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لمحة عن
الحالة العامة
يضــم قضــاء القرنــة وقضــاء الديــر 1اللــذان تــم
ترســيم حدودهمــا مؤخــ ًر ا ،الركــن الشــمالي
الغربــي الريفــي لمحافظــة البصــرة في جنوب
العــراق .تحــد المحافظــة كل مــن إيــران
والكويــت ،وتعــد محافظــة البصــرة ثانــي أكثــر
محافظــات القطــر مــن حيــث عــدد الســكان،
مــع مجتمــع غالبيتــه مــن العــرب الشــيعة
وذو تكويــن قبلــي (عشــائري) .كمــا تمتلــك
المحافظــة ثــروة مــن المــوارد الطبيعيــة
بمــا فــي ذلــك النفــط واألهــوار وهــي المنفــذ
البحــري الوحيــد فــي البلــد .وبالنظــر إلــى هــذا،
فإن المنطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
ومــع ذلــك ،واجــه ســكانها وأرضهــا القمــع
والعقــاب الجماعــي واإلهمــال مــن قبــل
النظام الســابق .2وشــمل ذلك الحاق أضرار ًا
بيئيــة جســيمة التــي طالــت المناطــق الريفيــة
عندمــا جُ ففــت األهــوار كعقــاب علــى حــركات
التمــرد القبلــي والعشــائري ضــد النظــام.
تميــزت فتــرة مــا بعــد عــام  2003لعمــوم
محافظــة البصــرة ،وذلك في أعقاب ســقوط
النظــام وفــي خضــم حــرب العــراق ،واتســمت
بالعنــف الكبيــر الــذي غالبــا مــا كان ناتجــا عــن
االقتتــال الداخلــي بيــن األطــراف الشــيعية ,
و بيــن مختلــف الفصائــل الدينيــة و القبليــة و
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السياســية للوصــول الــى الســلطة والنفوذ.

Table 1. Snapshot of fragility in 2012

ونشــأ مــن هــذا الوضــع المربــك ميليشــيات
وشــبكات إجرامية مختلفــة مدعومة من جهات
داخليــة وخارجيــة ومــا نتــج عنهــا مــن جرائــم
منظمــة .وقــد تمكنــت هــذه الجهــات الفاعلــة
مــن االســتمرار واالنتشــار نظــ ًر ا لعــدم وجــود
ســيطرة رســمية للدولــة علــى قــوات األمــن فــي
ذلــك الوقــت ،وتواطــؤ األطــراف السياســية
الفاعلــة فــي حالــة عــدم االســتقرار هــذه.4
وقد تجلى هذا اإلرث المستمر من االضطرابات
فــي عــدد مــن المجــاالت ليــس فــي عمــوم
المحافظــة وحســب ،بــل ً
أيضــا فــي قضائــي
5
القرنــة والديــر علــى وجــه التحديــد (الجــدول . )1
ان الهشاشــة التــي وجــدت فــي كل مــن القرنــة
والديــر خــال فتــرة مــا بعــد  2003مرتبطــة بشــكل
خــاص بالمعــدالت المرتفعــة نســبيًا للبطالــة
بيــن الشــباب  ،وانعــدام الثقــة بيــن الســكان  ،و
الفســاد المتزايد .وتجدر اإلشــارة إلى المستوى
المرتفــع نســبيًا مــن انعــدام األمــن الــذي شــعر
بــه النــاس فــي القرنــة علــى وجــه التحديــد ،حيــث
بلغــت نســبة األشــخاص غيــر الراضيــن عــن
مســتوى األمــن المحلــي فــي القضــاء أربعــة
أضعــاف المعــدل المتوســط للمحافظــة
وضعــف المتوســط الوطنــي بشــكل عــام.

القرنة

الدير

البصرة

العراق

النسبة المئوية لألسر التي تقع تحت خط الفقر الوطني العراقي

%22

%26

%16

%20

النســبة المئويــة للســكان الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  16و  29ســنة العاطليــن عــن
العمــل أو العاطليــن عــن العمــل ،ولكنهــم يبحثــون عــن عمــل

%57

%56

%77

%26

النسبة المئوية لألشخاص الذين ولدوا بين عامي  1960و  1990بدون شهادة تعليمية

%18

%25

%25

%30

األفراد العاملين في الخدمات العامة (التعليم والصحة وجمع النفايات) لكل  100نسمة

%2

%1

%2

%2

النســبة المئويــة ألربــاب األســر ،أو الزوجــات/األزواج ،المولوديــن فــي محافظــة عراقيــة
اخــرى أو بلــد مختلــف

%3

%2

%10

%11

النســبة المئويــة مــن المجيبيــن الذيــن يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أن الفســاد أكثــر
اتســاعا اآلن ممــا كان عليــه قبــل عاميــن (علــى مســتوى القضــاء فقــط)

%32

%32

%39

%53

النســبة المئويــة مــن األفــراد البالغيــن الذيــن يعبــرون عن عــدم رضاهم أو عن عــدم رضاهم
المطلــق عن مســتوى األمــن المحلي

%21

%1

%6

%10

النســبة المئويــة لألفــراد البالغيــن الذيــن أعربــوا عــن عــدم رضاهــم أو عــدم رضاهــم المطلق
عــن الثقة/القبــول الذي يشــعرون بــه فــي المجتمع/الجوار

%22

%15

%11

%10

النســبة المئويــة للمســتجيبين الذيــن اتصلــوا بسياســي أو حضــروا مناقشــة سياســية أو
حضــروا مظاهــرة (أو قامــوا بهــا) ،في مقابل أولئك الذين لــن يقوموا بمثل هذا العمل أبدا

%33

%33

%41

%48

6.5

6.4

6.5

الثقــة (مــن  = 0حجــب الثقــة إلــى  = 10الثقــة الكاملــة) الممنوحــة لحكومــة العــراق ،للحكومــة
المحليــة فــي القريــة /المدينــة  ،ولزعمــاء القبائــل (متوســط الثالثــة) (على مســتوى القضاء 6.4
فقط)

عندمــا اجتــاح تنظيــم داعــش (تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام) شــمال ووســط العــراق فــي
عــام  ، 2014تــم نشــر تشــكيالت أمنيــة فــي البصــرة ومنهــا الــى مناطــق القتــال الشــمالية .عــاوة علــى ذلــك ،
انضــم العديــد مــن الشــباب  ،بمــا فــي ذلــك شــباب مــن المناطــق الريفيــة علــى وجــه الخصــوص فــي محافظــة
البصــرة  ،إلــى مجموعــات مســلحة مختلفــة (التــي أطلــق عليهــا الحقــا اســم وحــدات الحشــد الشــعبي) لدعــم
هــذه المعركــة ،وذلــك اســتجابة لفتــوى أصدرهــا آيــة هللا العظمــى علــي السيســتاني للدفــاع عــن العــراق
ً
عامال
ومواطنيــه مــن المخاطــر التــي يشــكلها داعــش .وكان انتقــال جميــع هــذه القــوات الى خــارج المحافظــة
مســاهم ًا في زيادة عنف وإجرام المليشــيات المتبقية والعصابات اإلجرامية ، 6بما في ذلك شــبكات تهريب
المخــدرات واالتجــار بهــا مــن إيــران.7
ان ارتفاع معدالت الجريمة وتعاطي المخدرات  ،وسوء توفير الماء والكهرباء  ،والفقر  ،والفساد  ،والتدخل
األجنبــي  ،واإلهمــال  ،مــن بيــن أمــور أخــرى  ،قــد بلغــت ذروتهــا فــي احتجــاج ســكان البصــرة ونشــطاءها فــي
عــام  ، 82015وعــادت االحتجاجــات مــرة أخــرى فــي صيــف  92018ومن ثم انضموا إلى مظاهــرات مناهضة للحكومة
واســعة النطــاق بــدأت فــي أكتوبــر  /تشــرين األول  .2019وقــد قوبلــت هــذه االحتجاجــات بالعنــف المســتمر مــن
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قبــل الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى حــد ســواء والذي اســتمرت فــي الظهور حتــى االن.
وعلــى خلفيــة كل هــذا ،ومــع تزايد المطالب الملحة في المناطق الريفية في المحافظة على وجه الخصوص,
تكمــن اآلثــار المتشــابكة بالنســبة لتغيــر المنــاخ  ،والفجــوات فــي إدارة الميــاه اإلقليميــة  ،والطلــب الجامــح
للميــاه وجميعهــا أمــور تؤثــر علــى الســكان .11وقــد أدت هــذه القضايــا إلــى النــزوح البطــيء والتخلــي عــن
12
الزراعــة ،فضــا عــن الصراعــات والنزاعــات القبليــة حــول المــوارد المائيــة المحــدودة.
بالنظــر إلــى تقلــب األوضــاع الحاليــة فــي محافظــة البصــرة  ،وخاصــة فــي القرنــة والديــر  ،والتفاعــل المتزايــد
بيــن الديناميــات الماضيــة والحاليــة والمســتقبلية ،لــذا فانــه مــن المهــم اكتســاب فهــم ودرايــة عمــا يشــعر به
النــاس العاديــون فــي هــذه المناطــق الريفيــة حيــال وضعهــم الحالــي وكيــف تنظــر الســلطات علــى مســتوى
المحافظــة إلــى هــذه الديناميــات  ،قبــل البــدء فــي تصميــم و تنفيــذ برامــج القــدرة علــى التعافــي و الصمود في
المجتمعــات الهشــة والتــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي  ،وذلــك لضمــان ان ال تكــون لهــذه المســاعي
(البرامج) أية عواقب سلبية غير مقصودة وان تسهم هذه المساهمات في المزيد من السالم المجتمعي
والتماســك االجتماعــي كلمــا كان ذلــك ممكنــا ومناســبا.
لذلــك ،عمــل برنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة مــع هيئــة التحقيــق االجتماعــي فــي إجــراء تحليــل
نوعي للمجتمعات الريفية في قضائي القرنة والدير لغرض فهم افضل للعالقات الحالية بين المجموعات
والعنــف الهيكلــي وأســباب الصراعــات والدوافــع والمحفــزات المتعلقــة بالوصــول إلــى المــوارد (الطبيعيــة)
و (نقــص) ســبل كســب العيــش وتغيــر المنــاخ وانعــدام األمــن الغذائي.
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المنهجية
لقــد تــم اتبــاع نهــج نوعــي فــي البحــث ،اســتنادا الــى سلســلة مــن المقابــات شــبه المنظمــة مــع الســكان
فــي المجتمعــات الريفيــة فــي القرنــة والديــر .وتــم اســتخدام هــذه الطريقــة لتكــون قــادرة علــى التقــاط آراء و
وجهــات نظــر محليــة أكثــر دقــة للديناميــات ،و حــول عــدد مــن العوامــل البنيويــة التــي تؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة
لألشــخاص فــي هــذه المناطــق التــي غال ًبــا مــا يتــم تجاهلهــا .وتســاعد هذه الطريقــة أيضا علــى تمكين الناس
مــن التحــدث بطريقــة أقــل تقييــدً ا واســتخدام كلماتهم الخاصة حــول القضايا التي قد تكون حساســة للغاية
بحيــث ال يمكــن الســؤال عنهــا بطريقــة مباشــرة .و بصــورة مماثلــة  ،تــم تطبيــق هــذه الطريقــة ً
أيضــا علــى
المســؤولين والموظفين على مســتوى المحافظة ,و ذلك للحصول على المزيد من الرؤى حول الديناميات
واالســتجابات السياســية األوســع نطاقــا .وبالتالــي ،تــم اعــداد اســتبيانين محدديــن و شــبه منظميــن لهــذا
التحليــل  ،يغطيــان الموضوعــات التاليــة ألفــراد المجتمــع المحلــي و للســلطات علــى مســتوى المحافظــة:
الديناميات المحلية العامة :خصائص الموقع ،والوضع االجتماعي واالقتصادي العام  ،والمهن المشــتركة
 ،والتنــوع القبلــي  ،وأنمــاط الهجــرة  ،والســامة واألمــن بشــكل عــام  ،مخــاوف الصحــة العامــة  ،والتفاعــات
االجتماعيــة  ،وإمكانيــة التنقــل بيــت االقضيــة و الوصــول الــى مركــز المحافظــة  ،وأي تغييــرات رئيســية تمــت
مالحظتهــا بيــن هــذه الديناميــات فــي الســنوات الخمــس الماضيــة.
•الديناميــات االجتماعيــة :المخــاوف االجتماعيــة الرئيســية التــي تواجــه المجتمــع بمــا فــي ذلــك ظهورهــا
وتطورها  ،واســتجابات الســلطات لهذه المخاوف  ،والتوترات االجتماعية الرئيســية في المجتمع المحلي
ً
هشاشــة فــي المجتمــع  ،ومــا إذا كانــت الديناميــات الريفيــة متصلــة
واألطــراف المعنيــة ،الفئــات األكثــر
بالمــدن فــي المحافظــة أم ال.
•الحوكمــة واألمــن :االهتمامــات الرئيســية المتعلقــة بالحوكمــة وتوفيــر الخدمــات ،ووجــود ســلطة الدولــة
فــي المنطقــة والجهــات الفاعلــة األخــرى التــي يعتمــد عليهــا النــاس ،واســتقالل اإلدارة المحليــة المدنيــة ،و
المخاوف الرئيســية المتعلقة بالســامة واألمن في المنطقة  ،ومصادر التهديدات  ،والتشــكيالت األمنية
فــي الوقــت الحالــي و فعاليتهــا فــي توفيــر الســامة والحمايــة.
•الظــروف البيئيــة :التغييــرات البيئيــة الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة وكيفيــة تطورهــا  ،وتأثيــر هــذه
التغييــرات علــى ســبل كســب العيــش  ،والتفاعــات االجتماعيــة  ،واألمــن ،و أســباب هــذه التغييــرات
واســتجابة الســلطات  ،والمســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة فــي الوقــت الحاضــر.
•الديناميــات االقتصاديــة :التحديــات االقتصاديــة الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة وكيــف أثــرت علــى
المجتمــع  ،وأســاليب التكيــف والتأقلــم التــي قــام بهــا المواطنــون فــي هــذا الصــدد  ،واســتجابة الســلطات
لهــذه التحديــات  ،والمشــاركة فــي الزراعــة واألعمــال التجاريــة الصغيــرة.
•حــل النزاعــات والصراعــات :آليــات تســوية النزاعــات والصراعــات ،وســامتها وفعاليتهــا  ،و عــادة هــل يتــم
تفضيــل اآلليــات الرســمية أو العرفيــة لحــل هــذه القضايــا.
•تأثيــر صــراع داعــش وعــودة الجنــود :مســتوى الجنــود العائديــن و الذيــن مــا زالــوا جــزء مــن القــوات األمنيــة,
وأولئــك الذيــن عــادوا إلــى الحيــاة المدنيــة  ،قــدرة الجنــود الســابقين علــى االندمــاج مــرة أخــرى فــي الحيــاة
المدنيــة  ،ومــا هــو الدعــم الــذي تلقــوه.
وقــد تمــت مناقشــة هــذه األســئلة وتنقيحهــا مــن قبــل برنامــج األغذيــة العالمــي وهيئــة التحقيــق االجتماعــي.
و اســتندت المواقــع المســتهدفة ذات االولويــة للتحليــل إلــى المناطــق التــي يمتلــك فيهــا برنامــج األغذيــة
وشــركاؤه مشــاريع قائمــة او تلــك التــي خطــط فيهــا لبرامــج مســتقبلية (الشــكل  .)1تــم إجــراء مــا مجموعــه
 32مقابلــة  12 -فــي قضــاء القرنــة  ،و  12فــي قضــاء الديــر  ،و  8مقابــات مــع ســلطات المحافظــة .عنــد اختيــار
عينــات الســكان تــم االخــذ فــي االعتبــار الشــرائح االجتماعيــة مثــل العمــر (أقــل مــن  35عامً ــا أو أكبــر)  ،المهنــة
(عنصــر فــي القــوات األمنيــة  ،مــزارع  ،صيــاد ســمك  ،ربــة منــزل  ،موظــف مدنــي  ،صاحــب عمــل  ،عامــل بأجــر
يومــي ماهــر أو غيــر ماهــر  ،والعاطليــن عــن العمــل  ،والطــاب  ،والمتقاعديــن) والتعليــم ونــوع الجنــس ً
أيضــا.
ً
نطاقــا واسـ ً
ـعا مــن األعمــار ( 18ســنة ومــا فــوق)  ،والمهــن ومســتويات التعليــم الموجودة في
تغطــي العينــة
هــذه المجتمعــات .يتــراوح التــوازن بيــن الجنســين بيــن  ، 30-70مــع مقابلــة  17رجـ ً
ـا و  7نســاء .وفيمــا يتعلــق
بالســلطات المحليــة ،تمــت معظــم المقابــات مــع مســؤولين وموظفيــن مــن مختلــف الدوائــر  ,وكانــت مــع
 7رجــال وامــرأة واحــدة.
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تــم جمــع البيانــات فــي شــتاء  2021بواســطة فريــق متمــرس مــن الباحثيــن الميدانييــن المحلييــن والمدربين من
قبــل لجنــة التحقيــق االجتماعــي فــي البصــرة .و تألــف الفريــق مــن ثالثــة أعضــاء ،أحدهــم هــو المحــاور الرئيســي
واثنيــن مــن مدونــي المالحظــات الذيــن تناوبــوا فــي مهامهــم الميدانيــة لتدويــن مالحظاتهــم كتســجيل صوتي
للمقابــات ،رغــم ان ذلــك لــم يعتبــر آم ًنــا أو مناسـبًا .وكان جميع أعضــاء الفريق من ســكان محافظة البصرة.
وكان للفريــق تمثيــل نســائي كبيــر و هــادف (اثنــان إلــى واحــد) بمــا فــي ذلــك كمحــاور رئيســي فــي المقابلــة
لضمــان مشــاركة المــرأة بشــكل أكبــر فــي الدراســة.
حساســا  ،وبالتالــي فــإن الحصــول علــى تفاصيــل
و اعتبــر الســكان والســلطات علــى حــد ســواء ,التحليــل
ً
محــددة لــم يكــن ممكنــا دائمــا .فــي مثــل هــذه الحــاالت  ،تــم اســتكمال بيانــات المقابــات باالســتعانة بمصــادر
خارجيــة  ،عنــد اقتضــاء االمــر.
ً
وفقــا لتوصيــات ولوائــح الصحــة العامــة بعــد ان تــم
أخيــ ًر ا  ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن المقابــات تــم اجراؤهــا
بالفعــل تخفيــف قيــود كوفيــد –  19فــي البصــرة .ومــن أجــل ســامة الفريق وســامة المشــاركين في الدراســة،
تــم تزويــد الفريــق الميدانــي بمعــدات الحمايــة الشــخصية (كمامــات ومطهــر لليديــن)  ،وتــم اجــراء المقابــات
فــي الهــواء الطلــق حيثمــا امكــن ذلــك ,أو فــي أماكــن جيــدة التهويــة (علــى ســبيل المثــال  ،فــي الفنــاء الخارجــي
للمســتجيبين  ،وفــي المــزارع  ،و بالقــرب مــن األنهــار والجــداول  ،واألســواق  ،والغــرف ذات النوافــذ المفتوحــة
 ،ومــا إلــى ذلــك).
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الوصف العام للقضائي القرنة
والدير في الوقت الحاضر
يقــدم هــذا القســم وصف ـ ًا للســكان والوضــع الحالــي فــي قضائــي القرنــة والديــر ،علــى التوالــي  ،اســتنادا الــى
اآلراء التــي تــم جمعهــا مــن المقابــات التــي أجريــت فــي كل منهمــا .هــذه لقطــات موجــزة وســيتم التوســع
فيهــا بشــكل أكبــر فــي االجــزاء الالحقــة مــن التقريــر.

قضاء القرنة
يصــف ســكان قضــاء القرنــة (الــذي يقطنهــا  176,100الــف
نســمة) ,التــي يشــطرها نهــر دجلــة عنــد تقاربــه مــع نهــر
الفــرات ليشــكال شــط العــرب  ،بأنهــا مجتمــع محافــظ
نســبيًا غــارق فــي التقاليــد العرفيــة (والدينيــة) وذات
ظروف اجتماعية و اقتصادية متوسطة إلى منخفضة.
ورغــم أن هنــاك تنوعً ــا قبليًــا كبيــ ًر ا فــي القضــاء ،إال أن
المناطــق عــادة ما تكون محاطة عمومً ا بالقبيلة مع أفراد
مــن المجموعــة نفســها يعيشــون ً
معــا فــي القــرى ذاتهــا
وأجــزاء مــن المدينــة  .13وبحســب ما تفيــد التقارير ،فإن هذا
التكويــن يجعــل العديــد مــن الســكان يشــعرون باألمــان
فــي المناطــق المجــاورة لهــم مباشــرة  ،لكــن الشــعور
بعــدم األمــان وعــدم االســتقرار يعــم البيئــة المحيطــة
بالنظــر إلــى القبائل العديدة فــي المنطقة والميل إلى
الصــراع فيمــا بينهــم .ومــع ذلــك  ،يوجــد تمييــز فــي هــذا
الصــدد بيــن ســكان مركــز القضــاء وأولئــك الذيــن هــم فــي
األطــراف.

يســود الســام واألمــان وســط
(مركــز) القضــاء ألن الســلطات
الحكوميــة هــي القــوة المســيطرة،
ولها دور فعال في الحد من الصراع
القبلــي .بالمقارنــة مــع المناطــق
األخــرى ،فــإن نســبة األمن والســام
جيــدة جــدًا

(هذا ما قاله موظف حكومي ,رجل  47 ،سنة  ،القرنة)

وفيما يتعلق بالمهن ،فالعمالة الرئيســية وفي المقام
األول هــي قطاعــات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة وصيــد
األســماك  ،و التــي تشــمل إنتــاج وبيــع المشــتقات الحيوانيــة (علــى ســبيل المثــال  ،منتجات األلبــان)  ،وتوفير
اإلمــدادات (مثــل األســمدة) ,إضافــة الــى العمل كمنتســبين في القــوات األمنية.
هنــاك ً
أيضــا مســتوى معيــن مــن فــرص العمــل فــي القطــاع العــام والعمالــة اليوميــة الماهــرة وغيــر الماهــرة
بمــا فــي ذلــك البنــاء والنجــارة والحــدادة .غيــر أنــه أفيــد أيضــا ان البطالــة متفشــية فــي المنطقــة ،بمــا فــي
ذلك بين الشــباب  ،باإلضافة إلى المزيد من األنشــطة غير المشــروعة مثل االتجار بالمخدرات واألســلحة.
فــي الوقــت الحالــي ,توجــد هنالــك حركــة محــدودة إلــى داخــل القضــاء  ،ولكــن  ،هنــاك هجــرة متزايدة إلــى خارج
القضــاء نحــو مركــز البصــرة نظـ ًر ا لمحدوديــة خيــارات التعليم والتوظيــف وعدم االســتقرار  ،والعادات
القبليــة التقييديــة ,والتــي تملــي علــى المواطنيــن مــكان ســكنهم فــي القرنة .و هنــاك حرية للتنقــل في عموم
القضــاء والمحافظــة ككل ,حتــى ولــو كانــت الطــرق داخــل القضــاء غيــر معبــدة وعرضــة للفيضانــات – و يُرجــح
أن الســفر مــن القضــاء إلــى مركــز البصرة ســهل نســبيًا.
غيــر ان هــذا المســتوى مــن ســهولة الحركــة يعتمــد علــى «غيــاب تفشــي المشــاكل القبليــة» (رجــل ،نائــب
ضابــط شــرطة ، 48 ،القرنــة)  ،حيــث قــد يتــم إغــاق الطــرق والمنافــذ و قــد يصبــح الســفر غيــر آمــن.
أخي ـ ًر ا  ،أبلــغ الســكان عمومً ــا عــن تغييــرات ماديــة كبيــرة فــي المناظــر الطبيعيــة للقضــاء فيمــا يتعلــق
بالبنــاء الســكني والدينــي التقليــدي و البنــاء التجــاري علــى األراضــي الزراعيــة (وهــو امــر ليــس دائمــا مســموحا
بــه قانون ًيــا.
ولهــذا الموضــوع وجهــات نظــر مختلطــة ،مــع المخــاوف بشــأن المشــهد المتغيــر وثقافــة المنطقــة و مــع
االعتــراف ايضـ ًا بضرورتهــا نظـ ًر ا للقيــود االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة الحاليــة فــي القضــاء.

قضاء الدير
كانــت منطقــة الديــر ،الواقعــة علــى طــول شــط العــرب (والتــي يقطنهــا  132,800الف نســمة)  ،حتــى وقت قريب
جــدً ا  ،ناحيــة جنوبيــة تابعــة لقضــاء القرنــة لــذا تميــل خصائصهمــا العامــة إلــى أن تكون متشــابهة .أن مجتمع
الديــر أيضــا هــو ذو تكويــن 14قبلــي وفقيــر نســبيًا  ،مع شــعور عام بعدم األمان وعدم االســتقرار بســبب
النزاعــات والصراعــات القبليــة والعشــائرية والعنــف الناتــج عنهــا .تميــل العمالــة ً
أيضــا إلــى التمحــور
حــول الزراعــة وصيــد األســماك والثــروة الحيوانيــة ومشــتقاتها ،واالنضمــام /االنتســاب لقــوات األمــن .وتجدر
اإلشــارة إلــى أن فــرص العمــل فــي الوظائــف العامــة هــي قليلــة جــدا فــي قضــاء الديــر .و أدت هــذه الظــروف
أيضــا إلــى تزايــد الهجــرة مــن القضــاء نحــو مركــز البصــرة .و هنــا ً
مجتمعــة ً
أيضــا  ،تــم تجريــف المواقــع الزراعيــة
والتاريخيــة إلفســاح المجــال لمزيــد مــن المبانــي الســكنية والتجاريــة  ,و يشــمل هــذا مســتودعات األســلحة
(بحســب مــا ورد).
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مواضيع
شاملة

القبائل دون رادع في غياب العدالة وفرص العمل
بالنســبة للعديــد مــن الســكان والســلطات علــى حــد ســواء  ،تعــود الدوافــع الرئيســية لالضطــراب االجتماعي
الــذي يعانــي منــه الســكان اليــوم ,إلــى ســقوط النظــام الســابق واحتــكاره لســيادة القانون بشــكل عــام وفيما
يتعلــق بالقبائــل بشــكل خــاص ،فضـ ً
ـا عــن تدفــق الســاح الــى المجتمــع ككل و الــذي حــدث فــي المقــام األول
بعد عــام :2003

فيما يلي المواضيع التي ظهرت من بيانات المقابلة وهي إما شائعة نسبيًا لجميع المجاالت المستهدفة
أو مفهومــة عنــد مقارنــة الروايــات المختلفــة ،بمــا فــي ذلــك علــى أســاس العمــر ونــوع الجنــس .وتســتكمل
النتائــج المســتخلصة مــن المقابــات بتقاريــر وتحليــات إضافيــة ،حيثمــا كان ذلك مناســب ُا.

العنف المتفشي والجريمة والفساد
العنف في المجتمع والمنزل
يبــدو أن العنــف المســلح المكشــوف هــو الســمة
المميــزة للحيــاة اليوميــة فــي كل مــن قضائــي القرنــة
والديــر  -ومحافظــة البصــرة بصــورة عامــة .و يرســم هــذه
الصــورة القاتمــة مســح حديــث للتصــورات األمنيــة فــي
محافظــة البصــرة ،حيــث أفــاد غالبيــة الســكان فــي جميــع
أنحــاء المحافظــة بعــدم شــعورهم باألمــان مــن العنــف أو
الجريمــة ,و أشــار أكثــر مــن نصــف ســكان القرنــة الذيــن تــم
أخــذ العينــات منهــم ,بأنهــم مــن المرجــح أن يكونــوا ضحايــا
للعنــف .15وتفيــد التقاريــر ان انتشــار األســلحة فــي الشــوارع
اســهم فــي تــأزم الشــعور باألمــن الشــخصي .16وكثيــرا مــا
تظهــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 17مقاطــع فيديــو
لهجمــات صاروخيــة وإطــاق النــار باألســلحة الثقيلــة فــي
القرنــة وحولهــا  ،و إغــاق الطــرق وإصابــة الســكان بشــكل
متكــرر  ،ممــا يؤكــد هــذه اآلراء.
و نســب ســكان القرنــة والديــر الذيــن تمــت مقابلتهــم
الــى ان الكثيــر مــن هــذا العنــف هــو بســبب النزاعــات
والصراعــات القبليــة ومــا ينتــج و ينبثــق عنها مــن مخاوف
اجتماعيــة بمــا فــي ذلــك :جرائــم الشــرف  ،و زواج القاصــرات
 ،والعنــف المنزلــي  ،واالنتحــار  ،والجريمــة بشــكل عــام
(القتــل والســرقة) ، .واالحتيــال  ،وتجارة األســلحة  ،واالتجار
بالمخــدرات وتعاطيهــا ،مــن بيــن أمــور أخــرى.
مــن المهــم مالحظــة المخــاوف الثالثــة األخيــرة ألنهــا
تســلط الضــوء علــى الحقيقــة  ،التــي أكدتهــا ً
أيضا ســلطات
المحافظــة  ،وهــي أن المشــاركة القبليــة فــي تجــارة
المخــدرات و تهريبهــا عبــر الموانــئ والمعابــر الحدودية
تعتبر من العوامل الرئيسية المساهمة في النزاعات
وانــدالع اعمــال العنــف الحالــي فــي البصــرة ؛ حتــى
القبائــل نفســها تميــل إلــى رجــل النزاعــات االجتماعيــة
باعتبارهــا المصــادر الرئيســية للصــراع.18
عنــد تحديــد العناصــر اإلجراميــة واالجتماعيــة للعنــف ،
يــدرك الســكان أن التهديــدات يمكــن الشــعور بهــا «داخــل
األســرة وخارجهــا»( .إمــرأه  ،مزارعــة  20 ،ســنه ،القرنــة) ،
فهــي مرتبطــة ببعضهــا البعــض  ،وأنهــا تنبــع مــن عــدد
مــن اإلخفاقــات المؤسســاتية و المعاييــر و األعــراف
االجتماعيــة المتطــورة التــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى
الشــباب والشــابات  ،كمــا ســيتم وصفــه فــي األقســام
الالحقــة.
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ان الصراع القبلي موجود منذ العصور
القديمة ،لكنه كان خاضعً ا للقانون.
في الماضي كان للقانون سلطة وكان
األسلحة تقتصر على الجيش العراقي
فقط  ،لكن بعد سقوط النظام
السابق ,أصبحت األسلحة منتشرة
على نطاق واسع في المجتمع المدني
مما أدى إلى نشوب الصراع القبلي
واالقتتال والبقاء لألصلح.

هذه المخاوف موجودة بسبب ضعف
سلطة القانون التي تطبقها الحكومة
 ،وليس هناك اعتبار لسلطة الدولة
 ،وال توجد قوانين رادعة لمحاسبة
المجرمين .و ازدادت الجريمة بعد عام
 2003أي بعد سقوط النظام السابق
وفقدان الحكومة لسلطتها و هيبتها.

(رجل  ،مسؤول في المحافظة)

(رجل  ، 30 ،الدير)

قبل عام  ،2003كان [االضطراب
االجتماعي] في سياق محدود وضيق ،
وكانت الدولة قادرة على السيطرة على
مثل هذه المشاكل بسبب وجود سلطة
قوية تطبق القانون .ومع ذلك  ،بعد
عام  2003وخاصة بعد عام  ، 2006بدأت
هذه المشاكل في االنتشار حتى وصلت
إلى مراكز المدن .

ان هذه النزاعات موجودة بسبب
الضعف االقتصادي ،وضعف القانون،
وسيطرة األحزاب السياسية على
الموارد المالية في البالد  ،وانتشار
األسلحة على نطاق واسع وانهيار
القانون والنظام . . .التي ظهرت بعد
وقت قصير من سقوط النظام السابق
عام .2003

(رجل ،مسؤول في المحافظة)

(رجل  ،موظف حكومي  ، 47 ،القرنة)

تســاعد هذه النقطة األخيرة على تجميع اجزاء االحجية ً
معا بشــكل أكبر ،حيث ادى غياب أي نوع من ســيادة
القانــون والســلطة الرســمية والحوكمــة الشــفافة إلــى جانــب االفتقــار إلــى الفــرص االقتصاديــة الهادفــة قــد
أدى إلــى تأجيــج الهيمنــة القبليــة شــبه الكاملــة علــى هــذه المناطــق و توجههــا العــام نحــو اإلجــرام  ،بمــا فــي
ذلــك الســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة 19واالتجــار بمختلــف أنــواع المخــدرات واألســلحة .و بينما اشــار كل من
الســكان والســلطات إلــى أن قبائــل معينــة تشــارك فــي مثــل هــذه األنشــطة بشــكل بــارز أكثــر مــن غيرهــا ،،
اال انهــم أضافــوا ً
أيضــا أن الجهــات الفاعلــة السياســية واألمنيــة تســاهم فــي ذلــك أيضــا .عــاوة علــى ذلــك ،
يالحــظ الســكان اســتمرار التحريــض علــى النزاعــات لتحقيــق مكاســب مالية من جانــب القبائل .قــد يرتبط هذا
البعــد االقتصــادي بالجريمــة العلنيــة كمــا تــم رجلــه فــي أعــاه فيمــا يتعلــق بالســيطرة علــى المنافــذ الحدودية
والتهريــب ،او الفســاد ,فــي شــكل مطالــب قبليــة للحصــول علــى مدفوعــات أو العمــل فــي مشــاريع خاصــة
و  /أو عامــة فــي المحافظــة أو بــدء نــزاع مــع قبيلــة أخــرى مــن أجــل تلقــي تعويضــات أو الحصــول علــى الد ّيــة
(الفصــل) كجــزء مــن حــل النــزاع .غال ًبــا مــا تبــدأ القبائل فــي اتخاذ إجــراءات بشــأن النزاعات (الدكة العشــائرية)
مــن خــال قيــام أفرادهــا بالســير نحــو منزل المتهم  ،ومهاجمة ممتلكاته باألســلحة الناريــة أو القنابل اليدوية
 ،وإصــدار طلــب لحــل النــزاع أو االســتعداد للقتــال.20
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و فــي محاولــة للحــد مــن مثــل هــذا العنــف  ،اعتبــر مجلــس القضــاء األعلــى العراقــي في عــام  ، 2018مستشــهدا
بالمــادة  2مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي البــاد  ،أن هــذه الممارســة اقــرب الــى عمــل إرهابــي وأنــه ســيتم
محاســبة مرتكبيــه 21وفقــا لذلــك .لكــن ,رغــم ذلــك  ،تشــير المصــادر إلــى أن الجهــات األمنيــة تميــل إلــى عــدم
ً
خوفــا مــن االنتقــام .وقــد ســاهم ذلــك فــي الشــعور العــام بانعــدام األمــن
التدخــل فــي مثــل هــذه األعمــال
ألنــه ال توجــد إمكانيــة االســتعانة بالدولــة لــدرء العنــف الفــردي أو الطائفــي عنــد ظهــور الصراعــات،
ممــا يؤكــد لجميــع المعنييــن أن الدولــة لديهــا ســلطة محــدودة علــى القبائــل.

التشرذم السياسي والمنافسة
و في حين أن بعض القبائل والعشــائر تتمتع بعالقات وثيقة مع األحزاب السياســية والجهات الفاعلة في
المحافظة منذ عام  ، 2003فإن الوضع الحالي ليس مجرد قضية قبلية .وهو يأتي من التنافس السياسي
المســتمر والراســخ علــى المــوارد والثــروة فــي محافظــة البصــرة  ،ممــا يجعــل الحكــم الرشــيد صع ًبــا
إن لــم يكــن مســتحي ًلا .داخــل المحافظــة  ،ال يوجــد حــزب واحــد أو جهــة سياســية فاعلــة بــارزة ، 26وعلــى هــذا
النحــو  ،فهــم يعملــون فــي علــى ارض سياســية مســطحة نســبيًا  ،ويتنافســون علــى الســيطرة علــى األصــول
والموارد االســتراتيجية للبصرة.27
و فــي ظــل الخطــاب الشــعبي والمطالبــة بالتنميــة  ،تســيطر األحــزاب السياســية والموظفــون التابعــون لها
علــى حقــول النفــط والمعابــر الحدوديــة والموانــئ وحقــول الغــاز واالقســام والعقــود الحكومية بغــرض توجيه
المــوارد العامــة للمســاعدة فــي تعزيز شــبكات المحســوبية المحليــة والوطنية.28
فــي المشــهد السياســي واالقتصــادي واألمنــي فــي البصــرة فــي مرحلــة مــا بعــد عــام  ، 2003ســيطرت األحزاب
السياسية على مؤسسات الدولة والعديد من الشركات التجارية ووضعت مصادر ثروة المحافظة
فــي أيديهــم .29مــع تقــدم االزدهــار االقتصــادي الــذي يحركه النفــط  ،ازدادت ً
أيضا مطالب الجمهور للمشــاركة
في الثروة .أدى ذلك إلى احتجاجات عديدة في  2009و  2011و  2015و  2018و  ، 2019حيث قامت المطالب المتعلقة
بالخدمــات والوظائــف فــي البدايــة بفســح المجــال للدعــوات بإنهــاء الهيمنــة الحزبيــة علــى التوظيــف
و المطالبــة بإصالحــات هيكلية أوســع للحكم .30

تدور المخاوف حول
العصابات القبلية وليس من
السهل التعامل معها .في
الغالب الحكومة تستسلم
للقبائل .

هذه االحتجاجات األخيرة  ،رغم قمعها بعنف  ،فقد أجبرت الحكومة الفيدرالية على نقل صالحيات الميزانية
إلى المحافظة  ،وتحديد ًا الى المحافظ  ،لتحسين استجابة الدولة.
هذه الزيادة في السلطة المحلية على الشؤون المالية واإلدارية واالجتماعية لم تؤد إال إلى زيادة المنافسة
بيــن األحــزاب للســيطرة فــي نهايــة المطــاف علــى محافظــة البصــرة .وفي خضم هــذا التنافس على الســلطة
فــان زيــادة الكفــاءة والشــفافية فــي تنفيــذ األعمــال العامــة غيــر ممكنــة حيــث لــم تتــم معالجــة األســباب
الجذريــة للفســاد واالنحــراف وســوء اإلدارة بشــكل عــام .و علــى وجــه التحديــد  ،ال توجــد ســلطة واحــدة
لهــا واليــة قضائيــة علــى سلســلة التنفيــذ بأكملهــا  ،وهــذا يتيــح لمختلــف الجهــات الفاعلــة من وقــف او اعاقة
المشــاريع مقابــل المطالبــة بأمــوال أو تنــازالت سياســية .31ونتيجــة لذلــك  ،فشــلت المشــاريع مــرا ًر ا وتكــرا ًر ا
 ،ممــا زاد مــن غضــب المواطنيــن وازديــاد الدعــوات للتغييــر.32

(إمرأه  ،مسئولة في المحافظة)

ال يوجد رد فعل من السلطات .حتى
إنهم ال يرجلون ذلك ,ألنهم يخشون
القبائل كما نعلم جميعً ا .إن سلطة
القبائل في المنطقة أو القضاء بشكل
عام أعلى من سلطة الدولة وكان ذلك
أكثر وضوحً ا في النزاعات األخيرة.

نظرا لحقيقة السلطة
القبلية وضعف الدولة ،
ليس هناك أمان في التواجد
داخل قوات الشرطة.

(رجل  ،بأجر يومي  ، 32 ،القرنة)

(رجل  ،نائب ضابط  ، 48 ،القرنة)

فــي الواقــع  ،أفــاد العديــد مــن الســكان أنهــم شــعروا بأنهــم بمفردهــم" ،كل قبيلــة مســؤولة عــن حمايــة
نفســها" (إمــراه  ،ربــة منــزل  ، 25 ،الديــر) .و توجــد هــذه المشــاعر فــي أعقــاب إطــاق "عمليــة الوعــد الصــادق" ،
التــي بدأتهــا قــوات األمــن العراقيــة المشــتركة فــي أيلــول  /ســبتمبر  ، 2020بمــا فــي ذلــك قيادة عمليــات البصرة
والوحدات المرتبطة بها , 22لضبط األســلحة غير المشــروعة  ،واعتقال المشــتبه بهم الرئيســيين في االتجار
بالمخــدرات وعصابــات االختطــاف .وحــل النزاعــات العشــائرية  ،مــن بيــن أمــور أخــرى 24.و حتــى اآلن  ،تدعــي
الســلطات أنهــا قامــت بحــل  42نزاعً ــا عشــائر يًا  ،واعتقلــت ً 16
ألفــا مــن المشــتبه بهــم المطلوبيــن ألنشــطة
25
إجراميــة ونزاعــات مختلفــة ،وضبطــت عــددً ا مــن األســلحة الخفيفــة والمتوســطة  .ومــع ذلــك ،يبــدو أن هــذا
لــم يكــن لــه تأثيــر يرجــل علــى آراء المجتمعــات المحليــة تجــاه الدولــة ،كمــا هــو موضــح فــي أدنــاه .إن مثــل هــذا
النهــج العقابــي (الجزائــي) الــذي تــم اصــداره مــن قبــل الحكومــة دون أي إصالحــات هيكليــة و خدمــات عامــة
مصاحبــة لــه قــد ســاهم بشــكل عــام فــي عــدم ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات بشــكل أكبــر.
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انعدام الثقة في المؤسسات
لــم تخفــى أي مــن هذه المناورات السياســية
على ســكان القرنــة والدير.
و هنــاك إجمــاع عــام بيــن الســكان
علــى أن وجــود الدولــة ضعيــف جــدًا فــي
مجتمعاتهــم فيمــا يتعلــق بتوفيــر أي نــوع
مــن الــرد أو االســتجابة الملموســة " ،ليــس
لدينــا عالقــة بمؤسســات الدولــة  ،ســواء
كانــت مدنيــة أو عســكرية" ( ،إمــرأه  ،بائعــة
اســماك  ، 42 ،الديــر).
يتفــق جميــع المحاوريــن علــى أن هــذا الوضع
إشــكالي للغايــة وأن دور الحكومــة هــو
توفيــر ســيادة القانــون ووضــع السياســات
والتدخــات التــي توفــر بيئــة لتكافــؤ الفــرص ؛
ومــع ذلــك  ،هنــاك ثقــة ضئيلــة فــي أن الدولــة
الحاليــة (ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو
اإلقليمــي أو المحلــي) ســتتمكن مــن فعــل
أي شــيء للمســاعدة  -وبـ ً
ـدال مــن ذلــك فهــي
غالبًا ما تسبب األذى  ،من قمع االحتجاجات
بالعنــف إلــى تنفيــذ المداهمــات واالعتقــاالت
الجماعيــة إلــى تقديــم الوعــود بالمســاعدة
والدعــم الــذي لــم يتحقــق.
11

ينبــع هــذا الغضــب وانعــدام الثقــة مــن التصــور بــأن الدولــة فــي عملهــا "تــدور حــول األحــزاب والميليشــيات
السياســية" (رجــل  ،موظــف حكومــي  ، 21 ،القرنــة).
الــرأي الســائد هــو الفســاد والتأثيــر غيــر المبــرر لألحــزاب و الجهــات الفاعلــة المســلحة ورجــال الديــن
وشــيوخ القبائــل علــى اإلدارة المدنيــة و أدائهــا.

السلطات ال تهتم بالشباب أو
بالمواطنين بشكل عام وال تهتم
باإلمكانيات الضائعة .عندما يتمرد
الشباب يقومون بأعمال شغب من
أجل المطالبة بحقوقهم الخاصة،
فإنهم يقتلون.

نحن ال نثق في الحكومة  ،فهم
يحاولون في أغلب األحيان وضع
شعبنا في السجن ألسباب تافهة
أو يقتلون شعبنا عندما يشاركون
في المظاهرات.

(إمرأه  ،بائعة منتجات ألبان  ، 55 ،الدير)

(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)
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(رجل  ،نائب ضابط  ، 48 ،القرنة)

( .رجل  ،عاطل عن العمل  29 ،القرنة)

تنتمي كل دائرة حكومية إلى جهة معينة وتقدم خدماتها فقط لألشخاص الذين ينتمون
إليها .فمثال دائرة الكهرباء تابعة للتيار الصدري فتقدم خدماتها (صيانة وإنشاء
شبكات جديدة) فقط لمناطق التيار الصدري وهذا ينطبق على جميع الدوائر االخرى وهو
الشيء نفسه بالنسبة للسلطة القضائية.

(رجل  ،عاطل عن العمل  ، 45 ،الدير)

ً
حلوال مؤقتة وغير كافية  ،هدفها اطفاء غضب الجمهور و إبقاء المواطن
[الحكومة] تقدم
صامتاً  ،لكن الغضب يتصاعد.
(إمرأه  ،بائعة منتجات ألبان  ، 55 ،الدير)

هناك تأثير قوي على الوضع
األمني من قبل األحزاب
ورجال الدين والشيوخ في
هذه المناطق.

في بعض األحيان يتم استغالل
تأثير نفوذ العشائر أو شيوخ
القبائل من خالل أمور تخدم
مصالحهم الفردية  ،مثل التدخل
وتوفير الوظائف وفرص العمل
لمعارفهم أو تحسين شارع
بالقرب من منازلهم وإهمال بقية
المنطقة.

وممــا يزيــد األمــر تعقيــدً ا ,واالمــر الــذي يتحدث عنه الناس هو تهديــد التأثير األجنبي على هــذه الجهات الفاعلة
لتنفيــذ خطــط خارجيــة "داخــل العــراق مــن قبــل العراقييــن" (رجــل  ،عضــو فــي وحــدات الحشــد الشــعبي 19 ،
 ،الديــر) .بالنســبة للكثيريــن  ،ان الفســاد المســتمر خلــق قــادة "بــدون انتمــاء وطنــي و أحســاس بالوطنيــة"
(رجــل  ،صيــاد  ، 62 ،القرنــة).
يتــردد صــدى هــذا الشــعور فــي نظــرة النــاس إلــى العــام المقبــل ،مــع األخــذ فــي نظــر االعتبــار أنــه مــن المقــرر
إجــراء االنتخابــات فــي وقــت الحــق فــي عــام  .2021وبشــكل عــام  ،يشــعر الســكان بعــدم التفــاؤل بشــأن كل
االحتمــاالت  ،مــا لــم يكــن مــن الممكــن انتخــاب الشــخص المناســب  ،الشــخص الــذي يهتــم بالبلــد ويســاعد
أبنــاؤه .و هنــاك قلــق ً
أيضــا مــن عمليــة الحملــة االنتخابيــة  ،فــي حــال المضــي قدمً ــا فــي االنتخابــات كمــا هــو
مخطــط لهــا  ،التــي قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن االنقســامات والعنــف والوعــود الكاذبــة.
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صورة مختلطة حول حل النزاعات
نظــر ًا للشــبكات والتكوينــات القبليــة والعشــائرية الواســعة فــي القرنــة والديــر  ،والغيــاب النســبي لســيادة
القانون  ،ربما ليس من المســتغرب أن يشــير نصف الســكان الذين تمت مقابلتهم تقريبًا إلى أن النزاعات
والصراعــات يتــم حلهــا مــن خــال اآلليــات العرفيــة وأن هــذا هــو النظــام المفضل  ،مع ســلمية العملية
التــي تعتمــد علــى القضيــة المطروحــة .وفــي الوقــت ذاتــه  ،أشــار النصــف اآلخــر مــن الســكان إلــى أنــه ســيكون
مــن األفضــل اســتخدام او ايجــاد آليــات اكثــر رســمية لحــل النزاعــات والصراعــات لكــي يســتفيد منهــا النــاس،
خصوصــا إذا كانــت فعالــة نســبيا مثــل اآلليــات العرفيــة .واألهــم مــن ذلــك  ،هــو ان الكثيريــن يشــعرون أن
مســؤولية الدولــة فــي نهايــة المطــاف هــي ضمــان حــل هــذه األمــور ســلمي ًا.
تمتــد هــذه اآلراء إلــى عمــر و نــوع الجنــس للســكان .و هنــا أيضـ ًا  ،يبدو أن هنــاك تحو ًلا في المواقــف والمعايير
بشــأن مــا يمكــن أن يحســن االســتقرار والرفاهيــة فــي ضــوء الســياقات المتغيــرة لقضائــي القرنــة والديــر .قــد
ال يكــون هــذا تخلي ـ ًا عــن نظــام علــى حســاب نظــام آخــر فــي حــد ذاتــه  ،بــل فرصــة لربــط النظاميــن علــى نحــو
أفضــل لمنــع المزيــد مــن جــوالت العنــف ,اذا مــا أجريــت بطريقــة يشــعر بها النــاس أن احتياجاتهم األساســية
يتــم تلبيتهــا.

أعيش في حالة من الترقب
والحذر بسبب الكثيرين
الذين يالحقونني لشخصي
وبسبب قبيلتي.

لم يغير الناس طريقة تصرفهم مع
بعضهم البعض  ،لكنهم حاولوا
بأقصى ما يمكن االبتعاد عن المناطق
التي تقيم فيها تلك القبائل التي تبدأ
النزاعات .حتى الشباب في المنطقة
توقفوا عن االرتباط بغرباء أو مع
شباب آخرين من هذه القبائل التي
تشعل فتيل الصراعات.

(رجل  ،نائب ضابط شرطة  ، 48 ،القرنة)

(إمرأه  ،بائعة منتجات ألبان  ، 55 ،الدير)

الديناميكية االجتماعية
النسيج االجتماعي المتهالك
أثــرت الديناميــات المذكــورة فــي أعــاه بدورهــا علــى
االســاليب التــي يرتبــط بهــا األشــخاص داخــل هــذه
المجتمعات ببعضهم البعض  ،سواء داخل المنزل
او خارجــه او مــع محيطهــم المباشــر .يبــدو أن هنــاك
ً
إحساســا متزايـدًا بــأن الثقة العامة بين الســكان
آخــذة فــي التــآكل " ،لــم يكــن األمــر مثــل األيــام التــي
ســبقت ســقوط النظام .بدأت العالقات االجتماعية
فــي التفــكك.
ال توجــد ثقــة كافيــة بيــن ســكان المنطقــة "(رجــل ،
صيــاد  ، 62 ،الديــر) .فــي المجــاالت العامــة  ،أدى خطــر
العنــف أو الوقــوع فــي شــباك الصــراع  ،خاصــة وأن
الشــباب العاطــل عــن العمــل ليــس لديــه الكثيــر
ليشــغل وقتــه  ،أدى الــى تغييــر طريقــة تفاعــل
النــاس عبــر المجموعــات  ،وذلــك بتضييــق الحلقــات
والشــبكات االجتماعيــة و حيــث يرغــب النــاس فــي
الســفر داخــل القضــاء.

سكان المنطقة متعاونون وقريبون من بعضهم البعض وخاصة الشباب و من األعمار
المتقاربة ,ولكن مع مناطق أخرى ال توجد عالقات أو تداخل بين العوائل .انا أثق في
األشخاص الذين أعرفهم إلى حد كبير  ،لكنني ال أثق في الغرباء .يكمن الخوف من الغرباء
خاصة عندما يختلف الشباب حول أبسط األشياء .ربما في حال حدوث خالف  ،تقوم قبيلة
احدهم بقتل الشخص اآلخر .معظم هذه المعارك تحدث بسبب البطالة بين الشباب
والتجمعات التي تمتد لفترات طويلة من اليوم .لذلك  ،يضطر بعض األشخاص الى
تقليص دائرتهم االجتماعية وعدم الثقة في األصدقاء لمحاولة الحماية الشخصية.
(رجل  ،عاطل عن العمل  29 ،القرنة)
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يأتــي المزيــد مــن التمــزق االجتماعــي نتيجــة "القلــق والتوتــر" (رجــل  ،أجيــر يومــي  ، 32 ،القرنــة) المرتبــط بتزايــد
الفقــر وزيــادة الهجــرة مــن هــذه االقضيــة إلــى المراكــز الحضريــة .و علــى وجــه الخصــوص  ،هنــاك قلــق إزاء
"انعــدام الهويــة" فــي المناطــق الريفيــة (رجــل  ،مــدرس ابتدائــي  ، 39 ،الديــر) نظـ ًر ا لحركــة الســكان الحاليــة الــى
خــارج القضــاء بســبب نقــص فــرص العمــل والخدمــات األساســية و ارتفــاع معــدل الجريمــة و انتشــار تــداول
األســلحة.
وهــذا االمــر يدعــوا الــى الخــوف علــى التقاليــد الزراعيــة التــي "ســتختفي ذات يــوم" (رجــل  ،موظــف حكومــي وبائع
منتجــات ألبــان  ، 38 ،الديــر).
وتفيــد التقاريــر إن هــذه التغييــرات والضغــوط المتســارعة لهــا تأثيــر عميــق علــى الحيــاة المنزليــة
والتركيــب األســري التقليــدي ايضـ ًا ,بســبب عزوف الشــباب عن الــزواج  ،وتفكك الزيجــات القائمة  ،والبحث
عــن عالقــات خــارج الروابــط العائليــة  ،وزيــادة العنــف .وأفــادت التقاريــر بــأن مــن بيــن أكثــر المتضرريــن هــم
الشــباب والمقاتليــن العائديــن مــن صــراع داعــش الذيــن تركــوا الحشــد الشــعبي أو تــم تســريحهم.

أصبح الشباب أكثر عدوانية
بسبب ضغوط الحياة المرهقة
التي تخلق الخالفات وحتى
النزاعات في المنزل .هذا يزيد من
قضايا العنف األسري ,و يرفض
العديد من الشباب فكرة الزواج.

ومن أهم المشاكل التي انتشرت
ظاهرة الطالق أو هجر الزوج
لزوجته وتركها دون السؤال عن
احتياجاتها  ,باإلضافة إلى تفكك
األسرة.

( .إمرأه  ،بائعة منتجات ألبان  ، 55 ،الدير)

(رجل  ،عضو في الحشد الشعبي  ، 19 ،الدير)
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أزمة الشباب

ربما يكون من اآلثار السلبية،
أن الشباب عانوا من العنف
والصراع .لذا فهم اليوم يعاملون
أسرهم معاملة سيئة ،مثل ضرب
أطفالهم وإيذاء نسائهم.

يعد انخراط الشباب  ،ال سيما
المراهقين في صفوف وحدات
الحشد الشعبي  ،سببًا كبيرًا
لتزايد العنف بين الشباب
وانهيار مفهوم الزواج وتفكك
األسرة.

(رجل  ،عاطل عن العمل  29 ،القرنة)

(رجل  ،موظف حكومي وبائع منتجات ألبان  ، 38 ،الدير)

ّ
تبنى بعض الشباب مبدأ الهجرة إلى مركز المحافظة أو المدينة والزواج خارج األسرة ،
مخالفا بذلك العادات والتقاليد  ،بحثا عن عمل حكومي أو العمل في القطاع الخاص.

يتردد صدى كبير للمقابالت مع الســكان والســلطات وهو القلق على الشــباب ومشــاعرهم من الغضب
واليــأس .يبــدو أن الشــبان والشــابات يريــدون التحــرر مــن القيــود التــي يتعرضون لهــا ،والشــعور بالقدرة على
اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم والقــدرة علــى عيــش حياة الفرص .فهم يشــعرون بالضيق عندما ال يســتطيعون
فعــل ذلــك بســبب الخيــارات المحــدودة للتقــدم االقتصادي واالجتماعي حيــث يقيمون .أغلب النســاء اللواتي
تمــت مقابلتهــن بشــكل مباشــر أعطيــن اســنادا إلــى ذلــك مــن حياتهــن الخاصــة بينمــا تحــدث الرجــال بشــكل
أكثــر تجريــدً ا (نظريـ ًا) أو عــن اآلخرين.

نحن الفتيات مثل الدمى ،الرجال والنساء األكبر سناً يتحكمون بنا ويسيطرون علينا.
إنهم يتحكمون في زواجنا وأطفالنا وتعليمنا .لقد سئمت الطريقة التي أعيش ,بعد
وفاة زوجي  ،وقعت في حب شاب من قبيلة أخرى ولم تسمح لي أسرتي بالزواج منه ,
بسبب انه من قبيله أخرى ,و وعدوا بقتلي أو قتله إذا تقدم مرة اخرى ليطلبني للزواج.
أحتاج إلى شخص يحميني ويدعمني إلكمال دراستي كما أتمنى أن أصبح امرأة متعلمة.
أنا ال أحب حياتي في هذه القرية.
(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)

(رجل  ،مسؤول محافظة)

فــي الوقــت نفســه  ،يبــدو أن هــذه االنهيــارات تــؤدي ً
أيضــا إلــى اســتمرار زواج القاصــرات وجرائــم الشــرف
والممارســة القبليــة المتمثلــة علــى حــل النزاعــات مــن خــال تســليم النســاء والفتيــات كمــا الحــظ الســكان.
ان الشــابات اللواتــي تمــت مقابلتهــن مــن أجــل هــذا التحليــل أبلغــن بأنفســهن عــن هــذه التجــارب.

يتزوج الكثير من القاصرات ،تزوجت وأنا
في الثالثة عشرة من عمري.

تزوجت في سن مبكرة بسبب الخالفات
القبلية التي جعلت عائلتي تخضع لقرار
القبيلة وحينها تم تقديمي كهدية.
للقبيلة األخرى.

(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)

(إمرأه  ،ربة منزل  ، 35 ،الدير)

وفــي مواجهــة كل هــذه االمــور ،يبتعــد الشــباب ،رجــاال ونســاء ،فــي هــذه المجتمعــات الريفيــة بحثــا عــن حيــاة
وحريــات وفــرص اقتصاديــة أفضــل .والحقيقــة أنــه مــن الصعــب للغايــة والخطيــر إن لــم يكــن من المســتحيل
علــى مــا يبــدو القيــام بذلــك بمفردهــم أو بشــكل جماعــي حيــث ان لهــذا اثــار ســلبيه.
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[العنف والخوف يأتيان من] البطالة والعواقب السلبية لذلك بين الشباب  ،وخاصة
الشباب العائدين من وحدات الحشد الشعبي ومقدار التوتر واالجهاد العاطفي الذي
يحملونه بعد العودة من الحرب مع داعش .األطفال هم الضحايا الرئيسيون في هذه
الحاالت .يخلق المجتمع من األطفال أداة قوية أو قنبلة زمنية من المحتمل أن تنفجر
في أي لحظة .أصبح أطفالنا مضطربين نفسياً ،وقادرين على القتل ،والسرقة و الكذب
والخداع ,وكل هذا بسبب أطراف من المجتمع التي تغذي عقولهم .من المحتمل أن
يؤدي تحسين التعليم وفتح األراضي أو المساحات امامهم إلى الحد من التوتر والعنف
النفسي.

(رجل  ،عاطل عن العمل  29 ،القرنة)

عــاوة علــى ذلــك  ،تظهــر مســتويات كبيــرة مــن الضــرر النفســي واالجتماعــي التــي تحــدث فــي الظــل فيمــا
تســتمر هــذه الديناميــات دون انقطــاع  -الكثيــر منهــا مــن المحرمــات ولكــن بــدأ الحديــث عنهــا ببــطء  ،بمــا فــي
ذلــك ارتفــاع معــدل حــاالت االنتحــار وتعاطــي المخــدرات.
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ترك العديد من [المقاتلين ضد صراع
داعش] قوات األمن .وعملية اندماجهم
ليس باألمر السهل حيث أن معدل
انتحارهم مرتفع ،كما هو الحال مع
مستوى العنف والطالق لديهم بسبب
صعوبة التعامل مع أسرهم بعد
عودتهم من الحرب .إنهم بحاجة ماسة
للدعم النفسي وإعادة التأهيل.

لقد حاولت االنتحار عدة مرات.
من سيساعدنا؟

(رجل  ،مسؤول في المحافظة)

(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)

ً
ارتباطــا بالشــبكات القبليــة ومختلــف وحــدات الحشــد الشــعبي
عــاوة علــى ذلــك  ،فــإن هــؤالء الشــباب أكثــر
أو الجماعــات المســلحة  ،ممــا يزيــد مــن صعوبــة اســتهدافهم عل ًنــا و اإلفــات مــن العقــاب .علــى هــذا النحــو
 ،يبــدو أنــه مــن المناســب للنظــام السياســي القائــم ادامــة أشــكال تنظيميــة أكثــر مــن الضغــط ضــد
شــباب الريــف ،لمنعهــم مــن التواصــل مع حركات التغيير السياســي األوســع و اشــراك مجموعاتهم
(قبائلهــم) معهــم .و قــد جــاء ذلــك صراحــة:

ان للتوتر في المناطق الريفية مصدران :إما الضغوط الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر
أو غير مباشر على المجتمع الريفي ,أو األفراد والجماعات التي تتعمد خلق التوترات
داخل الريف للسيطرة على المنطقة .و في كلتا الحالتين ،الهدف واحد :إغراق الشباب
في هذه المناطق بالمشاكل والضغوط وإبعادهم عن المشهد . . .وهناك خوف من
انتفاض الشباب في المناطق الريفية ضد الحكومة واندالع المظاهرات الكبرى .و إذا
انضمت القبائل المسلحة إلى هذه المظاهرات  ،فان العواقب ستكون وخيمة.
(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)

المناخ واالقتصاد والرفاهية
بسبب أداء ابني الضعيف في المدرسة المرحلة المتوسطة وأفعاله السيئة داخل
المنزل ،اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات ,واكتشفت أن مجموعة من األصدقاء في
مدرسته يروجون للمخدرات ويشجعون الشباب على المشاركة في ذلك ,مما اضطرني
على إخراجه من المدرسة وإرساله مؤقتًا إلى منطقة أخرى مع أقاربي إلبقائه بعيدًا عن
األصدقاء السيئين حتى يتم عالجه .عالوة على ذلك ،فإن النساء ،ال سيما المراهقات
الالتي ليس لهن رأي في اختيار حياتهن ،إما انهن يتزوجن في سن مبكرة أو يجبرن على
ترك المدرسة ،مما دفع العديد منهن إلى االنتحار أو الفرار من منازلهن.

(رجل  ،مسؤول في المحافظة)

قــد ال تكــون هــذه النتائــج فيمــا يتعلــق بالشــباب مجــرد نتــاج ثانــوي عــن ســوء اإلدارة ,بــل قــد تحــدث إلــى حــد
مــا بســبب التخطيــط .كمــا تمــت مالحظــة ،ان االحتجاجــات األخيــرة فــي البصــرة اصبحــت سياســية بشــكل
متزايــد وأكثــر عالنيــة  ،وتركــز علــى اإلصــاح وتغييــر الوضــع الراهــن .كان رد فعــل النخبــة الحاكمــة إللغــاء
هــذه المطالــب هــو اســتهداف األفــراد األكثــر تعليمــا  ،والطبقــة المتوســطة ،والعاملــون  ،و اإلنــاث
فــي كثيــر مــن االحيــان .أولئــك الذيــن لديهــم القــدرة والمكانــة لقيــادة وتوجيــه حركــة سياســية والذيــن
ً
ارتباطــا بالشــبكات القبليــة التــي يمكنهــا حمايتهــم .33مــن ناحيــة أخــرى  ،يتــم النظــر إلى الشــباب
هــم أقــل
فــي المجتمعــات الريفيــة علــى أنهــم يائســون اقتصاد ًيــا ومــن الســهل شــراءهم بوعــود كتوفيــر فــرص عمــل
أو األمــوال والتالعــب بهــم الرتــكاب أعمــال عنــف  ،ممــا يجعلهــم أقــل تهديــدً ا للنظــام السياســي.34
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التخلي عن الحياة الزراعية و إخالء الريف من السكان
مــن خــال المقابــات التــي تــم اجراؤهــا مــع كل مــن الســكان والســلطات ،كان هنالــك اتفاق علــى أن الجفاف
 ،والتصحــر  ،وانخفــاض منســوب الميــاه  ،و ملوحــة الميــاه والتربــة مــع زيــادة التلــوث قــد تضافــرت
لتؤثــر ســلبًا علــى قطاعــات الزراعــة و الثــروة الحيوانيــة و صيــد األســماك ,تلــك القطاعــات التي يعتمد
عليهــا غالبيــة الســكان فــي دخلهــم وســبل كســب عيشــهم .وقــد تفاقمــت هــذه اآلثــار البيئيــة بســبب
عدم المســاواة في الحصول على كل من الموارد الطبيعية والمعدات المناســبة الســتخدامها كونها
مرتبطــة باالنتمــاءات القبليــة والسياســية ،ممــا يســاهم فــي الصراعــات والفتــن.

ال توجد مساواة في تقسيم الموارد المائية . . .وذلك بسبب قوة بعض القبائل التي
تمتلك األراضي القريبة من األنهار  .حيث تمتلك بعض القبائل أكثر من  2500متر من
األراضي القريبة من األنهار مما يجعلها تسيطر على الحصة األكبر من الموارد .وألنهم
يمتلكون عددًا من األفراد والسالح أكثر من غيرهم  ،فانهم يفرضون سيطرتهم في تلك
المناطق على القبائل االضعف.

(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)
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ال توجد إمكانية متساوية للوصول على
الموارد الطبيعية هنا .أولئك الذين
يمتلكون نفوذ وسلطة مع األحزاب
السياسية أو الحكومة يهيمنون
على منافذ الوصول الى تلك الموارد.
وهذا يولد الصراعات والتوترات في
المجتمع.

هناك الكثير من رجال الدين أو شيوخ
القبائل الذين يمارسون نفوذهم بما
يتناسب مع مصالحهم الشخصية
من حيث الحصول على المضخات
واألسمدة واالستثمار في األراضي
الزراعية.

(رجل  ، 54 ،الدير).

(رجل  ،نجار  ، 25 ،القرنة)

ترك العديد من الشباب المدارس
وانضم الكثير منهم إلى وحدات الحشد
الشعبي.

انضمّ معظم الرجال الى وحدة
الحشد الشعبي ويعمل القليل منهم
كمعلمين في المدارس.

( .إمرأه  ،بائعة منتجات ألبان  ، 55 ،الدير)

(إمرأه  ،مزارعة  ، 20 ،القرنة)

ال يشارك في الزراعة سوى كبار السن.
أما بالنسبة الى الشباب فيعملون في
الحرف المهنية أو في صفوف الحشد
الشعبي أو قوات األمن.

ً
مجتمعة ،تكيف الســكان وخاصة الشــباب بشــكل أساســي من خالل التخلي عن ســبل
نتيجة لهذه العوامل
كســب العيــش هــذه فــي غيــاب أي تدخــات بيئيــة أو اقتصاديــة مــن الدولــة .تشــير الســلطات إلــى أن الكثيرين
يحولــون اســتخدامات أراضيهــم أو يبيعــون األصــول (الممتلكات) من اجل أنشــطة أخرى مدرة للدخل.

(رجل  ،صياد  ، 62 ،الدير)

اضطر المزارعون إلى ترك المهنة
الزراعية وبيع أراضيهم الزراعية
بسبب عدم اهتمام الدولة بالزراعة
ونقص الدعم من المؤسسات الزراعية
الحكومية .كما قامت العديد من
العوائل بتحويل أراضيها الزراعية
إلى أراض سكنية وتشييد المنازل
السكنية التي يتم تأجيرها واالستفادة
من مبلغ االيجار الشهري.

[تكيف الناس عن طريق] تحويل
األراضي الزراعية إلى منازل أو مرائب
للسيارات أو بناء مجمعات طبية أو
كافيتريات .ويقوم آخرون ببيع الماشية
وشراء سيارات األجرة لالستفادة منها
في كسب الدخل.

(رجل  ،مسؤول في المحافظة)

(رجل  ،مسؤول في المحافظة)

ويشــير الســكان أنفســهم إلــى أن الحــل بالنســبة للكثيريــن هــو الهجــرة مــن القرنــه والديــر كل ًيــا والتوجــه إلــى
المــدن ،هنــاك عــدد كبيــر مــن الســكان الذيــن اضطــروا للهجــرة إلى مناطــق أخرى وإلــى المدينة بســبب العمل
وكســب العيــش .لــم يقومــوا بتبنــي أي ممارســات جديــدة لكنهــم فضلــوا اللجــوء إلــى المدينــة واالنخــراط فــي
أعمــال أخــرى ”(رجــل  ،عامــل اســمده ومبيــدات زراعيــة  ، 38 ،القرنــة) .عــاوة علــى ذلــك  ،و ال ســيما منــذ بدايــة
صــراع داعــش فــي عــام  ، 2014تحــول المزيــد والمزيــد مــن الشــباب إلــى العمــل فــي القطــاع األمنــي.
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وتميــل مثــل هــذه الوظائــف إلــى دفــع أجــور أفضــل
بكثيــر مــن الوظائــف الزراعيــة وغالبًــا مــا تتطلــب
ً
أيضــا مــن المجنديــن أن يكونــوا بعيديــن عــن منازلهم
ومتمركزيــن فــي جميع أنحاء العــراق  -مما يخلق آلية
أخــرى إلخــاء المناطــق الريفيــة مــن الســكان.
بالنســبة ألولئك الذين بقوا ،وال ســيما الشــباب بمن
فيهــم أولئــك الذيــن عــادوا مــن القتــال ولــم يعــودوا
جــزءا مــن وحدات الحشــد الشــعبي وبالتالي تــم إنهاء
رواتبهــم ,فــا يوجــد ســوى القليــل مــن فــرص
العمــل القابلــة للتطبيــق مــع رواتــب ثابتــة ســواء
فــي القطــاع الخــاص أو العــام .فــي الواقــع ،البحــث
عــن عمــل فــي القطــاع العــام هــو ً
أيضــا عمليــة غيــر
متكافئــة حيــث يســتفيد أبنــاء االشــخاص الذيــن لهــم
صالت داخل الحكومة اكثر من االخرين" (إمرأه  ،بائع
منتــج يومــي  ، 55 ،الديــر) .وقــد أدى ذلــك إلــى تحــول
متزايــد نحــو الجريمــة ومصــادر كســب الدخــل غيــر
المشــروعة  ،بما في ذلك تجارة األســلحة وتجارة
المخــدرات " ،كســب العيــش عــن طريــق التجــارة
فــي الســلع المهربــة هــو مشــكلة اخــرى وتــؤدي إلــى
انتشار الجريمة والعنف بين أفراد المجتمع نفسه ،
"(رجل  ،عضو في وحدة الحشد الشعبي  ، 19 ،الدير).
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القلق االقتصادي واإلهمال المتفشي
وبينمــا تثيــر هــذه التغييــرات المخــاوف  ،ال ســيما أن "الوضــع ســيبقى علــى مــا هو عليه إذا التزمت الســلطات
الصمــت" (رجــل  ،عاطــل عــن العمــل  ، 29 ،القرنــة)  ،يتزايــد قلــق المواطنيــن ً
أيضــا إزاء احتماليــة حــدوث
المزيــد مــن عــدم االســتقرار والصدمــات االقتصاديــة المرتبطــة بالجغرافيــا السياســية التــي قــد تزيــد مــن
تفاقــم الفقــر المتزايــد الــذي يواجهونــه.

وهناك تخوف من اندالع حرب
بين إيران والواليات المتحدة
على األراضي العراقية وسيتأثر
فيها اقتصاد البالد و األمن
وسبل كسب العيش.

الخوف من اندالع حرب بين أمريكا
وإيران على األراضي العراقية هو
الموضوع األهم الذي يقلق الفرد
بسبب أنها تنطوي على تأثير كبير على
اقتصاد البلد.

(رجل  ،معلم في مدرسة ابتدائية  ، 39 ،الدير)

(رجل  ،نائب ضابط  ، 48 ،القرنة)

كمــا أعــرب الســكان عــن قلقهــم بشــأن انخفــاض قيمــة العملــة وارتفــاع مســتوى العمالــة األجنبيــة فــي
المحافظــة (خاصــة فــي المركــز) الذيــن ينافســون الســكان فــي الوظائــف .بينمــا أعــرب آخــرون عــن شــكواهم
بشــأن االفتقــار إلــى البنيــة التحتيــة إليصــال المنتجــات الزراعيــة إلــى االســواق بشــكل صحيــح  ،لــم
يشــعر أي منهــم بالقلــق إزاء نقــص اإلمــدادات الغذائيــة نظــر ًا لمســتوى الــواردات القادمــة للمحافظــة.
بــل ان انعــدام األمــن الغذائــي فــي هــذا الســياق يرتبــط بالقــدرة علــى تحمــل التكاليــف "،األمــن الغذائــي يعتمــد
علــى ســبل كســب العيــش والدخــل ألن االســتهالك يعتمد علــى الدخل" (رجل  ،موظف حكومــي  ، 21 ،القرنة).
وبشــير البعــض ,أن الســكان يســاعدون بعضهــم البعــض فــي هــذا الصــدد  ،وكذلــك تفعــل المنظمــات غيــر
الربحيــة فــي بعــض األحيــان علــى الرغــم مــن أنــه لــم يحــددوا مــا إذا كانــت تلــك الجمعيــات محليــة أو دوليــة ,او
ان كانــت تلعــب دورا كبيــرا بشــكل خــاص .لكــن األمــر األكثــر أهميــة بالنســبة لهم هــو أنه الدعــم الحكومي
للمحتاجيــن غيــر كافي.
و يرتبــط جميــع الســكان والســلطات بهــذا الشــعور األخيــر ،والحظــوا بأغلبيــة ســاحقة عــدم كفايــة توفيــر
الخدمات العامة على نح ًو مؤســف ،والبنية التحتية المهملة في جميع قطاعاتها في االقضية ,من
إمــدادات الكهربــاء ،وإمــدادات الميــاه ،والمجــاري والصــرف الصحــي ،والتعليم ،والصحــة العامة .و تم
اإلبــاغ عــن الرعايــة الصحيــة كحاجــة خاصــة .و فــي ضــوء كوفيــد –  ، 19حيــث أصيــب بــه العديــد مــن األشــخاص
الذين تمت مقابلتهم ,أو انهم يعرفون أشـ ً
ـخاصا أصيبوا به .وأشــارت الســلطات الى القلق بشــأن اســتمرار
انتشــار الوبــاء وعــدم ثقــة الجمهــور فــي اللقاحــات الخاصــة بــه .كمــا تجــاوزت المخــاوف المتعلقــة بتوفيــر
الصحــة العامــة هــذا االمــر للقلــق بشــأن االنتشــار المتزايــد لألمــراض المعديــة األخــرى مثــل فيــروس نقــص
المناعــة البشــرية ( االيــدز) ونقــص الطبيبــات العامــات فــي المناطــق الريفيــة ايضــا .عــاوة علــى ذلــك  ،فــإن
الرعايــة لالحتياجــات النفســية واالجتماعيــة فضــا عــن عــاج إدمــان المخــدرات ليســت متاحــة بســهولة علــى
الرغــم مــن الحاجــة المتزايــدة لهــا.
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الخالصة واالعتبارات
الرئيسية
نظ ـ ًر ا لتاريخهــا والديناميــات الحاليــة  ،فــإن منطقتــي القرنــة والديــر هــي مناطــق هشــة بــكل مــا يعنيــه
المصطلــح – ابتــداءا مــن العالقــات بيــن النــاس والجماعــات  ,والجماعــات والدولــة إلــى بيئتهــم و ظروفهــم
االقتصاديــة .و هــذه كلهــا نتاجــات ثانويــة لعقــود مــن االضطــراب واإلهمــال  ،وبالمثل ســوف تســتغرق وق ًتا
إلصالحهــا وتصحيحهــا بشــكل كامــل .ال ســيما وأن اســتجابات الدولــة حتــى اآلن ال تــزال جزائيــة (عقابيــة)
فــي أحســن األحــوال وغيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى إجــراء إصالحــات منهجيــة ومنظمــة نحــو الحكــم
الرشــيد .وبالتالــي يواجــه ســكان هــذه المجتمعــات تحديــات متشــابكة تتعلــق بالفســاد والهجــرة والبطالــة
والتدهــور البيئــي والعنــف و الجريمــة وانعــدام األمــن و غيــاب ســيادة القانــون  ،مــن بيــن أمــور أخــرى .تعتبــر
الخســائر الماديــة والنفســية لهــذه القضايــا علــى الصعيديــن الفــردي والجماعــي مرتفعــة وضروريــة
لفهمها عند المشاركة في ورسم ووضع برامج للمساعدة في تعزيز القدرة على التعافي والصمود
فــي المجتمعــات الريفيــة فــي البصــرة .علــى هــذا النحــو  ،ينبغــي مراعــاة االعتبــارات التاليــة لمســاعدة أي
تدخــات علــى المســاهمة فــي التماســك االجتماعــي وخلــق مجتمعــات أكثــر ســلمية كجــزء مــن برامــج تعزيــز
القــدرة علــى التعافــي والصمــود:

توجــد تنظيمــات رســمية وعرفيــة  /قبليــة في منطقتي القرنة والديــر  ،وعلى هذا النحو  ،فمن المرجح
أن أي تنفيــذ للبرامــج يحتــاج إلــى موافقــة كليهمــا .يســلط هــذا التحليــل الضــوء علــى أن القبائــل
والعشــائر لديهــا قــوة ونفــوذ أكبــر بكثيــر علــى المجتمعــات المحليــة فــي حياتهــا اليوميــة .ومــع ذلــك ،
دائمــا إيجاب ًيــا كما أفاد الســكان أنفســهم  ،ال ســيما فيما يتعلــق بالنزاعات القبلية
فــإن هــذا ال يكــون
ً
و العنــف و االجــرام و عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة  ,مــن بيــن أمــور أخــرى .و
فــي الوقــت نفســه  ،هنــاك ً
أيضــا ثقــة محــدودة فــي المؤسســات الرســمية بشــكل عــام علــى الرغــم
مــن أن الســكان يعتقــدون أنهــا مســؤولة عــن دعــم المجتمعــات المحليــة .وبالتالــي ،عنــد الســعي
للوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة ،ســيكون مــن الضــروري تجنــب تعزيــز االنقســامات القائمــة أو
تباينــات (فــرق) القــوة والســلطة ســواء بيــن القبائــل نفســها أو بيــن القبائــل والدولــة.

قــد يمكــن إلنشــاء بعــض اآلليــات للمشــاركة والتواصــل بيــن القبائــل والمؤسســات والســكان
المحلييــن حــول أهــداف محــددة للبرامــج وتحديــد األولويــات الجغرافيــة للتنفيــذ ســيكون كنقطــة
انطالق لذلك  ،مع الحرص مرة أخرى على اآلثار السلبية المحتملة و الهجوم المضاد او المعاكس.
ويشــمل ذلــك أي تســييس قــد يحــدث فــي الفتــرة التــي تســبق االنتخابــات الوطنيــة المخطــط لهــا
فــي صيــف  .2021قــد يســاعد العمــل مــع الســلطات المحليــة والقبائــل والســكان أنفســهم تحديــد
ومعالجــة االحتياجــات األكثــر الحاحـ ًا فــي وضــع األســس لتحســين الثقــة والتعــاون المؤسســي بيــن
أصحــاب المصلحــة.
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قد تعمل هذه المساحات ً
أيضا كمنصات للدعم النفسي واالجتماعي ،وقد تم مالحظة إن تحسين
التماســك االجتماعــي يســاعد بشــكل جماعــي علــى زيــادة تعزيــز الرفاهيــة النفســية واالجتماعيــة .قد
تكــون هــذه خطــوة أولــى مفيــدة فــي البــدء فــي طــرح قضايــا أكثــر حساســية مرتبطــة ،علــى ســبيل
المثال ،بالصحة العقلية ،والعنف المنزلي  ،وتعاطي المخدرات  ،من بين أمور أخرى أثارها الســكان
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر كمخــاوف اجتماعيــة رئيســية .وقــد يشــمل ذلــك بــذل جهــود إلزالــة
الشــعور بالعــار او الخجــل عــن مناقشــة مثــل هــذه القضايــا والتمــاس الرعايــة لهــا .غيــر انــه ينبغــي
مالحظــة أنــه نظ ـ ًر ا لحساســية وتعقيــد هــذه القضايــا ومحدوديــة البنيــة التحتيــة الصحيــة العامــة
الحاليــة وتوفرهــا فــي هــذه المناطــق ،ينبغــي النظــر بعنايــة فائقــة في أفضــل الســبل للتعامل مع أي
تدخــات فــي هــذا الصــدد .يعــد مــن الضــروري وجــود موضــوع محــدد وخبــرة ســياقية فــي هــذا التنفيــذ
لضمــان عــدم حــدوث أي ضــرر واســتدامة أي دعــم.

نظ ـ ًر ا لوجــود توتــرات بيــن المجتمعــات المحليــة مــع عــدم الشــعور بالراحــة بالنســبة للبعــض فــي
الذهــاب إلــى مناطــق معينــه ،فقــد يحتــاج التخطيــط لألنشــطة والبرامــج إلــى أن تكــون محلية بشــكل
خــاص وأن تركــز بشــكل أكبــر علــى الترابــط بـ ً
ـدال مــن محاولــة ســد رأس المــال االجتماعــي علــى المــدى
القريــب .يؤكــد التحليــل األخيــر الــذي اجري فــي العراق التركيز على النهج المحلــي ،حيث تبين أن البيئة
االجتماعيــة الجماعيــة اإليجابيــة (علــى ســبيل المثــال  ،التماســك االجتماعــي  ،والثقــة المؤسســاتية ،
والمشــاركة العامــة) علــى مســتوى الحــي لهــا آثــار وقائيــة على الرفاه النفســي واالجتماعــي لكل فرد
مــن الســكان .بعبــارة أخــرى  ،فــإن التحســين التدريجي للتماســك االجتماعي للمحيط المباشــر للفرد
لديــه القــدرة علــى المســاعدة فــي تعزيــز رفاهيــة الفــرد  ،ال ســيما فــي األحيــاء (أو القــرى) حيــث تكــون
العالقــات بيــن الســكان ضعيفــة بشــكل خــاص .وبالتالــي ،ينبغــي أن تركــز األولويــات الجغرافيــة التــي
تســتهدف جميــع المناطــق علــى األحيــاء أو القــرى األكثــر احتياجً ــا  ،بما في ذلك ما يتعلق بالتماســك
االجتماعــي  ,و تركيــز الجهــود علــى تحســين الظــروف الماديــة واالجتماعيــة فيهــا بشــكل تدريجــي ً
أوال
 ،قبــل تقييــم مــا إذا كان الربــط بيــن المجتمعــات المحليــة أمـ ًر ا مناسـبًا .وهــذا مــن شــانه ان يســاعد
علــى وضــع برامــج موجهــة و أكثــر أولويــة في مجاالت أوســع مع اإلبقاء أيضا علــى احتياطات الصحة
العامــة لـــ كوفيد – .19

و قــد يكــون إنشــاء مراكــز أو أماكــن مجتمعيــة ومجموعــات مدنيــة ،علــى ســبيل المثــال  ،خطــوة
فــي المســاعدة علــى تحســين التماســك االجتماعــي  ،ممــا يوفــر مســاحة للســكان للتواصــل مــع
بعضهــم البعــض  ،والتطــوع بوقتهــم  ،والتفاعــل مــع قــادة وســلطات المجتمــع المحلــي والقبائــل ،
ّ
تمكــن هــذه األماكــن والمســاحات األشــخاص مــن العمــل ً
معــا للعثــور على
مــن بيــن أمــور أخــرى .قــد
تمثيلهــم الجماعــي  ،وفهــم اهتماماتهــم المشــتركة ومهاراتهــم المشــتركة لحــل بعــض المشــاكل
التــي يواجهونهــا .يجــب أن تكــون التدخــات فــي هــذا الصــدد موجهــة نحــو تحقيــق االهــداف  ،وتخــدم
ً
غرضا يتفق عليه السكان  ،ويتم تنفيذها ً
معا من قبل جميع السكان .وهذا يعني تأطير المشاركة
المدنيــة والحقــوق المشــتركة بمصطلحــات أكثــر واقعيــة والتــي تبنــي شــعورا مشـ ً
ـتركا حــول قضايــا
الحيــاة الواقعيــة التــي يواجههــا الســكان وتصميــم البرامــج للمســاعدة فــي بنــاء قــدرة المجتمــع
للمســاهمة فــي الرفاهيــة وحــل المشــاكل فــي هــذه القضايــا بطريقــة ملموســة.
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تشــير الدالئــل إلــى أن المدنييــن قــد يقللــون مــن مشــاركتهم في األنشــطة غيــر المشــروعة أو اعمال
العنــف عندمــا تكــون للفــرص وللحوافــز االقتصاديــة عائــدات أعلــى مــن خــال األنشــطة الســلمية ,35
وبمــا ان برامــج القــدرة علــى التعافــي والصمود تســاهم في خلــق هذه الفرص والحوافز ,لذا ســتكون
لديهــا القــدرة علــى المســاهمة فــي أهــداف بنــاء الســام  ،ال ســيما عندمــا يقتــرن تطويــر المهــارات
بالحوافز االقتصادية  ،مثل مســاهمات رأس المال أو الحواالت النقدية .36إن أحد الجوانب المهمة
التــي يجــب مراعاتهــا هــو اســتدامة مثــل هــذه المبــادرات نظ ـ ًر ا للقيــود البيئيــة  ،وإمكانيــة انحــراف
مســارها ،خاصــة بعــد انتهــاء البرامــج .وهــذا أمــر بالــغ األهميــة بشــكل خــاص فــي المناطــق التــي
قــد يكــون الشــباب فيهــا غيــر راغبيــن فــي البدايــة فــي االشــتراك فــي المجــاالت المرتبطــة بالقطــاع
الزراعــي  ،ويرجــع ذلــك جزئ ًيــا إلــى القضايــا التنظيميــة غيــر المعالجــة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ وســوء
إدارة المــوارد الطبيعيــة  ،كمــا يتضــح فــي القرنــة والديــر.

ً
مرتبطــا بذلــك ،يجــب أن يســعى التخطيــط للبرامــج إلــى إعطــاء االولويــة لألشــخاص األكثــر عرضــة
للخطر ألن ذلك قد يؤدي وعلى نحو أفضل إلى مزيد من االنخفاض في اعمال العنف في المجتمع
بناء
المحلــي .و فــي حيــن أن الشــابات والعوائــل التــي تعيلهــا نســاء معرضــات للخطــر بشــكل خــاص ً
علــى التحليــل الــوارد فــي أعــاه ،فــان الشــباب هــم ايضـ ًا معرضــون للخطــر .و فــي هــذا الســياق ،وفــي
البيئــات الهشــة األخــرى  ،غال ًبــا مــا يُنظــر إلــى الشــباب الفقــراء والعاطليــن عــن العمــل علــى أنهــم
أكثــر عرضــة لخطــر االنخــراط فــي األنشــطة اإلجراميــة او االنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة  ،أو
المشــاركة فــي اعمــال العنــف والوقــوع ضحيــة لهــا أيضـ ًا  .37علــى هــذا النحــو ،يجــب تضميــن وإعطــاء
االولويــة لهــذه الفئــة علــى وجــه التحديــد فــي أي نشــاط مــن أنشــطة القــدرة علــى التعافــي والصمود.
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مراجع
التقرير
نظ ـ ًر ا ألن كال الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء يصفــون ويختبــرون الديناميــات االجتماعيــة بشــكل
مختلــف لــذا ينبغــي أن يكــون التحليــل الجنســاني والنهــج التحولــي بيــن الجنســين محور ًيــا واساســي ًا
في برمجة المرونة التي تســعى ً
أيضا إلى المســاهمة في التماســك االجتماعي والســام والرفاهية.
فهمــا أفضــل لكيفيــة تفضيــل النســاء والرجــال للمشــاركة فــي
ينبغــي أن يتضمــن أحــد جوانــب ذلــك
ً
أحيائهــم أو قراهــم لدعمهــم بشــكل أكبــر فــي هــذه الجهــود .قــد يكــون مــن المفيــد ً
أيضــا أن يكــون
لديــك بعــض المســاحات واالماكــن التــي تفصــل بيــن الجنســين في البرمجــة لتمكين األشــخاص من
الوصــول إلــى الدعــم طالمــا أنهــم بحاجــة إلــى بنــاء الثقــة الالزمــة للمشــاركة المدنية األعمق وأشــكال
الرعايــة األخــرى.
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