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اﳌقدمة
ﻼ ﰲ العراق ،لكن ومع
ن لوجود جهات مسلحة خارج سيطرة الدولة تاريخًا طوي ً
إّ
مرور الوقت ،إزدادت هذه اﳌيليشيات واّتسع نطاقها لتصبح سمة رئيسية للمشهد
اﻷمني .وتسّبب وجود جهات مسّلحة متنافسة وغير خاضعة للمساءلة بإنتشار
العنف ضد اﳌدنيين ﰲ فترة ما بعد الغزو اﻷميركي .وكانت اﻷقليات العرقية
الدينية بشكٍل خاص عرضًة للهجوم لعدم وجود جماعات مسّلحة ﲢميها .فزاد
ﳌتناَزع عليها من الشعوراﳉماعي
التهديد بالعنف ﰲ ﳐتلف اﻷراضي العراقية ا ُ
بإنعدام اﻷمن لدى اﻷقليات بسبب الوضع السياسي الغامض وغير اﳌحسوم
ﳌواطنها.

مع ذلك ،أحدث النزاع مع داعش (الدولة اﻹسﻼمية ﰲ العراق والشام)
بين العاَمين  2014و 2017تغييرات كبيرة .فقد حّفز هذا النزاع على
ترسيخ قوات اﳊشد الشعبي التي تشّكل مظّلًة للفصائل اﳌسّلحة اﳉديدة
والقائمة والتي أصبحت تتلقى تمويﻼً حكوميًا وتتمّتع بوضعٍ رسمي
على الرغم من عملها الفاعل خارج إطار سيطرة الدولة .شهدت فترة
النزاع مع داعش أيضًا تسليحًا غير مسبو ٍ
ق لﻸقليات ،شّكل خﻼلها العديد
منهم ميليشات بسبب فشل اﳊكومة اﳌركزية العراقية أو حكومة إقليم
ك ـردست ـان ﰲ ح ـم ـاي ـة م ـن ـاط ـق ـه ـا .ﰲ ف ـت ـرة ﻻح ـق ـة ،ت ـّم دمج ال ـع ـديـد مـن
ميليشيات اﻷقليات هذه ﰲ قوات اﳊشد الشعبي ،وهي قاتلت إﱃ جانب
القوات العراقية ﰲ العمليات العسكرية ضّد داعش وسيطرت على نقاط
تفتيش ووظائف أمنية ﰲ اﳌناطق التي تّمت إستعادتها.

ﳌتناَزع
نتيجًة لذلك ،أصبح اﳌشهد اﻷمني أكثر تعقيداً ﰲ اﳌناطق ا ُ
عليها ،والتي تشمل أجزاًء كبيرة من نينوى وكركوك ودياﱃ وصﻼح
الدين ،ﰲ سياق مرحلة ما بعد داعش .وتوّفر الفصائل التي تتكّون من
اﻷقليات شعوراً باﳊماية للبعض منها ،باﻹضافة إﱃ شعورٍ باﻹطمئنان
لوجود قوات تم ﲡنيدها ﳏليًا ﰲ ظل الصدمة التي تعرضت لها حين
تخلت عنها القوات اﳌهيمنة وتركتها لداعش .ولكنُْ ،ينَظر إﱃ بعض هذه
القوات على أنها تستغلّ موقعها لتحقيق مكاسب على حساب ﳎموعاٍت
أخرى ،وتمنح اﻷفضلية للمقّربين منها للوصول إﱃ الوظائف واﻷراضي
واﳌوارد اﻷخـ ـرى .بـ ـالـ ـتـ ـاﱄ ،تسّبـ ـب وجـ ـود فصائـ ـل اﻷقـ ـلـ ـيـ ـات ﰲ ب ـعض
اﳊاﻻت بتأجيج التوّترات التي كانت قائمة بين اﳉماعات وتفاقمها.

عـ ـﻼوًة عـ ـلـ ـى ذلك ،وع ـل ـى ال ـرغ ـم م ـن أّن ال ـفصائ ـل ال ـن ـاشط ـة ﰲ اﳌن ـاط ـق
ﳌت ـن ـاَزع ع ـل ـي ـه ـا مُ ـشّك ـل ـة م ـن قِ ـَب ـل اﻷق ـل ـي ـات ،غ ـي ـر أّن م ـدى ت ـمـثـيـل هـذه
ا ُ
الفصائل ﳌصالح اﻷقليات على اﳌدى الطويل أمٌر قابل للنقاش .نظراً
لتلّقي معظم هذه اﳉماعات مساندةً ودعمًا من جهات فاعلة ذات نفوذ
واسع ،ﻻ سيما اﳊشد الشعبي ،يعتبرها الكثيرون أداةً لتمرير أجندات
ﳏلية وإقليمية واسعة النطاق .من هذا اﳌنطلق ،إنّ انضواء اﻷقليات ﰲ
هـ ـذه الـ ـتشكـ ـيـ ـﻼت يـ ـع ـّزز ت ـه ـم ـيشه ـا السي ـاسي ،وي ـم ـن ـح ال ـق ـوى اﳌه ـي ـم ـن ـة
م ـظ ـه ـرال ـت ـن ـوع م ـن ح ـيث ت ـك ـويـنـهـا ركـائـز دعـمـهـا .وﰲ ظـّل عـدم إستـقـرار
ن تعّدد اﳉماعات اﳌسلحة
ﳌتناَزع عليها ،فإ ّ
الوضع السياسي لﻸراضي ا ُ
ذات اﻷجندات اﳌتعارضة يضيف عنصراً جديداً إﱃ الصراع على السلطة
بين بغداد وأربيل ،ﳑا يزيد من ضعف السلطة اﳌركزية ومن إنعدام
اﻷمن .يشّكل هذا عائقًا رئيسيًا أمام عودة اﻷقليات التي نزحت هربًا من
ن نزاعًا آخر سينشأ حتمًا بين اﳉهات اﳌسلحة ﰲ
داعش ،والتي ترى أ ّ

مناطقها وسيكون على حسابها.
يتناول هذا التقرير موضوع نشأة اﳉماعات شبه العسكرية ﰲ العراق ﰲ
مرحلة ما بعد داعش وتداعياتها على حقوق اﻹنسان وأمن اﻷقليات،
مرّكزاً بشكٍل أساسي على اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها ﰲ شمال العراق التي
تتصف بتنّوعها العرقي والديني .وﻻ يعالج التقرير كيفية تأثير هذه
اﳉهات اﳌسّلحة التي اكتسبت نفوذاً حديثًا على اﻷقليات ﰲ ﳑارستها
اليومية ﳊقوقها وتوّقعاتها للمستقبل فحسب ،إنما أيضًا كيفية لعب هذه
اﻷقليات أدواراً ﰲ هذه التشكيﻼت اﳌتغّيرة .ويعتمد التقرير على مصادر
منشورة باﻹضافة إﱃ مقابﻼت أُجريت ﰲ أقضية اﳊمدانية وسنجار
(شنـ ـگـ ـال) وتـ ـلـ ـعـ ـفـ ـر وكـ ـركـ ـوك ﰲ تشريـ ـن اﻷول/أك ـت ـوب ـر  .2021بسبب
حساسية اﳌوضوع ،تم إخفاء هوية جميع َمْن ُأجريت معهم اﳌقابﻼت
ﳊماية خصوصيتهم وسﻼمتهم.
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نشأة اﳊشد الشعبي:
من ميليشيات إﱃ قوى
سياسية إقتصادية
مسﱢببًا رئيسيًا لتشكيل
منذ تفّكك اﳉيش العراقي ﰲ العام  ،2003والذي كان ُ
اﳉماعات شبه العسكرية ،كافحت الدولة العراقية ﻹحتكار اﻹستخدام
اﳌشروع للقوة .ونمت اﳉماعات شبه العسكرية وازداد نفوذها ،ليس بسبب
قوتها القسرية فحسب ،إنما أيضًا بسبب رأسمالها السياسي واﻹقتصادي .وما
من مثل يوضح ذلك بصورة أكبر من نشأة وتطّور اﳉماعات التي أصبحت
ُتعَرف بإسم اﳊشد الشعبي.

على الرغم من إرتباط نشوء مصطلح «اﳊشد الشعبي» بفترة
ن العديد من اﳉماعات التي تنضوي ﲢت
تقّدم داعش ،إﻻ أ ّ
هذا التشكيل اليوم لها تاريخ طويل ﰲ العراق .كانت بداية
هذه اﳉماعات سرية وكانت تعمل على أطراف الدولة ،غير
أنها توّسعت من حيث القوة واﳊجم واﳌكانة لتصبح مؤسسة
رسمية مرّخصة وقوة رئيسية ﰲ السياسة العراقية .اليوم،
ُيَعّد اﳊشد الشعبي تشكيﻼً قويًا إنما شديد التنّوع ،فيتألّف من
العديد من اﳉماعات التي تختلف ﰲ أيديولوجيتها وقدراتها
ووسائل قوتها وقواعد دعمها.
بشكلٍ عام ،يمكن تقسيم جماعات اﳊشد الشعبي إﱃ ثﻼث
فئات .تتكّون الفئة اﻷوﱃ من الفصائل اﳌتحالفة مع إيران
وال ـتي ت ـت ـب ـع ع ـق ـي ـدة وﻻيـة الـفـقـيـه 1وتـمـتـثـل لـلـمـرشد اﻷعـلـى
اﻹيراﱐ آية الله علي خامنئي .وللعديد من الوحدات ﰲ هذه

الفئة باع طويل ﰲ اﳌشهد العراقي .على سبيل اﳌثال ،يعود
تاريخ منظمة بدر إﱃ أوائل الثمانينيات إّبان اﳊرب اﻹيرانية
العراقية ،بينما تم تشكيل عصائب أهل اﳊق رداً على غزو
العراق الذي قادته الوﻻيات اﳌتحدة ﰲ العام  .2003تتألف
الفئة الثانية من عدد من الفصائل ذات القيادة العراقية،
والتي تشمل جماعات العتبات اﳌوالية ﻵية الله العظمى علي
السيستـ ـاﱐ (مـ ـثـ ـل ف ـرق ـة ال ـع ـب ـاس ال ـق ـت ـال ـي ـة ،وسراي ـا ال ـع ـت ـب ـة
اﳊسينية ،ولواء علي اﻷكبر) ،إنما أيضًا اﳉماعة اﳌتمايزة
أيديولوجيًا سرايا السﻼم التي تمتثل لرجل الدين الشعبوي
مقتدى الصدر .تتألف الفئة الثالثة من وحدات ﳏلية منبثقة
من ﳎتمعات ﳐتلفة ﰲ شمال العراق ،يرتبط العديد منها
ﰲ الواقع بوحدات اﳊشد الشعبي الكبيرة اﳌتحالفة مع إيران
(يحتوي الفصل الثالث على اﳌزيد من اﳌعلومات عن هذه
اﳉماعات).
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حـزيـران/يـونـيو  ،2014ﰲ أعـ ـقـ ـاب إنـ ـهـ ـيـ ـار قـ ـوات اﻷمـ ـن الـ ـعـ ـراقـ ـي ـة ﰲ
اﳌوصل وﳎزرة الطيارين الشيعة ﰲ معسكر سبايكر ،أصدر آية الله
السيستـ ـاﱐ فـ ـتـ ـوى تـ ـدعـ ـو الـ ـرجـ ـال الـ ـذيـ ـن يستـ ـطـ ـي ـع ـون ح ـم ـل السﻼح إﱃ
اﳌساعدة ﰲ الدفاع عن بﻼدهم .واﳉدير بالذكر أنّ فتوى السيستاﱐ
دعت العراقيين لﻺنضمام إﱃ قوات اﻷمن التابعة للدولة ،وليس إﱃ
اﳉم ـاعـات شبـه الـعسكـريـة 2.ل ـك ـن ،م ـن ال ـن ـاحـيـة الـعـمـلـيـة ،فإّن الشرعـيـة
اﳌتدنية لقوات اﻷمن ،فضﻼً عن الطبيعة الطائفية للتهديد الذي شّكله
داعش ،جـ ـعـ ـﻼ مـ ـعـ ـظـ ـم اﳌتـ ـطـ ـّوعـ ـيـ ـن يـ ـنضمـ ـون إﱃ اﳌيـ ـلـ ـيشي ـات اﳉدي ـدة
والقائمة التي يقودها الشيعة .ونشأت أكثر من  50ميليشيا إستجابًة
للفتوى ،وتطّوع عشرات اﻵﻻف من الرجال للقتال .وُأنشئت هيئة اﳊشد
الشعبي بأمٍر رسمي أصدره رئيس الوزراء آنذاك نوري اﳌالكي ،على
الرغم من أنّ إنشاء تشكيﻼت عسكرية خارج إطار القوات اﳌسلحة ﳏظور
ﰲ الدستور3.
وسرعان ما أصبحت قوات اﳊشد الشعبي شريكًا أساسيًا ﰲ اﳊرب ضد
داعش ،ي ـق ـات ـل إﱃ ج ـانب ق ـوات اﻷم ـن ال ـع ـراق ـي ـة ال ـن ـظ ـام ـيـة ويـلـعب دوراً
جهت إنتقادات للعديد من
حاسمًا ﰲ إستعادة اﻷراضي اﳌحتلّة .ولكنُْ ،و ّ
وحدات اﳊشد الشعبي ﻹرتكابها إنتهاكات خطيرة ﳊقوق اﻹنسان .ففي
عمليات ﲢرير اﳌدن من سيطرة داعش ،عّرضت وحدات اﳊشد الشعبي
اﳌدنيين الﱡسنّة لﻺعتقال التعّسفي واﻹختفاء القسري والتعذيب وعمليات
اﻹعدام بإجراءات موجزة كشكل من أشكال اﻹنتقام ﻹنتهاكات داعش4.
وُذكرت الفصائل اﳌدعومة من إيران ﰲ العديد من اﳌزاعم اﳌسيئة،
خاصًة وأنها ُتعرف باﻹنتهاكات الطائفية منذ فترة طويلة 5.رغم ذلك،
إكتسبت هذه الفصائل واﳊشد الشعبي بشكٍل عام شرعية شعبية واسعة
النطاق نظراً للدور الذي لعبته ﰲ النزاع ،وكان ُينظَر إليها إﱃ حﱟد كبير
بمنظر البطل الذي أنقذ البﻼد من داعش.

منذ نهاية النزاع مع داعش ،إستمّر نمو نفوذ اﳊشد الشعبي ،فاستفاد هذا
اﻷخير من سلسلةٍ من اﻹصﻼحات التي عّززت وضعه كمؤسسة تابعة
للدولة .ﰲ العام  ،2016أضفى قانون أقّره البرﳌان العراقي الطابع
الـ ـرسمي عـ ـلـ ـى هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـيـ ـة هـ ـيئـ ـة اﳊشد الشع ـبي ،ووضع ـه ـا ﲢت ال ـق ـي ـادة
اﳌباشرة لرئاسة الوزراء 6.ومنح إصﻼح آخر ،ﰲ آذار/مارس ،2018
رواتب ورتبًا لقوات اﳊشد الشعبي معادلة لتلك اﳌعتمدة ﰲ القوات
اﳌسلحة العراقية ،ﰲ حين أدت سلسلة أخرى من اﻷوامر إﱃ تصنيف
وحدات اﳊشد الشعبي بحسب أرقام اﻷلوية بدﻻ من أسماء الفصائل7.
ً
تتلقى هيئة اﳊشد الشعبي اليوم ميزانية سنوية قدرها  2.6مليار دوﻻر
من الدولة العراقية 8ولها مكاتب إدارية ﰲ كل ﳏافظة بإستثناء إقليم
كردستان 9.وُيقّدر عدد أعضائها بـ  ،164.000من بينهم 110.000
من الشيعة ،و 45.000من الﱡسنة ،و 10.000من اﻷقليات 10.واعُتمدت
عملية إدماج الﱡسنة واﻷقليات ضمن قوات اﳊشد الشعبي كإستراتيجية
متعّمدة ،بشكٍل خاص خﻼل فترة قيادة نائب رئيس الهيئة السابق أبو
مهدي اﳌهندس ،لتعزيز شرعيتها وتفادي اﻹتهامات بالطائفية11.
مع ذلك ،وعلى الرغم من اﳌركزية اﳌتزايدة للحشد الشعبي ،تبقى سيطرة
ال ـدول ـة ع ـل ـى ال ـفصائ ـل مسأل ـة ن ـظ ـري ـة أك ـث ـر م ـن ـه ـا ع ـم ـل ـي ـة .ف ـقـد رفضت
الفصائل الرئيسية ﰲ اﳊشد الشعبي مراراً تنفيذ أوامر رؤساء الوزراء
اﳌت ـع ـاق ـب ـي ـن ،وال ـت ـزمت ﰲ ك ـث ـي ـر م ـن اﻷح ـي ـان بأج ـن ـدات ت ـت ـع ـارض م ـع
مصالح الدولة .على سبيل اﳌثال ،ﰲ تموز/يوليو  ،2019أمر رئيس
الوزراء السابق عادل عبد اﳌهدي فصائل اﳊشد الشعبي باﻹندماج ﰲ
اﳉيش العراقي أو حّل نفسها ،كجزءٍ من مسًعى واسع النطاق لتضييق
اﳋناق على الفصائل ومنع تكديس اﻷسلحة خارج سيطرة وزارة الدفاع.
وقد تم ﲡاهل هذا اﻷمر إﱃ حﱟد كبير ،ورفضت بعض الفصائل ،مثل
كتائب حزب الله ،هذه التعليمات علنًا .وحاول رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي أيضًا ،بعد وصوله إﱃ السلطة ﰲ العام  ،2020كبح جماح
الفصائل مكررا أوامر عبد اﳌهدي ومنّفذا إعتقاﻻت لقيادات بارزة12.
ً
ﱢ ً
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«ﻻ ﳎال لشخ ٍ
ص مستقّل أن يكون زعيمًا سياسيًا
أو نائبًا يمّثل حقوق اﳌسيحيين ﰲ البرﳌان».
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ولكْن ،ﱂ ﲢقق هذه اﳉهود ﳒاحًا كبيراً ،وشّكل الكاظمي
نفسه هدفًا ﶈاولة إغتيال ﰲ تشرين الثاﱐ/نوفمبر .2021
ن القانون العراقي يحظر اﳉماعات اﳌسلحة
ع ل ى ال ر غ م م ن أ ّ
من تشكيل أحزاب سياسية ،فقد ترجم اﳊشد الشعبي صيته
ﰲ ساحة اﳌعركة إﱃ ﳒاح إنتخابي كبير ﰲ مرحلة ما بعد
داعش 13.ففي اﻹنتخابات النيابية لعام  ،2018إرتبطت أكبر
كتلتَْين منبثقتَْين عن صناديق اﻹقتراع بجماعات مسلّحة
تـ ـ ـنضوي ﲢت مـ ـ ـظـ ـ ـّلـ ـ ـة اﳊشد الشع ـ ـبي ،ح ـ ـيث حصل ﲢال ـ ـف
سائ ـرون ب ـزع ـام ـة م ـق ـت ـدى الصدر عـلـى  54م ـقـعـداً ،ﰲ حـيـن
حصل ﲢالف فتح بزعامة هادي العامري على  48مقعداً.
ك ـ ـم ـ ـا ذه ـ ـبت أعـ ـداد كـ ـبـ ـيـ ـرة مـ ـن اﻷصوات إﱃ ﲢالـ ـف الـ ـنصر
بزعامة حيدر العبادي وﲢالف دولة القانون بزعامة نوري
اﳌالكي .ﰲ اﳌجموع ،إرتبط باﳊشد الشعبي حواﱄ 500
مـرشح لﻺنـتـخـابات 14.وﰲ إنـ ـتـ ـخ ـاب ـات ال ـع ـام  ،2021ح ـ ـّل
ﲢالف سائرون أوﻻً مّرة أخرى ،ﻻ بل خسر ﲢالف فتح عدداً
كبيراً من اﳌقاعد ،اﻷمر الذي دفع مؤّيدي هذا التحالف إﱃ
الطعن ﰲ نتائج اﻹنتخابات.
ﰲ كـ ـّل مـ ـن إنـ ـتـ ـخـ ـابـ ـات الـ ـعـ ـاَمـ ـْي ـن  2018و ،2021ت ـم ـّكـن
اﳌرّشحون اﳌرتبطون باﳊشد الشعبي من الفوز بالعديد من
اﳌق ـاع ـد ال ـب ـرﳌان ـي ـة اﳌخّصصة لﻸق ـل ـي ـات .ي ـخّصص ق ـانـون
اﻹنـ ـتـ ـخـ ـابـ ـات الـ ـع ـراقي خ ـمسة م ـق ـاع ـد ﰲ ال ـب ـرﳌان لﻸق ـل ـي ـة
اﳌسيحية ،ومقعداً واحداً لكلّ من اﻷقليات اﻷيزيدية والشبك
والصابئ ـة اﳌن ـدائـيـة واﻷكـراد الـفـيـلـيـيـن .ﰲ إنـتـخـابـات الـعـام
 ،2018فازت حركة بابليون ،وهي جماعة مسيحية بالشكل
يقودها ريان الكلداﱐ وتتبع للحشد الشعبي وتستمد دعمها
من منظمة بدر ،بمقعَدْين من مقاعد الكوتا اﳌسيحية اﳋمسة.
وباﳌثل ،أتت حصة الشبك من نصيب اﳌرشح قصي عباس
الذي دعمه أيضًا هادي العامري من منظمة بدر .وتكّررت

«باﻹضافة إﱃ كونهم قوة أمنية ،فقد أصبحوا
أيضًا قوة إجتماعية».
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ه ـذه اﻷن ـم ـاط وت ـب ـل ـورت ﰲ إن ـت ـخ ـاب ـات ال ـع ـام  ،2021ح ـي ـن
تمّكنت حركة بابليون من زيادة حصتها ﰲ الكوتا اﳌسيحية
إﱃ  4مقاعد من أصل  .5ﰲ غضون ذلك ،حصل وعد القّدو
على مقعد حصة الشبك ،وهو القائد السابق للواء  30ﰲ قوات
اﳊشد الشعبي والذي أدرجته وزارة اﳋزانة اﻷميركية على
ﻻئحة العقوبات ﻹرتكابه إنتهاكاٍت ﳊقوق اﻹنسان ﰲ العام
16.2019
إنّ ت ـع ـدي اﳊشد الشع ـبي ع ـل ـى ك ـوت ـا اﻷق ـل ـي ـات ي ـل ـقـى استـيـاًء
شديداً من ِقَبل بعض أفراد ﳎتمعات تلك اﻷقليات الذين
يؤكدون أن اﳌرشحين الفائزين يفتقرون إﱃ روابط حقيقية
مع اﳌجتمعات التي ُيفترض أنهم يمثلونها .ﰲ هذا السياق،
ُنسِب ﳒاح حركة بابليون إﱃ قدرتها على حشد اﳌؤيدين من
الناخبين العرب الشيعة ﰲ جنوب العراق 17.وبما أنّ نظام
كوتا اﻷقليات ﻻ يحصر التصويت لهذه اﳌقاعد بأفراد تلك
اﻷقليات ،ﻻ يقدر الناخبون اﳌسيحيون على اختيار ﳑثليهم
بسبب التفّوق العددي للناخبين الشيعة الذين يشّكلون قواعد
دعمٍ لفصائل اﳊشد الشعبي .وباﳌثل ،تمّكن مرّشحو الشبك
الذين تربطهم صﻼت بمنظمة بدر من الفوز بمقاعد الكوتا من
خ ـﻼل اﻹست ـف ـادة ب ـن ـج ـاح م ـن ع ـﻼق ـات ـهـم بـاﳌؤسسة الـديـنـيـة
اﻹيرانية ومناشدة اﳌشاعر الدينية الشيعية 18.بعبارٍة أخرى،
ﰲ مثاَﱄْ اﳌسيحيين والشبك ،تمّكنت اﳉماعات اﳌرتبطة
ب ـ ـ ـاﳊشد الشعـ ـ ـبي مـ ـ ـن جـ ـ ـمـ ـ ـع اﳌزيـ ـ ـد مـ ـ ـن رأس اﳌال اﳌادي
واﻷي ـدي ـولـوجي والـتـغـﱡلـب بسهـولـة عـلـى اﳌرّشحـيـن اﳌستـقـّلـيـن
ﳌقاعد الكوتا.
لكّن النفوذ السياسي للحشد الشعبي ﻻ يقتصر على البرﳌان.
على مّر السنين ،تغلغل اﳊشد الشعبي ﰲ العديد من مؤسسات
ال ـدول ـة .وم ـن أق ـدم اﻷم ـث ـل ـة ع ـه ـداً ع ـل ـى ذلك ،سي ـط ـرة م ـن ـظـمـة
بـ ـدرعـ ـلـ ـى وزارة الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة وال ـتي ساع ـدت ﰲ ضم ـان ت ـه ـﱡرب
الفصيل من اﳌساءلة عن اﻹنتهاكات التي ارتكبها 19.وﻻ
يقتصر هذا النمط على وزارة الداخلية ،إذ تتنافس الفصائل
مع الكتل السياسية اﻷخرى على التعيينات ﰲ اﳌراكز العليا
(الـدرجـات اﳋاصة) ضمـن الـهـيـكـلـيـة الـبـيـروقـراطـيـة لـلوزارات
ال ـرئ ـيسيـة ،كـتـرجـمـٍة لـفـوزهـا بـاﻹنـتـخـابـات .وتسمـح لـهـا هـذه
اﳌن ـ ـاصب ب ـ ـالسي ـ ـط ـ ـرة ع ـ ـل ـ ـى مـ ـوارد الـ ـدولـ ـة ،وإدارة شبـ ـكـ ـات
ﳏسوبية واسعة النطاق ،والتأكد من أنّ القرارات والعقود
الوزارية تصدر لصاﳊها20.
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كما تزايد إضطﻼع اﳊشد الشعبي بأدوار مهّمة ﰲ تقديم
اﳋدمات العامة وإعادة اﻹعمار .على سبيل اﳌثال ،شارك
م ـ ـه ـ ـن ـ ـدسو اﳊشد الشع ـ ـبي بشك ـ ـل بـ ـارز ﰲ حـ ـمـ ـﻼت اﻷشغـ ـال
الـ ـع ـام ـة ﰲ ج ـن ـوب ال ـع ـراق 22.بـ ـاﳌثـ ـل ،وﰲ شمـ ـال الـ ـعـ ـراق،
إنخرطت الفصائل ﰲ مشاريع إجتماعية تشمل أشغال الطرق،
واﳌساعدات اﻹنسانية ،وإصﻼح اﳌنازل ،وتقديم اﳌساعدة
الطبية 23.وغـ ـ ـال ـ ـب ـ ـًا م ـ ـا ي ـ ـرّوج مؤّي ـ ـدو اﳊشد الشع ـ ـبي ل ـ ـه ـ ـذه
اﻷحداث ،ﻹظهار الفصائل كقوٍة خيّرة ﰲ اﳌجتمع وﳌواجهة
اﻹدعـ ـاءات عـ ـن سلـ ـوكـ ـهـ ـا السيـ ـئ .وﰲ اﻵونـ ـة اﻷخـ ـيـ ـرة ،لـ ـعب
اﳊشد الشعبي دوراً رئيسيًا ﰲ اﻹستجابة ﳉائحة فيروس
كورونا ،فحشد أفراده لتطهير الشوارع ،وإنشاء مرافق عزل،
وإدارة دفـ ـن اﳌوتـ ـى ،وإق ـام ـة مستشف ـي ـات م ـي ـدان ـي ـة ،وت ـوزي ـع
اﳊصص الغذائية ،وفرض حظر التجول24.
ّ
أخيراً ،حّول اﳊشد الشعبي نفسه أيضًا إﱃ جهة إقتصادية
رئيسية فاعلة .فقد إستحوذ اﳊشد الشعبي على أمﻼك واسعة
من اﻷراضي ﰲ كافة أنحاء العراق ،ﳑا سمح له بجباية
الضرائب من اﳌعامﻼت العقارية والنشاط التجاري 25.حدث
ذلك على الرغم من حظر قانون العقوبات العسكري القوات
اﳌسلحة العراقية من اﳌشاركة ﰲ «جمع النقود واﻷموال
دون أن تكون ﳐّولة بذلك أو ﲡاوز حدود جمع التكاليف
اﳊربـيـة لـلـمـنـفـعـة الشخصيـة 26».وﰲ أوائـ ـ ـل ال ـ ـع ـ ـام ،2019
حـ ـاول اﳊشد الشعـ ـبي نـ ـقـ ـل مـ ـلـ ـكـ ـي ـة شرك ـة اﳌع ـتصم ال ـع ـام ـة
للمقاوﻻت اﻹنشائية ،وهي شركة إنشاءات ﳑلوكة من الدولة
وتابعة لوزارة اﻹعمار واﻹسكان والبلديات العامة ،لنفسه27.

بإختصار ،عّزز اﻹضطﻼع اﳌتزايد للحشد الشعبي باﻷدوار
السي ـ ـاسي ـ ـة واﻹق ـ ـتصادي ـ ـة م ـ ـن قـ ـّوتـ ـه ،ويّسر لـ ـه الـ ـوصول إﱃ
خزائن الدولة ،ومّكنه من أن يصبح مصدراً رئيسيًا للدخل
ن
والتوظيف للمواطنين العراقيين العاديين .ﰲ الوقت نفسه ،إ ّ
إندماج اﳊشد الشعبي مع الدولة قد أعطى الفصائل مصلحة
راسخـ ـة تـ ـكـ ـمـ ـن ﰲ اﳊفـ ـاظ عـ ـلـ ـى ال ـوضع ال ـق ـائ ـم وم ـع ـارضة
إصﻼح السيـ ـاسات الـ ـفـ ـاسدة الـ ـتي عـ ـانـ ـى مـ ـنـ ـهـ ـا الـ ـعـ ـراق ـي ـون
لسنوات .ويتّضح دور اﳊشد الشعبي كقوة رجعية من خﻼل
الطريقة التي استهدفت بها اﻷصوات اﳌطالبة بالتغيير على
م ـ ـر السن ـ ـي ـ ـن .ك ـ ـم ـ ـا ل ـ ـع ـ ـبت دوراً رئ ـ ـيسي ـ ـًا ﰲ ق ـ ـم ـ ـع اﳊرك ـ ـات
اﻹحـتـجـاجـيـة ﰲ الـعـاَمـْيـن  2018و ،2019ف ـنـّفـذت وقـتـذاك
إعتداءات عنيفة وعمليات إختفاءٍ قسري 28.وهي قامت أيضًا
بإغتياﻻت وعمليات إختفاءٍ قسري ضد معارضين ونشطاء
وباحثين  -مثل هشام الهاشمي وغيره29.

«كيف يكون هذا ،أن يأتي رجل على دراجة نارية
ويقتل شخصًا ما ،وأن ﻻ تتوّفر معلومات ﻷي
شخص عن اﳊادثة؟ مثل ما حصل مع هشام
الهاشمي ،أين هو؟ رحم الله روحه .وهم يفعلون
كّل شيء أمام ناظَرْي الشرطة وأمام اﳉميع .هم
اﳌسيطرون ،وكل القضايا ُتدَفن».
30
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اﳉدول  :1الفصائل الرئيسية ﰲ اﳊشد الشعبي ﰲ العراق

منظمة بدر

منظمة بدر (اﳌعروفة سابقًا بإسم فيلق بدر) ،بقيادة هادي العامري ،هي واحدة من أقدم اﳌنظمات شبه العسكرية
ﰲ العراق .تأسست ﰲ العام  1983كجناح عسكري للمجلس اﻷعلى للثورة اﻹسﻼمية ﰲ العراق ،وكان أعضاؤها من
اﳌتطّوعين الشيعة العراقيين الذين قاتلوا إﱃ جانب إيران ﰲ اﳊرب العراقية اﻹيرانية .ومنذ العام  ،2003شغل
العديد من أعضاء منظمة بدر مناصب ﰲ اﳉيش العراقي والشرطة ووزارة الداخلية.

كتائب حزب الله

كتائب حزب الله هي واحدة من أكثر الفصائل مواﻻًة ﻹيران من بين تلك اﳌنضوية ﲢت مظلة اﳊشد الشعبي .تأسست
اﳉماعة ﰲ العام  2003وقاتلت ضّد قوات التحالف بقيادة الوﻻيات اﳌتحدة اﻷميركية .بشكلٍ عام ،يحاول قادة
كتائب حزب الله البقاء بعيداً عن اﻷنظار ويتجنبون اﳌشاركة ﰲ السياسات اﻹنتخابية ،لكْن من اﳌعروف أنها كانت
ﲢت قيادة أبو مهدي اﳌهندس حتى اغتيل من ِقَبل الوﻻيات اﳌتحدة اﻷميركية ﰲ كانون الثاﱐ/يناير .2020
ويقودها حاليًا أحمد اﳊميداوي .وتمتثل كتائب حزب الله للخامنئي وتؤيد عقيدة وﻻية الفقيه .وتتلقى اﳉماعة
تدريبًا وتمويﻼً من فيلق القدس التابع للحرس الثوري اﻹيراﱐ .وتهدد كتائب حزب الله بإنتظام اﻷهداف اﻷميركية
وترفض اﻹندماج مع اﻷجهزة اﻷمنية العراقية.

عصائب أهل اﳊقّ

تشّكلت عصائب أهل اﳊق ﰲ العام  2006ﳌقاومة غزو العراق الذي قادته الوﻻيات اﳌتحدة اﻷميركية ،واستهدفت
التحالف الذي شّكلته هذه اﻷخيرة بهجماٍت واسعة النطاق .وقاتلت أيضًا إﱃ جانب حزب الله اللبناﱐ خﻼل الهجوم
اﻹسرائيلي على لبنان ﰲ العام  .2006وقد انتقلت اﳉماعة إﱃ السياسة بعد إنسحاب اﳉيش اﻷميركي من العراق ﰲ
العام ُ .2011يطَلق على الفصيل الذي يقوده قيس اﳋزعلي إسم شبكة اﳋزعلي أحيانًا وهو موالٍ ﻹيران ﰲ توجهه.
وﰲ كانون الثاﱐ/يناير  ،2020صنفت وزارة اﳋارجية اﻷميركية عصائب أهل اﳊق كمنظمة إرهابية أجنبية.

سرايا السﻼم

سرايا السﻼم هو اﻹسم اﳊاﱄ للفصيل اﳌسّلح الذي يقوده رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر .تعود جذوره
إﱃ جيش اﳌهدي الذي أّسسه الصدر ﰲ العام  2003ﶈاربة اﻹحتﻼل اﻷميركي ﰲ العراق .وﰲ فترة العنف التي
أعقبت الغزو اﻷميركي ،إشتهرت فرق اﳌوت التابعة ﳉيش اﳌهدي باﻹنتهاكات الطائفية ضد الﱡسنة ،ﻻ سيما ﰲ
مْين  2006و .2007تم حلّ جيش اﳌهدي على يد الصدر ﰲ العام  2008ليُصار إﱃ إحياء اﳉماعة ﰲ العام 2014
العا َ
ﲢت إسمٍ جديد ﶈاربة تقّدم داعش .وتعارض سرايا السﻼم التدّخل اﻷميركي واﻹيراﱐ ﰲ العراق وترفض مفهوم
ب تركيزها على تعزيز مؤّسسات الدولة العراقية.
وﻻية الفقيه .وينص ّ
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ﳌتناَزع عليها:
اﳌناطق ا ُ
مشهد أمني غير مستقّر
ﳌتناَزع عليها ،واﳌجتمعات اﳌتعّددة التي تعيش فيها ،عالقة منذ
ُتَعّد اﳌناطق ا ُ
فترة طويلة ﰲ توازن سياسي وأمني غير مستقّر .وقد أصبح اﳌشهد اﻷمني ﰲ
ﳌتناَزع عليها أكثر تعقيداً ،منذ فترة النزاع مع داعش ،إذ ترافق مع
اﳌناطق ا ُ
إضطﻼع اﳊشد الشعبي وفصائل اﻷقليات اﳌتعددة التي يسيطر عليها بدوٍر بارٍز
جديد.

ما هي اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها؟
ت ـتأّل ـف اﳌن ـاط ـق اﳌُت ـن ـاَزع ع ـل ـي ـه ـا مـن  14م ـن ـط ـقـة إداريـة مـوّزعـة عـلـى
ﳏافـ ـظـ ـات نـ ـيـ ـنـ ـوى وك ـرك ـوك وصﻼح ال ـدي ـن ودي ـاﱃ ﰲ شم ـال ال ـع ـراق.
تـ ـتصف هـ ـذه اﳌنـ ـاطـ ـق بأّنـ ـهـ ـا غ ـن ـي ـة ب ـاﳌوارد ال ـط ـب ـي ـع ـي ـة وتضّم م ـواق ـع
إستراتيجية ،والعديد منها متنّوع إثنيًا ودينيًا ،وتشّكل اﳌوطن التاريخي
جملتمعاٍت ﳐتلفة تشمل اﳌسيحيين الكلدان واﻵشوريين واﻷيزيديين
والشبك والتركمان والعرب واﻷكراد والكاكائيين وغيرهم .وﰲ عهد حكم
حزب البعث العراقي ،تعّرض العديد من هذه اﳌجتمعات ﳊمﻼت تعريب
هدفت إﱃ تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة .وﻻ تزال هذه اﳌظاﱂ تؤثر
على العﻼقات بين اﳌجتمعات اليوم.
ﰲ فترة ما بعد غزو العراق ،ﲢّولت هذه اﳌناطق إﱃ ماّدة التنافس
ال ـرئ ـيسي ـة ب ـي ـن اﳊك ـوم ـة اﳌرك ـزي ـة ال ـع ـراق ـيـة وحـكـومـة إقـلـيـم كـردستـان،
وطـ ـالب كـ ـﻼهـ ـمـ ـا بـ ـالسيـ ـطـ ـرة ع ـل ـى ه ـذه اﳌن ـاط ـقُ .ت ـق ـّدم ح ـك ـوم ـة إق ـل ـي ـم
كردستان بانتظام حججًا مفادها أن اﻷراضي اﳌُتناَزع عليها هي موطن

لعدٍد كبير من السكان اﻷكراد أو أنها كانت كرديًة تاريخيًا ﰲ ﳏاولة
32
ص دستـ ـور
م ـن ـهـا لضّمـهـا إﱃ الـدولـة الـكـرديـة اﳌستـقـلـة اﳌستـقـبـلـيـة .ن ّ
العراق الذي ُوضع ﰲ العام  2005على فقرة ُتلزم اﳊكومة اﳌركزية
بإج ـراء إحصاء واست ـف ـت ـاء ﰲ اﳌن ـاط ـق اﳌُت ـن ـاَزع ع ـل ـي ـه ـا «لـتـحـديد إرادة
مواطنيها» ﰲ مدة أقصاها  31كانون اﻷّول/ديسمبر  33.2007على
الرغم من ذلك ،ﱂ ﲡِر اﳊكومة اﳌركزية هكذا إستفتاء .عوضًا عن ذلك،
حصل تقسيم غير رسمي للسلطة بين اﳊكومَتْين على أرض الواقع دون
مشاركة حقيقية ﰲ هذا القرار من ِقَبل اﳌجتمعات اﳌحلية.
ت ـب ـع ـًا ل ـه ـذا ال ـت ـرت ـيب ،ظ ـّل ـت ه ـذه اﻷراضي ﲢت إدارة اﳊك ـوم ـة اﳌرك ـزي ـة
رسميًا ،لكن فعليًا ،سيطرت قوات اﻷمن التابعة ﳊكومة إقليم كردستان

«يحاول كل حزب الهيمنة على اﳌنطقة متذّرعًا
بحجة حماية اﻷقليات».
31
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ﳌتناَزع عليها
مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق ا ُ

على العديد من اﻷقضية ،بما ﰲ ذلك سنجار وتلكيف وأجزاء
من اﳊمدانية .أيضًا ،مارست حكومة إقليم كردستان نفوذاً
سياسيًا ﰲ اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها لضمان تعيين أعضاء
اﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ ﰲ مناصب اﳊكم اﳌحلي.
ض اﻷقليات عن ذلك على اﻹطﻼق ،إذ ﱂ تتمتّع بالقدرة
وﱂ تر َ
عـ ـلـ ـى الـ ـتأثـ ـي ـر ﰲ الشؤون اﳌح ـل ـي ـة خ ـارج السي ـاسة اﳊزب ـي ـة
للحزب الديمقراطي الكردستاﱐ 34.وخلق الوضع اﻹداري غير
اﳌستقّر للمناطق فجوةً ﰲ تقديم اﳋدمات العامة ،مع عدم
ق ـي ـام أي م ـن اﳊك ـوم ـَت ـْي ـن ب ـاست ـث ـم ـار اﳌوارد ب ـط ـريـقـٍة تؤّمـن
التنمية على اﳌدى الطويل 35.ﰲ نهاية اﳌطاف ،خلق ذلك
أيضًا فـ ـراغـ ـًا أمـ ـنـ ـيـ ـًا ،تـ ـمـ ـّك ـن داعش م ـن إست ـغ ـﻼل ـه ﰲ صي ـف
.2014

اﳊرب مع داعش
أح ـ ـدث إن ـ ـه ـ ـي ـ ـار ق ـ ـوات اﻷم ـ ـن ال ـ ـع ـ ـراق ـ ـيـ ـة ﰲ اﳌوصل ﰲ 10

حزيران/يونيو  2014وطرد اﻷقليات من اﳌدينة صدمات
ﳌتناَزع عليها .فبعد أن ﳌست حكومة إقليم
ﰲ اﳌناطق ا ُ
ك ـردست ـان ضع ـف ال ـق ـوات اﳌرك ـزي ـة ،ق ـامت ب ـنشر ق ـوات ـهـا ﰲ
كركوك ومعظم اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها .وكانت اﻷقليات ﰲ
هذه اﳌناطق تعتمد على قوات البيشمركة التابعة ﳊكومة
إقليم كردستان ﳌنع سقوط مدنها ﰲ أيدي داعش .ولكن ،مع
تـ ـ ـقـ ـ ـﱡدم داعش إﱃ سنـ ـ ـجـ ـ ـار وسهـ ـ ـل نـ ـ ـي ـ ـن ـ ـوى ﰲ آب/أغسطس
 ،2014إنسحبت قوات حكومة إقليم كردستان دون سابق
إنـ ـذار ،اﻷمـ ـر الـ ـذي مـ ـّهـ ـد ﻹرتـ ـكـ ـاب فـ ـظـ ـائـ ـع ضد اﳌجـ ـت ـم ـع ـات
اﳌحلية.
ع ـل ـى ضوء ال ـت ـه ـدي ـد ال ـوج ـودي ال ـن ـاج ـم ع ـن تـقـﱡدم داعش ،دعـا
العديد من اﻷقليات الناس إﱃ حمل السﻼح وتشكيل قوات
خاصة بهم .فدعا الزعيم الروحي اﻷيزيدي اﳌلّقب بـِ «بابا
شيخ» اﳌجتمع الدوﱄ إﱃ تسليح اﻷيزيديين الذين يقاتلون ﰲ
جبل سنجار ،فيما دعت اﳉبهة التركمانية العراقية إﱃ تشكيل
قوة تركمانية تطوعية ﳌواجهة داعش 37.ﰲ الوقت نفسه ،تم
تشكيل قوات متعّددة مسيحية وشبكية وكاكائية .كما شهدت
هذه الفترة أيضًا ظهور تشكيﻼت عسكرية ُسنّية ،مثل حرس

ن الله ﱂ يخلقنا عربًا وﻻ أكراداً .نحن
«قلت سابقًا إ ّ
ﻻ أحد ،ليس لدينا ضباط يمثّلوننا ﰲ جهاز اﻷمن
اﳋاص أو ﰲ اﻷجهزة اﻷخرى».
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نينوى ولواء صﻼح الدين واﳊشد العشائري .وقد مﻸت هذه
الفصائل اﳉديدة الفجوة اﳊاصلة من حيث عدم الشرعية التي
سبّـ ـبـ ـهـ ـا فشل قـ ـوات اﻷمـ ـن الـ ـعـ ـراقـ ـيـ ـة وال ـب ـيشم ـرك ـة ،وسم ـحت
لﻸقليات باﳌشاركة بشكل مباشر ﰲ الدفاع عن ﳎتمعاتها.
كان العديد من هذه التشكيﻼت اﳉديدة أصغر بكثير من أن
تواجه اﻷخطار بمفردها ،وسعت للحصول على دعم من قوى
أكبر .ﻻحقًا ،تمّ دمج الكثير منها ﰲ قوات اﳊشد الشعبي .على
سبيل اﳌثال ،أصبح لواء الشبك ﰲ نينوى ُيعرف بإسم اللواء
 30لقوات اﳊشد الشعبي ،كما أقامت الفصائل اﻷيزيدية ﰲ
جبل سنجار عﻼقات مع اﳊشد الشعبي .وساعد ضم فصائل
اﻷقليات على منح اﳊشد الشعبي موطئ قدمٍ ﰲ اﳌناطق
اﳌُتناَزع عليها ﻷنه سمح له بإضفاء طابٍع ﳏلي على قواته
وزيادة شرعيته 38.وﲢالفت فصائل اﻷقليات اﻷخرى مع
حكومة إقليم كردستان ،مثل لواء كاكائي الذي تم تشكيله
حـ ـديـ ـثـ ـًا والـ ـذي انضم إﱃ وزارة شؤون الـ ـبـ ـيشمـ ـرك ـة ال ـت ـاب ـع ـة
ﳊكومة إقليم كردستان39.
ﰲ عمليات التحرير ،قاتلت فصائل اﻷقليات االتابعة للحشد
الشعبي إﱃ جانب قوات اﻷمن العراقية ﰲ اﳌناطق اﳌُتناَزع
عـ ـلـ ـي ـه ـا .وع ـل ـى ال ـرغ ـم م ـن ق ـي ـام ﳏاوﻻت ﳌن ـع ق ـوات اﳊشد
الشعبي من اﳌشاركة ﰲ العمليات ﰲ نينوى بسبب تاريخها
اﳊافل باﻹنتهاكات ،إﻻ أنه ﱂ تتم اﳌوافقة على هذا القرار ﰲ
40
حت الفصائل
ﳎلس اﳌحافظة .وﰲ الكثير من اﻷحيان ،مُن َ
الـ ـتي شاركت ﰲ الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات السيـ ـطـ ـرة عـ ـلـ ـى اﳌنـ ـاطـ ـق الـ ـتي
ساهـ ـمت بـ ـتـ ـحـ ـريـ ـره ـا .أّدى ذلك إﱃ خ ـل ـي ـط ج ـدي ـد م ـن ال ـق ـوى
ﳌتناَزع عليها ،إذ وقع بعض اﳌناطق
اﳌسيِطرة ﰲ اﻷراضي ا ُ
اﳌحّررة من قَِبل البيشمركة ﲢت السيطرة الكردية ﰲ حين
وقعت مناطق أخرى ﲢت سيطرة اﳊكومة اﳌركزية العراقية
وﳎموعة من اﳉماعات اﳌسّلحة اﳉديدة.

اﻹستفتاء على اﻹستقﻼل
الكردي
بحلول العام  ،2017ونتيجًة لدور البيشمركة ﰲ عمليات
التحرير ،توّسعت اﻷراضي التي يسيطر عليها اﻷكراد بنسبة
 40ﰲ اﳌائة 42.وضع ذلك حكومة إقليم كردستان ﰲ حالة
ثقة تبيّنت ﰲ تصريح الرئيس مسعود بارزاﱐ الذي جاهر فيه
بأن القوات الكردية لن تنسحب أبداً من اﳌناطق التي حّررتها

مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق اﳌُتناَزع عليها

من داعش 43.فرأت قيادة حكومة إقليم كردستان أن الوقت
مناسب لتحقيق اﳌشروع الذي لطاﳌا انتظرته وهو إقامة
دولة كردية مستقلّة.

«طالبنا جميع القوات ومن ضمنها اﳊشد الشعبي
باﳌشاركة ﰲ ﲢرير نينوى وطرد داعش حتى
يتمكن النازحون من العودة».
41

ﰲ  25أيلول/سبتمبر  ،2017قّررت حكومة إقليم كردستان
إجراء إستفتاء على اﻹستقﻼل الكردي .إنّ ما أثار اﳉدل ﰲ
قرار اﻹستفتاء هذا ،هو أّنه شمل أجزاء كثيرة من اﳌناطق
اﳌُتـ ـنـ ـاَزع عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ،ومـ ـن ضمـ ـنـ ـهـ ـا كـ ـرك ـوك .وأظ ـه ـرت ن ـت ـائج
اﻹستـ ـفـ ـتـ ـاء أن  ٪93م ـ ـ ـن اﻷصوات أتت لصال ـ ـ ـح اﻹست ـ ـ ـقـ ـ ـﻼل
الكردي ،ﳑا أثار حفيظة بغداد والعديد من القوى اﻹقليمية
اﻷخ ـ ـ ـ ـرى .وﰲ  5تشريـ ـن اﻷول/أكـ ـتـ ـوب ـر ،شّن ـت ق ـوات اﻷم ـن
ال ـ ـع ـ ـراق ـ ـي ـ ـة واﳊشد الشع ـ ـبي ه ـ ـج ـ ـوم ـ ـًا عسك ـ ـري ـ ـًا مـ ـنّسقـ ـًا ضد
ال ـبـيشمـركـة الـكـرديـة ،وأخـرجـتـهـم بسرعـة مـن مـعـظـم اﳌنـاطـق
ﳌتناَزع عليها .وبحلول  17تشرين اﻷول/أكتوبر  ،2017تم
ا ُ
تقليص اﻷراضي التي يسيطر عليها اﻷكراد إﱃ ما كانت عليه
ﰲ العام  2003واضطّرت حكومة إقليم كردستان إﱃ تعليق
نتائج اﻹستفتاء.

اﳊشد الشعبي يعّزز سلطته
مع تراجع قوات حكومة إقليم كردستان ،سيطرت قوات اﳊشد
ﳌتناَزع عليها .وقد تم تسليم فصائل
الشعبي على اﳌناطق ا ُ
اﳊشد الشعبي مسؤولية اﻹشراف اﻷمني على هذه اﳌناطق،
لـ ـكـ ـّن الـ ـعـ ـديـ ـد مـ ـن هـ ـذه اﳉمـ ـاعـ ـات ك ـانت ق ـد تشّك ـلت ح ـدي ـث ـًا
واتسمت بعدم اﳌهنية وعدم اﳋضوع للمساءلة .وسرعان ما
اكتسب بعضها سمعة سيئة بسبب اﻹنتهاكات التي إرتكبتها
بعد التحرير ،اﻷمر الذي اعُتبر سببًا من أسباب عدم عودة
النازحين إﱃ بلداتهم .فكما أوضح أحد مقّدمي اﳌعلومات
الذين تّمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير:

ن اﻹنتهاكات التي ارُتكبت أثناء التحرير ﰲ
إّ
مدينة اﳌوصل وباقي اﳌناطق تركت بالتأكيد أثرًا
سلبيًا على سمعة اﳊشد الشعبي  ...واﻹجراءات
ن هدفهم
التي شهدناها أعطت بالتأكيد إنطباعًا بأ ّ
كان اﻹنتقام ومعاقبة بعض اﻷشخاص ،أو فئة
معينة منهم ،على عكس ما كانوا يزعمون  -أي
أنهم قدموا لتحرير تلك اﳌناطق من داعش44.
ﰲ ت ـم ـوز/ي ـولـيـو  ،2019عـ ـاقـ ـبت وزارة اﳋزانـ ـة اﻷم ـي ـرك ـي ـة
قائَدْي كتائب بابليون ولواء الشبك ،وهما على التواﱄ ريان

الـ ـك ـل ـداﱐ ووع ـد ال ـق ـدو ،ب ـم ـوجب ق ـان ـون م ـاغ ـن ـي ـتسكي ال ـدوﱄ
للمساءلة حول حقوق اﻹنسان بسبب اﻹنتهاكات اﳉسيمة
اﳌرتكبة ضّد حقوق اﻹنسان والفساد .وشملت اﻹتهامات ضد
ال ـ ـق ـ ـائ ـ ـَدْي ـ ـن وال ـ ـفصائ ـ ـل ال ـ ـتي قـ ـاداهـ ـا نـ ـهب اﳌنـ ـازل وسرقـ ـة
اﻷراضي الزراعية والترهيب واﻹبتزاز والتحّرش بالنساء ،كما
شملت قضية القدو إعتقاﻻت غير قانونية وعمليات خطف
وحاﻻت إغتصاب45.
على الرغم من ذلك ،ﻻ تزال هذه الفصائل وغيرها من فصائل
اﳊشد الشعـ ـبي تـ ـمـ ـارس ن ـف ـوذاً واسع ـًا ﰲ اﳌن ـاط ـق اﳌُت ـن ـاَزع
عليها .وتتجّلى إحدى وسائل ﳑارسة هذا النفوذ من خﻼل
إدارة نـ ـقـ ـاط ال ـت ـف ـت ـيش ،ﳑا يسم ـح ل ـه ـا ب ـال ـت ـح ـّك ـم ﰲ ح ـرك ـة
اﻷشخ ـاص وال ـبضائ ـع .ون ـظ ـراً ﻹع ـت ـم ـاد ال ـع ـديـد مـن اﳌنـاطـق
اﳌتضّررة ب ـف ـع ـل ال ـن ـزاع ع ـلـى دعـم اﳌنـظـمـات غـيـر اﳊكـومـيـة
ﻹعادة اﻹعمار واﳊصول على اﳋدمات اﻷساسية ،فإنّ قدرة
اﳊشد الشعبي على التحّكم ﰲ الوصول لهذا الدعم يمكن أن
تؤّثـ ـر بشكـ ـٍل خـ ـطـ ـيـ ـر عـ ـلـ ـى قـ ـدرة اﳌجـ ـتـ ـم ـع ـات اﳌح ـل ـي ـة ع ـل ـى
الصمود 46.شرح أحد الذين تّمت مقابلتهم قائﻼً:

عندما تتواجد على نقطة تفتيش على سبيل اﳌثال
وﲡد ﳎموعة من اﻷشخاص  -الشرطة واﳉيش
العراقي واﳊشد الشعبي  -فأنت ﻻ تعرف مع َمْن
تتعامل .خاصة إذا كان بجانبك إعﻼمي ،أو
شخص من منظمة دولية .عندما تذهب إﱃ نقطة
التفتيش ،يمكن أن ﲢصل على موافقة الشرطة
واﳉيش بسهولة ،أما موافقة اﳊشد الشعبي
فيصعب للغاية اﳊصول عليها  -فهم يريدون
أحيانًا حظر هذا الوفد أو تلك اﳌجموعة .يعّقد ذلك
بالتأكيد عملنا ﰲ هذه اﳌناطق سواء كان إداريًا
أو أمنيا ،لذا يفضل عدم تدخلهم ﰲ هذه اﻷمور47.
ً
ُ ّ
ّ
أيضًاُ ،ت ـع ـت ـَب ـر السي ـط ـرة ع ـل ـى نـقـاط الـتـفـتـيش مصدراً رئـيسيـًا
لﻺيرادات وهي إحدى الوسائل التي مّكنت اﳊشد الشعبي من
ب ـن ـاء إم ـب ـراط ـوري ـة إق ـتصادي ـة ﰲ اﳌن ـاط ـق اﳌُت ـنـاَزع عـلـيـهـا.
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ﳌتناَزع عليها
مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق ا ُ

يسيـ ـطـ ـر لـ ـواء الشبك (ال ـل ـواء  )30ع ـل ـى ال ـط ـريـق الـرئـيسي بـيـن
اﳌوصل وأربيل ،ويفرض ضرائب على الشاحنات التي تتنقل
بين اﳌدن .وقد اﱡتهم عناصر هذا الفصيل أيضًا باحتجاز
نازحين على اﳊاجز واﳌطالبة بفدية لﻺفراج عنهم .كما
سمح له تمركزه خارج اﳌوصل بالسيطرة على سوق اﳋردة
اﳌعدنية ،ﳑا أتاح له جني أرباح من بيع اﳌواد التي تم
انتشالها من اﳌباﱐ اﳌدمرة ﰲ اﳌدينة48.
ّ
ﲡني فصائ ـ ـ ـل اﳊشد الشعـ ـ ـبي أيضًا دخـ ـ ـًﻼ مـ ـ ـن كـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـٍر مـ ـ ـن
اﻷنشطة غير الرسمية واﻹجرامية اﻷخرى التي تقوم بها ﰲ
ﳌتناَزع عليها ،مثل اﻹﲡار باخملدرات واﻷسلحة،
اﳌناطق ا ُ

والتهريب ،ونهب اﳌواقع اﻷثرية ،وﲢويل مسار اﳌساعدات.
إﱡت ـه ـم ق ـائ ـد الـلـواء  30وع ـد ال ـق ـّدو بـتـهـريب اﳌخـدرات والـنـفـط
اﳋام من حقول نينوى النفطية49.
كما فعلت نظيراتها ﰲ بغداد ،قاومت فصائل اﳊشد الشعبي
ﳌتناَزع عليها ﳏاوﻻت اﳊكومة لفرض سيطرة
ﰲ اﳌناطق ا ُ
مركزية على وظائفها اﻷمنية وأنشطتها اﻹقتصادية .وقد أمرت
اﳊكومة مراراً اﳊشد الشعبي بتسليم إدارة نقاط التفتيش ﰲ
اﳌوصل وإخضاع ق ـوات ـه لسل ـط ـة ق ـي ـادة ع ـم ـل ـي ـات ن ـي ـنـوى .وﱂ
يمتثل اللواءان  30و 50لهذه اﻷوامر ،ﻻ بل اشتبكوا مع اﳉيش
العراقي ﳌنعه من السيطرة على نقاط التفتيش50.

مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق اﳌُتناَزع عليها

ﳌتناَزع عليها
اﳉدول  :2ﳎموعة ﳐتارة من فصائل اﻷقليات اﳌسّلحة الناشئة ﰲ اﳌناطق ا ُ

لواء الشبك

لواء الشبك ،اﳌعروف أيضًا بإسم اللواء  ،30هو وحدة تابعة للحشد الشعبي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بمنظمة بدر.
تشّكلت الوحدة ﰲ تشرين الثاﱐ/نوفمبر  ،2014وتتألّف من حواﱄ  1000مقاتل من الشبك الشيعة والعرب
الشيعة .يقع مقّرها ﰲ برطلة ،وتعمل هذه الوحدة ضمن نطاق سهل نينوى وتسيطر على نقاط التفتيش حول
اﳌوصل .وهي تسيطر أيضًا على طريق اﳌوصل  -أربيل السريع .كان قائد هذه اﳉماعة ،لغاية العام  ،2021هو
وعد القدو (اﳌعروف أيضًا بإسم أبو جعفر الشبكي).

كتائب بابليون

كتائب بابليون (اللواء  )50هي وحدة تابعة للحشد الشعبي ترتبط بمنظمة بدر .حاليًا ،يترّكز نطاق سيطرة
الفصيل ﰲ تلكيف .وﰲ حين تقّدم بابليون نفسها كقوة مسيحية ،إﻻ أن مقاتليها الذين ُيقّدر عددهم بنحو 1000
مقاتل هم ﰲ اﻷساس من الشبك الشيعة وكذلك من الرجال العرب الشيعة القادمين من جنوب العراق .يقود
الفصيل ريان الكلداﱐ ،وهو مسيحي كلداﱐ من بلدة ألقوش ،لكنه متحالف أيديولوجيًا مع الفصائل الشيعية
اﳌوالية ﻹيران ومقّرب من هادي العامري .ﰲ العام  ،2019ظهر الكلداﱐ ﰲ مقطع فيديو وهو يقطع أذن أحد
اﳌعتقلين ﰲ بلدة باطنايا.

وحدات حماية سهل نينوى

تم تشكيل وحدات حماية سهل نينوى ﰲ العام  2014للتصّدي لتقﱡدم داعش .أعضاؤها هم مسيحيون آشوريون
من سهل نينوى ،وترتبط هذه القوة باﻹﲢاد الديمقراطي اﻵشوري ،وهو حزب سياسي .تنضوي هذه الوحدات
ظاهريًا ﲢت مظلة اﳊشد الشعبي ،إنما تمارس مهامها فعليًا بإستقﻼلية إﱃ حﱟد كبير ،وقد تلّقت تدريبًا ودعمًا
من التحالف اﳌشترك بقيادة الوﻻيات اﳌتحدة اﻷميركية .وتختلف التقديرات حول حجم القوة ،لكنها على
اﻷرجح ﻻ تتجاوز العدة مئات .وُيَعّد نطاق سيطرة وحدات حماية سهل نينوى هو قرقوش ﰲ قضاء اﳊمدانية.

وحدات مقاومة سنجار

إن وحدات مقاومة سنجار هي قوة أيزيدية مقّرها سنجار .بعد تقﱡدم داعش إﱃ سنجار ﰲ آب/أغسطس ،2014
عملت وحدات مقاومة سنجار مع وحدات حماية الشعب اﳌتمركزة ﰲ سوريا ﻹنشاء ﳑّر بهدف إجﻼء اﻷيزيديين
اﳌحاصرينُ .ينظَر إﱃ وحدات مقاومة سنجارعمومًا على أنها تابعة ﳊزب العمال الكردستاﱐ ومقره تركيا،
على الرغم من أنها قللت ﰲ كثير من اﻷحيان من مدى تلقيها أوامر من حزب العمال الكردستاﱐ .أًصبحت هذه
الوحدات إﱃ جانب نظيرتها اﳌشّكلة بالكامل من النساء ،وحدات إيزيدخان النسائية ،اﻵن جزءاً من القيادة
اﳌشتركة ﰲ سنجار وهي تتلقى تمويﻼً من اﳊشد الشعبي.

قوة حماية إيزيدخان

تم إنشاء قوة حماية إيزيدخان ،اﳌعروفة سابقًا بإسم قوات حماية سنجار ،من قَِبل حيدر شيشو ﰲ العام 2014

اﳊشد التركماﱐ

يضمّ اﳊشد الشعبي عدة فصائل ذات أغلبية تركمانية ،بما فيها اﻷلوية
و( 52لواء التركمان) هو ﰲ كركوك وطوز خورماتو ،بينما يعمل اللواء ( 53لواء اﳊسين) ﰲ تلعفر .وتتألّف هذه
الفصائل ﰲ الغالب من مقاتلين من التركمان الشيعة إنضّموا ﶈاربة داعش بعد  .2014ويحافظ اللواء  16على
روابط مع عدد من فصائل اﳊشد الشعبي اﳌتحالفة مع إيران ،ﰲ حين يرتبط اللواءان  52و 53بمنظمة بدر
إرتباطًا وثيقًاُ .نسبت إﱃ الفصائل التركمانية الشيعية ﳎموعة من إنتهاكات حقوق اﻹنسان ضّد اﳌدنيين ﰲ
اﳌناطق اﳌحّررة ،تشمل إنتهاكات ذات دوافع عرقية.

ﻼ من اﳊكومة
وﻻ يقلّ عديدها عن  2500مقاتل أيزيدي .غيرت القوة وﻻءاتها أكثر من مّرة .وهي تلقت تموي ً
العراقية كجزء من اﳊشد الشعبي ،لكنها ﲢالفت أيضًا مع البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاﱐ.

 16و 52و .53نطاق عمل اللواَءْين 16
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اﳊمدانية :ﲢديد مناطق
النفوذ
ﻼ للعديد من مسيحيي العراق ،إﻻ أنها لطاﳌا كانت أرضًا
ُتعتَبر اﳊمدانية معق ً
متناَزعًا عليها .وقد هّيأ تسليح اﻷقليات ﰲ اﳌنطقة بعد العام  2014لها الطريق
ُ
للمشاركة ﰲ الدفاع عن ﳎتمعاتها ،ﻻ بل أّدى ﰲ اﳌقابل إﱃ تفاقم النزاعات
بين اﳉماعات .تشّكل اﳊمدانية مكانًا يمكن للمرء أن يرصد فيه التغيرات ﰲ
ح :إنه مشهد معّقد قوامه
ديناميات اﻷمن ﰲ فترة ما بعد داعش بشكٍل واض ٍ
جهات أمنية جديدة ،تسيطر فيه على كل بلدة ﳎموعة ﳐتلفة من القوات
والتي راحت تتغير وتتبّدل مع مرور الوقت.

يقع قضاء اﳊمدانية ﰲ سهل نينوى شرقي اﳌوصل .وهو
يضّم بـ ـلـ ـدات قـ ـرقـ ـوش (بـ ـخ ـدي ـدا) وب ـرط ـل ـة وب ـعشي ـق ـة .ت ـرت ـب ـط
اﳌنطقة إرتباطًا وثيقًا باﻵشوريين هويًة وتاريخًا ،وُتعتَبر
قرقوش أكبر مدينة ذات غالبية مسيحية ﰲ العراق .مع ذلك،
فإنّ ال ـقضاء ك ـك ـّل م ـت ـع ـّدد دي ـم ـوغ ـراف ـي ـًا ،إذ إّن ـه م ـوط ـٌن أيضًا
جملت ـم ـع ـات الشبك واﻷيـزيـديـيـن والـعـرب والـتـركـمـان واﻷكـراد
والكاكائيين .خضعت اﳌنطقة لسياسات التعريب والهندسة
الديموغرافية ﰲ عهد حكم حزب البعث ،عندما تم منح قطع
مـ ـن اﻷراضي لـ ـلـ ـعـ ـائـ ـﻼت الـ ـوافـ ـدة ال ـتي ك ـانت ع ـل ـى است ـع ـداد
لتسجيل نفسها كعرب .يبقى هذا التاريخ اﳌضطرب الظاﱂ
حاضراً ﰲ ذاكرة السكان وﻻ يزال يؤثّر على العﻼقات بين
اﳌجتمعات حتى اليوم.

ﳌتناَزع عليها ،وقعت اﳊمدانية ﰲ
مثل الكثير من اﳌناطق ا ُ
مأزق إداري بين اﳊكومة اﳌركزية العراقية وحكومة إقليم
كردستان قبل العام  ،2014ﳑا تركها مهملة من حيث تقديم
اﳋدمات وعرضة للخطر من الناحية اﻷمنية .فقد غزت داعش
القضاء واحتلته من  2014إﱃ  ،2016اﻷمر الذي أدى إﱃ
نزوح معظم السكان وإﳊاق دمار هائل باﳌنازل واﳌمتلكات
ومعاﱂ التراث الديني والثقاﰲ.

اﳌشهد اﻷمني اﳉديد
عندما بدأت العمليات العسكرية ﻹستعادة سهل نينوى من
قبضة داعش ،تقاسمت اﳊكومة اﳌركزية العراقية وحكومة

شارة كتائب بابليون© .

مارك ﻻتيمر
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إقليم كردستان اﳌسؤولية عن ﳐتلف أجزاء قضاء اﳊمدانية .فسيطرت
قـ ـوات اﻷمـ ـن الـ ـعـ ـراق ـي ـة ،ب ـدع ـم م ـن فصائ ـل اﳊشد الشع ـبي ،ع ـل ـى ب ـرط ـل ـة
وقرقوش بين  16و  22تشرين اﻷول/أكتوبر  ،2016ﰲ حين سيطرت
البيشمركة على بعشيقة بين  7و  11تشرين الثاﱐ/نوفمبر  .2016نتج
ي ﳑزقٌ ومعقٌد تضّمن وجود عّدة ﳎموعات مسلحة
عن ذلك مشهٌد أمن ٌ
شاركت ﰲ العمليات العسكرية راحت تتنافس للسيطرة على اﳌناطق
اﳌستعادة.

اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـمت م ـق ـاب ـل ـت ـه ـم .وق ـد وصف ـه ـا أح ـده ـم بـمـا يـلي« :لقد
ضغطوا على الناس ،قائلين إّنهم َمْن حّرروا تلك اﳌناطق وإنّ الناس
مدينون لهم  ...وإّنه ﻻ ينبغي أن يثنيهم أحد حتى لو كانوا يمارسون
أموراً غير قانونية 51».وشهدت هذه الفترة أيضًا تعاقب عدة جهات على
السلطة ،ﰲ ظل طرد البيشمركة من القضاء بعد العام  2017واندﻻع
مواجهات بين الفصائل اﳌختلفة ،من ضمنها وحدات حماية سهل نينوى
وكتائب بابليون ولواء الشبك ،للسيطرة على البلدات واﻷقضية.

طغت على الفترة التي تلت التحرير مباشرةً سلوكيات إنتهازية وكيدية
من قَِبل أعضاء الفصائل التي اكتسبت نفوذاً حديثًا ،كما زعم العديد من

ن اﻷمور أصبحت
إتفق معظم الذين تّمت مقابلتهم ﰲ اﳊمدانية على أ ّ
أكثر تنظيمًا اﻵن ،إذ استقّر كل فصيل مسّلح ﰲ نطاق نفوذه اﳋاص.
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ن جميع القوات اﳌوجودة
«هناك آراء مفادها أ ّ
هي أداة لقوى خارجية».
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يبدو أنه تمّ كبح بعض اﻹنتهاكات التي ارُتكبت مباشرًة بعد
التحرير ،واﻷمور ﲡري بانضباط أفضل52.
عـ ـل ـى سب ـي ـل اﳌث ـال ،ذك ـر ال ـع ـدي ـد م ـن اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـمت
مقابلتهم أن حاﻻت التحّرش اﳉنسي بالنساء اﳌسيحيات
على يد أعضاء اللواء  30والتي برزت بُعيد دخولهم اﳌنطقة،
قد تمت معاﳉتها من قِبل قيادة اللواء53.
ّ
َ
كما عزا العديد من الذين تمت مقابلتهم الفضل إﱃ اﳊشد
الشعـ ـبي ﳌساهـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ﰲ هـ ـزيـ ـمـ ـة داعش ،وبـ ـالـ ـتـ ـاﱄ ت ـوف ـي ـر
الظروف اﳌﻼئمة لعودة الناس .فكما أوضح أحدهم« :كان
ن
اﳊشد الشعبي بمثابة ضمانة أمنية للشعب ،ﻷنه عنى أ ّ
داعش لن تعود ما دام اﳊشد الشعبي موجوداًُ 54».ينَسب أيضًا
إﱃ اﳊشد الشعبي اﳊفاظ على دفاعات قوية ﰲ فترة ما بعد
داعش .قال أحد اﻷشخاص الذين تمت مقابلتهم« :منذ ﲢرير
اﳌناطق من داعش ﰲ  ،2017-2016ﱂ ﲢدث أي خروقات
أمنية .ﱂ تسجل أي مشاكل ﰲ سهل نينوى55».
ُ ﱠ
ن العديد من الناس ﱂ يكونوا
من ناحية أخرى ،من الواضح أ ّ
مرتاحين لهذه التركيبة اﳉديدة للقوة ،خاصًة بعد خوضهم
ﲡربة أليمة مؤخراً وتعّرضهم لصدمة نتيجة تركهم دون
حماية أمام تقﱡدم داعش .خشي الكثيرون إعادة الكّرة« :هناك
خوف من مواجهة عسكرية [أخرى] ستهّدد وجود اﻷقليات ﰲ
حال حدوثها 56»،على حد تعبير أحد اﻷشخاص الذين تّمت
مقابلتهم .كما عبّر شخص آخر تمت مقابلته عن رأي ﳑاثل:
«لدينا قلق من وقوع بعض اﻹشتباكات بين القوات ،ﻻ سيما
ب ـي ـن اﳊشد الشع ـبي وال ـب ـيشم ـرك ـة ،م ـا م ـن شأن ـه أن ي ـج ـع ـل ـنـا
ضحايا كما كنا من قبل57».
ن وجود
على اﳌقلب اﻵخر ،شعر أحد الذين تمت مقابلتهم أ ّ
اﳊشد الشعبي ساعد ﰲ نزع فتيل النزاع بين بغداد وأربيل،
اﻷمر الذي يشّكل مصدراً رئيسيًا ﻹنعدام اﻷمن ﰲ اﳌنطقة:
«رب ـ ـم ـ ـا ي ـ ـك ـ ـون اﳊشد الشع ـ ـبي ق ـ ـد أوج ـ ـد عـ ـنصر تـ ـوازن بـ ـيـ ـن
الطرَفْين ﰲ هذه اﳌناطق .خّفف ذلك من بعض التوترات كما
خفف من حّدة النزاع بين القوات اﳌسلحة العراقية والقوات
ن آخرين شّككوا ﰲ موضوع قيام اﳊشد
الكردية 59».غير أ ّ

الشعبي بحمايتهم ،باعتبار أنهم ينفذون أجندات ﳎموعات
ن جميع الفصائل العسكرية التي تم إنشاؤها هي
أكبر« .إ ّ
تشكيﻼت سياسية تعّبر عن مصالح سياسية وحزبية ضيقة ﻻ
يمكن أن تمّثل اﻷقليات» ،على حد تعبير أحد اﻷشخاص الذين
تمت مقابلتهم60.
ّ
أيضًا ،اعُتِبر وجود العديد من اﳉهات اﻷمنية ﰲ كافة أنحاء
سهـ ـل نـ ـيـ ـنـ ـوى ،ﰲ حـ ـّد ذاتـ ـه ،مصدراً ﻹنـ ـعـ ـدام اﻷمـ ـن« .عندما
يتعلق اﻷمر باﳉانب اﻷمني ،فأنت ﻻ تعرف مَنْ هو صانع
القرار .وهذا يخلق اﻹرتباك واﳋوف ﰲ حياة الناس 61».رّدد
الصدى شخص آخر تّمت مقابلته:

كّلما زاد عدد القوات اﳌوجودة هناك ،قّل شعورك
ن التحقيقات والتصاريح اﻷمنية
باﻷمان .إ ّ
متعددة .ﰲ السابق ،إن قبضت اﻷجهزة اﻷمنية
على أحدهم ،كان من اﳌمكن إيجاده .أّما اﻵن ،فﻼ
أحد يعرف من قبض عليه62.
َْ
ك ـانت ه ـن ـاك ﳐاوف م ـن إم ـك ـان ـي ـة إست ـغ ـﻼل ال ـف ـراغ اﻷم ـني
الناجم عن تعّدد اﳉهات اﳌسيِطرة مرة أخرى« :ﻻ نعرف َمنْ
سيتحّمل اﳌسؤولية ﰲ حال حدوث خرق أمني ،خاصًة إذا
حدث ضد شخص من اﻷقليات63».
مع ذلك ،بعيداً عن هذه النقاط العامة اﳌﱠتفق عليها ،تتباين
اﻵراء حـ ـول سلـ ـوك الـ ـفصائـ ـل بشكـ ـل كـ ـبـ ـيـ ـر بـ ـحسب اﳌنـ ـطـ ـقـ ـة
والطائفة .يختلف تكوين الفصائل النشطة ﰲ كل منطقة من
مناطق اﳊمدانية إختﻼفًا كبيراً ،وكذلك التركيبة السكانية
لكل بلدة ،وكﻼهما له تأثير على وجهة نظر السكان اﳌحليين
فيما يتعّلق بالفصائل .تقّدم كلّ من قرقوش وبرطلة وبعشيقة
م ـ ـث ـ ـاًﻻ ف ـ ـري ـ ـداً ع ـ ـن ال ـ ـطـ ـريـ ـقـ ـة الـ ـتي أثـ ـرت بـ ـهـ ـا الـ ـفصائـ ـل ﰲ
الديناميات اﳌحلية وأّدت إﱃ تشكيلها.

قرقوش :عودة ثابتة ولكن إﱃ
متى؟
لقد قّدمنا اﻹستقرار واﳋدمات وأمورًا كثيرة.
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قرقوش هي أكبر مدينة مسيحية ﰲ العراق .منذ نهاية النزاع
مع داعش ،دخلت اﳌدينة ﲢت سيطرة وحدات حماية سهل
ن ـي ـن ـوى ،وهي ق ـوة صغ ـي ـرة م ـك ـّون ـة م ـن مسي ـحـيـيـن آشوريـيـن
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ﳏليين تنضوي حاليًا ﲢت مظلة اﳊشد الشعبي وتتلّقى
اﻷوامر من قيادة عمليات نينوى .كما تقوم بالتنسيق مع
الشرطة اﳌحلية وقوات اﻷمن الوطني اﳌوجودة ﰲ الناحية
واﳌرتبطة باﳊكومة اﳌركزية65.
شهـ ـدت قـ ـرق ـوش م ـع ـّدل ع ـودة م ـرت ـف ـع ـًا نسب ـي ـًا ي ـنسب ـه مؤّي ـدو
وحـ ـدات حـ ـم ـاي ـة سه ـل ن ـي ـن ـوى إﱃ وج ـود ال ـق ـوة اﳌذك ـورة ﰲ
اﳌنطقة .وهم يبّررون ذلك بأنّ هذه القوة شرعية ومقبولة من
قَِبل اﳌجتمع اﳌحلي ،وهي ﲢمي الناس وترتكب القليل من
إنتهاكات حقوق اﻹنسان .ولكنْ ،يمكن ﳌعّدل العودة اﳌرتفع
أن يتأثر بعوامل أخرى أيضًا ،كالدعم الذي يقّدمه اﳌانحون
ﻹعادة اﻹعمار ﰲ اﳌنطقة 66.كما تفيد التقارير بحظر بيع
اﳌمتلكات ﻷفراٍد من خارج اﳌدينة ،اﻷمر الذي ساعد ﰲ
اﳊفاظ على التجانس الديموغراﰲ للمنطقة67.
ﻻ مطمئنًا عن البقاء والعودة ،خاصًة
مع ذلكُ ،تَعّد قرقوش مثا ً

وأن الكثيرين كانوا يخشون أن يؤدي إحتﻼل داعش للمنطقة
إﱃ ﳏو الوجود اﳌسيحي من اﳋريطة بشكٍل دائم .أيضًا،
ﻻ على كيفية
يمكن إعتبار وحدات حماية سهل نينوى مثا ً
تنسيق العمل بين قوة مشّكلة ﳏليًا وقوات اﻷمن .يصف قائد
ﻼ« :ﻷنهم يأتون من هذه اﳌنطقة
ﰲ القوة عناصرها قائ ً
وينتمون للناس وهم يدافعون عن أراضيهم ،فهم على دراية
بإحتياجات اﳌنطقة»68.
ولكْن ،ﻻ ينظر اﳉميع إﱃ وحدات حماية سهل نينوى كنموذج
إيجابي ﻷمن اﻷقليات ﰲ نينوى .وفقًا ﻷحد اﻷشخاص الذين
ت ـمت م ـق ـاب ـل ـت ـه ـم ،ون ـظ ـراً ل ـَك ـْون وح ـدات ح ـمـايـة سهـل نـيـنـوى
وج ـم ـي ـع ال ـفصائ ـل غ ـي ـر ال ـن ـظ ـام ـي ـة اﻷخ ـرى تستـجـيب لـلـحشد
الشعبي« ،فهي ﻻ تعكس اﳌصالح اﳌسيحية بقدر ما تعكس
الـقـوى الـتي تـدعـمـها» 69.وأعـ ـرب شخص مسيـ ـحي آخـ ـر ت ـّم ـت
م ـق ـاب ـل ـت ـه ع ـن إن ـت ـق ـاده ل ـوح ـدات ح ـم ـاي ـة سه ـل نـيـنـوى بسبب
ارتباطها باﳊركة الديمقراطية اﻵشورية:

كتابات لوحدات حماية سهل نينوى على أحد اﳉدران ﰲ قرقوش.
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ن غايات هذه القوة ليست دفاعية ،بل سياسية،
إّ
وﻻ يوافق عليها اﳉميع وﻻ تمّثل جميع اﳌكونات
اﳌسيحية .هناك بعض اﻷفراد والعائﻼت أو
الشخصيات الذين ﻻ يؤيدون هذه اﳉماعات
سياسيا وﻻ يوافقون على أفكارها 70 .
ً
أيضًا ،أعـ ـرب الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـرون عـ ـن شكـ ـوكـ ـهـ ـم بشأن قـ ـدرة وحـ ـدات
حماية سهل نينوى على العمل كقوة دفاع حقيقية للمنطقة،
نظراً لصغر حجمها وقدراتها اﳌحدودة .غير أنّ هذه القوة
ت ـم ـّك ـنت ب ـال ـف ـع ـل م ـن ال ـتصّدي ل ـل ـعـديـد مـن ﳏاوﻻت الـتـوّسع
لفصائل مدعومة من إيران ،بما ﰲ ذلك من خﻼل اﻹستعانة
بسلـ ـطـ ـات عـ ـل ـي ـا .ﰲ ت ـم ـوز/ي ـول ـي ـو  ،2017هـ ـاجـ ـمت كـ ـت ـائب
بابليون قرقوش واشتبكت مع وحدات حماية سهل نينوى،
لكنها ُ
طردت من اﳌدينة بعد أن طلب اﳌطران بطرس موشي
ت ـدﱡخ ـل رئ ـيس ال ـوزراء 71.ك ـ ـذلك اﻷم ـ ـرُ ،مـ ـنـ ـع لـ ـواء الشبك مـ ـن
التواجد ﰲ اﳌدينة72.
جح أن تكون وحدات حماية
على الرغم من ذلك ،من غير اﳌر ﱠ
سهل نينوى قادرة على الصمود بوجه غزو كبير ،ﻻ سيما عند
مقارنتها بالفصائل اﳌدعومة من إيران والتي تتفّوق عليها
مـ ـن ح ـيث ال ـق ـوة .وف ـق ـًا ل ـت ـق ـي ـي ـم أح ـد اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـّم ـت
مقابلتهم:
يملك اﳌكﱢون اﳌسيحي اليوم من  400إﱃ 500

مقاتل فقط ،أو ربما  ،600ﰲ حين يملك الشبك
أكثر من  3000مقاتل .وقد تّم تشكيل قوة شرطة
جديدة من شأنها أن تزيد من القوة العددية للشبك
 ...إنّ القوة اﳌسيحية اﳌوجودة ﰲ اﳊمدانية
ضعيفة .فهي ﻻ تملك أسلحة كافية ﳌوازنة القوى
اﻷخرى وعددها ﻻ يتجاوز الـ ٪5من إجماﱄ
القوات اﻷخرى73.

برطلة :تسليح النزاع اﳌسيحي
 الشبكيُيقَصد من إقامة مقّر مديرية الوقف الشيعي ﰲ
نينوى ﰲ بلدة برطلة وليس ﰲ أي مكا ٍ
ن آخ ر
ن بلدة برطلة شيعية
توجيه رسالة مفادها أ ّ
وليست بلدة مسيحية74.

تتألّف برطلة من خليطٍ من السكان اﳌسيحيين والشبك .قبل
وصول داعش ،كانت بلدة ذات غالبية مسيحية آشورية ،زاد
عدد سّكانها بعد توطين النازحين اﳌسيحيين الذين فّروا من
بغداد ومدنٍ أخرى ﰲ العامَْين  2006و .2007لكنْ ،وﰲ
فترة ما بعد داعش ،شهدت برطلة معدﻻٍت عودة للشبك أعلى
مـ ـن تـ ـلك ل ـل ـمسي ـح ـي ـي ـن ،وي ـزع ـم ال ـب ـعض أّن الشبك ﰲ ال ـب ـل ـدة
يشّكلون حاليًا غالبية سّكانها .ومن الواضح أن ذلك يرتبط
ب ـح ـق ـي ـق ـة بسط الـلـواء  ،30أي لـ ـ ـواء الشبك ،سيـ ـ ـطـ ـ ـرة صارمـ ـ ـة
مست ـخ ـدم ـًا اﳌدي ـن ـة ك ـم ـق ـﱟر ل ـع ـمـلـيـاتـه ﰲ اﻷجـزاء اﻷخـرى مـن
ﳏافظة نينوى .كما سبق أن ذكرناُ ،يعرف عن اللواء 30
ن سيطرته على البلدة
إرتكابه إنتهاكات ضّد اﳌدنيين ويبدو أ ّ
حالت دون عودة العديد من اﳌسيحيين اﻵشوريين.
إنما ،بحسب رأي العديد من الشبك ،فإنّ وجود اللواء  30وّفر
لهم اﻷمن واﻹستقرار ﰲ مرحلة ما بعد داعش .وقد عانى
الشبك ،ال ـذي ـن ك ـان ـوا م ـه ـمشي ـن إق ـتصادي ـًا ل ـفـتـرة طـويـلـة ،مـن
اﻹضط ـه ـاد أث ـن ـاء ح ـك ـم داعش ال ـذي دّم ـر م ـن ـاط ـقـهـم مـدفـوعـًا
بأي ـديـولـوجـيـة اﳉمـاعـة اﳌتـطـّرفـة اﳌعـاديـة لـلشيـعـة .عـلـى أثـر
ذلك ،شّكلت سيطرة قوة ذات أغلبية من الشبك على برطلة
للمرة اﻷوﱃ مصدر إرتياح .قال أحد الذين تمت مقابلتهم ﰲ
هذا الصدد« :بعد التحرير ودخول قوات اﳊشد الشعبي ،وهي
ق ـوة أم ـن ـي ـة م ـك ـّون ـة م ـن أشخ ـاص م ـن اﳌن ـط ـق ـة ،شع ـر ال ـنـاس
باﻷمان وعادوا75».
يمكن إعتبار اﻹصطفاف مع اﳊشد الشعبي خياراً استراتيجيًا
للشبك يوّفر لهم اﳊماية والنفوذ ،وهو ما ﱂ تقّدمه لهم بغداد
أو حكومة إقليم كردستان ﰲ اﳌاضي .وﰲ إشارة إﱃ الوضع
غير اﳌُرضي ﰲ اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها قبل بروز داعش،
أوضح أحد اﻷشخاص الذين تمت مقابلتهم قائﻼً« :قبل العام
 ،2014كانت هذه اﳌناطق تضمّ قوات أمنية مشتركة من
إقليم كردستان وبغداد ،وكان هؤﻻء يمارسون الضغط على
اﳌواطنين 76».وأوضح آخر أنّ اﻹستقرار النسبي الذي ﲢّقق
ﰲ فـ ـتـ ـرة مـ ـا ب ـع ـد داعش ج ـع ـل ال ـن ـاس ي ـث ـق ـون ب ـق ـوات اﳊشد
الشعـ ـبي أكـ ـثـ ـر مـ ـن الـ ـقـ ـوات اﳊكـ ـوم ـي ـة« :ي ـع ـت ـق ـد الـبـعض بأّن
الشرطة اﳌحلية والشرطة الوطنية لن ﲢققا اﻹستقرار كما
أرستـ ـ ـه ق ـ ـوات اﳊشد الشع ـ ـبي 77».وع ـن ـدم ـا حـاولت اﳊكـومـة
العراقية حلّ اللواء  30ﰲ العام  ،2019إحتّج العديد من
عموم الشبك ﰲ الشوارع.
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ن قبول الشبك لرعاية اﳊشد الشعبي قد يثير إستياء
ولكن ،إ ّ
جماعات أخرى ،بخاصة اﳌسيحيين الذين يرونهم كمنّفذين
ﻷجندات أكبر .فاللواء  30يتبع ﳌنظمة بدر ،أحد الفصائل
اﳌتـ ـحـ ـالـ ـفـ ـة مـ ـع إيـ ـران ﰲ اﳊشد الشعـ ـبي .ويـ ـفـ ـتـ ـرض ب ـعض
اﳌحللين أنّ إيران تريد إنشاء حزام شيعي يمّر عبر سهل
ن ـي ـن ـوى ،وتشّك ـل فصائ ـل الشبك وسي ـل ـًة ل ـت ـح ـق ـيـق ذلك 78.ﰲ
ب ـ ـرط ـ ـل ـ ـة ،وصف أح ـ ـد اﻷشخ ـ ـاص اﳌسي ـ ـح ـ ـي ـ ـي ـ ـن الـ ـذيـ ـن تـ ـمت
مقابلتهم التركيز اﳌتزايد على اﳌمارسات الدينية للشيعة ﰲ
اﳌديـ ـنـ ـة بـ ـعـ ـد دخـ ـول الـ ـل ـواء  30كـ ـجـ ـزء مـ ـن أجـ ـنـ ـدة «منسقة
وﳑنهجة»:

تشتهر مدينة برطلة بأنها مدينة سريانية
مسيحية ،لكنها تتحّول ﰲ العاشر من ﳏّرم إﱃ
كربﻼء بسبب قوافل العزاء التي تشّكل استفزازًا
للمسيحيين .ﲢظى هذه القوافل بدعمٍ سياسي
وأمني من قَِبل اﳊشد الشعبي ،وتوّفر اﳊكومة
اﳌحلية غطاء لها 79 .
ً
ن تدﱡفق عائﻼت الشبك إﱃ برطلة
لطاﳌا اشتبه اﳌسيحيون ﰲ أ ّ
مدفوع خارجيًا من إيران .منذ منتصف العقد اﻷول من القرن
اﳊادي وال ـ ـ ـعشري ـ ـ ـن ،راحت عـ ـ ـائـ ـ ـﻼت الشبك تشتـ ـ ـري اﻷراضي
واﳌم ـ ـت ـ ـل ـ ـك ـ ـات ﰲ اﳌن ـ ـط ـ ـق ـ ـة بأسع ـ ـار ت ـ ـت ـ ـج ـ ـاوز إم ـ ـك ـ ـان ـ ـات ـ ـهـ ـا
اﻹقتصادية ،اﻷمر الذي دفع الكثيرين إﱃ الشك ﰲ أنهم كانوا
يـ ـتـ ـلـ ـقـ ـون أمـ ـواًﻻ مـ ـن الـ ـفصائـ ـل الشي ـع ـي ـة 80.ويـ ـ ـبـ ـ ـدو أّن هـ ـ ـذه
اﳌمارسات قد تسارعت بفعل وجود اللواء ﰲ اﳌنطقة .ﲢّدث
أحد الذين تّمت مقابلتهم عن بناء ﳎّمعاٍت سكنية بالقرب من
اﳌناطق اﳌسيحية وعن تعدياٍت على اﻷراضي الزراعية ﻹنشاء
مشاريع إعمارية .وأوضح قائﻼً« :عندما نسأل عن أسباب هذه
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـاوزات ،ي ـ ـزع ـ ـم ـ ـون بأّن مـ ـلـ ـكـ ـيـ ـة اﻷراضي تـ ـعـ ـود لـ ـلـ ـحشد
الشعبي81».
ومع ذلك ،ﻻ يتفق جميع اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم على
م ـدى تسﱡب ـب اﳊشد الشع ـبي ب ـت ـغ ـي ـي ـر دي ـم ـوغ ـراﰲ ﰲ ب ـرطـلـة،
ن معظم التغيير
فيعتقد أحد اﳌسيحيين الذين تمت مقابلتهم أ ّ
الديموغراﰲ ﰲ اﳌنطقة قد حدث ﰲ وقت سابق ،قبل دخول
اﳊشد الشعبي 82.وزعم شخص آخر من الشبك أنّ التغيرات
الديموغرافية ترجع إﱃ حقيقة أنّ اﳌسيحيين راحوا يبيعون
منازلهم بأثمان زهيدة بداعي الهجرة ،وهي منازل إشتراها
حينئذٍ جيرانهم الشبك:

أصبح تفّوق السكان الشبك على اﳌسيحيين من
ن
حيث العدد ماّدة نقاش ﰲ مدينة برطلة ،وكأ ّ
الشبك أتوا بالترهيب أو بالضغط والقوة  ...ﻻ أعتقد
ن َمْن أراد البقاء ﰲ العراق تعّرض لﻺكراه أو
أّ
الترهيب للمغادرة أو بيع منزله83.
ﰲ جميع اﻷحوال ،وبغض النظر عن مدى أو أسباب التغﱡيرات
ن هيمنة اللواء  30على برطلة
الديموغرافية ،فمن الواضح أ ّ
ق ـ ـد أتـ ـاحت لـ ـه الـ ـوصول إﱃ نـ ـفـ ـوٍذ سيـ ـاسي وإقـ ـتصادي غـ ـيـ ـر
متواٍز ،اسُتخدم لصالح السكان الشبك اﳌوالين للفصيل .وقد
جعل هذا الناحية مكانًا غير مرغوب فيه للمسيحيين وغير
آمن للعودة إليه .ووفقًا ﻷحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم،
«يـ ـ ـتـ ـ ـدّخـ ـ ـل اﳊشد الشعـ ـ ـبي ﰲ كـ ـ ـل ج ـ ـوانب اﳊي ـ ـاة ،ك ـ ـم ـ ـا ﰲ
الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـنـ ـات والـ ـقـ ـرارات اﳊك ـوم ـي ـة .ه ـذا م ـا شع ـرن ـا ب ـه ب ـع ـد
 85».2014وهو أعطى مثاﻻً على ذلك متحّدثًا عن تدﱡخل
اﳊشد الشعـ ـبي ﳌن ـع ت ـع ـي ـي ـن م ـرّشح مسي ـحي رئ ـيسًا ﳉام ـع ـة
اﳊمـ ـدانـ ـيـ ـة .وهـ ـم ت ـم ـّك ـن ـوا م ـن ال ـق ـي ـام ب ـذلك ع ـل ـى ال ـرغ ـم م ـن
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـات رئ ـيس ال ـوزراء ب ـت ـع ـي ـي ـن اﳌرّشح اﳌسي ـحي بسبب
سيطرة عصائب أهل اﳊق على وزارة التربية والتعليم.
أوضح شخص آخر تّمت مقابلته كيفية تأثير اﳊشد الشعبي
عـ ـلـ ـى سلـ ـوك مؤّسسات أمـ ـن الـ ـدولـ ـة« :إذا حـ ـدثت مشك ـل ـة ب ـي ـن
مسيـ ـحي وشيـ ـعي شبـ ـكي ،وإذا حـ ـاولت الشرطـ ـة اﳌحـ ـلـ ـيـ ـة أداء
دورها ،سيتدخل اﳊشد الشعبي ﰲ مسار التحقيق ويشّكل
ضغـ ـطـ ـًا ع ـل ـى م ـرك ـز الشرط ـة 86».ك ـ ـمـ ـا اﱡتـ ـهـ ـم اﳊشد الشعـ ـبي
بالتدخل ﻹلغاء قرار أصدرته وزارة التخطيط لتعديل حدود
الوحدات اﻹدارية ﰲ منطقة اﳊمدانية ،والذي كان من شأنه
أن يساعـ ـ ـد ﰲ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـف م ـ ـن ح ـ ـّدة ال ـ ـن ـ ـزاع السك ـ ـني ب ـ ـي ـ ـن
اﳌسيحيين والشبك 87.أيضًا ،وفقًا للتقارير ،يتﻼعب اﳊشد
الشعبي ﰲ سندات ملكية اﳌساكن ويتدخل ﰲ اﳌعامﻼت
العقارية88.
ن سيطرة اﳊشد الشعبي على اﳊياة العامة ﰲ
ﰲ النهاية ،إ ّ
برطلة تضّر بالشبك أيضًا ،إذ أنها تثير استياء جيران هؤﻻء
اﻷخ ـي ـري ـن م ـن ـه ـم بشك ـل م ـت ـزاي ـد بسبب ارت ـب ـاط ـهـم بسيـاسات

«تسبّب وجود اﳊشد الشعبي بهجرة أقليات أكبر
من تلك التي تسبّب بها اﳌتطرفون».
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ﳌتناَزع عليها
مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق ا ُ

الفصيل وشعورهم بعدم اﳌساواة ﰲ اﳌعاملة .كما يقّلل ذلك
مـ ـن فـ ـرص الشبك لـ ـلـ ـتـ ـقـ ـﱡدم خـ ـارج إطـ ـار سيـ ـاسات الـ ـفصائـ ـل
اﳌتحالفة مع إيران .خﻼل إنتخابات العام  ،2018منع اللواء
 30أعضاء حركة الشبك اﻷحرار ،وهو حزب سياسي منافس
متحالف مع اﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ ،من إنشاء مكتب
وتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ح ـم ـﻼت ،ع ـل ـى ال ـرغ ـم م ـن حصول ـه ـم ع ـل ـى إذن م ـن
اﳊكومة العراقية89.

بعشيقة :إبقاء اﳊشد الشعبي
ﰲ مأزق
ن بعشيقة والقرى اﳌحيطة بها هي موطن جملموعة متنّوعة
إّ
ل ـل ـغ ـاي ـة م ـن اﳌج ـت ـم ـع ـات ال ـتي ت ـتضّم ـن اﻷيـزيـديـيـن واﻷكـراد
اﳌسلمين والشبك واﳌسيحيين والعرب الﱡسنة والشيعة .أما
بلدة بعشيقة نفسها هي ذات أغلبية أيزيدية .منذ إنتهاء النزاع
مع داعش ،تنّقلت السيطرة على الناحية بين عّدة قوات أمنية
ﳐت ـل ـف ـة .فسي ـط ـرت ال ـب ـيشم ـرك ـة ع ـل ـى اﳌنـطـقـة بـيـن الـعـاَمـْيـن
 2016و ،2017ﰲ حين تواجد اللواء ( 50كتائب بابليون)
فيها حتى العام  90.2019حاليًا ،إنّ اللواء ( 30لواء الشبك)
هو الفصيل الرئيسي للحشد الشعبي اﳌتواجد ﰲ الناحية التي
تخضع لسيطرة اﳉيش العراقي عامًة.
تختلف ﲡربة بعشيقة عن ﲡربة برطلة اختﻼفًا كبيراً على
الرغم من وجود اللواء  30ﰲ اﳌدينتَْين .فلم يبلّغ اﻷشخاص
الذين تّمت مقابلتهم عن أي تدفق غير متناسب جملتمعات
الشبك إﱃ الناحية بسبب تأثير الفصيل .ﰲ الواقع ،شهدت
بعشيقة حركة عودة كثيفة لسّكانها اﻷيزيديين واﳌسيحيين،
على الرغم من أنّ أعداد هؤﻻء ﻻ تزال أقلّ بكثير ﳑا كانت
عليه قبل غزو داعش .ومع ذلك ،ورد أنّ اﻷشخاص اﳌرتبطين
ب ـاﳌؤسسات ال ـك ـردي ـة  -اﳊزب ال ـدي ـم ـق ـراطي ال ـك ـردست ـاﱐ أو
اﻷسايش أو الـ ـبـ ـيشمـ ـركـ ـة  -يـ ـواجـ ـه ـون مشاك ـل ﰲ اﳌن ـط ـق ـة.
وبحسب أحد الذين تّمت مقابلتهم« ،بعد وصول قوات اﳊشد
الشعبي ،غادر بعض الناس البلدة ﻷنهم كانوا خائفين من
ع ـم ـل ـي ـات ال ـق ـتـل واﻹغـتـيـاﻻت .عـاد الـبـعض ،لـكـّن الـغـالـبـيـة ﱂ
ن اﳊشد الشعبي حظر أعضاء
تفعل 91».وذكر آخر أّنه سمع أ ّ
من البيشمركة ،ﳑا أثّر على اﳌتطوعين من الشبك92.
ّ
يعود سبب عدم وجود تغيير ديموغراﰲ واسع النطاق ﰲ
بعشيقة إﱃ تمﱡكن السكان اﳌحليين من منع اﳊشد الشعبي

من إقامة قاعدة داخل البلدة .ﰲ هذا الصدد ،أوضح أحد
اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم:

تكاتف الناس ﰲ اﳌنطقة حول هذه اﳌسألة .إنّ
أول ما فعلوه ،أعني رجال الدين والشخصيات
العامة من كل الطوائف ،هو منع أي فصيل للحشد
الشعبي ،سواء كان أيزيديًا أم مسيحيًا أم مسلمًا،
من دخول اﳌدينة .هم جعلوا وجودهم يقتصر على
أطراف اﳌدينة ،وانحصرت الشؤون العسكرية
بالشرطة واﻷمن الوطني واﻹستخبارات .لهذا
خل بشؤون البلدة 93 .
السبب ﱂ يتمّكنوا من التد ﱡ
وذكر نفس الشخص الذي تّمت مقابلته أيضًا وجود توصية
من مرجعية النجف (أعلى سلطة شيعية ﰲ البﻼد) واﳊكومة
العراقية لرعاية اﻷقليات الدينية ،سواء كانوا من اﻷيزيديين
أو اﳌسيحيين« .لهذا السبب ،ترى أّنهم يتجنبون بشكل أو بآخر
التصعيد مع هذه اﳌكونات 94».مع ذلك ،أبدى اﻷشخاص
الذين تّمت مقابلتهم ﳐاوف من حدوث تغيير ديموغراﰲ ﰲ
اﳌستقبل ،خاصًة وأّنهم شهدوا على ﲡربة برطلة اﳌجاورة.
فأشار أحد اﻷشخاص الذين تمت مقابلتهم إﱃ برطلة على
أنها «خسارة» وخشي أن يحدث اﻷمر نفسه ﰲ مكان آخر ﰲ
اﳌنطقة:

حدث الكثير من التغيير ﰲ برطلة ويوجد الكثير
من الغضب هناك .تعاﱐ قرقوش اﻵن من اﻷمر
نفسه .حدث ذلك أيضًا ﰲ تلكيف .وهم يريدون
بعشيقة! لكننا نواجههم وجهًا لوجه .لن نسمح
بذلك95.
عـ ـﻼوة عـ ـلـ ـى ذلك ،وعـ ـلـ ـى الـ ـرغـ ـم م ـن إق ـتصار دور ال ـل ـواء 30

اﻷمني على ﳏيط اﳌدينة ،يزعم أّنه يمارس نفوذاً فاسداً على
اﳊكم اﳌحلي واﻹقتصاد ﰲ بعشيقة من خﻼل وسائل أخرى.
وفقًا ﻷحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ،تتجلّى إحدى هذه
الوسائل ﰲ السعي للسيطرة على التعيينات العامة:

ﰲ بعشيقة ،يحاول اﳊشد الشعبي فرض سيطرته
على اﻹدارات العامة ووضع مديرين من مكّونات
معينة ﰲ تلك اﻹدارات وإستبعاد مكّونات أخرى.
على سبيل اﳌثال ،ينتهز اللواء  30ووعد القدو على

مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق اﳌُتناَزع عليها

وجه التحديد كل فرصة ﻻستبدال اﳌديرين
اﻷيزيديين أو اﳌسيحيين بمديرين من الشبك،
ض النظر عن اختﻼف جودة كفاءاتهم اﳌهنية
بغ ّ
وخبراتهم اﻹدارية وحتى عن التوازن اﳌوجود ﰲ
اﳌدينة 96 .
ن معظم اﳌناقصات الصادرة
وبحسب ما ُذكر ﰲ التقارير ،فإ ّ
ِ
ﰲ بعشيقة ُتمَنح لشركات ﳑلوكة من قَبل أشخاص شيعة
عـ ـلـ ـى ارتـ ـبـ ـاٍط بـ ـاﳊشد الشع ـبي 97.وأشار أح ـ ـد ال ـ ـذيـ ـن تـ ـّمـ ـت
مقابلتهم إﱃ مشاريع التخطيط العمراﱐ اﳉديدة والتوّسعات
اﳉارية ﰲ الريف ،والتي يعتقد أنها ستؤدي إﱃ حصول
الشيعة الشبك على اﳌزيد من اﻷراضي ﰲ الناحية 98.كذلك،
سعى اﳊشد الشعبي إﱃ التأثير على السياسات اﻹنتخابية
الوطنية من خﻼل تواجده ﰲ اﳌدينة ،كما يتّضح من خﻼل
حادثة وقعت ﰲ سياق اﻹنتخابات النيابية التي جرت ﰲ
تشرين اﻷول/أكتوبر :2021

قبل أيام قليلة ،ترّشحت إحدى اﻹناث لﻺنتخابات
ضمن ﻻئحة ترتبط باﳊشد الشعبي ،بحضور
أعضاء من عصائب أهل اﳊق .لقد كانت رسالة
خفية بأنهم موجودون ،وبأنهم يتحكمون بزمام
اﻷمور ،ولديهم القدرة على القيام بهذا أو ذاك  ...ﱂ
تكن هذه حملة سياسية بقدر ما كانت رسالة
تهديد للشعب99.

تواجد القوات التركية
اﻷتراك متواجدون على اﳉبال ،فﻼ ندري ماذا
يحدث ،وﻻ َمْن جلبهم ،وﻻ السبب .ﻻ يمكنك
الصعود على ذلك اﳉبل ،وبالتاﱄ ﻻ نعرف ماذا

يوجد هناك .كل طرق العراق مفتوحة ما عدا جبل
بعشيقة .ﳌاذا ُيمَنع علينا الذهاب إﱃ ذلك
اﳉبل؟ 100
من اﻷسباب البارزة ﻻنعدام اﻷمن وعدم اليقين التي أثارها
َم ـْن ت ـّم ـت م ـق ـاب ـل ـت ـه ـم ﰲ ب ـعشي ـقـة وجـود الـقـوات الـتـركـيـة ﰲ
الـ ـ ـنـ ـ ـاحـ ـ ـيـ ـ ـة ،واﳋوف مـ ـ ـن أْن يؤّدي ذلك إﱃ ت ـ ـوري ـ ـط السك ـ ـان
اﳌحليين ﰲ نزاعات أكبر .يعود وجود هذه القوات إﱃ العام
 ،2015عندما أنشأت تركيا قاعدة عسكرية لتدريب القوات
اﳌحلية ﲢضيراً للهجوم على داعش ﰲ اﳌوصل .لكن منذ
هزيمة داعش ،ﱂ تظهر تركيا أي نية لسحب قواتها من العراق.
ويـ ـعـ ـارض الـ ـعـ ـديـ ـد مـ ـن جـ ـمـ ـاع ـات اﳊشد الشع ـبي ،وﻻ سي ـم ـا
الـ ـفصائـ ـل اﳌدعـ ـومـ ـة مـ ـن إيـ ـران ،الـ ـوجـ ـود الـ ـتـ ـركي ويـ ـع ـت ـب ـره
ﻻ.
إحتﻼ ً
ﰲ نـ ـيسان/أبـ ـري ـل  ،2021ت ـ ـّم شّن ه ـ ـج ـ ـوم صاروخي ع ـ ـل ـ ـى
القاعدة التركية ﰲ بعشيقة ،أسفر عن مقتل جندي تركي
وإصابة مدﱐ ﳏلي .على الفور ،ألقت السلطات التركية اللوم
على اﳊشد الشعبي ،إذ اعتقدت أنّ الصاروخ انطلق من منطقة
يسيطر عليها اللواء  .30ومنذ ذلك اﳊينُ ،شنّت عدة هجمات
صاروخية أخرى على القاعدة ،من ضمنها تلك التي ُشنّت ﰲ
آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 101.2021
تشير حوادث كهذه إﱃ تزايد اﻷعمال العدائية والتهديدات
العدوانية من اﳊشد الشعبي ضد تركيا ،ﳑا يثير ﳐاوف من
تصعـ ـيـ ـد عسكـ ـري ﳏتـ ـم ـل .ع ـّب ـر أح ـد اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـّم ـت
مقابلتهم عن هذه اﳌسألة قائﻼً« :هذا هو التحدي اﻷكبر ،وهو
يثير ﳐاوف الناس الذين يعيشون هناك  -اﳋوف من نزاع
دوﱄ كبير ﰲ تلك اﳌناطق بين القوى اﻹقليمية102».
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سنجار :ثماﱐ جهات ﲢفظ
اﻷمن ،وﻻ أمن!
لطاﳌا جعل موقع سنجار اﻹستراتيجي منها موقعًا للمنافسة بين القوى
اﻹقليمية ،والتي غالبًا ما تسعى إﱃ ﲢقيق مصاﳊها على حساب سكان
اﳌنطقة .وفقًا للتاريخ الذي شهدته اﳌنطقةُ ،يعتبَر تشكيل العديد من القوات
اﻷيزيدية بالكامل ﰲ سنجار بعد العام  2014خطوة مهمة نحو مزيد من اﳊكم
الذاتي اﳌحلي ﰲ ﳎال الدفاع .ومع ذلكُ ،تَعّد سنجار واحدة من أوضح
اﳊاﻻت التي شّكل فيها وجود اﳉماعات اﳌسّلحة اﳌتنافسة عقبة أمام عودة
اﳌدنيين النازحين ،والتي تفاقمت بسبب التوترات اﻹقليمية اﳌستمّرة.

ُتعتبَر سنجار (شنگال) ،الواقعة غرب اﳌوصل بالقرب من
اﳊدود السورية والتركية ،موطنًا تاريخيًا لنسبة كبيرة من
اﳌجتمع اﻷيزيدي ﰲ العراق .وُتشّكل اﳌنطقة أيضًا موطنًا
للعرب الﱡسنة ولعدد قليل من السكان اﳌسيحيين .قبل تقﱡدم
داعش ،كانت سنجار تقع ﲢت السيطرة الفعلية ﳊكومة إقليم
ك ـردست ـان ،م ـع ت ـوف ـي ـر الـبـيشمـركـة لﻸمـن .وكـان يـتـم اخـتـيـار
اﳌسؤولين اﳌحليين ،بَمْن فيهم القائمقام ومديري النواحي
ومـ ـ ـع ـ ـظ ـ ـم أعضاء ﳎلس ال ـ ـقضاء ت ـ ـب ـ ـع ـ ـًا ل ـ ـوﻻئ ـ ـه ـ ـم ل ـ ـل ـ ـح ـ ـزب
الديمقراطي الكردستاﱐ 103.فلم يكن لدى سكان سنجار سوى
القليل من السبل للمشاركة السياسية اﳌشروعة ،ﰲ حين تم
إهمال القضاء بشدة من حيث توفير اﳋدمات العامة.
عـ ـ ـنـ ـ ـدمـ ـ ـا ت ـ ـق ـ ـّدمت ق ـ ـوات داعش ﰲ سن ـ ـج ـ ـار ﰲ آب/أغسطس
 ،2014هربت قوات البيشمركة دون سابق إنذار والتي كانت

م ـك ـّل ـف ـة ب ـال ـدف ـاع ع ـن اﳌن ـطـقـة ،تـاركـًة السكـان اﳌحـلـيـيـن بـﻼ
حماية .واضطّر جميع السكان اﳌدنيين تقريبًا إﱃ الفرار.
فتوجّه ما ﻻ يقّل عن  50.000أيزيدي إﱃ جبل سنجار ،حيث
ظلوا ﳏاصرين ﰲ اﳊّر لعدة أيام دون مساعدة 104.وتعّرض
اﻷيزيديون الذين ﱂ يتمّكنوا من الفرار لفظائع على يد داعش،
صنَّفت فيما بعد باﻹبادة اﳉماعية.
والتي ُ
لﻺستجابة لهذه اﻷزمة ،إختار بعض السكان اﳌحليين البقاء
للدفاع عن مناطقهم .فانضم العديد من الرجال اﻷيزيديين
إﱃ وحدات مقاومة سنجار اﳌشﱠكلة حديثًا واﳌتحالفة مع
ح ـزب ال ـع ـم ـال ال ـك ـردست ـاﱐ .وب ـال ـت ـع ـاون م ـع وحـدات حـمـايـة
الشعب اﳌتمركزة ﰲ سوريا ،أقام عناصر من هذه القوات
ﳑراً ﻹج ـﻼء اﻷي ـزي ـدي ـي ـن اﳌح ـاصري ـن ﰲ ج ـب ـل سن ـج ـار عـبـر
اﻷراضي السورية ،وهؤﻻء عبروا مرة أخرى عبر اﳊدود إﱃ

كردستان العراق .وهكذا ،لعبت القوات شبه العسكرية دوراً رئيسيًا ﰲ
التخفيف من وطأة الكارثة اﻹنسانية التي سّببها تقﱡدم داعش .وصف أحد
اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ذكرياته عن اﻷحداث على النحو التاﱄ:

عندما كنا ﳏاصرين على اﳉبل ،ﱂ تكن هناك قوات على
اﻹطﻼق ،ﻻ عراقية ،ﻻ بيشمركة ،ﻻ أحد  ...باستثناء عدد قليل
من أعضاء حزب العمال الكردستاﱐ ،باﻹضافة إﱃ ﳎموعة
من وحدات مقاومة سنجار .هؤﻻء دافعوا عن جبل سنجار
وﳏيطه105.
بحلول تشرين الثاﱐ/نوفمبر  ،2015إسترجعت قوات وحدات مقاومة
سنجار ووحدات حماية الشعب من جهة واﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ
من جهة أخرى السيطرة على أجزاء ﳐتلفة من سنجار من قبضة داعش.
ﰲ الفترة التي أعقبت طرد داعش ،إندلعت معارك متكررة بين هاَتْين
اﳉهَتْين للسيطرة على القضاء .ففرض اﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ
حصاراً على اﳌنطقة بهدف ظاهري هو وقف تدفق التعزيزات إﱃ وحدات
مقاومة سنجار ،لكنه أوقف بذلك أيضًا اﳌساعدات اﻹنسانية .ﰲ هذا
الوقت ،كانت اﳊكومة اﳌركزية العراقية تمّول وحدات مقاومة سنجار،
صة.
بينما كان اﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ يمّول قوته اﻷيزيدية اﳋا ّ
ت ـغ ـّي ـر م ـي ـزان ال ـق ـوى بشك ـل ك ـب ـي ـر ﰲ تشري ـن اﻷول/أك ـت ـوب ـر  .2017ب ـعـد
إستفتاء اﻹستقﻼل الكردي ،طردت قوات اﳊشد الشعبي ،بدعم من اﳊكومة
اﳌركزية العراقية ،البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاﱐ من
سنجار .ﰲ الوقت نفسهُ ،أجبر أعضاء اﻹدارة السياسية التي عينها اﳊزب
الديمقراطي الكردستاﱐ ﰲ القضاء على التخلي عن مناصبهم .بعد ذلك،
تم تعيين قائمقام جديد وإدارة ﳏلية جديدة بشكل غير رسمي خﻼل
إجتماٍع للجهات اﻷمنية اﳌحلية واﻷحزاب السياسية وزعماء العشائر
والشخصيات الدينيةُ .دعمت هذه اﻹدارة اﳉديدة من قَِبل حزب العمال

«هناك ثماﱐ قوى ﳐتلفة ،يقول جميعهم إنهم
يعملون ﳊمايتنا ،لكن ﻻ أحد يفعل ذلك».
108

الكردستاﱐ واﳊشد الشعبي ،على الرغم من عدم اﻹعتراف بها رسميًا من
قَِبل اﳊكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان .ومّهد دخول قوات اﳊشد
الشعبي إﱃ اﳌنطقة ودعمهم لﻺدارة اﳉديدة الطريق ﳌزيد من التعاون
الرسمي بين حزب العمال الكردستاﱐ ووحدات مقاومة سنجار من جهة
واﳊشد الشعبي من جهة أخرى ،مع ﲢﱡول وحدات مقاومة سنجار رسميًا
إﱃ لواء ضمن قوات اﳊشد الشعبي ﰲ العام 106.2019

القوات اﻷيزيدية :هل هي حصن ضّد
اﳉماعات اﻷكبر؟
أقّر العديد من اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ،على الرغم من إنتماءاتهم
السياسية اﳌختلفة ،بأهمية تشكيل القوات اﻷيزيدية ﰲ سنجار .فاعتبر
اﻷيزيديون أنّ تشكيل القوات اﳌحلية انطبع بأهمية كبيرة بشكل خاص،
وذلك بسبب شعورهم سابقًا باﳋيانة من قَِبل القوى الكبرى والقوات
اﳌسلحة .يشعر العديد من سكان سنجار باﻹستياء من البيشمركة التابعة
للحزب الديمقراطي الكردستاﱐ ،ويعود سبب ذلك على وجه اﳋصوص
ﻻنسحابهم من مواجهة تقﱡدم داعش .وقد عبّر أحد الذين تّمت مقابلتهم
عن أحداث  3آب/أغسطس  2014بقوله:

عندما وقعت اﳌجزرة ،كان هناك  12.000من البيشمركة.
كانوا متواجدين ﰲ سنجار ومناطق أخرى ،ﰲ ذلك اليوم
اﻷسود الذي نعتبره أكبر خيانة حدثت لنا .فقد اﻵﻻف من
شبابنا وشيوخنا حياتهم ،وسقطت جميع أخواتنا وبناتنا ﰲ
أيدي داعش107.
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باﻹضافة إﱃ كون وحدات مقاومة سنجار لعبت دوراً بارزاً
ﰲ مواجهة داعش ،فهي تشّكل مع اﳉماعات اﻷخرى حاليًا
قوة موازنة لقوى أكبر مثل اﳊزب الديمقراطي الكردستاﱐ،
وتعارض ﳏاوﻻت هذه القوى للهيمنة على القضاء .وبهذه
ال ـ ـط ـ ـري ـ ـق ـ ـة ،ي ـ ـمـ ـكـ ـن تـ ـفسيـ ـر إصطـ ـفـ ـافـ ـهـ ـا مـ ـع حـ ـزب الـ ـعـ ـمـ ـال
الكردستاﱐ ،وﻻحقًا مع اﳊشد الشعبي ،على أنها خيارات
إست ـ ـرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـة زادت م ـ ـن ق ـ ـدرت ـ ـه ـ ـا ع ـ ـل ـ ـى الـ ـتصّدي لـ ـلـ ـحـ ـزب
الـ ـدي ـم ـق ـراطي ال ـك ـردست ـاﱐ .ول ـل ـم ـّرة اﻷوﱃ ،ت ـّم إقصاء اﳊزب
الديمقراطي الكردستاﱐ إﱃ حﱟد كبير عن القضاء من قَِبل هذه
اﳉماعات التي ﲢرص على عدم عودته.
ومع ذلك ،تعّرض وجود القوات اﳌتحالفة مع حزب العمال
الكردستاﱐ ﰲ سنجار ﻹنتقادات شديدة من قَِبل بعض الذين
تـ ـّم ـت م ـق ـاب ـل ـت ـه ـم ،وال ـذي ـن سّل ـط ـوا الضوء ع ـل ـى وضع ـه ـا غ ـي ـر
القانوﱐ وكذلك على إنتهاكاتها ﳊقوق اﻹنسان .وذكر أحد
اﻷشخاص الذين تمت مقابلتهم أنّ القوات نفذت إعتقاﻻت
تـ ـعسفـ ـيـ ـة وإغـ ـتـ ـيـ ـاﻻت ومضاي ـق ـات وإب ـت ـزازات ل ـل ـم ـع ـارضي ـن
السي ـاسي ـي ـن واﻷشخ ـاص ال ـذي ـن انشقـوا عـنـهـا 109.كـمـا انـتـقد
الشخص نـ ـفسه حـ ـزب الـ ـعـ ـمـ ـال الـ ـكـ ـردستـ ـاﱐ ﳌنـ ـع ـه اﻷح ـزاب
الكردية من القيام بحمﻼت إنتخابية ﰲ قضاء سنجار ،اﻷمر
الذي نّدد به ﻻعتباره انتهاكًا للحقوق اﳌدنية والسياسية
وحـ ـق حـ ـريـ ـة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـيـ ـر .وصّنـ ـف شخٌص آخـ ـر حـ ـزب الـ ـعـ ـم ـال
الـ ـك ـردست ـاﱐ ع ـل ـى أن ـه «قـوة خـارجـيـة» مـ ـثـ ـل اﳊشد الشع ـبي
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيشمـ ـ ـ ـرك ـ ـ ـة ،م ـ ـ ـوضح ـ ـ ـًا أّن «الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـنصر اﻷج ـ ـ ـن ـ ـ ـبي ضاّر
باﳉسم110».
إتفق اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم على أن قوة أيزيدية
مرتبطة بالقوات اﳌسّلحة العراقية هي أفضل نموذج لﻸمن
ﰲ اﳌنطقة .فهم فّضلوا ذلك على ارتباط اﳉماعات اﻷيزيدية
باﳊشد الشعبي أو حزب العمال الكردستاﱐ كما هو الوضع
ن سنجار ليست ضمن أولويات هذه اﳉماعات:
حاليًا ،بحيث أ ّ

يتأّلف اﳊشد الشعبي من إخواننا القادمين من
اﳉنوب ،لكن حتى ولو تواجدوا هنا باﻵﻻف ،إذا
حدث شيء ما ﰲ البصرة أو النجف ،سينسحبون
جميعًا على الفور بعد تلّقيهم ﳌكاﳌة هاتفية
واحدة تدعوهم إﱃ ذلك .لكن لو كانوا من
اﻷيزيديين ﰲ سنجار ،فﻼ ،سيضطر العدو إﱃ
العبور على جثثنا ولن يغادر أحد111.

الفصائل واﳋﻼف السياسي
اﳌستمّر

ن قضية اﻷيزيديين هي قضية ﳏلية وإقليمية
إّ
ودولية ،وعلى الرغم ﳑا حصل لنا ،ﻻ تزال
اﳊكومة العراقية غير مهتمة بنا .قضيتنا موضع
مساومة حتى اﻵن ،خاصًة بين الكاظمي
والبارزاﱐ .وكأننا ﰲ مزاد ،إنهم يتاجرون
بدمائنا ودماء عائﻼتنا 112 .

من اﳌسبّبات الرئيسية ﻻنعدام اﻷمن ﰲ سنجار واقع عدم
تسوية الوضع السياسي للمنطقة بين بغداد وأربيل حتى اﻵن.
إنّ وجود جماعاٍت مسلحة متعددة ﰲ اﳌنطقة ،تملك أجندات
تختلف عن أجندات اﳊكومَتْين ،يزيد من تعقيد الوضع.
ﰲ  1تشريـ ـن اﻷول/أكـ ـتـ ـوب ـر  ،2020أحـ ـرزت اﳊكـ ـومـ ـت ـان
العراقية والكردية بعض التقﱡدم نحو حّل اﳌأزق السياسي ﰲ
الـ ـقضاء م ـن خ ـﻼل ال ـت ـوق ـي ـع ع ـل ـى إت ـف ـاق ـي ـة سن ـج ـار ال ـتي ت ـم
التفاوض عليها بحضور بعثة اﻷﱈ اﳌتحدة ﳌساعدة العراق
( .)UNAMIوقد تعّرضت إتفاقية سنجار ﻹنتقادات شديدة من
ِقَبل أعضاء اﳌجتمع اﻷيزيدي ﻷنه تم التفاوض عليها دون
مشاورة جّدية مع اﳉماعات اﻷيزيدية ،ولعدم تطّرقها إﱃ
قضايا العدالة اﻹنتقالية .ومع ذلك ،فإنّ اﻹتفاقية تستجيب
لـ ـلـ ـعـ ـديـ ـد مـ ـن اﳌطـ ـالب اﳌه ـم ـة اﻷخ ـرى .ف ـهي ت ـت ـن ـاول قضي ـة
اﻹدارَتـ ـْيـ ـن اﳌتـ ـنـ ـافسَتـ ـْيـ ـن ﰲ الـ ـقضاء مـ ـن خـ ـﻼل وضع إط ـار
ﻻنتخاب قائمقام جديد وتنص على تطويع قوة أمنية ﳏلية
مكونة من اﻷيزيديين النازحين .كما تدعو إﱃ إخراج جميع
اﳉماعات اﳌسلحة اﻷخرى من اﳌنطقة وإقامة شراكة بين
بغداد وأربيل ﻹعادة اﻹعمار.
لكْن ،وعلى الرغم من التوافق السياسي رفيع اﳌستوى ،ظّلت
إتفاقية سنجار دون تنفيذ إﱃ حﱟد كبير .وكان من الطبيعي أن
ي ـع ـارض ح ـزب ال ـع ـم ـال ال ـك ـردستـاﱐ واﳉمـاعـات الـتـابـعـة لـه
اﻹتفاقية ،إذ اعتبراها فرصة للحزب الديمقراطي الكردستاﱐ
للعودة إﱃ القضاء .واعترض أنصار ﳎلس اﻹدارة الذاتية ﰲ
شنگال اﳌواﱄ ﳊزب العمال الكردستاﱐ على اﳌوعد النهائي
الذي حدده اﳉيش العراقي للقوات اﳌوالية لهذا اﳊزب ﻹخﻼء
اﳌنطقة .كما أنه من غير الواضح للعديد من اﻷيزيديين كيفية
تنفيذ طرد وحدات مقاومة سنجار على أرض الواقع ،إذ أنّ
أعداداً كبيرة من اﻷيزيديين اﳌحليين هم أعضاء ﰲ القوة.
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أيضًا ،إضطلع اﳊشد الشعبي بدوٍر فاعل ﰲ عرقلة تنفيذ
اﻹت ـف ـاق ـي ـة وم ـن ـع إعـادة اﻹدارة اﳌوالـيـة لـلـحـزب الـديـمـقـراطي
ال ـك ـردست ـاﱐ .أت ـى ذلك ت ـن ـف ـيـذاً لﻺستـراتـيـجـيـة الـعـامـة لـلـحشد
الشعبي اﳌتمّثلة ﰲ معارضة التطبيع السياسي واﻹستقرار
ﳌتناَزع عليها ،اﻷمر الذي من شأنه أن يحّد من
ﰲ اﳌناطق ا ُ
دوره113.
نتيجًة لذلك ،فإنّ استمرار الغموض بشأن اﻹدارة اﳌستقبلية
لسنجار يعني أنّ القضاء ﻻ يزال مهمﻼً ويفتقر إﱃ اﳋدمات
العامة ،مع تقﱡدم ضئيل نحو إعادة اﻹعمار .ووفقًا لَقْول أحد
ن معظم اﻹدارات العامة
اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ،فإ ّ
ﻻ تزال مغلقة ،بما ﰲ ذلك تلك التي ُتعنى بخدمات مهمة
أساسية لعودة النازحين 114.حاليًا ،يحاول اﳊشد الشعبي
م ـلء ه ـذه ال ـف ـج ـوة ،وب ـال ـت ـاﱄ ت ـع ـزي ـز دوره ك ـجـهـة فـاعـلـة ﰲ
اﳌجاَلْين اﻹقتصادي والتنموي .وﰲ نيسان/أبريل ،2021
بدأ اﳊشد الشعبي ﰲ تنفيذ حملة ﻹزالة أنقاض اﳊرب من
القضاء ،وعرض إعادة بناء منازل السكان اﳌحليين اﳌدمرة
دون أي تكلفة .ومع ذلك ،رفض الكثيرون السماح للحشد
الشعبي بإعادة بناء منازلهم ،خوفا من دوافعه السياسية115.
ً

اﳉماعات اﳌسلّحة والتوترات
اﻹقليمية
م ـ ـن اﳌواضيـ ـع الـ ـرئـ ـيسيـ ـة الـ ـتي أثـ ـيـ ـرت ﰲ اﳌقـ ـابـ ـﻼت ﲢﱡول
اﳌن ـط ـق ـة إﱃ بؤرة ت ـتصاع ـد ف ـي ـه ـا ال ـت ـوتـرات اﻹقـلـيـمـيـة جـّراء
وجـ ـ ـود اﳉمـ ـ ـاعـ ـ ـات اﳌسلـ ـ ـحـ ـ ـة ﰲ سنـ ـ ـجـ ـ ـار .فـ ـ ـيشّكـ ـ ـل وجـ ـ ـود
اﳉماعات اﳌسلحة اﳌتحالفة مع حزب العمال الكردستاﱐ
ﰲ القضاء مشكلة لتركيا التي تخشى أن يمّكن ذلك حزب
العمال الكردستاﱐ من إنشاء قاعدة عمليات ثانية تزيد من
معاقله اﳊالية ﰲ جبل قنديل ﰲ شمال العراق 116.كما دعت
الوﻻيات اﳌتحدة اﻷميركية التي تعتبر أيضًا حزب العمال
الكردستاﱐ منظمة إرهابية إﱃ مغادرة اﳊزب لسنجار .هذا
التقلﱡب اﳉيوسياسي هو عامل آخر يثني السكان النازحين
من القضاء عن العودة.
دأبت تـ ـركـ ـيـ ـا ع ـل ـى است ـه ـداف سن ـج ـار بشك ـل دوري بضرب ـات
جوية ،قتلت إحداها قائد وحدات مقاومة سنجار زردشت
شنكاﱄ 117.ﰲ ك ـان ـون الـثـاﱐ/يـنـايـر  ،2021أﳌح الـ ـرئـ ـيس
أردوغان إﱃ أنه كان يستعد لهجوم عسكري على سنجار،
وهّدد قائﻼً« :قد نأتي إﱃ هناك بين ليلة وضحاها ،بشكلٍ

فجائي».
ن الهجوم
مقاتل إضاﰲ ﰲ سنجار ﰲ شباط/فبراير ،إﻻ أ ّ
التركي ﱂ يترجم على أرض الواقع119.
ُ َ
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فنشر اﳊشد الشعبي بشكل إستباقي 10.000

وكما هو اﳊال ﰲ بعشيقة ،يؤكد اﳊشد الشعبي على دوره
كقوة تتصّدى لتقﱡدم تركيا ﰲ سنجار من أجل تبرير إستمرار
جهت الفصائل القيادية ﰲ اﳊشد الشعبي،
دوره اﳌحلي .فو ّ
مـ ـن ضمـ ـنـ ـهـ ـا عصائب أهـ ـل اﳊق وحـ ـركـ ـة حـ ـزب الله النجباء
ومنظمة بدر ،تهديدات ضّد تركيا رداً على التلميح للهجوم
عـ ـ ـلـ ـ ـى سن ـ ـج ـ ـار ،ح ـ ـيث ق ـ ـال زع ـ ـي ـ ـم عصائب أه ـ ـل اﳊق ق ـ ـيس
ن الوجود التركي ﰲ العراق «أخطر من [وجود]
ا ﳋ ز ع لي إ ّ
الـوﻻيـات اﳌتـحـدة اﻷمـيـركـية 120».ك ـم ـا أدخـل الـعـداء لـتـركـيـا
اﳊشد الشعبي ﰲ ﲢالف مع حزب العمال الكردستاﱐ ،ﳑا
يزيد من تمﱡسك اﳌجموعَتْين بموطئ قدمهما ﰲ سنجار.

العودة إﱃ سنجار
تتواجد ﰲ سنجار واﳌناطق اﳌحيطة بها ثماﱐ
ﳌعلَنة
قوى عسكرية ﳐتلفة .وهذه فقط القوى ا ُ
حتى اﻵن .يضغط كل ذلك على اﳉروح التي ﻻ
تزال تنزف .وحتى اﻵن ،ﱂ يعد الناس إﱃ
ديارهم121.
ن معّدل عودة النازحين إﱃ سنجار هو واحد من بين اﻷقّل ﰲ
إّ
كافة أنحاء العراق .قال أحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم:
ن عمليات العودة حتى اﻵن بالكاد ﲢدث 123».يتوّفر العديد
«إ ّ
من اﻷسباب التي تثني عن العودة ،إﻻ أنه من الواضح أنّ
إنـ ـتشار اﳉمـ ـاعـ ـات اﳌسلـ ـح ـة وال ـوضع اﻷم ـني اﳌت ـق ـّل ـب شّك ـﻼ
السب ـ ـَب ـ ـْي ـ ـن اﻷساسَي ـ ـْي ـ ـن ل ـ ـذلك .وبـ ـمـ ـا أّن اﳉمـ ـاعـ ـات اﳌسّلـ ـحـ ـة
اﳌت ـ ـع ـ ـّددة اﳌوج ـ ـودة تـ ـمـ ـلك دوافـ ـع سيـ ـاسيـ ـة مـ ـتضاربـ ـة ،فإّن
حدوث مواجهات ومناوشات أمٌر وارد .ويخشى اﳌدنيون من
أن يؤدي غياب قوة أمنية رسمية وموحدة إﱃ تركهم بدون
حماية .من العوامل اﻷخرى التي ُذكرت كانت عمليات بناء
قواعد عسكرية داخل مدينة سنجار نفسها وعلى اﳉبل ،والتي
وصفها أحد اﻷشخاص الذين تمت مقابلتهم بأنها «عامل
سلبي للغاية ﻻ يدعم اﻹستقرار واﻷمن ﰲ تلك اﳌناطق124 ».

ن عدم عودة الشعب هو استثمار سياسي».
«إ ّ
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وف ـق ـًا لشخٍص آخ ـر ت ـّم ـت م ـق ـاب ـل ـت ـه ،فإّن اﳉمـاعـات اﳌسلـحـة
نـ ـ ـفسه ـ ـا ت ـ ـخ ـ ـل ـ ـق أيضًا «ضغـ ـوطـ ـًا وإست ـف ـزازات ومضاي ـق ـات»
لﻸشخاص العاديين الذين يعودون:

هم ﻻ يحرموننا من حقوقنا الدينية ،لكنهم
يضايقوننا ويحاولون إستفزازنا مستغّلين أي عذر.
على سبيل اﳌثال ،ﲢتّل اﳌليشيات أراضي
اﳌزارعين وﻻ تغادرها .أولئك الذين يأوون شيوخًا
أو نساء ﰲ اﳌنزل  -ﲢتل القوات ﳑتلكاتهم125.
ّ
ً
غالبًا ما ﻻ ﲡد العائﻼت التي عادت إﱃ سنجار الوضع
أفضل من اﳊياة ﰲ النزوح .ففي أعقاب التهديدات التركية
ل ـل ـم ـن ـط ـق ـة ،تـلـقت السلـطـات الـعـراقـيـة وسلـطـات حـكـومـة إقـلـيـم
كـ ـردستـ ـان مئ ـات ال ـط ـل ـب ـات م ـن ع ـائ ـﻼت ﰲ سن ـج ـار ت ـط ـالب
بالعودة إﱃ ﳐيمات النزوح ﰲ دهوك126.

نـ ـظـ ـراً ﻻعـ ـتـ ـب ـار سن ـج ـار م ـوط ـن اﻷي ـزي ـدي ـي ـن ﰲ ال ـع ـراق ،فإّن
النزوح اﳌُطﱠول لسكان اﳌنطقة له رمزية ،ﻷنه يمثل إستمرار
اﻹجتثاث الذي عانى منه اﳌجتمع خﻼل اﻹبادة اﳉماعية
كـ ـمـ ـا يشيـ ـر إﱃ فشل اﳉهـ ـات السيـ ـاسيـ ـة الـ ـف ـاع ـل ـة ﰲ ت ـه ـيئ ـة
الظروف الﻼزمة لضمان سﻼمة اﳌجتمع وبقائه .أما العرب
الﱡسنة ،من جانبهم ،فيواجهون ﳎموعة من العوائق اﳋاصة
بهم للعودة إﱃ سنجار بسبب إنهيار الثقة بشكٍل كامٍل نتيجة
ل ـف ـظ ـائ ـع داعش ،ب ـاﻹضاف ـة إﱃ سي ـط ـرة اﳉم ـاع ـات اﳌسل ـحـة
اﳌعادية لعودتهم .أفاد أحد الذين تّمت مقابلتهم إﱃ أّنه تم
استغﻼل اﻹنقسامات بين اﻷيزيديين والعرب الﱡسنة لتحقيق
مكاسب سياسية:

ما يفعلونه هو خلق الفتنة ،خاصًة بين اﻷيزيديين
واﳌكّون العربي .بإسم اﻷيزيديين ،يفعلون شيئًا
يثير الفتنة فيما بيننا127.
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تلعفر :سﻼم ه ّ
ش
غالبًا ما ُين َ
ج مصّغر للتوّترات بين الشيعة والﱡسنة ﰲ
ظر إﱃ تلعفر كنموذ ٍ
العراق .شهدت اﳌدينة هجرة جماعية للسكان الشيعة جّراء إحتﻼلها على يد
داعش ﰲ حين ﻻزمها العديد من الﱡسنة .بعدذاك ،أّدى ﲢرير اﳌدينة من ِقَبل
فصائل التركمان الشيعية ﰲ اﳊشد الشعبي إﱃ قلب اﳌقاييس مرة أخرى .إنّ
اﻹشكالية اﳌطروحة مع عودة اﳌدنيين الﱡسنة والشيعة إﱃ اﳌدينة تتمحور حول
الدور الذي سيلعبه اﳊشد الشعبي ﰲ ﲢقيق رغبات هذه اﳌجتمعات ﰲ
مستقبل أقّل انقسامًا.

تلعفر هي مدينة ذات أغلبية تركمانية تقع على بُعد حواﱄ  63كلم غرب
اﳌوصل .يشّكل التركمان الﱡسنة ما يقرب من ثﻼثة أرباع السكان بينما
يشّكل التركمان الشيعة الربع الباقي.
ﰲ السنـ ـوات الـ ـتي تـ ـلت الـ ـغـ ـزو الـ ـذي قـ ـادتـ ـه الـ ـوﻻيـ ـات اﳌت ـح ـدة ل ـل ـع ـراق،
أصبحت تلعفر بؤرةً للعنف الطائفي .فتحّولت إﱃ مركز ﲡنيٍد لتنظيم
القاعدة ﰲ العراق وغيرها من اﳌنظّمات اﳌتمّردة ،ﳑا جذب العديد من
التركمان الﱡسنة الذين عانوا من عدم اﳌساواة بعد سقوط حكومة صّدام
حسين .ﰲ غضون ذلك ،قامت مؤسسات أمن الدولة ﰲ اﳌدينة بتطويع
تركمان شيعة بشكلٍ شبه حصري ،ﳑا أدى إﱃ توسيع رقعة اﻹنقسامات
ال ـط ـائ ـف ـي ـة .تسّب ـب ذلك ب ـفصٍل ع ـنصري ﰲ اﳌدي ـن ـة ،ف ـان ـت ـقـل الـعـديـد مـن
التركمان الشيعة إﱃ اﻷحياء ذات اﻷغلبية الشيعية اﳌحمية بجدرانٍ من
اﻹسمنت اﳌسّلح تقي من التفجيرات .إﻻ أنه وﰲ السنوات التي تلت العام
 ،2009هدأ الوضع نتيجة تطويع اﳌزيد من السنة ﰲ قوات الشرطة128.
ﱡ
ّ

إستـ ـولت داعش عـ ـلـ ـى ت ـل ـع ـف ـر ﰲ  16حـزيـران/يـونيو  ،2014ب ـع ـد فـتـرٍة
قصيرة من سقوط اﳌوصل ،واحتّلت اﳌدينة ﻷكثر من ثﻼث سنوات.
وتسبب تقدم داعش ﰲ نزوح حواﱄ  200ألف شخص من اﳌدينة129.
ﱡ
ّ
لكن بقي فيها قسم كبير من السكان الﱡسنة  50.000 -شخص حسب
بـعض الـتـقديرات - 130خـ ـﻼل فـ ـتـ ـرة إح ـت ـﻼل ـه ـا م ـن ِق ـَب ـل داعش .ول ـع ـبت
اﳌدينة دوراً مهمًا ومرّوعًا ﰲ عمليات داعش ،إذ شّكلت قاعدة إنطﻼق
للهجوم على سنجار وسوقًا مركزيًا لﻸيزيديين الذين تمّ اختطافهم.
حصلت العمليات العسكرية ﻻستعادة تلعفر من داعش ﰲ الفترة اﳌمتّدة
ما بين  20و 31آب/أغسطس  ،2017وقد نفّذها لفيف من القّوات
الـ ـعـ ـراقـ ـيـ ـة وقـ ـوات ال ـت ـح ـال ـف وق ـوات اﳊشد الشع ـبي .ك ـان دور ال ـفصائ ـل
الشيعية ﰲ اﳊشد الشعبي ﰲ عمليات تلعفر موضع خﻼف منذ البداية،
إذ رفضت تركيا ﰲ البداية قبول مشاركتها .ﰲ النهاية ،قاتلت الفصائل
الرئيسية اﳌوالية ﻹيران ﰲ اﳊشد الشعبي ﰲ العمليات بما فيها منّظمة
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بدر وعصائب أهل اﳊق وكتائب حزب الله ،باﻹضافة إﱃ لواء
العباس غير التابع ﻹيران.

القضايا اﳊالية
بشكٍل عام ،إنّ الوضع أفضل اﻵن باﳌقارنة مع ما
ن الناس من كافة
كان عليه قبل داعش ،ﻷ ّ
ن داعش ﻻ ﲢّقق مصلحتهم ،وﻻ
الطوائف أدركوا أ ّ
تعمل ﳋدمة البﻼد131.
ﰲ البداية ،أثار الدور البارز الذي لعبته قوات اﳊشد الشعبي
ﰲ ﲢرير تلعفر اﳌخاوف من أن يرتكب اﳌقاتلون الشيعة
هجمات إنتقامية ضّد الﱡسنة .وعلى الرغم من ورود تقارير عن
أعـ ـمـ ـال نـ ـهٍب وت ـدم ـي ـٍر ل ـل ـم ـم ـت ـل ـك ـات م ـع دخ ـول ال ـفصائ ـل إﱃ
ن حجم اﻹنتهاكات بشكل عام بدا أقّل ﳑا كان
اﳌدينة ،غير أ ّ
ُيخشى حدوثه .وﰲ حين كان اﳌدنيون التركمان الشيعة أّول
ال ـع ـائ ـدي ـن إﱃ ت ـل ـع ـف ـر ،اﻷم ـر ال ـذي ق ـد ي ـع ـود سب ـب ـه إﱃ وج ـود
ال ـفصائ ـل ال ـتي ي ـق ـوده ـا الشي ـع ـة ،سرع ـان م ـا تـبـعـهـم آخـرون.
أرجع اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ذلك إﱃ حقيقة ضّم
اﳊشد الشعبي لفصائل ُسنّية وشيعية« :شاركت جميع أطراف
اﳌدينة ﰲ التحرير» ،على حّد تعبير أحدهم 132.وأشار آخر إﱃ
ن ق ـ ـّوات اﳊشد الشع ـ ـبي ،وك ـ ـذلك ال ـ ـق ـ ـوات اﻷم ـ ـن ـ ـي ـ ـة اﻷخـ ـرى
أّ
العاملة ﰲ تلعفر ،تتكّون من أشخاص من اﳌنطقة ،ما أّثر
إيجابيا على اﻷمن ﰲ اﳌدينة133.
ً
ن اﳌشهد العام يشير إﱃ
بالنسبة إﱃ التوترات الطائفية ،فإ ّ
ﲢّسن العﻼقات بين الﱡسنة والشيعة ﰲ تلعفر« .إنّ الصورة
القاتمة التي جعلت تلعفر سيئة السمعة ﱂ تعد موجودة»،
ب ـحسب أحـد الـذيـن تـّمـت مـقـابـلـتـهـم 134.ك ـم ـا أفـاد اﻷشخـاص
الذين تمت مقابلتهم عن إزدياد الزيجات بين أشخا ٍ
ص من
ن الناس من كﻼ الطائفَتْين يشاركون ﰲ
اﳌكّوَنْين ،وقالوا إ ّ
اﳌناسبات الدينية العائدة لكلّ طائفة ،مشيرين إﱃ ﳏّرم
واﳌولد النبوي كأمثلة .قال شخص آخر تّمت مقابلته« :يزور
الناس بعضهم ،حتى الشراكات التجارية تزدهر»135.
ن
على الرغم من كّل ذلك ،يكمن جانب آخر لهذه القصة وهو أ ّ
قسمًا كبيراً من السكان الﱡسنة ﻻ يزال خارج تلعفر .فتشير آخر
التقديرات اﳌتوّفرة إﱃ أنّ  ٪60فقط من سكان تلعفر قد
عادوا 136.ومعظم السكان الذين يشّكلون نسبة  ٪40اﳌتبقية
هم من الﱡسنة ،وهؤﻻء ﱂ يعودوا بل ﻻ يزالون نازحين داخل

العراق أو ﰲ سوريا وتركيا 137.ونظراً لبقاء العديد من الﱡسنة
ﰲ اﳌديـ ـ ـن ـ ـة ﲢت ح ـ ـك ـ ـم داعش ،يسه ـ ـل ع ـ ـل ـ ـى اﳊشد الشع ـ ـبي
إّتهامهم باﻹنتماء إﱃ داعش ،بغض النظر عن درجة تورطهم
الفعلي مع التنظيم .وتتعّزز الشكوك بارتكاب الﱡسنة ذنبًا كلما
طالت الفترة ما بين التحرير وعودتهم إﱃ تلعفر138.
حتى اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم والذين سّلطوا الضوء
على العﻼقات اﻹيجابية بين الطوائف ﰲ تلعفر ،أقّروا بأنّ
هـ ـذا الـ ـتسامـ ـح ﻻ ي ـم ـت ـّد ل ـيشم ـل ال ـع ـائ ـﻼت اﳌرت ـب ـط ـة ب ـداعش.
ن بعض العائﻼت تضّم إرهابيين» ،على حّد
«اﳌشكلة هي أ ّ
تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـر أحـ ـد اﻷشخـ ـاص الـ ـذيـ ـن تـ ـّمـ ـت مـ ـق ـاب ـل ـت ـه ـم 139.تظّل
اﳌسؤولية اﳉماعية اﳌلقاة على عاتق العائﻼت ﻹنتماء أحد
أفرادها لداعش عائقًا رئيسيًا أمام عودة الﱡسنة إﱃ تلعفر،
ع ـل ـى ال ـرغ ـم م ـن ال ـت ـق ـﱡدم اﳌع ـَل ـن ن ـح ـو اﳌصاﳊة .ع ـل ـى سب ـيـل
اﳌثال ،تمت اﳌناداة بإتفاق العياضية الذي ُأبرم ﰲ العام
 2018ووّقع عليه زعماء العشائر الﱡسنّية والشيعية ﰲ ناحية
العياضية الواقعة جنوب تلعفر على اعتباره قصة ﳒاح عن
مصاﳊة مكنت من عودة اﻷشخاص من كﻼ الطائفتين140.
ّ
َْ
إﻻ أنّ اﻹت ـ ـف ـ ـاق تضّم ـ ـن ب ـ ـنـ ـداً يـ ـمـ ـنـ ـع عـ ـودة أي شخص تـ ـوّرط
بأعماٍل إرهابية وأقاربه من الدرجة اﻷوﱃ ،إﻻ إذا خضعوا
ﻹجراءات أمام اﳌحاكم تنتهي بإعﻼن براءتهما141.
وكانت لهذا الشرط ،أي اﳋضوع ﻹجراءات خاصة ﻹثبات
براءة اﳌرء ،آثار بعيدة اﳌدى على الﱡسنة الراغبين ﰲ العودة
إﱃ تلعفر .فَكْون العديد من سكان تلعفر عملوا ﰲ القطاع
اﳊك ـ ـومي ،ج ـ ـاء شرط اﳊصول عـ ـلـ ـى تصريـ ـح أمـ ـني لـ ـيـ ـعـ ـيـ ـق
إستئناف عملهم 142.يؤّثر ذلك أيضًا على حرية تنّقلهم ،إذ
ُيعَرف عن قوات اﳊشد الشعبي اﳌُسيِطرة على نقاط التفتيش
اﳌؤّدية إﱃ اﳌدينة بأّنها تضايق الﱡسنة الذين ُيعتَقد بأنهم
مرتبطون بداعش 143.وُتعتَبر النساء معّرضات بشكٍل خاص
ل ـل ـمضاي ـق ـات ع ـن ـد ن ـق ـاط ال ـت ـفـتـيش ،إذ غـالـبـًا مـا ُيـفـتـَرض أّن
النساء الﱡسنة اللواتي يسافرن بدون رفيق ذكر هنّ زوجات
ﻷشخ ـاص م ـن ـت ـم ـي ـن ل ـداعش أو م ـن ـتسب ـات ل ـه ـذا ال ـتـنـظـيـم144.
وﲢجم بعضهّن عن زيارة اﻷجهزة اﻷمنية للحصول على
التبرئة خوفا من تعرضهن للتحرش اﳉنسي هناك أيضا145.
ً
ً
ّ
عﻼوةً على ذلك ،فإنّ اﳌئات من النساء التركمان الشيعة
اللواتي استعبدتهنّ داعش  -وُيقﱠدر عددهنّ بما يقارب الـ600
 ﱂ يتمكنّ من العودة بسبب وصمة العار ،ومعظمهّن ما زْلَنﰲ عداد اﳌفقودين146.
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نظراً لعدم اﳌساواة ﰲ الوصول إﱃ السلطة ﰲ اﳌدينة والتي
عانى منها التركمان الشيعة تاريخيًا ،فإنّ بعض التركمان
الﱡسنة ﰲ تلعفر يخشون من أن يؤّدي إزدياد نفوذ اﳊشد
الشع ـبي إﱃ ت ـك ـرار ال ـنسق .ك ـم ـا أن ـه ـم ق ـل ـق ـون ح ـيـال اﻷهـداف
السياسية طويلة اﳌدى للحشد الشعبي .فعلى الرغم من تأليف
فصائل اﳊشد الشعبي من اﳌقاتلين التركمان اﳌحليين ،يرى
البعض أنّ هذه الفصائل تساعد على تنفيذ اﻷجندة اﻹيرانية
ﰲ تلعفر 147.أيضًا ،تشعر ﳎموعات أخرى باﻹستياء من
نفوذ اﳊشد الشعبي .ففي حين أنّ مدينة تلعفر هي ذات أغلبية
ن نواحي العياضية وربيعة وزمار هي موطن
تركمانية ،فإ ّ
جملتـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـات مـ ـ ـن الـ ـ ـعـ ـ ـرب الﱡسنـ ـ ـة واﻷك ـ ـراد ال ـ ـذي ـ ـن يشع ـ ـرون
بالتهميش بسبب هيمنة فصائل اﳊشد الشعبي ذات اﻷغلبية
التركمانية148.
م ـ ـن اﳌف ـ ـتـ ـرض أن يـ ـقـ ـتصر دور اﳊشد الشعـ ـبي عـ ـلـ ـى أطـ ـراف
تلعفر ،وأن تشّكل الشرطة اﳌحلية نقطة اﻹتصال الرئيسية

بالنسبة إﱃ كافة القضايا اﳌتعلقة باﻷمن ﰲ اﳌدينة.
ومع ذلكُ ،أفيد ﰲ التقارير عن إنتشار مكاتب اﳊشد الشعبي
ﰲ كافة أنحاء اﳌدينة 150.كما تمارس هذه القوات نفوذاً على
اﳊكم اﳌحلي .أوضح أحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم أنّ
الناس يقصدون اﳊشد الشعبي ﳊلّ مشاكلهم كّلها ،مشيراً
ن نفوذ هذه القوات يمتّد إﱃ ما هو أبعد من اﻷمن:
إﱃ أ ّ
149

تشيد جميع اﳌكّونات ﰲ اﳌدينة باﳊشد الشعبي،
فإذا احتاجوا إﱃ شيٍء ما ،قصدوا اﳊشد الشعبي.
لقد قام اﳊشد الشعبي بأمور أخرى غير اﻷمن.
فهو يساهم ﰲ تنظيف اﳌدينة ،وتنّظم اﳊمﻼت
وتزيل اﻷنقاض  ...حتى ﰲ شأن توفير اﳌياه،
يتبّرع اﳊشد الشعبي باﳌياه لبعض اﳌناطق التي
تعاﱐ من شح ﰲ اﳌياه151.
ّ
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كركوك :سيطرة متقّلبة
ﳌتناَزع عليها ﰲ العراق إذ
رّبما تكون كركوك الغنية بالنفط من أكثر اﳌدن ا ُ
تكتسب أهمية رمزية هائلة للعديد من اﳌجتمعات وتطّلعاتها السياسية .لقد
تقلّبت السيطرة على اﳌدينة على مّر السنين ،وأنتجت جميع اﳉهات اﻷمنية
التي أمسكت السلطة تداعياٍت على أمن ﳐتلف اﳌجتمعات وتقﱡدمها السياسي.
وقد رمز دخول فصائل اﳊشد الشعبي إﱃ اﳌدينة ﰲ العام  2017إﱃ سقوط
القوة الكردية ﰲ كركوك ،ﻻ بل أثار أيضًا تساؤﻻت حول اﻷهداف طويلة اﳌدى
للفصائل وتأثيرها على اﳌجتمعات اﳌختلفة التي تعيش ﰲ اﳌدينة.

ُتَعّد كركوك مدينة ﳐتلطة تتنازع عليها ثﻼث ﳎموعات
رئيسية :اﻷكراد والتركمان والعرب .شّكلت كركوك ﰲ عهد
ح ـك ـم ح ـزب ال ـب ـعث ه ـدف ـًا لسي ـاسات ت ـع ـريب واسع ـة ال ـن ـط ـاق.
فـ ـُح ـرمت ال ـع ـائ ـﻼت ال ـك ـردي ـة م ـن ﳑت ـل ـك ـات ـه ـا وُأج ـب ـرت ع ـل ـى
اﳋروج من اﳌدينة ،لتحلّ ﳏلّها عائﻼت عربية قدمت من
أجزاء أخرى من العراق .وبعد سقوط صدام حسين ﰲ العام
 ،2003طـ ـالب الـ ـعـ ـديـ ـد مـ ـن اﻷكـ ـراد بإستـ ـعـ ـادة ﳑتـ ـلـ ـكـ ـاتـ ـه ـم
مّتبعين إجراءات هيئة حل نزاعات اﳌلكية العقارية وعادوا
إﱃ كركوك ،ﳑا تسّبب بمناوشاٍت مع اﳌجموعات اﻷخرى.
وانطبعت الفترة التالية بالعنف اﳌتكّرر وإنعدام اﻷمن ،حيث
ح ـاولت ك ـل ﳎم ـوع ـة ت ـغ ـي ـي ـر ال ـت ـوازن ال ـدي ـم ـوغ ـراﰲ وتـوازن
القوى ﰲ اﳌدينة لصاﳊها .وﱂ يتّم إجراء اﻹستفتاء على

وضع ك ـ ـرك ـ ـوك ال ـ ـذي نصت عـ ـلـ ـيـ ـه اﳌادة  140مـن الـدستـور
الـ ـع ـراقي ،وظ ـّل ـت اﳌدي ـن ـة ﲢت السي ـط ـرة ال ـف ـع ـل ـي ـة ل ـل ـح ـك ـوم ـة
اﳌركزية.
عندما انهارت القوات العراقية ﰲ مواجهة تقﱡدم داعش ﰲ
 ،2014نشرت حكومة إقليم كردستان قّواتها ﰲ كركوك
وسيطرت على اﳌدينة .وتمّكنت القوات الكردية من الدفاع عن
اﳌديـ ـنـ ـة ومـ ـنـ ـع داعش مـ ـن اح ـت ـﻼل ـه ـا رغ ـم وصول ق ـوات ه ـذا
التنظيم إﱃ اﳌناطق اﳌحيطة بها .وﱂ ﲢَظ فترة السيطرة
الكردية بتأييد العديد من سّكان كركوك العرب والتركمان
الذين تعّرضوا ﻷشكال ﳐتلفة من العنف والتهجير القسري
لـ ـدوافـ ـع سيـ ـاسيـ ـة .وﰲ تشري ـن اﻷّول/أك ـت ـوب ـر  ،2017ع ـ ـقب

ن ـت ـائج إست ـف ـت ـاء اﻹست ـق ـﻼل ال ـك ـردي ،شّن ـت قـوات اﻷمـن الـعـراقـيـة وقـوات
اﳊشد الشع ـبي ه ـج ـوم ـًا عسك ـري ـًا ف ـرض سي ـط ـرت ـه ـم ـا عـلـى اﳌديـنـة ودفـع
القوات الكردية للفرار.

القضايا اﳊالية
أّدى دخول اﳊشد الشعبي إﱃ كركوك إﱃ بوتقة جديدة للقوى .وتتأّلف
فصائ ـل اﳊشد الشع ـبي ال ـرئ ـيسي ـة ال ـن ـاشط ـة ﰲ اﳌح ـاف ـظ ـة مـن مـقـاتـلـيـن
تركمان شيعة (اللواَءْين  16و  .)52وقع التركمان الشيعة ضحية لداعش
وتم تهميشهم خﻼل فترة سيطرة اﻷكراد على اﳌدينة ،لذا شّكلت هذه
ن تطورهم جاء على
القوة اﳉديدة تطوراً إيجابيًا بالنسبة إليهم .غير أ ّ
حساب جماعات أخرى.
ُيَعّد اﻷكراد اﻷكثر غبنًا ﲡاه وجود اﳊشد الشعبي .فقد نزح ما ﻻ يقل عن
 150ألف شخص عندما دخلت قوات اﳊشد الشعبي كركوك ،معظمهم من
اﻷكراد 152.وأفادت بعض التقارير عن قيام فصائل اﳊشد الشعبي بطرد
اﻷكراد وإحراق ﳑتلكاتهم وتدميرها 153.عاد بعض النازحين ،غير أنّ
ال ـك ـث ـي ـري ـن ﻻ يست ـط ـي ـع ـون ال ـع ـودة ،خ ـاصًة أولئك اﳌن ـت ـم ـيـن إﱃ اﻷحـزاب
السياسية الكردية 154.وﻻ يزال العديد من اﻷكراد ﰲ كركوك يبيعون
منازلهم ويغادرون155.
تأثّر العرب أيضًا بدخول اﳊشد الشعبي إﱃ كركوك ،ولو بدرجٍة أقّل.
وارتبطت سيطرة الفصائل التركمانية الشيعية ﰲ اﳊشد الشعبي على
القرى اﳌحيطة بالبشير جنوب كركوك بعدم عودة اﳌدنيين العرب الﱡسنة
إﱃ تلك اﳌناطق ،مقابل نسبة عالية نسبيا من عودة التركمان الشيعة156.
ً
ك ـم ـا ق ـامت فصائ ـل اﳊشد الشع ـبي ب ـت ـه ـج ـي ـر وت ـدم ـيـر ﳑتـلـكـات عـائـﻼت
ُيشتبَه ﰲ إنتمائها إﱃ داعش ﰲ اﳊويجة 157باﻹضافة إﱃ تنفيذها
لعمليات إغتيال لعرب ﰲ قضاء طوز158.

ن أيًا من القوى اﳌوجودة ﰲ كركوك ﻻ
ن اﻷقليات الصغيرة التي تشعر أ ّ
إّ
تمّثل مصاﳊها هي أيضًا عرضة للخطر ﰲ التركيبة اﳊالية .على سبيل
اﳌثـ ـالُ ،تـ ـَعـ ـّد كـ ـركـ ـوك مـ ـوطـ ـن ـًا ل ـع ـدة ق ـرى ك ـاك ـائ ـي ـة .ت ـاري ـخ ـي ـًا ،إصط ـف
الكاكائيون مع القضية الكردية كونها تناسب مصاﳊهم ،لكّن رحيل
القوات الكردية تركهم بﻼ حماية .أوضح أحد الذين تّمت مقابلتهم أنه بعد
تغيير السيطرة ﰲ كركوك ،ﱂ تتخذ قوات اﻷمن اﳉديدة أي خطوة ﳌنع
مهاجمة فلول داعش لقرية كاكائية:

كانت جماعة قوامها  50عنصرًا من داعش تستعّد ﳌهاجمة
قرية زنقر وخطف الناس .لكننا ﱂ نكن نعرف َمن هي،
فأبلغنا اﻷجهزة اﻷمنية ،لكنهم ﱂ يحّركوا ساكنًا .ﰲ الليل،
جاءت داعش واختطفتهم .ﰲ العاشرة صباحًا من اليوم
التاﱄ ،حضرت الشرطة اﳌحلية وفتحت ﲢقيقًا ،لكن ﰲ
النهاية ،ﱂ تفعل شيئا159 .
ً
نتيجًة لذلك ،ذكر أّنه من أصل  15قرية كاكائية ﰲ اﳌحافظة ،ﱂ يبق
اﻵن سوى  .5ونسب هذا التطور إﱃ التغيير ﰲ السلطة« :لو ﱂ تنسحب
البيشمركة ،لكان الناس قد بقوا ﰲ قراهم .ولكن عندما غادر البيشمركة،
تم إفراغ مناطقنا160».
تشعر اﻷقليات اﻷخرى التي ﻻ تستفيد من حماية اﳌليشيات ﰲ كركوك
أيضًا بانعدام اﻷمن .أوضح شخص مسيحي تّمت مقابلته أنّ قيادات
الكنيسة الكلدانية ﰲ العراق عارضت تشكيل جماعات مسيحية مسّلحة
إلتزامًا بأخﻼقيات نابعة من الكتاب اﳌقّدس .وقال شاِرحًا« :لذلك ،ليس
لدينا مفهوم تشكيل اﳌيليشيات 161».الصابئة اﳌندائيون هم أقلية دينية
أخرى ﻻ تدخل ضمن إطار الفصائل اﳌسّلحة ﰲ كركوك .فﻼ يقتصر اﻷمر
على عدم تمّتعهم بحماية الفصائل الشيعية ،إنما يتعّرضون أيضًا للوصم
من قَِبل اﻷيديولوجية الدينية للفصائل اﳌهيمنة:
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ﳌتناَزع عليها
مصيرنا ﰲ أيديهم :نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق ا ُ

نشعر باﳌضايقة ،عندما يمارس إخواننا الشيعة
طقوسهم اﳊسينية ،فتعلو أصواتهم كما لو كان
منّسق أسطوانات يشّغل اﳌوسيقى .ﻻ أستطيع
اﻹستراحة ﰲ منزﱄ بسبب هذه اﻷصوات .عندما
ن
أسمع خطبة من اﳌساجد القريبة مّنا ُيقال فيها إ ّ
جميع اﳌكّونات من غير اﳌسلمين كّفاٌر ،أشعر
بعدم اﻹرتياح والقلق .هذا ما نفتقده أيضًا ،وجود
خطاب ديني متسامح يحترم حقوق اﻹنسان162.

التأثير السياسي واﻹقتصادي
والثقاﰲ
ن لديهم (اﳊشد الشعبي)
ما هو واضح للعيان أ ّ
مكاتب إقتصادية ويمكنهم التأثير على صنع
القرار السياسي163.
تـ ـلـ ـّقـ ـت فصائـ ـل اﳊشد الشعـ ـبي أوامـ ـر بـ ـالـ ـتـ ـراجـ ـع إﱃ أطـ ـراف
كركوك ،إﻻ أنها ﻻ تزال ﲢظى بنفوٍذ سياسي ﰲ كافة أنحاء
اﳌدينة .ففتحت منظمة بدر مكاتب سياسية داخل كركوك
ب ـرئ ـاسة ال ـت ـرك ـم ـاﱐ ﳏم ـد ال ـب ـي ـاتي .ك ـمـا أّن ﳏافـظ كـركـوك
بالوكالة ،راكان اﳉبوري ،مواٍل أيضًا ﳌنظمة بدر وداعمًا
قويًا ﻻستمرار دور اﳊشد الشعبي ﰲ اﳌحافظة 164.وعنى
نفوذ منظمة بدر تمﱡتع التركمان والشيعة العرب بإمتيازاٍت
ﰲ الوصول إﱃ الوظائف والعقود واﳋدمات ﰲ كركوك165.
أما بالنسبة إﱃ اﻷقليات اﻷصغر حجمًا ،فيؤثّر اﳊرمان من
الوصول إﱃ الوظائف وسبل العيش على شعورها باﻹنتماء،
كما أوضح أحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم:

ﲢاول كل جماعة مسّلحة السعي لتحقيق
مصاﳊها السياسية والشخصية اﳋاصة ،ويأتي
ذلك على حساب اﻷقليات .بصفتي مواطن من هذه
اﻷقليات ،أعتبر نفسي اﳊلقة اﻷضعف ﰲ
اﳌجتمع ،إذ يؤّثر ذلك سلبًا على فرص اﳊصول
على اﳋدمات واﻷمن والعمل .فالوظائف عامٌل
مهم لتعزيز الشعور باﻷمن واﻹنتماء للوطن166.
بـ ـاﻹضافـ ـة إﱃ مـ ـنـ ـح اﳊشد الشعـ ـبي أفضلـ ـيـ ـًة لـ ـل ـم ـج ـم ـوع ـات
اﳌوال ـي ـة ل ـه ﰲ ال ـوظ ـائ ـف وال ـعـقـود ،تـّتـهـمـه اﻷقـلـيـات بـفـرض
خّوات على السكان اﳌحليين من خﻼل سيطرته على نقاط
التفتيش:

ﰲ كل مّرة تأتي قوة جديدة ،يجبون اﳌال من
الناس ،من اﳌزارعين .فهم يتذّرعون بأنهم يشترون
الكاميرات اﳊرارية ،ويريدون هذا ويريدون ذاك.
يغّيرون موقع اﳊاجز .يؤّمنون اﻷموال لتحقيق ذلك
ﲡَمع بالقوة .فاﳊكومة العراقية
من رشاوى ُ
خّصصت ميزانية للشؤون اﻷمنية .ويمنع هذا
اﻹبتزاز النازحين من العودة .إنّ معدل البطالة ﰲ
اﳌدن يبقى مرتفعًا حتى اﻵن .اﳌزارعون يريدون
العودة ،لكْن عندما يعودون ،يأخذون أموالهم
ويتركونهم مفلسين .يأخذون منهم اﻷسماك ،وﻻ
يسمحون لهم باﳊصول على اﻷسمدة167.
بحسب ما ورد ﰲ التقارير ،إستحوذ اﳊشد الشعبي أيضًا على
ض عامة ﰲ كركوك يؤجرها ويفرض ضرائب عليها168.
أرا ٍ
ومؤخراً ،أعلن رئيس هيئة اﳊشد الشعبي فالح الفياض عن
تخصيص أرا ٍ
ض سكنية لعائﻼت «شهداء» اﳊشد الشعبي ﰲ
كركوك 169.كما ُيتّهم اﳊشد الشعبي بتحقيق دخل من أنشطة
غير مشروعة ،مثل فرض ضرائب على سائقي الشاحنات لدى
مرورهم على نقاط تفتيش غير قانونية .كما ُعِلم أنّ القوات
تضغط على أصحاب اﳌتاجر لدفع أموال لهم مقابل تأمين
اﳊماية 170.وقد اّتهم أحد الذين تمت مقابلتهم عناصر اﳊشد
الشع ـبي ب ـت ـه ـج ـي ـر الصابئ ـة اﳌن ـدائ ـي ـي ـن قسراً ل ـتـفـادي تسديـد
الديون اﳌالية اﳌستحﱠقة لهؤﻻء171.
ُ
م ـن مسّب ـب ـات ت ـم ـﱡك ـن اﳊشد الشع ـبي م ـن اك ـتساب ال ـك ـث ـيـر مـن
السلطة والنفوذ أيضًا ،اﻹمتعاض الشعبي من البيروقراطية
وعدم كفاءة اﳊكومة اﳌركزية ،ما دفع الناس إﱃ التماس
اﳌساع ـ ـدة م ـ ـن اﳊشد الشع ـ ـبي ﳊل مشاكـ ـلـ ـهـ ـم بسرعـ ـة« .سئم
الناس من سماع عبارة «تعال وأحضِر معك أوراقك اﻷمنية».
إنّ هذه اﻹجراءات ﲡعل الناس يائسين» ،كما أوضح أحد
اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ،ﰲ إشارة إﱃ اﻷسطوانة
اﳌألوفة التي يرددها اﳌسؤولون اﳊكوميون172.
ّ
باﻹضافة إﱃ نفوذ اﳊشد الشعبي السياسي واﻹقتصادي،
يزعم أّنه يمارس أيضًا نفوذاً ثقافيًا ﰲ كركوك يتجلى ﰲ
زيـ ـادة الضغـ ـط عـ ـلـ ـى اﳉمـ ـاعـ ـات غـ ـيـ ـر الشيـ ـع ـي ـة ل ـدف ـع ـه ـا إﱃ
الـ ـتـ ـمـ ـاشي مـ ـع اﻷيـ ـديـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـة ال ـدي ـن ـي ـة الشي ـع ـي ـة .أشار أح ـد
اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم إﱃ اﻹﲡاه اﳌتزايد ﳌشاركة
الكاكائيين ﰲ الطقوس الدينية الشيعية ،وحّذر من الدوافع
السياسية الكامنة وراء هذه التطورات:
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هذا العام ،وللمّرة اﻷوﱃ ،شاهدنا كاكائيين
يسّيرون قوافل ﰲ عاشوراء .ربما كانوا يعّبرون
عن إحترامهم خﻼل عاشوراء ﻹخوانهم الشيعة ﰲ
السابق ،لكنهم ﱂ يشّكلوا قوافل .هذا تغيير ثقاﰲ
ن َمْن ينضّم
أخطر بعد من التغيير الديموغراﰲ ،ﻷ ّ
إﱃ سياسات الوﻻء (اﳌوالية ﻹيران) هذه ،يشّكل
قوافل ﰲ السنة اﻷوﱃ ،ثم يبدأ بزيارة اﻷماكن
اﳌقدسة ﰲ السنة التالية ،ثّم ُيسّلم سﻼحًا ﰲ
السنة الثالثة وُيقال له« :إذهب وقاِتل من أجل
أيديولوجيتك ،لقد استشهد اﳊسين ويجب أن ﲢذو
حذوه» .ﻻ ُيكﱠرم اﳊسين هكذا .لو كان ُيكﱠرم هكذا،
كانوا سوف يجّرون أبناءهم للقتال  ...هم يعيشون
بسعادة ﰲ طهران بينما نحن نموت هنا173.

قوى جديدة ،مشاكل قديمة
ن التركيبة اﳊالية
بالنسبة إﱃ العديد من سكان كركوك ،فإ ّ
لـ ـلـ ـجـ ـهـ ـات اﻷمـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـيست سوى تـ ـوازنـ ـًا مؤّقـ ـتـ ـًا وهشًا ،ك ـون
اﳋﻼف السياسي ﱂ يتمّ حلّه بعد .ﰲ ضوء ذلك ،ﱂ يكن طرد
ال ـق ـوات ال ـك ـردي ـة م ـن اﳌن ـط ـقـة ﰲ الـعـام  2017مؤشراً ع ـلـى
انتهاء مطالبة اﻷكراد باﳌدينة ،بل انتكاسة مؤقتة .يخشى
الكثيرون من قرب اﳉولة التالية من النزاع:

هذا النزاع قائم حتى يومنا هذا .تريد القوات
الكردية العودة إﱃ كركوك .وهذه مشكلة كبيرة
عندما يكون هناك أكثر من وكالة أمنية واحدة ﰲ
اﳌدينة .شئنا أم أبينا ،ﻻ بّد أن ينشأ نزاع -
سياسي ،حزبي ،إقتصادي  -وعادًة ،ﻻ تأخذ
اﻷحزاب السياسية واﳌيليشيات ﰲ اﻹعتبار
العواقب التي تترّتب على اﻷشخاص الذين يعيشون
هنا .هم ﻻ يفكرون سوى ﰲ حماية مصاﳊهم174.
بالفعل ،هناك مؤّشرات تدّل على أن القّوات الكردية تستعّد
ﻻستئـ ـ ـنـ ـ ـاف بـ ـ ـعض اﳌهـ ـ ـام ﰲ اﳌديـ ـ ـنـ ـ ـة ،عـ ـ ـلـ ـ ـى الـ ـ ـرغـ ـ ـم م ـ ـن
إعتراضات الكتل السياسية العربية والتركمانية الشديدة .ﰲ
أيـار/مـايـو  ،2021دخ ـل ضب ـاط ال ـب ـيشم ـرك ـة ك ـرك ـوك لـلـمـّرة
اﻷوﱃ منذ  2017للمشاركة ﰲ إجتماع عمليات مشتركة ﰲ
القاعدة العسكرية  175.K1ﰲ سياق ﲡربة كركوك مع التغيير

اﳌتكّرر للسيطرة السياسية ،يجب فهم اﳌخاوف من إعادة
تشك ـ ـي ـ ـٍل ل ـ ـلسل ـ ـط ـ ـة إذ يـ ـرافـ ـق دخـ ـول كـ ـل قـ ـوة جـ ـديـ ـدة حـ ـدوث
إضطرابات وتغيير ديموغراﰲ .وصف أحد اﻷشخاص الذين
ت ـّم ـت م ـق ـاب ـل ـت ـه ـم تأث ـي ـر م ـوج ـات الـنـزوح هـذه عـلـى اﻷقـلـيـات
الصغيرة مشيراً إﱃ انخفاض عدد السكان اﳌسيحيين ﰲ
اﳌحافظة مع مرور الوقت:

كان يسكن ﰲ كركوك العديد من اﳌسيحيين.
تراوح عدد الكلدان وحدهم ،وهم أكبر طائفة ﰲ
كركوك ،بين  1200و 1300عائلة .وكانت
الطوائف اﻷخرى كبيرة كطائفتنا أو أقّل عددًا.
ن كركوك كانت ﲢتضن  2000عائلة
لنفترض أ ّ
مسيحية .اليوم ،إذا أحصينا العائﻼت اﳌسيحية
ن
التي بقيت ﰲ كركوك من كافة الطوائف ،ﳒد أ ّ
عددها تقّلص إﱃ  500أو  600عائلة .وبالتاﱄ،
ن الهجرة التي حدثت ﰲ كركوك تشير إﱃ أبعاٍد
فإ ّ
أعمق176.
ن
بالنظر إﱃ استمرار النزاع السياسي حول وضع كركوك ،فإ ّ
وجود جماعات مسّلحة متعّددة لها أجندات متنافسة يمكن أن
يصّعد دوامات النزاع ﰲ اﳌستقبل .يدفع ذلك اﻷقليات مرة
أخرى إﱃ التفكير ﰲ مستقبلها ﰲ اﳌدينة:

الوضع يقلقنا ،ويجعلنا نفّكر ﰲ مغادرة البﻼد
ن القوة
والهجرة .لقد تعّلمنا لسنوات عديدة أ ّ
ن القوة
اﳌسيطرة يجب أن تكون الشرطة ،وأ ّ
اﳌسّلحة التي تنتمي إﱃ الدولة هي التي يجب أن
تمّثل سيادة القانون  ...لكن وجود اﳌيليشيات
والقوى اﳌتعّددة يجعلنا بالتأكيد قلقين ،ويدفعنا
إﱃ التفكير ﰲ الهجرة ﳊماية عائﻼتنا177.
ن اﳊلّ الوحيد لهذه اﻷحداث التي ﻻ تنتهي
يعتقد الكثيرون أ ّ
حدة ﻻ
من العنف السياسي يكمن ﰲ قوة أمنية شاملة ومو ّ
تمّثل مصالح ﳎموعة واحدة فقط:

الصحوات 178واﳊشود ﻻ ﲡعﻼننا نشعر بالسعادة
 ...فلتتحّكم وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بالقوة
 -هذا سوف يسعدنا179.
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اﳋاتمة والتوصيات
اعُتبر إنشاء اﳊشد الشعبي ﰲ العراق خطوة ضرورية ﰲ
الفترة التي عانى فيها العراق من أزمة وطنية وانهيار ،وقد
أسهم بفعالية ﰲ هزيمة داعش .ونظراً للتهديد الوجودي الذي
واج ـه ـت ـه اﻷق ـل ـي ـات خ ـﻼل هـذه الـفـتـرة ،كـان تشكـيـل اﻷقـلـيـات
لـ ـفصائـ ـل مسّلـ ـحـ ـة تـ ـطـ ـوراً م ـه ـم ـًا أيضًا ﰲ نضال ـه ـا م ـن أج ـل
البقاء ،ﻻ سيما ﰲ ظّل عدم قدرة القوات اﳌسلحة التي كانت
موجودة على حمايتها من الهجمات.
لكنْ ﰲ فترة ما بعد داعش ،يؤّثر إستمرار وجود الفصائل
اﳌسّلحة اﳋارجة عن سيطرة الدولة بشكلٍ مدّمٍر على اﳊكم
واﻹقتصاد والعﻼقات اﳌجتمعية .وﰲ حين استفاد البعض
ن معظم هذا التأثير الفاسد أتى على
من وجود الفصائل ،غير أ ّ
حساب ﳎمـ ـ ـ ـوعـ ـ ـ ـات أخـ ـ ـ ـرى .أضف إﱃ ذلك ،ﻻ تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـّدم هـ ـ ـ ـذه
الفصائل نموذجًا قابﻼً للتطبيق على اﳌدى الطويل يحّقق
أمن اﻷقليات ونهوضها ككل ،كون هذه اﻷخيرة غير ﳑّثلة
جميعها بفصائل مسّلحة تضمن مصاﳊها.
ﲢّدث معظم الذين تّمت مقابلتهم من أجل إعداد هذا التقرير
بإيجابية حيال مشاركة اﻷقليات ﰲ قوات اﻷمن اﳌحلية.
فجاء على لسان أحدهم« :يحّق لشعوب اﳌنطقة أن تكون
مسؤولة عن أمنها 180».كما أجمعوا تقريبًا على ضرورة إتمام
حدة وخاضعة للمساءلة .قال
ذلك ضمن إطار قوة وطنية مو ّ
أحد اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم ﰲ هذا الصدد:

من شأن إدماج اﻷقليات ﰲ أجهزة الدولة ،مثل
الشرطة واﳉيش واﻷمن الوطني واﳌخابرات ،أن
يزيد من قوة اﻷقليات ويعّزز اﻷمن ﰲ اﳌناطق .قد
ن هذه القّوة
ُتعطي تلك اﳋطوة انطباعًا جيدًا بأ ّ

هي سلطة رسمية تخضع لسيطرة الدولة ويجب أن
تنجح ﰲ مهامها ،على عكس الفصائل اﻷخرى
البعيدة عن كونها سلطة رسمية أو خاضعة
لسيطرة الدولة181.
ُأنشئت قوات اﳊشد الشعبي كجهة أمنية ،لكنها تتصّرف اﻵن
كجهات فاعلة إجتماعية وإقتصادية وسياسية بينما تبقى
معفاة من الرقابة اﳌدنية .يؤّدي هذا إﱃ تفاقم مشاكل الفساد
واﳌحسوبية والطائفية القائمة ،وإضعاف سلطة الدولة الهشة
أصﻼً .وهذا يعني أيضًا أنّ الفصائل تراكم اﳌزيد من القوة
والنفوذ ﳑا سيصّعب السيطرة عليها.
رأى العديد من اﻷشخاص الذين تّمت مقابلتهم أنه ﰲ حال
استمرار قيام اﳊشد الشعبي ،يجب ﲢديد مسؤولياته بوضوح
وحصرها باﻷمن:

يمكن للحشد الشعبي أن يشّكل قًوى داعمة ،فإذا
تمركز بعيدًا عن اﳌدن وتوقف عن التدخل ﰲ
الشؤون اﻹدارية والسياسية ،قد يكّون جزءًا من
القوات اﳌسلحة العراقية ويدعمها ﰲ الدفاع عن
الوطن وسيادته وأمن الناس .عندئذٍ يصبح عكس
ن الفصيل اﳌسلح فﻼن يملك
ما نشهده اليوم :بأ ّ
مكتبًا إقتصاديًا والفصيل اﳌسلح فﻼن يتدخل ﰲ
عمل اﻹدارة اﳌحلية أو البلديات أو اﳋدمات
العامة182.
أخيراً ،ﰲ سياق الوضع السياسي غير اﳌحسوم لﻸراضي
ﳌت ـن ـاَزع ع ـل ـي ـه ـاُ ،ي ـَع ـّد وج ـود ال ـفصائ ـل اﳌسل ـح ـة اﳌت ـن ـافسة
ا ُ

مصدراً ﻻستـ ـمـ ـرار إنـ ـعـ ـدام اﻷمـ ـن وعـ ـدم اﻹست ـق ـرار واﳋوف ل ـدى السك ـان
ن هذه الفصائل ُتستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات
اﳌحليينُ .يشتبه ﰲ أ ّ
سياسية قد تضر باﳌصالح الفضلى لﻸقليات على اﳌدى الطويل .وﰲ
غـ ـي ـاب سب ـل ت ـه ـدف ﻹشراك ـه ـا ﰲ اﳊك ـم اﳌح ـلي ،ت ـك ـون اﻷق ـل ـي ـات أيضًا
عرضة للتجنيد ﰲ اﳉماعات اﳌسلّحة التي توفر مصدراً ثابتًا للدخل
واﻹرتقاء اﻹجتماعي.
ﲢتـ ـاج اﻷق ـل ـي ـات إﱃ إي ـج ـاد ح ـّل ل ـل ـوضع السي ـاسي ﳌن ـاط ـق ـه ـا م ـن أج ـل
الشع ـ ـ ـور ب ـ ـ ـاﻷم ـ ـ ـان ،واستشارتـ ـ ـهـ ـ ـا بشكـ ـ ـل هـ ـ ـادف ﰲ اﳌنـ ـ ـاقشات حـ ـ ـول
مستقبلها:

ﱂ يتم إشراك اﻷقليات ﰲ أﱟي من النقاشات حول مستقبل
هذه اﻷرض .وعادًة ،يحضر هذه النقاشات اﻷشخاص
اﳌنتسبون إﱃ أحزاب السلطات التي تملك مصالح خاصة ﰲ
اﳌنطقة ،ولهذا السبب ،نرى دائمًا أن كل اﳊلول التي يتّم
تبّنيها ﻻ تخدم اﳌنطقة .يجب عليهم إبقاء النزاع السياسي
بين بغداد وأربيل بعيدا عن هذه اﻷرض381.
ً

التوصيات:

إﱃ حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان:
¬
¬

ضمان الرقابة اﳌدنية على جميع القوات اﳌسلحة العاملة ﰲ
العراق؛
ضمان تقيّد جميع اﳉهات اﳌسّلحة ﰲ العراق بالقوانين التي

¬

¬
¬
¬
¬
¬

¬

¬
¬

ترعى حقوق اﻹنسان والقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ؛ إجراء ﲢقيقات
فورية وغير متحيّزة ومستقلة وفعالة ﰲ اﻹنتهاكات اﳌشتبه
بارتكابها؛ ومقاضاة اﻷفراد اﳌسؤولين عند اﻹقتضاء؛
تعديل اﻹطار القانوﱐ العراقي لتمكين اﳌﻼحقة القضائية ﳉرائم
اﳊرب واﳉرائم ضد اﻹنسانية واﳉرائم الدولية اﻷخرى عندما
ترتكبها أي قوات ،بما ﰲ ذلك قوات اﻷمن العراقية أو قوات اﳊشد
الشعبي أو جماعات اﳌعارضة اﳌسلحة؛
اﻹشراف على نقل السيطرة على نقاط التفتيش اﻷمنية على الطرق
السريعة العامة إﱃ اﳊكومة؛
فرض القيود القانونية الﻼزمة ﳊظر مشاركة قوات اﻷمن ﰲ
أنشطة تدّر الربح؛
إشراك ﳑّثلين عن اﻷقليات ﰲ مناقشة كافة التدابير اﳌتعلقة
بأمنها واﻷراضي التي يقطنونها؛
سن قانون شامل ﳌكافحة التمييز؛
تشجيع تطويع اﻷقليات وزيادة مشاركتها ﰲ جميع القوى اﻷمنية
اﳌركزية واﻹقليمية واﳌحلية ،بما ﰲ ذلك القوات العسكرية وقوات
الشرطة؛
تسريع التقدم نحو تنفيذ إتفاقية سنجار وتسوية قضية اﻷراضي
صل إﱃ اتفاق حول الترتيبات
ﳌتناَزع عليها من خﻼل التو ﱡ
ا ُ
اﻹدارية لتنفيذ اﻹتفاقية بالتشاور مع السكان اﳌحليين؛
ضمان إزالة العوائق التعسفية التي تعرقل اﳊمﻼت السياسية
وحرية التعبير ﰲ اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها؛
اﻹستثمار ﰲ إعادة اﻹعمار واﳋدمات العامة وخلق فرص العمل
ﳌتناَزع عليها لتمكين عودة اﳌجتمعات النازحة.
ﰲ اﳌناطق ا ُ
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آهن ،ج ،.وكامبل ،م .وكنوﲡن ،ب ،.سياسة اﻷمن ﰲ نينوى:
منع عودة داعش ﰲ شمال العراق ،كامبريدج ،ماساتشوستس،
كلية كينيدي ﰲ جامعة هارفرد 7 ،أيار/مايو .2018
قانون رقم  40الصادر ﰲ العام  .2016راجع سميث ،ك.
وسينجر-إيميري ،ج« ،.خّدام سّيَدْين :اﳌخاطر الكامنة ﰲ
تشريعات اﳊشد الشعبي العراقي» ،القانون الدوﱄ والسياسة
 ،2019 ،)167( 52ص.229-167 .
اﳌعهد الدوﱄ للدراسات اﻹستراتيجية ،شبكات التأثير
اﻹيرانية ،الفصل الرابع« :العراق» ،لندن ،تشرين
الثاﱐ/نوفمبر .2019
إعتباراً من العام  .2020نايتس ،م ،.ومالك ،هـ .والتميمي ،أ،.
التكريم ﻻ اﻹحتواء :مستقبل قوات اﳊشد الشعبي العراقي،
واشنطن العاصمة ،معهد واشنطن ،آذار/مارس .2020
دوري-أجري ،ج ،.وقاسم ،و .ومارتن ،ب ،.قوات اﻷمن
العراقية وقوات اﳊشد الشعبي :أوامر اﳌعركة ،واشنطن
العاصمة ،معهد دراسة اﳊرب ،كانون اﻷول/ديسمبر .2017
الهاشمي ،هـ« ،.اﳋﻼف الداخلي ﰲ هيئة اﳊشد الشعبي»،
إسطنبول ،مركز صنع السياسات 1 ،تموز/يوليو .2020
رودولف ،إ« ،.سّنة العراق ﰲ مركز القوة شبه العسكرية
«الشيعية»» ،نيويورك  ،مؤسسة القرن 13 ،شباط/فبراير
.2020
كيتلسون ،س« ،.ﳏاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي تثير
اﳌخاوف من «العودة إﱃ الفوضى»» ،اﳌونيتور 7 ،تشرين
الثاﱐ/نوفمبر .2021
تنص اﳌادة  )3(8من قانون اﻷحزاب السياسية ()2015
على أنه ﻻ يجوز ﻷي حزب سياسي أن يتخذ شكل التنظيمات
العسكرية أو شبه العسكرية كما ﻻ يجوز اﻹرتباط بأية قوة
مسّلحة.
بيترسون ،س« ،.اﳌيليشيات الشيعية العراقية ﲢاول ﲢويل
النصر العسكري إﱃ قوة سياسية» ،كريستيان ساينس
مونيتور 27،نيسان/أبريل .2018
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
كركوك ناو« ،ميليشياوي سابق شملته العقوبات التي
فرضتها الوﻻيات اﳌتحدة يكسب مقعد حصة الشبك»18 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
معهد السياسة اﻵشورية ،اﻹنتخابات العراقية اﳌسروقة :كيف
أصبح التمثيل اﻵشوري قمعًا آشوريًا ،واشنطن العاصمة27 ،
تشرين الثاﱐ/نوفمبر .2018
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مركز تمكين السﻼم ﰲ العراق« ،الشبك العراقيون والبحث عن
حقوق اﻷرض والتمثيل» ،واشنطن العاصمة 13 ،كانون
اﻷول/ديسمبر .2019
اﳌعهد الدوﱄ للدراسات اﻹستراتيجية ،شبكات النفوذ
اﻹيرانية ،الفصل الرابع« :العراق».
منصور ،ر ،.شبكات القوة :قوات اﳊشد الشعبي والدولة ﰲ
العراق ،لندن ،تشاتهام هاوس ،شباط/فبراير .2021
مقابلة مع قيادي ﰲ الشبك ،برطلة 31 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌعهد الدوﱄ للدراسات اﻹستراتيجية« ،شبكات النفوذ
اﻹيرانية ،الفصل الرابع« :العراق»».
مقابلة مع قيادي ﰲ الشبك ،برطلة 31 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
بدوي ،ت ،.وحدات اﳊشد الشعبي كوكالة إغاثة :هل بإمكان
جائحة كورونا أن تسّرع التحول اﳌؤسسي؟ موجز للسياسة
العامة ،فلورنسا ،معهد اﳉامعة اﻷوروبية ،حزيران/يونيو
.2020
منصور ،شبكات القوة.
قانون العقوبات العسكري رقم  19الصادر ﰲ العام ،2007
اﳌواد  54و 55و.61
بدوي ،وحدات اﳊشد الشعبي كوكالة إغاثة.
راجع تقارير وقف إطﻼق النار السابقة :اﳉبوري ،م .وﻻتيمر،
م ،.نشطاء مدنيون ﲢت التهديد ﰲ العراق ،لندن ،كانون
اﻷول/ديسمبر  ،2018وبوتيك ،م ،.اﳉريمة اﻷبدية :وضع حد
لﻺختفاء القسري ﰲ العراق ،لندن ،كانون الثاﱐ/يناير
.2021
بادونيو ،ت« ،.مسؤول ﰲ اﳌخابرات :قتل هشام الهاشمي أتى
بأمر من اﳌيليشيا الشيعية كتائب حزب الله» ،بي بي أس
فرونتﻼين 9 ،شباط/فبراير .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
معهد السياسة اﻵشورية ،الصراع على السيطرة :مستقبل اﻷمن
ﰲ سهل نينوى ﰲ العراق ،واشنطن العاصمة1 ،
حزيران/يونيو .2020
دستور العراق ،اﳌادة ( 140ثانيًا).
ﳌتناَزع
ماكو ،س« ،.التفاوض على السﻼم ﰲ اﻷراضي ا ُ
عليها ﰲ العراق :تعديل إتفاقية سنجار» ،لوفير 17 ،كانون
الثاﱐ/يناير .2021
معهد السياسة اﻵشورية ،الصراع على السيطرة.
مقابلة مع شخصية عامة كاكائية ،اﳊمدانية 5 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
معموري ،أ« ،.اﻷقليات العراقية تطالب بالسﻼح ،التدريب»،
اﳌونيتور 19 ،أيلول/سبتمبر .2014
رودولف ،إ ،.اﳌناورة الشعبية للحشد الشعبي :إزالة الغموض
عن إدماج وحدات اﳊشد الشعبي ﰲ فترة ما بعد داعش ﰲ
العراق ،لندن ،كينجز كوليدج ،اﳌركز الدوﱄ لدراسة التطرف،
.2019
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روداو« ،مساعي لتشكيل قّوة عسكرية خاصة بالكاكائيين»،
 31كانون الثاﱐ/يناير .2015
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
غاستون ،إ ،.ودوميس ،م« ،.عند رأس الرمح :تأثير اﳉماعات
اﳌسلحة على النزوح والعودة ﰲ عراق ما بعد داعش» ،مقال
على شبكة اﻹنترنت ،برلين ،معهد السياسة العامة العاﳌي،
 18شباط/فبراير .2019
ﳌتناَزع عليها ﰲ
ا
ي
ض
ا
ر
ﻷ
ا
«
مركز اﻹمارات للسياسات،
ُ
العراق :اﳌعضلة اﻷمنية واﳉغرافيا السياسية» ،أبو ظبي12 ،
تموز/يوليو .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
وزارة اﳋزانة اﻷميركية« ،وزارة اﳋزانة تفرض عقوبات على
اﻷشخاص اﳌرتبطين بإنتهاكات خطيرة ﳊقوق اﻹنسان
وعلى اﳉهات الفاعلة الفاسدة ﰲ العراق» ،بيان صحفي18 ،
تموز/يوليو .2019
هسيلينك ،إ« ،.عن اﻹكراه واﻹقناع» ،رسالة ماجستير ،جامعة
أوتريخت ،هولندا 2 ،آب/أغسطس .2019
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مؤسسة رايز ،ﲢليل سياق اﳌوصل وتلعفر ،لندن ،كانون
اﻷول/ديسمبر .2017
العبيدي ،ح« ،.اﳌليشيات تهدد إستقرار سهل نينوى:
مسؤولون» ،ديارنا 3 ،آذار/مارس .2020
نيورينك ،ج« ،.العراق :عالق بين اﳌيليشيات و«الدولة
اﻹسﻼمية»» ،دويتشه فيليه 7 ،آب/أغسطس .2019
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
 2021ومع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
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مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع قائد مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌرجع نفسه.
الغبشي ،ت« ،.لﻸقليات الدينية اﳌُستهَدفة من قَِبل داعش،
مدارس وعيادات جديدة .لكن أين الناس؟» ،واشنطن بوست،
 31آذار/مارس .2019
إيد تو ذو تشورش إن نيد ،اﳊياة بعد داعش :ﲢديات جديدة
للمسيحية ﰲ العراق ،كونيغشتاين ،أﳌانيا ،إي سي أن
إنترناشونال ،حزيران/يونيو .2020
مقابلة مع قائد مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
سكيلتون ،م ،.وباهنام ،ك« ،.اﻷسقف ورئيس الوزراء :التوﱡسط
ﰲ النزاع ﰲ سهول نينوى» ،لندن ،مركز لندن للشرق اﻷوسط،
 25كانون الثاﱐ/يناير .2019
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع قائد من الشبك ،برطلة 31 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
معهد السياسة اﻵشورية ،الصراع على السيطرة.
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
غاستون ،إ« ،.العراق بعد داعش :قرقوش ،قضاء اﳊمدانية»،
برلين ،معهد السياسة العامة العاﳌي 5 ،آب/أغسطس .2017
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
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ن السجناء يتعرضون
«العراق :علماء مسلمون يقولون إ ّ
للتعذيب» ،ميدل إيست مونيتور 19 ،حزيران/يونيو .2020
مركز تمكين السﻼم ﰲ العراق« ،الشبك العراقيون والبحث عن
حقوق اﻷرض والتمثيل».
معهد السياسة اﻵشورية ،الصراع على السيطرة.
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة من الشبك ،برطلة 7 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
نيورينك« ،العراق :عالق بين اﳌيليشيات و«الدولة اﻹسﻼمية».
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
فان ويلجنبرج ،و« ،.هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تركية
ﰲ بعشيقة اﳌُتناَزع عليها ﰲ العراق» ،كردستان 25 ،24
أيلول/سبتمبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
بوتيك ،م ،.من اﻷزمة إﱃ الكارثة :وضع اﻷقليات ﰲ العراق،
لندن ،ﳎموعة حقوق اﻷقليات الدولية ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2014
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
فايس ،ج« ،.اﳌيليشيات العراقية اﳌدعومة من إيران تردع
التدخل التركي ﰲ سنجار» ،مؤسسة جيمس تاون ﳌراقبة
اﻹرهاب 16 ،)14(19 ،تموز/يوليو .2021
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌرجع نفسه.
باﻻﱐ ،ك« ،.قوات اﳊشد الشعبي اﳌدعومة من إيران تزعزع
ﳌتناَزع عليها ﰲ العراق» ،اﳉزيرة8 ،
إستقرار اﳌناطق ا ُ
أيار/مايو .2021
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مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
عزيز ،أ« ،.قوات اﳊشد الشعبي تلعب دور اﳊكومة ﰲ شنكال»،
كركوك ناو 5 ،أيار/مايو .2021
لينش ،هـ« ،.التحالف الكردي اﻹيراﱐ الناشئ ﰲ شمال
العراق» ،ﳎلة نيو ﻻينز 24 ،حزيران/يونيو .2021
اﳌرجع نفسه.
اﳌرجع نفسه.
عزيز ،أ ،.اﳊدود غير اﳌضبوطة توّلد إضطرابات ﰲ شنكال،
كركوك ناو 24 ،شباط/فبراير .2021
فان ويلجنبرج« ،هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تركية ﰲ
بعشيقة اﳌُتناَزع عليها ﰲ العراق».
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،سنجار 8 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
عزيز ،أ« ،.اﳌئات من عائدي شنكال يطلبون العودة إﱃ
ﳐيمات النازحين» ،كركوك ناو 3 ،شباط/فبراير .2021
مقابلة مع مسؤول أيزيدي ،سنجار 8 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
فان زونين ،د .ووريا ،ك ،.التركمان ﰲ تلعفر :تصورات
اﳌصاﳊة والنزاع ،أربيل ،معهد أبحاث الشرق اﻷوسط،
تموز/يوليو .2017
بوتيك ،من أزمة إﱃ كارثة :وضع اﻷقليات ﰲ العراق.
ماس ،ف .وجاستون ،إ« ،.العراق بعد داعش :مدينة تلعفر»،
برلين ،معهد السياسة العامة العاﳌية 21 ،آب/أغسطس
.2017
مقابلة مع شخصية عامة من التركمان الشيعة ،تلعفر19 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع مسؤول من التركمان الُسّنة ،تلعفر 19 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع شخصية عامة من التركمان الشيعة ،تلعفر19 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
التلعفري ،ج« ،.اﳊياة تعود إﱃ تلعفر» ،كركوك ناو 2 ،كانون
الثاﱐ/يناير .2021
اﳌنظمة الدولية للهجرة ﰲ العراق ،الدور اﳌتنامي للمصاﳊة
ﰲ حركات العودة :لقطات من مؤشر العودة ،بغداد ،اﳌنظمة
الدولية للهجرة ﰲ العراق ،تشرين الثاﱐ/نوفمبر .2019
سنبار ،س« ،.اﳊواجز أمام اﳌصاﳊة ما بعد داعش ﰲ العراق:
دراسة حالة تلعفر ،نينوى» ،برنامج العلوم السياسية ﰲ
الكويت 30 ،نيسان/أبريل .2020
مقابلة مع شخصية عامة من التركمان الشيعة ،تلعفر19 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
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معهد الوﻻيات اﳌتحدة للسﻼم« ،وسط اﻹضطرابات ﰲ
العراق ،تلعفر تبني السﻼم» ،واشنطن العاصمة 5 ،تشرين
الثاﱐ/نوفمبر .2020
مركز اﳌدنيين ﰲ النزاع ،ﲡاهل الفئات اﻷكثر إستضعافًا ﰲ
العراق :ﳏنة النازحين ،واشنطن العاصمة ،نيسان/أبريل
.2021
مؤسسة رايز ،ﲢليل سياق اﳌوصل وتلعفر.
مركز اﳌدنيين ﰲ النزاع ،ﲡاهل الفئات اﻷكثر إستضعافًا ﰲ
العراق.
الوكالة اﻷميركية للتنمية الدولية ومعهد أبحاث الشرق
اﻷوسط ،حواجزسهول نينوى وغرب نينوى أمام العودة
والصمود اﳌجتمعي ،أربيل ،أيار/مايو .2020
مركز اﳌدنيين ﰲ النزاع ،ﲡاهل الفئات اﻷكثر استضعافًا ﰲ
العراق.
الصاﳊي ،س« ،.اﳌأساة التي ﻻ توصف للنساء التركمان
الشيعة ﰲ العراق اللواتي اختطفتهنّ الدولة اﻹسﻼمية» ،العين
على الشرق اﻷوسط 18 ،شباط/فبراير .2021
فان زونين ووريا ،التركمان ﰲ تلعفر :تصورات اﳌصاﳊة
والنزاع.
غريزي ،أ .ولفكويتز ،ج« ،.بعد أربع سنوات من رحيل داعش ،ﻻ
تزال تلعفر العراقية ﳑزقة بسبب اﻹنقسامات الطائفية»،
واشنطن العاصمة ،معهد الوﻻيات اﳌتحدة للسﻼم2 ،
آب/أغسطس .2021
مقابلة مع مسؤول من التركمان الُسّنة ،تلعفر 19 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
كتلسون ،س« ،.تلعفر حذرة وتعاﱐ من التوتر بين إيران
وتركيا وحزب العمال الكردستاﱐ» ،اﳌونيتور18 ،
آذار/مارس .2019
مقابلة مع شخصية عامة من التركمان الشيعة ،تلعفر19 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
دائرة الهجرة الدنماركية ،شمال العراق :الوضع اﻷمني
ووضع النازحين داخليًا ﰲ اﳌناطق اﳌُتناَزع عليها التي
تشمل إمكانية الدخول والوصول إﱃ إقليم كردستان العراق،
كوبنهاغن ،تشرين الثاﱐ/نوفمبر .2018
ماكدونالد ،أ« ،.إتهام القوات العراقية بإحراق منازل ووزارات
كردية ﰲ كركوك» ،العين على الشرق اﻷوسط 18 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2017
دائرة الهجرة الدنماركية ،شمال العراق :الوضع اﻷمني. ...
ﳏمد ،س« ،.كركوك :اﻷكراد يبيعون منازلهم» ،كركوك ناو5 ،
آذار/مارس .2020
درزسي هورفاث ،أ« ،.العراق بعد داعش :كركوك» ،معهد
السياسة العامة العاﳌية 30 ،آب/أغسطس .2017
هيومن رايتس ووتشُ« ،أسر أقارب لداعش ﲡَُبر على العيش
ﰲ ﳐيمات» 4 ،شباط/فبراير .2018
درزسي هورفاث« ،العراق بعد داعش :كركوك».
مقابلة مع ناشط كاكائي ،كركوك 14 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،كركوك 14 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
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مقابلة مع أحد أفراد الطائفة الصابئة اﳌندائية ،كركوك14 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط كاكائي ،كركوك 14 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
منصور ،شبكات القوة.
سكيلتون ،م .وسليم ،ز ،.العيش وسط اﳊشد :العﻼقات بين
اﳌواطنين واﳉهات اﻷمنية ﰲ خمس ﳏافظات عراقية،
السليمانية ،معهد الدراسات اﻹقليمية والدولية ،تموز/يوليو
.2021
مقابلة مع أحد أفراد الطائفة الصابئة اﳌندائية ،كركوك14 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط كاكائي ،كركوك 14 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
« ، BasNewsاﳊشد الشعبي يفرض الضرائب على الناس
ﰲ كركوك ،ويسستغلّ اﻷراضي العامة :بشكٍل رسمي» ،أربيل،
 7تشرين اﻷول/أكتوبر .2018
ﳏمد ،س« ،.قوات اﳊشد الشعبي تطالب بقطع أرا ٍ
ض سكنية
ﰲ كركوك ﻷعضائها» ،كركوك ناو 17 ،كانون الثاﱐ/يناير
.2021
ﳎموعة اﻷزمات الدولية ،العراق :إصﻼح اﻷمن ﰲ كركوك،
بروكسل 15 ،حزيران/يونيو .2020
مقابلة مع أحد أفراد الطائفة الصابئة اﳌندائية ،كركوك14 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط كاكائي ،كركوك 14 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
اﳌرجع نفسه.
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،كركوك 14 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
كركوك ناو« ،عودة البيشمركة إﱃ كركوك» 24 ،أيار/مايو
.2021
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،كركوك 14 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع أحد أفراد الطائفة الصابئة اﳌندائية ،كركوك14 ،
تشرين اﻷول/أكتوبر .2021
ﰲ إشارة إﱃ الصحوة ،أي القوات العشائرية السنية غير
الرسمية اﳌمّولة من ِقَبل اﳊكومة اﻷميركية ﰲ اﻷصل
ﶈاربة القاعدة ﰲ العراق.
مقابلة مع ناشط كاكائي ،كركوك 14 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
مقابلة مع قائد روحي مسيحي ،برطلة 31 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع شخصية عامة أيزيدية ،بعشيقة 6 ،تشرين
اﻷول/أكتوبر .2021
مقابلة مع ناشط مسيحي ،اﳊمدانية 5 ،تشرين اﻷول/أكتوبر
.2021
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مصيرنا ﰲ أيديهم:

ﳌتناَزع عليها
نهوض اﳉماعات شبه العسكرية وأمن اﻷقليات ﰲ مناطق العراق ا ُ
بإيجاز

ﱂ تولد اﳉماعات شبه العسكرية حديثًا بل لها تاريخ طويل ﰲ العراق ،لكن
النزاع مع داعش بين العامَْين  2014و 2017سّرع نمّوها ووصولها إﱃ
السلطة .ومن رحم النزاع نشأت قوات اﳊشد الشعبي ،وهي مظلة ينضوي
ﲢتها العديد من الفصائل اﳌسلّحة اﳉديدة والقائمة والتي سرعان ما
أصبحت شريكًا أساسيًا ﰲ العمليات العسكرية ضد داعش وحظيت
باعتراف رسمي مصحوٍب بتمويل من الدولة العراقية .كما خّلف النزاع
تسليحًا غير مسبوقًا لﻸقليات ،فحمل العديد من اﳌجتمعات السﻼح
إستجابًة للهجمات على مناطقها ،وشّكلت ميليشياٍت أصبح معظمها جزءاً
من اﳊشد الشعبي.
منذ نهاية النزاع مع داعش ،نما نفوذ اﳊشد الشعبي بفضل سلسلة من
اﻹصﻼحات التي عّززت وضعه كمؤسسة حكومية .حاليًا ،تتلقى هيئة
اﳊشد الشعبي ميزانية سنوية قدرها  2.6مليار دوﻻر من الدولة العراقية
ولها مكاتب إدارية ﰲ كل اﳌحافظات باستثناء إقليم كردستان .وقد
ترجمت الفصائل ﳒاحها ﰲ ساحة اﳌعركة إﱃ مكاسب إنتخابية كبيرة
مع تشكيل اﳌرﱠشحين اﳌرتبطين باﳊشد الشعبي كتﻼً نيابيًة وازنًة ﰲ
إنتخابات العاَمْين  2018و  2021وتمّكنهم من الفوز بالعديد من اﳌقاعد
البرﳌانية اﳌُخﱠصصة لﻸقليات .كما حّول اﳊشد الشعبي نفسه إﱃ جهة
إقتصادية فاعلة ،فاستحوذ على قطعٍ كبيرة من اﻷراضي ﰲ كافة أنحاء
جبى الضرائب عن اﳌعامﻼت العقارية واﻷنشطة التجارية.
العراق و َ
يؤّثر الدور الفاعل الذي اضطلع به مؤخراً اﳊشد الشعبي بشكلٍ مدّمٍر على
ﳌتناَزع عليها ﰲ
اﳊكم واﻹقتصاد والعﻼقات اﳌجتمعية ﰲ اﳌناطق ا ُ
العراق .فتشّكل اﳌناطق اﳌذكورة اﳌوطن التاريخي جملتمعات متنّوعة إثنيًا
ودينيًا تشمل اﳌسيحيين الكلدان واﻵشوريين ،واﻷيزيديين ،والشبك،
والتركمان ،والعرب ،واﻷكراد ،والكاكائيين وغيرهم .وبعد استعادة هذه
اﳌناطق من سيطرة داعشُ ،سﱢلمت مسؤولية حفظ اﻷمن وأعمال الشرطة
ومهام أخرى للعديد من فصائل اﻷقليات التابعة للحشد الشعبي التي
ن وجود فصائل اﻷقليات يوّفر شعوراً
شاركت ﰲ عمليات التحرير .صحيٌح أ ّ
بالطمأنينة لبعض أفراد اﳌجتمع بعد الصدمة التي تعّرضوا لها نتيجة
ن بعض هذه الفصائل
تخلّي القوات العراقية والكردية عنهم سابقًا ،غير أ ّ
تستغّل السلطة التي حظيت بها حديثًا لتمنح اﳌقّربين منها اﻷفضلية
للوصول إﱃ الوظائف واﻷراضي واﳌوارد اﻷخرى.

تّم إنشاء قوات اﳊشد الشعبي لتكون جهة أمنية ،بينما تتصّرف فصائلها
اﻵن كجهاٍت فاعلة إجتماعية وإقتصادية وسياسية ﻻ تخضع للرقابة
اﳌدنية .يفاقم هذا الواقع من مشاكل الفساد واﳌحسوبية والطائفية
ﻼ ،ويؤجّج التوترات بين
اﳌتفّشية ،وُيضعف سلطة الدولة الهشة أص ً
اﳉماعات .وﰲ سياق النزاع السياسي اﳌستمّر القائم بين بغداد وأربيل
حول وضع اﻷراضي اﳌُتناَزع عليها ،يشّكل وجود اﳉماعات اﳌسلحة
اﳌتنافسة أيضًا مصدراً للخوف وانعدام اﻷمن ﰲ اﳌجتمعات اﳌحلية .وبما
ن معظم هذه اﳉماعات اﳌسلحة تتلقى مساندًة ودعمًا من تكتﻼت أكثر
أّ
نفوذاً ﰲ اﳊشد الشعبي ،وﻻ سيما الفصائل اﳌوالية ﻹيران ،يشكّ الكثيرون
ﰲ أنها أدوات تنّفذ أجندات سياسية وإقليمية واسعة النطاق .فتطرح هذه
الشكوك عائقًا رئيسيًا أمام عودة اﻷقليات التي نزحت هربًا من داعش
ي آخر بين اﳉهات اﳌسلّحة اﳌتمركزة ﰲ
والتي تخشى أن ينشب نزاٌع حتم ٌ
مناطقها.
يبحث هذا التقرير ﰲ اﻷدوار اﳌعّقدة واﳌتغﱢيرة التي تضطلع بها الفصائل
ﳌتناَزع عليها منذ انتهاء النزاع مع داعش ،وﰲ
اﳌسلحة ﰲ اﳌناطق ا ُ
تداعيات هذا التوازن اﳉديد للقوى على مستقبل اﻷقليات التي تعيش ﰲ
تلك اﳌناطق .وهو يرّكز على اﻷقضية اﻷربعة ،اﳊمدانية وسنجار وتلعفر
وكركوك.
يوصي هذا التقرير بالتاﱄ:

¬
¬
¬

¬

ضمان خضوع كافة القوات اﳌسلحة العاملة ﰲ العراق للرقابة
اﳌدنية؛
إشراك ﳑثّلي اﻷقليات ﰲ مناقشة كافة الترتيبات اﻷمنية
والسياسية ﰲ اﻷراضي التي يعيشون فيها؛
تعديل اﻹطار القانوﱐ العراقي لتمكين اﳌﻼحقة القضائية ﳉرائم
اﳊرب واﳉرائم ضد اﻹنسانية واﳉرائم الدولية اﻷخرى عند
ارتكابها من ِقَبل أي قوة مسلحة؛
اﻹستثمار ﰲ إعادة اﻹعمار واﳋدمات العامة وخلق فرص العمل
ﳌتناَزع عليها لتيسير عودة اﳌجتمعات النازحة.
ﰲ اﳌناطق ا ُ

مركز سيسفاير ﳊقوق اﳌدنيين
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لقد تّم إعداد هذا التقرير بمساعدة مالية مِن قَِبل وزارة اﳋارجية اﻻﲢادية السويسرية والوكالة النرويجية للتعاون
اﻹنمائي .إن ﳏتويات هذا التقرير من مسؤولية الناشرين وحدهم ،وﻻ ُيمكن اعتبارها ﲢت أي ظرف من الظروف
انعكاسا ﳌوقف وزارة اﳋارجية اﻻﲢادية السويسرية أوالوكالة النرويجية للتعاون اﻹنمائي.

