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داعش وأثرهُ في العراق  ..رؤية مختصرة
أيمن الفيصل *

ملخص
تستهدف هذه الدراسة رصد أهم اآلثار السلبية اليت تركها تنظيم «داعش» اإلرهايب يف
اجملتمع العراقي بطوائفه وشرائحه كافة ،مع بيان طرق التعاطي والتعاطي املضاد وآلياهتما بني هذا
التنظيم الدخيل ،وبقية شرائح هذا اجملتمع ،مع استحضار أوجه اإلجياب احملتملة بني العراقيني،
والنامجة عن تواجد هذا التنظيم على الساحة العراقية.
حماور الدراسة:
•احملور األول :موقف داعش من شرائح اجملتمع العراقي.
•احملور الثاين :مالمح اآلثار السلبية لداعش يف اجملتمع العراقي.
•احملور الثالث :آثار داعش اإلجيابية يف العراق ..وهم أم حقيقة؟
•احملور الرابع :إمكانية استثمار خروج داعش من العراق ..رؤية خاصة.
•النتائج.
•التوصيات.

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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مقدمة
منذ أن تشكلت مالمح ما يعرف بـ «تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» أو تنظيم
«داعش» خالل العام  ،2013والساحة العراقية هي امليدان املفضل لعناصر هذا التنظيم ،فعلى
الرغم من احنسار متدده فوق األراضي العراقية مؤخراً وحتقيق النصر العراقي يف عام  2017على
التنظيم ،إال أن فلوله ال تزال متنح نفسها أمالً يف استمرار البقاء والتمدد على األراضي العراقية،
غري أن ذلك أمل و ٍاه على وفق معطيات املشهد العراقي الراهن الذي يتأكد معه حتمية زوال هذا
التنظيم الدموي عراقياً على األقل ،ومن مث وجوب التفكري اجلدي يف مرحلة ما بعد خروجه وزواله،
واالخنراط الفاعل يف رصد اآلثار واجلوانب السلبية كافة اليت خلّفها بني العراقيني على اختالف
فئاهتم وشرائحهم وانتماءاهتم.
على وفق هذا اإلطار ،فإن هذه الدراسة معنيّة يف األساس برصد أهم اآلثار السلبية النامجة
عن تواجد هذا التنظيم بني العراقيني ،منذ ظهوره وحىت اآلن؛ انطالقاً من األمهية القصوى لرصد
تلك السلبيات ،كخطوة حتمية أوىل يف طريق مواجهتها ،والوقوف على مدى ما أحدثته من شروخ
يف شرائح اجملتمع العراقي ،ومن مث العمل على عالجها أو تدارك ما ميكن تداركه منها.
وتكمن أمهية هذه الدراسة فيما تقدمه من إسهام ٍ
متأن مبواطن اخلطر الداعشي اليت ال تزال
آثارها كامنة أو ظاهرة يف النسيج اجملتمعي العراقي؛ ولعل هذا هو الدافع احلقيقي من وراء إجناز
مثل هذه الدراسة.
وعلى الرغم من استحالة توافر النوايا احلسنة لدى التنظيمات اإلرهابية والدموية -وعلى
رأسها تنظيم داعش -يف جلب املنافع واإلجيابيات للمجتمعات املخرتقة -ومنها اجملتمع العراقي-
إال أن مثة فرضية وضعتها هذه الدراسة وهي :أن تواجد تنظيم داعش اإلرهايب الدموي على
األراضي العراقية ،مل ينتج عنه سلبيات فقط ،وإمنا إجيابيات أيضاً؛ من خالل إمكانية استثمار
خروج داعش من العراق لتعزيز املشهد العراقي جممالً.
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احملور األول
موقف داعش من شرائح اجملتمع العراقي
من يتأمل سلسلة الظهور التصاعدي لتنظيم «داعش» اإلرهايب يف العراق ،يدرك متام اإلدراك
أنه مل يكن ظهوراً شاذاً ومفاجئاً ،بقدر ما هو ظهور سامهت فيه طبيعة املشهد السياسي وامليداين
املرتبك عراقياً وقت التكوين هلذا التنظيم؛ فعلى الرغم مما يرتدد من أقاويل وتقديرات خمتلفة تصل
إىل حد التناقض والتضاد بشأن الدوافع واألسباب املؤدية لتواجد هذا التنظيم على الساحة العراقية،
وبشأن الدوافع واألسباب املؤدية لنشأة التنظيم من األساس ،إال أن الثابت املتحقق منه ،هو كون
التنظيم نابعاً من قلب املشهد العراقي املضطرب فيما بعد االحتالل األمريكي للعراق ،وتنامي الرغبة
الشعبية العراقية خاصة والعربية عامة ،يف الثأر من اجليش األمريكي جراء الدخول إىل العراق ،بغض
النظر عن موقف هؤالء مجيعاً من سياسات صدام حسني يف حكم العراق رفضاً أو تأييداً؛ لتكون
هذه هي األرضية املشرتكة اليت استطاع من خالهلا عناصر هذا التنظيم إجياد العاطفة القومية والدينية
احلاضنة بني العراقيني ،اليت ميكن من خالهلا احلصول على أدوار فاعلة يف املشهد العراقي امللتهب.
ويف احلقيقة ،فإنه ال ميكن اجلزم بأن البدايات األوىل لعناصر تنظيم داعش اإلرهايب كانت
حتمل يف طياهتا نوايا توسعية يف العراق على غرار ما مت بعد ذلك حينما متكن التنظيم من تثبيت
أقدامه امليدانية والعسكرية يف هذا البلد1؛ لكون تلك البدايات مدفوعة بأيديولوجية دينية تقليدية
جوهرها حماربة أهل الكفر ،وإخراجهم من ديار العروبة واإلسالم وهي أيديولوجية تنظيم القاعدة
اليت كانت متثل القدوة امللهمة للجهاديني كافة يف بدايات االحتالل األمريكي للعراق وما قبله
منذ أحداث احلادي عشر من أيلول  ،2001وأن تضافر السياسات امللتبسة واملتناقضة ومعها
يفرق بني داعش يف عهد أيب مصعب الزرقاوي ،وداعش يف عهد أيب بكر البغدادي ،كون داعش الزرقاوي كان منحصراً
 .1هناك من ّ
يف الداخل العراقي ويدين بالبيعة لتنظيم القاعدة ،بينما داعش البغدادي متدد خارج العراق وكان يقاتل تنظيم القاعدة ويقاتل جبهة
النصرة املوالية له ،وكذلك ألن داعش الزرقاوي أقدم يف التأسيس من تنظيم داعش البغدادي الذي ظهر يف أواخر عهد نوري املالكي
عام  ،2014وأن الربط املعلن بني هذين التنظيمني هو من قبيل املسميات الظاهرة فقط:
http://www.al-tagheer.com/art32769.html
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الصراعات الطائفية والظروف االجتماعية واالقتصادية املرتدية يف اجملتمع العراقي؛ لتعمل معاً على
هتيئة املسرح هلذا التنظيم؛ ليحقق حضوراً جذرياً فاعالً مي ّكنه من اخرتاق اجلغرافية العراقية والتمدد
عربها ،ولعل استعراضاً سريعاً لتطور تنظيم داعش يف العراق يؤكد حقيقة هذا الطرح.
لقد اختذ تنظيم داعش مسمى أكثر متاساً مع األيديولوجية الدينية احلاضنة واملستقطبة
لألنصار واملوالني ،وهو مسمى (الدولة اإلسالمية يف العراق) ،مث اخلروج شيئاً فشيئاً من عباءة تنظيم
القاعدة ،مث توظيف أحداث األزمة السورية يف توسيع مهام التنظيم ،وزيادة نفوذه خارج العراق
أيضاً ،وكان ذلك من خالل التحالف مع جبهة النصرة الناشئة يف هنايات  2011على الساحة
السورية ،وإطالق اسم (داعش) كدليل على ذلك التحالف ،وكبديل أيضاً عن امسي جبهة النصرة
والدولة اإلسالمية يف العراق.
ويف خضم هذا التطور اهلائل هلذا التنظيم يف الساحتني العراقية والسورية ،منت فكرة اخلالفة
اإلسالمية وترعرت كغاية يتبناها التنظيم يف كل شعاراته ومسمياته تقريباً ،وبالنظر إىل مالمح املشهد
العراقي منذ ظهور تنظيم داعش وحىت تصاعد خطره األمين ،والسياسي ،والعسكري ،واالقتصادي
أيضاً ،يتبني لنا أن الظروف كانت مهيئة ومواتية على كل املستويات أمام هذا التنظيم الدخيل؛
شل أوصال الدولة العراقية املضطربة ،فاملناخ العراقي على كل املستويات كان يعاين
ليتمكن من ِّ
خلالً واضطراباً كبرياً من التخبط اإلداري وسوء التخطيط ،الذي ازداد تأزماً بعد وصول نوري
املالكي للمشهد السياسي والرمسي كرئيس للحكومة عام  ،2006الذي «مل حيسن إدارة العالقات
بني الطوائف يف العراق»2؛ إذ باتت معاناة اجملتمع العراقي أمراً جلياً ومعوقاً ملسارات التعايش واألمن
يف البالد إىل الدرجة اليت شعر معها الشركاء السياسيني باالستهداف جراء ما ال قوه من اعتبارات
«انصب يف مصلحة
احملاصصة والطائفية واإلقصاء على وفق اعتبارات الدين والعقيدة ،وكل ذلك
ّ
 .2انظر :حارث حسن ،كيف عاد داعش يف العراق؟ تقرير صحيفة املنار الفلسطينية ،املوقع اإللكرتوين ،بتأريخ ،9/7/2015
تأريخ الزيارة :11/8/2017
http://www.manar.com/page-25326-ar.html.
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داعش ،ومتكنت من العثور على قاعدة مجاهريية مؤيدة أو مساندة أو على أقل تقدير متفرجة
جتاه التنظيم وسيطرته على املناطق السنيّة» 3وهو الوضع الذي استوعبه تنظيم داعش جيداً؛ فراح
السن جتاه املكون الشيعي؛ األمر الذي متخضت عنه مجلة من
يغذي املشاعر السلبية لدى املكون ّ
التظاهرات واالحتجاجات يف مناطق سنيّة متعددة ،قابلتها احلكومة العراقية بأسوأ السبل من حيث
القوة والعنف؛ مما أجج املشاعر ،وأحدث رغبة سنّية عارمة يف رد الفعل عرب محل السالح ،وتأييد
أية قوة مساندة يف مواجهة العنف احلكومي والرمسي للدولة العراقية ،وقد كانت داعش هي اليت
مثلت هذه القوة ،فتسللت إىل املناطق السنيّة -على خلفية ما أحدثته األوضاع املتأزمة من فراغ
أمين كبري -فاستقبلها السنّة بالرتحاب؛ لتستغل هي من جهتها هذا الرتحاب يف تثبيت أركاهنا يف
الداخل العراقي ،واالستئثار باملناطق السنية العراقية وعزهلا ،وساعدها يف ذلك ضعف نفوذ القوات
العراقية يف تلك املناطق ،وكذلك ما تلقاه التنظيم من دعم لوجيسيت وعسكري من خالل تسلل
العديد من املقاتلني املوالني له عرب األراضي السورية.
وبتجمع تلك العوامل كلها ،متكن التنظيم من إسقاط مدينة املوصل ،والسيطرة على أحد
أكرب املعسكرات املمتلئة باألسلحة واملعدات والذخرية ،وهو معسكر الغزالين الذي كان ميثل
القاعدة األمريكية الكربى للجيش األمريكي قبل مغادرته البالد .وبالسيطرة على كل تلك األسلحة
استطاع تنظيم داعش جتنيد اآلالف من أبناء املوصل يف صفوفه ،ومن مث التمدد وفرض السيطرة
امليدانية على مناطق كثرية يف أوصال الدولة العراقية كافة جنوباً وشرقاً وغرباً مبا يف ذلك السيطرة
على بعض املناطق الكردية واملناطق األخرى املتامخة للحدود السورية؛ وهو ما أدى جممالً يف النهاية
إىل تغلغل التنظيم ميدانياً يف العراق ،ومن مث قيام زعيمه أبو بكر البغدادي بإعالن دولة اخلالفة
اإلسالمية وبدء السيناريو األسوأ هلذا التنظيم فوق األراضي العراقية وعرب امليدان السوري.
 .3انظر :مريان حسني ،الطائفية والسنّة املسلحة وداعش يف العراق ،مطبوعات املكتب العريب للمعارف  ،2015مصر ،فقرات
من الكتاب منشورة على  ،Books Googleص ،https://books.google.com.eg :100 - 99 :مع البحث
بالعنوان املذكور.
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داعش واجملتمع العراقي:
عند تقييم موقف تنظيم داعش اإلرهايب من شرائح اجملتمع العراقي ،وجدت هذه الدراسة
أن أيديولوجية التنظيم يف التعامل مع التنوع العرقي والطائفي والديين يف العراق كان دموياً بامتياز؛
فالتنظيم مل يستثن أحداً من بطشه وجمازره ،مبا يف ذلك السنّة الذين مثلوا الفئة احلاضنة لعناصره
وقت التكوين والتمدد ،الذي أعلن التنظيم مراراً أنه جاء لتخليصهم من بطش احلكومات العراقية
الظاملة ذات األغلبية الشيعية.
أوالً :داعش والشيعة يف العراق:

عملت داعش -منذ أن استطاعت جتسيد نفوذها يف العراق ميدانياً -على استهداف
األغلبية الشيعية يف البالد ،بنح ٍو ممنهج ومتعمد ،وميكن ع ّده من قبيل اإلبادة اجلماعية هلذا املكون
يف اجملتمع العراقي؛ فقد درج التنظيم على تأطري محالت القتل اجلماعي يف مواجهة التجمعات
الشيعية عرب النيل اليومي واألسبوعي والشهري من حياة قاطين األحياء واملدن املقدسة ،خملفاً أعداداً
هائلة من القتلى واجلرحى ،وتعد جمزرة سبايكر -اليت راح ضحيتها أكثر من ألف 4عنصر شيعي من
اجليش والقوات اجلوية بعد أن فُصلوا عن زمالئهم وع ّذبوا وقتلوا بدم بارد -من أكثر اجملازر ضراوة
يف تأريخ بطش داعش بشيعة العراق.5

 .4على وفق بعض اإلحصائيات فقد بلغ عدد ضحايا العراقيني الشيعة يف جمزرة سبايكر حوايل  ،1907فضالً عن استشهاد عدد
كبري آخر يف تفجريات متعددة منها استشهاد  15شخصاً يف تفجري مدينة الكاظمية يف متوز ،2016 /و 30شخصاً هبجوم على
مرقد يف مدينة بلد مشال بغداد يف الشهر نفسه ،و 65شخصاً إثر انفجار شاحنة يف مدينة الصدر يف أيار ،2016/و 324آخرين
يف انفجار الكرادة الشرقية يف متوز .2016/على وفق اإلحصائيات ،فإن عدد األيتام يزداد يف كل شهر  200يتيم:
http://annabaa.org/arabic/reports/7700
 .5رانج عالء الدين ،محلة داعش ضد مسلمي العراق الشيعة ليست مسألة سياسية إمنا هي إبادة مجاعية ،مقال منشور مبوقع معهد
بروكنجز بتأريخ اخلميس  5كانون الثاين  ،2017متاح باللغة العربية على:
/https://www.brookings.edu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/05/isis-iraq-shiamuslims-jihadis-atrocities
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ثانياً :داعش وأهل السنّة يف العراق:
مل يكن موقف داعش من أهل السنة يف العراق ،سوى جتسيد للخداع العقائدي واالسرتاتيجي
واإلنساين؛ إذ مل يتوقف التنظيم يف كل مراحل تطوره عن استغالهلم كورقة أيديولوجية يف جممل معاركه
وخمططاته ميسك هبا ويرتكها وقتما يشاء؛ ولعل أكرب دليل على ذلك هو ادعائه عملياً بأنه قدم
إىل العراق حلماية السنةّ وأهلها؛ إذ كانت أفعاله الوحشية وممارساته القمعية والدموية أبعد ما تكون
عما اظهره ،وأنه مل يقم حبماية أهل السنّة يف العراق ،بل وضعهم يف مرمى العداء مع باقي الطوائف
واملكونات العراقية األخرى وعلى رأسها املكون الشيعي ،وارتكب ضدهم جمازر دموية عديدة.
وقد ظهرت نوايا التنظيم السيئة جتاه أهل السنّة ،إثر إعالنه ( وثيقة املدينة ) يف  12حزيران
 ،2014اليت احتوت على  16بنداً ميلي فيها تعليماته املتشددة على أهايل املناطق اليت يسيطر
عليها؛ حيث بدأ التنظيم مبمارسة جرائمه البشعة حبق أبناء السنة واألقليات الدينية يف املوصل
وصالح الدين واألنبار واحلوجية وغريها من املناطق؛ ففي مشال بغداد وبالتحديد يف منطقة هيت
مروعة طالت أكثر من  500من أبناء عشرية البومنر السنّية
الغربية باألنبار اقرتف التنظيم جمزرة ّ
لرفضها اخلضوع لسيطرته ،6ومن ناحية أخرى فقد جتلّت وحشية داعش يف مواجهة السنّة من
7
املتمرس يف تغيري
خالل موقف التنظيم من (تشكيل الصحوات) يف املناطق السنّية ،وهو التشكيل ّ
موازين القوى عسكرياً وسياسياً عرب مواجهة التنظيمات اإلرهابية؛ حيث قام التنظيم باستهداف
كل عناصر الصحوات داخل العراق وخارجه.

 .6سروة عبد الواحد قادر ،دراسة مقتضبة عن تنظيم داعش ،موقع قناة  NRTالكردية بتأريخ :1/8/2016
http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=2291
سن مت إنشاؤه عام  2006/2007يف عهد رئيس الوزراء نوري املالكي وبإيعاز من إدارة بوش يف
 .7تشكيل الصحوات تشكيل ّ
حمافظة األنبار للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة يف هذه احملافظة بعد عجز القوات العراقية الرمسية يف مواجهتها.
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ثالثاً :داعش ومسيحيّو العراق:
تبي التقارير الصادرة عن هيومان رايتس ووتش ،إن تنظيم داعش اإلرهايب ،اختذ عدة
ّ
أساليب وإجراءات ممنهجة يف التعامل مع مسيحي العراق ،من بينها اإلقصاء من الوظائف
احلكومية وفرض الضرائب واإلتاوات حتت مسمى (اجلزية) وأساليب أخرى كثرية؛ فمنذ استيالء
التنظيم على املوصل يف العاشر من حزيران  ،2014أمر املسيحيني كافة بدخول اإلسالم أو دفع
اجلزية أو الرحيل عن املوصل ووصفهم بالصليبيني ،وقام باختطاف راهبتني وثالثة أيتام مسيحيني
ضمن جمموعة من أسرى األقليات األخرى ،فضالً عن مصادرة عدة مبان مطرانية للكلدان
الكاثوليك وأسقفية اآلشوريني األرثوذكس ،يف حني هدم التنظيم عدة صروح وأيقونات دينية كان
من بينها متثال ملرمي العذراء ،وصادر املنازل املسيحية وكتبت على أبواهبا وجدراهنا حرف (ن) الذي
يشري إىل كلمة نصراين ،وكذلك عبارة (ممتلكات الدولة اإلسالمية)؛ األمر الذي ّأدى يف جممله إىل
فرار أغلب العائالت املسيحية من املوصل ،وهو ما استغله التنظيم يف سرقة الذهب واجملوهرات
واملقتنيات الثمينة من هذه األسر والعائالت الفارة واهلاربة عند بوابات التفتيش .8
رابعاً :داعش وبقية الطوائف الدينية يف العراق :9
مل ختتلف تعامالت تنظيم داعش الدموي مع بقية األقليات والطوائف الدينية يف العراق
عما مت مع املسيحيني والسنّة والشيعة؛ فأكثر من  200ألف من اإليزيديني يف بلدات (تلقصب،
وسيباشيخدر ،وكرزرك ،وكرعزير ،وسنجار ،وتلبنات ،وحردان ،وزورافا،ـ وخانصور ،ودهوال،
 .8تقرير هيومان رايتس ووتش ،حزيران :2014

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/19/254575
 .9يعد العراق واحداً من البلدان املهمة يف الشرق األوسط اليت حتتضن الكثري من األقليات الدينية واإلثنية والقومية منذ آالف السنني،
وهم يعدون من أبناء السكان األصليني لوادي الرافدين  -ميزوبوتاميا مثل (املسيحيني ،والكلدان ،واآلشوريني ،واألرمن ،والسريان،
واإليزيدية ،والكاكائية ،والصابئة املندائية ،والشبك ،والرتكمان ،وأصحاب البشرة السوداء ،وبقايا قليلة من الزرادشتية ،وسابقاً اليهود)
وميتد حضورهم منذ بدء التأريخ ،وينتشرون يف مشال العراق ووسطه وجنوبه للمزيد:
http://www.nrttv.com/ar/birura-details.aspx?Jimare=2291
10

مؤسسة كونراد اديناور

وكوهبل ،وسنوين) مت تشريدهم على أيدي التنظيم يف ليلة الثاين من آب  2014املوصوفة بالليلة
السوداء حينما حاصرهتم لعشرة أيام جمموعات كبرية من داعش قادمة من جنوب وشرق سنجار
لتكون حصيلة الضحايا يف هناية احلصار مخسة آالف شخص وأكثر من سبعة آالف خمتطف
جلهم من النساء واألطفال ،يف حني مل تتوقف هذه اهلجمة الشرسة للتنظيم على األقليات العراقية؛
فبعد مخسة أيام تقريباً من تشريد اإليزيديني وسبيهم وقتلهم ،شن التنظيم هجوماً آخر من شرق
ومشال املوصل كان من نتيجته نزوح  300ألف شخص من أقليات الشبك واملسيحيني واإليزيدية
واحلمدانية والكاكائية باجتاه أربيل ودهوك ،ليحتل التنظيم مناطقهم وقراهم ،األمر الذي ترتب عليه
جممالً حدوث تغيري كبري يف دميوغرافية األقليات العراقية وواقعهم.10
خامساً :داعش وأحزاب العراق السياسية:
بعد العام - 2003ومنذ رحيل نظام صدام حسني -اجتهت األوضاع السياسية يف العراق
حنو التطويق السياسي للعشائر البعثية أو القريبة منها -وذلك عرب منعها دستورياً من تأسيس أية
أحزاب سياسية؛ حيث ّأدى التقارب القدمي بني العرب السنة وصدام حسني إىل عرقلة أية خطوات
سنّية يف طريق بلورة أحزاب متارس العمل السياسي11؛ لذا فإنه ليس يف العراق أحزاب سنيّة جديدة
باملعىن السياسي لألحزاب ،فقط هو (احلزب اإلسالمي العراقي) وهو حزب قدمي وممتد إىل اآلن،12
 .10سروة عبد الواحد قادر ،دراسة مقتضبة عن تنظيم داعش ،مصدر سبق ذكره.
 .11مريان حسني ،الطائفية والسنّة املسلحة وداعش يف العراق ،مطبوعات املكتب العريب للمعارف  ،2015مصر ،فقرات من
الكتاب منشورة على :Books Google
https://books.google.com.eg
 .12تأسس هذا احلزب يف زمن الرئيس عبد الكرمي قاسم من قبل (اإلخوان املسلمون) يف العراق باسم احلزب اإلسالمي العراقي
برئاسة نعمان عبد الرزاق السامرائي كواجهة سياسية إخوانية ،وقدم أوراقه إىل وزارة الداخلية آنذاك ،ومت رفض الطلب املقدم من
اهليئة التأسيسية اليت بدورها رفعت أوراقها إىل حمكمة التمييز العراقية اليت قضت بالسماح بتأسيس احلزب اإلسالمي العراقي عام
 1960وبعد عشرة أشهر مجدت السلطات األمنية نشاطه فتحول إىل العمل السري منذ ذلك التأريخ .ويف أوائل التسعينيات عاد
إىل الظهور العلين من جديد ولكن هذه املرة يف بريطانيا حيث أصدر صحيفته دار السالم وانتخب أياد السامرائي أميناً عاما له ،مث
عاود احلزب الظهور جمدداً على الساحة العراقية فيما بعد العام  2003وبصورة علنية بزعامة حمسن عبد احلميد مث طارق اهلامشي مث
أسامة التكرييت وحالياً رشيد العزواي ،للمزيد:
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Islamic_Party
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وإىل جوار هذا احلزب هناك (هيئة علماء املسلمني) وهي «ليست حزبا تقليدياً بل مؤسسة دينية
تعاطت مع الشأن السياسي وقد تأسست بعد احلرب مباشرة وعرفت بأهنا من القوى املناوئة للوجود
وفضال عن ذلك يوجد هناك مسميات وكيانات سنية هامشية ال ترقى للمكون
األجنيب»،13
ً

احلزيب .أما األحزاب الشيعية فهناك على رأسها األحزاب الثالثة املسيطرة على أركان الدولة العراقية
ومؤسساهتا وهي حزب الدعوة ،والتيار الصدري ،واجمللس األعلى اإلسالمي.
وميكن بلورة املوقف العام هلذه األحزاب بالنسبة ملواجهة داعش على النحو اآليت:
•األحزاب السنّية :امنازت مواقف التكتالت احلزبية السنية املمثلة يف احلزب اإلسالمي العراقي
وهيئة علماء املسلمني ومعهما الكثري من املسميات والكيانات السنية األخرى ،بعدم وجود
رؤية سياسية أو اسرتاتيجية واضحة جتاه احلضور الدموي واأليديولوجي لتنظيم داعش يف
األراضي العراقية؛ ومن مث فقد ختاذلت تلك التكتالت عجزاً ،وغابت متاماً عن نصرة مجاهري
السنة ومشاركتهم يف حرهبم ضد هذا التنظيم الذي اجتاح قراهم ومدهنم ومناطقهم ،وهو ما
أفقد هؤالء اجلماهري ثقتهم يف هذه األحزاب 14والسيما يف ظل انعدام تكتل سياسي جيمع
القوى السنية يف العراق كما هو احلال بالنسبة للقوى السياسية الشيعية اليت اخنرطت مجيعها
15
يف إطار التحالف الوطين.
 . 13انظر :لقاء مكي ،خارطة القوى السياسية يف العراق ،تقرير اجلزيرة نت بتاريخ :7/4/2005
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x0ov2H0sLXMJ:www.
&aljazeera.net/specialfiles/pages/9e115e70-fedb-466b-8ca7-2f14163fcc51+&cd=4
hl=ar&ct=clnk&gl=eg
 . 14ميثاق مناحي العيساوي ،األحزاب السياسية العراقية بني تغيب دور الدولة ودعم اإلصالحات ،مركز الفرات للتنمية والدراسات
االسرتاتيجية ،دون تأريخ ،بدون معلومات إضافية:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P7ZKxJ2dJkJ:www.
&fcdrs.com/includes/download.php%3Ftype%3Darticle%26aid%3D278+
cd=30&hl=ar&ct=clnk&gl=eg http://www.fcdrs.com/includes/download.
php?type=article&aid=278
 .15انظر :ناصر شديد ،أحزاب عراقية سنية ..تشابه املضامني وتشتت اجلهود ،تقرير اجلزيرة نت بتأريخ  ،21/1/2017متاح
على ، www.aljazeera.net :مع البحث بالعنوان املذكور.
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•األحزاب الشيعية :على الرغم من أغلبيتها السياسية يف السلطتني التشريعية والتنفيذية ،إال
أنه غالباً ما تتهم األحزاب السياسية الشيعية بأهنا من ضمن أسباب متكن داعش من دخول
العراق والسيطرة على مدهنا؛ وذلك انطالقاً من العجز الظاهر الذي تبدو عليه تلك األحزاب
فيما يتعلق بالقدرة على وضع (مشروع دولة) ينتشل العراقيني من الفساد والطائفية ،يف حني
أن ثبات تلك األحزاب وجديتها يف مواجهة تنظيم داعش والتصدي له -على خالف املوقف
السين -مل خيرجها من مالمح العشوائية الذي بدت عليه خالل مواجهتها العسكرية للتنظيم،
والسيما مع انتفاء القيادة املشرتكة للمواجهة ،وظهور البعض مبظهر الباحث عن املصلحة
اخلاصة وليس املصلحة العامة للدولة العراقية.16
وبتدقيق النظر يف مجلة اآلثار املرتتبة على سيطرة داعش املفاجئة على الساحة العراقية بالنسبة
لألحزاب السياسية السنية والشيعية يف العراق ،ميكننا رصد اآليت:
•أحدث دخول داعش املدن العراقية عام  2014حالة اهنيار كامل للتحالفات السياسية
كافة اليت متخضت عنها انتخابات نيسان  2013يف جمالس احملافظات العراقية ،اليت كان
من املفرتض هلا أن تبقى متماسكة حلني حلول انتخابات 2017؛ وذلك نظراً لظهور أكثر
من أربعني كياناً سياسياً أغلبهم من الشيعة يرغبون يف خوض انتخابات جمالس احملافظات يف
 2017من جهة ،وانتخابات الربملان العراقي يف  2018من جهة أخرى.

•وعلى مستوى املكون الشيعي -والسيما التحالف الوطين املمثل ألكرب القوى الشيعية يف
العراق -تسبب متدد نفوذ داعش يف املناطق واحملافظات العراقية يف خالفات وصراعات سياسية
حادة وعنيفة؛ فقد ُو ّجهت أصابع االهتام لرئيس الوزراء السابق نوري املالكي زعيم ائتالف
(دولة القانون) من قبل ثالث كتل شيعية كربى -هي حزب الفضيلة وكتلة األحرار التابعة للتيار
عمار احلكيم -بالتسبب يف توسيع نفوذ هذا التنظيم الدموي
الصدري وتيار احلكمة بزعامة ّ
 .16انظر :ميثاق مناحي العيساوي ،مصدر سبق ذكره.
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بالبالد بنح ٍو ترتب عليه فتح الطريق أمام بعض التكتالت الشيعية الناشئة يف إطار حماربة
داعش ،ومنها -فصائل احلشد الشعيب -لتحقيق نفوذ وحضور كبريين على حساب األحزاب
الشيعية الثالثة الرئيسة (الدعوة ،واجمللس األعلى اإلسالمي ،والتيار الصدري) ،والسيما يف
بغداد وجنوب العراق ،وهي املناطق اليت جنحت هبا تلك التكتالت يف طرد تنظيم داعش منه.
•ومن جهة أخرى ،بدا تأثري داعش السياسي واضحاً على مستوى التحالفات الكردية؛ فباخرتاق
التنظيم ملناطق الشمال العراقي املتنازع عليها يف الدستور ،تسبب يف ضرب التحالف املوصوف
باملتني ،بني احلزب الدميقراطي الكردستاين بزعامة مسعود بارزاين رئيس إقليم مشال العراق،
واالحتاد الوطين الكردستاين؛ وذلك على خلفية تسلل أطراف غربية وأخرى مرتبصة هبذا
التحالف ،أمكنها تأجيج الصراع بني احلزبني من خالل توازنات لوجيستية متعلقة بالتسليح،
وهو ما متخض عن جعل مدينيت السليمانية وأربيل حتت حكم حزبني خمتلفني ،ومطالبة
مسؤولني أكراد بانفصال املدينتني والعودة ملا كانت عليه األوضاع قبل .2003
•أما فيما يتعلق باألحزاب السنية ،فقد أحلق تنظيم داعش دماراً كبرياً يف املدن واملناطق السنّية
يف ظل عجز تلك األحزاب عن توفري آليات قادرة على محاية تلك املناطق وسكاهنا من السنّة؛
وهو ما متخض الحقاً عن عزلة تلك األحزاب عن مجاهريها ،وتعرضها حلالة من االرتباك الناجم
عن قيام قادهتا بالبحث عن حتالفات غري مدروسة بعضها مع الشيعة والكرد ،وبعضها اآلخر
مع قوى خارجية طلباً للدعم ،على وفق مقتضيات وضعية احتالل داعش للمدن العراقية ،فضالً
عن اخنراط األحزاب السنية يف حالة صراع حمموم مع بعضها بعضاً حبثاً عن النفوذ السياسي
واملصاحل؛ فاحلزب اإلسالمي يتصارع مع ائتالف متحدون على النفوذ يف املوصل ،ومع حزب
الوطنية بزعامة إياد عالوي وحركة احلل بزعامة مجال الكربويل على النفوذ يف األنبار ،ومع حزب
الوطنية بالتحالف مع جبهة احلوار الوطين على النفوذ يف صالح الدين.17
عمق انقسامات الساسة السنّة يف العراق ،مقاالت موقع نقاش العريب  /األملاين ،بتأريخ 3/5/2017
 .17مصطفى حبيب ،داعش ّ
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/5569/
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احملور الثاين
اآلثار السلبية لداعش يف اجملتمع العراقي
ال شك أن تسلل التنظيمات اإلرهابية إىل أي جمتمع يرتتب عليه الكثري من اآلثار السلبية
اليت تنال من أمن هذا اجملتمع واستقراره وبنيته .وميكننا رصد أهم تلك اآلثار السلبية من خالل
النقاط اآلتية:
(((1األثر السياسي :حينما سيطر داعش على ثلث العراق تقريباً بعيد دخوله املوصل ،كانت
احلالة السياسية العراقية غري متماسكة ألسباب عديدة كان من بينها وأكثرها تأثرياً سياسات
رئيس الوزراء العراقي وقتها نوري املالكي اليت كان من نتائجها شيوع مظاهر الفساد اإلداري؛
وتكريس الطائفية؛ لذا فقد كانت اآلثار السلبية اليت ترتبت على دخول داعش العراق كبرية
بالنسبة للمشهد السياسي؛ وأول هذه اآلثار يتمثل يف تغييب مفهوم الدولة العراقية ،يف مقابل
تعزيز صورة (داعش) باعتبارها قوة ال تقهر ،حيث مت تطويق احلكومة العراقية سياسياً من
خالل سيطرة داعش الكبرية على جمريات األمور يف البالد إىل الدرجة اليت بدا معها املشهد
السياسي العراقي قابالً لالهنيار التام ،18وثاين هذه اآلثار هو إعادة هتيئة الساحة العراقية ملزيد
من التدخالت اخلارجية امام العديد من الدول من بينها الواليات املتحدة األمريكية وإيران
والفصائل اجلهادية املسلحة كافة ،فضالً عن النافذة السورية اليت أخذت مؤثراهتا السلبية تؤثر
على الواقع السياسي العراقي منذ بدء احلرب السورية ،وذلك على خلفية تواجد تنظيم داعش
على املسرحني معاً يف آن واحد .19وأما ثالث هذه اآلثار فيتمثل يف قيام التنظيم الدخيل
بتوظيف معطيات الواقع العراقي املرتهل على مستوى فساد بعض األطراف السياسية يف
 .18جيفري وايت ،تنظيم داعش والعراق واحلرب يف سوريا :التوقعات العسكرية ،تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن
بتأريخ  19حزيران :2014
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/isis-iraq-and-thewar-in-syria-military-outlook
 .19املصدر نفسه.
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املؤسسات العراقية لصاحله؛ ومن ذلك تعاطيه املتبادل مع بعض املنتمني للمؤسسة العسكرية
واألحزاب السنية والشيعية ممن سهلوا للتنظيم دخول احملافظات العراقية والسيطرة عليها وعلى
خمازن أسلحتها ،وهو األمر الذي أدى جممالً إىل استثمار هؤالء مجيعاً احلالة العراقية املرتدية
لصاحلهم اخلاص على حساب الواقع السياسي الشامل للبالد.20

(((2األثر االقتصادي :تسبب تنظيم داعش يف كلفة كبرية لالقتصاد العراقي؛ فمنذ دخوله وسيطرته
على األراضي واحملافظات العراقية ،واملؤشرات االقتصادية للبالد ترتاجع لألسوأ؛ فقد اخنفض منو
االقتصاد العراقي من  % 5.9عام  ،2013إىل  % 2.7يف تشرين األول  ،2014ويستمر
هذا االخنفاض ليؤشر معدل منو سالب بلغ (  ) -1.2خالل  2015على وفق إحصاءات
صندوق النقد الدويل ،وأدى متدد التنظيم عسكرياً إىل شل حركة االقتصاد العراقي والسيما
يف املوصل بعد قيام التنظيم بنهب البنوك واملصارف ،وعرقلة املشاريع االستثمارية كافة وجتميد
القطاعني اخلاص واحلكومي؛ األمر الذي شهدت معه البالد ارتفاع معدالت التضخم من
 1.95عام  2013إىل  % 6.2عام  ،2015وارتفاع نسبة الفقر من  % 19إىل ،% 30
والسيما مع تراجع سقف اإلنتاج النفطي العراقي من  12مليون برميل يومياً إىل ما دون 2.9
مليون برميل يومياً خالل عامي  ،2015/ 2014وذلك على خلفية قيام اجملموعات اإلرهابية
التابعة للتنظيم بالسيطرة على  13حقالً نفطياً ،وبيع النفط أقـ ـ ــل من السعر العاملي حبـ ـوايل
 % 75بواقع  17دوالراً للربميل الواحد ،فضالً عن تبين التنظيم حركة هتريب واسعة للنفط من
كركوك واملوصل إىل تركيا وإيران ،قوامها  60صهرجياً يومياً ،كانت تدر على التنظيم ما يقرب
من أربعة ماليني دوالر يومياً األمر الذي كبد املوازنة العامة للعراق خسار باهظة والسيما يف
ظل هبوط سعر برميل النفط من  120دوالراً للربميل إىل أقل من  30دوالراً،؛ مما أدخل
 .20يرى بعضهم أن فرتة نوري املالكي ومن ضمنها فرتة دخول التنظيم للبالد ،شهدت اتساع الفساد فيها ،وصار سلوكاً مألوفاً
من كبار املسؤولني إىل صغار املوظفني:
http://www.nrttv.com/AR/birura-details.aspx?Jimare=5957
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العراق يف أزمة مالية خانقة وخطرية هددت أمنه القومي 21وبصفة عامة ،فإن جرائم داعش
االقتصادية يف العراق “ تتجاوز حجم أضرارها التقديرات احلالية ،كما أن انعكاساهتا ستدوم
لعدة سنوات مبا يؤثر على مستقبل األجيال القادمة.”22
(( (3األثر األمين والعسكري :يعد جناح تنظيم داعش اإلرهايب يف اخرتاق الدولة العراقية يف قطاع
كبري من مدهنا ومناطقها ،الدليل األكرب على ترهل وهشاشة الوضع األمين قبل خروج هذا
التنظيم من البالد ،كما أن هذا التنظيم عاث فساداً بكل ما خيتص باألمن واالستخبارات
يف العراق ،ومارس عمليات نوعية كثرية يف عدة حمافظات عراقية على رأسها بغداد العاصمة،
فضالً عن إدارته حلركة هتريب واسعة عرب احلدود العراقية اخلاصة واجملاورة ،وهو ما يعين عمل
على دميومة تواجده املخابرايت ملدة طويلة لن تنتهي خبروجه املعلن رمسياً ،فضالً عن أن حصيلة
كماً
اخلروقات األمنية هلذا التنظيم على مستوى اجملتمع العراقي من حيث عدد القتلى واجلرحى ّ
ونوعاً باتت كبرية ويصعب حصرها؛ وهو ما سيبقى أثره وهاجسه األمين باقياً على الدوام بني
مجهور الشعب العراقي.
أن حجم اجلرائم الدموية اليت ارتكبها التنظيم وأعلن عنها عرب آلته اإلعالمية خلّفت جيالً
عراقياً خبرياً بصناعة اجلرمية وبطرق تروجيها؛ األمر الذي سيعاين منه اجملتمع العراقي أمنياً بنح ٍو
مستمر ما مل يكن هناك خطة تطويق ملعاجلة مثل هذه املشكلة.
(((4األثر االجتماعي :كانت التأثريات اليت أحدثها تنظيم داعش املتطرف على املستوى العراقي
عنيفة وصادمة؛ حيث أدى سلوك هذا التنظيم املفرط يف توظيف العنف والقتل على وفق
أساليب مهجية غري مسبوقة إىل إحداث هزة عنيفة ومدمرة يف النسيج االجتماعي العراقي،
 . 21هيثم كرمي صيوان ،تقييم الكلف االقتصادية لتنظيم داعش ،تقرير مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية،16/2/2016 ،
.http://mcsr.net/news123
جبال من اخلراب االقتصادي يف العراق ،صحيفة العرب اللندنية ،بتأريخ ،2017/08/14
 . 22سالم الشماع ،جرائم داعش تُراكم ً
العدد ،10722 :ص ،16
http://www.alarab.co.uk
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تلمس مفرداهتا وعناصرها ورصدها يف اآليت:
وميكن ّ
عمق
•زيادة تكريس حالة االنقسام والصراع الطائفي على مستوى اإلطار السياسي احلاكم؛ مما ّ
من جراح التشتت اجملتمعي يف مناحي احلياة كافة بالعراق.
•إخضاع التحوالت اجلوهرية كافة يف الواقع االجتماعي العراقي ،اليت أخذت يف التشكل منذ
العام 2003؛ لضغوط فوضوية كان من تداعياهتا فتح باب العبث بنظام العادات والقيم
وأساليب التعايش وطرق التفكري ،بل وإخضاع اجملتمع العراقي ككل لعملية جتديد قسرية غري
مأمونة العواقب ،يف بنائه ،ومكونه ،وتوجهاته.
•توجيه دفة احلياة العراقية حنو التعاطي مع ثقافة التطرف والعنف بطرق أكثر وحشية ودموية؛
األمر الذي فتّح ذهنية املواطن العراقي حنو التطلع إىل خملّصني من خارج احلدود النتشاله من
يتحمل
حالة القهر تلك؛ وهو ما يعد شرخاً كبرياً يف البنية الوطنية واالنتماء هلذا املواطن ّ
مسؤوليتها النظام السياسي.
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احملور الثالث
آثار داعش اإلجيابية يف العراق ..وهم أم حقيقة؟
على الرغم من اآلثار املدمرة واجملازر الدموية اليت أحدثها تنظيم داعش اإلرهايب فوق
األراضي العراقية ،إال أن االستقراء الدقيق املتأىن ،يفضي بنا إىل مجلة من الوجوه اإلجيابية املرتتبة
على جمرد وجودية هذا التنظيم وحضوره يف املشهد العراقي جممالً؛ وهي بالطبع إجيابيات مل يكن
ملثل هذا التنظيم الدموي والوحشي أن يعمل على حتققها ،وإمنا جاءت من حيث ال حيتسب ،بل
ومن حيث ال حيتسب كثريون من صناع القرار يف الدولة العراقية ،وباإلمكان رصد تلك اإلجيابيات
يف النقاط اآلتية:
(((1خلخلة الفساد السياسي :إذ ترتب على دخول داعش للعراق مجلة من الضغوط الداخلية
واخلارجية ،كان من نتيجتها تغيري مالمح املشهد السياسي العراقي إىل األفضل؛ فقد ختلصت
السياسة العراقية من السياسة الطائفية اليت كانت سائدة قبل عام  ،2014والسيما أن
“الشرخ احلاصل بني املكونات واألطياف يف العراق كان كبرياً جداً وال ميكن اخفائه ”23ومن
مث كان احلدث اإلجيايب بفعل تلك الضغوط هو إجراء االنتخابات التشريعية اليت متخض عنها
اختيار اشخاص جدد مل يكن هلم دور تنفيذي مسبق يف احلياة السياسية ،24وهو ما عُ ّد ضربة
كبرية للكتل السياسية الكربى 25ومن جهة أخرى فقد كشف دخول داعش إىل العراق دون

 .23عبد الكرمي الكيالين ،السياسة يف العراق إىل أين؟ ،مقال رأي منشور مبوقع شبكة رووداو اإلعالمية بتأريخ 10/8/2016
.http://www.rudaw.net/arabic/opinion/100820162:
 .24تقرير  RTعربية ،حتت عنوان :العراق يف عام  2014نكبة داعش وآمال باحلكومة اجلديدة بتأريخ :6/1/2015
https://ar.rt.com/gi5u
 .25بدعم من املرجع الشيعي األعلى يف العراق (علي السيستاين) مت تكليف العبادي يف  11آب  2014بتشكيل حكومة وحدة
وطنية مشلت مجيع الطوائف باالستناد على اتفاق سياسي وبرنامج وزاري جديد ،أعطى األولوية إلصالح شامل لقضايا مثل التفتت
السياسي بني الفئات والفساد وإعادة بناء اجليش وكذلك تقدمي إصالح مؤسسي وقانوين ينهي اإلقصاء وخروقات حقوق اإلنسان
.https://ar.rt.com/gi5u
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مقاومة تذكر مدى ما تعانيه املؤسسة العسكرية العراقية من خلل كبري يتمثل يف ضعف الوازع
عما كشفه أيضاً من فساد
الوطين ،وتراجع القيم بفعل اإلرث الطائفي الكبري يف البلد ،فضالً ّ
التوظيف السياسي للجيوش والقوى األمنية النظامية ،ولعل من مجلة النتائج اإلجيابية يف هذا
اإلطار ما ميكن تسميته باخلطوة األوىل حنو إصالح املؤسسة العسكرية العراقية ،واملتمثل يف قرار
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باالعتماد الكامل على اجليش العراقي يف التصدي لتنظيم
داعش وطرده من البالد ،و”رفضه دعوة أ قوات أجنبية للتحرك داخل العراق.”26
ويضاف إىل ما ذُكر آنفاً ،تغيري إجيايب آخر يف املشهد السياسي واحلزيب يف العراق ،تغري
بدخول داعش ،وهو زعزعة بساط االحتكار السياسي لألحزاب الرئيسة احلاكمة يف العراق ،حيث
برزت إىل الساحة تكتالت وأحزاب وقوى سياسية جديدة بفعل دورها الناجز يف حماربة داعش
وإخراجه من املوصل ،وهي التكتالت والقوى اليت استطاعت غالبيتها عرب حتالفات جديدة ،جتاوز
األبعاد واالعتبارات الطائفية والدينية ،يف سبيل إظهار ما يعرتي األحزاب الرئيسية احلاكمة من فساد
واستئثار باملصلحة اخلاصة على حساب مصلحة العراقيني العامة؛ فقد أوجد داعش “واقعاً سياسياً
جديداً ،سرعان ما متخض عن طرد العديد من املسؤولني العراقيني من مناصبهم مقابل بروز مسؤولني
آخرين ،وكذلك عن ظهور حتالفات سياسية جديدة متاشياً مع الواقع الذي فرضه التنظيم؛ فخالل
عامني من دخوله العراق ،أصبح التنظيم املتشدد سبباً يف إعادة رسم اخلارطة السياسية يف البالد،”27
ويف إطار هذه اخلريطة السياسية كان لزاماً على العراق إعادة صياغة السياسات اخلارجية للدولة
العراقية ،اليت ساءت أحواهلا بعد عام 2003؛ ومن مث انفتح املشهد السياسي العراقي على أبعاد
إقليمية جديدة مع منطقة اخلليج واململكة العربية السعودية وتركيا ،وهو ما أحدث بعض التوازن يف
ميزان العالقات اخلارجية اليت كان للنفوذ اإليراين فيها النصيب األكرب قبل ذلك.
 .26راجع تقرير  RTعربية ،حتت عنوان :العراق يف عام  2014نكبة داعش وآمال باحلكومة اجلديدة ،مصدر سبق ذكره.
 .27انظر :مصطفى حبيب ،داعش يعيد رسم اخلارطة السياسية يف العراق ،مصدر سبق ذكره..
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(((2دعم اللُّحمة العراقية ونبذ الطائفية :على الرغم من أن ما يبدو يف الظاهر من كون تنظيم
داعش اإلرهايب عمل على تشتيت فئات الشعب العراقي وأقلياته -وهو ما حدث فعلياً -إال
أن ذلك كان سبباً وجيهاً لتوحد العراقيني يف مواجهته؛ إذ “إن العراقيني على اختالف دياناهتم
ومذاهبهم وقومياهتم باتت جتمعهم هوية واحدة وهي هوية الوطن والعمل على ارجاع النازحني
واملهجرين داخل وطنهم واملهاجرين والالجئني يف ديار الغربة واللجوء ،”28ومن مث فإن تواجد
ُ
التنظيم مثَّل حمنة مشرتكة للفئات واألقليات على اختالف تنوعها العرقي واإلثين والديين،
باعتبار أهنم يواجهون عدواً مشرتكاً يبطش هبم وميضي قدماً يف النيل من أمنهم واستقرارهم،
وإن جناح جتربة التالحم الشعيب على مستوى السنّة والشيعة واألكراد وغريهم يف دحر التنظيم
باملوصل عام  2017برهنت -مبا ال يدعُ جماالً للشك -أن طوائف العراقيني استفادت جيداً
من احملنة املشرتكة اليت تعرضوا هلا؛ فقد “ فرضت حماربة داعش على العراقيني ضرورة التالحم
ملواجهته؛ مما ميثل سابقة تستحق االهتمام يف هذا البلد الذي عاىن من الصراعات الطائفية
على مدى عقد من الزمن.”29
(((3تضييق هوة اخلالف احلزيب :متخضت أزمة العراقيني مع داعش ،عن بدء حركة فرز دقيقة
داخل مؤسسات الدولة العراقية إلقصاء املتنفذين من أصحاب املصاحل اخلاصة والشخصية،
ومن ضمن من مشلتهم هذه احلركة أعضاء األحزاب والقوى السياسية العراقية سنيّة كانت
أم شيعية ،وهو ما ّأدى إىل بروز حالة من التعاطي املتوازن بني األحزاب العراقية كافة على
اختالف توجهاهتا ،مع جممل القضايا واألطراف العراقية داخل هذه األحزاب والقوى وخارجها
أيضاً ،وهي احلالة اليت يتوقع هلا مستقبالً أن تظهر إىل النور بنح ٍو فاعل؛ مما يعين أن هوة
اخلالف احلزيب بني الفرقاء من أحزاب العراق ستأخذ يف التقلص والتالشي.

 .28راجع تقرير  RTعربية ،حتت عنوان :العراق يف عام  2014نكبة داعش وآمال باحلكومة اجلديدة ،مصدر سبق ذكره.
 . 29إلسي ملكونيان ،يف العراق ..هكذا يعمل السنة والشيعة معاً ضد داعش ،مقال منشور مبوقع ارفع صوتك بتأريخ  7نوفمرب
،2016
https://www.irfaasawtak.com
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احملور الرابع
إمكانية استثمار خروج داعش من العراق ..رؤية خاصة
من خالل ما تقدم يف حماور هذه الدراسة ،تبينت لنا مالمح حالة تعرض هلا اجملتمع
مر خالهلا من التقلبات واألحداث اليت آلت
العراقي يف قطاعاته وشرائحه كافة  ،وهي احلالة اليت َّ
مؤخراً إىل خروج التنظيم من العراق مهزوماً؛ وهو ما يعين جاهزية املسرح العراقي وانفتاحه على
عدة سيناريوهات ،منها ما يتمناه العراقيون من حتقيق األمن واالستقرار ،مث االنطالق حنو آفاق
عراقية أكثر رحابة وازدهاراً ،ومنها كذلك ما ال يتمناه هؤالء من العودة إىل الصراع السياسي املرير
بني القوى والتكتالت واألحزاب يف البالد على وفق اعتبارات احملاصصة والطائفية؛ لذا فإن القناعة
الكاملة لدى العراقيني حبتمية التغيري اجلذري يف العراق خالل املرحلة القادمة من عمر هذا البلد
العريق وتأرخيه ،ومن مث فإهنا ترى وجوب تشبث قوى التغيري احلقيقية يف العراق ،باستثمار خروج
داعش من البالد من خالل مجلة اإلجراءات اآلتية:
استغالل حالة التالحم الشعيب الذي يشهده العراق على خلفية التخلص من التنظيم ،يف
استصدار وثيقة وطنية شاملة ،تضع املالمح األوىل واملستقبلية للمشاركة العادلة بني الطوائف
واألعراق يف صنع القرار الوطين داخلياً وخارجياً؛ وهو ما قد يستتبع بالضرورة انتشال السيادة
العراقية من أسر األغلبية واجلوار على وفق آليات صارمة.
توظيف حالة التقارب املشرتك اليت سادت يف األونة األخرية بني احلكومة املركزية االحتادية
يف بغداد من جهة وإقليم كردستان العراق من جهة اخرى ،يف إجياد صيغة تعاطي عادلة من
الناحية العملية ،تستطيع مبوجبها املناطق واألقاليم أن حتصل على حقوقها من ميزانية الدولة
العراقية على وفق األسس القانونية والدستورية ،والسيما مع الدور الكبري الذي بذلته تلك
األقاليم يف حترير املناطق واحملافظات العراقية من أسر التنظيم اإلرهايب.
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ترقية الغضب العراقي الشعيب جتاه االخرتاقات األمنية واملواجهات املسلحة املتكررة بني القوات
األمنية العراقية وبعض العناصر اخلارجة على القانون يف تطويق املؤامرات الدائرة يف الداخل
العراقي ،اليت تستهدف زعزعة استقرار البالد خالل االستحقاقات االنتخابية القادمة؛ إذ تنظر
هذه الدراسة لتلك االستحقاقات االنتخابية كوهنا ستمثل مرحلة فيصلية يف تاريخ العراق
السياسي والشعيب ،نظراً ألهنا حمل طموح كبري لدى القوى والتكتالت كافة واألحزاب املخلصة
والناشئة يف العراق ،اليت تنوي من خالهلا ختليص البالد من دعاة احملاصصة والطائفية .وتنظر
الدراسة من جهة أخرى إىل أية خروقات لتلك االستحقاقات االنتخابية من قبل العناصر
وامليليشيات اخلارجة على القانون ،حبيث يرتتب عليه فساد تلك االستحقاقات ،باعتبارها
قاصمة الظهر ملستقبل العراق السياسي.
 تقنني وضعيات احلرب على اإلرهاب وآلياته ،بشكل مينع من استخدامها وتوظيفها من قبل
شخصيات متنفذة يف الدولة العراقية ،لتحقيق أغراض خاصة بعيدة عن تأمني الدولة والشعب
العراقي ومحايتهما ،مع الشروع اجلدي يف استعادة التكوين الفعلي للمؤسسة العسكرية واجليش
العراقي على أسس وطنية حمايدة تضمن تذويب الفوارق الطائفية بني عناصره وأفراده ،ومتنع
من استئثار املكونات الطائفية املتصارعة يف العراق بأركانه وألويته ،بل تتيح كذلك عملية دمج
واعية ملكونات اجملتمع العراقي وشرائحه مبا يف ذلك احلشد الشعيب وغريهم من العراقيني ،وال
شك أن الوصول ملرحلة متقدمة يف هذا اإلطار مرهون بقدرة املؤسسات العراقية احلاكمة على
منح الثقة وطرح سوء الظن خالل مراحل التكوين واإلعداد والدمج ،وكذلك مرهون باحلرص
على أن تكون عناصر املؤسسة العسكرية اليت يتم دجمها قابلة للتعاطي مع شرائح اجملتمع
العراقي مجيعها دون متييز أو حماباة ،وللعمل كذلك حتت مظلة السيادة العسكرية للدولة العراقية
وليس غريها.
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عدم االخنراط السريع يف االستجابة لدعاة العمل على إنشاء أقاليم وحمافظات عراقية جديدة،
والسيما يف مرحلة التحرر من أسر تنظيم داعش اإلرهايب؛ إذ إن التجزئة واألقلمة يفتحان يف
الوقت احلايل باباً واسعاً من أبواب التشتت والنزاع بني سكان املناطق العراقية املختلفة ،وأوىل
من ذلك االهتمام بقضايا استعادة اإلعمار للمدن واملناطق املدمرة ،وقضايا إنعاش االقتصاد
العراقي ،وضبط األمن الداخلي واألمن احلدودي.

تعزيز التطور احلادث يف بنية التكتالت والقوى السياسية الناشئة حديثاً يف العراق من حيث
إصرارها على بلورة كيانات ،وحتالفات شديدة التماسك؛ من أجل حتقيق العدالة واملساواة
والنزاهة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البالد ،من خالل دعم احلياد والنزاهة االنتخابية؛
للخروج مبكونات حزبية وسياسية وعشائرية جديدة ،مث توظيف ذلك يف تدشني مؤسسات
نيابية وبرملانية صادقة للشرائح العراقية؛ وهو ما يضمن للدولة العراقية حائط صد قوي يف
مواجهة األطماع اخلارجية والدولية جتاه العراق وشعبه.
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النتائج:
على وفق ما تقدم من حماور وجزئيات هذه الدراسة ،ميكن رصد أهم نتائجها يف مجلة اآلتية:
•أن متدد تنظيم داعش اإلرهايب يف املدن واملناطق العراقية مل يكن خمططاً له مسبقاً من قبل هذا
التنظيم وقت تكوينه األول فيما بعد العام  2003على خلفية الرغبة الشعبية العراقية والعربية
يف االنتقام من عناصر اجليش األمريكي ،وإمنا جاء هذا التمدد بفعل تطور العوامل امليدانية
املكونات العراقية
على الساحة العراقية ،وعلى وجه اخلصوص شيوع حالة السخط العام لدى ّ
يف املناطق الغربية والشمالية.
•أن األيديولوجية االسرتاتيجية املتّبعة من قبل تنظيم داعش انبنت -يف كثري من مالحمها
وأركاهنا -على االستفادة من أخطاء اخلصوم ،وعلى استغالل املعطيات السلبية امليدانية
تفرق األيديولوجية الدينية للتنظيم عينه
واملؤسسية اليت تعاين منها الدولة العراقية ،يف حني مل ّ
السن من جهة ،وبقية املكونات
املكون ّ
من حيث املعاملة اهلمجية والدموية والتدمريية بني ّ
الدينية والعرقية األخرى املخالفة للعقيدة الدينية املعلنة من قبل التنظيم من جهة أخرى ،وهو ما
يؤكد أن داعش أبعد ما يكون عن أية أيديولوجيات دينية إسالمية أو غري إسالمية ،وأن قيامه
بإعالن دولة اخلالفة مل يكن سوى ستار يتخفى وراءه التنظيم ويهدف منه إىل مواكبة حركة
للمكون السين يف العراق ،ويف سوريا ،ويف العامل اإلسالمي.
االستقطاب الواسعة
ّ
•أن جمازر التنظيم الدموية مل تستثن أية شرحية من شرائح اجملتمع العراقي ،غري أن أبشع تلك
السن اليت ادعى التنظيم أنه
اجملازر كانت يف حق الطائفة اإليزيدية ،ومعها طوائف املكون ّ
للمكون الشيعي يرقى حلدود اإلبادة
قدم العراق حلمايتها والدفاع عنها ،وأن استهداف داعش
ّ
اجلماعية وفق معطيات القانون الدويل.
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•أن األحزاب السنية والشيعية يف العراق افتقدت للرؤية االسرتاتيجية اليت متكنها من الدعم
عب بنح ٍو واضح عن
السياسي األمثل يف مواجهة التنظيم ومتدده يف الداخل العراقي؛ وهو ما ّ
طبيعة الشتات العراقي على املستوى احلزيب ،الذي ساهم بقوة يف متكن داعش من العبث
باخلارطة السياسية يف العراق.
•أن طرق تعاطي شرائح اجملتمع العراقي مع تنظيم داعش وآلياته تفاوتت على وفق القدرات
املتاحة لتلك الشرائح ،ما بني الرتقب واحلذر واإلذعان أو االخنراط واملواالة أو الصدام واملواجهة
املسلحة ،وبصفة عامة فقد اشرتكت الشرائح العراقية يف نيل نصيبها من بطش التنظيم والتعرض
هلمجيته الصارمة ،وكذلك بذل اجلهد يف مواجهته.
•أحدث دخول داعش للعراق ،آثاراً سلبية مدمرة على عدة مستويات منها السياسي،
واالقتصادي ،واالجتماعي ،والديين ،والثقايف ،واألمين ،والعسكري ،وأنه رغم كل تلك اآلثار
السلبية ،إال أن التنظيم تسبب بشكل موا ٍز وعلى غري قصد منه يف خلخلة الساحة العراقية
وبروز زعامات عراقية جديدة على املستوى السياسي يتوقع هلا التجديد والدعم ملستقبل العراق
الشامل ،وأن بطش ودموية التنظيم عمل على زيادة اللُّحمة العراقية ،وتقارب الطوائف؛ بفعل
احملنة املشرتكة.
أمر
•أن استثمار خروج داعش من العراق لتحقيق الصياغة املثلى ملالمح املشهد الوطين العراقيٌ ،
ممكن شريطة التمسك باحلياد السياسي والنزاهة الوطنية واإلخالص اجلمعي يف تطويق الفساد،
ومتكني السيادة العراقية والقانون.
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التوصيات:
هناك مجلة من التوصيات املختصرة والرئيسة على النحو اآليت:
•البدء يف مراجعة شاملة هليكلية املؤسسة العسكرية واجليش العراقي على وفق صياغات وطنية
بعيدة عن احملاصصة والطائفية ،مع إتاحة الفرصة أمام اجلميع لالنضواء حتت السيادة العسكرية
للدولة العراقية.
•توفري احلماية القصوى لالنتخابات احمللية يف احملافظات ومعها االنتخابات الربملانية ،وإتاحة
الفرصة لسيادة النزاهة االنتخابية كوهنا الكفيلة بإحداث التغيري الشامل واملنشود يف هذا البلد.
•اإلسراع يف حتقيق توازن اقتصادي شامل تستطيع من خالله الدولة العراقية رعاية األقليات
املشردة ،ودعم اإلعمار ،وممارسة السيادة الوطنية ،وترميم البنية التحتية املدمرة على أيدي
عناصر داعش اإلرهابية ،وارجاع النازحني إىل مناطقهم.
•إطالق يد املؤسسات املدنية ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على إعادة التأهيل النفسي
املهجرة بفعل بطش التنظيم الدموي ،مع منح
والدمج االجتماعي للشرائح العراقية املشردة و ّ
املرأة العراقية االهتمام الكايف يف هذا اإلطار ،فضالً عن عمل هذه املؤسسات واجلمعيات على
تشخيص جذور الفساد املستشري يف قطاعات عراقية متعددة.
•تعميم شعارات العمل الوطين املشرتك يف الشارع العراقي ،مع مزامنة ذلك بأنشطة عملية
جادة جتسد التطبيق العملي لتلك الشعارات ،مع إسناد ذلك للقوى والتكتالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية الناشئة ،كوهنا األكثر محاساً وإخالصاً ،واألقل تورطاً يف احملسوبية
والفساد.
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•إعطاء األولوية الكاملة لتطهري املدن واحملافظات واملناطق العراقية كافة من بقايا التنظيم اإلرهايب،
مع إلزام القوات العراقية على اختالف انتماءاهتا وميوهلا ،بالقصد واالعتدال يف املمارسات
الناجتة عن هذا التطهري يف مناطق السيطرة السابقة لداعش ،وحماسبة املخالف بشكل معلن
وواضح ،فضالً عن إقرار مبادئ العدالة االنتقالية الواعية يف املدن احملررة.
•رفض أشكال التجزئة والتقسيم للمناطق واحملافظات واملدن العراقية أياً كانت مع إجياد صيغة
توافق سريعة وعادلة تضمن التوزيع العادل للحقوق والثروات على وفق البنود القانونية للموازنة
العامة للدولة العراقية واحلكومة االحتادية.
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