
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/دوریة في قضاء البعاج في مایو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومع ذلك . الخالفات بین العائالت شائعة في كل مكان
یمكن أن تتصاعد النزاعات العائلیة، في سیاقات معینة، 

لذلك، عندما تحول شجار . وتشمل مجتمعات محلیة بأكملھا
من ھذا النوع إلى أعمال عنف في قضاء البعاج في شمالي 

 Nonviolent Peaceforceالعراق، كان دور منظمة 

(NP (ألھمیة في تھدئة الوضعبالغ ا. 

 Nonviolentكان مسؤولو الحمایة في منظمة 

Peaceforce (NP ( یقومون بدوریة في قریة رعد قرب
، حین 2022شباط  /فبرایر منبلدة البعاج في الرابع عشر 

كما یحدث غالباً أثناء أنشطة الدوریات  –اقترب منھم رجل 
وشاركھم قصة مثیرة للقلق عن شجار عائلي بین أقاربھ  –

 ً  .أصبح عنیفا

 

ً لألغنام زوجتھ وأطفالھ في  ترك رجل یعمل راعیا
ً لعدة أشھر في ذلك الوقتالمنزل،  وطلبت . وكان غائبا

الزوجة من أسرتھا إعادتھا ھي وأطفالھا إلى منزل أبیھا في 
البعاج لحین عودة الزوج وھو غیاب معھود حسب قولھا، 
ً على سمعتھا وسالمة أسرتھا في غیاب الزوج . خوفا

وعندما جاء شقیق الزوجة مع ابن أختھ الذي یبلغ من العمر 
التي یقع منزلھا بجوار  –تدخلت عائلة الزوج أعوام،  10

لمنعھ؛ العتقادھم أنھا إھانة أال تشعر  –األسرة المعنیة 
المرأة باألمان مع أقارب زوجھا اآلخرین الذي یسكنون 

وتبع ذلك شجار جسدي انتھى بكسر ذراع شقیق . بجوارھا
ولم یُسمح لألخ إال باصطحاب . الزوجة وإصابة ابن أختھ

بینما أقام أطفال . ا الرضیع إلى منزل والدیھماأختھ وطفلھ
 .المرأة األربع اآلخرین مع أجدادھم ألبیھم

وقع الحادث قبل ستة أسابیع من تدخل منظمة 
Nonviolent Peaceforce (NP .( وقد باءت عدة

فقد كانت عائلة الزوجة . محاوالت للوساطة القبلیة بالفشل
عاج نتیجة للشجار، تطالب بمنع أقارب الزوج من دخول الب

مع منعھم من التجول في المساحات العامة مثل السوق 
كما اعتقدت عائلة الزوج أن . خوفاً من كسر العادات القبلیة

عائلة الزوجة كانت تحمل أسلحة وسیعتدون علیھم إذا 
 .ذھبوا إلى البعاج

كانت مخاطر حدوث تصعید كبیرة وكان صبر 
تسویة، لكن تجددت الطرفین ینفد مع عدم التوصل إلى 

آمالھم في التوصل إلى اتفاق بدعم من منظمة 
Nonviolent Peaceforce (NP .( وبدأت منظمة

Nonviolent Peaceforce (NP ( مفاوضات وساطة
لتھدئة النزاع وتخفیف حدة التوترات، مع تجنب استخدام 
العنف، باتباع نھج متوازن بإشراك جمیع أطراف النزاع 

وحرص موظفو منظمة . سیط بینھموالقیام بدور الو
Nonviolent Peaceforce (NP ( على إشراك

ً التوصل إلى حل  الوسطاء القبلیین الذین حاولوا مسبقا
وأبدت . للنزاع عمالً بمبدأ أولویة الجھات الفاعلة المحلیة

العائلتان ھذه المرة استعدادھما للتفاوض بعد تدخل منظمة 
Nonviolent Peaceforce (NP .(ھذا، حرصت ول

على إشراك ) Nonviolent Peaceforce (NPمنظمة
الكفاءات والقیادة المحلیة، وتمكنت من االعتماد على النفوذ 
واالحترام اللذین یحظى بھما الوسطاء في المجتمع المحلي 

 .لدعم الطرفین في التوصل إلى حل

لقد حمیتمونا یا ”قال واحد الزوج 
 )Nonviolent Peaceforce (NPمنظمة

ومنعتم . وساعدتمونا في الشعور بأمان أكثر
إراقة الدماء بین األقارب، واألھم من ذلك أنكم 

من البعاج، الثالث (“. قربتم وجھات نظرنا

 )2022آذار /مارس

اتفقت العائلتان على اجتماع للمصالحة تمكن خاللھ 
ً للقانون القبلي، دون  الطرفان من التوصل إلى تفاھم وفقا

 .مما عدّل العالقة بین العائلتین استخدام العنف،

 Nonviolent Peaceforceخففت منظمة 

(NP( عن طریق مفاوضات الوساطة، من خطر نشوب ،
العنف داخل القبیلة وتمكنت من خلق التفاھم وبناء الثقة في 

 .آلیات تحویل النزاع المحلیة
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 المصالحة بین العائالت ومنع الخالف

 مفاوضات الوساطة ومنع نشوب العنف في قضاء البعاج بالعراق


