
 

 

 

 إشراك الشباب المحلیین في حل النزاعات بالطرق السلمیة

 وبلدة القیارة، العراق 5دورات الشباب في مخیم جدة 
 

 في عملھا بدایة منذ الالعنفیة السالم قوة منظمة ركزت
 سالمة تعزیز على أساسي بشكلٍ  2017 عام في العراق
 مبكرة، مرحلة وفي .النزاع بسبب النازحة األُسر وأمن
 حیث الموصل جنوب في الالعنفیة السالم قوة تواجدت
 في عملھا بدأت أن ومنذ .داخلیًا للنازحین جدة مخیم یقع
 المخیم وسكان المحلي المجتمع بدعم تقوم وھي المخیم،
 مالئمة بیئة وإنشاء واألذى العنف من المدنیین لحمایة
 .حقوقھم على الحصول من تمكنھم للنازحین

 معظم أُغلقت ،2021 العام وأوائل 2020 العام أواخر في
یماتمخ  الكثیرون عجز فیما العراق، في داخلیًا النازحین 

 والعنف للتمییز التعرض خشیة منازلھم إلى العودة عن
 .األساسیة الخدمات على الحصول تعذُّر وبسبب واإلیذاء
 المتبقیة األربعة المخیمات من واحدًا جدة مخیم ویشكل
 األُسر أن غیر .االتحادي العراق في داخلیًا للنازحین

دیدةالج  ومن إغالقھا تم التي المخیمات من القادمة 
 جدة، مخیمات إلى والعراق سوریا في األخرى المناطق
 المجتمع أفراد قبل من اإلقصاء إلى تتعرض ما غالبا
 إلى النازحین ھؤالء بانتماء تصورھم على بناءا المحلي
 المخیم داخل المجتمعي التماسك بناء أنّ  وثبُت .داعش
 إلى لیصل التوتر یتصاعد وقد السیاق ھذا في تحدیًا یشكل
 القدم كرة مباریات في والعنف الجسدي العراك درجة
 .والمارة النازحة األُسر لیشمل األطفال ومشاجرات

 فعلى .السیناریو ھذا في محوریًا دوًرا الشباب ویؤدي
 نتیجة عنیفة سلوكیات في الشباب ینخرط قد المثال، سبیل
بیةالسل اآللیات الستخدام  النفسیة والصدمات المواجھة في 
 جھة من الشباب، ویشكل .القائم التوتر حدة من یزید مما
 مساھمتھم خالل من وذلك التغییر عناصر أھم أحد أخرى،
 المعرضین المدنیین وحمایة والسالم السلم تحقیق في
 الالعنفیة السالم قوة نظمت .المحلي المجتمع في لألذى
كإلشرا الدورات من سلسلة  مجتمعیة عملیة في الشباب 
 الشبان لتشجیع منھا سعیًا العنف، ممارسات لمنع
 أفراد حمایة في فاعلین یكونوا كي ودعمھم والشابات
 الجھات أولویة وضمان لألذى التعرض من المجتمع
 السالم قوة منھجیة أركان أھم أحد الفاعلة، المحلیة
ةالمسلح غیر المدنیة الحمایة وھي أال الالعنفیة  (UCP). 
 وأفراد 5 جدة مخیم سكان من كل مع التدریب وجرى
 .القیارة بلدة في المقیمین المضیف المجتمع

 جنوب) القیارة في الشباب مجلس رئیس مع التواصل وبعد
 في المحلي المجتمع وقادة شباب من وغیرھم (الموصل
 : بـ الالعنفیة السالم قوة قامت ،5 جدة مخیم

 مختلف على قائم للتدریب خصیًصا مصمم منھج وضع
 في الشباب یواجھھا التي الیومیة والتحدیات السیناریوھات
 موظفو وتحدیدا الالعنفیة، السالم قوة وضعت .مجتمعاتھم
 على بناءا وأعدّوه المنھج ھذا لھا التابعین الوطنیة الحمایة
 یجعلھا بما الموصل، جنوب منطقة ببیئة المتعّمقة معرفتھم
اتوذ الطابع محلیة  یَسرت وقد .المحلیة بالمجتمعات صلة 
 الخامس بین ما الفترة في التدریب الالعنفیة السالم قوة
 شھر من واألول آب/أغسطس شھر من عشر
 15و شابة 12 بینھم من مشارًكا 27 بواقع أیلول،/سبتمبر
 .والقیارة 5 جدة مخیم من شابًا

 الحیاة من أمثلة إلى استنادًا المشاركون، واستطاع
واقعیة،ال  بحل المتعلقة األساسیة القضایا في ینظروا أن 

 بین العالقات وتقویة السلمیة بالطرق النزاعات
 :القضایا ھذه وشملت .المجتمعات

 العنف فیھا یتجلى أن یمكن التي األوجھ مختلف تحدید
  • .یوجد أن یمكن وأین,

 تصاعد ذلك في بما بعنف، للرد الخطیرة التداعیات
وروتدھ النزاعات   • .الجسدي واألذى العالقات 

 في النفس بضبط والتحلي الذاتي الوعي قدرة مدى
  •و ;التداعیات ھذه تجنب على المساعدة

 وتبادل بوضع المشاركین قیام ذلك، من األھم
 ذلك وتضّمن . ومنعھ للعنف للتصدي االستراتیجیات

 في بما للمواجھة اإلیجابیة اآللیات على الشباب مع العمل
  • .بالغضب التحكم ذلك

 الرجولة مفاھیم الخصوص وجھ على الشبان وناقش
 أخرى، ناحیة من .العنف في إسھامھا وكیفیة والشرف
 في التحرش مثل قضایا الشابات النساء نقاشات في أُثیرت
 وفي .الجنساني النوع على القائم والعنف العامة األماكن
 في تحّوال المشاركین معظم على بدى الدورات، نھایة
 كیفیة تعلموا كما النفس، لضبط وتقدیرا منظورھم،
 .بالعنف تتسم قد التي المواقف مع أفضل بشكل التعامل

 تعلّمنا» :5 جدة مخیم في داخلیًا النازحین الشبان أحد قال
 عند بمشاعرنا تحّكمنا إذا المشاكل تفادي یمكننا كیف
 عن فضًال  منعھ، أو العنف خفض في یسھم مما الغضب
 «عالقاتنا على الحفاظ في تسھم أنفسنا على السیطرة أن

 خالل آمنة مساحة خلق إلى الالعنفیة السالم قوة سعت
 والشابات الشبان من للحاضرین منھا تشجیع في الدورات،



 

 

 الشعور للمشاركین ذلك وأتاح .والمشاركة االنفتاح على
 شخصیة قصًصا الكثیرون فیھ شارك حدٍ  إلى باالرتیاح
 في شھدوه أو إلیھ تعرضوا الذي العنف عن للغایة
 بھذه ومشاعرھم أفكارھم مشاركة ومكنتھم .الماضي
 العنف تأثیر في التفكیر من والنزیھة العفویة الطریقة
 یسھموا أن یمكنھم وكیف ومجتمعاتھم حیاتھم على السیئ
 لحل الممكنة السلمیة البدائل إلى باإلضافة العنف، ھذا في
شاركونالم وأوضح .النزاعات  ساعدتھم الدورات بأن 
 وكیف الجسد، على فقط یقتصر ال العنف أن إدراك على
 وبأَُسِرھم، بالمجتمعات یضرّ  أن أشكالھ بكافة للعنف یمكن
 واستخلصوا .بغضبھم التحكم على قادرون أنھم وأدركوا
 ستساعدھم الدورات ھذه بفضل تعلموھا التي الوسائل أن
یاللقضا أفضل بشكلٍ  التصدي على  بالعنف المتعلقة 
 . مستقبال

 لبناء الالعنفیة السالم قوة تبذلھا التي الجھود وتھدف
 وأفراد المشاركین على دائم تأثیر إحداث إلى القدرات
 خالل من وذلك أوسع، نطاق على والمجتمع أُسرھم
 داخل من المطاف نھایة في ینبع الذي التغییر إحداث
 مجال في قادة لیكونوا الشباب تمكین إنّ  .المحلي المجتمع
 في ومشاركتھم قّوتھم من سیزید منھ والحد العنف منع
 ذلك في بما المجتمع، في األساسیة للتحدیات التصدي
 في كالحق األخرى اإلنسانیة الشواغل تعیق التي الحواجز
 .الكریمة العودة

 الالعنفیة السالم قوة أجرتھا أولیة متابعة وبینت
سابیعاأل في القیارة لمجموعتي  تلك تأثیر أستمرار التالیة 
 المشاركون وأعطى .المحلیة المجتمعات على الدورات
 أمثلة سواء حد على والشابات الشبان مجامیع من كل في
 وأشار .الیومیة حیاتھم في تعلموه لما تطبیقھم كیفیة عن
 یمنعوا أن فیھا استطاعوا التي الحاالت إلى البعض
وأ األُسرة نطاق في المشاجرات  في أو العمل مكان في 
 تغیّر عن اآلخر البعض تحدث فیما االجتماعیة، المواقف
 .اآلخرین تجاه وسلوكھم مواقفھم

 والقلق الوعي من ملحوًظا قدًرا الشبان مجموعة وأبدت
 في والمضایقات الجنساني النوع على القائم العنف إزاء
 ومنذ .المشكلة لھذه للتصدي الحلول قدموا كما المجتمع،
 إلى باإلضافة المجموعة، ھذه شاركت الحین، ذلك
 بمساعدة نُّظمت التي االجتماعات في الشابات، مجموعة
 المحلي المجتمع شرطة مع للتحاور الالعنفیة السالم قوة
 السالم قوة وتواصل .المحلیة الحمایة شواغل بشأن
 :الالعنفیة

 للتنسیق جدیدة فرص لتحدید المجموعات مع المتابعة

نعم بشأن  وخلق الخصوص وجھ على المرأة ضد العنف 
 سالمة تعزیز على یعملون الذین الشباب من فاعل مجتمع
 .وأمنھم المقیمین

 السالم قوة خاللھا من تساعد التي السبل إحدى وھذه
 على المحلیة المجتمعات قدرة من التأكد في الالعنفیة
 النزاعات حل في آللیاتھا تطویرھا ومواصلة نفسھا حمایة
 بتلك السالم قوة من واعترافا .والسلمیة المحلیة بالطرق
 لحل مقدمة الدورات ھذه في ترى فإنھا اإلمكانات،
 بالتصدي البدء على الشباب لحث ووسیلة سلمیًا النزاعات
 العالقات مستوى من مجتمعاتھم في العنف لقضایا
 مستوى إلى ثم ومن األُسرة مستوى إلى الشخصیة
ةقو وتتوقع .المجتمع  المشاركة تؤدي أن الالعنفیة السالم 
 وضع في إسھامھم إلى الشباب لفئة والفاعلة المتواصلة
 .المنطقة في ودعمھا المجتمعیة الحمایة آلیات

 منحنا فقد .«لنناقشھ ھدف ھكذا لدینا یكون أن الجید من»
 النزاعات حل كیفیة حول المعلومات من المزید ذلك
 حذرا أكثر اآلن وأصبحنا .سلمیة بطرق بالعنف المتعلقة
 الخیار لیست فالقوة .العنف أشكال لمختلف التعرض عند
  «.دائًما األفضل

عةمجمو من الدورة في المشاركین أحد واستخلص  الشبان 
 :القیارة في

  

 


