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 2006( فرباير)شباط  27 52تقرير حوؿ الشرؽ األكسط رقم 

 اغبرب العراقية اؼبقبلة؟ الطائفية كالصراع األىلي

ايت ملخص تنفيذم كتوص

دل يكن التفجَت الذم طاؿ ضرحيان شيعيان 
( فرباير)شباط  22مقدسان يف سامراء يـو 

كما تلى ذلك من أعماؿ أثرية  2006
ضد اؼبساجد السّنية كقتل العرب السّنة 

سول آخر مؤشر دامي على انزالؽ 
فطواؿ . العراؽ كبو بداية كارثة شاملة

م، كاف التوتر االجتماعي العاـ اؼباض
كالسياسي ظاىران، كربوؿ منذ إسقاط نظاـ 

كقد بدأت . البعث إذل انقساـ عميق
تركيبة اجملتمع العراقي التعددية ابلتشظي 

حسب اػبطوط العرقية، كاؼبذىبية 
كالقبلية، ما تسبب يف عنف كعدـ 

استقرار يف العديد من اؼبناطق، خاصة تلك 
أكثر كوادر . ءاليت تضم خليطان من ىؤال

ىذه النزاعات إغباحان ىو االنقساـ السٍت 
كأبرز . الشيعي الذم يهدد بتقسيم البلد

ظواىر ىذا االنقساـ تلك اغبرب القذرة 
الدائرة بُت ؾبموعة صغَتة من اؼبتمردين 

تسعى إذل إاثرة النزاع الطائفي بقتل الشيعة 
كبعض كحدات الكوماندك اغبكومية اليت 

تقامية ضد العرب السّنة تقـو بعمليات اف
كيتعُت . الذين يزدىر بُت ظهرانيهم التمرد

على الفعاليات السياسية العراقية كاجملتمع 
الدكرل العمل بسرعة ؼبنع تصاعد نزاع 
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اغبدة إذل حرب أىلية شاملة قد  منخفض
تقود إذل تفكيك العراؽ كبذر االضطراب 

. يف اؼبنطقة كلها

نو على أ 2005سيتذكر الناس العاـ 
العاـ الذم اكتسبت فيو الطائفية النائمة 
أجنحة تطَت هبا، ـبًتقة اغبوار السياسي 

كمتسببة يف حوادث عنف مريعة 
االنتخاابت . طائفي" تطهَت"كعمليات 

يناير /اليت أحاطت ابلعاـ، من كانوف الثاين
، أبرزت مكانة (ديسمرب)إذل كانوف األكؿ 

جديدة اكتسبها الدين، الذم ردبا كاف 
. ىم تطور حدث منذ إسقاط النظاـأ

فتحولت اؼبساجد إذل مراكز حزبية ككّيف 
رجاؿ الدين أنفسهم كسياسيُت، كحوؿ 

العراقيوف الباحثوف عن االستقرار كقيادة 
ؽبم، يف زمن يكتنفو الغموض، االنتخاابت 

كاستغل اؼبتمردكف . إذل فبارسة مذىبية
اؼبؤسف . فًتة االنفالت اليت تلت اغبرب

دىم الوحشية إلشعاؿ حرب أف جهو

أىلية قد قوبلت أبعماؿ انتقامية عصبية 
. ال تتسم ابغبكمة

يف مواجهة تنامي العنف كاػبطاب 
الطائفي، بدأت الكوابح اؼبؤسسية 

كبدأت كلمات التحذير . تتآكل
كاؼبصاغبة اليت يطلقها آية هللا علي 

السيستاين، الزعيم الديٍت الشيعي البارز 
الوسط العلماين . يةال ذبد آذاانن صاغ

تالشى إذل حّد بعيد، كغرؽ يف ضبأة اؽبوية 
كبدأ النفوذ األمريكي، رغم أنو . السياسية

ما زاؿ مهمان للغاية، يتناقص إثر تعارل 
التلميحات اليت تتحدث عن أف القوات 

. األمريكية ستنسحب يف هناية األمر
كالدكؿ اجملاكرة، القلقة على مصاغبها 

تتخلى عن التزامها  االسًتاتيجية، قد
اؼبعلن ابغبفاظ على تكامل العراؽ 

اإلقليمي إذا ما توصلت إذل قناعة أبف 
تفكيكو ابت حتميان، متدخلُت مباشرة 

فيما سينتج من بقااي دكؿ من بُت حطاـ 
. العراؽ احملًتؽ
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إذا ذبزأ العراؽ، فإف اؼبؤرخُت سيسعوف 
على مدل سنوات من اآلف ؼبعرفة ماذا 

ىل ىي اؼبصادقة . اغباظبةكانت اللحظة 
( أكتوبر)على الدستور يف تشرين األكؿ 

، الوثيقة الطائفية اليت مهشت 2005
كأبعدت العرب السّنة؟ أـ انتخاابت 

اؼبعيبة اليت أعطت ( يناير)كانوف الثاين 
الفوز للتحالف الشيعي الكردم، الذم 

كضع مسودة الدستور كأقاـ حكومة 
مات ردت على الغضب ضد الشيعة هبج
ضد السنة ال سبيز بُت أحد؟ أـ ىو 

تشكيل ؾبلس اغبكم اؼبؤقت يف سبوز 
، اؽبيئة اليت رجحت يف 2003( يوليو)

تركيبتها اؽبوية الطائفية على اػبطط 
السياسية القومية؟ أك حىت ما قبل ذلك، 
يف طبيعة النظاـ اؼبعزكؿ كتركيبتو كقمعو 

الوحشي لألنشطة السياسية لدل الشيعة 
الذين خيشوف عودهتا من جديد؟  كاألكراد

األغلب أف السبب ىو تركيبة من األمور 

األربعة سابقة الذكر، كما جيادؿ ىذا 
. التقرير

، السؤاؿ األكثر إغباحان ىو ما الذم  اليـو
ديكن فعلو لوقف انزالؽ العراؽ إذل أسفل 

يبدك، مؤخران، أف . كذبنب اغبرب األىلية
ملية اإلدارة األمريكية قد أدركت أف ع

ىي  -كليس عملية متعجلة–شاملة كاملة 
ىذا . أمر ال بد منو إلعادة االستقرار

التحوؿ مرحب فيو جدان، رغم أنو استحق 
كقد أشبرت جهود السفَت زؼبام . منذ زمن

( سبتمرب)خليل زاده اليت بدأت يف أيلوؿ 
إلعادة الطائفة العربية السنية إذل  2005

جل لو كما س. العملية، لكن جزئيان فقط
لن تستثمر "قولو أبف الوالايت اؼبتحدة 

موارد الشعب األمريكي لبناء قوات تدار 
إال أنو ما زاؿ ىناؾ ". أبشخاص طائفيُت

الكثَت للقياـ بو، إلعادة ضبط العملية 
السياسية أكثر ككضع البلد على طريق 

. اؼبصاغبة كالتنازالت



 الحرب العراقية المقبمة؟ الطائفية والنزاع األىمي

 iv صفحة 2006( فبراير)شباط  27 –حوؿ الشرؽ األوسط  52تقرير كرايسز جروب رقـ 
 

 

 

  أكالن، يتعُت على الفائزين يف
( ديسمرب)كؿ انتخاابت كانوف األ

، القوائم الشيعية كالكردية 2005
الرئيسية، إقامة حكومة كحدة كطنية 

حقيقية يعطى فيها الزعماء العرب 
كعلى . السنة أكثر من دكر إظبي

اغبكومة بدكرىا أف تبذؿ كل ما يف 
كسعها إلعادة الشعور ابؽبوية الوطنية 

: كمعاعبة أكلوايت الشعب العراقي
ظائف، السالمة الشخصية، كالو

كمدخل يعتمد عليو للمتطلبات 
. األساسية، مثل الكهرابء كالوقود

كعليها البدء يف حل اؼبليشيات اليت 
. سامهت يف عدـ استقرار البالد

كلدل الوالايت اؼبتحدة دكران حيواين 
تلعبو للضغط على حلفائها العراقيُت 

كعلى . زمن اغبرب للقبوؿ بذلك
دكؿ اعبوار عالكة على االرباد 

كركيب الدفع يف اذباه ربقيق ىذا األ
 .اؽبدؼ

  اثنيان، ال بد من إجراء تغيَتات
ملموسة على الدستور ما أف تبدأ 

العملية الدستورية بعد شهر من تورل 
كجيب أف يشمل . اغبكومة لسلطاهتا

ذلك مراجعة شاملة للبنود الرئيسية 
اؼبتعلقة بطبيعة الفدرالية كتوزيع 

. اغبصص من مبيعات النفط
لدستور بوضعو اغبارل، أصبح كصفة فا

كمسودة لتفكيك البالد بدؿ أف 
. يكوف الغراء الذم يعزز غبمتها

ؾبددان، يتعُت على الوالايت اؼبتحدة 
كحلفائها بذؿ كل جهد لتحقيق ىذا 

 .اؽبدؼ
  اثلثان، جيب على اؼباكبُت تشجيع بناء

اؼبؤسسات غَت الطائفية عن طريق 
اريع زبصيص األمواؿ للوزارات كاؼبش

اليت تتمسك ابلشمولية كالشفافية، 
كالكفاءة التقنية، كمنع األمواؿ عن 

اؼبؤسسات اؼببنية على احملسوبية 
 .كالكسب غَت اؼبشركع
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  رابعان، يف حُت يتعُت على الوالايت
اؼبتحدة أف تعلن صراحة عن نيتها 

سحب صبيع قواهتا من العراؽ، فإف 
أم انسحاب جيب أف يكوف تدرجييان 

ين االعتبار مدل التقدـ يف أيخذ بع
بناء قوات أمن عراقية قادرة على 

االعتماد على نفسها كغَت طائفية، 
عالكة على تشجيع عملية سياسية 

كمع أف القوات األمريكية . شاملة
كاؼبتحالفة ىي جزء من اؼبشكلة 

أكثر فبا ديكنها أف تكوف جزءان من 
بوجودىا –اغبل، فإهنا سبنع اآلف 

خركج العنف  - ريةكعضالهتا العسك
كأم . العرقي كالطائفي عن السيطرة

تقييم للعواقب اليت ديكن توقعها، 
من  –سواء كانت سلبية أـ إجيابية 

انسحاب مبكر للقوات عليو أف 
أيخذ يف اغبسباف خطر اندالع 

 .حرب أىلية شاملة

  كمن اؼبؤسف أف يكوف ىذا -أخَتان
فإف على اجملتمع الدكرل، دبا  -ضركراين 

لك دكؿ اعبوار، أف يبدأ يف ذ
ابلتخطيط الحتمالية تقسيم العراؽ، 

كذلك هبدؼ احتواء التداعيات 
اغبتمية ؼبثل ذلك اغبدث على 

كقد كاف . االستقرار كاألمن اإلقليميُت
ىذا النوع من اعبهود ؿبظوران، لكن 

الفشل يف االستعداد الحتماؿ كهذا 
قد يقود إذل اؼبزيد من الكوارث يف 

 .اؼبستقبل

 :كصياتت

إذل الفائزين يف انتخاابت كانوف األكؿ 
 : 2005( ديسمرب)

إدانة اؽبجمات ذات الدكافع الطائفية  .1
بشدة، مثل تفجَت مقاـ العسكرية يف 

سامراء كاؽبجمات االنتقامية أيضان 
. كاغبث على ضبط النفس
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إقامة حكومة كحدة كطنية تتمتع  .2
 : دبصداقية شعبية عن طريق

ات ضم عناصر من االئتالؼ (أ )
 .االنتخابية اػبمس الكربل

تق (ب )
الدفاع : سيم الوزارات الرئيسية

كالداخلية، كاػبارجية، كاؼبالية، 
كالتخطيط، كالنفط ابلعدؿ بُت 
تلك القوائم، مع إعطاء كزارة 
الدفاع أك الداخلية إذل زعيم 

عريب سٍت غَت طائفي، كاألخرل 
إذل زعيم فباثل من التحالف 

 .العراقي اؼبوحد
ب اغبكومية الرفيعة منح اؼبناص (ج )

إذل أشخاص لديهم كفاءة تقنية 
كاستقامة شخصية خيتاركف من 

 .ضمن الوزارة
تبٍت أجندة تعطى فيها األكلوايت  (د )

الحًتاـ القانوف، كإجياد فرص 

عمل، كتوفَت اػبدمات 
 .األساسية

مراجعة عناصر الدستور اؼبسببة  .3
 :لالنقساـ عن طريق

إقامة فدرالية إدارية على أساس  (ق )
احملافظات خارج منطقة  حدكد

 كردستاف؛

كضع صيغة تدار مركزاين لتوزيع  (ك )
عائدات النفط بعدؿ سواء 
ابلنسبة للحقوؿ اغبالية أك 

كإقامة ككالة مستقلة . اؼبستقبلية
لضماف عدالة التوزيع كمنع 

 .الفساد
كقف اؽبجمات ذات الدكافع  .4

الطائفية كانتهاكات حقوؽ اإلنساف 
 :من قبل قوات األمن، عن طريق

بدء عملية تفكيك اؼبليشيات،  (أ )
كدؾبها يف قوات األمن اعبديدة 
لضماف توزيعها بعدؿ يف ـبتلف 
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مراتب تلك القوات، سواءن على 
 .اؼبستول الوطٍت أك احمللي

مواصلة بناء قوات  (ب )
اعبيش الوطٍت، كالشرطة، )األمن 

كحرس اغبدكد عالكة على 
على ( ككاالت االستخبارات

الدينية، أساس الشمولية العرقية ك
مع توزيع أفراد من ـبتلف 

الطوائف على ـبتلف مراتب 
تلك القوات كداخل احملافظات 

 .أيضان 
ضماف أف يتم تعيُت كزيرم  (ج )

الدفاع كالداخلية عالكة على 
القادة ككبار الضباط على 

اؼبستويُت احمللي كالوطٍت على 
أساس الكفاءة اؼبهنية، كالنظرة 

غَت الطائفية، كاالستقامة 
 ة؛الشخصي

تشكيل عبنة مستقلة مسؤكلة  (د )
أماـ ؾبلس النواب، لإلشراؼ 

على تفكيك اؼبليشيات 
كتشكيل قوات أمن موحدة 

 .كمتكاملة

يف إطار عملية تفكيك البعث، اغبكم  .5
على عناصر اغبزب السابقُت بناءن 
على ما ارتكبوه من جرائم، كليس 

اؼبعتقد السياسي أك اإلدياف الديٍت، 
سؤكلة أماـ كتشكيل عبنة مستقلة، ـ

ؾبلس النواب، لإلشراؼ على التنفيذ 
جرائم انتهاؾ . العادؿ كغَت اؼبتحيز

حقوؽ اإلنساف أك أعماؿ الفساد 
اليت ارتكبها البعثيوف كغَت البعثيُت 

ذبب ؿباسبتهم عليها أماـ ؿباكم 
 .مستقلة

 إذل حكومة الوالايت اؼبتحدة

الضغط على حلفائها العراقيُت  .6
نية، لتشكيل حكومة كحدة كط
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كخاصة، السعي لعدـ إعطاء كزاريت 
الدفاع كالداخلية إذل حزب كاحد أك 
إذل أفراد ذكم نزعة طائفية قوية أك 

 .مستقطبُت عبهات معينة

تشجيع إجراء تعديالت مهمة يف  .7
الدستور للخركج بوثيقة شاملة ربمي 

اؼبصاحل األساسية عبميع الطوائف 
 3الرئيسية، كما يف التوصية رقم 

 .أعاله

ؼبساعدة يف تشكيل قوات أمن ال ا .8
تكوف مناسبة من حيث التدريب 

كالتجهيز كحسب، بل أيضان تضم 
 .اعبميع كغَت طائفية

إشراؾ جَتاف العراؽ، دبا يف ذلك  .9
إيراف، يف اؼبساعدة على حل األزمة 

ابزباذ اإلجراءات اؼبذكورة يف التوصية 
أدانه، كالًتكيج ؼبؤسبر اؼبصاغبة  11

التفاؽ عليو يف بفاعلية كما مت ا
( نوفمرب)القاىرة يف تشرين الثاين 

، كتشجيع فبثلي صبيع الفئات 2005
كاألحزاب العراقية عالكة على 
 .حكومات اؼبنطقة على اغبضور

 إذل اؼباكبُت

زبصيص األمواؿ للوزارات كاؼبشاريع  .10
اغبكومية كمبادرات اجملتمع اؼبدين 

حسب مدل التزامهم دببادئ 
 . ، كالكفاءةالشمولية، كالشفافية

 :إذل الدكؿ اجملاكرة للعراؽ .11

اؼبساعدة على استقرار العراؽ عن  .12
 : طريق

اإلعراب عن مصلحتهم  (أ )
االسًتاتيجية يف اغبفاظ على 

السالمة اإلقليمية للعراؽ كأتكيد 
 .ذلك

تشجيع الذين  (ب )
فازكا يف انتخاابت كانوف األكؿ 

على تشكيل  2005( ديسمرب)
حكومة كحدة كطنية كاإلذعاف 
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كما ىو )الب تعديل الدستور ؼبط
 (.أعاله 3مبُت يف التوصية رقم 

زايدة جهود منع مركر األمواؿ  (ج )
كاؼبتمردين عرب حدكدىم إذل 

 العراؽ؛
تشجيع مؤسبر اؼبصاغبة اؼبقرر  (د )

عقده يف بغداد كإرساؿ مبعوثُت 
 .للمشاركة فيو

شباط  27برككسل / بغداد/ عماف
 2006( فرباير)



 

 

 

 
 

شباط  27 52تقرير حوؿ الشرؽ األكسط رقم 
 2006( فرباير)

اغبرب العراقية اؼبقبلة؟ الطائفية كالنزاع األىلي 

 تصعيد العنف الطائفي: مقدمة .1

شهد العراؽ يف الفًتة اليت سبقت كتلت 
( أبريل)زببة لو يف نيساف أكؿ حكومة من

انغماسان منذران ابػبطر يف اعبدؿ  2005
ىذا التطور الذم سبحور . كالعنف الطائفي

حوؿ االنقساـ بُت السنة كالشيعة أاثر 
جدالن متصاعد اغبّدة، كعمليات اعتقاؿ 
عشوائية، كعمليات تعذيب كقتل على 
أساس العقيدة الدينية، كىجمات على 

راه على الرحيل من اؼبساجد كاألسر، كإؾ
 . اؼبدف كاألحياء بناءن على اؽبوية الدينية

كيف حُت كاف ىناؾ بعض العنف كالتوتر 
مثاؿ ذلك، بُت )بُت اعبماعات العرقية 

أك بُت اؼبليشيات ( العرب كاألكراد
( مثل منظمة بدر كجيش اؼبهدم)الشيعية 

كاف ديكن أف تساىم يف تفكيك العراؽ، 
على أىم قول الطرد فإف ىذا التقرير يركز 

كيف . (1)اؼبركزم اليت تساىم يف سبزيق البلد
حُت أف ىذه القول دينية اإلحياءات 

كاؽبوية، إال أهنا سياسية للغاية يف بواعثها 

 

 
وصف موفق الربيعي مستشار األمف القومي العراقي األمر عمى النحو التالي،  (1)

ممخصًا ما توصمت إليو دراسة أعدت تحت إشرافو مف قبل المركز الوطني لتحميل 
يقوؿ التقرير أف الحرب بيف العرب واألكراد أو بيف : "االستخبارات المشتركة

دلعت الحرب األىمية فاألغمب أف تكوف بيف فإذا اف. التركماف واألكراد مستبعد
مثل محافظة ديالي، وتل عفر، : السنة والشيعة وخاصة في المناطق المختمطة

مقابمة كرايسز ". وبغداد، وثمة احتماؿ نشوب حرب أىمية أيضًا بيف الشيعة أنفسيـ
 .2005( سبتمبر)أيموؿ  2، بغداد، جروب
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فبثلها الرئيسي اجمللس األعلى . كشكلها
كذراعو  –يف العراؽللثورة اإلسالمية 

 (-فيلق بدر سابقان )العسكرم منظمة بدر 
كالذم كصل إذل السلطة كجزء من ربالف 

شيعي بعد انتخاابت كانوف الثاين  –كردم 
، كاعبماعات اؼبتمردة 2005( يناير)

الساعية إذل إاثرة حرب أىلية كبث 
الفوضى ابستهدافها الشيعة، كخاصة، 

بالد كليس حصراين، تنظيم القاعدة يف 
. (2)الرافدين كجيش أنصار السّنة

 

 
وعة شّكميا األردني أحمد فضل نزاؿ تنظيـ القاعدة في بالد الرافديف مجـ (2)

التوحيد "وكاف يعرؼ سابقًا باسـ . الخاليمة، الشيير باسـ أبو مصعب الزرقاوو 
تشريف الثاني  9وكما تبيف مف اليجـو عمى ثالثة فنادؽ في عماف يـو ". والجياد

، ففي حيف أف التنظيـ ليس عراقيًا فقد اكتسب متطوعيف عراقييف 2005( نوفمبر)
ويزعـ كل مف الناطق باسـ التنظيـ وقائده العسكرو أنيما . لعاميف الماضييفخالؿ ا
: 9/11األردف : "47حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  كرايسز جروبر انظر تقرو . عراقياف

؛ وتقرير 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  23، "التعامل مع الجيادية اإلسالمية
 15، "قراءة التمرد العراقي: ـبكمماتو: "50حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  كرايسز جروب

يبدو أف جيش أنصار السنة ىو تجسيد ألنصار اإلسالـ، . 2006( فبراير)شباط 
( مف ضمنيـ الزرقاوو )وىي مجموعة تضـ مجاىديف أكراد ومف األفغاف العرب 

الذيف لحقت بيـ خسائر فادحة في ىجـو لقوة مشتركة مف الجنود األمريكييف 
لالطالع . 2003اإلقميمية في شماؿ شرؽ العراؽ، آذار  ومقاتمي الحكومة الكردية

: 4حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  كرايسز جروبعمى خمفية الموضوع انظر موجز 
( فبراير)شباط  7، "الفأر الذو زأر؟: اإلسالـ المتطرؼ في كردستاف العراؽ"

 وتنفي جميع تنظيمات المتمرديف، بما في ذلؾ جماعة الزرقاوو، أنيا تريد. 2003
انظر إلى . إثارة حرب أىمية، رغـ أف جميع األدلة عمى األرض تشير إلى غير ذلؾ

لتحميل مقوالت المتمرديف بيذا الصدد، انظر تقرير . الجزء الخاص بالزرقاوو أدناه
. المرجع المشار إليو" بكمماتيـ: "كرايسز جروب

كاف اغبدث الذم أطلق قتاالن يتصاعد 
حّدة تفجَت سيارة يف حشد من الناس 

خارج مسجد اإلماـ علّي يف النجف يـو 
، كالذم 2003( أغسطس)آب  29

مصليان من ضمنهم  85تسبب يف مقتل 
آية هللا دمحم ابقر اغبكيم زعيم اجمللس 

ة القوم، كىو األعلى للثورة اإلسالمي
كمنذ ذلك اغبُت . (3)ىدؼ اؼبهاصبُت

بدأت معركة ال هتدأ بُت اؼبتمردين كقوات 
( مدعومة ابلقوات األمريكية)اغبكومة 

سّنة –أفرزت قتاالن طائفيان أشد ضراكة 
ربكمت يف  -ضد شيعة، كشيعة ضد سّنة

كضع أجندتو أشد العناصر تطرفان يف كال 
د كقد ككجهت اؽبجمات ض. اعبانبُت

اغبشود الشيعية من قبل انتحاريُت زعم 
أهنم يعملوف دبوجب أكامر من بعض قادة 
اؼبتمردين هبجمات على اؼبدف كاألحياء 

 

 
 ءهوقد ادعى أصدقا. يعزز اليجـو بشكل عاـ إلى أبي مصعب الزرقاوو  (3)

أف المياجـ ىو ياسيف جراد والد زوجة الزرقاوو ( األردف)الجيادييف في الزرقاء 
انظر حاـز األميف، . الثانية، الذو ذىب إلى العراؽ لممشاركة في القتاؿ مع صيره

زرقاويو األردف يزوروف شيوخيـ في السجف وينتظروف الفرصة لاللتحاؽ بأبي "
 .2004( ديسمبر)ألوؿ كانوف ا 14، الحياة، "مصعب في العراؽ
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ذات الغالبية السنية ينفذىا رجاؿ يرتدكف 
مالبس الشرطة كيتهموف أبهنم من مغاكير 

اليت )الشرطة التابعُت لوزارة الداخلية 
 يسيطر عليها اجمللس األعلى للثورة

(. اإلسالمية يف العراؽ كمنظمة بدر

تزايدت اؼبشاعر الطائفية اشتعاال مع كل 
ىجـو انتحارم رىيب أك اكتشاؼ جثث 

. مشوىة كىي أحداث تكاد تقع يوميان 
التفجَتات األكثر شيوعان استهدفت 

ذبمعات اؼبصلُت، كاؼبشيعُت يف اعبنازات، 
اؼبتسوقُت أك صفوؼ الباحثُت عن عمل 

، يف اؼبدف كاألحياء (4)طةلاللتحاؽ ابلشر
معظم . (5)اليت غالبية سكاهنا من الشيعة

اؽبجمات جرت يف بغداد كاؼبدف احمليطة 
 

 
( أىداؼ غير مشروعة)ترسـ أجيزة دعاية المتمرديف خطًا ما بيف المدنييف  (4)

بموجب (. أىداؼ مشروعة)والمرشحيف الذيف يصطفوف عند مراكز تجنيد الشرطة 
 .القانوف الدولي اإلنساني، يعتبر الفريقاف مدنياف وال تجوز مياجمتيما

ر قد وقعت في المدف غير الشيعية أيضًا، مثل تجدر اإلشارة أف حوادث تفجي (5)
( السنة)كما استيدؼ األكراد . بعقوبة أيضًا التي يسكنيا خميط مف السنة والشيعة

السياسييف أيضًا، مثاؿ ذلؾ التفجيرات االنتحارية ضد الحزبيف الكردييف، والشرطة و
كردستاف  في خانقيف خارج إطار حكومة إقميـ. األكراد ومؤسسات حكومة كردستاف

عندما  2005تشريف الثاني  18أصاب المياجموف عصفوريف بحجر واحد يـو 
في المدف . كردية( شيعية)ضربوا مسجديف شيعييف في المدينة التي يسكنيا غالبية 

 .السّنية، يبدو أف التفجيرات تستيدؼ مراكز الشرطة بشكل رئيسي

ابلعاصمة، كاليت تضم خليطان من السكاف 
السنة كالشيعة، أك الطرؽ اليت تصل بغداد 

ابؼبدف الشيعية اؼبقدسة يف النجف 
ككربالء، كاليت زبًتؽ سلسلة من اؼبدف 

مثل اللطيفية، –لسّنة اليت يسكنها ا
كاحملمودية، كاإلسكندرية، كاليوسفية، 

يف اؼبثلث الذم يطلق عليو  -كاؼبسيب
كيف مسلسل الغضب . (6)مثلث اؼبوت

الشيعي كاف من أبرز اؽبجمات استهداؼ 
كاحتفاالت ( ابقر اغبكيم)الزعماء الدينيُت 

. األربعُت

اإلصاابت اعبماعية كانت تقع حىت من 
اؾ أم ىدؼ سياسي دكف أف يكوف ىن

 

 
حتى "أنو  2004و 2003ف يقوؿ عراقي اعتاد زيارة كربالء والنجف في العامي (6)

قبل سطوع نجـ الزرقاوو، كانت ىناؾ ىجمات ضد المسافريف الشيعة عمى ىذا 
كما قابمت . 2005( ديسمبر)كانوف األوؿ  9، عماف كرايسز جروب. الطريق

عراقيًا مف مدينة الصدر، الحي الفقير الضخـ المجاور لبغداد، الذو  كرايسز جروب
وقد تعرضت الجنازة لكميف . 2005( مايو)في أيار  سافر إلى النجـ لدفف قريب لو

نصبو سبعة رجاؿ مقنعيف يرتدوف مالبس عسكرية نصبوا نقطة تفتيش ما بيف 
صرخوا بنا اخرجوا أييا الشيعة القذريف، وأخذوا ستة مف أقاربنا . "المحمودية والمطيفية

مودية بعد الستة في ثالجة الموتى في المح( الشباف)وتـ العثور عمى ". الشباب
وكدليل عمى فظاعة اليجمات ذات الطبيعة الطائفية . يوميف، وعمييـ آثار تعذيب

قطع القتمة أجزاء مف ذراع أحد الضحايا رسـ عميو وشـ عمى شكل سيف اإلماـ 
، مدينة  كرايسز جروبمقابمة . عمي مع قريب مسف لمضحايا نجا مف اليجـو

. 2005( أغسطس)آب  29الصدر، 
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كاضح، لكن اؼبهاصبُت كانوا يسعوف 
إلشاعة اػبوؼ كالغضب كالفتنة، مثاؿ 
 28ذلك التفجَت االنتحارم يف اغبلة يـو 

 125حوارل ) 2005( فرباير)شباط 
، كيف حافلة تغادر ؿبطة بغداد (7) (قتيالن 

متجهة كبو مدينة الناصرية اعبنوبية 
( مربديس)كانوف األكؿ  8يـو ( الشيعية)

. (8)(قتيالن  32ما ال يقل عن ) 2005
ككاف ىناؾ أيضان ىجمات مسلحة سبت 
يف كضح النهار ضد الشيعة السائرين يف 
الشوارع أك اؼبارين بسياراهتم عرب نقاط 

التفتيش أك اعبالسُت يف بيوهتم أك أماكن 
أحد اغبوادث اؼبعركفة كالذم . عملهم

( سبتمرب)حدث يف أكاخر شهر أيلوؿ 
مدرسُت شيعة  5كسبثل يف قتل ، 2005

يف اؼبويلحة إحدل ضواحي اإلسكندرية 

 

 
األردنية عندما احتفمت عائمة المياجـ  –ث العالقات العراقية عكر الحاد (7)

لممزيد حوؿ ىذا الموضوع، انظر تقرير . األردنية باستشياد ابنيا في العراؽ
 .56، الحاشية 8المرجع المذكور، ص" 9/11األردف : "كرايسز جروب

ىجـو كانوف األوؿ الدامي عمى محطة لمحافالت، والذو شنو انتحارو صعد  (8)
( أغسطس)إلى الحافمة، تبع ذلؾ تفجير ثالث سيارات في المحطة نفسيا في آب 

 .2005( ديسمبر)األسوشييتدبرس، كانوف األوؿ . شخصا 43قتمت 

السنية من قبل رجاؿ يرتدكف مالبس 
. (9)الشرطة

ىكذا انتشر اػبوؼ من اؽبجمات حبيث 
أف الناس يتجاكبوف مع اصغر إشاعة أبف 

. حاداثن قد كقع أك على كشك أف حيدث
ككانت إشاعة أف انتحاراين على كشك أف 

احتفاؿ شيعي ديٍت يـو  يفجر نفسو كسط
السبب يف  2005( أغسطس)آب  31

عملية التدافع على جسر الكاظمية يف 
بغداد كالذم راح ضحيتو اؼبئات من 

رجاالن كنساء  –اؼبشاركُت يف االحتفاؿ 
كأطفاالن ديسوا ابألقداـ أك غرقوا يف هنر 

ككاف التحذير، الذم جاء يف . دجلة
ع أعقاب قصف دبدافع اؽباكف على موؽ
قريب يف ذلك الصباح كأدل إذل مقتل 

 

 
ذكر أف الرجاؿ اقتحموا مدرسة ابتدائية في المويمحة، وجمعوا خمسة مدرسيف  (9)

أحد ضباط  .مع سائقيـ، ثـ قاموا بإعداميـ في إحدز الغرؼ الصفية الفارغة
الشرطة أدعى أف الرجاؿ ىـ مف العرب السنة الذيف تخفوا بمالبس الشرطة 

 Sabrina" قتل خمسة مدرسيف في مدرسة عراقية"سابرينا تافيرنايز، . المحمية

Tavernise, “Five teachers slain in an Iraq school”  نيويورؾ ،
 .2005( سبتمبر)أيموؿ  27تايمز، 
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سبعة أشخاص، كافيان لقتل اؼبئات رغم 
. (10)عدـ كجود أم هتديد حقيقي

( أغسطس)طيلة عاـ كنصف، من آب 
 2005( فرباير)كحىت شباط  2003

اندران ما كانت ىذه اؽبجمات تواجو برد 
يذكر من معظم الشيعة، ابستثناء تعميق 

ئة الوحيدة الف. الغضب كالدعوة لالنتقاـ
اليت اهتمت ابلقياـ أبعماؿ انتقامية منذ 

البداية، كانت منظمة بدر، اليت يزعم أهنا 
مسؤكلة عن عمليات اغتياؿ مسئورل 

النظاـ السابق كمن يشتبو أهنم أعضاء يف 
حزب البعث، إضافة إذل من يشتبو أهنم 

من اؼبتمردين، لكن تلك األعماؿ دل 
كما . تشكل كتلة حرجة لفًتة من الزمن

دأبت القيادة الدينية الشيعية على حض 
الناس على ضبط النفس كاألحياء على 

ىذا األمر، . االمتناع عن الثأر ألقرابئهم
 

 
المئات يموتوف في تدافع عمى جسر في "اجاىي وأشرؼ خميل، انظر بورزو دار (10)

 Borzou Daragahi and Ashraf Khalil, “Hundreds Die in" بغداد

Baghdad Bridge Stampede”  ( أغسطس)آب  31، لوس أنجموس تايمز
2005 

إضافة إذل توقع أف الشيعة على كشك 
تورل السلطة عن طريق عملية التحوؿ 
اليت تديرىا الوالايت اؼبتحدة ىدأت 
الطائفة كبقيت اؽبجمات من طرؼ 

فإذا : جحة إذل حّد بعيدكاحد، كغَت ان
كاف اؽبدؼ منها إاثرة حرب طائفية، فقد 

. فشل التحريض يف إعطاء الرد اؼبطلوب

على أية حاؿ، ما أف انضمت األحزاب 
الشيعية معان إذل التحالف العراقي اؼبوحد، 
كفازت ابألغلبية البسيطة من األصوات 

، 2005( يناير)يف انتخاابت كانوف الثاين 
القائمة الكردية، كفازت ابلتحالف مع 

ابلسلطة بعد ثالثة أشهر، حىت تغَتت 
الصورة بشكل درامي، خاصة بعد أف توذل 
اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ 

كزارة الداخلية، ما ظبح لعناصر بدر 
ابلتسلل إذل الشرطة ككحدات مغاكير 

كسرعاف ما شهد العراقيوف زايدة . الشرطة
ال ديكن تفسَتىا  حادة يف قتل السنة

ككانت تتم . ابلقتاؿ ضد اؼبتمردين فقط
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خالؿ ساعات حظر التجوؿ يف جوؼ 
الليل يشارؾ فيها مسلحوف يرتدكف زم 

اعبيش أك الشرطة، أيتوف يف سيارات 
ربمل شارات حكومية، هتاجم اؼبدف 

كاألحياء اليت غالبية سكاهنا من السنة 
ككاف . كاليت يبدك أهنا مشلت الكثَتين

ين يقبض عليهم ينتهوف يف مراكز الذ
 –، يعثر عليهم يف غرؼ اؼبوتى (11)اعتقاؿ

كأيديهم مقيدة خلف ظهورىم، معصويب 
األعُت، كأسناهنم مكسرة، كمضركبُت 

كضبلت . أك يف حفرة أك هنر –ابلرصاص 
تلك الغارات شبهة أف يكوف أفراد من 
منظمة بدر خلفها كأهنم يعملوف ربت 

ف أبناء الطائفة ىوية حكومية كيستهدفو
السنّية ربديدان كليس أم صباعة متمردة 

. بعينها أك عصابة إجرامية

 

 
أثار كشف القوات األمريكية لمركز اعتقاؿ سرو في بغداد في تشريف الثاني  (11)
وقد تعرض بعضيـ  –معتقاًل يعانوف مف سوء التغذية  173يضـ  2005( نوفمبر)

 . تديره وزارة الداخمية، ذكريات باألساليب التي كاف يتبعيا النظاـ البعثي -لمتعذيب

أحد اغبوادث الذم حظي ابنتشار 
إعالمي كاسع، قياـ رجاؿ يرتدكف بزات 
خضراء فبوىة تعرؼ عليهم شهود أبهنم 

 30من لواء الربكاف ابلقبض على حوارل 
من حّي اغبرية ( من العرب السنة)رجالن 

يف بغداد يف الساعة ( البية الشيعيةذك الغ)
الواحدة بعد منتصف الليل يف شهر آب 

، كبعد بضعة أايـ 2005( أغسطس)
عثر على جثثهم اؼبشوىة يف حوض هنر 

كقد أنكر . جاؼ قرب اغبدكد اإليرانية
أقارهبم األحياء أف يكوف ؽبم أم عالقة 

ابلتمرد كاهتموا قوات اغبكومة ابستهداؼ 
يف ىذه اغبالة عشَتيت )العشائر السنية 

انتقامان لدعمهم ( الدليمي كاؼبشاىدة
. (12)السابق لنظاـ صداـ حسُت

، (أكتوبر)يف أكاخر شهر تشرين األكؿ 
ىاصبت مليشيا جيش اؼبهدم قرية اؼبداينة 

يف ؿبافظة دايذل يف ؿباكلة لتحرير ( السنية)
 

 
( سبتمبر)أيموؿ  4مع أقارب الضحايا األحياء، بغداد  مقابمة كرايسز جروب (12)

2005 .
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رىائن قبض عليهم لصوص ؿبليوف على 
يف مواجهة الطريق الرئيسي للسيارات، ك

مقاكمة كتعرضهم لبعض اإلصاابت، عادكا 
مع كحدات من مغاكير كزارة الداخلية 

لالنتقاـ، فاحرقوا اؼبنازؿ كأعدموا عددان من 
القركيُت، ما دفع انئب ؿبافظ دارل، 
العضو يف اغبزب اإلسالمي العراقي 

ىذه بداية اغبرب "إذل القوؿ، ( السٍت)
قلقة كما ظهرت مؤشرات ـ. (13)"الطائفية

على جهد منسق الغتياؿ كبار ضباط 
النظاـ السابق، دبا يف ذلك طيارم القوات 

. اعبوية الذين خاضوا اغبرب ضد إيراف
كقد عزيت عمليات القتل ىذه إذل 

األحزاب الشيعية اؼبدعومة من إيراف، 
كاليت رأت يف تغيَت األكضاع فرصة لتسوية 

. (14)حساابهتم مع النظاـ السابق

 

 
" طة المميشيات في العراؽتزايد سل"مقتبس مف مقاؿ مرياـ فاـ،  (13)

 .2005( نوفمبر)تشريف الثاني  7األسوشييتدبرس، 
فقد ( السني)وفقًا لقوؿ طارؽ الياشمي، األميف العاـ لمحزب اإلسالمي العراقي  (14)

ثّمة : "2005( سبتمبر)طيارًا تقريبًا في األشير الستة التي سبقت أيموؿ  55قتل 
ياريف السابقيف في نظاـ صداـ حسيف وىـ لدييـ قائمة بالط. إحساس بأنو انتقاـ

مقابمة كرايسز ". إنو جزء مف خطة استراتيجية إيرانية لطرد السّنة. يبحثوف عنيـ

ق اؽبجمات بدأت تصورات كمع تراكم ىذ
العراقيُت تتشكل كبشكل متصاعد حسب 

اػبطوط الطائفية، كالنظر إذل السنة 
كالشيعة ليس كضحااي كحسب بل 

كحذا اغبوار الشيعي . كأىداؼ مقصودة
كالسياسي اػبط نفسو متخذان لوانن طائفيان 

دكف مواربة، رغم االدعاء بنبذ 
، ككسط العديد من الشعارات (15)الطائفية

السياسية اؼبرسومة على البناايت العراقية 
عاشت : "ذبد، مثالن، شعاران طائفيان مثل

، ككثَتان ما يلجأ القادة (16) !"اؼبنطقة السنية
 

 

وتعزز االغتياالت إلى المجمس األعمى . 2005( سبتمبر)أيموؿ  5، بغداد، جروب
و لمثورة اإلسالمية في العراؽ، وىي مجموعة أسستيا ومولتيا وسمحتيا إيراف، والت

اإليرانية في مسعى لمقضاء  –قاتمت إلى الجانب اإليراني خالؿ الحرب العراقية 
وتشير بعض التقارير أيضًا أف مف ضمف الضحايا طياريف . عمى النظاـ البعثي

فإذا صح ذلؾ، فإف عمميات القتل قد تكوف جزءًا مف . شيعة ال يتعاطفوف مع إيراف
يراف، سالح ال يياجـ إيراف كما حدث مسعى إيراني لخمق سالح جو عراقي مواٍؿ إل

. 1980( سبتمبر)في أيموؿ 
( يوليو)مثاؿ ذلؾ، صرح عدناف الدليمي زعيـ جبية التوافق العراقية في تموز  (15)

... إذا حضرنا ىذا المؤتمر باسـ السّنة، فذلؾ ال يعني أننا نؤيد الطائفية: "2005
السنة يعانوف ومنذ بدء  لقد وجدنا أف. نحف فقط نتحدث عف واقع عمى األرض
وقد ساء األمر أكثر في األياـ القميمة .. االحتالؿ مف االعتقاؿ والتيميش والقتل

... ىذا األسبوع شيعنا جنازة عشريف شابًا اعتادوا الذىاب إلى المسجد.. الماضية
واألئمة يعتقموف مف دوف مذكرة توقيف مف قاٍض، يؤخذوف مف منازليـ خالؿ 

خطاب ألقي خالؿ مؤتمر عاـ طارئ مف أجل السنة الذيف ". ؿساعات منع التجو
 .2005( يوليو)تموز  14اعتقموا في مسجد النداء، بغداد، 

ال : "لإلنصاؼ، يجد المرء أيضًا شعارات مناىضة لمطائفية دوف مواربة، مثل (16)
عمى مدرسة الوحدة االبتدائية في ضاحية " )لمشيعة، ال لمسنة، نعـ لوحدة العراؽ

مف األمور الشائعة اجتماع شعارات متنافسة في (. 2005" أغسطس"ورة، آب الد
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السياسيوف إذل رموز يفهمها اعبميع ذبرح 
أضف إذل . (17)أفراد الطائفة األخرل

ذلك، يربز بعض السياسيُت كالزعماء 
يقـو هبا أفراد الدينيُت األعماؿ اعبيدة اليت 

من طائفتهم بينما يؤيدكف أك ال يفعلوف 
. سول القليل ؼبنع األعماؿ الطائفية

كىكذا، فقد اندفع بعض الزعماء الشيعة 
إذل صياغة كارثة جسر الكاظمية سابقة 

الذكر بتعابَت طائفية، متهمُت السّنة 
. ابلتسبب يف مقتل مئات اؼبتعبدين الشيعة

 

 

، رئيس الوزراء "المجاىدوف "مكاف واحد تشير إلى إبطاؿ الصراع األساسييف، مثل 
في محافظة األنبار التي " )الفموجة"، (مف حزب الدعوة اإلسالمي)إبراىيـ الجعفرو 

، وأبو (نيا رمز المقاومة والمعاناةيرز البعض أنيا قمب المقاومة، ويرز آخروف أ
مصعب الزرقاوو، وصداـ حسيف، ومقتدز الصدر، وجيش الميدو، والمجمس 

مثاؿ ذلؾ، في الدورة قد يجد المرء . األعمى لمثورة اإلسالمية في العراؽ، وفيمق بدر
، "النصر لصداـ حسيف والعراؽ"، "عاش المجاىديف! عاشت الفموجة"شعارات، 

وعمى ". تسقط الواليات المتحدة"، و"عاش المجاىديف"، و"درعاش مقتدز الص"
عاشت محافظة "، "يسقط الجعفرو وفيمق بدر"مسجد صدرو في ضاحية الغزالية، 

؟ وفي ضاحية "عاش صداـ"و!". الزرقاوو عاش "، !"مقبرة األمريكييف"، "األنبار
ال، ! عـ، لمقتدزنعـ، ف"، وفي مدينة الصدر، !"عاشت الفموجة رمز المقاومة"العامرية 

يسقط [!". "زعيـ المجمس األعمى لمثورة اإلسالمية في العراؽ"]، "ال لعبد العزيز الحكيـ
الكممة األخيرة تحريف لكممة (" غدر)يسقط فيمق "، !"المجمس األعمى لمثورة اإلسالمية

 بدر ىو اسـ أوؿ معركة تـ خوضيا باسـ اإلسالـ بقيادة اإلماـ عمّي عاـ. بدر بالعربية
624. 

مف االستعماالت الشائعة لمكممات الرمزية يشير بعض السياسييف العرب السنة  (17)
حوؿ الشرؽ  انظر مثاُل تقرير كرايسز جروب. إلى خصميـ الشيعة بأنيـ إيرانيوف 

، 2005( مارس)آذار  21، "ما مدز النفوذ ؟: إيراف في العراؽ: "38األوسط رقـ 
تناسب ببساطة جميع " إرىابي"يعة كممة بالنسبة لبعض السياسييف الش. 6-4ص

 .السّنة، وليس المتمردوف الذيف يرتكبوف جرائـ شنيعة ضد المدنييف

ف الصغَت مثاؿ ذلك الشيخ جالؿ الدم
رجل دين شيعي من أتباع اجمللس األعلى 
للثورة اإلسالمية يف العراؽ، تباكى على 

يف خطبة اعبمعة " األعزاء"مصَت الضحااي 
اليت تلت اغبادثة؛ كشجب اعبهاد الذم 

يقصف فيو الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ 
؛ (18)ابلصواريخ أثناء ذبمعهم ؽبدؼ ديٍت

رأسها اليت م)مؤكدان أف كزارة الدفاع 
كليس كزارة ( سعدكف الدليمي، سٍت

اليت يرأسها بياف جابر من )الداخلية 
اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف 

ىي اؼبسؤكلة عن األمن يف اغبي، ( العراؽ
زبًتؽ "كتساءؿ ؼباذا يسمح الدليمي أبف 

، كالعناصر (19)كزارتو من قبل الوىابيُت

 

 
ىل "تساءؿ الشيخ، وأضاؼ، " ما نوع الجياد ىذا الذو حدث في الكاظمية؟" (18)

ينظر إلى " ىذا جياد في سبيل اإلسالـ، العروبة، الوحدة الوطنية، أـ العراؽ؟
ة والوحدة الوطنية عمى أنيا شعارات يتمسؾ بيا العرب السّنة كممات مثل العروب

رغـ أف مقتدز الصدر كاف يشحف خطاباتو بالحديث عف القومية العربية، وىذا )
(. أحد األسباب في أف الكثيريف مف العرب السّنة ينظروف اليو بقدر مف التعاطف

و حممتيـ ضد وقد رفع الزعماء السياسيوف مف العرب السّنة تمؾ الشعارات ؼ
 .مسودة الدستور الذو وضعو األكراد والشيعة لتقسيـ البمد

الوىابية، حركة متشعبة عف السمفية تعتنقيا األسرة المالكة السعودية في  (19)
 .المممكة العربية السعودية
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كطالب أف يعرؼ السبب . (20)"اجملرمة
كزيرىا عبد اؼبطلب )كزارة الصحة  يف أف

علي من أتباع مقتدل الصدر كىو ابلتارل 
خصم للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية 

دل يكن مستعدان ؼبعاعبة الكارثة ( يف العراؽ
حيث دل تتواجد سول ثالث سيارات 

إسعاؼ يف مسرح اغبدث؛ كشكر أفراد 
الذين ( الشيعية)اغبرس الوطٍت العراقي 

ين يف الكاظمية يـو الكارثة، كانوا مناكب
غبقيقة أف بعض " دىشتو"كأعرب عن 

خاصة رجاؿ "اؼبسؤكلُت كرجاؿ الدين، 
الدين من أصحاب العمائم اػبضراء 

. (21)"دل يدينوا العمل اإلجرامي" الذين

 

 
سعدوف الدليمي، الجيء سابق في المممكة المتحدة، انتقده السّنة العرب  (20)

ومف االتيامات األخرز التي . لى حكومة شيعية كرديةبشدة لقراره االنضماـ إ
مقابالت كرايسز ( تواب، انظر أدناه)وجيت إليو، وصفو بالعميل اإليراني 

. 2005( ديسمبر)، بغداد، كانوف األوؿ جروب
يشير تعبير . 2005( سبتمبر)أيموؿ  2خطبة في مسجد براتا، بغداد،  (21)
إلى رجاؿ الديف المتعاطفيف مع " ةالشيوخ أصحاب العمائـ الخضراء الغامق"

مرة أخرز، . صداـ حسيف، والذيف يرتدوف عادة مالبس عسكرية بيذا الموف 
لإلنصاؼ نقوؿ، إف الشيخ الصغّير امتدح أيضًا سكاف ضاحية األدىمية 

دعـ كامل وتعاطف مع الضحايا "ذات األغمبية السّنية، لما أظيروه مف 
استشيد بعد أف أنقذ عددًا مف الناس ثـ  والمصابيف، لدرجة أف أحد المقيميف
 ".غرؽ حيف حاوؿ إنقاذ ضحية أخرز 

كبعكس ذلك، يف مسجد سٍت، دل 
يتحدث الشيخ أضبد عبد الغفور 

السامرائي عضو صبعية علماء اؼبسلمُت 
إال إبجياز عن حادث الكاظمية ( يّةالسن)

يف خطبة اعبمعة، ليشَت إذل أف بعض 
القاطنُت يف ضاحية األدمهية قد ( السّنة)

الضحااي خاطركا حبياهتم إلنقاذ بعض 
شن بعدىا ىجومان . من الغرؽ( الشيعة)

ضد ىؤالء الذين يريدكف إلقاء مسؤكلية 
" على أفراد من طائفة معينة"اغبادث 

( الشيعية)مالن قوات األمن ، مح(السّنة)
: اؼبسؤكلية

ؼباذا يتحدث العادل عن اإلرىاب 
اؼبقنع كال يتحدث عن اإلرىاب 
اؼبنظم؟ ؼباذا يتحدث العادل عن 

اإلرىابيُت كال يتحدث عن إرىاب 
الدكلة؟ ىناؾ عصاابت تستغل 

أدكات الدكلة لتقتل كتعدـ الناس 
مستخدمة أسلحة حكومية، كتقود 
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اغبكومة غافلة سيارات حكومية، ك
. عنهم أك أهنا تتجاىل األمر

الشيخ عبد السالـ القبيسي، الذم 
ربدث الحقا، تناكؿ ما رأل أنو اؼبشكلة 

من كاف يصدؽ أف اجمللس : "اغبقيقية
األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ كحزب 

 –الدعوة يفعالف مثل ىذه األشياء 
أيخذكف الناس من بيوهتم كيقتلوهنم 

انر فيهم؟ شبة جهات اآلف يف كيشعلوف اؿ
العراؽ تدفع ابذباه اغبرب الطائفية ألهنم 
أدركوا أف نفوذىم يتقلص يف الشارعُت 
العراقي كالشيعي كيريدكف اآلف كسب 

تعاطف الشارع الشيعي هبذه 
. (22)"األعماؿ

كسائل اإلعالـ العراقية ضخمت اؼبشكلة 
بتصويرىا اليومي للعنف، خاصة احملطات 

زبيط دبسلة طائفية  كالصحف اليت
كتستقطب إحدل الفئتُت السنية أك 

 

 
 .2005( سبتمبر)أيموؿ  2خطبة في مسجد أـ القرز، بغداد،  (22)

عمليات القتل يف ضاحية . الشيعية
اغبرية، سابقة الذكر، مثالن، انلت تغطية 

مع صورة مريعة )على الصفحة األكذل 
من ( ألحد الضحااي مع عناكين انرية

، كىي صحيفة مرتبطة "البصَتة"صحيفة 
كاليت زادت  –جبمعية علماء اؼبسلمُت 

ف التهاب اؼبشاعر الطائفية، كإف دل تكن ـ
أضف إذل ذلك، ينظر . (23)تقصد ذلك

إذل بعض ؿبطات التلفزة مثل تلفزيوف 
اعبزيرة كالعربية، كمقرمها خارج العراؽ، 
على أهنا تدعم قضية اؼبتمردين بنشراهتا 

أما . (24)اؼبتحيزة اليت تربز مواقف السنة
ابلنسبة للمجموعة اعبديدة من القنوات 

لتلفزيونية العراقية، فقد تراجع اغبياد ا

 

 
أقارب ضحايا الحرية ... لسنا خراؼ حتى نذبح: "صرخت العناويف قائمة (23)

ازية جديدة في ترتكب جريمة ف[... الوزارة]الداخمية "، و"يدعوف إلى معاقبة القتمة
 .2005( أغسطس)آب  31، البصير، "سمسمة جرائميا الرىيبة

تنظر تمؾ القنوات الفضائية إلى األزمة العراقية عمى أنيا مؤذية لمقضية " (24)
وىي مقتنعة أنيا سترز قريبًا . ويفكروف فييا مف زاوية نظرية المؤامرة. الفمسطينية

مع الشيخ فاتح  ، مقابمة كرايسز جروب"يصافح ييودياً [ أو شيخ شيعي]رجاًل معممًا 
. 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  24، بغداد، "رجل معمـ"كاشف الغطا، وىو نفسو 

، انتقد متظاىروف عراقيوف الجزيرة الستضافتيا 2005( ديسمبر)في كانوف األوؿ 
ع سياسيًا شجب مشاركة رجاؿ الديف في السياسة واتيـ آية هللا السيستاني بالتعاوف ـ

. 2005( ديسمبر)كانوف األوؿ  15األسوشييتدبرس، . االحتالؿ األمريكي
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اؼبتحيزة، إف دل كأفسح اجملاؿ للتقارير 
تكن تقارير ربمل تصورات ذاؾ الطرؼ 

فقناة الشرقية، اؼبستقلة نسبيان، . كاملة
ينظر إليها العديد من الشيعة على أهنا 

. (25)بعثية كمعظم مشاىديها من السّنة
ة أما ؿبطة العراقية اليت أخذهتا اغبكـو

اليت يسيطر عليها الشيعة من السيطرة 
األمريكية، فتعترب موالية للشيعة كقد 
ألقت يف الواقع بكامل ثقلها خلف 

القائمة الشيعية يف انتخاابت كانوف األكؿ 
. (26)2005( ديسمرب)

فوؽ ذلك، شكلت األحزاب دكائر 
تستخدـ أدبيات " غبقوؽ اإلنساف"

فة ربريضية عما تعانيو اجملموعة أك الطائ
فجمعية علماء . اليت تزعم أهنا سبثلها

اؼبسلمُت، مثالن تستخدـ استبياانت 
 

 
يمتمؾ القناة سعد البزاز، وىو بعثي سابق مقره لندف ويمتمؾ أيضًا صحيفة  (25)

ويعتقد بعض الشيعة أف الشرقية مجرد استمرار لقناة الشباب التي . الزماف اليومية
مقابمة كرايسز . قوط النظاـكاف يديرىا عدو نجل صداـ حسيف األكبر وحتى س

. 2005( ديسمبر)كانوف األوؿ  ( –نوفمبر)، تشريف الثاني جروب
عمى الشاشة كرمز ليا وىو  555القناة التابعة لحزب الدعوة وضعت الرقـ  (26)

 .2005ديسمبر / رقـ قائمتيا االنتخابية في انتخابات كانوف األوؿ

قياسية عبمع بياانت أساسية عن سنة 
ادعوا أهنم تعرضوا لسوء معاملة على 

مث . أيدم عمالء اغبكومة أك اؼبليشيات
تنشر قوائم أبظباء الضحااي، كالتاريخ، 

اؼبفًتض )كمكاف اغبادثة، كمرتكبها 
أظباء من اغتيلوا "عناكين مثل  ، مع(غالبان 

حوادث القتل "ك" ألسباب طائفية
كتنشر منظمات مثل ". الطائفي للسنة

صبعية العلماء اؼبسلمُت، كالوقف السٍت، 
كارباد التدريسيُت اعبامعيُت، كنقابة 
احملامُت العراقيُت العديد من الواثؽ 

. (27)اؼبتعلقة دبا يرتكب من فظائع

ذل أنو بدافع فبا يبدك تشَت األدلة اؼبركية، إ
تفهم على –كعمليات اغتياؿ عشوائية 

 -أهنا طائفية الفتقارىا ألم بديل كاضح
كاػبطاابت العدائية، كانتشار اػبوؼ، فإف 

أعدادان متزايدة من العراقيُت الذين 

 

 
عية عمماء المسمميف، نسخًا عف استبيانات جـ تمقت كرايسز جروب (27)

 .2005( سبتمبر)وقوائـ، وبيانات صحفية في أيموؿ 
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، (28)يعيشوف يف مدف أك أحياء ـبتلطة
يشكلوف فيها أقلية ينتقلوف إذل مناطق 

فتهم، كغالبان ما يسيطر فيها أبناء طائ
يتبادلوف األماكن مع أانس يعيشوف 

كىم بفعلهم ىذا . (29)كرطتهم نفسها
خيلقوف جيوابن تباعد بُت الناس كتعيد رسم "

اػبريطة الطائفية يف العراؽ، كخاصة يف 
بغداد كحزاـ اؼبدف احمليط هبا، حسبما 

ذكرت النيويورؾ اتديز يف عددىا تشرين 
ىذا النزكح . (30)2005( نوفمرب)الثاين 

 

 
العرقي سائدة في بغداد والمدف المحيطة بيا، فقد " التطيير"في حيف تبدو ظاىرة  (28)

وتشير األدلة المروية أف أفرادًا مف . تأثرت بيا مدينة البصرة في الجنوب أيضاً 
ذكر أف أحد الالجئيف قاؿ . الضغطاألقمية السنية ىناؾ اضطرت لمنزوح تحت 

بالنسبة لعائمة سنية مثل عائمتي كانت تسبح وسط ىور مف الشيعة، كاف مف "
( أكتوبر)تشريف األوؿ  4نيوزويؾ، ". المستحيل تقريبًا أف نواصل العيش في البصرة

2005. 
والصابئة : المسيحييف، واليزيدييف، والشابؾ–يسعى أفراد األقميات األصغر  (29)

أو )شيعية  –إلى البقاء تحت مظمة طائفية سنية  -مندانييف والبيائييف وغيرىـاؿ
، عمى أمل تجنب التعرض ألذز مباشر بسبب اختالفيـ، (عربية –عرقية كردية 

وعند االنتقاؿ عبر مناطق متنازع عمييا، يقوموف عند الضرورة بإخفاء أسمائيـ أو 
مثاؿ ذلؾ، يعمد المينيوف المسيحيوف . ىوياتيـ التي قد تدؿ عمى انتمائيـ العربي

الذيف ولدوا في بغداد ويعمموف في المنطقة الكردية اآلمنة نسبيًا ويعبروف منطقة 
الموصل الخطرة في طريقيـ لقضاء نياية األسبوع في منازليـ إلى تغيير لوحات 

وبطاقات ىويتيـ ( لتبيف أنيـ مسجموف في مدف عربية وليس كردية)سياراتيـ 
مقابمة كرايسز . عند خروجيـ مف المنطقة الكردية( أسماء عربية إسالميةلتحمل )

. 005( سبتمبر)أيموؿ  26، أحد ىؤالء المينييف مسيحي عسيرو، دىوؾ، جروب
" الكراىية الطائفية تشطر المدف العراقية المختمطة"سابرينا تافيرنيس،  (30)

Sabrina Tavernise, “Sectarian hatred pulls apart Iraq‟s mixed 

towns” ،لتقرير سابق عف . 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  20، نيويورؾ تايمز
عمميات القتل الطائفية المتبادلة والنزوح غير الطوعي ألسر األقميات مف ضاحية 

الوقائي كغَت الطوعي يزداد مأساكية حُت 
يباعد بُت الناس كديزؽ العائالت اؼبمتدة، 
ابلنظر النتشار ظاىرة الزجيات اؼبختلطة 

بُت السنة كالشيعة 

 

 

القتل انتقامًا يشعل مخاوؼ التصعيد "روبف، . الغزالية في بغداد، انظر اليسا جي
 Alissa J. Rubin, “Revenge killings fuel fear of" في العراؽ

escalation in Iraq” . ،2005( سبتمبر)أيموؿ  11لوس أنجموس تايمز .
-Ghaith Abdul" تعمق الطائفية في العراؽ"انظر أيضًا غيث عبد األحد، 

Ahad, “Iraq‟s deepening sectarianism”, The Hindu  ،4، ذا ىندو 
 .2005( مايو)أيار 
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  جذكر الطائفية. 2

 2003( أبريل)ما قبل نيساف  .أ

كجميع اجملتمعات اليت يتبع أفرادىا دينُت 
ف كاحد أك أكثر، أك فرعُت من دم

كيعيشوف معان، دل يكن العراؽ متحرران من 
كيقوؿ عراقي . الطائفية يف اترخيو اغبديث

كانت "يف منتصف العمر عن فًتة شبابو 
موجودة، ككاف كل شخص يعرؼ " دائمان 

كبعد مغادرة بيت . ما يعتنقو اآلخركف
. سٍت قد يقـو الزائر الشيعي بغسل فمو

يقوؿ كإذا حلم الشيعي حلمان سيئان فقد 
ىذا ألين أكلت يف بيت سٍت أك "

ككاف السّنة كالشيعة . (31)"يهودم
يتزكجوف من بعضهم البعض مع 

ما دل جيرب أحد )احتفاظهم هبويتهم الدينية 
الطرفُت اؼبنتمي إذل عائلة أكثر نفوذان على 

مع ( تغيَت معتقده كجزء من اتفاؽ الزكاج

 

 
. 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  30، عماف، مقابمة كرايسز جروب (31)

بكلمة . (32)نسبة مذىب األب لألكالد
الطائفية، كإذل حّد بعيد، أخرل، كانت 

اجتماعية، ثقافية، مزمنة إال أهنا غَت 
كدل تصبح خبيثة إال . (33)خطرة نسبيان 

عندما قامت بعض الفعاليات اليت سعت 
إذل استغالؿ الدين كاؽبوية العرقية 

بتسييسها لتحقيق مكاسب سياسية، 
كاستخدامها أداة حشد لكسب قطاع 

هتا كىي ظاىرة شهد –أكسع من األتباع 
الصراعات اؼبسلحة عمومان، كما يف 

. (34)يوغسالفيا السابقة

 

 
الشيعي المختمط واسع االنتشار خاصة بيف العراقييف مف  –الزواج السني  (32)

بالمئة مف التالميذ في مدرستو  50وقد ذكر أحد البغدادييف أف . سكاف المدف
، كرايسز جروبمقابمة . اإلعدادية خالؿ عقد السبعينات جاءوا مف زواج مختمط

أما كنسبة مئوية مف مجموع السكاف، فتبدو . 2006( فبراير)شباط  16عماف 
وذكرت إحدز المحاكـ الشرعية في بغداد أف . الزيجات المختمطة محدودة أكثر

بالمئة مف مجموع  5الزيجات المختمطة التي سجمت لدييا ال تشكل أكثر مف 
نيويورؾ . توقفت عممياً  2005ـ ؛ وفي أواخر العا2002االرتباطات في العاـ 

. 2006( فبراير)شباط  18تايمز، 
الطوائف موجودة في : "أحد العراقييف وصف الوضع عمى النحو التالي (33)

األخيرة لـ تكف موجودة . لكف ثمة فرؽ بيف الطوائف والطائفية. تمؾ حقيقة. العراؽ
مع  لة كرايسز جروبمقاب". في العراؽ أبدًا قبل اآلف، وعمينا التخمص منيا اآلف

وميض نظمي األميف العاـ المساعد لممؤتمر الوطني التأسيسي العراقي، واألميف 
. 2005( سبتمبر)أيموؿ  6العاـ لمتوجو القومي العربي في العراؽ، بغداد، 

فيمـ وثائقي لييئة اإلذاعة البريطانية ". موت يوغسالفيا"الورا سيمبر وألف ليتل،  (34)
Laura Silber and Allan Little, “The Death of Yugoslavia”, 

BBC documentary ،( ،1996لندف)طبعة منقحة ،. 



 الحرب العراقية المقبمة؟ الطائفية والنزاع األىمي

 14 صفحة 2006( فبراير)شباط  27 –حوؿ الشرؽ األوسط  52رايسز جروب رقـ تقرير ؾ
 

 

 

كقد استخدمت الطائفية كأداة سياسية 
مرات عدة خالؿ اتريخ العراؽ اغبديث 

لكن اندران ما كصل األمر إذل حّد إطالؽ 
موجة من العنف كبَتة، انىيك عن 

خالؿ عقد . التسبب يف حرب أىلية
العشرينات اؼباضي حاكلت سلطات 

نتداب الربيطاين استخداـ أشكاؿ من اال
الطائفية يف ؿباكلتها فرض نظامها على 

البالد اليت احتلتها ىي كالقول اؼبنتصرة 
. األخرل من أنقاض اإلمرباطورية العثمانية

كتبُت أف تفضيل إحدل اعبماعات العرقية 
على أخرل اسًتاتيجية جيدة لسياسة فّرؽ 

. (35)تسد، كاليت مشلت العراؽ أيضان 
 

 
عنصر ( المجتيديف)رأت سمطة االنتداب البريطاني في رجاؿ الديف الشيعة  (35)

تخمف في مجتمع عقد العشرينات العراقي، الذيف كانوا يسيطروف عمى جماىير 
وحسب قوؿ توبي . ليوية العراقية الجديدةالشيعة، ويمنعونيـ مف االندماج في ا

دودج، كاف ىذا أحد األسباب التي دفعت جيرترود بيل األمينة العامة القومية 
لمفوضية المممكة المتحدة العميا إلى إبقاء سّنة الموصل داخل العراؽ وا عطاء حكـ 

طية لبقي العراؽ دولة ثيوقرا"ولوال ذلؾ، كما كتبت تقوؿ . العراؽ لسياسييف سّنة
فشل بناء : اختراع العراؽ"توبي دودج ". يديرىا المجتيدوف، والتي ىي الشر بعينو

 Toby Dodge, Inventing Iraq: The Failure of" أمة وتاريخ ُأنكر

Nation Building and a History Denied  ،( ،2003نيويورؾ) ،
نعرؼ " يقوؿ مستشار الشؤوف التركمانية لمرئيس جالؿ الطالباني،. 69-67ص

ولـ يأتوا . جميعًا أف البريطانييف أتوا لمعراؽ بسبب موقعو االستراتيجي ونفطو
قاموا بتنصيب ممؾ مف خارج العراؽ، ووضعوا السّنة مف . لجمب الديمقراطية

الحكومة رغـ أف الشيعة ىـ األكثرية، وسّخروا األكراد لخدمة مصالحيـ ىـ، 

. سهلت عوامل اجتماعية ىذه السياسيةك
فخالؿ عقدم العشرينات كالثالثينات 
اؼباضيُت، كاف العرب السّنة يسيطركف 

على اؼبؤسسات السياسية كالعسكرية، ما 
يعكس جزئيان سيطرهتم كإقطاعيُت، يف 

حُت كانت الغالبية العظمى من الشيعة من 
اأُلجراء الزراعيُت يف مناطق السّنة خاصة 

انطق اليت للسنة سيطرة اترخيية يف ادل
حبلوؿ هناية عهد اؼبلكية . (36)عليها

بدأ ىذا الوضع يتغَت، مع بداية ( 1958)
سبثيل الشيعة يف اغبكومة، كإف يكن أقل 

من اؼبطلوب، كبدأ الناس يف تقبل الزكاج 
كحلوؿ الشيعة ؿبل اليهود )اؼبختلط 

كربوؽبم ( 1951الذين تركوا العراؽ عاـ 

 

 

( نوفمبر)تشريف الثاني  27، بغداد، بكرايسز جروة مقابل". وليس مصالح األكراد
2005 .

ألخذ فكرة سريعة عف التداخل بيف الممل والفوارؽ الطبقية في العراؽ خالؿ  (36)
النصف األوؿ مف القرف العشريف، انظر حنا بطاطو، الطبقات االجتماعية 

 Hanna Batatu, The Old Social Classesوالحركات الثورية في العراؽ 

and the Revolutionary Movements of Iraq  ،( ،1978برنستوف) ،
الشيعي يتفق عمى حّد ليس بقميل مع الفارؽ /التفرع الثنائي السني 50-44ص

وكاف لمسيطرة االجتماعية السنّية جذورىا في ... االجتماعي االقتصادو العميق
 .أو الحكـ العثماني " –الوضع التاريخي الذو سبق
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قتصادم مسيطر، خاصة يف إذل مركز ا
. (37)ؾباؿ التجارة

عندما توذل حزب البعث السلطة عاـ 
، كانت أيديولوجيتو اؼبعلنة 1968
ككل ما ديكن أف يقاؿ عن . (38)علمانية

الذم أسقط تدرجييان )نظاـ صداـ حسُت 
 

 
ُشجع بشكل "فإف التقدـ الشيعي . 49ع السابق صحسب قوؿ بطاطو، المرج (37)

عاـ، ولـ يعرقل سياسيًا، ألنو مناسب لمصمحة توازف القوز ليس لإلنجميز 
والذو كاف  –ابتداًء مف عقد األربعينات  [ –الياشمي]وحسب، بل أيضًا لمعرش 

مثمو في ذلؾ مثل اإلنجميز، عاماًل سياسيًا دخياًل، ألف الممؾ لـ يكف مف أصل 
أف دخوليـ الوظائف الحكومية كاف أصعب بالنسبة "أضف إلى ذلؾ، ". اقيعر

ولـ يكف السبب اآلف تحيزًا محسوبًا ضدىـ بل ىو تدني  –ليـ مما ىو لمسنة 
لذا حوؿ الشيعة  -مؤىالتيـ التعميمية، النتيجة، الواقعية، لقمة فرصيـ في السابق

 ".طاقاتيـ نحو التجارة، ونجحوا في ىذا الخط
ختمف كنعاف مكية مع فكرة أف المذىب البعثي كاف عممانيًا، مجاداًل أف و (38)

يجد الحزب مبرره : "العروبة متجذرة بعمق في اإلسالـ، وخاصة لدز العرب السّنة
–المطمق في التعريف العريض لمتقميد العربي  استبدادىا "، حتى "اإلسالمي لمسياسة 

دود اليوية الوطنية في عالـ يصر تعييف ح: موجو لغايات غير دينية.. األخالقي
بالنسبة لمعراقييف الشيعة، يؤكد مكية أف العروبة تسير جنبًا إلى جنب " عمى الحدود

مع المذىب السني، وألف السّنة ال يشكموف سوز ُخمس سكاف العراؽ في القرف 
العشريف، فإف الكثير مف العنف في السياسات العراقية المعاصرة يعزز إلى 

والتوزيع الطائفي لممجتمع [ العروبة]بنيوو ما بيف األىداؼ السياسية التضارب اؿ
فقد كاف محتمًا أف ينظر إلى العروبة عمى أنيا ىيمنة قمة مف السّنة عمى .. العراقي

األكراد والشيعة وغير المسمميف حسب الشروط التي تضعيا ىذه األقمية وتصمميا 
سياسات العراؽ : جميورية الخوؼ"كنعاف مكية، ". لضماف أغمبية ليا فيما بعد

 Kanan Makiya, Republic of Fear: The Politics of "الحديث

Modern Iraq  ،( ،1998بيركمي )ثمة آخروف ال يتفقوف مع . 215-211ص
ىذا الطرح ويشيروف إلى الجذور التاريخية لمحزب في الصراع ضد االستعمار الذو 

قيادة التقميدية لمحزب بعد انقالب العاـ وقد تالشت اؿ. جمع بيف السّنة والشيعة
اتصاؿ . واالنقالب المضاد الذو كاف بداية سيطرة التكريتييف في الحزب 1963

وبعد أف . 2006( يناير)كانوف الثاني  23بالبريد اإللكتروني مف أحد المؤرخيف، 
أحكـ صداـ حسيف قبضتو عمى البالد خالؿ عقدو السبعينات والثمانينات، تراجعت 

 .يديولوجية البعث في وجو سياسات العنف والبطش التي ميزت حكموأ

إنو ( الكثَت فبا تنادم بو أيديولوجية البعث
قضى على مبدأ تساكم الفرص يف معظم 

ككاف اؼبعيار األساسي ىو . األحياف
العراقيُت اؼبوالُت للنظاـ، كليس ػبلفيتهم 

كمع أف الشيعة . الدينية أك العرقية
كاألكراد دل يكونوا فبثلُت كفاية يف معظم 

اؼبناصب التنفيذية الرفيعة، فقد كاف 
العماد الرئيس عبهاز صداـ حسُت األمٍت 

حرسو الشخصي كقوات اغبرس )
من رجاؿ ( اعبمهورم اػباصة، مثالن 

، خاصة أفراد (العرب السّنة)العشائر 
عشَتتو البو نصر، ككاف اؼبعيار األساسي 

. الختيارىم ىو الوالء األعمى للرئيس
ككاف ديكن للوالء مقركانن ابلكفاءة اؼبهنية، 

أف يقود إذل تورل كظائف مرموقة بغض 
. (39)النظر عن اػبلفية العرقية أك اؼبذىبية

 

 
مثاؿ )لذا، لـ يكف بعض كبار المتعاونيف والثقاة المقربيف مف العرب السّنة  (39)

وكاف في المراتب ( وكامل حنا، مسيحي. ذلؾ، صباح ميرزا، وىو شيعي كردو
عديد منيـ في العميا في الجيش العديد مف الضباط مف غير العرب السّنة؛ اؿ

الحرس الجميورو والقوات الخاصة، مف أبرزىـ عبد الواحد آؿ رباط، وحسيف 
 .رشيد، ويمجف عمر عادؿ، وبرؽ الحاج حنطو
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طة صداـ حسُت الواقع أف تعزيز سل
الشخصية، كربقيق طموحاتو الشخصية 

أتت يف أحياف كثَتة على حساب شرائح 
من السكاف مرتبطُت اليـو بفكرة حكم 

فقبل سقوطو بفًتة كجيزة، . العرب السّنة
أعطى النظاـ دليالن قواين، عندما أعدـ 

العديد من الشخصيات العربية السنّية من 
اـ ضمنهم أفراد من عشَتة كعائلة صد

مثاؿ ذلك صهريو )حسُت شخصيان 
حسُت كصداـ كامل يف العاـ 

، أبف ليس ىناؾ خطان ؿبددان (40)(1996
حيمي أم شخص بشكل خطران على 

. (41)النظاـ
 

 
لوصف حي ليذا الفصل الدموو، انظر أندرو كوكبيرف وباتريؾ كوكبيرف،  (40)
 Andrew Cockburn and "انبعاث صداـ حسيف: الخروج مف تحت الرماد"

Patrick Cockburn, Out of the Ashes: The Resurrection of 

Saddam Hussein  ،( ،1999نيويورؾ) 8، الفصل. 
أفضل مصدر حوؿ ىذا المجاؿ الخاص بحكـ صداـ حسيف ىو كتاب دافيد  (41)

 David Baran, Vivre la" التحوؿ في العراؽ: عاش االستبداد وبقائو ىو"باراف 

Tyrannie et lui survivre: L’Irak en transition  ،( 2004باريس) ،
السمات : 1986-1968النخبة السياسية الحاكمة في عراؽ البعث، "وأماتزيا باراـ 

، "إنترناشوناؿ جورناؿ أوؼ ميدؿ إيسترف ستديز"، "المتغيرة لمصورة الجماعية
Amatzia Baram, “The Ruling Political Elite in Ba‟thi Iraq, 

1968-1986: The Changing Features of a Collective Profile”, 

International Journal of Middle East Studies  4، العدد 21، المجمد 
كاف اإلخواف المسمميف مف أوائل . 493-447، ص(1989" سبتمبر"أيموؿ )

وقد تمترسوا بشكل جيد في الرمادو، والفموجة، وسامراء، . ضحايا نظاـ البعث

يف بعض أكقات األزمات الوطنية كاف 
كيصبح الشيعة . القمع يتخذ شكالن طائفيان 

حدث ذلك إاّبف . ىدؼ النظاـ األكؿ
، مث بعد (42)نيةاإليرا –اغبرب العراقية 

يف الكويت، حيث  1991ىزدية العاـ 
ازبذت االنتفاضة اليت انتشرت يف 

صفوؼ اعبيش اؼبنسحب نغمة شيعية 
بتشجيع من عناصر اجمللس األعلى )

كفيلق بدر / للثورة اإلسالمية يف العراؽ
(. الذين تسللوا عرب اغبدكد من إيراف

كرغم أف اعبالد الرئيسي يف عملية القمع 
ة اليت تلت، كىو دمحم ضبزة الدموم

 

 

بغداد، وواجو أفرادىـ االعتقاؿ والتعذيب واإلعداـ مف العاـ  وضاحية األدىمية في
وكاف أوؿ زعيـ ديني يقتمو النظاـ ىو الشيخ بعد العزيز البدر، . وما بعد 1968

آيات هللا، "انظر مقاالت فالح عبد الجابر، . 1969الذو مات تحت التعذيب عاـ 
 Faleh، "تماعية في العراؽالدولة، والديف، والحركات االج: والصوفيوف، والعقائديوف 

Abdul-Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues: State, 

Religion and Social Movements in Iraq  ،خاصة (2003، لندف ،
 .173-98الصفحات مف 

بعد الثورة اإليرانية انتاب صداـ حسيف القمق مف "قاؿ أحد المعمقيف العراقييف،  (42)
" سبتمبر"في أيموؿ ]وىذا ىو أحد أسباب مياجمتو إيراف . التطرؼ الشيعي

، عماف مقابمة كرايسز جروب". لوقف انتشار التطرؼ الشيعي في العراؽ[ 1980
وقد أعطت أنشطة حزب الدعوة المناىضة . 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  30

وفي . اشراً ، الثورة اإليرانية بعدًا عراقيًا داخميًا مب1977لمنظاـ، خاصة بعد العاـ 
حيف استيدؼ النظاـ األحزاب اإلسالمية الشيعية خاصة حزب الدعوة، فقد اتبع 

أيضًا سياسة انتقائية مغامرة خالؿ الحرب العراقية اإليرانية، بأف قاـ بتمويل 
. وتسميح العشائر الشيعية في الجنوب
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الزبيدم، كاف منهم، فقد ترسخ يف 
الذاكرة الشيعية اعبماعية أف مرتكبها ىو 

. (43)النظاـ الذم عماده العرب السّنة
كىذا يفسر إذل حد بعيد العداء اغبارل ذباه 

العرب السّنة كمقاكمة اغبكومة اؼبؤقتة 
لفكرة الشمولية خالؿ فًتة التحوؿ 

إال أنو إذا كاف . 2005السياسي عاـ 
اندالع الطائفية دل يكن نتيجة مباشرة 
للسياسات الطائفية للنظاـ السابق، 

فيمكن القوؿ أهنا قبمت من طبيعة النظاـ 
فالطبيعة القمعية اؼبتسلطة للنظاـ . نفسو

اجتثت بعنف القول االجتماعية القددية 
مثاؿ  –كفبثليها السياسيُت ( غَت الطائفية)

 -كعي كاغبزب الوطٍتذلك اغبزب الشي
كأفرزت قول جديدة، خاصة القول 

الدينية كالقبلية، كطريقة لتوسيع سلطة 

 

 
رئيسيًا في  في مدينة الحمة ذات الغالبية الشيعية، لعبت عشيرة البوعمواف دوراً  (43)

ومف المالمح األخرز لمنظاـ أف الشرطة السرية مف معظـ مدف الجنوب . قمع التمرد
ويذكر أف دمحم . مف الحمة إلى البصرة فالعمارة –كانوا مف الشيعة بشكل أساسي 

" ديسمبر"كانوف األوؿ  2حمزة الزبيدو مات في معتقل أمريكي في بغداد يـو 
2005. 

كيؤكد عادل االجتماع العراقي . (44)النظاـ
إف اغبالة اغبالية "البارز سامي الزبيدم، 

اؼبؤسفة للسياسة العراقية، اليت تسيطر 
عليها السلطة الدينية كاؼبصاحل الطائفية 

يعية للمجتمع العراقي ليست اغبالة الطب
أهنا ربديدان نتاج . من دكف نظاـ سلطوم

النظاـ السلطوم كالقول االجتماعية اليت 
كلدتو، ساعدىا يف ذلك، كإذل حّد بعيد، 

تراكم الثركة النفطية يف يد النظاـ 
. (45)"مباشرة

ابختصار، فإف تراث حزب البعث 
كال . الطائفي جيمع صفات عدة/العرقي

اندالع عنف طائفي شك أف احتماالت 
كعرقي كانت موجودة يف ماضي العراقي، 

 

 
، (بمنحيـ الماؿ مقابل الوالء)عزز النظاـ سمطة العشائر  خالؿ عقد التسعينات (44)

ورغـ عممانيتو المعمنة، فقد بدأ يشجع رجاؿ الديف السّنة، مما سيل التوجو نحو 
 .السمفية

 ,Sami Zubaida" الديمقراطية، والعراؽ، والشرؽ األوسط"سامي الزبيدو،  (45)

“Democracy, Iraq and the Middle East”، 18 ( نوفمبر)لثاني تشريف ا
. http://www.openDemocracy.net: ، متوفر عمى الموقع5، ص2005

شيدت سنوات الحرب والعقوبات في الثمانينات وحتى (: "5-4ص)يقوؿ الزبيدة 
.. زيادة في التمركز والوالء الطائفي في المجتمع العراقي 2003نياية النظاـ عاـ 

ونظاـ . ، ودينية، وعشائرية"قميديةت"ومالت منظمات المجتمع المحمي ألف تكوف 
صداـ يشجع ويرعى تمؾ القوز كوسيمة لمسيطرة االجتماعية حيف كاف ذراع حزب 

 ".البعث يقصر عف الوصوؿ إلييا
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لكن ليس شبة ما يشَت إذل أنو النتيجة 
كيتطلب مثل ىذا . اغبتمية إلسقاط النظاـ

التطور فعاليات سياسية قادرة، لديها 
أجندات عرقية طائفية معلنة تعمل يف بيئة 

كىذا ىو ابلضبط ما نتج . تسمح بذلك
. ة كاغبليفةعن كصوؿ القوات األمريكي

فأحزاب اؼبنفى، مثل اجمللس األعلى للثورة 
اإلسالمية يف العراؽ، كحزب الدعوة، 

عالكة )اليت قامت على اؽبوية الطائفية 
على األحزاب الكردية أبجندهتا السياسية 

، انتهزت الفرصة (القائمة على العرقية
بقوة يف غياب أم منافسة داخلية، 

 للعراؽ كتقدمت كغَتت التقليد العلماين
. بشكل دل يعد يف اإلمكاف التعرؼ عليو

أضف إذل ذلك، ديكن القوؿ أف حكاـ 
العراؽ األجانب اعبدد، قد عززكا اؽبوايت 

العرقية كالطائفية من خالؿ اؼبفاىيم 
اػباطئة كما قبم عنها من أعماؿ، خاصة 
الطريقة اليت اتبعوىا يف إقامة مؤسسات 

. الدكلة اعبديدة

 لتحالف اؼبؤقت سياسات سلطة ا .ب

كانت إحدل أكذل اػبطوات اليت ازبذىا 
بوؿ برادير، الرئيس اؼبعُت اعبديد لسلطة 
التحالف اؼبؤقت ىي إصدار أكامر حبظر 
حزب البعث العريب كحل أجهزة األمن 

كقد اعتربت ىذه . (46)دبا يف ذلك اعبيش
اإلجراءات ضركرية لتأمُت االستقرار يف 

استمرار  فقد كاف خُيشى من أف: البلد
كجود العناصر الرئيسية قد يهيء بنية 
مناسبة لربكز طابور خامس يعمل على 

. (47)تقويض النظاـ اعبديد كتورل اغبكم
ككاف ىناؾ قناعة أبف النظاـ القدًن يتخذ 
من منظمة اجملتمع العريب السٍت قاعدة لو 
كىي قناعة تداخلت مع ىيمنٍة األطراؼ 

 

 
إنياء الوجود البعثي في المجتمع "، 1أمر سمطة التحالف المؤقت رقـ  (46)

- http://www.cpa: ، ومتوفر عمى الموقع2006( مايو)أيار  16، "العراقي

iraq.org/regulations/ 20030516_CPAORD_1_ De-Ba_ 

athification_of_Iraqi_Society _.pdf  وأمر سمطة التحالف المؤقت رقـ ،
: متوفر عمى الموقع. 2003( أغسطس)آب  23، (منقح" )حل كيانات" 2

http://www.cpa-iraq.org/regulations/20030823_CPAORD_2_ 

Dissolution_of_Entities_with_Annex_A.pdf . 
بيذه الوسيمة تضمف : "يبرر أمر حل حزب البعث العراقي ىذا القرار بما يمي (47)

سمطة التحالف المؤقت بأف حكومة ممثمة لمشعب في العراؽ لف تتعرض لمتيديد مف 
قبل عناصر بعثية تعود إلى السمطة وأف مف سيتولوف المناصب الرئيسية في 

 ".ونوف مقبوليف لدز الشعب العراقيالسمطة مستقباًل سيؾ
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رئيسيُت اؼبعارضة يف منطقة اجملتمعُت اؿ
تبعان لذلك . اآلخرين، الشيعة كاألكراد

فقد كانت ىناؾ ىالة طائفية ربيط بتدمَت 
كيف ذلك يقوؿ . ىذه اؼبؤسسات اؽبامة

 .مسؤكؿ سابق يف سلطة التحالف اؼبؤقت
كاف كبار مستشارم سلطة التحالف 
اؼبؤقت كالقيادة السياسية يف كل من 
كاشنطن كبغداد ينظركف إذل العراؽ 

مزجيان من ثالث ؾبتمعات  ابعتباره
رئيسية كأنك طاؼبا أرضيت الشيعة 
كاألكراد فإف النجاح مضموف ألف 

ىاتُت اجملموعتُت ليستا بعثيتُت 
كتشكالف األغلبية كلديهما بصورة 

أساسية نفس اآلراء اليت لدل 
ىذه القناعات . األمريكيُت الليرباليُت

الساذجة تفسر معظم األخطاء يف 
ؼبتحدة دبا يف ذلك سياسة الوالايت ا

حل اعبيش العراقي كحزب البعث 
اللذاف مت النظر إليهما من منطلقات 

اليـو أصبح لدينا سياسات . طائفية

تستند إذل األسس الطائفية كالعرقية 
اليت كانت الوالايت اؼبتحدة تدعي 
دائمان كجودىا، ؿبققة بذلك النبوءة 

. (48)اليت ادعتها

ات األمن ينظر العراقيوف إذل اعبيش كقو
كحزب البعث نظرة أكثر تعقيدان بكثَت، 
فاعبيش كاف ابلنسبة للعراقيُت العرب، 

سنةن كشيعةن على السواء، مؤسسةن كطنية، 
كما قالت كرايسز جركب عنها )مؤسسةن 

سبتد جذكرىا إذل ما قبل ( "يف تقرير سابق
تورل صداـ حسُت اغبكم كذات ىوية 

ـبتلفة عن نظاـ حزب البعث الذم 
عمو، كترتبط ارتباطان كثيقان بتاريخ يتز

الدكلة العراقية الوطنية منذ عشرينات 
بيد أهنم يوافقوف فوران . (49)القرف اؼباضي

 

 
يقوؿ أكاديمي . 2006( يناير)كانوف ثاني  23اتصاؿ بالبريد اإللكتروني،  (48)

انخرطت في عممية تبسيط ىيمنت عمى "دستورو بأف سمطة التحالف المؤقت 
التجربة الحقيقية الالحقة [. الطائفية]التقسيمات ( بل وجسدت)، ودعمت (التحميالت)

ز تعميق ىذه االنقسامات دوف أف تكوف ىناؾ فعميًا قوة موازية تربط عممت فقط عل
 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  29رسالة إلكترونية ". بيف ىذه التقسيمات

بناء ىيكل : العراؽ: "20حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  تقرير كرايسز جروب (49)
(. أ)، ص2003( ديسمبر)كانوف أوؿ  23، "أمني جديد
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على أف فيلق اغبرس اعبمهورم كفيلق 
اغبرس اعبمهورم اػباص يتكوانف بصورة 

رئيسية من العرب السنة خصوصان يف 
أكساط الرتب العليا ككاف كالمها، 

. ؤسستاف طائفيتافبتخطيط مسبق ـ

األكراد كاإلسالميوف الشيعة ينظركف إذل 
اعبيش بصورة ـبتلفة سبامان، كابعتباره 

مؤسسة قمعية ـبتارة تضافرت مع أجهزة 
األمن األخرل للنظاـ يف إحباط تطلعاهتم 

الوطنيوف األكراد، مثالن، . السياسية
كالذين عانوا بشدة من ضبلة شنها النظاـ 

يف الثمانينات من  لكبح التمرد الكردم
( كحىت يف عهود أبكر)القرف اؼباضي 

ليس لديهم مشاعر كٍد تذكر كبو ىذه 
كالشيء ذاتو ينطبق ". الوطنية"اؼبؤسسة 

على الكثَت من اؼبيليشيات اإلسالمية 
الشيعية اليت أعربت عن معاداهتا ؼبؤسسة 

يربطوهنا بقمع داخلي رىيب كتفرقة "

كرت ، كما ذ(50)"عنصرية لصاحل السنة
. 2003كرايسز جركب يف عاـ 

يقاؿ أبف حل صبيع أجهزة أمن النظاـ 
اعبيش، القوات اػباصة، أجهزة  –السابق 

، (51)االستخبارات، كزارة الدفاع، كغَتىا
قد أكقع أشد الضرر دبجتمع العرب 

حىت لو دل يكن اعبيش طائفيان فإف . السّنة
يعٍت ابلنسبة للعرب السنة تسرحيو كاف 
ا الرئيس إضافة لضمانتها يف فقداف حاميو

كاف العرب السّنة ىم الذين . اؼبستقبل
خالؿ خصوصان  –أيدكا بكل كضوح 

فكرة  -2005اؼبفاكضات الدستورية عاـ 

 

 
 .المرجع السابق (50)
: األجيزة األمنية والوزارات وأعمدة النظاـ التالية" الكيانات المحمولة"شممت قائمة  (51)

وزارات الدفاع واإلعالـ، ووزارة الدولة لمشؤوف العسكرية، وجياز المخابرات، ومكتب 
وقوة الحماية ( المرافقيف)األمف القومي، ومديرية األمف العاـ، وجياز األمف الخاص 

، وسالح الجو، واألسطوؿ، وقوة الدفاع الجوو، وأجيزة عسكرية الخاصة، والجيش
نظامية أخرز، والحرس الجميورو، والحرس الجميورو الخاص، ومديرية 

االستخبارات العسكرية، وفيمق القدس، وقوات الطوارئ، وفدائيي صداـ، وميميشيا 
لرئاسة، حزب البعث، وأصدقاء صداـ، وأشباؿ صداـ، وديواف الرئاسة، وسكرتاريا ا

 .ومجمس قيادة الثورة
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كىي اغبالة اليت كانوا ، (52)الوحدة العراقية
. (53)يركف يف اعبيش العراقي ذبسيدان ؽبا

شجع قرار سلطة التحالف اؼبؤقت حركة 
كرة غَت مباشرة يف التمرد كأسهم بص

. تعميق اؽبوة الطائفية بطريقة أخرل
التسريح السريع اؼبذؿ للجيش طرح يف 

رجالن دكف ركاتب  350.000الشارع 
كدكف كعد براتب تقاعدم، كابلنسبة 

لكبار الضباط، دكف أمل يف االلتحاؽ 
. (54)أبم من األجهزة األمنية اعبديدة

كحيث أف الشيعة كانوا يشكلوف أغلبية 
( ضباط الصف كاألفراد)تب األخرل الر

يف اعبيش فقد أدل ىذا القرار إذل قياـ 
 

 
نحف ال : "عمى سبيل المثاؿ، قاؿ عدناف الدليمي، وىو قائد عربي سني بارز (52)

نؤمف بالطائفية بل بوحدة العراؽ حتى عندما نصر عمى التحدث باسـ السّنة ألف 
.. موحدا وبمدا واحدا نريد أف يبقى العراؽ.. السنة يشكموف جزءًا ىامًا مف المجتمع

سوؼ نستمر في حمل .. نحف بناة الحضارة العراقية.. ب العراؽ ومركزىانحف قل
لمعرب السنة، " مؤتمر الطوارزء العامة"خطاب ألقي خالؿ ". رايات اإلسالـ والعروبة

. 2005تموز  14والذو عقد في مسجد النداء، بغداد 
لـ يكف الجيش طائفيًا بل : "يقوؿ نبيل يونس، المحاضر في جامعة بغداد (53)

، ، مقابمة مع كرايسز جروب"جيشًا وطنيًا لجميع األطراؼ التي دافعت عف البالد
. 2005( أغسطس)آب  30

لالطالع عمى تحميل لمعواقب األولي ليذه القرارات، راجع ممخص  (54)
 11". سباؽ ضد الزمف: بغداد: "6حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  كرايسز جروب

. 11-7، ص2003( يونيو)حزيراف 

مظاىرات حاشدة يف سائر أكباء العراؽ 
كبصورة ال تقل يف ( ماعدا كردستاف)

. اؼبناطق الشيعة عنها يف اؼبناطق السنية
كيف غياب دراسة معمقة فإف األدلة 
اؼبستندة إذل ركاايت مت صبعها خالؿ 

اضيُت توحي أبف العامُت كنصف ادل
العديد من الضباط كاعبنود السابقُت 

التحقوا أبكذل حركات اؼبقاكمة يف أشهر 
بل ) 2003الصيف اغبارة خالؿ عاـ 

، بل كىناؾ (ردبا شاركوا يف تشكيلها
أعداد أكرب منهم عبأكا إذل ارتكاب 

. اعبرائم لتدبَت أمور معيشتهم

يف ظل حالة الفوضى كالسخط اليت 
استطاعت حركة التمرد نتجت عن ذلك 

الناشئة من أف تزىر كتنمو، كلكن، كرغم 
أف حركة التمرد تكونت من شيعة كسنة 

على السواء يف بداية األمر، إال أنو كدبركر 
الوقت أصبحت اؽبيمنة فيها للهوية 

ألهنا كانت تتغذل بصورة ( العربية)السنية 
خاصة على حالة السخط اليت تسود 
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ركا ابلتهميش العرب السّنة الذين شع
كقد تكثفت ـباكؼ ىذه . كاغبرماف

اعبماعة عندما أدل سقوط النظاـ إذل 
تورل السلطة من قبل أحزاب تستند إذل 
انتماءات عرقية كطائفية أخذت تنتهج 
سياسات تقـو على ىذه األسس مثل 

تشكيل أجهزة أمن جديدة يهيمن عليها 
 .األكراد كالشيعة

ث كاف لألمر القاضي حبل حزب البع
العراقي أتثَت فباثل، فقد كاف حزب 

البعث أحد األدكات الرئيسية للنظاـ يف 
فرض السيطرة كالذم أصبح دبركر الوقت 

كمع تغَت تركيبة كشخصية النظاـ يهيمن 
–فيو العرب السنة على ارفع اؼبناصب 

بينما  -دكف أف يعٍت ذلك احتكارىا كليان 
كاف الشيعة يف مناصب متدنية يف قاعدة 

اغبزب، طبقان لتعبَت " ىدـ"أدل . اغبزب
كبار "سلطة التحالف اؼبؤقت، كإزاحة 

، من مواقع السلطة (55)"أعضاء اغبزب
كاؼبسؤكلية يف اجملتمع العراقي كاألعضاء 

األدىن رتبة من الطبقات الثالث العليا يف 
اإلدارة كحبركة كاحدة إذل حرماف العراؽ 

من طبقة كوادره اإلدارية بغض النظر عن 
ايت ىؤالء اؼبدراء كسلوكهم شخص
بعد ذلك أنشأت سلطة . (56)السابق

ؾبلس تصفية حزب البعث )التحالف 
، (57)لإلشراؼ على ىذه العملية( اؼبنحل

كقد أشرؼ عليو أضبد اعبليب، الذم 
عاش سابقان يف اؼبنفى، فاستخدـ ىذا 

اؼبنصب للقضاء على خصومو احملتملُت 
 كما استخدمو يف ضبلة انتخاابت كانوف

غبشد التأييد  2005( يناير)اثين 

 

 
بأنيـ أعضاء القيادة القطرية، وأعضاء الفروع وأعضاء الشعب وأعضاء  يعرفوف  (55)

 .الفرؽ 
الذيف يشغموف مناصب في المستويات "ينص القرار عمى أف األشخاص  (56)

اإلدارية العميا الثالث في كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو في المؤسسات األخرز 
ابمتيـ لمعرفة فيما إذا كانوا ستجرو مق( إلخ.. جامعات، مستشفيات)التابعة لمحكومة 

وكل مف يثبت أنو كاف عضوًا دائمًا سيتـ طرده مف .. منتسبيف لحزب البعث
عضو )و( عضو)وظيفتو، وىذا يشمل أولئؾ الذيف يتولوف أصغر المناصب أو 

 ".باإلضافة لمف يثبت أنيـ كانوا مف كبار أعضاء الحزب( عامل
يس مجمس تصفية حزب البعث تأس" 5أمر سمطة التحالف المؤقت رقـ  (57)

 . CPA/ORD/25 May 2003/05" المنحل
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لو حيث أنو راىن على البطاقة ( الطائفي)
أكثر من . الشيعية للوصوؿ إذل السلطة

ذلك، فاألحزاب الشيعية اليت برزت 
ساعدت يف إخفاء طابع طائفي على حل 

حزب البعث عن طريق إاتحة فرصة 
ألعضاء حزب البعث الشيعة يف مناطقهم 

لعادية كبو األعضاء أما اؼبقاربة ا. للتوبة
من العرب السّنة فقد كانت استثناءىم 

من اؼبناصب الكربل يف اغبكومة كأجهزة 
 .األمن

ابلنسبة للعديد من العرب السنة أصبح 
حل حزب البعث سالحان مثلمان استخدمتو 

اغبكومة اعبديدة اليت يقودىا الشيعة 
لتطهَت األركاح الشريرة، اليت دل تقتصر 

بق فقط، بل على السّنة على النظاـ السا
أيضان، حيث يقوؿ طارؽ اؽبامشي، األمُت 

العاـ للحزب اإلسالمي العراقي أبف 
يدعوف أبف السّنة مسؤكلوف عن "الشيعة 

صبيع أخطاء صداـ، كلكننا لسنا 
كىاىم . مسؤكلُت، فنحن ضحاايه أيضان 

اآلف يتحدثوف عن اإلرىاب كعن البعثية 
اؼبطاؼ  كعن الوىابية، كلكنهم يف هناية

. (58)"يعنوف السنة

كيتفق معو يف ذلك نبيل يونس، احملاضر 
تصفية : "يف جامعة بغداد حيث يقوؿ

البعث أخذت تتحوؿ لتصبح تصفية 
السنة، كىذا ىو السبب يف خوؼ 

العرب السنة خيافوف أيضان . (59)"السنة
أبنو يتضمن تصفية البعث يف الدستور 

، فإف بوسع اغبكومات اليت (60)اعبديد
يطر عليها الشيعة يف اؼبستقبل يس

استخداـ ىذا النص الستبعاد السّنة من 
مناصب القطاع العاـ بصورة انتقائية 

كإسناد ىذه اؼبناصب للشيعة الذين كانوا، 
 

 
. 2005( سبتمبر)أيموؿ  5بغداد،  مقابمة أجرتيا كرايسز جروب (58)
كانت . 2005( أغسطس)آب  30، بغداد، مقابمة أجرتيا كرايسز جروب (59)

تصفية "وليس " بتصفية الصدامية( "يونيو)قد نصحت في حزيراف  كرايسز جروب
أو االستيداؼ الدقيق لممؤسسات والشخصيات في النظاـ السابق " ثحزب البع

كرايسز ممخص . الذيف ارتكبوا جرائـ وأيدييـ ممطخة بالدماء أو كانوا فاسديف
. 10، بغداد، المصدر السابق، صجروب

ستواصل المجنة العميا : "مف الدستور عمى ما يمي( 1)(-134)تنص المادة  (60)
كمجنة مستقمة تعمل بالتنسيق مع السمطات القضائية لتصفية حزب البعث عمميا 

والتنفيذية وفي إطار القوانيف التي تنظـ عمميا، وستكوف المجنة مرتبطة بالمجمس 
 ".التمثيمي
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كللمفارقة، ىم األغلبية يف حزب البعث، 
كبنفس درجة اؼبفارقة أيضان، أهنم كانوا يف 

حاالت عديدة قد انضموا إذل حزب 
ين كظائف يف القطاع العاـ ما البعث لتأـ

. كانوا ليحصلوا عليها دكف ذلك

قبل أف يصبح من الواضح مدل األثر 
الطويل ؽبذه القرارات، قامت سلطة 
التحالف اؼبؤقت ابلتعاكف مع األمم 

اؼبتحدة إبنشاء ؾبلس اغبكم االنتقارل يف 
، كىو ىيئة حاكمة 2003( يوليو)سبوز 

ا بد. ظل تشكيلها مثار جدؿ مستمر
اجمللس يف ظاىره شامالن كمكوانن من فبثلُت 

 –عبميع اعبماعات الرئيسية يف العراؽ 
العرب كاألكراد كالًتكماف إضافة 

( سّنة كشيعة على السواء)للمسلمُت 
أما يف الواقع فإف ىذا . (61)كاؼبسيحيُت

اجمللس دل يكن ال شامالن، ابؼبعٌت السياسي 
كقد . اغبقيقي، كال فبثالن ؽبذه اعبماعات

 

 
ىنا كتعبير مختصر عف العرقيات اآلشورية " مسيحي"تـ استخداـ تعبير  (61)

 .والكمدانية والسريانية

أشار الكثَت من النقاد إذل أف اجمللس كاف 
دييل بشدة لصاحل األحزاب السياسية 

اليت كانت يف اؼبنفى –القائمة حاليان 
كاليت ليس ؽبا، يف معظم اغباالت،  -سابقان 

؛ كأنو بشكل خاص (62)أتييد ؿبلي يذكر
دل ديثل السنة سبثيالن كافيان، حيث أف 

قوف األعضاء السّنة فيو ىم منفيوف ساب
مثل عدانف الباجو جي كغازم الياكر 

اللذاف يفتقراف إذل قاعدة شعبية 
األسوأ من ذلك أف األحزاب . (63)مهمة

كىي األحزاب –اليت انلت خطوة أكرب 
الوحيدة اليت قامت نتيجة لتشكيلها يف 

اؼبنفى خالؿ عهد دل يكن يسمح بقياـ أم 
كاف لديها  -أحزاب عدا حزب البعث

( األكراد)عرقية  كبشكل علٍت أجندات
. (64)(األحزاب الدينية الشيعية)كطائفية 

 

 
التي حكمت المنطقة الكردية منذ أيار  يستثنى مف ذلؾ األحزاب الكردية (62)
 .وال يمكف تبعًا لذلؾ اعتبارىا أحزاب منفى 1992( مايو)
كما أنو لـ يشمل تمثياًل لمحركة الشعبية التي يتزعميا مقتدز الصدر والذو  (63)

 .سارع إلدانة المجمس واعتباره جسمًا غير شرعي فرضتو جيات أجنبية
ب الشيوعي العراقي الذو كاف زعيمو كاف أحد االستثناءات ىو الحز (64)

إال أنو يقاؿ بأف تعيينو لـ يكف بسبب . حامد ماجد موسى عضوًا في المجمس
وقد ( عمماني)حقيقة كونو زعيمًا لمحزب الشيوعي ولكف بسبب بروزه كشيعي 
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األىم من ذلك أف اؼبشكلة يف الواقع 
كانت تكمن يف الشمولية اؼبزعومة 

للمجلس، حيث أف االختيار كاف يقـو 
على سبثيل مفًتض ؼبزيج اعبماعات 

ألكؿ مرة يف اتريخ العراؽ . (65)العراقية
تصبح الطائفية كالعرقية ىي اؼببادئ 

لقد . (66)الرئيسية اؼبنظمة للسياسة
سقطت سلطة التحالف اؼبؤقت، يف 
خضم اندفاعها إلعطاء كجو عراقي 

 

 

، عماف مقابمة كرايسز جروب. احتل الشاغر المخصص لمشيعة في المجمس
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني 

نص بياف ". "المجمس يمثل تركيبة الشعب العراقي: "ما أعمف المجمس نفسو (65)
: ، متوفر عمى الموقع2003( يوليو)تموز  13" مجمس الحكـ االنتقالي العراقي
http://www.cpa-iraq.org  . ،أشاد رئيس سمطة التحالف المؤقت في العراؽ

لممرة األولى في تاريخ العراؽ مجموعة ممثمة "ر، بالمجمس ألنو جمع بوؿ بريـ
: إنو يمثل التنوع في العراؽ. متوازنة لمزعماء السياسييف مف سائر أنحاء ىذه البالد

فسواًء كنت شيعيًا أـ سنيًا، عربيًا أـ كرديًا، بغداديًا أـ بصراويًا، رجاًل أـ امرأة، فإنؾ 
نص الخطاب "سمطة التحالف المؤقت ". لمجمسستجد نفسؾ ممثاًل في ىذا ا

وموجود عمى . 2003( يوليو)تموز  12، "التمفزيوني األسبوعي لمسفير بريمر
 . http://usinfo.state.gov: الموقع

فالمبدأ األساسي في " 2003( أغسطس)في آب  كما الحظت كرايسز جروب (66)
س الحكـ االنتقالي يسجل سابقة مثيرة لمقمق، فقد تـ اختيار أعضاء تشكيل مجل

المجمس بحيث يعكسوف التركيبة الطائفية والعرقية لمعراؽ، ولممرة األولى في تاريخ 
العراؽ كاف االفتراض الذو يتـ االسترشاد بو ىو أف التمثيل السياسي ينبغي أف 

س كيفية رؤية مف أنشئوا ىذا القرار يعؾ. يكوف متناسبًا مع محاصصة كيذه
المجمس، وليس الشعب العراقي، لممجتمع والسياسات العراقية، ولكف ذلؾ لف يمضي 

إف النزاعات العرقية والدينية، والتي لـ يكف ليا وجود في معظـ فترات . دوف عواقب
التاريخ العراقي الحديث، ستتصاعد عمى األرجح طالما أف أفراد ىذه الجماعات 

حوؿ الشرؽ األوسط  كرايسز جروبتقرير ". ىذه الخطوط التقسيميةيتحمقوف حوؿ 
(. ب)، ص203( أغسطس)آب  17، "حكـ العراؽ: "17رقـ 

لالحتالؿ األمريكي، يف حالٍة من 
اإلمهاؿ، فمكنت جملموعات عرقية 

كطائفية كاف كجودىا على أم حاؿ يتفق 
نظرة سلطة التحالف  -كردبا عزز–مع 

ـ اؼبؤقت اؼببسطة جملتمع يتكوف بشكل عا
. من العرب كاألكراد كالشيعة كالسّنة

كيف ذلك يقوؿ إظباعيل زاير ؿبرر جريدة 
لقد لعب : "اليومية" الصباح اعبديد"

األمريكيوف دكران كبَتان يف ىذه الطائفية 
اعبديدة، كأخذكا ينظركف إذل العراقيُت 

طبقان لطوائفهم، فًتاىم يسألونك ىل أنت 
كهذا؟ سٍت أـ شيعي؟ ؼباذا يسألوف سؤاالن 
لقد أصبح ذلك اآلف توجهان سائدان 

، تبعان لذلك كاف ما يزيد عن (67)"لديهم
النصف بقليل جدان من أعضاء ؾبلس 

اغبكم االنتقارل مكوانن من الشيعة كحوارل 
؛ كما (كمسيحي كاحد)من السنة % 40

أكرادان % 24عرابن ك% 68كاف ىناؾ 

 

 
. 2005( أغسطس)آب  25، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (67)

http://www.cpa-iraq.org/
http://usinfo.state.gov/
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ديثلها أشورم كاحد % 8كبقيت 
. كتركماين كاحد

العرب السّنة اليـو يشَت إذل أف  خطاب
متاعبهم كافة بدأت منذ تعيُت ؾبلس 

اغبكم االنتقارل، كيف ذلك يقوؿ طارؽ 
اؽبامشي، األمُت العاـ للحزب اإلسالمي 

بدأت صبيع ىذه اؼبشاكل مع : "العراقي
الكواتت اليت فرضها بردير عندما شكل 

لقد أنشأ فصالن . ؾبلس اغبكم االنتقارل
مفضالن بعض اعبماعات  بُت اعبماعات

. (68)"الدينية على صباعات أخرل
األحزاب الدينية الشيعية مثل اجمللس 
األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ، 

كحزب الدعوة كانت ىي األحزاب الراحبة 
 

 
ىناؾ آخروف مف . 2005( سبتمبر)أيموؿ  5، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (68)

وىو بغدادو سني مف أصل )ميض نظمي السنة يوافقوف عمى ذلؾ مف بينيـ و
إحدز األخطاء األولى التي ارتكبيا األمريكيوف ىي تشكيل مجمس : "إذ قاؿ( كردو

كاف األمر . حكـ يقـو عمى كوتات طائفية دوف استفتاء ودوف إجماع شعبي
أنا ال أنكر أف الشيعة ىـ األغمبية ولكف بأو نسبة؟ نحف ال نعمـ، . مفروضًا وحسب

وأنا ال أعتقد % 20األمريكيوف يقولوف بأف السنة أقل مف . إحصاءاتوليس ىناؾ 
وتوافق . 2005( سبتمبر)أيموؿ  6، بغداد كرايسز جروبمقابمة ". أف ىذا صحيح

األكاديمية ىدز ىداية النعيمي بأف الطائفية بدأت منذ تعييف أعضاء المجمس وفقًا 
مقاربة "ت وصفتيا بأنيا لكوتات طائفية وتمكيف األحزاب الدينية، وىي إجراءا

. 2005( سبتمبر)أيموؿ  4، بغداد كرايسز جروبمقابمة . لمحكـ" تقسيمية

بصورة رئيسية كىي أحزاب يربط العديد 
من السّنة يف العراؽ أيديولوجيتها مع نظاـ 

كيقوؿ نبيل . اكرةاغبكم القائم يف إيراف اؼبج
كوات بردير ىي اليت ظبحت : "يونس متهمان 

ؽبذه األحزاب ابقتناص السلطة اليت 
استعصت عليهم لزمن طويل كاليت كانوا 

يشعركف أهنم يستحقوهنا، كلو سألت 
ىؤالء الناس فسيقولوف لك أبنو قد جاء 

إهنم إما إيرانيوف . كقتنا الستعادة السلطة
خالفان . فأك أشخاص عاشوا يف إيرا

لذلك، فلو أنك ربدثت لشيعة عرب 
مثل مقتدل الصدر فستجد ( حقيقيُت)

. (69)"أهنم ال يركف فرقان بُت السّنة كالشيعة
كفيما يبدك أنو أتكيدان ؽبذا الكالـ قاؿ 
سياسي مقرب من الصدر ىو الشيخ 

: فاتح كاشف الغطاء

 

 
في تعقيب . 2005( أغسطس)آب  30في بغداد  مقابمة أجرتيا كرايسز جروب (69)

مماثل أنحى الشيخ حسف زيداف، زعيـ الجبية الوطنية لمقبائل العراقية، بالمـو عمى 
ط األحزاب القادمة مف خارج العراؽ بالتعاوف مع في أوسا"تزايد الطائفية 

خصوصًا االستخبارات اإليرانية .. االستخبارات األجنبية لتنفيذ مشروع تقسيـ العراؽ
. 2005( أغسطس)آب  27، بغداد، كرايسز جروبمقابمة . واإلسرائيمية
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جلب األمريكيوف معهم اؼبنفيُت 
عرب كمعظمهم كانوا من الشيعة اؿ

بسبب ذلك . كاألكراد السّنة
كبسبب االهنيار السريع للنظاـ فقد 

شعر معظم العرب السّنة أبهنم 
لقد : "األكراد قالوا. مهددكف

، "اضطُهدان من قبل النظاـ السابق
كعندما . كالشيعة قالوا نفس الشيء

مت تعيُت ؾبلس اغبكم االنتقارل على 
السنة –أسس طائفية قاؿ اآلخركف 

. (70)"أين كبن اآلف؟: "-العرب

خالؿ األشهر التالية تزعزع االستقرار يف 
البالد بسبب حركة سبرد متنامية تربز فيها 

نربة عربية سنية متزايدة حىت يف الوقت 
الذم كانت فيو العملية السياسية سبضي 

كاف من شأف ذلك فقط أف يعزز . بًتدد
قناعة األمَتكيُت أبف العرب السّنة 

عزؽبم كقتاؽبم  يشكلوف معضلة كجيب

 

 
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  24، بغداد مقابمة كرايسز جروب (70)

. بدالن من إدخاؽبم يف اؼبفاكضات كاالقناع
هبذا الصدد يؤكد كميض نظمي أبف 

األمريكيُت كجدكا مقاكمة يف اؼبناطق "
كتوصلوا إذل االقتناع أبف ( العربية)السنية 

إال أف العراقيُت صبيعان . السّنة ىم اؼبشكلة
يقفوف ضد االحتالؿ، ما عدا ردبا 

شرارة اؼبقاكمة  األكراد؛ كقد انطلقت
األكذل من كربالء كالنجف 

. (71)"الشيعيتُت

دل يكن ىناؾ قادة سياسيوف من العرب 
السّنة يستطيعوف القياـ بدكر الوسيط، بل 
كاف ىناؾ فقط حركة سبرد تغذيها بصورة 
متزايدة حالة السخط يف أكساط العرب 

كقد حقق الرد القوم على حركة . السّنة
نع هبا األمريكيوف التمرد النبوءة اليت أؽ

أنفسهم؛ إذ عزلت الغارات على اؼبدف 
كالقرل اجملتمعات السنية العربية فبا جعلها 

تعرب بصورة متزايدة عن أتييدىا 

 

 
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  23، بغداد ايسز جروبمقابمة كر (71)
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يف ىذه البيئة استثمرت سلطة . للمتمردين
التحالف اؼبؤقت آماؽبا السياسية يف 

اؼبنفيُت السابقُت يف ؾبلس اغبكم االنتقارل 
السياسية االنتقالية  كهبذا صبغت اؼبرحلة

مع . بلوف كردم كديٍت شيعي كاضحُت
ذلك دل يكن ىناؾ ما ال ديكن ذبنبو فيما 

. خيتص ابالنعزاؿ السياسي للعرب السّنة
لقد قيل أبف القوات األمريكية كاجهت 

مقاكمة أقل يف مناطق السّنة فبا كاف اغباؿ 
عليو يف مناطق أخرل يف اؼبراحل األكذل 

مكاف ضم كبار ضباط للغزك، ككاف ابإل
اعبيش السابق إذل اعبيش اعبديد يف 

مرحلة مبكرة كاستمالة القادة السياسيُت 
كالعشائريُت الذين دل تتلطخ أيديهم 

. ابلدماء، كلكن ذلك دل يتم

أثبت ؾبلس اغبكم االنتقارل أنو مؤسسة 
ضعيفة كغَت قادرة على القياـ بواجباهتا 

كمع . كتفتقر للشرعية كالتأييد الشعبيُت
ذلك فقد توذل ىذا اجمللس صياغة 

القانوف اإلدارم )الدستور اؼبؤقت 

الذم احتول على اعبدكؿ ( االنتقارل
كيف يونيو . الزمٍت للمرحلة االنتقالية

مت استبدالو حبكومة انتقالية مت  2004
اختيارىا أيضان من قبل سلطة التحالف 
اؼبؤقت اليت مت نقل سيادة أظبية ؽبا يف 

خالؿ تلك الفًتة . الشهر هناية ذلك
حىت  2003( يوليو)كلها، أم من سبوز 

كاف بوسع  2005( يناير)كانوف اثين 
األحزاب الكردية كالشيعية الدينية 

استخداـ االمتيازات اؼبؤسسية اؼبتاحة ؽبم 
لًتسيخ أكضاعهم، كإبراز أنفسهم، من 

مثل )خالؿ ربالفات مصممة ؽبذه الغاية 
ين كالتحالف قائمة التحالف الكردستا

كالتقيد التاـ ابعبدكؿ ( االربادم العراقي
الزمٍت الذم صموه ىم أنفسهم، 

ابعتبارىم الالعبُت السياسيُت الوحيدين 
( يناير)يف انتخاابت كانوف الثاين 

2005 .
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إعداد الدستور . ج

بدالن من أف تعمل سلطة التحالف اؼبؤقت 
على إبقاء اؼبيوؿ الطائفية الكامنة ربت 

أثناء قيامها دبجهود إعادة  السيطرة
اإلعمار، فإف ىذه السلطة كابؼبشاركة مع 

حلفائها العراقيُت فاقمت ىذه اغبالة 
كرسختها حبيث أنو ما أف حلت 

االنتخاابت العامة األكذل يف شهر كانوف 
حىت كانت قد  2005( يناير)اثين 

تبلورت قناعة حوؿ ؾبتمعات متجانسة 
كراد سنة، شيعة، أ –كاضحة اؼبعادل 
أخذ العراقيوف ينتموف  -كأقليات ـبتلفة

كقد ُصممت . إليها رغمان عنهم تقريبان 
االنتخاابت دبوجب نظاـ يقـو على 

مع اعتبار العراؽ منطقة )التمثيل النسيب 
فبا عزز ترسيخ ( انتخابية كاحدة

عند ىذه النقطة . (72)االنتماءات اجملتمعية

 

 
غمطة ( يناير)كانت انتخابات كانوف ثاني : "يصف مفكر دستورو ذلؾ بقولو (72)

: كبيرة مف حيث تصميميا يعرفيا كل مف لو عالقة بفيـ كيفية تصميـ االنتخابات
األنظمة المصممة كميًا عمى أساس التمثيل النسبي تعطي قيمة لمتقسيمات 

أخذ اػبطاب يدكر حوؿ اغبجم اؼبتوقع 
ر الذم سيحققو الشيعة كاألكراد للنص

كالعواقب السياسية للمقاطعة اؼبعلنة من 
. (73)قبل العرب السّنة

بسبب ىذه اؼبقاطعة، اليت دعا إليها 
القادة السياسيوف كالدينيوف للمجتمع 

إضافة لعدـ اإلحساس ابألمن –السٍت 
يف اؼبناطق اليت يسيطر عليها العرب 

رب السنة فإف عددان كبَتان من الع -السّنة
دل يشاركوا يف االنتخاابت، كىو قرار 

سرعاف ما ندموا عليو دبرارة ألنو أدل إذل 
استبعادىم سبامان تقريبان من اؼبشاركة يف بناء 

إذا كاف تعيُت . كحكم العراؽ اعبديد
ؾبلٍس للحكم اؼبؤقت قد شكل نقطة 

البداية لبناء اؼبؤسسات كفقان ؼبنطٍق عرقي 
ابت كانوف اثين طائفي، فقد جاءت انتخا

، بنتائجها الطائفية، 2005( يناير)
 

 

( ديسمبر)كانوف أوؿ  29بالبريد اإللكتروني،  مراسالت كرايسز جروب". مجتمعيةاؿ
2005 .

شارؾ التحالف غير الطائفي بقيادة إياد عالوو، القائمة العراقية، أيضًا  (73)
 (.صوتاً  40)مف األصوات % 14وحصل عمى 
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مع  –لتضفي شرعية شعبية عليها 
ىنا دبفهـو " شعبية"مالحظة قراءة كلمة 

ككانت النتيجة تشكيل حكومة . طائفي
شيعية كردية عملت فوران على تكثيف 

اغبملة ضد التمرد، يف حرب قذرة 
زبوضها كحدات تعمل حبصانة كاضحة 

رة معادل الفركؽ بُت كتضيع فيها خبطو
اؼبقاتلُت كاػبصـو السياسيُت كاؼبؤيدين 

. كاؼبراقبُت احملايدين

يقوؿ كميض كىيب أف اقًتاف اإلحجاـ 
السٍت ابلنصر الشيعي قد أفرز التوترات 

الطائفية اليت شهدهتا البالد منذ ذلك 
فالصعود الشيعي، ابلتعابَت . (74)الوقت

رجة الطائفية، شكل انعكاسان اترخييان بد
أكقعت يف قلوب العرب السّنة خوفان ديتد 

إف دل يكن لعدة قركف من  –لعدة عقود 
سعي الشيعة للثأر من التمييز كالقمع 

كطائفة من اؼبظادل األخرل اغبقيقية 

 

 
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  23، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (74)

كقد عزز اعتقاد السّنة . كاؼبتخيلة ضدىم
العرب أبف حركة التاريخ قد انقلبت 

بصورة حاظبة ضدىم ذلك الربط اؼبتزايد 
حركات التمرد كاجملتمع العريب السٍت  بُت

إضافة إذل ضبالت التمشيط اليت تتم يف 
اؼبدف كالقرل كاألحياء ذات األغلبية 

العربية السنّية كاليت أصبحت ظبة ابرزة 
لنشاطات القوات التابعة لوزارة الداخلية 
اليت يشرؼ عليها اجمللس األعلى للثورة 

كانت لذلك . اإلسالمية يف العراؽ
ب مؤؼبة كقد عرب عنها نبيل يونس عواؽ
حدثت أشياء سيئة كثَتة منذ : "بقولو

أصبح إبراىيم اعبعفرم رئيسان للوزراء، 
. (75)%"200اؼبشاكل زادت بنسبة 

عرضت كرايسز جركب يف تقريرين 
سابقُت األخطاء اليت كقعت فيها العملية 

الدستورية اليت بدأت ابنتخاابت كانوف 

 

 
. 2005( أغسطس)آب  30، بغداد كرايسز جروب مقابمة (75)
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نبغي أف يكوف م. (76)2005( يناير)اثين 
من اؼبفهـو أنو، كأاين كانت العوامل اليت 

أدت إذل ذلك، فإف ىذه العملية كاف ؽبا 
بعدان طائفيان ىامان، من حيث عدـ مشوليتها 
كمن حيث تركيزىا على نوعية كاحدة من 
الفدرالية ابعتبارىا اغبل للكوارث السابقة 

غاب العرب السنة . اليت حاقت ابلعراؽ
اعبمعية الوطنية االنتقالية  إذل حد كبَت عن

كابلتارل عن اللجنة الدستورية فبا جعلهم 
يف البداية غَت قادرين على اؼبشاركة يف 

صياغة ىذه الوثيقة التأسيسية لتأمُت 
كأسفرت اعبهود . مصاحل صباعتهم

الدبلوماسية النشطة بقيادة الوالايت 
اؼبتحدة عن إدخاؿ طبسة عشر من 

غَت اؼبنتخبُت يف السياسيُت العرب السّنة 
، إال أنو (يوليو)عملية الصياغة يف سبوز 

كبعد شهر من ذلك، عندما انتقلت 
اؼبفاكضات من اللجنة إذل القيادات 

 

 
ال تستعجموا : العراؽ: "42حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  تقرير كرايسز جروب (76)

حوؿ الشرؽ األوسط  كرايسز جروب، وممخص 2005( يونيو)حزيراف  8، "الدستور
. 2005( سبتمبر)أيموؿ  26، "عممية دستورية تتعثر: تفكيؾ العراؽ: "19رقـ 

السياسية لألحزاب الكردية كالشيعية، 
. (77)أصبح السّنة مهمشُت مرة أخرل

يف هناية األمر، رفض قادة العرب السنة 
 نتائج ىذه اؼبفاكضات كاليت كانت يف

، يعكس اتفاقان (78)"نصان طائفيان "رأيهم 
شعبيان ضدىم كلكن، كبصورة -كرداين 

ضد  -أكسع، ضد مصاحل العراؽ الوطنية
العراؽ نفسو، كحاججوا، مستشهدين 
بفيض من األدلة، أبف الدستور اعبديد 

يفرض نوعان من الفيدرالية من شأهنا 
تسهيل تفتيت الدكلة، ليس فقط بسبب 

لكن أيضان بسبب انفصاؿ األكراد، ك
احتماؿ إقامة منطقة ربت سيطرة الشيعة 

يف تسع ؿبافظات جنوبية فبا سيحصر 
 

 
كانت اجتماعات : "جوناثاف مورو الذو راقب اختتاـ العممية الدستوريةطبقًا ؿ (77)

كما كاف يطمق عمييا بصورة غير ( المطبخ)الشيعية، أو / مجمس القيادة الكردية
رسمية، تعقد بصورة غير منتظمة في مساكف ومجمعات خاصة في المنطقة 

اوضات ىذه، ثـ قدـ الدولية، ولـ يكف لممفاوضيف العرب السنة مقعد عمى طاولة المف
دستور أمر واقع لـ يكف ليـ دور ىاـ في صياغتو ( أغسطس)ليـ فيما بعد، في آب 

كسب مودة دستور ولكف فقداف : "جوناثاف مورو". أو المفاوضات التي تمت بشأنو
موجود . 2005( أكتوبر)، معيد الواليات المتحدة لمسالـ، تشريف أوؿ "فرصة ىامة
 . http://www.usip.org: عمى الموقع

ىذا ىو التعبير الذو استخدمو نبيل يونس، وىو محاضر كبير في العالقات  (78)
( أغسطس)آب  30، بغداد، مقابمة كرايسز جروب. الدولية في جامعة بغداد

2005 .

http://www.usip.org/
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اجملتمع السٍت العريب يف منطقة الميناء ؽبا 
كلكن اآلخرين رأكا أف . (79)كدكف نفط

احتكامهم للقومية العربية كالوحدة 
العراقية، ما ىو إال رىاف ايئس لالحتفاظ 

إف دل يكن ببعض سلطاهتم كامتيازاهتم 
لوضع أسس العودة لتورل السلطة 

. مستقبالن من جديد

أتكدت الطبيعة العميقة لطائفية الدستور 
من مصادقة الكرد كالشيعة عليو كرفضو 
الواسع من قبل العرب السّنة يف استفتاء 

. (80)2005( أكتوبر)تشرين أكؿ  15
 

 
العضو في مجمس أمناء كرايسز )يرز المحمل األردني عدناف أبو عودة  (79)

العرب السّنة ال يفقدوف سمطاتيـ فقط، بل ىـ غير متأكديف مف : "بأف( جروب
إنيـ يستطيعوف تحمل فيدرالية كردستانية ولكف ليس عراقًا فدراليًا شيعيًا . المستقبل

فمعادلة كيذه تجعميـ يخافوف ليس فقط مف فقداف سمطتيـ . كرديًا عربيًا سنياً 
تشريف أوؿ  3، اتصاؿ بالبريد اإللكتروني "السياسية ولكف أيضًا ثروتيـ وىويتيـ

رغـ أف التقارير تفيد بوجود احتياطات بترولية كبيرة في . 2005( أكتوبر)
األنبار، وىي محافظة سنية بالكامل تقريبًا، فمـ تجر حتى اآلف أية أعماؿ تنقيب 
ىناؾ ولـ يبد المستثمروف اىتمامًا بذلؾ في غياب األمف وفي ضوء توافر موارد 

. رولية كثيرة وسيمة المناؿ في نواحي أخرز مف البمدبت
بذلت إدارة بوش جيودًا جبارة إلقناع السّنة العرب في المشاركة في االستفتاء  (80)

، فقد راىنت ىذه اإلدارة كثيرًا عمى الدستور وعمى العممية "بنعـ"والتصويت 
ويل برينكمي راجع ج. السياسية بشكل عاـ ولـ يكف بوسعيا تحمل ىزيمة الدستور

المسؤولوف يخشوف مف أف تعـ الفوضى إذا رفض العراقيوف : "وتـو شانكر
 See Joel Brinkley and Thom Shanker, “Officials Fear" الدستور

Chaos if Iraqis Vote Down the Constitution”, The New York 

Times  التي  حاولت الحكومة. 2005( سبتمبر)أيموؿ  30، النيويورؾ تايمز
يقودىا الشيعة بطريقتيا الخاصة تأميف نتيجة إيجابية لمدستور، ففي األياـ التي 

ليس ىناؾ شك يف أف بعض العراقيُت ردبا 
ية كالسنية، اجتازكا اػبطوط العرؽ

كلكنهم، كإذل حد كبَت تصرفوا بنفس 
الطريقة اليت تصرفوا هبا أيضان يف 

كىي ( يناير)انتخاابت كانوف أكؿ 
التصويت لألحزاب اليت اتجرت 

مت إقرار . ابنتماءاهتم العرقية كالطائفية
الدستور بصعوبة ابلغة كفشل العرب 
السّنة يف ىزدية الدستور يف أكثر من 

دعوا حبصوؿ تزكير يف كا –ؿبافظتُت 
احملافظة الثالثة اؼبًتددة نينول 

. (81)(اؼبوصل)
 

 

سبقت االستفتاء أقرت الجمعية الوطنية االنتقالية نظامًا تـ فيو تفسير تعبير 
والذو يظير مرتيف في فقرة واحدة مف الدستور المؤقت مشيرًا " –غالبية المقترعيف"

تفسيرًا مختمفًا في كل مرة وذلؾ لضماف نصر سيل  -إلى دوائر انتخابية مختمفة
في المحافظات ذات األغمبية الشيعية والكردية، وىزيمة لمعرب السنة في 

كانت محاولة أعضاء الجمعية لموصوؿ إلى . المحافظات الذيف ىـ أغمبية فييا
النتيجة باستخداـ معايير مزدوجة مف الصفاقة بحيث دفعت الواليات المتحدة 

راجع تـو . و األمـ المتحدة إلى إقناع ىؤالء األعضاء بنقض قرارىـومسؤوؿ
، "الحرب األىمية، وليس اإلرىابيوف، ىي الخطر األكبر في العراؽ: "ريغاف

 ,Tom Regan, “Civil war, not terroristsكريستياف ساينس مونيتور، 

greatest danger in Iraq”, Christian Science Monitor  ،7  تشريف
 .2005( أكتوبر)وؿ أ
انقسامات عميقة تتبع االستفتاء : "راجع، عمى سبيل المثاؿ، مكي النزاؿ (81)

والذو يقتبس فيو  2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  25، الجزيرة نت، "في العراؽ
مف سياسييف شيعة قوليـ بأنيـ يرحبوف بالنتائج ومف سياسييف مف العرب 

 .زورةالسنة يشجبوف ىذه النتائج باعتبارىا ـ
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بدالن من هتدئة التوترات عن طريق تعزيز 
اللحمة الوطنية فقد أعطى االستفتاء، 

كالدستور الذم ُأقر بواسطتو، زطبان 
جديدان لقول الطرد اؼبركزم اليت كانت 

كقد كصف حامت ـبلص، . سبزؽ البالد
ين علماين، يف مقاؿ كىو سياسي عريب س

لو يف النيويورؾ اتديز بعد االستفتاء 
ال أكثر كال "مباشرة، ىذه الوثيقة أبهنا 

ىذا الدستور بدؿ . أقل من قنبلة زمنية
أف يوحد العراؽ سيزيد فقط من اؽبوة بُت 

صباعاتنا الدينية كالعرقية، كما أهنا قد 
. (82)"تؤدم إذل بلقنة الوطن

 

 
 Hatem Mukhlis, “Voting[ لمفوضى" بنعـ"التصويت ]حاتـ مخمص،  (82)

„yes‟ to chaos” ،لالطالع . 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  18، النيويورؾ تايمز
 ,Kanan Makiya" شاىد عمى التفتت"عمى نقد مرير مماثل، راجع كعناف مكية، 

“Present at the disintegration”،( ديسمبر)كانوف أوؿ  ، النيويورؾ تايمز
ىذا النقد يسترعي االنتباه بصورة أشد كونو يأتي مف أحد الدعاة الرئيسييف . 2005

والذو كاف البنتاجوف يأخذ بوجيات نظره  2003-2002لمحرب في الفترة مف 
( أ)باعتبارىا المبرز  9ىناؾ عراقي آخر استخدـ المادة . بجدية أثناء اإلعداد لمحرب

تشكل القوات المسمحة : "تنص عمى 9المادة . الطائفي لمدستورفي إثبات الميل 
في حيف أف النص في رأيو يجب " الشعب العراقي( مكونات)العراقية وأجيزة األمف 

، ألنو "القوات المسمحة العراقية وأجيزة األمف تتكوف مف مواطنيف عراقييف: "أف يكوف 
األمف العراقية إلى ألوية كردية  يمكف إساءة تفسير ىذه الفقرة وبالتالي تقسيـ قوات"

، أمير حسف فايد، أستاذ العمـو ، مقابمة كرايسز جروب"وشيعية وسنية منفصمة
. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  4السياسية في جامعة بغداد، بغداد 

نو يف هناية ىذه االستنتاج الذم ال مفر ـ
العملية، كيف الوقت الذم كانت البالد 

تعد فيو إلجراء االنتخاابت العامة األخَتة 
يف اؼبرحلة االنتقالية اليت تشرؼ عليها 

( ديسمرب)الوالايت اؼبتحدة يف كانوف اثين 
، ىو أف الطائفية قد رسخت 2005

نفسها اجتماعيان كسياسيان، كاالنتماء 
مان من قبل أصبح الطائفي الذم كاف ؿبر

حالة ضركرية حبيث أصبح العراقيوف 
إذل  -كأحياانن دكف ربفظ–يسعوف بتحفظ 

اكتشاؼ خلفياهتم أك خلفيات جَتاهنم أك 
كحوؿ ذلك . (83)زكارىم العرقية كالطائفية

يقوؿ ابىر بوطي، كىو طبيب نفساين، 
كاف من اؼبعيب أف يقوؿ اؼبرء : "متفجعان 

دل . تلك أان من ىذه الطائفة كأنت من

 

 
كل العراقييف تقريبًا الذيف "يروو يحيى سعيد، وىو عراقي يقيـ في لندف، بأف  (83)

عبروا عف  2005( أكتوبر)األخيرة لمعراؽ في تشريف أوؿ التقيت بيـ في رحمتي 
مع ذلؾ فمف الواضح .. استيائيـ مف السياسييف الطائفييف مف كل الجماعات

تمامًا أف الطائفية تتجذر، وىذه أوؿ مرة في كل رحالتي لمعراؽ خالؿ السنوات 
–ة الثالث الماضية التي يبادر فييا معظـ مف تحدثت إلييـ إلى محاولة معرؼ

العراؽ في ظل : "يحيى سيعد". فيما إذا كنت شيعيًا أـ سنياً  -بطريقة ما أو بأخرز 
، ”Yahia Said, “Iraq in the shadow of civil war" حرب أىمية

 .87ص( 2006-2005شتاء ) 4، عدد47سيرفايفل، مجمد 
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. (84)"تكن ىناؾ مشاعر كهذه بُت الناس
كيتفق معو يف الرأم سياسي كردم كاف 
ذات يـو ىدفان حملاكلة اغتياؿ على يد 

دل يكن : "عمالء من النظاـ السابق قائالن 
ىذا . لدينا حالة كهذه حىت يف أايـ صداـ

 .(85)"كضع خطر للغاية

 

 
: يقوؿ عراقي آخر. 2005( سبتمبر)أيموؿ  7بغداد  مقابمة كرايسز جروب (84)
كاف ذلؾ يعتبر . س لـ يعتادوا أف يسألوا بعضيـ فيما إذا كانوا سنييف أـ شيعةالنا"

. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  9، عماف كرايسز جروبمقابمة مع " عيباً 
 .2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  4مقتبسة عف مجمة نيوزويؾ  (85)

 الطائفية اعبديدة. 3

قاكم األجندة الطائفية للزر. أ

من العوامل الرئيسية اليت أدت إذل 
السقوط يف ىذه اغبرب الطائفية اؼبدعو 

أبو مصعب الزرقاكم، كىو سلفي 
جهادم أردين نقل عملياتو إذل اؼبناطق 
ذات األغلبية السنية العربية يف العراؽ 

بعد اغبرب بعد أف كاف قد مت طرده من 
مث من إحدل  2001أفغانستاف عاـ 

( مارس) آذار زكااي كردستاف يف
أدخل الزرقاكم نفسو . (86)2003

بشيء من الصعوبة بُت السكاف احملليُت 
كاستخدـ سخطهم على اؼبصَت الذم آلو 

إليو إلنشاء مناطق يستطيع منها إطالؽ 
جهوده ؽبـز الوالايت اؼبتحدة، كىو 

ىدؼ يبدك أنو شعر أف أفضل طريقة 
لتحقيقو ىو إاثرة الفوضى، كاليت تعترب 

 

 
" اإلسالـ المتطرؼ في كردستاف العراؽ: "راجع ممخص كرايسز جروب (86)

. ، مصدر سابق(األردف 9/11)، كرايسز جروبسابق وتقرير  مصدر
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يقة لتحقيقها، بدكرىا، ىي زرع أفضل طر
ساعد ذلك، . إسفُت بُت السّنة كالشيعة

حسبما يقاؿ، مبالغ من النقد كفرت 
اؼبتمردين الذين نضبت " دعمان ؼبشركع"

كأفادت التقارير . مصادرىم دبركر الوقت
أبف األمواؿ يتم صبعها من مصادر خاصة 
يف العاؼبُت العريب كاإلسالمي دبا يف ذلك 

الزكاة كأف ؾبموعة ـبصصات من 
تنظيم القاعدة يف بالد )الزرقاكم 
ديكن االعتماد عليها لتمويل ( الرافدين

خالؿ . عمليات ؾبموعات سبرد أخرل
ذلك استطاع الزرقاكم نشر نفوذه من 

مناطق القبائل على حدكد سوراي إذل قلب 
. (87)اؼبناطق اغبضرية العراقية

 

 
لالطالع عمى صورة لرحمة الزرقاوو الممفتة لمنظر مف مجـر صغير وعضو  (87)

تنظيـ القاعدة، راجع مقاؿ ( أمير)جيادو بسيط إلى قبضاو في السجوف وأخيرًا إلى 
( ديسمبر)ؿ كانوف أو 16-14( الحياة)حاـز األميف المسمسل في ثالثة أجزاء في 

والمتوفر بالمغة العربية وترجمة غير رسمية عند الطمب مف عماف عمى  2004
إذا كاف الزرقاوو أميرًا فإف أسامة بف .  amman@crisisgroup.org: العنواف

ًا راجع أيض. الدف، في الخطاب الجيادو ىو شيخ الحركة، وىو منصب أعمى
، بوليتكاؿ إيكستيرير، (إيمسوستيو دو بف الدف؟)خواف جوزيو إسكوبار ستيماف 

Juan José Escobar Stemmann, “El Sustituto de Bin Laden?”, 

Política Exterior  تشريف أوؿ  ( –سبتمبر)، أيموؿ 107عدد  19، مجمد
 .146-137، ص2005( أكتوبر)

منذ اؽبجمات اليت قتل فيها ما يزيد على 
من اؼبصلُت الشيعة يف بغداد  100

ككربالء خالؿ احتفاالت الشيعة بذكرل 
، كقع 2004( مارس)عاشوراء يف آذار 

عدد آخر من اؽبجمات مشلت تفجَتان 
انتحاراين كسط صباىَت من الشيعة، فسرت 

صبيعها على أهنا طائفية ككانت تنسب 
دائمان تقريبان عبهاديُت أجانب رغم أهنم 

سؤكلية النهائية النعداـ كانوا ينحوف ابدل
كاف ىناؾ . األمن على الوالايت اؼبتحدة

افًتاض، دكف التأكد من مدل صحتو، 
أبف اؼبهاصبُت كانوا يعملوف أبكامر 

أما ىو فإنو . الزرقاكم أك ابلتنسيق معو
رغم إعالنو مسؤكليتو عن ىجمات ضد 

أعضاء اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف 
اعات سياسية العراؽ كفيلق بدر كجم

كقتالية أخرل كضد الشرطة العراقية 
ككل –كالذين حياكلوف االنضماـ لصفوفها 

إال أنو  -ىؤالء أىداؼ مشركعة يف نظره
اندران ما اعًتؼ يف بياانتو العلنية، اليت يتم 

mailto:amman@crisisgroup.org
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إيصاؽبا عن طريق أشرطة الكاسيت أك 
مواقع اؼبتمردين على الشبكة، ابستهداؼ 

قع أنو أنكر ذلك الشيعة ابلذات، بل الوا
. (88)مراران 

بيد أنو يف حالة كاحدة كشف عن نواايه 
بصورة أكثر علنان، ففي بياف مسجل على 

أيلوؿ  14شريط كاسيت أطلقو يف 
كبينما كانت القوات 2005( سبتمرب)

األمريكية كالعراقية يف خضم ىجـو على 
متمردين يف تل عفر، كىي قرية يف ؿبافظة 

ىاصبُت متهمان نينول، شجب فيو بشدة ادل
قد أعلنوا حرابن شاملة على "إايىم أبهنم 

حرابن "كأعلن من جهتو " السكاف السّنة
شاملة على الركافض يف صبيع أكباء العراؽ 

كينظر البعض إذل ". أينما كحيثما كجدكا
" ركافض"استخداـ الزرقاكم لتعبَت 

بغض . كمحاكلة إجياد مربر لقتل الشيعة
غة اليت ينطوم عليها النظر عن اؼبعاين البلي

 

 
 20-19، تقرير سابق، ص"ىـ أنفسيـبكممات: "راجع تقرير كرايسز جروب (88)
. 23-22و

كىو يعٍت أكلئك الرافضُت ػبالفة )التعبَت 
أبو بكر كعمر بعد كفاة الرسوؿ دمحم عليو 

فإف اؼبعٌت اؼبفهـو ىو الشيعة ( السالـ
االثٍت عشرية الذين يؤمنوف أبف علي بن 

أيب طالب كاف اػبليفة الشرعي 
، علمان أبف الشيعة الثٍت (89)للرسوؿ

لشيعة يف العراؽ عشرية يشكلوف أغلبية ا
(. إضافة إذل إيراف كالباكستاف)

كقد أبلغ أكادديي عراقي سٍت كرايسز 
كل الناس يعرفوف أبنو "جركب أبف 

عندما يتكلم الزرقاكم عن قتل الركافض 
فإنو يتحدث عن قتل الشيعة كىو بذلك 

 

 
المعاني المتعددة ليذا التعبير ميمة ألف "سابقًا أف  كتبت كرايسز جروب (89)

الزرقاوو يمعب عمييا جميعًا في نفس الوقت لمياجمة الشيعة ودحض االنتقادات 
ىذه الكممة يجرو استخداميا بصورة .. الموجية لو بأنو يسعى إلشعاؿ نزاع طائفي

ويقوؿ . 19مصدر سابق ص". زايدة كوصف ينطوو عمى اإلىانة لجميع الشيعةمت
التكفير "عدناف أبو عودة بأف الزرقاوو منخرط في تفسير حديث لمفكرة السمفية 

والتي تشمل عممية مف خطوتيف يتـ بموجب األولى اإلعالف بأف اآلخريف " واليجرة
وفي ( تكفير)ومرتدوف  ىـ مشركوف ىراطقة -مسمميف أو غير مسمميف–جميعًا 

بالنسبة لمجيادييف السمفييف (. ىجرة)الخطوة الثانية االنفصاؿ عف ىؤالء الكفار 
يعني اآلف قتل الكفار كأفضل وسيمة لفصل المسمـ نفسو ( ىجرة)أصبح مصطمح 

. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  14في عماف  كرايسز جروبمقابمة أجرتيا . عنيـ
قة السياسية الشيعية بصورة عامة مع العالـ اإلسالمي لالطالع عمى طبيعة العال

حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  كرايسز جروبوالخالفات مع الناشطيف السّنة راجع تقرير 
( مارس)آذار  Understanding Islamism  ،2" فيـ اإلسالموية: "بعنواف 37

. 23-18، ص"النشاط اإلسالمي الشيعي: "، وخصوصًا الفصل المعنوف 2005
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كيقوؿ ىذا . (90)"إمنا حياكؿ إجياد فتنة
 األكادديي كغَته أبف الزرقاكم ابستخدامو

ؽبذا التعبَت يسعى للتخلص من النقد 
اؼبوجو إليو من منتقديو العديدين سواءان يف 

أكساط اؼبتمردين العراقيُت أنفسهم أك 
أتباع . (91)ضمن ؾبموعتو اعبهادية

الزرقاكم أنفسهم ال يبدك أف لديهم كثَتان 
من الشك حوؿ ما يعنيو، فقد قاؿ 

( الزرقاكم)أحدىم لػكرايسز جركب أبنو 
إذل قتل الشيعة أك إطالؽ إشارة يدعو "

حرب أىلية، ذلك أف حرابن أىلية ستعطيو 
قاعدة أكسع كحرية يف اغبركة كمزيدان من 

. (92)"اجملندين

كرر الزرقاكم مراران كيف تسجيالت عديدة 
( للركافض)كنصوص مكتوبة شجيو 

كرغم أف . (93)كمنظماهتم السياسية أيضان 
 

 
. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  8، عماف مقابمة كرايسز جروب (90)
مع عدد مف العراقييف، كانوف أوؿ  مقابالت أجرتيا كرايسز جروب (91)
. 2006( فبراير)شباط   –2005( ديسمبر)
. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  5، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (92)
يقوؿ  2005( سبتمبر)يموؿ في رسالة كتبيا الزرقاوو ووزعت في بغداد في أ (93)

باستحضار خبرات التاريخ، واألدلة مف عيود سابقة : "الكاتب مشيرًا إلى الشيعة

خطابو ال يصل لدرجة اغبض على العنف 
اؼبادم ضد الشيعة فإف العديد من 

العراقيُت يفسركنو أبنو إثبات ؼبسؤكليتو 
عن اؽبجمات االنتحارية اليت كقعت ضد 

الشيعة كاليت دل يدع الزرقاكم فرداين 
كىناؾ عراقيوف . (94)مسؤكليتو عنها

كثَتكف، دبن فيهم بعض السّنة، يرفضوف 
فكرة أف يكوف ىناؾ شخص آخر عدا 

ديوف من أتباعو خلف الزرقاكم أك اعبها
ىذه اؽبجمات كخصوصان يف حالة االهتاـ 
الذم يقدمو اؼبتمردكف أك بعض العرب 
السنة دبسؤكلية فيلق بدر ابعتباره يقـو 

 

 

ومؤشرات الحقائق المعاصرة والخبرات التي نعيشيا حاليًا، فإننا نتفيـ حقًا قولو 
كما ينخرط ". ىـ العدو فاحذرىـ، قاتميـ هللا أنى يؤفكوف : "تعالى في القرآف الكريـ

" ديف ال يتفق مع اإلسالـ: "ب في حديث مطوؿ وحذلقة بالغية ضد الشيعةالكات
شوكة في حمق أىل اإلسالـ وخنجرًا يطعنيـ في "والذيف كاف أتباعو عبر التاريخ 

تتوفر نسخة ". الظير وصدعًا ييدـ البناء والجسر الذو يعبر عميو أعداء اإلسالـ
: يزية متوفرة عمى العنوافبالمغة العربية إضافة لترجمة غير رسمية لإلنجل

amman@crisisgroup.org  .
بعد أف أعمف أبو مصعب الزرقاوو "يذكر محرر في جريدة الزماف بأنو  (94)

الحرب عمى إحدز الطوائف العراقية العديدة، فقد بدأ الناس يدركوف بأف البمد 
ـ السنة والشيعة عمى السواء ببياف لقد صد.. أخذت تحترؽ بصمت

 ,Hadi Chalu Marai" انتبيوا يا أىل العراؽ"، ىادو جالو مرعي "الزرقاوو 

“Beware, people of Iraq!”, Al-Zaman  ،تشريف أوؿ  5، الزماف
 .2005( أكتوبر)

mailto:amman@crisisgroup.org
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كقد أبلغ . (95)بدكر العميل االستفزازم
موفق الربيعي، مستشار األمن القومي 

السياسة : "العراقي كرايسز جركب أبف
ىي قتل الشيعة  اؼبركزية جملموعة الزرقاكم

كيقوؿ . (96)"بقصد إشعاؿ حرب طائفية
الزرقاكم قد بدأ "كميض نظمي أبف 

عمليات ضد الشيعة من منظور 
أيديولوجي كىايب ابستلهاـ أفكار ابن 

. (97)"تيمية الغريبة عن الثقافة العراقية

بعض األيديولوجيُت اعبهاديُت غَت 
العراقيُت انتقدكا اؼبيل الطائفي للزرقاكم 

ين أبف توجهاتو كاساليبو ال ذبد أتييدان مؤكد
كىناؾ . اتمان يف اجملتمع اعبهادم الدكرل

شخص كاحد على كجو اػبصوص آذل 
 

 
مع عراقييف في بغداد وعماف، كانوف أوؿ  مقابالت أجرتيا كرايسز جروب (95)
( نوفمبر)في المقابالت التي جرت في بغداد في تشريف ثاني  .2005( ديسمبر)

أصبح مف الواضح أنو خالؿ فترة سابقة كاف الشيعة قد ( ديسمبر)وكانوف أوؿ 
بشكل عاـ إضافة إلى ( بمف في ذلؾ األمريكييف)اعتادوا عمى اتياـ األجانب 

ف بأف التيمة بالمقابل فإف معظـ السنة العرب يعتقدو(. أو السنة العرب)البعثييف 
. إسرائيل/إيراف، الواليات المتحدة/الزرقاوو، فيمق بدر: يمكف توجيييا ألو مف

المجموعة . 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  27، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (96)
لمزيد مف المعمومات عنيا راجع تقرير (. تنظيـ القاعدة في بالد الرافديف)ىي 

. ، مصدر سابق"بكمماتيـ أنفسيـ: "كرايسز جروب
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  23في بغداد،  مقابمة كرايسز جروب (97)

على نفسو أف يكوف انقدان للزرقاكم، كىو 
ابلذات مرشده كزميلو يف السجن اؼبدعو 

ففي مقابلة مع قناة . (98)أبو دمحم اؼبقدسي
 2005( يوليو)اعبزيرة يف أكائل سبوز 

ندما كاف طليق السراح لفًتة كجيزة من ع
السجوف األردنية انتقد اؼبقدسي أساليب 

الزرقاكم، كسرعاف ما رد الزرقاكم بتعميم 
قرف فيو اؼبديح لبسطة العلم اليت كىبها 

هللا ؼبعلمو السابق مع تذكَته حبدة أبنو ال 
كقاؿ الزرقاكم . (99)ديلك احتكار اؼبعرفة
ات للعملي"أبنو، كمع االحًتاـ 

فإنو يستند إذل فقيو جيد " االستشهادية
ىذه العمليات جائزة خالفان ؼبا يقولو 

مث الحظ أبنو دل يستهدؼ أبدان . اؼبقدسي
مثل " طوائف بعيدة جدان عن اإلسالـ"
الصابئة كاليزيدية الذين يعبدكف الشيطاف "

 

 
 .أعاله( 86)راجع سمسمة تحقيقات حاـز األميف في جريدة الحياة، ىامش  (98)
بياف وتوضيح مف قبل أبو مصعب الزرقاوو حوؿ ما صرح بو الشيخ " (99)

ويعتقد أنو ]وفًا تاريخ البياف ليس معر" المقدسي في المقابمة معو عمى قناة الجزيرة
يمكف الحصوؿ عمى [. 2005( أكتوبر)أو تشريف أوؿ ( سبتمبر)صدر في أيموؿ 

النص األصمي بالمغة العربية والترجمة اإلنجميزية غير الرسمية لرسالة الزرقاوو 
.  amman@crisisgroup.orgبالكتابة إلى 
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ألهنم ال يقاتلوف " كالكلدانيُت كاألشوريُت
" اىدينإذل جانب الصليبيُت ضد اؼبج"

، كىنا كصل إذل (100)بعكس الركافض
: جوىر اهتامات اؼبقدسي

أبدل الشيخ ربفظو على قتالنا 
للركافض كقاؿ أبف الركافض 
ؽبذا . العاديُت ىم كالركافض السنة

.. ابلنسبة لقتالنا للركافض: أقوؿ
كبن دل نبدأ النزاع معهم كدل نسدد 
سهامنا إليهم، بل إهنم ىم الذين 

سّنة كاجتثاثهم بدءكا بتصفية اؿ
إف جرائم . كغزك مساجدىم كبيوهتم

فيلق بدر ماثلة للجميع انىيك عن 
زبفيهم دبالبس الشرطة كحرس 
الكفار، كاألىم من ذلك كلو 

أكثر من .. ربالفهم مع الصليبيُت
ذلك فإف الواعُت جيدان ألحواؽبم 

يف العراؽ يعرفوف سبامان أبهنم ليسوا 
 

 
كمدانييف واليزيدييف، ألف الشيعة بالنسبة لمزرقاوو أسوأ مف الصابئة واؿ (100)

 .األخيريف لـ يكونوا يومًا مسمميف بينما يعتبر الشيعة خونة لمعقيدة

ـ أانسان عاديُت مثل الذين تقصده
، ألهنم أصبحوا (اؼبقدسي)أنت 

جنودان للمحتلُت الكفار كالذين 
يتجسسوف على اجملاىدين 

أدل يصل اعبعفرم . اغبقيقيُت
كاغبكيم كغَتىم إذل السلطة 

. (101)أبصواهتم؟

االستنتاج الضمٍت، بعبارة أخرل، ىو أف 
الشيعة قد فقدكا حصانتهم اؼبدنية عندما 

الرئيسية، صوتوا صباىَتاين للقائمة الشيعية 
الذين قاـ قادهتم يف اغبكومة منذ شهر 

إبصدار األكامر  2005( ابريل)نيساف 
لقواهتم كإرساؽبا لتشن إذل جانب القوات 

األمريكية ىجمات ضد اؼبتمردين أك، 
. كما يراىم الزرقاكم، اجملتمع السٍت

 

 
استخدمت مقولة أف الناخبيف مسؤولوف عف أعماؿ قادتيـ مف قبل بعض  (101)

( يوليو)االيديولوجييف الجيادييف كتبرير لتفجيرات شبكة أنفاؽ لندف في تموز 
ورقة لمشروع دراسة " إسالمية لتفجيرات لندف شرعية: "راجع ريوفيف باز. 2005

، 3الحركات اإلسالمية في قسـ البحث العالمي في مركز الشؤوف الدولية، مجمد
 2005( يوليو)تموز  4عدد 
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اؼبقدسي ىو نوع من  –نقاش الزرقاكم 
اؼبقدسي خيلط نظرايت . حوار الطرشاف

نية مع اعتبارات تكتيكية للتشكيك دم
يف اغبكمة من مهاجم اؼبدنيُت الشيعة يف 

أما الزرقاكم فهدفو ىو . ىذا الوقت
خلق الفوضى كبذلك يكسب حرية 
أكرب يف اغبركة كذبنيد عدد أكرب من 

. (102)األتباع

كما أف تكتيكات الزرقاكم أكجدت نوعان 
من الضيق يف أكساط السياسيُت العرب 

ف كانوا قد أبدكا يف اؼباضي السنة الذم
تعاطفان مع حركة التمرد، حيث أف مهاصبة 

اؼبدنيُت تلقي بظالؿ من الشك على 
األىلية الوطنية للمتمردين كتؤدم إذل 

كقد أدانت . ضمور قاعدة التأييد ؽبم
اؼبنظمات السياسية العربية السنية، مثل 

رابطة اؼبفكرين اإلسالميُت، اؽبجمات 

 

 
إال أف الزرقاوو ومنظمة تنظيـ القاعدة التي يقودىا، شأنو شأف قادة تمرد  (102)

. لمرحمة ما بعد النصر مجموعات تمرد أخرز، لـ يعمنوا عف أو برنامج سياسي
. ، مصدر سابق"بكمماتيـ أنفسيـ: "راجع تقرير كرايسز جروب

عة كانتقدت الزرقاكم ضد اؼبدنيُت الشي
على سبيل اؼبثاؿ، ردت . بصورة خاصة

الرابطة على شريط الكاسيت الذم 
( سبتمرب)أصدره الزرقاكم يف أيلوؿ 

كأعلن الناطق ابظبها أف  2005
الزرقاكم يتحدث من موقع االنتقاـ، "

كىذا الوضع الذم ينطلق منو الزرقاكم 
. (103)"يهدؼ إذل إشعاؿ حرب أىلية

العرب السنة كضعوا  بعض السياسيُت
اليت " اؼبقاكمة"خطان فاصالن ؿبددان بُت 

هتاجم االحتالؿ األمريكي كعمالئو كبُت 
الذين يستهدفوف مدنيُت " اإلرىابيُت"

. (104)أبرايء
 

 
الناطق الرسمي . 2005( سبتمبر)أيموؿ  15اقتباس عف األسوشييتدبرس،  (103)

ليس لنا : "2005( فبراير)ذاتو أعمف بعد تيديد سابق مف الزرقاوو في شباط 
راؽ، وكفاحنا التحررو ضد إنو أجنبي وعدو لمع. عالقة باإلرىابي الزرقاوو 

ىيوماف ". وجو واسـ"مقتبس عف ". االحتالؿ مختمف تمامًا عف إرىابو البربرو 
 A Face and a Name”, Human Rights Watch، 2005رايتس ووتش 

 /http://www.hrw.org: ومتوفرة عمى الموقع 32، ص

reports/2005/iraq1005/iraq 1005.pdf 23و ، أعمف الزرقاوو تيديده ؼ 
 .2005( يناير)كانوف أوؿ 

أكد مقبل شيخ عيسى، وىو سياسي عربي سني تـ اغتيالو مف قبل مسمميف  (104)
( يوليو)في تموز  مجيوليف بعد ساعة مف مقابمة أجرتيا معو كرايسز جروب

المقاومة ال تقتل . لـ تكف مف أعماؿ المقاومة"، بأف اليجمات ضد المدنييف 2005
، بغداد، كرايسز جروبمقابمة ". فرؽ بيف المقاومة واإلرىابييفالمدنييف، وىذا ىو اؿ

. 2005( يوليو)تموز  19
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دل يزؿ موقف ؾبموعات اؼبتمردين، دبن 
فيها حىت تلك اليت أعلنت مسؤكليتها 
عن ىجمات قتل فيها مدنيوف يتسم 

فت االىتماـ، كما بدا كفبا يل. ابلغموض
يف تقرير أصدرتو كرايسز جركب مؤخران، 
فإف ىذه اجملموعات ال هتاجم الزرقاكم 

أك ؾبموعة علنان ؿبافظة على مظهر 
سطحي من الوحدة، كىي مسألة يف غاية 
الغرابة يف ضوء التقارير اليت تفيد بوجود 

. (105)توترات ىامة بُت ىذه اجملموعات
ظيم القاعدة قد الواقع أنو حىت مع أف تن

حقق قباحات كبَتة يف ذبنيد سلفيُت 
، كإف كاف (106)عراقيُت للعمل يف صفوفو

ذلك دل يؤكد بعد، فهناؾ تقارير تفيد 
بوجود خالفات بُت ىذا التنظيم 

كصباعات سبرد أخرل حوؿ اغبكمة من 
. مهاصبة الشيعة دكف سبييز

 

 
. ، مصدر سابق"بكمماتيـ أنفسيـ" تقرير كرايسز جروب (105)
التفجيرات االنتحارية التي وقعت في ثالث فنادؽ في عماف في تشريف ثاني  (106)
نفيدىا مف قبل عراقييف ، والتي أعمف الزرقاوو مسؤوليتو عنيا تـ ت2005( نوفمبر)

راجع المصدر . وىناؾ تقارير أخرز توحي بأف المجموعة نشطت في تجنيد العراقييف
 .نفسو

يقوؿ صحفي عراقي، على سبيل اؼبثاؿ، 
ؼبتمردين أكضحوا لو أف ثالثة من قادة ا

أبهنم ابلرغم من انضمامهم يف بداية األمر 
للمشاركة يف عمليات الزرقاكم ألهنا 
كانت تستهدؼ القوات األمريكية، 

كقوات اغبكومة، كاؼبيليشيات الشيعية، 
كلكنهم بدءكا يعيدكف النظر عندما أضاؼ 

كقالوا . الزرقاكم الشيعة إذل قائمة أىدافو
كم أبف أعماالن كهذه أبهنم أبلغوا الزرقا

تضر حبركة التمرد ألهنا تشجع تداعي 
الفصائل الشيعية على االرباد فيما بينها، 
كتعطي مصداقية للدكر السياسي الشيعي 

الذم أصبح يتمتع اآلف بتأييد دكرل؛ 
كستجعل من الصعب التعايش مع الشيعة 

كضرب الصحفي العراقي . يف اؼبستقبل
اين عراقيان كاف مثالن مفاده أف جهاداين سلف

الزرقاكم دل يعش أبدان مع : "قد أخربه أبف
، (كفار)الشيعة، كأان مثلو أعتقد أهنم 

كلكٍت عشت معهم كأكد أف يكوف بوسعي 
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يف السياؽ . (107)"مواصلة العيش معهم
ذاتو يقوؿ كميض نظمي يف ما يشكل 

: صدلن لنقطة أاثرىا أحد قادة اؼبتمردين
شدت ىجمات الزرقاكم ضد الشيعة ح"

صفوفهم خلف قادهتم الدينية كأدل ىذا 
. (108)"إذل تسميم العملية السياسية

حىت اآلف، كابلرغم من ىذه التوترات، 
تبدك ؾبموعات التمرد راغبة يف التغطية 

على ىذه اػبالفات يف سبيل قضية 
مشًتكة عاجلة، كمن اؼبشكوؾ فيو أف 
تتخذ ىذه اجملموعات عمالن جداين ضد 

قبل أف تكوف قد ؾبموعة الزرقاكم 
استنفذت الفائدة من استخدامها كأداة 

أما . ضد اؽبيمنة الشيعية يف مرافق الدكلة
على اؼبدل األبعد، كخصوصان يف حالة 
انسحاب القوات األمريكية فإف ىذه 

 

 
 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  6، عماف، مقابمة كرايسز جروب (107)
ألخذ فكرة . 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  23، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (108)

تتبع القوس المؤلـ لمعراؽ مف : "ني شديدعف خمفية وميض نظمي، راجع أنطو
 Anthony Shadid, “Tracing Iraq‟s painful، "الماضي إلى المستقبل

arc, from the past to the future”  ،كانوف أوؿ  12، واشنطف بوست
. 2005( ديسمبر)

اػبالفات حوؿ التكتيكات كأىداؼ 
طويلة اؼبدل سيكوف ؽبا، على األرجح، 

كقد تساءؿ سياسي مقرب من . كزف أكرب
من سيحل تنظيم : "ركة الصدرح

القاعدة؟ القبائل السنية؟ قوات األمن 
العراقي؟ األمريكيوف؟ ىذه قضية 

. (109)"كربل

رغم أنو ليس ىناؾ دليل اثبت يربط بُت 
أم من التفجَتات االنتحارية، اليت كقعت 
كسط حشد شيعي أك يف ابص شيعي، مع 
تنظيم القاعدة، فإف القناعة السائدة بُت 

ىي أف الزرقاكم كاعبهاديُت  العراقيُت
سواءن كانوا أجانب أـ عراقيُت، ىم أمثالو، 

مرتكبو ىذه اغبوادث كأف ىدفهم ىو 
كأبلغ عراقي . استهداؼ الشيعة كشيعة

 :كرايسز جركب أبف( شيعي)
ىذه . اإلرىابيُت يستهدفوف الشيعة

حكومتنا . حرب طائفية ضد الشيعة
 

 
، الشيخ فاتح كاشف الغطاء، مدير مركز الثقميف مقابمة كرايسز جروب (109)

. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  24تراتيجية، بغداد، لمدراسات االس
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كذبت علينا عندما كعدت حبماية 
كنا مضطهدين يف عهد  .الشيعة

. صداـ كال نزاؿ هناجم حىت اليـو
األمريكيوف قالوا أبهنم جاءكا 

. لتحريران كلكن األحواؿ تزداد سوءن 
إننا هناجم كنتقطع رؤكسنا ألننا 

شيعة، كىم يقولوف أبننا خونة كأننا 
مع األمريكيُت، كقد نسوا أهنم ىم 

كاف ؽبم تعامالت كثَتة مع ( السّنة)
عندما كنا نقاتل  الربيطانيُت

يف العشرينات من القرف )الربيطانيُت 
. اغبرب األىلية دائرة فعالن (. اؼباضي

لقد بدأت فعالن، كلن يكوف بوسع 
أحد كقف ذلك حىت تصبح لدينا 

حكومة قوية كرئيس مثل صداـ 
. (110)كلكن شيعيان 

أفكار كهذه أحدثت ردكد فعل من اعبائز 
 جدان أف تكوف مقصودة؛ رد عنيف كدكف

 

 
. 2005( أغسطس)آب  24، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (110)

سبييز إذل حد كبَت من داخل قطاع معُت 
من اجملتمع الشيعي أدل إذل زايدة عزلة 

العرب السّنة كأبرز شبح السيطرة 
. اإليرانية

اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية . ب
يف العراؽ كفيلق بدر يتولياف السيطرة  

ىناؾ ىدؼ كاحد يتفق عليو الزرقاكم 
كاؼبتمردكف العراقيوف كىو اؼبيليشيا 

لشيعية اؼبرتبطة ابجمللس األعلى للثورة ا
اإلسالمية يف العراؽ كالذم كاف يطلق 

(. اآلف يسمى منظمة بدر)عليو فيلق بدر 
كثَت من العراقيُت كانوا ينظركف إذل اجمللس 

فيلق / األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ
 1982بدر منذ أتسيسو يف إيراف عاـ 
العراؽ ابعتباره جهدان إيرانيان إلخضاع 

ظبح النظاـ اإليراين ؽبؤالء . لنفوذىا
اؼبنفيُت ابستقطاب ؾبندين من أكساط 
ـبيمات الالجئُت العراقيُت كاألسرل 
. العراقيُت أثناء اغبرب العراقية اإليرانية
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كقد أطلق على الذين حولوا كالءىم 
للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية يف 

 كىو" التوابُت"فيلق بدر تسمية / العراؽ
مصطلح مفعم إبسقاطات اترخيية ابلنسبة 

للشيعة، فهو يشَت إذل أكلئك الذين قاتلوا 
ـ 680ضد اإلماـ اغبسُت بن علي عاـ 

مث أعلنوا ندمهم بعد ذلك كربولوا لقتاؿ 
ابلنسبة للمجلس . الذين اغتالوا اإلماـ

األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ 
ين كداعميو يف إيراف يعترب التوابوف عراقي

حاربوا ضد إيراف كإمامها آية هللا ركح هللا 
اػبميٍت، كلكنهم كأسرل حرب اآلف، 

قرركا اؼبشاركة يف مصَت آسريهم كالقتاؿ 
التوابوف كضعوا . ضد نظاـ صداـ حسُت

أنفسهم يف مرتبة أدىن من الشيعة اآلخرين 
كأهنم حباجة للعفو عنهم؛ كمن ىنا فقد 

كاف من السهل على اجمللس األعلى 
لثورة اإلسالمية يف العراؽ التالعب ؿ

أبكضاعهم مستغالن إحساسهم 

كيقوؿ عراقي كاف مستهدفان . (111)ابلذنب
بدأ دمحم ابقر : "للتجنيد يف ذلك الوقت

اغبكيم زعيم اجمللس يطلق مصطلح 
على ىؤالء العراقيُت، كقد فعل ( التوابُت)

ذلك تفضيالن ؽبم على بقية األسرل كلكن 
األمر كانوا صبيعان التوابُت يف كاقع 

( استخبارات)أم عمالء [ إطالعات]
إيرانية كقاموا بتعذيب كثَت من األسرل 

. (112)"اآلخرين

بعد اهنيار النظاـ البعثي يف العراؽ يف 
سارع أتباع اجمللس  2003( أبريل)نيساف 

األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ كمقاتلو 
فيلق بدر ابلعودة إذل األرض احملررة 

ان، كقد عوض ىؤالء عن الشعبية اليت حديث
كانوا يفتقدكهنا دبا لديهم من مصادر 

مثل عبد العزيز . كتنظيم عسكرم كرعاية
اغبكيم، شقيق أية هللا دمحم ابقر اغبكيم، 

 

 
كانوف  27مع عراقي ممـ بيذا التاريخ، عماف،  مقابمة كرايسز جروب (111)

. 2006( يناير)ثاني 
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  24، عماف مقابمة كرايسز جروب (112)
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اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ 
يف ؾبلس اغبكم اؼبؤقت الذم مت أتسيسو 

كما أف حل . 2003( يوليو)يف سبوز 
( يناير)عد االنتخاابت يف كانوف اثين مو

حىت كاف اجمللس األعلى للثورة  2005
اإلسالمية يف العراؽ كفيلق بدر قد تغلغال 

جيدان يف اؼبشهد السياسي االنتقارل 
كيديراف دبهارة مناكرات هتدؼ إذل احتالؿ 

اؼبركز األكؿ يف قائمة التحالف العراقي 
اؼبوحد، كعندما فازت ىذه القائمة يف 

االنتخاابت تقدـ اجمللس، كدبشاركة 
القائمة الكردية، لتشكيل اغبكومة 

االنتقالية كاستفاد زعماء اجمللس من الفراغ 
األمٍت كاإلدارم، الذم خلفتو سلطة 

، فاحتلوا أعلى (113)التحالف اؼبؤقت
. اؼبناصب

 

 
ساعد الفراغ األمني "بق في سمطة التحالف المؤقت يقوؿ مسؤوؿ سا (113)

، المجمس األعمى لمثورة اإلسالمية في  واإلدارو اليائل، الذو بقي حتى ىذا اليـو
رسالة بالبريد اإللكتروني إلى كرايسز ". العراؽ مساعدة كبيرة عند تولي السمطة

. 2006( يناير)كانوف ثاني  23، جروب

لعل الشخصية األقول يف اجمللس ىي 
بياف جابر صوالغ، كىو شيعي تركماين 

للمجلس األعلى للثورة  خدـ كممثل
اإلسالمية يف العراؽ يف دمشق خالؿ 

تسعينات القرف اؼباضي كأسند إليو اآلف 
كقد ابشر، . منصب كزير الداخلية

العامرم، " ابو حسن"ابلتعاكف مع ىادم 
قائد فيلق بدر كأحد قادة التوابُت، كأبو 

كرًن الوندم، رئيس استخبارات فيلق 
طة بدر إبعادة تشكيل قوات الشر

كالقوات شبو العسكرية البالغ تعدادىا 
شخص كاليت كاف قد  110.000

أسسها سلفو فاحل النقيب الذم كاف 
يشغل منصب كزير الداخلية يف حكومة 

كاف . (114)2004إايد عالكم عاـ 

 

 
ر الصناعة والمعادف، زمالئو لقياميـ بتعبئة شواغر انتقد أسامة النجفي، وزو  (114)

بأشخاص جدد ينتموف ألحزاب سياسية أو طائفية أو "المناصب العميا في وزاراتيـ 
ليـ صمة شخصية بيـ دوف إعارة أو اىتماـ لمخبرة أو نوعية أداءىـ السابق في 

رة أدز ذلؾ بالطبع لتدىور األداء الحكومي، ففي وزا. العمل أو مؤىالتيـ
الداخمية، عمى سبيل المثاؿ، ىناؾ أشخاص ال يحمموف درجة جامعية تـ تعيينيـ 

في مناصب عالية جدًا في وحدات األمف والشرطة، وقد يعطى شخص برتبة 
كاف الشيء ذاتو يحصل في عيد النظاـ السابق، فعمي حسف . رقيب رتبة جنراؿ

رًا لمدفاع بينما كاف المجيد، المعروؼ بعمي الكيماوو، أصبح برتبة مشير ووزو 
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ىدفهم ىو سحق اؼبتمردين سواءن كانوا 
من أتباع صداـ السابقُت الذين كانوا 

يريدكف تصفية حساابت معهم أك 
لسلفيُت الذين كانت تطلعاهتم السياسية ا

كنظرهتم الضيقة للشيعة ذبعلهم ملعونُت 
. يف نظر صوالغ كأصحابو

( أبريل)اتسم عهد صوالغ، منذ نيساف 
حىت اآلف ابالهتامات اليت كجهت  2005

تعمل يف " فرؽ موت"لو حوؿ تشكيلو 
البلدات كاألحياء ذات األغلبية السنّية، 

كم متمردين كاكتشاؼ سجوف سرية تح
سنة مزعومُت تعرض الكثَت منهم 

ككاف ظهور كحدات كوماندك . للتعذيب
اؼبغاكير اليت استخدمت لقتاؿ اؼبتمردين 

كيقاؿ أف . الفتان لالنتباه بشكل خاص
، (لواء الذيب) –أفراد ىذه الوحدات 

، (115)(لواء الصقر)، ك(لواء الربكاف)ك
 

 

( ديسمبر)كانوف أوؿ  4، بغداد، مقابمة كرايسز جروب". أساسًا برتبة رقيب
2005 .

كانت قد شكمتيا القوات ( صقور الميل)ىناؾ وحدة مستقمة فيما يبدو تدعى  (115)
وفقًا لما قالو مواطف أمريكي لديو إلماـ " غير مسجمة"األمريكية كوحدة استخبارات 

يتجولوف يف سيارات ( لواء الرافدين)ك
ك سيارات بدكف أرقاـ يف فًتات شرطة أ

منع التجوؿ الليلية كيقوموف ابإلغارة على 
البيوت كالقبض على من يشتبهوف فيهم 

كحيتجزكهنم يف سجوهنم اليت يديركهنا 
كقد اكتسب ىؤالء . (116)بصورة مستقلة

ظبعة سيئة بسبب سلوكهم السيء منذ 
إال أنو . 2004تشكيل كحداهتم عاـ 
ألعلى للثورة كمنذ أف توذل اجمللس ا

 

 

مف قبل ضابط استخبارات " كعماؿ"استئجار مقاتمي ىذه الوحدة )تـ . بيذه الوحدة
وقد شاركوا في عمميات بقيادة ( أمريكي كبير لمتحايل عمى معارضة رؤسائو

وقاموا  2004( نوفمبر)أمريكية مثل اليجـو عمى الفموجة في تشريف ثاني 
راقية الجديدة باعتقاالت واستجوابات، وفيما بعد تـ تسميـ ىذه الوحدة لمحكومة الع

( سبتمبر)، بغداد وواشنطف، أيموؿ مقابالت كرايسز جروب. 2005في عاـ 
2005 .

بأف  2004زعـ فالح حسف النقيب، وزير الداخمية في حكومة إياد عالوو عاـ  (116)
وقد اعترؼ أيضًا . كل وحدة كوماندو تدير اآلف مركز االحتجاز الخاص بيا

اتساع "بيرنز . جع إدوارد وونغ وجوف ؼرا. في عيده" بعض األخطاء"بارتكاب 
 ,Edward Wong and John F. Burns، "اليوة في العراؽ بعد اكتشاؼ سجف

“Iraqi rift grows after discovery of prison” تشريف  17، نيويورؾ تايمز
، والمذاف يقتبساف أيضًا عف رئيس المحكمة الجنائية المركزية 2005( نوفمبر)ثاني 

ولو بأف الوحدات الخاصة كاف بوسعيا اعتقاؿ الناس دوف أوامر قضائية في العراؽ ؽ
كانوف  8وفي غارة تمت يـو . وال يتعيف عمييـ إبراز الوثائق التي تطمبيا المحاكـ

معظميـ مف العرب )محتجزًا  625وجدت القوات األمريكية  2005( ديسمبر)أوؿ 
كانت . ًا منيـ تعرضوا لمتعذيبفي منشأة يديرىا لواء الذئب وتبيف أف عدد( السّنة

ىذه الغارة ىي الثانية لمقوات األمريكية عمى منشأة اعتقاؿ تديرىا وحدات تابعة لوزارة 
القوات األمريكية ستقـو بتفتيش سجوف يديرىا : "بيرنز. راجع جوف ؼ. الداخمية

 ,John F. Burns, “To halt abuses، "العراقيوف لوقف اإلساءات والتعذيب

U.S. will inspect jails run by Iraq”  كانوف أوؿ  14، نيويورؾ تايمز
. 2005( ديسمبر)
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اإلسالمية يف العراؽ إدارة األمور فقد 
تغلغلت فيهم قوات بدر كأخذت تتوذل 

توجيههم كأضفت على تركيبتهم 
كقد . كعملياهتم صبغة طائفية كاضحة

ادعى مواطن عراقي من حي اغبربية يف 
بغداد أف قوات عراقية يرتدم أفرادىا 
بزات عسكرية فبوىة خضراء كحيملوف 

ا على منزؿ عائلتو ذات مسدسات أغارك
يف  2005( أغسطس)يـو يف آب 

: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل
لواء ]جاءكا يف سيارات كتب على جانبها 

" ككانت ىذه أكؿ مرة نراىم فيها[ الربكاف
كقاؿ أبهنم كانوا يستعينوف بدليل مدين 
يرتدم قناعان على كجهو أخذ يؤشر ؽبم 

. ليهمعلى الرجاؿ الذين جيب القبض ع
كقاؿ أبف ىذه القوات فتشت بيتو كبيواتن 

 30أخرل ؾباكرة كغادركا أخَتان كمعهم 
. شاابن تبُت فيما بعد أهنم قتلوا صبيعان 

الشيعة يقولوف أبهنم عانوا "كأضاؼ أبف 
بشدة أايـ صداـ حسُت كدل تكن أبيديهم 

أم سلطات، كلذلك فهم حياكلوف االنتقاـ 
رات على نطالب بوقف الغا. ىذه األايـ

. (117)"السّنة فهم ال يهاصبوف إال السّنة

يف بعض أحياء بغداد كيف القرل احمليطة 
ابلعاصمة تتجوؿ نقاط تفتيش متحركة 

قوامها أشخاص إما من مقاتلي فيلق بدر 
يعملوف كوحدات من فيلق بدر أك من )

أك متمردكف من اعبيش ( كزارة الداخلية
كيقوموف بتدقيق ( السٍت)اإلسالمي 

ت اؼبارّة يف ؿباكلة ؼبعرفة مذىب ىواي
سنيان ( عادة من خالؿ االسم)الشخص 

أـ شيعيان كيقوموف ابحتجاز األشخاص 
. (118)حسبما يًتاءل ؽبم

يعزك عراقي مطلع الطبيعة العشوائية 
للتفتيشات لنقص اؼبعلومات 

كقاؿ أبف األكثر عرضة . االستخبارية

 

 
 .2005( سبتمبر)أيموؿ  4، بغداد مقابمة كرايسز جروب (117)
( ديسمبر)كانوف أوؿ  6مع صحفي عراقي، عماف،  مقابمة كرايسز جروب (118)

2005. 
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ؽبذه التفتيشات بشكل خاص ىم السّنة 
: ىبوف لصالة الفجر يف اؼبسجدالذين يذ

يُفسر التقول غالبان بفهم خاطئ 
ابعتباره عالمة على االنتساب 

أحد أصدقائي، كىو . للمتمردين
رجل مسن اعتاد الذىاب للمسجد 
مبكران عند الفجر كوسيلة للتواصل 

االجتماعي، كفجأة ألقي القبض 
عليو كعلى اثنُت من أبنائو كمت ضرب 

اـ عائلتو ال أحدىم، كاظبو عمر، أـ
اسم )لسبب سول أف اظبو عمر 
إسالمي اترخيي ذك مدلوؿ 

، كظلوا معتقلُت ؼبدة (119)(سٍت
شهرين مث أطلق سراحهم، كأخربكان 

اآلف . أنو دل جير حىت استجواهبم
أصبح األئمة حيضوف اؼبصلُت على 

 

 
الشيعة مع  كاف عمر بف الخطاب الخميفة الثاني في اإلسالمي، ويعتبره (119)

زيادة عمى . سمفو أبو بكر الصديق وخمفو عثماف بف عفاف مغتصبوف لمخالفة
لتعقب وقتل ( لواء عمر)ذلؾ فقد شكمت مجموعة الزرقاوو وحدة باسـ 

 .المنتسبيف إلى فيمق بدر

عدـ القدـك للمسجد يف كقت مبكر 
. (120)بعد اآلف

 ىناؾ عراقيوف آخركف أقل لطفان يف
تقييمهم للدكافع كراء التفتيشات 

كيتهموف فيلق بدر كإيراف من خلفو بشن 
حرب قذرة ضد السّنة انتقامان منهم 

للقمع الوحشي الذم تعرضوا لو ربت 
كيقوؿ طارؽ . نظاـ اغبكم السابق

اؽبامشي، زعيم اغبزب اإلسالمي العراقي، 
خطة "أبف أعماؿ القتل ىذه ىي جزء من 

لطرد السنة خارج " اسًتاتيجية إيرانية
. (121)العراؽ

 

 
عراقي . 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  9في عماف  مقابمة كرايسز جروب (120)

فإنيـ يكذبوف، ألف قواتيـ ال " عمى إرىابييف قبضنا"عندما يقولوف : ]آخر قاؿ
ىذا بالطبع يجعل الجميع . تستطيع دخوؿ المناطق التي يتواجد فييا المتمردوف 

مع نبيل يونس، المدرس في جامعة بغداد  كرايسز جروبمقابمة [. عصبييف
. 2005( أغسطس)آب  30

وؿ عراقي يق. 2005( سبتمبر)أيموؿ  5في بغداد،  مقابمة كرايسز جروب (121)
إنيـ أولئؾ . المشكمة ىي مع الشيعة الذيف أتوا مف خارج الحدود"آخر بأف ( سني)

مساجد )الذيف استولوا عمى معظـ مقار حزب البعث وحولوىا إلى حسينيات 
، وما أف تولوا السمطة الحكومية حتى أخذوا ينتقموف مف السّنة الذيف كانوا (شيعية

، كرايسز جروبمقابمة ". ف مف إيرافومف الواضح أنيـ مدعومو. مع صداـ
. 2005( أغسطس)آب  24بغداد، 



 الحرب العراقية المقبمة؟ الطائفية والنزاع األىمي

 49 صفحة 2006( فبراير)شباط  27 –حوؿ الشرؽ األوسط  52رايسز جروب رقـ تقرير ؾ
 

 

 

لواء الذئب، ىو كحدة كوماندك اكتسبت 
ظبعة سيئة بصورة خاصة، كىناؾ تقارير 
تفيد أبف الوالايت اؼبتحدة تسلح كسبوؿ 

، اليت كاف قد مت (122)ىذه الوحدة
أتسيسها يف عهد حكومة إايد عالكم 

بقيادة عدانف اثبت، كىو جنراؿ عراقي 
كيقوؿ . سابقكاف مسجوانن زمن النظاـ اؿ

عراقي مطّلع على اتريخ ىذا اللواء أبنو 
قد مت كضع فرعو يف اؼبوصل ربت قيادة 
اعبنراؿ خالد أبو الوليد العبيدم، كىو 
شيعي علماين، فيما كضع فرع بغداد 

ربت قيادة العقيد دمحم العزاكم كىو سٍت 
كيف أعقاب تورل اجمللس األعلى . علماين

كزارة الداخلية للثورة اإلسالمية يف العراؽ 
سبت إقالة  2005( مايو)يف شهر أاير 

ىرب بعد )العزاكم بدعول عدـ الكفاءة 
فيما مت ترفيع العبيدم ( ذلك من البالد

. كتسليمو كامل اؼبسؤكلية العملية

 

 
 ,See John F. Burns، "لوقف اإلساءات"بيرنز . راجع جوف ؼ (122)

“To halt abuses”مصدر ساؽ ، .

كاستطاع فيلق بدر التسرب إذل ىذا 
اللواء فما لبث أف انقسم إذل فرعُت 

أحدمها سٍت كاآلخر شيعي يقاؿ أبف كالن 
. منهما يستهدؼ أفراد الفريق اآلخر

شبة رائحة طائفية : "كقاؿ العراقي اؼبطلع
الواقع أف كزارة . تفوح من اؼبوضوع برمتو

الداخلية منخرطة بشكل فعاؿ يف حرب 
. (123)"اغبرب األىلية بدأت فعالن . طائفية

ينكر بياف جابر صوالغ، كزير الداخلية، 
أف كحدات الكوماندك التابعة لوزارتو 

مل كفرؽ موت أك تدير منشئات سرية تع
كمعتقالت، كيدعي أبف أعماؿ القتل قاـ 
هبا رجاؿ يقودكف سيارات شرطة مسركقة 

كيرتدكف مالبس شرطة اشًتكىا من 
بيد أف إيضاحات . (124)األسواؽ احمللية

 

 
. 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  9. ، في عمافمقابمة أجرتيا كرايسز جروب (123)

المية في العراؽ عبد العزيز وقد أضاؼ بأف زعيـ المجمس األعمى لمثورة اإلس
الحكيـ قدـ العبيدو إلى الشعب العراقي في مقابمة تمت بترتيبات خاصة جعل 

كاف ". ولدنا"وخاطبو بكممة ( مع العباءة)الجنراؿ يرتدو فييا مالبس عربية تقميدية 
كاف صداـ حسيف معتادًا . إيصاؿ حس بالشمولية"قصد زعيـ المجمس األعمى 

نحف العراقييف نفيـ ذلؾ جيدًا كجزء مف . تكتيكات نفسياأيضًا عمى ىذه اؿ
 ".ممارساتنا لعاداتنا

 .2005( نوفمبر)تشريف ثاني  29مقتبسة عف نيويورؾ تايمز،  (124)
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صوالغ فشلت يف اإلجابة على السؤاؿ 
اؼبتعلق بكيفية سبكن ىؤالء اؼبتنكرين يف 

من العمل بصورة أزايء ضباط شرطة 
عادية خالؿ أكقات منع التجوؿ اليت تتم 

إبشراؼ قوات الشرطة اليت تديرىا كزارتو، 
كيف ذلك يقوؿ طارؽ اؽبامشي أحد قادة 

: العرب السّنة
ىناؾ أكامر تقضي إبطالؽ النار 

على أم شخص ينتهك حظر 
التجوؿ، كلكن ىؤالء القتلة 

يتجولوف بسياراهتم خالؿ ساعات 
مع كسائط نقل كقوافل منع التجوؿ 

كسيارات رظبية كيستخدموف أجهزة 
السلكي يدكية كيرتدكف زم الشرطة 
كيستخدموف األسلحة الرظبية ذاهتا 

عندما قابلت كزير (. مثل الشرطة)
الداخلية أمس كجهت لو سؤاالن 

اؼبشار )خبصوص قضية حي اغبرية 
أرجو قبوؿ : "فأجابٍت( إليها سابقان 

لنا بذلك كبن ال عالقة . معذريت

أنت كزير : "، فقلت لو"اغبادث
الداخلية، كإذا كاف رجالك ال عالقة 

ؽبم ابؼبوضوع، فعليك أف ربقق يف 
األمر كتعرؼ من الذم قاـ بو، 

كبعكس ذلك عليك أف 
. (125)"تستقيل

أدت التقارير اؼبتواصلة حوؿ عمل فرؽ 
اؼبوت انطالقان من كزارة الداخلية إذل قياـ 

ف غارات على اثنُت القوات األمريكية بش
من اؼبعتقالت اليت تديرىا كزارة الداخلية 

كإذل التحقيق يف  2005يف أكاخر عاـ 
االهتامات اليت تشَت إذل قياـ موظفي 

كزاريت الداخلية كالعدؿ بعمليات تعذيب 
يف ىذين اؼبعتقلُت كإذل التحقيق يف 

ادعاءات ؿبددة خبصوص فرقة موت 
 

 
أبدز أكاديمي . 2005( سبتمبر)أيموؿ  5، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (125)

بقضية حي  لنفترض أف الحكومة لـ تكف ليا عالقة: "عراقي وجية نظر مماثمة
الحرية، ولكنؾ عندما ترز حكومة غير قادرة عمى التعامل مع ىذا الموقف، وغير 
قادرة عمى السيطرة عمى السيارات عند نقاط التفتيش، وغير قادرة عمى معرفة لواء 

أنا شخصيًا، أعتقد بأف . مزيف، إذا كاف مزيفًا، فيذا يعني أنو ليس ىناؾ حكومة
دث وخمف معظـ الحوادث، وأف إيراف تقف خمفيا لواء بدر يقف خمف ىذا الحا

مع  كرايسز جروبمقابمة أجرتيا ". أيضًا لتتمكف مف ضبط األمور في الجنوب
 .2005( سبتمبر)أيموؿ  4ىدز ىداية النعيمي، بغداد، 
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الشرطة رجالن يرتدكف أزايء  22قوامها 
ككانوا على كشك قتل رجل عريب 

. (126)سٍت

إذا كانت مشكلة الطائفية قد أصبحت 
كاضحة بشكل خاص يف كزارة الداخلية 
بعد تورل اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية 

يف العراؽ إدارهتا لتحقيق أجنداتو 
اػباصة، فإف كزارات كمؤسسات أخرل دل 

ليس اؼبقصود . تتخلف عن ذلك أيضان 
الكالـ القوؿ أبف اؼبنطق الطائفي من ىذا 

أخذ ديلي التعيينات يف الوظائف كأسلوب 
العمل يف الوزارات اعبديدة اليت أصبح 

معظمها إقطاعيات لألحزاب أكالن كقبل 
كلكن الوزارات كاؼبؤسسات  –كل شيء 

اغبكومية األخرل أتثرت ابلقدر الذم 
غلب فيو الطابع الطائفي ؽبذه األحزاب 

زارات الصحة كالنقل، ك. (127)الدينية

 

 
 .2006( فبراير)شباط  16األسوشييتدبرس،  (126)
انوف أوؿ ؾ ( –نوفمبر)، بغداد، تشريف ثاني مقابالت كرايسز جروب (127)
 .2005( ديسمبر)

على سبيل اؼبثاؿ، أصبحت ربت ىيمنة 
 2005حركة الصدر بعد انتخاابت عاـ 

كشهدات تغيَتات يف اؼبناصب العليا كانت 
( استبعاد السّنة)طائفية ابلدرجة األكذل 

اؼبناصب العليا )كسياسية يف طبيعتها 
ؿبجوزة ألتباع الصدر مث بعد ذلك فقط 

عة اجمللس جيرم النظر يف طلبات صبا
، كيتم ذلك (األعلى كصباعة الدعوة

بتوصية من رجل دين من أتباع صباعة 
كزارة الدفاع شهدت تعيُت . (128)الصدر

كفيما ( سعدكف الدليم)كزير عريب سٍت 
عدا ذلك هتيمن عليها األحزاب الشيعية 

. (129)كالكردية

 

 
( ديسمبر)في بغداد وعماف، كانوف أوؿ  مقابالت أجرتيا كرايسز جروب (128)

تطمب معظـ الوزارات مف المتقدميف بطمبات لمعمل إحضار تزكية مف . 2005
فوزارة الداخمية، مثاًل، تطمب وثيقة كيذه . الحزب الذو يتولى مسؤوليتو الوزير

ورة اإلسالمية في العراؽ، ووزارتي الصحة والنقل صادرة عف المجمس األعمى لمث
تطمباف وثيقة كيذه صادرة عف حركة الصدر بينما تطمب وزارة النفط وثيقة صادرة 

حركة الصدر عينت رجل ديف في كل مف وزارتي الصحة . عف حزب الفضيمة
 . والنقل لإلشراؼ عمى ذلؾ

دفاع وأوؿ سؤاؿ يوجيونو يديروف وزارة اؿ"يتيـ ضابط عراقي األكراد بأنيـ  (129)
، وقاؿ "ىل أنت عربي أـ كردو؟ –لؾ إذا كنت تريد أف تصبح ضابطًا ىو 

مدير . كٌل لو شيء خاص بو. الطائفية مسألة محبطة لمغاية: "ضابط أمريكي
أحاوؿ دائمًا فيـ ما الذو يخص كل واحد منيـ . األركاف كردو، قائد الفرقة كردو

دـ : "ظتيف مقتبستاف مف مقاؿ غيث عبد األحدكال المالح". لكي أستخدمو ضده
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ىناؾ مؤسسة حساسة بشكل خاص 
. توشك أف تسقط ضحية للميوؿ الطائفية

نت إعادة بناء اعبيش العراقي ابسم كا
قد بدأت يف ( اغبرس الوطٍت العراقي)

 2004عهد حكومة إايد عالكم عاـ 
، كلكن (130)على أساس مشولية كاضحة

كاقع األمر أف ىذه القوة اليت يبلغ 
رجالن قد فضلت  80.000تعدادىا 

ضباطان موالُت لقادهتم السياسيُت بسبب 
ت كقد جاء. عدـ كجود دكلة موحدة

أغلبيتهم من قوات البشمرجة األكراد 
كقوات فيلق بدر التابعة للمجلس األعلى 
للثورة اإلسالمية يف العراؽ أك من ضباط 

. كرد كشيعة يف اعبيش العراقي اؼبنحل
كاف ىؤالء أفضل تدريبان كانضباطان كقد 

 

 

تموز  19، الغاردياف، ”Ghaith Abdul-Ahad, “New blood، "جديد
. 2005( يوليو)
صرح ناطق باسـ الجيش األمريكي أف الواليات المتحدة تقـو ببناء جيش  (130)
 فرٌؽ مكونة كميًا مف عرؽ واحد كما أننا ال)وأنو لف تكوف ىناؾ ( يمثل كل العراؽ)

مف الواضح )ولكنو اعترؼ بأف (. نسعى لتشكيل فرؽ مكونة كميًا مف عرؽ واحد
أف ىناؾ تحديات حقيقية فيما يختص بالقضايا الطائفية والقبمية، فكل عراقي لو 

 –استراتيجية بوش "مقتبسة عف (. والءات مختمطة وىـ في سبيميـ لمتغمب عمييا
 Bush‟s“، بمومبرغ، "عرقية تحديات لجيش العراؽ الجديد مف قبل ميميشيات

strategy, Iraq‟s new army challenged by ethnic militias”, 

Bloomberg  ،13  2005( ديسمبر)كانوف أوؿ. 

مالوا للتجمع يف كحدات متجانسة عرقيان 
: كيقوؿ أحد النقاد حوؿ ذلك. أك طائفيان 

إذا ذىبت إذل قيادة اعبيش فستجد "
قسمان لألكراد، كقسمان للشيعة، كقسمان 

يف انتخاابت . (131)"اثلثان للعرب السّنة
كانت  2005( ديسمرب)كانوف أكؿ 

ابؼبائة من أصوات اؼبقًتعُت يف  54نسبة 
إضافة للمرضى يف )قوات األمن 

لصاحل ( اؼبستشفيات كنزالء السجوف
ابؼبائة للقائمة 30 القائمة الكردية مقابل

ابؼبائة فقط للقوائم العربية  7الشيعية ك
كىي أرقاـ ال تتناسب  –السنية الثالث 

مع حجم ىذه اعبماعات كال تتسق مع 
يف صورة مقربة . (132)النتائج اإلصبالية

للواء األكؿ من الفرقة السادسة يف اعبيش 
العراقي اعبديد كىي الفرقة اؼبكلفة 

 

 
 .2005( أغسطس)آب  30مع نبيل يونس، بغداد،  مقابمة كرايسز جروب (131)

عداد أصوات المقترعيف العراقييف تظير نقصًا في أ"أوبل االبف . ريتشارد أ (132)
 Richard A. Oppel Jr., “Iraqi vote shows lack، "السنة في الجيش

of Sunnis in army” ،2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  27، نيويورؾ تايمز .
كانت األرقاـ أولية، بل إف أصوات السجناء والمرضى قد تخفي تمثياًل كرديًا أكبر 

 .في أجيزة األمف



 الحرب العراقية المقبمة؟ الطائفية والنزاع األىمي

 53 صفحة 2006( فبراير)شباط  27 –حوؿ الشرؽ األوسط  52رايسز جروب رقـ تقرير ؾ
 

 

 

تبُت لصحفي  بعمليات مكافحة التمرد
: أمريكي أف الضباط

أخذكا يظهركف كيعملوف بصورة أقل 
كضباط يف كحدات جيش عراقي 

كطٍت، كبصورة أكرب كضباط يف 
كيقوؿ قادة ... ميليشيا شيعية

عسكريوف أبهنم قلقوف من أف كحدة 
عسكرية غالبيتها من الشيعة 

ستخضع ألكامر رجاؿ دين قبل 
اػبضوع ألكامر قادة كطنيُت فبا 

رض اعبيش ػبطر االنقساـ على يع
كبدالن من التسامي ... أسس طائفية

فوؽ التوترات العرقية اليت سبزؽ 
بالدىم، فإف قوات اعبيش ذات 
األغلبية الشيعية تعد العدة لذلك 
إف دل تكن بدأت فعالن يف خوض 

حرب أىلية ضد األقلية السنّية من 
. (133)السكاف

 

 
، "متد إلى الجيش العراقي وتقوض األمفالمشاعر الطائفية ت"تـو السيتر  (133)

 Tom Lasseter, “Sectarian sentiment extendsصحف نايت رايدر، 

لقد أدل نشر كحدات ذات أغلبية كردية 
ك شيعية يف مناطق سنية ؼبقاكمة حركة أ

التمرد إذل إبراز التوترات العرقية كالطائفية 
حىت يف اغباالت اليت حققت فيها ىذه 

كاف ىذا ىو كاقع . الوحدات قباحان 
اغباؿ، على سبيل اؼبثاؿ، يف الفلوجة 

كيف تلعفر يف  2004كاؼبوصل يف عاـ 
( سبتمرب)كأيلوؿ  2004( سبتمرب)أيلوؿ 

أثناء اإلعداد (. اجع أدانهر) 2005
 2005( ديسمرب)النتخاابت كانوف أكؿ 

يف الرمادم، دعا زعماء اؼبنطقة كزير 
الدفاع الذم كاف يقـو بزايرة منطقتهم إذل 

استبداؿ الفرقة السابعة اليت كانت 
متمركزة ىناؾ بوحدة أخرل تعتمد على 
ضباط كأفراد ؿبليُت، كالسبب ىو أف 

ابعة كانوا من معظم أفراد الفرقة الس
الشيعة الذين استخدموا ضبلة 

االنتخاابت، من بُت فبارسات أخرل، 

 

 

to Iraq‟s army, undermining security”, Knight Ridder 

Newspapers  ،12  2005( أكتوبر)تشريف أوؿ 
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لإلعالف بشكل صارخ عن أتييدىم 
، 555)لقائمة التحالف الشيعي 
كقد . (134)(االئتالؼ العراقي احملود

كجهت انتقادات كاهتامات ابلوحشية 
كاالستفزازات الطائفية لقوات اعبيش 

مت نشرىا يف ذات األغلبية الشيعية اليت 
. (135)الفلوجة

تشكل قضية تلعفر نقطة صغَتة يف ؿبيط 
ما قد يقع من أخطاء عندما ترسل 

كحدات غَت مندؾبة كؽبا أجندات طائفية 
تلعفر بلدة . أك عرقية لقمع أعماؿ سبرد

تقع إذل الغرب من اؼبوصل يف ؿبافظة 
نينول على الطريق إذل اغبدكد السورية 

سكاف . (136)كىي منطقة غنية ابلنفط
ىذه البلدة كليان تقريبان ىم من الًتكماف 

 

 
دـ زيارة مسؤوؿ عراقي لمنطقة سنية تبرز عمق ع: "تقرير مف جوناثاف فايز (134)

 Jonathan Finer, “Iraqi official‟s visit to Sunni province" الثقة

underscores depth of distrust” ،كانوف أوؿ  13، واشنطف بوست
 .2005( ديسمبر)

 30مع عراقي مف محافظة األنبار، بغداد،  مقابمة كرايسز جروب (135)
 .2005( نوفمبر)تشريف ثاني 

مر بيا الطريق التجارية التي تربط العراؽ بتركيا زيادة عمى ذلؾ فالمنطقة ت (136)
وخط النفط الذو يمتد مف المصفاة في بايجي حتى ميناء التصدير في سيماف في 

 .الساحل التركي عمى البحر المتوسط

كأبغلبية إسالمية سنية بسيطة، كىي ذات 
نظاـ قبلي متجذر كال يعرؼ عنها أم 

كيقوؿ . (137)انقسامات طائفية أك عرقية
شهود عياف، أنو بعد كقت قصَت من 

سقوط النظاـ أسس مقاتلوف أجانب يقاؿ 
أبهنم قدموا من سوراي قاعدة يف تل عفر 

بدءكا بتوزيع منشورات سلفية يف أكساط ك
الشباب السنة كأخذكا يهددكف مث 

يهاصبوف اؼبواطنُت العاملُت مع قوات 
كبعد ذلك األفراد )االحتالؿ كاإلدارة 

العاملُت مع اغبكومة كالقوات 
غادر البلدة كثَت من . (138)(العراقية

سكاهنا خصوصان أكلئك الذين كاف ؽبم 
ؿ أك بغداد أك اقارب أك أعماؿ يف اؼبوص

( سبتمرب)كيف أيلوؿ . مناطق أخرل
شنت القوات األمريكية كاؼبقاتلُت  2004

األكراد ضبلة على تلعفر لطرد اؼبتمردين 
فبا أدل إذل أزمة إنسانية كىرب سكاف 

 

 
كما في أنحاء أخرز مف العراؽ، الزواج بيف الطوائف ىو القاعدة وليس  (137)

 .لقبائل يعرفوف إما كسّنة أو كشيعةاالستثناء في تمعفر ومع ذلؾ فاألشخاص وا
 .2005( نوفمبر)تشريف ثاني  30، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (138)
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البلدة كإاثرة نقد شديد من جانب 
. (139)تركيا

عند تشكيل اغبكومة العراقية اعبديدة يف 
ـ الًتكماف ، قا2005( أبريل)نيساف 

الشيعة يف تلعفر، الذين كانوا يشعركف أهنم 
مهددكف بشكل خاص من أعماؿ 

اؼبتمردين كتطرؼ الشباب العرب السّنة، 
قاموا بتنظيم أنفسهم حوؿ أسَت حرب 

إضافة إذل زعيم ( تواب)سابق يف إيراف 
كطلبوا ( من الًتكماف الشيعة)قبلي ؿبلي 

اؼبساعدة من القوات األمريكية كقوات 
استجابة ؽبذا الطلب قاـ . اغبكومة العراقية

( لواء العقرب)اعبيش العراقي بنشر 
اؼبكوف من الشيعة، كيركم شاىد عياف ما 

خرج اؼبوقف عن السيطرة : "حدث قائالن 
كربولت اؼبعارؾ بُت قوات اغبكومة 

 

 
تيدئة : العراؽ: "35حوؿ الشرؽ األوسط رقـ  راجع تقرير كرايسز جروب (139)

 .2005( يناير)كانوف ثاني  26، "مخاوؼ تركيا بخصوص الطموحات الكردية

كاؼبتمردين إذل قتاؿ بُت السّنة كالشيعة 
. (140)"ضمن اجملتمع الًتكماين

ؿ شيء، فتلعفر تقع على دل يكن ذلك ؾ
الطريق بُت اؼبوصل كسنجار، كىي بلدة 

كردية كبَتة قريبة من اغبدكد السورية 
(. كمنطقة األكراد السوريُت بعد ذلك)

سنجار تفصلها عن بقية كردستاف العراؽ 
منطقة تلعفر كاؼبوصل اليت تضم خليطان 
من السكاف الًتكماف كالعرب كاألكراد 

كمنذ اهنيار . (141)كالشاابؾ كاألشوريُت
نظاـ البعث، خصوصان بعد تشكيل 

 2005اغبكومة الشيعية الكردية عاـ 
اغبزب –قامت األحزاب الكردية 

الدديقراطي الكردستاين، كاالرباد الوطٍت 
 

 
. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  30د، في بغدا مقابمة كرايسز جروب (140)

ليس لي : "كمؤشر عمى الديناميات التي تغذييا الخصومات القبمية يوضح الشاىد
عالقة بكل ىذا ولكف ابف عمي يعمل مع المجاىديف، وعندما ىاجمت القوات 

الحكومية الحي الذو أعيش فيو وقتمتو مع عدد آخر مف أفراد عائمتو فإني أشعر 
". عةبالغضب عمى الشي

األشوريوف ىـ مسيحيوف أرثوذوكس سوريوف ينسبوف أنفسيـ إلى ساللة  (141)
االمبراطورية األشورية في نينوز ويتيموف الجماعات األخرز، خصوصًا األكراد، 

ىناؾ عدد مف البمدات . بأنيـ متطفموف أخرجوىـ مف أراضي آبائيـ وأجدادىـ
ومف بينيا أربيل وكركوؾ  العراقية الزالت تحتفظ بخرائب حصوف آشورية قديمة

رغـ أف قادتيـ )أما الشاباؾ فيـ أقمية عرقية تتكمـ إحدز الميجات الكردية . وتمعفر
.  ويمارسوف طقوسًا شيعية معينة( يّدعوف بأف ال عالقة ليـ باألكراد
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دبد نفوذىا غرابن عرب هنر  -الكردستاين
( الذم دير عرب مدينة اؼبوصل)دجلة 

كأسست مكاتب حزبية كثكنات 
كاقامت حواجز  للبشمرجة يف تلعفر

تفتيش على الطرؽ اؼبمتدة خارج 
كقد أبلغ أحد السكاف . (142)البلدة

كاف موضع "كرايسز جركب أبف ذلك 
استياء شديد من قبل السكاف الًتكماف 
احملليُت، كفشلت األحزاب يف اكتساب 

أم أتييد ؿبلي أك حىت اخًتاؽ حالة عدـ 
الثقة التقليدية كاالنزعاج اليت شعر هبا 

. (143)"فالًتكما

سرعاف ما أصبحت مكاتب اغبزب 
الدديقراطي الكردستاين كاالرباد الوطٍت 

 

 
نظرًا لنشاط المتمرديف فقد أصبح الطريق مف الموصل إلى سنجار شديدة  (142)

د الذيف أصبحوا معتاديف عمى استخداـ طريق التفافي عبر الخطورة بالنسبة لألكرا
مقابمة . الرابية مضاعفيف بذلؾ زمف الرحمة األساسي البالغ ساعة نصف الساعة

 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  9مع مواطف مف سنجار، عماف،  كرايسز جروب
كانوف أوؿ  18مع أحد سكاف تمعفر، بغداد،  مقابمة أجرتيا كرايسز جروب (143)
يتيـ التركماف األكراد بأنيـ يبيتوف مؤامرة عمى تمعفر، فخالؿ . 2005( ديسمبر)

المفاوضات حوؿ الدستور قدـ األكراد خارطة تبيف الحدود المرغوبة لكردستاف بحيث 
ويقوؿ مظفر أرسالف (. كرايسز جروبتوجد نسخة في الممف لدز )تشمل تمعفر 

األكراد يريدوف تغيير "ف بأف مستشار الرئيس جالؿ طالباني لشؤوف التركما
كرايسز مقابمة ". الديموغرافيا في تمعفر ألف البمدة تفصل أكراد العراؽ عف أكراد سوريا

 .2005( نوفمبر)تشريف ثاني  27، بغداد، جروب

الكردستاين كثكنات البشمرجة أىدافان 
ُنسب ذلك، يف . ؽبجمات مسلحة

البداية، للخصومات الكردية الداخلية، 
كلكن اغبزبُت الكرديُت إضافة غبلفائهما 
الشيعة ادعوا أبهنم مستهدفوف من السنة 

ا صياغة النزاع الرئيس يف كبذلك أعادك
تلعفر من كونو قتاالن ضد االحتالؿ إذل 

كونو نزاعان يتم فيو مهاصبة األقلية "
، كهبذه "الشيعية من قبل األغلبية السنّية

الطريقة بنوا على االنقسامات اليت 
مت استخداـ . أكجدىا اؼبتمردكف يف البداية

اؼبعارؾ اليت كقعت بعد ذلك لتربير اؽبجـو 
رم الكبَت الذم شنتو اغبكومة يف العسك

 2005( سبتمرب)كأيلوؿ ( أغسطس)آب 
عملية إعادة "ربت االسم الرمزم )

كاليت فاقمت بدكرىا "( اغبقوؽ
االنقسامات الطائفية كالعرقية إضافة 

كقد قوبل نشر . (144)إلجياد أزمة الجئُت
 

 
كانوف أوؿ  18مع أحد سكاف تمعفر، بغداد  مقابمة أجرتيا كرايسز جروب (144)
لعراقي القوات األمريكية والعراقية بالسعي اتيـ الحزب اإلسالمي ا. 2005( ديسمبر)

اقتباس عف نرميف (. ديسمبر)إلجياض مشاركة السّنة في انتخابات كانوف أوؿ 
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الفرقة العراقية الثالثة من اعبيش العراقي، 
اء من قبل على كجو اػبصوص، ابسيت

السكاف السّنة يف البلدة كىي فرقة 
تتشكل من أغلبية من الشيعة كاألكراد 

إضافة لذلك فقد شارؾ . كأقلية من السّنة
يف القتاؿ لواء كردم كقوات ذات أغلبية 

كحبلوؿ . (145)شيعية اتبعة لوزارة الداخلية
كاف  2005( ديسمرب)هناية كانوف أكؿ 

 أىارل تلعفر من السّنة يشكوف مرّ 
الشكول من اضطهادىم كمن أعماؿ 

طائفي ابلرغم من أف قادة / تطهَت عرقي
القوات األمريكية يؤكدكف أف معركة تلعفر 

. (146)كانت قصة قباح يف قتاؿ اؼبتمردين

 

 

( سبتمبر)ايموؿ  12-15، األىراـ ويكمي أوف اليف، "ال مجاؿ لميروب"المفتي 
 7600كاف اإلقباؿ عمى االقتراع عاليًا في تمعفر وأشارت تقارير إلى أف . 2005

بًا قد اقترعوا وىو رقـ بأربعة أضعاؼ عف عدد الذيف شاركوا في استفتاء تشريف ناخ
يقاؿ بأف معظـ . 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  16واشنطف بوست، (. أكتوبر)أوؿ 

. الذيف فروا عادوا إلى تمعفر في األسابيع التي تمت اليجـو
ة، أبو أطمق اليجـو رد فعل شعبي قاٍس مف واحد مف أىدافو الرئيسي (145)

. مصعب الزرقاوو، في كممة أشرنا إلييا أعاله
معركة شد الحبل في تمعفر تضع الجيش العراقي تحت : "راجع فيرو بيدرماف (146)

 Ferry Biedermann, “Tel Afar‟s ethnic tug of war puts، "االختبار

Iraq army to the test” 2006( يناير)كانوف ثاني  17، فايننشاؿ تايمز. 

الدين كمصدر رئيسي للتعبئة . ج
السياسية 

أصبحت اؼبساجد، ألسباب عديدة، 
ما أف . البؤرة اؼبركزية للتعبئة السياسية

ـ البعث كمت حل مؤسساتو أك سقط نظا
فقدت مصداقيتها حىت دل يعد ىناؾ مركز 

أما . ؼبثل ىذه التعبئة قادر على االستمرار
ابلنسبة لألحزاب الشيعية العائدة من 

اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية  –اؼبنفى 
يف العراؽ كحزب الدعوة بشكل خاص 

كاألحزاب اليت برزت من الظالؿ  –
حركة مقتدل  مثل–داخل البالد 

فقد كانت اؽبوية الدينية ىي  -الصدر
لقد . اؼببدأ اؼبنظم الرئيسي للسياسة

سبسكوا ابؼبسجد، ابعتباره مؤسسة دل 
تتلوث ابؼباضي، كآلية رئيسية للتجمع 

الواقع أف . كاالنتشار كالتجنيد
ىي ذبسيد ( مساجد الشيعية)اغبسينيات 

ؼبعاانة الشيعة يف اؼباضي، كىو موضوع 
صداه بقوة يف اجملتمع الشيعي  يًتدد



 الحرب العراقية المقبمة؟ الطائفية والنزاع األىمي

 58 صفحة 2006( فبراير)شباط  27 –حوؿ الشرؽ األوسط  52رايسز جروب رقـ تقرير ؾ
 

 

 

كينطوم ابلتارل على قدرة ذبنيدية ؿبتملة 
كحوؿ ذلك يقوؿ مفيد اعبزيرم، . كبَتة

يلجأ : "كزير الثقافة يف حكومة عالكم
سياسيو الشيعة، الجتذاب األتباع، إذل 
استخداـ اتريخ االضطهاد الذم تعرض 

إهنم حباجة لتكثيف اؼبشاعر . لو الشيعة
م يكسبوا األصوات لك" الطائفية

كقد عزز آية هللا علي . (147)االنتخابية
السيستاين، اؼبرجع الشيعي البارز التعبئة 

حبض أتباعو بشدة على اؼبشاركة يف 
( يناير)االنتخاابت أكالن يف كانوف اثين 

كمرة أخرل يف كانوف أكؿ  2005
. (148)(ديسمرب)

إذا كاف الشيعة قد بدءكا التوجو للتعبئة 
ية الدينية فإف العرب عن طريق اؽبو

السّنة، الذين بقوا دكف قيادة بعد سقوط 
دكف قصد  –النظاـ، سلكوا نفس التوجو 

 

 
  .2005( ديسمبر)، بغداد، كانوف أوؿ كرايسز جروبابمة مق (147)

(148)http://www.sistani.org/messages/entekhab01.html 
 /http://www.sistani.org/messages ، و(2004" أكتوبر"تشريف أوؿ )

entekhabat_46.html (9  2005" ديسمبر"كانوف أوؿ.) 

فقد قاؿ أحد أتباع تنظيم القاعدة . تقريبان 
إف السّنة : "يف مقابلة مع كرايسز جركب

يف صبيع أكباء العادل اإلسالمي دييلوف 
التباع حكوماهتم، كعندما يكوف رئيسهم 

سلمان فإهنم يشعركف أبف أك قائدىم ـ
معتربين السياسة مسألة " عليهم اتباعو

كيف الفراغ الذم تال اغبرب . (149)ترؼ
مباشرة، كؼبا دل يعد ىناؾ قائد سٍت 

التباعو، فقد كاف التحوؿ إذل اؼبسجد 
.  طبيعيان ابلنسبة ؽبم أيضان 

أصبحت اؼبساجد السنية كالشيعية على 
السواء ساحة للمسَتات كاؼبظاىرات 
السياسية كبدأت مواعظ يـو اعبمعة 

. تستخدـ كقنوات لالتصاالت السياسية
شجع ذلك التطرؼ لدل اعبانبُت، كيقوؿ 
مفيد اعبزيرم أف رجاؿ الدين كالسياسيُت 
الشيعة اعتادكا، يف انتخاابت كانوف اثين 

إرىاب الناس "، على 2005( يناير)

 

 
 .2005( ديسمبر) كانوف أوؿ 5في بغداد،  مقابمة كرايسز جروب (149)
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قائمة ] 169إذا اقًتعتم لػ: "بقوؽبم
، فإنك ستذىب إذل [مالتحالف الشيع

اعبنة، أك أف من احملـر عليك أف تناـ مع 
، كهللا 169زكجتك إذا دل تقًتع للقائمة 

، كىكذا، كاف ذلك "لن يساؿبك أبدان 
. (150)"حقان نوعان من اإلرىاب

على اعبانب السٍت يتهم مستشار األمن 
القومي العراقي موفق الربيعي نفس 

األشخاص الذين كانوا يديركف مكاتب 
البعث احمللية ابلتحوؿ للدين كالعودة 
للمساجد ابعتبارىا مقرات قياداهتم 

:  السياسية كقاؿ
عندما يذىبوف للمسجد فإهنم 

يصلوف كيعقدكف لقاءات ألغراض 

 

 
اتيـ . 2005( ديسمبر)في بغداد، كانوف ثاني  مقابمة كرايسز جروب (150)

خالؿ : "سياسي سني الشيعة بأنيـ يحولوف االحتفاالت الدينية إلى استفزازات
احتفاالت الشيعة في شير محـر قرر ىؤالء الناس القياـ بمظاىرة مف قمب 

حاجة ألف يبدءوا مف ىناؾ، وقد دعونا لـ تكف بيـ . المنطقة السنّية في األعظيمة
سكاف الحي الحتراميـ وتقديـ الماء ليـ، ولكنيـ بدؿ مغادرة المنطقة قرروا إقامة 

وفي المساء كاف قسـ منيـ ال (. مسجد أبو حنيفة)المظاىرة أماـ مسجدنا الرئيسي 
 كرايسز جروبمقابمة ". يزاؿ ىناؾ وأصبح بعض سكاف الحي مستفزيف وىاجموىـ

( أغسطس)آب  15إياد السامرائي مف الحزب اإلسالمي العراقي، بغداد، مع 
2005 .

السلفيوف ؽبم رسالة قوية ... سياسية
إذا آمنت . على كجو اػبصوص

برسالتهم كطبقتها انتقائيان فالدين قد 
القرآف، . يصبح سالح دمار شامل

عند استخدامو بصورة انتقائية، 
ديكن لو، مثل أم كتاب مقدس 

. (151)آخر، أف يصبح كذلك
يف بيئة يتم فيها تشجيع التطرؼ تنحسر 
فرص التفاىم كتغيب السياسات الوطنية 

لصاحل األجندات العرقية أك الطائفية، كال 
يقًتع الناس للربامج السياسية كما يقوؿ 

صوتوف األكراد م: "سياسي شيعي
. لألكراد، كالشيعة للشيعة كالسّنة للسّنة

بعبارة أخرل يقًتع كل شخص ؼبن يعتقد 
أنو سيدافع عن مصاغبو بصورة 

بل إف بعض السياسيُت . (152)"أفضل
اؼبعركفُت دبيوؽبم العلمانية ارتدكا اؼبسوح 

 

 
. 2005( سبتمبر)أيموؿ  2، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (151)
مع سامي العسكرو مف التحالف العراقي  كرايسز جروبمقابمة  (152)

. 2005( نوفمبر)تشريف ثاني  27االتحادو، بغداد، 
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كيف ذلك يقوؿ . الدينية كغطاء سياسي
: عراقي علماين

تورل تفاقمت اؼبشكلة الطائفية بعد 
يف كانوف ]اؼبتدينُت الشيعة السلطة 

اؼبشكلة ىي [. 2005" يناير"الثاين 
أف اجملموعات الدينية تقيم شعبيتها 

. على أساس االختالفات الطائفية
يف التحضَت : ]خذ مثالن أضبد اعبليب

" يناير"النتخاابت كانوف اثين 
ربوؿ بُت عشية كضحاىا [ 2005

 من سياسي ليربارل إذل رجل متدين
ىذه . ليحظى بدعم رجاؿ الدين

. (153)لعبة سياسية خطرة
السياسيوف العلمانيوف الذين ال يريدكف 

اإلقداـ على ربوؿ كهذا يصبحوف 
مهمشُت أيضان ألف اؼبساجد تصبح مراكز 

 

 
ذ داغر، مدير المؤسسة المستقمة لإلدارة مع منق مقابمة كرايسز جروب (153)

 2005( أغسطس)آب  30ودراسات المجتمع المدني، بغداد، 

كيقوؿ . (154)عبمع التربعات من اؼبصلُت
إظباعيل زاير، كىو ؿبرر صحفي مشَتان إذل 

ساجد ادل: "السّنة كالشيعة على السواء
تلعب دكران سلبيان للغاية؛ أصبح اعبهل 

العاـ يغذم اػبطاابت السياسية اليت تقدـ 
إذا كاف غبرب أىلية أف . يف اؼبساجد

تشتعل فستكوف اؼبساجد ىي األداة 
 .(155)"الرئيسية ؽبذه اغبرب

 

 
المرشحوف السّنة في العراؽ يجدوف أعداءًا في جميع : "راجع إدوارد وونغ (154)

 Edward Wong, “Sunni candidates in Iraq find enemies" الجيات

on all sides” ،2005( ديسمبر)أوؿ  كانوف  5، نيويورؾ تايمز .
 .2005( أغسطس)آب  25، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (155)
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ؿبو القيود  .4

إضعاؼ اغبكومة اؼبركزية  .أ
اؼبدعومة من قبل أمريكا 

قد أضحت ابرزة،  مع أف النزعة الطائفية
إال أف كالءات كارتباطات أخرل تستمر 
يف لعب أدكار ىامة، خصوصا الوالءات 

كقد . العرقية كالعشائرية ككساطة األقارب
لعبت عوامل إضافية، كما ىو كارد يف 

التحليل أدانه، كفرامل قوية يف كجو 
كلكن ىذه العوامل قد . انتشار الطائفية

ت متواصلة بدأت ابالمنحاء أماـ انتهاكا
حبق اؼبدنيُت كحبق عملية سياسية كانت 

قد شجعت االستقطاب بدال من 
 .اؼبصاغبة

من انحية اؼببدأ، فإف اؼبؤسسة األكثر 
قدرة على منع اؽبوايت الطائفية من أخذ 

موقع متقدـ على اؽبوية الوطنية ىي 
الدكلة اؼبركزية، كلكنها يف العراؽ قد مت 

يف فًتة . تنفيسها على إثر اندالع اغبرب
إذل  2003أبريل )االحتالؿ اؼبباشر 

دل سبتلك أمريكا كحلفاءىا ( 2004
، (156)الوقت الكايف، كجدليا اؼبصلحة

لتأسيس مؤسسات دكلة مشولية عبميع 
األطياؼ يتم فيها التعيُت حسب معايَت 

ربتكم إذل القدرة اؼبهنية بدال من 
كيبدك أف . اإلخالص للزعماء السياسيُت

كمعظمها قد  –كمة اليـو األحزاب اغبا
عانت بشكل كبَت أثناء اغبكم البعثي 

الطويل كيلقوف ابللـو على دكلة مركزية 
ربمل نية  –قوية بشكل زائد عن اغبد 

 .ضماف أف تبقى الدكلة ضعيفة

إذل ىنا فإف األحزاب الكردية كالشيعية 
قد أتكدت من أف الدستور اعبديد يعطي 

بينما بعض السلطات للسلطات اؼبركزية 
سبنح معظم السلطات ابإلضافة حق 

 

 
فإف ىذه  CPAوفق ما صرح بو مسؤوؿ سابق في السمطة المؤقتة (156)

مراسالت ". لـ تنظر إلى بناء المؤسسات اإلدارية كأولوية أساسية"الييئة 
 .2006كانوف الثاني  23 كرايسز جروب
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الوصوؿ إذل ثركات ىامة إذل أقاليم 
بتأسيس دكلة . كؿبافظات فيدرالية

المركزية فإف نفس األحزاب اؼبذكورة 
يفضلوف ميليشياهتم اإلقليمية على اعبيش 

من دكف جهاز مركزم قادر على . الوطٍت
االعتماد على قول أمنو غَت اؼبتحزبة 

األحزاب كاؼبيليشيات  للوقوؼ يف طريق
اليت ربمل أجندات عرقية كطائفية كحىت 

انفصالية، فإف النتيجة األكثر غلبة 
ستكوف يف ؿبو تدرجيي كردبا تفكك 

. للدكلة

ألف فرقة  130مع تواجد أكثر من 
عسكرية على األرض، فإف أمريكا قد 

كانت عامال مساعدا يف منع اؼبيليشيات 
علت كقد ؼ. من مهاصبة بعضها البعض

ىذا بشكل جزئي بشكل غَت متعمد 
بدال من  –حبيث أصبحت ىذه القوات 

 –صباعات اؼبقاكمة الطائفية كحدىا 
ابإلضافة إذل . أىدافا للعمليات العسكرية

ىذا بقيامها أبعماؿ ليس ضد اؼبتمردين 

بل كضد ( يف الفلوجة كغَتىا)فحسب 
كفيلق ( يف النجف)ميليشيا جيش اؼبهدم 

كشف عن سجوف ربت يف عملية ؿ)بدر 
، فإف (األرض تديرىا كزارة الداخلية

القوات األمريكية دل أتخذ صفا منحازا يف 
كاؼبفارقة أف كال من . الصراع الطائفي

األحزاب الشيعية الدينية كزعماء السنة 
العرب قد سعوا لتأييد من أمريكا مع أف 

. (157)اعبهتُت يشجباف االحتالؿ علنيا
ف األحزاب ابإلضافة إذل األكراد فإ

الشيعية قد كانوا اؼبستفيدين األساسيُت 
من التخلص من اغبكم البعثي كمن 

العملية السياسية اليت تلت ذلك كاليت 
ركج ؽبا كمت ضبايتها من قبل الفرؽ 

 

 
ا عمنا معارضتيـ ألو انسحاب قبل قياـ قوات أمف القادة الشيعة قد سجمو (157)

وعمى سبيل المثاؿ فقد قاـ صباح الموسوو رئيس المكتب . يمكف االعتماد عمييا
ال يوجد إنساف واحد في العراؽ : "بما يميكرايسز جروب بإبالغ SCIRIالسياسي لػ

مع  ولكف يتوجب عمينا التعامل. ىذا ىو شعورنا نحف أيضا. يؤيد احتالؿ بالده
ولذا وبينما نؤمف بأف عمى القوات األمريكية . الوجود األمريكي وفق الظروؼ القائمة

ومف وجية نظرنا يجب أف يكوف . أف تنسحب، فإنيا ال يجب أف تفعل ذلؾ حاال
. لمعراؽ قوة عسكرية وبوليسية قوية قادرة عمى حمايتو مف الصدامييف واإلرىابييف

وبمجرد أف نعتقد بأف البالد لـ تعد في . اجلسوؼ يتوفر لنا ذلؾ في القريب الع
، كرايسز جروبمقابمة ". حاجة إلى القوات األمريكية ، فسنطمب منيا مغادرة البالد

 .2005( ديسمبر)كانوف األوؿ  5
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ابؼبثل، فإف السنة . العسكرية األمريكية
العرب يعتمدكف بشكل متزايد على 

أمريكا لتوازف الثقل السياسي اؼبتزايد 
جهود أمريكا للوساطة . زاب الشيعيةلألح

من اجل تنازالت دستورية يف أكتوبر 
ابإلضافة إذل غارات أمريكية على  2005

سجوف إبدارة فيلق بدر كؿباكالت 
متواصلة لشمل عرب السنة يف اغبكومة 
اعبديدة، صبيعها إشارات على استعدادية 

جديدة من قبل كاشنطن ؼبنع إسهاب 
. (158)األحزاب الشيعية

لسنة كالشيعة ليسوا بعد يف قتاؿ ا"
حسب أتكيد صحفي عراقي " شامل،
كذلك ألف األمريكيُت مازالوا "مضيفا 

جزء كبَت من اؼبتمردين مشحوف . ىناؾ
 

 
كذلؾ، كانت زيارة كونداليزا رايس وزيرة خارجية الواليات المتحدة إلى الموصل  (158)

كانت زيارة يمكف  -2005في تشريف الثاني  بصفة خاصة خالؿ رحمتيا إلى العراؽ
تفسيرىا بأنيا إشارة إلى األحزاب العربية السنية بأنيا قد عادت إلى حمبة المعبة 

الموصل تضـ خميطا مف الطوائف، بيد أف العرب السنة ىـ العنصر . السياسية
وقد ضربت رايس عمى لحف الوحدة عندما قالت بأف االنقسامات بيف . السائد
قد تكوف اختالفات في التاريخ أو التقاليد أو الثقافة أو األعراؽ، ولكف في "قييف العرا

نقال عف ". العممية الديمقراطية يمكف لتمؾ االختالفات أف تكوف مصدر قوة ال عائق
 .2005( نوفمبر)تشريف الثاني  11االسوشييتدبرس، 

إذا ترؾ األمريكاف أك . ابلتواجد األمريكي
أعلنوا جدكؿ النسحاهبم، فإف اؼبتمردين 

. سيبدءكف قتاال شامال مع الشيعة
ـ دل يعد لديهم كالشيعة سيعرفوف أبنو

إذا ما تركوا . (159)"األمريكاف غبمايتهم
من دكف ضباهتم، فإف األحزاب الشيعية 
لن يبقى لديهم أم خيار إال يف مواجهة 

. هبدؼ سحقهم –اؼبتمردين مباشرة 
يف اللحظة " سنأخذ ابلنا من اؼبشكلة"

اليت تًتؾ فيها القوات األمريكية، حسبما 
.  (160)درتنبأ بثقة أحد أعضاء حركة الص

إف تواجدا مطوال، ابلطبع، لن يكوف بال 
تكلفة، حيث سيشحذ اؼبشاعر اؼبناىضة 

يف الواقع، . ألمريكا كالتأييد للمتمردين
فإف بعض العراقيُت جيادلوف أبف إدارة 

بوش تستخدـ خطورة اندالع حرب أىلية 
كوهنم دل جيدكا . كذريعة لإلبقاء على قواهتا

 

 
 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  6، عماف، كرايسز جروبمقابمة  (159)
تشريف  24، الشيخ عبد الزىراء السوردو، بغداد، كرايسز جروبمقابمة  (160)

 .2005( نوفمبر)الثاني 
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كنوا من أم أسلحة دمار شامل كدل يتم
إثبات العالقة بُت اغبكم البعثي كالقاعدة، 

فما ىي اغبجة البديلة اليت يتذرع هبا "
كما جاء " األمريكيوف حىت ال يغادركا؟

لذلك فإهنم . "يف تساؤؿ لوميض نظمي
يستخدموف حجة اغبرب األىلية كي 

مع ذلك، ذبتمع األسباب . (161)"يبقوا
كلها للتخوؼ من أف انسحااب أمريكيا 

عا، أك أف انسحااب إذا مت قبل أتسيس مندؼ
حكومة مشولية عبميع األطياؼ كتشكيل 

قوة جيش كشرطة مكتفية ذاتيا كغَت 
طائفية، على األغلب سيفتح اجملاؿ أماـ 

. حرب أىلية كاسعة النطاؽ

يف هناية اؼبطاؼ فإف مسألة انسحاب 
قوات ؽبا ىو أمر على األغلب منوط 

تقييم  كلكن أم. بشؤكف أمريكية داخلية
للعواقب اليت من اؼبمكن توقعها من 

 

 
 .2005أيموؿ  6، بغداد، كرايسز جروبمقابمة  (161)

خطوة كهذه يلـز أف أتخذ بعُت االعتبار 
. ـباطرة كقوع حرب أىلية شاملة

تناقص نفوذ آية هللا السيستاين . ب

إحدل نتائج منو التيار الديٍت، كاف 
اكتساب رجاؿ الدين لسلطات سياسية 

ابلنسبة آلية هللا العظمى علي . طائلة
ذلك النفوذ دبجملو السيستاين، كاف 

إجيابيان إذل حد كبَت، حيث أنو تضمن 
حضان للشيعة على ضبط النفس، كالذين 

كما . أشعل جاـ غضبهم العنف الطائفي
أنو دعا رجاؿ الدين الشيعة ابالمتناع عن 

إف نفوذه . االنغماس اؼبباشر يف السياسة
قوم إذل حد أف نصيحتو تطلب على كل 

القيم  انحية من نواحي اغبياة، من
كالسلوكيات االجتماعية إذل شؤكف 

مواطن إيراين يف نشأتو، كقد . (162)الدكلة
انتقل إذل العراؽ يف أكائل سنوات 

 

 
 ، /http://www.sistani.org: أنظر موقع آية هللا السيستاني (162)

جابتو عمييالنوعية األسئمة التي تو . جو إليو وا 

http://www.sistani.org/
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العشرين ليدرس يف حوزة النجف الدينية، 
كىو يعترب اؼبرجع األكؿ بُت أقرانو من 

فلسفتو تضعو . قادة رجاؿ الدين الشيعة
يف الطيف األكثر اعتداالن يف اإلسالـ 

شيعي، كعلى امتداد حكم نظاـ البعث، اؿ
كاف السيستاين كأستاذه عبد القاسم 
اػبوئي قد كرسا ُجلَّ كقتهما للشؤكف 

الدينية، متحملُت للقيادة الدنيوية، بغض 
النظر عن فبارساهتا الوحشية كقمعها 

. (163)للتقاليد الدينية

لقد أدت إزاحة النظاـ إذل رفعو ؼبركز ذم 
قد سعى إليو، أمهية سياسية، دل يكن 

كلكنو دل يكن ليتقاعس عن أدائو، يف 
ضوء الفوضى كعدـ اليقُت اللذين َخيَّما 

ففي غياب قيادة . (164)على البالد
 

 
فمف وجية . 1991ىذا لـ يمنع اعتقاؿ الخوئي في منزلو في أعقاب انتفاضة  (163)

نظر النظاـ حتى الرجل المسالـ ال يمكف الوثوؽ بو مف امتناعو مف إرساؿ إشارات 
وعمى النقيض مف ذلؾ فإف آية هللا دمحم . قد يكوف ليا مغازو سياسية بالنسبة ألتباعو

عمى أساس "ر، وىو مف المؤمنيف بوالية الفقيو، وىو المبدأ الذو يقـو صادؽ الصد
الذو طوره آية هللا الخميني في إيراف، والذو قتمو النظاـ في " حكـ الفقياء المسمميف

نجل أصغر، مقتدز الصدر ىو أحد أكثر زعماء العراؽ . مع ولديو 1999عاـ 
. شعبية اليـو معتمدا عمى شعبية والده األسطورية

المشكمة الكبرز ىي "وبعبارات لمستشار سابق في السمطة المؤقتة قاؿ فييا  (164)
أف السيستاني قد رقي بحيث أصبح القوة المركزية ولكنو لـ يكف راغبا في لعب 

سياسية قوية، اضطر السيستاين إذل ملء 
الفراغ، كإف يكن على مضض، كدكمان يف 

.  إطار أتييده للدديوقراطية

كمع أنو سعى لتجنب دكر سياسي علٍت، 
إلجراء  2003ق يف عاـ فإف أتييد

انتخاابت مبكرة، كوسيلة لتعظيم شرعية 
أية حكومة جديدة، جاء فعاالن ؼبصلحة 

يضاؼ إذل ذلك، . أغلبية السكاف الشيعية
، أصدر 2004أنو يف أكاخر عاـ 

تعليماتو إذل أتباعو، بتأليف قائمة انتخابية 
شيعية موحدة، كابلتارل، دعم تلك القائمة 

ح سياسي عريب كقد صر. (165)ضمنيان 
ال أستطيع القوؿ أبف : "سٍت قائالن 

السيستاين مسؤكؿ عن االنزالؽ كبو 
الطائفية، كلكن، كإذل اؼبدل الذم أيد فيو 

 

 

. بما في ذلؾ قادة األحزاب الطائفية" ىذا الدور، آذنا لغيره بالتحدث نيابة عنو
. 2006كانوف الثاني  23، كرايسز جروبمراسالت 

قد أنشئيا حسيف الشيرستاني ىو عالـ ذرة  UIAائتالؼ العراقي الموحد  (165)
معظـ الوقت في سجف )وسياسي مستقل أمضى عقدا مف الزمف في االعتقاؿ 

وقد عيف نائبا . بسبب رفضو العمل في برنامج سالح النظاـ النووو ( انفرادو
. 2005لرئيس مجمس النواب بعد انتخابات كانوف الثاني 
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حزابن سياسيان، فإنٍت أقوؿ نعم، ىذه 
. (166)"مشكلة قابلة للتأكيل

لذا، فإف سجل السيستاين كموحد 
للطوائف، ال كزعيم لطائفة معينة، ىو 

الرغم من أنو فعل  سجل ـبتلط، على
الكثَت لدعم سجلو بُت السّنة، عن طريق 
دعواتو الكثَتة اؼبتكررة كالصرحية ألتباعو، 

بعدـ الرد على اؽبجمات بعنف 
كذلك، كيف أعقاب كارثة . (167)مقابل

، نصح 2005جسر الكاظمية يف آب 
السيستاين أتباعو بضبط النفس، لئال 

ينجح الساعوف لبذر بذكر الشقاؽ يف 

 

 
وقد . 2005( أغسطس)آب  30، نبيل يونس، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (166)

لـ يكف السيستاني نفسو طائفيًا، ولكنو يمثل الشيعة "صرح معمق شيعي بقولو 
. لقد قدـ خدمات جميمة، ولكف الناس المحيطيف بو لـ يكونوا كذلؾ. وليس العراؽ

، يتبعوف السيستاني وىـ (ة الدينيةالقيادة الشيعي)العراقيوف الذيف يتبعوف المرجعية 
، كرايسز جروبمقابمة . مغمضوا األعيف، وبالتالي فإنيـ معرضوف لالستغالؿ

. 2005تشريف الثاني  30عماف، 
، عمى سبيل المثاؿ، إجابة 2005أيموؿ  25في فتوز أطمقيا السيستاني في  (167)

يعة عمى عمى سؤاؿ وجيتو حركة مقتدز الصدر، فيما يتعمق بكيفية رد الش
اليدؼ : "التيديدات التي يواجيونيا، بعد أف أعمف الزرقاوو الحرب عمييـ، قاؿ

شعاؿ لييب حرب أىمية إننا . األساسي مف تمؾ التيديدات ىو زرع بذور الفتنة، وا 
ندعو المؤمنيف إلى االستمرار في ممارسة ضبط النفس، تصحبيا اليقظة 

، "تماسكو والمودة بيف أبنائو وبناتوالمتزايدة، والسعي نحو تقوية وحدة الشعب و
 . http://www.sistani.org/messages/sadr.html: عمى الموقع

فبمنعو ألم عمل . (168)ؽ أىدافهمربقي
انتقامي، قد يكوف السيستاين دبفرده، قد 

. حاؿ دكف نشوب حرب أىلية شاملة
كقد صرح موفق الرابعي، مستشار األمن 

كؽبذا السبب، يتوجب : "القومي قائالن 
علينا أف نعمل كل ما بوسعنا غبمايتو؛ إنو 

شهادة أتميننا ضد نشوب حرب 
. (169)"أىلية

ق موجة السيارات اؼبفخخة كلكن، كيف كج
كغَتىا من اؽبجمات اليت أكقعت 

إصاابت جسيمة، كاآلف بعد اؽبجمات 
أيضان على مسجد العسكرم يف سامراء 

، يبدك أف 2006( فرباير)شباط  22يف 
عامالف . نفوذ السيستاين قد أخذ يضعف

 

 
، دعا السيستاني العراقييف 2005( أغسطس)آب  31في فتوز أصدرىا في  (168)

: عمى الموقع. إحداث الشقاؽ توحيد مواقفيـ ورص صفوفيـ، مف أجل منع"إلى 
http://www.sistani.org/messages/ kadhmia.html  . وقد لقيت دعوة

السيستاني تأييدًا قويًا مف فضيمة الشيخ دمحم سيد الطنطاوو شيخ األزىر في القاىرة، 
نشرت . الذو دعا إلى اتخاذ موقف موحد ضد المتمرديف وتجنب االقتتاؿ الطائفي

 .2005( نوفمبر)تشريف الثاني  15، في الصباح الجديد
وقد استخدـ نفس التعابير . 2005أيموؿ  2، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (169)

وفاة . 2005( أغسطس)آب  19في حديث سابق لو مع وكالة رويترز، 
السيستاني وىو في السبعينات مف العمر، قد يزرع آخر عقبة داخمية أماـ 

. ؽانتشار الصراع الطائفي في العرا

http://www.sistani.org/messages/sadr.html
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أحد . رئيسياف يفسراف ىذه الظاىرة
العاملُت ىو أف اؽبجمات قد أصبحت 

تتابع كالتكرار كالشمولية، كذبرم من اؿ
جنبان إذل جنب مع عملية سياسية ملتهبة، 

حبيث أف الشيعة بوجو عاـ كشيوخ 
العشائر الشيعية بوجو خاص، قد أصبحوا 

. (170)يضغطوف بقوة، مطالبُت حبق الرد

ىذا ما جاء يف ربذير " السيستاين انئم"
ألصق على جدراف مدرسة اثنوية يف 

قوة . (171)"ط األضبرأين ىو اخل. "بغداد
السيستاين تعتمد إذل حد كبَت على 

العشائر الشيعية يف اعبنوب؛ ذباىلها ديكن 
أرجو أف يناؿ . "أف يكوف مكلفان سياسيان 
، هبذه اعبملة َعربَّ "اجملرموف عقوبة اإلعداـ

 

 
رؤساء العشائر الشيعية، بصورة خاصة، كثيرًا ما يزوروف السيستاني، طالبيف  (170)

إذنو بأخذ الثأر ألولئؾ الذيف قتموا عمى الطريق الخطرة الموصمة مف بغداد إلى 
آية هللا دمحم . 2005، بغداد كانوف أوؿ أحاديث كرايسز جروب. كربالء والنجف

ني في سمـ القيادة الدينية، ولكنو قوة مرموقة اليعقوبي، وىو أقل مرتبة مف السيستا
، أصدر فتوز دينية، (وىو عضو في التحالف العراقي الموحد)وراء حزب الفضيمة، 

، بعد يـو مف الفتوز التي أصدرىا السيستاني ودعا فييا إلى 2005في أيموؿ 
النيويورؾ ، "قتل اإلرىابييف قبل أف يقتموا"التحمي بضبط النفس، دعا فييا الشيعة إلى 

. 2005( سبتمبر)أيموؿ  27تايمز 
شعار وجد مكتوبًا عمى حائط مدرسة ططواف الثانوية، في ضاحية  (171)

 .2005( أغسطس)دورة، آب 

كالد أحد الضحااي اؼبلتاعُت عن مشاعره، 
بعد اعتداء طائفي ارتكب يف أاير 

بذلك إذل اؼبتهمُت  ، ككاف يشَت2005
ابرتكاب القتل كالذين مّت إلقاء القبض 

فإذا دل يتم ذلك، فإنٍت أخطط . "عليهم
. ؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع عن طريق عشَتيت

سوؼ أجعل عشَتيت تقتل من عشَتهتم، 
. (172)"إذا دل تقم اغبكومة بعمل أم شيء

كالسبب اآلخر ىو أف اغبكومة، يف شكل 
لية، كاستجابة كحدات اتبعة لوزارة الداخ

ؼبطالب صباىَتية تدعو إذل الثأر، قد 
انلت كثَتان كابلفعل من ربرديو لالنتقاـ، 

دبمارساهتا االنتقامية العشوائية ضد السّنة 
العرب، ربت غطاء مكافحة 

. (173)اؼبقاكمة

 

 
. 2005( أغسطس)آب  29، مدينة الصدر، حديث كرايسز جروب (172)
نفوذ السيستاني ُيرز مف األىمية مف قبل السّنة بحيث أف طارؽ الياشمي  (173)

إدانة تمؾ "ر العاـ لمحزب اإلسالمي العراقي، وجو نداء لو طالبًا منو السكرتي
، والتوقف عف التستر عمى (أعماؿ التعذيب في سجوف وزارة الداخمية)األعماؿ 

تشريف الثاني  16منقوؿ عف األسوشييتدبرس، ". وزير الداخمية بياف جابر صوالغ
 .2005( نوفمبر)
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كفكرة أف األحزاب الشيعية تتصدل 
للمقاكمة، قد تعطي على األقل، تفسَتان 

االئتالؼ )الشيعية جزئيان لنجاح القائمة 
يف االنتخاابت ( UIAالعراقي اؼبوحد 

، على 2005اليت جرت يف كانوف األكؿ 
الرغم من أدائها السيء يف معظم 

اؼبؤشرات األساسية األخرل، مثل تقدًن 
اػبدمات األساسية، كابألخص تزكيد 

الناس بطاقة كهرابئية مستدامة؛ كعلى 
الرغم كذلك، من موقف السيستاين غَت 

ربمس ؽبا، إذا ما قورف بتأييده القوم ادل
انظر . )ؽبا يف انتخاابت كانوف الثاين

اؼبعركة اؽبادفة إذل كسب ففي (. أدانه
عقوؿ كقلوب الشيعة، يبدك أف احملاربة 

الفعلية للمقاكمة اجملردة من الرضبة، كبغض 
النظر عن الوسائل اؼبستخدمة، ىي اليت 

تلعب دكران أكثر فعالية بكثَت، من 
عتبارات األخالقية اليت تدعو إذل ذبنب اال

الثأر، أك االعتبارات التكتيكية اليت تنصح 

بعدـ اللعب أبيدم أكلئك الذين يسعوف 
. إذل إشعاؿ فتيل حرب أىلية

غياب أية بدائل غَت طائفية . ج

كحيث غزا الدين السياسية، كارتفعت 
األحزاب ذكات األجندات الطائفية إذل 

غَت الطائفية  أعلى، أصبحت البدائل
احملاكالت عبمع . تتهمش بشكل متزايد

العراقيُت حوؿ برامج للوحدة الوطنية قد 
. فشلت فشالن ذريعان خالؿ العاـ اؼباضي

قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إايد 
عالكم، على سبيل اؼبثاؿ، خسرت 

خسارة كبَتة يف انتخاابت كانوف الثاين 
من  ، كمن مث حاكلت االستفادة2005

عدـ شعبية حكومة اعبعفرم اؼبفًتضة 
كيف الفًتة اليت سبقت . كتوجهاهتا الطائفية

انتخاابت شهر ديسمرب، َغلََّف العالكم 
خطابو ابلقومية كالعلمانية، ككذلك َصوَّر 

نفسو كرجل قوم مدعـو من الوالايت 
اؼبتحدة، كقادر على كضع حد ألعماؿ 
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كيف مؤسبر للمصاغبة عقد يف . العنف
أبف ما ىو "ين أكؿ، أبلغ اجملمعُت تشر

مفقود حىت اآلف ىو برانمج كطٍت، قائم 
على الدديوقراطية كتعزيز الوحدة 

كعلق مراسل لصحيفة . (174)"الوطنية
إف ىدفو ىو خلق : "النيويورؾ اتديز بقولو

كسط سياسي حيُل مكاف األجندات 
. (175)الطائفية لألحزاب الدينية اؼبتنافسة

ات عالكم ليس من شك أبف تصريح
كجدت أذانن صاغية لدل العراقيُت 

كقد ذكر أستاذ مدرسة . العلمانيُت
:  لػكرايسز جركب ما يلي

كعريب سٍت ككمعلم، فقد كاف شعورم "
أفضل يف ظل حكومة عالكم فبا ىو عليو 

فقد ربسن راتيب . ربت حكومة اعبعفرم
كدل أشاىد أية مشاكل طائفية إابف فًتة 

 

 
 .2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  19نقمتو وكالة رويترز لألنباء،  (174)
رئيس وزراء العراؽ السابق يبحث عف حمفاء يستطيعوف "روبرت وورت  (175)

. 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  2. ، النيويورؾ تايمز"مساعدتو في العودة إلى الحكـ
ربما تكوف الميزة الكبرز التي يتمتع بيا عالوو وحمفاؤه، ىي "ووفق ما نشره وورت 

النتشار لمطائفية في صفوؼ العراقييف، والشعور المتزايد بأف األحزاب العداء الواسع ا
 ".الدينية قد جعمت األمور أسوأ مما كانت

اتوران نزيهان، كىو كاف العالكم دكت. حكمو
عكس صداـ حسُت الذم كاف دكتاتوران 

. (176)"غَت منصف

كمع ذلك، فإف قائمة عالكم كانت أكثر 
فشالن يف انتخاابت ديسمرب فبا كانت عليو 
اغباؿ يف دكرة االنتخاابت السابقة، حيث 

مقعدان  40مقعدان مقابل  25انلت ؾبرد 
ديكن أف يُعزل ذلك . يف كانوف الثاين

اهتامات )إذل سجلو يف اغبكم  جزئيان،
، ككذلك ظبعتو (بفساد على نطاؽ كاسع

فإف الكثَتين ينظركف إليو . الشخصية
كبعثي غَت اتئب، اختلف مع صداـ 

حسُت، كمن مث أنشأ عالقة ضبيمة مع 
الشيعة العلمانيوف ال يثقوف بو . CIAالػ

بسبب ما يعتربكنو قربو من البعث، كما أنو 
ق بُت السنَّة فقد الكثَت من شعبيت

العلمانيُت، بسبب موافقتو على اؽبجـو 

 

 
 24، صباح العاني، أستاذ المغة العربية، بغداد حديث كرايسز جروب (176)

. 2005( أغسطس)آب 
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األمريكي على الفلوجة يف تشرين الثاين 
2004(177) .

ابلرغم من ذلك، فإف سجل عاّلكم 
( يناير)كظبعتو معركفاف قبل كانوف الثاين 

، كابلتارل فإف اؼبشكلة تتجاكز 2005
عالكة على . بوضوح شخصيتو كأداءه

عراقيُت  ذلك، فإف احملاكالت من قبل
آخرين يتمتعوف بتفكَت كطٍت لبناء 

حركات سياسية، غَت طائفية فقد فشلت 
أيضان يف استقطاب اىتماـ شعيب ىاـ، 

كما أف االئتالؼ . انىيك عن األصوات
الذم ترأسو جواد اػبالصي، كىو رجل 

دين شيعي غَت طائفي، كالذم يضّم 
سنيُّت كطنيُت من أمثاؿ كميض نظمي، دل 

كدل )ف الناحية السياسية يكن لو صدل ـ

 

 
في رأو نبيل يونس، فإف عالوو لـ يحاوؿ إغراء كسب السّنة والشيعة  (177)

حاوؿ "بقدر ما  2004ء فترة حكومتو المؤقتة القصيرة األمد في عاـ أثنا
ولكف بمجرّد أف ىاجـ . لقد حاوؿ استخداـ الجيش والبعثّييف كذلؾ. استخداميـ

ولف يصفح عنو أّو . لقد فقد ثقة الشعب. الفموجة، فقد خسر كّل شيء
. 2005( أغسطس)آب  30، بغداد، مقابمة كرايسز جروب". شخص

لقد ربوؿ . (178)(يشارؾ يف االنتخاابت
اغبزب الدديقراطي الوطٍت الذم يرأسو 

نصَت شادرتشي إذل كياف انتخايب ال قيمة 
لو، على الرغم من ظبعتو كظبعة كالده 

كقد . الراحل كقومّيُت علمانيُت أقوايء
أصاب نفس اؼبصَت قائمة أضبد شليب؛ 

كافية لتمكُت  لقد صبعت أصوااتن غَت
اؼبنفي السابق كالشخص اؼبفضل سابقان 

لدل كاشنطن من الفوز حىت دبقعد 
كما أف بعض األحزاب العربية . كاحد

السنّية أيضان حصدت نتائج ضئيلة للغاية 
يف انتخاابت كانوف األكؿ 

. (179)(ديسمرب)

 

 
سبق ذكره )ؼ االئتالؼ باسـ المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي ُيعر (178)

ويجب المالحظة أف الحزبيف الكردييف الرئيسّييف، وىما االتحاد الوطني (. أعاله
وبالطبع، . الكردستاني والحزب الكردو الديمقراطي، يتمّتعاف بنظرة عممانية

ف القضّية الكردية منف. فإنيما يحتشداف حوؿ ىوية عرقية صمة عف النقاشات وا 
 .المستعرة حاليًا في عراؽ العرب

أحَد )وىذه تشمل الجبية العراقية لمحوار الوطني التي يرأسيا صالح مطمق  (179)
( ثالثة مقاعد)وكتمة الوفاؽ والتحرير التي يرأسيا مشعاف الجبورو ( عشر مقعداً 

كاف صالح  لقد(. مقعد واحد)وقائمة األمة العراقية التي يرأسيا مثاؿ األلوسي 
مطمق أحد العرب السّنة الخمسة عشر المعّينيف في المجنة التي قامت بصياغة 

 .الدستور الجديد
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ابإلضافة إذل جواد خالصي، فقد حاكؿ 
بعض رجاؿ الدين اآلخرين كسياسيوف من 

ذكم اؼبيوؿ اإلسالمية كالنزعة غَت 
الطائفية اؼبؤّكدة، تنظيم أحزاب سياسية، 

إال أهنم أخفقوا أيضان يف الوصوؿ إذل 
عالكة على ذلك، فإف . اعبمهور اغباسم

جهود غّساف عطية، كىو ديبلوماسي 
سابق يتمّتع بركابط قبلية، لتنظيم حزب 

سياسي بقيادة رجاؿ سياسة يستندكف إذل 
ية دل ربّقق كذلك أيّة نتيجة قاعدة قبل

لقد تصّرؼ عطّية على أساس . (180)ُتذكر
اإلدراؾ العميق أبف معظم القبائل 

كالعشائر تضّم كالًّ من السّنة كالشيعة، 
كابلتارل ديكن أف ترتفع فوؽ الشجار 

كقد الحظ مسؤكؿ يف . (181)الطائفي
 

 
. 2005و 2004مع غّساف عطية في عاـ  مقابالت كرايسز جروب (180)

وقد اشتكى مف أف مبادرتو لـ . وىو رئيس تحرير صحيفة الممف العراقي
. نتخابية فّعالةتتمّكف مف استقطاب التمويل الالـز لحممة ا

إف القبائل العراقية ىي عبارة عف اتحادات مف العشائر غير المترابطة والتي  (181)
وبما أنيا مسيطرة في الريف العراقي، فإنيا . تتكوف ىي نفسيا مف عوائل موّسعة

ومع ذلؾ، فإف االنشقاقات تحدث بشكل . تشّكل مجتمعات يتوالىا زعيـ أو رئيس
لقد قامت القبائل . ما تكوف القبائل موّحدة تحت زعيـ واحد متكّرر، وبالتالي نادراً 

العراقية بتجسير الخالفات المذىبية، وتضـّ أعضاء مف كّل مف السّنة والشيعة 
إف القبائل (. وىـ أيضًا مقسموف حسب العشائر والعشائر الفرعية أو العوائل)

إف "اغبزب اإلسالمي العراقي قائالن، 
. ىامة جدان  الركابط كالصالت القبلية

فعندما نكوف جزءان من نفس القبيلة، فإننا 
نشبو قطعة قماش ال يستطيع أم شخص 

سبزيقها، كىذا حيوؿ دكف اندالع حرب 
كلكن القبائل، اليت كانت . (182)"أىلية

مستضعفة يف أكائل فًتة اغبكم البعثي 
كاليت مت إنعاشها حينذاؾ من قبل صداـ 

عشر حسُت لدعم نظامو أثناء السنوات اؿ
من العقوابت يف حقبة التسعينيات من 
القرف اؼباضي، من الواضح أهنا فقدت 

كىي مستمرة يف لعب . الكثَت من بريقها
دكر يف القضااي احمللية، كلكنها عاجزة عن 
التأثَت على اؼبستول الوطٍت، كذلك جزئيان 

. بسبب افتقارىا إذل الوحدة

 

 

بائل عربية فينالؾ، عمى سبيل المثاؿ، ؽ)منفصمة عف بعضيا ألسباب عرقية 
غّيرت "، وبالرغـ مف أنو مف المعمـو أف بعض تمؾ القبائل قد (وكردية متمّيزة

لالطالع عمى تاريخ الفارؽ الدقيق بينيا، راجع بطاطو، في نفس ". عرقيتيا
 .4-2المصدر، بالفصوؿ 

. 2005( سبتمبر)أيموؿ  8، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (182)
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كىنالك احتماؿ غبركة سياسية طائفية 
اليت ( الشيعية)تشمل النزعة متقاطعة 

يتزعمها مقتدل الصدر كجبهة اإلصباع 
كاليت تضّم اغبزب ( "السنّية)العراقي 

اإلسالمي العراقي ككذلك ؾبموعة عدانف 
كبدمج اإلسالميُّت السّنة مع ". الديليمي

نظرائهم الشيعية، فإف االئتالؼ اؼبذكور 
. سيكوف غَت طائفي من الناحية النظرية

قتدل الصدر إعجاب كاسع لقد كاف دل
بُت العرب السّنة بسبب موقفو الوطٍت 

القوم كمقاكمتو لالحتالؿ كمعارضتو 
الواضحة للفدرالية كتضامنو الصريح مع 

السّنة يف أكقات األزمة، كعلى سبيل 
اؼبثاؿ، اؽبجـو األمريكي على الفّلوجة يف 

كقد . (183)2004( نوفمرب)تشرين الثاين 
بشكل كاضح قاـ مكتب الصدر أيضان 

بتذكَت العراقيُت أبف سكاف األعظمية 

 

 
بالعيد بمناسبة شير رمضاف في عاـ  لقد احتفل أتباع الصدر أيضاً  (183)

، الذو يصادؼ عيد الفطر المبارؾ، في التاريخ الذو حّددتو المممكة 2005
مقابمة كرايسز . العربية السعودية وليس إيراف، وذلؾ في مظير لمتضامف مع السّنة

. 2005( يناير)كانوف الثاني  5، ديبموماسي غربي، عماف، جروب

اجملاكرة يف معظمها ؼبدينة بغداد قد بذلوا 
جهدان خاصان، أثناء كارثة جسر الكاظمية 

، إلنقاذ 2005( أغسطس)يف آب 
من النهر، حيث أثبتوا ( الشيعة)الضحااي 

كمع  .(184)"السّنة كالشيعة ىم إخوة"أف 
 ذلك فإف توترات كقعت بُت الصدريُت

كالعرب السّنة، ردبا ألف كثَتين من 
الصدريُت يركف العرب السّنة كبعثيُت 

كحقيقة أف حركة الصدر ىي . كإرىابيُت
يف بداايهتا، قد يكوف السبب يف كقوع 
ىجمات مسلحة ضد العرب السّنة، 

بغض النظر عن موقف مقتدل الصدر 
. الرظبي

 

 
إف : "ىاشمي التابع لمكتب الصدر في بغداد قولولقد ُنقل عف ىاشـ اؿ (184)

الجيود الشاقة التي بذليا سكاف األعظمية إلنقاذ الشيعة مف النير قد أثبتت 
مقتبس مف صحيفة األىراـ األسبوعي عمى ". بوضوح أف السّنة والشيعة ىـ إخوة

: ، عمى الموقع2005( سبتمبر)أيموؿ  14-8الخط، 
http://weekly.ahram.org.eg/2005/759 /re5.htm  . إف الشاب العربي

السّني الذو قضى نحبو وىو يحاوؿ إنقاذ الشيعة مف الغرؽ في نير دجمة، حيث 
كاف يعـو متموجًا تحت جسر الكاظمية، قد تـّ تكريمو كبطل ورمز لالنسجاـ 

، صحيفة "التيديد الذو يمّوح بحرب أىمية: العراؽ"راجع أشرؼ فييـ، . الطائفي
 Ashraf Fahim, “Iraq: The loomingأوف اليف، سط الدولية الشرؽ األو

threat of civil war”, Middle East International On-Line  ،15 
: ، عمى الموقع2005( سبتمبر)أيموؿ 

http://meionline.com/features/400.shtml . 

http://meionline.com/features/400.shtml
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ردبا تستطيع القومية أف تتغلب على اؽبوية 
إذا ما متَّ ربالف بُت الصدريُت الدينية 

بيد أف مثل . كاألحزاب العربية السّنية
ىذا التحالف سوؼ ينجز ألىداؼ 

سياسية تكتيكية ؿبضة، من أجل إحقاؽ 
توازف مع حلفاء الصدر االظبيُت، كالذين 

ىم يف اغبقيقة منافسوه يف االئتالؼ 
، كابألخص UIAالعراقي اؼبوحد 

SCIRI . ليس ألف ىذه اؼبنافسة قائمة
فهي –أيديولوجية الصدر ليست طائفية 

بل ألف الصدر استطاع إخضاع  -كذلك
توجهاتو الطائفية للقومية اؼبتأججة، كاليت 

تشكل عالمتو الفارقة كمصدر قباحو 
قوميتو، ابختصار، ىي من . السياسي

كلكن ىل . قبيل اؼبصلحة السياسية
تستطيع أف ربل مكاف عواطفو الطائفية، 

. ؿ موضع تساؤؿفمسألة ستظ

إف األسباب الكامنة كراء أداء العراقيُت 
العلمانيُت الضعيف يف االنتخاابت، كقد 

كانوا فيما مضى العامود الفقرم للمجتمع 

كللنظاـ السياسي، كإذا كضعنا جانبان 
، فإننا قبد (185)إمكانيات كقوع التزكير

: ؾبموعة من العوامل لتفسَت ما جرل
دينية كاإلثنية يف توجو البلد كبو اؽبوية اؿ

أزماف االضطراب؛ التقدـ الزمٍت الذم 
أحرزتو األحزاب الدينية يف أعقاب طرد 
النظاـ البعثي؛ كغياب قادة غَت طائفيُت 
ذكم مصداقية، كمنظمُت فعالُت، كتتوفر 

فإذا كاف . لديهم إمكاانت مالية ذات ابؿ
ال يزاؿ يف العراؽ صباعات حاشدة من 

كإف كانت غَت  العراقيُت العلمانيُت،
منظمة كانقمة على سياسات النظاـ 

اعبديد، فإهنا ما زالت يف حاجة إذل صوت 
كقد أعرب مفيد . سياسي ينطق ابظبها

اعباذرم، كىو أحد أعضاء حكومة 
أبف العراقيُت ىم "عالكم السابقة عن رأيو 

ليسوا عادة متطرفُت أك متزمتُت يف 
 

 
عى البعض أف االحتياؿ الواسع االنتشار الذو جرز تصميمو ليدعـ لقد ادّ  (185)

األحزاب الحاكمة يضّر باألحزاب العممانية بصفة خاصة، إذا أخذنا في االعتبار 
. بأنيا األكثر افتقارًا لمتنظيـ واالقّل تأثيرًا في لجنة االنتخابات المستقّمة في العراؽ

كانوف  4مع عراقي مستقل، تروني اتصاؿ كرايسز جروب بواسطة البريد اإللؾ
. 2006( يناير)الثاني 
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كىذا ىو األساس يف . مشاعرىم الدينية
التعامل السمح اليت تتسم هبا  ركح

كقد أكضح . (186)"عالقات بعضهم بعضان 
ىذه الظاىرة، كميض نظمي، يف أعقاب 

كارثة جسر الكاظمية حيث قاؿ إنو رأل 
فيها ذبسيدان لتماسك اجتماعي 

. (187)دائم

تغيَت توجهات دكؿ اعبوار؟  .د

إف سلوكيات دكؿ اعبوار ديكن أف تكوف 
نسبة لبقاء حاظبة يف هناية اؼبطاؼ، ابؿ

فإذا ما استمركا يف . العراؽ ككياف موحد
أتييد مبدأ السالمة اإلقليمية كامتنعوا عن 

أبم )التدخل لزعزعة استقرار العراؽ 
، فقد يصبح فبكنان (شكل من األشكاؿ

أما إذا تغَتت . احتواء النزاع الطائفي
مواقفهم، فقد يؤدم ذلك إذل تقطيع 

. أكصاؿ العراؽ

 

 
. 2005( ديسمبر)كانوف األوؿ  4، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (186)
. 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  23، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (187)

ؼبصلحة االسًتاتيجية حىت اآلف، كانت ا
عبميع دكؿ اعبوار تلك، إبقاء العراؽ 

فاللعب مع حدكد مت . كاحدان موحدان 
كضعها يف أعقاب العهد العثماين، يثَت 
شبح تغيَتات على صبيع تلك اغبدكد، 

كقد يعطي دفعة لألقليات العرقية كالدينية 
للتكاتف يف موقف موحد مع أشقائهم يف 

ف االلتزاـ الذم لقد كا. البلداف اجملاكرة
قطعتو الوالايت اؼبتحدة على نفسها 
حبماية كحدة العراؽ، عنصران مهمان يف 
كسب التأييد العريب، أك على األقل، 

. 2003القبوؿ ابلغزك الذم مت عاـ 

كلكن، يبدك للكثَتين أبف النفوذ الشيعي 
الذم يتنامى بسرعة، قد اصبح اؽبم 

ىذا اؽباجس ىو الذم أطلق . األكرب
ير اؼبلك عبد هللا الثاين ملك األردف، ربذ

، كالذم مفاده أبنو 2004يف كانوف أكؿ 
إذا قُػيَّض لألحزاب اؼبوارل إليراف 

ابلسيطرة على العراؽ، فإف النتيجة سوؼ 
تسيطر عليو اغبركات ( ىالالن )تكوف 
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كاغبكومات الشيعية، ديتد من لبناف عرب 
( مطوقان )سوراي كإيراف كالعراؽ إذل اػبليج 

اؼبخاكؼ العربية من انتشار . (188)ألردفا
النفوذ الشيعي كاإليراين عميقة، كمنذ 
االنتخاابت العراقية األكؿ قد أصبح 

ككما جاء يف تعليق ألحد اؼبعلقُت . خطَتان 
عندما يبحث األحزاب الشيعية "العرب 

اإلسالمية، كاف ذلك دبثابة اؼبرة األكذل 
عاـ، يتوذل فيها  800منذ أكثر من 

ة السلطة، يف بلد عريب الشيع
. (189)"ؿبورم

كيف أعقاب تصرحيات العاىل األردين 
اؼبرتعبة، أخذ اؼبسؤكلوف السعوديوف زماـ 

اؼببادرة يف تنبيو اعبماىَت إذل األخطار 
 

 
، في "إيراف في العراؽ: "لالطالع عمى التحميل، راجع تقرير كرايسز جروب (188)

وفي حيف شجب البعض ىذا التعميق عمى أنو . 3-1الصفحات نفس المصدر، 
غير ديبموماسي وأنو يؤدو إلى تفاقـ التوترات، فقد رأز البعض أنو تحذير 
ضرورو حوؿ أمور ستحصل إذا لـ تقـ الواليات المتحدة بتغيير مقاربتيا 

فقد وصف عدناف أبو عودة تصريح الممؾ بأنو . وعمى سبيل المثاؿ(. أسموبيا)
الشيعي الطائفي  –س إنذار مبّكر وجاد لمتأثير االنقسامي لمخط السّني جر"

بواسطة البريد  كرايسز جروباتصاؿ مع ". المتصّدع عمى المنطقة العربية كامميا
. 2005( أكتوبر)تشريف األوؿ  3اإللكتروني، 

، "الشيعية بيف الجيراف –العراؽ ينعش التوترات السنّية "سامية نخوؿ،  (189)
Samia Nakhoul, “Iraq revives Sunni-Shi‟ite tensions among 

neighbours” ،2005( أكتوبر)تشريف األوؿ  4، وكالة رويترز 

الكامنة كراء سياسة اغبكومة األمريكية، 
كابألخص، بعد أف اتفقت األحزاب 

اغباكمة على دستور جديد، يُهدُد 
سنة العرب، كيطلق شبح بتهميش قلق اؿ

إقليم فدرارل هتيمن عليو إيراف، يف اعبنوب 
كيف خطاب ألقاه . العراقي الغٍت ابلنفط

كزير خارجية اؼبملكة العربية السعودية، 
أيلوؿ  23األمَت سعود الفيصل بتاريخ 

: َحذَّر األمَت سعود قائالن  2005
حبرب أىلية أف  –إذا ظبحتم هبذا "

سنة، فإف تندلع بُت الشيعة كاؿ
سوؼ . العراؽ سوؼ ينتهي إذل األبد

كسوؼ تثَت من . يتم تقطيع أكصالو
النزاعات الكثَتة يف اؼبنطقة، ما 
سوؼ يفرقها بكاملها ابلفوضى 

سيدخل اإليرانيوف . كالصراعات
الصراع بسبب اعبنوب، كاألتراؾ 
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كالعرب سوؼ ... بسبب األكراد
. (190)"جُيَّركف بكل أتكيد إذل الصراع

صلت الدكؿ اجملاكرة إذل قناعة أبف كإذا ك
النفوذ الشيعي قد أصبح ُيشّكل خطران 

اسًتاتيجيان، أك أف ذبزئة العراؽ قد 
أصبحت حتمية، فإف ذلك سوؼ يقودىم 

إذل ازباذ خطوات من شأهنا التسريع يف 
كبعبارات أخرل، فإف . ذلك االهنيار

االصطفاؼ الطائفي اؼبتزايد يف العراؽ، 
قلق كزبوؼ من قبل سوؼ ينظر إليو ب

دكؿ اعبوار، كقد جيذهبم إذل حلبة العراؽ 
كيسارع يف ذبزئتو، كىو تطور ليس ؽبم فيو 

. أية مصلحة

 

 
األمير سعود الفيصل، رّد عمى سؤاؿ موّجو مف الحضور بعد إلقاء كممتو،  (190)

النّص الكامل متوّفر مف فدراؿ نيوز سيرفس . 2005( سبتمبر)أيموؿ  23
(Federal News Service)وقبل ذلؾ بيـو واحد، الحظ . ، واشنطف دو سي

. في وحدة منسجمة[ العراؽ]ال تتوّفر حاليًا أية وسيمة ديناميكية لتجمع "قائاًل أنو 
وىذا وضع خطير ... إف كافة الوسائل الديناميكية تعمل حاليًا عمى تمزيق البالد

وقد تـ . 2005( رسبتمب)أيموؿ  23مقتبس مف صحيفة نيويورؾ تايمز، ". لمغاية
تمّقي تعميقات فيصل في واشنطف كما كاف مرغوبًا فيو مف قبل المجمس األعمى 

وقد رّد بياف جابر بقولو لفيصل . في بغداد( SCIRI)لمثورة اإلسالمية في العراؽ 
". بدوو يمتطي جمالً "بأف الحكومة العراقية ليست بحاجة إلى محاضرات مف 

. 2005( أكتوبر)يف األوؿ تشر 4مقتبس مف وكالة رويترز، 

أما اآلف، فإف الدكؿ العربية السنّية تؤيد 
مشاركة العرب السنَّة يف العملية السياسية 
كدرع أماـ نفوذ شيعي متعاظم يف العراؽ، 

. أك للحيلولة دكف تَػَفِتتو

ا، فقد حفزت اؼبخاكؼ العربية من كىكذ
انتشار النفوذ اإليراين، اعبامعة العربية على 

ازباذ اؼببادرة، يف تنظيم مؤسبر للمصاغبة، 
كالذم عقدت أكذل جوالتو يف القاىرة، يف 

كلكن، يف . 2005أكاخر تشرين الثاين 
كقت قريب جدان سوؼ تصبح ؿبدكدية 

 النفوذ السٍت كاضحة، كعلى سبيل اؼبثاؿ،
فإذا فشلت جهودىم لتعديل 

كقد يؤدم ذلك إذل مزيد . (191)الدستور
من العنف بُت طوائف العراؽ الرئيسية، 

كالذم بدكره، سوؼ يبلور القناعة العربية 

 

 
تمت إضافتو في الساعة )مف الدستور نّصًا خاصًا  142تتّضمف المادة  (191)

، أو قبل أقّل مف اسبوعيف مف 2005( أكتوبر)الحادية عشرة في تشريف األوؿ 
بعد عممية مراجعة  2006يتيح تعديل الميثاؽ قبل عاـ ( االستفتاء الشعبي

ويجب . ة يتـ تشكيميا مف قبل الجمعية الجديدةاستغرقت أربعة أشير بواسطة لجف
أواًل أف يتـّ اعتماد أو تعديل مف قبل أغمبية ضئيمة في الجمعية ومف ثـّ مف قبل 

طالما أنو لـ يتـ رفضو مف قبل ثمثي )أغمبية األصوات في استفتاء شعبي 
 (.الناخبيف في ثالث محافظات
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أبف عوامل الفرقة كالتفتت آخذة بتمزيق 
الرايض، على سبيل اؼبثاؿ، ستنظر . البالد

بقلق كبو بزكغ كياف قوم يف جنوب 
كذ اإليراين، كىو اؼبنطقة العراؽ ربت النف

من % 80اليت ذبلس على أكثر من 
، (192)احتياطات النفط اؼبؤكد يف العراؽ

ككذلك تقلق دكؿ عربية أخرل مثل 
األردف كاؼبشيخات اػبليجية، كاليت يف 

. (193)كثَت منها، تضم مواطنُت شيعة
إيراف، حىت اآلف، تبدك مستفيدة بشكل 

كاضح من تطورات العراؽ حيث كصلت 
حزاب الصديقة ؽبا إذل مقاليد اغبكم، األ

 

 
المممكة العربية السعودية تعتقد لقد كانت ىذه ىي الحصيمة نفسيا التي كانت  (192)

بأنيا ستحوؿ دوف حدوثيا مف خالؿ دعـ صداـ حسيف أثناء حرب العراؽ التي 
وميما . استمرت لمدة ثماني سنوات مع إيراف في حقبة الثمانينات مف القرف الماضي
كاف دافعو األساسي في إرسالو قواتو عبر الحدود، فإف تمؾ الحرب، في نظر 

ؼ إلى كبح جماح كّل مف الشيعّية الثورية وشيية إيراف المفيومة العرب، كانت تيد
وليذه الغاية، فقد قامت عّدة دوؿ عربية بتقديـ الدعـ المالي والمادو . لنفط الخميج

لمعراؽ الذو كاف بمثابة الحاجز الذو يحمييـ مف ىجـو عسكرو إيراني ضاٍر 
ىة، حيث سيكوف العراؽ وقد يشيد المستقبل جولة جديدة في ىذه المواج. مزعـو

ويؤّكد معمق عراقي، مصطفى عاللي، بأف الواليات . نفسو ىو ساحة المعركة
لقد فعموا ما فشل . قّدمت العراؽ إلى إيراف عمى طبق مف ذىب مّجاناً "المتحدة 

". ال بد وأنو يحتفل بذلؾ في قبره، موّجيًا الشكر لألمريكيّيف. الخميني مف تحقيقو
 .2005( أكتوبر)تشريف األوؿ  4يترز، مقتبس عف وكالة رو

ال يوجد أّو شيعة في األردف، بينما يشّكموف في المممكة العربية  (193)
ويترّكزوف في المنطقة الشرقية الغنية )بالمائة مف السكاف  11السعودية 

 .بالمائة 25بالمائة وفي الكويت  70، وفي البحريف (بالنفط

كما ذبد الوالايت اؼبتحدة نفسها غارقة 
للخطة اآلنية، تبدك . يف ذلك كلو

الوالايت اؼبتحدة قانعة ابغبفاظ على 
، دبا يف ذلك (ستاتسكو)الوضع القائم 

استمرار تواجد القوات اؼبسلحة 
كمن كجهة نظر طهراف، فإف . األمريكية

اؼبصاحل اإليرانية يف األمَتكيُت خيدموف 
مساعدة )العراؽ، بعمل الشيء الصحيح 

، كلكن (الشيعة يف تورل مقاليد اغبكم
بطريقة غَت ؾبدية من شأهنا استثارة 

مقاكمة عريضة، كلكنها سلمية كعنيفة 
كنتيجة لذلك، . (194)حبيث تبقيهم ىناؾ

فقد أيدت إيراف كحدة العراؽ، ماداـ 
زبذ أية العراؽ ظل ضعيفان نسبيان، كدل ت

كقد صرح معلق . (195)خطوات إلضعافو
: عراقي قائالن 

إيراف تفضل عراقان موحدان بدالن من "
عدـ اليقُت الذم حييط بعراؽ 

 

 
( يناير)كانوف الثاني  17، عماف ، صحفي عراقيمقابمة كرايسز جروب (194)

206 .
. ، في نفس المصدر"إيراف في العراؽ"، راجع تقرير كرايسز جروب (195)
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ُمقسم، ككذلك بسبب اؼبشاكل 
اليت قد تتسبب بُت مواطنيها من 

إهنا ال تريد زعزعة . األكراد كالعرب
إهنا تستطيع أخذ . استقرار اؼبنطقة

العراؽ  كل ما تريد إذا ظلّ 
. (196)كاحدا

كمع ذلك، فإف حساابت طهراف ردبا 
فإذا كصلت اؼبسألة النوكية إذل . تتغَت

، كحدث تدخالن دكليان بشكل  مرحلة التأـز
، فإف النظاـ قد (دبا يف ذلك العقوابت)ما 

يرغب يف مقاتلة الوالايت اؼبتحدة، كحيث 
ىي يف أكثر اؼبواقع انكشافان، أم يف 

لك، أف مقاكمة سنية يضاؼ إذل ذ. العراؽ
متنامية كمستندة إذل قاعدة عربية، ضد 

قد خيرج عن السيطرة، نظاـ تؤيده إيراف، 
األمر الذم يؤدم إذل حرب أىلية شاملة، 
كتدخل إيراين مباشر، كالذم بدكره سوؼ 

كإذا ما توصلت . يؤدم إذل تفتيت العراؽ

 

 
. 2005( يناير)كانوف الثاني  27، عماف، مقابمة كرايسز جروب (196)

إيراف إذل قناعة أبف األمر سيكوف يف 
تى على تفتيت صاغبها، فقد تشجع ح

العراؽ، لضماف مصاغبها الذاتية يف 
اعبنوب العراقي الغٍت ابلنفط، مشرفة على 

 .ككالئها يف إدارة كياف غالبيتو شيعية
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انتخاابت كانوف أكؿ . 5
 2005( ديسمرب)

أكدت نتيجة انتخاابت كانوف أكؿ 
. اؽبيمنة السياسية للدين كالعرؽ( ديسمرب)

 بداية الفائزكف كانوا، ىم أنفسهم يف
اليت كإف كانت )السنة، األحزاب الكردية 

علمانية إال أف ؽبا أجندات تركز على 
، كائتالؼ اجمللس (197)(أسس عرقية

األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ مع 
إعادة )حزب الدعوة كحركة الصدر 

تشكيل لالئتالؼ العراقي اؼبوحد يف 
على اعبانب الشيعي، ( اؼبرحلة السابقة

يهما اآلف من اعبانب العريب كانضمت إؿ

 

 
أظيرت  2005( يناير)مرة أخرز وكما حصل في انتخابات كانوف ثاني  (197)

وىي مفارقة عميقة  –ر في السياسة العراقية انتخابات ديسمبر الدور الكردو المؤث
مقعدًا مما يجعل مف غير  53لقد حصموا عمى . في ضوء رغبتيـ في االنفصاؿ

الممكف تشكيل حكومة دوف مشاركة التحالف الكردو كما لف يكوف باإلمكاف 
مف شأف ذلؾ أف يضع . األكراد –إجراء تعديل جوىرو عمى الدستور دوف موافقة 

ركز قوة يمكنيـ مف الحصوؿ عمى تنازالت في أكثر موضوع ييميـ، األكراد في ـ
مسألة كركوؾ ستكوف الموضوع الرئيسي لتقرير مقبل تعكف . وىو وضع كركوؾ

. عمى إعداده كرايسز جروب

، كىي (198)السٍت جبهة التوافق الوطٍت
أما صباىَت . ذبمع لثالثة أحزاب إسالمية

الوسط أك كتلة العراقيُت العلمانيُت الذين 
يعارضوف الدكر اؼبتنامي للدين كال 

يراتحوف إليو فلم يظهر ؽبم أثر، ككانت 
نتائج اعبماعة اؼبعربة عنهم بقيادة إايد 

ىزيلة ( القائمة الوطنية العراقية)عالكم 
حبيث ألقت بظالؿ ( مقعدان  25)للغاية 

من الشك على مدل أتثَتىا حىت كتجمع 
كيقوؿ صحفي . معارضة يف الربؼباف اعبديد

تغَت شيء ما يف مزاج : "عراقي متذكران 
صبيع أصدقائي . اعبماىَت بعد االنتخاابت

العلمانيُت أصبحوا يشعركف ابليأس 
كلوف أبنو طاؼبا أف األغلبية كالقنوط كيق

القائمة )صوتت لالئتالؼ العراقي اؼبوحد 

 

 
الوطني فأحيانًا ( التوافق)ظيرت ترجمات متنوعة في اإلعالـ الدولي لجبية  (198)

وجميعيا (. Concord)وأحيانًا ( Accordance)وأحيانًا ( Accord)أطمق عمييا 
باعتبارىا تعكس ( توافق)كممة  كرايسز جروبمرادفات لمشيء ذاتو، وقد اختارت 

. بشكل أكثر دقة زعـ التحالف بأنو يمثل المجتمع العربي السني في العراؽ
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فإف العراؽ يسَت كبو ( 555
. (199)"اؽباكية

كيبدك أف النتائج قد أظهرت أيضان أنو، 
كأاين كانت حالة الضعف اليت عاىن منها 

آية هللا سيستاين يف دكره كسلطة أخالقية 
تدعو إذل ضبط النفس إزاء اؽبجمات 

ضد الشيعة، فإف قدرتو، كقدرة  العنيفة
كبار علماء الشيعة اآلخرين، على توجيو 

مسار أم انتخاابت دل تضعف على 
يقاؿ أف السيستاين دل يكن . اإلطالؽ

مراتحان ألداء السياسيُت الشيعة يف 
، كلذلك ىو دل يعلن أتييده (200)اغبكم

مع ذلك فقد فهم الكثَتكف . ألم قائمة
ديد أصواهتم من أتباعو توصيتو بعدـ تب

كمؤشر على أنو يريد منهم التصويت 
كىذا ما  –(201)لالئتالؼ العراقي اؼبوحد

 

 
. 2006( يناير)كانوف ثاني  17، عماف مقابمة كرايسز جروب (199)
مع عراقي كاف قد التقى مؤخرًا في النجف مع  ايسز جروبمقابمة أجرتيا كر (200)

.  2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  27ابف السيستاني، دمحم رضا، لندف، 
ىذه االنتخابات ال تقل أىمية عف االنتخابات السابقة : "قاؿ السيستاني بأف  (201)

وعمى المواطنيف رجااًل ونساًء أف يشاركوا فييا عمى نطاؽ واسع لضماف حضور 
ويحموف مصالحيـ ( الشيعية)قوو فعاؿ لمذيف يؤيدوف المبادئ األساسية ليـ 

حصلوا على )قاموا بو فعالن كأبعداد ىائلة 
مقعدان من ؾبموع مقاعد اعبمعية  128
حىت العلمانيُت . (202)(مقعدان  278البالغ 

الشيعة، فيما يبدك، صوتوا لالئتالؼ 
خرل العراقي اؼبوحد كليس للبدائل األ
اؼبتاحة مثل إايد عالكم كأضبد 

 

 

ليذا السبب يجب تجنب المخاطرة في تقسيـ األصوات . األساسية في البرلماف القادـ
ويمكف ( ديسمبر)مرسـو صدر في أوائل كانوف أوؿ ". والمخاطرة بتبديدىا دوف فائدة

 /http://www.sistani.org/messages: االطالع عميو عمى

entekhabat_46.html  . يميل الشيعة لإلصغاء إلى المرجع الذو يختارونو في
طائفة مف المسائل، وقد أبمغ مقتدز الصدر أتباعو بوضوح باإلصغاء لما يقولو 

مرجعياتيـ لالسترشاد بما يتعيف عمييـ أف يفعموه يـو االنتخابات، كما أف معظـ كبار 
وا االئتالؼ العراقي الموحد أو كاف مفيومًا عمى األقل عمماء الشيعة اآلخريف أيد

أنيـ اتخذوا ىذا الموقف، ومف بيف ىؤالء مشير النجفي، ودمحم سيد الحكيـ، ودمحم 
وكاف جواد . تقي المدرسي، وصادؽ الشيرازو، وكاظـ الحائرو، ودمحم اليعقوبي

يؤيد االئتالؼ الخالصي، الذو يتزعـ حركة سياسية خاصة بو، ىو الوحيد الذو لـ 
( ديسمبر)في بغداد، كانوف أوؿ  مقابالت أجرتيا كرايسز جروب. العراقي الموحد

2005 .
لقد صوتنا لقوائـ : "يقوؿ أحد أتباع السيستاني، وىو طالب يدرس اليندسة (202)

القائمة العممانية بزعامة إياد . وليس األفراد واالئتالؼ العراقي الموحد يمثل ديننا
لى العكس مف ذلؾ، الغرب الممحد، أو، بعبارة أخرز أميركا عالوو تمثل، ع

سرائيل المتاف تمثالف الصييونية العالمية  17، بغداد، مقابمة كرايسز جروب". وا 
يعمق محرر في صحيفة تممكيا المممكة العربية . 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ 

منسوب إلى آية صدمنا جميعًا لممرسـو اؿ: "السعودية عمى توصية السيستاني قائالً 
هللا العظمى عمي السيستاني الداعي لمتصويت لالئتالؼ العراقي الموحد، فذلؾ 

يناقض تصريحًا سابقًا لو بأنو لف ينحاز إلى أو حزب ضد اآلخر وأنو سيبقى خارج 
إنو لخطأ جسيـ أف يزج المرجع األعمى بنفسو في معارؾ . المنافسة السياسية

، عبد الرحمف "وسيع اليوة ونطاؽ النزاع في البالدانتخابية ألف ذلؾ سيؤدو إلى ت
البياف السابق . 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  8الراشد، في جريدة الشرؽ األوسط 

الذو يشير إليو الكاتب كاف رسالة أذاعيا أحد المقربيف مف السيستاني في تشريف 
كانوف أوؿ  تتضمف دعوة السيستاني لمعراقييف لممشاركة في انتخابات( أكتوبر)أوؿ 

السيستاني يتوقف عف دعـ حزب . "ولكنو ال يؤيد حزبًا أو قائمة محددة( ديسمبر)
. 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  BBC ،28أخبار " شيعي
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كيقوؿ دبلوماسي غريب حوؿ . (203)اعبليب
ذلك أبف من اعبائز جدان أهنم اقًتعوا 

ضد اختطاؼ فرصة اترخيية "
. (204)"للشيعة

كحض علماء السّنة أتباعهم أيضان على 
، كحققوا (205)التوجو لصناديق االقًتاع

نتائج ملموسة، كيعتقد أبف معظم السّنة 
ضوا مقاطعة انتخاابت كانوف اثين الذين رؼ

قد صوتوا للبديل الوحيد  2005( يناير)
اؼبتوفر لالئتالؼ العراقي اؼبوحد يف حينو 

يبدك أف ىؤالء، . كىي قائمة إايد عالكم
كمعهم الكثَت من رفاقهم الذين قاطعوا 
االنتخاابت السابقة، قد اقًتعوا، ىذه 

 

 
قرارىا بالتصويت لالئتالؼ العراقي  توضح مواطنة عراقية لػكرايسز جروب (203)

الشارع فقررت أردت أف أقترع ألحمد الجمبي ثـ استمعت لألغنية في : "الموحد
. 2005( ديسمبر)، بغداد، كانوف أوؿ كرايسز جروبمقابمة ". تغيير رأيي

في أوائل عاـ . 2006( يناير)كانوف ثاني  5، عماف مقابمة كرايسز جروب (204)
بأنو في نياية المطاؼ وفي  كرايسز جروبأبمغ أكاديمي شيعي عمماني  2004

شيعيتو، فإنو سيقترع لألخير مف  المفاضمة بيف انتخاب حزب عمماني أو حزب يعمف
مقابمة . لضماف تحقيق حمـ األغمبية الشيعية بحكـ العراؽ " –باب التضامف الشيعي

. 2004( يناير)كانوف ثاني  13، بغداد، كرايسز جروب
قاؿ الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي مف جمعية العمماء المسمميف في  (205)

عالـ إسالمي وّقعوا بيانًا يحضوف فيو  100الفضائية أف ( العربية)حديث لقناة 
ورد النص في ". لتجنب تيميشيـ"المسمميف عمى ممارسة حقيـ االنتخابي 

 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  14صحيفة ديمي ستار 

اؼبرة، إلحدل القائمتُت الرئيسيتُت للعرب 
جبهة التوافق الوطٍت ذات القاعدة : السّنة

الدينية بقيادة عدانف الدليمي كطارؽ 
كاعببهة العراقية ( مقعدان  44)اؽبامشي 

 11)للحوار الوطٍت بقيادة صاحل اؼبطلق 
أسهم يف اإلقباؿ اعبماىَتم السٍت (. مقعد

اؽبائل على االنتخاابت حقيقة أف 
ؾبموعات اؼبتمردين قد امتنعت عن 

مراكز االقًتاع بل كفرت ؽبا ضباية  مهاصبة
كحىت قامت يف بعض اؼبراكز )جيدة أحياانن 

. (206)(بتشجيع الناس على االقًتاع

االستنتاج الذم جيب التوصل إليو، تبعان 
لذلك، ىو أف ىذه االنتخاابت كاف 

دافعها االنتماء حيث اقًتع الناس على 
أسس دينية، أك، ابلنسبة لألكراد 

 

 
االنتخابات العراقية تجتذب أعدادًا كبيرة مف : "إيميف نكماير وجوناثاف فاينر (206)

 Ellen Knickmeyer and Jonathan Finer, “Iraqi vote draws" السّنة

big turnout of Sunnis” ،( ديسمبر)كانوف أوؿ  16، واشنطف بوست
أعمف الجيش اإلسالمي في العراؽ عمى اإلنترنت قبل ثالثة أياـ مف . 2005

االنتخابات بأف األوامر قد صدرت لتجنب مراكز االقتراع حقنًا لدماء الناس 
. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  14تار تقرير في الديمي س". األبرياء
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. (207)، على أسس عرقيةكالًتكماف السّنة
كيقوؿ عدانف أبو عودة أبف اؼبسألة دل 
تكن مسألة دديقراطية بل مسألة راحبُت 
كخاسرين يف أكساط اعبماعات العراقية 

الشيعية كاألكراد كالعرب  –الرئيسية 
القضااي الرئيسية ابلنسبة ؽبذه . السّنة

الثركة كالسلطة : "اعبماعات الثالث ىي
الغ األمهية ىو كيفية كاؽبوية، كالسؤاؿ الب

تعويض اػباسرين ككبح الطموحات 
. (208)"اعبشعة للفائزين

 

 
يبدو أف العديد مف التركماف السّنة اقترعوا لمجبية التركمانية العراقية التي  (207)

اقترع التركماف الشيعة في الغالب . حصمت عمى مقعد واحد في البرلماف الجديد
لالئتالؼ العراقي الموحد أو قوائـ شيعية أصغر لـ تستطع الحصوؿ عمى أكثر مف 

كما يعتقد أف العديد مف األكراد الشيعة الذيف يعيشوف غالبًا خارج . د واحدمقع
وقد ضغطت . المناطق الكردية ربما اقترعوا أيضًا لصالح االئتالؼ العراقي الموحد

مقابمة . التحالفات الكبرز عمى األحزاب الصغيرة التي تمثل األقميات لالنضماـ إلييا
. 2005( نوفمبر)ثاني تشريف اؿ 23، بغداد، كرايسز جروب

أيًا . 2005( نوفمبر)تشريف الثاني  14، في عماف، مقابمة مع كرايسز جروب (208)
كانت نظرة المرء إلى ىذه االنتخابات بالطبع، فقد كانت انتخابات مفتوحة، شابتيا، 

وقد (. غير كافية لمتأثير عمى المقاعد الفائزة)فيما يبدو، درجة مقبولة مف التزوير 
سؤولوف في لجنة االنتخابات المستقمة في العراؽ بأف ىذه المجنة قد أبطمت أعمف الـ
عدد األصوات )صندوؽ وأف  31.500صندوؽ اقتراع مف أصل  227نتائج 

كانوف ثاني  17تقارير إذاعية، ". الباطمة ال يؤثر عمى النتائج اإلجمالية لالنتخابات
المتعددة بوجود حاالت الحظ دبموماسي غربي بأف االتيامات . 2006( يناير)

تزوير ينبغي أف ينظر إلييا أيضًا كأدوات سياسية استخدمتيا األحزاب الخاسرة 
، عماف، كرايسز جروبمقابمة أجرتيا . لضماف منافع مستقبمية مثل مناصب وزارية

ال : "ويالحظ أستاذ في القانوف الدستورو بأف المرء. 2006( يناير)كانوف ثاني  5
ال يمكف تحدو حكمة الشعب ولو كانت غير . منتخبةيستطيع رفض سمطة 

ستؤدم نتائج االنتخاابت إذل تعقيد 
من . اؼبراجعة األكذل اؼبقررة للدستور

احملتمل جدان أف تكوف صورة عن التحالف 
الشيعي الكردم الذم أفرزتو انتخاابت 

كالذم تبُت أنو ( يناير)كانوف اثين 
لغاية كابلتارل ادعى لعدـ استقطايب ؿ

كرغم أف ىناؾ كالمان . (209)االستقرار
كثَتان كضغوطان كبَتة، خصوصان من 

كاشنطن، لتشكيل حكومة كحدة كطنية، 
كىي . فإف األرقاـ تتحدث عن نفسها

تشَت إذل تشكيل حكومة مكونة من 
ربالف االئتالؼ العراقي اؼبوحد، كاالرباد 

 

 

( ديسمبر)كانوف أوؿ  29بالبريد اإللكتروني،  كرايسز جروبمراسمة ". سممية
2005 .

أعمف وزير الداخمية، بياف جابر، الذو ال زاؿ مف غير المعروؼ موقعو في  (209)
الحكومة الجديدة، بأف وزارتو تعكف عمى دراسة قائمة جديدة مكونة مف 

اعتقاليـ، أو تحييدىـ، "ضابط سابق في الجيش واالستخبارات بقصد  160.000
. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  21اقتباس عف الواشنطف بوست ". أو إصالحيـ

ىذه بالضبط، ىي السياسات التي، في غياب سمطة قضائية قوية أو آليات 
لسّنة العرب محايدة أخرز لتطبيق العدالة في المرحمة االنتقالية، تثير غضب ا

دوف تمييز وتفتقر إلى )العراقييف بسبب ميل ىذه السياسات إما ألف تكوف عمياء 
ليذا السبب حذر . أو ألف يتـ تطبيقيا بصورة انتقائية ضد جماعتيـ( المراجعة

المسؤوؿ عف وزارات "السفير األمريكي زلماف خميل زاد مف أنو ال بد مف أف يكوف 
األطراؼ، أف ال يأتي مف طرؼ عناصر مف  األمف موضع ثقة مف قبل جميع

 15، واشنطف بوست، "بعد االنتخابات"، زلماو خميل زاد، "السكاف ليا ميميشيات
 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ 
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قراطي الوطٍت الكردستاين، كاغبزب الدًن
الكردستاين على أساس ؾبموع مقاعدىم 

مقعدان مع احتماؿ انضماـ  181البالغة 
، كىي قائمة شيعية صغَتة (210)الرساليوف

اؼبسيحية )كأما قائمة الرافدين ( مقعداف)
أك قائمة مثاؿ ( األشورية الكلدانية

( كلكل منهما مقعد كاحد)األلوسي 
( مقعدان  184)لتحقيق أغلبية الثلثُت 

لوبة لتثبيتها يف ؾبلس النواب مع اؼبط
بعض اؼبقاعد العربية السنية الرمزية حملاكلة 
إرضاء اجملتمع العراقي كالوالايت اؼبتحدة 

. على السواء

ىذه ىي ابلتأكيد الرغبة غَت اؼبعلنة 
لالئتالؼ العراقي اؼبوحد اليت اختارت، يف 

( فرباير)تصويت داخلي يف أكاسط شباط 
م لتورل رائسة إبراىيم اعبعفر 2006

 

 
فصيل منشق عف حركة الصدر خاضت االنتخابات لوحدىا ( الرساليوف ) (210)

اقييف مفادىا أف كاف ىناؾ أقاويل بيف العر. مف قاعدتيا الشعبية في مدينة الصدر
حركة الصدر أفرزت ىذه القائمة الستقطاب أصوات أولئؾ الذيف رفضوا المشاركة 

إذا صح ذلؾ فقد كانت ىذه استراتيجية ناجحة . في االئتالؼ العراقي الموحد
 .حيث أف حركة الصدر حصمت عمى مقعديف إضافييف

كرغم أف من اؼبمكن أف تؤكؿ . اغبكومة
كينبغي عدـ )األمور إذل نتيجة ـبتلفة 

فإف األمر يتطلب ( استبعاد احتماؿ كهذا
مبادرة أمريكية كربل إلدخاؿ األحزاب 
. العربية السنّية يف اغبكومة بصورة معقولة
كقد ردد الرئيس جالؿ طالباين الدعوة 

كلكنو دل  لتشكيل حكومة كحدة كطنية
يصر علنان سول على أف تشمل حكومة 

لن يكوف . (211)كهذه قائمة إايد عالكم
ىذا، على األغلب، مقبوالن ابلنسبة للعرب 
السّنة الذين يقاتلوف بضراكة لتأمُت سبثيل 

كمن الواضح أف . أحزاهبم يف اغبكومة
استبعاد العرب السّنة سيعمق اؽبوة 

 الطائفية خصوصان عند بدء اؼبفاكضات
قبل االنتخاابت تنبأ . (212)الدستورية

 

 
 .2006( فبراير)شباط  12اقتباس عف األسوشييتيد برس،  (211)
المفاوضات بدأت فعاًل بصورة غير رسمية كجزء مف الجيود لتشكيل  (212)

حكومة مثمما تـ تسوية القضايا الدستورية األساسية مف قبل االئتالؼ العراقي 
( يناير)الموحد والتحالف الكردو في أعقاب نصرىـ االنتخابي في كانوف ثاني 

في اتفاقية ورد ذلؾ . وقبل وقت طويل مف تشكيل لجنة وضع الدستور 2005
قواعد ومبادئ تـ "، 2005( أبريل)ممزمة موقعة مف كال الطرفيف في نيساف 

بخصوص عمل الحكومة  KLCاالتفاؽ عمييا بيف االئتالؼ العراقي الموحد و
ومتوفر بالمغة العربية عمى  2005( أبريل)نيساف  13، المنشور في "المؤقتة
.  /http://www.iraq 4allnews.dk: الموقع
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سياسي علماين أبنو إذا كاف لالئتالؼ 
فستكوف ىناؾ "العراقي اؼبوحد أف يفوز 

انقسامات طائفية كبَتة بُت اؼبواطنُت 
العراقيُت، كردبا سيؤدم ذلك إذل تشجيع 

اإلرىاب كقد تنهار البالد نتيجة 
، كىناؾ آخركف ربدثوا عن (213)"لذلك

كيف احتفاؿ ابلنصر . (214)اتمة" كارثة"
الذم حققو اجمللس األعلى للثورة 

اإلسالمية يف العراؽ، أكضح رئيس اجمللس 
بصورة مباشرة أنو لن يتم تغيَت الدستور 

ككرر دعوتو إذل إقامة منطقة خاصة 
 .(215)ابلشيعة يف جنوب العراؽ

يف ؿباكلة للتعويض عن االختفاء اؼبفاجئ 
ء للصوت العلماين، الذم كاف اػبربا

 

 
مع أسامة النجفي، وزير الصناعة والمعادف والمرشح  قابمة كرايسز جروبـ (213)

. 2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  4عمى قائمة عالوو، بغداد، 
مع مفيد الجزيرو، المسؤوؿ في الحزب الشيوعي  مقابمة كرايسز جروب (214)

كانوف أوؿ  4العراقي والمرشح لالنتخابات عمى قائمة عالوو، بغداد، 
. 2005( ديسمبر)
كثير مف الناس الذيف . سنوقف كل مف يحاوؿ تغيير الدستور: "نسب إليو قولو (215)

( يناير)كانوف ثاني  2نيويورؾ تايمز، ". انتخبونا تـ وعدىـ بفيدرالية في الجنوب
منطقتنا سيتـ "وىو كاف قد أوضح في األياـ التي سبقت االنتخابات بأف . 2006

اقتباس، ". اس عف طريق استفتاء طبقًا لمدستورتشكيميا وفقًا لرغبة واحتياجات الف
 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  9الواشنطف بوست 

األمريكيوف، يف األايـ اليت سقت 
االنتخاابت، كاثقُت من أنو سينهك 
القوة االنتخابية لالئتالؼ العراقي 

اؼبوحد، ضغطت إدارة بوش بقوة من 
كيف . (216)أجل تشكيل حكومة شاملة

تصريح أدذل بو السفَت خليل زاد يـو 
أكثر "االنتخاابت تنبأ ابنتخاب صبعية 

السابقة كدعا من اعبمعية " سبثيالن بكثَت
" حكومة فعالة كذات قاعدة عريضة"إذل 

ستكوف ؽبا فرصة "إضافة إذل صبعية 
لعديل الدستور هبدؼ توسيع قاعدة 
التأييد ؽبذه الوثيقة كربويال إذل ميثاؽ 

يف أعقاب االنتخاابت . (217)"كطٍت
يبدك كما : "الحظ خليل زاد أبسى أبنو

لو أف الناس فضلوا التصويت ؽبوايهتم 
ية أك العرقية، كلكن العراؽ حيتاج الطائف

لكي ينجح إذل أف يكوف ىناؾ تعاكف 

 

 
اتصاؿ بالبريد اإللكتروني مف خبير انتخابات تابع لمنظمة غير  (216)

 .2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  14حكومية أمريكية، 
 .، مصدر سابق"بعد االنتخابات"خميل زاد  (217)
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كيف مقاؿ . (218)"بُت األعراؽ كالطوائف
نشره الحقان يف الوكؿ سًتيت جورانؿ 

Wall Street Journal  أصر
سيحتاج "خليل زاد على أف الدستور 

على األرجح إذل التعديل خالؿ السنة 
" يدالقادمة سعيان لتوسيع قاعدة التأم
مشَتان بشكل خاص إذل الفيدرالية 

. (219)اعبنوبية

مث أكد خليل زاد، يف مؤسبر صحفي 
( فرباير)شباط  20عقده يف بغداد يف 

، ىذه النقاط كأضاؼ أبنو ال بد 2006
من أف يكوف كزراء الداخلية كالدفاع 
كرؤساء أجهزة االستخبارات الوطنية 

أشخاص غَت طائفيُت "كاألمن القومي 
 

 
" نتائج االنتخابات العراقية، شعب مقسـ: "فاقتباس باتريؾ كوكبير (218)

Patrick Cockburn, “Iraq‟s election result, a divided 

nation” ،2005( ديسمبر)كانوف أوؿ  21، اإلندبندنت. 
 almay، ووؿ ستريت جورناؿ، "التحدو القادـ: "زلماو خميل زاد (219)

Khalilzad, “The challenge before us” ،9  2006( يناير)كانوف ثاني .
تشكيل الحكومة : "أكد خميل زاد فيما بعد دعوتو إلى حكومة وحدة وطنية قائالً 

، إضافة إلى تعييف وزراء "القادمة بصورة صحيحة أىـ بكثير مف تشكيميا بسرعة
جراء مراجعة لمدستور  تكنوقراط في المناصب الوزارية الرئيسية، وحل الميميشيات وا 

. وحدود واضحة لتصفية البعثية( فاؽ وطني حقيقيات)مف شأنيا أف تؤدو إلى 
 Zalmay Khalilzad, “A political" برنامج سياسي لمعراؽ: "زلماو خميل زاد

blueprint for Iraq” ،2006( فبراير)شباط  12، لوس أنجموس تايمز. 

شعبيان كال عالقة ؽبم كمقبولُت 
من أجل صبيع ( كيعملوف)ابؼبيليشيات 

كيف ضوء استثمار الوالايت ". العراقيُت
لبناء قوات " باليُت الدكالرات"اؼبتحدة 

أننا لن نستثمر "األمن، فقد حذر من 
موارد الشعب األمريكي لبناء قوات 

. (220)"يديرىا أشخاص طائفيوف

جاء خليل زاد إذل العراؽ يف آب 
، كاراثن للسياسة 2005( طسأغس)

األمريكية القائمة حوؿ الدستور كاليت 
تنص على مشوؿ العرب السنة يف إعداد 

مسودة الدستور دكف أف تتحمل مسؤكلية 
كأدل الضغط . أم أتخَت يف االنتهاء منو

الذم مارسو خليل زاد كمسؤكلُت آخرين 
يف اإلدارة إذل التبٍت الشعيب لوثيقة أصركا 

ضركرة تعديلها للتوصل إذل  فيما بعد على
االتفاؽ الوطٍت الذم كانوا قد صحوا بو 

كاف خليل زاد قد . سابقان ألغراض الدقة
 

 
محضر المؤتمر الصحفي مع السفير األمريكي زلماو خميل زاد، بغداد،  (220)

 .2006( فبراير)شباط  20
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، (سبتمرب)عكس موقفو يف أكاخر أيلوؿ 
كقبل حوارل أسبوعُت من االستفتاء 

الوطٍت، عندما أصبح من الواضح أف 
التهديد دبقاطعة عربية سنية قد يقضي على 

كيف . يشعل التمردالعملية السياسية ك
تسوية مت التوصل إليها خالؿ بضعة أايـ مت 

إعطاء كعد للعرب السنة إبجراء مراجعة 
مبكرة للدستور إذا كافقوا على اؼبشاركة يف 

كيف . االستفتاء كعلى إجراء انتخاابت
الفًتة اليت سبقت االنتخاابت شنت 

القوات األمريكية غارات على اثنُت من 
كزارة الداخلية األمر السجوف اليت تديرىا 

الذم نبو اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية 
يف العراؽ إذل أف ربمل الوالايت اؼبتحدة 
ؼبمارساتو قد كصل إذل حدكده القصول 
كأرسل إشارة إذل العرب السنة أبهنم ال 

زالوا مشاركُت يف اللعبة كبوسعهم االعتماد 
. (221)على قدر من الدعم األمريكي

 

 
: ممثل الرئيس األمريكي: "راجع، عمى سبيل المثاؿ، جوف لي أندرسوف  (221)

 :John Lee Anderson, “American viceroy، "ميمة زلماو خميل زاد

 -ككاشنطن–زاد  يعكس ربوؿ خليل
، (222)القلق اؼبتزايد حوؿ النفوذ اإليراين

كاػبوؼ من أف االستبعاد اؼبستمر للعرب 
جاء . السّنة قد يؤدم إذل تقسيم البالد

. اإلدراؾ متأخران كلكن موضع ترحيب
كمع ذلك، شارؾ السياسيوف العرب 
السّنة يف االنتخاابت ؽبدؼ ؿبدد ىو 
ة إنقاذ دكر صباعتهم عن طريق مراجع

بيد أف ىؤالء القادة . (223)الدستور
أنفسهم، كلألسف، كالعديد من السنة 

العرب بشكل عاـ، كانت لديهم أفكار 
متفائلة حوؿ األرقاـ اػباصة هبم تراكحت 

ابؼبائة إذل أغلبية مطلقة كتوقعوا  35بُت 
 

 

Zalmay Khalilzad‟s mission”, The New Yorker  ،19، النيويوركر 
 .56-54، ص2005( ديسمبر)كانوف أوؿ 

، مع مسؤوؿ أمريكي، واشنطف، شباط بكرايسز جروىا مقابمة أجرت (222)
. 2006( فبراير)
ىذا ىو السبب الرئيسي في "الحظ مسؤوؿ في الحزب اإلسالمي العراقي بأف  (223)

، اقتباس مف "إذا أعطونا فرصة لتغيير الدستور فسنستغميا. رغبتنا في المشاركة
 حدد طارؽ الياشمي، زعيـ. 2005( أكتوبر)تشريف أوؿ  28الواشنطف بوست، 

الحزب اإلسالمي العراقي الشروط التالية لمشاركة جبية التوافق الوطني في حكومة 
أو شخص شارؾ في انتياكات "استبعاد تولي منصب وزارو مف قبل : وحدة وطنية

ميثاؽ )ووضع حد لمفساد، و( في تمميح لوزير الداخمية بياف جابر)لحقوؽ اإلنساف 
، واتفاقية لوضع جدوؿ زمني النسحاب يستنكر النزاعات الطائفية والعرقية( شرؼ

اقتباس عف لوس أنجموس . القوات األمريكية ووعد بعدـ عرقمة التغييرات الدستورية
 .2006( يناير)كانوف ثاني  23تايمز، 
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بدالن . أف تؤكد نتيجة االنتخاابت ذلك
من ذلك أظهرت النتائج ما كاف على 

حوارل : جم اغبقيقي ألرقامهماألرجح احل
قد حيتاج ىذا اجملتمع . (224)ابؼبائة20

العريب السٍت جيالن أك أكثر للتكيف مع 
كضعو اعبديد، أما اآلف فعليو االعتماد 

: على الركافع الثالث اؼبتبقية لو كىي
العنف، كالسيطرة على مصادر اؼبياه، 

كللمفارقة، الدعم النسيب من قبل 
. كاشنطن

ربدة تواجو ضغوطان داخلية الوالايت ادل
لسحب قواهتا قبل حلوؿ موعد 

االنتخاابت النصفية للكونغرس يف تشرين 
، إال أف لديها 2006( نوفمرب)اثين 

مصلحة كبَتة يف إرساء االستقرار يف 
العراؽ قبل أف تقدـ على أم زبفيض 

 

 
وعد قادة السّنة العرب المتمرديف بأنو سيكوف ىناؾ نفوذ حقيقي لمسنة إذا " (224)

 45نوا يعتقدوف بأنيـ يشكموف شاركت جماعتيـ في االنتخابات، ولكنيـ كا
نتائج االنتخابات ! بالمائة مف السكاف 60بالمائة مف السكاف، بل يقوؿ البعض 

ماذا أستطيع أف أقوؿ لممقاومة اآلف؟ كيف : جعمت عدناف الدليمي يصرخ عمناً 
مع صحفي عراقي في  مقابمة أجرتيا كرايسز جروب". أستطيع الوفاء بوعدو؟

. 2006( يناير)و كانوف الثاف 17عماف، 

كمع افًتاض أف . جوىرم يف عدد قواهتا
يتطلب  القياـ بذلك ال يزاؿ فبكنان فاألمر

تطمُت كل اعبماعات أبف مصاغبها 
. اعبوىرية ستبقى ؿبمية
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اػبالصة  .6

موجة  2005أطلقت التطورات يف عاـ 
من اؽبجمات الطائفية كأعادت إطالؽ 

أسئلة ىامة حوؿ اؽبوية كالوالء كاغباكمية 
كيقوؿ . السياسية دبصطلحات طائفية

مسؤكؿ حكومي عراقي أف الطائفية قبل 
بركاانن خامدان، كاآلف  كانت" 2005عاـ 

اثر ىذا الربكاف كالسؤاؿ ىو ما إذا كاف 
قد خرج عن السيطرة كما مدل الضرر 

السؤاؿ اؽباـ اليـو . (225)"الذم سُيلحقو
ىو ما الذم ديكن عملو ؼبنع حرب قذرة 

زبوضها عناصر طائفية من التطور إذل 
حرب أىلية شاملة؟ كيف ذلك يقوؿ موفق 

 تنزلق يف حرب إنك ال: "الربيعي مؤكدان 
ال تذىب إذل . أىلية بُت عشية كضحاىا

النـو كتصحو صباح اليـو التارل فتجد 
اغبرب األىلية . حرابن أىلية مشتعلة األكار

 

 
( ديسمبر)كانوف أوؿ  9بالبريد اإللكتروني،  مراسالت كرايسز جروب (225)

2005 .

تزحف متقدمة دبكر كبطرؽ يف غاية 
الرباعة، كيتعُت علينا أف نستشعر بوادرىا 

كيقوؿ مستشار األمن القومي أف ". األكلية
االذباه ىو أتمُت  اػبطوة األكذل يف ىذا

ألنو إذا كاف غبرب طائفية أف تقع "بغداد 
. (226)"فإهنا ستبدأ من ىناؾ

بيد أف اغبلوؿ األمنية، كإف كانت 
ككما يقوؿ احملرر . ضركرية، لن تكفي

يتعُت علينا أف : "الصحفي إظباعيل الزاير
أنخذ يف اغبسباف ـباكؼ بعضنا كجيب أال 

نّة ليس بوسعنا جعل الس. نستثٍت أحدان 
دكف توافق . (227)"يشعركف أبهنم خاسركف

كهذا يصبح من اؼبمكن غبرب أىلية 
تشعلها أحزاب ؽبا أجندات طائفية أف 

تؤدم إذل تفتيت البالد عندما يشرع 
األكراد كالعرب السّنة كالشيعة يف تصعيد 

حركة تبادؿ السكاف كاالنكفاء إذل اؼبناطق 
اليت يتمتعوف فيها بوجود أقول كبذلك 

 

 
. 2005( سبتمبر)أيموؿ  2، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (226)
. 2005( أغسطس)آب  25، بغداد، مقابمة كرايسز جروب (227)
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( نقية)ف مناطق عرقية كطائفية يؤسسو
تتحوؿ، عند اهنيار الدكلة اؼبركزية، إذل 

كليس من احملتمل أف يتم . دكؿ مستقلة
تقسيم كهذا بصورة سلمية، بل الواقع أنو 
سيتم على حساب خسائر بشرية ىائلة يف 
ضوء كجود مناطق عديدة ـبتلطة سكانيان 
دبا يف ذلك اؼبدف الكربل الثالث، كأيضان 

ء طموحات األكراد كالشيعة يف يف ضو
توسيع كجودىم إذل مناطق يشكلوف أقلية 

كما أف اضطراابت كهذه ستشكل . فيها
خطران جداين على ؾبموعات األقليات 

الصغَتة العديدة اليت عاشت حىت اآلف يف 
ظل سالـ نسيب، كإذا ما سبت دعوة 

جهات خارجية للتدخل فسيتحوؿ األمر 
. قان إذل نزاع إقليمي أكسع نطا

بدالن من التنبؤ بزكاؿ العراؽ ينبغي ازباذ 
ليس . خطوات عاجلة ؼبنع نتيجة كهذه

من مصلحة السنة كال الشيعة أف ينهار 
العراؽ كالتصور العاـ التارل قد يشكل 

النزاع الرئيسي خيص . أساسان التفاؽ

السيطرة على النفط كالعائدات من 
مبيعاتو، كيف ضوء حالة عدـ اليقُت اغبالية 

كالصراع بُت القول االجتماعية 
كالسياسية يف ما ىو بصورة أساسية حالة 

فراغ أمٍت فإف مسألة النفط تصبح 
شديدة اغبساسية كسببان للخالفات مع ما 

يصاحب ذلك من خطورة على كحدة 
. البالد

عند إعادة مناقشة الدستور، يتعُت على 
اعبماعات الرئيسية يف العراؽ كبتوجيو من 

ربدة أف تتفاكض حوؿ معادلة الوالايت ادل
جديدة لتوزيع عائدات النفط، تقـو 

دبوجبها اغبكومة اؼبركزية، كبتدقيق من 
جهة إشرافية مستقلة، بتخصيص الدخل 

. من النفط بصورة عادلة بُت احملافظات
كيتعُت عليهم أيضان إعادة تعريف الفيدرالية 

حسب انطباقها على اؼبناطق العربية أبف 
ية حىت مستول احملافظات تكوف ال مركز

كذلك ؼبنع نشوء مناطق ربوم عدة 
ؿبافظات سبلك اؼبنطقة منها حقوؿ نفط 
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كغاز كبَتة أك مناطق ليس لديها شيء من 
. (228)ذلك

يتعُت ازباذ خطوات أخرل ؼبنع نشوب 
حرب أىلية كاالهنيار الذم يكاد يكوف 

اػبطوة . من اؼبؤكد أنو سيًتتب عليها
شكيل حكومة كحدة الرئيسية األكذل ىي ت

كطنية تضم قادة األحزاب الرئيسية اليت 
منها الطيف السياسي بكاملو يتكوف 

 كتقسيم ما يسمى الوزارات السيادية
إضافة لوزارة ( الدفاع كالداخلية كاػبارجية)

. اؼبالية كالتخطيط كالنفط بينهم بعدالة
كإذا ما مت انتخاب كردم كرئيس 

 

 
 ، تقسيـ العراؽ، مصدر سابق، لالطالع عمىراجع تقرير كرايسز جروب (228)

المعادلة القائمة حاليًا والتي تخصص العائدات مف استكشاؼ حقوؿ نفط جديدة 
لممناطق التي توجد بيا ىذه الحقوؿ بداًل مف تسميميا لمحكومة المركزية أو توزيعيا 

عند مراجعة ىذه المعادلة ينبغي بذؿ الجيود لعدـ . بعدالة عمى جميع المناطق
الحية توزيع عائدات النفط والغاز التمييز ضد أو مجموعة سكانية وا عطاء ص

مع وضع شروط احتياطية تضمف عدـ إساءة استخداـ ىذه )لمحكومة المركزية 
الشكوز الرئيسية لمعرب السنة حوؿ الدستور ىو أنو ييدد بفصميـ عف (. األمواؿ

موارد النفط، والذو يخشوف مف أنو سينتج عف مواد الدستور التي تمنح 
ضماـ لبعضيا البعض لتشكيل مناطق، حيث أف مف المحافظات الحق في االف

شأف ذلؾ إيجاد منطقة شيعية بالغة القوة في الجنوب تسيطر عمى الجزء األكبر 
تعريف الفدرالية بأنيا الالمركزية عمى أساس . مف احتياطات النفط المثبتة ىناؾ

-ماعدا المحافظات الثالث في المنطقة الكردية–الحدود اإلدارية لممحافظات  وىو  
التعريف الذو قبمو جميع العراقييف، يمكف لو، مقترنًا بصيغة عادلة القتساـ 

عائدات النفط، أف ييدئ مف المخاوؼ الوجودية لمعرب السنة مف وقوعيـ في 
. براثف فقر دائـ

م للجمهورية، كما ىو ؿبتمل، كأعط
للشيعة تسمية رئيس الوزراء اعبديد، فمن 

اؼبنطق زبصيص منصب رئيس الربؼباف 
ككزارة الدفاع أك كزارة الداخلية للقادة 

كبصورة رئيسية لقادة جبهة )العرب السنة 
حصلت على أعلى التوافق الوطٍت اليت 

من شأف ذلك اؼبساعدة يف (. األصوات
هتدئة ـباكؼ السّنة من حرماهنم مؤسسيان 

النظاـ اعبديد كمن شأف ذلك ابلتارل  يف
. اؼبساعدة يف منع كقوع حرب أىلية

كيتعُت على الوالايت اؼبتحدة أف توضح 
جبالء لقادة الشيعة كاألكراد أف استمرار 

دعمها اؼبارل كالعسكرم سيعتمد على 
مدل رغبتهم يف اؼبوافقة على االقًتاحات 
اؼبعقولة اليت قد يقدمها قادة العرب السّنة 

تشكيل حكومة ذات قاعدة كاسعة ؿ
كربويل الدستور ليصبح ميثاقان كطنيان 

كما يتعُت على الوالايت اؼبتحدة . حقيقيان 
أيضان أف توضح جبالء لقادة السّنة العرب 

أبنو لن يكوف ؽبم خيارات تذكر سول 
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مواصلة أتييد حكومة جديدة بقيادة شيعية 
كردية إذا تبُت أف اقًتاحاهتم غَت كاقعية  –

 .كظلت مواقفهم متصلبة

يتعُت على اغبكومة اعبديدة بذؿ كل 
جهد ؼبواجهة االحتياجات األكثر إغباحان 

األمن، كاحًتاـ سيادة : كاليت ال زالت
القانوف كتشغيل العاطلُت عن العمل 
كأتمُت االحتياجات األساسية مثل 

كيتعُت عليها أيضان نبذ . الكهرابء كالوقود
ذبعل التوظيف  تلك العادة القبيحة اليت

يف الوزارات على أساس الوالء اغبزيب 
كما يتعُت . كليس الكفاءة التكنوقراطية

عليها أف ذبعل من أكلوايهتا السيطرة على 
اؼبيليشيات سبهيدان غبلها فيما بعد، 

كالًتكيز عوضان عن ذلك على بناء أجهزة 
أمنية موحدة دبا يف ذلك جيش كطٍت 

الت يقـو فيو ضباط مؤىلوف ذكم سج
نظيفة كمن صبيع اػبلفيات العرقية 

كالطائفية بدكرىم الذم ىو حق اتـ 

ربقيقان ؽبذه الغاية، يتعُت على . (229)ؽبم
اغبكومة إنشاء جهاز إشرايف مستقل يعيد 

مراجعة عملية بناء قوات األمن كيعلن 
عن مدل التقدـ الذم حيرزه يف ىذا 

أخَتان، كيف ؾباؿ تصفية حزب . اجملاؿ
 على اغبكومة التأكد من البعث يتعُت

اغبكم على األعضاء السابقُت يف حزب 
البحث من خالؿ سلوكياهتم السابقة 
كليس على أساس ىويتهم العرقية أك 

. الطائفية

يتعُت على اجملتمع الدكرل أف يشجع 
مقاربة كهذه كحيث على التعبئة غَت 
الطائفية كبناء اؼبؤسسات كذلك عن 

ية للمبادرات طريق توجيو اؼبساعدات اؼباؿ
غَت الطائفية كفرض مقاطعة معلنة على 

اغباكمية الطائفية عن طريق كقف 
اؼبساعدات للقطاعات اليت ال تلتـز 

كما يتعُت على اجملتمع الدكرل . بذلك

 

 
 .عمى سبيل المثاؿ حاتـ مخمص، المصدر السابقأنظر ( 229)
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ربط اؼبساعدات ابلشفافية كقابلة 
اػبضوع للمحاسبة كدعم الربامج اليت 

تعلي من شأف ىذه اؼببادئ كبذلك تعمل 
. جيع الفساد كاحملسوبيةعلى عدـ تش

أخَتان يتعُت على اجملتمع الدكرل أتييد عقد 
مؤسبر مصاغبة كطنية ذك قاعدة كاسعة 
كفقان ؼبا تقرر يف مؤسبر القاىرة الذم مت 

 2005( نوفمرب)عقده يف تشرين الثاين 
كذلك بتشجيع حضور فبثلُت من صبيع 

يف الوقت نفسو، . التيارات السياسية
سوأ، يتعُت على اجملتمع كربسبان ؼبا ىو أ

الدكرل، كمهما كاف اعبهد الذم يبذلو 
لعدـ الوصوؿ إذل ىذا السيناريو اؼبفزع، 
أف يشرع يف إجراء ؿباداثت خاصة حوؿ 

ما الذم جيب فعلو يف حالة سقوط العراؽ 
حبث ىذا اؼبوضوع . يف أتوف حرب أىلية

ظل، حىت اآلف، ؿبرمان ألسباب ديكن 
الت حقيقية للغاية بيد أف االحتما. فهمها

كعواقب عدـ االستعداد كبَتة حبيث 
. يصعب ذباىل مثل ىذا السيناريو

الوالايت اؼبتحدة، من جانبها، يتعُت 
عليها االستمرار يف بناء قوات األمن 
العراقية مع التأكد من أف اعبماعات 
العراقية كلها مشمولة يف ذلك كأف 

أفرادىا يتم توزيعهم بعدالة يف ـبتلف 
ب قوات األمن كبُت احملافظات، مرات

كيتعُت عليها أيضان أف تشرؾ جَتاف 
العراؽ، دبن فيهم إيراف، يف البحث يف 

. كيفية التوصل إذل كضع مستقر

يرل البعض أف مشركع إدارة بوش لبناء 
األمم قد فشل فعالن، كشبة بوادر حرب 

أىلية، بينما انسحب األكراد إذل 
لثقة مناطقهم فعليان، كانفصمت عرل ا

يف كضع كهذا . هنائيان بُت السنة كالشيعة
قد يكوف من األفضل إاتحة الفرصة 

للجماعات الثالث لكي تذىب كل يف 
كمع أنو من اؼبمكن تفهم مثل . سبيلها

، إال أنو ليس مربران حىت  ىذا التشاـؤ
اآلف، فعواقب نتيجة كهذه قد تكوف 

خطَتة للغاية كمدعاة الضطراابت كثَتة، 
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اؾ كقت لقادة العراؽ للدخوؿ كال زاؿ ىن
بيد أهنم، لكي . يف ميثاؽ كطٍت حقيقي

حيققوا ذلك، سيحتاجوف لكل 

اؼبساعدات كالضغوطات اليت يستطيع 
. اجملتمع الدكرل فبارستها

شباط  27عماف، بغداد، برككسل 
  2006 (فرباير)
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 أملحق 

 

 خارطة العراؽ
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 ملحق ب

 

 فهرس األظباء

 

 

 .2003-1968حزب البعث، كىو اغبزب اغباكم، يف العراؽ، 

 .فيلق بدر، كىو ميليشيا مسّلحة اتبعة للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ

. 2003حقة لعاـ تنظيم بدر، كىو اسم فيلق بدر يف الفًتة الال

( أبريل)سلطة التحالف اؼبؤقتّة، كىي اإلدارة العراقية بقيادة الوالايت اؼبتحدة، نيساف 
. 2004( يونيو)حزيراف   –2003

حزب الدعوة اإلسالمية، كىو حزب إسالمي شيعي منذ أكاخر حقبة اػبمسينيات من 
سي حاليان إبراىيم القرف اؼباضي، كقد ذبّزأ إذل عدة أحزاب، حيث يرأس اغبزب الرئي

. اعبعفرم، رئيس الوزراء

تنظيم العراؽ، كىو أحد اعبماعات اؼبتفّرعة من حزب الدعوة، كيرأسو  –حزب الدعوة 
. عبد الكرًن العنيزم

. حزب الفضيلة، كىو حزب إسالمي شيعي يرأسو ندًن اعبابرم
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كيشمل  ، كىو ائتالؼ من األحزاب العربية السنّية،(ICF)جبهة التوافق الوطنية 
. اغبزب اإلسالمي العراؽ، كيرأسو عدانف الدليمي

. ، كىو حزب علماين يرأسو حامد ماجد موسى(ICP)اغبزب الشيوعي العراقي 

، كىي ككالة عراقية مستقّلة مكّلفة (IECI)عبنة االنتخاابت اؼبستقلة يف العراؽ 
. بتنظيم االنتخاابت كاإلشراؼ عليها

كىو حزب إسالمي سٍّت، كاؼبظهر السياسي  ،(IIP)اغبزب اإلسالمي العراقي 
. لإلخواف اؼبسلمُت يف العراؽ، كيرأسو طارؽ اؽبامشي

. ، كىو اعبيش العراقي اغبديث(ING)اغبرب الوطٍت العراقي 

. اعببهة العراقية للحوار الوطٍت، كىي ائتالؼ عريب سٍّت يرأسو صاحل اؼبطلق

ف أحزاب علمانية، كيرأسو إايد عاّلكم، القائمة العراقية، كىو ربالف يتكوف يف معظمو ـ
. 2005( يناير)كقد شارؾ يف انتخاابت كانوف الثاين 

الوفاؽ الوطٍت العراقي، كىو حزب علماين يرأسو إايد عالكم، رئيس الوزراء يف عاـ 
2004 .

. اؼبؤسبر الوطٍت العراقي، كىو حزب علماين يرأسو أضبد شليب

كىو ربالف معارض يتكّوف من أحزاب علمانية، اؼبؤسبر التأسيسي الوطٍت العراقي، 
. كيرأسو كّل من جواد اػبالصي ككميض نظمي
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. قائمة ميذاؿ األلوسي لألمة العراقية، كىي حزب علماين صغَت يرأسو ميذاؿ األلوسي

. اعببهة الًتكمانية العراقية، كىو ربالف يتكوف من أحزاب تركمانية صغَتة

، كىو حزب قومي كردم علماين يرأسو (KDP)اغبزب الدديقراطي الكردستاين 
. مسعود الربزاين، رئيس إقليم كردستاف

. ، كىي اغبكومة الكردية اإلقليمية يف إربيل(KRG)حكومة كردستاف اإلقليمية 

قائمة التحالف الكردستاين، كىي ربالف مكوف من أحزاب كردية، كمن ضمنها اغبزب 
لكردستاين، كقد شارؾ يف انتخاابت كانوف الثاين الدديقراطي الكردستاين كاالرباد الوطٍت ا

. 2005( يناير)

التحالف الكردستاين، كىو ربالف يتكّوف من أحزاب كردية، من ضمنها اغبزب 
، كىو حزب (PUK)كاالرباد الوطٍت الكردستاين ( KDP)الدديقراطي الكردستاين 

اؽ، كيرأسو صالح إسالمي سٍت كاؼبظهر السياسي لإلخواف اؼبسلمُت يف كردستاف العر
. الدين هباء الدين

. جيش اؼبهدم، كىو ميليشيا حركة الصدر

. كىي تنظيم سياسي عريب سٍّت ( MSA)ىيئة علماء اؼبسلمُت 

. اغبزب الدديقراطي الوطٍت، كىو حزب علماين صغَت يرأسو نصَت تشادرجي
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، كىي ربالف يتكّوف يف معظمو من أحزاب (NIL)القائمة العراقية الوطنية 
شخصيات علمانية، كيضم الوفاؽ الوطٍت العراقي كاغبزب الشيوعي العراقي، كيرأسو ك

. 2004إايد عالكم، رئيس الوزراء يف عاـ 

. جيش أنصار السّنة، كىو صباعة متمّردة

، كىو حزب قومي كردم علماين يرأسو جالؿ (PUK)االرباد الوطٍت الكردستاين 
. طالباين، الرئيس العراقي

. يف بالد الرافدين، كىو صباعة متمّردة يرأسها أبو مصعب الزرقاكم تنظيم القاعدة

كلداين  –، كىي ربالف أشورم (أم بالد الرافدين، أك العراؽ)قائمة الرافدين 
. صغَت، يرأسو يوانداـ َكّنا( مسيحي)

. كتلة اؼبصاغبة كالتحرير، كىي حزب عريب سٍّت صغَت يرأسو مشعاف اعببورم

. إسالمي شيعي صغَت منشّق عن حركة الصدرالرساليوف، كىو حزب 

. حركة الصدر، كىي حركة سياسية إسالمية شيعّية يرأسها مقتدل الصدر

، كىو حزب إسالمي شيعي (SCIRI) اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ
. يرأسو عبد العزيز اغبكيم

. توحيد كجهاد، كىو البشَت لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين
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، كىو ربالف يضمن عددان من األحزاب اإلسالمية (UIA)ئتالؼ العراقي اؼبوّحد اال
الشيعية، من بينها اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراؽ كالدعوة كحركة الصدر 

؛ كيف (دبن فيهم أنصار آية هللا علي السيستاين)كحزب الفضيلة، ككذلك بعض اؼبستقّلُت 
دل يكن يشمل حزب الفضيلة كحركة الصدر حزب  2005( يرينا)انتخاابت كانوف الثاين 

(. سبق ذكره أعاله)الفضيلة 

. اغبركة اليزيدية لإلصالح كالتقّدـ، كىو حزب يزيدم
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 ملحق ج
 

2005( ديسمرب)توزيع اؼبقاعد بعد انتخاابت كانوف األكؿ   

 

 

 128 االئتالؼ العراقي اؼبوّحد

 53 التحالف الكردستاين

 44 جبهة التوافق الوطنية

 25 القائمة العراقية الوطنية

 11 اعببهة العراقية للحوار الوطٍت

 5 االرباد اإلسالمي الكردستاين

 3 كتلة اؼبصاغبة كالتحرير

 2 الرساليوف

 1 اعببهة الًتكمانية العراقية

 1 قائمة الرافدين

 1 قائمة ميذاؿ األلوسي لألمة العراقية

 1 إلصالح كالتقّدـاغبركة اليزيدية ؿ
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 275 اجملموع
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 ملحق د

 نبذة حوؿ انًتانشوانؿ كرايسز جركب

 
 

إف انًتانشوانؿ كرايسز جركب ىي منظمة 
يعمل هبا  كغَت حكومية، مستقلة غَت رحبية

( طبس) 5موظف يف ( مائة)100
قارات، يعملوف من خالؿ التحليل 

اؼبوجو للمستوايت القيادية ؼبنع  اؼبيداين
 .كحل النزاعات اؼبميتة

يعتمد أسلوب عمل كرايسز جركب على 
كتتواجد فرؽ من احملللُت . البحث اؼبيداين

السياسيُت داخل أك ابلقرب من البلداف 
اؼبهددة ابندالع، كتصعيد أك إعادة كقوع 

كاستنادا إذل اؼبعلومات . النزاع اؼبسلح
دىا من اؼبيداف، فإف كالتقييمات اليت تر

كرايسز جركب تضع تقارير ربليلية عديدة، 
ربتوم على توصيات عملية، كموجهة إذل 

كما تصدر . صناع القرار الدكليُت الرئيسيُت
كرايسز جركب نشرة شهرية بعنواف 

CrisisWatch  12تتكوف من 
صفحة ربتوم على آخر تطورات 

الصراعات يف اؼبناطق اؼبعرضة للصراع يف 
 .العادل

توزع تقارير كرايسز جركب على نطاؽ 
كاسع بواسطة الربيد اإللكًتكين كالنسخ 

اؼبطبوعة إذل اؼبسؤكلُت يف كزارات اػبارجية 
كاؼبنظمات الدكلية، كأيضا توزع على نطاؽ 

ترنت عاـ بواسطة موقع اجملموعة على اإلف
(www.crisisgroup.org .)

تعمل كرايسز جركب ابلقرب من 
اغبكومات كأكلئك الذم يؤثركف عليها، دبا 
يف ذلك كسائل اإلعالـ، إلظهار ربليالهتا 
.  لألزمات كلتوليد التأييد لوصفاهتا السياسية

يضم ؾبلس إدارة كرايسز جركب 
رزة يف حقوؿ السياسة، شخصيات اب

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=6&id=1200
http://www.crisisgroup.org/
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كالدبلوماسية كاألعماؿ كاإلعالـ، الذم 
يقدـ اؼبساعدة عبلب اىتماـ صانعي القرار 

على امتداد العادل إذل تقارير اجملموعة 
اؼبفوض كرايسز جركب يرأس . كتوصياهتا

السابق، اللورد  األكركيب للشؤكف اػبارجية
ابتن؛ رئيسها كمديرىا التنفيذم ىو كزير 

أسًتاليا السابق جارث إيفانز منذ خارجية 
.  ـ2000شهر كانوف الثاين 

يوجد مقر اإلدارة الرئيسية ؿ كرايسز 
جركب يف برككسل، كؽبا مكاتب استشارية 

يف كل من كاشنطن العاصمة، كنيويورؾ 
تعمل اجملموعة حاليا يف . كلندف كموسكو

يف عماف، )طبس عشر مركزا ميدانيا
اسالـ اابد، بلغراد،يشكك، دكار، دكشنبو، 

نَتكيب، بريتوراي، بريشتينا، , جاكارات، كابوؿ
كيعمل ( كويتو،سيؤكؿ، سكويب، كتبليسي

منطقة معرضة  50ؿبلليها يف حوارل 
كيف . لألزمات على امتداد أربع قارات

إفريقيا، تشمل تلك اؼبواقع اقبوال، بورندم، 
ككوت دم فوار، كصبهورية الكونغو 

كبيا، غينيا، كركندا، الدديقراطية، ارتراي، اثي
كليبَتاي، منطقة ساحل العاج، كسَتاليوف، 

. اكغندا كزمبابوم, كالصوماؿ كالسوداف
كيف آسيا، أفغانستاف، كإندكنيسيا، كشمَت، 

بورما، /كزخستاف، ككَتجيستاف، كميامنار
نيباؿ،كوراي الشمالية، كالباكستاف، 

؛ كطجيكستاف، تركمنستاف كأكزبكستاف 
ألبانيا، أرمينيا، أزربيجاف، كيف أكركاب، يف 

كالبوسنة كىَتزجوفينا، كجورجيا، ككوسوفو، 
كمقودكنيا،كمولدكفا، كمونتنجرك كصربيا؛ 
كيف الشرؽ األكسط يف اؼبنطقة صبيعها من 
مشاؿ إفريقيا إذل إيراف، كيف أمَتكا الالتينية 

. يف كولومبيا كمنطقة األنديز كىايييت

ذبمع كرايسز جركب اؼبساعدات من  
اغبكومات، كاؼبؤسسات اػبَتية، كالشركات 

تقدـ حاليان كال من . كاؼبتربعُت الفرديُت
ككالة : اغبكومات كالوكاالت التالية تربعات

عرب اغبكومات الفرنكوفونية، ككالة التنمية 
العاؼبية األسًتالية ، كزارة اػبارجية الفدرالية 
النمساكية، كزارة اػبارجية البجيكية، كزارة 
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ة كالتجارة العاؼبية الكندية، ككالة اػبارجي
التنمية العاؼبية الكندية، كزارة اػبارجية 
التشيكية، كزارة خارجية ىولندا، كزارة 

اػبارجية الفنلندية، كزارة اػبارجية الفرنسية، 
كزارة اػبارجية األؼبانية، كزارة اػبارجية 

االيرلندية، ككالة التعاكف العاؼبية الياابنية، 
ة امارة ػبتنشتاين، كزارة خارجية كزارة خارجي

لوكسمبورج، ككالة التنمية النيوزيالندية، 
كزارة ( اتيواف)كزارة خارجية صبهورية الصُت 

اػبارجية الدمنركية، كزارة خارجية النركيج، 
كزارة اػبارجية السويدية، كزارة خارجية 

سويسرا كزارة خارجية تركيا، كزارة خارجية 
نويلث، كزارة التنمية اؼبملكة اؼبتحدة كالكمو

اؼبملكة اؼبتحدة، ككالة التنمية العاؼبية 
.  الوالايت اؼبتحدة

كما تتضمن قائمة اؼباكبُت من اؼبؤسسات 
اػباصة كمن القطاع اػباص، أتلنتك 

فيالنًتكبيز، مؤسسة كارنيجي يف نيويورؾ، 
صندكؽ مؤسسة كومبتوف، مؤسسة فورد، 

 ،، مؤسسة دارا الدكلية(ايطاليا)الشرؽ 
مؤسسة بل كمليندا جيتس، كمؤسسة كلياـ 

كفلورا ىيولت، صندكؽ ىنت، مؤسسة 
ماؾ . ككاثرين ت. كوراي، مؤسسة جوف د

آرثر، صندكؽ موراي، مؤسسة شارلز 
ستيوارت موط، مؤسسة أكبن سوسييت، 
صندكؽ بيَت كابميال اكميداير، مؤسسة 

دافيد كلوسيل ابكارد، صندكؽ بالكشَتز، 
نج،مؤسسة رككفيلر، كصندكؽ سيجرد راكز

. كمؤسسة سارلو
 2006شباط 

ؼبزيد من اؼبعلومات ديكنكم زايرة موقعنا على اإلنًتنت 
wwww.crisisgroup.org 
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