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 .ا ألجيالمدوي   سيبقىالسنة بلحق  الذيلدولة اإلسالمية، إال أن البؤس في ظل ا كثيرونعانى 

 تنهار. ياض   يجد   في صحورة   لبنائها تسحع التيوالخالفة  ،ها في تراجعو يقاتلو  ،الدولة اإلسحالييةسححقت 

غوص في الصححححرا  بالاملوت أو بأحاليهم  قون قيحن الذين سحححو ، ليس املسححح ححال   أي علىأكبر الخاسحححرين، 

حياتهم  تر دّي تولكن املاليين ين السحححححححححححححنة العاديين الذين  ؛ هم أكبر الخاسحححححححححححححرين،إلعادة تنظيم صححححححححححححح وفهم

 .القاتلو  املدير األهوج تصرفهمبسبب 

 يجموعة دينية أو عرقية سححححححححامل أيُّ  بق  تلم 
 
يعة الشححححححححف ،ةلعراق وسححححححححوريلاجتياح الدولة اإلسححححححححاليية  ين ة

ين ال ظائع، وهم اآلن يقاتلون  ضححححححححايا حملة  كلهم  واصحححححححغيرة كانالن واألقلية اليزيدية و واألكراد واملسحححححححيحي

ولكن الغالبية العظمى ين األراضححححححححححححح ي التي سحححححححححححححيطرت  .اإلسحححححححححححححاليية الدولة يقاتليويموتون في املعارك لهزيمة 

ا نهاسححححححكي كانعليها الدولة اإلسححححححاليية   هاأن  عة اجمال عيتّد ين اإلسححححححالم  فرع   أتباع   وهمالسححححححنة،  العرب تاريخي 

 4.2 الححذين يبلغون  العظمى ين العراقيينلبيححة غاأل . هميصححححححححححححححالح ون مثلي أنهم املقححاتلون  ويححدعي عنححه، تححدافع

بدأت  بينماة. و نّ السحححُّ ين  منزحوا ين ديارهم بسحححبب الحرب على الدولة اإلسحححاليية هوالذين  ،يواطنيليون 

بت ن سححححححها في عة التي نصحححححح  اجمال عاصححححححمةاملوصححححححل كبرا يدن العراق السححححححنية، والرقة  السححححححتعادةالهجمات 

 .لسنةلبل العيش س   أكثرتديير  إضافة إلى، وتدير املدن والقرا السنية يعظم تهدم ؛ةسوري

 ثمن   يدفعجميعهم  لكن ،املتشححددين صححعودفي  دور   أّي يعظمهم السححنة يلعب  لم
 
ا ين أجل أولئك ا باهظ

اإلسحححححححححححححالم التي حكمت املنطقة ألكثر ين  في األغلبيةفي ثروات طائ ة  انقالب تسحححححححححححححر ع وتعميق فعلوا: الذين

 ياضية. سنة 1400

قال الشححي   كما، ((السححنة تاجتاح العاصحح ة التي )داعش( والشححام العراق في اإلسححاليية الدولة تكان))

 اسحححححححححححححر ع   اجتاحتها تي، الالعراق يفي شحححححححححححححمال غر  ربيعة،بلدة  يني سححححححححححححح ّ  قبليّ  غازي يحمد حمود، وهو زعيم  

  وأكمل ،اآلن تحت السحححححححيطرة الكردية ي، وه2014الدولة اإلسحححححححاليية في عام 
 
 ،شححححححح ي  كل   خسحححححححرنالقد )) :قائال

  خسرنا
 
 بيوت

 
 و نا نا وأعمال

 
 .((ناحيات

دين الدولة اإلسححاليية يع الصححراع املعقد بين املتمرّ  الحرب ضححّد  تشححابكت، حيث ةسححوري يعالحدود  عبر  

  ةنّ السحححححححُّ  ليتحّم  ؛وحكوية الرئيس بشحححححححار األسحححححححد
ّ
 . ويجري اأيضححححححح   كالعب  األكبر ين العنف والت ك

 
- تسحححححححوية

  -(األرض يسححححتوا  حتى هدمال)
 
 دن واألحيا  السححححُّ امل

ّ
 حيث ،ةة والروسححححيّ الغارات الجوية السححححوريّ  ين جانبية ن

  األغلبية ذيد يحاولة سححححححححححححق التمرّ  تعتمد
ّ
اة يالسحححححححححححن  ،على املقاتلين الشحححححححححححيعة ين إيران ولبنان والعراق كثير 

  بينما
 
وأوروبا، جميعها في أنحا  املنطقة  ينينتشحححححر  ياليين الجئ   خمسحححححةة الغالبية العظمى ين السحححححن   ليشحححححك

 ا لأليم املتحدة وحكويات الدول التي تستضي هم.وفق  
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  ؛خاطر واضحححةامل إن   ،حللون والعراقييناملويقول 
 
الطبقة الدنيا  واصححبحيلخطر أن  السححنة هم عرضححة

  أجوا    يخلق يمححايوم، يحكموهححا ذات  كححانوافي األراضححححححححححححح ي التي   ةواملسحححححححححححححتححااملحرويححة 
 
لتكرار دوايححة  خصحححححححححححححبححة

 على اسححححتيال  حضينها ليسححححت إ)) الدولة اإلسححححاليية في املقام األول. صححححعودالتهميش والتطرف التي أدت إلى 

 طويل اإلسحححححححححاليية لدولةل صححححححححححي  ويناسحححححححححب، وإال فنحن ذاهبون إلى تمرد   عليك أن تحكمها بشحححححححححكل   .أراض  

ا في يعهد الذي يعمل حالي   ةقال روبرت فورد، سححححححححححححح ير الواليات املتحدة السحححححححححححححابق في سحححححححححححححوري كما ((،املدا

تكون سحححححالدولة اإلسحححححاليية  ، فإن  يحليّ   حكام الجدد دعملكن ي لمإذا )) .الشحححححرق األوسحححححش ويقر  واشحححححنطن

 ا دائمحححح  
 
 ت   لمامليححححا  و  إعححححادة تجر  إذا لم  قححححادرة على تجنيححححد النححححا ، وخححححاصححححححححححححححححة

 
الكهربححححا   بقيححححتاملححححدار  و ت

 .((يقطوعة

إذا انتهت  الذي لن يمر بالضححححححرورةهو السححححححيناريو األسححححححوأ  ذلك إن  ن و والدبلوياسححححححيّ ويقول عمال اإلغاثة 

 الحرب في إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل واملصالحة. 

 

 

 ،يهزيهماملرتقب الذي يمكن أن  فاملستقبلأكبر املكاسب ضد املس حين،  حيث تحققتفي العراق، 

بشر  عالقات   بد فرصة ليقودون املعركة  الذينبقدر يا للشيعة واألكراد  ،ةللسنّ  وفرصة   أيل    حظة  ب ي 

  ،حال أّي  على، سؤال   يوضع   هي تكيفطبيعة ال جديد يع الجيران. ف  تكي  وإيجاد  ،جديدة
 
 العقبات هائلة

 
 
 زال تا يوآفاق املصالحة الحقيقية  واملوارد شحيحة

 
 .املنال بعيدة

 تحّرر - تحريرها ين سحححححححححححححيطرة الدولة اإلسحححححححححححححاليية تمين البلدات والقرا في العراق التي  عدد  في  رحلةإن 

ين التحححدي. ين الحححدود السحححححححححححححوريححة في الغرب إلى هول املكشحححححححححححححف عن ال جم ت -قبححل أكثر ين عححام هححايعظم

  قرا   ثمةالحدود اإليرانية في الشحححححححححححححرق، 
 
ربما و حياتهم  تديرت وأشحححححححححححححخاص   خاوية، نصحححححححححححححف وبلدات   ،يديرة

 .رجعة   إلى غير   تمزقت
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 لسعععععععععععععي رة اآلن اإلسعععععععععععععالميععة الععدولععة من عععادةاملسعععععععععععععت والقرى  السعععععععععععععنيععة األغلبيععة ذات املععدن خضععععععععععععع ت

 يشغل شمر  قبيلة وجهاء أحد بحسب السورية، الحدود من بالقرب ةعربي في. احررتهم التي املجموعات

 . الخلفية في الدخان عبابو  ،امتميز   اموقع  

 

 .البشير بلدة من القريبة. ربيعة في تفتيش نق ة على يسي رون الكردية البيشمركة جنود
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 .املسلحين من املدينة استعيدت أن بعد صغيرة شاحنة إلى يصعد شيعية ميليشيا في عضو 

 

 تحديات جديدةالالحكام الجدد، 

  على الرغم ين أن  
 
ن يقاتلامل لكنسححححححححنية،  األراضحححححححح ي التي اسححححححححتولت عليها الدولة اإلسححححححححاليية تقطنها أغلبية

 دون  ينن و حرر املبقى ي ي بعض األياكن، ف ،األكراد أو ةالشيع ينساحقة  بأغلبية  هم  وهاعاداست الذين

ين  يحترسحححححححححححححينال راغ األي ي،  واؤ ويلاملعارك، ربحوا في  أنبعد  وهار ملجتمعات التي حرّ ا يععالقة سحححححححححححححابقة 

لنزاعات املسحححححتقبلية على األرض لطلق العنان ترسحححححم الخريطة في طرق يمكن أن  ون د عيو  ،عودة املسححححح حين

 والسلطة والسياسة.

  يه ةيكنححاأل   هححذ إحححدا
 
  ربيعححة، وهي بلححدة

ّ
التي اسحححححححححححححتولححت عليهححا الححدولححة يححة على الحححدود السحححححححححححححوريححة سحححححححححححححن

 يدينة الكردية، البيشححححححححمركةوحدات  ين جانبدت بعد شححححححححهرين يواسححححححححتع ،2014اإلسححححححححاليية في أغسححححححححطس 

داراآلن  وهي ،الحكوية املركزية في بغداد يوم ذاتحكمتها 
 
 كردستان.لاملنطقة شبه املستقلة ين  ت

عن املعارك ينأا  فينهم ألو  ،ون آين منهأللب غاأل  على يرتاحون ة نّ السححححححكان السححححححُّ  كانبعد يرور سححححححنتين، 

ّو  الطويلححة التي وقعححت في أيححاكن يثححل ال لوجححة والريححادي، حيححث 
  بححاألرض يححتسححححححححححححح 

 
ل أحيححا  بكححايلهححا. وقححد شحححححححححححححكحح

 ارفعو و  ،على البلدةفي السححححححيطرة شححححححبان ين أكبر قبيلة يحلية، شححححححمر، ييليشححححححيا تسححححححاعد القوات الكردية ال

 الححدولححة جححانححبين  ينحتلي  عنححديححا كنححا )) .همت تيشحححححححححححححفي نقححا  الشحححححححححححححمس العلم الكردي الححذي تسحححححححححححححطع ينححه 
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علينا اآلن أن نقف يعهم لسححححححححداد  يتوجب لذلك األكراد، نا، سححححححححاعد)داعش( والشححححححححام العراق في اإلسححححححححاليية

 يحمد خضير، قائد كتيبة شمر. بحسب قول ، ((تضحياتهم

 
 
 ينتطلب السحححلطات الكردية  حيث ،بالريبة والشحححك العالقة بين السحححكان وحكايهم الجدد هي يح وفة

ألشححخاص ا إلىبالنسححبة  ثقيل    عب وهو، هاأو خارج قبل السحح ر داخل املدينة الحصححول على إذن   يقيم   كل  

 د ين السححححححححححححكان املحليينعديشححححححححححححكو  حيثاملجاورة قبل الحرب،  ةالتجارة يع سححححححححححححوري ين ازدادوا ثرا الذين 

 املطلب  إن  الكردية، قوات األين ،ألسححححححايشلقال النقيب يحمد صححححححادق سححححححيد، القائد املحلي لقوات و  .ذلك

نظر هوذلك ألن ،ضحححححححححروري    ؛ ))اإلسحححححححححالييةكثير ين السحححححححححكان على أنهم يتعاط ون يع الدولة  إلى ي 
 
 لدينا قائمة

  ين،كبيرة ين النا  املشبوه
 
 .((ين هم، ونحن نراقبهم نحن نعرف

 القرا  ذ اآلالف ين النا  الذين يعيشححححححححون في القرا املجاورة ين العودة إلى ديارهم، وهعشححححححححرات  نعي  

  يعظمهححا
 
على طول الطرق شحححححححححححححمححال وجنوب  ينتشحححححححححححححرة. أنقححاض املبححاني املنهححارة حححال على أّي  لم تعححد يوجودة

شير يالضرر  تجانسي بعض الديار، ولكن ف ناتسبب ناأن لربما. البيشمركةنقا  ت تيش  ين راقبةي  و ربيعة، 

 التخريب أيضا. إلى

ثالثححة ين  رافقاليزيححديححة،  سحححححححححححححنجححارجنوبححا نحو ينطقححة  املمتححدة، على الطريق كححازوخححا، ا قر ال إحححدافي 

 او عز  و رحلححة حول املنححازل املهجورة.  فياشحححححححححححححنطن بوسحححححححححححححححت و  جريححدة ينالصحححححححححححححح يين  البيشحححححححححححححمركححة،يقححاتلي 

 تي والجرافات لضححححمان ن إاسححححتخدام يادة تي 
ّ
مكن القرية ين شحححح ي  يبقى أال اكون ي أن ي    صححححالح 

 
 للسححححكن يرة

لى إسحححححكان ال ينتمي انهيار سحححححط  كل يب ى.إلى  تؤدي التياملت جرات  ينيا يك ي  اسحححححتخدامأخرا، ين خالل 

 وهو. كمحا قحال النقيحب عزيز الححاج خلف، اسحححححححححححححم  لهم بحالعودة أبحد  ولن ي   ،الحدولحة اإلسحححححححححححححالييحة تحدعم   قبيلحة  

 األقلية اليزيدية. ين وأفراد   فيها عرب   يعيش كان حيثقريبة، ال سنونيفي بلدة  يزيدي يرأ  قوات األسايش
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  .تماما مرتد   قدكازوخا، العربية السنية  قرية

 

كانوا )) :ختصحححححار العر ي للدولة اإلسحححححالييةاال  يسحححححتخديا، ((العودة على حتى يجرؤوانهم لن إ)) :ضحححححافأو 

 و  اليزيدين،، وشححححححححححححاركوا في يجازر داعشيع كلهم 
 
 لهذا السححححححححححححبب، فإننا ال نسححححححححححححتطيع أن نعيش يع العرب يرة

 .((أخرا 

  كثير   دعم  
 
  ين السححححححنة في املنطقة في الواقع الدولة

 
 ني به اب  يرّح  اإلسححححححاليية، على األقل في البداية، بديال

 ة.عتمييز الحكوية املركزية في بغداد، اعترف حمود، الزعيم القبلي في ربيقمع و 

  بقوا ملاهنا،  دعم  لم يكن  لو)) :ضححححححححححححافأو 
 
في  اجد   ا   سححححححححححححعدة نّ واحدة. كان السححححححححححححُّ  على قيد الحياة سححححححححححححاعة

  مهداآلن نحن نع ين،ينقذ هموص ب، ورحبوا بهم كانوانهم ال يعرفون ين إالبداية. 
 
 .((كارثة
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 أن بعد خورماتو  طوز  خارج مق ورة في ثمانيةال وأطفالهم صعععععععععال ، أمل وزوجته راشعععععععععد لؤي  يعيش

 
 
 السنية. بيك سلمان قرية في منزلهم من الفرار  على جبرواأ

 

 يقولون الس  
 
 داعشهم كلة ن

  يسحححححححححححححتمر
لحححدولحححة ا لسحححححححححححححيطرة جحححةاملتعرّ  الححححدودالبلحححدات والقرا املحححديرة ملئحححات األييحححال على طول  طوق 

االنححا  الححذين عححاشحححححححححححححوا  أين ذهححب املر  إلى يتخيححل أن يمكن. تنكمش التي اإلسحححححححححححححالييححة في هححذ  األيححاكن  يويحح 

 
 
وهم ين بين  ،يقاتلي الدولة اإلسححححححححححاليية انسحححححححححححابيع  اتزاين   هربقد  بعضححححححححححهمسححححححححححيكون  .جميعهم  رغةامل

يعيشحححححححححححححون  ن و ا يزالي أنهماأليم املتحدة والحكوية العراقية  رجحت الذينالنا  ين  ياليين ثالثةأو  يليونين

في القتال والغارات بعضحححححححححححححهم  ياتتحت سحححححححححححححيطرة الدولة اإلسحححححححححححححاليية، بما في ذلك في يدينة املوصحححححححححححححل. ربما 

  الذينلعراق ال تشححححححححححمل ا لشححححححححححؤون املتابعةة يحكويال الكوارث هيئاتاملتحدة و  أليماالجوية، ولكن 
 
في  واتلق

 يناطق الدولة اإلساليية.
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 لالجئين، ديبععاج األمن العراقيععة في مخيم تحتجزهما قوات مؤخر   هععااسعععععععععععععتعععادت التيرجععال من القرى 

الدولة  م صععععالت قد تكون لد هم  أي   فيأشععععهر، في حين تحقق السععععل ات الكردية منذ  همون مت   همبعضعععع

 اإلسالمية.

 

 عا في االتجحا  املعحاكس، بعيحد   فر   -يليون على األقحل 4.2-ينهم  كثير
ّ
 حين وأحيحانح  ن املسححححححححححححح 

 
إلى  ا يبحاشحححححححححححححرة

أكتوبر امليليشحححححححححححيات  /األول  تشحححححححححححرينملنظمة الع و الدولية في  اتهم تقرير   حيث ،ةقديتاملأحضحححححححححححان القوات 

كانوا يحاولون ال رار يمن ، يعظمهم األشحححححححححححححخاص، ين الرجال اعتقال آالف  بالعراقية والقوات الحكويية 

 ين القتال.

 أغلبية الحرب يع الدولة اإلسححححححاليية، ولكّن ضحححححححايا  يشححححححكلون  ين وحدهمة نّ السححححححُّ ليس  هاألرقام تع ي أن

 32.5في املئة ين سحححححححكان العراق البال  عددهم  20. يمثل السحححححححنة نحو ايضححححححح  أ رتتضحححححححرّ  قدالطائ ة السحححححححنية 

وكالة املخابرات املركزية  ألرقاما وفق   (املئة في 40 نحو ةنّ السححححُّ  نسححححبة تبل  حيث ا،جد   زةيتحّي  )نسححححبة  يليون،

  -ياليين 7 نحوأي - 2014ام ع
 
  أّنهمإيا  ،ياليين ينهم 6لى إيا يصل أن   إلىيم املتحدة رقام األ أشير وت

 
 ،دواّر  ش

 .اإلساليية الدولةتحتلها  قراهم ويدنهم نإأو 

احيث كانت املدن    سحححححححححححح   يوي 
ّ
 ن

 
 بالكايل ية

 
أن األسححححححححححححر التي ليس لديها عالقات يع  فيدة جّي   ، وهناك فرصححححححححححححة

 عاد حيث .املسحححححححححاعدة وكاالت تقول  كما ،بعد أن تحررت تلك املجتمعات ،العودة ين سحححححححححتتمكناملسححححححححح حين 

 إلى املحححدن السحححححححححححححُّ  ميعظمهو في العحححايين املحححاضحححححححححححححيين،  همزلاينححح إلى نحححازح   900،000 نحو
ّ
يثحححل ال لوجحححة ين يحححة ن
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ّ  صححححححححححححححالحلاملنظمححة الححدوليححة للهجرة جمعتهححا  ألرقححاما والريححادي وتكريححت، وفقحح   أليم املتحححدة والواليححات ين ا كححل 

 املتحدة.

ين الشحححححححححححححيعة أو األكراد، يئات اآلالف غير قادرين  ة على يقربة  نّ فيها السحححححححححححححُّ  ولكن في األياكن التي يعيش  

 الدولة اإلسححححححححححححاليية قد  على العودة إلى ديارهم، على الرغم ين أن  
 
في  ؛النسححححححححححححيان هم يعيشححححححححححححون في طّي . إنّ تول

 و ياملخيمححات أو في أيححاكن 
ّ
نظرحيححث  ،في العراق مين يسحححححححححححححتقبله ين، غير يتححأكححدتححةق  بشحححححححححححححبهححةة نححّ السحححححححححححححُّ إلى  ي 

 .يع الدولة االساليية املحتملين ينتعاط امل

 ة نّ السحححححححُّ  ،نهم يقولون إ))
ّ
 سحححححححائق شحححححححاحنة   جاسحححححححم نوريهذا يا قاله  ((اصححححححححيح  ، ولكن ليس داعشهم كل

ا، 50 وعمر سححححححححابق،  شححححححححرةي يحافظة صححححححححالح  للبنا  في شححححححححمال ورشححححححححة  ين في ي  نوري العايين املاضحححححححح  عاش  عاي 

  تبعد التي سحححححححنيةال ينزله في قرية سحححححححلمان بيكو  ،الدين
 
امليليشحححححححيات الشحححححححيعية التي  ، ولكّن فقش أييال   سحححححححتة

سححححححححححححكان بالعودة. وفي الين  رفض السححححححححححححماح ألّي  تطردت الدولة اإلسححححححححححححاليية ين املنطقة ينذ أكثر ين عايين 

 ين ايلثمين يرتدون زي   رجال  قبل ين ، اسابق  يان جايع طالبان اوهم ،بنائهأين  اعتقل اثنانالعام املاض ي، 

 اقادر  يعد  لم، لكنه برا تهمنوري على  يصحححححرُّ  بينما ،موا بالعمل يع الدولة اإلسحححححالييةه  اتُّ  حيث ،عاليات   دون 

أن   يأبنائي في السحححححححححححححجن، وال يمكن قلبي هو أن   يحطمالشححححححححححححح ي  الوحيد الذي )) على تأيين إطالق سحححححححححححححراحهم.

أعمى ال  انتقام   حض  يواسحححححتقرار في العراق،  برا تهم، إذا لم تتغير هذ  الحكوية، لن يكون هناك أين  ثبت أ

 .((نهاية له

 

 يجنو  سنيةال صوفايا قرية في األيايية الخطو  حال في يصلون  الشيعي، الشعبي الحشد ين أعضا 

 .اإلساليية الدولة ين دتيعاست   أن بعد املوصل،
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 الحال األسوأ سيناريو 

 
 
  بال عل ثمةا، في يحافظة ديالى، على الحدود يع إيران شحححححرق

 
. تعد ديالى بخليش جديدة ين العنف دورة

 ، نموذج  كرادالشححيعة والسححنة واألين  سححكانها
ّ
عّد  تكان وإذا ،ا للعراقر  ا يصححغ

 
ملا  البالدملسححتقبل  اد  ئا راأيضحح   ت

 قاتمة. )املستقبل( إشاراتهف اإلساليية،الدولة بعد 

، ظهر ين جديد سحححححالييةيقاتلي الدولة اإل طردت امليليشحححححيات الشحححححيعية  أنينذ  ،اشحححححهر  عشحححححر  ثمانية في

خاليا الدولة  أعادتالدولة اإلسححححححاليية.  صححححححعود   ئهذكاإسححححححاعد في  توتر ،ةنّ التوتر القديم بين الشححححححيعة والسححححححُّ 

 يحا ،املسحححححححححححححاجحد واملقحاهي فينتححاريحة اال ت جيرات ال ون ن حذي ،ي ترض طردهم ينهحاينحاطق  اختراقاإلسحححححححححححححالييحة 

س غايضة الامليليشيات  ين جانبعمليات القتل االنتقايية استهدفت عن يقتل عشرات ين الشيعة. ر    ي 

نّ ال ا يالدولة اإلسححاليية، ولكن بداية صححعود  ينذوا ة الذين فرّ نّ السححُّ  ينعلى األقل  172،000قد عاد ف ،ةسحح 

  او ادالحححذين عححح ين  عض  و  ،العودة إلى ديحححارهمبحححالسحححححححححححححمحححاح لهم  فضر  ، حيحححث 82000يزال هنحححاك 
 
 ي رون يرة

 أخرا.

 ،تسحححححححححححححعال الصحححححححححححححبايا بناتهع جم   حيث ،اعاي   46يبل  ين العمر  وين بين هؤال  أبو يحمد، وهو كهربائي  

 .السنية املحموديةخارج بلدة  إلى ،ين عمليات القتل الشريرة في قريته بعد يوجة   وغادر قبل ثالثة أشهر  

 

هي اآلن منزل العععاةلععة في و جلس م  بنععاتهععا في الخيمععة تمنععال إسعععععععععععععمععاعيععل عي ععععععععععععع  ، زوجععة أ   محمععد، 

 تو. كورامخيم 
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ين الدولة اإلساليية في العام  قد لجأ كان، حيث ن سه تو في شمال املحافظة كوراأخرا في يخيم  يرة

 كما  ،الرحلة الثانية ين املدينة إلى هالقتل التي دفعت عمليات اختبرنه إالسحححابق، قال 
 
 كانتل الرجل الذي ق

 يشحححححححححححححوهة   على جثة   الجيران  وعثر  ،نارية على دراجة   كانوايجهولين  ين جانبسحححححححححححححطوانات غاز الط ي إع يبي

ثالثة لوقحة  قتل   عملية وقعتا وأخير   ،ولم يعدخرج  فقدخر في املدينة اآل جار ال أيا ،يجاورة يلقاة في قرية  

 ،رجال يسححححححححححححح حين ظهروا في القرية وأطلقوا النار على الرجال ين جانبرجال، أحدهم ابن عم أبو يحمد، 

 لشرا  الطعام. يلاليال إحدا في واخرج ألنهم

 أينقنعة. ال أحد يعرف ين هم، ين أين أتوا، أو األو األسحححححححححححححود  ن و رتدي))ن ياملسححححححححححححح حإن  قال أبو يحمد

 يردد   ((،، والدول ورا  هذ  السياسةيستهدفون  لسّنةن((، وأضاف: ))ايذهبو 
 
 نطاق  في  ينتشرة نظر   ا وجهة

 إيران الشححححححححححيعية  أن   وي ادها ،ةنّ واسححححححححححع بين السححححححححححُّ 
 
شححححححححححجع يحاولة يتعمدة ين جانب األغلبية الشححححححححححيعية في ت

  ون دشححححححّر  ينهم إ))الحدود اإليرانية.  حيثة ين يناطق شححححححرق العراق نّ لسححححححُّ لالعراق لتطهير عرةي 
 
كايلة  طائ ة

  .((هذا ليس باألير السهل فعلين أجل إحداث تغيير ديموغرافي، و 

ن إ ،اأبد   عليها الدولة اإلسحححححححححاليية ل  و تسحححححححححت معايا( الذي عاش في ينطقة ل 46وقال عدنان سحححححححححالم داود )

رد  فقححد ،ادفع النححا  بعيححد  يحح ايحح وحححدهححاليسححححححححححححححت القتححل  عمليححات
 
عنححاصحححححححححححححر امليليشحححححححححححححيححات  ين جححانححبا بعيححد  ط

إنهم )) تو. كورامخيم ب أياكن أخرا، وقضححححح ى العام املاضححححح ي في خيمة   إلىاملسححححح حين  واالشحححححيعية بعد أن هزي

  كيححأتون إلى ينزلحح
 
  عليححك ون طرحيو  ،ليال

 
 ذاكهححل تعرف و هححل تعرف هححذا الرجححل   :سحححححححححححححخي ححة، يثححل أسحححححححححححححئلححة

 ون قوليل. ال يذل أنتو  كالدم ين فم ين رك أيام زوجتك وأوالدك حتى نضربو ينهم إ: ))ضافأو  ((،الرجل 

ا تصححححححب يا ي علونه هو جعل حياتك بائسححححححة حيث  ،غادر البالدوشححححححرف أن ت لك بصححححححراحة  إنا يمتن  و  شححححححاكر 

في  ال يوجححد لححدينححا أي يسحححححححححححححتقبححل   أعود،ال أحححب العيش هنححا، ولكن ال أسحححححححححححححتطيع أن )) :وأضححححححححححححححاف .((تغححادر 

 .((العراق

تحكم تشححيعية في يحافظة ديالى التي  عسححكرية   كريم نوري، املتحدث باسححم ينظمة بدر، أكبر يجموعة  

ة نّ دة لتهجير السححُّ يتعّم  يحاولة   لكنه ن ى أن تكون هناك أّي  ،شححكالتاملباعترف  ،املحافظةا في حكوية أيضحح  

 ين العراق. آخر   جز    حافظة أو ين أّي املين 
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ة العرب توزي 
 
 والعراق سورية في السن

 

  http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml املوق  على إيزادي ميكاةيل. د: املصدر

 

ا العودة إلى ديارهمبة نّ لسحححححححححُّ ل السحححححححححماحذا كان إ))  أو يدنهم  اهمقر  فذلك ألن   ؛ي روضححححححححح 
 
ين يناطق  قريبة

ا أنه اإلسححححححالييةإلى الدولة  مانتمائهفي  شححححححتبه  ي  هم أو عائالتهم وغير آينة، أو ألنّ القتال  (( بحسححححححب قوله، يبين 

  قد همبعضحححححححححححححإذا كان 
 
القبلية التي  تال كذلك بسحححححححححححححبب املشحححححححححححححفيرة أخرا عن طريق التهديد أو العنف،  ردط

  علىالحكويحة املركزيحة و أتتجحاوز قحدرة ينظمحة بحدر 
ّ
 ،جري بين القبحائحليي ذهنحاك االنتقحام الح)) :هحا. وقحالحل

 النتقام، ولكنهم ال يمثلون إلى اهناك أفراد يسعون و 
ّ
 هاهناك بعض العصابات الشيعية، ولكنو  ،أن سهم إال

 .((دعمنا، ونحن نرفضهاب تحظى ال

ولن  والشححححححححححام، العراق في اإلسححححححححححاليية الدولةروا أكثر ين ة هم الذين تضححححححححححرّ نّ السححححححححححُّ )) ن  إ نوري، ضححححححححححافأو 

خدعوا   ي 
 
 .((اجميع   اإلسححححححححاليية الدولة تناوحّد  لقدا. ة جانب  نّ السححححححححُّ  ريينحن نعلم أننا ال نسححححححححتطيع  ،أخرا  يرة

  ولكن
ّ
لى إا ين التوصحححل نجاح ألننا تمكنّ  إنهاالنجاح.  يانظروا إلى تكريت. تكريت ه))ديالى،  إلىنظر نال أ ناحث

 .((ثانية بالعودةسم  لهم نالعناصر اإلرهابية، ولم  ناطرد حيث ،ت اهم يع أهل املدينة

http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml
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  اإلسعععععععععععالمية الدولة سعععععععععععي رة من املحررة املناطق من عدد يزال ام
 

 القبور  مثلب خراب، حال في ماثال

 . املدينة خارج تكريت مقبرة في واألضرحة

 

 .وتسجيلهم عرضهم ليتم طابور  في مؤخرا نزحوا الذين السنة العرب ينتظر 
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  نرى  أن يمكن
 

 امليليشعععععععععععععيعععات قعععادة تعرض لوحعععة على تكريعععت في الجعععديعععد الشعععععععععععععي ي النفوذ على دليال

 .األقوى  الثالث الشيعية

 

 نق عهأن  عليناو نجاح طريق طويل ال

الدولة اإلسححححححاليية  هزيمةينذ  يعظمهم سححححححكانالقد عاد ف ،نسححححححبي نجاح   فإنها، نجاح   يتكريت ه تكن إن

 ؛األقل حتى اآلن على -حسحححينيسحححقش رأ  الدكتاتور السحححابق صحححدام - تكريت توصحححلت فقدا. شحححهر   18قبل 

 واضح. وجود  باآلن  تحت ظ، و ينها اإلساليية الدولة طردتمليليشيات الشيعية التي ايع  ات اق   إلى

 

يجمع القصحححححححححور التي بناها صحححححححححدام  وإلىإلى املدينة  يةاملؤدّ   تيشالشحححححححححيعة على حواجز الت رايات ترفرف

لوحة  ثمةطريق بغداد، واآلن  برعوصولهم  لداتمثال الدكتاتور  ون يحيّ  يوم ذات الزوار كانحسين. حيث 

 وقيس الخزعلي. ،أبو يهدي املهند و هادي العايري،  ؛ةالشيعي امليليشياتضم الزعما  الثالثة ألقوا ت

قال رئيس بلدية تكريت عمر ، ((تكريت ا للشحححححححححححححعب الذي حرّر رسحححححححححححححمية للقول شحححححححححححححكر   طريقة يه  هذ))

الكثير  لنا قديوانهم إ))ضححاف أو  ،لوحةالنة املحليين في البلدة نصححب القادة السححّ سححبب ا ح  ، يوضححّ الشححيندا 

 .((ين القتلى والجرحى

على الرغم ين اسححتعادة الخديات األسححاسححية،  ، ولكنكبيرة ين املدينة في حال خراب   يسححاحات  تزال  اي

 لقدواملحالت التجارية واملباني الحكويية أو املسححححححححححححتشحححححححححححح ى.  رةال إلعادة بنا  البنية التحتية املدّي املال يوجد 

 (( هذا يا قالتهنجاح هي فتكريت املقيا ، ذلك وفق))و ،في املئة ين السحححححححكان قبل الحرب 90أكثر ين عاد 
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لكن هذا ال يع ي أنك )) :تضحححححححافأالشحححححححؤون اإلنسحححححححانية لأليم املتحدة في العراق. و  يليزا غراندي كبير ينسحححححححق

 يوضححححع فذاك ،عنديا يمكن أن يحدث .((ذلك تتوقعون  ال أنتم. سححححترّد  يا أو سححححتعاد كلي  ييجتمع  عنتبحث 

 سؤال.

في في أسححححححححححعار الن ش، املصححححححححححدر الرئيس  ا يع انهيار  بالضححححححححححبش تقريب   اإلسححححححححححاليية الدولةتزاينت فتوحات  

عليها أن  كان بينما ،انصححححف دخلها تماي   حوالى بين عشححححية وضحححححاهافقدت الحكوية  حيث ،لعراقا إيرادات

إلعادة بنا   ال يوجد يال  إنه قال املتحدث باسححم الحكوية سححعد الحدي ي  إذ ،عسححكرية كبيرة تسححتعد لحملة  

  وتابع آخر في العراق. يكان   ير، في تكريت أو في أّي يا تد  
 
كافحة ملولوية األ  فإن  ا ل جم الديار، نظر  : ))قائال

في شحححححححححححححوارع تكريت،  .((ين املسحححححححححححححتحيل تغطية هذ  الن قات في الوقت الراهن لكن  اإلرهاب والوضحححححححححححححع املالي، 

 كماحياتهم سحححححححححتعود  هلو   بالدهم تسحححححححححيرأين  إلى، لكنهم يتسحححححححححا لون عادوا نهمأل هم سحححححححححعدا   ن  إيقول النا  

 كل  فقد ضححححاع  م،واسححححتثماراته مخراتهيّد  وافقد ؛هم أحباحتى أولئك الذين لم ي قدوا ))  السححححابق في كانت

ثم عاد ، ((ين الدولة اإلسححححاليية حسححححن عدنان، وهو تاجر في السححححوق فر   بحسححححب قول ، كلها في حياتنا عمل  

:  وتابع .هتعويضححححححححححح فيأيل  أيوليس هناك  ،نهبت بضحححححححححححاعتهو  ل حرق  اتعرضححححححححححح قد  ليجد أن ينزله ويتجر 
 
قائال

 بنا . إذا لم يتمكنوا ين حّل الواحد ملسححححاعدتنا على إعادة  تن ق وال حتى دينار  ال  الحكوية أن  املشححححكلة هي ))

 ، وليس السحححنةينهذا هو سحححؤال كثير  (( الكبرا في البلد شحححكالتحل امل همبسحححيش، كيف يمكنالشححح ي  الهذا 

 هيسألين  هم، وحدهم
ّ
  ه. وقد أثبت رئيس الوزرا  العراةي حيدر العبادي أن

 
ين سل ه، نوري  أكثر تصالحية

الدولة يكنت  التياألوضححححححححححححاع  في بتسححححححححححححبّ تيسححححححححححححؤولية النظرة الطائ ية الصححححححححححححارخة التي  يتحملاملالكي الذي 

القوة املتزايدة  إلىكبير  إلى حد  ال ضحححححل   عودو  ،لكن العبادي أضحححححعف يما كان املالكي ،اإلسحححححاليية أن تزدهر

 .اإلساليية الدولة ضد املعركةا في ا رئيس  للميليشيات الشيعية التي لعبت دور  

 و ، ضححخمةالتحديات التي تواجه العراق  إن  ))
ّ
نا شححهدنا هذا النوع على كثير ين املسححتويات، وال أعتقد أن

  ((ين القيادة التاريخية التي ترت ع إلى يسححححححححححححتوا هذا التحدي
 
في كلية لندن  قال فواز جرجس، وهو أسححححححححححححتاذ

كريم، رئيس يجلس الأحمد  ويرا  .((: تاري والشحححححام العراق في اإلسحححححاليية الدولة))لالقتصحححححاد ويؤلف كتاب 

 
 
 يشكالت حل  تالجماعات املتطرفة لن  أن  بيعظمهم السنة  بينإدراك  ، فثمةيحافظة تكريت أيال

 
 هم، فضال

آخر  اتجسحححححححححححيد   وابتجنّ يأن  واداالسحححححححححححنة إذا أر  يع تسحححححححححححويةإلى  حاجة   فيأنهم بيعظمهم عن اعتراف الشحححححححححححيعة 

هناك انعدام )) :. وقال(( بحسححب تعبير ين الصححعب هلكنّ )) ، اإلسححالييةالدولة  صححعودإلى  اي أدذللتمرد ال

 حاجة   فينحن  ،إلى فصححححل الدين عن السححححياسححححة حاجة   فيإلى تغيير. نحن  بريتهاسححححياسححححة البلد  تحتاج ،الثقة

 .((أو أكثر سنوات   عشر  إلى 

  وفي هذ  املرحلة

:  ردّ 
 
 (( التاليال صل    ياداعشبعد  يتسيأ الذييا  ،هذا هو قلقنا))قائال
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ا (( تكريت يدينة ويتى تب ى األساسية الخديات تعود كيف)) السؤال يبقى  .إجابة دون  ين يجدد 
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