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ظمت المواجيات المسمحة التي تقودىا الحكومة العراقية مدعومة بميميشيات شيعية وقوات 
يزيدية ومسيحية أصغر، ومسنودة بغطاء  كردية باألساس، وعشائر سنية وفصائؿ تركمانية وا 

ترسـ ظالاًل " داعش/الدولة اإلسالمية"تحت مظمة الواليات المتحدة، ضد تنظيـ جوي عسكري 
فقد قدرت تقارير أممية . 5102قاتمة عمى أوضاع حقوؽ اإلنساف في العراؽ خالؿ عاـ 

وأخرى مستقمة عدد القتمى المدنييف الذيف وقعوا نتيجة المواجيات المسمحة ما بيف الحكومة 
ألؼ  00111وأكثر مف  0211العراقية والميميشيات المتحالفة معيا وتنظيـ داعش، ما بيف 
ابعة ألكثر تحتؿ المرتبة الر  5102قتيؿ، وضعفيـ عمى األقؿ مف الجرحى، مما يجعؿ سنة 

  5112.0األعواـ دموية منذ الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ 

                                                 
، ال ٠ضاالْ األوثش د٠ِٛخ د١ث لزً خالٌّٙب ٔذٛ 6002ٚ6002، فؼبِٟ "أ٠شاوٟ ثٛدٞ وبٚٔذ"دغت ِٕظّخ  - 

أٌف ػشالٟ أثش أعٛء ِٛجبد اٌؼٕف اٌطبئفٟ اٌزٟ أذٌؼذ ثؼذ رفج١ش ِشلذٞ اإلِب١ِٓ اٌؼغىش١٠ٓ فٟ  55ٔذٛ 

فٟ اٌّشرجخ اٌثبٌثخ ثذجُ لزٍٝ ٠شثٛ ػٍٝ اٌؼشش٠ٓ أٌفب  2 ٠ٚ60أرٟ ػبَ . 6002شجبط /ِذ٠ٕخ عبِشاء فٟ فجشا٠ش

ِذبفظخ د٠بٌٝ اٌّذبر٠خ ئٌٝ رٛعغ رٕظ١ُ داػش اٌىج١ش فٟ شّبي ٚغشة اٌؼشاق، ثبإلضبفخٚ٘ٛ اٌؼبَ اٌزٞ شٙذ 

 (/https://www.iraqbodycount.org/database)أٔظش ث١بٔبد إٌّظّخ ػٍٝ . ٌٍذذٚد اإل٠شا١ٔخ فٟ اٌششق

https://www.iraqbodycount.org/database/
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مغادرة منازليـ بعد إلى مميوف نازح داخمي عراقي اضطروا 2.5واستمرت معاناة أكثر مف 
في المحافظات ذات األغمبية  5102ومايو  5102توسع تنظيـ داعش الكبير ما بيف يونيو 

منازليـ في المدف والبمدات والقرى التي حررت إلى  العودةالسنية في العراؽ، وال يبدو أنو وارد 
، بسبب الدمار اليائؿ الذي لحؽ بيا مف ناحية، والخشية مف انتقاـ الميميشيات 5102في 

الشيعية خاصة في محافظة ديالى المختمطة طائفيا وعرقيا، أو بقايا تنظيـ داعش أو خالياه 
الصعوبات االقتصادية اليائمة التي تواجو الحكومة العراقية إلى النائمة في األنبار، باإلضافة

إلعادة إعمار المناطؽ المنكوبة جراء االنخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكؿ نحو 
 .مف عائدات الحكومة العراقية 01%

كانت تزامف النجاحات العسكرية ضد تنظيـ الدولة  5102إال أف المفارقة األىـ خالؿ عاـ 
مف األراضي التي سيطر عمييا منذ احتالؿ  %21ة والتي أسفرت عف استعادة نحو اإلسالمي

، مع استمرار تفكؾ سيطرة الحكومة المركزية في بغداد عمى 5102مدينة الموصؿ في يونيو 
إدارة مؤسسات الدولة نتيجة عدة تطورات كبرى أىميا توسع سمطة الميميشيات الشيعية في 

بات كردية أعمى صوتا تدعو لالستقالؿ، ومحدودية خطط المجاؿ األمني، وظيور مطال
 .تزايد التدخالت اإلقميمية والدولية في البالدإلى  اإلصالح ومحاربة الفساد إضافة

وقد فاقمت ىذه التطورات مف االختالالت الجسمية المترسخة في بنية الدولة العراقية قبؿ 
عدـ وضوح العالقة بيف الحكومة  ومف أبرزىا. 5112وبعد  الغزو األمريكي لمعراؽ في 

قميـ كردستاف وخاصة فيما يتعمؽ بسف قانوف توزيع الثروة وترسيـ حدود  5المركزية في بغداد وا 
التنازع بيف صالحيات ومسؤوليات الحكومة الفيدرالية إلى  المناطؽ المتنازع عمييا، باإلضافة
وزراء العراقي حيدر العبادي وعمى الرغـ مف وعود رئيس ال. ومجالس المحافظات التسع عشر

                                                 
وبْٔٛ األٚي /ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزفبؤي ثزذغٓ اٌؼاللبد ث١ٓ ثغذاد ٚوشدعزبْ ثؼذ رٛل١غ ارفبق إٌفظ فٟ د٠غّجش -6

ثؼذ عٕٛاد ِٓ اٌزٛرش ث١ٓ اٌطشف١ٓ، اال اْ االرفبق عشػبْ ِب أٔٙبس ثؼذ ٔذٛ عزخ شٙٛس ثغجت  02 60

اٌّزشجُ " ٔششح ٔفظ اٌؼشاق"وثش أٔظش رمش٠ش ٌزفبط١ً أ. االرٙبِبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ ػٓ ػذَ االٌزضاَ ثجٕٛدٖ

 :ٌٍؼشث١خ ػٍٝ ِٛلغ اٌذٛاس اٌّزّذْ

 (http://m.ahewar.org/s.asp?aid=492298&r=0&cid=179&u=&i=0&q)= 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=492298&r=0&cid=179&u=&i=0&q


 

83 

، إال أف حزمة اإلصالحات التي أعمف عنيا في 2بمحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة
، لـ تنجح في إقناع قطاعات كبيرة مف العراقييف، الذيف استمروا بالتظاىر في 51022أغسطس 

مكافحة الفساد الذي ال بغداد ومحافظات شمالية وجنوبية، متيميف السمطة بعدـ الجدية في 
يؤثر فقط عمى مجاؿ األعماؿ ولكف يشمؿ أيضا توفير الخدمات األساسية التي تعاني تدىورا 

لكف الفشؿ في مواجية تفشي . 2مستمرا وخاصة في مجاالت الكيرباء والمياه والتعميـ والصحة
نما يرجع جزئيا أيضا الالت العميقة في االختإلى  الفساد ال يقع عمى عاتؽ الحكومة وحدىا، وا 

فآليات الرقابة عمى األداء الحكومي . 5112بنية الدولة العراقية منذ الغزو األمريكي عاـ 
لى تفتقر  بسبب سياسات " النزاىة"الفعالية سواء تعمؽ األمر بالبرلماف أو األجيزة الرقابية كييئة ا 

فرض تشكيؿ حكومات ، وطبيعة النظاـ االنتخابي التي ت المحاصصة الطائفية في التعيينات
االستقاللية إلى ائتالفية واسعة تحد عمميا مف وجود معارضة برلمانية حقيقية، باإلضافة

 . وتبعيتيا لمجياز التنفيذي 0المنقوصة لمسمطة القضائية

                                                 
اعزّش اٌؼشاق فٟ رجٛء ِشوض ِزمذَ ػب١ٌّب فٟ اعزششاء ِؼذالد اٌفغبد، ٚطٕفذ ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ فٟ  - 

 :أٔظش رمش٠ش إٌّظّخ. ، اٌؼشاق ضّٓ لبئّخ اٌذٚي اٌؼشش األوثش فغبدا فٟ اٌؼب2ٌُ 60رمش٠ش٘ب اٌغٕٛٞ ٌؼبَ 

(w.transparency.org/cpi2015http://ww) 

  :ِٛلغ لٕبح اٌجض٠شح -2
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8

%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF) 

 :ٔظش ِٛلغ ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخا -2

(http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-

database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-

ED0472ED975C%7d#results) 

اخفبق "ٌٕظشح ِؼّمخ ػٍٝ رشٛ٘بد إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼشاق، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخ  -2

 :، ػٍٝ اٌشاثظ"اٌؼشاق ثال ضٛاثظدىِٛخ : اٌشلبثخ

http://www.crisisgroup.org/ar/Browse%20by%20publication%20type/Media%20Rel

eases/2011/mena/iraq-and-the-kurds-confronting-withdrawal-fears.aspx  

ِششٚع لبْٔٛ اٌّذىّخ االرذبد٠خ اٌؼ١ٍب : لذِذ اٌذىِٛخ ثالثخ ِششٚػبد إلطالح اٌغٍطخ اٌمضبئ١خ  2

، اال ئْ (2 ١ٔ60غبْ /أثش٠ً)، ِٚششٚػٟ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ ١٘ٚئخ اإلششاف اٌمضبئٟ (2 60شجبط /فجشا٠ش)

ج١ً اٌّثبي رذ١ًٍ ِٛلغ اٌؼشاق أٔظش ػٍٝ ع. ِشالج١ٓ لبٌٛا اْ اٌّشبس٠غ اٌثالثخ ال رمذَ شٜٛ رذغ١ٕبد شى١ٍخ

 ((http://aliraqtimes.com/ar/print/38803.html)رب٠ّض ٌّششٚع لبْٔٛ اٌّذىّخ االرذبد٠خ اٌؼ١ٍب 

http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/8/10/العبادي-يعلن-إصلاحات-ومظاهرات-تطالبه-بالمزيد
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b18CB966A-0073-4264-B3F5-ED0472ED975C%7d#results
http://aliraqtimes.com/ar/print/38803.html)
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 :تآكل مؤسسات الدولة واتساع المواجهات الطائفية
كومة العراقية خمفا عمى الرغـ مف التفاؤؿ الحذر الذي صاحب تولي العبادي رئاسة الح

، والذي أتيمو خصومو مف مختمؼ  5102لرئيس الوزراء السابؽ نوري المالكي في أغسطس 
الطوائؼ العراقية بتركيز السمطات الشديد في يديو وسوء إدارة البالد والمساىمة في تفشي 

عجزه عف بناء قدرات البالد العسكرية واألمنية إلى الفساد وتيميش القوى السنية والكردية وصوال
والتي أدت ألي انييار سريع لقدرات الجيش العراقي واحتالؿ تنظيـ الدولة اإلسالمية أجزاء 

، إال أف كشفًا دقيقًا لسياسات وقرارات فترة حكـ 5102واسعة مف شمالي وغرب العراؽ في 
حدة قائمة عمى التوافؽ الوطني واحتراـ العبادي  تظير أف بناء دولة عراقية ديموقراطية مو 

وقد كانت أخطر التطورات التي شيدتيا العراؽ تحت . حقوؽ اإلنساف اليزاؿ ىدفا صعب المناؿ
قيادة العبادي التوسع المتسارع  في أنشطة الميميشيات المسمحة، وخاصة ما يعرؼ بميميشيا 

ني المنظـ لعمميا، األمر الذي نتج واستمرار ضبابية اإلطار الدستوري والقانو  0الحشد الشعبي
نتياكات التي مارسوىا العنو عدـ خضوع أفرادىا ألي محاسبة قانونية جراء الجرائـ الطائفية، وا

                                                 
رٌٟٛ اٌّبٌىٟ، ٚاٌزٞ ٠شغً أ٠ضب ِٕظت األ١ِٓ اٌؼبَ ٌذضة اٌذػٛح اإلعال١ِخ اٌش١ؼٟ، سئبعخ اٌٛصساء فٟ  - 

ٌزفبط١ً أوثش دٛي ع١بعبد اٌّبٌىٟ ٚطش٠مخ دىّٗ، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ . 6002ِب٠ٛ /اٌؼشاق فٟ أ٠بس

 . 6 60رّٛص/، ١ٌٛ٠ٛ"ؼشاقً٘ سأ٠ٕب وً ٘زا ِٓ لجً؟ األصِخ اٌغ١بع١خ اٌّزظبػذح فٟ اٌ"األصِبد اٌذ١ٌٚخ 

(http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/126-deja-vu-all-

over-again-iraqs-escalating-political-crisis.aspx( 

اٌزٟ أطذس٘ب اٌّشجغ " اٌجٙبد اٌىفبئٟ"ثؼذ فزٜٛ  2 60دض٠شاْ /رأعغذ ١ٍِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ فٟ ١ٔٛ٠ٛ  - 

اٌش١ؼٟ األػٍٝ ػٍٟ اٌغ١غزبٟٔ ٌزأع١ظ لٛاد شجٗ ػغىش٠خ ٌٍذفبع ػٓ ثغذاد ثؼذ ادزالي رٕظ١ُ داػش ٌٍّٛطً 

أٌف ِمبرً ٠ٕزّْٛ  0 ٚ 20ٓ ، ضّذ لٛاد اٌذشذ ِب ث2١ 60ٚرمذس ِظبدس أٗ ثٕٙب٠خ ػبَ . فٟ ٔفظ اٌشٙش

١ٙ٠ّٚٓ اٌش١ؼخ ػٍٝ أفشاد ٚل١بداد ا١ٌٍّش١بد إٌّض٠ٛخ فٟ اٌذشذ . فظ١ً ع١بعٟ ٚػغىشٞ ش١ؼٟ 60ٌٕذٛ 

 . اٌّغ١ذ١١ٓ ٚاٌزشوّبْئٌٝ اٌشؼجٟ، اال ئٔٙب رضُ أ٠ضب اػذادا ِٓ اٌّغ١ٍّٓ اٌغٕخ اٌؼشة، ثبإلضبفخ

 :١ذ٠بٌزفبط١ً أوثش، أٔظش اٌذشذ اٌشؼجٟ ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚى١ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D

8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A . 

، أثش٠ً "ئػبدح سعُ خبسطخ اٌؼشاق اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ: اٌذشذ"رمش٠ش ِؼٙذ اٌششق األٚعظ ئٌٝ ٔظش أ٠ضباٚ

60 2، 

http://www.mei.edu/content/article/hashd-redrawing-military-and-political-map-iraq 

https://ar.wikipedia.org/wiki/الحشد_الشعبي
https://ar.wikipedia.org/wiki/الحشد_الشعبي
http://www.mei.edu/content/article/hashd-redrawing-military-and-political-map-iraq
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وبعد تزايد االحتجاجات الداخمية في العراؽ والضغوط . 01جرائـ حربإلى والتي قد ترقى بعضيا
أبريؿ  0يات، أصدر مجمس الوزراء في اإلقميمية والدولية عمى األعماؿ التي تقـو بيا الميميش

الوزارات ومؤسسات الدولة كافة عند تعامميا مع ىيئة الحشد الشعبي "إلى ، توجيياً 5102
التعامؿ معيا عمى أنيا ىيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء والقائد العاـ لمقوات المسمحة تتولى 

لكف ىذا القرار لـ ينجح في رفع شبية ". عمميات القيادة والسيطرة والتنظيـ لقوات الحشد الشعبي
وضع ميميشيا الحشد، ولـ يمحقو قانوف يوضح تبعيتيا المؤسسية سواء  00"عدـ دستورية"

لممؤسسة العسكرية أو األمنية، أو يحدد إطار عمميا الداخمي وقواعد القيادة والتخطيط والسيطرة 
المحاسبة، سواء بالنسبة لمقضاء والتمويؿ ليياكميا المختمفة، مما يجعؿ أفرادىا خارج إطار 

 .العادي أو حتى العسكري

وكاف مف نتيجة ىذا الوضع القانوني المشوه، استمرار االنتياكات الجسيمة ليذه الميميشيات 
وخاصة ضد أفراد الطائفة السنية في محافظات بغداد وديالى وصالح الديف واألنبار وبابؿ 

ختطاؼ وسرقة الممتمكات وحرؽ المنازؿ والمساجد والتي شممت القتؿ خارج إطار القانوف واال
 05.والتيجير القسري

                                                 
جشائُ دشة ِذزٍّخ اسرىجزٙب : اٌؼشاق"ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ث١بْ ِٕظّخ ١ِ٘ٛٓ سا٠زظ ٚٚرش ا  -0 

 (https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286402" )١ٍ١ِش١بد ش١ؼ١خ

11- رٕض اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح اٌزبعؼخ ِٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ ػٍٝ "دظش رى٠ٛٓ ١ٍِش١بد ػغىش٠خ خبسج ئطبس 

اٌمٛاد اٌّغٍذخ". ٌّٕبلشخ اإلطبس اٌذعزٛسٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٛضغ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ، أٔظش رمش٠ش ػجذ اٌمبدس 

ِذّذ "دعزٛس٠خ ١٘ئخ اٌذشذ اٌشؼجٟ اٌٛطٕٟ" فٟ أثش٠ً 2 60 ػٍٝ ِٛلغ وزبثبد: 
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88

%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89/1.html 
ثؼ١ٍّخ أػذاَ خبسج  2 60وبْٔٛ اٌثبٟٔ /ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، لبَ أفشاد ِٓ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ اٌشؼجٟ فٟ ٠ٕب٠ش -6 

فشدا ِٓ اٌطبئفخ اٌغ١ٕخ ُٚ٘ ِىجٍٟ األ٠بدٞ ثذػٜٛ أزّبئُٙ ٌزٕظ١ُ داػش فٟ لش٠خ ثشٚأخ  20اٌمبْٔٛ ألوثش ِٓ 

 2 60أٔظش اٌفظً اٌخبص ثبٌؼشاق فٟ رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ اٌغٕٛٞ ٌؼبَ . فٟ ِذبفظخ د٠بٌٝ

(iraq-africa/iraq/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/en/countries/middle/) 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286402
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
http://www.kitabat.com/ar/page/17/04/2015/49130/دستورية-هيئة-الحشد-الشعبي-الوطنى/1.html
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/
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محاوالت دمجيا في -وال تقتصر خطورة عدـ التنظيـ القانوني لوضع ميميشيا الحشد الشعبي
عمى مجرد إفالت عناصرىا  -02كياف قانوني جديد تحت مسمى الحرس الوطني باءت بالفشؿ

مف المحاسبة، ولكف مأسستيا المستمرة تيدد بنية الدولة العراقية ذاتيا في المستقبؿ، عمى نحو 
فمف ناحية، استمرار تصرفات الميميشيا . قد ال يقؿ خطورة عف تيديد تنظيـ داعش الوجودي

ؿ الطائفة السنية، لتحييد غير القانونية تيدد قدرة الدولة عمى كسب معركة العقوؿ والقموب داخ
غالبية عناصرىا مف قوة نموذج داعش كممثؿ لمصوت السني، سواء في المناطؽ التي حررت 

. ، أو تمؾ التي التزاؿ تحت سيطرة داعش في نينوى تحديدا02في ديالى وصالح الديف واألنبار
منذ الغزو  إحساس الطائفة السنية بالتيميش المتزايدإلى نجاح تنظيـ داعش، يرجع جزئيا،

، وخاصة فيما يتعمؽ بموقع أفرادىا داخؿ مؤسسات الدولة وخاصة 5112األمريكي عاـ 
األمنية، او نصيبيا مف الثروة القومية، او القوانيف التي تستيدؼ أفرادىا كقانوف اجتثاث البعث 

" ميةتمثي"أو طبيعة القوى السياسية التي تعبر عنيا، والتي يعتقد أفراد الطائفة انيا غير 
لمصالحيـ وتكونت نتيجة فساد بعض النخب السنية التي ارتضت مواالة بغداد لحسابات 
. متعمقة بالماؿ والمناصب، أو تتبع أجندات دوؿ إقميمية وخاصة تركيا واألردف وقطر والسعودية

وليذا، فتعاظـ دور الميميشيات الشيعية في تحديد األجندة السياسية واألمنية، سوؼ لف يؤدي 
دماج إلى إال منع أي إمكانية لتحقيؽ مصالحة وطنية واسعة تيدف سوى نبذ العنؼ واإلرىاب وا 

                                                 
 أْال ئ، 2 60شجبط /فٟ فجشا٠ش" ِششٚع لبْٔٛ اٌذشط اٌٛطٕٟ"ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اطذاس اٌذىِٛخ اٌؼشال١خ   -  

أٔظش . 2 60اٌّششٚع ٚاجٗ اػزشاضبد وج١شح خالي ِٕبلشزٗ فٟ اٌجشٌّبْ اٌزٞ سفض اٌزظذ٠ك ػ١ٍٗ خالي ػبَ 

 :رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/%D9%85%D8%B4%D8%B

1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 

، اٌظبدس ػٓ ِٛلغ "اإلعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ٚاٌشبَاٌجذ١ُ ثؼذ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ "ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، رمش٠ش ا -2 

أرالٔزه األِش٠ىٟ ٚاٌزٞ ٠زٕبٚي ِظ١ش ػبئٍخ ع١ٕخ ِٓ ِذبفظخ األٔجبس رذذ دىُ رٕظ١ُ داػش ٕ٘بن، ٚرجشثزٙب 

، ادذٜ ا١ٍ١ٌّش١بد إٌّض٠ٛخ فٟ ٚدذاد اٌذشذ "ػظبئت أً٘ اٌذك"فٟ دٟ عىٕٟ ثجغذاد رذذ ع١طشح ١ٍ١ِش١ب 

 :اٌشؼجٟ

 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-

isis/476391/?utm_source=SFFB  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/9/13/مشروع-قانون-الحرس-الوطني-العراقي
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/the-hell-after-isis/476391/?utm_source=SFFB
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األب - المكوف السني في العممية السياسية وتيدد أيضا بتكرار تجربة تنظيـ القاعدة في العراؽ
والذي سبؽ أف دحر عسكريا وطرد مف المدف التي احتميا ما بيف  -الروحي لتنظيـ داعش

  5102.02بؿ أف يعود في شكمو الجديد عاـ ، ق 511و5112

تعاظـ الدور العسكري لميميشيا الحشد الشعبي قد ييدد تماسؾ األغمبية الشيعية نفسيا، مما 
فمف ناحية، لمعظـ ىذه الميميشيات . ينذر باشتعاؿ االقتتاؿ الداخمي ليشمؿ البالد برمتيا

كالمجمس األعمى اإلسالمي العراقي امتدادات سياسية ومناطقية، بعضيا ممثؿ داخؿ البرلماف 
بقيادة عمار الحكيـ أو التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وىو األمر الذي ييدد بإدخاؿ 

القنوات إلى كعنصر فعاؿ في حسـ أي خالؼ سياسي في المستقبؿ بدال مف المجوء" السالح"
ثيقة مع إيراف في مجاالت كما تتمتع أغمبية ىذه الميميشيات بعالقات و . الدستورية التقميدية

، ليس فقط أماـ الحكومة "استقاللية كبيرة"التدريب والتمويؿ والتوجيو وىو األمر الذي يمنحيا 
وأخيرا،   0.المركزية، ولكف أيضا بعالقتيا مع جميورىا وناخبييا في المحافظات الشيعية

ي القوات النظامية سوؼ فاستمرار االعتماد عسكريا عمى تمؾ الميميشيات، أو التفكير بدمجيا ف
يصعب مف ميمة بناء قوات جيش وشرطة مينية وعابرة لالنتماءات الطائفية والعرقية، وىو ما 
ييدد بتكرار تجربة الجيش العراقي الذي انيار بشكؿ قياسي أماـ تقدـ تنظيـ داعش في 

 . محافظات المثمث السني

الد مسرحا لصراع قوى إقميمية أخرى وخالفا لمدور اإليراني القوي في العراؽ، فالتزاؿ الب
وخاصة تركيا والمممكة العربية السعودية واألردف وقطر، والتي تتمتع كؿ منيا بعالقات قوية، 

فتركيا عمى سبيؿ، والتي دفعت . مالية وسياسية وعسكرية، مع أحزاب وحركات سنية وكردية
مف الموصؿ، تتيـ بدعـ  مدينة بعشيقة القريبةإلى 5102بقوات عسكرية صغيرة في ديسمبر 

                                                 
، أٔظش رمش٠ش ِجّٛػخ األصِبد اٌذ١ٌٚخ  600ٌّٕبلشخ أوثش رفظ١ٍ١خ ػٓ ٚضغ اٌطبئفخ اٌغ١ٕخ ثؼذ ػبَ  -2 

 :"فشطخ وجشٜ أَ خغبسح فبددخ: عٕخ اٌؼشاق ٚاٌذٌٚخ"

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/144-make-or-break-

iraq-s-sunnis-and-the-state.aspx . 

ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ٌُ رٕجخ دىِٛخ ثغذاد أٚ اٌٛال٠بد اٌّزذذح فٟ ِٕغ ِشبسوخ ١ٍ١ِش١ب اٌذشذ ِٓ دظبس  -2 

ٚ االعزؼذاد ٌؼ١ٍّبد رذش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛطً أ 2 60ِذ٠ٕخ اٌفٍٛجخ اٚ رذش٠ش ثؼض ِذْ طالح اٌذ٠ٓ فٟ 

 .    2 60اٌّزٛلؼخ فٟ إٌّزظف اٌثبٟٔ ِٓ ػبَ 
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رئيس إقميـ كردستاف وزعيـ الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود برزاني ضد خصومو البقية 
والقت الخطوة . إيرافإلى وخاصة حزبي االتحاد الوطني الكردستاني وحركة جوراف، األقرب

والشخصيات السنية العسكرية التركية بالتوغؿ داخؿ شماؿ العراؽ، ترحيبا مف بعض القوى 
النافذة كأسامة النجيفي زعيـ ائتالؼ متحدوف لإلصالح البرلماني، فيما عارضيا ساسة سنة 

 00.آخروف قريبيف مف إيراف وقطر

وشيدت األوضاع السياسية في إقميـ كردستاف الذي يتمتع باستقاللية واسعة خالؿ عاـ 
و لإلقميـ عمى الرغـ مف انتياء أزمة مشتعمة بعد إصرار برزاني عمى التمسؾ برئاست 5102

وشيدت األشير األربعة األخيرة مف . أغسطس مف نفس العاـ 00واليتو بشكؿ رسمي في 
ضرابات واسعة وأعماؿ عنؼ سقط فييا قتمى وجرحى، وخاصة في  السنة توترات واحتجاجات وا 

بة رئيس اإلقميـ محافظة السميمانية التي ال يسيطر عمييا الحزب الديموقراطي الكردستاني، مطال
بالتنحي ووضع دستور لإلقميـ يسمح بإنشاء قواعد مؤسسية وقانونية لتداوؿ السمطة بشكؿ 

إلى الموائمات الحزبية كما جرت العادة وتحويؿ نظامو السياسي مف رئاسيإلى سممي بدؿ المجوء
ثيفة عمى ، بظالٍؿ ك2003وتمقي ىذه األزمة، وىي األعنؼ داخؿ اإلقميـ منذ عاـ    0.برلماني

في العراؽ، وقد " كواحة لالستقرار"قدرة الالعبيف األساسييف ىناؾ عمى االحتفاظ بكردستاف 
وقد . تيدد بإعادة أجواء التوترات العسكرية التي شيدىا اإلقميـ في تسعينيات القرف المنصـر

بة بانفصاؿ خيار المطالإلى تفتح األزمة الباب لتفكؾ وحدة العراؽ الترابية إذا ما لجأ برزاني
اإلقميـ لميروب مف أزمتو الداخمية وتفتح الباب واسعا لتدخؿ عسكري أكبر مف إيراف وتركيا 

 .المعارضتيف ألي دعوات انفصالية لألكراد
                                                 

 ،"اٌّأصق اٌغٕٟ فٟ اٌؼشاق"ػٍٝ عج١ً اٌّثبي رمش٠ش ِؼٙذ وبس١ٔجٟ ٌٍغالَ اٌذٌٟٚ  أظش -2 

http://carnegieendowment.org/2016/03/03/ar-62955/iusr 

رشش٠ٓ األٚي /، أوزٛثش"أصِخ سئبعخ وشدعزبْ اٌؼشاق رزفبلُ ٚال رغ٠ٛخ ثبألفك"ٕظش رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح ر  -  

60 2:  
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/%D8%A3%D8%B2%D9%8

5%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-

%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82  

http://carnegieendowment.org/2016/03/03/ar-62955/iusr
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/13/أزمة-رئاسة-كردستان-العراق-تتفاقم-ولا-تسوية-بالأفق
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  :استهداف وقتل المدنيين
بنطاؽ واسع  5102استمرت أعماؿ العنؼ والقتؿ العشوائي واستيداؼ المدنييف خالؿ عاـ 

مدني عراقي نتيجة التفجيرات بالعبوات والسيارات المفخخة والعمميات   0010حيث سقط 
العمميات العسكرية ضد إلى االنتحارية واالغتياالت واإلعدامات خارج نطاؽ القانوف باإلضافة

مدني عراقي  51122والذي قتؿ خاللو  5102عف عاـ % 02تنظيـ داعش، بانخفاض بنسبة 
  00.اعشوىو العاـ الذي شيد توسع تنظيـ د

، فقد ساىمت تشكيمة متنوعة مف الفاعميف في قتؿ المدنييف 5102وتماشًيا مع أنماط عاـ 
، وكاف أبرزىـ تنظيـ داعش، وميميشيا الحشد الشعبي، والقوات 5102العراقييف في عاـ 

يزيدية صغيرة، باإلضافة الضربات إلى العراقية، وقوات البيشمركة الكردية، وميميشيات مسيحية وا 
 .الجوية لمتحالؼ الدولي المناىض لداعش بقيادة الواليات المتحدة

في المحافظات الخمسة ذات األغمبية السنية او تمؾ  5102وتمركزت أعماؿ القتؿ خالؿ 
مف اجمالي عدد القتمى في العراؽ % 85المختمطة طائفيا وعرقيا حيث شيدت سقوط نحو 

، (2021)، األنبار (0 21)نينوى : التاليوجاء ترتيب المحافظات حسب عدد القتمى ك. كمو
  51(.0202)، وديالى (0022)، صالح الديف ( 225)بغداد 

مدني  0010اف تنظيـ داعش مسؤوؿ عف قتؿ نحو " إراكي بودي كاونت"وقدرت منظمة 
عراقي عف طريؽ اإلعدامات واالغتياالت في المناطؽ التي يسيطر عمييا ألسباب متنوعة منيا 
                                                 

، ٟٚ٘ ِٕظّخ غ١ش دى١ِٛخ ِغزمٍخ أٔشئذ "ئساوٟ ثٛدٞ وبٚٔذ"أخزد ٘زٖ األسلبَ ِٓ ادظبءاد ِٕظّخ  -  

فبٌّٕظّخ . ٚرزّزغ رمبس٠ش إٌّظّخ ثّظذال١خ وج١شح ثغجت ِٕٙج١زٙب فٟ رٛث١ك اٌضذب٠ب. ثؼذ اٌذشة ػٍٝ اٌؼشاق

فؼً ١ٌٚغذ رٍه اٌزٟ ٠زُ اعزٕزبجٙب ػٓ رؼزّذ فٟ رمبس٠ش٘ب ػٍٝ رٛث١ك أػذاد اٌضذب٠ب اٌز٠ٓ لزٍٛا أٚ أط١جٛا ثبٌ

ٚرغزٕذ ئدظبءاد إٌّظّخ ػٍٝ ِمبسٔخ رمبس٠ش . طش٠ك أخز ػ١ٕخ ِغذ١خ ِٓ اٌؼشال١١ٓ وّب رفؼً ِٕظّبد آخشٜ

، ٚٚعبئً االػالَ (اٌجٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ رٛث١ك اػذاد اٌمزٍٝ ٚاٌّظبث١ٓ)ٚصاساد اٌذفبع ٚاٌذاخ١ٍخ ٚاٌظذخ 

ٚرٙزُ إٌّظّخ فٟ رمبس٠ش٘ب ثزذذ٠ذ ربس٠خ ِٚىبْ ٚأعّبء اٌمزٍٝ . د اٌؼشاقاٌّذ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌىً ِذبفظب

ٚاٌّظبث١ٓ ٚاٌجٙبد اٌّغإٌٚخ ػٓ لزٍُٙ ٚطشق اٌمزً أٚ االعزٙذاف ئرا ِب رٛافشد وً رٍه اٌّؼط١بد خبطخ 

اٌٍّمبح ٚاْ أعجبة ِٛد أٚ لزً اٌضذب٠ب اٌؼشال١١ٓ اد١بٔب ِب رىْٛ غ١ش ِؼشٚفخ ٚخبطخ ػٕذ اٌؼثٛس ػٍٝ اٌجثث 

فٟ اٌطشلبد ٚاٌشٛاسع، فال ٠ؼشف ػٍٝ ٚجٗ اٌزذذ٠ذ ِب ارا وبٔذ ِشرجطخ ثأعجبة ع١بع١خ، أَ أْ ٌٙب دٚافغ 

 (.    /https://www.iraqbodycount.org)ٌالطالع ػٍٝ اٌّض٠ذ أٔظش ِٛلغ إٌّظّخ . جٕبئ١خ

 :ثٛدٞ وبٚٔذرمش٠ش ِٕظّخ ئساوٟ  -60

 (https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2015/) 

 

https://www.iraqbodycount.org/
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2015/
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التنظيمات والعشائر السنية المعارضة لو، أو معاقبة المخالفيف لتأويؿ التنظيـ استئصاؿ 
المتطرؼ لمشريعة اإلسالمية، أو استيداؼ األقميات الشيعية والمسيحية والكردية والتركمانية 
واإليزيدية في مناطؽ سيطرتو أو قتؿ أنصاره المنشقيف او المشتبو بيـ كجواسيس لمحكومة 

عراقي عف   052أنيا وثقت مقتؿ إلى ارت منظمة إراكي بودي كاونت أيضاوأش  50.العراقية
في مناطؽ " جيات غير معروفة"طريؽ اإلعدامات الخارجة عف نطاؽ القضاء قامت بيا 

.  أعماؿ انتقامية ضد عراقييف مف العرب السنةإلى خارجة عف سيطرة داعش، في إشارة ربما
قامت بيا قوات التحالؼ الدولي والقوات العراقية وقالت المنظمة اف الضربات الجوية التي 

              5102.55عراقي خالؿ عاـ  0502مسؤولة عف قتؿ 

 

 :الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير
شيدت أوضاع حريات االحتجاج والتنظيـ والرأي والتعبير، بما في ذلؾ الحريات اإلعالمية، 

المجمس "ففي يناير أنشأ البرلماف . 5102تباينا في درجات التحسف والتدىور خالؿ عاـ 
كييئة لممشاورة بيف المكونات " االستشاري لممنظمات غير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف

منظمات الحقوقية حوؿ التشريعات المرتبطة بحقوؽ اإلنساف، بيد اف المجمس لـ السياسية وال
 . يناقش أي تشريع ميـ خالؿ العاـ

الخاص بتنظيـ  5102لسنة   2وفي سبتمبر، صدقت رئاسة الجميورية عمى القانوف رقـ 
، والذي حظر عمى األحزاب السياسية تشكيؿ أذرع مسمحة في خطوة قد 52األحزاب السياسية

إال أف نص القانوف في مادتو الثامنة . تستخدـ الحقا في تفكيؾ الميميشيات المسمحة في العراؽ
، قد يشكؿ "بالترويج ألفكار تتعارض مع أحكاـ الدستور"عمى حظر عضوية أي مواطف شارؾ 

                                                 
 . ِظذس عبثك. 2015رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  أظش - 6

 . اٌّظذس اٌغبثك -66

http://www.iraq-lg-

law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015 

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
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 5102مدخال لمتالعب في النظاـ الحزبي خاصة واف الكثير مف مواد الدستور العراقي لسنة 
ؿ جدؿ كبير وخاصة تمؾ المتعمقة بالفيدرالية أو دور الديف أو اجتثاث حزب البعث الزالت مح

 00كما تضمف القانوف نصا مثيرا لمجدؿ وىي المادة   5112.52الحاكـ السابؽ لمعراؽ قبؿ 
وتتبع وزارة العدؿ وتختص بمراقبة التزاـ األحزاب " دائرة شؤوف األحزاب السياسية"التي تؤسس 
خطورة ىذا النص في أف يجعؿ . يتعمؽ بنظاميا األساسي ونشاطاتيا السياسيةبالقانوف فيما 

الوزارة، خصما ضد األحزاب السياسية، وكاف يمكف االستعاضة عنو بتكميؼ القضاء بيذه 
مف القانوف  حصوؿ األحزاب السياسية عمى تمويؿ أجنبي،  22تحظر المادة . الميمة

ا السنوية، ويفتح القانوف مجااًل أماـ األحزاب الناشئة إجبارىا عمى كشؼ موازناتيإلى باإلضافة
 .لتمقييا مساىمات مالية مف الميزانية العامة لمدولة كما جرى العرؼ في عدة نماذج ديموقراطية

مف ناحية أخرى استمرت السمطات العراقية في استخداـ القوة المفرطة لمتعامؿ مع 
القوات العراقية ما اليقؿ عف خمسة أشخاص  ففي يوليو وأغسطس، قتمت. التظاىرات السممية

في مدينتي بغداد والبصرة خرجوا في تظاىرات منددة بالفساد واستمرار انقطاعات التيار 
  52.الكيربائي وشح المياه

، والذي 5102لسنة   5رقـ " شبكة اإلعالـ العراقي"وفي يونيو أقرت الحكومة قانوف  
السياسييف،  وخاصة تمؾ التي تنقؿ صالحيات عالمييف و إلرحب بمعظـ بنوده كثر مف  ا

   5.اإلشراؼ والتعييف والتمويؿ لمشبكة مف رئاسة الحكومة إؿ لجنة الثقافة داخؿ مجمس النواب
إال أف أوضاع الصحفييف والعامميف في مجاؿ اإلعالـ عمى األرض في العراؽ خالؿ عاـ 

ظمت مف األكثر خطورة في العالـ، نتيجة استيدافيـ مف قبؿ السمطات والميميشيات  2015
فحسب التقرير السنوي لمنظمة . تنظيـ داعشإلى الشيعية والسمطات الكردية، باإلضافة

                                                 
فٟ جش٠ذح اٌّثمف " ٔمذ٠خسؤ٠خ ...لبْٔٛ األدضاة اٌغ١بع١خ"ال ِمبٌخ أدّذ فبضً اٌّؼّٛسٞ ثِ أظش -62

(http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/901149.html) 

 . ِظذس عبثك. 2015ٔظش رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ ا  -62

 :"لبْٔٛ رٕظ١ُ شجىخ اإلػالَجذي ثبٌؼشاق ثشأْ "ٔظش رمش٠ش ِٛلغ اٌجض٠شح ا -62
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/%D8%AC%D8%AF%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85) 

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/901149.html
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/1/جدل-بالعراق-بشأن-قانون-شبكة-الإعلام
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، 50دولة 1 0لحريات الصحافة مف بيف   02، فقد احتؿ العراؽ المركز "مراسموف بال حدود"
العالـ مف حيث عدد الصحفييف واإلعالمييف الذيف تعرضوا لمقتؿ  فيما جاء رابعا عمى مستوى

واحتمت مدينة الموصؿ قائمة أسوء المدف العراقية مف حيث حريات الصحافة    5.أو الخطؼ
  2واستيداؼ الصحفييف، حيث قدرت منظمة مراسموف بال حدود اف تنظيـ داعش قاـ بخطؼ 

         50.منيـ 02، وأعدـ  5102 وأكتوبر 5102صحفيا في الفترة ما بيف يونيو 

  

 :أزمة األقميات الدينية والعرقية
عمميات استيداؼ وقتؿ وترحيؿ أو التضييؽ عمى حرية حركة  5102تواصمت في عاـ 

أفراد مف األقميات الدينية والعرقية في العراؽ نتيجة نشاطات تنظيـ داعش باألساس وميميشيات 
وما يرافقيا مف ىيمنة خطابات وجماعات دينية متشددة عمى الحشد الشعبي والقوات الكردية، 

 .المسرح السياسي والثقافي في البالد، بما فييا أجيزة االمف المناط بيا حماية ىذه األقميات

وواصؿ تنظيـ داعش استيداؼ أفراد مف األقميات اإليزيدية والمسيحية والتركمانية في 
وتنوعت ممارسات تنظيـ داعش بيف . ة نينوىالمناطؽ القابعة لسيطرتو وخاصة في محافظ

جبار غير المسمميف عمى التحوإل اإلسالـ، لى القتؿ والخطؼ وفرض الجزية والتيجير القسري وا 
     21.االغتصاب واالستعباد الجنسي وىدـ دور العبادةإلى باإلضافة

                                                 
 ( http://rsf.org/en/iraq)رمش٠ش ِٕظّخ ِشاعٍْٛ ثال دذٚد اٌغٕٛٞ  -62

 (/https://cpj.org/killed/2015)رمش٠ش ٌجٕخ دّب٠خ اٌظذف١١ٓ اٌذ١ٌٚخ   - 6

 "ِمجشح دش٠خ اٌّؼٍِٛبد: اٌّٛطً" ث١بْ ِشاعٍْٛ ثال دذٚد  - 6

 (information-freedom-cemetery-http://rsf.org/en/news/mosul) 

 :ٚوبٌخ األٔجبء األٌّب١ٔخ  -0 
 http://www.youm7.com/story/2015/2/2/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-

%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-

%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D

8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84/2051407 

 

http://rsf.org/en/iraq
https://cpj.org/killed/2015/
http://rsf.org/en/news/mosul-cemetery-freedom-information
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
http://www.youm7.com/story/2015/2/2/داعش-يفجر-أكبر-كنيسة-للسريان-الأرثوذوكس-وسط-الموصل/2051407
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والتي أقرىا " قانوف البطاقة الوطنية"أما عمى الصعيد التشريعي، فقد أثارت تعديالت عمى 
البرلماف العراقي في نوفمبر احتجاجات واسعة لدى ممثمي األقميات الدينية داخؿ وخارج مجمس 

فقط " لغير المسمميف"مف القانوف عمى السماح   5النواب، حيث نصت الفقرة األولى مف المادة 
يف مف اعتنؽ يتبع األوالد القاصريف في الد"بتبديؿ دينيـ، فيما نصت الفقرة الثانية عمى أف 

الذي " الحؽ في االعتقاد"وعمى الرغـ مف مخالفة الفقرة األولى   20".الديف اإلسالمي مف األبويف
الذي نصت عميو المواثيؽ والمعاىدات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف، فإف قراءة النص وفؽ 

فالدستور . ةالدستور العراقي تثير االرتباؾ كما ىو الحاؿ في بعض الدساتير العربية واإلسالمي
، بصرؼ النظر عف "الفكر والضمير والعقيدة"، يكفؿ لألفراد حريات 25العراقي في مادتو 

، "ىو مصدر أساس لمتشريع"نية ينص عمى اف اإلسالـ خمفياتيـ الدينية، إال انو في المادة الثا
ىو لكف ما أثار الجدؿ بصورة أكبر ". سف قانوف يتعارض مع ثوابت أحكاـ اإلسالـ"ويحظر 

 5ستند ممثمو األقميات الدينية في البرلماف عمى نص الفقرة ابند المتعمؽ بديانة األطفاؿ حيث ال
يزيدية ية العقيدة لمطوائؼ المسيحية والمف المادة الثانية مف الدستور العراقي والتي تضمف حر 

    25.اماع  0 ػالقانوف المدني الذي يحدد سف األىمية القانونية بإلى والصابئة، باإلضافة

وفي السياؽ العراقي الحالي، فيذه المادة تفرض تعقيدات قانونية كبيرة وخاصة عمى النساء 
. المسيحيات واإليزيديات المواتي حممف بعد تعرضيف لالغتصاب عمى يد أفراد تنظيـ داعش

ية ، ومف ناح"اإلسالـ"فمف ناحية، سيزيد القانوف الجديد مف معاناتيف إذ يمـز أطفاليف بتبني 
أخرى، إذا ما تجاىمف القانوف، فيناؾ احتمالية كبيرة لتعرض أطفاليف لممسائمة القانونية إذا ما 

 . قررف االحتفاظ بديانة األـ في أوراؽ اإلثبات الرسمية قبؿ أو بعد وصوليـ لسف البموغ

 

                                                 
 :ٔض اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِٛلغ ِجٍظ إٌٛاة اٌؼشالٟ أظش -  

http://www.parliament.iq/details.aspx?LawN=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80

%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82

%D9%80%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

%D9%80%D8%A9 

اٌجطبلخ اٌّٛدذح ٚأزٙبن  ِٓ لبْٔٛ 26سؤ٠خ فٟ اٌّبدح "ٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ِمبٌخ اٌىبرت ١ٌُٚ ٚسدا ا -6 

 (. http://www.ishtartv.com/viewarticle,64399.html" )دمٛق اٌّىٛٔبد اٌؼشال١خ غ١ش اٌّغٍّخ

http://www.ishtartv.com/viewarticle,64399.html
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  :حقوق المرأة

 5102استمرت معاناة النساء العراقيات مف مختمؼ الطوائؼ واألعراؽ بشدة خالؿ عاـ  
وخاصة في المناطؽ التي يسيطر عمييا تنظيـ داعش ويفرض فييا رؤيتو المتشددة لمشريعة 

التي تتعرض ليف النساء " المنيجة"فقد وثقت تقارير حقوقية دولية ومحمية القيود . اإلسالمية
يات والتي شممت فرض زي معيف، والحد مف حرية التنقؿ إال مع األقارب الرجاؿ والفتيات العراق

إلى تعرض النساء والفتيات الغير منتمياتإلى ومنعيف مف العمؿ في بعض الوظائؼ، باإلضافة
الطائفة السنية لمقتؿ والتعذيب واالغتصاب واالستعباد الجنسي واإلتجار فييف بيف عناصر 

 .  التنظيـ

المثاؿ، قالت منظمة ىيومف رايتس ووتش اف المئات مف النساء اإليزديات فعمى سبيؿ 
إلى  األسر، أحيانا لمدة سنة، وأجبرف عمى التحوؿإلى 5102 و 5102تعرضف ما بيف عامي 

اإلسالـ والفصؿ عف أوالدىف كما تـ استخداميف في الرؽ الجنسي وبيعيف وشراءىف في أسواؽ 
وتابعت المنظمة أف النساء المسممات وغيرىف  22.داعشالعبيد وتنقميف بيف عناصر 

التقييد في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية والتعميـ بسبب سياسات داعش التمييزية إلى تتعرضن
وفي . تشمؿ قواعد تمنع األطباء الذكور مف مالمسة أو رؤية المريضات أو االنفراد بيف"التي 

تياد المدارس، كما يقـو مقاتمو داعش وعناصره المناطؽ الريفية، منعت داعش الفتيات مف ار 
بضرب وعض ووخز النساء بعصي معدنية في األماكف العامة، ما " شرطة اآلداب"النسائية مف 

ورصدت منظمة العفو الدولية في  22".يؤدي لخوفيف مف التماس الخدمات التي يحتجف إلييا
األقمية إلى نساء شيعيات ينتمينمارس  قياـ مسمحيف مف تنظيـ داعش بقتؿ ما اليقؿ عف تسع 

   22.التركمانية لرفضيف الزواج مف مقاتمي التنظيـ عقب قياميـ بقتؿ أزواجيف

  

 
                                                 

 :"ِؼبٔبح إٌغبء فٟ اٌؼشاق رذذ دىُ داػش"رمش٠ش إٌّظّخ  أظش -  

 (https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458.) 

 . اٌّظذس اٌغبثك  -2 

 . ِظذس عبثك. 2 60رمش٠ش ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  -2 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458
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 :حقوق الالجئين والنازحين داخميا
ظمت أوضاع الالجئيف والنازحيف داخميا واحدة مف اإلشكاليات السياسية واالجتماعية 

ووفقا لممعمومات التي قدمتيا مفوضية األمـ المتحدة السامية . واالقتصادية الرئيسية في العراؽ
 2.5نحو إلى  5102لشئوف الالجئيف، وصؿ عدد النازحيف داخميًا في العراؽ بنياية عاـ 

معظميـ مف مناطؽ سيطرة تنظيـ داعش في نينوى وصالح الديف واألنبار  فر مميوف عراقي
كما واجو مئات اآلالؼ  .ألؼ الجئ سوري 522نحو إلى إقميـ كردستاف، باإلضافةإلى وخاصة

مف العراقييف وخاصة في مدف الموصؿ والرمادي والفموجة مخاطر تيدد حياتيـ بسبب حصار 
تنظيـ داعش ليذه المدف ورفضو السماح لبعض سكانيا باليرب مف القصؼ الجوي أو قمة 

 .  الغذاء والرعاية الصحية

رة مف النازحيف يقطنوف في أماكف ف أعدادا كبيإة األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ وقالت بعث
ال تتوافر فييا الخدمات األساسية مثؿ المياه والصرؼ الصحي والكيرباء بصورة وافية في كثير 

ووثقت تقارير دولية ومحمية تعرض عدد كبير مف النازحيف داخميا وخاصة مف .  2مف األحياف
عتداء وخاصة في بغداد صنوؼ شتى مف المضايقات شممت القتؿ والخطؼ واالإلى السنة العرب

قميـ كردستاف لالشتباه بإف ليـ صالت بتنظيـ داعش أو تعرضوا لالنتقاـ بناء عمى اليوية  وا 
     20.أعقاب ىجمات انتحارية أو بالسيارات المفخخة لداعش

  

                                                 
 :ٔظش رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزذذح ٌّغبػذح اٌؼشاقا -2 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&

task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar . 

 . ِظذس عبثك. 2 60رمش٠ش اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ ٌؼبَ  -2 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=167&Itemid=645&lang=ar
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