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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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امللخص
غالبا ما ترتبط اإلبادة اجلماعية بظهور الدولة القومية، على الرغم أنه من الواضح أهنا وجدت 
ما وجدت احلرب نفسها. وتعد اإلبادة اجلماعية لألرمن واحملرقة اليهودية أمثلة على حماوالت من قبل 
اجلهات  وص��ع��ود  العوملة،  فتح ظهور  وق��د  هويتهم.  أس��اس  على  حم��ددي��ن  فرعيي  لقتل سكان  ال��دول 
الفاعلة غري احلكومية، وضعف الدولة، الباب أمام ظاهرة جديدة: وهي اإلرهاب كإبادة مجاعية. منذ 
العراقيي،  واأليزيديي  الشيعة  للمدنيي  استهداف  حبملة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قام   ،2003 العام 
مما أدى إىل سقوط اآلالف من القتلى. وقد استمر هذا االستهداف على قدم وس��اق، بغض النظر 
عن التغيريات القيادية، والتمويل، أو القوة النسبية للتنظيم. وتقرتح هذه الورقة أن الشيعة واأليزيديي 
يف العراق خيضعون حلملة إبادة مجاعية من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية، على أساس التحليل الكمي 
للهجمات على املدنيي واألطر احلالية لألمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية.عالوة على ذلك، ميكن أن 
يكون التحيز ضد اجلهات الفاعلة غري احلكومية  كجناة حمتملي سيحول دون متكن اجملتمع الدويل 
اليت  التحديات  الضوء على  العاملي  اجلماعية. يسلط كال  اإلب��ادة  البطيء عن محالت  الكشف  من 
تلوح يف األفق ملسؤولية األمم املتحدة يف محاية العقيدة اليت لطاملا مت جتاهلها من قبل وسائل اإلعالم 

وصناع القرار.

كلمات مفتاحية: إبادة مجاعية، إرهاب، العراق، تنظيم الدولة اإلسالمية، اجلهات الفاعلة غري الدولية

حالة اإلرهاب كإبادة جماعية في عصر الدول الضعيفة
كريغ وايتسايد *

* كلية احلرب البحرية - مونتريي- كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية 
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املقدمة

أدت اجملازر حبق أفراد اجليش العراقي واالضطهاد ملختلف األقليات العراقية بعد سقوط املدن يف مشال 
العراق يف صيف عام 2014 ب� ديفيد بروكس من صحيفة نيويورك تاميز أن يسأل إذا كان جتدد احلرب 
األهلية بي الطوائف العراقية الرئيسة سينتهي إىل ما يشبه ما حدث يف رواندا. ومل يذكر بروكس كلمة 
ال��ذي  الوحيد  السبب  املتطلبات.إن  شديد  سياسي  بناء  ذو  ق��ان��وين  تعريف  وه��ي  اجلماعية،  اإلب���ادة 
جيعل العلماء واملمارسي يرتددون يف تسمية محلة التطهري اليت قام هبا تنظيم الدولة اإلسالمية، إبادة 
مجاعية، هي ألنه من الناحية التارخيية،  كانت احلكومات فقط هي اليت تقوم باستخدام القوة واملوارد 
الالزمة إلجراء محلة ممنهجة لتدمري أعضاء جمموعة أثنية أو عرقية خمتلفة داخل الدولة. هل يرتقي القتل 
اجلماعي لتنظيم الدولة اإلسالمية للجماعات العرقية والدينية األخرى إىل تعريف اإلبادة اجلماعية، وإذا 

كان األمر كذلك، هل تؤثر هذه احلقيقة على رد الفعل الدويل احلايل حيال تلك اجملموعة؟

هت���دف ه���ذه ال���ورق���ة إىل دراس�����ة س��ي��اس��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة جت���اه اث��ن��ي م���ن منافسيها 
على  اإلجابة  أج��ل  من  اجلماعية،  اإلب��ادة  التفاقية  والقانوين  النظري  اإلط��ار  الدينيي،ولتقييمه ضمن 
ال��س��ؤال امل��ط��روح أع���اله. كما ان حتديد م��ا إذا ك��ان ه��ذا ال��وض��ع ه��و إب���ادة مجاعية، وال���ذي ق��د يبدو 
مناقشة باطنية للبعض، له تأثري مهم على مسؤولية محاية العقيدة اليت ستتأزم أكثر فأكثر مع استمرار 
تفجر الوضع يف سوريا والعراق. وإذا ما كان هناك إبادة مجاعية، فإن األمم املتحدة ميكنها أن جتازف 
بشرعية مفهوم مسؤولية احلماية،كما جرى عليه احلال خالل األحداث اجلارية. وهكذا، فإن اجلواب 
على سؤال اإلبادة اجلماعية جيعله أقل من ممارسة أكادميية، وأكثر من اختبار صنع سياسة. هل ترتقي 
سياسة االحتواء احلالية، من قبل التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة والعراق هلزمية تنظيم  الدولة 

اإلسالمية، إىل املتطلبات األخالقية والقانونية لوقف اإلبادة اجلماعية؟

ويشري فحصي لوثائق حركة تنظيم الدولة اإلسالمية )1( 2013-2003، إىل أن هناك دليال 
إلقامة  من محلته  املنافستي، كجزء  الدينيتي  الطائفتي  هاتي  على  القضاء  التنظيم  نية  على  واضحا 
سيادة سياسية/ دينية من دون منازع، على أجزاء كبرية من بالد الشام وما ورائها. كان التنظيم، منذ 
للقتل  ح��دث  أعظم  واأليزيديي.كما ك��ان  الشيعة  جت��اه  اجلماعية  اإلب��ادة  يتشدق خبطاب  ف��رتة طويلة 
اجلماعي يف التاريخ الرهيب للحرب يف العراق، )2( هو قيام تنظيم الدولة اإلسالمية بقصف االيزيديي 
بالقرب من املوصل يف عام 2007. وكان العامل الوحيد الذي حال دون تنفيذ اإلبادة اجلماعية خالل 
تلك الفرتة الزمنية، هو فشل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق مبراقبة األراضي يف العراق وإدارهتا. منذ 
الصحوات  به حركة  أحلقتها  اليت  املنكرة  اهلزمية  من  يتعاىف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بدأ   ،2007 العام 
وحلفائها األمريكيي والعراقيي، وعمل ببطء على تشديد قبضته يف التحكم بعدد متزايد من املناطق 
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يف االنبار ونينوى )Whiteside, 2015(.. ويف الوقت الذي يكتسب التنظيم القدرة ككيان يشبه 
واألي��زي��دي��ي يف  الشيعة  السكان  اإلسالمية ضد  ال��دول��ة  تنظيم  ملحة جلعل محلة  هناك حجة  ال��دول��ة، 
الكثريون يف اجملتمع  اإلب��ادة اجلماعية ، وه��ذه حقيقة يغفل عنها  العراق يف مرتبة  مناطق واسعة من  
الفاعلة غري احلكومية  الدولة، وليس تصرفات اجلهات  ال��دويل، والذين مييلون إىل فقط دراس��ة سلوك 

يف هذا الصدد.

النظرية اخللفية 
الثانية إىل حد كبري، بسبب دعوة   العاملية  تطور مبدأ منع اإلب��ادة اجلماعية يف أعقاب احلرب 
مساعدة   على  املتحدة  ال��والي��ات  من  احملرقة، وعمل  من  ال��ذي جنا  البولندي  احملامي  ليمكي،  رافائيل 
األمم املتحدة اليت كانت قد أنشئت حديثا على منع أي أشكال مستقبلية من اإلبادة اجلماعية. وقد 
تناولت دراسة  Powers، 2002، ودراسة Leimkin، 1947( املنشورة يف اجمللة األمريكية للقانون 
أن “اإلب��ادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل ... ترتكب من قبل احلكومة حبق مواطنيها ... 
وجيب أن ال متر دون عقاب يف املستقبل” )ص 148(. وقد صادق على املادة 2 من اتفاقية األمم 
املتحدة للمنع عدد كاف من الدول يف عام 1951، ووضعت معايري اإلبادة اجلماعية ليكون “قصد 

)United Nations, 1948 (التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة أثنية وطنية أو عرقية أو دينية

   وحتتفظ األمم املتحدة بإطار للحكم على خطر اإلبادة اجلماعية يف مواقف خاصة، وتراقب 
املؤشرات التالية: التربير العلين لإلبادة اجلماعية وقدرة اجلماعات املسلحة على القيام بذلك، والدوافع 
اإلب��ادة  للدولة، وأع��م��ال  ال��والء  ال��يت تشوه  امل��وج��ه إىل اجملموعة  ل��إلب��ادة اجلماعية واخل��ط��اب  السياسية 
اجلماعية والقتل اجلماعي، والدليل على قصد التدمري واألحداث احملتملة اليت قد تقود إىل خطط لتوفري 
املوارد الكاملة حلملة اإلبادة اجلماعية )United Nations, 2014(. وتشري معايري التعريف والتقييم 
ان التحيز قد يكون إشكاليا،أي التحيز حنو الدولة بوصفها اجلهة الوحيدة اليت ميكنها القيام باإلبادة 

.)Harff, 2003, p. 58( اجلماعية

اإلب��ادة  رئيس يف  احلكومات كفاعل  حن��و  التحيز  ه��ذا  )ليمكي(ان  م��ن  أع��اله  االقتباس  يشري 
اجلماعية، وكذلك املقال الذي كتبه حول اإلبادة اجلماعية السوفيتية يف أوكرانيا.

الوحيد  الكيان  ك��ان  اإلك���راه،  بقدرته على  ال��دول��ة،  أن جهاز   )1953( ليمكي  وق��د الح��ظ 
الذي ميكنه أن يقوم حبملة لتحديد أولويات منهجية لقتل النخبة السياسية األوكرانية، واملسؤولي يف 
الكنيسة، واملزارعي. وخلقت آثار هذا االستهداف املتعمد دمارا ثقافيا ساهم يف جتويع أكثر من 5 
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ماليي شخص. ولكي نكون منصفي، نقول ان فكرة وجود فاعل من غري الدول لديه هذا النوع من 
ثابتة نسبيا على مدى عقود. وقد  الفكرة  الوقت.وظلت هذه  القابلية، كانت مسألة بعيدة يف ذلك 
وجد حتقيق كمي ونوعي عن اإلبادة اجلماعية يف رواندا من قبل أحد الباحثي، ثالثة عوامل رئيسة: 
حرب أهلية شديدة، وهيكل دولة قوية لإلكراه، وتصنيفات عرقية )Straus, 2006, 224(. ويعترب 
علماء الصراع العرقي اليوم،ان اإلبادة اجلماعية ترتكب “يف الغالب من قبل احلكومات اليت تصر على 

.)Saideman, 2015 (احتكار وسائل اإلكراه

مشاكل اتفاقية املنع
��د  ك��م��ا ه���و احل����ال يف أي ات��ف��اق��ي��ة، ه���ن���اك ب��ع��ض ال���ق���ي���ود، ال����يت ال مي��ك��ن خت��ط��ي��ه��ا. ل��ق��د ح��شَّ
يف كسب  فشلت  ال��يت  االتفاقية،  من  ج��زءاً  الثقافية  اجلماعية  اإلب���ادة  تكون  لكي  “ليمكي”اجلهود 
التأييد املقرر بسبب خماوف بشأن سيادة الدول. وال تعترب عمليات القتل اجلماعي للفئات االجتماعية 
إبادة  البعض  يعدها  الكمبودية ال  القتل  إب��ادة مجاعية، وحىت حقول  األخ��رى  والسياسية  واالقتصادية 
مجاعية )Drennan, 2014 (. تقع هذه العيوب احملتملة خارج نطاق هذه الورقة، واليت ال تتناول 
سوى االتفاقية كما هي مكتوبة حاليا. هنا يكون التحيز جتاه الدول احلالية مفهوما، ولكنه إشكايل يف 
 )NIC, 2012 ( .النظام الدويل الذي شهد انتشار القوة من الدول إىل اجلهات الفاعلة غري احلكومية
غري  الفاعلة  اجل��ه��ات  م��ن متكي  ال���دويل  النظام  ات��ص��ال  طبيعة  وزي���ادة  التكنولوجي،  التقدم  ع��زز  كما 
 احلكومية يف حتدي سلطة الدولة التقليدية، وال سيما الدول الضعيفة اليت تقع وراء منحىن قوة العوملة.

وفضاًل عن مسألة املمثل غري احلكومي، هناك أيضا منطقة رمادية أخرى ضمن االتفاقية ذات عالقة 
هبذا التحقيق،وهي حتديد ما هي عتبة القتل من أجل اعتبار أي عمل وحشي إبادة اجلماعية. وما مدى 
كفاءة األعمال الوحشية أو فعاليتها ؟ جتمع املادة 2 من االتفاقية  قصد التدمري “كليا أو جزئيا”، 
جملموعة عرقية أو دينية، مع أعمال عنف مصممة لقتل أو تغيري هوية أو مستقبل تلك اجملموعة. وميكن 
أن تشمل األمثلة على ذلك أي شيء مينع القدرات اإلجنابية للمجموعة أو يغريها .يف حي أن هذه 
العنف  أعمال  ج��زء من عملية حتديد  تارخييا أصعب  النية ك��ان  تقدمي  ف��إن  واسعة،  تبدو  قد  الشروط 
 Harff, 2003,  ( نواياهم”  إىل  يشريون  ما  “ن��ادرا  اجلناة  إب��ادة مجاعية، ألن  أهن��ا  على  وتصنيفها 
p.58(. ومن املثري لالهتمام، والذي يبدو فريدا من نوعه ملعظم الكيانات اليت قامت باإلبادة اجلماعية 

يف املاضي، أن تنظيم الدولة اإلسالمية لديه تاريخ طويل من التواصل مع مثل هذه النية.
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دراسة حالة: احلملة اإلعالمية املثرية لتنظيم الدولة اإلسالمية
لفهم محلة تنظيم الدولة اإلسالمية ضد منافسيه الدينيي، جيب التمعن بعمق يف تارخيه كمنظمة 
الزرقاوي  أيب مصعب  أخوية  إىل  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أص��ول  تعود  نوعها.  من  فريدة  وأيديولوجية 
اليت ضمت اجلهاديي السلفيي الذين شاركوه التفكري نفسه الذي جتذر يف أفغانستان يف عام 1999 
، وانتقل إىل العراق يف عام 2002. انضم الزرقاوي إىل تنظيم القاعدة يف عام 2004 للحصول على 
وضوح الرؤية واألموال، وأسس خلفاؤه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق يف عام 2006 بعد وفاته – 
 Hassan & Weiss, ( من اندماج بعض اجلماعات العراقية احمللية الصغرية اليت تبنت خيار املقاومة
2006- ال��ع��راق  يف  السنية  القبليي  املنافسي  م��ع  الكبرية  التحدي  معركة  خ��اض  أن  وب��ع��د   .2015

2010، متكن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق من هزمية يف خصومه احملليي يف هناية املطاف، وتركيز 
اجلهود على خصومه األيديولوجيي الرئيسي وهم شيعة العراق )Whiteside, 2014a( . وبسبب 
اليت  الشيعية، والطائفية  السياسية  اليت سيطرت عليها األحزاب  العراقية  الطائفية للحكومة  السياسات 
طفت إىل السطح بعد االنتفاضة ضد نظام األس��د يف سوريا، تسبب ذلك يف تأسيس ارض خصبة 
لتجنيد املسلحي، وظهور روايات تساهم يف تربير حتدي التنظيم للحكومات الشيعية املرتبطة على حد 
سواء ) Rayburn, 2014(ومسَّت دولة العراق اإلسالمية نفسها الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
يف عام 2013 يف اعرتاف بأثر رجعي بالتحرك االسرتاتيجي يف سوريا، ومت إعالن اخلالفة )أو الدولة 

الدينية( يف عام 2014 مبجرد أن حتققت السيطرة على األراضي يف كل من سوريا والعراق.

اليت  احلرباء  ولكنها  وماتت،  اليت عاشت  اجملموعات  من  ليست سلسلة  اإلسالمية  الدولة  إن 
تغري توجهاهتا وألواهنا لالستفادة القصوى من بيئتها. التنظيم اليوم ال خيتلف من الناحية اإليديولوجية 
تعاليم سيد قطب بشأن  بتكييف  قام  ال��زرق��اوي )b2004( وقد  عما كان عليه يف زمن أيب مصعب 
الشريعة اإلسالمية كأساس للحكم احلديث واجملتمع احلديث، وكانت العلمانية والدميقراطية نقيض هذه 
الفلسفة. ذهب الزرقاوي وراء معلمه األيديولوجي - أبو حممد املقدسي - يف تفسريه التكفري، وهو 
2005) . وكانت  الزرقاوي،  أبو مصعب  2006؛  العراقي،  تكفري املسلمي غري املؤمني )أبو أسامة 
الدولة  تنظيم  املطاف  هناية  أصبحت يف  أهن��ا  نوعها، حىت  من  فريدة  ذل��ك،  عن  الناجتة  األيديولوجية 
لتنقية  حتمية  ض��رورة  مع  احمللية  امل��رت��دة  احلكومات  ضد  املوجه  للجهاد  باحلاجة  املختلط  اإلسالمية، 
سكان الدولة اإلسالمية يف املستقبل، وإبقاء أتباع السنة، أو املسلمي التقليديي.استشهد الزرقاوي يف 
كثري من األحيان بشيخ اإلسالم، ابن تيمية، وهو شيخ من القرن الثالث عشر يعتنق املذهب احلنبلي 
الشريعة  يتبعون  ال  الذين  املسلمي  التكفري ضد  ملفهوم  استخدامه  لتربير  السلفي،  العقائدي  واإلهل��ام 
)أبو مصعب الزرقاوي، 2005( واستخدم الزرقاوي تفسري هذا املفهوم لذبح أولئك املعارضي ملبادئ 
الشيعة  ولكن  العراقيون،  املسيحيون  حىت  أو  األمريكيون  القائمة  تلك  رأس  على  يكن  ومل  السلفية. 
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املنحرفون، وإىل حد أقل، األيزيديون الكفار.

بالنسبة للزرقاوي وخلفائه يف القيادة يف تنظيم القاعدة )2013-2004(، كان الشيعة منذ فرتة 
طويلة هم الطابور اخلامس الذي عمل ضد األنصار الصاحلي الذين هم النسخة التقليدية لإلسالم. 
أو  التوحيد،  مفهوم  احنرافهم عن  على  دليال  اهلل، كانت  من  بدال  املتوفي،  لألئمة  عبادهتم  أن  كما 
األمريكان  ال��يت جلبها  للدميقراطية  الشيعي  ال��دع��م  ك��ان  ذل��ك،  على  ع��الوة  ال��واح��د.  ب��اإلل��ه  االعتقاد 
الكفرة ومشاركتهم يف قوات األمن اليت كانت تدعم الدولة، تربيرا لدى الزرقاوي للقضاء على الشيعة 
يف الدولة اإلسالمية يف املستقبل. أما االيزيديي، الذين يعتنقون دينا يعود ملا قبل اإلسالم، ويعيشون 
الظالم يف الهوهتم، وهو ما أدى إىل االعتقاد  العراقية، فإن لديهم شخصية مالك  نينوى  يف حمافظة 
خطأ أن األيزيديون هم عبدة الشيطان. وإذا كان الشيعة منحرفي لعبادة األئمة منذ فرتة طويلة، فإن 
الذين  للمنظرين  استحقاقا  أكثر  هدفا  تعد  الصوفية،  والتقاليد  الزرادشتية  من  مزيج  وه��ي  األيزيدية، 

يسعون إلقامة مدينة فاضلة إسالمية نقية.

ومن املفارقات، أن اتفاقية اإلبادة اجلماعية تسعى حلماية حركات مترد مثل الدولة اإلسالمية، 
بسبب ضعفهم أمام القوة الكبرية للدولة. لقد دمرت جهود الواليات املتحدة لتغيري النظام يف بغداد 
ذلك  مبا يف  املتنافسة،  األيديولوجيات  من  العديد  تأثري  من  أن حتد  ال��يت ميكن  العناصر   2003 ع��ام 
يعيقها،  ما ك��ان  حت��ررت من كل  أن  وبعد   )Hassan Weiss, 2015, p.24  ( السلفية  اجلهادية 
متكنت الدولة اإلسالمية )املعروفة آنذاك بتنظيم القاعدة يف العراق( من اهليمنة يف هناية املطاف على 

معظم احلديث عن املقاومة واإلرهاب والوحشية يف العراق منذ عام 2003.

  
املتمردون، واإلرهابيون، واإلبادة اجلماعية

تعد الدولة اإلسالمية مزجيا من مجاعة متمردة وإرهابية. ومن الصعب أن منيز بي أفعال سياسية 
هتدف إىل تقويض الدولة واألعمال اإلرهابية اليت ميكن أيضا أن تضعف الدولة من خالل إظهار افتقار 
الدولة للسيطرة أو القدرة على محاية مواطنيها.معظم اجلماعات املتمردة الناجحة حريصة كل احلرص 
على استهداف القوات احلكومية واملدنيي الذين يدعموهنا );alyvas, 2006(تقول النظرية املاوية أن 
 Mao,( الناس هم املفتاح لنجاح الثورة، وجيب أن يتعامل معهم الثوار بشكل جيد لتحقيق أهدافهم
اليت  احل��االت  الشيء، خاصة يف  بعض  فهي خمتلفة  والطائفية  العرقية  الصراعات  أما   )1937/1989
يكون فيها مجاعة معارضة تشكل أغلبية كبرية أو يف رئاسة احلكومة. وال تنطبق هذه احلالة يف دراسة 
احلالة العراقية، إذ تؤيد األغلبية الشيعية اجلبهات السياسية الشيعية اليت فازت يف االنتخابات يف عام 
أغلبية  الرغم من ان احلكومة كانت ذات  توليها مناصب رئيسة يف احلكومة. وعلى  2005 ، وتؤيد 
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شيعية، إال أهنا اضطرت إىل متثيل مجيع اجملموعات العرقية والدينية بسبب توجيهات وضغط دستوري 
وسياسي. ومع هذا، فال شيء من هذا يهم الدولة اإلسالمية اليت ترفض االع��رتاف حبكومة علمانية 

يقودها الشيعة املرتدين يف أرض اخلالفة املستقبلية.

كان لدى الدولة اإلسالمية أسباب خمتلفة الستهداف االيزيديي والشيعة العراقيي.كان هناك 
كراهية من قبل الدولة اإلسالمية  لأليزيديي املشركي بسبب تعدد اآلهلة يف معتقداهتم. أما بالنسبة 
العراقية  احلكومة  يف  جيد  متثيل  لديهم  الشيعة  ألن  أكثر صعوبة،  فهي  الشيعة  حبق  اجلماعية  لإلبادة 
احلالية ولديهم قوات التعبئة الشعبية القوية جدا، واليت تسمى قوات احلشد الشعيب. بدال من اإلبادة 
القضاء على جمموعة  السياسي،وهو مصطلح لوصف  القتل  اعتبار حالتهم نوعا من  اجلماعية، ميكن 
 Harff, 2003.( سياسية من الناس كجزء من االستخدام االسرتاتيجي للعنف ألغراض حتقيق القوة
Harff & Gurr, 1998(. لتحديد ما إذا كانت سياسة الدولة اإلسالمية هي إبادة مجاعية، وليس 
قتال سياسيا، جيب أن يكون هناك أدلة تثبت أن هدف الدولة اإلسالمية ليس الوصول إىل السلطة، 

ولكن تغيري الرتكيبة السكانية يف املنطقة لتلبية املتطلبات األيديولوجية والدينية بشكل دائم.

الطريقة
تعد هجمات الدولة اإلسالمية على القوات أو اهليئات احلكومية أمثلة قياسية عن العنف السياسي. 
حىت يتم اعتبار محلة الدولة اإلسالمية إبادة مجاعية، جيب أن تكون هناك نية لتدمري الشيعة واأليزيديي 
تقييمه هو  يتم  الذي جيب أن  الثاين  العامل  النية حاضرة، فإن  كليا أو جزئيا. وحىت لو كانت تلك 
الدولة(.  ق��درة  بالضرورة  إجن��از هذه اخلطة بشكل واقعي ويف محلة منظمة )وإن مل يكن  القدرة على 
استخدمت األساليب التالية جلمع األدلة لدعم االدعاء بأن الدولة اإلسالمية هتدف إىل التدمري الكلي 

أو اجلزئي، للسكان الشيعة واأليزيديي العراقيي وقامت احلملة لفعل ذلك فعليا.

ومن أجل تقييم تلك النوايا، نظرت يف ما يقرب من 3000 من بيانات حركة الدولة اإلسالمية، 
هافرفورد  بوينت، وجمموعة كلية  اإلره��اب يف وست  منها مركز مكافحة  ووثائق من عدة جمموعات، 
لبيانات تنظيم القاعدة، ومصادر إنرتنت ذات جودة عالية، وجمموعات أخرى من البيانات اجلهادية. 
من   90٪ بعينة  تقدر  –ال��يت   )2852( الصحفية  اإلسالمية  الدولة  نشرات  من  البيانات  تلك  تألفت 

عموم السكان، وعينة صغرية جدا من الوثائق املصادرة )36(.

قمت برتميز البيانات للمؤشرات التالية خلطر حدوث إبادة مجاعية بي تنظيم الدولة اإلسالمية 
والشيعة العراقيي واأليزيديي: لغة مهينة طائفية، وتقييمات سلبية للثقافة، وتربير لالنتهاكات، وأعمال 
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إب��ادة مجاعية معرتف هبا، ودليل على دواف��ع للتدمري، وإش��ارة إىل أدل��ة تارخيية على عدم ال��والء. تليب 
هذه املؤشرات أربعة من العوامل السبعة اليت تشكل إطار األمم املتحدة لتقييم خطر اإلبادة اجلماعية.

الوثائق للحصول على اهلدف أو األه��داف من  فضاًل عن إج��راء حتليل احملتوى، قمت برتميز 
كل تصريح لتأسيس منط االستهداف.كانت معظم البيانات الصادرة عن الدولة اإلسالمية عملياتية  
هتدف إىل جناح هجمات حمددة.ومن خالل فهرسة مواد كل بيان، متكنت من التفريق بي هجمات 
على أهداف حكومية أو أهداف االئتالف وبي استهداف املدنيي / أو االستهداف الطائفي.على 
سبيل املثال، إذا استهدفت الدولة اإلسالمية مسجدا شيعيا حبجة إيواء امليليشيات، فإن الرتميز يكون 
كهدف عسكري، على الرغم من أن الدافع وراء اهلجوم قد يكون طائفيا. وإذا مت استهداف املسجد 
بالتعرف  بطبيعته.يسمح هذا يل  ترميزه يكون هجوما طائفيا  فإن  دينية،  فيه مراسم  ألنه كانت جتري 
على أمناط اهلجمات على السكان الشيعة يف مقابل األهداف العسكرية اليت من شأهنا أن تقدم حجة 

لتحديد ما إذا كانت محلة الدولة اإلسالمية هي اإلبادة اجلماعية.

اهل��ج��م��ات، وغ��ري مضللة أو  ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ك��ان��ت شاملة جلميع  ن��ش��رات  وللتأكد م��ن أن 
الغالب  الشيعية، وكانت يف  املناطق  العراقيي يف  املدنيي  غري كاملة، حللت اهلجمات اجلماعية على 
تستخدم تكتيكات الدولة اإلسالمية، مثل التفجريات االنتحارية أو السيارات املفخخة. وعلى الرغم 
من أن جمموعات أخرى تستخدم اهلجمات االنتحارية يف بعض األحيان، إال أن  حتليال للهجمات 
الرغم من  االنتحارية، على  تبنت مسؤولية  ٪88 من اهلجمات  الدولة اإلسالمية  أن  االنتحارية بي 
 Seifret &( أن��ه ك��ان��ت ه��ن��اك ادع����اءات فقط ح���ول  ٪22 فقط م��ن إمج���ايل اهل��ج��م��ات االن��ت��ح��اري��ة
إشكالية،  ميثل  االنتحارية  اهلجمات  من  لنسبة كبرية  اإلسناد  وج��ود  ع��دم  إن   )McCauly, 2014
ولكن األمناط كبرية مبا يكفي الستخالص استنتاجات واالفرتاضات التالية.  )3( لقد اكتسبت الدولة 
مدنية  أه��داف  ض��د  الطائفية  م��ن  املستمد  العنف  يف  رئيس  وسبب  إهل��ام  مسعتها كمصدر  اإلسالمية 

شيعية.

ويف النهاية قمت ببناء قاعدة بيانات عن اهلجمات على الزائرين من جمموعة من اهلجمات على 
املدنيي العراقيي اليت كانت متاحة على موقع إحصاء ضحايا العراق. وهذا املصدر يقوم جبمع تقارير 
وسائل اإلعالم وإحصاءات املشرحة، وحيدد الضحايا باالسم إن أمكن وحسب النوع )قوات األمن، 
الصحوة، املدنيي، زائر(. وقد أدت احلساسيات السياسية للهجمات على الزائرين يف جمتمع  زادت 
فيه التوترات الطائفية بشكل ملحوظ منذ عام 2003، إىل التأثري يف اإلبالغ عن وفيات الزائرين ليتم 
تسجيلها يف فئة مستقلة. قمت أنا بفرز قاعدة البيانات وإزالة الوفيات النامجة عن قوات التحالف أو 
قوات األمن العراقية. وبعد ذلك قمت بفصل كل وفيات الزائرين عن اآلخرين من أجل حتليل اهلجمات 
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على الزائرين خالل موسم ذكرى عاشوراء الذي يستمر ملدة 40 يوما. I وقمت بتضمي مخسة أيام يف 
هناية كل فرتة حلساب السفر، إذ غالبا ما حتدث اهلجمات عندما يسافر الزائرون املستضعفون سريا على 
األقدام من شرق بغداد إىل كربالء، حيث توجد معاقل عدة للدولة اإلسالمية يف مشال حمافظة بابل.

أن  افرتضت  املتطرف.كما  الطائفي  الصراع  على  الزائرين كمؤشر  على  اهلجمات  استخدمت 
الزائرين كانوا شيعة وأن املهامجي كانوا من اجلهاديي السلفيي)4( الذين ال يوافقون على أداء شعائر 
املذهب الشيعي، مما جيعل اهلجمات مثاال على العنف الرمزي ضد اجلوهر األساسي جملموعة أخرى. 
كما أود أيضا أن أفرتض أنه بناء على دراسة بإدعاءات اهلجوم يف تلك الفرتة، فإن الغالبية الساحقة 
 Whiteside,( )5(من اهلجمات الطائفية ضد الزائرين قد ارتكبت من قبل حركة الدولة اإلسالمية
فإهنم على األرج��ح خاليا سلفية  الدولة اإلسالمية،  ليسو أعضاء يف  اجلناة  لو كان  2014b( وحىت 
متعاطفة ممن تأثروا باخلطاب املعادي للشيعة اليت تتبناه بشكل يومي وزارة اإلعالم يف الدولة اإلسالمية 

اليت شكلت معايري التمرد السين على مر الزمن.

البيانات
النوايا بيانات 

تشري دراسة البيانات الصحفية للدولة اإلسالمية والوثائق املستوىل عليها، إىل وجود تركيز مبكر 
على استهداف الشخصيات الدينية واملدنيي الشيعة. وكان تفجري سيارة ملغومة استهدفت حممد باقر 
احلكيم و 125 من أتباعه يف ضريح اإلمام علي يف النجف - واحداً من أول عمليات حركة الدولة 
الواليات املتحدة. وليس هناك من شك يف أن  ال��ذي قادته  الغزو  2003 - بعد  اإلسالمية يف آب 
من قام بالتفجري هو محو الزرقاوي ) Hafez, 2007. Husayn, 2005(. ويف أوائل عام 2004، 
قام مسلحون تابعون للزرقاوي بتفجريات متزامنة متعددة استهدفت جتمعات كبرية للزائرين الشيعة، مما 
أسفر عن مقتل 271 يف بغداد وكربالء )Schanzer, 2004(وحتكي لنا تلك األح��داث أن مجاعة 
الزرقاوي قد سفكت أواًل دم الزعيم الشيعي الديين األعلى، ومن مث استهدفت العشرات من الزائرين 
يف وقت الحق، وليس األمريكيي إذ يفرتض أن يكون اجلهاد موجها ضد الصليبيي الغزاة. مث أعلن 
الزرقاوي “حربا شاملة” على الشيعة ردا على جرائم االغتصاب املزعومة واجملازر ضد السكان السنة 
على أيدي قوات األمن العراقية يف تلعفر )Abu Musab al Zarqawi, 2005c(كان هذا اإلعالن 
األخري مهزلة، وهو عمل مسرحي جتاهل محلة على مدار عامي سابقي من استهداف الشيعة بسبب 

معتقداهتم الدينية وترسيخ سيطرة احلكومة العراقية.
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ويصف العديد من املعلقي ووسائل اإلعالم اإلسرتاتيجية الزرقاوي على أهنا حتاول إثارة حرب 
الدولة اإلسالمية. وهذا نوع من الرتشيد  السنية وراء حركة  الطائفة  أهلية مع الشيعة من أجل حشد 
يف رأيي. ويف حي ساعد رد الفعل املبالغ فيه الشيعة على حتويل العديد من السنة إىل أنصار للدولة 
اإلسالمية،كان منطق الزرقاوي يتمثل يف التحرك بسرعة لتقويض الدولة الشيعية قبل أن تصبح راسخة 
 Abu Musab al Zarqawi,( هل��ا  التابعة  األم��ن  ق��وات  يف  للعمل  السنة  جل��ذب  قوهتا  وتستخدم 
ال��يت تضم ع��ددا كبريا من املقاتلي األجانب  ال��زرق��اوي  2004a( وم��ا أن حي��دث ه��ذا، ستفقد مجاعة 

نفوذها وستكون عرضة للخيانة وتفقد مالذاهتا اآلمنة يف املناطق الريفية السنية.

وقد كتب الزرقاوي حول خياريه يف بريد إلكرتوين، مت اعرتاضه، إىل رؤسائه احملتملي يف تنظيم 
القاعدة، يفيد أنه إذا ما ختلى عن الكفاح ضد الشيعة، بالقول “سنحزم حقائبنا ونبحث عن أرض 
أخرى، وهي قصة حزينة ومتكررة يف جماالت اجلهاد، ألن عدونا يزداد قوة واملعلومات االستخبارية اليت 
لديه تزداد يوما بعد يوم، والناس على دين ملوكهم”)Abu Musab al Zarqawi, 2004a.كان 
ال��زرق��اوي جي��ادل أنه ال يوجد أي فرق على اإلط��الق بي احلكومة اليت يقودها الشيعة وبي السكان 
الشيعة،السبيل الوحيد ملنظمته لكي تقوم، هو من خالل مهامجة الشيعة والسيطرة على احلكم - الذي 
سيكون بعد ذلك من حصة قيادة السنة الذين سيحذون حذو قادهتم الشرعيي يف الدولة اإلسالمية. 
وتكمن الفكرة نفسها وراء تأسيس اخلالفة احلالية يف العراق وسوريا، وهو حماولة املطالبة بوالء املسلمي 
عام  للزرقاوي يف  قد كتب  الظواهري  ال��زرق��اوي،أمي��ن  أن شيخ  املفارقات،  وم��ن  املنطقة.  وطاعتهم يف 
2005 موخبا إياه على تركيزه على الشيعة بدال من األمريكان، متسائال إذا كان من املمكن قتل مجيع 

الشيعة.وقد ذهبت هذه النصيحة أدراج الرياح.

أبو عمر  قاله خليفته،  الزرقاوي، وهذا ما  بعد  الشيعة  فرتة طويلة  الدافع ملهامجة  استمر هذا 
البغدادي )2007( يف تسجيل صويت بث على موقع جهادي: “للقضاء على اخلونة واملرتزقة الذين 
محوا من احتل األرض واغتصب الشرف، و لوضع اجلهاد على مساره الصحيح، ومن أجل قطع رأس 
األوىل  السنوية  ال��ذك��رى  اخلطاب يف  ه��ذا  )6( مت بث  اجملوسي “  والدخيل  األمريكي  احملتل  األف��ع��ى، 
لتأسيس الدولة اإلسالمية يف العراق يف تشرين األول 2006، و هذا اخلط يشري إىل الشيعة على أهنم 

من سّهل عمل االحتالل الذي جلب أيضا اإليرانيي واألمريكيي إىل العراق.

لقد أولت الدولة اإلسالمية يف العراق الطائفة األيزيدية الدينية الصغرية يف العراق اهتماما خاصا 
التوحيد.  مبدأ  تنتهك  أهن��ا  على  اإلسالمية  الدولة  قبل  من  إليها  ينظر  ال��يت  الدينية  معتقداهتم  بسبب 
وأصدرت وزارة اإلعالم يف الدولة اإلسالمية بيانا يف نيسان 2007 ردا على رجم امرأة أيزيدية من قبل 
االيزيديي هذا  قبل  املسلمة من  تلك  القتل  أث��ارت حادثة  للزواج.  اإلس��الم  اعتنقت  أن  بعد  عشريهتا 
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الدولة اإلسالمية يف شهر  أهن��ارا” )ISI, 2007( وقد حققت  القذرة   اإلع��الن: “ستسيل دماؤهم 
1500 شخصا يف بلدة  796 وجرح أكثر من  آب، وعدها بأربعة شاحنات كبرية ملغمة  قتل فيها 

)Rayburn, 2014, p.163( أيزيدية بالقرب من سنجار

التمييز وتشويه السمعة
وي��ن��ط��وي م��ؤش��ر م��ه��م ب��ش��أن إم��ك��ان��ي��ة ح���دوث إب���ادة مج��اع��ي��ة ع��ل��ى تشكيل ه��وي��ة اجمل��م��وع��ة أو 
اجمل��م��وع��ات “األخ����رى”. ك��ث��ريا م��ا يتم ذل��ك ع��ن ط��ري��ق ترميز أمس��اء اجملموعة بتسميات غ��ري جيدة. 
التسميات  عليها كثريا. وكانت  مبكر، وحافظت  منذ وقت  التقنية  الدولة اإلسالمية هبذه  لقد متيزت 
أما   ، التوحيد(  ملبدأ  )انتهاك  الصليب  عباد  أو  الصليبيون  هي  دائما  املتحدة  بالواليات  تلصق  ال��يت 
فكانت  الشيعة،  أما  املخلصي(،  غري  )املسلمي  املرتدين  دائما  تسمى  فكانت  العراقية  األم��ن  ق��وات 
وتغيري  الراشدين،  اخللفاء  الغادر ضد  تارخيهم  التالية:  العوامل  على  الضوء  تسلط  ما  غالبا  تسمياهتم 
الدين “الصحيح”، وكراهية  السنة، وطبيعتهم الدنيئة، وإجبار السنة على التشيع، وتاريخ طويل من 
تبعيتهم للسنة. وقد جتاهلت، يف ترميز الوثائق، اإلشارات الطائفية الروتينية مثل وثين، وسجلت فقط 
لدولة  ق��ادة  إليهم  ذل��ك،أش��ار  من  ب��دال  الشيعة.  بيان، كلمة   أي  يذكر  املتقدمة. ومل  الطائفية  اللغة 
اإلسالمية وممثليهم يف وسائل اإلعالم بشكل غري مباشر، كما يف اقتباس أبو عمر البغدادي يف أعاله، 
املصطلحات  أح��د  استخدموا  أو  م��رت��د،  أو  وث��ين  مثل  أخ��رى  بكلمات  الكلمة  تلك  ع��ن  واستعاضوا 

املدرجة يف اجلدول 1.

أهنم  مدعية  العراقيي،  الشيعة  جنسية  وصابئي  باطين،  جموسي،  مثل صفوي،  الصفات  تشوه 
أجانب، إيرانيون أو غريهم. كما تشري كلمة الروافض جتاه الشيعة إىل رفضهم اخللفاء الراشدين، لصاحل 
إمامهم علي - الذي كان آخر اخللفاء الراشدين. يوجد أيضا صفة أبن العلقمي، وهي إشارة إىل خيانة 
الشيعة للخليفة خالل الغزو املغويل، وصفة املتعة، وهي ممارسة الشيعة أالثين عشرية املعروفة باسم زواج 
املتعة، وايل حتتقرها الدولة اإلسالمية وتعدها شكال من أشكال الدعارة.تستخدم هذه الصفات عادة 
يف االتصاالت اإلسرتاتيجية من قبل القيادات، وهي حماوالت متعمدة لتأطري صورة الشيعة على أهنم 

جمموعة خائنة من املبتدعة يف الدين، والذين يستحقون التكفري.
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اجلدول رقم 1
الطائفية املتطرفة اللغة 

الطائفية اللغة  عدد الوثائق
صفوي 61
رافضي 47

العلقمي ابن  28
رافضة 28
جموسي 15

متعة 5
روافض 5
باطين 1
سبئي 1

الكلي 191

املتبناة الطائفية  اهلجمات 
أقل بكثري بشأن  الشيعة، وإىل درج��ة  الدولة اإلسالمية بشأن  بيانات  لغة اخلطاب يف  بسبب 
االيزيديي، فإن الصحافة يف كثري من األحيان تنسب تفجريات السيارات الكبرية يف املناطق الشيعية 
العاملية أن الدولة اإلسالمية هي وراء هذه  إىل حركة الدولة اإلسالمية. ولكن على الرغم من الفكرة 
اهلجمات على املدنيي، إال أن األدلة غالبا ما تضيع. يف بداية الصراع، تبنت حركة الدولة اإلسالمية 
اهلجمات حىت لو كانت هناك أعداد كبرية من الضحايا املدنيي. وكان النقد الناتج من قبل املسلمي 
أض��رار جانبية ملشروع يف  اإلص��اب��ات هي  ه��ذه  أن  الدولة اإلسالمية  تربير  اآلخرين السعًا،مثلما ك��ان 
إطار العقيدة اإلسالمية.وأصبح تبين اهلجمات اليت تسببت يف إصابات بالغة يف صفوف املدنيي، مثريا 
للجدل، ومل يتنَب أحد اهلجمات الالحقة يف املناطق الشيعية بعد اهلجمات األولية )انظر امللحق 1(.
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وقد بينت دراسة لبيانات مجيع اهلجمات املتبناة أمثلة قليلة جدا تبنتها حركة الدولة اإلسالمية 
أو  الشيعية،  احلسينيات  الشيعية،  األح��ي��اء  يف  املدنيي  مثل  طائفي حبت  ه��دف  موجهة ضد  وكانت 
الزائرين الشيعة.كان هناك عدد قليل من تبين اهلجمات خالل الفرتة 2007-2006، يف ذروة احلرب 
الطائفية بعد تفجري مسجد سامراء الشهري يف شهر شباط. )7(مث اخنفضت حاالت تبين اهلجمات مرة 
أخرى  حىت عام 2011، عندما عادت الدولة اإلسالمية بقوة. ويبدو أن الزيادة األخرية يف حاالت 
قلقا حول  ليس  البغدادي،  البغدادي، خليفة أيب عمر  أبا بكر  أن  الطائفية تشري إىل  تبين اهلجمات 
التصورات السلبية خلطط االستهداف الطائفي من قبل الدولة اإلسالمية، كما كانت قيادات التنظيم 

األوىل )الشكل 1(

الشكل 1 – اهلجمات الطائفية اليت مت تبنيها

البيانات لعام 2013 هي النسبة السنوية اليت تستند على األشهر الثالثة األوىل للبيانات،  مالحظة/ 
بتبين اهلجمات يف سوريا، هلذا  العراق والشام، وب��دأت  الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  أصبحت جمموعة 

استخدمت تلك النقطة كتاريخ هنائي.
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www.iraqbodycount.org .املصدر: بيانات مستقاة من أحداث مجعتها قاعدة بيانات إحصائيات ضحايا العراق

التدمري  قصد  عن  املعلنة  اإلسالمية  الدولة  حركة  نية  على  أمثلة  البيانات  تكشف  باختصار، 
الكلي أو اجلزئي للسكان الشيعة العراقيي وطائفة الزنادقة االيزيديي. هناك منط ملحوظ يف اهلجمات 
ضد أهداف شيعية غري عسكرية، ال سيما الدينية منها واليت تعد رمزية هلويتهم الدينية.وبينما ال يوجد 
تبين من قبل الدولة اإلسالمية يف معظم )وليس كل( اهلجمات، فإنه من املؤكد قيامهم بتلك اهلجمات 
هذا  العمليات. وظل  فيها  نفذت  اليت  واملواقع  وال��ق��درات،  الفريدة  والتكتيكات  من خالل خطاهبم، 
النمط ثابتا منذ العام 2003، وأزال تطبيع أيديولوجية احلركة بي الرافضي واحملبطي السنة موانع الدولة 
اإلسالمية املستفادة حنو تبين هجمات طائفية علنية من قبل الدولة اإلسالمية، حبسب ما يبي )8( 

الشكل 1. )8(

النقاش
اجلماعية  اإلب��ادة  إىل  اليت تشري  العوامل  الكثري من  أن  مفادها  نتيجة  البيانات  تدعم  يف حي 
لتنفيذ اإلبادة  احملتملة موجودة، هناك سؤال مهم حيب اإلجابة عليه.هل لدى اجملموعة قدرات دولة 
اجلماعية، وهل أن وطأة اهلجمات كبرية مبا يكفي للتأثري على حالة الفئة املستهدفة؟ كما يسأل إطار 
حتليل األمم املتحدة خلطر اإلبادة اجلماعية، هل أن الوطأة كبرية مبا فيه الكفاية ليتم اعتبارها “جرمية 
ذات أبعاد هائلة”، وهل أن العمل يهدد بقاء اجملموعة؟ إن مل يكن ذلك، فإن الدولة اإلسالمية قد 

.) 2014a ،ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية وليس إبادة مجاعية )األمم املتحدة

ويف صيف عام 2014 تغريت الديناميكية إىل درجة كبرية، عندما اهنارت قوات األمن العراقية 
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يف املوصل وتكريت، ومعظم ما تبقى من حمافظة االنبار مما خلق فرصة لتنظيم الدولة اإلسالمية للقيام 
ينبغي ألحد أن يتوقع ما ميكن أن تقوم به جمموعة ذات إيديولوجية  مبا كانت تتشدق به قواًل.وكما 
متشددة كانت قد جنت من جتربة أقرب إىل املوت، نفذت الدولة اإلسالمية العديد من املبادئ النظرية 
اإلسالمية  ال��دول��ة  أقل.قامت  بوترية  سابقا  تنفذها  احلقيقة،  يف  وال��يت كانت،  طويلة،  مل��دة  تبنتها  ال��يت 
اإلس��الم. كما  لبنود  لتفسريها  وفقا  والتحكم  للسيطرة  اإلسالمية يف جماالت جديدة  الشريعة  بفرض 
اصدر اخلليفة اجلديد، أبو بكر، قرارات أو توجيهات بشأن التصرف مع اجلنود الشيعة واملواطني من 
غري السنة يف مشال وغرب العراق – وهي قرارات تزيد من الضغط حنو اعتبار تصرفات الدولة اإلسالمية 

أعمال إبادة مجاعية.

وقد قابلت منظمة العفو الدولية عشرات النساء األيزيديات الاليت هربن من الدولة اإلسالمية 
ال��ع��راق خ��الل فصل اخل��ري��ف يف عام  ال��ك��ردي��ة يف الشمال وال��ش��م��ال الشرقي م��ن  ووص��ل��ن إىل املناطق 
اليت  اليت تسكن منذ مدة طويلة يف منطقة سنجار  األيزيدية  الطائفة  النساء من  تلك  2014.كانت 
اجتاحها مسلحو الدولة اإلسالمية الذين قتلوا مئات من الرجال، وأجربوا آخرين على اعتناق اإلسالم 
والتخلي عن دينهم. وقد مت منح أولئك النسوة إىل مقاتلي الدولة اإلسالمية إذ تعرضن لالغتصاب أو 
العبودية اجلنسية.ووفقا لتحقيقات منظمة العفو الدولية، كان اجلناة من املقاتلي العراقيي واألجانب، 
ومن أماكن متعددة مثل أسرتاليا ) AI, 2014, p.10( ويعد التحويل القسري للدين والقتل، واالجتار 
العراق كلها فظائع ال  العاديون يف  املقاتلون واملواطنون  القبض عليهن  ألقى  الاليت  النساء  بالبشر من 

لبس فيها،وتدعم بوضوح قصد التدمري جلماعة عرقية أو دينية.

دينية يف  بشعبية  متطرفة كأقلية صغرية ال حتظى عقيدهتم  ملعاملة  االيزيديي  وبينما مت إخضاع 
الثقافة العربية السنية احمللية، كان الشيعة الذين وقعوا حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، هم األغلبية 
ال��ذي حتدده  التعريف  العراق )9( وال يصح ان نسميهم جمموعة حممية، وهو  السكان يف  من حيث 
األمم املتحدة حبسب اتفاقية اإلبادة اجلماعية اليت تصف السكان املستهدفي . وتشري مزاعم حتليلي 
)10( للهجوم واخلطاب قبل 2014 إىل أن الشيعة العراقيي يتوافقون مع شروط وضعهم كمجموعة 
القضاء عليها ممكنا  للقضاء عليها. وس��واء كان  االنتماء  يتم فرزها على أساس  دينية  أو  أثنية  حممية 
أو غري ممكن، فإن هذا ال يعد عامال يف حتديد اإلبادة اجلماعية. وقد وصف ليمكي )1953(، يف 
كتاباته عن اإلبادة اجلماعية السوفيتية يف أوكرانيا يف العشرينات، األوكرانيي “أمة كبرية من حيث عدد 

السكان لكي يتم إبادهتا”، ولكنه مع هذا قال بأهنا كانت إبادة مجاعية.

ومتيزت سيطرة الدولة اإلسالمية على املوصل ومناطق أخرى من مشال العراق باثني يف األقل 
من اجملازر الكبرية حبق الشيعة العراقيي. مت القبض على أكثر من 1000 طالب يف صفوف القوات 
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املسلحة العراقية بالقرب من معسكر سبايكر، خارج تكريت، ومت فرزهم على أساس الطائفة، ومسح 
اليت  القتل  عمليات  تصوير  الشيعة، ومت  الطالب  أعدم  فيما  وأطلق سراحهم،  بالتوبة  السنة  للطالب 
أثارت صدمة واسعة. مت نشر الصور على وسائل التواصل االجتماعية من خالل إصدار لتنظيم الدولة 
الفتات  هناك  كانت  تاميز،  نيويورك  لصحيفة  ووفقا  القتل.  بعمليات  التنظيم  فيه  تفاخر  اإلسالمية 
تقرأ “ الشيعة القذرون يقتلون باملئات” و “ تصفية الشيعة الفارين من القاعدة العسكرية و “هذا 
مصري شيعة املالكي”  )Nordland & Robin, 2014( وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش 
أكثر من 700 حالة وفاة يف ذلك احلادث )Schwartz, 2014(، ويقدر أن العدد الكلي للضحايا 
يصل إىل Jasem, 2014( 1100( وعلى الرغم من أن مجيع ضحايا اجملزرة اليت ارتكبها تنظيم الدولة 
فقط  اعتباره جرمية ح��رب  القتل ال ميكن  أن  إال  العراقية،  املسلحة  القوات  أف��راد  اإلسالمية كانوا من 
بسبب االستهداف احملدد للطلبة الشيعة. وتشري اللغة املستخدمة يف بيان تنظيم الدولة اإلسالمية عن 
اجملزرة إىل أن هذا هو جزء من خطة أكرب ليس فقط النتزاع السيطرة على البالد من الشيعة، ولكن 
للقضاء على املرتدين يف مناطق سيطرته. عالوة على ذلك، ترى الدولة اإلسالمية يف بغداد والبصرة 

مناطق تارخيية سنية سرقها الشيعة.

لذلك هناك مناطق أخرى مهددة بشكل مباشر بأعمال وحشية يف املستقبل. وجلعل القضية 
أن تنظيم الدولة اإلسالمية يتبع سياسة اإلبادة اجلماعية جتاه الشيعة، وليس جمرد عملية واحدة للتطهري 
اإلسالمية من  ال��دول��ة  تنظيم  م��ا متكن  إذا  حي��دث  أن  فيما ميكن  النظر  م��ن  ب��د  التكتيكي، ال  العرقي 
السيطرة على مجيع البلدان اليت فيها غالبية شيعية.  وفقا لعقيدة تنظيم الدولة اإلسالمية وبياناته، سيتم 

ختيري الشيعة بي املوت أو التوبة.

مل تكن جمزرة معسكر سبايكر حادثا معزوال خالل التوسع األخري يف املناطق اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم الدولة اإلسالمية. وأشارت دراسة Fein )1993(  أن القضاء على األسرى بعد استسالمهم 
ب��ادوش  لسبايكر يف سجن  وق��ع ح��ادث مماثل  اجلماعية. كما  اإلب��ادة  برنامج  قويا على  ك��ان مؤشرا 
يف املوصل، حيث مت إطالق سراح السنة عند إلقاء القبض عليهم ، فيما مت نقل 679 من السجناء 
لتنفيذ حكم اإلعدام هبم، وفقا لبعض لسجناء الذين جنوا من  الشيعة بالشاحنات إىل أماكن أخرى 
على هذا احل��ادث، وصف ممثلون عن األم��م املتحدة اجمل��زرة بأهنا جرمية ضد اإلنسانية.   املذحبة. ورداً 
ال��ذي ميكن وصفه سياسة جيدة  الوقت  القرار، يف  )Harding & Hawramy, 2014( إن هذا 
للمنظمة حيال جرائم تنظيم الدولة اإلسالمية واحلكومة العراقية، إال أنه إشكايل نظراً إىل املعرفة الطويلة 

بتاريخ التنظيم وبياناته، فضال عن القوة املتنامية كدولة زائفة لتنفيذ اإلبادة اجلماعية .
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مىت تكون الدولة دولة؟

هناك إحجام حايل من جانب صناع السياسات بشأن حتديد أو تصور تنظيم الدولة اإلسالمية كدولة، 
حيث ال يعرتف هبذا الكيان أي منظمة أو دولة يف النظام الدويل. ومع ذلك، فإن الدولة اإلسالمية 
ال��دول��ة، وه��ي الكيان الذي  تقرتب أكثر من أي وق��ت مضى من التعريف الشهري ملاكس وي��رب ح��ول 
حيافظ على احتكار االستخدام املشروع للقوة يف منطقة جغرافية.يف حي يشكك الكثريون يف مدى 
قبول السكان اخلاضعي حتت سيطرهتا له،ترى الدولة اإلسالمية وأنصارها الكثريون أن الدولة )11(- 
كما تسمي نفسها - تستمد شرعيتها وسلطتها القانونية من اهلل، وبالتايل فإهنا ال ختضع ملوافقة البشر. 
إال بعد خروج سكاهنا السنة هنائيا منها. ومنذ العام 2006، كان التنظيم يدير بعض املناطق الصغرية 
اليت كانت حتت سيطرته.إن التعزيز السريع للدولة اإلسالمية من خالل ضم مناطق كبرية كانت تدار 
يف السابق من قبل احلكومة، قد مسح جملموعة املتمردين السابقي بتوسيع الرقابة على األنشطة األخرى 
التعليمية، والرعاية االجتماعية للمحتاجي، وحىت إصدار لوحات  املناهج  للدولة، مبا يف ذلك تنظيم 

)Van Ostaeyen, 2013( .التسجيل

إن الرتدد يف االعرتاف بالدولة اإلسالمية كدولة شرعية، كما يتضح من اختيار وزير اخلارجية 
ال��رأي السياسي والرأي  جون كريي لذكر االسم املختصر )داع��ش()12( مفهوم متاما من وجهة نظر 
العام )Taylor, 2014( .  وهذا ال ينبغي أن يطغى على إدراك أن الدولة اإلسالمية ال متتلك قدرة 
دولة يف املنطقة الواسعة اليت تسيطر عليها. واحدة من تلك القدرات هي القدرة على معاقبة السكان 
املستضعفي، إذ تكشف البيانات اليت مت مجعها يف هذا التحقيق، عن قدرة الدولة اإلسالمية يف هذا 
الصدد. وميكن القول أنه، مقارنة مع منافسيها يف احلكم، أثبتت الدولة اإلسالمية - على األقل حىت 
اآلن – أهنا أكثر قدرة من الدولة العراقية الشرعية يف قدرهتا على اإلجبار والسيطرة على املناطق السنية 

يف الوقت الذي توفر فيه بعض اخلدمات األساسية.

إن حتيز النظام الدويل جتاه الدول الرمسية بأهنم الالعبون األكثر قدرة يف النظام هي نقطة غري 
واضحة تستحق التحقيق، ومل يظهر هذا التحيز فقط يف اإلجراءات وخطب ممثلي حكومات الواليات. 
وقد رصدت هيومن رايتس ووتش وهي منظمة غري حكومية بارزة الكثري من الفظائع يف العراق. وتعرض 
رئيس املنظمة، كينيث روث، إىل انتقادات شديدة لنواياه احلسنة )واملشكوك فيها( يف هنجه املتوازن 
حيال أزمة العراق، عندما حتدث عن مذابح امليليشيات حبق السنة الذين يعيشون يف املناطق املختلطة 
يف العراق.على سبيل املثال، ذكر روث يف تغريدة على موقع تويرت أنه خالل األزمة يف حزيران 2014، 
“تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق حاول ان ال ينفر السكان احملليي، على عكس رئيس الوزراء نوري 
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املالكي وعنفه وقمعه الطائفي.” ويشري حتليل لتصرحياته على وسائل التواصل االجتماعية إىل أن هناك 
القليل من التحيز ضد طائفة واحدة، والكثري من التحيز ضد الدول،يف ظل االفرتاض املعقول أن الدول 
لديها قدرة أكرب على قمع حقوق األقليات.وتدعم عينة عشوائية من تلك التغريديات هذا االحتمال. 
وقد قام روث خالل 27 كانون الثاين من عام 2015، بكتابة 25 تغريدة، وكان 24 منها انتقادية 
تغريدات ضد  أي  يوجه روث  قمع. ومل  أو  انتهاكات حقوق  وتتحدث عن  احلكومة،  وموجهة ضد 
اجلهات غري احلكومية مثل الدولة اإلسالمية )13( أو مجاعة بوكو حرام، بينما احتوت تغريدة واحدة 

على رابط إبالغي حول الوضع يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ول��ي��س امل��ق��ص��ود م��ن ه��ذه اللقطة ملنظمة واح���دة ه��ي نقل أي ش��يء آخ��ر أك��ث��ر م��ن ف��ك��رة أن 
النخب يف السياسة اخلارجية لديها حتيز له ما يربره ان الدول هي اجلهات الفاعلة الرئيسة يف النظام 
غري  للوقت.  مضيعة  يكون  أن  احلكومية  غ��ري  الفاعلة  اجل��ه��ات  جت��اه  تعليقات  توجيه  وميكن  ال���دويل. 
احلكومات  مساءلة  هبا  يتم  ال��يت  نفسها  بالطريقة  للمساءلة  وال ختضع  تستجيب  ال  اهليئات  ه��ذه  أن 
الوطنية. وحجيت هي أن القدرة على ارتكاب اإلبادة اجلماعية، وخصوصا ما أن يظهر أحد الالعبي 
السكان  القيام بذلك يرتك  االع��رتاف هبا.عدم  بد من  بدولة ضعيفة، ال  غري احلكوميي قوى مرتبطة 

املستضعفي مستهدفي، كما شهد العامل يف عام 2014.

أعداد القتلى واإلبادة اجلماعية
السياسية. وحىت  الناحية  أمر معقد كثريا وصعب من  اإلب��ادة اجلماعية هو  ان حتديد ح��دوث 
إبادة األرمن وطردهم من تركيا  التارخيية، مثل  اإلب��ادة اجلماعية لألحداث  بأثر رجعي ملفهوم  التطبيق 
 )Powers, 2002(  .ق��رن م��ن  ال��دول��ة ألكثر  ق��ادة  ق��د شيطن  العاملية األوىل وبعدها،  أث��ن��اء احل��رب 
وإن أصعب سؤال يواجه الدول واألمم املتحدة، ومنظمات حقوق اإلنسان هو: كم من القتل جيب 
بان  الزمن، حبسب  اختبار  أم��ام  االتفاقية  لقد صمدت  إب��ادة مجاعية؟  اعتباره  يتم  أن  قبل  أن حيدث 
 )United Nations, 2014a( .كي مون، ألنه وثيقة صيغت بشكل جيد مع إطار حتليلي قوي
إن اعتبار حدث ما إبادة مجاعية هي دعوة للحكم. وحتدد صياغة املادة 2 من االتفاقية “كليا أو 
اإلب��ادة اجلماعية هو تدمري للسكان احملميي-  اهل��دف من  الكتاب أن يكون  نية  جزئيا”.  وتتطلب 

وبالتايل الرتكيز على عامل حاسم ألعداد الوفيات.

يعيشون يف  الذين  العراقيي  واأليزيديي  الشيعة  من  اآلالف  اإلسالمية  الدولة  قتلت  ويف حي 
السكان  ه��ؤالء  إذا كان  ما  مفاده  س��ؤال مشروع  هناك  الراهن،  الوقت  لسيطرهتا يف  اخلاضعة  املناطق 
الرتكمان والشبك  رايتس ووت��ش )2014(، “كل  أم ال. وفقا ملنظمة هيومن  اإلب��ادة  معرضون خلطر 
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لغارات  نتيجة  املوصل  من  بالقرب  من جمتمعاهتم  ف��روا  قد  األس��ر،  من  اآلالف  وه��م عشرات  تقريبا، 
الدولة اإلسالمية، وقام مقاتلو الدولة اإلسالمية باغتنام الرجال احملليي وهنب املنازل وأماكن العبادة.” 
كان هؤالء الرتكمان والشبك من املسلمي الشيعة، وقد ألقي القبض على رجاهلم ومت قتلهم. وبسبب 
إجراءات من هذا القبيل، هناك اآلن أكثر من مليون ومثامنائة ألف الجئ جديد بسبب األزمة يف مشال 
وغ��رب ال��ع��راق. )United Nations, 2014b(ك��ان��ت املوصل، وه��ي ث��اين أك��رب مدينة يف العراق، 
ال��دول��ة  ال��ط��وائ��ف قبل عهد  م��ت��ع��ددة األع���راق وخمتلطة  م��واط��ن، مدينة  3 م��الي��ي  ويسكنها أك��ث��ر م��ن 
اإلسالمية وسيطرهتا على املدينة وقيامها حبملة وحشية من التطهري العرقي عام 2014. وجنحت الدولة 
رمسية  إحصائيات  اآلن  توجد حىت  ال  السنية. ويف حي  الطائفة  غري  من  املنطقة  تنقية  اإلسالمية يف 
عن عدد الشيعة أو االيزيديي الذين ال يزالون يف مناطق الدولة اإلسالمية، ويعتقد معظم املراقبي أن 
السكان قد قتلوا أو مت هتجريهم بالكامل. وعلى الرغم من األمل بأن يكون هذا الوضع مؤقتا، فإنين 
أعتقد أن الدولة اإلسالمية لديها القدرة على أن تكون حركة سياسية مؤثرة لبعض الوقت يف املستقبل 
العراق وسوريا. إذا كان هذا األم��ر صحيحا، فإنه سيكون من الصحيح  يف أوس��اط السنة العرب يف 
أيضا القول أن هذه الفئات املستهدفة قد مت استبعادها من املنطقة، وهو ما من شأنه أن يدعم حجة 

اعتبارها إبادة مجاعية.

 اخلالصة
لقد متيزت اإلبادة اجلماعية يف رواندا بأهنا سريعة احلركة، وبقوة تقرها الدولة، وأدت إىل مقتل 
نصف مليون مواطن، يف حي امتنعت الدول النافرة من املخاطر واهليئات غري احلكومية من التدخل. 
)Straus, 2006, p. 48( إن ما حيدث يف العراق اليوم هو تقريبا عكس ذلك، حيث بدأت حركة 
الدولة اإلسالمية اضطهادها بالشيعة العراقيي يف عام 2003 ، واستمرت اهلجمات كل شهر تقريبا 
منذ اهلجوم األول قرب مرقد اإلمام علي.وقد أوضح القادة نيتهم جبالء يف تصرحياهتم الصحفية والوثائق 
الداخلية، واحتفلوا باجنازاهتم، وحتدوا اجملتمع الدويل على التحرك لردعهم. لقد أسسوا ألنفسهم دولة 
زائفة قادرة على إدارة األراضي والسيطرة عليها والقضاء على جمموعات من السكان بعد أن اعتربهم 
أبو بكر واللجنة الشرعية يف الدولة اإلسالمية مرتدين. كما أن لديهم أيضا تصورات، غري واقعية،عن 
مناطق أخرى يف العراق كانت مسيطر عليها تارخييا من قبل العرب السنة، وتتم إدارهتا من قبل اخلالفة 

العباسية.

العراق، له آثار على كل أحناء املنطقة.وقد تزايدت  هذا الوضع، وإن كان فريدا من نوعه يف 
غري  الفاعلة  اجلهات  وفعل  اإلسالمية  الدولة  من  باهلام  الشيعية،  السكانية  األقليات  على  اهلجمات 
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احلكومية اليت تشرتك بنفس النسخة املتطرفة لأليديولوجية السلفية يف باكستان والسعودية وأفغانستان 
وإندونيسيا.ميكن للمرء أن جيادل أن محلة الدولة اإلسالمية الناجحة ضد األقليات الدينية يف العراق 
قد شجعت اجملموعات األخرى على االحتذاء به يف كيفية حتقيق النقاء األيديولوجي من خالل ارتفاع 

اهلويات الطائفية داخل جمتمع معي.

هذه  مناقشتهم يف  متت  الذين  املستضعفي  السكان  على  اخلطر  استمرار  عن  النظر  وبصرف 
الورقة، هناك مناقشة مهمة وهي أن الدول واملنظمات غري احلكومية جيب أن تكون واعية لتزايد نفوذ 
اإلب��ادة  ولكن  اإلنسانية،  جب��رائ��م ض��د  فقط  ليس  القيام  على  وق��درهت��ا  احلكومية  غ��ري  الفاعلة  اجل��ه��ات 
اجلماعية أيضا. إن الطرد التلقائي هلذه الفكرة، عندما يكون اجلاين جمموعة إرهابية أو متمردة وليس 
دولة معرتف هبا، يساهم يف عدد متزايد من الفظائع يف منطقة آخذة يف التوسع الذي يتضمن الطوائف 
ينبغي أن يقود إىل رد فعل  إبادة مجاعية، وهذا اإلدراك  الدينية املختلطة. وتعد هذه األعمال جرائم 
حقيقي من قبل األمم املتحدة ملعاجلة هذه احلقيقة فضال عن اختاذ إجراءات من جانب أعضاء جملس 
األمن وفقا لألعداد املتزايدة من القرارات منذ العام 2006، واليت تسعى إىل محاية الفئات اخلاصة من 
السكان.حىت اآلن، مت توجيه تلك اجلهود لوقف الفظائع وليس اإلبادة اجلماعية. وإذا كانت مسؤولية 
محاية املذهب هو البقاء كمفهوم قانوين وأخالقي خطري، فإنه ال بد من تنفيذه عند حدوث اإلبادة 
فإن  الورقة،  هذه  سابقا يف  قلنا  املستقبل.مثلما  دولية يف  يفقد شرعيته كقاعدة  قد  أنه  أو  اجلماعية، 
اجلهات  قبل  من  املستضعفي  للسكان  املتواصل  التدمري  من  للخوف  لديه كل سبب  ال��دويل  اجملتمع 

الفاعلة غري احلكومية، اآلن ويف املستقبل. )14(
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املالحظات
الفئات املستهدفة داخل  الدولة اإلسالمية على  التحقيق سوى تأثري حركة  يتناول هذا  1. ال 
العراق من 2003 وحىت بدأت عملياهتا يف سوريا يف عام 2013. وعلى الرغم من أن حركة تعود إىل 
ما قبل ع��ام 2003، إال أن أول عملية ج��رت يف ال��ع��راق كانت يف أواخ��ر صيف ع��ام 2003 خالل 

االحتالل األمريكي.

2. اس��ت��خ��دام مصطلح  ح��رك��ة ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ل��إلش��ارة إىل ع��م��وم ال��س��ك��ان م��ن اجلهاديي 
السلفيي مبختلف أمسائهم منذ عام 2002، كما استخدمت تسمية الوقت املناسب عند اإلشارة إىل 
أحداث معينة. وقد تغريت أمساء احلركة من التوحيد واجلهاد )2004-2002( إىل تنظيم القاعدة يف 
بالد ما بي النهرين - وتعرف أيضا باسم تنظيم القاعدة يف العراق )2006-2004(، إىل جملس شورى 
)2013-2006( ، مث أصبحت خالل فرتة  العراق  الدولة اإلسالمية يف  )2006(، وأخ��ريا  اجملاهدين 
التحقيق واآلن الدولة اإلسالمية. وبينما كانت الدولة اإلسالمية يف العراق أو جملس شورى اجملاهدين 
مكونة من عدد صغري من اجلماعات املدجمة، فإن هوية اجملموعة، والقيادة، والتنظيم، وتكوين األغلبية 

بال شك قد جاء من القاعدة يف العراق

التمرد  م��ن  مبكر  وق��ت  الطائفية يف  اهلجمات  تبين  ع��ن  اإلسالمية  ال��دول��ة  توقفت  ال��ع��ام،  3. كنمط 
بسبب الضغط الشديد من قبل السنة اآلخرين، ومن ضمنهم معلم الزرقاوي القدمي، املقدسي. وهذا 
أثر بالتأكيد على تصرحيات تبين اهلجمات، كما هو مبي يف هذه الورقة. وأعتقد اعتقادا قويا أنه إذا 
كانت أفعاهلا مطابقة خلطاهبا، فإهنا مسؤولة عن أغلبية ساحقة من اهلجمات الطائفية اليت تستهدف 

أهدافا مدنية شيعية.

4. بينما كان هناك العديد من اجملموعات السلفية، كانت الدولة اإلسالمية هي احلركة الغالبة لدى 
املقاتلي. معظم 

5. من املهم املالحظة أنه عند حتليل البيانات الكمية على تصرحيات تبين اهلجمات، أدرك أنه بسبب 
الضباب واالحتكاك يف ساحة املعركة، فإن معظم اهلجمات يف الواقع مل يتبنها أحد جملموعة ألسباب 
متنوعة. وأفضل ما ميكن أن نفعله هنا هو حتليل اهلجمات اليت ال تتبناها احلركة ومقارنتها مع جمموع 

السكان للهجمات املعروفة.

6. اجملوسي هي  إشارة إىل بالد فارس )إيران(.

7. كمثال على ذلك، فإن تفجري مسجد سامراء، الذي نسب عامليا إىل تنظيم القاعدة يف العراق، 
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قد نفته اجملموعة مرتي يف تصرحيات ألقت باللوم على األمريكيي واإليرانيي.

8. ال تتمتع مجاعات الرفض السنية األخرى، مثل جيش رجال الطريقة النقشبندية، جبزء من 
مجاعات  آهل��ة  ح��ول  التميمي  أمي��ن  الباحث  انظر كتابات  اإلسالمية.  للدولة  العلنية  الطائفية  الطبيعة 
املقاومة السنية )2014( ، وعالقات جيش رجال الطريقة النقشبندية مع الدولة اإلسالمية )2015( 

/http://www.aymennjawad.org يف

9. مع أهنم أقلية دينية يف حمافظيت االنبار ونينوى، إال أن الشيعة هم األغلبية بشكل عام يف العراق.

10. اجملموعات احملمية ال تعين أهنا قد مت حتديدها رمسيا من قبل األمم املتحدة أو الدولة على أهنا 
التحديد مصطنعا  مما جيعل  اجلماعية،  اإلب��ادة  مقاييس  من  أهن��ا جيب محايتها  بل  احلماية،  إىل  حتتاج 

نوعا ما.

ال��دول��ة اإلسالمية إىل تنظيمها باسم “ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة” أو “ال��دول��ة”  بانتظام يف  11. أش��ارت 
بنية  2006، وحافظت على  األول  تشرين  العراق يف  الدولة اإلسالمية يف  منذ تشكيل  له  تصرحيات 
الدولة اإلسالمية تدير  عناصرا من السكان، على األق��ل ألغراض  الدولة منذ ذلك احل��ي. ومل تكن 
العراقيي يف كثري  دعائية، إال يف املوصل،  ولكن استخدامها ملصطلح “الدولة” كان مثارا لسخرية 

من األحيان.

التنظيم يسمي  12. يشري املختصر “داع��ش” إىل “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” كما كان 
نفسه قبل تأسيس اخلالفة. مرة أخرى، كانت تلك حماولة إلحباط الشرعية للمجموعة أكثر من أي 

شيء.

13. كانت تلك الدول هي: سوريا، الواليات املتحدة، األرجنتي، مصر، فنزويال، إريرتيا، الكونغو، 
روسيا، تركيا، تايالند، فرنسا، سري النكا، الصي، و “الغرب”.

14. هناك تأثري واحد إضايف ميكن أن يأيت من إدراك أن اجلهات الفاعلة غري احلكومية ميكنها أن 
حتقق آثاراً مماثلة لدول معرتف هبا دوليا: إعادة النظر يف فهمنا ملفهوم اإلرهاب.كان عنوان هذه الورقة 
على  للقضاء  مقياس صناعي  إىل  اإلره��ايب  التكتيك  حتوير  إىل  كإشارة  “اإلره��اب كإبادة مجاعية”، 
العدو من قبل جهة غري حكومية. وإذا كانت القدرة على إجراء اإلبادة اجلماعية ليست مقتصرة على 
حالة واحدة كدولة، فإن علينا أن نعيد النظر أيضا يف تعريفنا لإلرهاب؟ وقد قامت الدول حبمالت 

إرهاب يف املاضي، وسيفعل ذلك يف املستقبل.
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كريغ وايتسايد

امللحق رقم 1 – اهلجمات الواضحة جدا وبيان تبين الدولة اإلسالمية هلا من عدمه

التاريخ  اهلدف احلدث املوقع النوع قتلى/ جرحى متبناة

03 /29/3 حممد باقر احلكيم صالة 
اجلمعة

مسجد اإلمام علي سيارة مفخخة ق: 125 نعم

2/3/04 احلجاج عاشوراء الكاظمية وكربالء سيارات مفخخة وقذائف 
هاون وإطالق نار ق: 158 ال

21/4/04 مراكز شرطة 
)ضحايا أطفال( البصرة مخس سيارات مفخخة ق:74 – ج: 

160 نعم

30/9/04 للتحالف  دورية 
)ضحايا أطفال( بغداد سيارة مفخخة ق:41 – 

ج:131 نعم

19/12/04 موكب جنازة مسجد اإلمام على 
، كربالء انتحاري بسيارة مفخخة ق:67 – ج: 97 ال

16/7/05 سوق املسيب حزام ناسف ق:100 – 
ج:150 ال

17/8/05 حمطة حافالت حمطة حافالت 
النهضة، بغداد انفجار ثالثي ق:43 – ج:78 ال

14/9/05
احلرس الوطين 
)حشد من عمال 

البناء(

ساحة العروبة، 
بغداد انتحاري بسيارة مفخخة ق:160  - 

ج:570 نعم

18/11/05 مساجد شيعية صالة 
اجلمعة خانقي حزام ناسف يف مسجد ق:74 – ج: 

أكثر من مئة ال
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5/6/06 احلجاج الزيارة كربالء حزام ناسف يف الساحة ق:60 – 
ج:100 ال

22/2/06 تفجري مسجد 
العسكريي

صالة 
اجلمعة سامراء متفجرات

وصل عدد القتلى 
إىل 1000 يف 

اليوم التايل
ال

7/4/06
تفجري جامع 

براثا )اإلمام كان 
برملانيا(

صالة 
اجلمعة بغداد ثالثة أحزمة ناسفة، احدها 

المرأة
ق:85 – 
ج:160 ال

23/11/06 تفجريات مدينة 
الصدر بغداد سيارات مفخخة وقذائف 

هاون
ق:215 – 

ج:257 ال

16/1/07 تفجري اجلامعة 
املستنصرية)شيعة( طالبات بغداد سيارة مفخخة وحزام ناسف ق:70 – 

ج:169 ال

22/1/07 سوق الباب 
الشرقي عاشوراء وسط بغداد سيارتي مفخختي ق:88 – ج: 

160 ال

3/2/07 سوق الصدرية منطقة شيعية بغداد سيارة مفخخة ق:135 – ج: 
339 ال

12/2/07 سوق الشورجة مناسبة 
سامراء بغداد سيارتي مفخختي ق:76 – 

ج:155 ال

18/2/07 سوق منطقة شيعية بغداد اجلديدة قنبلتي ق:60 – 
ج:131 ال

6/3/07 احلجاج األربعي احللة سرت ناسفة ق:115 – ج: 
250 ال

22/3/07 مناطق شيعية تلعفر شاحنتي مفخختي ق:152 – ج: 
374 ال

29/3/07 سوق الشباب منطقة شيعية بغداد سرتتي مفخختي ق:82 – 
ج:138 ال
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17/4/07 مسجد اإلمام 
احلسي

حمطة 
حافالت كربالء سيارة مفخخة ق"42 – 

ج:160 ال

28/4/07 مرقد العباس بن 
علي احلجاج كربالء سيارة مفخخة ق:68 – ج: 

162 ال

18/4/07 سوق الصدرية منطقة شيعية
بغداد )الرصايف، 

الكرادة، الصدرية، 
الشورجة، مدينة 

الصدر(
مخسة سيارات مفخخة ق:198 – 

ج:251 ال

19/6/07 جامع اخلالين صالة بغداد شاحنة مفخخة )فخخت 
داخل املدينة( ق:78 – ج:87 ال

7/7/07 سوق أكراد شيعة أمريل انتحاري بسيارة مفخخة ق:156 – 
ج:255 ال

26/7/07 سوق الكرادة شاحنة مفخخة وهجوم 
بالصواريخ

ق:92 – 
ج:127 ال

1/8/07 منطقة تسوق شيعة الكرادة سيارة مفخخة ق:17 – ج:32 ال

14/8/07 الطائفة األيزيدية أيزيديي ختانية، اجلزيرة اربعة انتحاريي بسيارات 
مفخخة

ق:796 – 
ج:1562 ال

13/12/07 منطقة تسوق
ميكن أن 

تكون شيعة 
ضد شيعة

العمارة ثالث سيارات مفخخة ق:46 – 
ج:149 ال

1/2/08 جامع شيعة بغداد سرتتي مفخختي )امرأة 
معاقة(

ق:98 – 
ج:200 ال

6/3/08 منطقة تسوق شيعة الكرادة انفجار مزدوج )حزام ناسف 
على جانب الطريق(

ق:68 – 
ج:120 ال

17/3/08 مسجد اإلمام 
احلسي

مقهى 
بالقرب من 

مزار
كربالء انتحارية ق:42 – ج:58 ال

17/6/08 حمطة حافالت حي شيعي احلرية، بغداد انتحاري بسيارة مفخخة ق:51 – ج: 75 ال
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23/4/09 مطعم خانقي 
اجلديدة

حجاج شيعة 
إيرانيي املقدادية سيارة مفخخة ق:48 – ج:63 ال

23/4/09 ساحة باسل منطقة شيعية بغداد انتحارية حبزام ناسف ق:80 – ج:50 ال

20،6/09 جامع تركمان شيعة تازة بالقرب من 
كركوك انتحاري بشاحنة مفخخة ق:73 – 

ج:200 ال

24/6/09 سوق مريدي شيعة مدينة الصدر عربة خضراوات مفخخة ق:69 – 
ج:150 ال

1/2/10 طريق حجاج احلجاج بغداد انتحارية ق:54 – ج: 
100 ال

23/4/10 مسجد، حي، 
سوق

مناطق 
شيعية

بغداد )احلرية، 
مدينة الصدر، 

األمي(
مخسة سيارات مفخخة ق:85 – 

ج:145 ال

6/7/10 مسجد موسى 
الكاظم احلجاج الكاظمية انتحاري ق:70 – 

ج:400 ال

23/7/12 سوق شيعة الديوانية سيارة مفخخة ق:22 – ج:25 ال

16/8/12 مدينة العاب منطقة شيعية الزعفرانية سيارة مفخخة ق:27 – ج:75 ال

17/1/13 حجاج شيعة سامراء، احللة سيارات مفخخة ق:26 ال

8/2/13 سوق طيور منطقة شيعية الكاظمية سيارات مفخخة ق:33 – 
ج:100 ال

17/2/13 أسواق شيعة بغداد مثان سيارات مفخخة ق:37 ال

17/3/13 حمطة حافالت شيعة البصرة سيارة مفخخة ق:10 ال

19/3/13 منطقة تسوق شيعة بغداد 12 قنبلة ق:56 – ج: 
200 ال

29/3/13 أربع مساجد شيعة بغداد، كركوك أربع سيارات مفخخة ق:23 ال


