مـركــز كارنيغي
للشــرق األوســط

المأزق الس ّني
في العراق
ريناد منصور
آذار /مارس 2016

مـركــز كارنيغي
للشــرق األوســط

المأزق الس ّني
في العراق
ريناد منصور

©  2016م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .جميع احلقوق حمفوظة.
تعب وجهات النظر املذكورة يف هذه الدرا�سة عن
ال ت ّتخذ م�ؤ�س�سة كارنيغي مواقف م� ّؤ�س�سية ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة؛ رّ
�آراء كاتبها وال تعك�س بال�رضورة وجهات نظر امل�ؤ�س�سة� ،أو فريق عملها� ،أو جمل�س الأمناء فيها.
مينع ن�سخ �أو نقل � ّأي جزء من هذا املن�شور ب� ّأي �شكل �أو ب� ّأي و�سيلة ،من دون احل�صول على �إذن خطي من م�ؤ�س�سة
كارنيغي .يرجى توجيه الطلبات �إىل:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
قسم املنشورات
1779 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20036
United States
P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org | info@CarnegieEndowment.org
أو إلى العنوان التالي:

مركز كارنيغي للشرق األوسط
برج العازارية ،الطابق اخلامس
رقم املبنى  ،2026 1210شارع األمير بشير
وسط بيروت التجاري
بيروت ،لبنان
تلفون961 1 991 291 :
فاكس961 1 991 591 :
ص .ب 1061 - 11 :رياض الصلح
www.carnegie-mec.org
info@Carnegie-mec.org
ميكن حتميل هذا املن�شور جمان ًا من املوقع:
http://www.CarnegieEndowment.org
تتوفر أيضا ً نسخ مطبوعة محدودة .لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
pubs@CarnegieEndowment.org

املحتويات
نبذة عن الكاتب
ملخّ �ص
مقدمة
ّ

..............................................م����������ك..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

7

. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

9

دورات االنخراط وعدم االنخراط
امل�شاحنات بني ال�سنّة
جهود التعبئة
خامتة

5

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

11

19

...........................................................................................................................................................................................................................................

28

................................................................................................................................................................................................................................................................... .

30

..................................................................................................................................................................................................................................................................

33

هوام�ش

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

.........................................................................................................................................................

38

نبذة عن الكاتب
ريناد من�صور باحث يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط حائز على منحة العريان .ترت ّكز
�أبحاثه على العراق ،و�إيران ،وال�ش�ؤون الكردية .قبل ان�ضمامه �إىل كارنيغي ،عمل من�صور
باحث ًا يف املبادرة الأمنية يف كلية مبربوك التابعة جلامعة كامربيدج ،حيث د ّر�س �أي�ض ًا التاريخ
والعالقات الدولية وال�سيا�سات املقارنة لل�شرق الأو�سط املعا�صر .من�صور باحث م�ستق ّل يف
املعهد العراقي للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف بريوت ،وتولىّ فيه من�صب م�ساعد املدير .و�سبق له
�أن عمل حم ّرر ًا م�ستقلاّ ً وم�ست�شار ًا يف وزارة �ش�ؤون املُجتمع املدين يف حكومة �إقليم كرد�ستان
عامي  2008و.2010
بني َ
ُن ِ�شرت مقاالته يف جملة  ،Foreign Policyوجملة مركز بولونيا للدرا�سات الدولية ،ومركز
اجلزيرة للدرا�سات .وهو حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف ال�سيا�سة والدرا�سات الدولية من
جامعة كامربدج.



ّ
ملخ�ص
مما تك ّهن يف البداية
دام احتالل الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا لأجزاءٍ من العراق� ،أطول ّ
معظم املح ّللني وامل�س�ؤولني .كان احلل ،وفق العديد من �صانعي القرار يف الغرب ،هو متكني �س ّنة
العراق لالنخراط جم ّدد ًا مع احلكومة املركزية  -على غرار ال�صحوة ال�س ّنية التي طردت َ�س َلف
تنظيم الدولة الإ�سالمية ،القاعدة يف العراق ،من املناطق نف�سها .ويف العام  ،2016يتط ّلب فهم
�أ�سباب ف�شل بلورة ا�سرتاتيجية مماثلة ،نظرة ُمد ّققة للديناميكيات الداخلية واخلارجية ،بعيد ًا
عن ت�ص ّور وجود جماعة �س ّنية عراقية واحدة مرتا�صة.

فهم نفور �سنّة العراق
*

*
*

*
*

*

مل ُيقنع رئي�س الوزراء حيدر العبادي العديد من ُ�س ّنة العراق �أنه ي�ستطيع �أن يق ّدم
�شيئ ًا خمتلف ًا عن �سلفه ،نوري املالكي ،الذي �ساهمت �سيا�ساته يف تنفري ال�س ّنة من
الدولة ومن العملية ال�سيا�سية.
خاب �أمل ُ�س ّنة العراق الحتكار بع�ض ال ُنخب ال�شيعية القليلة مقاليد ال�سلطة ،ولعدم
معاقبة امليلي�شيات ال�شيعية الطائفية التي هي جزء من ق ّوات احل�شد ال�شعبي.
يدعم بع�ض �س ّنة العراق تنظيم الدولة الإ�سالمية ،لكن ث ّمة �س ّنة �أكرث اليكرتثون
به .على �سبيل املثال ،يبدو �أن �شريحة كبرية من �س ّكان املو�صل تدعم التنظيم �أو
التكرتث به.
موحدة� ،أو ق�ضية� ،أو ه ّوية تقود احلركة ال�س ّنية ،ماي�ص ّعب على
لي�س هناك �سلطة ّ
ُ�س ّنة العراق االنخراط مع الدولة والت�أقلم مع الظروف املتغيرّ ة.
ُتف ِّكك التباينات الداخلية ال�سيا�سية �أكرث ف�أكرث متا�سك اجلماعة ال�س ّنية (مثل
العمل �أو عدم العمل مع العبادي) واالختالفات الإيديولوجية (مث ًال حول �ضرورة
التعبئة على �أ�سا�س حزب �س ّني �أو جبهة).
بعد �سقوط املو�صل ،يف العام  ،2014يف �أيدي تنظيم الدولة الإ�سالمية ،تب ّدل م�سار
معظم القادة ال�س ّنة و�سعوا �إىل حكم ذاتي �أو�سع.

املُ�ضاعفات ال�سيا�سية على الواليات املتحدة واحللفاء من ذوي التفكري املُ�شابه

الميكن للقوة الع�سكرية وحدها �أن تتغ ّلب على تنظيم الدولة الإ�سالمية .يجب �إقناع من
الزالوا يدعمون التنظيم �أو اليبالون� ،أن بغداد هي مم ّثلهم ال�شرعي� .أي�ض ًا ،قد ت�ساعد على ذلك
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وقوات �شبه ع�سكرية حتت قيادة احلر�س
�ضمانات حول تقا�سم ال�سلطة ،وا�ستقال ًال حم ّلي ًا �أكربٍ ،
الوطني ،وعفو ًا حمدود ًا ومرتبط ًا ب�إعادة الدمج ال�سلمي ،وجهود ًا ل�ضبط امليلي�شيات.
� ّأما معرفة �إىل من يجب توجيه الكالم فهو �أمر �أ�سا�سي� .إذ يطالب جيل جديد من القادة
ال�سيا�سيني ،والع�شائريني ،والدينيني ،بق ّوة التكلم با�سم �أهل ال�س ّنة العراقيني .كما �أن موا�صلة
العمل مع احلر�س القدمي �أو الأطراف القدمية التي لها قدر �ضئيل من ال�شرعية �س ُيطيل �أمد فك
االرتباط.
يتم
عالو ًة على ذلك ،اختيار احللفاء مه ّمة دقيقة .فدعم القوات املُلتزمة بالقانون ،فيما ّ
مايخ�ص ق ّوات احل�شد ال�شعبي – �سي�ساعد
�إدانة �أولئك املتّهمني ب�أعمال عنف – مبا يف ذلك
ّ
الأطراف اخلارجية على �إعادة املطالبة بال�شرعية.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،سيمنع تعزيز اللجان امل�ستق ّلة القادة الأفراد من زيادة مركزية ال�سلطة.
كذلك ف�إن وقف ت�سيي�س الق�ضاء ،وتعزيز اللجنة االنتخابية ،وتقييد �أف�ضل لعملية اجتثاث البعث،
�ست�ساعد احلكومة على تعزيز الثقة مع �س ّنة العراق.

مقدمة
ّ
التزال الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا منذ �سنتني حتكم �أجزاء من العراق ،حيث فقدت
احلكومة املركزية هناك جميع �سلطاتها امل�ستق ّلة .ووفق ًا لتقديرات خمتلفة ،اليزال نحو 25
يف املئة من العرب ال�س َّنة يف العراق يدعمون هذه اجلماعة 1.ويف املو�صل ،ثاين �أكرب مدينة يف
2
البالد ،يبدو �أن غالبية ال�سكان ي�ؤ ّيدون الدولة الإ�سالمية� ،أو اليكرتثون لها.
يف البداية ،ظنّ العديد من املح ّللني �أنه �سيتم طرد هذه اجلماعة ال�سلفية-اجلهادية بال�سرعة
نف�سها تقريب ًا التي دخلت بها املدن والبلدات العراقية� .إال �أن ق ّلة قليلة من النا�س فقط ت�ص ّورت
�أن الدولة الإ�سالمية ميكن �أن ت�صمد و�أن توا�صل ح�صد قد ٍر من الت�أييد .لكن اليوم ،ونحن يف
�أوائل العام � ،2016أ�صبح الكثريون يعتقدون �أن الدولة الإ�سالمية �سوف تبقى «لفرتة طويلة»،
على ح ّد قول رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري.
مل ي�ستطع العديد من املحللني طرح تف�سري مقنع ل�سوء التقدير الأ ّويل هذا .ذلك �أن فهم
ا�ستمرارية وطول العمر املحتمل للدولة الإ�سالمية يف العراق ،يتط ّلب فهم ًا �أعمق مل�شاكل التمثيل
واحلوكمة التي واجهها العرب ال�س ّنة ،والزالوا يواجهونها ،يف حقبة بعد �ص ّدام ح�سني.
يف ا�ستطالع ر�أي �أجري يف العام  ،2015عبرّ  13يف املئة فقط من ال�سكان العرب ال�س َّنة
يف العراق عن اعتقادهم ب�أن احلكومة املركزية يف بغداد ت�سري يف االجتاه ال�صحيح 3.بيد
�أن هذا الر�أي غري املفاجئ لي�س جم ّرد نتيجة لال�ضطهاد على يد حكومة مركزية يهيمن
عليها ال�شيعة� ،أو جم ّرد نتيجة ّ
لفك ارتباط ال�س َّنة بالدولة
وبالعملية ال�سيا�سية .فالعمليتان متقاطعتان وكان لهما �إن غياب امل� ّؤ�س�سات التمثيلية القوية ،جنب ًا �إىل جنب
ت�أثريهما .عالو ًة على ذلك ،ف�إن غياب امل� ّؤ�س�ســات التمثــيلية مع �صراع داخلي �سنّي� ،س ّهل بروز الدولة الإ�سالمية.
القوية  -الأحزاب ال�سيا�سية �أو القيادة املتّ�سقة  -جنب ًا �إىل
جنب مع �صراع داخلي �س ّني ،هو الذي خلق �أزمة التمثيل يف اجلماعة ال�س ّنية ،وبالتايل �س ّهل
بروز الدولة الإ�سالمية.
تعود هذه امل�شاكل بجذورها �إىل العام  2003على الأق ّل ،عندما �أعادت الواليات املتحدة
وحلفا�ؤها هيكلة نظام احلكم يف العراق .وقد مت ّيزت عملية الدمقرطة بظهور �سيا�سة الهوية،
خطوط طائفية 4.فكان النجاح يتو ّقف على متثيل الطائفة �أو العرق
التي �ص ّنفت ال�سكان وفق
ٍ
ال على املعتقد الإيديولوجي �أو �أي م� ّؤ�شر �آخر ي�ستند �إىل ق�ضية بعينها .وكما يقول �سبهان املال
جياد ،النائب ال�سابق ملحافظ �صالح الدين« :مت �إبالغ الزعماء ال�شيوعيني �أنهم �أ�صبحوا الآن
ّ 5
زعماء �سنة».
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يف ظل هذه احلقائق اجلديدة ،كان الأكراد وال�شيعة �سريعني وف ّعالني يف تعبئة �أنف�سهم
�سيا�سي ًا :فالأكراد ميلكون قومية �إثنية تقود حركة انف�صالية يطالب مبوجبها  95يف املئة من
القواعد ال�شعبية باالنف�صال عن العراق؛ كما ميلك ال�شيعة م� ّؤ�س�سة دينية مركزية يح ّركها �شعور
باملظلومية �أو اال�ضطهاد ولطاملا كانت تنتظر لتقوم بالتعبئة ال�سيا�سية داخل البالد 6.غري �أن
الأق ّلية العربية ال�س ّنية يف العراق ،والتي ت�ش ّكل نحو  20يف املئة من ال�سكان ،حت ّولت بني ع�ش ّية
و�ضحاها من كونها حاكمة �إىل كونها حمكومة .وعلى عك�س مناف�سيهم ال�شيعة �أو الأكراد ،مل
يكن ال�س ّنة م�ستع ّدين وال راغبني يف ممار�سة لعبة ال�سيا�سة الطائفية .وقد �أنكر الكثري منهم
الواقع اجلديد ،حني كانت جمتمعاتهم املحلية تفتقد ال�سلطة واالمتيازات.
نتيج ًة لذلكُ ،يواجه العرب ال�س ّنة يف العراق مع�ضلة فقدان
ُيواجه العرب ال�سنّة يف العراق مع�ضلة فقدان الثقة
الثقة ال�سيا�سية والتمثيل .وم�أزقهم هو ح�صيلة ح ّمى التناف�سات
ال�سيا�سية والتمثيل .وم�أزقهم هو ح�صيلة ح ّمى
بني املجتمعات املحلية وداخل كل جمتمع حملي .خارجي ًا،
التناف�سات بني املجتمعات املحلية وداخل كل جمتمع
اليثق ال�س ّنة باحلكومة املركزية التي يقودها ال�شيعة ويجاملها
حملي.
الأكراد ،واليعتقدون �أن بغداد مت ّثل م�صاحلهم �أو رفاهيتهم.
ومن حيث القوة الع�سكرية ،غالب ًا مايت�ساءل ال�س ّنة ملاذا ُي�سمح
لل�شيعة ب�أن تكون لهم قوات �شبه ع�سكرية ّ
مرخ�صة من الدولة ،يف �شكل قوات احل�شد ال�شعبي،
و ُي�سمح للأكراد ب�أن تكون لهم قوات الب�شمركة ّ
املرخ�صة من الدولة ،فيما ترف�ض احلكومة
طلبات الع�شائر ال�س ّنية للح�صول على التمويل والأ�سلحة .وداخلي ًا ،غالب ًا مايكون خمتلف القادة
الذين يزعمون النطق با�سم ال�سكان العرب ال�س ّنة ،على خالف مع بع�ضهم البع�ض ومع غريهم
من الفعال ّيات االجتماعية� ،أي �شيوخ الع�شائر وعلماء الدين ورجال الأعمال .كما �أنهم يفتقرون
�إىل وجود حزب �سيا�سي ُيعت ّد به ،ي�ستطيع ح�شد م�صاحلهم يف العملية ال�سيا�سية.
لكي نفهم التح ّديات املُت�ص ّورة التي يواجهها املجتمع العربي ال�س ّني ب�صورة �أف�ضل ،من املفيد
�أن ُنق ّيم التناف�سات داخل هذا املجتمع ب�صورة منف�صلة (تلك املتع ّلقة باحلكومة املركزية) وتلك
املوجودة بني مكونات هذا املجتمع (النزاعات الداخلية على ال�سلطة) ،ونح ّلل جهود التعبئة
تفح�ص
اجلديدة التي تقوم بها القيادة للتغ ّلب على م�شكلة فك االرتباط احلالية .وي�شمل هذا ّ
وجهات النظر حول ق�ضايا مثل الفيدرالية وال�سلطة التنفيذية وتقا�سم ال�سلطة ،ودور ال�سلطة
الق�ضائية واللوائح الربملانية الداخلية ،والالعبني الربملانيني ،والأطراف �شبه الع�سكرية ،وقوانني
العفو ،من بني ق�ضايا رئي�سة �أخرى .وي�ستند هذا التحليل �إىل مقابالت ولقاءات فردية ،وجماعية
مع قادة املجتمع ال�س ّني ومع مواطنني .كانت طبيعة ال�س�ؤال البحثي تتط ّلب بال�ضرورة تف�سري
ا�ستيعاب النخب احلالية للق�ضايا املختلفة .واحلال �أن الطريقة التي �صاغ بها مم ّثلو املجتمع
ال�س ّني �إجاباتهم مل تق ّل �أهمية عن د ّقة �إجاباتهم .كان الهدف من هذا النهج هو احل�صول على
فهم عميق وتف�سريي  -وهو ما �أطلق عليه عامل االجتماع والفيل�سوف واالقت�صادي ال�سيا�سي
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الأملاين ماك�س فيرب يف القرن الع�شرين تعبري »�( »Verstehenأي الفهم اجلا ّد والتق ّم�صي
لل�سلوك الب�شري)  -للكيفية التي ينظر بها قادة العرب ال�س ّنة �إىل م�شاكلهم وا�سرتاتيجيات
التعبئة يف العراق بعد العام  .2003يف بع�ض احلاالت ،طلب بع�ض من متت مقابلتهم عدم
الك�شف عن �أ�سمائهم.
ين�صب الرتكيز ح�صر ًا على العرب ال�س ّنة يف العراق يف حماولة لفهم ملاذا ،يف العام ،2016
ّ
تعتقد حكومات العامل وو�سائل الإعالم �أن الق�ضاء على الدولة الإ�سالمية يتطلب «ت�سليح ال�س ّنة»
�أو «متكني ال�س ّنة» ،ومع ذلك الميكنهم عزل القادة ال�شرعيني الذين مي ّثلون من ي�س ّمون �أهل
ال�س ّنة �أو التع ّرف على م�شاكل ومطالب هذه اجلماعة التي غالب ًا ماي�ساء فهمها ،كما �أنها بعيدة
كل البعد عن كونها كتلة واحدة مرتابطة.

دورات االنخراط وعدم االنخراط
فك ارتباط ال�سنّة بعد العام 2003

منذ العام  ،2003م ّرت زعامة العرب ال�س ّنة وال�سكان بدورات من االنخراط وعدم االنخراط
مع احلكومة املركزية ،لكن هذا ّمت على ح�ساب مكانتهم ،حني �شارك ال�شيعة خ�صو�ص ًا والأكراد
7
ب�صورة كاملة وح�صدوا فوائد ذلك.
كانت املرحلة الرئي�سة لالنخراط ،وفق هذا النمط ،هي ما ُي�سمى �أبناء العراق �أو ال�صحوة
ال�س ّنية من �أواخر العام  2007حتى العام  .2010خالل مرحلة ال�صحوة ،قاتلت الع�شائر
واملجتمعات املحلية ال�س ّنية ،بدعم من الواليات املتحدة وحلفائها ،تنظيم القاعدة يف العراق،
الذي كان قد ملأ فراغ ال�سلطة الناجم عن انح�سار احلكومة املركزية خالل احلرب الأهلية.
وقد ع ّب�أ �شيوخ الع�شائر وعلماء الدين قواعدهم للتخ ّلي عن مقاومتهم ،والن�أي ب�أنف�سهم عن
تنظيم القاعدة ،وامل�شاركة مع احلكومة املركزية يف العملية ال�سيا�سية.
اتّ�سمت تلك الفرتة بتحقيق جناحات ع�سكرية �أ ّدت �إىل تهمي�ش تنظيم القاعدة يف العراق،
كما ح ّققت �أي�ض ًا جناحات يف انتخابات جمال�س املحافظات يف العام  2009وانتخابات العام
 2010الربملانية الوطنية .ففي العام  ،2010فاز ائتالف «العراقية» ّ
املف�ضل لدى العرب ال�س ّنة
(مت ح ّله بعد ذلك) ،برئا�سة العلماين �إياد عالوي ،ب�أكرب عدد من املقاعد الربملانية ،حيث
ح�صد  91مقعد ًا ،وهزم ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي ،الذي ح�صل على 89
مقعد ًا .ولأول مرة بعد العام  ،2003مت تكليف من اختاره ال�س ّنة لي�صبح رئي�س ًا للوزراء .كان
ذلك م� ّؤ�شر ًا وا�ضح ًا على مزايا االنخراط مع احلكومة املركزية ،و�سابقة ّ
تدل على �أن حتقيق
النجاح ال�سيا�سي ممكن حتى بالن�سبة �إىل الأق ّليات.
ومع ذلك ،اتّبعت الزعامة ال�س ّنية ،غالب ًا� ،سيا�سة االن�سحاب من العملية ال�سيا�سية ،التي تفقد
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مبوجبها الثقة يف احلكومة املركزية ،وتلج�أ �إىل م�صادر متثيل بديلة �أو غري ُم�ش ّرعة قانوني ًا.
هذا �إ�ضاف ًة �إىل �أن فك االرتباط مع احلكومة املركزية ي�ؤ ّدي �إىل فراغ �سيا�سي و�أمني ،ماي�س ّهل
ظهور اجلماعات ال�سلفية اجلهادية ،مثل الدولة الإ�سالمية وخمتلف جت ّلياتها ال�سابقة ،على
غرار تنظيم القاعدة.
حدثت الفرتة الأولية من فك االرتباط بعد العام  2003مبا�شرة ،حني رف�ض العرب ال�س ّنة
املذهولون عملية تغيري النظام بقيادة الواليات املتحدة ،والتي قذفت بال�شيعة والأكراد �إىل
مقاعد ال�سلطة يف بغداد .وقد مت منع جزء من الزعامة ال�س ّنية من امل�شاركة ال�سيا�سية ،ب�سبب
مزاعم ب�أن لها �صالت بحزب البعث والنظام ال�سابق ،فيما اتّبع مم ّثلون �آخرون لل�س ّنة �سيا�سة
املقاطعة .وهكذا� ،سعى حارث ال�ضاري ،الذي كان ير�أ�س هيئة العلماء امل�سلمني� ،إىل �أن يربز
كزعيم ال�س ّنة ،ودعا يف فتوى له �إىل «مت ّرد وطني» ومقاطعة �شاملة للعملية ال�سيا�سية.
�شعر كثري من القادة �أنهم م�ضط ّرون �إىل االلتزام بفتوى ال�ضاري .وترتّب على ذلك عدم
م�شاركة العرب ال�س ّنة يف عملية �صياغة الد�ستور .وعليه مل يكن لهم ر�أي ُيذكر يف القانون الأهم
والأعلى اجلديد يف العراق .عالو ًة على ذلك ،مل يقرتع ال�س ّنة ،يف العام  ،2005يف دورتني
انتخابيتني� ،إحداهما برملانية والثانية للت�صديق على الد�ستور .يف حمافظة الأنبار ذات الأغلبية
ال�س ّنية ،بلغت ن�سبة �إقبال الناخبني  2يف املئة .وهذا ناق�ض ب�صورة حا ّدة ن�شاط اجلماعة
ال�شيعية ،التي ا�ضط ّرت �إىل االلتزام بفتوى �آية اهلل علي ال�سي�ستاين ب�أن «الواجب» هو امل�شاركة
يف هذه العملية؛ ومع اجلماعة الكردية ،التي كانت ُتط ّل على الت�صويت يف االنتخابات الربملانية
وامل�صادقة على الد�ستور من منظور اال�ستقالل .وقال ع�ضو يف الربملان �شارك يف جلنة �صياغة
الد�ستور (طلب عدم الك�شف عن هويته) لكاتب هذه الدرا�سة« :حاولت م�ساعدة �أهل ال�س ّنة ،غري
�أن ال�شيعة والأكراد كانوا �أقوياء جد ًا» 8.ونتيج ًة لذلك ،مل يكن ال�س ّنة مم َّثلني ب�صورة متنا�سبة
يف الد�ستور العراقي �أو اجلمعية الوطنية االنتقالية ،ومل يكن لهم ر�أي يذكر يف الأ�س�س التي تقوم
التنحي جانب ًا.
عليها الدولة العراقية اجلديدة ،ب�سبب اختيارهم ّ
من هذه الزاوية� ،إذ ًا ،الميكن �إنحاء الالئمة يف م�أزق
الميكن �إنحاء الالئمة يف م�أزق العرب ال�سنّة ودورات
العرب ال�س ّنة ودورات ّ
فك االرتباط يف العراق فقط على
ّ
فك االرتباط يف العراق ،فقط على عاتق احلكومة
عاتق احلكومة املركزية التي �سيطر عليها ال�شيعة يف مرحلة
املركزية التي �سيطر عليها ال�شيعة يف مرحلة مابعد
مابعد العام  .2003فقد تب ّنى مم ّثلو العرب ال�س ّنة خيارات
العام .2003
راك زادت موقفهم ال�ضعيف �أ�ص ًال
ا�سرتاتيجية ووقعوا يف ِ�ش ٍ
�سوء ًا يف العراق اجلديد .فالعديد من الزعماء الذين برزوا
وكانت لديهم فر�صة لتمثيل اجلماعة ال�س ّنية العراقية بعد العام  2003ومل يعاقبوا ب�سبب قانون
اجتثاث البعث ،مل يكونوا حري�صني على امل�شاركة التي ُتع ّد جزء ًا �أ�سا�سي ًا من التمثيل.
مل يقت�صر الأمر على �أن ال�س ّنة كانوا يفتقرون �إىل هيكل قيادي وا�ضح وح�سب ،بل الأهم من
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ذلك �أنهم كانوا يفتقرون �إىل الهوية الطائفية الالزمة للتعبئة ال�سيا�سية الناجحة يف العراق بعد
العام  .2003فقد رف�ضوا دولة املك ّونات اجلديدة ،ورف�ض الكثريون ا�ستخدام كلمة «ال�س ّنة» �أو
«املك ّون» علن ًا� .أما الأكراد وال�شيعة فلم تكن لديهم م�شاكل ُتذكر يف الإ�شارة �إىل �أنف�سهم وفق
طابع يتمحور حول الطائفة .ويف حني كان يف و�سعهم ا�ستخدام الرموز �أو الأ�ساطري الكردية �أو
ال�شيعية لتعبئة جماهريهم ،مل تقم الزعامة ال�س ّنية بذلك وال كانت راغبة يف اللجوء �إىل مثل
هذه التكتيكات 9.ويف نظام �سيا�سي قائم على الهوية ،عنى ذلك تراجع ال�س ّنة �أمام نظرائهم
الذين اكت�سبوا �شرعيتهم من خالل الطائفية.

والية املالكي الثانية ( )2014-2010وقمع ال�سنّة

فرتة فك ارتباط ال�س ّنة القائمة اليوم ،هو مام ّكن الدولة الإ�سالمية من اال�ستمرار .فقد
كانت يف جزء منها نتيجة للف�شل الناجم عن الوالية الثانية للمالكي كرئي�س للوزراء يف العام
 ،2010عندما خ�سر االنتخابات ل�صالح عالوي املدعوم �س ّني ًا ،لكنه مت ّكن من البقاء يف
ال�سلطة .والأخطر من ذلك �أنه �شرع يف حملة لتكري�س املركزية املُفرطة لل�سلطة� ،أ ّدت �إىل
�إ�سكات معار�ضيه وت�س ّببت يف حدوث �أزمة متثيل .خالل هذه ال�سنوات ،مت تهمي�ش الكثري من
الزعامات ال�س ّنية �أو جرى نف ُيها �إىل �إقليم كرد�ستان� ،أو �إىل اخلارج� ،أو ُ�سجنت .ونتيجة لذلك،
فقد املواطنون العراقيون ال�س ّنة كل ثقة و�أمل يف االنخراط يف العملية ال�سيا�سية .وقد �أ ّكد جياد
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�أنه ب�سبب ذلك« ،لي�س لدينا  -يف العراق  -دولة متثيلية .ال بل حتى لي�س لدينا دولة».
�أراد املالكي ،الذي د ّبت الريبة يف �أو�صاله بعد �أن كاد يخ�سر
رئا�سة الوزراء� ،إ�ضعاف خ�صومه وخا�صة �أولئك الذين ا ّدعوا �أراد املالكي ،الذي د ّبت الريبة يف �أو�صاله بعد �أن كاد
�أنهم مي ّثلون �أهل ال�س ّنة .كان على ر�أ�س �أولوياته نزع ال�شرعية يخ�سر رئا�سة الوزراء� ،إ�ضعاف خ�صومه وخا�صة �أولئك
عن عالوي ،الذي كان قد فاز يف االنتخابات جزئي ًا ب�أ�صوات الذين ا ّدعوا �أنهم مي ّثلون �أهل ال�سنّة.
ال�س ّنة� .أقنع عالوي �أن يختار من�صب ًا تنفيذي ًا وهمي ًا كرئي�س
ملجل�س الأمن القومي ،لكنه مل ي�ستكمل تلك اخلطة .ويف الواقع جعل املالكي عالوي يبدو �ضعيف ًا
و�ساذج ًا .بعد ذلك ،نزع املالكي �شرعية �صالح املطلك� ،أحد مم ّثلي القائمة العراقية عن ال�س ّنة.
فقد دعاه املالكي لي�صبح نائب ًا لرئي�س الوزراء ،وطوال مدة واليته ،لكنه جعل هذا الزعيم ال�س ّني
يبدو �ضعيف ًا وغري قادر على الوقوف يف وجه رئي�س الوزراء .ال بل �إنه ج ّمد عمل املطلك يف
ت�سد �إزاء الزعامة ال�س ّنية :فقد �أغرى
بع�ض الأحيان .كان ذلك جزء ًا من ا�سرتاتيجية ف ّرق ُ
املالكي خ�صومه مبنا�صب حكومية و�أموال ليتم ّكن من �إخ�ضاعهم حلكمه ثم ك�شفهم باعتبارهم
تابعني 11.ونتيجة لذلك� ،سرعان ما انق�سمت قائمة العراقية �إىل تيارات خمتلفة ،الأمر الذي
ع ّر�ض متا�سك ائتالف عالوي �إىل اخلطر.
بد�أ املالكي �أي�ض ًا ي�ستهدف قانوني ًا مم ّثلي ال�س ّنة البارزين من خالل نفوذه ال�شخ�صي على
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الق�ضاء .ففي كانون الأول/دي�سمرب � ،2011أ�صدر مذ ّكرة اعتقال بحق نائب رئي�س اجلمهورية
طارق الها�شمي ،الذي �أُجرب على الفرار من حكم بالإعدام .ويف حملة مماثلةّ ،
نظم املالكي غارة
على طريقة فرقة التدخل ال�سريع (�سوات )SWAT-على منزل وزير املالية رافع العي�ساوي،
ما �أجرب ممث ًال بارز ًا �آخر لل�س ّنة على اال�ستقالة .ويف العام ُ ،2015ح ِكم على العي�ساوي غيابي ًا
بال�سجن �سبع �سنوات .وعلى الرغم من �أن ذلك حدث عملي ًا خالل توليّ خليفة املالكي ،حيدر
العبادي ،رئا�سة الوزراء ،يوا�صل املالكي ممار�سة نفوذه على ال�سلطة الق�ضائية ويفاقم �أزمة
التمثيل .واليوم ال العي�ساوي وال الها�شمي موجودان يف العراق ،ويجد امل�س�ؤولون ال�سابقون
املُبعدون �صعوبة يف ا�ستعادة �شرعيتهم كمم ّثلني جلمهورهم.
يف �أوائل العام  ،2011ظهرت احلركة االحتجاجية (احلراك ال�شعبي) يف املناطق ال�س ّنية
التي كانت لها �صلة ما بالربيع العربي الذي اجتاح ب�شكل وا�سع ال�شرق الأو�سط .كان النا�شطون
العراقيون ال�س ّنة ،الذين ي�شعرون بالغنب لأن قياداتهم كانت م�ستهدفة ،يريدون �أن يكون لهم
متثيل �أف�ضل يف بغداد .لكن مت �سحق الربيع العربي يف العراق بعنف ،ون�شر املالكي قوات الأمن
العراقية لقمع النا�شطني .والأخطر �أنه و�صفهم ب�أنهم «�إرهابيون» �أو «متم ّردون» مرتبطون بتنظيم
القاعدة 12.مت اال�شتباه بالكثري منهم بال�ضلوع يف الإرهاب ،و�أُر�سلوا �إىل مراكز ا�ستجواب �س ّرية
يف املنطقة اخل�ضراء يف بغداد ،حيث �أ�شرف �أحمد ،جنل املالكي نف�سه ،على حمالت االعتقال
والتعذيب 13.هذا القمع حلركة االحتجاج ،جعل �أزمة التمثيل التي كانت تتفاقم يف ال�شارع
ال�س ّني تزداد �سوء ًا.
�شملت حملة املالكي ملركزة ال�سلطة �أي�ض ًا تعطيل الربملان ،امل� ّؤ�س�سة الوحيدة القادرة على
التعبري ب�صورة مبا�شرة عن هموم املواطنني من خالل الأع�ضاء املنتخبني .و�أو�ضح نا�شط �س ّني
لكاتب الدرا�سة �أنه يف خالل ثماين �سنواتَ ،م ُث َل املالكي �أمام الربملان ال�ستجوابه مرة واحدة
فقط .عالو ًة على ذلك ،كان املالكي خالل تلك املرة اليتيمة هو الذي يطرح الأ�سئلة 14.واحلال
لي�س �أف�ضل يف عهد العبادي ،خليفة املالكي ،على الرغم من �أنه يتح ّدر من خلفية برملانية .ذلك
�أن مم ّثلي ال�س ّنة مقتنعون ب�أن القرارات التنفيذية يف العراق اليتم اتخاذها من جانب الربملان،
بل من طرف التحالف الوطني العراقي ،وهي قائمة انتخابية تتك ّون من الأطراف ال�سيا�سية
15
ال�شيعية الرئي�سة ،مبا فيها حزب الدعوة احلاكم.
ا�ستهدف املالكي �أي�ض ًا امل� ّؤ�س�سات امل�ستقلة ،وبذلك زاد من نفور ال�سكان العرب ال�س ّنة .على
�سبيل املثال ،يف ني�سان�/أبريل � ،2012سجن املالكي رئي�س املفو�ض ّية العليا امل�ستق ّلة لالنتخابات،
فرج احليدري ،ب�سبب اتهامات مزعومة بالف�ساد .ومنذ ذلك احلني ،مت ّكن من ممار�سة ت�أثري
كبري على هذه املفو�ضية امل�س�ؤولة عن االنتخابات العامة ،مبا يف ذلك التدقيق و�إ�سقاط الأهلية
عن املر�شحني الذين يرتبطون ارتباط ًا وثيقا بحزب البعث .وي�شكو كثري من العرب ال�س ّنة من
�ستهدفون ظلم ًا من خالل حملة اجتثاث البعث هذه ،وهم يعتقدون �أن احلكومة
�أن ممثليهم ُي َ
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ت�ستخدم اتهامات «بعثية» وهمية للت�أثري على نتائج االنتخابات .ففي العام  ،2010على �سبيل
املثال ،مت جتاهل �أحد ع�شر مقعد ًا فاز بها ال�س ّنة ،ب�سبب �صالتهم املزعومة بحزب البعث.
وبالتايل� ،سيا�سات اجتثاث البعث هذه تعيق التمثيل ال�س ّني وتمُ عن يف �إ�ضعاف الثقة يف احلكومة
املركزية .و�أعرب ال�شيخ منري ها�شم العبيدي ،وهو زعيم ديني معروف بتنظيمه احتجاجات
مناه�ضة للحكومة خالل فرتة والية املالكي الثانية ،عن اعتقاده �أنه «لن تكون هناك م�صاحلة،
16
�إىل �أن تتوقف حملة اجتثاث البعث».
ثم هناك م�س�ألة التمثيل الن�سبي التي ُتطرح مع بدء حملة االنتخابات .هنا� ،أي�ض ًا ،ت�شعر
اجلماعة ال�س ّنية كما لو �أن نتائج االنتخابات تتناق�ض مع احلقائق الدميوغرافية .فعلى �سبيل
املثال ،خالل االنتخابات الوطنية للعام  ،2014ا ّدعى كثري من قادة ال�س ّنة �أن ال�س ّنة (من خالل
ائتالف «دياىل هويتنا» و�أجزاء من ائتالف الوطنية) ح�صلوا على حواىل  35يف املئة فقط من
17
الأ�صوات ،على الرغم من �أن ال�س ّنة ،كما يقولون ،ي�ش ّكلون  70يف املئة من �سكان املحافظة.
وعلى الرغم من �صعوبة الت�أ ّكد بد ّقة من �أرقام ال�سكان يف �أي حمافظة� ،أدىل زعماء من نينوى
و�صالح الدين بروايات مماثلة عن عمليات تزوير ،حيث مل تكن نتائج االنتخابات متطابقة مع
احلقائق الدميوغرافية املت�ص ّورة.
ي�شعر ال�س ّنة �أي�ض ًا �أنه مت اال�ستخفاف بهم يف جهودهم الرامية �إىل تغيري مناطق احلكم
قانوني ًا من حمافظات �إىل �أقاليم حكم ذاتي .ف�سلطة اتّخاذ مثل هذا التعديل ،تقع على عاتق
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،غري �أن الإقليم الوحيد يف العراق حتى الآن هو حكومة
�إقليم كرد�ستان ،الذي منح هذا الو�ضع بعد العام  .2003و َيذكر العديد من زعماء ال�س ّنة �أن
املالكي رف�ض حماولة حمافظة دياىل �إجراء ا�ستفتاء والبدء بالإجراءات القانونية للتح ّول �إىل
�إقليم .مل يقت�صر الأمر على رف�ض املالكي لطلبهم ب�صورة غري قانونية ،من وجهة نظرهم،
بل عمد �أي�ض ًا �إىل ن�شر قواته يف املحافظة وفر�ض الأحكام العرفية فيها 18.واليوم ،بد�أ مم ّثلو
العرب ال�س ّنة باملطالبة بحقهم يف ت�أ�سي�س �إقليم ،لكنهم يخ�شون من �أن بغداد �ستلغي بب�ساطة
هذا الطلب.
ميت ّد عدم التوازن املت�ص ّور بني الرتكيبة ال�سكانية وبني التمثيل الن�سبي لي�شمل قطاع الأمن.
فقد قال لواء �سابق يف اجلي�ش العراقي �إن  70يف املئة من ال�ضباط هم من ال�شيعة ،مع �أنهم،
ح�سب قوله ،ي�ش ّكلون �أق ّل من  60يف املئة من ال�سكان .وقال اللواء ،وهو �س ّني� ،إنه يخ�شى �أنه
منذ ظهور الدولة الإ�سالمية ،جتري ترقية �أعداد �أق ّل من ال�س ّنة �إىل رتبة لواء� .إال �أن �شيخ ًا من
�صالح الدين �شكا للكاتب من �أنه «حتى البعثي ماكان ليقول �إن اجلي�ش يجب �أن يكون �أكرثه من
ال�س ّنة» 19.وعلى الرغم من �أن وزير الدفاع ،و�أحد قادة القوات الربية ،واملفت�ش العام يف وزارة
تعج بال�شيعة قائمة .الأهم
الدفاع ،كلهم من ال�س ّنة العرب ،يبقى االنطباع الذي يقول �إن الوزارة ّ
من ذلك هو الفكرة ب�أن ال�س ّنة يف املنا�صب العليا هم جم ّرد قادة �صوريني من دون �أي ت�أثري ذي
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�ش�أن� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،غالب ًا مات�شكو املحافظات من جتاهل موافقاتها على تر�شيح ال�ض ّباط
واجلرناالت للحكومة املركزية ،ما �أ ّدى �إىل عملية توزيع غري مت�ساوية يف وزارة الدفاع .وتت�ص ّور
القيادة ال�س ّنية �أن الو�ضع يف املخابرات �أ�سو�أ حتى من ذلك .فوفق ًا لنا�شط �س ّني من املو�صل،
اليوجد عن�صر �س ّني واحد يف املخابرات 20.وعلى الرغم من �أن دقة هذه الأرقام مو�ضع ّ
�شك،
ت�شري هذه النوعية من الأقوال �إىل الطريقة التي يرى بها العرب ال�س ّنة يف العراق م�س�ألة تقا�سم
ال�سلطة.
�شجعت على بروز ظاهرة مظلوم ّية ال�س ّنة العرب،
ويعتقد كثري من ال�س ّنة �أن هذه ال�سيا�سات ّ
وت�س ّببت يف توجههم �إىل رف�ض االنخراط اليوم ب�سبب انعدام الثقة يف احلكومة املركزية التي
�سنوات قليلة� ،ألغى املالكي جميع املكا�سب التي
يهيمن عليها ال�شيعة .والواقع �أنه يف غ�ضون
ٍ
حتققت خالل ال�صحوة ال�س ّنية .وهكذا ،ف�إن عملية مركزة ال�سلطة هذه �س ّهلت للدولة الإ�سالمية
جزئي ًا الظروف املثالية للخروج من التهمي�ش ولل�سيطرة على املو�صل وغريها من املحافظات.

نظام العبادي :الم� ّؤ�شر على عودة انخراط ال�سنّة

فقدان الثقة يف احلكومة املركزية التي يهيمن عليها ال�شيعة يف بغداد ،واخلوف من نفوذ
طهران يف العراق ،حال بني العرب ال�س ّنة وبني مقاتلة الدولة الإ�سالمية ،على الرغم من �أن قادة
العرب ال�س ّنة اليزالون خ�صوم ًا �أل ّداء لهذه اجلماعة .لكنهم يت�ساءلون عن اجلدوى من �إراقة
حكمونَ �سيطرتهم .وبالطبع� ،إن
الدماء يف املعركة ،طاملا �أن ال�شيعة �سي�أتون يف نهاية املطاف و ُي ِ
عقلية الغالب واملغلوب هذه ُتعرقل املبادرات الرامية �إىل حترير الأرا�ضي الواقعة حتت احتالل
الدولة الإ�سالمية.
عندما �سقطت املو�صل يف �أيدي الدولة الإ�سالمية يف �صيف العام  ،2014جرى الت�شكيك
ب�سلطة و�شرعية املالكي التي انهارت يف نهاية املطاف .وقد �أدانه حتقيق برملاين� ،إىل جانب
الع�شرات من امل�س�ؤولني الآخرين ،لعدم قدرة املدينة على ال�صمود يف وجه هجوم مت�ش ّددي
الدولة الإ�سالمية .كان ُيعتقد على نطاق وا�سع �أن الف�ساد ،مبا يف ذلك يف �صفوف قوات الأمن،
خالل عهد املالكي قد �ساهم يف �سقوط املو�صل من دون مقاومة تذكر 21.وهكذا ُ
ا�ضط َّر املالكي
التنحي وت�سليم رئا�سة الوزراء �إىل حيدر العبادي .وعلى الرغم من �أنه يتح ّدر من حزب
�إىل ّ
الدعوة نف�سه� ،سارع العبادي �إىل طرح نف�سه كم�صلح وكجزء من املع�سكر املناه�ض للمالكي
داخل احلزب .كما تع ّهد رئي�س الوزراء اجلديد مبنازلة الدولة الإ�سالمية و�إعادة االنخراط مع
ال�سكان ال�س ّنة املحرومني من حقوقهم .كان يرغب يف جتاوز مرحلة فك ارتباط ال�س ّنة باحلكومة
املركزية التي م ّيزت ال�سنوات الأربع ال�سابقة.
غري �أن جهود العبادي الإ�صالحية ف�شلت يف ا�سرت�ضاء ال�س ّنة .فبعد عام واحد من حكمه،
انخف�ضت ن�سبة ال�س ّنة الذين يعتقدون �أن حكومته �أكرث �شمو ًال للجميع من حكم املالكي من
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 50يف املئة يف كانون الأول/دي�سمرب � 2014إىل  36يف املئة يف �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمرب
 .2015وعالو ًة على ذلك� ،أبدى  58يف املئة من ال�س ّنة اعتقادهم ب�أنهم مم َّثلون ب�صورة غري
22
عادلة يف حكومة العبادي.
يف حقبة ما بعد املو�صل ،التزال اجلماعة العربية ال�س ّنية
التزال اجلماعة العربية ال�سنّية ُتواجه م�شاكل يف
ُتواجه م�شاكل يف عالقتها مع احلكومة املركزية .وكما �سبقت
عالقتها مع احلكومة املركزية.
الإ�شارة ،مت �إغراء الزعيم ال�س ّني �صالح املطلك بتوليّ من�صب
كنائب لرئي�س الوزراء .لكن عند احلديث
رفيع يف النظامٍ ،
عن م�ستوى �سلطته ،يق ّر املطلك قائ ًال« :هذا اليعني �أننا ن�ضع القرارات التنفيذية» 23.لذا ،طفا
على ال�سطح يف عهد العبادي �إح�سا�س ب�أن ال�سلطة التنفيذية توا�صل جتاهل �صوت ال�س ّنة ،على
الرغم من �أن متثيلهم جزء من احلكومة.
يف حقبة ما بعد املو�صل �أي�ض ًا ،يعرقل ظهور قوات احل�شد ال�شعبي ،التي مت ّولها الدولة و ُت�ضفي
عليها ال�شرعية ،ثقة ال�س ّنة يف حكومة العبادي ويق ّلل من احتمال عودتهم �إىل االنخراط يف
العملية ال�سيا�سية .ينظر ال�س ّنة �إىل قوات احل�شد ال�شعبي التي �أن�ش�أها املالكي باعتبارها تتك ّون
من «ميلي�شيات �شيعية» ،وب�أن الكثري من هذه امليلي�شيات عميلة طائفية لإيران .يف العام ،2014
لفتت منظمة العفو الدولية االنتباه ،يف تقرير بعنوان «ح�صانة مطلقة :حكم امليلي�شيا يف العراق»
)� ،(Absolute Impunity: Militia Rule in Iraqإىل جرائم ع ّدة من�سوبة �إىل جماعات
تعمل حتت مظ ّلة احل�شد ال�شعبي 24.وقد �أ�شارت القيادة ال�س ّنية �إىل هذا التقرير ،يف لقاءات
خمتلفة ،باعتباره تربير ًا لوجهة نظرها ب�ش�أن احل�شد ال�شعبي .وباملثل ،يف كانون الثاين/يناير
� ،2016أ�صدرت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» تقرير ًا ت ّدعي فيه �أن «ميلي�شيات �أغلبها �شيعية
تقاتل الدولة الإ�سالمية ،مثل كتائب بدر �أو ع�صائب �أهل احلق �أو كتائب الإمام علي ،قامت
25
بانتهاكات منهجية وا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل».
كثري ًا ماي�شكو �شيوخ الع�شائر من تع ّر�ض ديارهم وممتلكاتهم �إىل هجمات من قوات احل�شد
ال�شعبي ،ب�سبب �صالتهم املزعومة بالنظام قبل العام  .2003ويخ�شى ممثلو العرب ال�س ّنة من
�أن هذه امليلي�شيات �سرتتكب �أعمال عنف بدوافع طائفية يف مناطقهم .فبعد حترير تكريت ،على
�سبيل املثال ،ظهرت روايات عما ُت�س ّمى �أعمال القتل االنتقامية .وقال رئي�س جمل�س حمافظة
26
�صالح الدين� ،أحمد الكرمي� ،إن املقاتلني ال�شيعة وا�صلوا نهب وحرق املباين يف املدينة.
وباملثل ،يف كانون الثاين/يناير  ،2016حت ّدثت مزاعم عن �أن �أفراد احل�شد ال�شعبي �أحرقوا
م�ساجد ال�س ّنة واعتدوا على املواطنني ال�س ّنة يف املقدادية يف حمافظة دياىل .وبعد هذه
الهجمات ،ظهرت روايات ت ّدعي �أن احل�شد ال�شعبي رف�ض دخول رئي�س الربملان �سليم اجلبوري
�إىل املقدادية ،م�سقط ر�أ�سه 27.وتظهر مقاطع فيديو من هذه الفرتة مت تداولها على و�سائل
التوا�صل االجتماعي قوات م�س ّلحة ت�شتم وتقتل ال�س ّنة العزّل .وكر ّد فعل على ماحدث ،قاطع
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النواب والوزراء ال�س ّنة جل�سات الربملان واحلكومة.
بعد �أيام قليلة ،وعلى الرغم من حادث املقدادية ،ر ّفع هادي العامري ،قائد منظمة بدر
قائد �شرطة دياىل
(املرتبطة ب�إيران ب�صورة وثيقة) وال�شخ�صية البارزة يف احل�شد ال�شعبيَ ،
�إىل رتبة لواء 29،وهي اخلطوة التي فاقمت فجوة الثقة .ويت�ساءل مم ّثلو ال�س ّنة يف الربملان عن
ال�سبب يف �أن العامري ،وهو قائد قوات �شبه ع�سكرية ،ميتلك ال�سلطة لرتقية قادة ال�شرطة ،كما
يت�ساءلون عالو ًة على ذلك ،عن تخ�صي�ص العبادي مليار دوالر �أمريكي للميلي�شيات ال�شيعية ،يف
30
حني �أن املحافظات والقوى ال�س ّنية التزال جتهد للح�صول على املال وال�سالح.
ويرى مم ّثلو ال�س ّنة �أن �إ�ضفاء العبادي ال�شرعية على قوات احل�شد ال�شعبي� ،أمر مثري للقلق.
وكان العبادي ،يف �سياق ت�أكيد اعرتافه باحل�شد ال�شعبي� ،أبلغ اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف �أيلول�/سبتمرب � 2015أن احل�شد جزء من الدولة الر�سمية 31.ر ّد ًا على ذلك� ،أثار رجل دين
�س ّني حم ّلي �آخر ،حت ّدث �شرط عدم الك�شف عن هويته ،م�س�ألة املذبحة التي ارتكبتها الدولة
الإ�سالمية بحق �أكرث من  1500طالب �أعزل من �سالح اجلو يف مع�سكر «�سبايكر» يف تكريت يف
حزيران/يونيو  2014قائ ًال« :ملاذا ال�س ّنة �إرهابيون ولكن ال�شيعة لي�سوا كذلك؟ ال�شيعة يرتكبون
جرائم �أ�سو�أ من �سبايكر!» 32والواقع �أن الكثري من ال�س ّنة مقتنعون ب�أن العديد من اجلماعات
�شبه الع�سكرية ،مثل ع�صائب �أهل احلق ،لن تتخ ّلى عن ال�سالح و�ستوا�صل القتال ،حت ّركها يف
ذلك �إيديولوجيا �شيعية �شاملة ومعادية لل�س ّنة.
َ
�صارخني
يرتبط بكل ذلك �أن الوجود والنفوذ الإيران َيني يف العراق بعد احتالل املو�صل ،باتا
يف و�ضوحهما .ففي �أحد الربامج التلفزيونية ،نا�شد املذيع املحافظ ال�سابق لنينوى� ،أثيل
النجيفي ،ال�سماح لقوات احل�شد ال�شعبي ب�أن «ت�ضع ح ّد ًا على الأقل» للدولة الإ�سالمية .فكان
ر ّده�« :أعتقد �أن كل ال�ش ّر ي�أتي من �إيران» 33.بعبارة �أخرى ،النجيفي لي�س على ا�ستعداد ملهاجمة
الدولة الإ�سالمية �إذا بدا �أن ذلك �سيم ّكن طهران ب�أي حال من الأحوال.
لقد �شوهد قا�سم �سليماين ،قائد فيلق القد�س ،وهي القوات اخلا�صة يف احلر�س الثوري
الإيراين ،يف �ساحات القتال يف املدن العراقية منذ �سقوط املو�صل .ويف تغيري غري م�ألوف
لتوجهاته (يف ال�سابق كان �شخ�ص ّية �س ّرية غام�ضة يف الظل) ،يظهر �سليماين حتى اللتقاط
ال�صور الفوتوغرافية يف عراق مابعد املو�صل� .إن ظهور م�س�ؤول �إيراين باعتباره القائد الأعلى
يف العراق ،يثري خماوف العرب ال�س ّنة .عالو ًة على ذلك� ،أ�صبح هادي العامري القائد الع�سكري
الأعلى يف العراق ،وهذا ي�ش ّكل �أي�ض ًا م�صدر قلق بالن�سبة �إىل العرب ال�س ّنة ،الذين يتذكرون
�أن العامري قاتل �ضد العراق خالل احلرب العراقية-الإيرانية ( .)1988-1980ويبدو النفوذ
الإيراين يف �أجلى �صوره يف وزارة الداخلية ،حيث يتمتّع فيلق بدر بقيادة العامري (�أكرب جمموعة
يف احل�شد ال�شعبي) ب�سلطة ح�صرية تقريب ًا.
ثمة عامل �آخر يف بيئة مابعد املو�صل يحول دون عودة ال�س ّنة �إىل االنخراط ،ويتم ّثل يف �ضعف

ريناد منصور

العبادي كرئي�س للوزراء ،مقابل ا�ستمرار املالكي ك�سلطة� .إذ ي�ستم ّر املالكي يف توليّ �سلطات
كبرية ،باعتباره قيادي ًا بارز ًا يف حزب الدعوة ،وم� ّؤ�س�س ًا للح�شد ال�شعبي ،واليزال وثيق ال�صلة
مبختلف امليلي�شيات ،مثل ع�صائب �أهل احلق .كما �أن رئي�س الوزراء ال�سابق اليزال ميار�س نفوذه
عرب الق�ضاء ،وي�ستخدم ملفات الف�ساد ك�أداة �سيا�سية .وعلى غرار �سيا�سات املالكي با�ستهداف
املعار�ضني عرب الأحكام الق�ضائية ،حكم الق�ضاء يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2015على وزير
املالية ال�سابق والزعيم ال�س ّني رافع العي�ساوي بال�سجن �سبع �سنوات ،مات�س ّبب يف انتقادات وا�سعة
بني قواعده ال�شعبية .ويعتقد الكثريون �أي�ض ًا �أن نظام ال�سجون يوا�صل اعتقال العرب ال�س ّنة
ب�صورة غري متكافئة يف عهد العبادي .ووفق ًا خلبري قانوين عراقي �س ّني طلب عدم الك�شف عن
هويته ،ف�إن العديد من ال�سجون يف العراق غري قانونية لأنها ُتدار من جانب وزارة الداخلية بد ًال
من وزارة العدل ،املك ّلفة مبوجب الد�ستور الإ�شراف على ال�سجون 34.وقال ال�شيخ منري ها�شم:
«تنقلت بني خم�سة �سجون ،و�أنا �أقول �إن ن�سبة  90يف املئة من ال�سجناء هم من ال�س ّنة» .واليزال
الكثري من العرب ال�س ّنة مقتنعني ب�أن مراكز ال�سلطة يف بغداد مل تتغيرّ على الرغم من �أنه حدث
تغيري يف القيادات».
هناك قلق �آخر ناجم عن �أجواء مابعد املو�صل ،يتم ّثل يف و�ضع النازحني واحتمال عودتهم.
فقد بد�أ القادة العرب ال�س ّنة ب�إطالق ادعاءات ب�أن ال�سيا�سيني واحل�شد ال�شعبي مينعون العائالت
من العودة �إىل منازلها غداة التحرير .وعلى �سبيل املثال ،اتّهم لقاء الوردي ،ع�ضو الربملان،
الأحزاب ال�سيا�سية مبنع عودة العائالت �إىل حمافظة �صالح الدين 35.وقد �أ�صبحت ق�ضية عودة
النازحني �إحدى املظامل الرئي�سة لدى اجلماعة ال�س ّنية.
و�أخريا ،اليزال االجتاه لربط ال�س ّنة بالدولة الإ�سالمية ي�ش ّكل مع�ضلة كبرية بالن�سبة �إىل
اجلماعة ال�سن ّية ،وي�ساهم يف احليلولة دون انخراطها جم ّدد ًا مع احلكومة املركزية� .إىل ح ّد
ما ،ومنذ �سقوط املو�صل ،امت ّدت عملية اجتثاث البعث الآن لت�شمل «اجتثاث الدولة الإ�سالمية».
ويخ�شى ال�س ّنة من �أن ت�ستخدم احلكومة املركزية مزاعم وجود �صالت بالدولة الإ�سالمية
ال�ضطهاد املعار�ضني ،من دون مراعاة الإجراءات القانونية ومن دون �إجراءات عفو  -متام ًا
كما فعل املالكي عندما كان رئي�س ًا للوزراء .وبينما يعار�ض ال�س ّنة الدولة الإ�سالمية ،كما �سبقت
الإ�شارة ،من ال�صعب على املرء �أن يجد ع�شرية لي�س لديها �أفراد يرتبطون بالتنظيم.

امل�شاحنات بني ال�سنّة
الوحدة املفقودة والأحزاب ال�سيا�سية

اليعود م�أزق ال�س ّنة العراقيني ،املتم ّثل يف �شعورهم بالإق�صاء يف بلدهم ،فقط �إىل �إيغال
احلكومة املركزية يف مركزيتها وجورها� .إذ على النقي�ض من نظرائهم ال�شيعة والأكراد الذين
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كانوا �أكرث قدرة على التك ّيف مع الظروف املتغيرّ ة� ،أ ّدى عدم وجود �سلطة مركزية �أو ق�ضية �أو
موحدة لقيادة ال�س ّنة� ،إىل مفاقمة ال�صراع الداخلي بينهم .فعلى الرغم من الإ�شارات
هوية ِّ
موحدة� ،إال �أن اجلماعة ال�س ّنية
العامة يف و�سائل الإعالم �إىل «ال�س ّنة» ،باعتبارهم جمموعة ّ
يف الواقع تتك ّون من عدد كبري من املم ّثلني ذوي الأهداف املختلفة جد ًا حتى حني يزعمون �أنهم
يتح ّدثون نياب ًة عن اجلمهور نف�سه.
ومع ذلك ،التما�سك الداخلي لدى اجلماعة ال�س ّنية ممُ كن ،وقد َخ َد َم يف واقع الأمر كعن�صر
�ضروري يف �أوقات العودة �إىل عملية االنخراط .على �سبيل املثال ،عندما خا�ض ائتالف العراقية
بزعامة عالوي االنتخابات ككتلة واحدة يف العام  ،2010كان مي ّثل جبهة �س ّنية موحدة ،وكان
يحظى حتى مبوافقة الع�شائر ،وهي التوليفة التي جنحت يف احل�صول على �أكرب عدد من املقاعد
يف االنتخابات.
ومع ذلك ،فقد انهار التما�سك الداخلي مرة �أخرى اليوم يف �سياق عملية ان�سحاب ال�س ّنة،
ودفع �أطراف ًا ع ّدة �إىل اال ّدعاء ب�أنها جميع ًا مت ّثل اجلمهور نف�سه .على �سبيل املثال ،يف االنتخابات
الربملانية يف العام � ،2014شاركت  25كتلة انتخابية يف االقرتاع على  15مقعد ًا يف الأنبار،
وا ّدعت كل هذه الكتل تقريب ًا �أنها تتحدث با�سم القاعدة ال�شعبية ال�س ّنية نف�سها ،التي مت ّثل
تو�سعت احلركة الإ�سالمية اللت�شمل هيئة علماء امل�سلمني بزعامة
الأغلبية يف املحافظة .وباملثلّ ،
ال�ضاري وح�سب ،بل �أي�ض ًا جمل�س علماء العراق واملجمع الفقهي العراقي .ولدى اجلماعتني
الأخريتني بع�ض ال�صالت بـ«احلزب الإ�سالمي العراقي» ،وهو فرع من جماعة الإخوان امل�سلمني.
ومع ذلك ،هذا يثري الت�سا�ؤل عن �سبب ظهور الكثري من اجلماعات املختلفة التي ت ّدعي متثيل
اجلمهور نف�سه.
منذ احتالل املو�صل ،بذلت القيادات ال�س ّنية العراقية جهود ًا ُم�ضنية من �أجل ّمل �شمل خمتلف
موحدة.
القادة ال�سيا�سيني ال�س ّنة بعقد م�ؤمترات ،بهدف �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة وت�شكيل جبهة ّ
فقد ُعقدت م�ؤمترات يف بغداد و�أربيل وع ّمان والدوحة وبريوت و�أماكن �أخرى يف املنطقة ،غري
موحدة .ففي م�ؤمتر ُع ِقد يف بغداد ،كان من الالفت �أن
�أن اخلالفات التزال تعرقل �إن�شاء جبهة ّ
خالف ًا دفع امل�شاركني �إىل الرتا�شق بالكرا�سي.
�إىل جانب م�س�ألة الوحدة ،يفتقر ال�س ّنة �إىل وجود �أحزاب �سيا�سية و�آلية م� ّؤ�س�سية جا ّدة
لتحقيق متثيل �أو�سع .وبخالف نظرائهم الأكراد �أو ال�شيعة
�إىل جانب م�س�ألة الوحدة ،يفتقر ال�سنّة �إىل وجود
الذين ي�ستفيدون من وظائف حزبية (اختيار املر�شحني وح�شد
�أحزاب �سيا�سية ،وهي �آلية م� ّؤ�س�سية مه ّمة لتحقيق
الدعم وهلم جر ًا) من خالل �أحزاب �سيا�سية عريقة ،لي�س
متثيل �أو�سع.
لدى ال�س ّنة �سوى احلزب الإ�سالمي العراقي .وعلى الرغم
من �أنه حزب عريق �أي�ض ًا ،فقد اكتنفه الغمو�ض ل�سنوات
ع ّدة� ،إال �أنه عاد �إىل الظهور كالعب رئي�س خالل حركة االحتجاج املناه�ضة للمالكي (احلراك
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ال�شعبي) التي اجتاحت املناطق ال�س ّنية يف العراق ،والتي بد�أت يف العام  .2011ومع ذلك ،باتت
ال�شخ�صيات املنتمية اىل احلزب �أقوى اليوم من احلزب نف�سه .واحلال �أن احلزب الإ�سالمي
اليزال ع�ص ّي ًا على الفهم ،ويجهد الدعاء �شرعية التحدث با�سم ال�س ّنة .ويف ظل عدم وجود
�أي �أحزاب �سيا�سية قوية ولها دميومة ،تبدو اجلماعة ال�س ّنية يف و�ضع غري م� ٍؤات .فخالل كل
دورة انتخابية ،تخرج الأحزاب واالئتالفات اجلديدة للأدعاء ب�أنها تتحدث با�سم ال�س ّنة ،لكنها
للم�ضي ُقدُم ًا .ويف �ضوء غياب الوحدة �أو الأحزاب
تفتقر �إىل الذاكرة امل� ّؤ�س�سية �أو الإرث الالزم
ّ
ال�سيا�سية الر�سمية ،يقت�صر التمثيل على املبادرات الفردية املرحلية من بع�ض القادة.

من مي ّثل �سنّة العراق اليوم؟

ت�ضممم ّثلني عن ال�س ّنة .وعلى �سبيل
تتفاخر حكومة العبادي (على امل�ستوى التنفيذي) ب�أنها ّ
املثال� ،أ�صبح وزير الدفاع خالد العبيدي وجها بارز ًا يف معركة احلكومة �ضد الدولة الإ�سالمية،
وله عالقة عمل جيدة مع العبادي� .أما قا�سم الفهداوي ،حمافظ الأنبار ال�سابق ،فله بع�ض
الت�أثري كوزير للكهرباء .لكن ،ولأنه اليزال ُينظر �إىل تعيني قادة من العرب ال�س ّنة يف ال�سلطة
التنفيذية على نطاق وا�سع باعتباره لفتة رمزية ،اليزال ه�ؤالء يواجهون �صعوبة يف الربوز كقادة
�أقوياء لهم قاعدة �شعبية وا�سعة.
مل يعد الكثريون من احلر�س القدمي ،مثل نائب الرئي�س ال�سابق طارق الها�شمي ووزير املالية
ال�سابق رافع العي�ساوي ،مم ّثلني فعليني لل�س ّنة ،وا�ضطر بع�ض ه�ؤالء القادة ال�سابقني �إىل العي�ش
بالتحدث با�سم
يف املنفى .وقد مت ت�شويه �سمعة �آخرين ب�سبب �إخفاقات برز فريق جديد من القادة يطالب
ّ
املا�ضي .ومع ذلك ،برز فريق جديد من القادة يطالب القاعدة ال�سنّية.
بالتح ّدث با�سم القاعدة ال�س ّنية.
ث ّمة عدد قليل من القادة الذين يطرحون مثل هذه االدعاءات يف الربملان .و ُيعترب �سليم
اجلبوري �أحد �أكرث النواب ال�س ّنة ن�شاط ًا اليوم .فب�صفته رئي�س ًا للربملان ،ا�شتهر بكونه زعيم ًا
ر�صين ًا ومم ّث ًال جليل ال�شباب ،وهو يحظى بدعم وا�سع يف الربملان .والأهم من ذلك �أنه يتمتّع
بعالقات ج ّيدة مع العبادي .للجبوري �أي�ض ًا عالقات مع احلزب الإ�سالمي ،الذي ي ّدعي �أنه
اليزال احلزب ال�سيا�سي ال�س ّني الر�سمي الوحيد يف العراق.
يف الربملان برزت كتل ع ّدة ،منها «حتالف القوى» ،وهي الكتلة النيابية التي تتك ّون من �أع�ضاء
يتزعمها يف
بارزين مثل اجلبوري وظافر العاين .وهناك كتلة برملانية �أخرى هي «احلل» ،التي ّ
الربملان حممد الكربويل.
�أما خارج امل� ّؤ�س�سات احلكومية ،فاليزال �أ�سامة النجيفي ،الذي مل يعد ي�شغل من�صب نائب
الرئي�س ب�سبب حزمة �إ�صالحات العبادي ،يحاول جمع ال�س ّنة حتت قيادته .قاد النجيفي �أكرب
كتلة انتخابية �س ّنية ،ائتالف «متّحدون للإ�صالح» ،خالل االنتخابات الربملانية يف العام 2014
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وح�صد  23مقعد ًا .وقد �شارك احلزب الإ�سالمي يف هذه الكتلة .وعلى الرغم من تف ّكك االئتالف
منذ ذلك احلني ،حيث انحاز اجلبوري واحلزب الإ�سالمي �أكرث �إىل احلكومة ،يبقى �أ�سامة
النجيفي و�شقيقه �أثيل ،حمافظ نينوى ال�سابق� ،شخ�صيتني م�ؤ ّثرتني ويحاوالن متثيل القاعدة
ال�شعبية ال�س ّنية .ففي ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2015عقد �أ�سامة م�ؤمتر ًا يف ع ّمان ،ويف بادرة
نادرة للنجاح� ،أُعلن عن ت�سوية ُمتفا َو�ض عليها يف �شكل جلنة التن�سيق العليا� 36.ض ّمت اللجنة
عدد ًا من �أع�ضاء الربملان وامل�س�ؤولني ال�س ّنة البارزين .ومع ذلك ،فقد كانت ن�شوة االحتفال كعمر
الزهور .فعلى الفور تقريب ًا� ،أعلن خمتلف زعماء الع�شائر معار�ضتهم ل ّلجنة اجلديدة وا ّدعوا
ب�أنها المت ّثل الع�شائر 37.بعدها ،ان�ض ّمت �أطراف �سيا�سية فاعلة �إىل احلملة ،مثل كتلة «احلل»
38
الربملانية ،وا ّدعت �أن اللجنة غري �شرعية ،و�أن فيها �أع�ضاء «طائفيني».
ن�شط �أثيل النجيفي ،املقيم يف �أربيل� ،أي�ض ًا ،ل َل ّم �شمل قادة ال�س ّنة واملقاتلني ،حت�ضري ًا ملرحلة
مابعد الدولة الإ�سالمية يف املو�صل .وهو �أبلغ كاتب هذه الدرا�سة ب�أن فكرة احلر�س الوطني،
الذي �سيتك ّون من قوى ع�شائرية ،لي�ست جديدة ،و�أنه ّ
يخطط حل�شد جيو�ش �إقليمية للدفاع عن
نينوى يف مواجهة الدولة الإ�سالمية .و�أن كل مايبحث عنه النجيفي هو الدعم الإقليمي ،الذي
ي�أتي �أ�سا�س ًا من تركيا 39.وعلى هذا النحو ،اليزال �أ�سامة و�أثيل النجيفي طرفني فاعلني قو َيني
ي ّدعيان متثيل ال�س ّنة ،ويحظى االثنان بدعم رجال �أعمال �أثرياء مثل خمي�س اخلنجر و�أكادمييني
مثل يحيى الكبي�سي.
اليزال �إياد عالوي مي ّثل احلركة العلمانية .وبعد عجزه عن ت�شكيل احلكومة يف العام ،2010
غيرّ عالوي ا�سم اجلماعة من «العراقية» �إىل «االئتالف الوطني» وفاز بـ 21مقعد ًا يف انتخابات
( 2014وهي نتيجة خمتلفة متام ًا عن فوزه بـ 91مقعد ًا كزعيم لكتلة «العراقية») .ومع ذلك،
يتع ّر�ض عالوي �إىل النقد ب�سبب ف�شله على يد املالكي الذي جعله يبدو �ضعيف ًا من خالل قبول
تعيينه يف من�صب وهمي رئي�س ًا ملجل�س الأمن القومي .ومع ذلك ،التزال جماعته امل�ؤ ّلفة من نواب
�س ّنة و�شيعة ،علمانية ب�شكل را�سخ وترف�ض التعبئة على �أ�سا�س طائفي.
ظهر بع�ض املم ّثلني على م�ستوى املحافظات ،ومن بينهم �صهيب الراوي ،حمافظ الأنبار،
الذي ن�شط يف احلرب �ضد الدولة الإ�سالمية .وينحدر الراوي من احلزب الإ�سالمي ويتمتّع
بعالقة قوية مع العبادي .ويف حمافظة �صالح الدين ،ظهر املحافظ ال�سابق رائد اجلبوري
كزعيم محُ تمل ،وقد تو ّدد �إليه العبادي لي�صبح وزير ًا ملن�صب مت بعد ذلك �إلغا�ؤه كجزء من
حزمة الإ�صالحات.
اليزال الإ�سالميون م�ؤ ّثرين �أي�ض ًا� .إذ ت�ستفيد هيئة علماء امل�سلمني من الت�أييد ،و�إن مل يكن
بالق ّوة نف�سها التي كان عليها يف ال�سابق .فقد توفيّ م� ّؤ�س�سها ،حارث ال�ضاري ،يف العام ،2015
ويتولىّ �إدارة اجلماعة الآن ابنه مثنى ال�ضاري .التزال �إيديولوجيا الهيئة �سلفية ومناه�ضة
للدولة .وكما �أ�شرنا ،برز جمل�س علماء العراق واملجمع الفقهي العراقي لتمثيل ال�س ّنة ا�ستناد ًا
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�إىل تفوي�ض �إ�سالمي .وتتمتّع كل من هذه اجلماعات بعالقات جيدة مع احلزب الإ�سالمي ،حيث
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ي ّدعي جمل�س علماء العراق �أنه يقف يف �صف احلزب الإ�سالمي يف امل�سائل الربملانية.
ي�ضم الأول
التزال فلول حزب البعث املنح ّل ن�شطة .واليوم ينق�سم احلزب �إىل ف�صيلنيّ ،
�أن�صار ِعزّت �إبراهيم الدوري ،نائب رئي�س جمل�س قيادة الثورة العراقي يف عهد �صدام ح�سني،
ويتزعم
والطريقة النق�شبندية ،وهي فرقة �صوفية من الإ�سالم ال�س ّني نافذة يف �شمال العراقّ .
الف�صيل الثاين حممد يون�س الأحمد ،الذي يقود «حركة العودة» ،وهي حركة بعثية �س ّرية داخل
العراق .كال الف�صيلني لهما عالقات مع الدولة الإ�سالمية ومطلوبان من احلكومة املركزية،
ولذلك فهما يعمالن عرب �شبكات �س ّرية.
�أخري ًا ،وبعيد ًا عن العامل ال�سيا�سي ،اليزال عدد كبري من �شيوخ الع�شائر يتمتّعون بالنفوذ يف
املجتمع العراقي .فكل زعيم �سيا�سي ينتمي �إىل ع�شرية و�أحيان ًا ي�صبح كذلك ب�إيعاز من ال�شيوخ.
وعلى �أي حال ،اليزال ال�صراع بني الع�شائر وداخلها واقع ًا �إ�شكالي ًا يف العراق ،ويحول دون ظهور
موحد للع�شائر ميكنه �أن يتحدث ب�صوت �س ّني ع�شائري واحد.
حتالف ّ
خال�صة القول ،يبدو �أن �إقناع جميع الكتل ال�سيا�سية والع�شائرية والدينية للعمل مع ًا لبلورة
موحد لل�س ّنة يف العراق مهمة �شاقة .ويف ظل عدم وجود �سلطة مركزية وال نظام قوي
موقف ّ
للأحزاب ال�سيا�سية ،ف�إن متثيل ال�س ّنة لي�س م� ّؤ�س�سي ًا بل يتو ّقف على الأفراد الذين يتنقلون جيئة
وذهاب ًا بني اللجان وكتل التحالفات على النحو الذي يرونه منا�سب ًا لهم.

االنخراط �أو عدم االنخراط مع بغداد

التزال النزاعات الداخلية العديدة ُتبقي العراقيني العرب ال�س ّنة يف حالة انق�سام .ويتمحور
�أكرب نزاع داخلي حول ما �إذا كان ينبغي االنخراط مع احلكومة املركزية �أو فك االرتباط معها.
ففي دياىل و�صالح الدين ،ق ّرر املحافظان �أنه من الأف�ضل العمل مع حكومة العبادي ،وهو نهج
يرف�ضه قادة يف الأنبار .كما ق ّرر رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري العمل مع العبادي ،وهو
تزعم يف
ما �أثار �ض ّده انتقادات 41.وباملثل ،ي�شكو الكثريون من �أن احلزب الإ�سالمي ،الذي ّ
ال�سابق حركة االحتجاج يف العام � ،2011أ�صبح الآن حليف ًا حلكومة العبادي .ومن وجهة نظر
زعماء العرب ال�س ّنة الراف�ضنيُ ،يعترب العمل مع احلكومة مبثابة دليل على وجود زعيم �ضعيف
وفا�سد .كما يعتقد البع�ض �أن احلكومة املركزية يف بغداد هي يف احلقيقة قوة �سلبية تعمل على
تق�سيم الطائفة ال�س ّنية وقهرها .وي�شريون �إىل �أن ث ّمة حاجة لأن ي�ساعد املجتمع الدويل يف دفع
42
التوحد.
ال�س ّنة �إىل ّ
يخاطر �أي زعيم �س ّني ينخرط مع احلكومة املركزية بفقدان
يخاطر �أي زعيم �سنّي ينخرط مع احلكومة املركزية
�سمعته� ،إذا ماف�شل يف حتقيق نتائج ،كما كان احلال مع �إياد
بفقدان �سمعته� ،إذا ماف�شل يف حتقيق نتائج.
عالوي و�صالح املطلك .وباملثل ،وعلى الرغم من ن�صيحة
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الكثري من زعماء ال�س ّنة الذين ح ّذروا من الثقة ببغداد ،وافق �أحمد عبد اهلل اجلبوري ،حمافظ
�صالح الدين ،على �أن ي�صبح وزير ًا يف حكومة العبادي .وبعد �أقل من عام� ،ألغى العبادي من�صب
اجلبوري كجزء من حزمة �إ�صالح احلكومة .وقد ا�ستغل الكثريون الفر�صة لو�صف اجلبوري ب�أنه
�ساذج ،لأنه َق ِب َل �أ�ص ًال من�صب ًا يف احلكومة.
والواقع �أنه غالب ًا مايتّ�ضح �أن �أي �إ�شارة �إىل املح�سوبية التي ت�سبغها الدولة على الزعماء ال�س ّنة،
�سواء عن طريق ال�سلطة �أو املال ،تكون على ح�ساب امل�ستفيدين منها ،الذين يفقدون دعم ًا وا�سع ًا
ويو�صمون الحق ًا بالكذب� ،إن مل يكن بالف�ساد .ويرى البع�ض �أن «التمثيل عرب املن�صب»� ،أي منح
َ
ال�شرعية واملنزلة النخبوية لبع�ض الزعماء من جانب احلكومة عن طريق املن�صب ال عن طريق
ال�شعب �أو الزعامة احلزبية عن طريق الت�صويت ،غري مالئم �أ�ص ًال ويزيد من ح ّدة ال�صراع
بني الع�شائر .على �سبيل املثال ،كانت ال�صحوة ال�س ّنية بزعامة �أحمد �أبو ري�شة من ع�شرية البو
ري�شة .وقد ز ّودت الدولة هذه الع�شرية باملال وال�سالح والأرا�ضي كي ت�ص ّد بنجاح تنظيم القاعدة
يف العراق .لكن اليوم ،فقدت ع�شرية البو ري�شة �شرعيتها كزعيمة بني القبائل .ويقول منتقدوها
�إنه ماكان ينبغي �أبد ًا مباركتها لأنها ع�شرية �صغرية جد ًا .ويف نقا�ش مائدة م�ستديرة ،اتّفق
معظم زعماء ال�س ّنة على �أن عدد �أفراد الع�شرية اليزيد عن  ،2000مقارن ًة مع �أكرث من  6ماليني
ع�ضو يف ع�شرية اجلبور �أو  3ماليني يف �شمر و 3ماليني يف ع�شائر الدليم 43.وبقرارها القا�ضي
ب�شكل خطر عن
بدعم ع�شرية �أبو ري�شة ،وهي خطوة دعمتها الواليات املتحدة ،تغا�ضت الدولة ٍ
مدى �شرعية الع�شرية .ومن بني ال�شكاوى اليوم �أن ع�شرية �أبو ري�شة ا�ستخدمت الأموال لبناء
44
ثالث ع�شرة فيال ،كما �أن ن�صف �أفراد الع�شرية يرتبطون الآن بتنظيم الدولة الإ�سالمية.
وبالتايل ،الر�أي العام ال�سائد هو �أن قادة ال�صحوة ال�س ّنية الأ�صليني اليتمتّعون بال�شرعية ،ويجب
عدم النظر يف �إ�شراكهم يف �صحوة �أخرى بعد هزمية الدولة الإ�سالمية.
تلعب الأموال دور ًا يف نزع ال�شرعية عن الأفراد وكذلك الع�شائر� .إذ ُيعرف زعماء القبائل
الذين ا�ستفادوا مالي ًا (و�سيا�سي ًا) من نظام املالكي ب�أنهم «مالكيون» .وقد و�صف �أحد الن�شطاء
هذه املمار�سة بالقول �إن املالكي ي�س ّدد لل�شيوخ دفرت ًا (مايعادل � 10آالف دوالر) يف مقابل الدعم
ال�سيا�سي .واليوم َف َق َد الكثري من ه�ؤالء ال�شيوخ ،من وجهة نظر خ�صومهم� ،شرعيتهم لأنهم
�أداروا الظهر لها .والواقع �أن �أي �شخ�ص ارتبط بالنظام ال�سابق �أو ا�ستفاد مالي ًا من احلكومة
باتت �سمعته ّ
ملطخة.

نقاط خالف �أخرى

لي�ست م�س�ألة من ينطق با�سم العرب ال�س ّنة وما �إذا كان ينبغي االنخراط مع احلكومة املركزية،
نقطتَي النزاع الداخلي الوحيدتني داخل اجلماعة ال�س ّنية .فهناك على الأقل �أربعة نزاعات
�أخرى متك ّررة ت�ساهم يف االنق�سامات داخل اجلماعة وتعرقل وحدتها.
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النزاع الداخلي الأول له عالقة مب�س�ألة �سيا�سات الهوية ،وما �إذا كان ينبغي �أن تعمل التعبئة
خطوط
خطوط طائفية� ،أي متثيل ال�س ّنة� ،أو ما �إذا كان ينبغي �أن تعمل وفق
ال�سيا�سية وفق
ٍ
ٍ
وطنية .وعلى الرغم من �أن اجلماعة ال�س ّنية ت�أخرت يف دخول لعبة �سيا�سات اله ّوية لأنها كانت
غري قادرة وغري راغبة يف التعبئة على �أ�سا�س الطائفة يف البداية ،فقد غيرّ بع�ض الزعماء
�آراءهم منذ �سقوط املو�صل.
اليوم ي�ستخدم الإ�سالميون اخلطاب والرموز املتمحورة حول ال�س ّنة ل�شرعنة متثيلهم .فهم
ينظرون �إىل م�شاكلهم باعتبارها نتيجة لنزعة الت�ش ّيع النابعة من �إيران ،ولذلك يدعون �إىل ر ّد
�س ّني .ال بل �أعرب بع�ضهم عن االهتمام حتى بفكرة وجود �إقليم �س ّني .تدعم �شخ�صيات وطنية
�أخرى هذه الفكرة مثل ماهر �شوكة ،الذي تك ّلم عن فكرة حكومة �إقليمية �س ّنية �شبيهة بحكومة
�إقليم كرد�ستان 45.ومع ذلك ،اليزال بع�ض العلمانيني ميقتون اللجوء �إىل الطائف ّية .فقد �شكت
ع�ضو يف الربملان عن كتلة «العراقية» يف منا�سبات ع ّدة من تنظيم ور�شة عمل تقوم فقط على
«التمثيل ال�س ّني» ،وقالت �إن ا�ستخدام الت�صنيفات الطائفية الي�سهم �سوى يف تعقيد امل�شاكل يف
العراق .وقال ع�ضو �س ّني علماين يف الربملان« :هذا ما �أرادته الواليات املتحدة ...انق�سامات
على �أ�سا�س املك ّونات االجتماعية للمجتمع» 46.وعلى غرار الكثري من العلمانيني الآخرين� ،شكا
هذا النائب من االنق�سامات الطائفية اجلديدة التي متت ع�سكرتها يف العراق بعد العام 2003
ومن بروز �سيا�سات الهوية .هاتان املدر�ستان تتواجهان وتت�صادمان حول كيفية تعبئة النا�س
جماعي ًا .وت�ش ّكل الطائفية �أحد �أكرث اخلالفات ال�س ّنية الداخلية �شيوع ًا.
يتع ّلق النزاع الثاين مب�س�ألة اجتثاث البعث .فعلى الرغم من �أنه ُي َ
نظر �إىل حدٍّ كبري �إىل اجلهود
املبذولة لتطهري نفوذ احلزب احلاكم ال�سابق ،باعتبارها جزء ًا من حماوالت احلكومة للق�ضاء
على ممثليهم ،ينق�سم ال�س ّنة �أي�ض ًا ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .وكما �أ�شرنا �أعاله ،اليزال حزب البعث
ن�شط ًا �إىل ح ّد ما ،لكنه يلج�أ �إىل العنف ،وله �صالت مع الدولة الإ�سالمية .وبالن�سبة �إىل الكثري
من زعماء ال�س ّنة ،المكان له�ؤالء الأع�ضاء «الطائفيني» يف احلركات ال�سيا�سية ،وهم اليرغبون
يف �إدراج �صوت البعث يف هذه احلركات .ومع ذلك ،يجادل قادة �آخرون ،وعلى نحو متزايد� ،إن
البعثيني يجب �أن يكونوا جزء ًا من احلوار ،لأنهم مواطنون عراقيون ت�ستهدفهم حكومة مركزية
47
حت ّركها الطائفية.
النزاع الثالث يدور حول دور الأطراف اخلارجية� .إذ كثري ًا ماينتقد القادة نظراءهم ب�سبب
عالقتهم مع قوة �أجنبية .مث ًال ،يتمحور �أحد اخلالفات حول دور الواليات املتحدة يف الق�ضاء
على الدولة الإ�سالمية .فقد بد�أ بع�ض زعماء ال�س ّنة العراقيني يدعون ،على نحو متزايد وب�سبب
خماوف ب�ش�أن �إيران �أ�سا�س ًا� ،إىل دور �أمريكي �أكرب .لكن �آخرين ي�ص ّرون على �أن التعاون مع
وا�شنطن اليزال �إ�شكالي ًا ،حتى ب�ش�أن ق�ضية يتّفقون على �ضرورة ح ّلها.
عالو ًة على ذلك ،يحظى بع�ض الزعماء بدعم �أطراف �إقليمية ،وهم يخدمون �إىل ح ّد ما
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م�صالح �إقليمية .وهذا ي�ؤ ّدي �إىل مزيد من اخلالفات وحماوالت نزع ال�شرعية .فبع�ض زعماء
ال�س ّنة ينتقدون �أ�سامة و�أثيل النجيفي ب�سبب عالقاتهما الوثيقة مع احلكومة الرتكية .وحني
دخلت قوات ترك ّية الأرا�ضي العراقية يف كانون الأول/دي�سمرب  2015ملواجهة تهديدات الدولة
الإ�سالمية ،انربى الأَ َخوان النجيفي للدفاع عن ّ
التوغل الرتكي .مث ًال ،قال �أثيل �إن احلكومة
املركزية �أق ّرت هذه اخلطوة .لكن �سليم اجلبوري �أدان هذه اخلطوات باعتبارها انتهاك ًا ل�سيادة
العراق ،وانتقد الأخوين النجيفي على ردهما 48.اليزال الكثري من زعماء ال�س ّنة حذرين من دور
تركيا يف البالد .فقد وقف احلزب الإ�سالمي ،الذي هو �أقرب تقليدي ًا �إىل قطر� ،ض ّد تركيا.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتّهم بع�ض زعماء ال�س ّنة العراقيني اجلبوري ب�أنه وثيق ال�صلة ب�إيران .وقال
�شيخ من تكريت لكاتب هذه الدرا�سة« :ال�سبب يف �أنه �أ�صبح رئي�س الربملان ...هو لأن لديه
عالقات قوية مع �إيران» .ويف حماولة منهم لنزع ال�شرعية عن
مناف�سيهم ،يتّهم زعماء العرب ال�س ّنة بع�ضهم البع�ض بالوالء
ت�شكّل االنق�سامات الداخلية جزء ًا من اخلالفات حول
ل�شبكات دعم خارجي خمتلفة بدل احل�صول على الدعم
ال�شراكات الإقليمية لكل زعيم.
من الداخل .ولذلك ،ت�ش ّكل االنق�سامات الداخلية جزء ًا من
اخلالفات حول ال�شراكات الإقليمية لكل زعيم.
يرت ّكز النزاع امل�شرتك الرابع حول �شرعية الزعيم املنفي .فبما �أن العديد من زعماء العرب
ال�س ّنة �أ�صبحوا نازحني ،ف�إنهم يجازفون بفقدان الدعم ال�شعبي من قواعدهم ال�شعبية التي التزال
تقطن مناطق النزاع .ويف لعبة وجهات املنفى ،كما �أو�ضح الكاتب البارز غامن العابد من املو�صل،
ُتعترب �أربيل �أكرث �شرعية من ع ّمان ،التي هي بدورها �أكرث �شرعية من �أنقرة .وعلى ح ّد تعبريه،
«�إذا كنت ال �أعرفك ،فكيف �سيعرفك املواطنون؟» 49وغالب ًا مات�صطدم املداوالت ال�س ّنية الداخلية
باجلدل حول مقر �إقامة الزعيم وكيف ي�ؤ ّثر ذلك على �شرعيته .وعاد ًة ماي�شري �أع�ضاء الربملان �إىل
�أنهم على الأقل موجودون يف بغداد ،على عك�س زعماء ال�س ّنة يف املنفى 50.عالو ًة على ذلك ،غالب ًا
ما ُيعترب النازحون الذين يعودون غري مخُ ل�صني ب�سبب فرارهم يف املقام الأول.

الع�شائر

متتّعت الع�شائر يف العراق بتاريخ طويل من �شبه ا�ستقالل ،حيث حكم ال�شيوخ �ضمن اعتبارات
خمتلفة عن باقي �أنحاء البالد ،مبا يف ذلك تقدمي الأ�سلحة واملال والأر�ض 51.بيد �أن هذا الو�ضع
تغيرّ يف ال�سنوات الأخرية .فقد �أثارت م�س�ألة فقدان املوارد �صراع ًا داخلي ًا ،مبا يف ذلك عدم
الثقة يف احلكومة املركزية ،وحتى ال�سخط جتاه املم ّثلني ال�سيا�سيني ال�س ّنة وت�سا�ؤالت حول من
هو يف احلقيقة زعيم ع�شرية .ويف الوقت نف�سه� ،أقحمت الدولة الإ�سالمية نف�سها يف احلياة
الع�شائرية ،وج ّندت �أفراد الع�شائر يف تنظيمها ،وارتكبت الفظائع ،وت�س ّببت يف انق�سامات بني
املوالني واملعادين لها يف �صفوف الع�شائر.
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العالقة بني ال�شيوخ وال�سيا�سيني حمفوفة عادة بالتوتّر لأن اجلماعات الع�شائرية ،كما ي�شري
عامل الأنرثوبولوجيا االجتماعية ريت�شارد تابر ،كانت تاريخي ًا ُمعار�ضة للدولة 52.ومع ذلك ،كانت
الإمرباطوريات متيل يف املا�ضي �إىل حتقيق املزيد من النجاح من خالل جت ّنب الع�شائر ولي�س
حماولة ال�سيطرة عليها 53.يف العراق ،و�صل ذلك الأ�سلوب �إىل كونه معاملة خا�صة �إىل درجة
�أن الكثري من العراقيني كانوا يعتربون �أن نظام �صدام ح�سني نظام ع�شائري� .إذ قال ال�شيخ
�إبراهيم نايف م�شعان احلردان ،والذي ال ُيع ّد زعيم ًا ع�شائري ًا لع�شريتي البوذياب والبوعيثة
متخ�ص�ص ًا يف قبائل العراق« :اجلميع يعرفون �أن ال�شيوخ لديهم
وح�سب ،بل �أي�ضا �أكادميي ًا
ّ
54
ا�ستقاللية .واحلكومة تعرف ذلك».
يف عهد �صدام ح�سني ،ز ّود نظام البعث ال�شيوخ بال�سالح والأرا�ضي واملال وال�سلطة .وا�ستم ّر
ذلك حتى بعد �إطاحة نظام �صدام ح�سني ،عندما تولىّ اجلرنال الأمريكي ديفيد برتايو�س،
خالل حقبة �إعادة االنخراط� ،إدارة �سيا�سة دفع الأموال للع�شائر وت�سليحها كجزء من ال�صحوة
خ�ضم �صعود املالكي
ال�س ّنية .ومع ذلك ،بعد ان�سحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق ،ويف ّ
كحاكم �سلطوي ،تب ّددت الكثري من م�صادر التمويل تلك .وقد �أ ّدى توقف �شبكة توزيع املوارد �إىل
�إ�ضعاف �شبه اال�ستقالل الذي كان يتمتّع به ال�شيوخ .واليوم ،ويف ظل توقف احلكومة املركزية عن
توفري ال�سالح واملال والأرا�ضيَ ،ف َق َد �شيوخ الع�شائر ثقتهم يف احلكومة وباتوا ي�شعرون بالعزلة.
داخلي ًا ،اليثق �شيوخ القبائل حتى بالقادة ال�سيا�سيني ال�س ّنة الذين ُيظهرون القليل من االحرتام
للمجامالت الع�شائرية .وي�ؤ ّكد ال�شيوخ �أن القيادة ال�سيا�سية فا�سدة وغري ف ّعالة .فبالن�سبة �إليهم،
يقاتل من ي�س ّمون زعماء ال�س ّنة يف بغداد بع�ضهم البع�ض من �أجل من�صب وتقا�سم الكعكة،
والأ�سو�أ من ذلك� ،أنهم الي�ستخدمون ال�شبكات الع�شائرية لإعادة توزيع املوارد .ومن جانبهم،
يف�ضل العديد من الزعماء ال�س ّنة عدم الثناء على الع�شائر ،خوف ًا من متكني ممثلني بدالء.
وعلى الرغم من �أنهم يدركون �أن الع�شائر موجودة يف كل مكان يف العراق .بيد �أنهم ي�شكون
55
�أي�ض ًا من �أن القبائل التقول لهم ماذا تفعل هي.
يف فرتة مابعد �صدام مبا�شرة ،كانت �صورة م� ّؤ�س�سة الع�شرية �سلبية ب�سبب عالقتها مع النظام.
ن�صب زعيم ًا
ويف الوقت نف�سه ،برزت �أزمة ال�شرعية بعد العام  2003ب�ش�أن من ي�ستحق �أن ُي ّ
ع�شائري ًا فعلي ًا� ،إذ بات الكثري من ال�شيوخ الذين �شغلوا بطبيعة احلال منا�صب رفيعة يف الأجهزة
الأمنية �أو ال�سيا�سية للنظام ال�سابقُ ،يعتَربون الآن �أعداء للدولة اجلديدة .وعليه ا�ضط ّروا �إىل
الفرار من مناطقهم ،وبالتايل من ع�شائرهم .ويفقد ه�ؤالء الزعماء ،الذين ا�ستق ّروا يف �أربيل
�أو ع ّمان �أو يف �أماكن �أخرى ل�سنوات� ،شرعيتهم لأن قيادات �شابة جديدة برزت مللء الفراغ.
واليوم ،يتّهم ال�شيوخ من كبار ال�سن ال�شباب الأدعياء ب�أنهم زعماء وهميون .على �سبيل املثال،
يتّهم البع�ض علي حامت ال�سليمان ،الذي برز ك�صوت �أنباري �صاخب �ض ّد املالكي ،ب�أنه لي�س
56
�شيخ ًا بارز ًا ،وفق ًا للقانون الع�شائري.
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وباملثل ،ومبا �أن الدولة الإ�سالمية اجتاحت م�ساحات وا�سعة من �أرا�ضي العراق ،ف�إن ن�سق ًا
من قادة الأطراف الفاعلة اجلديدة ي ّدعون الآن �أنهم زعماء ع�شائريون .يت�س ّبب هذا الأمر
ومعه االدعاءات املتناف�سة بامتالك ال�شرعية ،يف �صراع داخلي ع�شائري ب�ش�أن من ت�ؤول �إليه
زعامة خمتلف الع�شائر .وقد ا�ستفادت الدولة الإ�سالمية من حقيقة �أن حكومة املالكي مل تع ّو�ض
الع�شائر ب�صورة كافية ،وبالتايل مل حتافظ على �شبكات التوزيع الع�شائرية .وعلى هذا النحو،
مت ّكنت الدولة الإ�سالمية من اخرتاق الع�شائر من خالل تزويد �أفرادها بالأموال والأرا�ضي
والأ�سلحة .كان زعماء الع�شائر عاجزين عن احلفاظ على الإم�ساك بزمام ع�شائرهم ،حيث
�أغرت الدولة الإ�سالمية �أفراد هذه الع�شائر بتعوي�ضات �أف�ضل .وكما قال م�ست�شار ع�شائري يف
57
الرمادي بح�سرة �أن الدولة الإ�سالمية «ق ّدمت فر�ص متويل �أف�ضل».
االرتباط بالدولة الإ�سالمية� ،سواء كان حقيقي ًا �أو �ضمني ًا ،هو �أي�ض ًا و�سيلة لنزع ال�شرعية عن
ال�شيوخ املناف�سني .مث ًال ،زعم فار�س املال جياد ،وهو �شيخ من قبيلة اجلنابيني� ،أن «منزيل لي�س
داع�شي ًا ،لكنهم يقولون ذلك» .بالن�سبة �إليه ،هم يقولون ذلك يف حماولة لنزع ال�شرعية عن
ع�شريته ومكانته كزعيم ع�شائري.
اليوم ،التوجد ع�شرية واحدة لي�س لديها �أو مل يكن لديها �أفراد ينتمون �إىل الدولة الإ�سالمية
�أو يدعمونها .وقد انق�سمت العديد من الع�شائر �إىل �أفراد م�ؤ ّيدين للدولة الإ�سالمية و�آخرين
مناه�ضني لها .كما ارتكبت الع�شائر التابعة للدولة الإ�سالمية جرائم �ضد الع�شائر املعار�ضة لها.
فبعد �أن ا�ستولت الدولة الإ�سالمية على الرمادي� ،أعدمت القوات الع�شائرية ال�شيخ ماجد علي
58
ال�سليمان واثني ع�شر من �أقاربه ،بينهم طفلة تبلغ عامني من العمر.

جهود التعبئة
الأن�شطة

على الرغم من كل نزاعاتهم مع احلكومة املركزية ومع الدولة الإ�سالمية وحتى مع بع�ضهم
البع�ض ،يتح ّرك قادة العرب ال�س ّنة النت�شال جمتمعاتهم املحل ّية من الفراغ الراهن .ويبدو �أن
هذه الزعامة التي تف ّكر م�سبق ًا بدورها يف مرحلة مابعد الدولة
على الرغم من كل نزاعاتهم مع احلكومة املركزية،
الإ�سالمية يف العراق ،واثقة من �أن داع�ش ظاهرة م�ؤقتة ،و�أن
يتحرك قادة العرب ال�سنّة النت�شال جمتمعاتهم
قواعدها ميكن �أن تتجاوز مرة �أخرى هذه املرحلة لالنخراط
ّ
املحل ّية من الفراغ الراهن.
يف العملية ال�سيا�سية جم ّدد ًا.
وكما �سبقت الإ�شارة ،ت�سعى بع�ض الأطراف يف الزعامة
الع�شائرية �إىل حتقيق هذا الهدف ،من خالل العمل مع نظام العبادي .فقد �أطلق �سليم
اجلبوري ،الذي التقى العبادي يف عدد من املنا�سبات ،دعوات �إىل الطائفة ال�س ّنية للعمل مع
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رئي�س الوزراء .اجلبوري والعبادي لديهما خلفية برملانية ،وعلى هذا النحو فهما يق ّدران حكم
ال�سلطة الت�شريعية .وباملثل ،يح ّبذ وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي التعبئة الأمنية من خالل
العمل مع احلكومة .ومن وجهة نظره ،وكذلك من وجهة نظر العبادي ،من املهم �أن تكون كل
اجلماعات �شبه الع�سكرية ،مبا يف ذلك احلر�س الوطني عندما ي�أخذ �شك ًال حم ّدد ًا ،حتت قيادة
الدولة و�سيطرتها.
على �صعيد �آخر ،يعمل مم ّثلو العرب ال�س ّنة على ت�أكيد �شرعيتهم وعلى ا�ستخدام الربملان
بو�صفه هيئة التمثيل الر�سمية ،لل�ضغط و�إغاثة قواعدهم .وهكذا ،ق ّدم �أع�ضاء كتلة حتالف
القوى الربملانية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  2015قائمة من �سبعة مطالب ت�شمل م�ساعدات
مالية ودعم ًا لعودة النازحني ال�س ّنة ،والإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني الأبرياء ،وحتقيق توازن
عرقي  -طائفي يف املنا�صب احلكومية اخلا�صة يف الوزارات ،ودمج القوى الع�شائرية ال�س ّنية
59
كجزء من ق ّوات احل�شد ال�شعبي.
يف هذه الأثناء ،يعمل زعماء �س ّنة عرب �آخرون مع العوا�صم الأجنبية للح�صول على الدعم.
ف�إ�ضاف ًة �إىل جهود النجيفي لل�ضغط على �أنقرة بهدف بناء قوة ع�سكرية ميكنها مكافحة الدولة
الإ�سالمية يف املو�صل ،اجتمع �أثيل و�أ�سامة النجيفي ورجل الأعمال ال�س ّني البارز خمي�س اخلنجر
مع م�س�ؤولني �أمريكيني ،يف حماولة لتوفري دعم يف امليدان ورمبا ت�أ�سي�س جمموعة �ضغط ل�صالح
العرب ال�س ّنة يف وا�شنطن .كما �أنهم ي�سعون �إىل حت�سني التمثيل اخلارجي ملجتمعهم يف العوا�صم
الأجنبية اال�سرتاتيجية ،خا�صة وا�شنطن.
�أما بالن�سبة �إىل ال�صراعات الداخلية بني ال�س ّنة ،فتن�شط القيادة يف تنظيم وح�ضور امل�ؤمترات
داخل وخارج العراق ،يف حماولة لإيجاد حلول لها .ويف �أيلول�/سبتمرب � ،2015شاركت جمموعة
وا�سعة من مم ّثلي ال�س ّنة يف الربملان والإ�سالميني وحزب البعث يف م�ؤمتر يف الدوحة .لكن
امل�ؤمتر ف�شل يف نهاية املطاف ،نظر ًا �إىل اخلالفات الداخلية واعرتا�ض بغداد على احل�ضور
البعثي.
املفقود هنا هو وجود حركة احتجاج ّ
منظمة (احلراك ال�شعبي) ،حيث ت�ش ّكل القدرة على
التعبئة االحتجاجية وظيفة هامة لعودة ال�س ّنة �إىل عمل ّية االنخراط .وعلى الرغم من �أن ال�شيعة
يتظاهرون �ضد قادتهم يف بغداد ،ويقوم الأكراد بالأمر نف�سه يف �أربيل ،اليزال ال�صوت اجلماعي
يحتجون بحيو ّية �ض ّد
ال�س ّني هادئ ًا ،ويختلف متام ًا عن العام  ،2011عندما كان العرب ال�س ّنة ّ
اليحتجون على احلكومة املركزية وال على زعاماتهم التي تتال�شى.
حكومة املالكي .لكنهم اليوم
ّ
ور ّد ًا على �س�ؤال عن ال�سبب يف �أن احلراك ال�شعبي هادئ ن�سبي ًا� ،أ�شار �أكرث الن�شطاء ال�سابقني
يف احلراك �إىل م�شاكل �أكرب ت�شمل قتال الدولة الإ�سالمية� ،أو الدفاع عن النف�س يف مواجهة
الفظائع التي يرتكبها احل�شد ال�شعبي� ،أو معاجلة �أزمة النزوح.
�إ�ضاف ًة �إىل املحاوالت ال�سيا�سية للتعبئة ،بد�أت الزعامة ال�س ّنية بالتعبئة ع�سكري ًا ،حتى يف ظل

29

30

املأزق الس ّني في العراق

نق�ص الأ�سلحة والتمويل .وي�شمل جزء من هذه املحاوالت االن�ضمام �إىل قوات احل�شد ال�شعبي
التي ي�سيطر عليها ال�شيعة .ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2015سمح العبادي بتعيني � 40ألف ًا من
املقاتلني ال�س ّنة حتت مظلة احل�شد ال�شعبي 60.وعلى الرغم من اجلدل حول هذا العدد ،حيث
ي ّدعي الكثري من امل�س�ؤولني ال�س ّنة �أنه �أقرب �إىل � 16ألف ًا ،هناك مع ذلك جزء من ال�س ّنة يقاتلون
جنب ًا �إىل جنب مع ال�شيعة يف احل�شد ال�شعبي.
عدا احل�شد ال�شعبي ،ث ّمة ع�شائر �س ّنية خمتلفة ُتر�سل مقاتلني ملحاربة الدولة الإ�سالمية.
وي ّدعي حممد الكربويل ،ع�ضو الربملان عن حمافظة الأنبار� ،أن حواىل  2200مقاتل من الع�شائر
يف الأنبار يقاتلون ،على الرغم من �أنهم مل يح�صلوا على متويل �أو �أ�سلحة من احلكومة املركزية
منذ فرتة 61.ويف كانون الثاين/يناير � ،2016أعلن �أثيل النجيفي عن ظهور «احل�شد الوطني»،
الذي كان يعمل على ت�شكيله لبع�ض الوقت بدعم تركي من �أجل حترير نينوى .وهو ي�ضم قوة من
62
حواىل � 6آالف مقاتل.
و�أخري ًا ،اليزال جزء من ال�سكان ال�س ّنة معادي ًا بعناد للدولة� .إذ ي�ستم ّر املرتبطون بالدولة
الإ�سالمية يف مهاجمة احلكومة والقوات �شبه الع�سكرية ّ
املرخ�صة من احلكومة ،مثل احل�شد
ال�شعبي �أو قوات الب�شمركة .كما يوا�صل البعثيون غري املرغوب فيهم واملتحالفون مع الدوري �أو
يون�س ،الدعوة �إىل مقاطعة الدولة .وطاملا بقيت اجلماعة ال�س ّنية منق�سمة وبقي موقف احلكومة
املركزية عدائي ًا� ،سيبقى هذا الن�سق من قادة الأطراف موجود ًا .

خامتة
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2015اعرتفت �إدارة �أوباما ب�أن ا�سرتاتيجية ال�صحوة ال�س ّنية
الثانية �سارت على نحو �أبط�أ مما كانت ت�أمل .جاء ذلك بعد �أكرث من عام من املنا�شدات لت�سليح
ال�س ّنة �أو متكينهم ،بعد ا�ستيالء الدولة الإ�سالمية على م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي العراقية.
كان مر ّد �سوء التقدير ناجم ًا عن �سوء فهم �أ�سا�سي للعرب ال�س ّنة املتنوعني واملنق�سمني يف العراق
اليوم.
بالن�سبة �إىل الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية ،ف�إن اختيار الطرف الذي �سيتم االنخراط
ح�سا�سة من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر على �أي عملية عودة حمتملة لل�س ّنة �إىل عملية
معه ،مي ّثل م�س�ألة ّ
االنخراط� .إذ يعترب ال�س ّنة العراقيون �أن قرار �إدارة �أوباما بدعم والية املالكي الثانية بهدف
حتقيق «اال�ستقرار» ،على الرغم من �أنه كان قد خ�سر انتخابات العام  ،2010مي ّثل �إ�شكالية.
وباملثل ،ينبغي �أن يكون اعرتاف العبادي باحل�شد ال�شعبي �أكرث حذاقة� ،إذ على الرغم من �أن
هناك جماعات �شبه ع�سكرية تن�ضوي حتت مظلة حترتم القانون العراقي ،هناك �أي�ض ًا جماعات
تتّهمها املنظمات الدولية مثل «هيومن رايت�س ووت�ش» بارتكاب انتهاكات .وبالن�سبة �إىل اجلماعة
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ال�س ّنية العراقية ،يحول العمل مع� ،أو �إىل جانب ،الأطراف الفاعلة التي ترتكب خمالفات دون
بروز الثقة.
لي�ست هناك جماعة �س ّنية واحدة مرتا�صة .على العك�س من ذلك ،تتك ّون هذه اجلماعة من
�أطراف �سيا�سية ع ّدة (ب�إيديولوجيات خمتلفة) و�شيوخ ع�شائر
ورجال دين ورجال �أعمال .ويتوقف �أي �أمل لعودة ال�س ّنة لي�ست هناك جماعة �سنّية واحدة مرتا�صة .على
جم ّدد ًا �إىل االنخراط �أو �إىل �صحوة �س ّنية ثانية ،على توحيد العك�س من ذلك ،تتك ّون هذه اجلماعة من �أطراف
عدة و�شيوخ ع�شائر ورجال دين ورجال
هذه الأطراف ،على نحو �أقرب �إىل وحدة كتلة «العراقية» يف �سيا�سية ّ
العام  .2010الأهم من ذلك �أن ال�صحوة الينبغي �أن تعتمد �أعمال.
على منوذج واحد ُيط ّبق على اجلميع ،بل يجب �أن يكون خا�ص ًا
املح�صلة �أن نينوى ،حمافظة �س ّنية لكنها متع ّددة الأعراق للغاية .وتت�ض ّمن
بكل حمافظة .ففي
ّ
العديد من الأديان ،ولديها اعتبارات خمتلفة متام ًا عن الأنبار ،وهي حمافظة ذات �أغلبية �س ّنية
�أكرث جتان�س ًا� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وبد ًال من االعتماد املُفرط على احلر�س القدمي نف�سه ،يجب
�أن يكون هناك فهم �أف�ضل للأطراف ال�شرعية الفاعلة يف امليدان التي ميكنها بالفعل ا ّدعاء
التحدث با�سم �شريحة كبرية من ال�سكان.
الأهم من ذلك ،ال ب ّد من فهم املتط ّلبات املتغيرّ ة لهذه اجلماعة احليوية .ففي مرحلة مابعد
املو�صل ،على �سبيل املثال ،كان هناك حت ّول بن�سبة  180درجة ب�ش�أن م�س�ألة الفيدرالية .فالعديد
من مم ّثلي العرب ال�س ّنة الذين كانوا ُي�س ّمون الفيدرالية «هدية التق�سيم» ،يتب ّنون الآن هذا
املفهوم .وقال �أحد الزعماء لكاتب هذه الدرا�سة�« :أتذ ّكر يف �إحدى املرات يف العام � ،2004أثناء
املفاو�ضات ب�ش�أن الد�ستور� ،أنني كنت الوحيد يف القاعة الذي يعتقد �أن الفيدرالية لي�ست فكرة
�سيئة .لكن الفكرة كانت يومها من املح ّرمات» 63.الكثري من ه�ؤالء النواب يريدون الآن حتويل
حمافظاتهم �إىل �أقاليم ،حتى من الناحية القانونية ،ويدور النقا�ش حول ما �إذا كانت �ستتم
�إقامة هذه الأقاليم على �أ�سا�س اجلغرافيا (�أي �أن ت�صبح كل حمافظة �إقليم ًا) �أو على �أ�سا�س
الهوية (�أي ت�شكيل �إقليم �س ّني قد ميت ّد لي�شمل املحافظات احلالية).
عالو ًة على ذلك ،الأمر ال�صعب بالن�سبة �إىل الزعامة ال�س ّنية ،هو �إقناع جماهريها ،ممن
لي�ست لديهم ثقة ُتذكر ب�أنه �سيتم منحهم احل�صانة واحلماية ب�سبب �أي عالقة �أقاموها
بالدولة الإ�سالمية �أو عبرّ وا عن عدم مباالتهم جتاهها ،مقابل انقالبهم على الدولة الإ�سالمية
واالنخراط جم ّدد ًا مع احلكومة .و�أو�ضح زعيم ع�شائري لكاتب الدرا�سة قائ ًال« :امل�شكلة هي
�أننا �إذا قاتلنا� ،سيقولون لنا بعد ذلك [احلكومة العراقية] لقد قتلتم فالن ًا وفالنا ،ونحن لن
ن�سمح بذلك» 64.ويكمن اخلوف يف �أن ت�ؤ ّدي �إعادة االنخراط �إىل مالحقات ق�ضائية من ِق َبل
�سلطة ق�ضائية ُم�س ّي�سة .وعليه �ستفيد الزعامة ال�س ّنية من عفو عام مرتبط ب�إعادة االنخراط
ال�سلمي لأن هذا �سي�ساعدها على جتاوز �أزمة الثقة و�إقناع قوعدها ب�أن �شروط العودة جمدد ًا
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باتت نا�ضجة.
على الرغم من �أن بروز العبادي رئي�س ًا للوزراء كان مو�ضع احتفاء يف البداية باعتباره نهاية
لنظام املركزية املُفرطة الذي اتبعه املالكي ،مل يتم ّكن رئي�س الوزراء اجلديد من حتقيق نتائج
ُمر�ضية .ويرجع هذا جزئي ًا �إىل �أن مراكز القوى القدمية ،وهم املالكي وم�س�ؤولون �آخرون على
�صلة ب�إيران مثل هادي العامري ،التزال ن�شطة .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن دعم العبادي يف �أو�ساط
يف�سر خيبة �أمل �إدارة �أوباما �إزاء بطء عملية عودة ال�س ّنة
العرب ال�س ّنة يت�ضاءل ،الأمر الذي ّ
جم ّدد ًا �إىل عمل ّية االنخراط .فال �شيء �أق ّل من حدوث تغيري حقيقي يف احلكومة املركزية وتبلور
موحدة لتمثيل �صوت ال�س ّنة ،ميكن �أن ي�ساعد يف �إطالق �صحوة �س ّنية �أخرى.
قيادة ّ
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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