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ُهزِم تنظيم داعش يف أواخر عام 2017، ككيان موحَّد إقليمياً يف العراق. ومع ذلك، فإنَّ 
بعض الفئات األكثر ضعفاً اليت استهدفها، مثل اإليزيديي واآلشوريي املسيحيي، ما تزال حتت 

هتديد وجودي.

أمَّا هذه الشعوب، فكان تنظيم داعش مبنزلة كابوس مرعب يوحي حملن أعظم. كانت احملن 
موجودة قبل صعود التنظيم، واستمرت بعد هزميته.

مع اندالع الصراع العنيف والفوضوي داخل العراق بعد الغزو، سرعان ما أصبح واضحاً 
أنَّ األقليات األصغر، اليت ليست من اجلماعات العرقية والدينية املهيمنة يف البالد تواجه احتمال 
ممارسة عنف مستهدف غري حمدود عليها، من قبل امليليشيات واإلرهابيي. طُرَِد اآلشوريي بصورة 
مجاعية من منازهلم يف بغداد. فرَّت الغالبية العظمى من املندائيي من البالد حبلول عام 2007؛ 
لتعرُّضهم لالبتزاز والقتل. ويف العام نفسه قـََتلِت اهلجمات االنتحارية املنسقة )800( إيزيدي يف 

مشال غرب العراق.

تضم  اليت  العراق  الوحيدة يف  املنطقة  املوصل-  -الواقع يف شرق/مشال  نينوى  كان سهل 
أغلبية دميوغرافية من األقليات العرقية. أصبحت سنجار -موطن اإليزيديي غريب املوصل- املالذ 
األخري للبقاء على قيد احلياة لألقليات. قدم قادة اجملتمع والسياسة خطة إلنشاء حمافظة يف املنطقة، 
الذايت  للحكم  كأساس   2003 عام  بعد  ملا  العراق  يف  والسياسي  التشريعي  اإلطار  ابستخدام 
احمللي. تنصُّ املادة )125( من الدستور العراقي قانونياً على احلقوق اإلدارية والسياسية والثقافية 
لـ«األعراق« املختلفة يف العراق، أصبحت ذات أمهية -بصورة عاجلة- للمناطق املهدَّدة ابلغزو، 

واجلماعات املهدَّدة ابإلابدة اجلماعية.

إقليم كردستان يف هذه األراضي عن طريق جهاز أمين وعسكري  لكن توسَّعت حكومة 
قمعي عرقي-قومي. ُعدَّت سنجار وسهل نينوى »حملَّ نزاع« بناًء على مطالبات أحادية اجلانب 

ما تزال األقليات األخرى في العراق مهدَّدًة 
مع هزيمة داعش فإنَّ عديدًا من الجماعات العرقية الصغيرة 

ماردين إسحاق *

*  كاتب وحمرر مقيم يف لندن.
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لكردستان العراق، اليت امتدت إىل املناطق غري الكردية. وكانت لدى احلكومة اإلقليمية ما يكفي 
من القوة لردع تلك مطالبات.

تعرَّضت شخصيات سياسية وزعماء جمتمعيون وصحفيون ونشطاء من األقليات الذين قاوموا 
والضرب  للمضايقة  نينوى  املدججي ابلسالح يف سنجار وسهل  إقليم كردستان  وجود حكومة 
وحىت االغتيال. من انحية أخرى، يف بغداد، كان اخللل الوظيفي والفساد والتعصُّب متفشياً لدرجة 
لألقليات. كانت كل األطراف ترى بوجود  أنَّ احلكومة املركزية قدَّمت دعماً ضئياًل أو معدوماً 

أطراف أخرى سبباً لتجنُّب االستثمار والتنمية.

أضفِت الوالايت املتحدة الشرعية لواقع احلال الذي فرضته حكومة إقليم كردستان بضمها 
»األراضي  إطار  املتحدة  الوالايت  قبلت  مباشرة.  وغري  مباشرة  تدابري  طريق  عن  األراضي،  هلذه 
منفصٍل  بدوٍر  املتحدة  الوالايت  وهنضِت  إقليم كردستان.  حكومة  قدمته  الذي  عليها«  املتنازع 
، مدَّعية أنَّ مصري هذه املناطق كان شأانً داخلياً عراقياً. لكنَّها قامت بتمكي قيادة حكومة  ظاهريٍّ
إقليم كردستان بصورة مباشرة، وال سيَّما قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي هتيمن عليه عائلة 
البزاين، عن طريق دعم نوها اإلقليمي العسكري، وتفكيك اآلفاق السياسية للجماعات اليت كانت 
واقفة يف طريقها عن طريق التوسُّع. اختارت الوالايت املتحدة -أيضًا- عدم دعم قادة األقليات 
الشرعيي يف بغداد. مع حقيقة أنَّ مقرتحات هؤالء القادة -فضاًل عن بقاء انخبيهم وسالمتهم- قد 
عزَّزت مبادئ التعددية والدميقراطية اليت كرَّستها الوالايت املتحدة يف النظام السياسي يف العراق بعد 
عام 2003، وما زالت تُؤيِّد خطابياً من قبل املسؤولي األمريكيي حىت يومنا هذا. ألقى هؤالء 
املسؤولون ابللوم على القادة العلمانيي واملستقلي سياسياً على مدى السني؛ لسعيهم استخدام 
العمليات اليت وضعتها الوالايت املتحدة لتأمي بقائهم، بداًل من قبول دور خاضع كمجتمعات 

دينية رمزية.

احملليي  السكان  أسلحة  أن صادرت  بعد   -2014 أغسطس  البيشمركة -يف  انسحبت 
قبل تقدُّم داعش، فعلت ذلك بطريقة مفاجئة ومنظَّمة، ومل تطلق رصاصة واحدة صوب داعش 
حينما غزت سنجار وسهل نينوى. أمَّا اإليزيديون واآلشوريون فكان هذا االنسحاب أتكيداً ألسوأ 
خماوفهم، واليت تراكمت على مدى سنوات من التمييز والقمع، ال سيَّما على أيدي احلزب الدميقراطي 
الكردستاين. مع تشتُّت سكاهنا السابقي وتدمري مناطقهم، بدت حالة الضعف السياسي ابلفعل 
بي هذه اجلماعات، وجعلتها أكثر هشاشة من أي وقت مضى. لكن متكي الوالايت املتحدة 
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إقليم كردستان  الالحقة ضد داعش، شجَّع مطامع حكومة  البيشمركة كجزء من اجلهود  لقوات 
األمين  للصراع  لسابق عهده  الوضع  عاد  داعش،  من  العراق  تطهري مشال  بعد  أراضيها.  لتوسيع 

والسياسي. مل جُتَر أي مراجعة، ومل متارس أية مساءلة.

أي وقت  من  أكثر  املباشر  الدعم  إىل  احلياة حباجة  قيد  على  واآلشوريي  اإليزيديي  بقاء 
التزام الوالايت املتحدة  مضى، إال أنَّ هذا األمر أمسى بعيد منال. مل جتدِّد سياسة إدارة ابيدن 
ابلوضع الراهن الراسخ واملتكّرِر بصورة كارثية فحسب، بل حترَّكت حنو إضفاء الطابع الرمسي على 

جوانبه األكثر تدمرياً.

واجهت خطة حمافظة سهل نينوى عقداً من العراقيل املباشرة من احلزب الدميقراطي الكردستاين 
واإلمهال والالمباالة من العاصمة بغداد، غادر مئات اآلالف من اآلشوريي العراق يف هذه املدَّة. 
ُووِفَق على ما سبق أخرياً يف كانون الثاين/يناير 2014 من قبل جملس الوزراء العراقي. منع صعود 
تنظيم داعش من إنشاء هذه احملافظة، إال أنَّ ما قد حدث كان يعين أنَّ اآلشوريي ميكنهم اآلن 

املطالبة فعلياً ابستقالهلم الذايت عن طريق املشاركة بنشاط يف اجلهود املناِهضة لداعش ودحره.

احلركة  قبل  من  سياسياً  مدعومة  أمنية  قوة  وهي  نينوى1،  سهل  محاية  وحدات  ُشكِّلت 
الدميقراطية اآلشورية -مسجَّلة يف بغداد، ولكن بتفويض دفاعي حملِّي حمدَّد- هلذا الغرض.

وحدات محاية سهل نينوى مسجلة يف دائرة األمن الوطين، واليت تتبع مكتب رئيس الوزراء 
وهي رمسياً جزء من قوات األمن العراقية. حتت هذا اهليكل، ُدرَِّبت وحدات محاية سهل نينوى، 
لعملية  التحضري  الصلب2 يف  العزم  املتحدة يف عملية  الوالايت  قبل  من  متواضعاً  ودعمها دعماً 
هجوم املوصل3، لطرد تنظيم داعش من املوصل. لكن بعد انتهاء املهمة، مل تدعم الوالايت املتحدة 

وحدات محاية سهل نينوى يف حماولتها إلضفاء الطابع املؤسسي على نفسها كقوة أمنية حملية.

نسب العائدين يف فرتة ما بعد داعش مرتفعة يف البلدات اليت تسيطر عليها وحدات محاية 
سهل نينوى، ومنخفضة جداً إىل غري موجودة يف البلدات اليت حيتلها البيشمركة. يعكس مستوى 
األداء العايل لوحدات محاية سهل نينوى بوصفها قوة أمنية حقيقة؛ ألنَّ رتبها مأخوذة من السكان 

1.https://tinyurl.com/2fvyx39j
2. https://tinyurl.com/2htjtgck 
3.https://tinyurl.com/2z7hl69w
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احملليي الذين يثقون يف مهمتهم الدفاعية احملدودة، ابلوقت نفسه يعمل تنسيقهم مع العاصمة بغداد 
كعقبة متنع غزو األراضي من ِقبل حكومة إقليم كردستان، واحتمال وقوع هجمات إرهابية، وتوغُّل 

من قبل وكالء إيران.

قد يؤدِّي احتالل البيشمركة إىل حالة دائمة من انعدام األمن، فضاًل عن حتوُّل دميوغرايف 
يف  يعيش  آشوري  كاثوليكي  احمللي،  اجملتمع  قادة  -أحد  بولص  راوند  دانيال  قال  كما  حمتمل. 
2020: »إذا  املسيحية- يف مؤمتر يف اإلنرتنت يف تشرين األول/أكتوبر  أربيل  عنكاوا، ضاحية 

استولت حكومة إقليم كردستان رمسياً على سهل نينوى، فستكون هذه هناية شعبنا«.

ا تقاوم  ليست وحدات محاية سهل نينوى معزولة متاماً من أي ارتباط إبيران فحسب، بل إهنَّ
أيضاً وجود لواء )30( -وهي ميليشيا مقربة من إيران مكونة من أقلية الشبك- موجودة ابلقرب من 
بلدة برطلة ذات األغلبية اآلشورية، واللواء )50( بقيادة راين الكلداين -آشوري4 من بلدة القوش 
وله عالقات علنية إبيران- يعمل ضمن مليشيات، فرضت عليه عقوابت أمريكية يف عام 2019.

بصورة  واستمرارها  ترامب«  »دوانلد  آنذاك  الرئيس  من  -بدءاً  األمريكية  السياسة  لكن 
صارخة مع الرئيس جو ابيدن- شجَّعت إيران على تعزيز وجودها يف سهل نينوى.

الدفاع لشؤون الشرق األوسط يف األشهر  سيمون ليدين، اليت كانت انئب مساعد وزير 
اليت حكمت  املؤقتة  التحالف  لسلطة  مستشارًة  ترامب، كانت سابقاً  األخرية من والية  التسعة 
العراق يف 2004-2003. يف مكاملة موجزة يف تشرين األول/أكتوبر 2020، قالت با )سيمون 
ليدين( ملمثلي وحدات محاية سهل نينوى -الذين كانوا يف الوقت نفسه يف حماداثت مع اإلدارة 
أصرَّت  األمد.  طويلة  مهمتها  األمنية يف  القوة  تدعم  لن  املتحدة  الوالايت  أنَّ  عام-  من  ألكثر 
)سيمون ليدين( على أنَّ الوالايت املتحدة ترى مستقبل األمن العراقي حصرايً بيد اجليش العراقي 

والبيشمركة فقط، وهو تكرار للسياسة اليت وضعها فريق الرئيس )جورج دبليو بوش( بعد الغزو.

حينما أشار ممثلو وحدات محاية سهل نينوى إىل التناقض الذي يتضح من الدعم األمريكي 
السابق لقوات احلشد العشائري، هي واحدة من الوحدات ذات األعداد القليلة داخل قوات احلشد 
الشعيب اليت تديرها أجهزة األمن الوطين العراقية )من َثَّ فهي تتمتَّع ابلوضع نفسه اليت تتمتع به 

4. ملحوظة من قسم الرتمجة والتحرير: يذكر النص األصل أبنَّ “راين الكلداين” من القومية اآلشورية، يف حي أنَّه من القومية 
الكلدانية
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وحدات محاية سهل نينوى(، وصفت )سيمون ليدين( قرار الوالايت املتحدة بدعم قوات احلشد 
إعطائكم  وقتكم يف  أضاعوا  اآلخرين  آسفة ألنَّ  »أان  اخلتام:  قالت يف  أبنَّه »خطأ«.  العشائري 

االنطباع أبنَّنا قد ندعم وحدات محاية سهل نينوى«.

من الناحية العملية، فإنَّ وحدات محاية سهل نينوى هي الوحيدة من بي القوات يف املنطقة 
ا تقدَّمت بعرضها. حىت  متثِّل نوذج املركزية والطابع الرمسي الذي كانت )سيمون ليدن( تدعي أهنَّ
م مرتبطون إبيران؛  نينوى، أخطأت بوصف أهنَّ حينما كانت ختاطب ممثلي وحدات محاية سهل 

النتمائها إىل قوات احلشد الشعيب. فإنَّ املوقف الذي قامت بعرضه شجَّع حلفاء إيران الفعليي.

الوالايت  أنَّ  نينوى  ممثلي وحدات محاية سهل  إىل  مؤخراً  ابيدن  إدارة  من  ملح مسؤولون 
املتحدة تتخذ دوراً أكثر انفصااًل يف شؤون مشال العراق، مبا يف ذلك ما يتعلق ابلوجود اإليراين، 

والذي سيؤدي إىل تقويض مهمة وحدات محاية سهل نينوى.

يف االنتخاابت البملانية العراقية يف تشرين األول/أكتوبر املاضي، حركة اببليون -اليت حتمل 
اسم ميليشيا راين الكلداين وشعارها- حشَّدت الناخبي غري املسيحيي للتصويت هلا؛ للفوز أبربعة 
من مخسة من مقاعد الكوات املسيحية. يف انتهاك فظيع وفعَّال للنظام، إِذ استغل عالقاته وقربه من 
العناصر القوية املدعومة من إيران يف العراق. عزَّزت هذه النتيجة احتماالت )راين الكلداين( للتقدُّم 
عسكرايً يف سهل نينوى. يف تشرين الثاين/نوفمب 2021، أصدر أوامر خارج األطر القانونية يف 
نينوى. حينما علم ممثلو وحدات  العملياتية لوحدات محاية سهل  القيادة  حماولة لالستيالء على 
محاية سهل نينوى مبا حصل قاموا ابلتواصل مع مسؤويل وزارة اخلارجية األمريكية والبنتاغون، رُِفَضت 
تنوي  اليت  نفسها  السلطات  العراق،  يف  السلطات  مناشدة  منهم  وطُِلَب  الفور،  على  ادعاءاهتم 
اإلطاحة بم. كانت الرسالة اليت نقلتها )جنيفر جافريتو( -انئب مساعد وزير اخلارجية لشؤون 

العراق وإيران- »االنتخاابت هلا عواقب«.

سنجار يف حالة يرثى هلا. ما يزال جزء كبري من املدينة مدمراً؛ الوضع األمين والسياسي 
واأللغام  داعش،  تنظيم  جانب  إىل  وقفوا  الذين  واألكراد  للعرب  احمللي  الوجود  شكَّل  فوضوي. 
الكثيفة يف املنطقة عقبات كبرية أمام عودة اإليزيديي. ما يزال حوايل )200( ألف إيزيدي يف 

املخيمات داخل العراق، وحوايل )3000( مفقود، ويفرتض أنَّ املئات منهم على قيد احلياة.
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بعد فرض حصار على سنجار لعامي تقريباً -الذي أعاق بصورة مباشرة تدفق املساعدات 
وعودة اإليزيديي- انسحب احلزب الدميقراطي الكردستاين أخرياً يف أواخر عام 2017 بعد حماولة 
العراق خطة ملتزمة حلل املشاكل  الفاشلة. لكن مل يكن لدى  إقليم كردستان االستفتاء  حكومة 
األعمق يف سنجار مبا يتماشى مع مطالب اإليزيديي إبنشاء حمافظة، وأمن موحَّد. وبداًل من ذلك، 

هيمنت اجلماعات املدعومة من إيران يف قوات احلشد الشعيب على املنطقة.

الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  ذلك  مبا يف  سنجار،  اآلن  امليليشيات  من  وترأس جمموعة 
واالحتاد الوطين الكردستاين ووحدات محاية سنجار وقوات احلشد الشعيب. ُوقَِّع على اتفاق بي 
احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بدف حل األزمة يف أكتوبر 2020، مع إحراز تقدُّم 

ضئيل حنو التنفيذ.

نيابة عن اإليزيديي  ُتداعي دولياً  اليت كانت  يزدا5،  بيري، انئب رئيس منظمة  قال هادي 
منذ اإلابدة اجلماعية اليت نفَّذها تنظيم داعش: »مل يكن االتفاق ما أردانه، لكنه كان أفضل من 
ا ما تزال منطقة متنازع عليها. هناك اتفاقيات  ال شيء«. »لكنَّنا نعلم أن ال شيء سيحدث؛ ألهنَّ
أي  تقدِّم  املتحدة  الوالايت  أنَّ  أعتقد  وال  الرئيسة.  األطراف  بي  أخرى  إسرتاتيجية  وخالفات 

سياسات، خبالف مطالبة احلكومة بتوفري األمن«.

الكردستاين  الدميقراطي  العراق -إذ مسح احلزب  الرتكية يف مشال  الضرابت اجلوية  شكَّلِت 
لرتكيا برتسيخ وجودها العسكري- استهدافاً مفرتضاً ملقاتلي حزب العمال الكردستاين، مبنزلة حتٍد 
السياسة اآلشورية ما ال يقل عن )52(  لبقاء اآلشوريي واإليزيديي. سجَّل معهد  مباشر آخر 
غارة جوية تركية على مناطق آشورية مأهولة يف عام 2020، ممَّا تسبَّب أبضرار مادية واقتصادية؛ 
يف متوز 2021، اشتعلت النريان يف وادي هنلة يف دهوك -وهي واحدة من آخر املناطق اآلشورية 
املتبقية واألكثر أمهية اترخيياً يف العراق- ألسابيع بسبب هذه اهلجمات. َوْفقاً جمللة )نيوستيتسمان( 
ا  أسفرت )60٪( من الضرابت الرتكية عن سقوط ضحااي مدنيي؛ أفاد موقع )Airwars( أهنَّ
تسبَّبت يف مقتل ما بي )65( و)125( مدنياً. ميكن القول إنَّ العدد املتزايد من الغارات اجلوية 
على مدى العامي املاضيي كان مبنزلة العائق األساسي لعودة اإليزيديي إىل سنجار يف تلك الفرتة.

تنظيم داعش يف عام  ارتكبها  اليت  املاضي، يف ذكرى مذحبة كوجو،  يف آب / أغسطس 

5. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7
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2014، أصبح مصطفى الكاظمي أول رئيس وزراء عراقي يزور سنجار منذ سقوط صدام على 
األقل. يف حي كان يف طريقه، قتلت غارة جوية تركية سعيد حسن سعيد، وهو شخصية إيزيدية 
مهمة، كما ذكر الباحث ماثيو ابربر، كان من املقرر أن يلتقي الكاظمي يف زايرته. كان سعيد 
ميليشيا  من  األصل مسلحون  أسَّسها يف  اليت  مقاومة سنجار،  من وحدات  حسن سعيد جزءاً 
وحدات محاية الشعب الكردية السورية الذين تدخلوا عب احلدود للقتال ضد هجوم تنظيم داعش 

ضد اإليزيديي يف عام 2014، وهي اآلن مسجَّلة يف بغداد.

إطار  ميثله  القدمي يف سنجار، والذي  السياسة  ملوروث  قامتاً  اجلوية جتسيداً  الضربة  كانِت 
األراضي املتنازع عليها، والذي مبوجبه جتاهلت القوى القوية يف أحسن األحوال أو جتاوزت -ويف 

أسوأ األحوال سعت إىل القمع عمدًا- اجلهات الفاعلة واملصاحل احمللية.

احملفِّزات  أحد  فإنَّ  اخلارجية،  للعالقات  األورويب  اجمللس  إىل  زيد  أبو  رانيا  أوردته  ملا  َوْفقاً 
الرئيسة لالنضمام اإليزيديي احملليي إىل وحدات مقاومة سنجار )وجمموعات احلشد الشعيب احمللية( 
السيطرة على سنجار مرة أخرى.  الكردستاين ومنعه من احتكار  الدميقراطي  هي ملقاومة احلزب 
أمنية حملية وإدارة شرعية يف  امللح بتشكيل قوة  بغداد فشلت يف توجيه االهتمام اإليزيدي  لكن 
سنجار، ابلتوازي مع تنسيقات وحدات محاية سهل نينوى، واليت ميكن أن تقاوم احلزب الدميقراطي 
ح  الكردستاين وتبقي الصراع بي تركيا وحزب العمال الكردستاين بعيداً. هذا النموذج، الذي يُرجِّ
أنَّه ميثل الفرصة األخرية لإليزيديي للبقاء على قيد احلياة يف وطن أجدادهم، مل حيَظ بدعم الوالايت 

املتحدة.

السياسة األمنية األمريكية جتاه اآلشوريي يف العراق خترجهم من ساحة التنافس السياسي، 
وحتوهلم إىل ملحق للسلطات املهيمنة وسياساهتا احلالية.

املتدين مع املساعدة والتنمية. يف إشارة اندرة إىل احملنة احملددة  الوضع األمين  يتوازى هذا 
لآلشوريي يف عام 2007؛ أوضح تقرير صادر عن وزارة اخلارجية األمريكية أنَّه مع أنَّ »األقلية 
املسيحية تواجه مشقة كبرية،« وسرد تلميحات ملطفة عن تزوير الناخبي، ومصادرة املمتلكات، 
م شعروا »لن يكون من املناسب تفرُّد هذه اجملموعة  والعنف من حكومة إقليم كردستان، إال أهنَّ

ابهتمام استثنائي«.
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لكن يف عهد ترامب، أنفقت الوالايت املتحدة )اليت اعرتفت أبنَّ هجمات داعش على 
ا إابدة مجاعية يف عام 2015( حوايل )400( مليون دوالر على األقليات يف مشال العراق، ممَّا  أهنَّ
يشري على ما يبدو إىل حتول كبري على هذه اجلبهة. كان اهلدف األساسي من قرار رقم )390(6 
الذي أقره الكونغرس األمريكي ووقعه ترامب ليصبح قانوانً، هو »معاجلة جرائم اإلابدة اجلماعية« 
ومساعدة »األفراد على وجه اخلصوص أفراد األقليات العرقية املعرضي خلطر االضطهاد أو جرائم 

احلرب«.

لكن هذا التحول الواضح يف السياسة حنو الدعم املباشر مل يغري بصورة جذرية اهلياكل اليت 
قامت مبصادرة اآلشوريي وحرماهنم من حق التصويت على مدى عقود عديدة. حىت كان له أتثري 
مادي حمدود على هوامش تلك اهلياكل. على سبيل املثال، اجلمعية اآلشورية اخلريية7، وهي منظمة 
علمانية مستقلة سياسياً، وهي منظمة قائمة منذ فرتة طويلة مل تتلََّق سوى )400( ألف دوالر )من 

السلع العينية، يف هذه احلالة، واللوازم املدرسية(.

يُطلق على البعد املؤيد للمسيحية أحياانً اسم »مبادرة بنس«، يف إشارة إىل انئب الرئيس 
البارز لرئيس أساقفة  املبادرة يف احلضور  انعكست  السابق )مايك بنس(، وهو مسيحي حمافظ، 
)أربيل( »بشار وردة«، من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، أكب طائفة مسيحية يف العراق. »بشار 
يقسم  الذي  البارزاين  عائلة  أساسية  بصورة  تديره  قائم  رعاية  نظام  مهمة ضمن  وردة« شخصية 
واقعي  كممثل  أساسياً  لقد عمل عماًل  عثمانية جديدة.  بطريقة  طائفية  بي خطوط  اآلشوريي 

جلميع املسيحيي اآلشوريي يف العراق يف سياق املبادرة.

للحفاظ  دافع مستدام  أو  العراقية  للسياسة  متجذرة يف رؤية مفصلة  بنس  مبادرة  تكن  مل 
على الثقافات املهددة داخل البالد. بداًل من ذلك، عملت كنقطة انطالق حملية لقاعدة ترامب 
االنتخابية على اليمي املسيحي، كما خلقت فرصاً للموالي لرتامب وبنس لالستفادة من التعيينات 

السياسية إلدارة هذا التدفق النقدي يف شبكات احملسوبية العراقية.

US- (واملثال األبرز على ذلك هو »ماكس برميوراك« من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
أكتوبر  العراق يف  يف  األقليات  مساعدة  لبامج  اخلاص  املمثل  منصب  َ يف  ُعيِّ الذي   ،)AID

6. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390 
7. http://www.assyrianaidiraq.org/ar

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390
http://www.assyrianaidiraq.org/ar
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2018 ورُقَِّي مرة أخرى داخل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف نوفمب 2020.

التابعة   8)NRC(- نينوى إعمار  إعادة  كان »برميوراك« سكرتري/أمي صندوق جملس 
للوالايت املتحدة األمريكية، والذي ميثل مجعية حتمل االسم نفسه يف العراق ويقودها بصورة حصرية 
نينوى )إىل جانب  إعمار  إعادة  الطوائف. حصل جملس  املسيحيون من خمتلف  الدينيون  القادة 
هيئات مسيحية أخرى مثل فرسان كولومبوس املؤيدين للكاثوليكية، الذين وقعوا مذكرة تفاهم مع 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف عام 2018( على أتثري أكب يف عهد ترامب بفضل »بنس«. 
يف حي عرض أمي صندوق جملس إعادة إعمار نينوى »برميوراك« مقرتحات للمنظمة بقيمة إمجالية 
تبلغ )22( مليون دوالر. ضغط »برميوراك« أواًل للحصول على دعم الوالايت املتحدة للمجموعة 

يف الكوجنرس، ث أصبح املدير احلكومي للبامج املمولة جيداً اليت تعود ابلفائدة عليهم.

بيري، الذي نشأ وترعرع يف مشال العراق، عمل مرتمجاً فورايً للجيش األمريكي قبل االنتقال 
إىل الوالايت املتحدة يف عام 2012، انعكست ردَّة فعله جتاه منحىن سردي من املناصرات اليت 

فشلت يف تغيري الوقائع اليت بقت كما هي.

وقد وصَف يل السنوات األوىل اليت أعقبت سقوط صدام: »مل تقم الوالايت املتحدة إبجراء 
استطالعات الرأي ومل تقابل أشخاصاً أو سألتهم عن احتياجاهتم«. »لقد قبلوا إطار املناطق املتنازع 
رت من قبل عديد  عليها ووعدوا إبجراء استفتاء. ولكن بعد كل هذا املال املنفق والسلطة اليت ُسخِّ
من األطراف يف حماولة للقتال من أجل السيطرة، وما حلقها من ترهيب وقمع -فحىت لو اُْجرَِي 

االستفتاء- فذلك مل يكن ممثاًل لرأي الشعب«.

العراقية  للجماعات  ميكن  األساسية،  احلكومية  الواجبات  أداء  يف  العراق  فشل  مع  حىت 
القادرة على ممارسة العنف استخدام الدولة العراقية لدفع أجندات حزبية. عكس جلوء نواب ودعاة 
األقليات إىل العمليات الدستورية والتشريعات اليت تبين سيادة القانون ضعفهم. جنح الفاعلون الذين 
حتركوا ضد املبادئ اليت تبنتها الدولة رمسياً، وليس أولئك الذين متسكوا با. من بي هذه املبادئ، 

ابلطبع، احتكار الدولة املركزية للسالح.

كان سبب امتناع أمريكا من السماع للمدافعي عن األقليات، هو اعتقادها أنَّ إرساء سيادة 
القانون كان احلل جلميع العراقيي.

8. ليست اختصاراً للمجلس النروجيي لالجئي.
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ا ال تفّرِق بي الناس على أساس الدين أو العرق  قال بيري: »ظلت الوالايت املتحدة تقول إهنِّ
ا تتعامل مع احلكومة العراقية، وليس مع  -وأنَّ أمريكا تتعامل مع اجلميع على قدم املساواة- وأهنَّ

الناس«. »ولكن حينما يعاين الناس بسبب هويتهم، علينا البحث عن حلول بديلة«.

إحدى  اجلماعية  اإلابدة  ملواجهة خطر  األقليات  املدافعي عن حقوق  نظر  كانت وجهة 
احللول احمللية اليت تشد من ساعد الدولة العراقية. ستكون مسؤولية جمتمعات األقليات هي بناء 
ألراضيهم  ونظراً  القانون  لسيادة  لالمتثال  دوافعهم  ضوء  ويف  ملناطقهم،  احلماية  وتوفري  مناطقهم 
املثقل  العراقية  احلكومة  كاهل  -جزئيًا-  يريِّح  قد  احلل  هذا  فإنَّ  املكبلة،  السياسية  وطموحاهتم 

ابألزمات السياسية. كانت وجهة نظر جمانية.

متم بيري حديثه قائاًل: »مل ينتبه أحد إىل مدى املساعدة اليت يقدِّمها هذا احلل للحكومة 
العراقية. يوجد حل، لكن ال أحد يريد االلتزام به«.

املصدر:

https//:newlinesmag.com/argument/iraqs-other-minorities-
still-endangered/

https://newlinesmag.com/argument/iraqs-other-minorities-still-endangered/
https://newlinesmag.com/argument/iraqs-other-minorities-still-endangered/

