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حامية املمتلكات :التجربة العراقية
سيال سومنيز وشاهان مريي ومارتن كالترباك

متثل الحامية العادلة لحقوق املمتلكات واملبنية عىل نبذ التمييز ضمن املجتمع العراقي متعدد األعراق
دوراً محورياً يف إنهاء النزوح وبدء مرحلة الحلول الدامئة.
يف السـنة التـي تصـادف الذكـرى العرشيـن للمبـادئ التوجيهية
حـول النـزوح الداخلي ،مـن املالئـم التفكير بالـدور املحـوري
لحقـوق املمتلـكات يف كل مرحلـة مـن حلقـة النـزوح إذ ميكـن
لقوانين املمتلـكات العادلة والشـفافة واملوضوعيـة التي تضمن
أمـن حيـازة املمتلـكات أن متثـل دوراً ً
مهما يف منـع النـزاع ويف
ً
حاميـة حقـوق املمتلـكات للنَّازحين داخليا خالل النـزوح .وقد
ميكـن لحاميـة حقـوق ممتلكات النَّازحين داخلياً خلال النزوح
أن تسـاهم يف تيسير عمليـة عـودة النَّازحين ،كام ميكـن إلعادة
املمتلـكات إىل أصحابهـا فيما بعـد النـزاع أن تكـون محورية يف
عمليـة الوفـاق وفـض النزاعـات بعيـدة األمـد التي قد تتسـبب
إن مل ُت َحـل يف مزيـد مـن النزاعـات والتَّهجري.
وبهـذا الصـدد ،يالحـظ املبـدأ  21مـن املبـادئ التوجيهيـة أن
“املمتلـكات التـي خلفهـا النازحـون داخليـاً وراءهـم ينبغـي
حاميتهـا مـن التدمير أو املصـادرة التعسـفية وغير القانونيـة
أو إشـغالها أو اسـتخدامها دون وجـه حـق” ،أ َّمـا املبـدأ 29
فيؤكـد على مسـؤولية الحكومـة يف مسـاعدة النَّازحين داخليـاً
العائديـن يف مجـال “اسـتعادتهم إىل أقصى درجـة ممكنـة
ملمتلكاتهـم التـي خلفوهـا وراءهـم أو التـي ُن ِزعَـت ملكيتهـم
عنهـا فـور نزوحهـم” .وتنـص املبـادئ التوجيهيـة أيضـاً على
وجـوب تقديـم السـلطات املسـاعدة للنَّازحني داخليـاً للحصول
على التعويـض املالئـم عـن املمتلـكات أو أي شـكل آخـر مـن
أشـكال التعويـض العـادل عنـد اسـتحالة اسـتعادتها.
ومسـتوى الدمـار الـذي لحـق باملمتلـكات بعـد النـزاع األخير

لحـق ببيوتهـم ،بينما أشـار  % 19إىل تعـرض بيوتهـم للأرضار
الجسـيمة2.ويتبع الدمـار الـذي لحـق باملمتلـكات سلسـلة
مـن التبعـات مبـا فيهـا اإلشـغال الثانـوي للممتلـكات وفقـدان
سـجالت املمتلكات وسـندات متليكها ،وحـاالت اإلخالء القرسية
منهـا والسـلب والنهـب وعمليات البيـع والرشاء غير القانونية.
ويـزداد الوضـع سـوءاً ويتفاقـم لعـدم كفـاءة منظومـة حيـازة
األرايض يف العـراق .فقـد أشـارت الدراسـة التـي أجرتهـا منظمة
األمـم املتحـدة للهجرة (املنظمة الدوليـة للهجرة) يف عام 2017
إىل اختلاف مسـتويات تسـجيل العقـارات الرسـمية يف جميـع
أنحـاء البلاد ،إذ تشير التقديـرات إىل انخفاض امللكية الرسـمية
إىل درجـة  %10يف محافظـة نينـوى .ونتيجـة التعقيـدات التـي
تسـم منظومـة حقـوق األرايض والتكاليـف املرتبطـة بتسـجيل
األرايض والدمـار الشـامل الـذي لحـق بوثائـق ومسـتندات
تسـجيل األرايض نتيجـة النـزاع ،مل يعـد لدى كثري مـن العراقيني
أي وثيقـة أو دليـل تثبـت ملكيتهـم .ومـا زالـت قدرتهـم
محـدودة يف كثير مـن األحيـان من ناحيـة مامرسـة حقوقهم يف
املمتلـكات مبوجـب القانـون الرسـمي املحلي وكذلـك مبوجـب
املعايير الدوليـة ذات الصلـة بها وخاصة إذا كان قـادة املجتمع
املحلي والسـلطات يدعمـون وضـع اليـد على املمتلـكات أو
يحرضـون على ذلـك .وتتضمن املجموعـات التي تواجـه عوائق
خاصـة يف وصولهـا إىل تلـك الحقـوق النسـاء واألقليـات العرقية
أو الدينيـة إضافـة إىل النَّازحين داخليـاً الذيـن ُي َّته َُمـون بوجـود
روابـط بينهـم وبين تنظيـم الدولـة اإلسلامية.

يف العـراق عظيـم جـداً .ففـي التقييمات التـي أجرتهـا منظمـة املسـتجدات العاملية يف حقوق
األمـم املتحـدة للهجـرة (املنظمـة الدولية للهجـرة) لعام  ،2016السكن واألرض واملمتلكات

يقـدر َّ
بـأن مـا وصلـت نسـبته  %90مـن املسـتجيبني للدراسـة
يف محافظـة نينـوى التـي تضـم املوصـل وسـنجار ،و %78مـن
املسـتجيبني يف محافظـة صلاح الديـن قـد قالـوا إن الدمـار
الكامـل لحـق مبمتلكاتهـم 1.أ َّمـا التقديـرات التـي توصـل إليهـا
املجلـس الرنويجـي لالجئين منذ فرباير/شـباط  2018فتشير إىل
أن  %55مـن املسـتجيبني مـن قضـاء الحويجـة الذيـن يقيمـون
يف املخيمات قـرب مدينـة كركـوك قالـوا إن بيوتهم قـد أحرقت
أو دمـرت .ويف محافظـة األنبـار التـي تتضمـن قريتـي الفلوجـة
والرمـادي ،أشـار  % 25مـن املسـتجيبني إىل أن الدمـار الشـامل

إضافـة إىل الرتكيـز املتزايـد على الحلـول الدامئـة ،ظهـرت
كثير مـن التطـورات املهمـة عبر السـنوات العرشيـن املاضيـة
يف اإلطـار العـام القانـوين الـدويل حـول السـكن واألرايض
واملمتلـكات وإعـادة حقـوق املمتلكات ألصحابهـا لها والعودة
إليهـا إذ تقـود إعـادة حقـوق السـكن واألرض واملمتلـكات
ألصحابهـا إىل ثالثـة نواتـج عمليـة تسـاعد يف متهيـد الطريـق
نحـو الحلـول الدامئـة ،فهـي طريقـة للتعويـض القانـوين
وتسـاعد النَّازحين داخليـاً يف العـودة ومتنـع ظهـور موجـات
جديـدة مـن النـزوح.
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أ َّمـا الحاجـة ا ُملت ََصـ َّورة لتقديـم تحليـل خـاص بالتنفيـذ العملي
للمبـادئ التوجيهيـة فقـد تولـد عنـه مبـادئ بينيرو للسـكن
وإعـادة حقـوق العقـارات ألصحابهـا االجئين والنَّازحين داخليـاً
( ،)2005واإلطـار العـام للجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات
حـول الحلـول الدامئـة للنَّازحين داخليـاً ( 3.)2010وبينما
تحـدد املبـادئ التوجيهيـة الشروط واألحـكام والحقـوق فهي ال
تواجـه التعقيـدات العمليـة وال تتصـدى لهـا .أ َّمـا مبـادئ بينيرو
يف الجانـب اآلخـر فتقـدم التوجيهـات العمليـة حـول عـودة
املمتلـكات إىل أصحابهـا كما كان الحـال قبـل النـزاع وتؤيـد
تقديـم التعويـض املـادي عنـد عـدم إمكانية ذلـك .وكذلك يحلل
اإلطـار العـام للجنـة الدامئة املشتركة بين الهيئات عمليـة إعادة
الحقـوق ألصحابهـا مـن زاوية الحلـول الدامئة مع إقرار التشـابك
املوجـود بين عمليـة إعـادة الحقوق ألصحابهـا والحلـول الدامئة،
َّ
وأن التعويـض ال بـد مـن أن ميتـد ليشـتمل على جميـع النَّازحني
ً
داخليـا ممن فقـدوا “ممتلكاتهم أو حقـوق حيازتهم أو وصولهم
إىل اسـتحقاقاتهم يف السـكن واألرض واملمتلكات” .و ُي َف ِّصل اإلطار
العـام أهميـة حقـوق السـكن واألرض واملمتلـكات ،واألهـم مـن
ذلـك أ َّنـه يوفـر املـؤرشات املحتملـة لإلنجـاز يف األعمال نحـو
تحقيـق األهـداف املسـتدامة .ويف حالـة بنـاء برنامـج إعـادة
املمتلـكات ألصحابهـا على أسـاس هـذا اإلطـار العـام فسـوف
يدعـم ذلـك إنجـاز الحلـول الدامئة ويطـور ثقافة سـيادة القانون
مـع تعزيـز التعـايف االقتصـادي واالجتامعـي مـن خلال احترام
حقـوق السـكن واألرض واملمتلـكات وحاميتهـا.

تطوير األطر العامة القانونية يف العراق

ضمـن القانـون العراقـي الرسـمي ،يحـدد القانـون املـدين لعـام
 1951وقانـون تسـجيل العقـارات لعـام  1971إطار عمـل قانونياً
معقـداً لحاميـة حقـوق املمتلـكات .كما تأسسـت يف عـام 2004
لجنـة املطالبـات باملمتلـكات العراقيـة التـي أعيد تسـميتها فيام
بعـد إىل لجنـة فـض النزاعـات املرتبطـة بالعقـارات ،وذلـك بعـد
سـقوط نظـام البعـث .وتشير النماذج املبكـرة للجنـة إشـارة
رصيحـة إىل اللجـان األخـرى التـي ُأسسـت يف كل مـن جنـوب
إفريقيا والبوسـنة والهرسـك وكوسـوفو ،فهي بذلـك تعكس قبوالً
متزايـداً لنماذج إعـادة املمتلـكات ألصحابهـا بتطبيـق املبـادئ
العامـة .ويف عـام  ،2009أقـر الربملـان العراقـي القانـون رقـم 20
حـول تعويـض املترضريـن جـراء العمليـات الحربيـة واألخطـاء
العسـكرية والعمليـات اإلرهابيـة .وكان ذلـك القانـون َمع َل ً
ما
أساسـياً يف إدخـال منظومـة تعويـض لألشـخاص الذيـن عانوا من
اإلصابـات واالنتهـاكات يف حقـوق املمتلـكات خلال العمليـات
العسـكرية واألحـداث اإلرهابيـة يف العـراق .ثـم امتـد نطـاق
القانـون يف عـام  2015بعـد اعتـداءات تنظيـم الدولة اإلسلامية،
ليضـم الفئـات الجديـدة واملعقـدة لفقـدان املمتلـكات واألرضار
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التـي لحقـت بهـا كما أنـه ينطبـق بأثـر رجعـي على جميـع
الحـوادث التـي وقعـت يف عـام  2003أو مـا بعـده .وبينما تناط
باللجـان الفرعيـة يف كل املحافظـات مهمـة تلقـي جميـع أنـواع
الطلبـات الخاصـة بإعـادة املمتلـكات ألصحابهـا فهنـاك اللجنـة
املركزيـة يف بغـداد التـي تتـوىل مسـؤولية البـت النهـايئ وإصدار
القـرارات القطعيـة يف اسـتئناف مطالبـات التعويضـات الخاصـة
باملمتلـكات وجميـع الطعـون املقدمـة بشـأنها.
ومـع عـودة  3.9مليـون من أصل  5.8مليـون عراقي مهجر ما بني
عامـي  2017-2014يبـدو أن العراق سـيكون قصـة نجاح جيدة.
فقـد دأبـت الحكومـة العراقيـة على بـذل جهـود كبرية لتسـهيل
عمليـات العـودة مثـل اسـتبدال آالف الوثائـق القانونيـة وإعادة
فتـح املكاتـب الحكوميـة يف أماكـن النـزوح والعـودة .وباملقابـل،
هنـاك عـد كبير ال بـأس بـه مـن العائدين مـن املخيمات الذين
عـادوا قبـل األوان أو أجبروا على العـودة وأدَّى ذلـك إىل مزيـد
مـن التَّهجير والعـودة إىل املخيمات أو ظهـور مخـاوف أخـرى
حـول الحامية4.ويعتمـد مـدى النظـر يف معظـم حـاالت العـودة
على أنهـا مسـتدامة ودامئـة على عـدة عوامل مبـا فيها اسـتعادة
حقـوق املمتلكات.
إ َّال أن اآلليـات التـي ُق ِّد َمـت مـن أجـل اسـتعادة السـكن واألرض
واملمتلـكات والحصـول على التعويـض جـراء فقدانهـا مل تكـن
ً
فعالـة ومل تـأت بوقتهـا ً
أصلا .فاإلجـراءات تأخـذ وقتـاً
طويلا
وسـنوات عـدة ،أ َّمـا اللجـان فلا تعمـل بـدوام ثابـت وترتاكـم
القضايـا املرفوعـة بهـذا الشـأن كما ترتاكـم عىل عاتق السـلطات
الحكوميـة العراقيـة املطالبـات الكبيرة بالتعويـض مـا يجعـل
أصحـاب املطالبـات يفقـدون الثقـة يف قـدرة الحكومـة عىل دفع
املطالبـات وسـدادها يف املسـتقبل القريـب املنظـور .فالتظلامت
التاريخيـة والجديـدة واالعتماد عىل آليـات العدالـة العرفية إمنا
تتسـبب يف ظهـور عوائـق كبيرة جـداً يف الوصـول لحـق إعـادة
املمتلـكات ألصحابهـا الرشعيين والتعويـض .ومـا زال احترام
حقـوق السـكن واألرض والعقـارات ضعيفـاً يف العـراق خاصـة
َّأن الحكومـة ال تبـذل كثيراً مـن اإلجـراءات لتطبيـق الحاميـات
املحليـة وال املعايير الدوليـة .وميثـل ذلـك خطـراً على الحلـول
الدامئـة يف العـراق ويهـدد يف املسـاهمة باسـتمرار حلقـة العنف
والنـزوح.
وإذا مـا أريـد التطبيق الفعال للمبـادئ التوجيهية ومبادئ بينريو
واإلطـار العـام للجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات يف العـراق
فسـيعتمد ذلـك أوالً عىل االعتراف بالطبيعـة التعددية للمجتمع
العراقـي وتنـوع حقـوق السـكن واألرايض واملمتلـكات والدروس
املسـتفادة مـن التاريـخ العراقـي .وال بـد أيضـاً مـن إدراج جميع
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فـروع املنظومـة القانونية (العرفية والدينية والرسـمية) والنسـاء مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
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املبادئ التوجيهية والفاعلون املسلحون من غري الدول

كارال روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد

يعيش ماليني النَّازحني داخلياً يف مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول .وال مفر
من أن تدخل الجهات اإلنسانية يف مشاركة مبارشة مع هذه الجهات الفاعلة ملساعدتها عىل تحقيق فهم
أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل واالمتثال إليها.

تكاد الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ال تغيب عن مشهد
معظم الدول التي تعاين من تصاعد يف مستويات النُّزوح الداخيل،
بل كانت تلك الجهات يف كثري من األحيان باألصل مجموعات من
هجرين قرساً 1إذ تسيطر تلك الجهات عىل املناطق
النَّازحني ا ُمل َّ
التي يعيش فيها النَّازحون داخلياً ،ويف بعض األحيان قد يكون
هم من يدير املخيامت ،وقد يعيقون وصول املساعدات اإلنسانية
للمستفيدين إليها ،أو قد يسهلون تسليم املساعدات بل رمبا
باملقابل يقدمون املساعدة مبارشة .ومبا َّأن املبادئ التوجيهية
حول النُّزوح الداخيل صممت باألساس ليك ميتثل إليها ويحرتمها
كل السلطات والجامعات واألشخاص بغض النظر عن وضعهم
القانوين وأن يطبقوها دون أي متييز بني األشخاص (املبدأ الثاين)
فهي توفر اإلرشادات والتوجيهات وتستدعي للذاكرة املسؤوليات
التي ال تنحرص عىل الدول فحسب بل تقع أيضاً عىل عاتق الفاعلني
املسلحني من غري الدول.
ومنذ عام  ،2012أدخلت منظمة نداء جنيف موضوع حظر التَّهجري
القرسي إىل التدريبات التي قدمتها للفاعلني املسلحني من غري
الدول حول أهم االلتزامات إزاء القانون اإلنساين الدويل .وأقرت
نداء جنيف وفهمت مستوى التعقيد الذي يسم اإلطار العام

التقنيني ،وبعد دراسة أجرتها يف عام  20132وجوالت استشارية
عقدتها مع عدد من املنظامت اإلنسانية والفاعلني املسلحني من
غري الدول ،قررت نداء جنيف يف عام  2017ترسيخ مشاركة عملها
ومشاركتها حول املعايري املرتبطة بالنُّزوح.

وهكذا أعدَّت نداء جينيف برنامجاً تدريبياً لرفع الوعي بني
الفاعلني املسلحني من غري الدول إزاء مسؤولياتهم تجاه النَّازحني
داخلياً ،وذلك بنا ًء عىل املبادئ التوجيهية واتفاقية الالجئني لعام
 1951واتفاقية االتحاد األفريقي الخاصة بحامية النَّازحني داخلياً
يف أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كامپاال) ثم اختربتها مع أربع
جامعات فاعلة مسلحة من غري الدول يف سوريا ويف جمهورية
الكونغو الدميوقراطية ويف ميامنار .وكانت بعض هذه الجامعات
قد ا ُّت ِه َمت بأنها قد نفذت أعامالً غري مرشوعة يف التَّهجري الداخيل
لألشخاص أو أجربت األشخاص عىل العودة أو منعت عودتهم أو
حبست النَّازحني داخلياً يف مخيامت ،أو ارتكبت إساءات أخرى
مثل تجنيد األطفال النَّازحني .وبينام كانت تلك الجهات الفاعلة
تنكر يف بعض األحيان ارتكابها ملثل هذه االنتهاكات بأنفسها،
كانت استجابة كل واحدة من تلك الجامعات استجابة إيجابية
إذا أقرت مبحدودية معارفها ومداركها وأظهرت اهتاممها يف التعلم
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