امله مجرين قسرًاي من حمافظة دايىل إىل منازهلم ،واإلفراج عن
السنيمة
السنيمات– يف االنتفاضة السلمية للمناطق ُ
املعتقالت ُ
(بعض املناطق من حمافظات بغداد ،وصالح الدين،
ونينوى ،ودايىل ،واألنبار ،وكركوك) ،واليت جرت يف الفرتة
من  80ديسمرب  8108وحىت  5فرباير  ،8102قبل أن
أتخذ التظاهرات السلمية منحى العنف الطائفي بعد
أحداث احلوجية الدامية( ،)2ومن مثم أتسيس حزب هللا العراق
مليليشيا اجيش املختارا الشيعية هبدف دعم حكومة
املالكي وحماربة تنظيم القاعدة ،وتصاعد أحداث العنف
هبجوم تنظيم دولة العراق اإلسالمية على عناصر جمالس
الصحوة مبدينة االتاجيا( .)4كما أن املطالب احلالية
ملتظاهري احملافظات اجلنوبية تتماثل م مطالب متظاهري
ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد ،وهي التظاهرات اليت
دعا هلا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يف  00فرباير
 ،8102وخرجت بثالثة مطالب وهي :إصالح النظام
السياسي ،ومكافحة الفساد ،وأتمني اخلدمات( .)5وعلى
الصعيد الكردي ،خرجت تظاهرات يف مدينة السليمانية
على خلفية فشل االستفتاء الكردي تطالب ابستقالة
حكومة اإلقليم ،وحماربة الفساد ،بسبب األزمة االقتصادية
يف اإلقليم(.)6
إن املطالبة مبكافحة الفساد ،هي القاسم املشرتك لكل
التظاهرات واالحتجاجات العراقية منذ  ،8100حيث
يقب العراق يف ذيل مؤشر مدركات الفساد منذ عام

السياسات الطائفية وأزمات التهجري والنزوح
يف العراق
مقدمة

حممد علي إمساعيل



تشهد احملافظات العراقية اجلنوبية ،منذ  8يوليو
 ،8108احتجاجات على تردي األوضاع املعيشية ،وسوء
اخلدمات ،واستشراء الفساد ،وتصاعد معدالت الفقر
والبطالة ،وهي مطالب متكررة من احملتجني العراقيني يف
خمتلف أرجاء العراق منذ انتفاضات ما ُمسي ب"االربي
العريبا( .)0كان قد احتشد مئات احملتجني يف املناطق
احلضرية العراقية ،منذ فرباير عام  ،8100خاصة يف
العاصمة بغداد ومدن كربالء والسليمانية واملوصل وغريها،
منادين أبربعة مطالب أساسية ،وهي حتسني اخلدمات والبين
التحتية ،والقضاء على الفساد ،واملطالبة بتوفري فرص عمل
أخريا
أسوة مبا حدث يف بلدان الربي مثل تونس ومصر ،و ً
مسألة احلرايت العامة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون(.)8
لقد تمت املناداة هبذه املطالب إىل جانب مطالب
أخرى تتعلمق ابلتمييز ضد الطائفة السنيمة –خاصةً عودة
 ابحث يف العلوم السياسية.
) (0اصطالح شاع استخدامه يف وسائل اإلعالم منذ مطل عام ،8100
ويعين تلك االنتفاضات واالحتجاجات السلمية اليت قامت ضد الفساد
والظلم واالستبداد واندلعت لتنادي إبسقاط األنظمة القائمة ،وانطلقت منذ
أن أشعلتها انر املواطن التونسي حممد البوعزيزي يف مجهورية تونس،
وأسقطت رئيسها زين العابدين بن علي ،مث يف مجهورية مصر العربية
أيضا رئيسها حسين مبارك ،كما أسقط الليبيون نظام معمر
وأسقطت ً
القذايف يف ليبيا ،واندلعت كذلك يف اليمن ،وسوراي والبحرين وغريها.
(8) Protesters In Iraqi Cities Demand Better
Social Services, Corruption Probes, Radio free
Europe "Radio liberty", 00 February 8100,
available at: https://goo.gl/PQhJrV

) )2تصاعد حدة التوتر يف العراق بعد سقوط عشرات القتلى يف
احتجاجات احلوجية ،رويرتز 84 ،أبريل  ،8102متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/ZzXiFi
) )4العراق 82 :قتيالً يف هجوم انتحاري ب"االتاجي" ،سي إن إن ابلعربية،
التايل:
الرابط
عرب
متاح
،8102
مارس
6
https://goo.gl/qAxGJy
( )5شهداء ساحة التحرير ،شهداء نضال عراقي ال عنفي مستمر ،املبادرة
الدولية للتضامن م اجملتم املدين العراقي 81 ،فرباير  ،8102متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/e5LEjE :
فضا
( )6تظاهرات يف السليمانية ...أكراد غاضبون أحرقوا مقرات حزبية ر ً
لفساد احلكومة ،النهار 08 ،ديسمرب  ،8102متاح عرب الرابط التايل:
http://cutt.us/U82gU
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حيث مسح ضعف الدولة اجلديدة وعمليات ااحملاصصة
الطائفيةا للهوايت األولية أن تنطلق لتستعرض عضالهتا
السياسية ،وتقوم ابملنافسة على الزعامة والتأثري يف صراع
دائم من أجل السلطة والثروة .وكما يصنف جارث
شبحه على الدولة
ستانسفيلد امثلث النزاع الذي خيمم ُ
العراقية منذ أتسيسهاا ،جند معضلة الدولة العراقية تتمثمل يف
أن االتمرد السين الدائم بعد عام  8112يرج إىل فقدان
السلطة املوكلة اترخييًا إىل السنمة منذ أتسيس الدولة احلديثة
ُ
عام  ،0280وإن القومية الكردية عملت منذ اإلطاحة
بنظام البعث على أتسيس حكم ذايت مقرون ابندفاعات
حنو االستقالل وتشكيل دولة كردية؛ يف حني يدف
التهميش السابق لألغلبية الشيعية إىل فرض سيطرهتا على
مؤسسات الدولة العراقيةا).(01
ممرت الدولة العراقية بدورتني من فشل مسرية إعادة
البناء ،منذ عام  ،8112كانت األوىل بعد الغزو األمريكي
يف الفرتة بني  8112و ،8116مت خالهلا السري يف طريق
بناء الدولة اجلديدة نتيجة التحالف بني الزعماء الشيعة
واألكراد ،ومل يتم تثيل السنة الذين قاطعوا عملية إعادة
البناء تلك ،حيث اخنرط قطاع منهم يف عملية ترد على
احلكم اجلديدُ .كسرت مسرية إعادة البناء هذه عند احتدام
احلرب األهلية  ،8118 - 8116بعد هزمية ادولة العراق
اإلسالميةا ،سلف تنظيم اداعشا املباشر(.)00
ويف عام  8118بدأت القيادة العراقية املرحلة الثانية
من مسرية إعادة بناء الدولة  ،8100 - 8118وعلى

 8112وحىت عام  ،8102األمر الذي يهدد ابحنسار
فرص التنمية واالستثمار وتقويض شرعية اإلجناز ألي نظام
سياسي( ،)2حيث احتل العراق املركز  062من أصل 081
دولة على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة
()8
اجعا ثالثة مراكز عن
الشفافية الدولية لعام  ، 8102مرت ً
العام .)2(8106
يَنتُج هذا الفساد بشكل بنيوي ،يف العراق ،عن
اهلياكل السياسية السائدة اكالطائفة ،واملذهبية ،والعشائرية
واإلثنيةا واليت تشكل مبجملها أهم حاضنات الفساد
السياسي واملايل يف العراق ،واليت مت إنتاجها على مدار
مرورا ابلعهد
اتريخ الدولة العراقية احلديثة منذ العهد امللكيً ،
اجلمهوري وتشهد ذروهتا منذ االحتالل األجنلو-أمريكي
للعراق وحىت يومنا هذا.
منذ الغزو األجنلو-أمريكي عام  ،8112سقطت
الدولة العراقية يف دورات من فشل مسرية إعادة بناء الدولة،
( )2العراق  -مؤشر الفساد ،اتريخ الدخول  02يوليو  ،8108متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/f4vYXQ :
)8) Corruption perceptions index 8102,
transparency, 80 February 8108, available at:
https://goo.gl/rdARPo
(2) Corruption perceptions index 8106,
transparency, 85 January 8102, available at:
https://goo.gl/50eZnh

( (01جارث ستانسفيلد ،االنتقال إىل الدميقراطية :اإلرث التارخيي واهلوايت
الصاعدة وامليول الرجعية ،اجملتم العراقي حفرايت سوسيولوجية يف اإلثنيات
والطوائف والطبقات (بغداد – بريوت :معهد الدراسات االسرتاتيجية،
الطبعة األوىل ،)8116 ،ص.285 - 222
( )00ممر تنظيم االدولة اإلسالمية يف العراق والشاما املعروف إعالميًا
بتنظيم اداعشا بع مدة تطورات ،وأطلق عليه ع مدة مس مميات خمتلفة ،ففي
الفرتة ما بني  8114 - 0222عرف التنظيم ابسم اقاعدة اجلهادة يف بالد
الرافدينا ،وبعد انضمام أبو مصعب الزرقاوي يف العام  8114وحىت العام
 8116عرف التنظيم ابسم االتوحيد واجلهادا ،وبعد انضمام مجاعات
أخرى للتنظيم متم تشكيل مجاعة جديدة محلت اسم ادولة العراق
اإلسالميةا.

شكل  :0العراق يف مؤشر الفساد منذ عام  8118وحىت .8102
فسادا سياسيًا
حيسب املؤشر مدى انتشار الفساد يف كل دولة ،سواء كان ً
أو إدارًاي أو فساد مسؤولني أو وجود تعامالت سرية ورشاوى ،ويقوم التقييم
على شكل نقط من  ،011 : 1وكلما اقرتبنا من مئة فهذا يعين أن الفساد
أقل وكلما نقصت درجات الدولة على املؤشر ،فيعين ذلك أن الفساد
أبشكاله السياسية واإلدارية يزداد.
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حترير اإلنسان واألرض ،ولن يبقى للفاسدين مكان يف
يبق مكان لداعش ..وهذه معركة أخرى على
العراق ،كما مل َ
اجلمي املشاركة فيها جبدية ،كل يف حميطه وساحة عمله،
وعدم االكتفاء مبراقبة نتائجها فهي ليست مسؤولية فرد أو
جهة واحدةا(.)02
وعلى الرغم من أن هذه املرحلة تدعو إىل االنتقال من
السياسة القائمة على اهلوية الطائفية واملذهبية إىل سياسة
شراكة وطنية حقيقة من خالل ترسيخ دعائم التوافق
السياسي والوطين ،فإن من يقود هذه املرحلة هي نفس
القيادة اليت مل تكن قادرة على دف البالد للخروج من
دورات الفشل السابقة ،واألنكى أن هذه الدورة تتأ مسس يف
ظل هتميش السنة وتقويض نفوذ األكراد من عملية بناء
الدولة ،ويف ظل هيمنة كبرية ومتنامية للمكون الشيعي على
الدولة العراقية ،األمر الذي يؤذن بسقوط مدو للدورة الثالثة
يف مسرية بناء الدولة يف املهد.
جتادل هذه الورقة أبن الفساد وعمليات التهجري
القسري وتدمري الرتاث تنبين على الطائفية السياسية اليت
جتلمت يف صراع الكتل املتنافسة على السلطة يف العراق
وحىت داخل الطائفة الواحدة بل احلزب الواحد ،كالتنافس
األخري بني قائميت النصر ودولة القانون املنبثقتني عن حزب
الدعوة.

الرغم من فوز ائتالف العراقية ،املدعوم من العرب السنة،
على اائتالف دولة القانونا الذي يتزعممه نوري املالكي،
مقعدا برملانيًا مقابل  82لقائمة
حيث حصل على ً 20
أيضا ،ومل تُشكل
املالكي ،إال أن الكتلة السنية ُهشت ً
احلكومة العراقية وقام بتشكيلها املالكي للمرة الثانية .منذ
عام  ،8100استهدف املالكي حركة االحتجاج السنية
(احلراك الشعيب) وسجن العديد من السنة ،حيث استخدم
جهاز أمن الدولة وامليليشيات احلليفة له يف قم النشطاء
ابالعتماد على قانون مكافحة اإلرهاب سيء السمعة .كما
ق موض القيادة السياسية السنية من خالل نشاطات خمتلفة،
مبا يف ذلك دعمه العتقال انئب الرئيس السابق طارق
اهلامشي ووزير املالية راف العيساوي ،وكذلك رفض
االستمرار يف دف مستحقات العشائر السنية.
ونتيجة لسياسات املالكي الطائفية والسلطوية؛ اهنارت
الدورة الثانية من إعادة بناء العراق ،واستمرت الدولة يف
التخبط حىت اهنارت يف هناية املطاف يف عام ،8104
عندما قام بضعة آالف من مقاتلي داعش بغزو ثلث
أراضي الدولة يف حماولتهم إلقامة ما أمسوها االدولة
اإلسالمية يف العراق والشاما(.)08
واليوم ،بعد االنتصار على تنظيم اداعشا ،يدخل
العراق املرحلة الثالثة يف مسرية إعادة بناء الدولة .ففي
خطاب النصر الذي ألقاه يف  2ديسمرب ( 8102بعد
اهلزمية العسكرية لداعش) ،أعلن رئيس الوزراء حيدر
امتدادا طبيعيًا لعمليات
العبادي أن احماربة الفساد ستكون
ً

أول -األزمة العراقية ما بعد 3002
ً

يتمثل اإلطار العام ملشكلة الدولة العراقية يف أنه مت
تنظيم هذه الدولة  /األمة من قبل الربيطانيني على أساس
الربط بني السنة والشيعة م هتميش املكون الكردي(.)04
أخريا انقلب
من الناحية العملية ،م
تغري هذا اهليكل تدرجييًا ،و ً
أسا على عقب بعد عام  .0258وابستيالء البعث على
رً

( )08خبصوص أزمة النظام السياسي العراقي ما بعد  8112والسيما
حقبة املالكي ،انظر :حيدر سعيد ،الطريق إىل سقوط املوصل ،جملة
سياسات عربية ،العدد  ،01سبتمرب  ،8104ص  86وما بعدها.
أيضا:
وانظر ً
- Zaid Al-ali, How Maliki Ruined: Iraq,
foreign policy, 02 June 8104, available at:
https://goo.gl/r0JMqA
- Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a
Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies,
available at: https://goo.gl/pdzBD4

( )02العراق  -خطاب النصر للعبادي :أيها العراقيون الشرفاء حتمررت
أرضكم ابلكامل ،وكالة يونيوز لألخبار 2 ،ديسمرب  ،8102متاح عرب
الرابط التايلhttp://cutt.us/0L8S4 :
( )04حنا بطاطو ،الدور السياسي للشيعة وعملية االندماج ،اجملتم
العراقي حفرايت سوسيولوجية يف اإلثنيات والطوئف والطبقات( ،بغداد –
بريوت :معهد الدراسات االسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،)8116 ،ص 811
وما بعدها.
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أ مدت سياسات املالكي إىل تزكية الطائفية واملذهبية
خالل فرتات حكمه ،منها على سبيل املثال ويف أثناء فرتة
رائسته الثانية للوزراء من بينها حرمان  511مر مشح أغلبهم
من السنة من خوض االنتخاابت بقرار من جلنة املساءلة
والعدالة املعنية ابجتثاث البعث ،مثم ابستبعاد  00انئبًا من
مقاعدهم الربملانية فاز هبا السنة بدعوى صالهتم املزعومة
حبزب االبعثا ،وقد أ مكد احتجاز رئيس املفوضية العليا
املستقلة لالنتخاابت ،فرج احليدري ،يف  08أبريل ،8108
على النهج السلطوي اجلديد(.)05
مطالب احملافظات العراقية
ابإلضافة إىل رفض املالكي
َ
للتحول إىل أقاليم حكم ذايت ،يف انتهاك للدستور والقانون
 02لسنة ( )8118املعروف بقانون اإنشاء املناطقا،
الذي ُحيدد العملية الرمسية لتشكيل مناطق احلكم الذايت.
جمالس احملافظات يف البصرة وواسط ،على
فعندما أَرسلت
ُ
سبيل املثال ،طلبات استفتاء رمسية مبوجب هذا القانون يف
عام  ،8101جتاهلها املالكي ببساطة .بعد ذلك ،عندما
حاولت دايىل إجراء استفتاء يف  08ديسمرب  ،8108مل
يتم جتاهل الطلب فقط ،ولكن مت نشر القوات العراقية يف
املنطقة وفرضت األحكام العسكرية.
من اجلدير ابملالحظة ،أنه على الرغم من الصراع
املحتدم داخل الطوائف واإلثنيمات يف العراق ،إال أن
ُ
خطاب املظلومية التارخيي ُجيم تلك الطوائف يف مواجهة
املخاطر اخلارجية سواء من طوائف أخرى أو يف مواجهة
الدولة ،وكذلك فإن السيطرة وتوزي كعكة السلطة يؤدي
إىل هذه الوحدة على املستوى الطائفي .وابلنسبة لإلطار
العام للسياسة العراقية بعد عام  ،8112فلم تكن القيادة
الشيعية كتلة متجانسة ،وم ذلك ،بعد كل انتخاابت،
تو محد ال ُفرقاء خالل عملية تشكيل احلكومة .على سبيل
ضروسا ض مد
املثال ،خاض املالكي يف عام  8118حرًاب
ً
الصدر وجيش املهدي التاب له .لكن يف أعقاب انتخاابت

احلكم سيطر السنة على السلطة ،من خالل العشرية
التكريتية ومتم هتميش األكراد والشيعة ،ويف عام ،8112
قامت الوالايت املتحدة األمريكية ،إبعادة هندسة االدولةا
وهش املكون
على أساس التحالف الشيعي-الكرديُ ،
السين .إن هذا التهميش للمكوانت الطائفية والقومية هو
ما أنتج التمرد الدائم من قبل اجملموعات املهمشة وأ مدى إىل
عدم استقرار الدولة العراقية ،كما أ مدى ابلتبعية بعد 8112
وحىت اآلن إىل دورات االهنيار وفشل الدولة.
قام االحتالل األمريكي إبعادة هندسة الدولة العراقية
اهلوايت ،على أن
من كوهنا ادولة  /أمةا إىل دولة متعددة م
س النظام السياسي على شراكة بني املكوانت العراقية،
يتأ مس َ
ومتم تضمني هذا التعديل يف قانون إدارة الدولة للمرحلة
االنتقالية الصادر يف مارس  ،8114ولكن شهد الدستور
تنازعا بني فريقني :فريق يؤمن
العراقي لسنة 8115
ً
ضمنَت يف قانون إدارة الدولة للمرحلة
ابلتعددية ،اليت ُ
االنتقالية ،وفريق سلطوي ،يتعامل م الدولة والدستور
كوهنما غنيمة.
قادت النخبة السياسية الشيعية الفريق السلطوي إىل
اهلوايت،
خلق نظام غري منسجم م فكرة الدولة املتعددة م
وهكذا جرى القضاء على النظام التعددي لصاحل نظام
سلطوي هتيمن عليه ديكتاتورية األغلبية السياسية الشيعية.
رجال ضعي ًفا يف بداية رائسته جمللس
وعلى الرغم من اعتباره ً
الوزراء ،فقد ط مور املالكي تلك النزعة السلطوية حىت انتهى
به املطاف كرجل دولة قوي ،حيث أ مدت محلته االقانون
والنظاما إىل استيعاب الصحوات السنية واستخدامها يف
حربه ضد تنظيم االقاعدةا ،وكذلك قام املالكي يف عام
 8118مبواجهة شرسة م جيش املهدي يف البصرة إىل أن
تمت إزاحة مقتدى الصدر عن املشهد بسفره إىل إيران،
أيضا مواجهة حمدودة م األكراد (يف قضاء خانقني
وش من ً
مبحافظة دايىل) ،وقام بوقف األنشطة املسلحة خارج
املؤ مسسات ،كما حصل على دعم من الوالايت املتحدة،
قليال عن املعسكر اإليراين.
وابتعد ً

( )05أمر قضائي ابعتقال رئيس مفوضية االنتخاابت فرج احليدري ،احلرة،
التايل:
الرابط
عرب
متاح
،8108
أبريل
08
https://goo.gl/zMDt5t
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لغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم( .)06تعامل املالكي،
م احلراك الشعيب بوصفه جزءًا من صراع احملاور اإلقليمية
الطائفية ،واختار االنضمام إىل احملور اإليراين كجزء من
االسرتاتيجية اليت اتمبعها ملواجهة االحتجاجات(.)02
رًدا على احلراك اجلماهريي ،قام املالكي بسحق
ووصف احملتجني أبهنم اإرهابيونا
التظاهرات بعنف،
َ
مرتبطون بتنظيم االقاعدةا .متم القبض على الكثري منهم
بذريعة اإلرهاب ،ومتم إرساهلم للمنطقة اخلضراء ببغداد،
م
ليتوىل أمحد ،جنل املالكي اإلشراف على محالت
التعذيب( .)08كما قام ابلتنكيل ابلرموز السياسية السنية،
بدءًا مبذكرة القبض على انئب رئيس اجلمهورية ،طارق
مرورا
اهلامشي ،واحلكم عليه ابإلعدام ،أواخر عام ً ،8100
مبداهة مكتب وزير املالية ،وأحد أبرز زعماء السنة
السياسيني ،راف العيساوي ،واعتقال عناصر من محايته،
أواخر عام  ،8108مثم اعتقال النائب أمحد العلواين ،بعد
اهلجوم على بيته ،وقتل أخيه ،إثر إعالن احلكومة احلرب
فضال عن العشرات من
على اداعشا يف صحراء األنبارً ،
مذكرات القبض على طيف واس من النخبة السياسية
السنية.
نتج عن قم احلركة االحتجاجية ،وإلقاء القبض على
الرموز السياسية السنية واستبعادها من املشهد السياسي
فراغ يف القيادة السياسية السنية ،وهي القيادة املف مككة
أصال ،األمر الذي أ مدى إىل صعود تنظيم الدولة اإلسالمية
ً
مللء فراغ القيادة ،وكذلك لالستفادة من املظلومية السنية.

 ،8101تو محد الطرفان عندما دعم حزب الصدر (حركة
ئيسا للوزراء.
األحرار آنذاك) إعادة انتخاب املالكي ر ً
فنظرا حلداثتها
وعلى صعيد القيادة السياسية السنيةً ،
وعدم امتالكها أي خربة سياسية قبل عام 8112؛ نتيجة
سيطرة االبعثا على الفضاء السياسي السين ،جند هذه
النخبة مفتمتة وال تعرب عن تطلعات اجملتم السين ،بل هي
دائما بتغليب مصاحلها الضيقة.
متمهمة ً
وعلى الصعيد الكردي ،ط مور األكراد اسرتاتيجية
االوحدة يف مواجهة بغدادا .هذا ما أ مكد عليه اتفاق
اسرتاتيجي بني ااحلزب الدميقراطي الكردستاينا وااالحتاد
الوطين الكردستاينا أفضى إىل أتسيس (التحالف
الكردستاين) يف انتخاابت عامي  8115و .8101وحىت
عندما ظهرت حركة التغيري (غوران) يف عام  8112كحركة
معارضة يف إقليم كردستان ،أ مكد زعيمها نوشريوان
مصطفى ،على اهتمامه ابلسياسة الداخلية إلقليم كردستان.
ق موضت الوحدة الداخلية الكردية يف مواجهة اآلخر،
منذ تعرض جالل طالباين رئيس حزب ااالحتاد الوطين
الكردستاينا لل مسكتة الدماغية يف ديسمرب  ،8108األمر
الذي أ مدى إىل انقسام حزب ااالحتاد الوطين الكردستاينا
الذي يعاين قادتُه اجلُدد من قلمة اخلربة .بعد االستفتاء
الكردي األخري؛ تع ممق هذا االنقسام وظهر للعلَن ،حيث
أيمد كل من كوسرت رسول وقباد طالباين خطوة مسعود
البارزاين رئيس ااحلزب الدميقراطي الكردستاينا إبقامة
استفتاء على استقالل اإلقليم ،بينما عارض كل من الهور
صل
وابفل طالباين هذه اخلطوة .نتيجة هلذا االنقسام ،تو م
ابفل طالباين إىل اتفاق م بغداد استعادت مبوجبه احلكومة
املركزية منطقة كركوك واملعابر املتنازع عليها.

( )06العراق ..عقد من االنتهاكات ،منظمة العفو الدولية ،مارس ،8102
متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/2w8W2Q :
(02) Aaron Reese, Sectarian and Regional
Conflict in the Middle East, institute for the
study of war, July 8102, available at:
https://goo.gl/zk8Xu0
(08) Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within
a Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies,
available at: https://goo.gl/QAoBrP

اثنيًا -الربيع العريب واحملاوا الطائفية و"داعش"

نتج عن هذه السلطة املطلقة حراك مجاهريي يف
ُ
تنديدا بعمليات
العريب،
املناطق السنية تزامن م الربي
ً
االعتقال العشوائي ،واحتجاز النساء من أقارب املطلوبني
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بعده حيدر العبادي رائسة الوزراء والقيادة العامة للقوات
العراقية ،وهو أحد األعضاء البارزين يف حزب االدعوةا
احلاكم منذ .(80)8115
طرح العبادي نفسه كشخصية توافقية تُعارض
السياسات الطائفية واالستبدادية للمالكي ،وتع مهد ابلعمل
على رف الضيم عن املواطنني السنة ،وإشراكهم يف السلطة،
وعلى الرغم من تويل بعض الزعماء السنة كصاحل املطلك
منصب انئب رئيس احلكومة ،إال أنه كان منصبًا صورًاي
وغري مؤثر يف صناعة القرار.
قام العبادي يف فرباير  8106بتمرير األمر الديواين رقم
تشكيال
( ،)20الذي ينص على أن ايكون احلشد
ً
ً
مستقال وجزءًا من القوات املسلحة العراقية ويرتبط
عسكرًاي
ابلقائد العام للقوات املسلحةا .وعلى الرغم من أن خطوة
العبادي هذه كانت حماولة لدمج ااحلشدا يف مؤ مسسات
الدولة ،إال أن اجملموعات املسيطرة على ااحلشدا احتفظت
ابستقالليتها التنظيمية عن القوات املسلحة العراقية،
واستفادت يف الوقت نفسه من إضفاء املشروعية القانونية
على أعماهلا.
عرقل قر ُار العبادي ثقةَ السنة يف حكومته ،وزاد من
صةً يف ظل االنتهاكات اليت يقوم هبا احلشد يف
ختوفاهتم ،خا م
حق السنة .يف عام  ،8104أصدرت منظمة العفو الدولية
تقر ًيرا بعنوان احصانة مطلقة :حكم امليليشيا يف العراقا
رصدت فيه املنظمة الدولية اجلرائم اليت تقوم هبا مجاعات
منضوية حتت لواء ااحلشدا( .)88وأصدرت منظمة اهيومان
رايتش ووتشا يف يناير  ،8105تقر ًيرا بعنوان ابعد التحرير
حل الدمار امليليشيات الشيعية وما بعد آمريلا يرصد
م
عمليات خطف مدنيني وإحراق منازهلم وهنب ممتلكاهتم رًدا

اجتاح التنظيم املوصل وسيطر عليها يف  2يونيو
 ،8104وانطلق منها ليسيطر على ثُلث األراضي العراقية
كبريا للمجموعات الشيعية
تقريبًا ،األمر الذي مثمل ً
هتديدا ً
اليت تو محدت بعد فتوى املرج الشيعي السيد علي
السيستاين للعراقيني بضرورة االواجب الكفائيا ،وعلى
الرغم من أن فتوي السيستاين كانت عامة وتدعو املواطنني
العراقيني للتطوع يف قوات اجليش والشرطة إال أن املالكي
وحلفاءه عملوا على حتوير هذه الفتوى واالستفادة منها يف
تعزيز قدرات امليليشيات الشيعية وإمدادها ابملقاتلني(.)02
اثلثًا" -احلشد الشعيب" ومأسسة الطائفية

فور اهنيار قوات اجليش العراقي يف املوصل يف يونيو
مرسوما يقضي بتشكيل اهيئة احلشد
 ،8104وقم املالكي
ً
الشعيبا ،وهي هيئة جت مم حتت مظلمتها  51ميليشيا ،ويف
حني أن غالبيمتها من الشيعة ،فهي تضم كذلك وحدات من
خمتلف اجلماعات العرقية والطائفية واليت تعد مبثابة قوات
أمنية حملية صغرية من العشائر السنية والرتكمان واأليزيديني،
يرتاوح أعداد األفراد املنضوين حتت لوائها ما بني  61ألف
()81
صارخا
إىل  048ألف مقاتل  .يُعد هذا املرسوم انتها ًكا ً
للمادة ( )2الفقرة (ب) من الدستور العراقي اليت تنص على
حظر تكوين امليليشيات العسكرية خارج إطار القوات
قادرا على ترير قراره غري
املسلحة ،وم ذلك ،كان املالكي ً
الدستوري بفعل هيمنته على اجلهاز القضائي واحملكمة
العليا.
اضطمر املالكي إىل تقدمي استقالته على إثر طلب
املرج الشيعي السيد علي السيستاين من طهران وقف
دعمها للمالكي كرئيس للوزراء ،األمر الذي امتثلت له
طهران .وجاء هذا الطلب بعد حتقيق برملاين أجرته جلنة
األمن والدفاع محمل مسؤولية اهنيار القوات األمنية
والعسكرية يف املوصل ،وسقوط املدينة بيد اداعشا
للمالكي إىل جانب عشرات املسؤولني اآلخرين ،ليتسلمم من

( )80تقرير جلنة املوصل 21 :شخصية مدانة بسقوط املدينة ...و02
عضوا ،املدى برس 06 ،أغسطس  ،8105متاح عرب
صوتوا من أصل ً 86
الرابط التايلhttp://cutt.us/1Lcjl :
(88) Iraq: Absolute Impunity: Militia Rule in
Iraq, Amnesty International, 04 October 8104,
available at: https://goo.gl/LzYve0

( )02ريناد منصور وفاحل عبد اجلبار ،احلشد الشعيب ومستقبل العراق ،مركز
كارنيجي الشرق األوسط ،أبريل  ،8102ص .05
( )81املرج السابق.
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على انتهاكات تنظيم اداعشا( .)82وكذلك أصدرت
اهيومان رايتس ووتشا يف سبتمرب  ،8105تقر ًيرا آخر
تدين فيه ميليشيات تعمل حتت إمرة ااحلشد الشعيبا ،مثل
اكتائب حزب هللاا واعصائب أهل احلقا ابلقيام
ابنتهاكات منهجية واسعة النطاق حلقوق اإلنسان والقانون
الدويل اإلنساين(.)84
إىل جانب قرار العبادي اخلاص بربط ميليشيا ااحلشدا
ابلدولة ،واالنتهاكات اليت تقوم هبا امليليشيا حبق املدنيني
السنة ،مثة عامل آخر حيول دون مشاركة السنة يف مسرية
إعادة البناء ،يتمثل هذا العامل يف وض النازحني داخليًا،
وعودهتم إىل مناطقهم مرة أخرى .حيث يتمهم قادة ُسنة
منهم النائبة لقاء الوردي (عضو جلنة اهلجرة واملهجرين يف
الربملان العراقي) جهات سياسية مبن عودة األسر النازحة
إىل حمافظة صالح الدين هبدف تغيري الرتكيبة السكانية
للمدينة السنية(.)85

شهد العراق عمليات جتريف سكاين وتغيري دميجرايف
ذات طاب سياسي  /طائفي امت مدت على أربعة مراحل:
مرحلة الثمانينيات أثناء احلرب العراقية-اإليرانية ،واليت
انصبمت على تغيري دميجرافيا املناطق الكردية خالل محلة
ص مدام لتعريب املناطق املتنازع عليها .ومرحلة التسعينيات،
بعد حرب الكويت اليت قام نظام االبعثا أثناءها بتغيري
دميجرافيا األهوار الشيعية واليت كانت تثل مأزقًا أمنيًا
للنظام .ومرحلة االحتالل وسقوط الدولة العراقية واليت ُهجر
خالهلا مليوان ُسين ومسيحي وشيعي اعتربوا من أنصار نظام
االبعثا ،وما تالها من حرب أهلية خالل الفرتة من
ازدايدا يف معدالت
 8116إىل  8118واليت شهدت
ً
()82
أخريا ،مرحلة النزوح اليت ترافقت م
النزوح السين  .و ً
بروز تنظيم االدولة اإلسالميةا واليت بدأت يف يناير
.8104
تتد جذور أزمة التهجري احلالية إىل احلرب األهلية
خالل الفرتة بني  8116و ،8118حيث أ مدى تفجري
مسجد العسكري يف سامراء إىل اهنيار التعدد الثقايف الذي
كثري من املناطق العراقية .فقد ع مجل تدمري املزار
تتميمز به ر
الشيعي ابندالع العنف الطائفي يف مجي أحناء البالد .ومنذ
ذلك احلني ،أصبح ماليني العراقيني خارج منازهلم ،وأصبح
التهجري اسرتاتيجية أساسية يف احلرب األهلية .وعلى غرار
التطهري العرقي يف البوسنة ،قامت اجملموعات املسلحة
هبندسة هذه التحركات الس مكانية الضخمة لتعزيز سلطتها
وتوسي نطاق نفوذها كجزء من سياسة احملاور الطائفية كما
حدث يف دايىل.
أطلق استيالء اداعشا على الفلوجة يف يناير ،8104
العنان لعمليات النزوح اجلماعي داخل احملافظة ،وإبحكام
اداعشا لسيطرته على حمافظة األنبار يف عام ،8104
ارتف مع مدل النزوح بشكل كبري من مدن الفلوجة والرمادي،
نتيجة عدة أسباب من بينها اخلوف من االضطهاد من قبل

ابعا -أزمتا التهجري والنزوح
اً
بعد التخلص من خطر تنظيم االدولة اإلسالميةا هناية
العام  ،8102أضحت قضية عودة النازحني واملهجرين
ُ
داخليًا إحدى املظامل الرئيسية لدي السنة ،حيث أ مدت
صة يف
احلرب ضد اداعشا يف مجي أحناء العراق ،خا م
املناطق اليت يتواجد فيها العرب السنة (األنبار ،ودايىل،
واببل ،وبغداد ،وكركوك ،وصالح الدين ،ونينوى) إىل نزوح
ستة ماليني عراقي ميثلون  ٪05من جمموع سكان البالد
حبسب تقديرات املنظمة الدولية للهجرة(.)86

حل الدمار ..امليليشيات العراقية وما بعد آمريل ،هيومن
( )82بعد التحرير م
رايتس ووتش 08 ،مارس  ،8105متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/8rKUZh
( )84العراق ..أحداث عام  ،8105هيومن رايتس ووتش ،يناير ،8106
متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/2yqo82 :
( )85اهلجرة الربملانية تتهم جهات سياسية إبحداث اتغيري دميوغرايفا يف
وحدة إدارية بصالح الدين ،السومرية 86 ،ديسمرب  ،8105متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/ZyDF2S :
( )86ألول مرة منذ  ،8104عودة أربعة ماليني انزح واخنفاض أعداد
النازحني العراقيني إىل أقل من مليونني ،أخبار األمم املتحدة 4 ،سبتمرب
 ،8108متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/46fPDm :

( )82ديبورا آموس ،أفول أهل السنة ..التهجري الطائفي وميليشيات املوت
وحياة املنفي بعد الغزو األمريكي للعراق( ،بريوت :الشبكة العربية لألحباث
والنشر الطبعة األويل )8104 ،ص .02
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أما حمافظة صالح الدين ذات األهية االسرتاتيجية
الكبرية للسنة والشيعة لكوهنا مسقط رأس الرئيس الراحل
ص مدام حسني (تكريت) ،وهبا مدينة سامراء املقدسة عند
الشيعة .فبعد فرتة وجيزة من سيطرة اداعشا على مدينة
تكريت ،يف يونيو  ،8104قام التنظيم مبذحبة اسبايكرا
اليت راح ضحيتها  211طالب شيعي ،جراء هذه املذحبة
نزحت أكثر من  21ألف أسرة من املدينة .وعندما
استعادت القوات احلكومية وامليليشيات الشيعية املدينة ،يف
مارس  ،8105شهدت عمليات هتجري ونزوج مجاعي
ألكثر من  81ألف أسرة(.)21
وألهيتها االسرتاتيجية ابلنسبة للمشروع اإليراين،
حيث تقف دايىل على طريق سري واسرتاتيجي يربط
احلدود اإليرانية ببغداد ،ويربط احلدود اإليرانية ابلسورية
مرورا بصالح الدين وطرق ريفية وصحراوية ،كما تتاز
ً
مرتا،
حبدودها املشرتكة م إيران ملسافة تتد إيل  841كيلو ً
ألهيتها تلك شهدت حمافظة دايىل عمليات هتجري قسري،
وجرائم تطهري عرقي وطائفي ن مفذهتا جمموعات من ميليشيا
ااحلشدا ُمرتبطة بطهران (.)20
ُمنذ طرد عناصر اتنظيم الدولةا من دايىل أواخر يناير
 ،8105سيطرت ميليشيات ابدرا واعصائب أهل احلقا
واكتائب حزب هللاا واسرااي السالما على املدينة ،وقامت
ابستباحة بيوت األسر املهجرة فنهبتها مث قامت حبرقها ،كما
جرفت أراض زراعية ،وواصلت هدم املساجد السنية وقتل

مسلحي اداعشا ،أو من جراء قصف التحالف الدويل
ملناطق سيطرة اداعشا ،وكذلك بسبب املعارك اليت كان
خيوضها ااحلشدا ضد االتنظيما.
يلقي النازحون واملهجرون داخليًا ،خاصةً السنمة،
معاملة سيئة من امليليشيات الشيعية والكردية .وقد وثمق
مركز اسيسفاير حلقوق املدنينيا وااجملموعة الدولية حلقوق
األقلياتا يف تقرير مشرتك حيمل عنوان اأزمة النزوح يف
العراق :األمن واحلمايةا انتهاكات حبق مواطنني ُسنمة قامت
هبا عناصر األمن يف إقليم كردستان ااآلسايشا على إثر
تفجري سيارة مفخخة خارج مبين حمافظة أربيل يف نوفمرب
.)88(8104
يف هناية أغسطس  ،8104وبعد حصار دام ثالثة
أشهر من قبل مسلحي داعش ملدينة اآمريلا وهي بلدة
يقطنها العرب السنة والرتكمان الشيعة يف حمافظة صالح
الدين ،قامت الضرابت اجلوية من قبل التحالف الدويل
الذي تقوده الوالايت املتحدة والعمليات الربية لقوات
ااحلشد الشعيبا والقوات الربية العراقية والكردية بفك
احلصار وإبعاد عناصر التنظيم عن املدينة ،األمر الذي أ مدى
إىل مداهة ميليشيا ااحلشد الشعيبا والقوات احلكومية
العراقية للقري واألحياء السنية يف حمافظيت صالح الدين
وكركوك اليت استخدمها مسلحو اداعشا يف فرض احلصار
على آمريل .على إثر هذه املداهات ،متم هنب ممتلكات
املدنيني الذين فروا من القتال أثناء اهلجوم ،وحرقت املنازل
واحملال التجارية اخلاصة ابلسنة ،ووثمقت اهيومان رايتش
ووتشا تدمري املباين يف  21قرية من أصل  ،25ونقلت عن
ضباط البيشمركة الكردية الذين شاركوا يف القتال أهنم رأوا
 42قرية ذات أغلبية سنيًة ،دمرهتا امليليشيات الشيعية -
اكتائب بدرا واعصائب أهل احلقا واكتائب حزب هللاا
واسرااي طالئ اخلراساين ا -هبدف تغيري دميجرافيتها(.)82

( )21أزمة النزوح يف العراق :األمن واحلماية ،مرج سابق.
( )20جرائم التطهري العرقي والطائفي يف دايىل ،مركز جنيف الدويل للعدالة،
التايل:
الرابط
عرب
،8106متاح
يناير
08
https://goo.gl/bh2R4z

( )88أزمة النزوح يف العراق :األمن واحلماية ،اسيسفاير حلقوق املدنينيا
وااجملموعة الدولية حلقوق األقلياتا ،مارس  ،8106متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/R2V8GV :
حل الدمار ،هيومن رايتس ووتش ،مرج سابق.
( )82بعد التحرير م

خريطة للطرق الربية اليت تربط إيران بدايىل وابقي احملافظات واملدن

العراقية.
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ج .التوترات اإلثنية (األقلية-األغلبية) :كما يف حالة
نينوى ،وأجزاء من دايىلا(.)22

األئمة واملصلني فيها ،ومنعت السكان الذين كانوا قد نزحوا
أثناء سيطرة اداعشا على املدينة من العودة إىل منازهلم.
أاثرت التكتيكات اليت جلأت إليها القوات احلكومية
ضد مسلحي االدولة اإلسالميةا يف غرب املوصل،
التساؤالت عن مدى اكرتاث قيادة العمليات املشرتكة
وقوات التحالف الدويل أبرواح املدنيني ،وكذلك مبدى
اكرتاثهم ابلرتاث البشري واألماكن املقدسة .فنتيجة اخلسائر
اليت تل مقتها قوات مكافحة اإلرهاب يف عمليات شرق
املوصل ،اعتمدت القوات تكثيف الغارات على غرب
املدينة ،وقامت ابستخدام أسلحة ُمتفجرة تتد آاثرها
ملساحات واسعة ،مثل القذائف الصاروخية املرجتلة وصواريخ
ونظرا ملا تتمسم به هذه األسلحة من قدرات بدائية يف
جراد؛ ً
اسعا يف منطقة غرب املوصل
دمارا و ً
التصويب ،فقد خلفت ً
الكثيفة السكان ،ووف ًقا ملنظمة اإيروارزا ،فإن اهلجمات
اليت شنمتها القوات العراقية وقوات التحالف رمبا أسفرت عن
مقتل حنو  5815من املدنيني خالل الفرتة بني  02فرباير
و 02يونيو .)28(8102
وعلى الرغم من جهود وزارة اهلجرة واملهجرين يف توفري
مستلزمات النازحني واملهجرين داخليًا ،فإن احلكومة العراقية
مل تطرح سياسات عامة لعودة املهجرين إىل مناطقهم ،ومل
ت ُقم مبعاجلة آاثر االحتقان السياسي اليت تغذي عمليات
العنف والتهجري .وفق مالحظات مركز البيان املقمرب من
دوائر احلكومة العراقية ،فإن هناك ثالثة عوائق أمام عودة
النازحني املتبقني والبالغة نسبتهم ( )٪42من جمموع
النازحني وهي:
اأ .التوترات الطائفية :كما يف حالة اببل ،ودايىل،
وأجزاء من صالح الدين ،وكركوك ،وبغداد.
ب .التوترات العشائرية :كما يف حالة صالح الدين،
واألنبار.

خامتة

تكمن مشكلة الدولة العراقية يف الطائفية السياسية
بشكل عام والطائفية السياسية غري امللتزمة بسيادة الدولة
ُ
الوطنية خاصةً ،فاتباع بعض قادة األحزاب وامليليشيات
دولة أجنبية يزيد ح مدة االنقسامات الداخلية .عاىن العراق
حتديدا
كثريا من سياسات احملاور الطائفية يف املنطقة،
ً
ً
اجملموعات السياسية  /امليليشياوية الشيعية املنضوية حتت
لواء احملور اإليراين والذي افتخر أحد قادهتا بكونه جند ًاي
من جنود قاسم سليماين قائد افيلق القدسا يف احلرس
الثوري اإليراين(.)24
وبطبيعة احلال ،فإنه يف ظل نظام سياسي طائفي،
وثقافة سياسية طائفية ،يسهل حتويل مسار أي صراع
مسارا طائفيًا ،حيث إنه من
اجتماعي أو سياسي ليتمخذ ً
األسهل على الفرقاء السياسيني حتويل الصراعات املطلبية
واالجتماعية إىل صراعات طائفية ،خاصةً يف ظل افتقار
النخب السياسية العراقية إىل حلول للمشاكل البنيوية اليت
تعاين منها الدولة العراقية.
أخريا ،ممرت الدولة العراقية منذ  ،8112بدورتني من
و ً
اصصة الطائفية واإلثنية اليت تقوم بتفريج
االهنيار ،نتيجة احمل َ
الفساد ،واملظلومية ،اليت ينتج عنها صراع مرير يؤدي إىل
عمليات هتجري قسري وتغيري دميجرايف .لن خترج الدولة
العراقية من دورات الفشل تلك ،وتقوم ببناء دولة حقيقية يف
ظل القيادة السياسية احلالية املرتبطة مبحاور إقليمية ودولية
وال تراعي املصلحة الوطنية العراقية.

( )22أمحد قاسم مفنت ،اجتاهات النزوح يف العراق (جغرافيا االنتشار
وسياسات الدعم واإلغاثة) ،مركز البيان 05 ،أبريل  ،8108متاح عرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/ZtZe25 :
جنداي لدى سليماين ،موق قناة
( )24قائد احلشد الشعيب :أفخر بكوين ً
العربية 4 ،أبريل  ،8102متاح عرب الرابط التايل:
http://cutt.us/wr5Ca

( )28مهما كان الثمن ،الكارثة املدنية يف غرب املوصل ابلعراق ،منظمة
العفو الدولية 80 ،يونيو  ،8102متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/LqaR6G
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