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 استطالع الرأي العام في العراق

  تقریر موجز عن مجامیع التركیز

 

العراق، في البؤریة المجموعات بحوث من جدیدة جولة NDI الوطني الدیمقراطي المعهد أجرى ،2017 فبرایر / شباط                   في

تنظیم ضد المعارك ساحات في تحققت التي األخیرة النجاحات عن نشأ والذي الوطنیة بالوحدة مبدئي شعور عن كشفت                    حیث

البالد فإن داعش، من األراضي لتحریر العراقیة األمن قوات تواصل وبینما (داعش). وسوریا العراق في اإلسالمیة                  الدولة

ومن المتنوعة؛ العراق مجتمعات وتحتوي المواطنین احتیاجات تمثل سیاسیة عملیة ثمة جهة، فمن طرق. مفترق عند                  تقف

یستفیدوا أن السیاسیین العراق لقادة ویمكن المتنازعة. والمصالح والفساد الطائفیة من یعاني منهك شعب هناك األخرى،                  الجهة

 من هذا من خالل حملة عسكریة ناجحة للتأثیر على اتجاه البلد.

في لنجاحه إلیه الفضل ینسب شعبي زعیم العبادي ان كما الطوائف، لجمیع للفخر رمزًا بوصفه برز قد الجیش أن                     ویبدو

ووحدات األجنبیة الدول من كل مع بفاعلیة العالقات وإدارة محطم جیش بناء وإعادة اإلسالمیة، الدولة تنظیم ضد                   الحرب

تنفیذ على قادر غیر ألنه انتقد وقد المالكي. نوري السابق الوزراء رئیس بخالف بإیجابیة إلیه وینظر العراقیة. الشعبي                    الحشد
1

الذي األمر السیاسیة اإلصالحات بفعل تتحقق لم العسكریة المكاسب أن غیر الفساد. مكافحة تدابیر السیما واسعة                  إصالحات

الطبقة إزاء باإلحباط شعورهم عن یعربون البالد أنحاء جمیع في العراقیون والیزال التفاؤل. هذا حدة تخفیف إلى                   أدى

  السیاسیة التي لم تتمكن من التصدي للفساد والبطالة المتفشیین وتحسین الخدمات األساسیة.

آراء عن البؤریة المجموعات في المشاركین العراقیون یعرب تامًا، تحریرًا والموصل نینوى محافظة تتحرر أن قبل                  حتى

بأن یشعرون  منها  فروا الذین أو نینوى في یعیشون الذین من فكثیر نینوى . في ذلك بعد یحدث أن ینبغي ما حول                       متباینة

یتحتم أن قبل المحافظة وتستقر أوًال داعش على القضاء یجب إنه ویقولون االنتخابات في للمشاركة مستعدة لیست                   المحافظة

إقلیم من بدال وشاملة، قویة مركزیة لحكومة تفضیلهم عن المشاركین معظم وأعرب االقتراع. صنادیق إلى الذهاب الناس                   على

  شبه مستقل أو االنضمام إلى إقلیم كردستان العراق أو إقلیم سني ینشأ حدیثًا.

على سیتعین التي الحكم لتحدیات نادرة نافذة عشر االثنتي البؤریة المجموعات خالل رویت التي المروعة القصص                  فتحت

التي العوامل من مجموعة السیاسي المشهد أنحاء مختلف من المواطنون یصف حیث العنف. استئناف لمنع معالجتها                  البالد

الفساد ذلك في بما المالكي، السابق الوزراء رئیس لحكومة موثوق كبدیل داعش إلى البدایة في المواطنون فیها ینظر بیئة                     خلقت

 والطائفیة وضعف تقدیم الخدمات وندرة فرص العمل.

على األحزاب إلى ُینظر حیث البالد، في الطائفیة بالتوترات لتسببهم السیاسیة األحزاب على اللوم والشیعة السنة من كل                    ووجه

أحزاب هناك بأن یشعرون وهم الطائفیة. من التخفیف أو الفساد استئصال في الفشل من والمستفیدین الرئیسیین الخصوم                   أنهم

العراقیون هؤالء رفض لو وحتى الدعم. لحشد الطائفیة التوترات مستغلة الذاتیة، مصالحها تخدم األحزاب وأن جدا،                  كثیرة

بأن یعترفون فهم حدیثهم، في الطائفیة المواقف الى یتطرقون یزالون ال أنهم من الرغم على المجتمعیة المصالحة إلى                    الحاجة

"أولئك أن یكررون ما وكثیرا العراق. في القرار صنع مراكز في تدرج أن إلى تحتاج المجتمعات من واسعة مجموعة                     هناك

المسیحیین1 بعض إلى باإلضافة شیعیة، أجنحة من أساسا تتألف مختلفة مسلحة جماعة 40 حوالي تضم شاملة منظمة هي الشعبي الحشد وحدات                        
علي السید العظمى اهللا آیة من دعوة عقب 2014 عام في الشعبي الحشد وحدات برزت وغیرهم. والیزیدیین والتركمان والشبك السنة                      والمسلمین

 حسین السیستاني ردا على التقدم العسكري الذي حققه تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق.
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  الذین تلطخت ایدیهم بدماء عراقیة " ینبغي استبعادهم من أي مساعي للمصالحة.

 

 اقتباسات مختارة من مشاركین في مجموعة التركیز

الحیاة في ظل داعش   

أیضا،● الشعبي والحشد طائفي الجیش بأن بالقول الناس ادمغة بغسل "بدأوا الدین: صالح في سني رجل                  یقول

  وسوف یأتون لیقتلوكم ویغتصبون نساءكم. مدعین ان هذا هو دینهم".
 

دخول● إلى داعش دفع الذي السبب هي 2013 و 2012 في االحتجاجات إن البصرة:" من شیعیة امرأة                   تقول

للنازحین مخیم في امرأة وتوصلت الفوضى". هذه إلى األمر وصل لما الشعب، إلى الحكومة استمعت فلو                  العراق،

 إلى أن: "داعش فعل ما فعله ألن حكومتنا كانت منشغلة بالصراع من أجل السلطة والسیاسة".
 

دخول● بعد القبیحة"، وجوههم كشفوا ذلك، بعد ولكن جیدین، كانوا البدایة، "في نینوى: في ساكن سنّي رجل                   یقول

في كان رجال... ذبحوا واحد، یوم وبعد احدًا، نقتل لن [وأننا] یرام ما على شيء كل إن قالوا المدینة، إلى                      داعش

  الجیش وتركوا الرجل المسكین لتأكله الكالب".
 

یقومون● [داعش] كانوا الجیش. إلى معلومات یقدم كان شخص من أكثر "قتل نینوى سكان من سنیة سیدة                   تقول

 بشنقهم، لكن الناس ما زالوا یقدمون معلومات من داخل الموصل، بما في ذلك لي".

 

 إعادة اإلعمار والمصالحة

نحتاج● عما لسؤالنا یأتي الماضیة القلیلة السنوات في الحكومة في مسؤول أي نر "لم األنبار: في یقیم سني رجل                     یقول

هم هل مسؤول. أي وال أحد، معنا یتواصل لم بیوتنا؟ اوعن نزوحنا مكان اوعن به نقوم وما نشربه وما نأكله وما                       إلیه

 ال یعرفوننا إال في أوقات االنتخابات؟ لیجعلونا ننتخبهم؟".
 

كیف● ولكن، منه. بد ال أمر وهو التعویض، عن تتحدث "كنت لالجئین: نینوى مخیم في تعیش سنیة امرأة                    وتقول

  یمكن أن تعوض األرواح المفقودة؟ ال یمكننا تعویض ذلك. فهم لیسوا منازل وال سیارات".
 

أمر● هذا أن لیقول یأتي رئیس كل المصالحة]. [من هذا من متعبون "نحن األنبار: محافظة في تسكن سنیة سیدة                     تقول

مع السیاسیون الزعماء یتصالح فعندما رواتب، وال وظائف وال أمن یوجد ال الشيء، هذا من متعبون ونحن                   جید.

 بعضهم البعض سیتصالح الناس".
 

تملك● وال جدا فقیرة مناطق هناك المساعدات، على یحصلون النازحین كل "لیس بغداد: في تعیش سنیة امرأة                   تقول

  شیئا، والحكومة ال تعرف حتى أن هذه المناطق موجودة".

 

 نظرة مستقبلیة إلى عراق ما بعد داعش

تحریر● من یتمكن أن نأمل... واإلرهاب. داعش على للقضاء ویقاوم یقاتل "الجیش أربیل،: في تقیم سنیة امرأة                   تقول

شعب نحن اآلن، ذلك الشعب یدرك إخوة. جمیعًا ألننا معا یتعاونوا أن والمسیحیین والشیعة السنة من نرید                   الموصل.

 موحد ومستقبلنا واحد.
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في● الحق ولهم السیاسیة. العملیة في [البعثیین] یشاركوا أن یجب "نعم، الدین: صالح في یعیش سني رجل                   ویقول

قانون من عانوه ما كل ومع مشاكل، تحدث وسوف األطراف أحد استبعاد سیتم ذلك، یفعلون ال عندما بذلك.                    القیام

 اجتثاث البعث، انضم الكثیر منهم إلى داعش بسبب ذلك".
 

هزیمة● وهو موحد، هدف لتحقیق معًا والكرد والعرب والشیعة السنة "یقاتل أربیل: في تعیش نینوى من نازحة                   تقول

 اإلرهاب".
 

  تقول امرأة سنیة من سكنة صالح الدین: "إذا أراد [العبادي] توحید العراق، فانه بحاجة لبناء العراق".●

 

 آراء حول الجیش العراقي:

یوجد● ال أنه أعني وغیرهم. والمسیحیین، والشیعة السنة یقاتل: اآلن... الشعب " بغداد: سكنة من شیعي رجل                   یذكر

 تمییز. [الحشد الشعبي] یشمل الجمیع، كما هو الحال مع الجیش الذي یوحد الشعب".
 

فقبل● الجیش. في سنة وجود نالحظ "بدأنا جیدین". الماضیان العامان "كان الدین: صالح في یعیش سني رجل                   یقول

 ذلك لم یكن هناك أي جندي سني في الجیش".
 

أن● علیهم معینة، سن إلى الشباب یصل فعندما ، اإللزامیة الخدمة إعادة "یجب البصرة: یسكن شیعي رجل                   یقول

یمكنه قائما، القوي الجیش هذا كان إذا البالد. أجل ومن انفسهم اجل من الشخصیة قوة لیكتسبوا الجیش إلى                    ینضموا

 دحر أي تهدید كما هو الحال مع داعش".

 

آراء حول رئیس الوزراء حیدر العبادي :   

یسمحون● ال أنهم فیه قلنا الذي الوقت وفي أفضل، بحال وجعله مدمر بلد قیادة "تولى أربیل: في یقیم سني رجل                      یقول

على األمریكیة الصداقة اكتسب حیث العراق تجاه المجاورة الدول نظر وجهة تغییر من تمكن بعمله، بالقیام                  له

 العكس مما فعله المالكي باإلضافة إلى كسب البلدان األخرى مما یعني أن سیاسته أفضل من سیاسة المالكي.
 

وقد● وشرطة جیش لدینا وبفضله الحكومة. سقطت عندما منصبه العبادي "شغل الدین: صالح یسكن سني رجل                  یذكر

 بدأ في إعادة بناء كل هذه المؤسسات".
 

بإعادة● بدأ مدمرة، حكومة ظل في الموازنة. وانعدام سیئة تحتیة بنیة ظل في عمله "بدأ االنبار: من سني رجل                     یقول

الدیمقراطي المعهد لبحوث ووفقا الموازنة، على المفروضة الكبیرة القیود من الرغم وعلى واالعمار". المنازل                بناء

  الوطني فإن العبادي یحافظ على مكانة فاعلة".

 

  منهجیة وتركیب المجموعات البؤریة

وصالح وأربیل والبصرة بغداد من كل في بؤریتین مجموعتین الى موزعة مجموعة 12 الوطني الدیمقراطي المعهد                  شكل

 الدین واألنبار وفي مخیم خازر لالجئین في نینوى.

صالح وفي لالجئین خازر مخیم في المشاركین جمیع وكان نینوى. محافظة من نازحین اربیل في المشاركین جمیع                   وكان

(على الدیموغرافیة الناحیة من متماثلة مجموعة كل كانت وقد األقل. على سنة لمدة داعش حكم تحت عاشوا واألنبار                    الدین

في متماثلة سیاسیة آراء حدا على مجموعة لكل وكان عاما)، 40 و 20 بین أعمارهن تتراوح سنة، فقط، نساء المثال                      سبیل

المجموعات أما سنة؛ مشاركین مجموعة 12 أصل من مجموعات تسع تضمنت بالبحث، خاصة وألغراض وبغداد.                 البصرة
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 الثالث الباقیة تضمن مشاركین شیعة.

 

 المشاركون في المجموعات البؤریة:

 

 

  

4 



 وحدة هشة: بعد المكاسب العسكریة، یتطلع العراقیون ان یؤّمن القادة مستقبَال أفضل
 
 

 وحدة هشة: بعد المكاسب العسكریة، یتطلع العراقیون
  ان یؤّمن القادة مستقبًال أفضل

 
 تقریر عن 12 مجموعة بؤریة أجریت في شهر شباط 2017

 

 

مكتب من بتمویل الوطني الدیمقراطي المعهد أجراها التي الوطنیة، البؤریة المجموعات بحوث من جدیدة جولة                 كشفت

عن نشأ والذي الوطنیة بالوحدة مبدئي شعور عن (NED) للدیمقراطیة الوطني والوقف البریطاني والكمنولث                الخارجیة

شركة شكلت وقد (داعش). والشام العراق في اإلسالمیة الدولة تنظیم ضد المعارك ساحات في تحققت التي األخیرة                   النجاحات

للمدة بؤریة مجموعة 12 المدني والمجتمع اإلداریة للدراسات المستقل المعهد مع روزنر كوینالن غرینبرغ الدولیة                 األبحاث

مخیم وفي الدین، وصالح وأربیل والبصرة وبغداد األنبار من كل في بؤریتین مجموعتین الى موزعة شباط، 15 إلى 6                     من

في المشاركین جمیع وكان نینوى. محافظة من نازحین اربیل في المشاركین جمیع وكان نینوى، في M1 لالجئین                   الخازر

مجموعة كل كانت وقد األقل. على سنة لمدة داعش حكم تحت عاشوا واألنبار الدین صالح وفي لالجئین M1 الخازر                     مخیم

لكل وكانت عاما)، 40 و 20 بین أعمارهن تتراوح سّنة، فقط، نساء المثال سبیل (على الدیموغرافیة الناحیة من                    متماثلة

12 أصل من مجموعات تسع تضمنت بالبحث، خاصة والغراض وبغداد. البصرة في متماثلة سیاسیة آراء حدا على                   مجموعة

.  مجموعة مشاركین السنة؛ أما الثالثة الباقیة تضمن مشاركین شیعة
2

 

الجیش أن ویبدو جذریا. تحوال العراقي للجیش المقدم الدعم شهد اإلرهابیة، المجموعات تحتلها التي األراضي تحررت                  وحین

أدى الذي االمر السیاسیة اإلصالحات بفعل تتحقق لم العسكریة المكاسب أن غیر الطوائف. لجمیع للفخر رمزا بوصفه برز                    قد

السیاسیة الطبقة إزاء باإلحباط شعورهم عن یعربون البالد أنحاء جمیع في العراقیون یزال وال التفاؤل. هذا حدة تخفیف                    إلى

 التي لم تتمكن من التصدي للفساد والبطالة المتفشیین وتحسین الخدمات األساسیة.

 

استئصال في االخفاق من والمستفیدون الرئیسیون الخصوم هم البالد في السیاسیة األحزاب أن العراقیون یرى الواقع،                  وفي

العراقیون هؤالء یشعر البرلمانیة، واالنتخابات المحافظات مجالس انتخابات اقتراب ومع الطائفیة. حدة من التخفیف أو                 الفساد

افتقار إلى السیاسیة العملیة ازاء النطاق واسع السخط ویعزى بأولویاتهم. تهتم أو مصالحهم تمثل ال السیاسیة األحزاب                   بأن

الوزراء رئیس وان بمسؤولیة. المحررة المناطق في اإلعمار إعادة عملیة إدارة على قادرة الحكومة بأن الثقة إلى                   المواطنین

 حیدر العبادي یعتبر واحدا من السیاسیین القالئل الذین یحظون بتأیید مختلف الطوائف.

 

الدولة تنظیم ضد الحرب الى نجاحه في الفضل ویعود البالد، في شعبیة األكثر الزعیم هو الراهن الوقت في العبادي أن                      یبدو

العراقیة. الشعبي الحشد ووحدات األجنبیة الدول من كل مع بفاعلیة العالقات وإدارة محطم جیش بناء وإعادة                  اإلسالمیة،
3

سیما ال واسعة إصالحات تنفیذ على قادر غیر بأنه انتقد وقد المالكي، نوري السابق الوزراء رئیس بخالف بإیجابیة الیه                     وینظر

العبادي یقوم ولكي حزبه. داخل المتنازعة للمصالح خاضع أنه على بتصورات التقاعس هذا ویرتبط الفساد. مكافحة                  تدابیر

المدن بناء إلعادة جریئة تدابیر اتخاذ إلى سیحتاج األجل طویلة والیة إلى به یحظى الذي الواضح المتزاید الدعم                    بتحویل

 المدمرة ومحاربة الفساد وتحسین االقتصاد - في الوقت الذي یدیر فیه الوضع األمني غیر المستقر.

بشكل2 األفكار هذه القادم االستطالع سیختبر إحصائیا. ممثلة ولیست نوعي طابع ذات النتائج جمیع أ. الملحق في مجموعة كل خصائص على االطالع یمكن                         
 تجریبي.

السنة3 والمسلمین المسیحیین بعض إلى باإلضافة شیعیة، أجنحة من أساسا تتألف متباینة مسلحة جماعة 40 حوالي تضم شاملة منظمة هي الشعبي الحشد وحدات                         
التقدم على للرد السیستاني علي العظمى اهللا آیة من دعوة عقب 2014 عام في بارزة مكانة الشعبي الحشد وحدات احتلت وقد وغیرهم. والیزیدیین والتركمان                          والشبك

 العسكري الذي حققه تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق.
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على عامین من أكثر فبعد داعش. حكم ظل في الیومیة الحیاة أهوال عن أیضا الدیمقراطي الوطني المعهد بحوث                    وتكشف

أمن وقوة آنذاك المالكي الوزراء رئیس اتبعها التي القمعیة االسالیب إلى العراقیین معظم یشیر الموصل، على داعش                   استیالء

قد داعش أن من الرغم وعلى االرهابیة. الجماعات تقدم في تسهم التي الرئیسة العوامل باعتبارها علني بشكل وطائفیة                    فاسدة

تظهر المباشرة الروایات هذه فإن الخدمات، وتحسین التفتیش نقاط إزالة في لألمل أسبابا الموصل مواطني البدایة في                   أعطى

للجیش ودعمهم امتنانهم عن السنة ویعرب والَتْرِویع ، والخوف العنف من كابوسَا لتصبح تدهورت ما سرعان الحیاة                  أن

الخالیا من دائم حذر وهناك تماما، مختلفة تحدیات یشكالن واالستقرار التحرر ولكن الشعبي، الحشد ووحدات                 العراقي

فمن طرق. مفترق عند تقف البالد فإن داعش، من األراضي تحریر العراقیة األمن قوات تواصل وبینما داعش. في                    المنقسمة

مدمرة أمة هناك اخرى، جهة ومن المتنوعة؛ العراق مجتمعات وتحتوي المواطنین احتیاجات تمثل سیاسیة عملیة ثمة                  جهة،

 تعاني من الطائفیة والفساد والمصالح المتنازعة. وبالنسبة للقادة السیاسیین العراقیین، فقد حان الوقت التخاذ إجراءات حاسمة.

 

 "شعرنا أن الوقت توقف:" یواجه العراقیون عواقب حكم داعش - والتفكیر في العوامل التي مكنته من الدخول

 

نادرة نافذة تفتح تروى التي المروعة القصص فإن داعش، علیها تسیطر التي األراضي العراقیة األمن قوات تحرر حین                    وفي

المشهد أنحاء مختلف من المواطنون یصف حیث العنف. استئناف لمنع معالجتها البلد على سیتعین التي الحكم                  لتحدیات

ذلك في بما للحكومة، موثوق كبدیل داعش إلى البدایة في المواطنون فیها ینظر بیئة خلقت التي العوامل من مجموعة                     السیاسي

 الفساد والطائفیة وضعف تقدیم الخدمات وندرة فرص العمل.

 

في المواطنین من العدید یشیر داعش، لظهور سبب لكونهم "الخونة" على باللوم یلقون المواطنین بعض أن من الرغم                    وعلى

على ردها سیما وال للحكومة، القمعیة االسالیب إلى الموصل سقوط على عامین من أكثر مرور بعد البالد أنحاء                    جمیع

داعش تنظیم "استغل المتظاهرین". بإیذاء [الحكومة] قاموا "لقد األنبار من مواطن یقول .2012 عام في السنیة                  االحتجاجات

الشباب. وتهدئة الموقف باحتواء تقم لم الحكومة أن إال وتجنیدهم. أدمغتهم بغسل یقومون كانوا العمل. عن العاطلین                   الشباب

وأطاح الوضع داعش تنظیم استغل لذلك، ونتیجة والتحریض. المطالب من المزید إلى أدى مما تجاهلتهم، ذلك، من                   وبدَال

العراق، دخول إلى داعش دفع الذي السبب هي االحتجاجات "إن قائلة: الشعور ذات البصرة من امرأة وتظهر ."                    بالمحافظة

فعل داعش أن" إلى للنازحین مخیم في امرأة وتوصلت ." الفوضى هذه إلى األمر وصل لما الشعب، إلى الحكومة استمعت                      فإن

  ما فعله ألن حكومتنا كانت مشغولة بالصراع من أجل السلطة والسیاسة".

 

صالح من مستطلع یذكر الفترة. تلك خالل العراقیة األمن قوات دور البؤریة المجموعة في المشاركین من العدید ینتقد                    كما

بعدها، ولكن التفتیش]، نقطة [عند النافذة زجاجة تنزل ال قد سیارتك، في هواء مكیف ولدیك حارًا الطقس یكون "عندما                     الدین

لم وإذا ضدك، الوضع لتحویل طریقة ألف سیجدون ما، شیئا قلت إذا زوجتك. أمام بشتمك التفتیش نقطة عند صغیر شاب                      یقوم

بینما الكیل". "طفح الناس قال حیث كمحرر داعش وجاء الحقد ولد الضغط من النوع فهذا بالذهاب. لك یسمحوا فلن مال،                      تدفع

البلد ویأخذون الدین بتحریف یقومون الشیعة أن وهي مقنعة بحجج وتذرع الطائفیة، المخاوف استغل داعش أن آخرون                   شعر

وسوف أیضا، الشعبي والحشد طائفي الجیش بأن بالقول الناس ادمغة بغسل "بدأوا الدین: صالح في رجل فیقول الهاویة.                    الى

 یأتون لیقتلونكم ویغتصبون نساءكم. مدعین ان هذا هو دینهم".

 

المجتمعات من العدید ترحیب محط البدایة في كان داعش بأن أفادوا المستطلعین أن یبدو، وكما بالمالحظة، الجدیر                   ومن

ما هذا ،" معنا متطرفین یكونوا لم ألنهم معهم مرتاحین وكانوا أحبهم، الموصل شعب جدا. جیدین كانوا البدایة، "في                     السنیة.

بین الخیارات من العدید المناطق هذه في الناس لدى كان إذا ما حول المشاركون ویختلف نینوى. من النازحین أحد                     یوضحه
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ذلك على یرد أحدهم لكن إلیهم". االنضمام على أحد یجبر "لم نینوى: مخیم في امرأة وتقول ومقاومتهم. داعش إلى                     االنضمام

محاصرین یزالون وال كانوا الكثیرین بأن ویشعرون ." إلیهم ینضموا أن علیهم كان للتهدید. األشخاص بعض "تعرض                   قائال:

 في المناطق التي تسیطر علیها تنظیم الدولة اإلسالمیة رغما عنهم.

 

التأیید. حشد اجل من للحكومة المعادیة المشاعر استغالل في بارعا كان داعش بأن البؤریة المجموعة في المشاركون                   وأفاد

ألن بهم ورحبوا داعش إلى "انضموا المضطهد". السني الشعب عن المدافع صورة داعش "شكل نینوى: من آخر نازح                    فیقول

الدینیة الدعایة إلى باإلضافة والحكومة، الجیش عن رغما لكم ونقدمها حقوقكم لكم ونأخذ عنكم سندافع بأننا أخبروهم                   داعش

 التي انتجها داعش".

 

القبیحة"، وجوههم كشفوا ذلك، بعد ولكن جیدین، كانوا البدایة، "في نینوى سكان أحد فیقول طویال یدم لم الدعم هذا أن                      غیر

احدَا". نقتل لن [وأننا] یرام ما على شيء كل إن قالوا المدینة، إلى داعش دخول "بعد نینوى: سكان من اخر شخص                       ویقول

یشیر داعش، حكم اشتداد ومع ." الكالب لتأكله المسكین الرجل وتركوا الجیش في كان ... رجال ذبحوا واحد، یوم                     "بعد

فیقول داعش. عنف من األكبر العبء تحملوا للهرب الكافیة الموارد لدیهم یكن لم الذین الفقراء العراقیین أن إلى                    المواطنون

محكومین كنا انا، فیها بما الموصل "مدینة واضاف " توقف الوقت ان لو كما شعرنا الحین، ذلك "في نینوى سكان                      أحد

 باالعدام وكنا ننتظر دورنا كل یوم لنعدم".

 

شخص من اكثر "قتل واضاف أیضا. المقاومة أعمال بذكر تمتلئ السكان روایات فإن الیومیة، الحیاة أهوال من الرغم                    وعلى

بما الموصل، داخل من معلومات یقدمون زالوا ما الناس لكن بشنقهم، یقومون [داعش] كانوا الجیش. الى معلومات یقدم                    كان

معلومات، على تحتوي وكان هاتف بطاقة بحوزتك وجدوا النهم داعش علیك قبض "إذا نینوى. سكان أحد یقول ،" لي ذلك                      في

قلوبهم". في الخوف متجاوزین المعلومات بارسال الناس استمر العقوبة، هذه من وبالرغم ... وتعلیقك بقتلك فسیقومون                  فإنهم

 ویؤكد أحد المقیمین في المدینة هذا قائال: "لقد وصلوا [داعش] إلى مرحلة یعدمون الناس بسبب حوزتهم على بطاقة هاتف".

 

التي األساسیة الظلم اوجه معالجة العراق في السیاسیین القادة على یتحتم بالعنف، المكتضة المرحلة هذه من البالد خروج                    ومع

الوافدین یقوم أن في یأملون وكانوا جیدة. تكن لم الحكومة ألن إلیهم وانضموا داعش الناس "ساعد داعش. دخول إلى                     أدت

وحرجة نادرة فرصة لدیها العراق في السیاسیة الطبقة أن إلى الوطني الدیمقراطي المعهد بحوث وتشیر ." جیدة بأشیاء                    الجدد

طوائف هناك یكون أن "قبل الحقیقي". العدو هو من یعرفون الناس جعل "داعش بغداد: في آخر مواطن وقال البالد.                     لتوحید

بمساعدة السنة ویقوم سنیة أراض الشیعة یحرر اآلن ولكن ... یهاجموهم أن الشیعة من یتوقعون السنة كان وشیعة.                    سنة

 الشیعة".

 

 یولد النجاح في مواجهة داعش شعورا بالوحدة الوطنیة ویوجه الدعم للجیش العراقي

 

یعیشون ممن نینوى من النازحون یقول الوطنیة. بالوحدة أكبر وشعورا التفاؤل من قلیال داعش من واسعة أراض تحریر                    یبعث

تحققت التي النجاحات وبفضل اإلرهاب". دحر وهو موحد، هدف لتحقیق معا والكرد والعرب والشیعة السنة "یقاتل أربیل:                   في

الدین: صالح في امرأة ذكرت فقد كثیرا. العراقي الجیش تجاه المواطن تصورات تحسنت العالیة، والمهنیة المعارك میدان                   في

على قادرون نحن وها المدن، حرروا جاءوا، فعندما هذا؟ قبل كنا "أین اآلن". نعیشه الذي باالمان لننعم نكن لم الجیش،                      "لوال

 الجلوس في بیوتنا بأمان".

 

في والمتبعة األمن لقوات الشدیدة االسالیب بأن السائدة التصورات إلى نظرا أكثر الجیش تجاه الرأي في التغییر هذا                    یتجلى
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في الناس "كان نینوى: من نازح وقال المحافظات. هذه في بدایًة داعش نجاح في قویا مساهما عامال كانت السنیة                     المناطق

الناس أن رأوا الموصل، داعش تنظیم دخل "عندما الجیش". مع یتحالفوا ان على نفسه الشیطان مع للتحالف مستعدین                    الموصل

الوطني الدیمقراطي المعهد أجراها التي الوطنیة االستطالعات وتشیر الجیش". هذا مثل من للتخلص بهم للترحیب                 مستعدون

في االختالف هذا من جزءا ویعزى الشیعة. من اساسیة بصورة یتألف الجیش أن یرون والكرد السنة غالبیة ان ،2015                     عام

االمر "تحسن الدین صالح في یعیش عراقي وقال تنوعا. أكثر أصبح الجیش تكوین بأن السائدة التصورات إلى أیضا                    الرأي

 في العامین الماضیین". "بدأنا نالحظ وجود سنة في الجیش. فقبل ذلك لم یكن هناك أي جندي سني في الجیش".

 

الجیش بأن السائد التصور فإن للمصالحة، رؤیة بصیاغة البالد في السیاسیون القادة یقوم ان یتطلعون العراقیون یزال ال                    وبینما

في یعیشون الذین نینوى من النازحین أحد ویقول الوطنیة. بالهویة الشعور لتعزیز قویا رمزا یخلق العراقیین جمیع باسم                    یقاتل

والعرب والشیعة السنة یشارك حیث الصحیح] االتجاه في البالد الموصل.[تسیر شهدته الذي التحریر هذا نتوقع نكن "لم                   أربیل:

الخدمة تفعیل إلعادة المستمر بالتأیید الرأي في التغییر هذا ویرتبط الموصل". لتحریر البعض بعضهم ویساعدون                 والكرد

أن علیهم معینة، سن إلى الشباب یصل "عندما البصرة. في رجل یقول ،" اإللزامیة الخدمة اعادة "یجب اإللزامیة.                    العسكریة

أي دحر یمكنه قائما، القوي الجیش هذا كان إذا البلد. اجل ومن انفسهم اجل من الشخصیة قوة لیكتسبوا الجیش الى                      ینضموا

 تهدید كما هو الحال مع داعش".

 

أن من البعض یشكو األنبار، ففي محترفة. قتالیة قوة أنه الجمیع یرى ال العراقي، بالجیش المتجدد الفخر هذا من الرغم                      وعلى

معالجة. إلى تحتاج رئیسیة كقضیة الفساد ویظهر المواطنین. من الرشاوى على الحصول بعد فقط القنابل بإزالة یقوم                   الجیش

منهم". واحد هو عمي "ابن فقط". رواتب على یحصلون ممن الفضائیین الموظفین من الكثیر "هناك بغداد في سیدة                    فتقول

في مالزم یمتلك ان یمكن كیف [ولكن] ... فاسد بأكمله الجیش أن أقول "ال نینوى: من النازحین أحد یقول هذا، على                       وردا

السابق الدفاع ووزیر العبادي حیدر الوزراء برئیس المستطلعین من العدید یشید " فاخر؟ وعقار $ 5000 بقیمة سیارة                    الجیش

 خالد العبیدي الذین بدءوا باإلصالحات للقضاء على الفساد، غیر انهم ال یزالون یرون ان الفساد مشكلة مستفحلة.
4

 

  ویعزى الفضل كذلك للحشد الشعبي في النجاح بساحات المعركة، ولكن یختلف تأیید مشاركتهم في العملیة السیاسیة

 

هذه بأن السابق في یشعرون كانوا الذین السنة صفوف بین ذلك في بما كثیرا، الشعبي الحشد تجاه النظر وجهات                     تحسنت

المناطق في الشعبي الحشد تجاه السائدة التصورات وتعتبر منهم. الخوف عن عبروا كما الشیعة مصالح سوى تحمي ال                    القوات

بأن ویعترفون العراق". أجل من و"المقاتلون و"الشهداء" "األبطال" المشاركون یسمیهم حیث كبیر، حد إلى إیجابیة                 المحررة

الرغم وعلى متزاید. بشكل األخرى وأقلیات طوائف یضمون بدأوا أنهم یالحظون ولكنهم الشیعة، من معظمهم الشعبي                  الحشد

البؤریة المجموعة في السنة المشاركین من العدید فإن انتقامیة، شیعیة كملیشیات الشعبي الحشد لتصویر داعش جهود                  من

الدین: صالح في رجل یقول البدایة. في الموقف هذا اتخذوا قد كانوا وان حتى خاطئا، یكون ربما التصور هذا أن اآلن                       یعتقدون

تحت جاءوا عندما ولكن سیقتلونني. یروني عندما شیعة، وبصفتهم خلفها، وما بغداد من جاءوا عندما أنهم انطباع لدینا                    "كان

 كافة المسمیات، وحررونا بدون ایذائنا. كانوا في الواقع اشخاصا جیدین".

 

فیه. مبالغ خوف هو االجتماعي التواصل وسائل عبر له الترویج یتم ما كثیرا والذي الشعبي الحشد من الخوف أن                     ویبدو

یحدث لم الموصل، في ... رؤوسنا في األفكار تلك "كانت نینوى. من نازح یقوله ما هذا وذبح"، قتل هناك یكون أن                       "نخشى

عن بعید الشعبي الحشد تأیید فإن ذلك، ومع " حقَا. شيء یحدث لم ولكن األمور]، هذه [مثل عن اال نسمع لم األمور. هذه                         مثل

تمت إقالة وزیر الدفاع السابق خالد العبیدي من منصبه في عام 2016 بسبب مزاعم بتورطه بقضایا فساد.4     
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القتل أعمال بإرتكاب یقومون الشعبي الحشد من اعضاء ان عن أنباء نینوى في البعض ویذكر السكان. بإجماع تأیید یكون                     ان

بعد واسع نطاق على بالسرقة لهم وجهت اتهامات بعد الشعبي الحشد سلوك تحسن إلى آخرون ویشیر االنتقامي. العنف                    أو

من تقلل أن ینبغي ال منفردة حوادث بأنها عنها المبلغ العنف أعمال المشاركون یصف األحیان، معظم وفي تكریت.                    تحریر

مثل الرئیسیة المدن وتحریر الشعبي والحشد الجیش تجاه المواقف وان مؤخرا. األمن قوات حققتها التي اإلنجازات                  شأن

االتجاه في یسیر العراق بأن الناس من الكثیر شعور إلى تفضي الموصل من وأجزاء وسنجار والرمادي وتكریت                   الفلوجة

فشیئا. شیئا الموصل تحریر یتم تظهر. اإلصالحات "بدأت بغداد: في امرأة فتقول القائمة. المخاوف من الرغم على                   الصحیح

اآلن یتحسن الوضع فإن العراق، تدمیر فیها تم التي السابقة الفترة عكس وعلى یتحسن... بدأ األنبار في الوضع إن القول                      یمكننا

الخدمات تتوفر كانت حینما داعش قبل ما فترة إلى الخلف إلى ینظرون المشاركین من العدید أن لالهتمام المثیر ومن ."                    

لم الوقت ذلك من الدیمقراطي الوطني المعهد بحوث فإن ذلك، (ومع الفعال. االقتصاد مظاهر وبعض األقل على                   األساسیة

 تعكس هذه الصورة الوردیة لتلك الفترة.)

 

السیاسیة العملیة في بفاعلیة الشعبي الحشد یشارك ان یجب كان إذا ما حول المشاركون یختلف اآلراء، هذه من الرغم                     وعلى

یقول الجیش. في تماما مدموجة تكون أن یجب الشعبي الحشد فیها بما المسلحة الجماعات أن معظمهم ویعتقد - العراق                     في

هناك وستكون متحدین. یكونون وسوف معا سیكونون والسنة الشیعة ألن الجیش مع الشعبي الحشد دمج "یجب نینوى من                    نازح

الناس جعل ما "هذا البدایة؟". منذ الجیش إلى الشعبي الحشد ینضم لم "لماذا الدین: صالح سكان أحد ویسأل وطنیة".                     وحدة

التحریر بعد ما الشعبي والحشد الجیش یتبعه الذي السلوك اقوال". هكذا ومثل إیران من جلبهم تم " یقولون حین قلیال                      متشككین

من مجموعة على السیطرة في تعثروا ما وإذا بهم؛ یثقون یزالون ال العراقیون كان إذا ما منه كبیر جزء في یحدد                       سوف

 التحدیات المتعلقة بتحقیق االستقرار واألمن، یمكن ان یتبدد هذا المستوى العالي من التأیید بسرعة.

 

كان "إذا الدین: صالح في مواطن فیقول السیاسة، في اكثر الشعبي الحشد قادة انخرط ما اذا مشكلة اي العراقیین بعض یرى                       ال

تشوه سوف السیاسیة المشاركة هذه مثل فإن ذلك، ومع ال؟" فلم وحرروه، العراق عن بالفعل ودافعوا وطنیة، روح                    لدیهم

في رجل وقال نینوى. من نازح یخشاه ما هذا وسنة"، شیعة مسألة "ستكون الطائفیة. وتعزز العراقیین عن كمدافعین                    سمعتهم

 البصرة: "شيء من هذا القبیل سیعتبر ورقة ضغط ". "اما تنتخبوني او ثمة أمر اخر النني شخص لدي ثقل عسكري".

 

 التزال المخاوف قائمة من قضایا تتعلق باألمن والفساد واالقتصاد

 

ما بقدر قویة االقتصادیة المعیشة وسبل والفساد باألمن تتعلق قضایا من المخاوف فإن العسكریة، النجاحات من الرغم                   وعلى

ففي عابرة. تكون أن یمكن األراضي تحریر خالل من تحققت حسنة نوایا أي بأن یذكرنا مما مضى، وقت أي في                      كانت

ویشعرون لداعش النائمة والخالیا المنفجرة غیر القنابل إزاء بالقلق یشعرون المشاركون یزال ال مؤخرا، المحررة                 المناطق

قد الموصل من الشرقي الجانب أن "صحیح لالجئین: نینوى مخیم في امرأة تقول مزمنة. مشكلة ستكون التهدیدات هذه مثل                     بأن

نسبیا البعیدین والبصرة بغداد في المشاركین أن كما هناك". یزالون ال فهم المدینة، في نائمة خالیا هناك تزال ال ولكن                      تحرر،

تتم أنه البعض یضیف بغداد. في اإلرهابیة الهجمات استمرار إلى مشیرین االمني، الوضع بشأن قلقون الجبهة خطوط                   عن

 ازالة نقاط التفتیش، ولكن تعود بعد اي هجمات جدیدة.

 

الفریق في المشاركون فیقول أیضا. الصدارة تحتل - السیاسیة النخب بین وخاصة - الفساد قضایا فإن األمن، قضیة عن                     وبعیدا

لتبدیدهم اللوم الیهم ویوجهون للفساد المحفزون هم والوطني المحلي المستویین على المنتخبین المسؤولین إن                المتخصص

وینتقدون كما الحكومة، تقریبا باإلجماع ینتقدون البالد أنحاء جمیع من المشاركین فإن لذلك، وكنتیجة الهائلة. العراق                  موارد

الناس لمطالب الحكومة استجابة وعدم بالفساد المتعلقة القضایا بسبب السائد اإلحباط مالحظة ویمكن أكثر. السیاسیة                 األحزاب
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كبار أحد وصفه كما الفساد، ویمثل الفساد. ضد الصدر مقتدى یقودها التي للمظاهرات الشعب طوائف مختلف تأیید                   في

دخول من بدءا المشكالت، من مجموعة على بالالئمة ألقى والذي الجدیدة "داعش" بـ األخیرة اآلونة في السیاسیین                   الزعماء

علیهم یتحتم الذین السیاسیین القادة فإن الجیش، داخل الهیكلیة القصور وأوجه اإلعمار إعادة عملیة وتیرة بطء إلى                   داعش

 معالجة هذه القضیة قد ال یؤثرون على احتمال عودة ظهور الجماعات المتطرفة فحسب بل أیضا على مستقبل البلد بحد ذاته.

 

الشكاوى هذه األساسیة. الخدمات إلى واالفتقار للرواتب الحكومة دفع وعدم العمل فرص قلة من یشكون الكثیرون یزال                   وال

تقدم حكومیة مساعدة هناك ولیس یسیر، بالكاد االقتصاد أن المشاركون یقول حیث المحررة المناطق في خاص بشكل                   سائدة

بسبب داعش تقدمت البحث، یشیر وكما داعش. من تضرروا الذین أولئك تعویض امكانیة على یدل ما وال العمل، عن                     للعاطلین

یشعرون المشاركین هؤالء أن حین وفي السنیة. المناطق في الحكومیة المساعدات وانعدام السیئة االقتصادیة                الظروف

 باالمتنان الشدید لتحریر األراضي، فإنهم ال یزالون یشعرون بأن الحكومة ال تلبي احتیاجاتهم.

 

 یحظى العبادي بالتأیید اال ان حسم االمور یحتاج إلى المزید من الدعم

 

العراق. في القالئل الشعبیة ذوي الزعماء احد یمثل یزال ال العبادي الوزراء رئیس أن إلى البؤریة المجموعات آراء                    وتظهر

إعادة في فضل له كان كما سابقا، داعش تحتلها كانت التي األراضي لتحریر ایضا الیه الفضل یعزى األمن، قوات جانب                      فإلى

صالح في رجل یقول آنذاك. المالكي الوزراء رئیس عهد في مسیسة كانت أنها على إلیها ینظر التي األمنیة المؤسسات                     تأهیل

هذه كل بناء إعادة في بدأ وقد وشرطة جیش لدینا "بفضله، الحكومة". سقطت عندما منصبه العبادي "شغل                   الدین:

 المؤسسات".

 

إن یقولون حیث السابق، الوزراء ورئیس الحالي الوزراء رئیس بین الكبیر االختالف اوضحوا المستطلعین من العدید أن                   غیر

"ما أربیل: في مقیم نازح ویقول القوى. مختلف مع العالقات إدارة یخص فیما أكثر بمهارة بعمله یقوم الحالي الوزراء                     رئیس

من نصیبهم كردستان اقلیم وحتى الخلیج ودول للسعودیة كان فقد المجاورة، البلدان مع مشاكل لدیه لیس أنه هو لي                     یروق

 المشاكل مع المالكي، اال ان العبادي كان قادرا على اصالح العالقات بین العراق والدول المجاورة".

 

یستغلون الذین اآلخرین السیاسیین معظم عكس وعلى طائفیة غیر بطرق التصرف في للعبادي یعزى الفضل أن                  ویتضح

سیئة تحتیة بنیة ظل في عمله "بدأ یواجهها. التي التحدیات مع تعاطفهم عن المواطنون ویعرب التأیید. لحشد والعرق                    الطائفة

الكبیرة القیود من الرغم وعلى واالعمار". المنازل بناء بإعادة بدأ وقد مدمرة، حكومة ظل "وفي الموازنة".                  وانعدام

یحرر أن "بمجرد فاعلة. مكانة على یحافظ العبادي فإن الوطني الدیمقراطي المعهد لبحوث ووفقا الموازنة، على                  المفروضة

 الجیش منطقة ما، یتوجه هو لزیارتها. فهو یقوم بعمل جید " هذا ما یقوله رجل عراقي في االنبار

 

امكانیة تدعم منها جزء في اآلخرین، العراقیین القادة من العدید من توحدا وأكثر طائفیة أقل العبادي أن السائدة التصورات                     وان

للعبادي ثانیة والیة یؤیدون إنهم آخرون ویقول والسلطة، القوة من لمزید تولیه تدعم الحاالت بعض وفي ثانیة، لوالیة                    تولیه

زعیم تسمیة صعوبة من یعانون الذین السنة بین خاص بشكل سائد الشعور وهذا یختارونهم لقادة اخرى خیارات یوجد ال                     ألنه

 سیاسي على المستوى الوطني یمكنهم الوثوق به، ویشعرون أنه یمكن أن یمثل مصالحهم.

 

تحویل على قدرته تعرقل أن یمكن التي التحدیات من یحصى ال عددا الكبیر الدعم هذا من الرغم على العبادي                     ویواجه

التي سیاساته في بالتغییر یرحبون الذین المستطلعین من العدید ینتقد كما األمد. طویلة شعبیة إلى المعركة ساحة في                    النجاحات

نتیجة وهو - في یساهم التناقض هذا البالد. مشاكل من العدید حل على قدرته االستبدادیة المالكي نزعات یعتبرونه عما                     تختلف
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وقادة الدینیة المرجعیات ذلك في بما قوة، أكثر فاعلة جهات قبل من محاصر الوزراء رئیس أن مفادها سائدة تصورات -                      لـ

 الحشد الشعبي والقوى داخل حزبه.

 

أعرب هذا؟)، لك أین "من (تسمى الفساد لمكافحة الوزراء رئیس بمبادرة الدین وصالح بغداد في المستطلعون أشاد حین                    وفي

الرغم وعلى العفو. قانون مثل للسنة، الهامة التشریعات أو الفساد ضد اإلصالحات تنفیذ على قدرته لعدم احباطهم عن                    آخرون

من النازحین أحد فإن العبیدي، خالد السابق الدفاع وزیر إلطاحة السنة الزعماء على باللوم ألقوا المشاركین معظم أن                    من

في الطریقة هذه بمثل وظیفته من یخرج أن ... بالده یحب الذي للرجل یسمح أن الوزراء لرئیس یمكن "كیف یسأل:                      نینوى

القادة على مفضل أنه من الرغم على أنه استنتاج إلى االنتكاسات هذه مثل أدت لقد كفوء؟" دفاع وزیر إلى بحاجة فیه كنا                        وقت

لمحاربة بنفسي "سأضحي قال: كربالء الى له زیارة وفي قرار". "صاحب ولیس "ضعیف" العبادي فإن اآلخرین،                  السیاسیین

 الفساد" وهو ما یوضحه نازح من نینوى. "لكنه یعیش في بیئة ال تحكمها حیتان وانما تنانین! لذا ال یستطیع فعل أي شيء ".

 

"یفعل الدین: صالح في امرأة تقول األفق. في یلوح - الدعوة لحزب وقیادته - المالكي شبح فإن العراقیین، من للعدید                      بالنسبة

بقراءة یقوم وهو ورقة، في له كتب ما شخص ان لو كما االمر ان آخر:" ویقول ." ثقة هناك فلیس المالكي، به یأمره ما                          العبادي

الوزراء رئیس ترك اذا أفضل بوضع سیكونان والبلد العبادي أن استنتاج إلى الكثیرین قادت المواقف هذه ." الورقة                    تلك

من یخرج ان العبادي استطاع ان " مضیفا الدین صالح في رجل "یقول یریده بما للقیام یستخدمه الدعوة حزب "إن                      الحزب.

 هذا الحزب... فساحترمه كثیرا".

أن بید الصعبة، والقرارات المعقدة بالتحدیات محفوف سیاسي مشهد الوزراء رئیس یواجه االنتخابات، موعد اقتراب ومع                  

البطالة وازالة وكشفهم الفاسدین على "السیطرة الدین صالح في رجل یقول المستطلعین. من للعدید بالنسبة واضحة                  الرسالة

العراق یكون ان "نرید مضیفا العراقیة". الحكومة وحدة "نرید نینوى: من نازح ویقول ،" الجرائم ارتكاب وراء السبب                    النها

حین من العراق في ما علم رفع من تتمكن ان داعش] [مثل االشخاص من مجموعة اي نرید ال نحن واحد. علم تحت                        موحدا

 آلخر".

 

 یفتح االحباط ازاء القادة السیاسیین الحالیین الباب أمام التغییر

 

لعراق الجمهور تصور إلهام على القادرین والمرشحین األحزاب تكسب أن المرجح من فان االنتخابات، موعد اقتراب                  مع

الذین التقلیدیین العراقیین السیاسیین من اكثر حتى كبیرا، دعما للناخبین األساسیة للمشاكل معالجتهم وقت في توحدا                  أكثر

الضعیف االقتصاد وتحسین الفساد لمكافحة قوي موقف اتخاذ وان قاعدتهم. أنصار لتحفیز الطائفیة النداءات                یستخدمون

ازاء الكبیر االحباط إلى نظرا افضل موقف في المرشح تضع أن جمیعا شأنها من األساسیة الخدمات وقلة البطالة                    ومعالجة

 األحزاب والقادة الحالیین.

 

لتأیید والسنة الشیعة من كال یقود السائدة، السیاسة عن بعیدا العالمي االتجاه مع یتفق بما للمؤسسة"، "مناهضة مشاعر تبني                     إن

العراقي الزعیم هو الصدر بأن المشاركون ویشعر الناس. الحتیاجات االستجابة وعدم الحكومي الفساد ضد الصدر                 احتجاجات

فهو الشعب. إلى أقرب وهو البؤریة المجموعة في المشاركین لدى واسعة بجاذبیة یتمتع الذي العبادي جانب إلى الوحید                    اآلخر

تسمع "عندما الدین: صالح في امرأة تقول رسمي. لمكتب امتالكه وعدم "نموذجي" كسیاسي الظهور عدم من                  یستفید

ویشعرون فیه یشككون السنة بعض شیعي". وال سني لیس إنه یقول فهو بالوطنیة. إحساسا لدیه أن تشعر أن یمكنك                     محادثاته،

ضد صوتا وكونه الشعب مصالح أجل من لكفاحه علیه یثنون زالوا ما لكنهم السلطة، تولى لو سیفعله الذي ما یعرفون ال                       أنهم

 الفساد.
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بهم. یثقوا ان یمكنهم سنة زعماء أي تحدید أجل من یكافحون وهم السیاسیة خیاراتهم جراء باإلحباط السنة المشاركون                    یشعر

اقالته تمت أنه مناصروه ویقول العبیدي. السابق الدفاع وزیر عن اإلیجابیة آراءهم عن السنة المشاركین من العدید                   ویعرب

جهوده في الشهید مكانة إلى المخلوع الدفاع وزیر رفع وقد النواب. مجلس داخل وخاصة الفساد، ضد بقوة یتحدث كان                     ألنه

 لمكافحة الفساد - فهو یعد رمز قوي للكثیرین في المجتمع السني.

 

من امرأة وتقول داعش. تنظیم تقدم في یسهم أنه على الفعال وغیر الضعیف السیاسي التمثیل إلى ینظر للبعض،                    وبالنسبة

في ضعیف موقفهم وكان سیاسیا، ضعفاء السنة] [القادة "فهم السنیة". المناطق إلى داعش دخول وراء سببان "هناك                   البصرة:

معظم أن یرون فهم السنة. من لكثیر القیادة الى االفتقار استمرار إلى البؤریة المجموعة تعلیقات وأشارت والبرلمان".                   الحكومة

 القادة السنة لم یكونوا فعالین في التصدي للفساد وتركهم نضاالت حیاتهم الیومیة.

 

أي نر "لم االنبار في رجل یقول السیاسیین. القادة ازاء باالحباط الشعور هذا تفاقم إلى انتخابیة دائرة وجود عدم                     ویؤدي

مكان اوعن به نقوم وما نشربه وما نأكله وما إلیه نحتاج عما لیسأل یأتي الماضیة القلیلة السنوات في الحكومة في                      مسؤول

 نزوحنا اوعن بیوتنا؟ ".

 

لآلخرین بالنسبة اما ننتخبهم؟". لیجعلونا االنتخابات؟ أوقات في إال یعرفوننا ال هم هل مسؤول. أي وال أحد، معنا یتواصل                     "لم

ما شخص عاد فقد " حكومة". بدون هي االنبار "محافظة ان ویضیف واضح. باالستبعاد شعورهم فان دیارهم، إلى                    العائدین

 ولم یجد أحدا هناك... وجدها فارغة. فالجمیع في بغداد ".

 

 األحزاب السیاسیة هي من تحتاج إلى المصالحة، ولیس الشعب

 

أطرافا هناك بأن یشعرون وهم البالد. في الطائفیة بالتوترات لتسببهم السیاسیة األحزاب على اللوم والشیعة السنة من كل                    یلقي

معظم یسخر التأیید. لحشد الطائفیة التوترات ویستغالن الذاتیة، مصالحهم یخدمان الطرفین وأن بها، تسببوا جدا                 كثیرة

في رجل یقول "كذب!" والكرد. والسنة الشیعة بین الوطنیة المصالحة إلى الحاجة من البؤریة المجموعات في                  المشاركین

مخصصة موازنة هناك ألن المصالحة موضوع على العمل عن مسؤولون هم لمن فائدة یحقق "[هذا] الدین.                  صالح

عن متغاضین معا، وعاشوا منتظم بشكل تفاعلوا العراقیین جمیع أن یقولون عندما ببعید، لیس وقتا ویذكرون                  للمصالحة".

كما المختلطة واألسر للطائفیة العابرة العالقات عن ویتحدثون "السالم". هذا في تسبب ما حسین صدام حكم تحت القمعیة                    البیئة

استعدادهم على كدلیل الشیعیة االغلبیة ذات المحافظات في اآلن یعیشون الذین بالنازحین الترحیبي موقفهم إلى                 یشیرون

 لمساعدة العراقیین اآلخرین.

 

كما الحكومیة، المناصب اجل من والصراعات التوترات حدة من تزید االحزاب أن المشاركون یرى ذلك، من النقیض                   وعلى

أكبر یربطون وهم العراقى. الشعب تجاه ولیس االحزاب قادة تجاه بااللتزام فقط یشعرون الحزبیة القوائم فى النواب ان                    یقولون

معرفة هناك السنة. العراقیین بعض وجذب داعش دخول سهلت التي القسریة بالسیاسات الدعوة حزب وهو العراق في                   حزب

سوى نسمع "ال الدین صالح في رجل یقول نفسها. الكلمة بذكر مرتبط التعب من وقلیال بالمصالحة الخاصة القادة لخطط                     قلیلة

أمر هذا أن لیقول یأتي رئیس كل المصالحة]. [من هذا من متعبون "نحن األنبار: في امرأة وتقول شيء". یحدث لم لكن                       ذلك،

بعضهم مع السیاسیون الزعماء یتصالح فعندما رواتب، وال وظائف وال أمن یوجد ال الشيء، هذا من متعبون ونحن                    جید.

 البعض سیتصالح الناس ".

 

تم حیث الطائفیة بالتوترات تسبب لكونه 2005 دستور على باللوم یلقون التركیز مجموعة في المشاركین من العدید أن                    كما
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مختلف حصول لضمان الدستور في المحاصصة تضمین تم وقد للعراق األمریكي الغزو من قصیر وقت بعد                  صیاغته

موجودة". الوجوه نفس تزال "ال أربیل: في یعیشون ممن نینوى من النازحین أحد فیقول الحكومة، في مناصب على                    الطوائف

یتم ال الوزراء أن یعني مما االتصاالت، وزیر المالیة وزیر أصبح ثم التجارة، وزیر الداخلیة وزیر أصبح المثال، سبیل                     على

ما إذا القیادیة المناصب فقدان مع یكونوا أن المرجح من التي السنیة، األقلیة حتى وتخصصهم". كفاءتهم أساس على                    انتخابهم

المؤهلین األشخاص من بدال حكومیة مناصب على المؤهلین غیر األشخاص حصول تضمن المحاصصة أن یقولون                 ازیلت،

 الخبراء في كل تخصص.

 

تزال ال الطائفیة النزعات أن من الرغم على المجتمعیة، المصالحة إلى بالحاجة االقرار العراقیون هؤالء رفض لو                   وحتى

صنع هیكلیات في تضمینها إلى تحتاج المجموعات من واسعة مجموعة هناك بأن یقرون المشاركین فإن محادثاتهم، في                   تظهر

للمصالحة. خطط أي من عراقیة" بدماء ایدیهم تلطخت الذین "أولئك استبعاد ینبغي أنه یكررون ما وكثیرا العراق. في                    القرار

جزئیا الیه یعزى األمریكي الغزو بعد العراق حكومة من استبعادهم وأن یدمجوا أن یجب السابقین البعثیین أن معظمهم                    ویرى

فیها". یشتركوا ان یجب العراقیین كل فان حقیقیة مصالحة یریدون كانوا "ان الدین صالح في رجل وقال داعش.                    ظهور

سیطرة تحت عاشوا ممن األنبار من رجل ویقول مشاكل". تحدث وسوف االطراف احد استبعاد سیتم ذلك، یفعلون ال                    "عندما

اجتثاث قانون من عانوه ما كل ومع بذلك. القیام في الحق ولهم السیاسیة. العملیة في [البعثیون] یشاركوا أن یجب "نعم،                      داعش:

  البعث، انضم الكثیر منهم إلى داعش بسبب ذلك ".

 

یكونون المستطلعین فإن السیاسیة، القوى من واسعة مجموعة مع االنخراط في أكبر رغبة اعتباره یمكن مما الرغم                   وعلى

له طرف أي مع مصالحة أي نرید ال "نحن قائال اربیل في یعیش نینوى من نازح فیختتم داعش. عن الحدیث عند                       واضحین

 صلة بداعش".

 

 مستقبل نینوى، ومن یجب أن یتولى قیادتها

 

آراء عن البؤریة المجموعات في المشاركون العراقیون یعرب تاما، تحریرا والموصل نینوى محافظة تحرر أن قبل                  حتى

لیست المحافظة بأن یشعرون نینوى من فروا الذین أو نینوى في یعیشون الذین من فكثیر نینوى. في الحكم مستقبل حول                      متباینة

الذهاب الناس على یتحتم أن قبل المحافظة وتستقر أوال داعش على القضاء یجب إنه ویقولون االنتخابات في للمشاركة                    مستعدة

المحافظات من العدید في الناس یتوجه عندما یصوتون ال قد أنهم یعني التأخیر بأن یعترفون وهم االقتراع. صنادیق                    إلى

لحكم عسكري أو مدني ممثل تعیین على سیوافقون أنهم المشاركین من العدید ویقول أیلول. في االقتراع صنادیق إلى                    األخرى

 المحافظة إلى أن یتم استعادة األمن.

 

شبه منطقة إلى تحویلها ذلك في بما نینوى، وضع على مختلفة افتراضیة تغییرات اجراء الغالب في المشاركین هؤالء                    ویرفض

على جدیدة سنیة منطقة لتشكیل األخرى السنیة المحافظات مع ربطها حتى أو الطائفة أساس على المحافظة لتقسیم                   مستقلة

أنهم السنة من كثیر یقول حین في تهشما، وأكثر أضعف البلد ستجعل الالمركزیة بأن ویشعرون كردستان. إقلیم حكومة                    غرار

 یفضلون حكومة مركزیة أقوى وأكثر فعالیة.

 

في رجل یقول الحالیة. المركزیة الحكومة من أفضل بشكل سیعاملونهم طائفتهم من القادة ان في السنة المشاركین معظم یثق                     ال

منطقة شكلنا وإذا فاسدون، المناطق هذه في یعملون الذین الناس معظم أن احترامي، مع أظهرت، السابقة تجربتنا "ألن                    نینوى:

األغلبیة ذوي السكان من غیرهم عن جدا مختلفون أنهم نینوى في یعیشون الذین بعض یقول اللصوص". نفس فسیحكمنا                    سنیة،

 السنیة لترشید المنطقة القائمة على اساس الطائفة.
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نتائج ویوازي البؤریة المجموعات جمیع في واسع نطاق على سائد للالمركزیة المناهض الشعور هذا أن لالهتمام المثیر                   ومن

المشاركون ویحتفظ الطائفیة. للتوترات حل أنها على إلیها ینظر وال عاما ترحیبا تلقى ال فالالمركزیة – السابقة                   البحوث

اتخاذ سلطة لها ستكون المحلیة الحكومة أن یعني ذلك أن من الرغم على الالمركزیة، تجاه سلبیة أو صامتة نظر                     بوجهات

المجموعات في المشاركین من العدید یشعر نینوى، في الحال هو وكما مناسبا. تراه ما حسب لتوزیعها أكبر وموازنة                    القرار

للتصدي أقوى مركزیة حكومة إلى حاجة هناك وأن للفساد، رئیسي مصدر هي المحلیة الحكومة بأن أخرى أماكن في                    البؤریة

 لتحدیات البلد. فبالنسبة لهم، فإن الالمركزیة تعني الضعف.

عائلتهم من كرد أفراد لدیهم ألن إما ، كردستان إقلیم حكومة الى بایجابیة ینظرون نینوى من المشاركین من قلیل عدد                     وهناك
5

مقیم نازح یقول الكردیة. المنطقة إلى االنضمام على انفتاحا أكثر فإنهم لذلك، ونتیجة هناك. أفضل الظروف بأن یشعرون                    أو

إذا حقا نهتم ال نحن آخر:" وأضاف ." بالنازحین یرحبون ألنهم نینوى. نحب كما تماما أیضا كردستان نحب "نحن أربیل:                      في

یشعروا أن ینبغي دیارهم، إلى الناس یعود وعندما والسالم. األمن لدینا طالما كردستان إقلیم حكومة إلى [نینوى]                   انضمت

 باالمن ولیس الخوف".

 

 الحكومة ال تفعل شیئا یذكر فیما یخص النازحین وإعادة اإلعمار والتعویضات

 

النازحین یعاملون أنهم یشعرون النازحین مع مناطق في یعیشون ممن البؤریة المجموعات في المشاركین أن من الرغم                   على

التزام أي تظهر الحكومة أن یشعرون ال كما وجدت. إن الكافیة، الموارد توفر ال الحكومة بأن الكثیرون یشعر جید،                     بشكل

النازحین كل "لیس بغداد: في تعیش امرأة فتقول داعش، من تضررا األشخاص ألكثر تعویضات تقدیم أو اإلعمار                   بإعادة

 یحصلون على المساعدات. هناك مناطق فقیرة جدا وال تملك شیئا، والحكومة ال تعرف حتى أن هذه المناطق موجودة".

 

السكن لتوفیر المواطنین عاتق على یقع العبء بأن ویشعرون للنازحین المتوافرة الموارد قلة على الحكومة الكثیرون                  ویلوم

بغداد في آخر رجل الخ." تبرید، طباخ، غاز، یتبرع: الجمیع وكان لهم، بیتا "جهزنا بغداد: من شیعي رجل ویقول لهم.                      والغذاء

 یقول: "الناس یتبرعون لمساعدتهم في نفقات المعیشة".

 

ویقول داعش. دمرها التي والمستشفیات والمدارس المباني اعمار إلعادة یذكر شیئا تفعل ال الحكومة بأن یشعرون أنهم                   كما

فیقول أنفسهم. إعالة على ویجبرون باالستبعاد الغالب في یشعرون أنهم مؤخرا المحررة المناطق في یعیشون ممن                  الكثیرون

ال ممن األشخاص وان بالحكومة... عالقة لها ولیس الخاصة. النفقة على فهي وجدت، إن االعمار، "إعادة األنبار: في                    رجل

 یملكون المال ینتظرون فقط ویراقبون منازلهم المدمرة".

 

ما غالبا ولكنها الحاالت، بعض في بذلك تقوم وهي - اإلعمار إعادة جهود ادارة في األفضل هي العشائر بأن آخرون                      ویشعر

بذلك، تقوم أن العشائر تستطیع ال المالیة، الناحیة "من الدین: صالح في امرأة تقول قروض. إلى تحتاج أو األموال إلى                      تفتقر

آخر". شخص أي من أفضل بشكل مناطقها تعرف ألنها األفضل الخیار هي العشائر فإن مالیا، تدعمها الحكومة كانت إذا                     ولكن

من نرید نحن الحكومة. مثل "[القبائل] مخیم سكان احد یقول واألنبار. نینوى في بالقبائل أكبر شكوك ثمة فان حال ایة                      وعلى

االمر". هذا تولي في جیدة لیست "القبائل األنبار: في رجل ویقول اإلعمار". إعادة عن مسؤوال یكون أن الدولي                    المجتمع

حدده الذي به الموثوق الكیان ولیس - والتوتر الصراع مصدر هي القبائل فإن األنبار، في المستطلعین لبعض                   بالنسبة

 اآلخرون.

 

    حكومة اقلیم كردستان هى الهیئة الرسمیة الحاكمة للمنطقة الكردیة ذات الحكم الذاتى شبه المستقلة فى شمالى العراق.5
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أفضل باعتبارهم الدولیة المعونة منظمات على یعتمدون أنهم البؤریة المجموعة في المشاركون یقول الغالب، في                 ولكن

في المال تفرغ وال فاسدة لیست الدولیة المنظمات بأن معظمهم یشعر اإلعمار. إلعادة جهود والباذلین للنازحین                  المانحین

االعتماد وهذا األموال". تضیع ولن ما، حد إلى المهمة بهذه تقوم األخرى الدول "إن األنبار: في رجل ویقول الخاصة.                     جیوبها

على جدا كبیر تأثیر لها األجنبیة الحكومات بأن یشعرون الكثیرین ألن التناقض من نوعا یخلق األجنبیة المعونة منظمات                    على

المتحدة الوالیات تجاه العامة النظر وجهات تزال وال العراق. في واالنقسامات العنف أعمال من الكثیر على ویلومونهم                   البلد،

في الطائفیة االنقسامات الدخالها االمریكیة المتحدة الوالیات على اللوم یلقي شخص من أكثر أن حیث تماما، سلبیة                   االمریكیة

الوالیات من المقدم للدعم نتیجة البالد في داعش نجاح لیفسر اآلخر البعض ویذهب انقساما. أكثر العراق وجعل                   الدستور

في الكبیر المتحدة الوالیات بدور فقط شخصان أو شخص واعترف البالد. تدمیر على عازمة أخرى أجنبیة وحكومات                   المتحدة

 المساعدة على هزیمة داعش.

 

لدفعة تعویضات بالفعل تلقى قد داعش بسبب ممتلكات أو العائلة من أفراد فقدوا ممن شخص ألي معرفتهم المشاركون یتذكر                     ال

معظم فإن ذلك، ومع فقدوه. مما بكثیر أقل فانه شيء، أي وتلقوا حدث ان إنهم معظمهم ویقول أولیتین. دفعتین أو                      واحدة

فرض بشدة یرفضون وهم بغداد. في الحكومة تدفعها تعویضات یستحقون داعش من المتضررین أكثر أن یعتقدون                  المشاركین

خلقوا السیاسیین بأن ویشعرون للتعویضات، صندوق إلنشاء كطریقة العامة الرواتب من تستقطع صغیرة افتراضیة                ضریبة

 هذه المشكلة، وینبغي أن یكون العبء على عاتق الحكومة لدفع ثمنها، ولیس على الموظفین االعتیادیین في الحكومة.

 

داعش حكم تحت یعیشون الذین الناس معظم إن ویقولون المالي التعویض إلى الحاجة من أبعد هو ما الى كثیرون                     ویتطرق

البالد بأن منها بالقرب أو المحررة المناطق في یعیشون الذین المشاركین من العدید ویشعر أیضا. نفسي" "تعویض إلى                    بحاجة

وتقول االعتبار. في الحقیقة هذه یضعوا أن والعشائریین والدینیین السیاسیین القادة على وأن مفجعة، بصدمة مؤخرا                  مرت

االرواح تعوض أن یمكن كیف ولكن، منه. بد ال أمر وهو التعویض، عن تتحدث "كنت لالجئین: نینوى مخیم في تعیش                      امرأة

 المفقودة؟ ال یمكننا تعویض ذلك. فهم لیسوا منازل وال سیارات".
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 وحدة هشة: بعد المكاسب العسكریة، یتطلع العراقیون ان یؤّمن القادة مستقبَال أفضل
 
 

 
 الملحق: خصائص المجموعة البؤریة
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