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لسالمتشريع قانون للمصالحة املجتمعية خطوة بأتجاه تحقيق العدالة وبناء ا
زاهر ربيع حسين: الباحث

 يكون الذياملجتمعيةللمصالحةشاملوطنيمشروعوضعيتمانينبغي
 
 أساسا

 
فيالدائمالسالملتحقيقجيدا

وبعدواملهنية،اهةالنز معاييروفقشفافةبصورةالعمليةتجري وأنله،والبشريةاملاديةاملواردوتهيئةنينوى،

نظيمالتوجودرافقتالتيالجرائموعنالصراعالىادتالتياالسبابعندقيقةواحصاءاتدراساتاعداد

.املصالحةتحقيقتسهلالوثائقوهذه"داعش"االرهابي

المصالحة المجتمعية مشروع وطني 

واملجتمعةوالحكومالبرملانمنشخصياتتضموشاملةمتنوعةرسميةلجنةتشكيليجبالحقيقةلكشف•

منثلينممعنفضالدوليةبخبراتاإلستعانةاملمكنومنمحليينومستشارينوقضاةدينورجالاملدني
اناملهمنوم.وغيرهموالشبكواملسيحييناإليزيديينمنواالقلياتعشائرشيوخمثلاملتضررةالفئات

مساحةلهممنوتؤ الناسمنقريبةاللجنةتكون انالتحدياتومناالنتهاكات،فيشركاءهماشخاصالتتضمن

وبناءاملصالحةعملعليهايستندالتياملهمةاالمور منالحقائقسردانتهاك،ايمنوحمايتهمافاداتهملتقديم
وماوالتعويضةواملحاسبواملساءلةاالنتقاليةالعدالةبتحقيقالخاصةاالخرى االجراءاتعليهاوتستندالسالم

.بهايتعلق

حملوايتاناليجبالعنفمنوالناجياتوالناجيناالمنيةالقواتمنالشهداءعوائلانالىاالنتباهيجب•

علىالجانيصليحبينماواعتذاربالذنباقراروجوددون بالتسامحمطالبتهمويتماملصالحةفياألكبرالعبء

.مرتينظلموابانهمهذايشعرهماذالجناةعنالتخفيفيتماوالعفو

العدالة بال حقيقة

رساءل داعشمرحلةبعدنينوى فياملجتمعيةاملصالحةاهميةتبرز
معية،واملجتالسياسيةاإلخرى االطرافوكلاملواطنينبينالسالم

ملرحلةدامجداإلوضاعانزالقوملنعمستقبال حربايفتيلنزعوبهدف

املصالحةتحقيقعلىالعملعدمانكماوماسبقها،داعش

اياالضحشعور فييسهمأنممكناالنتقاليةوالعدالةاملجتمعية

ائلهم حقيقتفياليساعدوهذالهمالعدالةتحقيقوعدمبالظلموعو

فيهميسقدبدورهالذياملجتمعيالنسيجوبناءاملشتركالتعايش

.جديدةواساليببطرق املسلحةالجماعاتنشاطاعادة

اكتشاف الحقيقة واملحاسبة 

نتقالية هي إل واجراءات العدالة ا

خطوات عملية باتجاه تعزيز 

.املواطنة واالنتماء

صالحةاملأهميةعلىاالتفاقيتطلبواالستقرار السالمتحقيق

قانون ريعتشيتمولتنفيذهالتحقيقها،وطنيةارادةتوفر ويجب
الجهودو املوارديوجهالسالموبناءاملجتمعيةباملصالحةيعني

وانتشار عالنزاتفاقمفياسهمتالتيواالثار السبابمعالجةنحو 
فيذههالسياسةورقةتستندكما.االرهابيةاملسلحةالجماعات

البحوثلجراءالعملياملنهجباعتماداعدبحثعلىاعدادها

فياوترختجامعةمنمقدمةواستشارهوبتدريبالنوعية

.هولندا

نتصار العسكري إل كمال اإ

واستدامتهعلى داعش 
مجتمعييستلزم مصالحة 

وارادة وطنية 
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الىتصلحصلتانتهاكاتهناك
العرق اساسعلىاالبادةمستوى 

عنالفضااليزيديون لهاتعرضالتي

نيناملواطبحقالجسيمةاالنتهاكات
منوغيرهاسبايكرجريمةمثل

بيمرتكمحاسبةعمليةأنالجرائم،

نعبعيدةتكون انيجباالنتهاك
يجبلذلكالسياسيةالضغوط

عادالالقضاءيكون انعلىالعمل

 
 
 ونزيها

 
وهذاالضغوطكلعنوبعيدا

ملنحمايةهناكتكون انيتطلب

اء،القضمنامللفاتهذهمعيتعامل

 مطبقالقانون يكون انوينبغي
 
علىا

مماتمييزوبدون باملساواةالجميع

وبناءاملصالحةمسارعلىيؤثر

اراثلهيكون انبعيدوغيرالسالم
اباالسبفأحدالسالماستمرارعلى

لقتانطالتيلالحتجاجاتالرئيسية

استخدامسوءكانت2012عام
وتحديدااالرهابمكافحةقانون 

تلسنوااملواطنينواحتجاز4املادة

.سراحهماطالقاومحاكمةبدون 

لعوائل الشهداء انصاف 

بي ومحاسبة مرتكوالضحايا 

اإلنتهاكات 

التعويضاتعمليةتجري انيمكن

باملواطنينلحقالذيالضرر لجبر
قدالتيالحقيقةلجنةطريقعن

برامجوضعمهمةلهاتوكل

الفردياملستوى علىللتعويضات
االفراديعوضانيجبوالجماعي،

بهملحقتالتياملاديةالخسائرعن

وضياعواحتراقهااملنازل تهديممن
اهمالأنواملمتلكات،املشاريع

تعويضهاوعدماملواطنينخسائر

واليسهلوالخسارةبالظلميشعرهم
تحصلوربماالسالمتحقيقعملية

حقداوانتقامعملياتمستقبال

فرصتوفرتواذاارهابيةواعمال
الىيقفاملواطنتجدلناخرى 

لهتوفرتكنلماذاالدولةجوار

هيالتحدياتمنكريمة،حياة
اامالدمار،ألصالحاملرتفعةالكلفة

فتشتملالجماعيالضرر جبربرامج

يةوالتجار التحتيةالبنىاصالحعلى
ذلكلتنفيذفرصةوهناكللمدينة

املنظماتمنالدعمعلىبالحصول 

يفبالعملبعضهايقومالتيالدولية
اجراءعلىحاليانينوى سهلمناطق

املحترقةاملنازل علىاصالحات

.املاديةالتعويضاتبعضوتقديم

تعويض املواطنين عن 

خسائرهم يشعرهم 

بمسؤولية الدولة تجاههم 

يعترفعندماممكناالتسامحيكون ويسهم في استرداد كرامتهم 
السماحويطلببالذنبالجاني

ويتمالعدالةمننوعيتحققعندما

يشعروعندمااملتضررينتعويض
فمنواألمان،باالستقراراملواطن

عوائلتطالباناملنطقيغير

زالاليوبعضهمبالتسامحااليزيديين
تيالونسائهمابنائهممصيريعرفلم

حيسامكيفبهنواالتجارسبيهنتم

الكرامةوضياعلالهانةتعرضمن
عندماحقوقه،استعادةيتماندون 

االنتقاليةالعدالةقضاياتتحقق

واجراءكاملةالحقيقةكشفويتم
منعندهاواملساءلةاملحاسبة

عىوتسبالتسامحتطالباناملنطقي

ويتماملشتركالتعايشلعملية
أكثربصورةالسالملبناءالسعي

السالمبناءوفاعلية،كفاءة

يشعرانيتطلبوالتسامح
وانهمدولتهمفيبانهماملواطنون 

واناالخرينمعمتساوونمواطنون 

حقوقهمبأناالقلياتابناءيشعر
تهموثقافبهويتهميعترفوأنتحترم

طقساوثقافةايفرضاليتموأن

هملالدينيةاملعتقداتواحترامعليهم
املزاراتوترميمتعميراعادةومهم

نمتدميرهاتمالتيالدينيةواالماكن

.لهمالكثيرتعنيالتيداعشقبل

اليمكن الوصول الى تسامح 

حقيقي بدون العدالة 

.اإلنتقالية
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.احتالل داعش لنينوى؟ استنتاجات واثارعد على مالذي سا

جتمعرري تغّيررر فرري النسرريج امل

وهويررررررررررة املنرررررررررراطق نتيجررررررررررة

للتغييرررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررديموغرافي

الررررررررررذي قررررررررررام برررررررررره النظررررررررررام 

السررررررررابق ممررررررررا اسررررررررهم  فرررررررري 

لية زيادة التوتر وسهل عم

.  قةاثارة الصراع في املنط

أن اجتثررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  البعررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

ة واملسررررراءلة والعدالرررررة تجربررررر
ا لررم تررردار بصرررورة جيررردة ولهررر

ة أثرررررار سررررررلبية ولررررررذلك عمليرررررر

أنهرا اإلقصاء كانت توصف ب
قييم عملية تطهير وليست ت

مرررن ولررم يجررري التفريررق بررين

هررررررررررو بععررررررررررري وصررررررررررردامي علرررررررررررى 
اسررررررررررررراس انتهاكرررررررررررررات حقررررررررررررروق 

تجرررررررررررررررررررررررري االنسررررررررررررررررررررررران ولرررررررررررررررررررررررم 

محاسررررررررررررررررررربة غيرررررررررررررررررررر الرمررررررررررررررررررروز 
لرق الكبيرة وهذا ساهم في خ

جمرررررراهير كبيرررررررة ناقمررررررة علررررررى

.ةالنظام السياس ي والدول

وعدمتانكوردسواقليمبغدادحكومةبينعليهااملتنازعاملناطقمشكلةوجود

فيساهمالدستور من140واملادةالدستور وفقاالشكاليةهذهحلاستكمال

.تمرةمسازماتنشوءوفيواالقتصاديواالجتماعيالسياس ياالستقرارعدم

زيادة البطالة وتعمق 
الطائفية بصورة اكبر 
نتيجة ألنتشار الفساد 

السياس ي واملالي بعد

مما ساهم في 2003
تأزيم االوضاع 

االجتماعية 

والسياسية في 
.محافظة نينوى 

ساهمياملالكنوريحكومةقبلمناملحتجينمطالبمعبقسوةالتعامل

يالتاملسلحةالجماعاتالتساعاملجالواعطىالصراعاتتأجيجفي
.ظاملةعدوهاالتيالدولةمنبدالالناسلدىمقبوليةعلىحصلت

ومدناملوصلمدينةعلىالسيطرةمنداعشتمكن

اقية جسمنخر قدالفسادكانانبعداخرى عر
معهاانسجاموعدماملناطقهذهفيالعسكريةاملؤسسة

لكون لهامعاديمجتمعيعدالذياملحيطاملجتمع

وهذااملهنيةوغير بالعنصريةتوصفكانتاملمارسات
عاملجاميوسيطرةاالمنيةالقواتانسحابفياسهم

المرةبدايفياالهاليمنالترحيبالقتالتياملسلحة

.الظاملةالحكومةمنلهمانقاذاوثورةواعتبروها

نتجت عن عملية احتالل داعش ملدينة املوصل ومدن سهل نينوى 

ضال ضد األهالي فالتنظيم انتهاكات فظيعة لحقوق االنسان مارسها 
.عن الدمار الذي لحق باملعالم االثرية والدينية والحضارية
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تشريع قانون للمصالحة الوطنية يسهم في تحقيق االستقرار املجتمعي ويعزز من التعايش 

املشترك بين املكونات

املحاور االساسية التي

ون يجب ان يركز عليها قان

املصالحة املجتمعية 

حقيقةالوكشفاالنتقاليةالعدالةتوفير 

لىااضافةاالنتهاكمرتكبيومحاسبة
الشهداءوعوائلاملتضررينتعويض

فاءاالستشمرحلةعلىوالعملوالضحايا

.الذكرى وتخليدللمتضررين،

من 140اكمال تطبيق املادة 

لة الدستور العراقي وحل مشك
ق ما املناطق املتنازع عليها وف

خطط له وذلك للعمل على 

ناطق توفير االستقرار لهذه امل
.وفق اراء سكانها

يجب العمل على توفير الخدمات واألمان 

واعادة أعمار املدن التي تعرضت للحرب 
واحتالل داعش واصالح البنى التحتية لها 

.وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل

لةاملساءعمليةأثار اصالح

عملياتوباالخصوالعدالة
باتاثبدون املوظفينفصل

منهاعليترتبوماعليهمتهم

.الحقااثار 

االمنالىاالنتقالفيالجندري املنظور ومراعاةتعميممشروعنشاطاتضمنوالبح هذهالسياسةورقةإن
جامعةمعاون وبالتعالهولنديةباكسمنظمةمنبدعمالعراقيةاالملجمعيةتنفذهوالذيالعراقفيوالسالم
.لسياساتااوراقواعدادالتشاركيةالبح منهجياتعلىالباحثينبتدريبقامتالتيالهولنديةاوترخت

zaher.rhj@gmail.com:للحصول على البحث الكامل يمكن التواصل مع الباحث عبر االيميل
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فيالسالمءوبنااملجتمعيةاملصالحةلتحقيققانون بتشريعالعراقيالنوابمجلسيقومباننوص ي
انوينبغينوى،نيمحافظةوباالخصالصراعفيهاحصلالتياملناطقعلىتطبيقهفييركزالذيالعراق،

علىاألتيةحاور املالقانون يشملأنويجباعالهالورقةعرضتهاالتيالنتائجاالعتباربنظرالقانون يأخذ
:الحصرالاملثالسبيل


