا .يجب أن تأتي الحلول لألشــخاص النازحين في العراق والبالغ عددهم  3مليون شــخص من المســتويين
المحلــي والوطنــي علــى حـ ّـد س ـواء .علــى المســتوى الوطنــي ،ســتدعو الحاجــة إلــى م ـوارد وسياســيات وق ـ اررات وتنســيق،
باإلضافــة إلــى تنســيق عــودة األشــخاص النازحيــن داخليـاً لــدى عبورهــم حــدود المحافظــات العراقيــة.

الفصل الثالث

الظروف األمنية ما بعد القتال

ضد الدولة اإلســامية في العراق وســوريا ( )ISISفي الموصل والمناطق المحيطة
يراجع هذا الفصل العمليات القتالية ّ
ويقيــم ثالثــة تحديــات قريبــة المــدى لتأســيس بيئــة ســالمة وآمنــة كجــزٍء مــن جهــود المســاعدة
فــي محافظــة نينــوى ،ثــم يصــف ّ
اإلنســانية وتحقيــق االســتقرارُ .يعتبــر توفيــر األمــن عنصـ اًر أساســياً مطلوبـاً لتحقيــق االســتقرار فــي البلــد وتمكيــن المدنييــن
أن تحديات أمنية متعددة تؤثّر على التوقعات بالنسبة لتحقيق االستقرار،
النازحين من العودة إلى ديارهم .على الرغم من ّ
الملحة الثالثة لألمن ما بعد القتال
أن المتطلبات
ّ
تشير المقابالت مع أصحاب الشأن وبحث آخر أُجري لهذا المشروع ّ
الموســع لأللغــام لمعالجــة حـوادث المتفجـرات مــن مخلفــات الحــرب ( )ERWالمنتشـرة علــى نطــا ٍ
ق
هــي التاليــة )1( :النــزع
ّ
واســع ،والتــي تتألّــف بمعظمهــا مــن األجهـزة المتفجـرة اليدويــة الصنــع ([)improvised explosive devices [IEDs
التــي تســتخدمها الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق وســوريا بكثافــة فــي الحربيــن الهجوميــة والدفاعيــة علــى حـ ٍّـد س ـواء؛ ()2
المحــررة مباشـرةً بعــد العمليــات القتاليــة الهجوميــة؛ و( )3تشــكيل ونشــر
قـوات حفــظ مالئمــة وكفــوءة تبقــى فــي المناطــق ُ
ق ـوات شــرطة عاليــة الجــودة ســتضطلع بالــدور األمنــي المحلــي.
تؤثــر قضايــا أخــرى أيضـاً علــى البيئــة األمنيــة فــي الموصــل ومناطــق العـراق األخــرى المتأثـرة بالصـراع ،بمــا فيهــا
الخطــة الطويلــة األمــد لتطويــر قـوات أمنيــة والتخلــص النهائــي مــن مجموعــات الميليشــات بموجــب قانــون قـ ّـوات الحشــد
الشــعبي ( )PMFالــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي أواخــر العــام  .2016ســيتطلب الع ـراق ق ـوات أمنيــة كفــوءة حتــى بعــد
انتهــاء العمليــات القتاليــة الرئيســية ،علمـاً ّأنــه مــن
المرجــح أن تعــود بقايــا الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا إلــى وضــع
ّ
حــرب العصابــات وفــي أس ـوأ الحــاالت قــد تســتعيد مناطــق .يشـ ّـرع قانــون ق ـوات الحشــد الشــعبي ق ـوات الحشــد الشــيعية
والســنية علــى حـ ّـد سـواء التــي تــم تشــكيلها كميليشــيات محليــة ولكــن ُوضعــت تحــت ســيطرة الدولــة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك
فــإن لغــة القانــون واســعةً ولــم تكــن تنظيمــات التنفيــذ قــد صــدرت بتاريــخ مايو/أيــار  .2017ليــس مــن الواضــح مــا إذا قــد
اح ســاب ٍ
ق صـ ٍ
ـادر عــن
تتحــول القـوات الســنية فــي نهايــة المطــاف إلــى قـوات ألمــن المحافظــات ،كمــا تــم توقعــه فــي اقتـر ٍ
رئيــس وزراء العـراق .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تســيطر علــى عـ ٍ
ـدد مــن مجموعــات الميليشــيات الشــيعية شــخصيات سياســية
قويــة ،يملــك عــدد منهــا عالقــات وثيقــة مــع إيـران 1.فــي الموصــل ،تُِركــت قـوات الحشــد الشــعبي الشــيعية خــارج المدينــة
ولــم تقتــرف بالتالــي انتهــاكات أو تتســبب بالمشــاكل السياســية التــي واجهتهــا فــي الفلوجــة ،وغيرهــا مــن الضواحــي فــي
األنبــار وتكريــت ،وأماكــن أخــرى فــي صــاح الديــن .بقــي احتمــال اســتخدام قـوات الحشــد الشــعبية الشــيعية التــي تتســبب
المخطّط لها لغرب نينوى ،ومنطقة الحويجة
بمشــاكل في المناطق ذات األغلبية الســنية عالياً في العمليات المســتقبلية ُ
وأماكــن أخــرى.
ال لهذه القضايا ،راجع ليندا روبينسون (“ ،)Linda Robinsonتقييم الحملة السياسية-العسكرية لمكافحة الدولة اإلسالمية
 1لمنقاشة أكثر تفصي ً
في العراق والشام وخيارات للتكييف ” (�Assessment of Politico-Military Campaign to Counter ISIL and Options for Adapta
 ،)tionسانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة .2016 ،RAND
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أن هــذه القضايــا الطويلــة المــدى والمتعلقــة بقــدرة القــوة األمنيــة اإلجماليــة ومســتقبل قـوات الحشــد الشــعبي
فــي حيــن ّ
ملحــة لوضــع المتطلبــات األمنيــة
مهمــة ،حـ ّـدد تحليــل مؤسســة  RANDالقضايــا الثالثــة الـوارد ذكرهــا أعــاه علــى ّأنهــا ّ
والتقنيــة علــى حـ ّـد س ـواء إلح ـراز تقـ ّـدم علــى مســتوى القضايــا األطــول مــدى .بتاريــخ مايو/أيــار  ،2017خلُــص تحليــل
مولــة بمــا يكفــي لتحقيــق األغ ـراض
أن هــذه القضايــا لــم تكــن مرتبــة بحســب األولويــة ولــم تكــن ُم َّ
مؤسســة  RANDإلــى ّ
المتوخاة.
ال تقتصــر أهميــة هــذه القضايــا الثالثــة علــى الموصــل ومحافظــة نينــوى المحيطــة؛ تتعلــق القضايــا نفســها
ألن توفيــر األمــن
بالمحافظــات الخمســة كلهــا المتأثـرة بالصـراع .باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،إنهــا قضايــا علــى المســتوى الوطنــي ّ
المناســب فــي مناطــق الع ـراق هــذه يعتمــد علــى التخطيــط ،وصنــع الق ـ اررات ،والتمويــل والتنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي.
تقــع أيضـاً المـوارد المخصصــة لنــزع األلغــام ،باإلضافــة إلــى تشــكيل ونشــر قـوات حفــظ وقـوات شــرطة دائمــة علــى حـ ّـد
س ـواء ،ضمــن مجــال حكومــة بغــداد ،وهــي تتأثّــر إلــى حـ ّـد كبيــر بالدعــم الــذي يوفّـره التحالــف.

مرحلة القتال
جــرت المعركــة للموصــل علــى ثــاث م ارحــل .بعــد عمليــات متراكمــة وتدريجيــة دامــت أشــه اًر مــن أجــل اســتعادة القــرى
النائيــة وعــزل الموصــل ،بــدأت العمليــات القتاليــة فــي  17أكتوبر/تشـرين األول  2016فــي شــرق الموصــل (والــذي ُيعــرف
أيضاً في العراق بتســمية الضفة اليســرى) .هاجمت القوات العراقية على طول ثالثة محاور :من الشــمال ،ومن الشــرق
إلــى الغــرب علــى محــور مركــزي ،ومــن الجنــوب .أجــرت ق ـوات البشــمركة التابعــة لحكومــة إقليــم كوردســتان ()KRG
عمليــات لتطهيــر ســهول نينــوى الشـرقية مــن قـوات الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا ( )ISISوتبعــت قـوات الشــرطة
الفيدراليــة ،بمــا فيهــا وحــدة االســتجابة الطارئــة ( )Emergency Response Divisionالتابعــة لهــا ،الهيئــة الرئيســية
لوحــدات الجيــش الع ارقــي لتأميــن المناطــق التــي تــم تطهيرهــا مــن الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا.
تعثّــرت المرحلــة األولــى مــن العمليــات الهجوميــة بســبب الهجمــات المضــادة الشرســة والقتــال الكثيــف ،باإلضافــة
المنســقة علــى طــول المحــاور الثالثــة .وبعــد توقّــف تشــغيلي فــي ديســمبر/كانون
إلــى تحــركات الق ـوات العراقيــة غيــر
ّ
األول ،تشــاور القــادة األمنيــون العراقيــون واعتمــدوا مقاربــة أكثــر تزامنـاً .عـ ّـزز المستشــارون العســكريون التابعــون للتحالــف
( )Coalitionالوحدات التقليدية وساعدوا جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي ()Terrorism Service Iraqi Counter
فــي تنفيــذ عمليــة ليليــة حاســمة ّأدت إلــى تطهيــر ممــر إلــى الضفــة الشـرقية لنهــر دجلــة ،مــا قســم قـوات الدولــة اإلســامية
فــي العـراق وســوريا إلــى نصفيــن .قطــع التحالــف تعزيـزات الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا مــن غــرب الموصــل مــن
خــال قصــف الجســور وشــن ضربــات ضــد المقاتليــن الذيــن كانـوا يحاولــون عبــور النهــر بالقــارب .انتهــت هــذه المرحلــة
الثانيــة فــي أواخــر يناير/كانــون الثانــي مــع إعــان حكومــة بغــداد ّأنــه قــد تــم تأميــن شــرق الموصــل .حصــل توقّــف آخــر
إلعــادة تَ َج ُّمــع الوحــدات ،واالعتنــاء باإلصابــات ،إو�عــادة التمـ ّـون بالذخيـرة ،واســتبدال مركبــات ُمدرعــة متضــررة متعــددة .أمــا
المرحلــة الثالثــة ،وهــي الهجــوم ضــد مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا الذيــن يمســكون بمناطــق المــدن المتبقيــة
تقدمــت العمليــات لالســتيالء علــى غــرب الموصــل بســر ٍ
عة
فــي غــرب الموصــل ،فبــدأت فــي  20فبراير/شــباط ّ .2017
أكبــر ممــا كان ُمتوقّع ـاً فــي األســابيع األولــى ،ولكـ ّـن تباطــأت الوتي ـرة مــع وصــول الق ـوات األمنيــة العراقيــة إلــى الش ـوارع
المكتظّــة الضيقــة فــي منطقــة المدينــة القديمــة فــي غــرب الموصــل .شـ ّـنت الدولــة اإلســامية فــي العـراق وســوريا هجومـاً
مجمــع الحكومــة المركــزي ،جنــوب المدينــة القدميــة مباشـرةً.
مضــاداً إلعــادة انتـزاع الســيطرة علــى ّ
حدت القوات العراقية استخدام المدفعية والضربات الجوية من أجل االلتزام باألمر
على مدى حملة الموصلّ ،
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تجنب اإلصابات المدنية إلى أقصى ٍّ
حد ممكن .قال
الشامل الصادر عن رئيس الحكومة حيدر األبادي بوجوب ّ
ِ
المتحدث باسم الجيش العراقي العميد تحسين ابراهيم لواحدة من المؤلفتين في اجتماع ُعقد في فبراير/شباط ّإنه ،ومن
ّ
2
ِ
أصل الخمس مئة جندي عراقي الذين قُتلوا وحوالي الثالثة آالف الذين ُجرحوا في شرق الموصل “ ،أُصبنا نحن من
3
كبير االستخدام العشوائي للمدفعية في ٍ
تجنبت القوات األمنية إلى ٍّ
حد ٍ
عدد من المعاركُ ،معتمدةً
أجل تجنيب المدنيين”ّ .
بدالً عن ذلك على النيران المباشرة من ِقَبل وحدات المناورة ،ولكن وقعت إصابات مدنية وحصل دمار مادي .تُشير
التقديرات إلى وفاة حوالي  1,283مدني وجرح  969آخرين في العمليات لشرق الموصل وسهول نينوى بين أكتوبر/
4
تشرين األول  2016ويناير/كانون الثاني  ،2017بحسب إحصاءات األمم المتحدة (.)UN
ازدادت اإلصابات المدنية إلى ٍّ
حد ٍ
كبير مع وصول عمليات غرب الموصل إلى حي المدينة القديمة المكتظّ.
قالت إيرورز ( )Airwarsوهي مجموعة غير ربحية ترصد الضربات ،إن اإلصابات قد ازدادت بأكثر من الضعفين
بحسب احتسابها ،إو�نه في  17مارس/آذار ،استهدفت ضربة جوية للتحالف في حي الجديدة مبنى ،ما ّأدى إلى مقتل
ٍ
بشكل محتمل .بدأت القيادة المركزية األمريكية تحقيقاً في الضربة ،وأفاد شهود
 112مدنياً على األقل ،وحتى 200
5
عيان أن المقاتلين كانوا على السطح في حين كانت العائالت
تتجمع في الطابق السفلي من المبنى .أعادت القيادة
ّ
تجنب اإلصابات المدنية ،على
أن إجراءاتها قد سعت إلى ّ
المركزية للواليات المتحدة ( )USCENTCOMالتأكيد على ّ
بأن إدارة ترامب ( )Trumpقد خفّفت من معايير الضربات الجوية .ذكر قائد الفيلق
الرغم من التكهّنات الصحفية ّ
ستيف تاونساند ( ،)LTG Steve Townsendوهو قائد التحالف األمريكي أن اإلجراءات قد أتاحت موافقة أسرع على

2

جوردون (.2017a ،)Gordon

3

مقابلة مع العميد ابراهيم ،بغداد 22 ،فبراير/شباط .2017

 4األمم المتحدة ( ،)United Nationsالعراق“ ،أرقام األمم المتحدة لإلصابات للعراق عن شهر أكتوبر/تشرين األول UN Ca�( ”2016
 1 ،)sualty Figures for Iraq for the Month of October 2016نوفمبر/تشرين الثاني  .2016aاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار
:2017
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6267:un-casualty-figures-for-iraq-for-the
-month-of-october-2016&Itemid=633&lang=en
األمم المتحدة( ( ،)United Nationsالعراق“ ،أرقــام األمـم المتحــدة لإلصابـات للعـراق عن شهـر نوفمبر/تشرين الثاني UN Casual�( ”2016
 2 ،)ty Figures for Iraq for the Month of November 2016ديسمبــر/كانـ ــون األول  .2016cاطلــع عليــه بت ــاريخ  27م ـ ــارس/آذار
:2017
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6455:un-casualty-figures-for-iraq-for-the
-month-of-november-2016&Itemid=633&lang=en
األمم المتحدة( ( ،)United Nationsالعراق“ ،أرقـ ــام األمـم المتحــدة لإلصابـ ــات للعـراق عن شهر ديسمبر/كانـون األول UN Casu�( ”2016
 3 ،)alty Figures for Iraq for the Month of December 2016يناير/كان ــون الث ــاني  .2017aاطلــع عليــه بت ــاريخ  27م ـ ــارس/آذار
:2017
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6611:un-casualties-figures-for-iraq-for
-the-month-of-december-2016&Itemid=633&lang=en
األمم المتحدة ( ،)United Nationsالعراق“ ،أرقام األمم المتحدة لإلصابات للعراق عن شهر يناير/كانون الثاني UN Casualty( ”2017
 2 ،)Figures for Iraq for the Month of January 2017فبراير/شباط  .2017bاطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6725:un-casualties-figures-for-iraq-for
-the-month-of-january-2017&Itemid=633&lang=en
 5تيم أرانجو ( )Tim Arangoوهيلين كوبر (“ ،)Helene Cooperالواليات المتحدة التي تحقق في ضربات الموصل قالت إن هذه األخيرة
قد تسببت بمقتل حتى  200مدني” ( ،)U.S. Investigating Mosul Strikes Said to Have Killed Up to 200 Civiliansنيويورك
تايمز ( 29 ،)New York Timesمارس/آذار .2017
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

تجنب اإلصابات المدنية بقي قائماً.
الضربات الجوية مما حصل في عهد إدارة أوباما ،ولكن شرط ّ
ومع استمرار القتال ،بدأ المدنيون بالتدفق إلى خارج غرب الموصل بمعدالت فاقت الـ 10,000مدني في اليوم.
كيفت القوات العراقية مقاربتها للسماح للمدنيين
المحاصرين في المدينة القديمة بالهرب بين المراحل المتعددة لهجومها،
ّ
َ
قناصي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا أطلقوا النار على مدنيين فارين واحتجزوا آخرين كدروع بشرية .بدت
ولكن ّ
ّ
محولةً االنتباه إلى عمليات المتابعة في أماكن أخرى والحاجة
الصيف،
فصل
اب
ر
اقت
مع
ستنتهي
أنها
القتال
مرحلة
ّ
ٍ
مصابة بالصدمات.
إلى تحقيق االستقرار في مدينة
6

المتفجرات
مخاطر
ّ
يش ّكل انتشار األلغام ،واألفخاخ المتفجرة ،واألجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ( ،)IEDsوالذخائر غير المنفجرة ،وغيرها
من المتفجرات من مخلفات الحرب ( )ERWواحداً من التحديات القريبة المدى والطويلة المدى األكبر في وجه تحقيق
أن عمليات المسح لنطاق مخاطر المتفجرات لم
االستقرار في الموصل وأجزاء أخرى من محافظة نينوى .في حين ّ
أن عدد األجهزة التي خلّفتها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISكبير وأن هذه
ثمة مؤشرات على ّ
تكن كاملةّ ،
األجهزة منتشرة على نطاق واسع .تتسبب مخاطر المتفجرات بالوفيات واإلصابات وهي تمنع األشخاص من العودة
إلى ديارهم ،رّبما لسنوات .ترّكز الجهود الحالية للتخفيف من مخاطر المتفجرات على البنى التحتية العامة ومناطق
الم َم ّولة حالياً ال تعالج تلك التي تم تخليفها في المنازل
جغرافية محددة؛ وقد ّ
أقر مسؤولون أمريكيون ودوليون أن البرامج ُ
أو أماكن العمل أو الحقول الزراعية.
نطاق المشكلة

يعتمد تحليل هذا القسم إلى ٍّ
حد ٍ
حررة في محافظة
الم ّ
كبير على األدلّة على األلغام وجهود نزع األلغام في المناطق ُ
أن العمليات القتالية الجارية قد حالت دون إجراء عمليات مسح للحجم الدقيق
نينوى وأماكن أخرى من العراق ،علماً ّ
أن نطاق المتفجرات من مخلفات الحرب ( )ERWكان ال يزال
لمخاطر المتفجرات في الموصل ّ
بحد ذاتها .وفي حين ّ
غير معلوم في الموصل ،ألمحت المؤشرات من مدن عراقية ُمحررة أخرى ،وقرى وبلدات أخرى في محافظة نينوى،
أن المستويات قد تكون هائلة .وصف مسؤولون مستويات التلوث بـ“ضخمة” 7.غالباً
وتقارير سابقة من الموصل إلى ّ
ما خلّفت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISأجهزة متفجرة يدوية الصنع ،وليس ذخائر تقليدية ،كتلك التي
يتم صنعها بواسطة أواني الضغط واألنابيب.
كانت نينوى
المحررة آمنة بما
الملوثة كثي اًر .لم تكن الظروف في بعض البلدات والقرى
ّ
ّ
تضم بعض المناطق ّ
تلوث كثيف باألجهزة
يكفي للسماح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم .كانت سنجار ،وهي بلدة يزيدية في نينوى ،تعاني من ّ
أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPأوقف كل العمل إلى حين التم ّكن من
المتفجرة اليدوية الصنع لدرجة ّ
8
قدمتها حكومة إقليم كوردستان
تضم  200لغماً ،بحسب البيانات التي ّ
تقييمها .كانت قرية تابعة للشبك وتأوي  22عائلة ّ
 6مايكل ر .جوردون (“ ،)Michael R. Gordonكان للواليات المتحدة ‘بشكل محتمل دور’ في وفيات الموصل ،بحسب القائد” (U.S.
 ،)‘Probably Had a Role’ in Mosul Deaths, Commander Saysنيويورك تايمز ( 28 ،)New York Timesمارس/آذار .2017b
 7مقابلة مع مسؤول أمريكي في العراق 31 ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/
كانون األول 2016؛ مقابلة مع مسؤول في منظمة غير حكومية ( ،)NGOإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول
في منظمة غير حكومية في إربيل ،العراق 1 ،مارس/آذار .2017
8
التقدم الفصلي ،الفصل  – 3السنة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي العراق“ ،تسهيل تمويلي لتحقيق االستقرار الفوري :تقرير ّ
.2016a ،)Funding Facility for Immediate Stabilization: Quarterly Progress Report, Q3— Year 2016( ”2016
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( .)KRGفي قرية تولبند ،التي كانت ُمحتلّة سابقاً من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا وتقع جنوب شرق الموصل،
تضم سابقاً  450عائلة ،بحسب البيانات التي وفّرتها مجموعة العمل الدولية
كان هناك  551لغماً أرضياً في قرية كانت ّ
بشدة لدرجة
بشأن األلغام ( .)Mine Action Groupكانت محطّة معالجة المياه في بلدة بارتاال في نينوى ملغومة ّ
ملوثة
ّأنها قد تستدعي التفجير بدالً من التطهير .كان هناك مؤشرات على ّ
أن القرى التي كان يقتنها أشخاص لم تكن ّ
يصور الشكل رقم  3.1نطاق مخاطر
ولكن هذه القرى قد يكون لها خطوط دفاعية من األلغام.
بقدر القرى الفارغةّ ،
ّ
المتفجرات من مخلفات الحرب المعروف في الموصل ،في محافظة نينوى ،وفي أماكن أخرى في شمال العراق بتاريخ
مارس/آذار  ،2017قبل انتهاء العمليات العسكرية .ال تزال مخاطر جديدة ،وحتى بعض المخاطر التي يسبق تاريخها
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا غير معلومة حتّى اآلن ،علماً أن عمليات المسح لم ِ
تنته.
ّ
9
المحررة الرئيسية ملغومة
المناطق
كانت
الموصل.
وجدت تقييمات سابقة أصالً تلوثاً كبي اًر بالمتفجرات في
ّ
بشدة ،ولكن ليس بسوء
أن شرق الموصل كان ملغوماً ّ
– على غرار المطار وجنوب المدينة .أشارت التوقّعات إلى ّ
بشدة بعد فرار المدنيين (راجع المرّبع رقم  .)3.1كانت
فخختها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ّ
الرمادي ،التي ّ
ولكن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في األمم المتحدة توقّعوا أن يكون غرب
الظروف في غرب الموصل غير معلومةّ ،
أن الموصل كانت القاعدة األخيرة الرئيسية للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،توقّع
الموصل بسوء الرمادي .بما ّ
10
يكي أن يكون لغرب الموصل “تهديدات المتفجرات األكثر خط اًر والتي استخدمتها في أي مكان آخر”.
مسؤو ٌل أمر ٌّ
ٍ
بأن األشخاص قد استمروا بالعيش في الموصل بدالً من التخلّي عن المدينة ،ما
تمثّل عام ٌل ُمخفّ ٌ
ف بشكل محتمل ّ
قلّص إلى ٍّ
المتمردين على وضع األلغام.
حد ما قدرة
ّ
تمتد مشكلة مخاطر المتفجرات إلى أبعد من تلك التي زرعتها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .ال تزال مناطق
ّ
تمتد على طول محيطات إقليم
في محافظة نينوى ملغومة من حروب الخليج السابقة .وال تزال حقول األلغام الواسعة ّ
الملوثة
كوردستان وعلى طول الحدود مع إيران وتركيا وسوريا .وصفها مسؤول عن نزع األلغام ّ
بأنها “واحدة من المواقع ّ
بالشكل األكثر كثافةً في العالم قبل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا” 11.في العام  ،2004أجرت الحكومة العراقية
مسحاً لتأثير األلغام األرضية؛ وفي السنوات التي تلت ذلك ،عملت الحكومة والمنظمات غير الحكومية ()NGOs
اإلنسانية ،وشركات النفط الخاصة على نزع األلغام من بعض المناطق .ومع ذلك ،فهي “تعمل على مستوى سطحي
فحسب” ،بحسب ما وصفه مسؤو ٌل عن نزع األلغام.
التداعيات

ثمة احتمال وقوع عدد كبير من اإلصابات .بحسب
لوجود هذا العدد الكبير من مخاطر المتفجرات تداعيات بارزة .أوالًّ ،
الشكل رقم  ،3.1حصلت  2,470حادثة أمنية تنطوي على مخاطر المتفجرات في شمال العراق من العام  2014ولغاية
مارس/آذار .2017فعلى سبيل المثال ،دعا حاكم األنبار في العام  2016المدنيين للعودة إلى الرمادي قبل تطهير
 9مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (“ ،)UNOCHAالعراق :تقرير حالة االستجابة اإلنسانية في الموصل رقم 7( 7
 13نوفمبر/تشريــن الثـ ــاني [ )2016إنجليزيـ ــة/عربي ـ ــة/كرديـ ــة]” (Iraq: Mosul Humanitarian Response Situation Report #7[ ،))7–13 November 2016) [En/Ar/Kuريليف ويب ( 14 ،)ReliefWebنوفمبر/تشرين الثـاني  .2016bاطلع عليه بتاريـخ  24مارس/
آذار :2017
http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-mosul-humanitarian-response-situation-report-7-7-13-november2016-enarku
10
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مقابلة مع مسؤول في منظمة غير حكومية ( ،)NGOإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

الشكل رقم 3.1
مخاطر المتفجرات في شمال العراق
اﻟﻤﺨﻠﱠﻔﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻌراق
اﻟﻤﻨﺎطق ّ
اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم اﻷرﻀﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠرات ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤرب )ُ (ERW

ﻗﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺴورﻴﺎ )(ISIS

تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

ﻤﻔﺘﺎح اﻟﺨرﻴطﺔ
ﺤدود اﻟﻌراق
ﺤدود اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ
ﺤدود اﻟﻤﻨطﻘﺔ
ﻤرﻛز اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ
اﻟطرﻴق اﻷوﻟﻲ
اﻟطرﻴق اﻟﺜﺎﻨوي
ﺒﺤﻴرات

ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺤﻴن داﺨﻠﻴﺎً
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  21ﻓﺒراﻴر/ﺸﺒﺎط 2017
ﻤﺴﺘوى ﺨطر اﻷﻟﻐﺎم اﻷرﻀﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠرات
ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤرب )(ERW
ﻤﻌﺘدﻝ
ٍ
ﻋﺎﻝ
ٍ
ﻋﺎﻝ ﺠداً

اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺤﻴن داﺨﻠﻴﺎً ﻤن  19أﻛﺘوﺒر/ﺘﺸرﻴن اﻷوﻝ  2016إﻟﻰ  5ﻤﺎرس/آذار 2017

اﻟوﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻔﺠرات
اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺘﻠﻰ

اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴن

أﻛﺘوﺒر/ﺘﺸرﻴن اﻷوﻝ  – 2016ﻓﺒراﻴر/ﺸﺒﺎط 2017

أﻛﺘوﺒر/ﺘﺸرﻴن اﻷوﻝ  – 2016ﻓﺒراﻴر/ﺸﺒﺎط 2017

ﻛرﻛوك ﺼﻼح اﻟدﻴن
دﻫوك

إﺨﻼء اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎدر :ﺘم ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻟﺨرﻴطﺔ ﻤن ِﻗَﺒﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ) (iMMapﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ).(iMMap
ﻛﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻝ اﻟﻤﺘوﻓرة ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺎﻤﺔ
واﻟوطﻨﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ وﻗد ﺘم اﻟﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤن ِﻗَﺒﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﺠراءات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ) (iMMapﺒﺄﻓﻀﻝ ٍ
ﺸﻛﻝ ﻤﻤﻛن.
ﻴﺘﺤﻤﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ) (iMMapأي ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻻ ّ
ﻋن اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﺨرﻴطﺔ.
اﻟﻤﺴﺘَﺨدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨرﻴطﺔ ﻻ
إن اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ،واﻷﺴﻤﺎء ،واﻹدارة واﻟﺤدود اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ُ
ﺘﻌﻨﻲ ﻀﻤﻨﺎً أي ﺘﺄﻴﻴد رﺴﻤﻲ أو ﻗﺒوﻝ ﻤن ِﻗَﺒﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ).(iMMap
ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄن اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﻤﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤددة:
ﻤﺼدر اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت:
اﻷﻟﻐﺎم اﻷرﻀﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠرات ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤرب ) (ERWﻤن ﻤرﻛز ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﺠراءات
ﺒﺸﺄن اﻷﻟﻐﺎم )اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻛردﻴﺔ ﻟﻺﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ] – [IKMAAﻤدﻴرﻴﺔ
اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ]([DMA
اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤوﻝ ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻼﺠﺌﻴن داﺨﻠﻴﺎً :ﺨرﻴطﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤوﺼﻝ
ﻟﺘﻨﺴﻴق اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ٕوادارة اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت )(CCCM
ﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻟﺨرﻴطﺔ/إﺴﻘﺎط :اﻟﻨظﺎم اﻟﺠﻴودﻴﺴﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )/1984 (WGSﺠﻐراﻓﻲ.
اﻟﺘﺎرﻴﺦ 20 :ﻤﺎرس/آذار .2017

اﻟﻤﺼﺎدر :ﺘم ﺘوﻓﻴر اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟرﺴوم اﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤؤﻟﻔﺘﻴن ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدارة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻟﻐﺎم ) ،(iMMapاﻟﻌراق ،ﻟﻐرض ﻫذا اﻟﺘﻘرﻴر.
RAND RR2076-3.1
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المربع رقم  3.1مخاطر المتفجرات في ٍ
حررٍة أخرى
ّ
مدن ُم ّ
ا
داخلي
حين
الناز
األشخاص
عودة
ر
تؤخ
أو
دون
تحول
ئيسية
ر
قضية
لت
ث
تم
حررة
م
مناطق
إلى
()IDP
ً
ّ
ّ
ُ ّ
الحال
هي
هذه
كانت
(.)ERW
بالتلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب
أخرى
باألخص بالنسبة للرمادي والفلّوجة،
ّ
ّ
إو�لى ٍّ
حد أق ّل ،بالنسبة لتكريت .كانت الرمادي واحداً من “األماكن األكثر تلوثاً بالمتفجرات على األرض” ،بحسب
مسؤول أمريكي؛ 12أسست الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISطبقات من القنابل الدفاعية في تضاريس
تم تطهير أكثر من  1,800خطر متفجرات في النصف
رئيسية في المدينة .في الرمادي ،والفلوجة والكرمةّ ،
13
األخير من العام  2016من ِقَبل آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري ( )FFISفي  188موقعاً ذي أولوية.
فخخت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا منازل األشخاص الذين عارضوها على غرار المسؤولين الحكوميين.
ّ
وضعت األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ( )IEDsفي أماكن ليس لها قيمة دفاعية ،كما أمام الصيدليات والمدارس
قدر المسؤولون األمريكيون الذين تمت مقابلتهم أن نشاط
والعيادات ،حيث كان من المرّجح أن يعود األشخاصّ .
14
نزع األلغام قد يكون مطلوباً لسنو ٍ
ات أو حتّى لعقود في الرمادي .قامت جانوس ( ،)Janusوهي شركة
متخصصة في نزع األلغام وظّفتها و ازرة الخارجية األمريكية بتطهير  600,000كيلومتر مرّبع في محافظتي
األنبار وصالح الدين ،حيث عثرت على  25,000كلغ من الذخائر المتفجرة (أجهزة متفجرة يدوية الصنع
[ ،]IEDsقنابل يدوية ،ذخيرة وألغام) 15.من المرّجح أن يرتفع المجموع مع انتهاء نشاطات التطهير.
المدينة؛ قُتِل  200مدني بسبب األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ( 16.)IEDsثانياً ،تمنع مخاطر المتفجرات األشخاص
النازحين داخلياً ( )IDPsمن العودة إلى ديارهم أو ترغمهم على المغادرة ما إن يعودوا ،لينتقلوا من جديد إلى المخيمات
أو منها إلى مدن أخرى .ثالثاً ،تتسبب مخاطر المتفجرات بتع ّذر الوصول إلى المناطق لتوفير المساعدة اإلنسانية ،أو
توفير الخدمات العامة أو إعادة بناء البنى التحتية .ورابعاً ،بسبب التلغيم الكثيف لمنازل األقليات والذين لم يتوافقوا مع
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISتقترن عودتهم بالمزيد من التحديات .فعلى سبيل المثال ،في الرمادي ،لم
تفخخ الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا منازل المتعاطفين مع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،بحسب مسؤول
ّ
17
المتمردين.
عائالت
ا
غالب
كانت
ها
ديار
إلى
ع
األسر
بالشكل
العودة
تستطيع
قد
التي
العائالت
أن
ذلك
عنى
يكي.
ر
أم
ً
ّ
ستعتمد وتيرة العودة ونشاطات تحقيق االستقرار إلى ٍّ
حد ٍ
كبير على وتيرة إزالة مخاطر المتفجرات.
12
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 13بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (“ ،)UN Assistance Mission for Iraqإحاطة لمجلس األمن من ِق َبل المبعوث الخاص لألمين العام
للعراق يان كوبيس؛ نيويورك 9 ،نوفمير/تشرين الثاني [ 2016إنجليزية/عربية]” (Briefing to the Security Council by Srsg for Iraq
[ ،)Ján Kubiš; New York, 9 November 2016 [En/Arريليف وي ــب ( 9 ،)ReliefWebنوفمبر/تشـرين الثــاني  .2016اطلع عليـه
بتاريخ  24مارس/آذار :2017
http://reliefweb.int/report/iraq/briefing-security-council-srsg-iraq-j-n-kubi-new-york-9-november2016-enar
 14مقابلة مع مسؤولين أمريكيين ،بغداد 22 ،فبراير/شباط .2017
 15تم توفير البيانات من ِق َبل وزارة الخارجية األمريكية للمؤلفتين.

16
يجمد عودة المدنيين إلى الرمادي بعد الوفيات بسبب األلغام” (Iraqi Military Freezes
ستيفان كالين (“ ،)Stephen Kalinالجيش العراقي ّ
 ،)Civilians’ Return to Ramadi over Mine Deathsرويترز ( 24 ،)Reutersأبريل/نيسان  .2016اطلع عليه بتاريخ  24مارس/
آذار http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-ramadi-idUSKCN0XL0OL :2017

 17مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/كانون األول .2016
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النشاطات لمعالجة التخفيف من مخاطر المتفجرات
ٍ
ٍ
محاولة إلعادة المدنيين إلى ديارهم بشكل أسرع .بدالً من
اتّخذ العراق مقاربة جديدة للتخفيف من مخاطر المتفجرات في
ٍ
ِ
االنتظار حتى تأمين المناطق
بشكل كامل ،في تكريت والرمادي والفلوجة ،تبع مقاولو نزع األلغام مباشرة قوات الحفظ
التي وصلت لتأمين المناطق بعد مرحلة القتال األولية .كانت هذه الجهود ترّكز على تطهير البنى التحتية الرئيسية
لتمكين استئناف الخدمات العامة :كانت خطوط المياه والطاقة ومحطات الصرف الصحي أوالً ،تليها المدارس والعيادات
الصحية .تم تقرير مواقع محددة من ِقَبل الحكومة العراقية بالتشاور مع األمم المتحدة ( .)UNكان الهدف من جهد
نزع األلغام المرّكز والسريع هذا تمكين فتح الطرقات وانطالق الخدمات األساسية من جديد.
على الرغم من ذلك ،إن البرامج الحالية للتخفيف من مخاطر المتفجرات غير كافية للتعامل مع المشكلة بشكلٍ
كامل ،بالنظر إلى حجمها .ما زال عدد من المناطق المهمة مزّنر باأللغام .ال وجود لخطة شاملة لتطهير المساحات
أن “الجيش العراقي ال يملك القدرة للعثور على
الحضرية ،أو المساكن ،أو المناطق الزراعية .ذكر لنا جنرال عراقي ّ
كل األلغام والمواد المتفجرة” 18.في حين وفّر التحالف ( )Coalitionتدريباً ومعدات لمكافحة األجهزة المتفجرة اليدوية
الصنع للقوات األمنية العراقية ،رّكزت جهوده على تطهير األلغام لتيسير العمليات القتالية ،وليس على تطهير األلغام
في مرحلة تحقيق االستقرار التي تلي .قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان (“ :)KRGإنه أمر خارج عن نطاق
يكي ّأنه “حتى مع عشرة أضعاف الموارد المتوفرة حالياً ،قد ال
قدرتنا .نحن بحاجة إلى المساعدة” 19.الحظ مسؤو ٌل أمر ٌّ
20
نتم ّكن من نزع األلغام من البلد”.
مثّلت شركة جانوس ( )Janusمن القطاع الخاص الجهد األكبر لنزع األلغام (مع إنفاق  41مليون دوالر
ٍ
بشكل محتمل بعد ذلك) ،الذي تم تمويل حوالي الثلثين منه
أمريكي من أبريل/نيسان  2016حتى اآلن ،وتوفُّر المزيد
ِ
تدرب ِف َرقاً لنينوى .كان
من قَبل و ازرة الخارجية األمريكية .كانت لجانوس  100شخص يعملون في الرمادي وكانت ّ
هناك مخططات لنقل جهود نزع األلغام إلى شرق الموصل بعد تمركز قوات الحفظ .قامت أيضاً دائرة األمم المتحدة
لإلجراءات المتعلقة باأللغام ([ )United Nations Mine Action Service [UNMASبتمويل إو�دارة نزع األلغام
اإلنساني ،معتمدةً على مساهمات ثنائية األطراف في صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات للمساعدة في
اإلج ـراءات المتعلقة باأللغام ()UN Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action؛ طلبت 112
مليون دوالر أمريكي في العام  .2016وفي نهاية العام  ،2016كان طلب نزع األلغام غير ممول باإلجمال 21.تعاقدت
دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام من الباطن مع شركة أوبتيما ( )Optimaمن القطاع الخاص .كانت
قوات نزع األلغام عراقية ،وتم تدريبها من ِقَبل الشركات الخاصة في دورٍة دامت شه اًر .اضطلعت جانوس وأوبتيما بجهد
نزع األلغام المرّكز هذا في الرمادي والفلوجة ،قبل االنتقال إلى الموصل.
قامت الحكومة العراقية ،بقيادة مديرية اإلجراءات المتعلقة باأللغام في بغداد (Directorate of Mine Action
 )in Baghdadوهيئة األلغام الكردية العراقية ( )Iraqi Kurdish Mine Authorityوشركات خاصة وظّفها قطاع
الم َخلّفة .اضطلعت البشمركة أيضاً بنزع األلغام ،ولكن المسؤولين الذين قمنا
النفط والغاز باالضطالع بنزع األلغام ُ
22
بمقابلتهم أروا أن البشمركة تفتقر إلى القدرة بحسب المعايير الدولية ،متسببة بأعداد كبيرة من اإلصابات بسبب ذلك.
18
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مقابلة مع مسؤول أول في حكومة إقليم كوردستان ( ،)KRGإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
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بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (.2016 ،)UN Assistance Mission for Iraq
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أعاقت أزمة العراق المالية قدرة الحكومة العراقية على تمويل نزع األلغام.
باإلضافة إلى ذلك ،كانت منظمات غير حكومية تضطلع بجهود نزع األلغام في مناطق خارج العمليات القتالية
الرئيسية ،على غرار كركوك وسهول نينوى .عملت خمس عشرة منظّمة غير حكومية معنية بنزع األلغام اإلنساني
في شمال العراق .كانت قدرة المنظمات غير الحكومية محدودة .اعتُبرت مجموعة العمل الدولية بشأن األلغام (Mine
 )Action Groupالمنظمة غير الحكومية المعنية بنزع األلغام األكبر التي تعمل في العراق ،مع سبعة ِف َرق .وإلعطاء
فكرة عن نطاق المشكلة ،استغرقت مجموعة العمل الدولية بشأن األلغام خمسة أشهر مع كل ِف َرقها لتطهير قرية واحدة
ملغومة بكثافة (توالباند) ،بكلفة تساوي  600,000دوالر أمريكي.
درب .تتمتع كيانات مختلفة بمستويات مختلفة
نزع األلغام مكلف ومحفوف بالمخاطر ،حتى مع فريق عمل ُم َّ
تحمل المخاطر .كان بعض المناطق ال يزال محفوفاً بالمخاطر كثي اًر بسبب التهديدات األمنية لدرجة ّأنه حتّى ولو
من ّ
مقدمي عطاءات ،بحسب مسؤولين أمريكيين
ُو ِج َدت مناقصات كبيرة لنزع األلغام ،قد يكون من الصعب الحصول على ّ
23
ومنظمات غير حكومية على ٍّ
عمال نزع األلغام مخاطر من
حد سواء .كانت البيئة األمنية في حالة بحيث واجه ّ
القناصين والسيارات المفخخة وأكثر من ذلك .تسبب ذلك بانحراف الوضع عن نزع األلغام اإلنساني التقليدي .الحظ
مسؤولون أمريكيون أن توظيف شركات خاصة (جانوس وأوبتيما) لالضطالع بنزع األلغام اإلنساني كان نموذجاً جديداً
تفضل وكاالت المعونة العمل مع منظمات غير حكومية لنزع األلغام اإلنساني
ومثي اًر للجدل؛ من الناحية التقليديةّ ،
بدالً من شركات خاصة 24.على الرغم من ذلك ،تفتقر المنظمات غير الحكومية للقدرة
حد سواء
ولتحمل المخاطر على ّ
ّ
لمعالجة هذه المخاطر على هذا المقياس.
ُمنحت األولوية للمياه والطاقة والصرف الصحي من حيث نزع األلغام ،تليها المدارس والعيادات والشوارع التجارية
الرئيسية والمباني العامة ،بحسب المسؤولين الذين تمت مقابلتهم 25.لم تقم أي من جهود نزع األلغام لتحقيق االستقرار
بنزع األلغام من المساكن ألن الموارد كانت غير مالئمة .طرح نزع األلغام من المساكن خط اًر سياسياً ،بحسب ما
الحظ مسؤول أمريكي ،متطلّباً ق اررات لنزع األلغام من منازل بعض األشخاص قبل آخرين ،ما قد ُينظر إليه على ّأنه
معاملة تفضيلية لمجموعة على أخرى 26.بالمثل ،لم يتم االضطالع بجهود نزع األلغام أو التخطيط لها لمناطق بين
القرى .اختلف المسؤولون على األولويات ،مالحظين ّأنه في حال تم تطهير قرية ولكن من دون حقولها الزراعية ،قد
27
ال يكون القرويون العائدون قادرين على إعالة أنفسهم أو قد يواجهون مخاطر في القيام بذلك.
باإلضافة إلى العمل الفعلي لنزع األلغام ،تدعو الحاجة إلى عمليات مسح أولية وتقييمات للمخاطر من أجل رسم
مكونات أساسية
نطاق المشكلة وتحديد األولويات من حيث المناطق .وتش ّكل برامج تعليم السالمة العامة وبناء القدرات ّ
أخرى لمقاربة منسقة .كان عدد من النشاطات ذات الصلة جارياً .كان يتم إجراء عمليات المسح عبر آلية التمويل
لتحقيق االستقرار الفوري ( ،)FFISوقد شملت دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام ( )UNMASومقاولين
تقدم
من الباطن .قام برنامج إدارة المعلومات واإلجراءات المتعلقة باأللغام ( ،)iMMAPوهو منظمة إنسانية دولية ّ
 23مقابلة مع مسؤول أمريكي في العراق 31 ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة مع مسؤول في منظمة غير حكومية ( ،)NGOإربيل ،العراق،
يناير/كانون الثاني .2017
 24مقابلة مع مسؤول في منظمة غير حكومية ( ،)NGOإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني 2017؛ مقابلة هاتفية مع مسؤول أمريكي في
العراق 1 ،فبراير/شباط .2017
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مقابلة مع مسؤول في األمم المتحدة ( ،)UNإربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

 26مقابلة مع مسؤول أمريكي في العراق 31 ،يناير/كانون الثاني .2017
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خدمات إدارة المعلومات في حاالت الطوارئ ،بإدارة قاعدات البيانات من الحكومة العراقية ،وحكومة إقليم كوردستان
المتاحة للعامة من أجل توفير خرائط للمتفجرات من مخلفات الحرب ( .)ERWتالياً ،أجرت
ومصادر المعلومات ُ
ٍ
منظّمات غير حكومية (بتمويل من الواليات المتحدة وجهات مانحة أخرى) تعليماً للمدنيين حول المخاطر ليتم ّكنوا من
إدراك مخاطر المتفجرات
أن نزع األلغام
ّ
وتجنبها .قضى النشاط التالي ببناء القدرات العراقية على نزع األلغام ،علماً ّ
ٍ
ٍ
ٍ
لم يكن شيئاً باستطاعة عدد
صغير من المغتربين الخبراء في العراق إنجازه بشكل تام .فعلى سبيل المثال ،قامت
جانوس ( ،)Janusومجموعة العمل الدولية بشأن األلغام ( )Mine Action Groupوغيرها بتوظيف عراقيين محليين
كانوا على اتصال بمجتمعاتهم .وفّر ذلك فرص عمل محلية .قد تدعو الحاجة إلى بناء القدرات بالنسبة لقوات الشرطة
يكي “ال يمكنني التفكير في استخدام أفضل ألموال المكلّفين بالضرائب األمريكيين” في
والقوات األمنية .قال مسؤو ٌل أمر ٌّ
العراق 28.وأخي اًر ،وقّعت و ازرة الهجرة والمهجرين العراقية ()Iraqi Ministry of Displacement and Migration
ومركز االتصاالت المشتركة التابع لحكومة إقليم كوردستان ( )KRG Joint Communication Centerاتفاقية
يطو ار حتّى اآلن
لتطوير خطة مشتركة من أجل تقييم التلوث باأللغام واإلبالغ متى تصبح العودة إلى الديار آمنة؛ لم ّ
تقدم أكبر بشأن هذه القضية األساسية مقاربةً
هذه االستراتيجية .بالنظر إلى حجم المشكلة ،قد يتطلّب على األرجح ّ
موسعة لرسم خرائط
مشتركةً تنطوي على المزيد من التمويل لنزع لأللغام على نطاق أوسع ،باإلضافة إلى نشاطات ّ
المخاطر ،وتأسيس القدرة العراقية على نزع األلغام ،وتعليم العامة.

قوات الحفظ المؤقتة بعد عمليات تطهير الموصل
ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS
دعت الخطة الفورية لتأمين الموصل بعد العمليات القتالية الرئيسية ّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
قوات القتال
والتي تم تصميمها بشكل مشترك من قَبل الحكومة العراقية والتحالف ( ،)Coalitionإلى بقاء جزء من ّ
هذه في مكانها لتأمين المدينة من أجل زيادة قوات الشرطة التي ال تزال ناشئة والقوات القبلية التي تم تدريبها وإيفادها
لتأدية وظائف أمنية .اعتمدت األعداد المطلوبة لعمليات الحفظ أو االستقرار ،من بين مصادر أخرى ،على بحث
29
قدر
مؤسسة  RANDالذي حدد ّ
الم ّ
معدل  20جندي لكل  1,000شخص .قد يتطلّب مجموع سكان شرق الموصل ُ
قدر بـ 750,000نسمة ،أي ما يساوي مجموع  1.2مليون نسمة،
الم ّ
بـ 450,000نسمة ومجموع س ّكان غرب الموصل ُ
قوة حفظ تتألف من  60,000جندي.
تألّفت قوة الحفظ التابعة لشرق الموصل من جنود من فرقة الجيش العراقي السادسة عشرة (16th Iraqi Army
 ،)Divisionوالشرطة الفيديرالية وقوات الشرطة الناشئة .باإلضافة إلى ذلك ،تم تدريب مجموعة من القوات القبلية
وقوات األقليات من نينوى واستخدامها إلى ٍّ
حد ٍ
كبير تحت مظلّة قوات الحشد الشعبي ( )PMFالتابعة للحكومة العراقية.
تم تدريب بعض القوات المحلية اإلضافية التابعة لنينوى من ِقَبل قوات شرطة الزيرفاني الخاصة التابعة لحكومة إقليم
كوردستان ( ،)KRGوهي شرطة شبه عسكرية تم تدريبها من ِقَبل شركاء التحالف.

28

مقابلة هاتفية مع مسؤول أمريكي في العراق 1 ،فبراير/شباط .2017

 29جايمس ت .كوينليفان (“ ،)James T. Quinlivanمتطلبات القوات في عمليات االستقرار” (Force Requirements in Stability
 ،)Operationsباراميترز ( ،)Parametersالمجلد  ،25العدد  ،1995 ،4ص60-59 .؛ جايمس ت .كوينليفان (،)James T. Quinlivan
“عبء النصر :الحساب المؤلم لعمليات االستقرار” (،)Burden of Victory: The Painful Arithmetic of Stability Operations
مراجعة مؤسسة  ،)RAND Review( RANDالمجلد  ،27العدد  ،2صيف  ،2003ص.200 .

الظروف األمنية ما بعد القتال

35

كان يتم تأدية دور رئيسي في تحقيق االستقرار من ِقَبل قوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كوردستان في
منطقة واسعة من محافظة نينوى شرق الموصل تُعرف بتسمية سهول نينوى .أصبحت البشمركة بالفعل قوة الحفظ لكل
أمنتها منذ بدء حملة مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا في أغسطس/آب  .2014أشارت
التضاريس التي ّ
نقاط التفتيش الخاضعة لمراقبة صارمة وحافة دفاعية إلى الطبيعة شبه الدائمة لوجودها ،وقد ذكر مسؤولون متعددون
أن حكومة البغدادي قد وافقت ضمناً على هذا الدور .قد تواجه القوات األمنية العراقية ضغوطاً كبيرةً لتوفير قوات حفظ
ّ
لمحافظة نينوى بأكملها ،باألخص بالنظر إلى قتال إضافي كان متوقّعاً مع عودة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
لشن هجمات مضادة.
التمرد واستخدام المالذات المتبقية في وادي نهر الفرات والحويجة ّ
إلى مكافحة ّ
ِ
على الرغم من أن شرق الموصل قد اختبر بعض الهجمات المضادة من قَبل الدولة اإلسالمية في العراق
وسوريا خالل فصل الربيع ،بدت قوة الحفظ ّأنها تحافظ على مستوى معقول من األمن .على الرغم من مزيج القوات
والتكوين الشيعي إلى ٍّ
حد ٍ
كبير للجيش وقوات الشرطة الفيدرالية ،بدت الصيغة ناجحة ،أقلّه على المدى القصير .تم
30
أن
اإلبالغ عن ادعاءات قليلة بشأن انتهاكات خالل العمليات الرئيسية في شرق الموصل .ذكر مسؤو ٌل من بغداد ّ
اجد مقاتلي
عدداً من الموصليين كانوا يستخدمون خطاً ساخناً تابعاً للحكومة من أجل توفير معلومات حول أماكن تو ُ
31
“بدل الموصليون مواقفهم منذ
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .قال“ :قرر مواطنو الموصل رفض داعش”ّ .
العام  .”2014والحظ أشخاص متعددون من الذين تمت مقابلتهم أيضاً أن غياب قوات الحشد الشعبي الشيعية داخل
أن هذه القوات قد ارتكبت انتهاكات في ديالى والفلوجة وأماكن أخرى؛
الموصل بحد ذاتها ش ّكل تطو اًر آمالً آخر ،علماً ّ
على الرغم من ذلك ،بقيت المخاوف قائمة بشأن وجودها في ضواحي الموصل وفي منطقة تل عفر الغربية في نينوى.
أعرب أشخاص آخرون تمت مقابلتهم عن مخاوف بشأن المشاكل المحتملة في المستقبل ،بما في ذلك األعمال
االنتقامية ونهب المنازل الشاغرة 32.واجه العائدون في ٍ
مدن أخرى مشاكل شملت الخطر الجسدي ،والتشابكات القانونية
مع السلطات المحلية ،والتهديدات والتجنيد من ِقَبل المجموعات المسلّحة ،والعنف المستهدف على أساس االنتماء
33
العرقي-الديني ،والخطف.
كانت قوات الحفظ القبلية تنتمي رسمياً إلى قوات الحشد الشعبي العراقية ،التي نشأت بعد انتقال الدولة اإلسالمية
في العراق وسوريا بسر ٍ
عة إلى مدن عراقية في العام  .2014دعا آية اﷲ العظمى السيد علي الحسيني السيستاني،
ويعتبر على نطا ٍ
األول بين كل رجال
قو ٍ
الذي يتخذ مق اًر له في مدينة النجف الجنوبية في العراق ُ
اسع القائد الديني ّ
كبير من الشيعة.
الدين المسلمين الشيعة ،العراقيين إلى حمل األسلحة من أجل الدفاع عن البلد وقد تجاوب معه ٌ
عدد ٌ
باإلضافة إلى ذلك ،بدأت ميليشيات شيعية قائمة منذ ٍ
ٍ
وقت
طويل تملك روابط قوية مع إيران بالعمل .شارك عدد من
أقر البرلمان العراقي ،وهو مجلس
قادة هذه الميليشيات في قيادة قوات الحشد الشعبي .في ديسمبر/كانون األول ّ ،2016
النواب ،قانوناً أصبحت بموجبه قوات الحشد الشعبي عنص اًر دائماً في القوات األمنية العراقية؛ وهي ترفع تقاريرها مباشرةً
إلى رئيس الوزراء من خالل جهاز األمن القومي العراقي ( ،)Iraqi National Security Serviceالذي ُيعادل تقريباً

 30مارتن شولوف (“ ،)Martin Chulovالقوات العراقية تنتزع المطار من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا مع استيالء المتمردين السوريين
على الباب” ( ،)Iraqi Forces Seize Mosul Airport from Isis as Syrian Rebels Take Al-Babجاردين (،)Guardian
 24فبراير/شباط  .2017اطلع عليه بتاريخ  24مارس/آذار :2017
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/iraqi-forces-storm-mosul-airport-seize-isis
31
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 33المنظمة الدولية للهجرة ( :)IOMبعثة العراق.2016b ،
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مجلس األمن القومي األمريكي (.)U.S. National Security Council
السنة
سمحت الحكومة العراقية للقوات السنية باالنضمام إلى قوات الحشد الشعبي كذلك األمر .قام القادة القبليون ّ
مجندين ووافقت الحكومة على التحاقهم
وصرحت بدفع رواتبهم .وفّرت لها قوات العمليات الخاصة األمريكية
بتسمية ّ
ّ
ِ
وقوات أخرى تابعة للتحالف ( )Coalitionتدريباً على مدى أسبوع ،وأشرفت على التدريب من قَبل القوات العراقية
وأصدرت أسلحة جنود فردية .وبحسب أفراد عسكريين تابعين للتحالف تمت مقابلتهم من ِقَبل فريق البحث ،ساهمت
ٍ
ألن القائد العراقي المحلي لفرقة الجيش
القوات القبلية السنية في العمليات األمنية في األنبار ،وذلك
بشكل ر ٍّ
ئيسي ّ
أقر المسؤولون أيضاً بأن البرنامج قد
السابعة قد استخدمها بشكل فعال بالتضافر مع الجيش .على الرغم من ذلكّ ،
أثمر نتائج أق ّل في نينوى .حتّى في األنبار ،نظر بعض الذين تمت مقابلتهم إلى البرنامج على ّأنه مكافأة لمنع القبائل
34
من القتال مع الحكومة ،بدالً من قوة أمنية فعلية.
مجند من نينوى ،ما استبعد  15,840فتحة للداخلين من المحافظة.
قبلت الحكومة العراقية بمجموع ّ 8,200
ٍ
على الرغم من ذلك ،تَقَ َّدم التدريب والتسليح الفعليان لهذه القوات بشكل بطيء .أظهرت اإلحصائات التي وفّرها مسؤولون
على اتصال ببرنامج القوات القبلية ّأنه تم تدريب مجموع  1,268عنصر فقط من ِقَبل التحالف ،بتاريخ يناير/كانون
الثاني  .2017تم تجميع هذه القوات في “ 14كتيبة” برعاية  14شيخ قََبلي مختلف أو من األعيان المحليين ،بما
فيهم حاكم محافظة نينوى نوفل حمادي سلطان .كان من المقرر تدريب  900عنصر آخر في يناير/كانون الثاني.
أعرب المسؤولون عن شكوك بشأن األرقام ،قائلين إن الملتحقين غالباً ما فشلوا في الحضور للتدريب أو حضر مكانهم
أفراد آخرون.
تدربت قواته من
مكو ٌن ٌ
آخر لقوات نينوى القبلية بحرس نينوى لحاكم نينوى السابق أثيل النجيفي ،الذي ّ
يتمثّل ّ
ِ
حراسه البالغ عددهم  2,500عنصر تحت مظلّة قوات الحشد الشعبي ،وقد تم نشرهم
قَبل تركيا .وافق على أن ينضوي ّ
كجزٍء من قوة الحفظ .ذكر مسؤول عراقي أنه تم نشر القوة التابعة للنجيفي على محيط الموصل ،وليس في المركز،
و ّأنها قد وافقت على العمل مع الفرقة السادسة عشرة.
يوضحه هذا الوصف المقتضب ،للقوات القبلية انتماءات سياسية قد تتسبب بانحراف صورتها وسلوكها
بحسب ما ّ
ٍ
كجهات حيادية مزودة لألمن .بشكل عام ،اعتُبرت هذه القوات أكثر فعالية لدى استخدامها في مناطقها المحلية .فيما
يتعلق بكفاءتها ،خضعت أغلبية أعضائها لتدريب ٍعلى مدى أسبوع واحد أو اثنين فقط ،وهو بالكاد يكفي لتمكينهم من
إدارة نقاط التفتيش .شمل برنامج تعليمات قوات الحفظ تدريباً على قوانين الصراعات المسلحة ،واألسلحة الصغيرة،
والمهارات التكتيكية الفردية ،والوعي حول مخاطر المتفجرات ،ومهارات إنقاذ األرواح في القتال ،واالستخدام التكتيكي
للمواقع ،وعمليات نقاط التفتيش ،وتكتيكات ِ
الف َرق والقيادة والريادة.
لم يكن القصد من برنامج القوة القبلية تأدية دور في تأمين المناطق التي استولت عليها الدولة اإلسالمية في
العراق وسوريا فحسب ،إو�نما أيضاً تعزيز المصالحة السياسية من خالل إظهار التزام الحكومة العراقية بدمج األقلية
ينص قانون قوات
السنية في القوات األمنية وتمكينها من تأدية أدوار في المناطق السنية .على الرغم من ذلك ،لم ّ
الحشد الشعبي الذي تم إق ارره مؤخ اًر بوضوح على كيفية المحافظة على هذه القوات ،وتشكيلها وقيادتها في المستقبل.
في مقابلة ،قال
أن قوات الحشد الشعبي كانت
ّ
المتحدث باسم جهاز األمن القومي سعيد الجيشي ّإنه وعلى الرغم من ّ
عنص اًر دائماً في القوات األمنية العراقية ،فهي قد تبقى تحت قيادة بغداد بدالً من االنتقال إلى قيادة ح ّكام المحافظات.
قال“ :ستنتظر التفاصيل األمنية الخاصة بنينوى حتى االنتخابات ،مضيفاً ّأنه قد ال تدعو الحاجة إلى القوات لدى هزم

34

مقابالت مع مسؤولين أمريكيين في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني  ،2017وبغداد ،فبراير/شباط .2017

الظروف األمنية ما بعد القتال

37

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
على أي حال ،كانت لغة قانون قوات الحشد الشعبي غير واضحة وقد يكون تنفيذ إضافي للتنظيمات أو التشريع
مطلوباً من أجل توضيح مستقبل البرنامج .من دون توضيح إضافي ،لم يكن من
هدئ جهد القوات القبلية
المرجح أن ُي ّ
ّ
المخاوف والرغبات السنية بشأن القوات األمنية التي وثقت بها .وباإلضافة إلى ذلك ،في حال بقيت قوات الحشد الشعبي
المرجح أن تكون االحتكاكات مع القوات الثالثة األخرى – الجيش ،والشرطة الفيديرالية ،وجهاز
قوة دائمة ومنفصلة ،من
ّ
المجندين.
العمليات الخاصة لمكافحة اإلرهاب – قائمةً فيما يتعلق بالموارد و ّ
35

تشكيل قوة شرطة مستدامة
مكوناً أساسياً ٍ
ألمن طويل المدى ولنجاح حملة مكافحة الدولة اإلسالمية في
ُيعتبر تطوير قوة شرطة كفوءة ومحترفة ّ
ٍ
دربة تدريباً جيداً ،ومن إضفاء الطابع
الم ّ
العراق وسوريا ( .)ISISعانى العراق من نقص في قوات الشرطة الكافية و ُ
السياسي (تسييس) على و ازرة الداخلية ،والتي كان يعمل فيها إلى ٍّ
حد ٍ
كبير أعضاء شيعة من منظّمة بدر .باإلضافة
إلى ذلك ،اختبر عدد من قوات الشرطة المحلية معدالت هجر مرتفعة مع احتالل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
ألر ٍ
اض في العامين  2013و2014؛ فقد تم إعدام آالف الجنود العراقيين على يد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
كان توفير قوات شرطة مالئمة تحدياً قائماً منذ ٍ
ٍ
طويل في العراق .تراجع تاريخياً تطوير قوات الشرطة في
وقت
العراق ،وباألخص تلك التي ترّكز على حفظ أمن المجتمع بوجه تطوير قوات عسكرية .قبل خروج الواليات المتحدة
ٍ
بشكل مره ٍ
من العراق في العام  ،2011رّكزت جهود التدريب التي بذلتها الواليات المتحدة والتحالف ()Coalition
ق
ٍ
ٍ
على الجيش وقوات العمليات الخاصة ،بما في ذلك وحدات الشرطة شبه العسكرية ،بدالً من تطوير عدد كاف من
الشرطة الفيديرالية الكفوءة وقوات الشرطة المحلية.
ٍ
ش ّكل نقص قوات الشرطة لتأمين السكان بفعالية في مدن رئيسية تمت استعادتها من الدولة اإلسالمية في
العراق وسوريا قضية حادة .دعم التحالف الجهود الستدعاء وتجنيد وتدريب قوات أمنية ،بما فيها الشرطة .أخذ أعضاء
التحالف غير األمريكيين،
وباألخص قوات الدرك الوطني اإليطالية (كارابنييري) ( ،)Carabinieriبزمام المبادرة لتدريب
ّ
الشرطة ،بسبب القيود األمريكية على استخدام جيشها لتدريب قوات الشرطة والمتطلبات القانونية لفحص المتدربين
لتحديد أي تاريخ من انتهاكات حقوق اإلنسان.
قدم العميد الكندي ديف أندرسون ( ،)Dave Andersonوهو ضابط التحالف األعلى لجهد تدريب وتجهيز
ّ
ٍ
القوات األمنية العراقية وتقديم المشورة للو ازرات األمنية ،لمحة حول الجهود اآليلة إلى زيادة قوات الشرطة كجزء من
36
المساعدة العسكرية التي تم توفيرها منذ العام  2015والتي بلغت قيمتها  2.5مليار دوالر أمريكي.
طور مكتبه
ّ
وقدمها لرئيس الوزارء العراقي
خطة مدتها سنتين ونصف السنة إلعادة النظام في المحافظات الخمسة المتأثرة بالصراع ّ
تضم  25,000عنصر للموصل،
في فبراير/شباط  .2017في هذه الخطة ،هدف التحالف إلى تطوير قوات شرطة
ّ
معدل شرطي واحد لكل  50مقيم.
باالعتماد على ّ
درب  13,000عنصر من قوات الشرطة ،بما في ذلك بحسب
بحلول أبريل/نيسان  ،2017كان التحالف قد ّ

35

مقابلة مع المتحدث باسم جهاز األمن القومي سعيد الجيشي ،بغداد ،العراق ،فبراير/شباط .2017

36

مقابلة مع العميد الكندي ديف أندرسون ( ،)Dave Andersonبغداد ،العراق ،فبراير/شباط .2017

38

تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

أن الحاجة
احتساب أندرسون 8,800 ،عنصر من القوات القبلية و 2,600عنصر من الشرطة الجديدة .عنى ذلك ّ
قد تدعو إلى تدريب  12,000عنصر إضافي في الشرطة على األقل لتوفير قدرة الشرطة المالئمة ،بحسب ما تنص
مجندة محلياً ،قال أندرسون إنه تم تجنيد  1,500متدرب إضافي من مخيمات
عليه خطة التحالف .ولتحقيق هدف قوة ّ
المجندون
األشخاص النازحين داخلياً خارج الموصل .دام برنامج التدريب لقوات الشرطة ستة أسابيع بالمجموع :أمضى
ّ
أسبوعين من التدريب من ِقَبل و ازرة الداخلية وأربعة أسابيع من التعليمات من ِقَبل التحالف .خضعت القوات القبلية
لبرامج تدريبية أقصر بعد ،دامت بين أسبوع واحد وعشرة أيام ،علماً أنها كانت مصممة لتكون قوات حفظ مؤقتة.
أقر التحالف بأن وتيرة تدريب الشرطة لم تكن كافية .ومن أجل تسريع النتيجة ،زاد بثالثة أضعاف معدل التدريب
ّ
مدربي التحالف ،الذين يأتون من قوات الدرك الوطني اإليطالية (كارابنييري) ()Carabinieri
عدد
يادة
ز
خالل
من
ّ
الملَكية الكندية ( .)Canadian Royal Mounted Policeأرسل الحرس المدني اإلسباني (Spain’s
وشرطة الخيالة َ
 25 )Garda Civilمدرباً .قد تم ّكن هذه القوة العاملة اإلضافية التحالف من زيادة النتيجة من  600في الشهر إلى
 1,000في الشهر .على الرغم من ذلك ،وحتى بهذا المعدل األعلى ،قد يستغرق إنتاج عناصر قوات الشرطة اإلضافية
البالغ عددهم  16,700عنصر والذي تمت الدعوة إليه في الخطة الوطنية ،عاماً ونصف العام.
قدمت كندا “مراكز
كانت المدن التي اختبرت الدمار األكثر كثافةً تفتقر أيضاً إلى البنى التحتية لحفظ األمنّ .
وقدمت كندا أيضاً “ 100مركز حدودي
خدم بمثابة مكاتب وشاحنتينّ .
شرطة في مقصورة” تألفت من مقطورات تُستَ َ
في مقصورة” مع تأمين الحدود مع سوريا واألردن.
لم يكن توفير األعداد الكافية سوى جزء واحد من التحدي؛ فقد كانت جودة القوات وسمعتها حاسمتين أيضاً.
وثقت المجموعات المعنية بحقوق اإلنسان انتهاكات من ِقبل قوات الشرطة ،باإلضافة إلى سيطرة تم إضفاء الطابع
37
إن مسؤولي و ازرة الداخلية قد أدركوا هذه
السياسي عليها (تسييسها) إلى حد كبير لو ازرة الداخلية .قال أندرسون ّ
المشكلة .قال“ :يعلمون أنهم يخطئون .يعلمون أنهم قد خسروا ثقة األشخاص”“ .لقد تبنوا فكرة حفظ األمن القائم على
المجتمع” ،باإلضافة إلى الحاجة إلى التجنيد محلياً .على الرغم من ذلك ،الحظ الجنرال مشاكل مع قوة الحفظ في
الرمادي والفلوجة ،بما في ذلك ابتزاز عناصر من الشرطة للمقيمين وأفعال فاسدة أخرى .قال“ :قد أضع لها عالمة
 Cوليس  .”Fللمنظمات غير الحكومية الدولية على غرار المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMبرامج على نطا ٍ
ٍ
صغير
ق
تهدف إلى تطوير خبرة حفظ أمن المجتمع في صفوف قوات الشرطة المتدربة حديثاً.

الخالصة
يبحث هذا الفصل في المتطلبات األمنية لتحقيق االستقرار على المدى القريب في الموصل والمناطق المحيطة في
أن ثالث قضايا تقترن بأهمية خاصة .أوالً ،الحاجة إلى توسيع نطاق
محافظة نينوى .يشير البحث الذي أجري إلى ّ
الجهود للتخفيف من مخاطر األلغام الكثيقة التي تعيق عودة المدنيين ونشاطات تحقيق االستقرار التي تتطلب قد اًر
من األمن المادي .القضية الثانية هي الحاجة إلى توفير قوات حفظ مالئمة لمنع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
المرجح أن يتم
وشن الهجمات على المدنيين العائدين .من
ّ
( )ISISمن إعادة التسلل إلى المناطق التي تم تطهيرها ّ

 37نشرت على سبيل المثال منظمة العفو الدولية ( )Amnesty Internationalتقارير متعددة وآخرها “العقاب لجرائم داعش :العراقيون
النازحون يتعرضون النتهاكات من الميليشيات والقوات الحكومية” (Punished for Daesh’s Crimes: Displaced Iraqis Abused by
 ،)Militias and Government Forcesنيويورك 18 ،أكتوبر/تشرين األول .2016
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جر قوات الحفظ إلى عمليات قتال في تل عفر ،والحويجة ووادي الفرات بعد هجوم الموصل .سيتسبب ذلك بفجوة
ّ
خطيرة في األمن بالنسبة للمناطق التي تم تطهيرها .القضية الثالثة هي الحاجة إلى زيادة قدرة برنامج تدريب الشرطة
ٍ
من أجل إنتاج عدد أكبر من عناصر الشرطة
بشكل أسرع ،مع تأمين التدريب الكافي لتوفير األمن .زاد التحالف
( )Coalitionعدد مدربي الشرطة الدوليين ،الذين يأتون إلى ٍّ
حد ٍ
كبير من إيطاليا وكندا إو�سبانيا ،ولكن تدعو الحاجة
إلى مدربين إضافيين من أجل تسريع الطاقة اإلنتاجية للبرنامج .وستدعو الحاجة إلى تدريب إضافي لتلك القوات التي
حصلت على تدريب خفيف.

الفصل الرابع

تمكين استئناف الحياة في المدينة

يعتمد استئناف الحياة في المدينة في الموصل وعودة النازحين إلى ديارهم على ٍ
عدد من العوامل المرتبطة بإدارة
مهمة لتلبية
المدينة العامة .إنها تشمل الخدمات العامة ،والبنى التحتية ،والمساكن واالقتصاد .تُعتبر هذه العوامل ّ
الحد من التوترات .الحظ مسؤول في منظمة متعددة
حاجات المدنيين ،وأيضاً بمثابة أدوات لثقة المجتمع ،والمصالحة ،و ّ
ٍ
بحاجة إلى العودة إلى مدنهم إو�يجاد الخدمات ليتم ّكنوا من البقاء .هذه هي الطريقة األفضل
أن “األشخاص
األطراف ّ
معين غير قابل للقياس ،وهو الثقة والعقد االجتماعي الذي ُيعاد بناؤه” 1.يصف هذا
ثمة عامل ّ
لبناء الثقة بالحكومةّ .
الفصل االعتبارات لتحسين هذه العوامل األربعة المرتبطة باستئناف الحياة في المدينة.

الخدمات العامة
وتغيرت
في ظ ّل سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( ،)ISISانهارت الخدمات العامة مع فرار الموظفينّ ،
السياسات واإلدارة ،وقطعت بغداد رواتب الحكومة المركزية من أجل منع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا من
ٍ
ابتزازهم ،وتم تدمير البنى التحتية في القتال 2.أثّرت هذه األحداث
بوجه خاص على المرافق العامة ،والرعاية الصحية،
والتعليم – وهي جميعها أساسية للحياة المستقبلية في المدينة وعودة النازحين.
المرافق العامة (المياه ،والصرف الصحي والكهرباء)

في ظ ّل سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( ،)ISISاختبرت الموصل تراجعاً كبي اًر في المرافق العامة ،بما
3
حد سواء بإلحاق المزيد من
فيها الكهرباء والصرف الصحي والمياه .تسبب القتال الستعادة شرق الموصل وغربه على ّ
الضرر بالبنى التحتية للمرافق .ستكون إعادة بناء المرافق وتعيين العاملين فيها بسر ٍ
عة عامالً مهماً في تمكين استئناف
ٍ
بشكل وثي ٍ
ق
فإن تأمينها سيكون مرتبطاً
الحياة في المدنية وعودة المدنيين .تحتاج الشركات أيضاً إلى المرافق ،ولذلك ّ
بانتعاش المدينة االقتصادي.
كان مقيمو المدينة يملكون إمكانية الوصول إلى الكهرباء لساعات قليلة فحسب في اليوم في ظ ّل سيطرة الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا .توقّفت كل محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل بسبب نقص الوقود؛ انقطعت
الشبكة الكهربائية لفترٍة من الزمن بسبب
سد الموصل؛ وسيطرت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
ّ
تصدعات في ّ
1
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على المولدات الخاصة .كانت المدينة تفتقر إلى نظام مياه الصرف الصحي قبل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا،
وشهدت المدينة فيضانات لمياه الصرف الصحي .تراجعت عملية جمع النفايات الصلبة في ظل سيطرة الدولة اإلسالمية
تسبب بتراكم النفايات في الشوارع .لم تكن المياه ُمعقّمة وقد تراجعت قدرة معالجة المياه بسبب
في العراق وسوريا ،ما ّ
ٍ
الغارات الجوية ،لتتوفر المياه كنتيجة لذلك لساعات قليلة في اليوم ،وفي أوقات عشوائية .عمد المقيمون إلى شراء أو
تصفية المياه للشرب ،وكانت المياه غير متوفرة غالباً للتنظيف .في القتال الستعادة شرق الموصل ،تم تدمير جسور
ألن األنابيب كانت ممدودة تحت الجسور ،بحسب
الموصل الخمسة كلها ،ما كسر نظام المياه الخاص بالمدنية ّ
4
اليونيسف (.)UNICEF
للتعامل مع حاجات المدينة من حيث المياه والكهرباء ،انتقلت اليونيسف إلى شرق الموصل من أجل تطوير
ضخ ،مع إجراء تصليحات لألنابيب .نقلت اليونيسف
مراكز خدمة للمياه والصرف الصحي ،وقامت بهندسة نظام ّ
المياه بوساطة شاحنات في خزانات ووفرت للمراكز المياه والدش والمراحيض ومسلتزمات النظافة الصحية لـ150,000
شخص .وفّر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPإمدادات بقيمة  11مليون دوالر أمريكي لالستجابة السريعة
5
من حيث الكهرباء والمياه والمرافق البلدية.
سد الفجوات المبذولة
لن تتم تلبية الحاجة إلى االستثمار في المرافق بهذه الجهود في حاالت الطوارئ اآليلة إلى ّ
الستعادة المياه والكهرباء .منح البنك الدولي ( )World Bankاألولوية للقروض المخصصة إلعادة بناء قطاعات
إن البنك كان مستعداً
الكهرباء ،والمياه والنقل بسرعة في أجزاء أخرى من العراق .قال مسؤو ٌل ّأول في البنك الدولي ّ
6
األسر العراقية على امتداد العراق ّأنه يجب منح
للقيام باألمر نفسه في الموصل .بالفعل ،رأى  35في المئة من َ
7
األولوية العليا لتحسين الكهرباء ،أكثر من أي قطاع آخر.
الرعاية الصحية

فر عمال الرعاية الصحية
تدهورت الخدمات الصحية ّ
بشدة خالل احتالل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (ّ .)ISIS
على سبيل المثال ،ويعيش حالياً  5,000عامل في مجال الرعاية الصحية من الموصل في إربيل ،بحسب منظّمة
الصحة العالمية ( 9.)WHOانتقلت األولوية من حيث الرعاية الطبية إلى مقاتلي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
بدالً من المدنيين .أثّر التمييز على أساس نوع الجنس على إمكانية وصول المرأة إلى الرعاية الصحية .تم فرض
الرسوم على الخدمات التي كانت مجانية في السابق .أصبحت األدوية أق ّل توفّ اًر .الحظت منظمة الصحة العالمية
(ّ )WHOأنه تم تدمير  6من أصل مستشفيات الموصل اإلثنتي عشرة بحلول يناير/كانون الثاني 2017؛ قد تصل
كلفة مستشفى واحد إلى  150مليون دوالر أمريكي .بحلول أبريل/نيسان  ،2017كانت الموصل تملك فقط ربع قدرة
المستشفيات التي كانت تتمتع بها ما قبل القتال ،مع  800سرير مستشفى عامل من أصل ِ
أس َّرتها السابقة التي كان
عددها يساوي  3,200سرير .تم إهمال الخدمات األساسية ،تماماً كالتحصين الروتيني والرعاية لألمراض المزمنة.
8

4

مقابلة مع اليونيسف ( )UNICEFفي إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

5

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي العراق ،2016a ،ص.3 .

6
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 7برنامــج األمم المتحـدة اإلنمائي ( )UNDPفي العــراق“ ،لمحــة عن الع ــراق” ( .2017 ،)About Iraqاطلـع عليــه بتــاريخ  24مــارس/آذار
:2017
http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/countryinfo.html
8
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9
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ستش ّكل هذه الخسارة للبنى التحتية الخاصة بالرعاية الصحية ،والقدرة المؤسساتية للرعاية الصحية والمنشآت لتلبية
الحاجات الجارية وفي حاالت الصدمات في مجال الرعاية الصحية تحديات هائلة ستستدعي المعالجة .أطلقت منظمة
الصحة العالمية وشركاؤها  59عيادة متنقلة في المجتمعات القريبة ،بلغت كلفتها  4.9مليون دوالر أمريكي ،من دون
ألن األشخاص كانوا عاجزين عن الذهاب إلى العيادات العادية
احتساب تكاليف العمليات .كانت العيادات المتنقلة ضروريةّ ،
10
ضد شلل األطفال والحصبة.
بسبب مخاطر المتفجرات .كان لليونيسف (ِ )UNICEFف َرق جاهزة إلجراء حملة تلقيح ّ
شرح مسؤول في األمم المتحدة ( )UNأهمية إعادة بناء المستشفيات بسرعة“ :توفّر المستشفيات الخدمات،
ولكنها أيضاً تمثّل السالم واالستقرار .إنها تمنح األشخاص الشعور باألمان .قد تكون الرعاية الصحية وسيلةً لتجاوز
ّ
11
الخالفات بين الطوائف”.
التعليم

مع سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ) (ISISعلى الموصل في العام  ،2014أغلقت كل مدارس التعليم
وغيرت المنهج ليعكس أيديولوجيتها ،ثم أعادت فتح المدارس 12.تراجعت
األسـاسي (التعليم من الحضــانه إلى الثانـويه)ّ ،
جودة التعليم ،وفرضت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا رسوماً على ارتياد المدارس ،ما كان في السابق مجانياً.
دفع مزيج هذه العوامل ٍ
معدل ارتياد
بعدد من األهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة ،ما تسبب بتراجع في ّ
إما غابوا عن
المدارس .في الموصل وأماكن أخرى تسيطر عليها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،إن مليون طفل ّ
13
المدرسة أو درسوا منهج الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
تعرض األطفال للصدمات وتلقين (عقائد) مناهج الفكر
ّ
مخيم خازر  Iاألطفال وهم يغنون أناشيد الدولة اإلسالمية
عمال المعونة في ّ
المتطرف .فعلى سبيل المثال ،وصف ّ
في العراق وسوريا ،ويروون الفظائع التي شهدوا عليها ويحاولون تنفيذ المعايير االجتماعية بتوجيه من الدولة اإلسالمية
14
في العراق وسوريا في المخيم.
أغلقت الدولة اإلسالمية في العراق سوريا جامعات الموصل ،لتعيد فحسب فتح األقسام المرتبطة بالطب والهندسة
والتعليم في ٍ
وقت الحق .أعدمت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عدداً من األساتذة .فتحت إدارة جامعة الموصل
حرماً مؤقتاً في إربيل .تم في القتال تدمير معظم حرم جامعة الموصل ،الذي يقع في شرق الموصل ،وهي كانت في
السابق واحدة من الجامعات األكثر وقا اًر في العراق .قد تكون أبنيته استُ ِ
خدمت كمنشآت إلنتاج األسلحة الكيميائية
15
وأيضاً كثكنات لمقاتلي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
 10األمم المتحدة في العراق (“ ،)United Nations Iraqاليونيسف :تحديث سريع حول أزمة العراق رقم  :1استجابة الموصل 31-17
أكتوبر/تشرين األول  2 ،)Unicef: Iraq Crisis Flash Update #1: Mosul Response 17–31 October 2016( ”2016نوفمبر/
تشرين الثاني  .2016bاطلع عليه بتاريخ  24مارس/آذار :2017
http://uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6278:unicef-iraq-crisis-flash-update-1-mosul
-response-17-31-october-2016&Itemid=626&lang=en
11
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 13ليلي بارتالند وسايمون إدموندز (“ ،)Lily Partland and Simon Edmundsأكثر من مليون طفل من الذين يعيشون تحت سيطرة
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا غابوا عن التعليم :أنقذوا الطفولة” (Over a Million Children Living Under ISIS in Iraq Have
 ،)Missed Out on Education: Save the Childrenمنظمة إنقاذ الطفولة ( 6 ،)Save the Childrenنوفمبر/تشرني الثاني .2016
14

مقابالت مع فريق عمل مخيم خازر .I

” 15معركة الموصل :القوات العراقية “تستعيد” الجامعة من الدولة اإلسالمية” (Mosul Battle: Iraq Forces ‘Retake’ University
 ،)from ISبي بي سي نيوز ( 14 ،)BBC Newsيناير/كانون الثاني :2017
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38623671
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عدد من الذين تمت مقابلتهم أن النقص في مدارس التعليم األسـاسي (التعليم من الحضــانه إلى الثانـويه)
الحظ ٌ
16
ٍ
والجامعات المفتوحة يش ّكل عائقاً في وجه عودة األشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsإلى ديارهم .من جهة أخرى،
توفر المدارس والجامعات المفتوحة رم اًز قوياً لالستقرار .فعلى سبيل المثال ،تم النظر إلى إعادة فتح جامعة تكريت
17
أن باستطاعة المدنيين العودة.
على أنها مرحلة أساسية مهمة ومؤش اًر على أن تكريت تعمل ومستقرة و ّ

البنى التحتية
ٍ
بشكل وثي ٍ
ق مع توفير الخدمات العامة هو البنى التحتية .تم تدمير عدد كبير من البنى التحتية (العامة
ما يتداخل
ِ
ِ
والخاصة على حد سواء) في الموصل ،من قَبل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ) (ISISخالل االحتالل ومن قَبل
قوات التحالف ) (Coalitionخالل الحملة لتحرير الموصل على ٍّ
قدرت األمم
حد سواء .بحلول أغسطس/آب ّ ،2016
المتحدة أنه قد تم تدمير  50إلى  75في المئة من البنى التحتية التابعة لحكومة الموصل ،و 60إلى  75في المئة
من شركات التصنيع والشركات الصناعية 18.وجد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم
تم تدمير مجموع  877موقع بحلول يناير/كانون الثاني  419 :2017موقع مساكن،
المتحدة) (ّ )UN-Habitatأنه قد ّ
 228طريقٍ 106 ،
مبان تجارية وصناعية 37 ،منشأة عامة في قطاع الصحة والتعليم 55 ،مبنى لإلدارة العامة21 ،
منشأة عسكرية وأمنية ،و 11منشأة ترفيهية 19.تم تدمير المحوالت والبنى التحتية الكهربائية ،كما حصل بالنسبة لشبكة
المياه وجسور الموصل الخمسة .تم تدمير كل مواقع التراث الثقافي الرئيسية ،مع هدم البعض وتحويله إلى مرائب
دمرة تقع في شرق الموصل ،مع  157من
الم ّ
للسيارات .وبتاريخ يناير/كانون الثاني  ،2017كانت أغلبية هذه المواقع ُ
المواقع في غرب الموصل .ضمن غرب الموصل ،بنى مقاتلو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا أنفاق بين المنازل
والمباني واستخدموا الكنائس والمدارس والمستشفيات كمناطق تخزين لمخابئ األسلحة .بالنظر إلى الممرات الضيقة
في مواقع المدينة القديمة في غرب الموصل ،كان من المتوقع أن يتسبب القتال بضرر كبير إضافي 20.يوضح الشكل
رقم  4.1الضرر الالحق بالبنى التحتية في الموصل بتاريخ يناير/كانون الثاني  .2017لم تأخذ هذه التقديرات بعين
تكبده خالل المرحلة األخيرة من العمليات القتالية لغرب الموصل.
االعتبار الضرر اإلضافي الذي تم ّ
المتضررة.
الم ّ
دمرة أو ُ
كان هناك عدد من الجهود الجارية والفرص إلعادة بناء البنى التحتية ُ
في سياق أحد الجهود الرئيسية ،تم استخدام صندوقي آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري ( )FFISوآلية
التمويل لتحقيق االستقرار
الموسع ( )FFESالتابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPعلى امتداد العراق
ّ
 16مقابلة مع مسؤول عسكري عراقي ،ومسؤول في األمم المتحدة ( ،)UNومسؤول أول في حكومة إقليم كوردستان ( )KRGفي إربيل،
العراق ،يناير/كانون الثاني .2017
17
صدام األصلية” (Tikrit University Brings Life Back to
جوديت نيورنك (“ ،)Judit Neurinkجامعة تكريت تُعيد الحياة إلى بلدة ّ
 ،)Saddam’s Hometownروداو ( 6 ،)Rudawيونيو/حزيران  .2016اطلع عليه بتاريخ  1مايو/أيار :2017
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/060620161
18

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) (.2016 ،)UN-Habitat

 19برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) (“ ،)UN-Habitatبيانات الموصل وبوابة الخرائط :تقييم
الضرر المادي” ( 31 ،)Mosul Data & Mapping Portal: Physical Damage Assessmentيناير/كانون الثاني .2017a
 20أحمد رشيد“ ،الدولة اإلسالمية تستعد للقتال العنيف في ممرات غرب الموصل” (Islamic State Readies for Close Combat in
 ،)Alleyways of West Mosulرويترز ( 17 ،)Reutersفبراير/شباط  .2017اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN15W1GY
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الشكل رقم 4.1
الضرر الالحق بالبنى التحتية في الموصل

اﻟﻤﺼدر :ﺘم ﺘﻘدﻴم اﻟرﺴم اﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺨدام ﻤن ِﻗَﺒﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻟﺒﺸرﻴﺔ )ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤوﺌﻝ  -اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة( ) (UN-Habitatﻓﻲ إرﺒﻴﻝ ،اﻟﻌراق.
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في المناطق المحررة .كلّف رئيس الوزراء حيدر األبادي ح ّكام كل واحدة من المحافظات الخمسة المتأثرة بسبب
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،بما فيها نينوى ،بتأسيس خلية قيادة من األعيان المحليين .تضطلع خاليا القيادة
بمسؤوليات مؤقتة من حيث تحديد األولويات لجهود آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري وآلية التمويل لتحقيق
االستقرار
الموسع في محافظتها .شمل أعضاء خاليا القيادة غالباً أعضاء من الجيش والشرطة والقوات األمنية النظامية
ّ
وغير النظامية وأئمة وشيوخ وأفراد أثرياء من المجتمع .قدمت خاليا القيادة اقتراحات مشاريع للحاكم للتمويل الذي وفّره
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووفرت تأييداً سياسياً؛ اختارت الخاليا “األشخاص الذين قد ُيفسدون تحقيق االستقرار”،
بحسب ما وصفه مسؤول في األمم المتحدة .في نينوى ،كان الحاكم وخلية القيادة بطيئين في تطوير األولويات العليا
بسبب الجمود السياسي بين الهيئتين.
ِ
بمساعدة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDأجرت الف َرق التقنية الميدانية العراقية مسحاً للمناطق
حررة في محافظة نينوى من أجل تحديد وضع البنى التحتية والخدمات األساسية إو�صدار توصيات بشأن التدابير
الم ّ
ُ
21
ٍ
المبكرة لخاليا القيادة .كنتيجة لذلك ،أُعيدت الطاقة إلى القرى وتم تحديد الجسور في قرى خازر والقيارة وحج علي
ألعمال التصليح المبكرة .اعتبرت البنى التحتية الخاصة بالمياه في القرى سليمة نسبياً ،ولكن لَ ِحق بالمجاري المرّبعة
على الطرقات الرئيسية دمار كثيف.
خصص موازنة بقيمة 350
شارك البنك الدولي ( )World Bankأيضاً في إعادة اإلعمار في العراق .فقد ّ
مليون دوالر أمريكي كقروض للحكومة العراقية من أجل إعادة البناء بعد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،مع
االلتزام بتوفير  200مليون دوالر أمريكي والتعاقد على  120مليون دوالر أمريكي بحلول فيراير/شباط  .2017تم
االلتزام بهذا التمويل لمحافظات ديالى وصالح الدين واألنبار ،وقد يكون البنك الدولي جاه اًز لتقديم قروض لمحافظة
نينوى ما إن تصبح مستقرة بما يكفي للتقييمات .دعمت قروض البنك الدولي المياه والصرف الصحي ،والخدمات البلدية
نسق البنك
والكهرباء ،والطرقات والجسور ،والخدمات الصحيةّ .
حددت الو ازرات العراقية األولويات ونفّذت المشاريعّ .
أن
الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن أولويات بناء البنى التحتية من أجل ّ
تجنب التكرار .على الرغم من ّ
مقاربة تنفيذ المشاريع من خالل الو ازرات العراقية قد بنت قدراتها وعالجت أولوياتها ،غالباً ما تباطأت بسبب عمليات
صنع الق اررات في الو ازرات .إن المشاركة في سياق صراع – مع تحمل مخاطر مساعدة حكومة في ٍ
حالة هشة – كانت
ّ
مقاربة جديدة بالنسبة للبنك الدولي .يصف المرّبع رقم ِ 4.1
العَبر المتعددة التي تم تعلّمها في جهود تحقيق االستقرار
التي تم بذلها في مدن العراق الرئيسية بعد العمليات العسكرية لطرد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ).(ISIS

المساكن
ستكون االعتبارات المرتبطة بالمساكن مشكلةً رئيسيةً لتحقيق االستقرار في الموصل ألسباب متعددة :النقص في إمداد
ٍ
ٍ
المساكن ،إمكانية وجود أحياء مخدومة
مالئم لتؤدي دور حاضنات للراديكالية ونزاعات ملكية العقارات التي
بشكل غير
المرجح أن تنشأ عن بيع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ) (ISISللعقارات إو�تالف سجالت الملكية.
من
ّ
ٍّ
بسبب المساكن
المدمرة والنقص القائم أصالً في المساكن على حد سواء ،ستواجه الموصل تحديات في توفير
ّ
دمرت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عدداً من المنازل وتركت أخرى ملغومة بشدة؛ أما
مساكن كافية لمقيميهاّ .
 21الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق ( )USAID Iraqوبرنامج تعزيز الحوكمة – تقدُّم (�Governance Strengthening Proj
“ ،)ect— Taqadumتقرير خاص حول نينوى :اإلجراءات المتخذة ما بعد الصراع في المناطق المحررة” (Special Report on Ninewa:
 ،)Post-Conflict Actions Taken in Liberated Areasسبتمبر/أيلول .2016
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تلك التي بقيت بعد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا فقد أُلحق بها الضرر أو تم تدميرها في المعركة الستعادة
الموصل .دمرت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا غالباً مساكن األقليات والذين عارضوها ،مع ترك منازل الذين
تعاونوا معها سليمة .يعني ذلك ّأنه في بعض الحاالت ،قد يكون من األسهل بالنسبة للمتعاطفين مع الدولة اإلسالمية
في العراق وسوريا العودة بالمقارنة مع األقليات أو الذين عارضوا الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .في أجزاء أخرى
من العراق ،في صالح الدين وتكريت واألنبار ،كان  88في المئة في األشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsقادرين
المربع رقم ِ 4.1
الع َبر التي تم تعلّمها في استئناف الخدمات
ّ
إو�عادة البناء من تكريت ،والرمادي والفلوجة
في محافظة صالح الدينُ ،نظر إلى تكريت على أنها نموذج لجهود إعادة اإلعمار إو�عادة البناء بعد
التحرير من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISتم تكليف رئيس بلدية تكريت ورئيس الوزراء العبادي
ٍ
بقيادة جهد إعادة بناء منظّم
بشكل جيد ،ما ّأدى إلى إعادة فتح المتاجر ومراكز توزيع األغذية 22.الحظ برنامج
أن آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري ( ،)FFISبقيادة خلية قيادة تكريت
األمم المتحدة اإلنمائي (ّ )UNDP
طورت بسرعة استراتيجية وخطة لتحقيق االستقرار ما ّأدى إلى إعادة
( )Tikrit Command Cellوالحاكمّ ،
23
تأهيل محطة ضخ المياه الرئيسية ،إو�عادة فتح المراكز الصحية إو�عادة تأسيس شبكة الكهرباء بسرعة .في
األرز والزيوت للطهو 24.رأى
أمنت للمقيمين
ّ
تكريت ،عملت الحكومة العراقية بسرعة على إعادة فتح المخابز و ّ
رئيس بلدية تكريت عودة الخدمات واألسواق إلى المدنيين على ّأنه أمر أساسي لطمأنتهم بأن المنطقة آمنة
للسكن ،وقام بالتالي بتحديد أولويات الخدمات واألسواق للتمويل الطارئ.
في المقابل ،كانت جهود إعادة البناء في الرمادي أبطأ ،بسبب الدمار الخطير الذي طال المدينة خالل
المعركة المطولة للسيطرة على المدينة .حوالي عام بعد استعادة المدينة من ِقَبل القوات األمنية العراقية ،كانت
ال تزال أجزاء غير قابلة للعيش فيها بسبب كميات األنقاض الكبيرة التي ال تزال تغطي الذخائر غير المنفجرة
في المناطق الحرجة على غرار المستشفيات والمدارس والمنازل 25.لم تختبر الفلوجة ،على عكس الرمادي ،دما اًر
واسع النطاق ولكنها مع ذلك تطرح تحديات من حيث إعادة البناء 26.كان الوضع في الرمادي والفلوجة أسوأ

 22تيم أرانجو وريك جالدستون (“ ،)Tim Arango and Rick Gladstoneاستعادة الموصل من الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا قد
أقل أهمية بالمقارنة مع ما يأتي بعد ذلك” ( ،)Retaking Mosul from ISIS May Pale to What Comes Nextنيويورك تايمز
يصبح ّ
( 18 ،)New York Timesأكتوبر/تشرين األول  .2016اطلع عليه بتاريخ  16مارس/آذار :2017
https://www.nytimes.com/2016/10/19/world/middleeast/mosul-iraq-isis.html
 23برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي العراق”،تكريت :نجاح على مستوى تحقيق االستقرار يلي التحرير من الدولة اإلسالمية في
العراق والشام” ( 20 ،)Tikrit: A Stabilization Success Following Liberation from ISILيوليو/تموز  .2016bاطلع عليه بتاريخ
 27مارس/آذار :2017
http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/ourwork/Stabilization/our-stories/stabilization-in-tikrit.html
24

أرانجو وجالدستون (.2016 ،)Arango and Gladstone

25

أرانجو وجالدستون (.2016 ،)Arango and Gladstone

26

أرانجو وجالدستون (.2016 ،)Arango and Gladstone

48

تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

المربع رقم  4.1تكملة
من تكريت متى تعلق األمر بتوفير اإلمدادت الغذائية الطارئة إو�مكانية الوصول إلى األسواق .في الفلوجة ،عطّل
إغالق الطرقات عبر محافظة األنبار إمكانية الوصول إلى األسواق وتسبب بنقص في المنتجات الطازجة،
27
ٍ
وعرض المدنيين ل
قدر تقرير صادر عن المجموعة المعنية بتوفير
ـ”ضعف فائق” لدى عودتهم إلى ديارهمّ .
ّ
المالجئ ( )Shelter Clusterفي العام ّ 2015أنه “من بين األشخاص النازحين” ،يبلغ حوالي  70في المئة
الحد األدنى في هذه المناطق [بما فيها الفلوجة]” 28.الحظ التقرير
معدالت استهالك للغذاء ضعيفة وعند ّ
عن ّ
نفسه ّأنه تم التخلي عن األسواق حول الفلوجة ،ما تسبب بتفاقم انعدام األمن الغذائي في األشهر األولى بعد
التحرير .في الرمادي ،لم يكن هناك أسواق أغذية ناشطة لحوالي ثمانية أشهر بعد تحرير المدينة من الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا ،ما تطلّب من الحكومة العراقية توفير إمدادات غذائية في تلك الفترة 29.يمكن أن
تعزى عودة األسواق البطيئة إلى الرمادي ،على وجه الخصوص ،إلى المستوى المرتفع عامةً للدمار الالحق بكل
البنى التحتية الرئيسية في المدينة ،متطلباً من الحكومة العراقية منح األولوية للعودة العامة للخدمات إو�مدادات
الغذاء في حاالت الطوارئ بالمقارنة مع إعادة فتح األسواق.
باختصار ،تشير تجارب تحقيق االستقرار ما بعد التحرير في هذه المدن الثالثة إلى أهمية الخطوات
الرئيسية :إزالة األنقاض ،االستثمار في تمكين األسواق والمخابز من العمل لتوفير إمكانية الوصول إلى الغذاء
(بما في ذلك في تأمين النقل المتوفر لها) ومنح األولوية إلعادة بناء المرافق والعيادات الصحية.

مدمرة أو كان يشغلها
على العودة إلى ديارهم األصلية ،في حين قد ال يستطيع  12في المئة ذلك ألن منازلهم كانت ّ
30
حد كبير (مثال :كان الموقع مفخخاً).
شخص آخر ،أو ألن الظروف لم تكن آمنة إلى ّ
كانــت الموصــل تعانــي مــن نقـ ٍ
ـص فــي المســاكن يســبق تاريخــه الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا :عجــز
بمعــدل  172,000وحــدة ســكنية فــي نينــوى باإلجمــال ،مــع نقــص بمعــدل  53,000وحــدة فــي الموصــل .يعــزو برنامــج
األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (برنامــج الموئــل  -األمــم المتحــدة) ( )UN-Habitatذلــك إلــى الفشــل فــي تحديــث
خطــة الموصــل الحضريــة للعــام  1973لتخصيــص مســاحات مــن األراضــي للمســاكن 31.باإلضافــة إلــى ذلــك ،نمــا عــدد
ســكان الموصــل إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر بعــد العــام 2003؛ وحصلــت أغلبيــة هــذا التوســيع فــي مســتوطنات غيــر شــرعية أو غيــر
ـكل غيــر ٍ
رســمية كانــت تضــم مســاكن ســيئة الجــودة وكانــت موصولــة بشـ ٍ
كاف بخدمــات المدينــة.
بالفعــل ،أصبــح بعــض المســتوطنات غيــر الرســمية المخدومــة بشـ ٍ
ـكل غيــر مالئــم مناطــق أمنيــة فاشــلة .فــي
الموصــل ،أتــى قــادة تنظيــم القاعــدة فــي العــراق ( )Al- Qaeda in Iraqفــي المقــام األول مــن ثالثــة مــن هــذه
27
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 29مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع (“ ،)REACHتقييم ثماني مناطق يصعب الوصول إليها في العراقAssessment( ”2016-2015 ،
 ،)of Eight Hard-to-Reach Areas in Iraq, 2015–2016يونيو/حزيران  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/reach_irq_report_assessment_of_eight_hard-toreach_areas_in_iraq_july_2016.pdf
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المســتوطنات غير الرســمية المجاورة المخدومة بشـ ٍ
ـكل ســيئ 17 :تموز ،اإلصالح الزراعي ،والنهروان 32.في حين
يــدور نقــاش ال يــزال عالــق حــول العالقــة بيــن الفقــر واإلرهــاب ،أشــار مســؤول فــي األمــم المتحــدة إلــى ترابــط ال يتــم
تقديــره بمــا يكفــي بيــن هــذه األقســام الفاشــلة مــن المدينــة واحتضــان الراديكاليــة“ :ال يتــم النظــر إلــى التنميــة الحضريــة
33
والمســتوطنات غيــر الرســمية بشـ ٍ
ـكل جـ ّـد ٍي كســبب جــذري للحاضنــات واإلرهــاب والتحديــات األمنيــة” .ير ّكــز عــادةً
تحليــل أســباب الراديكاليــة علــى عوامــل أخــرى؛ بالفعــل ،فــي هــذه الحالــة ،يجــب أن تنظــر جهــود تحقيــق االســتقرار
صراح ـةً فــي قضايــا المســاواة مــن حيــث نوعيــة الحيــاة مــن أجــل تأســيس الظــروف الســتقرار طويــل المــدى.
مــن المتوقّــع أن تظهــر نزاعــات ملكيــة العقــارات المرتبطــة بالمســاكن علــى نطــاق المدينــة بعــد العمليــات القتاليــة.
كانــت هــذه النزاعــات تشـ ّكل مشــكلة كبيــرة فــي المناطــق المحــررة األخــرى مــن العــراق 34.عندمــا فـ ّـر مقيمــو الموصــل
فــي العــام  ،2014انتقــل أشــخاص نازحــون داخليـاً آخــرون وعائــات تابعــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا إلــى
منازلهــم .وصلــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا إلــى ســجالت الملكيــة فــي الموصــل واســتخدمتها الســتهداف
المســاكن التــي تملكهــا األقليــات لمصادرتهــا؛ إمــا بمنحهــا لمقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أو ببيعهــا،
كمــا فعلــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق 35.كانــت مبيعــات الممتلــكات طريقــة
رئيســية قامــت مــن خاللهــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بجمــع اإليــرادات لدعــم عملياتهــا 36.دمــرت أيض ـاً
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ســجالت الملكيــة الخاصــة بالمنــازل فــي الموصــل ،علــى الرغــم مــن ّأنــه قــد
ال يــزال يوجــد بعــض ســجالت المســاكن المتبقيــة فــي بغــداد 37.شـ ّكلت أعمــال تدميــر المنــازل ونــزع ملكيــة العقــارات
38
عوائــق فــي وجــه العــودة إلــى الديــار مــا بعــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق.

االقتصاد
تراجــع اقتصــاد الموصــل إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر فــي ظـ ّل ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ( .)ISISأ ِ
ُقفــل عــدد
ألن الدولــة
مــن شــركات األعمــال .ارتفعــت معـ ّـدالت البطالــة
والتضخــم والفقــر .توقّــف عـ ٌ
ّ
ـدد مــن المزارعيــن عــن العمــل ّ
ثمــة مجــاالن رئيســيان مــن اقتصــاد
اإلســامية فــي العــراق وســوريا قــد أرغمتهــم علــى البيــع بأســعار منخفضــة ابتزازيــةّ .
مدينــة الموصــل يطرحــان تحديــات فــي وجــه تحقيــق االســتقرار :أســواق الســلع االســتهالكية (للســلع المطلوبــة للحاجــات
ـص الغــذاء) والوظائــف.
اليوميــة ،وباألخـ ّ
تم ّكــن أســواق الســلع االســتهالكية المدنييــن مــن شــراء الغــذاء والســلع األساســية ،وهــي توفــر مســاحةً للتفاعــل
العــام ،وتمثّــل رمــزاً واضحـاً علــى اســتئناف الحيــاة الطبيعيــة .نشــأت األســواق فــي شــمال الموصــل بعــد انتهــاء العمليــات
32
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

العســكرية ،مــع فتــح متاجــر األغذيــة والمالبــس والهواتــف الخليويــة والمزيــد بســرعة 39.تمثّــل موضــوع مشــترك بيــن
ـأن اســتئناف الحيــاة فــي المدينــة فــي شــرق الموصــل كان “أفضــل ممــا توقّعــه أي شــخص”،
الذيــن تمــت مقابلتهــم بـ ّ
ـص بالمقارنــة مــع تجــارب مــدن أخــرى ُمحـ ّـررة .تطلّبــت الرمــادي علــى ســبيل المثــال تدخ ـاً حكومي ـاً فــي
وباألخـ ّ
ألنــه لــم ُيعــاد فتــح األســواق لثمانيــة أشــهر بعــد التحريــر (راجــع المربــع رقــم  .)4.1وبســبب هــذه
اإلمــدادات الغذائيــة ّ
التجربــة ،منحــت آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري ( )FFISاألولويــة إلــى المســاعدة فــي إعــادة فتــح األســواق
فــي مـ ٍ
ـدن ُمحـ ّـرر ٍة أخــرى ،مــع تســجيل نجــاح خــاص فــي تكريــت ،حيــث حصــل أكثــر مــن  100شــركة أعمــال صغيــرة،
40
ِ
بمــا فيهــا المخابــز ومحــات البقالــة ومتاجــر التصليــح علــى مَنــح نقديــة لبــدء التشــغيل.
وجــد مســح أجرتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMأنــه بعــد الســامة والظــروف فــي ديارهــم ،قــال األشــخاص
41
النازحــون داخليـاً ( )IDPsأن العامــل األكثــر أهميــة الــذي يم ّكنهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم كان توفــر ســبل عيشــهم.
ســيكون توفّــر الوظائــف أو العمــل الذاتــي الكتســاب المعيشــة أساســياً لتمكيــن المدنييــن مــن البقــاء .ســتدعو الحاجــة إلــى
تركيــز تأميــن الوظائــف علــى المــدى القصيــر والمــدى األطــول.
عمــال القطــاع العــام اإلمكانيــة الســتئناف وظائفهــم ،مــع رواتــب
مــن حيــث الفــرص علــى المــدى القصيــر ،يملــك ّ
مــن خــال بغــداد .شـ ّكل توظيــف الشــباب إلزالــة األنقــاض مقاربــة اعتمدتهــا آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري
فــي مـ ٍ
ـدن أخــرى وفــرت الوظائــف والظــروف الالزمــة آلخريــن للعــودة 42.قــد توفــر أيضـاً إعــادة اإلعمــار فــرص عمــل؛
وجــدت التجــارب مــن مـ ٍ
ـدن أخــرى محــررة أن إمكانيــة الوصــول إلــى الطرقــات والجســور المعــاد بناؤهــا كان أيض ـاً
أساســياً الســتئناف التجــارة.
مــن حيــث الوظائــف علــى المــدى األطــول ،قــد ال يكــون االعتمــاد الكثيــف الحالــي علــى الحكومــة العراقيــة لتوفيــر
الوظائــف مســتداماً .توفّــر الحكومــة  40فــي المئــة مــن الوظائــف فــي العــراق 43.ومــع ســعر النفــط المنخفــض واألزمــة
رب العمل األولي ،بحســب ما الحظه مســؤول في
المالية في العراق ،ال تســتطيع الحكومة االســتمرار في أن تكون ّ
وكالــة متعــددة األطــراف 44.قــد تعتمــد الوظائــف علــى القطــاع الخــاص .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يعتمــد تشــجيع القطــاع
الخــاص أوالً علــى األمــن ،بحســب مــا قالــه المســؤول فــي الوكالــة المتعــددة األطــراف ،وتالي ـاً علــى اإلجــراءات لبنــاء
ثقــة المســتثمرين فــي مجــاالت الزراعــة والتجــارة والتصنيــع والفنــادق والســياحة وقطــاع النفــط .سيش ـ ّكل ذلــك تحدي ـاً
خاصـاً فــي الموصــل ،حيــث معظــم المصانــع التــي وفّــرت الوظائــف قــد تــم تدميرهــا .يحتــاج العــراق إلــى إصــاح بيئتــه
القانونيــة والنظاميــة القديمــة التــي تر ّكــز علــى الدولــة لتحفيــز بيئــة أعمالــه بــدالً مــن االســتمرار علــى مســار االقتصــاد
الموجــه مــن ِقَبــل الدولــة.
ّ
 39روبيرت جونز (“ ،)Rupert Jonesنص األخبار :إحاطة صحفية لوزارة الدفاع من ِق َبل اللواء جونز عبر مؤتمر عن بعد من بغداد،
العراق” ( News Transcript: Department of Defense Press Briefing by Maj. Gen. Jones via Teleconference from
 )Baghdad Iraqوزارة الدفاع األمريكية ( 15 ،)U.S. Department of Defenseفبراير/شباط  .2017اطلع عليه بتاريخ  27مارس/
آذار :2017
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1084947/department-of-defensepress-briefing-by-maj-gen-jones-via-teleconference-from-b?source=GovDelivery
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الخالصة
ســيعتمد اســتئناف الحيــاة فــي المدينــة فــي الموصــل علــى مجموعــة مــن الخطــوات الفوريــة التــي تنطــوي علــى إعــادة
إطــاق الخدمــات العامــة ،إو�صــاح أو إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة العامــة الرئيســية ،وتطويــر عمليــة للتعامــل مــع نزاعــات
ملكيــة العقــارات ليتمكــن األشــخاص الذيــن أُعطيــت منازلهــم أو بيعــت مــن ِقَبــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا
( )ISISمن العودة إو�طالق اقتصاد الموصل بســرعة مع أســواق الســلع االســتهالكية والوظائف .ليس غرض تحقيق
االســتقرار وضــع خطــط طويلــة المــدى فــي هــذه المجــاالت .بــدالً عــن ذلــك ،فهــو يتمثــل بتنفيــذ مجموعــة مــن الخطــوات
الفوريــة التــي تم ّكــن الموصلييــن مــن العيــش بحـ ّـد أدنــى مــن معاييــر العيــش األساســية ،والتــي تقضــي علــى األســباب
اإلضافيــة لنشــوء الصراعــات مــن النــدرة ،والتــي توفّــر الظــروف لألشــخاص النازحيــن داخلي ـاً ( )IDPsللعــودة إلــى
ديارهــم ومجتمعاتهــم ووظائفهــم.

الفصل الخامس

الحوكمة والمصالحة السياسية

ينظر هذا الفصل في اعتبارات الحوكمة والصراعات السياسية التي يجب معالجتها من أجل تحقيق استقرار طويل المدى
في الموصل ،وبالتالي ،في العراق كلّه 1.يرّكز الفصل على قضيتين ترتبطان بجهد تحقيق االستقرار ما بعد الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISعلى المستويين المحلي والوطني على ٍّ
الفعالة على
حد سواء :أوالً ،بناء القدرة ّ
تهدد بتحويل العراق إلى ٍ
ٍ
ٍ
دولة
بشكل دائم.
فاشلة
الحكم ،وثانياً ،تحقيق المصالحة من أجل ح ّل الصراعات السياسية التي ّ
تنطــوي قضايــا الحوكمــة علــى إعــادة تشــكيل القــدرة علــى الحكــم فــي الموصــل ونينــوى ،كمــا علــى تحســين قــدرة
الحكومــة الوطنيــة اإلجماليــة علــى تقديــم الخدمــات للمحافظــات .تتمثّــل مبــادرة رئيســية تشــمل المســتويين بالالمركزيــة.
يتيــح الدســتور العراقــي عمليــة المركزيــة ،وأقـ ّـر البرلمــان العراقــي قانــون بشــأن ســلطات المحافظــات فــي العــام 2008
ثـ ّـم نقّحــه فــي العــام  2013لنقــل وظائــف ثمانــي وزارات إلــى المحافظــات .تهــدف الالمركزيــة إلــى تحســين تقديــم
الخدمــات وتلبيــة الرغبــات السياســية لتحقيــق مراقبــة محليــة أكبــر.
تُعـ ّـد المصالحــة متطلّب ـاً آخــر لتحقيــق االســتقرار الناجــح ،وتدعــو الحاجــة إلــى التقـ ّـدم علــى المســتويين المحلــي
والوطنــي علــى حـ ّـد ســواء .تدعــو الحاجــة إلــى حـ ّل الصراعــات إو�جــراءات مماثلــة علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل
إعــادة جمــع المجتمعــات معـاً ،وتدعــو الحاجــة إلــى جهــود ُمتَ َع َّمــدة علــى المســتوى الوطنــي لحـ ّل الصراعــات السياســية
الجوهريــة .باعتبــار الموصــل المدينــة األكبــر ذات األغلبيــة الســنية فــي العــراق ،يعـ ّـد قادتهــا السياســيون مشــاركين علــى
المســتويين المحلــي والوطنــي علــى حـ ّـد ســواء .فعلــى ســبيل المثــال ،إن أســامة النجيفــي ،وهــو شــقيق الحاكــم الســابق
لمحافظــة نينــوى ،هــو أحــد نــواب الرئيــس العراقــي وقائــد حــزب سياســي .تتعـ ّـزز جهــود المصالحــة التــي تنطلــق مــن
األعلــى نحــو القاعــدة ومــن القاعــدة نحــو األعلــى بشـ ٍ
ـكل متبــادل ،علــى الرغــم مــن ّأنــه تتــم متابعتهــا مــن خــال أنــواع
مختلفــة مــن البرامــج والمبــادرات .بالعكــس ،فــي غيــاب قــوة دفــع وطنيــة للمصالحــة ،قــد يتــردد القــادة المحليــون فــي
تحمــل المخاطــر الناتجــة عــن شـ ّـد األواصــر بيــن مجتمعاتهــم مــن جديــد.
ّ
يبــدأ الفصــل بوصــف خلفيــة الصــراع السياســي السني-الشــيعي فــي العــراق ،ثـ ّـم يناقــش التحديــات مــا بعــد الدولــة
اإلســامية فــي العــراق وســوريا التــي تواجــه حكــم نينــوى وكيفيــة ارتباطهــا بالتركيبــة اإلجماليــة للحكــم فــي العــراق .إن
تنشــيط الجهــود البطيئــة لتنفيــذ قانــون الالمركزيــة فــي العــراق يحمــل وعــداً بتحســين جــودة الحكومــة علــى المســتوى
المحلــي ،وبالتالــي الحـ ّـد مــن التوتــر اإلجمالــي بيــن الكتلتيــن السياســيتين الســنية والشــيعية .كانــت جهــود المصالحــة
تُحتضــر بالمثــل ،علــى الرغــم مــن البرمجــة الصغيــرة النطــاق علــى المســتوى المحلــي وجهــود األمــم المتحــدة علــى
المســتوى الوطنــي .مــن دون تقـ ّـدم أكبــر وخارطــة طريــق واضحــة للحكومــة والمصالحــة مــا بعــد الدولــة اإلســامية
 1يتم تعريف الحوكمة في العقيدة العسكرية األمريكية على أنها “قدرة الدولة على خدمة المواطنين من خالل القواعد والعمليات والسلوك والتي
من خاللها يتم التعبير عن المصالح ،و�إ دارة الموارد ،وممارسة السلطة في مجتمع ،بما في ذلك عمليات صنع القرارات التمثيلية والتشاركية
المضمونة عاد ًة في إطار سلطة شاملة ودستورية” .منشور مشترك .)Joint Publication 1-02( 02-1
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

فــي العــراق وســوريا فــي نينــوى ،وبشـ ٍ
ـكل أوســع علــى المســتوى الوطنــي ،قــد يكــون نجــاح الجهــود اآليلــة إلــى تحقيــق
االســتقرار فــي العــراق بخطــر .بالعكــس ،ســيعزز التقــدم فــي الموصــل وبيــن األطــراف السياســية الوطنيــة – التــي تشــمل
ـق طريــق تدريجــي نحــو الســام.
شــخصيات بــارزة مــن الموصــل – الثقــة فــي قــدرة البلــد علــى شـ ّ

إرث مرير
التغ ّلب على ٍ
إن تهديــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا ( )ISISمتجـ ّذر فــي الصــراع السياســي العراقــي األوســع الــذي أربــك
التدخــل األمريكــي فــي العــام  .2003نشــأت أغلبيــة مقاتلــي الدولــة اإلســامية
البلــد منــذ اإلطاحــة بصـ ّـدام حســين بفعــل
ّ
فــي العــراق وســوريا عــن سـ ّكان العــراق السـّـنة ،الذيــن فقــدوا الكثيــر مــن مكانتهــم فــي ظـ ّل حكــم األغلبيــة الشــيعية منــذ
أججــت حــوادث
اإلطاحــة بديكتاتوريــة صـ ّـدام حســين .اتبعــت حكومــة نــوري المالكــي بقيــادة شــيعية وأجنــدة طائفيــة ،وقــد ّ
رد عنيـ ٍ
ـات سـ ٍ
ـف علــى احتجاجـ ٍ
علــى غــرار ٍّ
ـنية فــي الحويجــة فــي العــام  2013االنحــراف الســني إلــى كنــف الدولــة
اإلســامية فــي العــراق وســوريا .توانــى آالف الســنيين فــي الســجن ،وقــد تــم وســم عـ ٍ
ـدد منهــم بقانــون اجتثــاث حــزب
البعــث الــذي حرمهــم مــن فــرص العمــل.
تســبب العنــف الــذي اقترفتــه الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا بتفاقــم هــذه االنقســامات إلــى حـ ٍـد كبيــرٍ
باعتبارهــا الشــكل األكثــر حداث ـةً واألكثــر انتشــاراً مــن الحركــة الجهاديــة المتمــردة التــي تمثّــل التعبيــر األكثــر تطرف ـاً
عــن عــدم الرضــا الســني .عانــى السـّـنة إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر أيضـاً علــى أيــدي الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا .بحســب
مســؤولين فــي األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة ،كانــت أغلبيــة األشــخاص النازحيــن البالــغ عددهــم  3مليــون شــخص
مــن السـّـنة ،وعــدد مــن األشــخاص الذيــن تأثــروا بالعنــف وقُـ ِّـدر عددهــم بعشــرة مالييــن شــخص مــن السـّـنة أيضـاً 2.كانــت
األغلبيــة الشــيعية التــي وقعــت أيضـاً ضحيــة هجمــات الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا غيــر مســتعدة لتمويــل إعــادة
ـأن الهجمــات الناشــئة مــن هــذه المناطــق قــد تتوقــف بشـ ٍ
ـكل دائــم.
إعمــار المناطــق الســنية مــن دون تطمينــات بـ ّ
ٍ
ـي بســبب مصالــح الجيــران اإلقليمييــن ونشــاطاتهم .شــغلت
تفاقمــت هــذه الخالفــات الداخليــة الحــادة بشــكل إضافـ ٍّ
ٍّ
ٍ
درجــة نفــوذ إيــران وتدخلهــا بالشــؤون الداخليــة العراقيــة إلــى حــد كبيــر الــدول العربيــة المحيطــة ،وفــي المقــام األول
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تخــوض مســابقة ضاريــة مــع إيــران علــى اليمــن .تنظــر الــدول العربيــة إلــى النفــوذ
اإليرانــي فــي العــراق علــى ّأنــه جــزء مــن محاولــة إيــران لبســط ســيطرتها عبــر العــراق وســوريا ولبنــان .يوفّــر الحــرس
الثــوري اإليرانــي ( )Iran’s Revolutionary Guard Corpsالمعونــة واألســلحة والمستشــارين مــن المســتوى
األول للحكومــة العراقيــة والميليشــيات العراقيــة القويــة ،وقــد أقنعــت الميليشــيات العراقيــة بالقتــال بالنيابــة عــن النظــام
3
الســوري فــي ذلــك البلــد.
ٍ
أن
كنتيجــة لــدور إيــران الكبيــر فــي العــراق ،كانــت دول الخليــج توقــف مســاعدتها للحكومــة ،علــى الرغــم مــن ّ
هــذه المســاعدة قــد تفيــد الســكان العراقييــن السـّـنة .الحــظ المســؤولون فــي األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة الذيــن قمنــا
بمقابلتهــم أن الصعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل مــن دول الخليــج لتحقيــق االســتقرار قــد نشــأت بســبب مخــاوف
 2مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ( )UNوالواليات المتحدة في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني  ،2017وبغداد ،فبراير/شباط
.2017
 3يتم تفصيل نشاطات إيران في الدراسة المقبلة :ليندا روبينسون ( ،)Linda Robinsonتود هيلموس ( ،)Todd Helmusرافايل كوهين
( ،)Raphael Cohenعلي نادر( ،)Ali Naderأندرو رادين ( ،)Andrew Radinمادلين ماجنوسون ( )Madeline Magnusonوكاتيا
ميجاشيفا (“ ،)Katya Migachevaالحرب السياسية الحديثة :الممارسات الحالية واالستجابات الممكنة” (Modern Political Warfare:
 ،)Current Practices and Possible Responsesسانتا مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة  ،RANDمقبلة.
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البلــدان بشــأن دعــم إيــران بشـ ٍ
ـكل غيــر مباشــر 4.دعمــت تركيــا أيضـاً فصائــل ســنية مختلفــة فــي العــراق ،بمــا فــي ذلــك
تدريــب الميليشــيات الســنية (علــى غــرار الميليشــيا التابعــة لحاكــم نينــوى الســابق أثيــل النجيفــي) ودعــم حكومــة إقليــم
كوردســتان (.)KRG
تكبــد هزيمــة عســكرية
علــى الرغــم مــن أن الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا قــد بــدت فــي ســبيلها إلــى ّ
ـتمر الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا أو
حاســمة اعتبــاراً مــن منتصــف العــام  ،2017ظهــر خطــر بإمكانيــة أن تسـ ّ
ٍ
خلفها باكتســاب جاذبية في المناطق الســنية في حال لم يتم ح ّل المظالم القائمة منذ وقت طويل ،والقضايا الجوهرية
التــي تحيــط بتقســيم الســلطة وتركيبــة الدولــة فــي العــراق والرغبــات المحليــة للحكومــة الذاتيــة ونوعيــة الحيــاة .كانــت
أن عــدداً مــن األكــراد
حكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGعامـاً إضافيـاً مهمـاً فــي هــذا الصــراع علــى الســلطة ،علمـاً ّ
تقاســموا المشــاعر العربيــة المضــادة للســنة التــي تــراود األغلبيــة العراقيــة العربيــة الشــيعية بســبب الفضائــع والقمــع التــي
عانــوا منهــا فــي ظــل حكــم صــدام حســين.
كان بالتالــي تحقيــق االســتقرار فــي الموصــل جــزءاً مــن قضيــة أوســع بكثيــر ،أال وهــي تحديــد مكانــة العــرب
ـص دســتور العــام  2005وتشــريع ســلطات المحافظــات علــى العناصــر األساســية لحلّهــا:
السـّـنة فــي العــراق الجديــد .نـ ّ
تأســيس اتحــاد أكثــر فيديراليــة َمَنــح المحافظــات والمناطــق الســلطة لإلشــراف علــى شــؤونها الخاصــة .كان تنفيــذ قانــون
ولكنــه حمــل توقع ـاً إلعــادة النظــام بشـ ٍ
ـكل محتمـ ٍـل إلــى الدولــة .طمــح
الالمركزيــة للعــام  2013فــي العــراق متوقف ـاً ّ
األكــراد لتأســيس دولتهــم الخاصــة ،مــا تســبب بمصــدر آخــر لعــدم اليقيــن ،ولكنهــم قــد حققــوا مســتوى مــن االســتقالل
الذاتــي فــي ظــل وضعهــم الحكومــي اإلقليمــي .تــم ضمــان هــذا الترتيــب بموجــب اتفــاق مــع الحكومــة المركزيــة ،مكـ ّـرس
فــي قانــون الموازنــة الســنوية منــذ العــام  ،2008ويقضــي بتقاســم  17فــي المئــة مــن اإليــرادات الفيدراليــة مــع حكومــة
إقليــم كوردســتان .تنشــأ عــدم قــدرة األغلبيــة الشــيعية علــى التوصــل إلــى تســوية مــع الســكان السـ ّـنة جزئي ـاً مــن القمــع
الــذي تعرضــت لــه فــي ظــل حكــم صــدام حســين ،إو�نمــا أيض ـاً مــن االقتتــال الداخلــي والصــراع علــى الســلطة بيــن
المعتمــدة
األحــزاب السياســية الشــيعية الرئيســية األربعــة .ســتحدد هــذه الديناميكيــات علــى المســتوى الوطنــي السياســات ُ
تجــاه نينــوى ومناطــق ُمحـ ّـررة أخــرى.

حكم نينوى بعد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS
ســيتطلب تحقيــق االســتقرار الناجــح فــي الموصــل ،بمــا فــي ذلــك اســتئناف الخدمــات العامــة ،وتنميــة الحوكمــة المحليــة
ٍ
الممــزق ،حكومــة كفــوءة مدعومــة مــن الســكان .تتمثّــل قضايــا الحوكمــة األكثــر
بشــكل إضافــي ،ورأب النســيج االجتماعــي ُ
إلحاحـاً والتــي تســتدعي المعالجــة بمــا يلــيَ :مــن ســيحكم نينــوى ،هيكليــة حكومــة محافظــة نينــوى ،وتأميــن قــدرة إدارة
ـث ديبلوماســون غربيــون ،وحكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGوآخــرون بغــداد علــى التوصــل إلــى قــرارات
مالئمــة .حـ ّ
مبكــرة علــى األقــل بشــأن آليــة تحديــد حوكمــة نينــوى السياســية .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــررت الحكومــة المركزيــة
تأجيــل ذلــك إلــى حيــن انتهــاء العمليــات العســكرية الســتعادة نينــوى.
أتــى حاكــم نينــوى الحالــي ،نوفــل حمــادي ســلطان ،مــن محافظــة نينــوى بــدالً مــن الموصــل .كان اختيــاره
لتجنــب المنافســة بيــن فصائــل الموصلييــن بعــد خلــع الحاكــم أثيــل النجيفــي
مــن ِقَبــل مجلــس المحافظــة خطــوة انتقاليــة ّ

 4مقابالت مع مسؤولين أمريكيين ،واشنطن العاصمة ،ديسمبر/كانون الثاني  ،2016ومسؤولين في األمم المتحدة ( )UNفي العراق عبر
الهاتف ،مارس/آذار .2017
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بتهــم الفســاد .النجيفــي هــو شــقيق أســامة النجيفــي ،وهــو أحــد نــواب رئيــس العــراق 5.انتقــد الديبلوماســيون والمســؤولون
الدوليــون المتعــددون الذيــن تعاملـوا مــع حاكــم نينــوى بطــأه فــي تولــي مهــام تحقيــق االســتقرار
الملحــة 6.فشــل فــي الموافقــة
ّ
علــى المشــاريع بحســب مــا هــو مطلــوب بموجــب برنامــج آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري التابعــة لبرنامــج األمــم
المشــرف علــى العمليــة ،مهــدي العــاق ،أميــن
األول ُ
المتحــدة اإلنمائــي ( ،)UNDP’s FFISبحيــث تولــى مســؤول بغــداد ّ
عــام مجلــس الــوزراء بالنيابــة ،ســلطة الموافقــة علــى المشــاريع فــي نينــوى .مســتائين مــن جمــود الحاكــم ،بــدأ مســؤولون
وديبلوماســيون دوليون بالعمل مباشـرةً مع المدراء العامين للو ازرات التنفيذية (الرئيســية) الوطنية في نينوى ومع مســؤولي
المناطــق المحلييــن مــن أجــل الموافقــة علــى  200مشــروع إنســاني ولتحقيــق االســتقرار أساســي إضافــي .مــن جهــة أخــرى،
ـي نقــاط القــوة التــي يتمتــع بهــا الحاكــم ،بمــا فــي ذلــك التصـ ّـرف عمومـاً بلياقــة ،وتقديــر المشــورة الغربيــة،
الحــظ مســؤو ٌل غربـ ٌّ
ٍ
وتطويــر ســج ّل مســار متنــام مــن اإلنجــازات ،علــى غـرار تأديــة دور مهـ ّـم فــي تمكيــن اســتئناف العمــل والحيــاة فــي القيــارة
7
مــن خــال المســاعدة علــى إعــادة تأهيــل خطــوط الميــاه إو�عــادة بــدء العمليــات فــي مصفــاة النفــط.
أجلت الحكومة
على الرغم من ّأنه قد تم تعيين انتخابات المحافظات العراقية للح ّكام في أبريل/نيسان ّ ،2017
العراقية هذه االنتخابات لغاية أبريل/نيسان  .2018ومن بين الخيارات التي الحظها الذين قمنا بمقابلتهم لتكون بمثابة
متنافسين محتملين على دور حاكم نينوى كان الحاكم الحالي ،أو موصلي بارز على غرار أسامة النجيفي ،أو وزير
الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أتى من الموصل 8.بدت الخيارات على غرار حاكم عسكري أق ّل ترجيحاً ،على الرغم
أن اتّحاد مؤقت يمثّل القبائل والشخصيات الرئيسية من الموصل وسهول نينوى كان ممكناً.
من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
المهم ٍ
بقدر مماثل سيكون ضمان هيكلية حكم تمثيلية بشكل كامل لمحافظة نينوى .اقترح البعض تقسيم المحافظة
ّ
أن
من
غم
الر
على
ى،
األخر
األقليات
و
التركمان
يسود
حيث
بية،
ر
الغ
نينوى
مناطق:
إلى ثالثة
المدمرين
يديين
ز
الي
ان
ك
الس
ّ
ّ
ّ
قد يكافحون للعودة إو�عادة البناء؛ الموصل واألحياء الجنوبية السنية إلى ٍّ
استقر
حد كبير؛ ومناطق سهول نينوى ،حيث
ّ
التقدم نحو تأسيس منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي مماثلة إلقليم كوردستان،
أقليات أخرى .اقترح آخرون ّ
المسيحيون و ّ
9
يحد إلى درجة
للسّنة ،علماً ّأنه قد ّ
بحسب ما يتيحه الدستور .قد ال يكون المخطط السابق على األرجح مقبوالً بالنسبة ُ
كبيرة من سيطرتهم على محافظة واسعة كانوا يهيمنون عليها تاريخياً .قد يواجه المخطط األخير مقاومةً من األقليات
السنة للشعور
اآلنف ذكرها ،والتي دفعت بها تجارب الفظائع في ظ ّل حكم مقاتلي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ّ
بالخوف من الحكم
السنة.
المستمر من ِقَبل جيرانها ّ
ّ
كان من
المرجح أن يبقى نفوذ حكومة إقليم كوردستان ( )KRGقوياً في شرق محافظة نينوى ،علماً أن البشمركة
ّ
 5دان ديلوس وهنري جونسون (“ ،)Dan DeLuce and Henry Johnsonمن سيحكم الموصل؟” (? ،)Who Will Rule Mosulفورين
بوليسي ( 29 ،)Foreign Policyأبريل/نيسان  .2016اطلع عليها بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://foreignpolicy.com/2016/04/29/iraq-isis-sunni-shiite-kurds-fight-mosul/
 6مقابلة هاتفية مع مسؤول في األمم المتحدة ( )UNفي العراق 13 ،فبراير/شباط 2017؛ مقابلة مع مسؤولين في الواليات المتحدة في
واشنطن العاصمة 13 ،ديسمبر/كانون األول .2016
 7مقابالت مع مسؤولين في األمم المتحدة ( )UNوالواليات المتحدة في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني  ،2017وفي بغداد 22 ،فبراير/
شباط .2017
8

مقابلة مع مسؤول غربي في إربيل ،العراق ،يناير/كانون الثاني .2017

9
قدم هذه التصريحات ،بحسب ما أفادت به وسائل اإلعالم التركية والكردية .راجع ميوان دولماري (Mewan
الحاكم السابق أثيل النجيفي ّ
“ ،)Dolmariسيتم تقسيم نينوى إلى ثماني محافظات :الحاكم السابق” (Nineveh to Be Divided into Eight Provinces: Former
 ،)Governorكوردستان  8 ،)Kurdistan24( 24سبتمبر/أيلول  .2016اطلع عليه بتاريخ  19مارس/آذار :2017
http://www.kurdistan24.net/en/news/2e0926ae-87ad-4a8b-a39e-60b9bcc6baec/Nineveh-to-be-dividedinto-eight-provinces—Former-Governor
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حد سواء في إضفاء الطابع
وسنة نينوى على ّ
والشرطة قد مارستا سيطرة بحكم األمر الواقع ،ولكن قد ّ
تتردد بغداد ّ
الرسمي على هذا الترتيب .قد تستمر حكومة إقليم كوردستان في توفير األمن من خالل البشمركة التابعة لها على
سنياً.
المدى القصير ،في حين بقيت الحكومة الرسمية ُمسيطر عليها ّ
ٍ
وأخي اًر ،تدهورت البنى التحتية المادية والقدرة على الحكم بشكل ٍ
سيئ بسبب الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا،
والحرب ،وفرار الموظفين الرئيسيين .بحسب تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج
الموئل  -األمم المتحدة) ( ،)UN-Habitatتم تدمير بين نصف إلى ثالثة أرباع مباني الموصل الحكومية بتاريخ
العام  10.2016حصل ضرر إضافي خالل هجوم العام  2017الستعادة المدينة.
فر عدد من
سيكون التوظيف البلدي في مؤسسات القطاع العام تحدياً حاداً في وجه استئناف اإلدارة العامةّ .
المرجح أن يتم التعامل مع من بقي ب ُش ٍ
الموظفين ،ومن
بهة بسبب استمرارهم في العمل في ظل حكم الدولة اإلسالمية
ّ
َ
في العراق وسوريا .أتت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا بأجانب لقيادة بعض الوظائف اإلدارية ،ولكن أبقت على
أن هؤالء الموظفين الحكوميين لم يدعموا
المحليين كموظفين .في الوقت عينه ،الحظ مسؤولون في األمم المتحدة ّ
بالضرورة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،حتى ولو كانوا هم وعدد من مقيمي الموصل يبدون مستويات منخفضة
من الدعم لحكومة العراق الوطنية أو حكومة محافظة نينوى .إن استبعاد الموظفين الحاليين على افتراض أنهم كانوا
حلفاء للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا قد يكون “غاية في الخطورة” ،بحسب ما الحظ مسؤو ٌل في األمم المتحدة؛
أججت االستياء في السابق .قال مسؤو ٌل في
فهذا قد يؤدي إلى األخطاء نفسها (على غرار اجتثاث حزب البعث) التي ّ
11
األمم المتحدة“ :هذا هو األمر األكثر تعقيداً في بدء تحقيق االستقرار في المدينة” .اعتقد حاكم نينوى ّأنه من الممكن
تطوير عملية عادلة لفحص الموظفين من الموصل عن طريق قاعدات البيانات األمنية ،من خالل التحقق مما إذا
كان الموظفون أعضاء في الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،إو�ن كان األمر كذلك ،التحقيق في الجرائم المحتملة.

الالمركزية :التحديات والوعد
لن تكون حكومة ناشطة في محافظة نينوى كافية لتلبية حاجات المقيمين .تعني حكومة العراق المركزية إلى ٍّ
حد ٍ
كبير
ٍ
ٍ
أن الخطط والق اررات والخدمات التي يتم توفيرها من بغداد ستؤثر
خطير على توقعات االستقرار في المحافظات.
بشكل
السنية كلّها قضايا حوكمة تنطوي على الحكومة
تصور للمناطق ّ
تش ّكل االدعاءات بالفساد ،ونقص المساءلة ،إو�همال ُم ّ
تجمع رئيسية في السنوات األخيرةُ ،محفّ اًز االحتجاجات على
الوطنية وتتطلب منها اتخاذ تدابير .أصبح الفساد نقطة ّ
وحرض السياسي الشيعي مقتدى
امتداد المجتمع العراقي .اندلعت االحتجاجات على نطاق األمة في العام ّ ،2015
ٍ
هجوم
الصدر على
رد رئيس الوزراء
ٍّ
جماعي على المنطقة الخضراء ( )Green Zoneالتابعة للحكومة في بغدادّ .
بالحد من حجم الحكومة واقتراح قائمة طويلة وشاملة من اإلصالحات،
حيدر األبادي على االحتجاجات الجماعية
ّ
ٍ
ضد مسؤولين أولين متعددين ،وعزل البرلمان
ولكنه افتقر إلى الدعم في البرلمان لتنفيذ التغييرات .تم توجيه تهم بالفساد ّ
عدداً من الوزراء .أطلق البنك الدولي ( )World Bankبرامج لتحسين اإلدارة العامة ،وقد ربط تمويله بمعايير األداء.
في ظ ّل حكم الدكتور نوفل الحسن ،تحاول الحكومة المركزية تحسين شفافية المسائل المالية العامة والمساءلة بشأنها.
تتمثّل طريقة أخرى يمكن من خاللها تحسين الحوكمة بالالمركزية .تم بموجب المادة  45من القانون رقم
10

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل  -األمم المتحدة) (.2017b ،)UN-Habitat

11
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

 ،21قانون سلطة المحافظات ( )Provincial Power Actللعام  2013في العراق ،نقل مهام ثماني و ازرات إلى
المحافظات 12.نظر المسؤولون العاملون في الجهد إلى هذه المبادرة على ّأنها وسيلة لتحسين تقديم الخدمات وحشد
ٍ
أن حكومةً محليةً قد تكون أكثر استجابةً لحاجات
دعم أكبر من المواطنين لحكومة ّ
تقدم أداء أفضل .كانت النظرية ّ
ٍ
بشكل أكبر .قال مسؤول في األمم المتحدة“ :إذا
المواطنين ،وكلما كانت الحكومة أقرب إلى الشعب ،قد يدعم حكومته
ت قوة جذب في هذه المجاالت ،تكون هذه بداية سياسة غير طائفية”“ .إن هذا يكسر حالياً دورة المظالم ،متيحاً
حقَ ْق َ
13
لألشخاص تطوير التوافق مع مجتمعاتهم”.
وعلى الرغم من ذلك ،كان تنفيذ هذا القانون بطيئاً ألن الو ازرات الحكومية هي مصدر رئيسي للرعاية ،ولجنة
اإلشراف التابعة للحكومة المركزية تجتمع ست مرات فقط في السنة التخاذ الق اررات ،والحرب مع الدولة اإلسالمية
في العراق وسوريا قد شتتت انتباه اإلدارة ،والعراق يتمتّع بتقليد حكومة مركزية قائم منذ ٍ
وقت طويل .رفضت و ازرة
حد كبير من فتح حسابات مصرفية للسماح لثالث و ازرات
المالية نقل مهامها ،وتش ّكل ّ
التقدم المحرز حتى تاريخه إلى ّ
(التعليم والصحة والزراعة) ببدء العمل بمثابة هيئات تابعة للمحافظات .كان البنك الدولي يعمل أيضاً مع الحكومة
العراقية على المركزية مالية 14.إن عملية تحليل الوظائف الو ازرية ،ورسم خريطة عملية النقل ،واتخاذ الق اررات بشأن
الوظائف التي سيتم تحويلها انطوت على مئات المسؤولين في جلسات تدريبية وتشاورية ،جرت بدعم من برنامج تابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDباسم برنامج تعزيز الحوكمة – ُّ
تقدم (Governance Strengthening
 .)Project—Taqadumأنتج البرنامج
المقرر أن ُيختتم في سبتمبر/أيلول  ،2017خططاً
ّ
الممتد على سنتين ،و ُ
مفصلة وقد اًر ضئيالً من القدرة للعمليات المالية ،والتنظيمات القانونية ،والتنمية التنظيمية ،وتقديم الخدماتّ .أدى تنفيذ
15
إرشادي ألسلوب جديد لجمع النفايات إلى مضاعفة فعالية الخدمة وزيادة رضا المواطنين بنسبة  80في المئة.
16
بشكل ٍ
ٍ
سيستغرق تنفيذ الالمركزية
التقدم باتجاه
كامل عقداً من الزمن ،بحسب ُمنفّذ في مشروع ّ
تقدم .قد يتطلّب ّ
الالمركزية في نينوى تسوية قضية َمن سيحكم المحافظة ،باإلضافة إلى ق اررات بشأن التوظيف .رأى المنفّذ في الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية أن برنامج الالمركزية قد يحقق النجاح في توصل األشخاص الذين يشعرون بعدم الرضا
وشباب العراق إلى اعتناقه كجزء من أغراض االحتجاج الخاصة بهم .الحظ المنفّذ“ :الالمركزية هي الحل ٍ
لعدد ٍ
كبير
من المشاكل”.

 12الوزارات هي وزارة البلديات واألشغال العامة؛ وزارة اإلعمار واإلسكان؛ وزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ وزارة التعليم العالي؛ وزارة
الصحة؛ وزارة الزراعة؛ وزارة المالية ،ووزارة الرياضة والشباب .قررت الحكومة العراقية معارضة المركزية وظائف وزارة المالية ،أقلّه
في الوقت الراهن.
13
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 14البنك الدولي (“ ،)World Bankجمهورية العراق :الالمركزية وتقديم الخدمات على مستوى دون وطني في العراق :الوضع وأسلوب
المضي قدما” (،)Republic of Iraq: Decentralization and Subnational Service Delivery in Iraq: Status and Way Forward
راآذ/سارم 2016خاريتب هيلع علطا .ر 27اآذ/سارم :2017
http://documents.worldbank.org/curated/en/583111468043159983/pdf/Iraq-Decentralization-JITAssessment-Report-March-2016-FINAL.pdf
 15الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق وبرنامج تعزيز الحوكمة – تقدُّم (USAID Iraq and Governance Strengthening
. 2016 ،)Project—Taqadum
16
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المصالحة على المستوى المحلي
مهمة لتعزيز المصالحة الوطنية ،مع خروج المقيمين من عامين ونصف العام من القمع
يمثّل تحرير الموصل فرصةً ّ
الوحشي في ظل سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISش ّكلت النجاحات العسكرية ،والتعاون غير
المسبوق بين القوات األمنية العراقية والبشمركة التابعة لحكومة إقليم كوردستان ( )KRGفي مقاتلة الدولة اإلسالمية
في العراق وسوريا ،والسلوك المحترف إلى ٍّ
حد ما للقوات األمنية (بما فيها قوات الحشد الشعبي [ ]PMFالشيعية)
فرصة مهمة للبناء عليها .الحظ مسؤول في بغداد أن الخطوط الساخنة التابعة للحكومة كانت تزدحم باالتصاالت
من المواطنين الذين يسعون إلى اإلبالغ عن تحركات الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا مع اكتساب الهجوم زخماً.
وعبر المشاركون عن امتنان للجيش العراقي .وحملت
عقد ديبلوماسي غربي مناقشة للمجتمع المدني لمقيمي الموصلّ ،
الفتة كبيرة في شرق الموصل علناً شك اًر لقسم مكافحة اإلرهاب لدوره في تحرير المدينة .وفرت مجموعات المعونة
العراقية المساعدة اإلنسانية.
أن مستوى العنف ،والنزوح ،والصدمات،
على الرغم من ذلك ،الحظ ٌ
عمال المعونة والديبلوماسيين ّ
عدد من ّ
والمظالم العميقة
للتقدم السريع في هذا المجال .قال لنا ممثلون عن
المستمرة من الجهات كلّها ،خفّفت من التوقعات ّ
ّ
وفضلوا طلب اللجوء إلى الخارج أو
األقليات اليزيدية والمسيحية ّإنهم كانوا يخشون من العودة إلى مجتمعاتهم األصلية ّ
الهجرة 17.خشي بعض العراقيين من إمكانية استهدافهم كمتعاونين من ِقَبل القوات األمنية العراقية أو التابعة لحكومة
السنة الذين نظرت إليهم
إقليم كوردستان ( )KRGأو الميليشيات؛ وخشيت مجتمعات األقليات أيضاً من جيرانها العرب ّ
18
أن درجة
على ّأنهم متواطئين في الفظائع التي اقترفتها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISعلى الرغم من ّ
دعم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا داخل الموصل كانت غير معلومة ،قد تؤدي الخدمات والمعالجة المتأخرة
السنة الخائفين .وبعد عامين في ظ ّل حكم الدولة اإلسالمية
للمشاكل المتعددة إلى ارتفاع مستوى عدم الرضا في صفوف ّ
في العراق وسوريا ،تم تلقين عدد من األطفال والشباب أفكا اًر متطرفةً وتدريبهم كمقاتلين.
منسقة
بدأت مجموعة من الجهود الصغيرة النطاق على مستوى المصالحة المحلية ،على الرغم من ّأنها غير ّ
على نطا ٍ
ق واسع أو مخطط لها مركزياً .في محافظة نينوى ،تم تشكيل مجلس من حوالي  80قائد مجتمع لمعالجة
ثالث قضايا بخصوص المصالحة المستقبلية في نينوى :مستقبل اليزيديين ،االنقسامات القبائلية بين القبائل التركمانية
ٍ
متكرٍر مع قادة يزيديين
السنية والشيعية ،واالختالفات القبائلية بين القبائل العربية .الحظ حاكم نينوى ّأنه اجتمع بشكل ّ
السنة هناك لم يوافقوا على
لمناقشة خطة للمصالحة؛ وخطَّ َ
أن العرب ّ
ط لتنظيم حملة دعائية في نينوى إليصال فكرة ّ
أن ذلك غير مسموح في اإلسالم أو
معاملة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا للنساء اليزيديات علماً ّأنه كان يعتقد ّ
19
الثقافة العربية.
نجاح ملحوظٌ على نطا ٍ
دعمت الواليات المتحدة أيضاً عدداً من جهود المصالحة .تمثّل
اسع بعمل معهد
ق و ٍ
ٌ
الوالي ـ ــات المت ــحدة للس ــالم ([ )U.S. Institute of Peace [USIPوالمنظم ــة غ ــير الحكومي ــة المحلي ــة سن ــا (NGO
السنة والشيعة في تكريت في محافظة صالح الدين حيث تم ذبح حتى
توسط للمصالحة بين المقيمين ّ
 )Sanaوالذي ّ

17

مقابلة مع مسؤولين في منظمة غير حكويمة ( )NGOومستوطنات ،إربيل ،العراق 18 ،يناير/كانون الثاني .2017

 18في عمليات التطهير المبكرة في شرق محافظة نينوى وكركوك ،أفادت هيومن رايتس ووتش ( )Human Rights Watchأن البشمركة
ضد الميليشيات الشيعية ،و�إ لى درجة أقل ،القوات األمنية العراقية .تم أيضاً
أحرقت منازل السنّة لمنعهم من العودة .تم توجيه معظم االدعاءات ّ
اإلبالغ عن عنف بين القبائل بين تلك المجتمعات السنية التي دعمت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISوتلك التي عارضتها.
19
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

 1,700طالب عسكري شيعي في القوات الجوية على يد مقاتلي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .كان لمعهد
الواليات المتحدة للسالم ِف َرق من
الميسرين العراقيين المحليين الذين كانوا يتمتعون بخبرة في ح ّل الصراعات واضطلعوا
ّ
ٍ
بعمل في ٍ
ٍ
ساخنة غير تكريت في خمس محافظات ،في محافظات كركوك ،واألنبار ،وديالى ونينوى .تم تنسيق
نقاط
عملهم مع األمم المتحدة ،كما مع الحكومة العراقية .كانت السفارة األمريكية أيضاً تنظر في برامج جديدة لمعالجة
الصدمات التي أصابت العراقيين على مستوى فردي؛ اعتُبرت الوحشية البالغة التي عانوا منها عائقاً رئيسياً في وجه
األمن واالستقرار على مستوى المجتمع.
شمل تسهيال تحقيق االستقرار التابعان لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPوهما آلية التمويل لتحقيق
االستقرار الفوري ( )FFISوآلية التمويل لتحقيق االستقرار
الموسع ( )FFESبرامج صغيرة للتماسك االجتماعي،
ّ
أقروا أن الحاجة تدعو إلى القيام بأكثر من ذلك بكثير على هذه الجبهة .إن واحدة من
ّ
ولكن المسؤولين األمريكيين ّ
الفئات أو “النوافذ” األربعة آللية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري التي تديرها األمم المتحدة هي لمثل هذه المشاريع.
ذكر المسؤول في السفارة األمريكية الذي يتولّى البرمجة المستقبلية ّأنه يجب التشديد على هذه الجهود أكثر في آلية
التمويل لتحقيق االستقرار الفوري ،وآلية التمويل لتحقيق االستقرار
الموسع وغيرها من وسائل البرامج .في العام ،2017
ّ
أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامجاً على نطاق األمة يتألف من ثالثة أجزاء لتيسير المصالحة والتماسك
الملح؛ وتوفير التمويل
االجتماعي :حملة إعالمية جماعية وطنية لتثقيف العامة حول منافع المصالحة وطابعها
ّ
تجمعات المجتمع المحلي لمناقشة االنقسامات المحلية وكيفية تجاوزها؛ ومشروع
لمجموعات المجتمع المدني لتنظيم ّ
صمم لجمع سرديات الفظائع واالنتهاكات .قد يخدم مثل هذه السرديات أيضاً جهد عدالة انتقالي مستقبلي
ذاكرة وطنية ُم ّ
قد يش ّكل جزءاً من اتفاقية مصالحة وطنية .كانت هذه الجهود أساسية في تقديم المعونة لجنوب أفريقيا في عمليتها
االنتقالية من حقبة التفرقة العنصرية إلى الديموقراطية الكاملة .قامت المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMأيضاً بإدارة برامج
هدفت إلى تعزيز مفاهيم حفظ األمن في المجتمع في نينوى ،حيث عمل المواطنون والشرطة معاً لمعالجة مشاكل
المنطقة المجاورة.

المصالحة الوطنية
تقسم البلد على نطا ٍ
ق واسع .بالنظر إلى أهمية
إن االنقسامات التي ّ
مزقت محافظة نينوى هي القضايا نفسها التي ّ
سنية ،من غير
المرجح أن يتم تحقيق االستقرار فيها من
الموصل باعتبارها المدينة األكبر في العراق ذات أغلبية ّ
ّ
المرجح أن يتسبب
خالل تدابير على الصعيد المحلي فحسب .الحظ ديبلوماسيون دوليون متعددون أيضاً ّأنه من
ّ
معي ٍ
ٍ
منح األولوية لتحقيق االستقرار في
نة بالمقارنة مع مناطق أخرى بزرع الصراع .وبالنظر إلى االنقسامات
منطقة ّ
المريرة بين المجموعات
ك لدى بعض المراقبين بأن أي جهد للتوصل إلى اتفاق وطني بين
المكونة للعراق ،ازداد الش ّ
ّ
تجدد الحرب
السنة واألكراد قد ُيثمر .واعتقد آخرون أن تكاليف الصراع المستمر وتوقّع ّ
قادة األحزاب السياسة الشيعة و ّ
مستمر.
يستحقان بذل جهد
ّ
يتمثّل عنصر رئيسي من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (United Nations Assistance Mission for
 )Iraqبدعم تنمية سياسية شاملة ومصالحة وطنية ،ولهذه الغاية ،سعت إلى تعزيز المحادثات بين المجموعات السياسية
الرئيسية .بدا نجاح ممكناً في خريف العام  2016عندما توصلت األحزاب الشيعية إلى اتفاق بشأن وثيقة تدعو إلى
المصالحة في أعقاب هزيمة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISوبحسب ديبلوماسي معني بالمحادثات ،كان
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السنة من أجل إطالق محادثات عبر األحزاب 20.لم يكن ليتم نشر الوثيقة للعامة ولكن
ليتم تقديم الوثيقة إلى القادة ّ
سرب الوثيقة إلى الصحافة .تراجعت
قائد الكتلة الشيعية ،التحالف الوطني العراقي (ّ )Iraqi National Alliance
21
أقر البرلمان العراقي القانون الذي أصبحت
األحزاب والقادة السياسيون الشيعة اآلخرون عنها .باإلضافة إلى ذلكّ ،
ِ
بأن هذه الهيئة المسلّحة الشيعية
بموجبه قوات الحشد الشعبي ( )PMFهيئة قانونية رسمية .أملَت المجموعات السنية ّ
على نطا ٍ
السنة) قد يتم حلّها أو أن
قو ٍ
(إن  9,000عنصر فقط من أصل  110,000عنصر من القوات هم من ّ
اسع ّ
القوات الفردية قد تنضوي تحت الجيش وقوات الشرطة في حال خضوعها لعملية فحص محترفة وفصلها عن قيادتها
السياسية (والمدعومة في ٍ
عدد من الحاالت من إيران) .أدى إضفاء الطابع الرسمي على قوات الحشد الشعبي إلى
بشكل ٍ
ٍ
نسف محادثات المصالحة الوطنية (والتي تُطلق عليها
السنة ّإنهم لن
بديل تسمية التسوية الوطنية) :قال القادة ّ
22
يأخذوا الوثقية بعين االعتبار ما لم يتم إجراء تعديالت على قانون قوات الحشد الشعبي.
ديبلوماسي
أعرب
دولي عن أسفه ألنه منذ هذا االجتماع في ديسمبر/كانون األول  ،2016انتقلت المبادرة إلى
ٌّ
ٌّ
طر وتركيا ،ما
المجموعات المغتربة السنية خارج العراق والداعمين اإلقليميين على غرار المملكة العربية السعودية وقَ َ
حرم هؤالء الذين داخل العراق من الدور القيادي الذي رأى أنه يجب عليهم تأديته 23.أسفر اجتماعٌ ُع ِقد في تركيا في
مارس/آذار  2017أيضاً عن رفض مسودة وثيقة سنية ،ما أشار إلى الموقف الرفضي المستمر من ِقَبل المجتمع السني
ولكنهم كانوا غير مستعدين
المنقسم إلى درجة كبيرة في العراق .تبنى ّ
السنة طويالً مجموعة من المطالبات المماثلةّ ،
ِ
لالتحاد حول اقتراح خطي وقائد واضح ،علماً ّأنهم قد تزاحموا في ما بينهم على المنصب
ولتجنب صبغهم بتُهم الخيانة.
ّ
تمت مقابلة هذا الخالف من الجانب الشيعي من خالل التر ّشح لالنتخابات القادمة في العام  .2018ذكر ديبلوماسيون
السنة هو التعبير عن مجموعة مشتركة من
متعددون شاركوا في محادثات المصالحة أن شرطاً أساسياً بالنسبة للقادة ّ
مستاء أن
ديبلوماسي
األغراض ،لتتمكن األمم المتحدة ( )UNمن توفير المساعدة التقنية لتشكيل مقاربة للحوار .قال
ٌّ
ٌ
“السنة ال يستطيعون رؤية الصورة األكبر واعتماد منظور على المدى الطويل .إنها دائماً القضايا الصغرى التي تمنعهم
ّ
24
من االجتماع معاً ”.خاشين من المعاناة من المصير نفسه كالمجتمع المسيحي
المهمش ،قال هذا المسؤول ّإنه ح ّذر
ّ
السنة من ّأنهم كانوا يبددون ما قد تكون فرصتهم األخيرة.
القادة السياسيين ّ
اعتقد مسؤولون متعددون أنه من األساسي تأسيس عملية مستدامة من المحادثات الجارية على المستوى الوطني
إو�جراءات بناء الثقة .قال مسؤو ٌل في األمم المتحدة“ :هنا في العراق تجري األطراف محادثات لدى تشكيل حكومة
دفع للقادة
فحسب .ال تتم مناقشة أي شيء بعد اختيارها الوزراء والتأكيد عليهم 25”.إن هذه العملية أساسية أيضاً لتقديم ٍ

20
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 21علي معموري (“ ،)Ali Mamouriهل حان الوقت لتسوية وطنية في العراق؟” (،)Is It Time for a National Settlement in Iraq
المونيتور ( 9 ،)Al-Monitorنوفمبر/تشرين الثاني  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/11/national-reconciliation-iraq-shiite-kurd-sunni.html
 22عمر ستار (“ ،)Omar Sattarكيف يتسبب قانون وحدات الحشد الشعبي بتعطيل جهود الوحدة الوطنية” (How Iraq’s PMU Law Is
 ،)Disrupting National Unity Effortsالمونيتور ( 14 ،)Al-Monitorديسمبر/كانون األول  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار
:2017
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/national-settlement-pmu-law-iraq.html#
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يتحمل المواطنون أو القادة المحليون
المحليين والمواطنين لالجتماع معاً ،بحسب ما جادل .من دون عملية جارية ،لن ّ
المخاطر أو يتصرفون كما لو كان لديهم مصلحة في الدولة .سيتطلب بدء عملية القيادة من المجتمعين السني والشيعي
إن
حد سواء .قال
المتحدث مثّل جيالً جديداً من القيادة،
مستشار ٌّ
ّ
على ّ
سني للمتحدث باسم البرلمان ،سليم الجبوريّ ،
ٌ
26
أن حزبه ،الحزب اإلسالمي العراقي ( )Iraqi Islamic Partyكان أحد الفصائل السنية األق ّل شعبية.
ّ
أقر ّ
ولكنه ّ
قد يحفّز خطر تدهور النظام في أعقاب العمليات العسكرية لتطهير الموصل األطراف داخل العراق وخارجه
تحرك إلى األمام قبل
للضغط في سبيل وثيقة خارطة طريق قد تؤسس على األق ّل القاعدة لعقد المحادثات .من دون ّ
أن المحادثات لتشكيل حكومة جديدة ،وتسمية رئيس وزراء وتقسيم المناصب
االنتخابات ،تشير السابقة الماضية إلى ّ
القيم الذي وفّره التقدم العسكري وقد يظهر عدم
الحكومية قد تستغرق أشهر متعددة إن لم يكن سنة .قد يتم تبديد الزخم ّ
الرضا السني بعد فترة وجيزة.
أن الواليات المتحدة تملك نفوذاً كبي اًر بفعل المعونة
ذكر ٌ
عدد من المسؤولين الدوليين واألمريكيين والعراقيين ّ
تقدمها .اختارت اإلدارة األمريكية السابقة التركيز على إدارة يومية للعالقة وحملة
العسكرية وغير العسكرية الكبيرة التي ّ
مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .على الرغم من ذلك ،اعتقدت أغلبية المحاورين الذين تمت مقابلتهم أن
ٍ
دفع ٍ
العراقيين لن يتم ّكنوا من رسم
كبير من الداعمين الدوليين الرئيسيين.
مسار للمضي قُ ُدماً بشأن المصالحة من دون ٍ
حث مسؤو ٌل ّأول في حكومة إقليم كوردستان ( )KRGالحكومة األمريكية لتصبح أكثر نشاطاً في الضغط باتجاه
ّ
تسوية وطنية والجمع بين المكافأة والعقاب لتشجيع التقدم .قال الوزير“ :أعتقد أنه يجب على األمريكيين القيام بأكثر
ٍ
مما يقومون به .العراقيون بحاجة إليهم”“ .يتوجب على [األمريكيين] استخدام نفوذهم
تقدم القروض
بشكل أكبر .اليابان ّ
للعراق ،شرط أن تذهب نسبة  17في المئة من هذه القروض إلقليم كوردستان في العراق (Jurdistan Region of
27
[ ”.)Iraq [KRIالحظ أن بغداد قد امتثلت لهذا الشرط.
ِ
الحظ
السنة أملوا في أن تدافع الواليات المتحدة عن قضيتهم انطالقاً
ٌّ
أن بعض القادة ّ
ديبولماسي في بغداد ّ
أن نفوذ إيران قوي بالتأكيد ،قد ال يكون الطريق
من كره تجاه السياسيين العراقيين المدعومين من إيران .في حين ّ
بشدة من خالل اعتماد دور تأييدي ،إو�ّنما بدالً عن ذلك من خالل دعم عملية
إلى تسوية سياسية تدعو الحاجة إليها ّ
ستقر بالحاجة إلى عملية واجبة ،ومساءلة وتنازالت بحسن نية وستحققها .ففي نهاية المطاف ،قد يتوجب الموافقة على
ّ
أي تسوية وطنية من ِقَبل أغلبية الجهات الفاعلة السياسية الشيعية ،ويمكن تطبيق النفوذ األمريكي بالطريقة الفضلى
لتضييق الفجوات بين الطرفين.

الخالصة
حد سواء من حيث الحكومة
تقدم على المستويين الوطني والمحلي على ّ
ال يمكن تحقيق النجاح في الموصل من دون ّ
السنة ،وهو الجزء الوحيد من قائمة أمنياتهم الذي تم إق ارره
والمصالحة .الالمركزية هي مطلب رئيسي للموصليين و ّ
بالفعل .وبالتالي ،إنها جزء رئيسي من الخطوات السياسية الالزمة لتحقيق االستقرار في الموصل والحزام السني
أن الق اررات بشأن التمثيل السياسي ما بعد الدولة اإلسالمية
األوسع .المصالحة هي جزء كبير من المحادثة أيضاً ،علماً ّ
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في العراق وسوريا ( )ISISفي نينوى ستبدأ بعملية فرز القيادة السنية على المستوى الوطني قبل االنتخابات .تعتبر
ٍ
فترة ما بعد الموصل وقتاً حرجاً لتحقيق بعض التقدم أقله في تحديد خارطة طريق للقضايا لما سيكون
مرجح
بشكل ّ
ٍ
ٍ
رسمية إال بعد انتخابات العام .2018
حوا اًر موسعاً قد ال يبدأ بصورٍة
بشكل أكثر شؤماً ،يشعر مسؤولون أولون في
التمرد الكامل (بالمقارنة مع مرحلة أق ّل قوة
األمم المتحدة ( )UNبالقلق من ّ
أن الركود سيؤدي إلى عودة االنزالق إلى ّ
من مقاتلي الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا الذين وصلوا إلى طريق مسدود).

الفصل السادس

الخاتمة والتوصيات

مسح للجهد اإلنساني وتحقيق االستقرار في العراق ،اكتشفنا عدداً من النتائج اإليجابية والمبادرات الواعدة.
لدى إجراء ٍ
ٍ
بدعم من األمم المتحدة
للحد من اإلصابات المدنية .اضطلع العراق،
سعى العراق والتحالف ( )Coalitionبنشاط ّ
ٍ
()UN
وبتمويل من التحالف ،ببرامج إنسانية ولتحقيق االستقرار .تم تقديم المعونة في مناطق الصراع ومخيمات
تجنب صراع كبير بين المجتمعات المستضيفة واألشخاص النازحين داخلياً.
األشخاص النازحين داخلياً ( .)IDPsتم ّ
تم تحقيق تعاون عسكري إو�نساني كبير بين بغداد إو�قليم كوردستان .وتم تطبيق ِ
العَبر التي تم تعلّمها (على غرار الحاجة
إلى نقاط تفتيش محترفة واستثمار من الجهات المانحة في إعادة إطالق المخابز) منذ المراحل األولى من االستجابة.
على الرغم من ذلك ،وبالنظر إلى التكاليف والمعاناة الهائلة التي تفرضها الحرب ،لن يكون االنتعاش واالستقرار
ٍ
في الموصل ممكنين إال
بجهود ُمضاعفة من ِقَبل العراقيين ،والمجتمع الدولي أيضاً .تم تطوير القائمة التالية من
حسنة على مدى األشهر
التوصيات ّ
(ملخصة في الشكل رقم  )6.1من أجل تحديد المجاالت ذات األولوية الستجابات ُم ّ
الموسع؛ ( )3الحوكمة والمصالحة،
لحة؛ ( )2تحقيق االستقرار
الم ّ
ّ
االثني عشر القادمة بخصوص ( )1التدابير اإلنسانية ُ
بما فيها معالجة االنقاسامات السياسية المعقدة إلى درجة كبيرة والمستعصية والتي ال تزال سبباً جذرياً للصراع العراقي
و( )4القضايا المتعددة الجوانب.
من
المرجح أن يستغرق االنتعاش الكامل في الموصل ،كما في المناطق األخرى المتأثرة بالصراع في العراق،
ّ
عقداً أو أكثر بالنظر إلى مستويات الدمار المادي والجروح التي لحقت بالنسيج االجتماعي في المجتمعات .ولكن
في األشهر القادمة ،يتوجب على الحكومة العراقيةٍ ،
بدعم دولي ،أن تلبي حاجات العراقيين األساسية ،وتفي بمتطلّب
ٍ
بشكل مستدام .من دون مخطط عملي لمعالجة هذه
السالمة واألمن ،وتبني األساس لحل الدوافع السياسية للصراع
ثمة
القضايا األساسية تدريجياً ،باإلضافة إلى جهود متزايدة من الحكومة العراقية والتحالف والجهات الفاعلة اإلنسانيةّ ،
سبب وجيه لتوقع اندالع موجة أخرى من العنف في الموصل وأماكن أخرى في العراق في غضون أشهر .إن األطر
تقدم كبير للبناء على الزخم الذي تم اكتسابه من خالل النجاحات
الزمنية المحددة هي النوافذ الموصى بها لتحقيق ّ
العسكرية
ولتجنب معاناة كبيرة ،وعدم رضا شعبي ،إو�عادة تسلل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISإلى
ّ
المناطق المطهرة .وسيتطلب تحقيق هذه التدابير الموصى بها في عدد من الحاالت انتباهاً مستم اًر.
مــن الم ـراد أن تنفــذ هــذه التوصيــات ليــس مــن ِقبــل جهـ ٍـة فاعلـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،إو�ّنمــا بــدالً عــن ذلــك كمســعى جماعــي
َ
ُ
مــن ِقَبــل أصحــاب الشــأن األوليــن :حكومــة العـراق ،الواليــات المتحــدة وأعضــاء آخريــن مــن التحالــف ،واألمــم المتحــدة،
مــع منظمــات أخــرى دوليــة وغيــر حكوميــة .يتــم اقتـراح مخططــات لتقاســم األعبــاء الممكنــة بالنســبة لتوصيــات محــددة.
فــي حيــن ســيكون تمويــل إضافــي مطلوبـاً ،يمكــن تلبيــة الحاجــات األكثــر إلحاحـاً مــن خــال تسـريع تســليم األمـوال التــي
ُو ِعــد بهــا أصـاً ومــن خــال القيــادة والديبلوماســية والتنســيق الناشــطة .يمكــن ويجــب تقاســم العــبء المالــي اإلضافــي فيمــا
بيــن الذيــن يملكــون مصالــح مباشـرة فــي عـ ار ٍ
تحمــل عــبء
ق متسـ ّ
ـقر .مــع انتعــاش أســعار النفــط ،يمكــن لحكومــة العـراق ّ
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تحقيق أقصى فائدة من النصر بعد هزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ()ISIS

الشكل رقم 6.1
التوصيات
اﻟﻤوﺴﻊ
ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار
ّ
) 6-0أﺸﻬر(

اﻟﻤﻠﺤﺔ
اﻟﺘداﺒﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ّ
) 3-0أﺸﻬر(
.1
.2
.3
.4

ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻘص اﻟﻐذاء واﻟﻤﻴﺎﻩ
اﻟﺤﺎد
واﻟﺨدﻤﺎت اﻟطﺒﻴﺔ
ّ
ﻀﺒط ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﻟﻸﺸﺨﺎص
اﻟﻨﺎزﺤﻴن داﺨﻠﻴﺎً ) (IDPsوﺤرﻴﺔ
ﺘﻨ ّﻘﻠﻬم
إﺼدار ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋودة آﻤﻨﺔ
ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺤﻴن داﺨﻠﻴﺎً
) (IDPsواﻟﺒدء ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ

ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق ﻨزع اﻷﻟﻐﺎم ووﺘﻴرﺘﻪ
 .13ﺘﺴرﻴﻊ اﻟﺘﻤوﻴﻝ

.5

ﻀﻤﺎن ﻗوات ﺤﻔظ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤطﻬّرة

.7

اﺴﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ وﺘﺄﺴﻴس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤ ّﻝ
ﻨزاﻋﺎت اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ٕواﻋﺎدة ﺒﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺎزﻝ

.6

.8

ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺘدرﻴب اﻟﺸرطﺔ

ﺘﻌزﻴز اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺤﻛوﻤﺔ ﻨﻴﻨوى

اﻟﺤوﻛﻤﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
) 12-0ﺸﻬ ارً(
.9

ﺘﻨﻔﻴذ ﻗﺎﻨون اﻟﻼﻤرﻛزﻴﺔ

 .10ﺘﺤﺴﻴن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻤﺔ

 .11ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘﻤﺎﺴك
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ

 .12إطﻼق ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻊ
ﺨﺎرطﺔ طرﻴق وﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺼدﻗﺎء

 .14زﻴﺎدة ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻝ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ

RAND RR2076-6.1

فعالــة مــن حيــث الكلفــة بشـ ٍ
ـكل مت ازيــد .يتمثّــل المتطلّــب الرئيســي بالنســبة
مت ازيــد ،وســتنتج إدارة ماليــة
محســنة عائــدات ّ
ّ
للواليــات المتحــدة باعتمــاد مقاربــة طويلــة المــدى ،وتأييــد اإلجـراءات الالزمــة ،واإلمــداد بالخبـرة ،وممارســة القيــادة فــي هــذه
المرحلــة الحرجــة مــن تحقيــق الســام.

التدابير اإلنسانية الملحة ( 3-0أشهر)
الحاد
 .1معالجة نقص الغذاء والمياه والخدمات الطبية
ّ
يتوجــب علــى الع ـراق ومجتمــع المعونــة الدولــي معالجــة القضايــا اإلنســانية الرئيســية التــي تــم تحديدهــا فــي الموصــل:
ّ

نقــص الغــذاء والميــاه الحــاد وعــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة .لمعالجــة انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد ،فــي حــال تحـ ّـول القتــال
فــي غــرب الموصــل إلــى قتـ ٍ
يتوجــب علــى القــادة العراقييــن واألمــم المتحــدة ( )UNتقييــم الخيــارات لمعالجتــه
ـال مطـ ّـولّ ،
(علــى غ ـرار عمليــات إلقــاء األغذيــة ،أو وقــف مؤقــت إلطــاق النــار ،أو إجــاء ُمســيَّر ،أو مقاربــات أخــرى) ،ويجــب
أن يحظــى الخيــار الــذي يتــم انتقــاؤه بالدعــم الكامــل مــن التحالــف ( )Coalitionلــدى التنفيــذ .مــن أجــل معالجــة نقــص
الملحــة ،يتوجــب علــى الواليــات المتحــدة والجهــات المانحــة األخــرى القيــام علــى الفــور بزيــادة التمويــل
الرعايــة الصحيــة
ّ
والقدرة بالنســبة لنقاط تحقيق االســتقرار في حاالت الصدمات والمستشــفيات الميدانية التي يجب إدارتها من ِقبل منظمة
الصحــة العالميــة ( .)WHOباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتوجــب علــى الواليــات المتحــدة والجهــات المانحــة تمويــل إرســال أطبــاء
وممرضــات وجراحيــن وأخصائييــن إضافييــن (باألخــص أخصائيــي الحــروق وأطبــاء التخديــر) إلــى المستشــفيات العامــة فــي
إربيــل ،ودهــوك ،ومــدن مجــاورة أخــرى تعالــج المدنييــن المصابيــن بالجــروح مــن الموصــل ،باإلضافــة إلــى توفيــر اإلمــدادات
الطبيــة الالزمــة .تشــمل هــذه التوصيــة أيض ـاً فتــح عيــادات إو�عــادة إعمــار المستشــفيات المتضــررة فــي شــرق الموصــل،
ملحــة ،وليــس كغــرض طويــل المــدى إلعــادة اإلعمــار.
ومــن بعدهــا فــي غــرب الموصــل كحاجــة إنســانية ّ
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 .2ضبط عملية المسح لألشخاص النازحين داخليًا ( )IDPsوحرية ّ
تنقلهم

يجــب أن تتفــاوض األمــم المتحــدة ( )UNمــع حكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGلضمــان االمتثــال للمعاييــر األساســية
بالنســبة لألشــخاص النازحيــن داخليـاً ( )IDPsفــي المخيمــات .ومــن بيــن اإلجـراءات التــي يجــب الموافقــة عليهــا ،يــرد مــا
يتوجب على حكومة إقليم كوردســتان أن تمنح األشــخاص النازحين داخلياً في المخيمات حرية التن ّقل وأن تتوقّف
يليّ :
عــن مصــادرة بطاقــات الهويــة .يتوجــب علــى القـوات األمنيــة العراقيــة والبشــمركة إنجــاز عمليــات المســح خــارج المخيمــات
وضمــان تواجــد مســؤولي الحمايــة الدوليــة خــال المســح ،وليــس فــي م اركــز االحتجــاز فحســب .يتوجــب علــى الحكومــة
المشتّة في مخيمات مختلفة
العراقية ،وحكومة إقليم كوردستان ،واألمم المتحدة اتخاذ خطوات إضافية لتوحيد العائالت ُ
بســرعة .ويشــمل ذلــك تمويــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOsفــي المخيمــات لمســاعدة األشــخاص النازحيــن داخليـاً
علــى خــوض عمليــات إعــادة التوحيــد؛ ويتطلــب ذلــك أيضـاً أن تقــوم الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان بتعجيــل
التصاريــح إلعــادة توحيــد العائــات عبــر حــدود المحافظــات .يتوجــب علــى األمــم المتحــدة توفيــر خدمــات الصحــة العقليــة
للعراقييــن المصابيــن بالصدمــات فــي المخيمــات ،وتوفيــر الرعايــة الصحيــة الجســدية علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم
فــي المخيمــات ،وضمــان تواجــد مســؤولي الحمايــة فــي المخيمــات جميعهــا لرصــد األمــن وحريــة التنقــل .لمعالجــة نقــص
الميــاه الــذي ظهــر فــي المخيمــات ،يتوجــب علــى الجيــوش التابعــة للتحالــف توفيــر المعونــة للحكومــة العراقيــة وحكومــة
إقليــم كوردســتان فــي المســائل اللوجســتية لضمــان توفيــر كميــات كبيـرة مــن ميــاه الشــرب بشـ ٍ
ـكل ملـ ٍّـح وتخزينهــا للمســتقبل.
 .3إصدار سياسات عودة آمنة لألشخاص النازحين داخليًا ( )IDPsوالبدء بتنفيذها

يتوجــب علــى الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان ( )KRGنشــر اســتراتيجية ملموســة مــع خط ـوات محــددة
ومقاييــس لتعزيــز العــودة اآلمنــة للعراقييــن جميعهــم الذيــن يرغبــون بالعــودة إلــى ديارهــم .بالنســبة للذيــن ال يرغبــون بالعــودة
إلــى ديارهــم ،يجــب أن تشــمل االســتراتيجية خيــارات للدمــج المحلــي فــي مواقعهــم الحاليــة أو إعــادة االســتيطان فــي أماكــن
أخــرى حيــث يكــون ذلــك ممكنـاً .ســتدعو الحاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــات مختلفــة انطالقـاً مــن حاجــات األفـراد والمجتمعــات
المحــددة .يجــب أن تشــمل الخطـوات المحــددة معالجــة مخــاوف المجتمعــات كلهــا بشــأن الحمايــة مــن العمليــات االنتقاميــة
فــي حــال عودتهــم ،ومســاعدة الذيــن ال يرغبــون بالعــودة إلــى ديارهــم علــى إعــادة االســتيطان فــي أماكــن أخــرى فــي العـراق،
المدم ـرة ،وتقديــم المعونــة فــي إعــادة توحيــد العائــات ،وتأســيس آليــات
والمســاعدة فــي االســتثمار إلعــادة بنــاء المنــازل
ّ
يعينهــا رئيــس الــوزراء حيــدر
تواصــل لإلبــاغ متــى تصبــح المناطــق آمنــة للعــودة إليهــا .يجــب منــح هيئــة حكوميــة محــددةّ ،
األبــادي هــذه المحفظــة بمثابــة أولويتهــا الوحيــدة ،مــع المـوارد الالزمــة لتنفيذهــا .إن إجـراء التـزام عــام سيرســل مؤشـ اًر مهمـاً
للسـ ّـنة ،واليزيدييــن ،والمســيحيين ،والتركمــان والمجموعــات النازحــة األخــرى حــول اهتمــام الحكومــة العراقيــة برفاههــم.
أن األشــخاص النازحيــن مــن مناطــق خاضعــة حالي ـاً لســيطرة حكومــة إقليــم
ويجــب أن تضمــن الهيئــة الحكوميــة أيض ـاً ّ
كوردســتان يمكلــون القــدرة علــى العــودة إلــى ديارهــم .قــال مســؤولون فــي الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان ّإنــه
ولكنهــم وقّعـوا مذ ّكـرة تفاهــم ( )Memorandum of Understandingلهــذه
ال وجــود الســتراتيجية للعــودة حتــى اآلنّ ،
الغايــة .يتوجــب علــى الجهــات المانحــة توفيــر التمويــل للحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان لتطويــر هــذه الخطــة،
مــع المســاعدة التقنيــة مــن وكاالت األمــم المتحــدة ( )UNعلــى غـرار
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
ّ
( )UNHCRوالمنظمــة الدوليــة للهجـرة (.)IOM
 .4توسيع نطاق التخفيف من خطر المتفجرات ووتيرته

يتوجب على الواليات المتحدة والمجتمع الدولي مضاعفة التمويل والجهود لبرنامج ثالثي األطراف لنزع األلغام ،علماً أنه
العامل المادي األكثر أهميةً في تعزيز عودة العراقيين المبكرة ،وسالمتهم في ديارهم ،إو�مكانية الوصول إلى البنى التحتية
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الخاصة بالخدمات العامة ،واستئناف نشاطات معيشتهم .إن المراحل الثالثة هي على الشكل التالي .أوالً ،يتوجب على
أعضاء التحالف ( )Coalitionزيادة المعونة لنزع األلغام الدولي (بتمويل المنظمات غير الحكومية المعنية بنزع األلغام
حد سواء) .ويشمل ذلك أيضاً تمويل طلبات موازنة
اإلنساني والمقاولين الخاصين على غرار جانوس وأوبتيما على ّ
ٍ
دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام ()UNMAS
بشكل كامل .ثانياً ،يجب بناء القدرة المؤسساتية لعملية
نزع ألغام عراقية دائمة .يشمل ذلك توسيع نطاق تدريب الموظفين العراقيين في المنظمات غير الحكومية والمقاولين.
ويتطلّب أيضاً أن يقوم التحالف بتوفير المساعدة التقنية المباشرة لمؤسسات نزع األلغام العراقية  -مديرية اإلجراءات
المتعلقة باأللغام في بغداد ( ،)Mine Action in Baghdadوهيئة األلغام الكردية العراقية (Iraqi Kurdish Mine
 ،)Authorityوالقوات األمنية العراقية والبشمركة .ثالثاً ،يتوجب على الحكومة العراقية االضطالع ببرنامج واسع النطاق
تجنب مخاطر األلغام إو�دارتها .يشمل ذلك حملة إعالنية
لتعليم السالمة العامة من أجل إعالم العراقيين بشأن كيفية ّ
عامة على الراديو والتلفاز ،وتثقيف األطفال في غرف الصف العراقية مع اعتماد منهج مصمم خصيصاً حول مخاطر
األلغام ،تعليم األشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsفي المخيمات قبل عودتهم إلى ديارهم ،وموقع إلكتروني وطني لنزع
األلغام مع توفير المعلومات باللغات العربية والكردية والتركمانية ،ولغات أخرى ذات صلة.

الموسع ( 0-6أشهر)
تحقيق االستقرار
ّ
ّ
المطهرة
 .5ضمان قوات حفظ مالئمة في المناطق

يطبقه األشخاص النازحون داخلياً ()IDPs
أن األمن هو المعيار األساسي الذي ّ
تشير عمليات المسح والدراسات إلى ّ
ٍ
عدد من نشاطات االنتعاش بشكل
حيوي عليه .باإلضافة إلى ذلك ،من دون األمن،
ٍّ
في اتخاذ قرار حول العودة؛ يعتمد ٌ
حررة .يتطلب عدد سكان الموصل
قد تكون الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISقادرة على استعادة مناطق ُم ّ
تضم  60,000جندي لالضطالع بحفظ األمن على المدى القريب ،وتأسيس نقاط تفتيش،
قوةحفظ
ّ
البالغ  1.2نسمة ّ
ومنع النهب والعمليات االنتقامية .ستكون هذه القوة مزيجاً من الجيش العراقي ،والشرطة الفيدرالية ،وشرطة نينوى،
سلطة مش ّك ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مالئم من ِقَبل
بشكل
والقوات القبلية وقوات األقليات .يجب اإلشراف على هذه القوات
لة بحسب األصول
المحررة ودرء
لضمان أن أداءها حكيم ومحترف .يتوجب توفير أعداد كافية من القوات لضمان األمن في المناطق
ّ
هجمات الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا والجهود الرامية إلى العودة .بالنظر إلى نقص القوات اإلجمالي ومستويات
جر تلك القوات إلى عمليات عسكرية قادمة ضد الدولة اإلسالمية
االستعداد المنخفضة ،يظهر خطر كبير بأن يتم ّ
في العراق وسوريا في تل عفر أو الحويجة أو وادي نهر الفرات أو أماكن أخرى في العراق .يتوجب على الحكومة
العراقية والتحالف ( )Coalitionضمان ّأنه ،وعلى الرغم من الطلبات المتنافسة ،تبقى أعداد كافية من قوات الحفظ
في أماكنها لحفظ السالم الفوري والحؤول دون اندالع موجات جديدة من العنف إلى حين تح ّل مكانها قوات الشرطة
المدربة تدريباً كامالً.
 .6مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لتدريب الشرطة

تدعو الحاجة إلى أعداد كافية من قوات الشرطة الدائمة الكفوءة الستبدال قوات الحفظ المؤقتة .يجب أن تحظى هذه
المهمة األمنية الرئيسية باألولوية من الحكومة العراقية ،والحكومة األمريكية ،والجهات المانحة األخرى ،منعكسةً في
زيادة التمويل والمدربين الدوليين ،كما باعتماد خطة وطنية .يتوجب تسريع إنتاج قوات الشرطة الالزمة البالغ عددها
 16,700عنصر بمعدل  100في المئة على األق ّل من خالل إضافة عدد مدربي الشرطة ،من دون اختصار أو تدهور
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جودة التدريب .قد يقلّص ذلك الوقت الالزم إلنتاج القوة إلى  6أو  9أشهر ،بدالً من حوالي  18شه اًر والتي قد تكون
مطلوبة بالوتيرة الحالية .وستدعو الحاجة أيضاً إلى تدريب وفحص ورصد إضافي لتلك القوات التي تلقّت تعليمات
موجزة .سيكون مدربون ينطقون بالعربية مرغوباً بهم ،وقد تؤدي دول الخليج دو اًر مثم اًر في توفيرهم .يجب الطلب من
و ازرة الداخلية العراقية أن تبرهن بطرق ملموسة عن التزامها المعلن بنماذج إضفاء الطابع االحترافي وحفظ األمن في
ٍ
المجتمع.
وبشكل محدد ،يجب منح األولوية إلعادة فحص القوات الستئصال الجهات الفاعلة الطائفية.
ّ
لحل نزاعات الملكية
 .7استعادة الخدمات العامة وتأسيس عملية

يتوجب على الحكومة العراقية ومحافظة نينوى ،بمساعدة الجهات المانحة الحكومية ،تطوير استراتيجية للخدمات العامة
والمساكن واالقتصاد للموصل تحظى باألولوية ،مع تمويل من مصادر متعددة (مثال :الحكومة العراقية ،قروض من
البنك الدولي [ِ ،]World Bankمَنح من الجهات المانحة ،أو شراكات بين القطاعين العام والخاص مع المصارف
والشركات) .يتوجب على األمم المتحدة ( )UNوالواليات المتحدة والجهات المانحة األخرى دعم اإلنجاز السريع لبعض
المبادرات الرئيسية لتقديم الخدمات وتمكين األشخاص من العمل والعيش في ديارهم .على الرغم من أن الموصل تواجه
عدداً من الحاجات ،تعتبر زيادة إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم أساسية .تعرضت محطات معالجة المياه
ملحة .يتوجب على بغداد
والمنشآت الكهربائية ألضرار بالغة ،ويجب أن تكون استعادة قدرتها لخدمة المدينة أولوية ّ
ومحافظة نينوى واألمم المتحدة التركيز على زيادة قدرة المدارس وتنفيذ استراتيجية تعليم (علماً أن نصف األطفال في
األراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لم يكونوا يرتادون المدارس ،أو تعلّموا منهج
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،أو تعرضوا للصدمات ،وتحول المدارس المغلقة حالياً دون عودة بعض عائالت
األشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsمن العودة إلى ديارهم) .يتوجب اتخاذ تدابير سريعة لبدء التوظيف في الخدمة
المدنية ،مع إعادة الرواتب من بغداد لموظفي الخدمة المدنية في الموصل والذين خضعوا لعملية فحص .ويجب أن
يشمل ذلك أيضاً خطة للمساكن ،مع دعم قانوني للتعامل مع سجالت الملكية المدمرة ومساكن األقليات التي تم بيعها
من ِقَبل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
 .8تعزيز الثقة بحكومة نينوى

يتوجب على رئيس الوزراء األبادي عقد مجلس انتقالي للموصل تحت سلطة بغداد لتطوير خطة لحوكمة نينوى ما
بعد التحرير إو�دارة المرحلة المباشرة ما بعد التحرير .يجب أن يكون المجلس االنتقالي هيئة تمثيلية ومؤش اًر للموصليين
يضم مسؤوليين من بغداد وحكومة إقليم كوردستان ( ،)KRGكما قادة
على أن لديهم مصلحة في المستقبل .يجب أن ّ
السنة ،والشيعة ،والمسيحيين ،واليزيديين والتركمان) ،وقادة قبليين ،ورجال أعمال رائدين،
المجتمعات كلها (بما فيها ّ
وقادة دينيين ،وسياسيين محليين .يجب أن يضع رؤية لنينوى ،وأولويات إعادة البناء ،واألولويات االقتصادية ،وعرض
الخطط القائمة .يتوجب على رئيس الوزراء األبادي ،والحكومة األمريكية ،واألمم المتحدة ،وحكومات الجهات المانحة
األخرى توفير دعم ديبولماسي ومالي ولوجستي مباشر لهذه الهيئة في عملها من حيث المصالحة المحلية والمفاوضات
والحمالت الدعائية اإلقليمية.

الحوكمة والمصالحة السياسية ( 12-0شهراً)
 .9تنفيذ قانون الالمركزية

يتوجب على الحكومة األمريكية تجديد تمويلها لدعم تنفيذ قانون الالمركزية والدعوة لمنح األولوية لهذا اإلجراء من
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ِقَبل حكومة بغداد .يعتبر تقديم الخدمات على المستوى المحلي أسلوباً مهماً الستعادة الثقة العامة بالحكومة وزيادتها.
الالمركزية هي مشروع طويل المدى ،بالنظر إلى تاريخ الحكومة البعثية المركزية إلى حد كبير .يتوجب على الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDتجديد برنامج تعزيز الحوكمة ()Governance Strengthening Project
التابع لها لالستمرار بدعم تنفيذ قانون الالمركزية في العراق وتدريب المسؤولين الحكوميين المحليين لتولي المهام
المسرع لمهام ثماني و ازرات ،بحسب ما يجيزه القانون
المنقولة من الحكومة المركزية .قد يتيح ذلك النقل المستمر و َّ
الحالي .في حين ثمة برنامج جديد للوكالة األمريكية للتنمية الدولية من أجل زيادة كفاءة اإلدارة المالية واإلشراف
ٍ
بشكل ٍ
المرجح أن يضعف تنفيذ الالمركزية أو يتوقف
عليها (بصرف النظر عن الالمركزية) ،من
كامل من دون الدعم
ّ
التقني المستمر من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .ينص القانون على نقل السلطات لخمس و ازرات أخرى ،بما فيها
و ازرة المالية .يجب أن تتضمن برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المتجددة تشديداً خاصاً على المحافظات األكثر
تأث اًر بفعل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،وهي :نينوى ،واألنبار ،وصالح الدين ،وديالى ،وكركوك ،وعلى تقديم
المساعدة التقنية لها.
 .10تحسين المالية العامة واإلدارة العامة

يتوجب على الحكومة األمريكية اعتماد معايير األداء الخاصة بالبنك الدولي ( )World Bankوربط مساعدتها بموجب
اتفاقية إطار العمل االستراتيجي بإجراءات الشفافية والمساءلة المتفق عليها .ولتشجيع أداء الحكومة العراقية ومساءلتها،
يتوجب على الواليات المتحدة استخدام نفوذها لدعم صندوق اإلصالح االقتصادي التابع لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( ،)UNDP Economic Reform Fundالمدعوم من ِقَبل البنك الدولي ،للمساعدة على تنفيذ اإلصالحات
االقتصادية إو�جراءات مكافحة الفساد على المستوى الوطني 1.لبناء الكفاءة العراقية على المدى الطويل خالل عملية
تحقيق االستقرار وما بعدها ،يتوجب على الواليات المتحدة أن تدعم إنشاء أمانة أو وحدة إدارة مشاريع داخل و ازرة
التخطيط العراقية ،والتي قد تخدم بمثابة وسيلة لتنسيق المساعدة الثنائية األطراف للحكومة العراقية؛ قد تنسق هذه
الوحدة بدورها مع و ازرة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان ( )KRGومركز التنسيق المشترك (Joint Coordination
2
 .)Centerإنها مقاربة تم تنفيذها في أماكن أخرى لتمكين المساعدة الثنائية األطراف الخاضعة للمساءلة.

 .11توسيع برامج المصالحة المحلية وتنسيقها

يتوجب على الجهات المانحة على غرار الواليات المتحدة ،وألمانيا ،والمملكة المتحدة ،واالتحاد األوروبي ()EU
زيادة التمويل لجهود المصالحة على مستوى الشعب من خالل معهد الواليات المتحدة للسالم (U.S. Institute for
 ،)Peaceوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوالمنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMوالمنظمات غير الحكومية
( )NGOsالعراقية .يجب أن تقوم هيئة تنسيقية بتحديد أولويات الجهود والتوفيق بينها لضمان تلبية مجاالت الحاجات
الحرجة .يجب أيضاً تنسيق هذه النشاطات مع البرنامج الجديد التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي يرّكز على
ثالث مبادرات منفصلة ّإنما تدعم الواحدة منها األخرى :حملة إعالمية تسلّط الضوء على منافع المصالحة؛ تيسير
 1سيرشينج  4دينار (“ ،)Searching 4 Dinarالحكومة وقعت وثيقة مشروع في بغداد لتأسيس ‘صندوق اإلصالح االقتصادي’” (The
‘ ،)Government Signed a Project Document in Baghdad to Establish ‘Economic Reform Fundسيرشينج فور دينار
( 29 ،)Searching 4 Dinarيناير/كانون الثاني  .2017اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
https://search4dinar.wordpress.com/2017/01/29/the-government-signed-a-project-document-inbaghdad-to-establish-economic-reform-fund/
2

كالبرتسون وآخرون (. 2016 ،)Culbertson et al.
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قيام مجموعات من المجتمع المدني بعقد مناقشات للمجتمع المحلي على نطاق األمة؛ ومشروع ذاكرة يوثّق سرديات
ملحة أخرى تم تسليط الضوء عليها
االنتهاكات والفظائع ،كقاعدة التفاقيات عدالة انتقالية مستقبلية .وتشمل حاجات ّ
من ِقَبل األمم المتحدة وخبراء آخرين المفاوضات بين مجتمعات متضررة محلية وبرامج لالستشارات النفسية كجزء من
هذا الجهد الذي ينطلق من القاعدة نحو األعلى.
 .12إطالق المصالحة الوطنية بسرعة مع خارطة طريق ومجموعة أصدقاء
يجب أن تقترن هذه الجهود على مستوى الشعب في الوقت عينه مع جهد وطني مصمم ٍ
بتأن ومدعوم من األمم المتحدة

( .)UNيتوجب على الحكومة األمريكية أن تأخذ بزمام المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء من بلدان متعددة من أجل
توفير الدعم الواضح جداً للحكومة العراقية وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لتأسيس خارطة طريق للتسوية الوطنية
السنية .يمكن صياغة مسودة
سيكون من شأنها أن توفر األمن األساسي ،والعائدات والمعونة االستيطانية للمناطق ّ
لخارطة الطريق قبل االنتخابات العراقية الوطنية القادمة،
ولكن تنفيذ الخطوات الرئيسية ،على غرار قانوني العدالة
ّ
والمساءلة المنقحين ،والنقل اإلضافي للسلطات إلى المحافظات والقوات األمنية المحتملة التابعة للمحافظات وح ّل وضع
كركوك ،قد يتطلب على األرجح االنتظار إلى حين تشكيل حكومة جديدة .يجب أن تبدأ المحادثات المستدامة المدعومة
من األمم المتحدة على أساس خارطة الطريق .لتحفيز هذه العملية ،يمكن ربط التمويل المتعدد السنوات لخطة تنفيذ
اتفاقية إطار العمل االستراتيجية األمريكية-العراقية باتفاقية حول خارطة طريق وبدء المحادثات.
تعتمد المصالحة جزئياً على المساءلة .يجب مساءلة األفراد الذين ارتكبوا الفظائع ضد المدنيين وحملوا األسلحة
في وجه حكومتهم – ولكن من دون معاقبة جماعية على تصرفات األفراد .يجب أن يكون هناك آلية سريعة مؤسسة
السنة
للمحاكمة وفق األصول القانونية للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم .في الوقت عينه ،سيؤدي إصدار عفو واإلفراج عن ّ
ٍ
منعطف حرج .على الرغم من
السنة على الفور عند
المسجونين والذين ليسوا متهمين بأي جريمة إلى زيادة ثقة العراقيين ّ
أن بعض الشيعة قد ينتقدون هذا التدبير األخير ،يملك رئيس الوزراء األبادي السلطة التنفيذية إلصدار عفو بالتزامن
ّ
لدى
ة
ر
كبي
مصداقية
يكتسب
وقد
المساءلة،
آليات
تأسيس
مع
السنة الذين يخشون من العمليات االنتقامية واالتهامات
ّ
السنة جميعهم على األفعال التخريبية التي اقترفتها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (.)ISIS
من الذين يلومون ّ

تقاسم العبء المالي
 .13تسريع التمويل

حث األمم المتحدة ( )UNوالحكومة العراقية للدعوة إلى تسليم التمويل الموعود به كلّه
يتوجب على الواليات المتحدة ّ
المعجل .باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب تطوير تقديرات
خالل السنة التقويمية الجارية من أجل تمكين تحقيق االستقرار
ّ
واقعية لحاجات التمويل المتسقبلية .إن أمواالً كبيرةً مطلوبةً لالستجابة اإلنسانية ،وتحقيق االستقرار ،إو�عادة إعمار
أن العراق ،باعتباره دولة نفطية،
المناطق المحررة في العراق في نهاية المطاف .وفي حين أشارت التوقعات
ّ
األولية إلى ّ
قد يمول جزءاً كبي اًر من تحقيق االستقرار إو�عادة اإلعمار كلها ،عرقل سعر النفط المنخفض واألزمة المالية في العراق
تحمل أجزاء أكبر من تكاليف إعادة البناء ،ولكن ،وبسبب أزمته المالية
ذلك .ستتيح موارد العراق له في نهاية المطاف ّ
3
الحالية يعتمد على التمويل الدولي لتحقيق االستقرار .يجب اكتشاف آليات تمويل أخرى أيضاً على غرار قروض
 3عانى العراق من صدمتين اقتصاديتين :تراجع سعر النفط والحرب مع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( .)ISISومن بين إيرادات
العراق 90 ،في المئة هي من النفط وتواجه الحكومة فجوة تمويلية بقيمة  18مليار دوالر أمريكي .يشمل قرض صندوق النقد الدولي
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إضافية من البنك الدولي ( )World Bankوالبنك اإلسالمي للتنمية ( )Islamic Development Bankأو قروض
ميسرة ،أو شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل إعادة بناء البنى التحتية .يتوجب على
أخرى مع آلية قروض ّ
الواليات المتحدة أن تجدد جهودها للطلب من الجهات المانحة الخليجية (باألخص المملكة العربية السعودية ،واإلمارات
ألن كان
العربية المتحدة ،والكويت ،وقَ َ
طر) والتي كانت مترددة في تمويل جهود تحقيق االستقرار واالنتعاش في العراق ّ
لديها شكوك بشأن النفوذ اإليراني ،ومخاوف بشأن قدرات رئيس الوزراء األبادي من حيث المصالحة ،ومخاوف بشأن
فساد الحكومة العراقية 4.على الرغم من ذلك ،وفّرت المملكة العربية السعودية  500مليون دوالر أمريكي في بداية
الصراع ،ووفرت اإلمارات العربية المتحدة  50مليون دوالر أمريكي ،ووفرت الكويت مؤخ اًر تمويالً لحاالت الطوارئ
للموصل باإلضافة إلى تأخير مدفوعات التعويضات المستحقة من العراق عن حرب الخليج في العام  .1991يتوجب
على البنك الدولي توفير المساعدة التقنية للحكومة العراقية لتطوير توقع لالستثمار في إعادة البناء العراقية يصف
مشاريع إعادة البناء المحددة التي يجب الطلب من الجهات المانحة ،بما فيها بلدان الخليج ،تمويلها :وعلى وجه
الخصوص ،الطرقات ،والجسور ،والمحطات الكهربائية ،والمستشفيات ،والمدارس ،ومباني الجامعات.
 .14زيادة شفافية التمويل والمساءلة بشأنه

قد يؤدي تأسيس موقع إلكتروني شامل ووضع إجراءات لتتبع كل الهبات من الوعد حتى االلتزام وصوالً إلى التنفيذ إلى
زيادة ثقة الجهات المانحة إلى ٍّ
حد ٍ
بأنه يتم استخدام أموالها لألغراض المرجوة .في الوقت الحالي ،يتم االفتقار
كبير ّ
إلى صورة مركزية لتمويل الجهات المانحة للمساعدة اإلنسانية وتحقيق االستقرار في العراق .يمكن أيضاً السعي وراء
زيادة الفعالية لضمان أن المساعدة تحقق الفائدة القصوى .على سبيل المثال ،يمكن وضع المزيد من اإلجراءات لإلبالغ
الحد منها بقدر اإلمكان .الحظ مسؤولون في األمم المتحدة وعراقيون على حد
عن تكاليف المقاولة من الباطن ،و ّ
سواء عدم كفاية آليات تمويل األمم المتحدة والناتج عن النفقات العامة المرتفعة وسلسالت التعاقد من الباطن  -على
سبيل المثال من وكالة تابعة لألمم المتحدة تتعاقد من الباطن مع أخرى ،والتي تتعاقد من الباطن مع منظمة غير
حكومية ( )NGOأو شركة خاصة للتنفيذ ،والتي تتعاقد من الباطن مع منظمة غير حكومية أو شركة خاصة أخرى
للتنفيذ .إن هذه اإلدارة غير الفعالة للموارد في االستجابات التي تديرها األمم المتحدة قد تم توثيقها في دراسات أخرى
حول اإلدارة المالية ألزمات النزوح .يتوجب على مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )UNOCHAتطوير
تتتبع بشفافية تمويل الجهات المانحة للنشاط اإلنساني وتحقيق االستقرار في العراق ،بما في
آلية إلكترونية مستمرة ّ
ذلك التزامات التمويل ،وكيفية ووقت إنفاق تمويل الجهات المانحة ،والهيئات التي تستلم هذا التمويل ،ومعايير اختيار
المشاريع والبرامج ،واالحتساب المحدد للنفقات العامة والتعاقد بالتمرير .قد تدعو الحاجة أيضاً إلى قيام حكومة العراق
بالمساعدة في توفير اإلبالغ المصادق عليه والتحقق من عمل المشروع في الموقع أو اإلشراف عليهما.

ال
( )International Monetary Fundالبالغ  5.34مليار دوالر أمريكي في العام  2016و 1.2مليار دوالر أمريكي في العام  2015تموي ً
لألشخاص النازحين داخلياً ( )IDPsوالخدمات االجتماعية للضعفاء .على الرغم من االنقطاع في اإلنتاج وطرقات التجارة الذي ضرب
االقتصاد غير النفطي ،نما قطاع النفط بمعدل  13في المئة في العام  2015و 20في المئة في العام .2016
 4هاردن النج ومعاذ الواري (“ ،)Hardin Lang and Muath Al Wariبعد التحرير :تقييم جهود تحقيق االستقرار في مناطق العراق
المطهرة من الدولة اإلسالمية” (After Liberation: Assessing Stabilization Efforts in Areas of Iraq Cleared of the Islamic
 ،)Stateمركز التقدم األمريكي ( 26 ،)Center for American Progressيوليو/تموز  .2016اطلع عليه بتاريخ  27مارس/آذار :2017
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/07/26/141814/after-liberation/
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التط ّلع قدم ًا
ليس العراق حالة ميؤوس منها .إنه بلد يتمتّع بثروة من القدرات البشرية ،والموارد الطبيعية والتراث العالمي .برهن
العراقيون عن ٍ
عزم ٍ
كبير ودهاء في محاربة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ( )ISISوالتنسيق مع التحالف
( )Coalitionومجتمع المعونة الدولي .أظهرت المجتمعات العراقية كرم أخالق باستضافة عراقيين آخرين نازحين بسبب
القتال واالضطهاد وبعد العقود األخيرة من انعدام االستقرارُ ،يعتبر عدد من العراقيين على استعداد التخاذ خطوات
من أجل الدفع ببلدهم قُ ُدماً .على الرغم من ذلك ،ال يستطيع العراقيون تحقيق ذلك بمفردهم – فاالستقرار في العراق،
واالستقرار الناتج عن ذلك في أماكن أخرى في الشرق األوسط ،يعتمد على قيادة ناشطة ودعم مالي وتقني من الواليات
المتحدة وأعضاء التحالف اآلخرين ،والدول الخليجية المجاورة ،ونظام األمم المتحدة .في هذا التقرير ،كان هدفنا توفير
تقدٍم
مجموعة من الخطوات الهادفة التي يمكن أن تبني األساس لهذه األغراض وتؤمن الزخم باتجاهها .ولكن من دون ّ
يع في هذه المجاالت األساسية ،يواجه العراق خطر االنتقال إلى انعدام االستقرار من جديد ،مع تداعيات ناتجة
سر ٍ
بالنسبة ألمن جيران العراق وحلفائه.
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تبحث هذه الدراسة في الحاجات اإلنسانية وحاجات تحقيق االستقرار في العراق ،من خالل دراسة حالة حول الموصل،
وتقدم توصيات حول التدابير الفورية لتحقيق االستقرار بعد العمليات العسكرية لتحريرها من الدولة اإلسالمية في
معمقة
العراق وسوريا ( .)ISISترتكز الدراسة إلى ٍ
جمع للبيانات ومراجعتها؛ وزيارات إلى العراق؛ وأكثر من  50مقابلة ّ
مع مجموعة من المسؤولين األولين الرئيسيين .نظر فريق البحث في الحاجات اإلنسانية ،والتداعيات األمنية ،والبنى
التحتية والخدمات ،والحوكمة والمصالحة .ستؤثّر هذه النشاطات جميعها على تحقيق االستقرار الفوري في الموصل،
والعراق على نطاق أوسع ،بما في ذلك ما إذا كان باستطاعة المدنيين العودة إلى ديارهم.
قد تجتاح موج ٌة أخرى من العنف العراق في غضون أشهر في حال لم تكن نشاطات تحقيق االستقرار صلبة
بما يكفي .يجب تعزيز المكاسب التي تح ّققت بالفعل من خالل القتال عن طريق تأمين السلم عبر إجراءات إنسانية
ٍ
بشكل ٍ
كبير على خطط الحكومة الوطنية في العراق وق ارراتها
إو�جراءات تحقيق استقرار مالئمة .تعتمد التدابير الالزمة
أن النجاح
والتنفيذ ،كما أيضاً على الدعم والتمويل من المجتمع الدولي .وتشير النتائج التي تم تحقيقها حتى اآلن إلى ّ
ممكن من خالل مجموع ٍة معتدل ٍة إو� ّنما ُم َطبَّقة بعناية من البرامج التي تستفيد من إرادة الجهات الفاعلة المحلية والدولية
ومعرفتها.
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