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الطريق إلى سقوط الموصل

ال يمكــن فصــل مــا جرى في مدينــة الموصل ،وهــي المدينة الثانيــة في العــراق ،وإحدى أكبر
حواضر المشــرق العربي ،بل إحدى أكبر الحواضر اإلســامية ،مســاء يوم  9حزيران /يونيو ،2014
مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام الــذي بــات يُعــرف إعالم ً ّيا باســم
"داعش" ،عن األزمة السياســية الحادة التي يعيشــها النظام السياســي العراقي الذي أنشئ
ما بعد عام .2003
عــام ،ال يمكــن فصــل التنظيمــات الراديكالية عــن البيئة السياســية التــي تنمو
وعلــى نحــو
ّ
ً
نمــو مثل هذه
بنيويــة .وقد يصبح
فيهــا وخاللهــا .إنهــا نتــاج لوضع سياســي يعاني اختــاالت
ّ
مهمــا لهذه الفكــرة ،فهي
التنظيمــات فــي العــراق ،مــن القاعــدة إلى داعــش ،مثــا ًلا دراســ ً ّيا
ًّ
تعبيــر عــن وضــع سياســي مختــل ،حتــى وإن تطورت وأصبــح لها وضعٌ مســتقل عن الســياق
السياسي الذي نشأت فيه .وهي تنمو ،وتتطور ،وتتنفس ،في هذه االختالالت ،وفي خطوط
أن
االنقســام السياســي والمجتمعــي الحــادة .ومــن ّ
ثــم ،ال يمكــن الدفاع عــن فكــرة مؤ َّداها ّ
ً
إن قوتهــا تتأتى من قبــول حاضنتهــا االجتماعيــة بها ،في
قــو ًة
لهــذه التنظيمــات َّ
ذاتيــة ،بــل ّ
ســياق سياســي تســمح لها هذه الحاضنــة بأن تــؤ ِّدي دورًا لتصحيح توازنات القــوى ،بوصفها
أداة انتقام ،أو ضغط ،أو تأثير ،أو ما إلى ذلك.
*

باحث وأكادميي عراقي يعمل مستشا ًرا للمركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية.
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أزمة نظام ما بعد 2003
هل يعاين النظام السيايس العراقي أزم ًة؟

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

األغلبية الدميوغرافية من تصورات سياسية  -إىل خلق نظام غري
منسجم مع فكرة الدولة املتع ّددة الهويات.

لقد كــان إسقاط نظام صــدام حسني عىل يد قــوات االحتالل
العسكرية األمريكية ،يف نيسان /أبريل  ،2003نقط ًة فاصل ًة يف تأريخ
الدولة العراقية .فقد جرى إعادة تعريف هذه الدولة ،من كونها
"دولة  -أ ّمة" ،إىل كونها دول ًة متع ّددة الهويات ،عىل أن يعكس النظام
السيايس رشاكة هذه املكونات يف مؤسسة القرار.
وقد كان أول تصميم لهذا النظام التع ُّددي ُمضم ًنا يف قانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقالية الذي صدر يف آذار /مارس  ،2004والذي
كان مبنزلة دستور انتقايل .وكان هذا التصميم مقرت ًحا أمريك ًّيا؛ مبعنى
أنه فكرة أجنبية ،وليس فكر ًة عراقيةً ،أل ّن النخبة السياسية العراقية
التي يتشكل عامدها من تنظيامت وعنارص املعارضة العراقية
السابقة لنظام صدام مل يكن تصورها لدولة ما بعد صدام يتجاوز
خاص إلقليم كردستان ،بحسب
فكرة "الدولة  -األمة" ،مع وضعٍ ٍّ
ما أثبتت بعض الدراسات((( .ويف املقابل ،مل تكن تلك النخبة تفكِّر يف
دولة بهوية مركبة ،أو متع ّددة الهوية.
تض ّمن ذلك التصميم املفاصل الرئيسة للنظام التع ُّددي (الالمركزية
واالستقالل الذايت القطاعي "الفيدرالية" ،والتمثيل النسبي ،والفيتو
املتبادل) الذي يوصف بأنه النظام األمثل للمجتمعات املنقسمة.
منقسم ،غري أ ّن الدستور الدائم
وقد ُع ِّرف العراق بوصفه مجتم ًعا
ً
لسنة  2005الذي كتبته لجنة عراقية منتخبة ،شهد صعود نزعة
أغلبوية ،حاولت القضاء  -بطريقة منهجية  -عىل مفاصل رئيسة يف
النظام التع ُّددي.
ويف الحقيقة ،يتضمن دستور  ،2005سياسيًّا ،تعارضً ا بني نزعتني :نزعة
تع ّددية ،ناجمة عن إرث لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية،
ونزعة أغلبوية ،ال تؤمن باألمنوذج التع ّددي.
وقد قادت النزعة األغلبوية النخبة السياسية الشيعية  -التي يبدو
أنها جاءت بسبب تكوين قومي تقليدي أو بسبب ما يتيحه وضع

1 Loulouwa Al Rachid, "The Rise of the Iraqi Exopolity in the 1990s," in
the conference entitled Iraq under Sanctions: Economic, Political, Social and
Cultural Effects, concluded by The American Academic Research Institute
in Iraq and British Institute for the Study of Iraq, Amman, September 2011.

وهكذا ،جرى القضاء عىل عنارص أساسية يف النظام التع ّددي (الفيتو
املتبادل ،والترشيع باألغلبية املطلقة لضامن توافق وطني ...إلخ)
ملصلحة نزعة أغلبوية .وهذه النزعة ال تزال تخوض عملي ًة طويل ًة
الحتواء النظام التع ّددي ،مبا يف ذلك مبدأ الفيدرالية .وقد شهدت
السنوات األخرية عملي ًة إلعادة تعريف الفيدرالية العراقية بأنها
ليست فيدرالي ًة متاثل أملانيا أو الواليات املتحدة األمريكية ،بل إ ّن
إقليم له وضع خاص ،عىل غرار إيطاليا
العراق دولة مركزية ،تضم ً
أو إسبانيا .وقد كان موقف رئيس الوزراء (السابق) ،نوري املاليك،
من طلب مجلس محافظة صالح الدين املتمثّل بتحويل املحافظة إىل
إقليم ،واض ًحا يف هذا املجال.
كل األحوال ،تشكل النزعة األغلبوية التي تضمنها دستور ،2005
ويف ّ
العتبة التي ستتولد منها نزعة استئثارية ،سيطورها املاليك الحقًا ،خالل
سنوات حكمه الثامين ( )2014 - 2006بالسيطرة عىل سائر مفاصل
النظام السيايس واملؤسسات السياسية العامة :الربملان (بالحد من دوره
يف الترشيع والرقابة) ،والقضاء ،والهيئات املستقلة ،واملؤسسة العسكرية،
فضل عن أنه قدم حزم ًة من مسودات القوانني التي تح ّد
واإلعالم .هذا ً
من حرية التعبري .أ ّما بصدد رشاكة املكونات األخرى يف مؤسسة الحكم،
ألي ترتيبات المركزية وسيطرته عىل القرار
فإ ّن املاليك ،إضاف ًة إىل رفضه ّ
األمني ،رفض بناء املؤسسات السياسية التي تع ّزز مبدأ الرشاكة يف
الحكم أو تفعيلها؛ من قبيل مجلس االتحاد؛ وهو الغرفة الثانية للربملان
العراقي التي نص عليها الدستور ومل تتشكّل بع ُد ،ويفرتض أن ُينح
صالحيات توافقيةً ،وكذلك مجلس السياسات العليا الذي يفرتض أن
يكون هيئ ًة تضم الزعامات السياسية وكبار ممثيل املكونات ،تتوىل رسم
السياسات العليا للبالد.

دراسات وأوراق تحليليّة
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ويف الحقيقة ،تضمنت "اتفاقية أربيل" التي تشكّلت عىل أساسها
حكومة املاليك الثانية ،أواخر عام  ،2010خريطة طريق للخروج نحو
نظام أكرث انفتا ًحا تجاه إرشاك سائر املكونات العراقية يف مؤسسة
القرار .غري أنه مل يُنفَّذ من محاور االتفاقية التسعة سوى الجزء
املحدود الذي يتعلق بتشكيل الحكومة(((.
لقد كان لـ "الربيع العريب" الذي تزامن مع تشكيل حكومة املاليك
الثانية ،دور سلبي يف مسار التطورات السياسية يف العراق .وعىل
الرغم من أ ّن الكثريين توقَّعوا أ ّن صعود اإلسالم السيايس الس ّني
إىل الحكم يف دول "الربيع العريب" سينتهي إىل حساسية عدائية مع
العراق الذي يحكمه اإلسالم السيايس الشيعي ،كان لدخول إيران
والسعودية عىل الخط ،ومحاولتهام التأثري يف مسار األمور والتحكم
سلبي يف
فيه بالنسبة إىل أكرث من بلد من بلدان "الربيع العريب" ،أث ٌر ٌّ
العراق .فعالو ًة عىل أ ّن الربيع العريب انتهى إىل تنافس ورصاع محاور
وخنادق طائفية بني محو ٍر
شيعي يجمع إيران ،والعراق ،وسورية،
ٍّ
سني يجمع دول الخليج وتركيا ،فإ ّن املاليك مل
وحزب الله ،ومحو ٍر ٍّ
يبني إسرتاتيجي ًة خاص ًة بالعراق تنطلق من ف ْهم وضعه
يستطع أن َ
الثقايف والجيوبولتييك املم ّيز له من غريه من الدول ،بل اختار أن
يكون يف أحد هذه املحاور ،وأن يكون جز ًءا من املحور الذي تقوده
إيران ،إىل ح ّد تسليمها القيادة اإلسرتاتيجية ،فالعراق الرسمي ال يزال
دول ًة هشةً؛ ولذلك تعامل مع الربيع العريب بحساسية عالية.
يُضاف إىل ذلك أ ّن املاليك تعامل مع الفرقاء املحليني،
وخصوصا السياسيني
ً
الس ّنة ،ال بوصفهم رشكاء سياسيني ،بل بوصفهم ممثيل خنادق ومحاور
عابرة للحدود .وعىل نح ٍو عا ّم ،تعامل املاليك ،بُع ْيد الربيع العريب ،مع
الرصاع الدائر يف العراق بوصفه جز ًءا من رصاع أوسع من العراق ،وكان
اختياره لالنضواء إىل املحور اإليراين جز ًءا من اإلسرتاتيجية التي اتبعها
ملواجهة تحدي الرصاع اإلقليمي ومتفصالته يف العراق.
وقد اعتمد املاليك ،يف واليته الثانية ( )2014 - 2010التي كانت  -عىل
نحو عا ّم  -والي َة أزمات مستمرة ،سياسة تنكيل بالرموز السياسية
الس ّنية ،بدأت مبذكرة القبض عىل نائب رئيس الجمهورية ،طارق
الهاشمي ،والحكم عليه باإلعدام ،أواخر عام  ،2011مرو ًرا مبداهمة
مكتب وزيــر املالية ،وأحــد أبــرز زعــاء السنة السياسيني ،رافع
2

"بنود اتفاقية أربيل" ،موقع شبكة اإلعالم العراقي 30 ،نيسان /أبريل  ،201انظر:
http://www.imn.iq/news/view.11963/

العيساوي ،واعتقال عنارص من حاميته ،أواخر عام  ،2012ث ّم اعتقال
النائب أحمد العلواين ،بعد الهجوم عىل بيته ،وقتْل أخيه ،إثر إعالن
فضل عن عرشات
الحكومة الحرب عىل داعش يف صحراء األنبارً ،
حق ٍ
طيف واسعٍ من النخبة السياسية السنية.
مذكرات القبض يف ّ
وإذا كان من الباحثني من يفرسون هذه السياسة بأنها انتقام من
كتل وتنظيامت س ّنيةً ،وتفوقت
قادة "العراقية" ،القامئة التي جمعت ً
عىل ائتالف املاليك (دولة القانون) يف انتخابات  ،2010فإنه يبدو لنا
أ ّن سياسة التنكيل التي تبناها املاليك تجاه السياسيني الس ّنة جزء
من إسرتاتيجية مواجهة الرصاع اإلقليمي ،األمر الذي قاده إىل إعادة
تعريف الفرقاء املحليني بوصفهم جز ًءا من مرشوع أجنبي.

االحتجاج السنّي
كان التنكيل الذي تع ّرض له الزعامء الس ّنة هو السبب املبارش الذي
أطلق حركة احتجاج واسعة يف املحافظات الس ّنية .وقد بدأت إثر
اعتقال عنارص من حامية رافع العيساوي (تراوح عددهم بني 150
و ،)200أواخر  .2012ولك ّن هذه الحركة  -يف الحقيقة  -نتاج الشعور
املرتاكم يف املجتمع الس ّني يف العراق؛ بالنظر إىل أ ّن مؤسسة الحكم
ال تعكس رشاك ًة متكافئةً .وقد أنتجت حادثة العيساوي شعو ًرا لدى
يل ال يعكس
هذا املجتمع بأ ّن متثيل السنة ،يف الربملان والحكومة ،شك ٌّ
بأي حصانة .ولذلك ،تحولت
اسمها يف صناعة القرار ،وال يحظى ّ
الحركة ،فو ًرا ،من قضية العيساوي إىل مجموعة من املطالب التي
تخص املجتمع الس ّني .وقد تب َّنت الحركة ،مطلع كانون الثاين /يناير
أي بعد نحو أسبوعني من انطالقها ،وثيقة مطالب موحدة ،من
ْ ،2013
 13فقرةً ،قدمت إىل مجلس النوابُ ،جلّها يركز عىل ما يرى الس ّنة أنها
"إجراءات تعسفية" تجاههم.
تضمنت وثيقة املطالب إج ـراءات قضائيةً ،وقانونيةً ،وسياسيةً،
لعل أبرزها إطــاق رساح جميع املعتقالت
وعسكري ًة  -أمنيةًّ ،
واملعتقلني املتهمني وفقًا للامدة ( )4من قانون مكافحة اإلرهاب،
وإحالة املتهامت بقضايا جنائية إىل محافظاتهن ،وتعليق العمل بهذه
كل القضايا املتعلقة بهذا القانون إىل حني
املادة السالفة ،وإيقاف ّ
إلغائه من مجلس النواب؛ إذ يشتيك الس ّنة ،استنا ًدا إىل هذه املادة،
اعتقاالت تعسفي ًة وعشوائية .وتضمنت املطالب "إعادة التحقيق يف
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القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل العراق وخارجه
أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثري السيايس".
لقد فُهم من هذه الفقرة أنها تخص األحكام ومذكرات القبض
حق السياسيني الس ّنة ،من قبيل طارق الهاشمي وسواه.
الصادرة يف ّ
وطالبت الوثيقة بتجنب املداهامت الليلية العشوائية ،وإلغاء قانون
املخرب الرسي ،وعدم االستامع إليه؛ "ألن معظمهم يكيدون العداوة
الشخصية أو الطائفية" ،بحسب ما جاء يف الوثيقة .وطالبت إحدى
الفقرات مجلس النواب باإلرساع يف إقرار قانون العفو العا ّم ،وإيقاف
العمل بـ "قانون املساءلة والعدالة" الذي يرى الس ّنة أنه يستهدفهم
فضل عن أنه تح َّول إىل أداة ابتزاز
وميارس عقابًا جامع ًّيا بشأنهمً ،
كل مؤسسات الدولة،
ُمسيّسة .وطالبت الوثيقة بتحقيق التوازن يف ّ
وال سيام العسكرية واألمنية والقضائية ،وتحريم استعامل العبارات
والشعارات الطائفية يف هذه املؤسسات ويف وسائل اإلعالم .وطالبت
كل محافظات العراق وما وصفته
كذلك بإلغاء قيادات العمليات يف ّ
بـ "األجهزة األمنية غري الدستورية" التي تُدار عاد ًة من القائد العا ّم
للقوات املسلحة ،نوري املاليك ،وسحب الجيش من املدن واألحياء
السكنية يف بغداد واملحافظات ،وتحميل الرشطة املحلية التي تتشكّل
من أبناء املناطق مه ّمة حفظ األمن.
ث ّم إ ّن إحدى فقرات الوثيقة طالبت بإجراء تعداد سكاين شامل،
مع ذكر تفاصيل االنتامء (املذهبية ،والقومية ،والدينية)؛ أل ّن الس ّنة
العرب يف العراق يشتكون من أ ّن التقدير املطروح سياس ًّيا عن نسبتهم
أقل من  20يف املئة من سكان
الدميوغرافية الذي يزعم أنهم يشكلون ّ
العراق ،غري صحيح .وأخ ًريا ،طالبت الوثيقة بـ "إعادة جميع املساجد
ودور العبادة وأمالك الوقف وأمالك املواطنني الخاصة املغتصبة".
إمامي الشيعة عيل
رضيحي
ويُفهم من هذه الفقرة أنها تخص
ِ
ْ
الهادي والحسن العسكري يف مدينة سامراء الس ّنية ،ونقلت إدارتهام
من الوقف الس ّني إىل الوقف الشيعي ،بحسب قانون إدارة العتبات
املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة ،عام .(((2005
غري أ ّن املاليك مل يتعامل مع حركة االحتجاج الس ّنية إال بوصفها حركة
مترد ،تستهدف تهديد الحكومة الرشعية يف بغداد التي يشكّل الشيعة
عصبها ،معززًا قراءته بأنها جزء من رصاع املحاور اإلقليمية ،وأنّه
النص الكامل لوثيقة املطالب ،يف" :العراق :كتل شيعية تقاطع جلسة الربملان
 3انظر ّ
الطارئة" ،جريدة الوطن الكويتية 6 ،كانون الثاين /يناير  ،2013يف:
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801
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إقليمي وبعض القوى .يف حني أنه مل يستطع أن
يقف وراءها خندق
ّ
يفهمها بوصفها أزمة نظام .ولذلك ،مل يعمد إىل إطالق مبادرة تفاوض
جادة مع الحركة.
ميز املاليك ،يف بداية الحركة ،بني ما سامه "مطالب مرشوعة" وأخرى
"غري مرشوعة وغري دستورية" ،وذكر أ ّن بعض هذه املطالب يتضمن
إسقاط الدستور والعملية السياسية ،وبعضها ذو طابع طائفي يتقاطع
مع مطالب املكونات األخرى ،وبعضها اآلخر يرتبط بأجندات حزبية
داخلية أو خارجية؛ إذ يقول :إننا نص ّنف املطالب إىل مطالب مرشوعة
نحن ملزمني [كذا] جمي ًعا بتنفيذها ،ومطالب غري مرشوعة ال ميكن
تحقيقها((( ،ويضيف" :يجب أن تخضع مطالب املواطنني للدستور
وأن تكون االستجابة لها وفق الدستور وال تتقاطع مع الدستور وال
مع مطالب أبناء الشعب يف املحافظات األخرى"((( ،فضلً عن "رضورة
العمل عىل االبتعاد عن األجندات الخارجية والطروحات الطائفية"(((.
وعد املاليك بتلبية "املطالب املرشوعة" ،وق ّدم بعض األفكار ،منها
تشكيل "ديــوان رد املظامل"((( .وبعد أيام قليلة من إعالن وثيقة
املطالب ،شكّل مجلس الوزراء لجن ًة وزاريةً ،برئاسة نائب رئيس
الــوزراء ،حسني الشهرستاين ،وعضوية عدد من الــوزراء املعنيني؛
لـ "تسلم الطلبات املرشوعة من املتظاهرين مبارشةً ،من خالل وفود
متثّلهم وترفع توصياتها إىل مجلس الوزراء"((( ،وشكّلت اللجنة لجن ًة
فرعي ًة ملتابعة تنفيذ قراراتها((( ،وقد تخلل ذلك تفاوض محدود بني
الحكومة وبعض ممثيل الحراك.
" 4رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يشكر املتظاهرين الذين م ّزقوا خرائط التقسيم
ويقرتح تشكيل هيئة قضائية لر ّد املظامل" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 7 ،آذار /مارس
 ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/07032013.htm
" 5رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك :الذين يتحدثون بالطائفية ال ميثلون ضمري
الشعب العراقي" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 23 ،شباط /فرباير  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/23022013_1.htm
" 6رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
الدكتور صالح املطلك" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 2 ،آذار /مارس  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/02032013.htm
" 7رئيس الــوزراء السيد نوري كامل املاليك يشكر املتظاهرين الذين مزقوا خرائط
التقسيم".
" 8قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم ( )1يف  ،"2013/1/9موقع األمانة العامة ملجلس
الوزراء يف جمهورية العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2661
 9اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،مقدمة" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية
العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=21
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وأعلنت اللجنة أنها قدمت بعض التوصيات وأنجزت ع ّدة ملفات
كانت متأخر ًة بسبب الروتني واإلجراءات املتبعة .ويدور ما أنجزته
هذه اللجنة عىل أربعة محاور ،هي:

ومجلس القضاء ،والوزارات ،واألجهزة األمنية ،والخارجية ،واملالية"
من املشمولني بإجراءات املساءلة والعدالة ،وكانت درجاتهم يف حزب
أقل من "عضو شعبة".
البعث ّ

1.1مــلــف املــعــتــقــات واملــعــتــقــلــن :أعــلــنــت الــلــجــنــة ،أواخـــر
حزيران /يونيو  ،2013إطــاق رساح نحو  7500من السجناء
واملوقوفني ،منهم نحو  300امرأة(.((1

3.3اإلجراءات القضائية :أوصت اللجنة بإصالح اإلجراءات القضائية
وتحسينها وترسيعها ،ما يتعلق منها بالقبض ،أو التحقيق ،أو اإلفراج،
أو إطالق الرساح ،وتعديل قانون املخرب الرسي.

2.2قانون املساءلة والعدالة وإجراءاته :أوصت اللجنة بأن يُدمج
يف مؤسسات الدولة ما أمكن من املشمولني بإجراءات املساءلة
والعدالة ،من أعضاء الكيانات املنحلة التي تشمل الجيش السابق
واألجهزة األمنية واإلعالمية( .((1ودعت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة
والعدالة إىل قبول طلبات اإلحالة عىل التقاعد( .((1وتقول اللجنة إنها
رسعت إجراءات التقاعد لنحو  23ألف شخص من املشمولني بإجراءات
ّ
(((1
وفضل عن ذلك ،أوصت دوائر التسجيل العقاري
املساءلة والعدالة ً .
برفع الحجز عن عقا ٍر ٍ
لكل شخص محجوزة أمواله وفق القانون.
واحد ّ
ويف ذلك تقول اللجنة إنها أنجزت أكرث من  14ألف معاملة حجز
عن دور السكن ،من أصل نحو  17ألف قُدمت إليها( .((1وأوصت
اللجنة بتفعيل املادة  12من قانون املساءلة والعدالة ،وترويج حاالت
حق النظر
االستثناء مبوجب هذه املادة التي تقول" :ملجلس الوزراء ّ
يف الحاالت االستثنائية للعودة إىل الوظيفة للمشمولني بهذا القانون،
وبحسب مقتضيات املصلحة العامة ،بنا ًء عىل طلب الوزير املختص
وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار املناسب بشأنها .وال يكون القرار
نافذًا إال مبصادقة مجلس النواب عليه" .وكذلك تفعيل املادة "/6
تاس ًعا" التي تنص عىل "إحالة جميع من مل يُشمل بقانون الخدمة
والتقاعد للعمل يف دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثالث،

4.4الخدمات يف املحافظات الس ّنية :أوصت اللجنة بتكثيف الجهد
لتنفيذ املشاريع الخدمية يف املناطق التي ُحرمت من تلك الخدمات
بسبب تردي األوضاع األمنية(.((1

" 10اللّجنة الوزارية للنظر يف طلبات املتظاهرين تعلن إحصائية جديدة إلطالق رساح
املفرج عنهم" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق 25 ،حزيران /يونيو
 ،2013انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=3284
 11اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،إجراءات" ،املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة ملجلس
الوزراء يف جمهورية العراق ،انظر:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/retirement/1.pdf
" 12األمانة العامة ملجلس الوزراء توجه الدوائر الحكومية بتنفيذ توصيات لجنة استالم
طلبات املتظاهرين" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق 14 ،كانون
الثاين /يناير  ،2013انظر:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2670
 13اللجنة الوزارية للمتظاهرين" ،إجراءات".
" 14اللّجنة الوزارية للنظر يف طلبات املتظاهرين تعلن إحصائي ًة جديد ًة إلطالق رساح
املفرج عنهم".

ويف الحقيقة ،ويف ماعدا إطالق رساح عدد من السجناء واملوقوفني
سعت إجراءات اإلفراج
(ال ميكن التأكد من أعدادهم) ،ونسبة من ُ ّ
عنهم بعد أن ظلوا معتقلني ،مع وجود مذكرات إفراج أو انتهاء
محكومية ،أو اإلرساع بإكامل معامالت التقاعد أو رفع الحجز عن
دور بعض املشمولني بـ "قانون املساءلة والعدالة" .ويبدو أ ّن هذا
هو املطلب الوحيد الذي ميكن أن تنفِّذه الحكومة .أ ّما سائر األمور
األخرى ،فقد بقيت يف إطار الوعود .وعىل الرغم من أ ّن املاليك ذكر
أ ّن مجلس الوزراء صادق عىل تعديل قانون املساءلة والعدالة ،وعالج
موضوع املخرب الرسي  -وهو أمر ال قيمة له من دون ترشيع مجلس
النواب  -وأبدى استعداده لتصديق القوانني األخرى التي طالب
املتظاهرون بتعديلها( ،((1مل يَ َر النور أي يشء من هذا.

منعطف الحويجة
يبدو أنه كان مث َّة قرار بأن تحافظ حركة االحتجاج الس ّني ،عىل األقل يف
مركزها يف األنبار ،عىل طابعها السلمي املطلبي .وذلك عىل الرغم من
لفض االعتصامات ،وعىل
التهديدات التي كانت تو ّجهها الحكومة إليها ّ
الرغم من بعض األحداث األمنية التي ع َّدها املعتصمون استفزازًا من
معتصم يف الفلوجة
القوات الحكومية .وقد قُتل يف إحداها أحد عرش
ً
15
انظر:

اللجنة الوزارية للمتظاهرين ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء يف جمهورية العراق،

http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/retirement
" 16رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يستقبل وفد رؤساء عشائر محافظة األنبار"،
موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 15 ،حزيران /يونيو  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/6/15062013.htm
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عىل يد عنارص الجيش ،أواخر كانون الثاين /يناير  ،2013وقتل الجيش
اثنني من املعتصمني يف املوصل ،مطلع آذار /مارس من السنة نفسها.
ست
يف أواخر آذار /مارس  ،2013اجتمع ممثِّلو ساحات االعتصام يف ّ
محافظات ،يف مدينة الرمادي ،وشكَّلوا وف ًدا تفاوض ًّيا مع الحكومة
لتنفيذ ما يسمونه "حقوق أهل الس ّنة والجامعة" .وقد أصدروا بيانًا،
عقب االجتامع ،أكّدوا فيه "سلمية التظاهرات واالعتصامات"(.((1
وعىل الرغم من أ ّن الحركة كانت تحيط بها أطراف متطرفة ،من
قبيل تنظيم "دولة العراق اإلسالمية" التي كانت تحاول أن تستغل
نفي واسعٍ ،حثّ التنظيم املحتجني عىل
ما يجري إلطالق عمل ُع ٍّ
ح ْمل السالح ض ّد املاليك ،أل ّن "السالم والصرب" ال طائل من ورائهام
يف التعامل مع "الحكومة التي يقودها الشيعة" ،بحسب تعبري
"أبو محمد العدناين" ،املتحدث باسم التنظيم الذي قال للمعتصمني،
أواخر كانون الثاين /يناير 2013؛ أي بعد شهر من انطالق الحركة:
"أمامكم خياران ال ثالث لهام ،إ ّما أن تركعوا للروافض وتعطوا الدنية،
وهذا محال ،وإ ّما أن تحملوا السالح ،فتكونوا أنتم األعلون .ولنئ مل
تأخذوا حذركم وأسلحتكم لتذوق ّن الويالت عىل أيدي الروافض الذين
ال زالوا [كذا] يخادعونكم"(.((1
عىل الرغم من ذلك ،مل تكن دولة العراق اإلسالمية ،آنــذاك ،قد
استعادت قوتها ،بعد الهزمية التي تعرضت لها إثر مرشوع "الصحوة"،
منذ خريف  ،2007وهو األمر الذي سيتحقّق لها خالل تجربتها يف
سورية ،منذ أواخر عام  ،2011وقد كان ذلك أ ّول دور خارجي لها
تنفِّذه .وبقدر ما ساهم هذا الدور يف تعزيز مكانتها يف الفضاء الس ّني
املسلح يف املنطقة ،مع اشتداد التوتر الطائفي ،أرادت دولة العراق
اإلسالمية من هذا الدور ،أن تستعيد تأثريها الداخيل ،مع استمرار
األزمة السياسية يف البالد ،وم ْيل الس ّنة يف العراق إىل دعم "الثورة" يف
سورية ،يف مقابل دعم الشيعة للنظام.
وهكذا كانت األزمة السورية هي العنرص األكرث حيوي ًة يف استعادة
الثقة بدولة العراق اإلسالمية ،واستعادة املقاتلني الذين فقدتهم ملصلحة
" 17اجتامع الرمادي ينتهي بتأكيد (متاسك وسلمية) التظاهرات والرباءة من املطلك
والوزراء العائدين إىل الحكومة" ،املدى برس 27 ،آذار /مارس  ،2013انظر:
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=9024
(" 18القاعدة) تدعو املحتجني يف العراق إىل حمل السالح ضد املاليك" ،راصد الرشق
األوسط 1 ،شباط /فرباير  ،2013انظر:
http://www.observerme.com/modules.php?name=News&file=article&s
id=30276

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

"الصحوة" .بل إ ّن دورها يف سورية ستجني من ورائه موارد مالية ،قد
أمس الحاجة إليها؛ ولذلك ت ُع ّد هذه األزمة نقط ًة مفصلي ًة يف
تكون يف ّ
وضعيتها( ،((1حتى أنها أعلنت ،أواسط متوز /يوليو  ،2012عن حملة
جديدة ،س ّمتها "هدم األسوار" ،وهي تهدف إىل استعادة املناطق التي
كل األحوال ،مل يكن بإمكان دولة
فقدت السيطرة عليها عام  .2008ويف ّ
العراق اإلسالمية أن تنشط من دون قبول الحاضنة االجتامعية املحلية.

يبدو أنه كانت توجد مت ّوجات وطموحات مختلفة من حركة االحتجاج
يف املناطق الس ّنية املختلفة .فإذا كان قرار األنبار هو املحافظة عىل
سلمية الحركة ،فقد كانت توجد مناطق أخرى تسعى لالنتقال
العنفي ،ورمبا كان ذلك بدافع
بالحركة إىل مستوى آخر ،هو املستوى
ّ
الخروج من الجمود واإليقاع الثابت الذي وصلت إليه ،أو بالنظر
عم هو
إىل أ ّن املكونات السياسية للحركة ،يف تلك املناطق ،تختلف ّ
وخصوصا أ ّن لبعضها طمو ًحا انقالب ًّيا؛ كحزب البعث
حاصل يف األنبار،
ً
وضباط الجيش السابق.
يف هذا السياق ،حدثت مواجهة مسلحة ،بني عدد من املعتصمني،
يف ساحة االعتصام يف الحويجة ،ويف نقطة للجيش قرب الساحة ،يوم
 19نيسان /أبريل  ،2013انتهت مبقتل جندي وأحد املعتصمني ،األمر
الذي حدا بالجيش إىل أن يحارص الساحة ،بحثًا ع َّمن أطلق النار عىل
ويفض االعتصام بالقوة ويحرق ِخ َيم
النقطة ،ثم إىل أن يقتحمها
ّ
املعتصمني ،يوم  23نيسان /أبريل؛ ما أ َّدى إىل مقتل نحو  50من
املعتصمني ،عالو ًة عىل عرشات منهم بني معتقل وجريح.
وبد ًءا من هذه الحادثة ،سريكز الخطاب الحكومي عىل اتهام الحركة
بوقوف ق ًوى انقالبية وراءها واخرتاقها إيَّاها ،وال سيام منها القاعدة.
ففي اليوم نفسه الذي وقعت فيه حادثة الحويجة ،أصدرت وزارة
الدفاع العراقية بيانًا قالت فيه إ ّن من قتلوا يف ساحة اعتصام الحويجة
هم من القاعدة والبعثيني ،وإ ّن القامئني عىل ساحات االعتصام يتحملون
املسؤولية عن "إيواء العنارص اإلرهابية والسامح لهم بتنفيذ مخططاتهم
 19حيدر سعيد" ،األزمة السورية وتداعياتها عىل العراق" ،بغداد ،مركز األبحاث العراقية،
متوز /يوليو  ،2012ص .5-4
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الخبيثة" ،بحسب ما جاء يف البيان ،وإ ّن ساحات االعتصام أصبحت "وك ًرا
لإلرهابيني وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث"(.((2
ومع عشية بدء ما سمته الحكومة "الحرب عىل داعش" يف صحراء
األنبار ،بدأ املاليك يكثف الحديث عن أ ّن القاعدة بدأت تتسلل إىل
ساحة االعتصام يف األنبار؛ إذ قال يف خطابه األسبوعي أواخر ترشين
الثاين /نوفمرب " :2013إننا نتحمل مسؤولية أالّ نعطي للقاعدة مق ًّرا
للقيادة تحت عناوين طيبة ومرشوعةٌ .
وفرق بني مطالب يتقدم بها
حل لها ،وبني قاعدة تسلَّلت
الناس والظالمات [تظلّامت] يبحثون عن ّ
وسحبت امللف من الذين بدؤوه ،ومل ي ُعد لهم تأثري يف ملف ساحة
االعتصام يف األنبار"(.((2
ويعود املاليك ،بعد حادثة مقتل قائد الفرقة السابعة ،اللواء الركن
محمد الكروي ،ونحو  25ضابطًا كب ًريا وجنديًّا من الجيش العراقي،
عىل يد داعش ،يف صحراء األنبار يوم  21كانون األول /ديسمرب ،2013
كل يشء من املطالب ما تغري يشء أل ّن القاعدة
إىل القول" :لو أعطينا ّ
باقية  ...انكشفت هذه الخدعة التي خدع بها الكثري عىل أنهم
يطالبون بحقوق أبناء األنبار  ...وال يحتاج األمر إىل مزيد من التأكيد
بأ ّن هذه املنطقة وهذه الساحة أصبحت مق ًّرا لقيادة القاعدة ،ألنهم
ظهروا عىل منصتها ،وبكلمة واضحة رصيحة قالوا نحن تنظيم اسمنا
القاعدة نقطع الرؤوس ،وعىل نح ٍو رصيح رفعت أعالم القاعدة عىل
املنصة"(.((2
ث ّم يعود املاليك ليس ِّمي ساحة االعتصام يف الرمادي "ساحة
الفتنة"( ،((2والحقًا ،سامها "املالذ اآلمن للقاعدة"( .((2ث ّم يعود يف
 4كانون الثاين /يناير  ،2014ليصف ساحات االعتصام بأنها كذبة
" 20وزارة الدفاعَ :من قُ ِتل يف ساحة اعتصام الحويجة هم من القاعدة والبعثيني وتعرضنا
إىل إطالق نار وقتل لنا جنود" ،يف :املدى برس 23 ،نيسان /أبريل  ،2013انظر:
http://goo.gl/eF2F7o
 21الكلمة األسبوعية لدولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك" 27 ،ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2013موقع رئيس الوزراء نوري املاليك ،انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/11/27112013s.htm
" 22الكلمة األسبوعية لدولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك" 25 ،كانون األول/
ديسمرب  ،2013موقع رئيس الوزراء نوري املاليك ،انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/12/251220131s.htm
" 23املاليك :اليوم آخر صالة جمعة يف ساحة الفتنة باألنبار وسنحرق خيم املعتصمني إن
مل ينسحبوا" ،املدى برس 27 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=23447
" 24رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك :وحدة العراقيني خلف القوات املسلحة هي
االنتصار الحقيقي" ،موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 30 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://www.pmo.iq/press/2013/12/301220131.htm
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"يسعون فيها إىل يشء [وهو دولة العراق والشام] عندما رفعنا
ساحات الفتنة يف هذا الوقت ،أخربنا أحد املعتقلني ،وقال :لو
انتظرتم ثالثة أسابيع النفصلنا وأعل ّنا دولتنا يف الرمادي"(.((2
كانت حادثة الحويجة نقط ًة مفصلي ًة يف حركة االحتجاج الس ّنية ،ويف
وضعية دولة العراق اإلسالمية ،ويف مسار األمور السياسية واألمنية
يف البالد ،عىل نحو عا ّم .ولقد بدا للمجتمع الس ّني أ ّن الطريقة
فض بها اعتصام الحويجة يشري إىل أ ّن الحكومة لن تتعامل
التي ّ
مع املطالب التي قدمتها الحركة عىل نح ٍو سلمي ،وأنها ماضية إىل
قتْل الحركة عىل نح ٍو عنيف؛ ومن ث ّم ،خرجت الحركة كث ًريا عن
سلميتها ،فبدأت سلسلة مواجهات مع الجيش ،واستُهدفت عنارصه
رشا ،وشهدت األيام القليلة التي تلت الحادثة أعامل
استهدافًا مبا ً
عنف واسعة ،ذهب ضحيتها نحو  200شخص.
وكانت هذه اللحظة هي التي قــادت إىل متكني دولــة العراق
اإلسالمية من املجتمع الس ّني وتنشيط املساحات املتطرفة فيه،
وأضعفت مامنعته لطموحات دولة العراق اإلسالمية .وإ ّن هذا
االستسالم املجتمعي للتطرف يرتبط  -مر ًة أخرى  -بأزمة النظام
السيايس.
لقد تزامن هذا الحادث مع اإلعالن عن والدة الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام "داعش" ،ليبدأ التنظيم ،منذ ذلك التاريخ ،باستعادة
األعامل التي كان ينفّذها يف العراق من حيث عددها ونوعيتها ،يف
الفرتة  ،2007 - 2004ما قبل مرشوع "الصحوة".
ولعل أحد أه ّم األدلة عىل هذا تصاعد أعداد الضحايا املدنيني،
بد ًءا من حادثة الحويجة ،يف أيار /مايو  .2013فمن يتابع الشؤون
املتعلّقة بضحايا حرب العراق ،منذ بدء الغزو األمرييك للعراق يف
آذار /مارس  ،2003يكتشف أ ّن األشهر التي تلت هذه الحادثة ،وما
بعده ،س َّجلت منح ًنى تصاعديًّا وأرقا ًما قياسي ًة يف أعداد الضحايا
املدنيني العراقيني منذ أواســط  ،2008حني بدأت أعداد الضحايا
باالنخفاض التدريجي ،بعد معارك "صولة الفرسان" عىل امليليشيات
الشيعية يف الجنوب ،ومرشوع الصحوة الذي كاد يقيض عىل تنظيم
القاعدة ،فبعد أن كان عدد القتىل املدنيني ،يف نيسان /أبريل ،2008
" 25رئيس الوزراء السيد نوري كامل املاليك يحرض االحتفال بالذكرى الثانية ليوم العراق"،
موقع رئيس الوزراء نوري املاليك 4 ،كانون الثاين /يناير  ،2014انظر:
http://www.pmo.iq/press/2014/1/4012014.htm
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شخصا ،ويف
قد بلغ  1309أشخاص ،أصبح يف الشهر التايل 902
ً
شخصا .وهكذا تراوحت أعداد
حزيران /يونيو وصل إىل 748
ً
الضحايا ،من متوز /يوليو  2008إىل نيسان /أبريل  ،2013بني
 218و 682شهريًّا.
أ ّمــا بعد حادثة الحويجة ،فبلغ عــدد الضحايا املدنيني ،يف
أيار /مايو ( 2013أي الشهر األول الذي تال الحادثة) 888 ،ضحيةً،
وهذا الرقم هو األعىل منذ أيار /مايو  .2008ث ّم ُس ِّجل يف متوز/
يوليو  2013رقم قيايس جديد؛ إذ بلغ عددهم  1145ضحيةً .ويف
أيلول /سبتمرب من السنة نفسها ُس ِّجل رقم قيايس آخر؛ إذ بلغ
عددهم فيه  1306من الضحايا .وأخ ـ ًرا ،سجل حزيران /يونيو
( 2014أي الشهر الذي شهد سقوط املوصل) الرقم األعىل منذ
آب /أغسطس  ،2007وهي الفرتة التي شهدت ذروة الحرب
األهلية ،وما قبل إطالق مرشوع الصحوة؛ إذ بلغ عدد الضحايا
املدنيني فيه  1934ضحيةً.
ويف املجمل ،عادت أعداد الضحايا عام  2013إىل املستوى الذي
كانت عليه عـــام  ،2008بنحو  10آالف قتيل ،بعد أن كانت
األعداد ،يف الفرتة  ،2012 - 2009ترتاوح سنويًّا بني  4000و5000
قتيل( .((2ويُتوقع أن تتجاوز أعداد الضحايا عام  2014ما كان عليه
عا َما  2008و ،2013لتقرتب من أرقام عامي  2006و.2007
وفضل عن هذا ،أخذت أعامل العنف يف الفرتة 2013 - 2009
ً
إيقا ًعا محد ًدا؛ ذلك أ ّن دولة العراق اإلسالمية مل تتمكن من تنفيذ
كل بضعة أشهر ،يف حني استطاعت منذ حادثة
أعامل نوعية إال مر ًة ّ
الحويجة تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي كانت تستهدف
مؤسسات رسميةً.

أيلول  /سبتمبر 2014

التي تعتمد عىل الهجامت االنتحارية هي نفسها يف ازدياد .ففي
عــام  2010تناقصت هذه الهجامت لتصل إىل معدل  6مرات
وظل هذا املعدل عىل نحو ما هو عليه طوال عام .2012
شهريًّاّ ،
ويف عام  ،2013وقعت نحو  22عملي ًة من هذه العمليات شهريًّا ...
ويف فرتة انخفاض العنف يف العراق ،مطلع عام  ،2011كانت البالد
تتعرض لنحو  300حادثة أمنية كبرية يف الشهر الواحد .أ ّما خالل
عــام  ،2013فكان العدد اإلجاميل الشهري لهذه الحوادث يصل
يظل أقل كث ًريا من
عىل نح ٍو متكر ٍر إىل  .1200لك ّن هذا العدد ّ
الحوادث التي زاد عددها عىل  6000شهريًّا ،والتي نقلتها التقارير
واألخبار خالل أكرث األيام ظال ًما يف ما كان يشبه الحرب األهلية
أواخر عام  ،2006ومطلع عام .((2("2007

"هدم األسوار"
يف الحقيقة ،يعود املنحنى التصاعدي للعمليات النوعية إىل حدث
قليل؛ إذ يعود تحدي ًدا إىل متوز /يوليو ،2012
أسبق من حادثة الحويجة ً
حني أعلنت دولة العراق اإلسالمية عن مرشوع "هدم األسوار" الذي
شهد سلس ًة من العمليات النوعية ،وقد ركَّز األسايس منها عىل اقتحام
السجون التي تضم معتقيل التنظيم من أجل تحريرهم .يف حني كان
التنظيم قد أعلن ،يف وثيقته اإلسرتاتيجية السابقة التي أطلقها ،مطل َع
عام  ،2010تحت عنوان "خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس
لدولة العراق اإلسالمية" ،أي بعد مرشوع الصحوة ،أنه سيتبنى سياسة
بدل من الحرب الشاملة التي اعرتف بأنه أصبح
العمليات النوعيةً ،
غري قادر عليها .ولذلك ،نفَّذ يف الفرتة  ،2013 - 2009عد ًدا محدو ًدا
من العمليات النوعية.

ويالحظ مايكل نايتس أنه "يف عام  ،2010يف فرتة انخفاض نشاط
القاعدة يف العراق ،انخفضت أعداد الهجامت التي تحمل بصمة
التنظيم كتلك التي تستخدم فيها السيارات املفخخة إىل معدل
 10يف الشهر الواحد ،وأ ّن الهجامت املنسقة التي يشنها التنظيم يف
ٍ
أكرث من مدينة يف آنٍ
واحد مل تحدث إال مرتني أو ثالث ًا يف العام .يف
حني وقع عام  ،2013ما مع ّدله شهريًّا  71تفج ًريا بسيارات مفخخ ٍة،
كل  11يو ًما ،وأ ّن العمليات
وأ ّن رضبات يف مواقع متع ّددة حدثت ّ

أي حال ،تكشف قراءة وثيقة "خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف
وعىل ّ
السيايس لدولة العراق اإلسالمية" ووثيقة "هدم األسوار" ،عن الخلفية
التي تقف وراء التحول يف طبيعة العمليات التي نفذها التنظيم.
فالوثيقة األوىل تعيد تأكيد املوقف األيديولوجي للدولة ،من جهة أنها
دولة إسالمية ال تعرتف بالنظام العاملي القائم .وعىل الرغم من ذلك،
تركّز عىل وضع الدولة وواقعها العميل .فقد اعرتفت بأنها تعرضت
تفس أسباب
مع مرشوع الصحوة للرتاجع واالنحسار ،وحاولت أن ِّ

"قاعدة البيانات" ،موقع ضحايا حرب العراق ،انظر:
https://www.iraqbodycount.org/database

27 Michael Knights, The Resurgence of Al-Qaeda in Iraq (Washington
D.C.: The Washington Institute For Near East Policy, December 2013), p. 3.
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هذا الرتاجع الذي مل توافق عىل أنه حدث بسبب أخطاء عنارصها،
وقسوتهم ،وجورهم عىل املجتمع املحيل ورموزه ،بل بسبب الصورة
التي رسمتها لها الدعاية املضادة ،ومحاولة األمريكيني استاملة رموز
املجتمع املحيل ،وال سيام القيادات العشائرية ،من خالل هبات مالية
ضخمة.
واضح من هذه الوثيقة أ ّن دولة العراق اإلسالمية قلقة من هذه
ٌ
الصورة ،أيًّا كان مصدرها أو سببها ،وهي تسعى ملكافحتها .ولعل هذا
هو ما يُفرس محاولتها كسب و ّد املجتمع املحيل ،يف محافظتي الرقة
واملوصل اللتني سيطرت عليهام.
وتُق ِّدم الوثيقة حزم ًة من اإلسرتاتيجيات والسياسات لتجاوز هذا
االنحسار؛ الجانب األسايس منها عسكري .ولكنها تخصص جز ًءا واض ًحا
من الخطة ملا ميكن تسميته "حملة عالقات عامة" ،لتجاوز آثار تلك
الصورة السلبية .ومن هذه اإلسرتاتيجيات أنها لن تستطيع خوض
حرب شاملة ،بالكيفية التي كانت عليها يف الفرتة  ،2007 - 2004بل
إنها ستلجأ إىل عمليات نوعية ،عرب ما تسميه "سياسة االستهداف
وتكسري العظام" .وهذه العمليات يجب أن تركِّز عىل العنارص
املحلية التي تسميهم "املرتدين" ،بدلً من األمريكيني التي تسميهم
"الصليبيني" .وتلخص الوثيقة هذه اإلسرتاتيجية الجديدة بتعبري "تسع
رصاصات للمرتدين ورصاصة للصليبيني" ،وهو ما يعني استهدافًا
واس ًعا للجيش والرشطة ،مبا يخلق حالة رعب يف االنتساب إىل هذين
الجهازين ،واستهدافًا للرموز السياسية ،حتى وإن اقتىض األمر إىل
تجنيد "جهاديني" ضمن حامياتهم ،واستهداف "كوادر" ذات كفاءة
تدعم العملية السياسية القامئة.
ولك ّن الهدف األول للتنظيم الذي تطرحه الوثيقة ،هو مجالس
الصحوة وعنارصها .ويف هذا اإلطار ،دعت هذه الوثيقة إىل تأسيس
ما سمته "مجالس الصحوة الجهادية" ،بالتحالف مع رمــوز يف
املجتمع املحيل ،وال سيام القيادات العشائرية التي مل تنخرط يف
مجالس الصحوة التي أنشأها األمريكيون .وتشري الخطة إىل مجموعة
أخرى من اإلسرتاتيجيات ،منها السعي لتوحيد ما تسميه "الفصائل
الجهادية" التي نشبت بينها خالفات كبرية ،وطأمنة املخالفني الذين
ال ينخرطون يف مرشوعها ،ولكنهم ليسوا عد ًّوا لها ،وتثبيت ما تسميه
"الرموز الجهادية" التي قدمتها الدولة خالل تجربتها يف العراق(.((2
28

"خطة إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس لدولة العراق اإلسالمية" ،شبكة حنني ،انظر:
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=158433

ولعل من أه ّم ما تضمنته الوثيقة أنها تتحدث عن رضورة االستعداد
ملرحلة ما بعد االنسحاب األمرييك ،وقد جاء فيها" :هذه الدراسة
املخترصة ستتناول  ...كيفية تعزيز موقف دولة اإلسالم يف هذه
الظروف الحالية ،حتى تكون بعد انسحاب غالب قوات العدو
[األمرييك] ،بعد قرابة العامني ،يف ظرف أفضل وموقع أقوى سياس ًّيا
وعسكريًّا ،بحيث يكون املــروع اإلسالمي هو الذي عىل أهبة
كل العراق .ومام ال يخفى عىل
االستعداد لتويل زمام األمور كامل ًة عىل ّ
كل متابع للوضع العراقي أ ّن الجميع يسعى لتعزيز موقفه السيايس
ّ
يف هذه الفرتة ،استعدا ًدا للموعد املزعوم من قبل العدو الصليبي
بانسحاب غالبية قواته من العراق"(.((2
أ ّما وثيقة "هدم األسوار" التي أطلقتها دولة العراق اإلسالمية ،أواسط
عم طرحته
 ،2012فقدمت رؤيـ ًة إسرتاتيجي ًة جديدةً ،تختلف ّ
مطلع عام  .2010وقد أعلن عن ذلك أبو بكر البغدادي (إبراهيم
ع ّواد البدري السامرايئ) ،يف متوز /يوليو  .2012وتزامنت الخطة مع
انسحاب القوات األمريكية من العراق ،أواخر عام 2011؛ إذ بدأت
دولة العراق اإلسالمية تُلملم شتاتها منذ أواسط  .2012وقد يكون
هذا تنفيذًا ملا أعلنت عنه يف الخطة اإلسرتاتيجية السابقة من رضورة
االستعداد ملرحلة ما بعد انسحاب القوات األمريكية.
وبخالف ما تضمنته الخطة السابقة من الرتكيز عىل عمليات نوعية،
أعلن البغدادي عن محاولة استعادة السيطرة والنفوذ يف املناطق
التي كانت تسيطر عليها الدولة أو أسالفها (ما قبل مرشوع الصحوة)،
يف الفرتة 2008 - 2004؛ وذلك يف خطبة له.
وإجاملً  ،ركّز مرشوع "هدم األسوار" عىل ثالثة أمور ،هي:
•استعادة املناطق التي انحازت منها.

•محاربة الحكم الشيعي الذي يسميه "الصفوي" .ويف هذه الخطبة،
أطلق البغدادي جملته التي جرى تداولها بعد سقوط املوصل
قائل" :إ ّن بغداد هي قلب معركة
والحديث عن قرب معركة بغدادً ،
أهل الس ّنة مع الصفويني" .ومام يُالحظ ،يف هذا السياق ،أ ّن البغدادي
كث ًريا ما يتحدث باسم أهل السنة ،وأنه ال يتحدث بوصفه صاحب
أيديولوجيا سلفية .وقد يكون هذا األمر نات ًجا من طبيعة الرصاع يف
العراق.
29
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الجدول ()1
العمليات النوعية التي نفذتها دولة العراق اإلسالمية ثم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"
(مطلع  - 2009ربيع )2014

مـــــا بــــعــــد اكــــتــــال
مـــروع الــصــحــوة (مــن
أواخـــــر عـــــام  2008إىل
مرشوع "هدم األسوار")

مـــا بــعــد اإلعـــــان عن
مــروع "هــدم األســوار"،
متوز /يوليو 2012

نوع العملية

التاريخ

تفجري انتحاري بحزام ناسف ،استهدف مؤمت ًرا عشائريًّا لـ "املصالحة الوطنية" ،بـ "أبو غريب"
يف ضواحي بغداد ،حرضه عدد من ضباط الجيش والرشطة .وقد أسفر التفجري عن مقتل نحو
شخصا ،من بينهم عدد من الصحافيني الذين كانوا يغطون املؤمتر.
ً 40

آذار /مارس 2009

مبنيي وزاريت الخارجية واملالية
كل منهام
تفجري  6سيارات مفخخة ،بينها شاحنتان استهدفت ٌّ
ْ
يف بغداد؛ ما أدَّى إىل مقتل نحو  100شخص وجرح نحو  600شخص آخر ،وأرضار كبرية يف
املبنيني.

آب /أغسطس 2009

اقتحام مبنى البنك املركزي يف بغداد ،وتفجري عدد من طوابقه ،نفَّذه انتحاريون ،وقد نجم
شخصا.
عنه مقتل نحو ً 20

حزيران /يونيو 2010

اقتحام انتحاريني كنيسة "سيدة النجاة" يف بغداد ،واحتجاز األشخاص املوجودين فيها من
املسيحيني (رجال دين ومصلني) ،ث ّم قتْل بعضهم واتخاذ بعضهم اآلخر رهائن .وعىل إثر تدخُّل
شخصا من الرهائن ،و 7من قوات األمن.
قوات األمن العراقية ،أسفر الحادث عن مقتل ً 45

ترشين الثاين /نوفمرب 2010

تفجري سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي ،أسفر عن مقتل
شخصا.
أكرث من ً 20

حزيران /يونيو 2012

تفجري سيارتني مفخختني يقودهام انتحاريان ،عند بوابة مقر مديرية مكافحة الجرائم الكربى يف
بغداد ،ث ّم محاولة مجموعة من االنتحاريني اقتحام مبنى املديرية وتفجري أجزاء منها ،وتهريب
شخصا.
أعداد من عنارص دولة العراق اإلسالمية .وقد أسفرت العملية عن مقتل أكرث من ً 20

متوز /يوليو 2012

محاولة عدد من عنارص دولة العراق اإلسالمية اقتحام سجن التاجي لتهريب عدد من عنارص
التنظيم؛ ما أسفر عن مقتل عدد من حراس السجن.

آب /أغسطس 2012

تفجري سيارتني مفخختني عند بوابة سجن التسفريات يف تكريت ،أعقبه اقتحام انتحاريني
للسجن بهدف تهريب عنارص من دولة العراق اإلسالمية ،فاستدعى ذلك تدخل القوات
شخصا (جلُّهم من عنارص األمن)،
العراقية ،ودارت مواجهات واسعة ،انتهت مبقتل أكرث من ً 60
وهروب نحو  120سجي ًنا (جلُّهم من املحكوم عليهم باإلعدام).

أيلول /سبتمرب 2012

كمني أسفر عن مقتل  48جنديًّا سوريًّا ،كانوا برفقة وحدة من الجيش العراقي ،كانت تسعى
إلعادتهم إىل األرايض السورية ،بعد أن دخلوا إىل األرايض العراقية ،إثر مواجهات مع مجموعات
مسلحة داخل األرايض السورية .وقد أسفر الحادث كذلك عن مقتل  9جنود عراقيني.

مطلع آذار /مارس 2013

اقتحام انتحاريني يرتدون أحزم ًة ناسف ًة مبنى وزارة العدل وسط بغداد ،وتفجري بعض طوابق
شخصا.
املبنى ،وعىل إثره ،تدخّلت قوات األمن العراقية ،وأسفر الحادث عن مقتل نحو ً 30

أواسط آذار /مارس 2013

دراسات وأوراق تحليليّة
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الطريق إلى سقوط الموصل

ما بعد حادثة الحويجة،
نيسان /أبريل 2013

نوع العملية

التاريخ

سيطرة مسلحني من داعش و"جيش الطريقة النقشبندية" ،يوم  24نيسان /أبريل  ،2013بعد
مرور يوم واحد عىل حادثة الحويجة ،عىل بلدة سليامن بيك ( 150كم شام ّيل بغداد) يف
محافظة صالح الدين ،سيطر ًة تامةً ،مبا يف ذلك األبنية الحكومية ،بعد أن خاضوا معارك مع
وحدات الجيش العراقي يف املنطقة ،أوقعت عرشات القتىل من عنارص الجيش واملسلحني،
وقد اضطرت وحدات الجيش إىل االنسحاب ،وأُغلق الطريق اإلسرتاتيجي بني بغداد وإقليم
كردستان ،واستوىل املسلحون عىل معدات الجيش .وبعد أقل من  48ساعةً ،بدأت قوات األمن
بالعودة إىل البلدة ،بعد أن قبل املسلحون باالنسحاب ،إثر اتفاق ساعد عىل التوصل إليه
شيوخ من العشائر وبعض املسؤولني الحكوميني.

أواخر نيسان /أبريل 2013

لسجني "أبو غريب"
اقتحام نفَّذه انتحاريون ،بسيارات مفخخة وعرشات قذائف الهاون،
ْ
و"التاجي" اللذين يُؤويان سجناء من داعش .وقد أدت العملية إىل فرار نحو  500من عنارص
داعش وتهريبهم ،بعضهم قادة كبار محكوم عليهم باإلعدام .وشهدت العملية مواجهات
شخصا ،من عنارص
استمرت لساعات مع قوات األمن العراقية ،أسفرت عن مقتل أكرث من ً 60
األمن ،واملسلحني ،والسجناء ،واملارة.

متوز /يوليو 2013

هجوم نفذه  8انتحاريني عىل مبنى قامئقامية قضاء راوة ،أدَّى إىل مقتل  8من املسؤولني
اإلداريني وعنارص األمن.

ترشين األول /أكتوبر 2013

اقتحام انتحاريني بأحزمة ناسفة مبنى دائرة الرعاية االجتامعية يف تكريت ،واحتجازهم نحو
 40رهينةً ،واقتحام قوى األمن العراقية للمبنى ،ث ّم تفجري االنتحاريني أنفسهم .وقد نجم عن  2كانون األول /ديسمرب 2013
شخصا.
هذا الحادث مقتل نحو ً 40
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ،استهدف مديرية االستخبارات واملعلومات الوطنية،
يف مدينة كركوك .وأعقب ذلك اندالع اشتباكات مسلحة بني الرشطة وعنارص داعش حاولت
اقتحام املبنى ،ث ّم
التحصن يف "جواهر مول" (وهو أكرب مجمع تسويقي يف كركوك) ،واحتجاز
ّ
أعداد من زبائن املجمع ،وتفجري بعض طوابق املجمع وإحراق بعضها اآلخر ،وإثر اقتحام قوة  4كانون األول /ديسمرب 2013
َّ
من جهاز مكافحة اإلرهاب للمجمع ،ف ّجرت تلك العنارص نفسها .وقد أسفرت العملية عن
شخصا من الرهائن ،وقوى األمن ،واملارة.
مقتل أكرث من ً 50
اقتحام عدد من االنتحاريني مبنى مجلس محافظة صالح الدين ،وتفجري أنفسهم ،ث ّم تدخُّل
قوى األمن العراقية؛ ما أدى إىل مقتل  3أشخاص ،أحدهم عضو يف املجلس.

 16كانون األول /ديسمرب 2013

اقتحام عدد من االنتحاريني مبنى قناة صالح الدين الفضائية يف مدينة تكريت ،وقتْل صحافيني
عن
عاملني فيها ،ث ّم تفجري أنفسهم ،قبل أن تتدخل قوى األمن العراقية .وقد أسفر الحادث
 23كانون األول /ديسمرب 2013
مقتل  5أشخاص ،كلّهم من "الكادر" الصحفي العامل يف القناة.
اقتحام انتحاريني مب ًنى تاب ًعا لوزارة النقل يف بغداد ،واحتجازهم عددًا من الرهائن ،وقتل
بعضهم ،ث ّم تفجري االنتحاريني أنفسهم ،قبل أن تتدخل قوى األمن العراقية ،لتسيطر عىل
شخصا.
األوضاع .وقد أدَّى هذا الحادث إىل مقتل نحو ً 20

كانون الثاين /يناير 2014

انفجار سيارتني مفخختني أمام بوابة وزارة الخارجية يف بغداد ،أسفر عن مقتل أكرث من
شخصا ،جلُّهم من موظفي الوزارة.
ً 20

شباط /فرباير 2014
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•تحرير أرسى املسلمني( ،((3وهو ما فُهم الحقًا من خالل عملية
سجني "أبو غريب" و"التاجي" التي ع ّدتها داعش خامتة حملة "هدم
ْ
(((3
األسوار" .
إ ّن قـراءة خريطة العمليات النوعية التي نفذتها دولة العراق
اإلسالمية ،منذ مطلع عام  ،2009أي بعد أن اكتمل مرشوع الصحوة
وبدأت أعداد الضحايا تنخفض انخفاضً ا ب ِّي ًنا ،مقارن ًة مبا كانت عليه
يف السنوات السابقة (وصل العدد عام  2008إىل  10203من الضحايا
املدنيني ،يف حني وصل يف عام  2009إىل  5185ضحي ًة مدنيةً) ،تكشف
عن هذه التحوالت والنقاط املفصلية خالل السنوات املاضية.
يكشف الجدول ( )١أ ّن املنحنى التصاعدي يف العمليات النوعية التي
نفّذتها دولة العراق اإلسالمية ث ّم داعش ،يبدأ مع اإلعالن عن مرشوع
"هدم األسوار" ،يف متوز /يوليو  ،2012وأ ّن ُج ّل هذه العمليات تركِّز
عىل الهجوم عىل السجون ومراكز التوقيف واقتحامها؛ من أجل
تهريب سجناء التنظيم ومعتقليه .وهذا املعنى – يف ما يبدو  -أحد
املعاين األساسية لفكرة "هدم األسوار" ،إضاف ًة إىل استعادة املناطق
التي كانت تسيطر عليها دولــة العراق اإلسالمية وأسالفها يف
الفرتة .2008 - 2004
من أجل ذلــك ،استهدفت العمليات النوعية الكربى ،يف هذه
وسجني التاجي
املدة ،مديرية مكافحة الجرائم الكربى يف بغداد،
ْ
والتسفريات يف تكريت ،ووزارة العدل .وقد فشلت أ ّول عمليتني يف
بلوغ هدفهام ،ث ّم نجحت يف عملية سجن التسفريات يف تكريت؛ إذ
استطاعت تهريب نحو  120سجي ًناُ ،جلُّهم من قادة التنظيم املحكوم
عليهم باإلعدام ،وبعد ذلك تُ ِّوجت هذه العمليات بعملية كربى عىل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" التي أسفرت عن تهريب أكرث من
ْ
 500من عنارص التنظيم.
أ ّما العمليات التي نفّذتها داعش ما بعد حادثة الحويجة ،فقد
عم قبلها نوعيًّا وعدديًّا .وقد كانت أوالها سيطرتها عىل
اختلفت ّ
ناحية سليامن بيك ،أيا ًما قليل ًة بعد حادثة الحويجة .وعىل الرغم
من أ ّن سليامن بيك بلدة صغرية ،وأ ّن السيطرة عليها مل تدم أكرث
 30نص خطبة "هدم األسوار" التي عنونها البغدادي يف األصل" :ويأىب الله إال أن يتم نوره"،
شبكة الدفاع عن السنة ،انظر:
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153320
" 31بيان عن غزوة (قهر الطواغيت) يف سجني أيب غريب والتاجي" ،الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام 23 ،متوز /يوليو  ،2013شبكة الرحمة اإلسالمية ،انظر:
http://m.arrahmah.com/arabic/ad-dwlt-al-islamyt-fy-al-raq-walshambyanun-an-ghzwt-qhr-at-ttwaghyt-fy-sjny-aby-ghryb-waltajy.html
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من  48ساعةً ،بسبب انسحاب داعش منها ،ودخول الجيش العراقي
إليها ،فإ ّن لسيطرة داعش عليها دالل ًة رمزي ًة عاليةً ،بالنظر إىل أنّها أ ّول
مدينة تسيطر عليها بالكامل منذ مرشوع الصحوة.
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،أواسط
وتال ذلك الهجوم عىل
ْ
متوز /يوليو .وقد ذكرت داعش أ ّن هذه العملية هي ختام حملة
"هدم األسوار" ،لتبدأ بعدها حملة "حصاد األجناد" التي يبدو أ ّن
العمليات التي نُفِّذت يف إطارها نتاج التمهيدات التي شهدتها
عم ق َّدمته تطورات األوضاع السياسية يف
السنوات املاضيةً ،
فضل ّ
البالد من متكني استثنايئ لداعش.
وقد ذكرت تقارير كثرية أ ّن عنارص داعش وقادتهم الذين هربوا خالل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" نُقلوا إىل سورية لالنضامم إىل
عملية
ْ
صفوف داعش ،وقد أ َّدوا الحقًا دو ًرا أساسيًّا يف تغ ُّولها ،يف سورية
عم سبقها
والعراق .وبوج ٍه عا ٍّم ،تختلف عمليات ما بعد الحويجة ّ
يف أنها:
•أكرث كثافة ،وهو ما يشري إىل استعادة داعش ليشء من قوتها التي
فقدتها مع مرشوع الصحوة.
•تستهدف املؤسسات الرسمية ،واملدنية ،والعسكرية.
•قد تكون امتدا ًدا للمرشوع الذي أعلن عنه البغدادي يف "هدم
األسوار" من جهة أنهم ماضون إىل استعادة املناطق التي خرسوها
مع مرشوع الصحوة؛ ولذلك ،تركزت هذه العمليات يف املحافظات
الس ّنية ،لتدمري هياكل الدولة يف تلك املناطق .وهذا ما يكشف
عنه استقراء خريطة عمليات داعش ما بعد الحويجة ،وإىل بدء
ما ُعرف بـ "أزمة األنبار" أواخر عام  2013ومطلع عام  ،2014عىل
نحو ما يوضحه الجدول السابق.

"عودة القاعدة"
منذ ذلك التاريخ ،بدأت األدبيات الغربية بالحديث عن عودة القاعدة.
و"القاعدة" ،يف هذا السياق ،تعبري استعملته األدبيات الغربية من
دون أن متيز بني "القاعدة" و"دولة العراق اإلسالمية"؛ ذلك أ ّن "الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" أو "داعش" مل يكُونا تعبريين رائجني بع ُد.
وكان مدار تلك األدبيات عىل أ ّن العراق أصبح تجاه معطًى جديد
رصا عىل حركة االحتجاج
متمثّل بعودة القاعدة ،وأ ّن األمر مل ي ُعد مقت ً
الس ّنية .وتحدي ًدا ،بدأ هذا التعبري يروج يف الكتابات الغربية ،وال سيام
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،متوز /يوليو
األمريكية ،ما بعد حادثة
ْ
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 ،((3(2013قبل أن يتكرس ،أكرث فأكرث ،بعد أزمة األنبار وسيطرة داعش
عىل املدينتني الكبريتني (الرمادي والفلوجة) ،كام أنه امتد إىل الخطاب
الرسمي األمرييك.
رصح الرئيس باراك أوباما ،خالل لقائه باملاليك يف واشنطن،
فلقد ّ
مطلع ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013بـ "أ ّن القاعدة يف العراق ،اآلن،
قبل"( ،((3وعقد الكونغرس ،مطلع شباط /فرباير
أكرث نشاطًا من ُ
(((3
 ،2014جلسات استامع ،تحت عنوان "عودة القاعدة"  .يُضاف
إىل ذلك انهامك مراكز البحوث األمريكية يف أعامل واسعة س َّمتها
"عــودة القاعدة" ،ويف املدة املرتاوحة بني أيلول /سبتمرب 2013
وآذار /مــارس  ،2014أصدرت كربى مراكز البحوث األمريكية تقارير
موسعة عن هذا املوضوع(.((3
تحليلية َّ
 32عىل سبيل املثال ،ورد تعبري "عودة القاعدة" ،أو ما يرادفه ،يف التغطيات اإلخبارية
وبعض مقاالت الرأي يف اليوم التايل لحادثة سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،انظر:
"Al Qaeda Prison Break Marks Terrorism Resurgence in Iraq, Says Think
Tank," Huffington Post, July 23, 2013, at: http://www.huffingtonpost.
co.uk/2013/07/23/terrorism-al-qaida-resurgence-iraq-jihadists-_n_3639396.
html; Michael Crowley, "The Meaning of al-Qaeda's Alarming Baghdad
Jailbreak," Time, July 23, 2013, at: http://swampland.time.com/2013/07/23/
the-meaning-of-al-qaedas-alarming-jailbreak-in-iraq/; Keith Wagstaff,
"Iraq's Spectacular Abu Ghraib Prison Break: Is al Qaeda Back?" The Week
Magazine, July 23, 2013, at: http://theweek.com/article/index/247251/iraqsspectacular-abu-ghraib-prison-break-is-al-qaeda-back
33 Mark Landler, "Surge in Iraqi Violence Reunites Maliki and
Obama," The New York Times, November 1, 2013, at: http://www.nytimes.
com/2013/11/02/world/middleeast/surge-in-iraqi-violence-reunites-malikiand-obama.html?_r=0
 34انظر محارض جلسات االستامع هذه يف:
"-US Government Printing Office," at: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG
htm.113hhrg86588-html/CHRG/113hhrg86588
وقد نُرشت هذه املحارض يف:
Committee on Foreign Affairs House of Representatives, "Al-Qaeda's
Resurgence in Iraq: A Threat to U.S. Interests," February 5, 2014, at: http://
www.state.gov/p/nea/rls/rm/221274.htm
 35انظر عىل سبيل املثال:
Knights; Jessica D. Lewis, Al-Qaeda In Iraq Resurgent (2 parts) (Washington,
D.C.: Institute For the Study of War, September-October 2013); Daniel
L. Byman, "The Resurgence of al Qaeda in Iraq" Washington, D.C.: The
Brookings Institute, December 12, 2013, at: http://www.brookings.edu/
research/testimony/2013/12/12-resurgence-al-qaeda-iraq-byman; Daveed
Gartenstein-Ross, The Arab Spring and Al-Qaeda's Resurgence (Washington,
D.C.: Foundation for Defense of Democracies, February 2014); Stephanie
Sanok Kostro and Garrett Riba, "Resurgence of al Qaeda in Iraq: Effect
on Security and Political Stability," Washington, D.C.: Center for Strategic
and International Studies, March 4, 2014, at: http://csis.org/publication/
resurgence-al-qaeda-iraq-effect-security-and-political-stability
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لقد كانت مقاربة الحكومة العراقية لتحدي عودة القاعدة مقارب ًة
أمني ًة ِصفًا ،انتهت بإعالن الحكومة الحرب عىل داعش ،يف منطقة
وادي حوران يف صحراء األنبار ،أواخر عــام  ،2013وقد تلت ذلك
تداعيات كثرية؛ من قبيل اعتقال النائب أحمد العلواين ،وهو أحد
أبرز الربملانيني الس ّنة ،ث ّم دخول داعش إىل مدينتي الرمادي والفلوجة،
واحتالل داعش للفلوجة ،وخوضها معارك ك ٍّر وف ٍّر مع الجيش العراقي.
وخالل هذه األزمة ،دعا املاليك إىل تفعيل مجالس الصحوة التي
كانت الحكومة هي املسؤولة األوىل عن إضعافها ،بعد أن أنشأها
األمريكيون ،لتتوىل خوض الحرب عىل القاعدة .فالحكومة تعاملت
معها بوصفها جز ًءا من الرتكة األمريكية ،وخشيت تح ّولها إىل ميليشيا
س ّنية يصعب السيطرة عليها.
وهكذا ،فشل مرشوع دمج عنارص الصحوة يف املؤسسة األمنية
العراقية ،وأخذ هذا الفشل والتلكؤ ع ّدة أشكال؛ منها التأخر واالمتناع
عن دفع رواتب عنارص الصحوة ،حني أصبحت هذه املسؤولية عىل
عاتق الحكومة العراقية ،بعد أن كان يتوالها األمريكيون .ومع عودة
القاعدة ،ما بعد حادثة الحويجة ،حذَّر كثري من الخرباء من إمكانية
أن يعود عدد كثري من عنارص الصحوة إىل القاعدة ،بعد ُّ
تعث دمجهم
يف املؤسسة األمنية ،إضاف ًة إىل أ ّن جز ًءا منهم انتقل ،بسبب املرشوع
األمرييك ،من صفوف القاعدة إىل الخندق املقابل.
ث ّم إ ّن املاليك مثلام مل يستطع أن يفهم أ ّن الطريق التي مهدت لعودة
القاعدة هي احتقان املجتمع الس ّني ،وأ ّن األوضاع التي أنتجت مرشوع
الصحوة؛ من قبيل تعارض املصالح بني القاعدة واملجتمع الس ّني،
فضل عن أ ّن األموال األمريكية الضخمة
والتخطيط واإلرشاف األمريكينيً ،
والوعد األمرييك بإصالح مؤسسة الحكم يف بغداد مل يعودا قامئني ،فقد
تعامل مع الصحوة بوصفها أدا ًة عسكري ًة فقط؛ أي بوصفها ميليشيا
ميكنها أن تقاتل القاعدة ،ال بوصفها مرشو ًعا مدن ًّيا سياس ًّيا  -عسكريًّا،
عىل نحو ما وصفها الجرنال ديفيد برتايوس ،مهندس مرشوع الصحوة
الذي يُع ّد من أكرب املآثر يف التاريخ العسكري األمرييك.
ولقد كتب برتايوس ،يف ترشين األول /أكتوبر 2013؛ أي يف ذروة
نصا بعنوان "كيف انترصنا يف العراق؟" ،استعاد فيه مرشوع
األزمةًّ ،
النص
الصحوة والعوامل التي أدت إىل نجاحه .ويبدو أنه أراد بهذا ّ
أن يكون رسال ًة موجه ًة إىل القادة العراقيني ،ت ُِّبي كيفية تجاوز عودة
القاعدة أو احتوائها؛ ولذلك ،ركز عىل نقطتني رئيستني منهام أنه ال
ميكن فصل منو القاعدة عن شكاوى املجتمع الس ّني ومطالبه ،وأنه
ال ميكن اختزال الصحوة يف أنها مرشوع عسكري ،ذلك أنها مرشوع
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سيايس مدين ،استند إىل مجموعة من األسس ،منها مرشوع مصالحة
وطنية شاملة(.((3
عم
ويف هذا السياق نفسه يقول برتايوس أيضً ا" :املستقبل املختلف ّ
يعيشه العراق اليوم مل يكن ممكن الحدوث لو أ ّن القادة السياسيني
العراقيني استثمروا الفرص التي كانت متاح ًة لهم .ولألسف ،يبدو
أ ّن عد ًدا من تلك الفرص بُ ِّدد ،مع رجوع مخاوف املكون الس ّني
ظل االحرتاب الداخيل السيايس واملامرسات اإلثنية
يف العراق يف ّ
والطائفية ،وهي التي أدت ،أيضً ا ،إىل فرت ٍة متأخر ٍة ،إىل إلحاق مصاعب
بالغة بالعالقة القامئة بني الحكومة يف بغداد وزعامء حكومة إقليم
قائل" :عملت املامرسات املختلفة للحكومة
كردستان"( .((3ويضيف ً
العراقية عىل تقويض مبادرات املصالحة املرتبطة بزيادة عدد القوات
األمريكية التي مكّنت من تعزيز شعور الس ّنة العرب باالحتواء،
وساهمت يف نجاح العملية .عالو ًة عىل ذلك ،دفعت تلك املامرسات
الحكومة العراقية أطرافًا بارز ًة من الس ّنة إىل االنسحاب من الحكومة،
ودفعت املكون الس ّني إىل الخروج إىل الشارع محت ًّجا.
نتيج ًة لذلك ،أصبح الواقع السيايس العراقي غائ ًرا يف مستنقع من
غياب الثقة والفشل .إنه ليس الطريق التي كانت مفروض ًة عىل
العراقيني أن يسريوا فيها"( .((3ويخلص برتايوس إىل القول" :كُ َّنا
نسعى فعل ًّيا للوصول إىل "كتلة حرجة" من حركات الصحوات ،كان
متسلسل" بأرسع ما ميكن ،بد ًءا بأعايل
ً
"تفاعل
ً
من شأنها أن تطلق
وصول إىل مناطق العرب
ً
ونزول،
وادي نهر الفرات يف محافظة األنبار ً
الس ّنة العراقية املجاورة  ...وقد اشتمل هذا ،أيضً ا ،عىل بناء املنشَ آت
القضائية ،وتدريب عنارص األمن القضايئ ،ودعم عملية إعادة بناء
قائل" :تطلَّب تحقيق التقدم
النظم القضائية وهياكلها"( ،((3ويضيف ً
الدائم يف العراق تحقيق اتفاقات سياسية يف عدد من القضايا الرئيسة
التي كانت تثري االنقسام بني الفصائل املختلفة.
رصا
ونتيج ًة لذلك أيضً ا ،كان السعي لرعاية اتفاقات عىل هذه القضايا عن ً
مهم من عنارص املقاربة كلّها؛ وقد تط َّور العنرص إىل عمل قمت أنا
آخر ًّ
والسفري رايان كروكر [السفري األمرييك يف العراق آنذاك] ،بتكريس الكثري
من الرتكيز والجهد عليه .فخالل سري عملية التحول ،كانت توجد قوانني
مه ّمة ُشعت ومبادرات جرى االتفاق عليها؛ منها ،عىل سبيل املثال،
36 David H. Petraeus, "How we won in Iraq," Foreign Policy, October 29,
_2013, at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/10/29/david_petraeus
how_we_won_the_surge_in_iraq
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

قانون لسلطات املحافظات ،وقانون لالنتخابات ،وتعديل لقانون اجتثاث
ظل هذا الجانب
البعث ،وقانون للعفو العا ّم ،وسوى ذلك .ولكنّ ،
بالتحديد هو الجانب األكرث حاج ًة إىل إحراز املزيد من التقدم  ...كان
التح ُّول عبار ًة عن جميع ما تقدم ِذكره ،حمل ًة شامل ًة مدني ًة عسكريةً،
ومل يكن جل ًبا لعدد ضخم من القوات اإلضافية فحسب"(.((4

المظلومية السنّية وداعش
والتطورات اإلقليمية
مثلام كان للتطورات اإلقليمية ما بعد الربيع العريب ،وال سيام الثورة
السورية ،دور كبري يف إعادة تعريف الرصاع يف العراق ،كان لها دور
حاسم يف منو داعش التي استطاعت أن تستعيد قوتها يف سورية،
من خالل ثورتها التي شهدت التجربة الجهادية الكربى ،وهي تجربة
أكرب من التجربتني الجهاديتني ألفغانستان والعراق مجتمعتني ،وال
سيام يف أعداد املقاتلني ،والفصائل ،والتسليح( .((4وقبل ذلك ،كانت
دولة العراق اإلسالمية ،قبيل الربيع العريب ،قد وصلت إىل أضعف
مستوى بلغته ،إذ يقول نايتس" :مع منتصف عام  ،2010كان تنظيم
ٍ
النتكاسات كبري ٍة
القاعدة يف العراق ميتًا متا ًما ،إذ تع ّرض التنظيم
أواخر عام  2006ومطلع عام  ،2007مع انقالب املليشيات العشائرية
الس ّنية (قوات الصحوة) عىل القاعدة .ومبوازاة لذلك ،أمثر
العربية ُ
الجهد العسكري الذي قادته الواليات املتحدة ،حامي ًة للصحوة،
ٍ
عمليات عالية املستوى تكافح اإلرهاب بال هوادة،
وجرى تنفيذ
فكانت نتيجتها متزيق القاعدة يف العراق إىل أشالء .وبدأت مصادر
املتطوعني األجانب والتمويل األجنبي تنضب .وأخذت خاليا القاعدة
تدخل يف عملية انقسام وتش ٍّظ إىل مجاميع إجرامي ٍة محلي ٍة ،تحولت
بدل من متويل
إىل مامرسة االختطاف واالبتزاز لدفع رواتب أعضائها ً
التمرد .وفق َد تنظي ُم القاعدة يف العراق يف نيسان /أبريل  ،2010أهم
قائدين فيه ،هام زعيمه أبو عمر البغدادي ،ووزير الحرب أبو أيوب
املرصي ،ووصل إىل حافة التحلل ،بحسب القائد األمرييك يف العراق
صحفي ُعقد يف 4
آنذاك ،الجرنال راي أوديرنو الذي قال يف مؤمت ٍر
ٍ
40 Ibid.
41 Eric Schmitt, "Worries Mount as Syria Lures West's Muslims," The
New York Times, July 27, 2013, at: http://www.nytimes.com/2013/07/28/
world/middleeast/worries-mount-as-syria-lures-wests-muslims.
html?pagewanted=all&_r=0
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حزيران /يونيو " :2010خالل التسعني يو ًما املاضية تقري ًبا ،متكّنا من
اعتقال أو قتل  34من كبار قادة القاعدة الـ  42يف العراق"(.((4

منذ عام  ،2008بعد اكتامل مرشوع الصحوة .وأخ ًريا إىل التزامن بني
أزمة األنبار ورضب داعش يف سورية.

ومع قيام الثورة السورية ،اتجهت دولة العراق اإلسالمية إىل املساهمة
فيها ،منذ اللحظة التي اتجهت فيها الثورة إىل التسلح .فقد كان هذا
أول دور عابر للحدود تنفذه ،لتسعى من خالله ألداء دور حاسم يف
الفضاء الس ّني املسلح يف املنطقة ،عىل نحو ما حصل اآلن.

ويف هذا اإلطــار ،ال ينبغي أن نفصل سقوط املوصل عن نتائج
االنتخابات النيابية األخرية التي جرت أواخر نيسان /أبريل .٢٠١٤
فسقوط املوصل وقع بعد ثالثة أسابيع فقط من إعالن نتائج هذه
االنتخابات يف  19أيار /مايو ،وهو  -إىل ح ّد ما  -ر ّد فعلٍ عىل هذه
النتائج التي ّأشت إىل فوز ائتالف دولة القانون بزعامة املاليك
بنحو  %29من مقاعد املجلس ،لتكون الكتلة الفائزة األوىل ،ولتتفوق
فضل عن أنها صاحبة الصوت
عىل أقرب كتلة منافسة بنحو ضعفنيً ،
األعىل يف الوسط السيايس الشيعي.

أنشأت دول ُة العراق اإلسالمية ،أواخر  ،2011جبهة النرصة ،بقيادة "أبو
محمد الجوالين" .وقد أعلنت هذه الجبهة عن أول عملية تتبناها يف
كانون الثاين /يناير  .2012وظلت دول ُة العراق اإلسالمية ترشف عليها
وتديرها إىل إعالن البغدادي ،يف نيسان /أبريل  ،2013دمج جبهة النرصة
ودولة العراق اإلسالمية يف كيان واحد يحمل اسم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام .عند ذاك ،أعلن الجوالين التزامه بخط أمين الظواهري.
ويف الحقيقة ،ميكن إعادة رواية سقوط املوصل بيد داعش ،ال من
جهة املظلومية السنية فحسب ،بل من جهة خطني آخرين متوازيني
معها ،هام منو داعش ،من جهة ،والتطورات اإلقليمية ،وال سيام الثورة
السورية وتفاعالتها ،من جهة أخرى.
مثة ثالثة خطوط متوازية ،هي :املظلومية السنية ،ومنو داعش،
والتطورات اإلقليمية ،ويتشكل سقوط املوصل يف نقاط التقاطع بني
هذه الخطوط الثالثة ،أو يف التزامن بني عنارص يف هذه الخطوط.
فعىل نحو غريب ،أو من باب املفاجأة الخالصة ،أو التفاعل املعقد
بني هذه الخطوط ،تزامنت بشكل حاسم أحداث يف هذه الخطوط
الثالثة ،لتصل إىل الذروة متمثل ًة بسقوط املوصل.
يحاول الجدول ( )٢أن يوضح التزامنات الحاسمة التي قادت إىل متكّن
داعش من إسقاط املدينة الثانية يف العراق ،بد ًءا من التزامن بني
تشكيل حكومة املاليك الثانية وانطالق "الربيع العريب" الذي قاد املاليك
إىل نزعة أكرث استئثا ًرا ،ومحاربة السياسيني الس ّنة ،وإعادة تعريف
الرصاع يف العراق بأنه جزء من رصاع عابر للحدود بني محاور طائفية.
ثم التزامن بني انسحاب القوات األمريكية من العراق ،وأزمة اتهام
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم اإلرهاب ،ومبارشة دولة
العراق اإلسالمية بأول مه ّمة لها عابرة للحدود بإرشافها عىل تشكيل
جبهة النرصة يف سورية ،وكذلك التزامن بني حادثة الحويجة ووالدة
داعش ،وما تال ذلك من ارتفاع نشاط داعش ،عىل نح ٍو غري مسبوق
42 Knights, p. 2.

ومع التوازي بني الخطوط السالفة الذِّكر ،وبدء مت ّدد داعش يف فرتة ما
بعد حادثة الحويجة وأزمة األنبار ،يبدو أ ّن الرباغامتية الس ّنية ظلت
صامدةً ،ووضعت حدو ًدا لحركة داعش ،وأنها كانت تأمل تعديل
مؤسسة الحكم سلم ًّيا من خالل االنتخابات .ولكن نتائج االنتخابات
سحقت آخر أمل للرباغامتية الس ّنية ،لتسلم نفسها للتطرف .وهذا،
بكل تأكيد أحد عنارص السياق التي أ ّدت إىل سقوط املوصل.

دمج السنّية السياسية
في األيديولوجيا السلفية
عىل الرغم من تنفيذ داعش عملية السيطرة عىل املوصل مساء 9
حزيران /يونيو  ،2014وتبنيها( ،((4وانطالق مقاتليها من محافظة الرقة
السورية التي تسيطر عليها متا ًما ،وعبورهم الحدود العراقية  -السورية
يف الشامل حيث تضعف السيطرة العسكرية العراقية ،حتى وصلوا
املوصل( ،((4فإنه كان ميكن الحديث يف األيام الالحقة (بني سقوط
املوصل  9حزيران /يونيو وإعالن دولة الخالفة يف  29من الشهر
نفسه) عن أكرث من تنظيم مسلح إىل جانب داعش يف املناطق التي
سيطرت عليها .فقد كانت توجد فصائل املقاومة العراقية السابقة،
عالو ًة عىل البعثيني ،وجيش الطريقة النقشبندية ،وضباط الجيش
" 43تنظيم (الدولة اإلسالمية) يؤكد سيطرتَه عىل نينوى ويتعهد بـ (غزوات) أخرى"،
جريدة الوسط البحرينية 11 ،حزيران /يونيو  ،2014انظر:
http://www.alwasatnews.com/ipad/news-894412.html.
44 Michael Knights, "Iraq War III Has Now Begun," June 11, 2014, at:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iraq-war-iii-hasnow-begun
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الجدول ()2
التزامنات الحاسمة بني تطورات القضية السنّية يف العراق ومنو داعش والتطورات اإلقليمية
القضية السنية يف العراق
حزيران /يونيو 2014
أواخر 2013
متوز /يوليو 2013
حزيران /يونيو 2013
ما بعد أيار /مايو 2013

نيسان /أبريل 2013

أواخر 2012
متوز /يوليو 2012
مطلع 2012
أواخر 2011
آذار /مارس 2011
كانون األول /ديسمرب 2010
أيار /مايو 2010
نيسان /أبريل 2010

مطلع 2010

منو داعش

التطورات اإلقليمية

سقوط املوصل بيد داعش وإعالن دولة الخالفة.
أزمة األنبار وسيطرة داعش عىل
رضب داعش يف سورية.
املدينتني الكبريتني فيها.
لسجني "أبو غريب" و"التاجي".
اقتحام داعش
ْ
الظواهري يعلن إلغاء الدمج الذي أعلن عنه البغدادي بني فرعي القاعدة يف
العراق (دولة العراق اإلسالمية) وسورية (جبهة النرصة) ،ويقول إ ّن البغدادي
أخطأ بإعالنه االندماج من دون استشارة قيادة القاعدة وإخطارها .وبعد أيام،
ير ّد البغدادي ،برسالة صوتية ،يرفض فيها إعالن الظواهري ،ويقول" :إ ّن الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام باقية".
الحديث عن عودة القاعدة.
إعالن البغدادي دمج تنظيمي جبهة
النرصة ودولة العراق اإلسالمية يف تنظيم
حادثة الحويجة :اقتحام الجيش ساحة
واحد يحمل اسم الدولة اإلسالمية يف
االعتصام يف الحويجة وفضها بالقوة
العراق والشام .ويف اليوم التايل لهذا
وحرق خيم املعتصمني ،ما أدَّى إىل
اإلعالن ،أعلن املسؤول العا ّم لجبهة
مقتل نحو  50من املعتصمني ،وإىل
النرصة ،أبو محمد الجوالين ،تنصله منه،
عرشات الجرحى واملعتقلني منهم.
ومبايعة أمين الظواهري ،زعيم تنظيم
القاعدة.
اندالع حركة االحتجاج يف محافظة
األنبار وسائر املحافظات الس ّنية.
البغدادي يعلن عن مرشوع "هدم األسوار".
جبهة النرصة تعلن ،للمرة األوىل ،عن تنفيذ عملية انتحارية يف سورية.
إكامل انسحاب القوات األمريكية من
العراق
دولة العراق اإلسالمية تعلن عن أول مه ّمة لها عابرة للحدود ،وترشف عىل تشكيل
جبهة النرصة يف سورية.
وأزمة اتهام نائب رئيس الجمهورية،
طارق الهاشمي ،بدعم اإلرهاب.
انطالق الثورة السورية.
انطالق "الربيع العريب" من تونس.
تشكيل حكومة املاليك الثانية.
إعالن "أبو بكر البغدادي" أم ًريا لدولة
العراق اإلسالمية.
مقتل "أبو عمر البغدادي ،أمري دولة
العراق اإلسالمية ،ووزيره األول" ،أبو حمزة
املهاجر" ،يف غارة عراقية – أمريكية.
دولة العراق اإلسالمية تطلق وثيقتها
اإلسرتاتيجية التي تحمل عنوان "خطة
إسرتاتيجية لتعزيز املوقف السيايس لدولة
العراق اإلسالمية" ،والتي تعرتف فيها
برتاجعها وانحسارها بعد مرشوع الصحوة.

دراسات وأوراق تحليليّة
الطريق إلى سقوط الموصل
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العراقي ما قبل عام  ،2003م ّمن يعملون بشكل منفرد أو ضمن
التنظيامت السابقة ،واملتطوعني الذين نظموا أنفسهم يف األجواء التي
سادت ما بعد حركة االحتجاج يف املحافظات السنية وعودة القاعدة
وأزمة األنبار.

وقد كان بعضهم يتوقع أ ّن دخول داعش للموصل هو غارة صغرية،
كتلك الغارات ،رسعان ما ستنسحب منها (سنناقش هذا األم َر الحقًا).
وأ ّما السبب السيايس ،فهو يرجع إىل أ ّن الرباغامتية الس ّنية ،حتى تلك
اللحظة ،مل تكن تسمح بأن تخرج داعش عن الحدود التي رسمتها لها.

وجد جميع هؤالء الذين ميكن توصيف بعضهم بأنهم "خاليا نامئة"،
أو تنظيامت ج ّمدت عملها لظروف شتى ،يف سقوط املوصل فرص ًة
ُ
الهدف اآلين املتمثل
الستئناف نشاطهم من جديد .وقد جمعهم
لكل منهم
بواجهة النظام القائم يف بغداد ،عىل الرغم من أ ّن ٍّ
طموحات مختلفةً.

ويف كل األحوال ،وبالعودة إىل ما بعد يوم  9حزيران /يونيو ،جرت
تعبئة اآلالف من املقاتلني ،تحت رواية "االنتفاضة السنية" .وحتى يف
حال انخراط هؤالء يف القتال يف الفكرة السائدة يف املجتمع الس ّني
(مواجهة الحكومة املتسلطة يف بغداد) ،فإنهم ميكن أن يخدموا تحت
راية داعش التي ميكن أن تعمل من أجل الهدف الس ّني.

كان الطرف األكرث حر ًجا مام جرى يف املوصل هو النخب السنية
عمو ًما؛ إذ أصبحت داعش أدا َة االنتقام مام يصفونه بـ "تسلط
الحكومة الشيعية" .ومن ث ّم ،أصبحت داعش – عمل ًّيا  -هي املمثِّل
السيايس والعسكري لس ّنة العراق .ولذلك ،توقعت مبك ًرا أن تتجه
الرواية الس ّنية إىل القول إ ّن داعش ليست الطرف الرئيس يف ما جرى،
بل هي طرف محدود ،وإ ّن من نفّذوا ،ما يجري ،أو ينفّذونه ،هم
ثائرون من رجال العشائر ،وضباط الجيش السابق ،وفصائل املقاومة
السابقة ،وأ ّن ما يجري هو انتفاضة أو ثورة سنية شاملة عىل الحكومة
املركزية يف بغداد.
هذا التحول يف الرواية هو بالضبط ما جرى يف األنبار منذ مطلع
آمال واسع ًة متعلّقة بتحول ما
عام  ،2014وقد أطلق هذا  -آنذاك ً -
يجري يف األنبار إىل انتفاضة سنية واسعة ،تشمل سائر املحافظات
واملناطق السنية .غري أ ّن هذا مل يحدث ،لسببني أحدها فني واآلخر
سيايس .أ ّما السبب الفني ،فهو متمثّل بأ ّن داعش مل تكن متلك الدعم
التقني واللوجستي لنقل املعركة إىل خارج األنبار ،حتى يف الفرتات
أحست فيها بجمود معركة األنبار.
التي ّ
كان الحل يتمثل بنقلها إىل خارج األنبار ،وال سيام إىل املوصل .لكنها
مل تتمكن إال من فتح جبهات صغرية يف جيوب صغرية ،رسعان ما
انسحبت منها ،عىل نحو ما حدث يف سليامن بيك وبهرز وسامراء.

ويف الحقيقة ،مثة تداخل بني داعش والقضية الس ّنية ،جزء من
مظاهره أ ّن زعامء داعش ،ومنهم أبو بكر البغدادي عراقيون سنة ،غري
منفصلني عن املشاعر العامة للس ّنة العراقيني .ومن مظاهره كذلك أ ّن
داعش تكاد تصبح املنظمة السياسية األكرث قربًا من الوجدان الس ّني
العا ّم يف الرشق العريب ،ملا يرى فيها الس ّنة من مواجهة لخطر التم ّدد
الشيعي ،يف سياق رصاع الخنادق الطائفية يف املنطقة.
مثل ،أ ّن تعبري "الصفويني" الذي يشري
ومام يُالحظ يف هذا الشأنً ،
إىل الشيعة ،هو تعبري مركزي يف معجم "أبو بكر البغدادي" ،ولعله
مل يظهر بهذه الكثافة يف خطاب داعش أو أسالفها ،إال مع البغدادي؛
فأبو مصعب الزرقاوي الذي يتخذ موقفًا متشد ًدا من الشيعة ،وال
يع ُّدهم مسلمني ،ويدعو إىل قتلهم ،يستعمل تعبري "الرافضة" ،وهو
التعبري الذي تبناه أبو عمر البغدادي ،مع أنه كان يستعمل ،أحيانًا،
تعبري "الرافضة املجوس" ،يف اإلشارة إىل الشيعة اإليرانيني.
ويف الوقت الذي كان أبو عمر البغدادي يستعمل تعبري "الرشطة
العراقية العميلة" ،ت ّوسع أبو بكر البغدادي ،فقال" :الجيش الصفوي"،
و"الرشطة الصفوية" ،وما إىل ذلك .ويتعدى تعب ُري "الصفويني" اإلشار َة
املذهبية ،فهو يتضمن حمول ًة إثنيةً؛ إذ يشري إىل الدولة الصفوية،
وهي الدولة اإليرانية التي ح ّولت إيـران من املذاهب الس ّنية
(كالشافعية والحنفية) إىل املذهب الجعفري.
ويبدو أ ّن استعامل "أبو بكر البغدادي" لتعبري "الصفويني" مرتبط
بعاملني أحدهام عراقي ،وهو يرتبط بالتوسع يف استعامل هذا التعبري
بخلفيته العراقية؛ إذ استُع ِمل هذا التعبري يف السجاالت السياسية
والثقافية يف العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ،ليشري إىل
تهمة متداولة ج ًّدا يف السجال الطائفي ،وهي أ ّن الشيعة يف العراق من
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أصول إيرانية ،أو أ ّن والءهم السيايس إليران أكرب من والئهم للعراق.
ويُستمد هذا التعبري من أدبيات الرصاع عىل العراق بني اإليرانيني
يستل البغدادي هذا
(الصفويني ثم القاجاريني) والعثامنيني .ولذلكّ ،
التعبري من أدبيات السجال الطائفي يف العراق .أما العامل اآلخر ،فهو
متمثّل بأ ّن هذا التعبري مرتبط بصعود املحاور الطائفية يف املنطقة ما
بعد "الربيع العريب" .ومر ًة أخرى ،يشري هذا التعبري إىل أ ّن البغدادي
موسوم بسلوك من حيث هو س ِّني ،أكرث مام هو أيديولوجي سلفي.

بنية داعش
قم َعت داعش بشدة طموحات كل الفصائل التي مل تندمج فيها
اندما ًجا عضويًّا ،وعملت عىل أن ت ِ
ُخضع الجميع تحت رايتها،
ورفضت أن ترف َع يف املوصل إال رايتها ،وتش ّددت يف إجراءاتها مع
الفصائل املسلحة األخرى .ويبدو أ ّن أحد األهداف األساسية من وراء
إعالن "دولة الخالفة اإلسالمية" ،يوم  29حزيران /يونيو  ،2014هو
م ْركزة األمور بيد داعش وتحديد حركة الفصائل املسلحة األخرى.
بل إ ّن املستهدف األول بهذا اإلعالن هو األطراف الس ّنية السياسية
والعسكرية.
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بعد أن دعا أبو بكر البغدادي ،يف تسجيل صويت بُثّ يوم  1متوز/
يوليو َ ،2014من يستطيع من املسلمني إىل الهجرة ،والنفري إىل الدولة
اإلسالمية ،وع ّد هذه الهجر َة "واجبًا عينيًّا"(.((4
عالو ًة عىل ذلك ،نظّمت داعش حمالت واسع ًة عرب مواقع التواصل
االجتامعي للحثّ عىل الهجرة ،بد ًءا مبا س ّمته "جمعة الهجرة لدولة
الخالفة اإلسالمية" ،يوم  11متوز /يوليو  .2014وبالفعل ،التحق بالتنظيم،
بعد أقل من أسبوعني من إعالن دولة الخالفة ،نحو  400مهاجر .أ ّما يف
سورية ،وخالل متوز /يوليو ،فقد التحق به نحو  6000مقاتل ،منهم
نحو  800من عنارص جبهة النرصة ،ونحو  1300مهاجر؛ ليبلغ عدد
مقاتيل التنظيم ،يف أواخر آب /أغسطس ،نحو  50ألفًا يف سورية ونحو
 30ألفًا يف العراق ،بعد أن كان عددهم يف العراق وسورية نحو  10آالف
فقط يف األيام القليلة التي أعقبت سقوط املوصل.
وقد أنهى تفجري مقام النبي يونس يف املوصل ،يوم  24متوز /يوليو
 ،2014وتفجري مراقد األنبياء واألولياء وشيوخ الصوفية ومقاماتهم ،يف
أي حديث عن
األيام القليلة التي سبقته وأعقبته ،عىل نح ٍو شبه تا ٍّمّ ،
فصائل مسلحة أخرى ،غري داعش ،ليس ألنّه ال يوجد أحد مستعد
للتورط يف ما ع ّده أبناء املدينة اعتدا ًء عىل هويتها ،نفّذه مرشوع
أيديولوجي سلفي ال تعتنقه سائر الفصائل بالرضورة ،وليس أل ّن
داعش أيضً ا أنهت بالتوازي سائر مظاهر التسلح يف املناطق التي
تسيطر عليها ،بل أل ّن تفجري املقامات واملراقد حمل عنفًا رمزيًّا ،إىل
أي طموح
جانب عنفه العياين الفعيل ،إلخضاع املدينة ،وتصفية ّ
للتحرك خارج إطار داعش.

من ث ّم ،فإ ّن هذا اإلعالن قد جاء مع تزايد الحديث عن دور "ثوار
العشائر" وطمس دور داعش ،عىل الرغم من أنّه قد يكون مرتبطًا
بديناميات داخلية ،كان يجب أن توصلها إىل هذا اإلعالن ،إىل جانب
القاعدة األيديولوجية .ومن هذه الديناميات :الطموح الكوين،
ومنافسة تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أمين الظواهري ،وتضخّم
التنظيم؛ فقد أصبح بعد السيطرة عىل املوصل وفرع البنك املركزي
عم غنمه من أسلحة
العراقي فيها ،يحوز أكرث من مليار دوالرً ،
فضل ّ
الجيش العراقي ،واألعداد الكبرية من املقاتلني الذين انضموا إىل
القتال يف صفوفه.

•الكتلة األيديولوجية القيادية التي متثّل استمرا ًرا لخط "أبو مصعب
فضل ع ّمن جرى تجنيده من الجهاديني
الزرقاوي" وأسالف داعشً ،
العرب .وليست لدينا أرقام أو إحصاءات واضحة عن أعداد هؤالء
ونسبتهم.

ولذلك ،رفضت سائر األطراف الدينية والسياسية السنية يف املنطقة
إعالن الخالفة ذاك ،ومنها األطراف السياسية والعسكرية السنية
يف العراق ،مبا فيها هيئة علامء املسلمني ،وحزب البعث ،واألزهر،
ويوسف القرضاوي ،وتنظيامت اإلخوان املسلمني ،وتنظيامت السلفية
الجهادية يف املنطقة ومنظروها ،مبا يف ذلك أبو محمد املقديس .يف
حني القت الفكرة ترحي ًبا لدى األطراف املقاتلة ،وال سيام يف سورية؛
إذ انضمت فصائل من داخل "جبهة النرصة" ،وفصائل سلفية أخرى،
فضل عن فصائل من الجيش السوري الحر ،إىل دولة الخالفة ،وال سيام
ً

"البغدادي يدعو للهجرة إىل (دولة الخالفة)" ،الجزيرة نت 1 ،متوز /يوليو  ،2014انظر:
http://goo.gl/4ZUqcc

وأ ّما مقاتلو داعش ف ُهم عىل ثالثة أنواع من املقاتلني:

•عنارص من الجيش السابق وكبار ضباطه .وهؤالء صنفان :األول
اعتنق األيديولوجيا السلفية خالل تجربته يف السجون األمريكية يف
العراق ما بعد عام  ،2003واآلخر ميثله الذين فشلت الدولة العراقية
ما بعد  2003يف احتوائهم ،فأصبحوا يقدمون خرباتهم للكثري من
الفصائل املسلحة التي تعارض النظام القائم .ويرى بعض املالحظني
أ ّن هؤالء هم ،يف الحقيقةَ ،من أداروا املعارك العسكرية وأرشفوا
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وصول إىل سقوط املوصل وتكريت،
ً
عليها ،منذ بدء أزمة األنبار،
مستندين يف ذلك إىل التحليل العسكري للمعارك الذي يكشف عن
إدارة عسكرية محرتفة ،وإىل أ ّن مسار األمور سيحدده هؤالء ،ال
الكتلة األيديولوجية القيادية لداعش .وهؤالء ال يرتبطون ،بالرضورة،
ارتباطًا أيديولوج ًّيا بداعش ،بل هم جزء من الفضاء الس ّني الذي
يشعر بالتهميش والتنكيل .ولذلك ،ميكن أن يكون هؤالء عتب َة فهمٍ
وألي هدف .يف حني يستبعد
لكيفية إدارة الس ّنة للمعركة سياسيًّاّ ،
آخرون هذا االحتامل ويرونه عس ًريا؛ بسبب الرتبية السلفية التكفريية
التي تلقاها قسم من هؤالء يف السجون.
•املقاتلون الذين جرى تجنيدهم ما بعد عودة تنظيم القاعدة،
إثر حادثة الحويجة .وهؤالء الذين تُق ّدر أعدادهم باآلالف أو أكرث
وهم من الشباب ،وجرى تجنيدهم بوسائل مختلفة ،من أه ّمها
اإلغراءات املالية التي بدأت متارسها داعش والتي أصبحت تزداد ثراء،
والوسائل األيديولوجية أو السياسية كاستغالل "املظلومية الس ّنية"،
أو الـ "طائفية" مثل توظيف "فوبيا" الشيعة والتخندقات الطائفية
القامئة .ويرى بعضهم أ ّن داعش التي احتلت الفلوجة ،مطلع ،2014
بعرشات املقاتلني ،تسيطر عليها اآلن بآالف املقاتلني الذين جرى
تجنيدهم أو تعبئتهم بهذه الطريقة.
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 ،2014وما قبل ذلك .فلقد أطلقت دولة العراق اإلسالمية إسرتاتيجي ًة
واضح ًة يف الهجوم عىل السجون لتحرير معتقليها ،إال أ ّن االنسحاب
غي
الكامل لوحدات الجيش العراقي والقوات األمنية هو الذي ّ
خطط داعش ،وجعلها تتبنى إسرتاتيجي ًة جديدةً ،ليدخل مقاتلوها
إىل املوصل ،ويسيطروا عىل املدينة سيطر ًة كاملةً ،وليمسك التنظي ُم
األرض .كل ذلك حدث من دون معارك ،وقد أصبحت املدينة خالي ًة
َ
أي قوة عسكرية أو أمنية عراقية .ويستند هؤالء يف تحليلهم إىل
من ّ
أ ّن الصفحات القريبة من داعش يف مواقع التواصل االجتامعي ،ركّزت
عىل عملية سجن بادوش ،قبل أن تستدرك عىل ما جرى يف املوصل.
ويف كل األحوال ،ط ّورت سيطرة داعش عىل املوصل ،وعىل محافظة
الرقة يف سورية ،ثم إعالن دولة الخالفة ،مفهو َم اإلرهاب ،تطوي ًرا
وغيت األمنوذج التقليدي
جذريًّا ،بحسب ما يرى ماريو أبو زيدّ .
جسدته القاعدة وهجامت  11سبتمرب  .2001فاإلرهاب الذي
الذي ّ
ترسمه داعش اآلن ،يقوم عىل إحكام السيطرة عىل األرايض وض ِّمها
وإعالن السيادة عليها(.((4

مدى من اإلرهاب التقليدي
أبعد ً
يرى عدد من الباحثني أ ّن هجوم داعش عىل املوصل كان انتقا ًما ملقتل
مسؤول املجلس العسكري يف داعش "أيب عبد الرحمن البيالوي"،
وهو االسم الحريك لعدنان إسامعيل نجم الدليمي ،الضابط السابق
يف الحرس الجمهوري العراقي ،والقائد العسكري الفعيل لداعش
سابقًا ،واملخطط واملرشف عىل سلسلة من العمليات النوعية التي
نفّذها التنظيم .وقد قُتل البيالوي ،قرب املوصل ،يوم  4حزيران/
يونيو 2014؛ أي قبل سقوط املوصل بخمسة أيام ،عىل يد القوات
األمنية العراقية .ولذلك ،س ّمت داعش عملية املوصل "غزوة أسد الله
البيالوي أيب عبد الرحمن".
ويرى عدد آخر من الباحثني أ ّن داعش مل تكن تخطط لسيطرة طويلة
األمد عىل سائر مدينة املوصل ،بل لعملية نوعية ورسيعة ،تناظر
أساسا
"غزواتها" لبلدات سليامن بيك ،وبهرز ،وسامراء ،وتستهدف ً
تهريب سجناء التنظيم ومعتقليه من سجن بادوش يف املوصل ،عىل
سجني "أبو غريب" و"التاجي" ،يف متوز /يوليو
نحو ما حصل يف
ْ

ويف الحقيقة ،تعترب إدامة السيطرة من أكرب التحديات التي تواجه
داعش؛ ذلك أ ّن التوافق اآلين بني داعش واملجتمع املحيل ،كان
بسبب شعور املجتمع املحيل الس ّني بالتنكيل املنهجي الذي مارسته
الحكومة املركزية عليه وحاجته إىل مواجهتها .وال يعني ذلك أ ّن
هذا التوافق سيطول مداه؛ فهو محكوم بتناقضات عميقة يف رؤية
الهدف النهايئ ،وبعدم قابلية هذا املجتمع لالستسالم لأليديولوجيا
السلفية التي تعتنقها داعش .وإىل حد كبري ،يتعامل هذا املجتمع
مع داعش بوصفها أداة انتقام مرحلية ،ال بوصفها إسرتاتيجي ًة طويلة
األمد ومرشو ًعا أيديولوج ًيا راسخًا .وكام أسفلنا ،يبدو أ ّن بعض قيادات
داعش ،وال سيام بعض ضباط الجيش العراقي السابق ،ال تفكر يف

46 Mario Abou Zeid, "ISIS: Terrorism Upgraded," The national Interest,
July 8, 2014, at: http://nationalinterest.org/feature/isis-terrorism-upgraded10825?page=2
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طويل يف مرشوعها األيديولوجي؛ فمن املمكن أن تُح ّول
أن تستغرق ً
أي تح ّول سيايس جدي يف بغداد.
والءها ،مع ّ
ولعل داعش تدرك هذه الدينامية؛ ولذلك نرى أ ّن اإلسرتاتيجية
األساسية التي تسعى لها هي السيطرة عىل املجتمع والفصائل املسلحة
م ًعا .وهي تعتمد يف ذلك حزم ًة من الوسائل؛ منها أنّها تحاول تدارك
أخطاء أسالفها من "جامعة التوحيد والجهاد" ،و"قاعدة الجهاد يف بالد
الرافدين" ،و"دولة العراق اإلسالمية" التي وقعوا فيها أثناء سيطرتهم
عىل محافظة األنبار ،أو يف بعضها خالل الفرتة  .2008 - 2004ومن
تلك األخطاء األسلمة القرسية للحياة والتنكيل بالرموز املحلية ،وهي
من العوامل التي قادت إىل تعارض املصالح ،يف تلك األعوام ،بني دولة
العراق اإلسالمية واملجتمع املحيل ،ومن ث ّم ،الصدام املسلح بينهام.
ولعل دراسة تجربة داعش يف محافظة الرقة ،تكشف أنّها حاولت
أن تحافظ عىل توازن صعب بني كسب و ّد املجتمع املحيل وتنفيذ
املرشوع األيديولوجي .فمن جهة ،دخلت داعش قطاع الخدمات
العامة ،ومن جهة أخرى ،عملت عىل ضبط م ْنع اختالط الجنسني،
ومنع النساء من العمل ،وإدخال أفراد املجتمع يف دورات تحفيظ
القرآن ،وما إىل ذلك(.((4
باختصار ،تحاول داعش أن تبد َو يف مظهر الطرف السيايس الرباغاميت،
ال التنظيم األيديولوجي املغلق؛ لتتمكن من كسب املجتمع وحاضنته
ولئل تخرسه يف أسوأ األحوال.
املحليةَّ ،
وقد حاولت داعش أن تنقل تجربتها يف الرقة إىل املوصل ،كإحدى
وسائل الضبط واإلخضاع االجتامعيني ،إالّ إنّها مل تضبط هذا التوازن
الدقيق الذي أربكته رغبتُها العارمة يف تنفيذ مرشوعها األيديولوجي.
وبقدر ما كان يبدو ،يف األسابيع األوىل التي تلت سقوط املوصل،
أ ّن قسوة داعش ال تتجه إىل الس ّنة ،بل إىل أتباع األديان والطوائف
األخــرى من املسيحيني ،والشيعة ،واأليزيديني ،والشبك ...إلخ،
بوصفهم الفضا َء الذي متارس فيها عقيدتها األيديولوجية كالجزية،
وأحكام املرتدين ...إلخ ،أسفرت داعش عىل األقل منذ تفجري مقامات
األنبياء ومراقدهم ،يف أواخر متوز /يوليو  2014عن وجه أيديولوجي
أكرث فأكرث؛ إذ أطلقت عملي َة أسلم ٍة قرسي ٍة ،عرب فرض األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وإقامة الحدود ،والفصل بني الجنسني ،وإغالق
النوادي ومحال املوسيقى ،وما إىل ذلك.
47 Aaron Zeli, "The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection
Office," The Atlantic, July 13, 2013, at: http://www.theatlantic.com/international/
archive/2014/06/the-isis-guide-to-building-an-islamic-state/372769/
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وقد حاولت داعش أن تتقبل بعض خيارات املجتمع املحيل يف بناء
اإلدارات املحلية يف لحظات فراغ السلطة وانهيار اإلدارات القامئة ،عىل
نحو ما حدث يف املوصل؛ من ذلك ،أنها رشّ حت ،يف األيام األوىل بعد
سقوط املوصل ،شخصي ًة من داخل املجتمع املوصيل ،لتتوىل منصب
املحافظ ،وهو ضابط سابق بعثي ،غري أنه مقبول يف األوساط العامة.

أزمة النخب السنّية
ال يـزال سـ ّنة العراق يعيشـون ،بعد سـقوط املوصل ،وض ًعـا انفعال ًّيا
غير عقلاين إىل حـد كبري ،وال تـزال عالقتهـم بداعش يشـوبها الكثري
مـن االلتبـاس .فمـن جهـة ،تشـعر األغلبيـة السـاحقة منهـم بـأ ّن
داعـش أداة االنتقـام التـي وقفـت يف وجـه سـنوات مـن تهميـش
الحكومـة املركزيـة يف بغـداد ،وتنكيلهـا بهـم ،وعـدم اسـتامعها
ملطالبهـم .ومـن جهـة أخـرى ،كام أرشنـا سـابقًا ،فإنّه بسـبب الحرج
الـذي استشـعره سـ ّنة العـراق مـن أ ّن مبادرتهـم وصوتهم السـيايس
اختطفتـه داعـش ،تح ّولـت الروايـة السـ ّنية إىل إنـكار داعـش ،وإىل
اختـزال مـا يجـري يف أنـه ثـورة شـعبية مـن تنفيـذ ثـوار العشـائر
وقيادتهـم(.((4
قليلا مـع إعلان دولة
وعلى الرغـم مـن أ ّن هـذه الروايـة ارتبكـت ً
الخالفـة يف  29حزيـران /يونيـو ،قبـل أن تندثـر ،أو تـكاد ،مع تفجري
مقامـات األنبيـاء ومراقدهـم يف أواخـر متوز /يوليـو ،وعلى الرغـم
فعل مـع انخراط اآلالف مـن أبناء
مـن أ ّن الوضـع العسـكري تعقّـد ً
املناطـق السـنية تحـت روايـة الثـورة أو االنتفاضـة ،وعلى الرغـم
مـن الـدور الحاسـم لعنـارص الجيـش السـابق ،فـإ ّن هـذه الروايـة
تلخّـص مـدى االلتبـاس الـذي يعيشـه سـ ّنة العراق.
وكما ق ّدمنـا ،مث ّـة تداخـل بين داعـش والقضيـة السـ ّنية ،وينبغـي
لسـائر الفاعلين السياسـيني الداخليين والخارجيينّ ،
فـك هـذا
التداخـل .وينبغـي كذلـك َّأل ننكر وجودها وأعـداد املنضوين إليها،
بـل ينبغـي اإلميـان بأنّهـا وسـ ّنة العـراق مبنزلـة طريقين مختلفتين؛
ذلـك أ ّن داعـش تتبنـى مرشو ًعـا أيديولوجيًّـا ،يتمثل بتأسـيس دولة
ُ
مثال ذلك البيان الذي مل يُرش إىل داعش مطلقًا ،والصادر عن املؤمتر الذي ض ّم أكرب
48
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خالفـة ال تقـف عنـد حـدود العـراق .أ ّمـا سـ ّنة العـراق ،فيطالبـون
بوضـع سـيايس يتمثـل مبؤسسـة حكـم يف بغـداد أكثر توازنًـا.
وهكـذاَ ،غيّـب االسـتغر ُاق االنفعايل يف تداعيـات ما جرى يف املوصل
يـوم  9حزيـران /يونيـو عـن السـ ّنة العراقيين ،خطابًـا عقالن ًّيا يبارش
التفكير يف املرحلـة الالحقـة .أضـف إىل ذلـك احتمال أن تتطـور
عالقـة داعـش باملجتمـع السـ ّني يف العـراق على غـرار مـا حدث يف
سـورية؛ فإ ّمـا أن تدخـل يف رصاع مسـلح مـع الفصائـل السـ ّنية عىل
النفـوذ والسـيطرة ،وإن كانـت هـذه الفصائـل ال تبـدو قـادر ًة على
خـوض مثـل هـذا الصراع؛ أل ّن داعـش تسـيطر سـيطر ًة شـبه كاملة
على الفضـاء السـ ّني املسـلح يف العـراق ،وإ ّمـا أن تـزداد الوطـأة
األيديولوجيـة لداعـش على املجتمـع املحيل.
ونظـن أ ّن قيـام داعـش بتفجري مراقـد األنبياء ومقاماتهـم يف مدينة
املوصـل ،لحظـ ٌة مفصليـ ٌة يف عالقتها باملجتمع املحيل؛ إذ مل تسـتطع
أن تحافـظ على التـوازن الصعـب بين كسـب و ّد هـذا املجتمـع
وتنفيـذ املشروع األيديولوجي السـلفي.
إثـر ذلـك ،أعلـن أسـامة النجيفـي ،الرئيس السـابق ملجلـس النواب،
فضلا عـن أصولـه املوصليـة ،عـن
ً
وأحـد أبـرز الزعماء السـنة،
تشـكيل فصائـل محليـة مسـلحة ملواجهـة داعـش ،إالّ أ ّن األمر يبدو
يرا ج ًّدا ،بسـبب مصـادرة األخرية للجزء األكرب من السلاح الذي
عس ً
بحـوزة املدنيين ،وانقطـاع خ ّط اإلمدادات العسـكرية مـع املوصل،
األمـر الـذي يجعـل هـذه الفصائـل  -إن ثبـت وجودهـا  -من دون
دعـم عسـكري ولوجسـتي .وال يبـدو األمـر ممك ًنـا مـن دون عملية
شـاملة ،سياسـية وعسـكرية ،تشـارك فيهـا سـائر األطـراف الفاعلـة،
وال سـيام السـ ّنة والكـرد ،إضافـ ًة إىل األطـراف اإلقليميـة والدوليـة
الفاعلة.
ويف كل األحـوال ،إ ّن أحـد أهـم تداعيـات سـقوط املوصـل ،هـو
إعـادة إشـكالية النخبـة السياسـية السـنية مـا بعـد عـام  2003إىل
الواجهـة ،وهـو أمـر شـديد التعقيـد ،ومل تجـ ِر مناقشـته بوضـوح.
فلقـد بـدا سـقوط املوصـل كأنـه قـ ّدم ورقـة التقاعـد لـكل النخبـة
السياسـية السـ ّنية التـي منَـت مـا بعـد عـام  ،2003ودخلـت
العمليـة السياسـية ،وبـدت داعـش قـادر ًة على أن تحقـق مـا مل
تسـتطع أن تحققـه هـذه النخبـة العريضـة ،مبـا يف ذلـك مطالـب
أساسـية تضمنتهـا وثيقـة املطالـب التـي تبنتهـا حركـة االحتجـاج
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يف املحافظـات السـنية ،يف كانـون الثـاين /ينايـر 2013؛ مـن قبيـل
اإلفـراج عـن املعتقلين واملعتقلات ،والسـيطرة على القـرار األمني،
وتوسـيع الصالحيـات الالمركزيـة .ومـن ثـ ّم ،بـدت هـذه النخبـة
فضلا عما يتهمهـا بـه املجتمـع
عدميـة الجـدوى ،بـإزاء داعـشً ،
السـني ،مـن فسـاد ،ومحابـاة للاملكي ،ومـا إىل ذلـك مـن ت ُهـمٍ .
ويف كل األحـوال ،فـإ ّن هـذه النخبـة حديثـة التشـكُّل ،ومعظـم
عنارصهـا ال ميلكـون تاريخًـا سياسـ ًّيا قبـل عام  ،2003وذلك بسـبب
يفس
سـيطرة البعـث على املجـال السـيايس السـ ّنيّ .
ولعل هذا مـا ِّ
محافظـة البعـث على هـذه االسـتمرارية والحضـور يف املجتمـع
السـني ،بعـد مـرور  11عا ًمـا على سـقوط نظامـه .وال يرتبـط األم ُر
ببنيتـه املؤسسـية فحسـب ،بـل بعمـق نفـوذه يف هـذه املناطـق.
ولذلـك ،تختلـف النخبـة السياسـية السـ ّنية عـن النخـب الشـيعية
والكرديـة ذات التاريـخ العريـق التـي ترتبـط بأحـزاب يرجـع
تاريخهـا إىل األربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن املـايض.
وهـذه النخبـة هـي نخبـة اضطـرار ،ال متلـك عالقـ ًة طبيعيـ ًة
بالجمهـور والقاعـدة الشـعبية .فقـد قـررت خـوض انتخابـات
الجمعيـة الوطنيـة التـي جـرت يف كانـون الثـاين /ينايـر ،2005
واالنتخابـات النيابيـة األوىل التـي جـرت يف كانـون األول /ديسـمرب
 .2005يف حين كانـت أغلبيـة املجتمـع السـ ّني مقاطعـ ًة أو رافضـ ًة
أحـس
للعمليـة السياسـية التـي أُنشـئت مـا بعـد عـام 2003؛ إذ
ّ
املجتمـع السـ ّني بـأ ّن تغيير عـام  2003أربـك توازنات القـوى التي
كانـت مؤسسـ ًة مـن قيـام الدولـة العراقيـة الحديثـة ،لغير مصلحة
السـنة ،فقـررت أن تكـون براغامتيـةً ،يف حين كان الجمهـور أقـرب
إىل روح األيديولوجيـا.
وقـد ظلـت هـذه العالقـة غير الطبيعيـة قامئـ ًة بين النخبة السـنية
والجمهـور السـني .ويف ما نـرى ،فإنهـا مـن أكثر العوامـل التـي
جعلـت الوضـع السـيايس يبقـى مضطربًـا ،كما أنّهـا مـن املعطيات
فهما دقيقًا .وقد
التـي مل تسـتطع النخبـ ُة الشـيعية الحاكمـة فهمها ً
أنتـج عـدم فهـم هـذه العالقـة أخطـا ًء جسـيم ًة يف فهـم املجتمـع
السـني ،وال سـيام املالكي الـذي كان يظـن أ ّن الرتكيبـة السياسـية
السـ ّنية وميولهـا السياسـية تعكسـان توجهـات الرأي العـا ّم وامليول
السياسـية يف املجتمـع السـني ،كما هـي العالقـة بين النخـب
الشـيعية والكرديـة وجمهورهـا ،وهـو أمـر غير صحيـح باملـرة.
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مثلا ،تعامـل املالكي مـع نسـبة  10.8يف املئـة ،والتـي فـاز
وهكـذاً ،
بهـا يف االنتخابـات النيابيـة األخيرة عـن محافظة األنبار مـن مييلون
رئيسـا للـوزراء لواليـة ثالثـة ،بوصفهـا
إىل التحالـف معـه وبقائـه ً
تشير إىل أ ّن ثلثـي الجمهـور الناخـب يف األنبـار مـع هـذا التوجـه.
ومبـا أ ّن النخبـة الشـيعية الحاكمـة مل تفهـم هـذه العالقـة املعقّدة،
فهـي مل تسـ َع إليجـاد أوضـا ٍع تهـدف إىل تطبيـع العالقة بين النخبة
السـنية وجمهورهـا ،األمـر الـذي كان ممك ًنـا يف الفترة التـي كان
ٍ
بائتلاف مـع
املالكي فيهـا قريبًـا مـن بنـاء مشروع وطنـي يتمثّـل
القـوى السـ ّنية الرئيسـة ،وهو مـا كان سـيمنح النخبـة السـنية
صدقيـ ًة يف قدرتهـا على تعديـل مؤسسـة الحكـم يف بغـداد ،وإنفاذ
املصالـح السـنية .ولذلـك ،كان من الحتمـي أن تنفجر هـذه العالقة
غير الطبيعيـة بين النخـب السـ ّنية وجمهورهـا على ذلـك النحـو
العنيـف .ويف كل األحـوال ،مـن املتوقَّـع أن يفـرز الحـراك السـ ّني
األخير ،مـع تذكّـر تحـدي مصـادرة داعـش للقـرار السـ ّني دامئًـا،
يفضي إىل تسـوية ،أو تطبيـع تاريخي،
نخبـ ًة سياسـي ًة جديـدةً ،وأن
َ
للعالقـة بين النخبـة السـنية وجمهورهـا.
ومـن امل َؤكـد أن يشـهد هـذا املخـاض تناز ًعـا بين النخبـة الجديـدة
التـي ال تـزال حتـى اآلن احتمالً مـن دون مالمـح ،وبين النخبـة
القدميـة ،وال سـيام أ ّن سـقوط املوصـل جـرى بعـد أقـل مـن شـهر
ونصـف الشـهر مـن االنتخابـات النيابية األخرية التي أفـرزت النخبة
القامئـة التـي متلـك اآلن الرشعيـة االنتخابيـة .ولعـل أحـد مظاهـر
هـذا التنـازع ،قيـام داعـش بتدمير عدد مـن بيـوت النخبة السـ ّنية
القدميـة ومقارهـا وحرقهـا ،ويف صدارتهـا بيـت أسـامة النجيفـي.
ومـن جهـة أخرى ،سـتعمل األزمـة الراهنة على بلورة أكثر وضو ًحا
لألفـكار السياسـية السـ ّنية ،عـن شـكل الدولـة والعالقـة باملركـز.
واملرجـح أ ّن السـ ّنة لـن يقبلـوا بـأن يعـودوا إىل مـا قبـل  9حزيران/
يونيـو ،أي أن يعـ ُّدوا مـا يروونـه انتفاضـ ًة مـن دون مثن .وسـيتعلق
األمـر يف األغلـب بإنشـاء إقليـم أو املطالبـة بصالحيـات المركزيـة
أوسـع .وهـذا ّ
يـدل على أ ّن األزمـة الراهنـة التـي يقرؤهـا السـ ّنة
بوصفهـا أزمـ ًة مـع املركـز ،سـتع ّزز أفـكا ًرا تتداولهـا النخـب السـ ّنية
منـذ سـنوات بضرورة العمـل على إنشـاء إقليـم مناظـر إلقليـم
وجـذب كبرييـن ،بين
كردسـتان .وقـد خضعـت هـذه األفـكار لشـ ٍّد
ٍّ
اإلميـان باملركزيـة الـذي يشـكّل أحـد ثوابـت الثقافـة السياسـية
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السـ ّنية ،وضغـط توازنـات القـوى القامئـة ،وارتبـاك العالقـة باملركز،
وضغـط أمنـوذج إقليـم كردسـتان.

الوضع العسكري
ال تقترص العوامل الرئيسة التي قادت إىل سقوط املوصل عىل ازدواج
أزمة النظام السيايس واختالل العالقة بني مكوناته بتغ ّول داعش
ومت ّددها ،بل إ ّن الجيش العراقي نفسه هو أحد هذه العوامل.
ني بها هذا الجيش ،ما بعد عام  ،2003مل تجعل منه
فالطريقة التي بُ َ
جيشً ا قاد ًرا عىل مواجهة مثل هذا التحدي.
ني جيش ما بعد عام  2003عىل عقيدة مغايرة للعقيدة
فمن جهة ،بُ َ
التي بُني بها قبل هذا التاريخ ،فبعد عام  ،2003قاد األمريكيون
تصو ًرا مفاده ألّ يكون يف العراق جيش هجومي ،كالذي كان من
قبل؛ يف محاولة إلغالق صفحة توريط الجيش واستعامله سياس ًّيا
فضل عن التخ ّوف من
من لدن الحكومة يف اعتداءات خارجيةً ،
أ ّن العراق ،مهام حاول أن يتبنى نسخ ًة نقيض ًة لنظام حكم صدام
حسني ومغامراته الخارجية ،فمن املمكن أن تنشأ فيه حكومة ذات
طموح عسكري تدخيل ،يهدد التوازنات اإلقليمية ،ويف صدارتها
األمن القومي إلرسائيل.
ولذلك ،اتخذ بناء الجيش وسياسات التسليح منظو ًرا دفاع ًّيا،
فضل عن أنّه انشغل مبهامت األمن الداخيل ،بعي ًدا من املهامت
ً
املعتادة للجيش يف الدفاع عن البالد من التهديدات الخارجية .وقد
كان التصور القائم ،آنذاك ،هو أ ّن أمن البالد ميكن أن يُحفَظ من
تجسد يف االتفاقية األمنية مع
خالل أحالف عسكرية ،عىل نحو ما ّ
ني
الواليات املتحدة التي وقعها البلدان أواخر عام  .2008وقد بُ َ
الجيش العراقي ،ما بعد عام  ،2003عىل عنرصين:
ُ
1.1الجنود الذين فُتح أمامهم باب التطوع ،ليتجاوز عددهم مليون
جندي ،يف سياق الرؤية القائلة مبنع الجيش من خوض مهامت
وتوسع القطاع
قتالية كسابقه .وهكذا ،ويف ظل الدولة الريعية
ّ
العا ّم ،تطوع كل هؤالء وال تزال أضعافُهم ترغب يف التطوع ،طم ًعا
الجيش من رواتب ،يف ظل انعدام نشاط اقتصادي
ُ
يف ما يق ّدمه
حر يحتضنهم .ومن ث ّم ،تح ّول وضع هؤالء إىل وضع شبيه بالبطالة
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املقنعة ،وهي الظاهرة الرائجة يف البلدان الريعية؛ فال مهارة ،وال
خربة ،وال تدريب جيد.

اإلمامني عيل الهادي والحسن العسكري اللذين سبق أن فُ ِّجرا يف
شباط /فرباير  ،2006ما أدى إىل اندالع حرب أهلية طاحنة.

2.2القادة ،ومعظمهم من قادة الجيش السابق من البعثيني،
وبعضهم يبدو أنّه متورط يف قمع انتفاضة عام  .1991وقد عمل
هذا عىل بناء عالقة مصلحية ،ابتزازية ،بينهم وبني القائد العام
للقوات املسلحة املاليك الذي استغل سجلَّهم السابق ل ُيخضعهم
ويستعملهم يف تنفيذ سياساته.

لقد جعل هذا الوضع املبادرة العسكرية بيد داعش التي بنت
إسرتاتيجية الهجامت املتتالية عىل مناطق بحوزة الجيش ،وخلقت
جيوبًا للمعارك بعيدة عن املوصل مثل تكريت ،ومصفى بيجي،
وشامل سامراء وجنوبها ،واألنبار ،وجرف الصخر ،وقرى دياىل
بدل
وتلعفر ...إلخ .فوضع هذا األمر الجيش يف موضع الدفاعً ،
أي تع ّرض عسكري،
من املبادرة باسرتداد املوصل التي مل تشهد ّ
بعد مرور نحو ثالثة أشهر عىل سقوطها ،سوى الغارات الجوية
وفضل عن هذا ،ساهمت هذه
ً
التي نفذتها املقاتالت العراقية.
اإلسرتاتيجية بطريقة منهجية يف عرقلة خطوط اإلمــدادات
العسكرية للجيش العراقي.
ولقد بدا أ ّن املعارك ستأخذ إيقا ًعا مح ّد ًدا ،وهو ما جعل الكثريين
يخشون من أ ّن الوضع العسكري ٍ
ماض إىل إيقاع ك ٍّر وف ٍّر بني
الطرفني ،عىل غرار ما حدث يف األنبار طوال ستة أشهر.

وهكذا ،مل تخلق هذه الرتكيبة جيشً ا عقائديًّا محرتفًا ،بل مجاميع
قتالية ،تجمعها املنفعة ،فانهار الجيش أمام أ ّول تح ٍّد جا ٍّد ،بعد أن
كان يبدو أ ّن املعركة التي كانت ضد تنظيم القاعدة وامليليشيات
الشيعية ( ،)2009-2007والتي جرت فيها مساعدة أمريكية ،هي
آخر معركة سيخوضها الجيش العراقي ما بعد عام  ،2003ومل يكن
أحد ينتظر تحديًّا كالذي نعيشه اليوم .فلقد انسحب الجيش من
املوصل ،من دون أن يخوض مواجه ًة حقيقي ًة مع داعش .وكان
انسحابه ذاك هو العامل األهم يف تحديد مسار املعركة ،وهو الذي
أطلق طموحات عسكري ًة لداعش.

ويتمثل التح ّول األسايس يف وضعية املواجهة العسكرية ،يف بدء
الطائرات األمريكية غارات عىل مواقع داعش ،يف  8آب /أغسطس
 ،2014بعد أن سيطرت داعش ،مطل َع الشهر ،عىل مناطق زمار،
وعني زالة ،وسنجار ،ومخمور ،وتلكيف ،يف منطقة سهل نينوى،
وكذلك عىل سد املوصل وهو أكرب سد يف العراق ،ثم اقرتبت من
مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ،وقامت بعملية تهجري
واسعة للمسيحيني واأليزيديني من هذه املناطق .ويف هذه اللحظة،
فق َدت املبادر َة العسكرية ،وتح ّولت إىل موقع الدفاع.

كام أ ّن االنسحابات املتتالية للجيش ،من تكريت وأجزاء واسعة
من محافظة صالح الدين ،وأجزاء من محافظتي دياىل وكركوك،
ومن مدن أعايل الفرات يف محافظة األنبار ،هو الذي جعل داعش
تتبنى إسرتاتيجي َة معرك ِة بغداد؛ فقد أوحت هذه االنسحابات
بأ ّن اإلسرتاتيجية العسكرية للحكومة ستنحرص يف حامية العاصمة
بغداد ،وحامية مناطق مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي

وبقـدر مـا كان قـرار الرئيس األمرييك بـاراك أوباما املتمثّـل بالتدخل
العسـكري يف العـراق تلبيـ ًة لحاجـة داخليـة أمريكيـة ،بعـد النقـد
الواسـع لبـطء االسـتجابة األمريكيـة يف سـورية ،ويف العـراق مـا بعد

ك َّنا ذكرنا ،آنفًا ،أ ّن بعض الباحثني يرون أ ّن داعش مل تكن تخطط
لسيطرة طويلة األمد عىل املوصل ،بل لسيطرة نوعية ورسيعة ،إالّ
غي خطط داعش ،ليدخل
أ ّن انسحاب الجيش العراقي هو الذي ّ
مقاتلوها إىل املدينة ،ويسيطروا عليها بالكامل ،وميسكوا األرض.

108
عـودة القاعـدة ،أفسـح هـذا التدخـل املجـال لبنـاء حلـف إقليمـي
دويل ملواجهـة داعـش .ولقـد كان ذاك القـرار الـذي اتخـذه أوبامـا
هـو ثـاين قـرار عسـكري بعد قرار التدخـل يف ليبيا عـام  2011الذي
جـاء بعـد قـرار ملجلس األمن ويف إطـار حلف الناتـو .إ ّن التدخل يف
شمال العـراق مل ينتظـر قـرا ًرا أمم ًّيا أو تنسـيقًا مـع الناتو.
وبوجـ ٍه عـا ٍّم ،قـ َّدم التدخـل الجـوي األميريك ،ومـا سـاهم فيـه مـن
وقـف لتمـ ّدد داعش واسترداد بعـض األرايض التي سـيطرت عليها،
ثلاث نقـاط أساسـية ملواجهتهـا :فلا منـاص مـن الدعـم األميريك
يف هـذه املواجهـة ،وال منـاص مـن حلـف إقليمـي دويل يف هـذا
املجـال ،وال منـاص مـن املشـاركة الكرديـة يف هـذا املواجهـة؛ أل ّن
كردسـتان هـي خـط املواجهـة األقـرب مـع املناطـق التـي سـيطرت
عليهـا داعـش ،وأل ّن خـط اإلمـدادات العسـكرية بين بغـداد وهذه
املناطـق منقطـع.
إ ّن العنصر الـذي ال يـزال غائبًـا عـن هـذه املواجهـة هـو املجتمـع
السـ ّني الـذي علّمتنـا خربت ُنـا ،يف ما يخـص مواجهـة القاعـدة عبر
مشروع الصحـوات عامـي  2007و ،2008أنّـه العنصر الحاسـم يف
هـذه املواجهـة .ويـأيت ذلك عبر خلْق سـياق مصالـح متعارضة ،بني
التنظيمات األيديولوجيـة الراديكاليـة ،وبين املجتمـع املحلي ،ثـ ّم
د ْعـم هـذا املجتمـع يف هـذه املواجهـة.
غير أ ّن املجتمـع السـ ّني لـن يخـوض هـذه املعركـة ،مـا مل يكـن لها
مثـن متعلّـق بالنظـام السـيايس وتعديله؛ ما يفسـح مجـال مشـاركة
للسـ ّنة يف مؤسسـة القـرار ،على نحـ ٍو أكرث كفـاءةً .وقد يشـمل هذا
التعديـل م ْنـح املناطـق السـنية صالحيـات المركزيـ ًة أوسـع ،مبـا يف
ذلـك القـرار األمني.
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ويف كل األحـوال ،تبـدأ الخطـوة األوىل مـن إميـان األطـراف الفاعلة،
داخليًّـا وخارجيًّـا ،بالحاجة إىل إطالق مسـار سـيايس جذري ،يص ّحح
االختلاالت يف مؤسسـة الحكـم طـوال السـنوات املاضيـة .وينبغـي
أن يتبنـى هـذا املسـار الـذي عليـه أن يزامـن قـرار املواجهـة مـع
َ
إطلاق مبـادرة
داعـش ،أو دعـم تنظيمات محليـة ملواجهتهـا،
وخصوصـا أ ّن
سياسـية جـادة تجـاه املجتمـع السـ ّني يف العـراق،
ً
أجـزا ًء منـه قد استسـلمت للتطرف ،يف سـياق املظلومية السياسـية.
ويُعـ ّد االرتبـاط بين املسـار السـيايس اإلصالحـي واإلميـان بـأ ّن
مواجهـة داعـش ال ميكـن أن تـأيتَ إال مـن املجتمـع املحلي ،وحـده
الكفيـل بخلـق سـياق مصالـح متعارضة بين داعش وهـذا املجتمع.
ومـن ثـ ّم ،ميكـن دعـم تنظيمات مسـلحة على غـرار الصحـوات،
لوجسـت ًّيا وعسـكريًّا ومال ًّيـا واسـتخباريًّا؛ وذلـك يف سـياق تفاهـم
عراقي – إيراين – عريب – أميريك .ويتعين أن يُرسـم برنامـج
لئلا تتكـرر أخطـاء التعامل مع
واضـح ملسـتقبل هـذه التنظيمات؛ َّ
الصحـوات التـي ارتكبتهـا حكومـة املالكي .فلقد أ َّدت تلـك األخطاء
إىل إضعافهـا ،وتفكيكهـا ،وعـودة عنـارص كبرية منهـا إىل التنظيامت
الراديكاليـة.
وميثّـل مسـار الحل هـذا الفرصة األخيرة للعراق ليك يبقـى موح ًدا،
إذا متكّـن مـن معالجـة إرث قـرن كامـل مـن نظـام سـيايس مـأزوم.
يرا لقـدرة
وقبـل هـذا وذاك ،يُعـ ُّد هـذا املسـار ،أيضً ـا ،اختبـا ًرا أخ ً
هـذه املنطقـة على بنـاء إدارة جديـدة للمجتمعـات التعدديـة
واملنقسـمة ،تكـون أكثر عـدلً وكفـاء ًة ومرونـةً.

