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منظمـة السـالم والحريـة
منظمـــة غـــير حكوميـــة وغـــير ربحيـة تعمـل عـلى مســـتوى جمهوريـة العـراق واقليـــم كوردسـتان لمراقبـة 
حالـة حقـوق اإلنسـان وحمايتهـا وضـمان التعايـش السـلمي مـن خـالل تعزيـز الثقـة والتعـاون بـين مختلـف 
مكونـــات المجتمـــع ودعـــم المؤسسات الحكوميـــة وغـــير الحكوميـــة في وضـــع سياســـات تضمـــن الحقـــوق 
والحريـــات والعدالـــة االجتماعيـــة وفقـــا للمعايـــير الدولية. ومســـجلة  لـــدى الجهـــات الرســـمية في بغـــداد و 

أربيــل. 

البحث       
ــة  ــن أرضي ــث ع ــة البح ــع منظم ــراكة م ــة بالش ــالم والحري ــة الس ــه منظم ــروع نفذت ــو مش ــث ه ــذا البح ه
ــة وحقــوق اإلنســان والعمــل  ــة ، مكتــب الديمقراطي ــة األمريكي ــي مــن وزارة الخارجي مشــتركة وبدعــم مال

.)DRL(

ان كال من منظمة البحث عن أرضية و مشتركة و مكتب DRL غير مسؤولين  عن محتويات هذا البحث.
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ملخص تنفيذي

الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو تقديــم فحــص وتحليــل تجريبييــن لكيفيــة تأثيــر الوضــع المتنــازع 
ــداً  ــدل ، وتحدي ــاع الع ــة قط ــى وظيف ــف( عل ــة وتلكي ــوى )مناطــق الحمداني ــهل نين ــوك وس ــي كرك ــه ف علي
ــع  ــه م ــع وتفاعالت ــارب المجتم ــة لتج ــى األدل ــا عل ــالً مفصــالً وقائًم ــر تحلي ــا يوف ــرطة. كم ــم والش المحاك
نظــام العدالــة فــي األراضــي المتنــازع عليهــا فــي العــراق. أخيــًرا ، تهــدف هــذه الدراســة أيًضــا إلــى تقديــم 
توصيــات سياســية عمليــة لتعزيــز معاييــر حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي أكثــر مناطــق العــراق تنوًعــا 
ــة أخــرى  ــوك و13 منطق ــراق محافظــة كرك ــي الع ــا ف ــازع عليه ــا. تشــمل األراضــي المتن ــا عليه وتنازًع

وثــالث أقضيــة فرعيــة فــي نينــوى وديالــى وصــالح الديــن.

لــم يحــظ تأثيــر المناطــق المتنــازع عليهــا علــى قطــاع العدالــة باالهتمــام الكافــي في األدبيــات الموجــودة. مثل 
هــذا التحليــل لديــه القــدرة علــى المســاهمة فــي عمــل مختلــف أصحــاب المصلحــة ، بمــا فــي ذلــك المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والســلطات الحكوميــة المحليــة. اســتخدم هــذا البحــث نهًجــا مختلًطــا ، بمــا 
فــي ذلــك اســتطالع )320 اســتبيانًا( ، و 48 مقابلــة مــع مخبريــن رئيســيين ، وخمــس مناقشــات جماعيــة 
مركــزة مــع ممثليــن مــن خلفيــات ومناطــق ومجتمعــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة فــي كركــوك والحمدانيــة و 
تلكيــف، تــم إجراؤهــا مــن مــن أب إلــى تشــرين االول 2021. التوصيــة الرئيســية للتقريــر هــي أن حمايــة 
مؤسســات العدالــة ، وتحديــداً الشــرطة والمحاكــم ، أمــر أساســي لبنــاء الســالم والتماســك المجتمعــي فــي هــذه 
المناطــق. تســاعد إعــادة بنــاء الوظائــف األساســية داخــل قطــاع العدالــة علــى اســتعادة المهنيــة والمصداقيــة 
لتلــك المؤسســات وجعلهــا شــاملة وخاضعــة للمســائلة، بمــا فيهــا مــن المحاكــم والمدعيــن العاميــن وضبــاط 

وأفــراد الشــرطة.

فــي هــذه المناطــق المتنــازع عليهــا ، يعتبــر الوضــع اإلداري واألمني هًشــا بســبب الفــراغ اإلداري واالرتباك 
حــول تحالفهمــا المــزدوج مــع حكومتيــن: الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان. إن اإلدارة 
غيــر الواضحــة بســبب المنافســة فــي انتهازهــا و خاصتــا      قطــاع العدالــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا 
ليــس      مصــدر قلــق لألفــراد المقيميــن فــي هــذه المناطــق فحســب، بــل هــو      عائــق كبيــر أمــام التماســك 

المجتمعــي وبنــاء الســالم فــي هــذا الجــزء مــن البــالد.

ــى  ــا عل ــًرا وتنافًس ــة توت ــم كردســتان العــراق والحكومــة العراقي ــن إقلي ــازع عليهــا بي تســبب المناطــق المتن
الســيطرة، ممــا يقيــد تنفيــذ قــرارات المحاكــم أو أوامــر الشــرطة. لطالمــا كانــت اإلدارة فــي هــذه المناطــق 
معقــدة وتعكــس التوتــرات والديناميكيــات المتغيــرة بيــن بغــداد وأربيــل. فــي ظــل عــدم وجــود صيغــة مقبولــة 
للطرفيــن لــإدارة ، بمــا فــي ذلــك قطــاع العدالــة ، فــي هــذه المناطــق ، فــإن المنافســة بيــن الحكومتيــن لهــا 
األســبقية علــى تنفيــذ القانــون ، واألهــم مــن ذلــك ، رفاهيــة النــاس الذيــن يعيشــون فــي هــذه المناطــق. أثبتــت 
الهيــاكل اإلداريــة والحکوميــة الحاليــة ضعفهــا فــي تنفيــذ تدابيــر الحمايــة القانونيــة الحاليــة وفــي تنفيــذ قوانين 
أكثــر إنصافـًـا، وممــا يزيــد هــذا التعقيــد حقيقــة أنــه منــذ عــام 2003 ، ظهــرت قــوى جديــدة ، ذات مصالــح 
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متناقضــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا ، فــي كركــوك وســهل نينــوى ومناطــق أخــرى متنــازع عليهــا. هــذا 
التنــوع المعقــد للســلطات والمصالــح السياســية يقيــد بشــكل أكبــر اســتقاللية وعمــل مؤسســات قطــاع العــدل.

على وجه الخصوص ، يعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية التالية:

أدى الخــالف بيــن أربيــل وبغــداد حــول كركــوك وبعــض المناطــق فــي محافظــة نينــوى إلــى خلــق   -1
ــع. ــآكل المجتم ــات ت ــة ، وعملي ــة المحلي ــود االجتماعي ــل العق ــي ، وح ــراغ أمن ف

ــه  ــر تظهــر أيًضــا أن ل ــج هــذا التقري ــة وتلكيــف سياســي، لكــن نتائ ــي كركــوك والحمداني ــزاع ف الن  -2
تأثيــًرا ســلبيًا كبيــًرا علــى وظيفــة مؤسســات قطــاع العدالــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن الخــالف حــول اإلدارة 
ــي هــذا  ــة ف ــز والممارســات اإلقصائي ــى التميي ــة إل ــا ، باإلضاف ــازع عليه ــة المناطــق المتن ــة وحوكم النهائي

ــى المجتمعــات. القطــاع ، ســوف تتســرب أيًضــا إل

فــي المناطــق المتنــازع عليهــا، يتعيــن علــى النــاس التعامــل مــع ســلطات مختلفــة، متنافســة فــي كثيــر   -3
مــن األحيــان، عنــد متابعــة األعمــال الورقيــة اليوميــة ، وإبــالغ الشــرطة والمحاكــم ، وعبــور نقــاط التفتيــش 
، والتنقــل داخــل المناطــق وفيمــا بينهــا. علــى ســبيل المثــال ، بعــد 4 ســنوات مــن اســتعادة هــذه األراضــي 
مــن مــا يســمى بالدولــة اإلســالمية )ISIS( ،  فقــط فــي غضــون 15-10 دقيقــة بالســيارة ، يمكــن للمــرء 
أن يمــر عبــر عــدة نقــاط تفتيــش ، وكل منهــا يفــرض قيــوًدا خاصــة بــه علــى المجتمعــات المحليــة ، ويعانــي 
مــن خفيــة أو ، فــي بعــض األحيــان ، هنــاك تمييــز صريــح. يؤثــر تقييــد الحركــة ومــا يرتبــط بهــا مــن تمييــز 

ســلبيًا علــى المجتمعــات المحليــة وتنفيــذ القانــون.

ــل وبغــداد  ــن أربي ــة بي ــف يجعــل العالق ــة وتلكي ــي كركــوك والحمداني ــه ف ــازع علي إن الوضــع المتن  -4
ــلطات  ــدرة الس ــن ق ــن الحكومتي ــات بي ــدى النزاع ــدل. تتح ــاع الع ــة قط ــة ووظيف ــة المحلي ــة للسياس مركزي
ــى التعــاون مــع أي مــن الحكومتيــن. كمــا أن المجتمعــات الموجــودة فيهــا منقســمة أيًضــا مــن  المحليــة عل

ــن. ــا لطــرف معي ــث دعمه حي

تــم تنظيــم هــذا التقريــر علــى النحــو التالــي. بعــد مقدمــة لموضــوع التقريــر ، بمــا فــي ذلــك منهجيتــه وحســاب 
تفصيلــي لجمــع البيانــات ، يلخــص القســم الثانــي المعــارف والدراســات الحاليــة حــول المناطــق المتنــازع 
عليهــا. األقســام التــي تليــه مخصصــة لمناقشــة مواضيــع للجوانــب التاليــة: تصــورات النــاس لقطــاع العدالــة 

، والمــرأة وقطــاع العدالــة ، والثقــة فــي المؤسســات القضائيــة فــي كركــوك والحمدانيــة وتلكيــف.
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مقدمة

ــًدا  ــور تعقي ــر األم ــن أكث ــا. م ــه المتنوعــة وداخله ــن مجتمعات ــة بي ــدة وديناميكي ــراق بمشــاكل معق يتســم الع
ــة بالنفــط  ــاء ، بمــا فــي ذلــك مدينــة كركــوك الغني ــد مــن المــدن واألحي الخــالف حــول وضــع وإدارة العدي
وســهل نينــوى. كل منطقــة مــن المقاطعــات الـــ 14 التــي تضــم المناطــق المتنــازع عليهــا ، موزعــة علــى 
أربــع محافظــات )كركــوك ونينــوى وصــالح الديــن وديالــى( ، لديهــا مزيــج فريــد مــن الشــعوب والهويــات 
والقضايــا الجيوسياســية ، والتــي تفاقمــت جميعهــا بســبب الجهــات الفاعلــة المتنافســة والجهــات المشــتركة. 
التنافــس بيــن المجتمعــات المحليــة )مجموعــة األزمــات الدوليــة ، 2018(. بعــد مــرور ثمانيــة عشــر عاًمــا 
علــى تغييــر النظــام فــي العــراق ، و 16 عاًمــا منــذ اعتمــاد الدســتور الدائــم فــي عــام 2005 واالتفاقيــات 
ــى  ــزاع عل ــزال الن ــم كردســتان ، ال ي ــة وحكومــة إقلي ــة العراقي ــن الحكومــة الفيدرالي السياســية األخــرى بي
هــذه األراضــي دون حــل. يعــود الخــالف بيــن بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان حــول األراضــي إلــى عمليــة 
صياغــة الدســتور التــي بــدأت فــي أعقــاب الغــزو األمريكــي عــام 2003 ومــا تــاله مــن ســقوط لنظــام صــدام 
ــع بالحكــم الذاتــي)1(  ــذي يتمت ــم كردســتان العــراق ال حســين )باالنــي ، 2021(. حــدد الدســتور حــدود إقلي
ــر  ــم إجــراء االســتفتاءات لتقري ــم يت ــه تــرك وضــع محافظــة كركــوك والمناطــق األخــرى دون حــل. ل لكن

مصيــر هــذه المناطــق المتنــازع عليهــا.

تركــز األبحــاث الحاليــة حــول األراضــي المتنــازع عليهــا فــي العــراق بشــكل كبيــر علــى السياســة واألمــن 
والنزاعــات داخــل هــذه المناطــق. علــى ســبيل المثــال مــورس و آخــرون )2015( ، يحــدد ســيناريوهات 
مختلفــة لحــل النــزاع والمســتقبل السياســي فــي كركــوك. وبالمثــل ، يركــز وولــف )2010( ومايــر )2020( 
علــى عمليــة تســوية وضــع كركــوك ، بشــكل أساســي فــي إطــار الدســتور العراقــي الحالــي لعــام 2005 
ــي  ــر ف ــف وماي ــر وول ــي(. ينظ ــراق )يونام ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح ــة األم ــام 2009 لبعث ــات ع ومقترح
المقــام األول إلــى الســياق المحلــي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي األوســع الــذي يجــب أن تتحقــق فيــه مثــل 
هــذه التســوية. يوضــح ســكيلتون و ســليم )2019( كيــف تحــول النــزاع فــي هــذه المناطــق مــن نــزاع بيــن 
حكومتيــن إلــى منافســة متعــددة الجوانــب بيــن الجماعــات العســكرية والسياســية المتنافســة بعــد عــام 2017. 
ــر الوضــع  ــا )2017 أ ، 2017 ب ، 2017 ج ، 2017 د( حــول كيــف أث ــن وويري ــان زوني ــل ف تفاصي
المتنــازع عليــه فــي ســهل نينــوى وســنجار علــى تصــورات المجتمعــات العرقيــة والدينيــة للنــزاع والســالم 

بعــد عــام 2014.

ــد االنتفاضــة الكردســتانية ضــد نظــام البعــث  ــي شــمال العــراق بع ــي ظهــرت ف ــم ذات ــة حك ــم كردســتان العــراق هــو منطق )1( إقلي

العراقــي فــي عــام 1991 ، ممــا أدى إلــى إنشــاء منطقــة حظــر طيــران فــوق المنطقــة. منــذ ذلــك الحيــن ، طــورت كردســتان العديــد 
ــة الحــدود ،  ــة ، مثــل الســيطرة علــى قــوات األمــن الخاصــة بهــا ، إلدارة المــوارد الطبيعيــة ومراقب ــاءات الشــبيهة بالدول مــن الكف

والتــي وضعــت األســس العتبارهــا دولــة داخــل دولــة أو دولــة بحكــم األمــر الواقــع. )انظــر باالنــي ، 2019(.
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فــي اآلونــة األخيــرة ، ركــزت الدراســات أيًضــا علــى بنــاء الســالم فــي هــذه النزاعــات / المناطــق المتنــازع 
عليهــا. يقــدم )ئــؤ دريســکول،٢٠١٩( تحليــالً مفصــالً للديناميــات المحليــة للســالم والنــزاع فــي كركــوك ، 
ويــدرس الفــرص ويقــدم توصيــات لبنــاة الســالم الســتهداف التدخــالت على مســتوى القاعــدة الشــعبية. يدرس 
شــانكس )2013( تطــور نظــام التعليــم بعــد عــام 2003 ويعــرض تأثيــر السياســة العرقيــة المتضخمــة علــى 
إعــادة بنــاء التعليــم فــي العــراق ، ويستكشــف أهميــة التكاثــر الثقافــي والعالقــة بيــن مطالــب التعليــم العرقــي 

المحــدد ، واألمــن المجتمعــي ، و الخــالف السياســي األوســع علــى اإلقليــم.

ــة  ــرات السياســية واألمني ــر النزاعــات والتوت ــة تأثي ــل المتعمــق لكيفي ــي التحلي ــاك نقــص ف ــك ، هن ومــع ذل
واإلداريــة فــي هــذه المناطــق علــى ســيادة القانــون وتقيدهــا ، وتحديــداً فــي قطــاع العدالــة. فــي هــذا التقريــر 
ــذ عــام 2003  ــى مؤسســتين رئيســيتين: المحاكــم والشــرطة. من ــة ، نشــير إل ــد مناقشــة قطــاع العدال ، عن
فصاعــًدا ، شــهدت العديــد مــن األراضــي المتنــازع عليهــا تغييــرات فــي الســيطرة اإلقليميــة واإلداريــة بيــن 
أطــراف النــزاع. علــى ســبيل المثــال ، كانــت منطقــة الحمدانيــة فــي ســهل نينــوى تحــت الســيطرة والنفــوذ 
المشــتركين مــن حكومــة العــراق والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني التابــع لحكومــة إقليــم كردســتان مــن 
2003 إلــى 2014. ثــم احتلهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية بعــد عــام 2014 ، وأثنــاء اســتعادة هــذه األراضي. 
ــزب  ــل الح ــن قب ــكل دوري م ــا بش ــيطر عليه ــدار ويس ــة ت ــت المنطق ــالمية ، كان ــة اإلس ــم الدول ــن تنظي م
الديمقراطــي الكردســتاني. منــذ تشــرين األول 2017 ، بعــد انســحاب قــوات البيشــمركة مــن هــذه المناطــق 
، ظهــر وضــع وإطــار أمنــي وإداري جديــد ، تتمتــع فيــه الجماعــات المواليــة لقــوات الحشــد الشــعبي )2(بنفــوذ 
وحضــور كبيــر فــي القضــاء. مثــل هــذا الوضــع ليــس الوحيــد مــن نوعــه فــي الحمدانيــة ويمكــن لمســها فــي 
المناطــق المتنــازع عليهــا. مــع كل تغييــر للســلطة واإلدارة ، فــإن ســيادة القانــون ، وتحديــداً قطــاع العدالــة 

، تتأثــر وتتغيــر بشــكل كبيــر ، ممــا يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى حيــاة المواطنيــن.

وفقـًـا لدســتور العــراق لعــام 2005 ، يجــب أن يكــون القضــاء مســتقالً ، ويجــب معاملــة المواطنيــن بإنصــاف 
فــي العمليــات القضائيــة واإلداريــة بموجــب المــادة 19 ، الفقرتيــن 1 و 6. مــن شــأن العدالــة المتوافقــة مــع 
ــي محاســبة  ــة ف ــي تشــاركها الرغب ــة ، الت ــع المجتمعــات العراقي ــن جمي ــة بي ــوق اإلنســان أن تنمــي الثق حق
مرتكبــي الجرائــم. وإلــى أن يتحقــق ذلــك ، ال يمكــن بنــاء أســس ســالم العــراق علــى المــدى الطويــل )يونامــي 

.)2020 ،

)2( مــع توســع تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي األراضــي العراقيــة فــي عــام 2014 وفتــوى بــدء التعبئــة الشــعبية التــي أصدرهــا آيــة هللا العظمــى 

علــي السيســتاني،أعلى ســلطة دينيــة بيــن الشــيعة العراقيين،أصبحــت هــذه الجماعــات المســلحة جــزًءا مــن قــوات الحشــد الشــعبي. تنقســم والءات 
الجماعــات المســلحة التابعــة لقــوات الحشــد الشــعبي علــى أســس طائفيــة وسياســية ومناطقيــة. وصلــت الميليشــيات المتحالفــة مــع إيــران ضمــن 
قــوات الحشــد الشــعبي إلــى المناطــق المتنــازع عليهــا فــي كركــوك ونينــوى فــي تشــرين األول / أكتوبــر 2017 ، بعــد أن هاجمــت مــع القــوات 
العراقيــة النظاميــة البشــمركة الكرديــة فــي أعقــاب اســتفتاء االســتقالل فــي كردســتان. فــي حمدانيــة وتلكيف،علــى ســبيل المثال،أنشــأت قــوات 

الحشــد الشــعبي المتحالفــة مــع إيــران اللــواء 30، الــذي يهيمــن عليــه أفــراد مــن جماعــة الشــبك ، وهــي أقليــة عرقيــة ودينيــة.
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 تتصاعــد التوتــرات عندمــا يُنظــر إلــى أجهــزة تنفيــذ القانــون واألجهــزة األمنيــة علــى أنهــا جزئيــة ، تدعــم 
جانبـًـا واحــًدا مــن النــزاع أو تلجــأ إلــى تدابيــر صارمــة للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن ، ال ســيما عنــد انــدالع 
العنــف بيــن المجتمعــات المختلفــة. أصبــح ضعــف الثقــة بيــن مؤسســات العدالــة القانونيــة والجنائيــة ، وكذلــك 
بيــن شــرائح معينــة مــن الســكان وتنفيــذ القانــون ، أكثــر شــيوًعا. قــد يســتخدم أولئــك الذيــن يحاولــون تشــويه 
ــت،  ــع )واي ــات وتجــارب للشــكاوى والقم ــق رواي ــم مــن خــالل خل ــك لمصلحته ــا ذل ــة وقواته ســمعة الدول
ــة  ــدم ثق ــالن ع ــرب يجع ــرار الح ــر تك ــاع مخاط ــراق وارتف ــي الع ــون ف ــيادة القان ــف س 2018(. إن ضع
الجمهــور فــي قــوات أمــن الدولــة مشــكلة سياســية رئيســية وعائقًــا أمــام بنــاء الســالم علــى المــدى الطويــل 
فــي البــالد ) ســلوم ، 2020(. هنــاك خطــر متزايــد مــن عــدم االســتقرار والظلــم فــي المناطــق المتضــررة 
مــن النــزاع للمجتمعــات الممثلــة تمثيــال ناقصــا والمحرومــة والمهمشــة. عــادة مــا يتــم تحديــد جــودة ومعاييــر 
ــة  ــة فــي األمــن والعدال ــة مــن خــالل ممارســة الحوكمــة والعالقــة بيــن الجهــات الفاعل المشــاركة المجتمعي
الحكوميــة والمجتمــع. ال يتحمــل ممارســو المجتمعــات المحليــة والعدالــة واألمــن وحدهــم المســؤولية عــن 

تحديــد وتنفيــذ الحلــول للجريمــة والعنــف )وايــت، 2018(.

يركــز هــذا البحــث علــى تدخــالت ســيادة القانــون ، والتــي لهــا آثــار كبيــرة وذات صلــة بالتدخــالت األخــرى 
، مثــل حقــوق اإلنســان والمســائلة وتماســك المجتمــع. تــم اختيــار مواقــع كركــوك وســهل نينــوى )الحمدانيــة 
وتلكيــف     ( لهــذا البحــث ألنهــا تمثــل مجموعــة متنوعــة مــن الســكان ، والتــي تمثــل العديــد مــن المجتمعــات 
فــي جميــع أنحــاء العــراق. باإلضافــة إلــى ذلــك ، هنــاك مشــهد أمنــي وسياســي معقــد فــي هــذه المواقــع ، 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار كبيــرة علــى ســيادة القانــون وقطــاع العدالــة. تتمثــل األهــداف الرئيســية 
للدراســة فــي تقديــم فحــص وتحليــل تجريبييــن لكيفيــة تأثيــر الوضــع المتنــازع عليــه فــي كركــوك وســهل 
نينــوى علــى وظيفــة قطــاع العــدل ، وتحديــداً المحاكــم والشــرطة. كمــا يقــدم تحليــالً مفصــالً وشــامالً وقائــم 
علــى األدلــة لوظيفــة النظــام القضائــي فــي مناطــق العــراق المتنــازع عليهــا فــي كركــوك وســهل نينــوى. 
أخيــًرا ، تقــدم هــذه الدراســة توصيــات سياســية عمليــة لتعزيــز معاييــر حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي 

أكثــر مناطــق العــراق تنوًعــا وتنازًعــا عليهــا.
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كركوك 

التمييــز فــي رأيــي ال يبــدأ بمحكمــة. بــل يتعلــق بفــرض قــوة خارجيــة علــى المحكمــة. مــا 
نــراه اليــوم هــو أنــه مهمــا كان القضــاة وأعضــاء المحاكــم مؤهليــن ، فــإن قوات الميليشــيات 

تضــع إرادتهــا علــى المحاكــم. ] زعيــم محلــي ، كركــوك ، أيلــول 2021[

كانــت كركــوك جــزًءا ال يتجــزأ مــن النــزاع المســتمر بيــن بغــداد والحــركات الكرديــة منــذ إنشــاء الدولــة 
ــى  ــتفتاء عل ــراء اس ــى إج ــام 2005 عل ــراق لع ــتور الع ــص دس ــام 1921. وين ــي ع ــة ف ــة الحديث العراقي
ــتعداًدا  ــًدا اس ــة أب ــة العراقي ــر الحكوم ــم تظه ــك ، ل ــع ذل ــام 2007. وم ــة ع ــول نهاي ــوك بحل ــتقبل كرك مس
لتطبيــق المــادة 140 ، المصممــة لمعالجــة األراضــي المتنــازع عليهــا ، خوفـًـا مــن عــودة كركــوك إلــى إقليــم 
أصبــح موقــع كركــوك كواحــدة مــن المــدن الرئيســية فــي العــراق وعاصمتهــا النفطيــة  كردستان العراق.  
الســابقة محــل نــزاع اآلن بيــن أولئــك الذيــن يســعون إلــى ضمهــا إلــى إقليــم كردســتان المتمتــع بالحكــم الذاتــي 
فــي شــمال شــرق البــالد وآخــرون مصممــون علــى االحتفــاظ بالوضــع الراهــن. تاريخيــاً ، شــمل ســكانها 
متعــددي األعــراق واللغــات األكــراد العرقييــن والتركمــان والعــرب ، وبأعــداد أقــل ، المســيحيون الکلــدان 
ــان  ــراد والتركم ــن األك ــزاع القومــي بي ــز الن ــت شــليمون ، 2012(. كركــوك هــي مرك واآلشــوريون )بي
والعــرب )حنيــش ، 2010(. يُفهــم نــزاع كركــوك بشــكل أفضــل مــن منظــور ثــالث روايــات رئيســية ، كل 
منهــا مرتبطــة بقــوة بالهويــة العرقيــة. وبحســب األكــراد ، الذيــن يشــكلون األغلبيــة فــي المحافظــة ، فــإن 
كركــوك هــي شــرعياً جــزء مــن كردســتان أو »القــدس الكردســتانية«. يعتقــد التركمــان أن كركــوك هــي 
تاريخيــاً مدينــة تركمانيــة ويجــب أن تحتفــظ بهــذا التصنيــف. تؤكــد الروايــة العربيــة أن كركــوك هــي أوالً 
وقبــل كل شــيء مدينــة عراقيــة ولــذا يجــب أن تحافــظ علــى طابعهــا العراقــي )بيــت شــليمون ، 2012(.

لتحويــل التركيبــة الســكانية فــي شــمال العــراق نحــو الهيمنــة العربيــة ، نفــذت الحكومــة البعثيــة تدابيــر فــي 
الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي أدت إلــى إعــادة التوطيــن القســري والتعريــب الثقافــي للمجتمــع 
الكــردي والســكان. منــذ منتصــف الســبعينيات ، ســعى حــزب البعــث بشــكل منهجــي إلــى اإلزالــة العنيفــة 
للجماعــات ، بمــا فــي ذلــك حــرق مئــات القــرى الكرديــة وترحيــل اآلالف مــن األكــراد. بحجــة حمايــة آبــار 
النفــط ، طــرد النظــام الســكان األكــراد مــن كركــوك وخانكيــن ومندلــي ومخمــور وســنجار وزمــار وأقــام 

مســتوطنات عربيــة فــي هــذه القــرى.

فــي 29 كانــون الثانــي 1976 صــدر المرســوم الجمهــوري رقــم 41 بتغييــر اســم محافظــة كركــوك إلــى 
ــادة  ــة القي ــل لجن ــن قب ــوك م ــرارا بخصــوص كرك ــارب 470-460 ق ــا يق ــم اتخــاذ م ــم . ت محافظــة التأمي
الثوريــة لحــزب البعــث عــن طريــق لجنــة الشــؤون االجتماعيــة. تــم إلغــاء 20٪ فقــط مــن هــذه القوانيــن مــن 
قبــل األكــراد فــي الســنوات الـــ 14 الماضيــة. علــى ســبيل المثــال ، فــي شــباط 2007 ، اقتــرح القــرار 4 
إلغــاء جميــع العقــود الزراعيــة المنجــزة فــي إطــار برنامــج التحــول الديموغرافــي )التعريــب( فــي كركــوك 
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ــا لمجموعــة األزمــات الدوليــة  ــاً لســكانها. وفقً ــم يكــن الوضــع فــي كركــوك مرضي )عبــد هللا ، 2018(. ل
ــم  ــن الحاك ــز اإلداري ، متهمي ــى بعــض العــرب مزاعــم بالتميي ــان وحت ــراد والتركم ــار األك )2020( ، أث

بالنيابــة بخدمــة مصالــح عائلتــه وقبيلتــه.

عندمــا غــادر الممثلــون األكــراد أو لــم يكونــوا متواجديــن بــأي شــكل آخــر ، أذن المحافــظ المؤقــت بالنيابــة 
لنظرائهــم العــرب لشــغل مناصبهــم. كمــا انتشــرت دعــاوى التمييــز االقتصــادي. أعطــت المحافظــة األولويــة 
ــت  ــظ المؤق ــر المحاف ــة. وأم ــة والدولي ــل االتحادي ــادة التأهي ــوال إع ــص أم ــد تخصي ــرب عن ــن الع للمقاولي
بمغــادرة العديــد مــن العائــالت الكرديــة المقيمــة فــي مســاكن مملوكــة للحكومــة فــي حــي العرافــة بكركــوك ، 
بحجــة أن اإلدارة الســابقة جلبتهــم إلــى المدينــة ، وهــذا يعنــي أنهــم ليســوا مــن الســكان األصلييــن لكركــوك.

بعــد اإلطاحــة بصــدام حســين عــام 2003 ، حافظــت األحــزاب الكرديــة علــى ســلطة سياســية وأمنيــة شــبه 
كاملــة علــى المناطــق المتنــازع عليهــا ، بمــا فــي ذلــك كركــوك ، لمــدة 14 عاًمــا. في تشــرين األول 2017 ، 
شــهدت كركــوك سلســلة مــن التحــوالت فــي الســيطرة. دخلــت بغــداد األراضــي المتنــازع عليهــا فــي تشــرين 
ــوات الحشــد الشــعبي  ــة وق ــوات مكافحــة اإلرهــاب والشــرطة االتحادي ــي وق األول 2017 بالجيــش العراق
ــى 21 تشــرين األول  ــرة مــن 15 إل ــي الفت ــة ف ــوات األمــن الكردي ــة مــع ق ــت فــي مواجهــات عنيف ، ودخل
ــازع  ــاء اســتعادة العــراق للمناطــق المتن ــة محافظــة كركــوك. أثن ــى غالبي 2017 ، الســتعادة الســيطرة عل
عليهــا مــن حكومــة إقليــم كردســتان فــي تشــرين األول 2017 ، هاجمــت قــوات الحشــد الشــعبي وقــوات 
األمــن العراقيــة عناصــر مــن البشــمركة واألســايش )قــوات األمــن الكرديــة( مــن المناطــق المتنــازع عليهــا 
)ئيســؤ ، 2019(. أدت عــودة الحكومــة الفيدراليــة إلــى كركــوك إلــى تغييــر كبيــر فــي العمليــات األمنيــة 

اليوميــة وعرقلــت احتمــاالت معالجــة الصعوبــات التــي طــال أمدهــا.

علــى الرغــم مــن أن النزاعــات المجتمعيــة فــي كركــوك هــي فــي األســاس سياســية ، إال أن التوتــرات غالبـًـا 
مــا تنتقــل إلــى الســكان المدنييــن. هــذه ليســت قضيــة كركــوك بالتحديــد. يعانــي كل مــن التحــزب والفســاد 
جميــع المنظمــات األمنيــة العراقيــة ، التــي توفــر الحمايــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ، إذا كان هنــاك 
أصــالً. ومــع ذلــك ، فــي حالــة كركــوك ، حيــث يعــزز الوضــع غيــر المســتقر التنافــس العرقــي ، فــإن البيئــة 
التــي تعمــل فيهــا العديــد مــن الوحــدات العســكرية فــي ظــل تفويضــات غامضــة تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات 
القائمــة وتعيــق التعــاون األمنــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، قــد يــؤدي التنافــس علــى األراضــي والســيطرة علــى 
ــة ، 2020(.  ــزاع )مجموعــة األزمــات الدولي ــى نشــوب ن ــن المســلحين إل ــن الالعبي المــوارد المتنوعــة بي
تتمركــز وحــدات أمنيــة مختلفــة خــارج المدينــة ، لكــن لهــم حريــة الدخــول متــى شــاءوا. بعــد توليهــا منصــب 
القــوة األمنيــة المهيمنــة ، اســتخدمت قــوات الحشــد الشــعبي وضعهــا لمــلء كل منصــب حكومــي تقريبـًـا ظــل 
شــاغًرا بعــد رحيــل القــادة األكــراد ، ومعظمهــم مــن التركمــان الشــيعة. كمــا أن لديهــا ســلطة كاملــة علــى 
الطــرق الســريعة فــي جميــع أنحــاء المحافظــة وتفــرض غرامــات عنــد نقــاط التفتيــش )مجموعــة األزمــات 
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الدوليــة ، 2018(. اليــوم ، الشــاغل األساســي للدولــة العراقيــة هــو توســيع القــوات المتحالفــة مــع إيــران 
ــي  ــدأت ف ــتقل ، وب ــي ، واقتصــاد مس ــام قانون ــلحة ، ونظ ــوات مس ــا ق ــعبي. لديه ــد الش ــة الحش تحــت مظل
مواجهــة الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها بفعاليــة مــن خــالل االشــتباكات بيــن الدولــة والجهــات الفاعلــة غيــر 
ــة  ــي لثالث ــن األمن ــذا التكوي ــور ، 2021(. تتعــرض ســالمة الجمهــور للخطــر نتيجــة له ــة ) الجب الحكومي
ــم  ــات الرئيســية ضــد تنظي ــن مــن انتهــاء العملي ــاء الوحــدات العســكرية بعــد عامي أســباب رئيســية. مــع بق
ــا البعــض. هــذه  ــع بعضه ــاون م ــدالً مــن التع ــوات ب ــا الق ــس فيه ــة تتناف ــم إنشــاء بيئ ــة اإلســالمية ، ت الدول
القــوات عربيــة وشــيعية بشــكل أساســي فــي محافظــة مختلطــة عرقيـًـا ويغلــب عليهــا الســنّة عبــر الجماعــات 
العرقيــة ، األمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم التوتــرات ، وُزعــم أن المجموعــات المتعــددة التــي ال تمتلــك هيــكاًل 
قياديـًـا وتنســيقًا شــامالً قــد ســمحت ألعضائهــا بالمشــاركة فــي جرائــم جنائيــة مربحــة للغايــة. األنشــطة التــي 

تضعــف األمــن أكثــر )مجموعــة األزمــات الدوليــة ، 2020(.
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الحمدانيــة وتلكيف

ــه أن يعمــل. فــي بعــض  ــة بأكمل ــاك مشــكلة بيــن بغــداد وأربيــل ، ال يمكــن لقطــاع العدال عندمــا تكــون هن
األحيــان ، تكــون العالقــات مــع دولــة ثالثــة أســهل مــن العالقــات بيــن الحكومــة العراقيــة وكردســتان فيمــا 

ــي ، FGD ، الموصــل ، تلكيــف ، ســبتمبر 2021[ ــة. ]مســؤول حكومــي محل ــق بإجــراءات العدال يتعل

ــة  ــة ، وهــي موطــن لمجموعــة متنوعــة مــن الجماعــات الديني ــاف نهــر دجل ــى ضف ــوى عل ــع ســهل نين يق
والعرقيــة ، بمــا فــي ذلــك المســلمين الســنة والشــيعة مــن العــرب والشــبك والتركمــان واألصــل الكــردي ، 
وكذلــك األيزيدييــن والمســيحيين وكاكائييــن. إنهــا منطقــة غنيــة ثقافيــاً فــي العــراق ، بســبب تعــدد ســكانها. 
ــة :  ــة مــن أهــم المناطــق. توجــد فــي تلكيــف ثــالث مناطــق فرعي ــر تلكيــف والحمداني فــي الســهول ، تعتب
وانــا ، فايــدة ، والقــوش. لــكل منهــا إداراتهــا الخاصــة وأمنهــا وتركيبهــا الديموغرافــي. بينمــا تخضــع فايــدة 
والقــوش لســيطرة حكومــة إقليــم كردســتان ، فــإن مــا تبقــى مــن المنطقــة يخضــع لســيطرة حكومــة العــراق 
ــة  ــتان وحكوم ــم كردس ــة إقلي ــن حكوم ــا بي ــازع عليه ــة متن ــإن المنطق ــي ف ــعبي. وبالتال ــد الش ــوات الحش وق
العــراق. قبــل عــام 2014 ، كان مركــز المدينــة تحــت ســيطرة البشــمركة واألســايش ، ولكــن بعــد أكتوبــر 
2017 ، انتقلــت البيشــمركة إلــى تاالســقوف والقــوش. القــوات األمنيــة فــي تلكيــف ليســت موحــدة ، األمــر 
ــق  ــر. هــذا ال يخل ــق كبي ــة مصــدر قل ــي المحلي ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــره الســلطات المحلي ــذي تعتب ال
مشــكلة لوظيفــة قطــاع العدالــة فحســب ، بــل هــو أيًضــا الحاجــز المركــزي الســتقرار المنطقــة وعــودة النــاس 

، ال ســيما بيــن المكونــات المســيحية فــي بلــدة باتنايــا ، الذيــن لــم يعــودوا بعــد.

ــن بغــداد  ــازع عليهــا بي ــة متن ــة ، وهــي منطق ــة الحمداني ــة فــي منطق ــة مماثل ــة وإداري توجــد إعــدادات أمني
ــرود ،  ــة ، والنم ــات ، وبرطل ــة : خب ــق فرعي ــع مناط ــى أرب ــي إل ــم الح ــتان. ينقس ــم كردس ــة إقلي وحكوم
ــي  ــة ف ــة فرعي ــى غــرار تلكيــف ، كل منطق ــة مســيحية. عل ــر مدين ــع أكب ــر هــو موق ــوش. هــذا األخي وقرق
الحمدانيــة لهــا تركيبتهــا األمنيــة والديموغرافيــة الخاصــة بهــا. منطقــة الحمدانيــة هــي موطــن للعديــد مــن 
األقليــات ، بمــا فــي ذلــك المســيحيين واليزيدييــن واألكــراد والكاكائييــن والتركمــان والشــبك. عبــر المناطــق 
والمــدن ، هنــاك منافســة بيــن مختلــف القــوى واإلدارات. علــى ســبيل المثــال ، فــي بعشــيقة ، تحمــي قــوات 
ــة تحــت ســيطرة مجموعــة تابعــة لمكــون الشــبك  ــل مــن نصــف القــرى ، بينمــا تظــل الغالبي البشــمركة أق
ــل  ــن الفصائ ــل بي ــيق والتنق ــة للتنس ــلطات المحلي ــح الس ــعبي. تكاف ــد الش ــوات الحش ــع لق ــواء 30( التاب )الل
ــازع  ــر الوضــع المتن ــات راســخة حــول تأثي ــاك أدبي ــداد. هن ــل وبغ ــن أربي ــد بي ــد موح ــة جه ــى رؤي وتتمن
ــة والســالم داخــل  ــرات المجتمعي ــى التوت ــف( عل ــة وتلكي ــك الحمداني ــي ذل ــا ف ــوى )بم ــي ســهل نين ــه ف علي
المجتمعــات وفيمــا بينهــا )انظــر ، علــى ســبيل المثــال ، فــان زونيــن و يريــا2017a، 2017b، 2017c؛ 
، 2017(. باإلضافــة إلــى ذلــك ، مــع وصــول تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي نينــوى ، بمــا فــي ذلــك ســهل 
ــة  ــى هــذه المنطق ــز البحــث عل ــة ، تحــول تركي ــر ســكان هــذه المنطق ــف 2014 وتهجي ــي صي ــوى ، ف نين
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ــي ،  ــار ، والتعاف ــد داعــش. إعــادة اإلعم ــا بع ــا وقطاعــات أخــرى ، م ــن قضاي ــن بي وســكانها ليشــمل ، م
واالســتقرار ، والمصالحــة ، والعدالــة االنتقاليــة ، والتعويضــات والتوثيــق ، واإلســكان ، والمنازعــات علــى 
األراضــي والممتلــكات ، وعــودة النازحيــن داخليـًـا )علــى ســبيل المثــال ، راجــع غاســتون ، 2017 ؛ معهــد 
بحــوث الشــرق األوســط ]MERI[، 2020أ و2020ب؛ الســلوم, 2020; صديقــي وجيــو, 2021; معهــد 

ــق االجتماعــي, 2020 ــات المتحــدة للســالم ]USIP[، 2020؛ التحقي الوالي

ــة  ــا شــامالً لكيفي ــا )2017 أ ، 2017 ب ، 2017 ج ، 2017 د( شــرًحا تجريبيً ــن ويري ــان زوني ــدم ف يق
تأثيــر الوضــع المتنــازع عليــه فــي ســهل نينــوى وســنجار علــى تصــورات المجتمعــات العرقيــة والدينيــة 

للنــزاع والســالم بعــد عــام 2014.

يفحــص البحــث االجتماعــي االســتثنائي و لمعهــد الســالم األميركــي )2021( تصــورات المجتمــع للقطــاع 
القانونــي فــي الحمدانيــة ، وتلعفــر ، وســنجار. تقيــس الدراســة قضايــا الثقــة مــع الشــرطة المحليــة ، وتأثيــر 
مختلــف أصحــاب المصلحــة علــى اإلدارة القانونيــة والمدنيــة ، والوصــول إلــى النظــام القانونــي ، ومــا إذا 
كان النــاس يســتخدمون الشــرطة لحــل قضاياهــم وخالفاتهــم. لقيــاس ذلــك ، قــام االســتقصاء االجتماعــي و 
معهــد الســالم األميركــي )2021(  بتطويــر مجموعــة مــن 92 مؤشــًرا لرصــد النــزاع وتحقيــق االســتقرار 
ــة وســيادة  ــة والتماســك االجتماعــي والرفاهي ــل مترابطــة: الحوكمــة والمصالحــة والعدال ــر خمســة نواق عب
القانــون والســالمة و األمــان. تــم تصميــم هــذه المؤشــرات خصيًصــا للمجتمعــات المتنوعــة عرقيـًـا ودينيـًـا ، 

مــع جمــع البيانــات الــذي يحــدث علــى مــدار جــوالت متعــددة.

ــا  ــات المتحــدة للســالم يوفــران فحًصــا تجريبيً فــي حيــن أن االســتقصاء االجتماعــي وبحــوث معهــد الوالي
محدثـًـا وتقييًمــا لتصــورات النــاس للنظــام القانونــي فــي الحمدانيــة ، إال أنــه ال يعالــج كيفيــة تأثيــر الخالفــات 
ــة.  ــي المنطق ــي. وقطــاع العــدل ف ــل( النظــام القانون ــي أداء )أو خل ــم كردســتان وبغــداد ف ــن حكومــة إقلي بي
باإلضافــة إلــى ذلــك ، فهــي تغطــي الحمدانيــة فقــط وتســتثني منطقــة تلكيــف ، علــى الرغــم مــن اختــالف 

الســياق وديناميكيــات الســلطة فــي تلكيــف.

لمنهجية ا

تــم إجــراء هــذا البحــث فــي محافظــة كركــوك وكذلــك فــي منطقتــي الحمدانيــة وتلكيــف      فــي ســهل نينــوى. 
تــم اختيــار هــذه المناطــق ألنهــا مــن أكثــر المناطــق المتنــازع عليهــا إثــارة للجــدل وخاضعــة لحكومــة إقليــم 
ــق  ــي المناط ــة ف ــاع العدال ــع قط ــم واق ــة بفه ــة معني ــذه الدراس ــا أن ه ــة. بم ــة المركزي ــتان والحكوم كردس
ــة ألن بحــث األســاليب  ــار هــذه المنهجي ــم اختي ــة. ت ــة ونوعي ــات كمي ــا ، فهــي تســتخدم بيان ــازع عليه المتن
المختلطــة يعتمــد علــى نقــاط القــوة المحتملــة لــكل مــن األســاليب النوعيــة والكميــة )کــروس ويــل و کالرک 
، 2017(. كمــا تتبنــى الدراســة تصميــم بحــث وصفــي مفيــد ، حيــث يســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات 
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التــي تصــف الظواهــر الموجــودة مــن خــالل ســؤال األفــراد عــن تصوراتهــم ومواقفهــم وقيمهــم. كمــا أنهــا 
مناســبة للباحثيــن الذيــن كانــت أدبياتهــم الســابقة محــدودة.

تضمــن فريــق الدراســة الميدانيــة لدينــا ســتة جامعــي بيانــات ومســاعد باحــث فــي محافظــة كركــوك وســهل 
نينــوى. تــم تقســيمهم إلــى فريقيــن ، كل فريــق يضــم أعضــاء مــن الذكــور واإلنــاث لضمــان التمثيــل المتكافــئ 

بيــن الجنســين فــي عينــة البحــث.

اعتمــدت الدراســة علــى اســتبيان ودليــل مقابلــة كأدوات لجمــع البيانــات فــي نهــج كمــي ونوعــي مشــترك. تــم 
جمــع المعلومــات مــن 320 شــخًصا فــي المناطــق المتنــازع عليهــا باســتخدام اســتبيان األســتبيان )الملحــق 
أ( ، وتمــت مقابلــة 48 فــرًدا ، وتــم إجــراء خمــس مناقشــات جماعيــة مركــزة )FGDs( باســتخدام دليــل 
المقابلــة )الملحــق ب(. نظــًرا للطــرق المختلفــة لجمــع البيانات ، اســتخدمنا إســتراتيجية عينة هادفــة ومحتملة. 
تكونــت العينــة الهادفــة مــن جميــع المخبريــن الرئيســيين ، مثــل القضــاة وضبــاط الشــرطة وقــادة المجتمــع 
والنشــطاء ، الذيــن تمــت مقابلتهــم وشــاركوا فــي حلقــات النقــاش المركــزة ، وكانــت العينــة المحتملــة تتكــون 
ــازع  ــم اختيارهــم عشــوائيًا مــن مختلــف مــن الســكان المســتهدفين فــي المناطــق المتن ــا ت مــن 320 مواطنً
عليهــا. نصــف المواطنيــن الذيــن تــم اختيارهــم كانــوا مــن محافظــة كركــوك والنصــف اآلخــر مــن ســهل 
نينــوى. طــوال عمليــة جمــع البيانــات ، ســعى الباحثــون لضمــان وجــود عــدد متســاٍو مــن المســتجيبين مــن 
الذكــور واإلنــاث. تــم تحديــد فئــات المشــاركين فــي الدراســة بعنايــة ألن الفاعليــن البارزيــن فــي هــذا القطــاع 
فــي وضــع حســاس. لذلــك ، تــم النظــر فــي طريقــة التواصــل والتواصــل مــع المشــاركين مــن أجــل الحصــول 

علــى المعلومــات األصليــة.

اســتخدمنا اســتبيانًا لقيــاس تصــورات المســتجيبين وخبراتهــم فــي قطــاع العدالــة. تــم اختيــار اســتبيان ، ألنــه 
ــة وفــي الوقــت المناســب.  ــة فعال ــة وســريعة لجمــع المعلومــات مــن عــدة مســتجيبين بطريق ــة موثوق طريق
هــذا مهــم بشــكل خــاص فــي المشــاريع الكبيــرة ذات األهــداف المعقــدة المتعــددة )بيــل ، 2005(. لقــد طلبنــا 
مــن المشــاركين الذيــن لديهــم خبــرة فــي قطــاع العــدل خــالل العــام الماضــي إكمــال االســتبيان ؛ كان هــؤالء 
األفــراد مواطنيــن عادييــن ولديهــم معامــالت فــي هــذا القطــاع لعمليــات مختلفــة. يتكــون االســتبيان مــن 25 
ســؤاالً مغلقـًـا ، بمــا فــي ذلــك ســتة أســئلة ديموغرافيــة تعكــس تجــارب وتصــورات عينــة المنطقــة المتنــازع 
عليهــا تجــاه هــذا القطــاع. تــم إجــراء المقابــالت المنظمــة إلكمــال االســتبيان لتوحيــد كيفيــة طــرح األســئلة 

وتســجيلها.

لتقديــم صــورة كاملــة عــن اآلثــار المترتبــة علــى المناطــق المتنــازع عليهــا وقطــاع العدالــة ، قررنــا أيًضــا 
ــم  ــؤولين. ت ــطاء والمس ــع والنش ــادة المجتم ــن وق ــن والمحققي ــاة والمحامي ــر القض ــات نظ ــاف وجه استكش
اســتخدام المقابــالت ومجموعــات النقــاش المركــزة ، باإلضافــة إلــى األســاليب النوعيــة لهــؤالء المســتجيبين. 
تــم اختيــار المقابــالت ، ألنهــا أتاحــت الفرصــة لمزيــد مــن المناقشــات المتعمقــة والمفتوحــة والتفاعــالت غيــر 
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الرســمية والحــرة بيــن المحــاور واألشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم )ســارانتاكوس ، 2013(. تــم اســتخدام 
ــن  ــراد م ــن األف ــارة م ــن مجموعــة مخت ــا م ــق للقضاي ــم متعم ــزة الكتســاب فه ــز المرك مجموعــات التركي
الفئــات المذكــورة أعــاله. فــي كل مجموعــة نقــاش ، كان هنــاك ثمانيــة إلــى عشــرة مشــاركين تــم اختيارهــم 
مــن خــالل الشــبكات المحليــة وجهــات االتصــال. تــم تخصيــص مجموعــة مناقشــة واحــدة فــي كل مقاطعــة 
للنســاء فقــط لتمكينهــن مــن التحــدث عــن مخاوفهــن الخاصــة حــول هــذا المجــال بــدالً مــن مجــرد مناقشــة 

القضايــا األوســع.

جمــع الباحثــون بيــن األســاليب الكميــة والنوعيــة عنــد تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا. تــم تحليــل المعلومات 
التــي تــم جمعهــا باســتخدام تقنيــات تحليــل البيانــات النوعيــة والكميــة لتفســير وجهــات نظــر المســتجيبين. 
نظــًرا لوجــود روابــط بيــن األســئلة المســتخدمة فــي كل طريقــة ، فقــد تمكنــا مــن ربــط ومقارنــة األنــواع 
المختلفــة مــن المعلومــات التــي تــم جمعهــا. للبــدء ، أنشــأنا بعــض الجــداول البســيطة مــن البيانــات الكميــة 

لعــرض النتائــج ؛ ثــم تمــت مطابقتهــا مــع الرمــوز والمواضيــع المحــددة فــي البيانــات النوعيــة.

يعتبــر االعتبــار األخالقــي جانبـًـا مهًمــا وقــد تــم النظــر فيــه في هــذه الدراســة ، حيث حــرص الفريــق الميداني 
علــى مشــاركة جميــع المســتجيبين طواعيــة ، وســتظل المعلومــات التــي تــم جمعهــا ســرية. وصــف الفريــق 
الميدانــي هــدف الدراســة للمشــاركين بوضــوح وأكــد لهــم أن هوياتهــم ســتبقى مجهولــة وأن مشــاركتهم لــن 
ــة بســبب حساســية وضعهــن فــي  ــات إضافي ــى ضمان ــت المشــاركات عل تعــرض ســالمتهم للخطــر. حصل
مواقــع معينــة. باســتثناء مجموعــات التركيــز ، تــم إجــراء المقابــالت واالســتبيانات بشــكل فــردي لبنــاء ثقــة 

المشــاركين. اشــتمل هــذا البحــث علــى قيــود عديــدة:

متردديــن فــي تســجيل الصــوت ألنهــم كانــوا خائفيــن مــن التحــدث عــن المشــاكل السياســية خوفـًـا مــن 	 
تعريــض اســتقرار منطقتهــم للخطــر ؛

أصــدرت الحكومــة والمنظمــات العســكرية تعليمــات لبعــض المشــاركين بعــدم التعبيــر عــن وجهــة 	 
نظرهــم بصراحــة ؛

منــع رئيــس محكمــة االســتئناف القضــاة مــن إبــداء مالحظــات ألي طــرف آخــر دون موافقــة الرئيــس 	 
ومــع قيــود صريحــة ؛

التنقل بين المناطق المختلفة صعب بسبب نقاط التفتيش المتعددة والضوابط المتعددة ؛	 

مــع انعــدام الثقــة والحــذر الــذي يســود هــذه المناطــق ، أراد بعــض المجيبيــن اإلجابــة بشــكل صحيــح 	 
، لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن ســرد الحقائــق .



1616

النتائــج والتحليل

يلخــص الجــدول التالــي الخصائــص الديموغرافيــة لعينــة األســتبيان. حاولنا تحقيــق التوازن بيــن المجموعات 
ــي القســم  ــا لوحــظ ف ــكان. كم ــدر اإلم ــذه الدراســة ق ــه ه ــت في ــذي أجري ــع ال ــل المجتم ــي تمث المتنوعــة الت
المنهجــي ، فــإن األفــراد المشــمولين فــي العينــة هــم مواطنــون عاديــون فــي المناطــق التــي تغطيهــا هــذه 
الدراســة. نظــًرا لعــدم وجــود بيانــات ديموغرافيــة موثوقــة ورســمية ، فقــد تــم بنــاء العينــة بنــاًء علــى تقديرات 
ــاك  ــات التــي تــم جمعهــا مــن المناطــق الثــالث ، حيــث كان هن ــع البيان ــم تجمي ومراجــع لبحــوث ســابقة. ت

القليــل مــن الفــوارق بيــن المواقــع.

يهــدف هــذا البحــث إلــى التأكــد مــن أن نتائجــه تعكــس التجــارب المتنوعــة لمختلــف قطاعــات الســكان. علــى 
ســبيل المثــال ، كان مــا يقــرب مــن 40٪ مــن المشــاركين مــن اإلنــاث ، مــن أجــل عكــس التركيبــة الســكانية 
وتقييــم تصوراتهــم حــول قطــاع العدالــة. عــالوة علــى ذلــك ، يمثــل الشــباب غالبيــة عينــة الدراســة. وبحســب 
إحصائيــات رســمية مــن وزارة التخطيــط ، فــإن الشــباب يشــكلون أكثــر مــن نصــف ســكان العــراق. وبالتالــي 
، فــإن أكثــر مــن نصــف المشــاركين )54.23٪( تتــراوح أعمارهــم بيــن 26 و 35 عاًمــا. باإلضافــة إلــى 
ذلــك ، تُظهــر البيانــات أن الشــباب ينخرطــون فــي المزيــد مــن المعامــالت فــي قطــاع العدالــة وقــد زاروا 
المؤسســات القضائيــة فــي العــام الماضــي. مــن حيــث التعليــم ، فــإن غالبيــة األشــخاص المشــمولين بالعينــة 
)62.69٪( حاصلــون علــى دبلومــات لمــدة عاميــن وشــهادة بكالوريــوس. ويرجــع ذلــك إلــى النمــو الكبيــر 
فــي عــدد األشــخاص الحاصليــن علــى شــهادات ، وألغــراض هــذه الدراســة ، فــإن هــذه المجموعــة مجهــزة 
بشــكل أفضــل لتوصيــل أفكارهــم. كمــا هــو الحــال مــع المتغيــرات األخــرى ، حيــث يتــم تكويــن الجمعيــات 
مــع المســتوى االقتصــادي والهويــة والمهنــة ، فقــد حاولنــا الحفــاظ علــى تــوازن يتناســب مــع تكويــن الســكان.

الخصائص الديموغرافية
1 عمر عدد النسبة المئوية
 18-25 50 15.67
 35 - 26 173 54.23
 36-50 76 23.82
 + 50 20 6.27

2 جنس تذكير أو تأنيث
ذكر  186 58.31
أنثى  126 39.50
أنا أفضل أال أقول  7 2.19

3 المستوى التعليمي
أمي  12 3.76



1717

التعليم االبتدائي )متعلم(  35 10.97
التعليم الثانوي  60 18.81
دبلوم سنتين  61 19.12
درجة باكلوريوس  139 43.57
التعليم العالي )ماجستير وما فوق(  12 3.76

4 مستوى الدخل

 
ــار شــهريا  ــف دين ــن 80 ال ــل م ــض جــدا )اق الدخــل المنخف

ــرد( للف 46 14.42
الدخل المنخفض )أقل من 110 ألف دينار للفرد شهريا(  60 18.81

 
متوســط الدخــل )بيــن 110 آالف دينــار و 200 ألــف دينــار 

شــهرياً للفــرد( 85 26.65
دخل مرتفع )اكثر من 200 الف دينار شهريا للفرد(  128 40.13

5 االنتماء القومي أو الديني
كاكائي  25 7.84
الشبك  23 7.21
عربي سني  62 19.44
شيعي عربي  10 3.13
كردي  78 24.45
التركمان السني  22 6.90
التركمان الشيعة  10 3.13
مسيحي  51 15.99
األيزيديون  10 3.13
افضل عدم القول  28 8.78

6 حالة التوظيف الحالية
العاملين في القطاع الحكومي  96 30.09
يعمل في القطاع الخاص  63 19.75
صاحب العمل المستقل  87 27.27
مدبرة المنزل  33 10.34
متقاعد  10 3.13
طالب  30 9.40

7 موقع
الحمدانية  78 24.45
تلكيف       82 25.71
كركوك  159 49.84
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الوضــع المتنــازع عليه وقطاع العدالة 

ــي.  ــل منطقت ــفر داخ ــتطيع الس ــان ال أس ــض األحي ــي بع ــت ف ــا زل ــة وم ــس البلدي ــا رئي أن
تخيــل كيــف يكــون الوضــع بالنســبة للنــاس العادييــن. ]مســؤول حكومــي محلــي ، ســبتمبر 

]2021

ــدل  ــاع الع ــى قط ــر عل ــوك يؤث ــف وكرك ــة وتلكي ــي الحمداني ــه ف ــازع علي ــع المتن ــأن الوض ــعور ب إن الش
ــاش المركــزة ومقابــالت  ــى نطــاق واســع فــي مجموعــات النق ــه عل ــم تداول والمحاكــم ومراكــز الشــرطة ت
المخبريــن الرئيســيين. ُســئل المســتجيبون عمــا إذا كان الوضــع المتنــازع عليــه لمدينتهــم يؤثــر علــى قطــاع 
العــدل. رداً علــى ذلــك ، أجــاب 90٪ مــن المشــاركين بـــ »نعــم« ، بينمــا أجــاب 7٪ فقــط بـــ »ال« )الشــكل 
ــم  ــة إقلي ــراق وحكوم ــة الع ــن حكوم ــزاع بي ــرون الن ــعرون ويختب ــم يش ــا بأنه ــتطلعون أيًض ــاد المس 1(. أف
كردســتان حــول الســيطرة اإلداريــة واإلقليميــة علــى هــذه المناطــق يوميـًـا. كمــا أظهــرت البيانــات أن ٪84 
مــن المشــاركين فــي االســتطالع يعتقــدون بوجــود تعــارض بيــن الحكومتيــن ، بينمــا قــال 9٪ فقــط أنــه ال 

يوجــد تعــارض.

معاملتــي إمــا تتوقــف فــي دوائــر الحكومــة المركزيــة أو فــي دوائــر حكومــة كردســتان. ال 
أســتطيع أن أنتمــي إلــى كال الطرفيــن. كالهمــا عرقــل معامالتــي ، وبقيــت بــدون أوراق 

ثبوتيــة. ]مخبــر كاكائــي ، ســبتمبر 2021[

ــى  ــر ســلبي عل ــا تأثي ــداد سياســة مروعــة له ــل وبغ ــن أربي ــوم بي ــراه الي ــا ت ــة أن م الحقيق
النــاس العادييــن فــي مدينتنــا. يجعلنــي احتقــر جــاًرا مــن مجموعــة عرقيــة أخــرى ، وهــو 
أمــر غيــر مقبــول للبشــرية. اآلن ، أعتقــد أن نســبة كبيــرة مــن ســكان كركــوك علــى هــذا 
ــة بيــن العــرب  النحــو. لمــاذا هــذا مــع األســف؟ إنهــا نتيجــة منافســات سياســية واقتصادي
ــراد  ــالن األك ــى إع ــي عل ــوع أجبرن ــك ألن الموض ــول ذل ــي أن أق ــمحوا ل ــراد. اس واألك
والعــرب! هــذا نــزاع بيــن الفصائــل المتناحــرة القوميــة والطائفيــة. ] رجــل مخبــر رئيســي 

ــول 2021[ ــوك ، أيل ، شــخصيًا ، كرك

مدينــة مثــل كركــوك هــي مدينــة متعــددة األعــراق ، والمواطنــون فــي هــذه المدينــة لديهــم 
قــدر معيــن مــن التعاطــف مــع شــعبهم وبلدهــم ، لذلــك عندمــا يتعلــق األمــر باإلجــراءات 
القانونيــة ضــد شــخص مــن نفــس األمــة ، فهــو غيــر قــادر علــى ذلــك. لنفعــل ذلــك. بمــا أن 
األمــة أهــم مــن القانــون ، فلمــاذا ُوجــدت؟ بســبب الحــرب فــي هــذه المدينــة. ] رجــل مخبــر 

رئيســي ، شــخصيًا ، كركــوك ، آب 2021[
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يُنظــر إلــى هــذا النــزاع علــى أنــه بيــن مجموعتيــن عرقيتيــن مهيمنتيــن: العــرب واألكــراد. ويؤثــر هــذا ســلباً 
علــى العديــد مــن المجتمعــات العرقيــة والدينيــة التــي تعيــش فــي ســهل نينــوى المتنــازع عليــه ويــؤدي إلــى 
تفاقــم الممارســات التمييزيــة. ُســئل المســتجيبون ، »هــل هنــاك تمييــز فــي قطــاع العــدل علــى أســاس الهويــة 
العرقيــة والدينيــة؟« رداً علــى ذلــك ، أجــاب 62 ٪ )197 مســتجيباً( بـــ »نعــم« ، بينمــا أجــاب ٪28 )90 

مشــاركاً( بـ »ال« )الشــكل 3(.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم ســؤال المســتجيبين عمــا إذا كان القانــون يتــم تطبيقــه وإنفــاذه علــى قــدم المســاواة. 
45٪ )142 مشــارًكا( »موافقــون« علــى البيــان ، و 18٪ )58 مشــارًكا( »موافقــون بشــدة« )الشــكل 4( 
ــك ، أجــاب 25٪ )81 مشــارًكا(  ، وصــرح 10٪ فقــط )3 مشــاركين( بأنهــم »غيــر موافقيــن«. ومــع ذل
ــن  ــاذ المتســاوي للقواني ــن اإلنف ــون م ــاس يعان ــك هــو أن بعــض الن ــل لذل ــة«. التفســير المحتم بـــ »الحيادي
فــي قضايــا معينــة ولكــن التمييــز فــي مجــاالت أخــرى. وبالمثــل ، هنــاك تجــارب وســلوكيات مختلفــة فــي 
مؤسســات العدالــة المختلفــة. وهــذا يــدل علــى أن المســتجيبين يعتقــدون أن القانــون ال يتــم تطبيقــه علــى قــدم 
ــان مــن المؤشــرات  ــة. وهــذا مــا أكــده اثن المســاواة ، وأن تطبيــق القانــون يفــرق بيــن المجتمعــات المختلف

الرئيســية فــي كركــوك:

يجعــل ســكان كركــوك متعــددي األعــراق مــن المســتحيل تطبيــق القانــون بشــكل عــادل.    
ــر رئيســي ، كركــوك ، آب 2021[ ] شــخص مخب

ال يمكــن تنفيــذ القوانيــن بالتســاوي ألنهــا ال تنطبــق علــى السياســيين أو األشــخاص الذيــن 
يشــغلون مناصــب فــي الســلطة. ] أنثــى مخبــر رئيســي ، كركــوك ، أيلــول 2021[

وفقـًـا لغالبيــة المســتجيبين )77٪ ، 246 مشــارًكا( ، ســيؤدي هــذا التمييــز والمعاملــة التفاضليــة إلــى توتــرات 
مجتمعيــة بيــن المجتمعــات المحليــة )الشــكل 5(. أجــاب 4٪ فقــط )9 مشــاركين( أن هــذا لــن يزيــد التوتــرات 

المجتمعية.
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ــلطات  ــة والس ــلطة القضائي ــن الس ــز بي ــب التميي ــة ، يج ــام العدال ــي نظ ــون ف ــن يعمل ــخاص الذي ــا لألش وفقً
التنفيذيــة. الحــظ معظــم موظفــي المحكمــة الذيــن تمــت مقابلتهــم أن المحكمــة حافظــت علــى اســتقالليتها عــن 
التدخــل الخارجــي. أفــاد هــؤالء المســتجيبون أن القــرارات اتخــذت بشــكل عــادل ومســتقل. ومــع ذلــك ، لــم 

يتــم تنفيــذ هــذه القــرارات بالتســاوي بالضــرورة.

يجــب أن تميــز بيــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة. ليــس لــدي أي فكــرة عمــا يحــدث فــي 
محطــة القمــل. فــي بعــض األحيــان ، ســمعنا أن التشــريع ال يتــم اتباعــه فــي مناطــق معينــة 
، واتخذنــا إجــراءات قانونيــة ضــد المســؤولين. ] رجــل كــي ، شــخصيًا ، كركــوك ، أيلــول 

]2021

ورغــم وجــود نزاعــات عرقيــة ودينيــة فــي كركــوك بيــن المكونــات المختلفــة ، إال أن هــذه 
النزاعــات لــم تتغلغــل فــي المحاكــم ولــم تؤثــر علــى القضــاء. فيمــا يتعلــق بأقســام الشــرطة 
ــر رئيســي ،  ــات. ] رجــل مخب ــع األوق ــي جمي ــًرا ف ــا كثي ــع تشــتكي منه ــي الواق ــي ف ، فه

شــخصيًا ، كركــوك ، آب 2021[

             نعمال              ال اعرف

علــى الرغــم مــن أن اتجــاه الــردود علــى االســتطالع يظهــر وجــود تمييــز علــى أســاس العــرق والديــن ، 
كانــت هنــاك بعــض الدالئــل علــى وجــود عالقــات إيجابيــة عبــر اإلثنيــات والدينيــة. قــال قــاض تمــت مقابلتــه 
فــي كركــوك: »بصفتــي قاضيــاً عربيــاً ، غالبــاً مــا أخبــر أصدقائــي بإتمــام المعامــالت ]األوراق[ الخاصــة 

باألكــراد مــن أجــل تجنــب الشــعور باالســتبعاد أو التمييــز«.
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ــد  ــة ق ــة والديني ــات العرقي ــع الجماع ــة أن جمي ــات مختلف ــن مجموع ــيين م ــن الرئيس ــة المخبري ــاد غالبي أف
واجهــت درجــة معينــة مــن التمييــز فــي مناطــق مختلفــة ، عندمــا يتعلــق األمــر بتنفيــذ  القانــون ، بنــاًء علــى 
المجموعــة التــي تحكــم المدينــة. منــذ أحــداث 16 أكتوبــر / تشــرين األول 2017 عندمــا انســحبت البشــمركة 
الكرديــة مــن المناطــق المتنــازع عليهــا تحــت ضغــط قــوات الحكومــة المركزيــة ، وال ســيما قــوات الحشــد 
ــن تمــت مقابلتهــم أنهــم  ــي. أكــد األكــراد الذي ــن عــن الوضــع الحال ــر راضي ــح األكــراد غي الشــعبي ، أصب
تعرضــوا للتهميــش وخيبــة األمــل مــن قبــل إنفــاذ القانــون فــي كركــوك وجميــع المناطــق المتنــازع عليهــا 
بعــد أحــداث 16 تشــرين األول / أكتوبــر. أفــاد المســتجيبون بــأن قــوات الحشــد الشــعبي زادت تدخلهــا فــي 
جميــع الشــؤون نتيجــة ســيطرتها علــى المنطقــة. وفقــا ألحــد المنظمــات الكرديــة ، تدخلــت قــوات الحشــد 
الشــعبي وأطلقــت ســراح مغتصــب ُحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة اغتصــاب امــرأة كرديــة. لكــن 
هــذا المنظــور ردده المســتجيبون الذيــن أفــادوا بــأن القــوات الكرديــة أســاءت اســتخدام ســلطتها بالمثــل قبــل 

أحــداث 16 أكتوبــر / تشــرين األول .

التمييــز موجــود ، لكنــه ال يُنســب فقــط إلــى الســلطة القضائيــة ؛ قــد يكــون أيًضــا نتيجــة 
ــى  ــة ، والموقــف المهيمــن. عل ــخ المنطق ــة ، وتاري ــي تُحكــم بهــا هــذه المنطق ــة الت للطريق
ــي  ــا ف ــم تناوله ــم يت ــا ل ــاس ، إال أنه ــن الن ــائعة بي ــة ش ــا أصبحــت ممارس ــن أنه ــم م الرغ
القضــاء أو فــي القطاعــات األخــرى التــي لديهــا هــذا التمييــز علــى أســاس الجنســية والديــن. 
علــى ســبيل المثــال ، نصــف ســكان المدينــة مــن األكــراد ، لكــن معظــم القضــاة مــن العــرب 
، وهــذا مثــال علــى التمييــز. ] رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، كركــوك ، آب 2021[
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أتحــدث بصفتــي منتســبًا فــي قطــاع الشــرطة. فــي محكمــة كركــوك هنــاك أشــياء ال نراهــا 
علــى مــا يبــدو. هنــاك متهمــون تــم اإلفــراج عنهــم مقابــل مبلــغ معيــن مــن المــال ، وهنــاك 
أشــخاص ليســوا متهميــن أصــالً وقــد ُحكــم عليهــم لســنوات ويقدمــون شــهود زور لــإدالء 
ــم. ] مشــارك ،  بشــهاداتهم زوًرا. يوجــد تمييــز كبيــر ، والمــال هــو الــذي يقــرر الحك

مجموعــة النقــاش المركــزة ، كركــوك ، أيلــول 2021[

يؤكد بعض المشاركين أن كالً من التعددية العرقية والدينية هما في حد ذاتهم عوامل لظلم القضاء.

يتــم تقســيم القضــاة وضبــاط الشــرطة مــن قبــل األحــزاب السياســية ، وينتمــي كل حــزب 
ــال  ــاة ورج ــام القض ــك ، ق ــة لذل ــة ؛ ونتيج ــة معين ــة أو ديني ــة عرقي ــى جماع ــي إل سياس
الشــرطة بإخــالء ســبيل األشــخاص الذيــن ثبتــت إدانتهــم ولكــن ]مــن[ أعضــاء مجموعاتهــم 

ــوك ، آب 2021[ ــر رئيســي ، شــخصيًا ، كرك ــم السياســية. ] رجــل مخب أو أحزابه

فــي حالــة قيــام شــخص مــا بتقديــم ادعــاء صريــح بالظلــم أو التمييــز وفشــل فــي تقديــم دليــل لدعــم مطالبتــه ، 
فقــد يتــم تحميلهــم المســؤولية عــن أي تهــم قانونيــة ناتجــة عــن ذلــك. هــذا صحيــح بشــكل خــاص إذا لــم يكــن 

الدليــل متاًحــا للفحــص.

ــم  ــات ]عندمــا تحــدث[ ، لكنهــا ل ــاك أوق ــد تكــون هن ــا ومتكــرًرا ؛ ق ــز ليــس واضًح التميي
تكــن ملحوظــة. ينبــع هــذا مــن حقيقــة أن األفــراد فــي المجتمــع العراقــي قــد تــم تعليمهــم 
دائًمــا علــى التفكيــر فــي العالقــات الشــخصية وإيــالء المزيــد مــن االهتمــام لهــذه العالقــات 
بــدالً مــن االختالفــات الدينيــة والطائفيــة. إذا زعمنــا حــدوث ممارســات تمييزيــة فــي أقســام 
الشــرطة ، ســنحتاج إلــى أدلــة ، لكننــي أود أن أقــول إننــي أتمنــى أال تتــم عمليــة التحقيــق 
فــي أقســام الشــرطة. وبــدالً مــن ذلــك ، يمكــن لقســم التحقيــق القضائــي فــي المحاكــم القيــام 

بذلــك بشــكل أكثــر احترافًــا. ]رجــل كــي ، شــخصيًا ، كركــوك ، آب 2021[
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            نعم            ال       الی حد ما           الاعرف

وتــؤدي الطبيعــة المتنــازع عليهــا لهــذه المناطــق إلــى تفاقــم التمييــز واالنقســام بيــن المجتمعــات ؛ علــى ســبيل 
المثــال ، مــن المعــروف أن مســؤولي العدالــة ، وخاصــة الشــرطة ، ينتمــون إلــى ســلطات وحكومــات مختلفــة 
] ذكــر مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، تلكيــف ، أغســطس 2021. [ بهــذه الطريقــة ، تؤثــر النزاعــات الدينيــة 
والسياســية والمجتمعيــة علــى بعضهــا البعــض وتؤثــر فــي الوقــت نفســه علــى ظــروف الســالم والتماســك 
المجتمعــي ، حيــث تصبــح بعــض خطــوط الصــدع فــي الهويــة مرتبطــة لديناميــات األمــن والتنافــس علــى 
ــا لمؤشــرات األداء الرئيســية عبــر المجتمعــات ، يســاهم االرتبــاك المســتمر حــول القــرارات  الســلطة. وفقً
ــاه ، علــى  اإلداريــة والفــراغ األمنــي فــي إحســاس قــوي بعــدم اليقيــن والشــعور بالتجاهــل. االقتباســان أدن

ســبيل المثــال ، يلخصــان وضــع الكاكائييــن فــي الحمدانيــة.

ــن  ــاس لم ــرف الن ــة. ال يع ــن القري ــة م ــزاء مختلف ــن أج ــة تفصــل بي ــواتر ترابي ــد س توج
يرســل الطلــب ]إلــى[. عســكريا ، منطقتنــا جــزء مــن قضــاء بــردرش لكنهــا إداريــا تابعــة 
لمنطقــة الحمدانيــة. فــي أرضنــا نشــعر أننــا غربــاء. فــي بعــض األحيــان ، يرفضــون طلبنــا 
ــا ، ســيطلب الشــخص  ــف ضــد شــخص م ــاك مل ــا يكــون هن ويرفضــون اســتالمه. عندم
تحويــل القضيــة إلــى حكومــة أخــرى ]بغــداد أو أربيــل[. لهــذا الســبب ، ال يمكــن اســتكمال 
المســائل اإلجرائيــة. ظلــت إحــدى القضايــا ]جاريــة[ لمــدة ثــالث ســنوات ، وحتــى اآلن ، لــم 

يتــم حلهــا. ] رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، الحمدانيــة ، أغســطس 2021[

نعانــي كثيــرا عندمــا نــزور الشــرطة والمحكمــة ، حتــى بالنســبة للوثائــق األساســية ، مثــل 
ــا  ــة ، مم ــكل منطق ــان ل ــان وإدارت ــاك حكومت ــاة. هن ــالد أو الوف ــزواج أو المي ــهادات ال ش
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يشــكل ازدواجيــة فــي العمليــات والمتطلبــات. لقــد أصبحــت ثقيلــة علــى المواطنيــن ، حتــى 
ــة. واآلن  ــن الحمداني ــا وبي ــق بينن ــي الطري ــاتر التراب ــة. قطــع الس ــة االقتصادي ــن الناحي م
ــش وطــرق  ــاط تفتي ــع نق ــرورا بأرب ــرا م ــافة 60 كيلومت ــى قطــع مس ــي إل يضطــر األهال
حجريــة غيــر مبلطــة والطريــق مباشــر وقريــب جــدا. ]رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، 

ــة ، أغســطس 2021[ الحمداني

وأكــد معظــم المشــاركين فــي المقابــالت فــي كركــوك علــى دور الشــرطة فــي ســوء التعامــل مــع القضايــا ، 
وذكــروا أنهــم يمنعــون الدعــاوى القضائيــة ويتقاضــون رشــاوى. 

ــة  ــى المحكم ــول إل ــن الوص ــة م ــاوى القضائي ــع الدع ــي من ــيئًا ف ــاط دوًرا س ــب الضب يلع
ألنهــم يأخــذون رشــاوى ، أو يحلــون المشــكلة قبليـًـا ، وهــو مــا يعكــس بــدوره بشــكل ســلبي 
وظائــف المحاكــم. كمــا ســمعنا ، أصبــح مثــل مــكان عمــل ؛ عندمــا يكــون لديــك وظيفــة فــي 
]أ[ مركــز شــرطة ، يجعــل الضبــاط األمــر صعبًــا ، ولــن يقومــوا بعملــك حتــى تدفــع ، أو 

قــد يتهمونــك ]أنــت[ ويرغمونــك علــى رشــوتهم › ، كركــوك ، آب 2021.[

ــا يتعيــن عليــك فيــه الدفــع  علــى وجــه الخصــوص ، تشــبه مراكــز الشــرطة نشــاًطا تجاريً
إلدارة األعمــال. ]رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، كركــوك ، أيلــول 2021[

هنــاك العديــد مــن مديــري مراكــز الشــرطة ]الذيــن[ متورطيــن فــي جرائــم كبــرى ، مثــل 
ــكات المملوكــة  ــع األراضــي ، واالتجــار فــي الممتل االتجــار بالمخــدرات والدعــارة ، وبي
ــول  ــوك ، أيل ــخصيًا ، كرك ــي ، ش ــر رئيس ــل مخب ــم. ]رج ــد يالحقه ــن ال أح ــة ، لك للدول

]2021

يعتقــد بعــض المســتجيبين أن االتهامــات الموجهــة للشــرطة ال يمكــن توجيههــا ضــد المحاكــم ، ألنهــا مســتقلة 
ــإن  ــة ، ف ــع أنحــاء المجتمعــات المحلي ــة فــي جمي نســبيًا. كمــا يتضــح مــن كلمــات معظــم المنظمــات األهلي
العقبــات الرئيســية التــي تواجــه قطــاع العدالــة وإنفــاذ القانــون فــي الحمدانيــة وتلكيــف      وكركــوك كانــت 
ــذه المناطــق.  ــه له ــازع علي تدخــل األحــزاب السياســية والجماعــات المســلحة ، فضــالً عــن الوضــع المتن
هــذه البيانــات المؤكــدة علــى أنهــا »تدخــل األحــزاب السياســية والجماعــات المســلحة« اعتبرهــا 185 مــن 
المســتطلعين علــى أنهــا الحاجــز المركــزي الــذي يواجــه قطــاع العدالــة ، يليــه »الوضــع المتنــازع عليــه لهــذه 
المناطــق » )150 مشــارًكا( و »االفتقــار إلــى المواطــن«. الوعــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان ›‹ )104 

مشــاركين( )الشــكل 6(.
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كمــا تمــت اإلشــارة إلــى تدخــالت األحــزاب السياســية والجماعــات المســلحة واألشــخاص القبلييــن علــى أنهــا 
عقبــة أمــام عمــل هــذا القطــاع بشــكل صحيــح. وذكــرت مصــادر المعلومــات اإلســالمية أن المشــكالت يتــم 
ــا ويــؤدي إلــى حــل المشــكالت بشــكل غيــر  معالجتهــا خــارج القضــاء ، ممــا يجعــل دور المحكمــة ضعيفً
ــة مــع  ــك خــالل مقابل ــن ذل ــي. شــهد أحــد المحاوري ــي والقبل ــي مــن خــالل التدخــل السياســي والحزب قانون
ضابــط شــرطة ، حيــث تــم اســتدعاؤه مــن قبــل جماعــة مســلحة وحثــه علــى وقــف معالجــة القضيــة حتــى 

يتمكنــوا مــن حلهــا بأنفســهم. وأوضــح أحــد المجيبيــن أن:

ــون  ــان يعمل ــض األحي ــي بع ــم ؛ ف ــام المحاك ــا أم ــر وضوح ــة األكث ــي العقب ــالت ه التدخ
علــى قــرارات القضــاة وخاصــة التدخــل السياســي والعســكري لقوتهــم ونفوذهــم. فــي تلــك 
القضايــا التــي تعتبــر جرائــم خطيــرة ، و ]عندمــا[ ينتمــي المجرمــون إلــى حــزب سياســي 
قــوي ، يتــم التدخــل ]فــي[ بشــكل مباشــر وال يتــم إحالتهــم مــن خــالل إجراءاتهــم القانونيــة. 

]رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، كركــوك ، آب 2021[
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المــرأة وقطاع العدالة

ــوى  ــاء نين ــادة بن ــال إلع ــن الرج ــة ع ــات مختلف ــاء أولوي ــوى أن للنس ــي نين ــة ف ــات الحالي ــرت الدراس أظه
وتصــورات مختلفــة للنــزاع والتماســك االجتماعــي )مســاعدة الكنيســة النرويجيــة وكنيســة الســويد ، 2019( 
. كانــت نوعيــة الحيــاة المحســنة فــي إقليــم كوردســتان-العراق موضوًعــا متكــرًرا فــي ا ومجموعــات النقــاش 
 )MERI( ــا لدراســة أجراهــا معهــد أبحــاث الشــرق األوســط ــاث. وفقً المركــزة مــع المشــاركات مــن اإلن
)2020( ، كانــت غالبيــة النســاء اإليزيديــات والمســيحيات النازحــات مقتنعــات بــأن النســاء يتمتعــن بحمايــة 
أفضــل ونوافــذ جديــدة مــن الفــرص منــذ نزوحهــن ، بســبب تحســين آليــات الحمايــة والمرافــق التعليميــة ، 

التدريــب المهنــي وفــرص العمــل.

وفقـًـا للمشــاركين فــي االســتطالع ، لــم يكــن التمييــز فــي قطــاع العدالــة مدفوًعــا فقــط باالختالفــات العرقيــة 
والدينيــة ، ولكــن الجنــس يؤثــر أيًضــا علــى الوصــول إلــى العدالــة )انظــر الشــكل 7(. مــن بيــن المشــاركين 
، يعتقــد 63٪ )202 مشــارًكا( أن هنــاك تمييــًزا علــى أســاس الجنــس فــي قطــاع العدالــة فــي مجتمعاتهــم. 
فقــط 27٪ )85 مشــاركا( أجابــوا بــأن الجنــس ليــس لــه تأثيــر علــى ذلــك. تســلط المقتطفــات أدنــاه الضــوء 

علــى أهميــة النــوع االجتماعــي عنــد تقييــم قطــاع العــدل فــي هــذه المناطــق.

ال تشــعر النســاء باألمــان فــي أقســام الشــرطة. لقــد ُطلــب منــي رشــوة لفتــح متجــر مالبــس 
صغيــر جــًدا. ] مشــاركة ، مجموعــة النقــاش المركــزة ، ســبتمبر 2021[

هنــاك العديــد مــن حــاالت الطــالق بيــن الجماعــات العرقيــة والدينيــة ألن األرض أصبحــت 
منقســمة. هنــاك مناطــق للعــرب وأخــرى لألكــراد. وهــذا يخلــق مشــاكل ، حيــث يفضــل كل 
مــن الــزوج والزوجــة العيــش فــي منطقتهمــا الخاصــة. ألنهــم ال يتفقــون ، ســوف ينفصلــون 

، ويشــردون أطفالهــم. ]مشــاركة ، مجموعــة النقــاش المركــزة ، ســبتمبر 2021[

عندمــا تطلــب امــرأة الطــالق ، فــإن أول مــا تخبرهــا أســرتها هــو أن القضــاء لــن يعيــد لهــا 
حقوقهــا كاملــة. ]مشــاركة ، مجموعــة النقــاش المركــزة ، كركــوك ، ايلــول 2021[

معظــم الضحايــا مــن النســاء. ]فــي إحــدى[ حــاالت الطــالق ، ]هــم[ مــن نفــس القريــة ونفــس 
بطاقــة الســكن ، لكــن عائلــة الزوجــة فــي خبــات ، والــزوج فــي القريــة ، ]لذلــك[ اشــتكى كل 
طــرف مــن اآلخــر إلــى حكومــة مختلفــة. اشــتكت الزوجــة هنــا ، واشــتكى الــزوج هنــاك. 

] رجــل مخبــر رئيســي ، شــخصيًا ، الحمدانيــة ، أغســطس 2021[ 
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              نعم                  ال                 ال اعرف

تفاقمــت الحواجــز التــي تحــول دون وصــول المــرأة إلــى نظــام العدالــة بســبب المفاهيــم الثقافيــة والتقليديــة 
ــا األساســية هــي ترســيخ العــادات واألعــراف فــي  الموجــودة للمــرأة. وبحســب ضابــط شــرطة ، »قضيتن
األســرة ، بــدالً مــن المواجهــة ؛ وتخشــى النســاء االقتــراب مــن مركــز الشــرطة خوفـًـا مــن اإلدانــة أو انتهــاك 
األعــراف االجتماعيــة«. وبالمثــل ، يشــارك المســؤولون المنتخبــون هــذا المنظــور ، حيــث أفــادت إحــدى 

المشــاركات فــي مجموعــة النقــاش المركــزة لكركــوك:

ذات يــوم جلســت فــي غرفــة قــاض بمحكمــة كركــوك. كنــا نناقــش حقــوق المــرأة ، وكانــت 
لــدي قضيــة تتعلــق بامــرأة وكان هنــاك محامــون يجلســون هنــاك. أخبرنــي القاضــي أنــه 
بســبب أذى المــرأة كان أبــو جهــل )3(يدفــن الفتيــات أحيــاء ]...[ لــدي قضيــة ]تتعلــق[ بامــرأة 
تعرضــت للضــرب علــى يــد زوجهــا ؛ أصيــب وجههــا ، وكانــت مصابــة بكدمــات. عندمــا 
ذهبــت إلــى مركــز الشــرطة أكثــر مــن ]مــرة[ لرفــع قضيــة ، قالــوا لهــا إنــك امــرأة ، ومــن 
المخجــل أن تأتــي إلــى هنــا كل يــوم. مشــاركة ، مجموعــة النقــاش المركــزة ، كركــوك ، 

ايلــول 2021.

)3( عمرو ابن يُعرف هشام المحزومي )624-570( عند المسلمين باسم أبو جهل )أبو الجهل(. كان من المشركين 

الوثنيين في مكة ، وكان معروفاً بعدادته لنبي اإلسالم.
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ــع  ــة تمن ــم القبلي ــة بالنســبة للنســاء. القي ــر صعوب ــة أكث ــى نظــام العدال ــي الضواحــي ، يكــون الوصــول إل ف
قضاياهــم مــن الوصــول إلــى المحكمــة والشــرطة ، و فبينمــا توجــد مؤسســات قضائيــة فــي كل مــكان ، ال 
تســتطيع النســاء أن تجــد مــأوى فيهــا لخوفهــن مــن تدخــل أقاربهــن فــي قضاياهــن. ليســت النســاء فقــط فــي 
خطــر فــي هــذه الحالــة ولكــن أيًضــا أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع قضاياهــم. هــذا مــا وصفتــه محاميــة شــاركت 
فــي مجموعــة النقــاش المركــزة فــي كركــوك. ويتضــح مــن هــذا المنظــور أن النســاء يقعــن ضحايــا ألوجــه 

القصــور المؤسســي والتمييــز بيــن الجنســين.

ــات  ــا تحدي ــات أيًض ــل والمطلق ــى داعــش واألرام ــبن إل ــي ينتس ــاء اللوات ــه النس ــك ، تواج ــى ذل عــالوة عل
ــاركات: ــزة للمش ــاش المرك ــة النق ــي مجموع ــاركون ف ــاد المش ــتغالل. أف ــن عرضــة لالس ــة ، ألنه إضافي

ال يمكــن للنســاء ذوات االنتمــاء المفتــرض إلــى داعــش الذهــاب إلــى أقســام الشــرطة ألنهــن 
ــز ،  ــا زوجــة لداعــش ] إحــدى المشــاركات ، مجموعــة التركي ــى أنه ــا عل ســينظرن إليه

الموصــل ، ســبتمبر 2021[

ال توجــد ســلطة دولــة. العشــائر والجماعــات الدينيــة واألحــزاب السياســية ذات الــوالءات 
ــدى  ــوى ]إح ــهل نين ــي س ــوي ف ــع فوض ــإن الوض ــي ف ــا ، وبالتال ــم جميعه ــددة تحك المتع

ــبتمبر 2021[ ــل ، س ــز ، الموص ــة التركي ــاركات ، مجموع المش

كمــا أفــادت المســتجوبات بأنهــن ال يشــعرن باألمــان عنــد زيــارة المحاكــم ومراكــز الشــرطة واإلبــالغ عنهــا 
)انظــر األشــكال 8 و 9 و 10(. يوضــح الشــكل 9 أن الثقــة والشــعور باألمــان أقــل فــي مراكــز الشــرطة. ال 
تقتصــر هــذه المشــكلة علــى كركــوك أو ســهل نينــوى أو الوضــع المتنــازع عليه فــي المنطقة ، ولكنها مشــكلة 
شــائعة فــي جميــع أنحــاء العــراق )المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، 2019(. ومــع ذلــك ، فــإن وجــود ســلطات 
مختلفــة والنــزاع بينهــا قــد زاد مــن ضعــف المــرأة. وفقًــا لدراســة أجرتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، فــإن 
معظــم النســاء غيــر مرتاحــات إلبــالغ الشــرطة أو الســماح ألفــراد األســرة بإبــالغ الشــرطة عــن المشــاكل 
)المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، 2019(. ومــع ذلــك ، كمــا أشــار العديــد مــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 
، ســيكونون أكثــر اســتعداًدا إلبــالغ الشــرطة بالمشــكالت إذا كان لديهــم خيــار إبــالغ ضابطــة شــرطة. مــن 
بيــن 18000 ضابطــا حاليــا فــي شــرطة نينــوى ، هنــاك مــا يقــرب مــن 20 امــرأة )مركــز المدنييــن فــي 
النــزاع ، 2018( . يتــم تعييــن هــؤالء النســاء فــي الغالــب فــي مديريــات الشــرطة ويتــم نشــرهن فقــط عندمــا 
تــزور شــخصيات رفيعــة المســتوى المدينــة وتحتــاج الضابطــات إلجــراء عمليــات تفتيــش جســدية للنســاء 
ــإن  ــاط ، ف ــن الضب ــه زمالئه ــذي تلقين ــب ال ــس التدري ــن نف ــن تلقيه ــى الرغــم م ــات الحاضــرات. عل المدني
النســاء فــي شــرطة نينــوى ال يشــاركن فــي عمليــات االعتقــال أو التطويــق والتفتيــش أو مهــام نقــاط التفتيــش. 
تعــد زيــادة مشــاركة المــرأة فــي الشــرطة واألمــن مجــااًل يتطلــب اســتثماًرا طويــل األجــل ومناصــرة مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة )حيــدر و باالنــی، 2021(
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عبر طاولة )1(

ما هو مستوى األمان الذي 
تشعر به عند إبالغ المحاكم 

أو الشرطة؟

جنس تذكير أو تأنيث

أنثى ذكر غير محدد
منخفظ جدا 14 21 3

11.11٪ 11.29٪ 42.85٪
قليل 44 53 0

34.92٪ 28.49٪ 0.0٪
معتدل 40 66 1

31.74٪ 35.48٪ 14.28٪
متوسط 27 38 3

21.42٪ 20.43٪ 42.85٪
عالي جدا 1 8 0

0.8٪ 4.3٪ 0.0٪
مجموع 126 186 7

100٪ 100٪ 100٪

إلثبــات التفــاوت بيــن مســتويات الثقــة لــدى الرجــال والنســاء فــي المحاكــم والشــرطة ، تــم تصنيــف البيانــات 
وفقـًـا لذلــك. كمــا نــرى فــي نقاشــات عبــر الطاولــة )1( ، ال يوجــد ســوى اختــالف طفيــف بيــن المســتجيبين 
الذكــور واإلنــاث. لوحــظ اختــالف بســيط بنســبة 5٪ فقــط بيــن المســتجيبين الذكــور واإلنــاث الذيــن أفــادوا 

بأنهــم ال يشــعرون باألمــان فــي هــذه الــوكاالت.
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قيــاس الثقــة في قطاع العدالة

ــاط  ــة )ضب ــاع العدال ــي قط ــم ف ــتوى ثقته ــأن مس ــوا ب ــاركين أجاب ــن المش ــكل 11 أن 35٪ م ــح الش يوض
الشــرطة ، محققــو العدالــة ، القضــاة( »منخفــض« ، 14٪ أجابــوا بـــ »منخفــض جــًدا« ، و ٪34 )100 
مشــارك( اختــاروا أنهــم لديهــم ثقــة »معتدلــة« فــي قطــاع العدالــة. عنــد الســؤال عــن ســبب عــدم ثقــة النــاس 
فــي المحكمــة لحمايــة حقوقهــم ، تــم االستشــهاد بالفســاد والمحســوبية كســبب رئيســي )46٪( ، يليــه »عــدم 
ــوق »)15٪( ، و«  ــادئ الحق ــان مب ــام باإلنس ــدم االهتم ــوب« )28٪( ، »ع ــكل المطل ــون بالش ــذ القان تنفي
القضــاء غيــر مســتقل »)14٪( )انظــر الشــكل 12(. تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج االستفســار االجتماعــي 

.)2019( USIP و

 منخفض/قليل جدا   منخفض /قليل  متوسط/ معتدل       عالي              عالي جدا

أفــاد غالبيــة المخبرييــن  أنــه عنــد زيــارة المؤسســات الحكوميــة ، وخاصــة المحاكــم ، تتقــدم اإلدارة ببــطء 
شــديد ؛ ومــع ذلــك ، إذا كان لديهــم شــبكات داخــل المؤسســة أو ينتمــون إلــى حــزب ، فســيتم تلبيــة احتياجاتهــم 

بســرعة. هــذا يشــير إلــى أن النــاس ال يثقــون فــي هــذه المؤسســات فــي معاملتهــم بإنصــاف.
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تســلط هــذه البيانــات الضــوء علــى المشــكلة األساســية المتمثلــة فــي انعــدام الثقــة بيــن المواطنيــن وقطــاع 
العدالــة. يجــب أن تدفــع المســتويات العاليــة مــن عــدم الثقــة المســؤولين وأصحــاب الســلطة إلــى العمــل علــى 
تقليــص هــذه الفجــوة مــن خــالل ضمــان رضــا الجمهــور وثقتــه وبنــاء الشــرعية فــي نهايــة المطــاف. عــالوة 
ــى أن 34٪ )107 مشــاركين( شــعروا أن مســتوى مسائلةالمســائلة  ــا إل ــات أيًض ــك ، تشــير البيان ــى ذل عل
»منخفــض« ، ويعتقــد 10٪ )32 مشــارًكا( أن مســتوى المســائلة لــدى مؤسســات قطــاع العــدل أمــام النــاس 
ــاك  ــارًكا( أن هن ــد 35٪ )113 مش ــتجيبين ، يعتق ــن المس ــن بي ــكل 13(. م ــة«. )الش ــا للغاي كان »منخفًض
مســتوى »معتــدل« مــن الثقــة ، حيــث قــال 14٪ )44 مشــارًكا( أنــه كان هنــاك مســتوى »مرتفــع« و ٪7 
)23 مشــارًكا( لديهــم »ثقــة عاليــة جــًدا. » أفــادت المنظمــات اإلســالمية بوجــود مســتويات عاليــة مــن عــدم 
الثقــة تجــاه الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول ، حيــث نــادرا مــا كانــوا مســؤولين عــن أعمــال العنــف ، 
وكانــت هــذه الجماعــات تتمتــع باإلفــالت مــن العقــاب للتصــرف خــارج القانــون. أعــرب المشــاركون فــي 
مجموعــات التركيــز مــن الســلطات المحليــة عــن حــدوث انتهــاكات دســتورية بشــكل منتظــم وبــدون محاســبة 
]مجموعــة النقــاش المركــزة ، وجهــاً لوجــه ، الموصــل ، ســبتمبر 2021.[ وفقًــا لممثلــي المجتمــع المدنــي 
المحلييــن داخــل مجموعــات التركيــز ، فــإن االســتغالل الــذي يمارســه أفــراد األمــن واإلفــالت مــن العقــاب 
الــذي يمارســه هــؤالء االنتهــاكات التــي تــم التعامــل معهــا كانــت قضايــا مركزيــة فيمــا يتعلــق باالســتقرار. 

أدى الوضــع المتنــازع عليــه فــي المنطقــة والنــزاع بيــن األطــراف إلــى تســييس وعســكرة قطــاع العــدل.

»لــم يشــتك عناصــر الشــرطة قــط مــن انتهــاك أحدهــم لحقوقهــم ، لكــن فــي هــذه األيــام ، 
ــا مــا يأتــون ويبلغــون عــن تجــاوزات ارتكبتهــا الجماعــات المســلحة« . غالبً
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أفــاد المشــاركون فــي االســتطالع أيًضــا أن احتــرام حقــوق اإلنســان فــي قطــاع العدالــة كان »منخفًضــا« 
)32٪( و »منخفًضــا جــًدا« )17٪( )الشــكل 14(. مــن بيــن المســتجيبين ، يعتقــد 37٪ )117 مشــارك( أن 
هنــاك مســتوى معتــدل مــن احتــرام حقــوق اإلنســان فــي قطــاع العدالــة. ذكــر نصــف المشــاركين أنــه لــم يتــم 
أخــذ حقــوق اإلنســان فــي االعتبــار أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة. بينمــا يعتقــد عــدد قليــل مــن المســتجيبين أن 
حقــوق اإلنســان يتــم دعمهــا فــي المحاكــم ، فــإن الغالبيــة تعتقــد عكــس ذلــك. ومــع ذلــك ، يعتقــد أكثــر مــن 
ثلــث المســتجيبين )35.54٪( بقليــل أنــه ، إلــى حــد متواضــع ، تــم دمــج مفاهيــم حقــوق اإلنســان فــي عمليــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــذا يوضــح أن ــة ؛ وه ــق والمحاكم ــة التحقي ــالل عملي ــيما خ ــي ، ال س ــاع القضائ القط

المشكالت العديدة للقطاع ، ال يزال لدى بعض األفراد انطباع إيجابي عنه.
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التوصيات

توصيات للحكومة العراقية

ــة 	  ــد مــن التفانــي ، ال ســيما لدعــم قطــاع العدال يطالــب النــاس والســلطات المحليــة مــن بغــداد بمزي
والمحاكــم لتكــون قــادرة ومســتقلة. يجــب أن تلتــزم الحكومــة العراقيــة باســتقالل قطــاع العــدل عبــر المناطــق 
المتنــازع عليهــا. لــن يــؤدي ذلــك إلــى ضمــان وحمايــة حقــوق اإلنســان فحســب ، بــل يمكــن أن يســاهم أيًضــا 
بشــكل كبيــر فــي بنــاء ثقــة المجتمعــات المحليــة فــي الحكومــة العراقيــة بشــكل عــام وقطــاع العدالــة بشــكل 
خــاص ، والتــي ال تــزال ضعيفــة بعــد ســنوات مــن هزيمــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية. باإلضافــة إلــى ذلــك 
، فــإن اســتقالل قطــاع العدالــة ســيوفر فرصــة للتخفيــف مــن مشــاعر التمييــز علــى أســاس الهويــة وتجديــد 

الثقــة والعالقــات بيــن المجتمعــات.

يجــب أن تضمــن الحكومــة العراقيــة أن الشــرطة الفيدراليــة تشــمل جميــع المجموعــات علــى مســتوى 	 
رفيــع فــي األراضــي العراقيــة المتنــازع عليهــا. يجــب حمايــة هــذه المناطــق مــن قبــل قــوات أمنيــة وشــرطة 
متنوعــة تعكــس التنــوع العرقــي والدينــي فــي هــذه المناطــق. يجــب أن تكــون المناصــب العليــا فــي الشــرطة 
الفيدراليــة متاحــة للجميــع بشــرط اســتيفاء متطلبــات التأهيــل المهنــي. إن اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات مــن 
ــى مســتوى  ــر عل ــف الخــوف والتوت ــي تخفي ــي الشــرطة ويســاعد ف ــة ف ــد مــن مســتويات الثق شــأنه أن يزي

المجتمــع المحلــي.

ــة 	  ــول دائم ــم حل ــتان لتقدي ــم كردس ــة إقلي ــراق وحكوم ــة الع ــاك حاجــة لحكوم ــك ، هن ــن ذل ــم م األه
ــا. ــازع عليه ــي المناطــق المتن ــات ف ــر األقلي لتهجي

يحتــاج مواطنــو المناطــق المتنــازع عليهــا إلــى اليقيــن بشــأن الوضــع المســتقبلي إلدارتهــم وأراضيهــم 	 
ــل ،  ــداد وأربي ــن بغ ــاق بي ــاك اتف ــون هن ــا يك ــك إال عندم ــق ذل ــن تحقي ــادة 140. وال يمك ــذ الم ــل تنفي ، مث
إلعــداد المنطقــة لمثــل هــذا القــرار. يعتبــر تعويــض األشــخاص الذيــن كانــوا ضحايــا لسياســات نظــام البعــث 

اإلقصائيــة خطــوة نحــو بنــاء الثقــة بيــن المجتمعــات وفيمــا بينهــا.

توصيات لحكومة إقليم كردستان

يُنظــر إلــى العالقــات بيــن أربيــل وبغــداد علــى أنهــا أساســية لتنفيــذ القوانيــن ووظيفــة قطــاع العــدل 	 
ــازع  ــع المســتويات مهــم ، ال ســيما فــي المناطــق المتن ــى جمي ــازع عليهــا. التنســيق عل فــي المناطــق المتن

عليهــا مثــل كركــوك.
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يوصى بشدة بالتفريق بين الخالفات السياسية وعمل الشرطة والمحاكم.	 

ــتعداد 	  ــا اس ــازع عليه ــق المتن ــي المناط ــة ف ــاع العدال ــرض قط ــي تعت ــات الت ــة العقب ــب معالج تتطل
كل مــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان لمعالجــة التنافــس طويــل األمــد بينهمــا علــى المناطــق 
المتنــازع عليهــا ، فضــالً عــن االلتــزام بضمــان جهــاز قانونــي مســؤول. فــي حيــن أن هــذه أهــداف طويلــة 
األجــل ، علــى المــدى القصيــر ، يمكــن للحكومتيــن العمــل علــى توفيــر إجــراءات وقواعــد ســلوك مشــتركة 

فــي المؤسســات المختلفــة الخاضعــة لســيطرتهما.

توصيات للجهات الفاعلة الدولية

إن وجــود قــوات األمــن المختلفــة يقــوض جهــود بنــاء الســالم التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 	 
المحليــة والدوليــة. وهــذا يســلط الضــوء علــى معضلــة رئيســية: المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة مطالبــة بالتعامــل مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن ، بمــا فــي ذلــك 

ــادرات علــى المســتوى المحلــي. الجهــات األمنيــة ، لكنهــا تشــكل عقبــة رئيســية أمــام توســيع نطــاق المب

ــة أن 	  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم ــاء الســالم ، يجــب عل ــة وبن ــود التنمي ــوازي مــع جه بالت
تقــوم بالدعــوة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي لتوحيــد اإلدارة القانونيــة واألمنيــة فــي األراضــي المتنــازع 
ــاء  ــة لبن ــر الناعم ــوض التدابي ــة يق ــا المتناقضــة واألمنن ــة بأجنداته ــن المختلف ــوات األم ــا. إن وجــود ق عليه
الســالم التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة علــى المــدى 

القصيــر والطويــل.

يجــب أن يظــل ضمــان التمثيــل السياســي للمجتمعــات ، وال ســيما الفئــات المهمشــة ، مثــل النســاء ، 	 
محــوًرا رئيســيًا لتدخــالت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة.

ينبغــي تدريــب ضبــاط الشــرطة وأعضــاء المحاكــم المحلييــن علــى المعاييــر العامــة لحمايــة حقــوق 	 
اإلنســان ومنــع التمييــز.

توصيات للحكومات المحلية

ــة 	  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــاون م ــز التع إن تعزي
ــة  ــة فــي كركــوك والحمداني ــى المســتويين الوطنــي والدولــي مــن شــأنه أن يوحــد اإلدارة األمني للدعــوة عل

ــة التنقــل. وتلكيــف ويزيــل العوائــق أمــام حري
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