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شهد العراق يف األعوام األخرية تحسناً يف الوضع األمني 

نتيجة بعض العوامل التي ما زالت تخضع لجدل سيايس 

قيام  أّن  العموم  عىل  به  املّسلم  من  ذلك،  ومع  كبري.  

مجلس الصحوة وتأسيس قّوات الصحوة يف العراق كان 

من أهم العوامل التي قادت إىل الحد من العنف.   ومتّثل 

مواقف  يف  ملحوظاً  تحوالً  العراق  يف  الصحوة  جامعة 

الجهاديني  للمسلَّحني  داعم  السنِّية من موقف  العشائر 

إىل موقف متعاون مع القوات األمريكية يف حربها عىل 

القاعدة واملليشيات الشيعية.  وعّزز هذا القرار الضغوط 

جهة  من  الجهادية  الحركة  عىل  املتصاعدة  العسكرية 

والقرار العسكري األمرييك بتسليح أفراد قوات الصحوة 

ودفع األموال لها أيضاً إىل أن وصل قوام قوات الصحوة 

إىل ما يزيد عىل مائة ألف مسّلح.  وحتى اآلن، ما زال 

النسيج العام لجامعة الصحوة يتكون من األغلبية السنِّية، 

معظمهم من العرب، والعشائر وأبناء األحياء املحلية.

نتيجة عّدة عوامل  العراق، فقد كان  النزوح يف  أّما عن 

التهديد  النازحني،  معظم  ادعاء  أهّمها، حسب  وأسباب 

األمني،  االنفالت  األخرى  األسباب  بالقتل.  ومن  املبارش 

والخوف، والعنف العام.  ومبا أنَّ غياب األمن يعّد واحداً 

للنزوح، ُيالحظ  الدافعة واملسببة  العنارص األساسية  من 

السبب  هو  األصيل  اإلقامة  مكان  يف  األمن  تحسن  أنَّ 

الرئييس لعودة األفراد والعائالت.  وهناك أسباب أخرى 

للعودة تتمّثل يف توافر العائدين عىل املأوى أو متكنهم 

من العودة إىل ممتلكاتهم املهجورة والنفاذ إىل الخدمات 

األساسية كالغذاء والرعاية الصحية وماء الرشب.

دور جامعة الصحوة

متّثل دور قّوات الصحوة يف التعاون مع القوات األمريكية 

يف الحد من العنف يف املناطق التي يوجدون فيها.  كام 

ساعدت قوات الصحوة األحياء الخاضعة لسيطرة القاعدة 

أو جيش املهدي  بهدف توفري السالمة واألمن للمواطنني.  

السيارات  للسيطرة عىل  الطرق  أقاموا حواجز عىل  كام 

وحركة املرور املارّة بهم، وخفروا الشوارع بالتعاون مع 

“باملجرمني”  أسموهم  من  واعتقلوا  األمريكية،  القوات 

أّنهم من  اكتشفوا  واملتورطني بعمليات االختطاف ومن 

أتباع تنظيم القاعدة.  كام أرشدوا القوات األمريكية إىل 

جوانب الطريق املفخخة والعبوات الناسفة.

ظهر  الصحوة،  قوات  تأسيس  عىل  أشهر  بضعة  وخالل 

املياه إىل مجاريها خاصة يف ضواحي  بعودة  شعور عام 

الصحوة.   وميكن  بغداد وأحيائها حيث متركزت قوات 

انخفضت  قد  العنف  وأح��داث  التفجريات  إّن  القول 

لالفتتاح،  واملتاجر  األسواق  عادت  وكذلك  كبري،  حد  إىل 

وميكن رؤية األطفال يلعبون يف الشوارع والطرقات، كام 

أُصِلحت مصابيح إنارة الشوارع.

املحيل  املجتمع  أبناء  من  الصحوة  ق��وات  وتشكلت 

التي  العنارص  ومحاربة  معاً  االنضامم  عىل  وافقوا  ممن 

وأصدقائهم.   وأرسهم  املحلية  أحيائهم  أمن  استهدفت 

من  وغ��ريه  املهدي  جيش  عىل  نفسه  األم��ر  وينطبق 

املليشيات التي انبثقت يف العراق بعد سقوط نظام صدام 

املعلنة للجامعات يف االنتامء  الوالءات  حسني.  ومتّثلت 

أّما  والطائفية.   العشائرية  الوالءات  إىل  للحي،باإلضافة 

املواطنون املقيمون يف األحياء الخاضعة للجامعات فقد 

و”أبناؤهم”  “إخوانهم”  اعتربوهم  ممن  بقربهم  شعروا 

وقدموا لهم الدعم والرعاية.

وكام هو الحال بالنسبة للمليشيات املتطرفة، فقد متّثلت 

أهداف جامعة الصحوة يف تعزيز سيطرتها عىل اإلقليم 

املوجودة فيه وفرض سلطتها عىل بعض املناطق املحددة.  

الحكومة  الجامعة دور  اغتصبت تلك  بآخر،  أو  وبشكل 

بل أبعدتها أيضاً وأحلت نفسها مكانها.  فاإلدارة املحلية 

والجيش العراقي أو الرشطة العراقية إما كانت غائبة عن 

املشهد متاماًً يف تلك األحياء يف بغداد أو إّنها كانت فاقدة 

األحيان  بعض  يف  إّنها  بل  األحياء،  تلك  عىل  السيطرة 

وغضت  امُلسلَّحة  الشيعية  للميليشيات  الدعم  مت  قدَّ

الطرف عنهم، رغم ارتكاب تلك املليشيات للجرائم ضد 

ّنة.  وأدى ذلك بالنتيجة إىل اعتامد املواطنني املحليني  السُّ

عىل قوات الصحوة يف حاميتهم.  ويف الوقت نفسه عمل 

عىل  وقواتها  الصحوة  ملجلس  املرتأسني  العشائر  زعامء 

فشّكلوا  الطائفية  السياسية  اهتامماتهم  مستوى  رفع 

األحزاب السياسية وحاولوا رفع السلطة والنفوذ السنيَّني 

ألكرب درجة ممكنة.

جامعة الصحوة والنازحني/العائدين

مبارشة  معنية  عامة،  بصورة  الصحوة،  قّوات  تكن  مل 

للمواطنني  االجتامعية  الرعاية  أو  الخدمات  تقديم  يف 

العراقيني، فقد كان دورهم الرئييس منحرصاً عىل األمن.  

املليشيات  عن  الصحوة  مييز  ما  أهم  من  ذلك  ويعّد 

الفجوة يف  تعمل عىل سد  كانت  التي  األخرى  امُلسلَّحة 

والنازحني،  للمواطنني  اإلنسانية  الخدمات  تقديم  مجال 

من  املتحدة وغريها  األمم  وغياب  الحكومة  لعجز  نظراً 

امليليشيات  تلك  هدف  يكن  ومل  اإلنسانية.   امت  املنظَّ

األزمة يف  ومع وصول  بهم.   مآرب خاصة  تحقيق  دامئاً 

امت  العراق أوجها عامي 2006-2007، مل يكن من املنظَّ

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجنة  غري  اإلنسانية 

يف  بفعالية  العمل  عىل  قادراً  العراقي  األحمر  والهالل 

تقديم املساعدات اإلنسانية.  

وقد ساعدت قوات الصحوة عىل استعادة الهدوء واألمن 

إىل األحياء التي متركزوا فيها، فاألمن والهدوء رشط ال بد 

الحياة إىل طبيعتها.  كام ُوّظفت  تلبيته قبل إعادة  من 

قوات الصحوة من قبل القوات األمريكية لقتال القاعدة 

وجيش املهدي وغريها من الجامعات امُلسلَّحة واجتثاثها 

جميعاً.  ومتكنت قوات الصحوة أيضاً من انتزاع عدد من 

امُلسلَّحة لتقيض بذلك عىل  املليشيات  الحياء من قبضة 

مصدر التهديد والخوف الطائفي والعرقي والديني لدى 

األقليات التي كانت تسكن تلك األحياء.

أّما عملية الفصل الطائفي املامرَسة فمن الواضح أّن قوات 

ومتّثل  األمريكية  القوات  وكذلك  شجعتها  قد  الصحوة 

ذلك يف السامح لقوات الصحوة، املتكونة يف معظمها من 

ّنة اآلخرين  السُّ بأمان إىل رفاقهم من  املرور  ّنة، من  السُّ

الهاربني من املضايقات والتهديدات واالضطهاد.

ويف بغداد، كان لألمن والهدوء الناتجني عن وجود قوات 

ودورياتها  والسيطرة  الطرق  لحواجز  ووضعها  الصحوة 

للدخول  اإلنسانية  امت  املنظَّ أمام  الفرص  توفري  يف  دوٌر 

الحيّس )ومل يكن ُيسَمح لها الدخول من قبل( إىل األحياء 

لهم.   املساعدة  وتقديم  وتعرضاً  األكرث ضعفاً  املستهدفة 

ومن املعروف عن بعض مجموعات جامعة الصحوة أّنهم 

األحمر  للهالل  التي ميتلكونها  املحلية  املعلومات  قّدموا 

العراقي، منها عىل سبيل املثال معلومات تحديد النازحني 

أو منازل العائدين ممن كانوا بحاجة إىل املساعدة.

للنازحني  الفرصة  الصحوة  قوات  إىل  االنتامء  أتاح  كام 

القوات  يهم  كان  فام  جيدة.   وظيفة  عىل  الحصول  يف 

األمريكية خالل عملية “التطهري” وجوب تضافر الجهود 

اعتداءات  إيقاف  يف  وغريهم  وامليلشيات  املواطنني  بني 

القوات  إىل  واالنضامم  املتحدة،  الواليات  عىل  املسلَّحني 

القاعدة وغريها  الجنسيات ملحاربة  األمريكية ومتعددة 

كان تشكيل قّوات جامعة الصحوة يف العراق، وهي مجموعة مسلحة خرجت عن سيطرة الحكومة 
والدولة يف العراق، نتاجاً مالمئاً للسياسة العسكرية األمريكية.

 دور جامعة الصحوة يف حامية النازحني 

والعائدين يف العراق
شريي تراغي
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من املليشيات امُلسلَّحة.  وبحلول عام 2006، أقّر القادة 

أساسياً  عاماًل  كانت  البطالة  أّن  األمريكيون  العسكريون 

يف ارتفاع وترية االعتداء وأن السبب األكرب الوحيد لذلك 

كان قرار األمريكيني يف فرتة مبكرة بحل الجيش العراقي 

فرتة  خالل  الجدد  املجندين  من  آالف  وتوفري  السابق 

قصرية غري معقولة.

مت جامعة الصحوة حافزاً لكثري من الناس للعودة  كام قدَّ

ّنة ممن يقولون  إىل ديارهم.  فهناك كثري من العائدين السُّ

من  هي  األحياء  تأمني  يف  الصحوة  جامعة  مساهمة  إّن 

يف  املواطنون  أشاد  كام  للعودة.   دفعتهم  التي  األسباب 

األحياء التي تسيطر عليها قّوات الصحوة وتخفرها بجهود 

وضامن  األحياء  يف  الطبيعية  الحياة  إعادة  يف  الجامعة 

عودة مأمونة للعائدين وحاميتهم.

ويقول األشخاص الذين ُتحتمل عودتهم أّنهم حصلوا عىل 

وعود من أفراد عائالتهم أو أعضاء عشائرهم املنتمني إىل 

قوات الصحوة بخصوص وضع منازلهم التي نزحوا عنها.  

تحديد  يف  مبارشة  مشاركة  الصحوة  قّوات  شاركت  كام 

اجتثاث  يف  شاركت  كام  وحاميتها،  النازحني  ممتلكات 

املنازل  تلك  تحتل  كانت  التي  املليشيات  أو  العنارص 

التي هجرها النازحون.  ولضامن منع بيع أو إيجار هذه 

فقد  ورضاهم  مالكيها  من  مسّبقة  معرفة  دون  البيوت 

كانت قّوات الصحوة تطلب من املقيمني فيها إبراز إثبات 

للهوية من املالكني األصليني قبل السامح لهم بالعودة إىل 

استخدام ممتلكاتهم.

التي أجريت عىل  املثري لالهتامم، تشري املسوحات  ومن 

املواطنني املحليني بشأن دور قّوات الصحوة وفعاليتها إىل 

مت الحامية إىل النساء واألطفال واألرامل عىل  أّنها قد قدَّ

مت الحامية إىل األرس التي تقوم  وجه الخصوص وكذلك قدَّ

العائدين.   نساء  ترعاها  التي  األرس  وكذلك  النساء  عليها 

أّنها تخفر املنازل واملناطق  وُيعرف عن جامعة الصحوة 

التي تضم أرساً ترعاها اإلناث وتراقبها وتحميها.

مستقبل جامعة الصحوة

بدأّت القوات األمريكية تسليم مسؤولية قوات الصحوة 

تدريجياً إىل الحكومة، واكتمل تحويل املسؤولية يف عام 

2009.  عندها، مل يعّد باإلمكان النظر إىل قوات الصحوة 

عىل أّنها من “الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول”.  وقد 

انتاب الحكومة العراقية شك فيها منذ البداية خوفاً من 

أّن تصبح الجامعة مالذاً آمناً للمسلَّحني أو أّنها قد تشّكل 

تحدياً رئيسياً لألطراف املسيطرة عىل السلطة.  ومع أّن 

الحكومة أقرّت بأهمية الدور الذي متّثله جامعة الصحوة، 

فام زالت لديها بعض الشكوك وعدم الثقة إزاءها.  ولذلك، 

حتى مع أّن الحكومة العراقية وعدت بإدخال 20% من 

قوات الصحوة يف عنارص األمن الداخيل يف البالد وتقديم 

الوظيفة الحكومية لبقية عنارص الجامعة، فام زال العمل 

يف ذلك االتجاه بطيئاً بل مل تخِف الحكومة امتعاضها من 

بأّن  الحقيقة  الصعب إهامل  ذلك.  فالحكومة تجد من 

عدداً ال بأس به من جامعة الصحوة كانوا من املسلَّحني 

النظام  مواجهة  يف  السابق  يف  تورطوا  الذين  النشطني 

العراقي الحايل.

ّنة املتطرفة والشيعة  وقد عرّبت الجامعة امُلسلَّحة من السُّ

عىل حد سواء عن تنديدها بوجود قوات الصحوة واصفة 

إياها بأّنها عميلة لألمريكيني.  وبذلك أدت هذه الضغوط 

التي  األخرى  واملشكالت  الصحوة  قوات  عىل  املتزايدة 

يواجهونها وأهّمها شعورهم أنهم أصبحوا مستهدفني يف 

بعض  عودة  احتامل  إىل  البالد  عّم  الذي  الطائفي  النزاع 

عنارص الجامعة إىل العمل املسلح ضد الحكومة العراقية 

نفسها.  وبذلك، ميكن لهؤالء املدافعني عن األمن ومصالح 

األمن  والخطر عىل  للتهديد  يصبحوا مصدراً  أن  املدنيني 

نفسه، ما يقود إىل قلب موازين األمور وتقهقر األوضاع 

الصحوة ملصلحة  أوجدها حضور جامعة  التي  اإليجابية 

ّنة والنازحني والعائدين عىل حد سواء. املدنيني السُّ

الخالصة

مختلف  يف  حضوراً  الوتر  الصحوة  جامعة  حققت  لقد 

الحرتام  كسبها  استمرار  منها  العراقي  املجتمع  جوانب 

ومحاربة  الريفية(،  املناطق  يف  )خاصة  العشائر  زعامء 

اليومية  بالحياة  عّم  الذي  واالضطراب  الوحيش  العنف 

الجامعة  ألعضاء  املحلية  املجتمعات  وقبول  للمواطنني، 

للمواطنني.  وبغض  الحامية  الذين يقدمون  أبنائهم  من 

النظر عن الصورة النمطية السابقة ألعضاء الجامعة عىل 

أّنه سفاحني قتلة، فقد مّثل املسلحون وأعضاء القاعدة يف 

لقوات  بانتامئهم الحقاً  العراق بني عامي 2006 و2009 

الصحوة دوراً هاماً يف استعادة الهدوء واألمن النسبيني يف 

محافظة األنبار، وكذلك يف محافظة دياىل ويف أحياء بغداد 

التي متركزوا فيها.  كام مّثلوا أيضاً دوراً هاماً ال يستهان 

ّنة  السُّ للنازحني  واملادية  الجسدية  الحامية  توفري  يف  به 

والعائدين يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم.
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1.  قوة عسكرية غري حكومية يف العراق أسسها الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر يف حزيران 2003.

امت األخرى يف مختلف  2.  كان هناك حضور ونشاط من قبل عدد من املنظَّ
املجاالت.  راجع عدد نرشة الهجرة القرسية الخاص بالعراق عىل الرابط التايل: 

http://www.hijra.org.uk/iraq.htm

نزحت هذه املرأة يف العراق حيث هربت من بلدتها األصلية بعد وقوع اعتداءات مبدفعية الهاون أودت بحياة كثري من األطفال.
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