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 و عنفزو طسئفيز و عمقيز اطضدزو سممدزفيزو عموق
 

 
 انتوين كوردمسان/ بقلم 

 ابسم علي خريسان.د،  سعد علي حسُت.د/  ترمجة

  
تقدمي 

، أي قبل  2007عام ربيع يف  والدولية اإلسًتاتيجيةمركز الدراسات من ( انتوين كوردمسان)ىذه ادلقالة اليت كتبها 
:- الفًتة الطويلة من اتريخ كتابتها وذلك لألسباب التالية  عام من اآلن ، وننشرىا رغم ىذه

إن ادلقاالت والبحوث ذات ادلضامُت اإلسًتاتيجية ال تتوقف االستفادة من مثارىا ونتائجها دبرور سنة  .1
احلوادث اليت ذبري على مدى سنُت من الزمن ، وىذه ادلقالة من ذلك  نتائجواحدة ألهنا تناقش وربلل 

 .تطورات العنف الطائفي وتطور التمرد يف العراق حىت بعد خطة فرض القانون  النوع إذ ربلل

أييت نشر ىذه ادلقالة متناسقاً مع اآلراء اليت ترى أن مستقبل الوضع األمٍت يف العراق مرتبك ويشوبو احلذر  .2
ال سابق أثبت وما توصل إليو يف مق( أضواء)يف كافة أضلاء العراق فضاًل عن بغداد ، وىو ما يتبناه مركز 

فيو أن الوضع األمٍت يف العراق قد ال يبشر خبَت إذا ما توفرت عوامل استقراره اليت وردت يف ذلك ادلقال 
. 

فإذا تطابقت ، من خالل قراءة ىذه ادلقالة واإلطالع على استنتاجات كاتبها ومطابقتها ألرض الواقع  .3
الباحثُت ومراكز األحباث نظراً ألعليتها يف معرفة  كان ذلك حافزاً لالىتمام آبراءاالستنتاجات مع الواقع 

 .شيئاً من ادلستقبل ادلنظور 

 

 
للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ( أضواء)مركز 
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ادلقالة 
حيث شكل  شامل، أىليالبلد وخلق صراع  ابنقسامهتدد ( أخرىحرب تلد ) دبثابة أصبحان التمرد يف العراق  

تشكيل العراق كدولة  إبعادةف الطائفي والعرقي الذي يهيمن على الصراع ادلتعلق دبثابة الشرارة دلزيج من العن
 –السٍت  اإلسالميوالذي ارتبط ابلصراع ادلتزايد بُت التطرف  اخلليج، إلقليم والذي ظهر كتهديد متنامٍم  حديثة،

ل يف العراق وانتقلت من تطورت طبيعة القتا ،2003ربيع  ومنذ ،اإلسالمييف العامل  واإلصالحالشيعي واالعتدال 
الصراع بُت قوات االئتالف وادلوالُت للنظام السابق اىل مزيج واسع من الصراعات تشمل عددا من اجملموعات 

 .األجانبالسنية، وادليلشيات الشيعية واجلهاديُت 

 أىدافحث عن والب التمرد يف الوقت احلاضر مهيمنا عليو من قبل ادلتطرفُت السلفيُت اجلدد السنة، أصبحوقد  
معقدة من الصراع  ظلاذجويف ىذه العملية عمل التمرد على خلق  متتد اىل ابعد من العراق، وإيديولوجيةدينية 

العنف  أصبحوقد  للسيطرة الطائفية والعرقية على الفضاء السياسي واالقتصادي، واسعاً  تشكل صراعاً  أصبحت
ويعمل التطهَت الطائفي والعرقي على  عنف قد مت احتوائها ،من ال األخرى األشكالجدية اال ان  أكثرالالزلدود 

 إجباريتوطُت  إعادةعن خلق مشاكل جلوء كبَتة، وتقود اىل عملية  فضالً  تقسيم البلد يف مجيع ادلستوايت ،
 الداخلي ، أمنهاسعت الطوائف الشيعية والسنة والكردية اىل زايدة تنظيم نفسها لتوفَت  .مهمة من السكان إلعداد

 .األغلبية خارج مناطقها اليت يشكلون فيها  األخرىالطوائف  إخراجويف الوقت نفسو سعت اىل 

العلماين  األساسحزب البعث والكفاءات اليت شكلت  أعضاءواقعي للعديد من  إبعادوقد صاحب ىذه ادلشاكل 
 وأصحابمن الوزراء  وعرقياً  طائفياً  موقفاً  يتخذونالذين ال  اآلخرينالتدرغلي للقوميُت  واإلبعاد والقومي يف الدولة،

 . ادلناصب العليا
 

 :احلرب من اجل السيطرة الطائفية والعرقية

العام احلالية ويوضح  الرأيالستطالعات  بشكل  بت وفقاً  متزايداً  ان النسب ادلتنوعة من اذلجمات تبُت اذباىاً   
من  كثَتاً  أوسعوخارطة العنف الطائفي والعرقي  ،من ىذه ادلسألة جزءاً ابن عمليات القتل متثل  ربليل القتال،

حوادث العنف الواردة يف تقارير احلكومة العراقية، وال توجد نسب دقيقة للقتلى واجلرحى لعدم وجود نسب ميكن 
الوكاالت العراقية فقد بلغ عدد الضحااي من  إحدىلتقرير  االعتماد عليها حىت يف مدينة بغداد نفسها، ووفقاً 

من  األخرى األشكال أصبحتومع مأساوية ىذه التقديرات فقد  2003منذ عام  ألف (64)العراقيُت  ادلدنيُت
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على اذليمنة على  واألكرادويبحث الشيعة والسنة ، والعرب  عنف رئيسية ذات طابع علٍت ، كأعمالالتطهَت مهمة 
 .او ميتلكون السلطة فيها يةاألغلبخارج ادلناطق اليت يشكلون فيها  األضعفاو طرد الطرف  اآلخرالطرف 

االستيالء على  االبتزاز، التهديدات ،االعتداءات اجلسدية،( ادلرن)من التطهَت العرقي  األشكالوتشمل ىذه  
وعمليات  ،األخرىالعمل واستخدام نقاط التفتيش لطرد الطوائف  وأماكناالعتداءات على ادلنازل  ادلمتلكات،
 . األشخاصعمليات اختفاء للعديد من  وأخَتاً  كومية والشرطة،وسوء استخدام ادلناصب احل اخلطف ،

خلطوط طائفية  للسكان وفقاً  واضحاً  ذات التنوع السكاين انقساماً  األخرىوتبُت خرائط بغداد وادلدن الرئيسية  
 آخروىنالك قياس  .او استبعاده اآلخروىو ما يعكس جهود ومساعي الطرف ادلهيمن لطرد الطرف  وعرقية،

ففي هناية  توى الصراع يذىب ابعد من ادلعلومات اخلاصة بعمليات العنف الطائفي والعرقي وىو عدد الالجئُت،دلس
، مع 2003مليون الجئ عراقي يف داخل العراق منذ  1.7ادلتحدة اىل وجود  لألممتقرير  أشار ، 2006عام 

عائلة  (41.189) ية للهجرة ابن ىنالك، ووجدت ادلنظمة الدول عراقي يغادرون العراق شهرايً  ألف (50)معدل 
وابلرغم من مبادرات قوات االئتالف لتقليل العنف وتدريب القوات العراقية  ،2006عراقية غادرت مساكنها يف 

 .أىلية ان التوترات العرقية والطائفية استمرت بدفع البالد اىل حرب  إال السياسية ، تابدلؤسساعام  إميانوبناء 

 ألظلوذج وضوحاً  األكثرالرمز  2006شباط 22العسكريُت يف سامراء بتاريخ  اإلمامُتح ويعد تفجَت ضري  
 صراعاً  وأصبحت 2005-2004وظلت بشكل  بت يف  2003اليت بدأت يف عام  الشيعية – الصدامات السنية

 راقي اجلديدة،الع األمن، وتعمل الطوائف ادلختلفة على بناء مليشياهتا واخًتاق قوات 2006 عام شامالً  أىلياً 
عن انقسام  فضالً  الذي يواجو رئيس الوزراء نوري ادلالكي، األساسيادليليشيات الشيعية دبثابة التحدي  وأصبحت

من التمرد ومزيج معقد  يف الوقت احلاضر كالً  األمريكيةمتنافسة، وتواجو القوات  أطرافاجملتمع الشيعي نفسو اىل 
 صراعات ربصل يف وقت متزامن ، أربعةس ابن ىنالك تيجدفاع روبرت كما يذكر وزير ال ،األىليةمن احلروب 

العرب الشيعة يف  العرب السنة العراقيُت يف مواجهة العرب الشيعة العراقيُت ، التمرد الطائفي السلفي اجلديد،
الغرب  سٍت يف–برز ىنالك قتال سٍت  ،األخَتة األشهرويف  ،األكرادوالعرب يف مواجهة  مواجهة العرب الشيعة،

ويشمل كل من ىذه  ذلذا ادلزيج من الصراعات ، خامساً  صراعاً  أضافوالعشائر والذي  اإلسالميُتبُت ادلتطرفُت 
عن مشوذلا على صراعات سياسية وعرقية ودينية واقتصادية من  فضالً  من العنف، ومزغلاً  الصراعات مستوى سلتلفاً 

وسيمتد كل واحد من تلك الصراعات بشكل  طة السياسية،عن السل فضالً  وادلوارد ، األرضاجل السيطرة على 
 .األمريكية  األسلحةما اىل ادلستقبل، بغض النظر عن صلاح او فشل 
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 :اجلديدة اإلسًتاتيجية

، تدعو اىل زايدة عدد 2007يف العاشر من كانون الثاين  أعلنهااجلديدة للرئيس بوش واليت  اإلسًتاتيجيةان    
والعراقية لتأمُت بغداد ،وادلساعي اجلديدة بشأن  األمريكيةعن اجلهود  بة كبَتة، فضالً بنس األمريكيةالقوات 

 .ادلصاحلة السياسية

 األمنوعلى مزيج فاعل لقوات  ، سوف لن يعتمد على اجلهود العراقية األمريكيومن الواضح للعيان ان النجاح   
يف الوقت ( البناء)خللق مساعي اقتصادية فاعلة لـ مريكيةاألالعراقية، والنجاح يف ادلصاحلة العراقية ، او ادلقدرة 

يف تطبيق عقيدة جديدة مضادة للتمرد ،  األمريكيةسوف يعتمد على القدرة  وإظلا ادلناسب من اجل ىذا اذلجوم،
وعلى طبيعة رد الفعل العراقي ، واحملصلة على ادلدى القريب تكمن يف طرد العناصر ادلتمردة والصراع الطائفي 

عسكري اىل ( 700)إرسال ارج بغداد اىل ادلناطق ادلتنوعة مثل دايىل، وقد اجرب ذلك الوالايت ادلتحدة اىل خ
عن  من اجل السيطرة الطائفية على ادلدن ادلتنوعة ، فضالً ( مدينة -مدينة ) بعقوبة ، وانتقل القتال ليصبح صراع

 . ن عليها طائفة او رلموعة عرقية واحدةاجلهد الثابت وادلستمر لفرض السلطة يف ادلناطق اليت هتيم

عن السيارات ادلفخخة من  يركز ادلتمردون السنة على القيام بعمليات انتحارية ىائلة فضالً  ويف الوقت ذاتو ،  
، يف الوقت الذي يتم فيو دفع الشيعة اىل القيام هبجمات  آمنةغَت  ابعتبارىابغداد  وإظهار أىليةحرب  إشعالاجل 

طائفي ،  أساسمن عمليات االغتيال على  %(50) بنسبة اطلفاضاً  م2007وآذار وشهد شهر شباط انتقامية، 
والعراقية بشكل كامل  األمريكيةولكن ابدلقابل شهد زايدة يف عدد السيارات ادلفخخة، وسوف لن تنتشر القوات 

، وال يوجد  أخرى أشهرادلساعدات ادلدنية بشكل كامل عدة  إيصالاو ردبا حزيران ، وسيتطلب  أايرحىت شهر 
ىناك اتريخ واضح وزلدد بشأن ادلصاحلة الوطنية، وسوف لن يتضح أتمُت الوالايت ادلتحدة جلزء من مدينة بغداد 

 اذا ما تبٌت ، أشهرسوف يثبت وعلو بعد عدة  أويلابن اي نصر  اإلرىابويبُت اتريخ مواجهة ،  2007قبيل هناية 
تقدم اقتصادي او ربقيق  مل يتبع ربقيق انتصارات تكتيكية مصاحلة سياسية ، إذاادلتمردون  تكتيكات متقدمة ، او 

قبل ان  يستطيعوا أتمُت بغداد،  أشهريتطلب  األمرابن  األمريكيونوالقادة  نادلسؤولومن داخلي مستمر وػلذر أ
 األمريكيونويقول ادلسؤولون العسكريون .  احلة السياسيةوسيعتمد النجاح العسكري الدائم على صلاح عملية ادلص

من ميليشيا جيش ادلهدي ومن اجل التعامل مع ( 700)متمرد و ألف( 17)القبض او قتل  إلقاءاستطاعوا  أبهنم
ويف . اىل العراق إضايفشرطي  عسكري ( 2.200) إبرسالقامت الوالايت ادلتحدة  ، ادلعتقلُتالعدد ادلتزايد  من 

عسكري سوف تنتشر يف العراق  ( 2.600) تتألف من أمَتكيةابن فرقة  األمريكياجليش  أعلن  2007 ذارآ 16

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

5 

قوات دعم يبلغ تعدادىا  إرسالمن اجل السلطة  األمريكيمنح الرئيس  أايرمن  األولويف  ،يوماً ( 45)خالل 
على مدى قدرة  ألمراوسيعتمد . ألف مقاتل (28,700)عسكري وىو ما غلعل رلموع القوات ( 2.400)

اال ان  ورغم تضاؤل دعم  مقتدى الصدر  جليش ادلهدي،ادليليشيات الشيعية يف مواجهة جهود أتمُت بغداد ، 
، وقد ركزت خطة بغداد األمريكية اإلسًتاتيجيةتو ادلستقبلية سوف تؤثر بشكل واضح على صلاح او فشل اقرار

يف الوقت الذي اعتقلت فيو القوات  ،  ابتعاده او وقوفو جانباً اىل أدىاجلديد على مقتدى الصدر ومواليو وىو ما 
يف جيش ادلهدي التابع لو، اال انو ابلرغم من ذلك استمر يف معارضة وجود القوات  تطرفاً  األكثرالعناصر  األمريكية
رك القوات ويبدو ان الصدر قد عمد اىل ت .2007ربيع  أوائليف  األمريكية اإلسًتاتيجيةورفض دعم  األمريكية
ادلتمردين السنة وادليليشيات الشيعية ادلتشددة، وقد استفاد من االشًتاك يف الصراع  -أعدائو تستهدف  األمريكية

يزال من غَت الواضح معرفة اذا  السلمي من اجل السيطرة االقتصادية والسياسية ضمن القيادة الشيعية اال انو ال
الشيعي ادلتنامي للعناصر اليت تقوم بعمليات انتقامية ضد اذلجمات السنية الشعيب  التأييدكان يف استطاعتو مواجهة 

 .ادلستمرة 

وقد صاحب تلك ادلشاكل يف بغداد وادلناطق السنية وادلناطق ادلتنوعة يف الشمال اندحار بريطاين يف اربع زلافظات  
لصادرات النفط عرب  األساسيدخل غنية ابلنفط تقع يف اجلنوب الشرقي واليت تضم ادليناء العراقي الوحيد وامل

الشرطة يف البصرة، وتستمر  إصالحوقد عمل الربيطانيون على تقليل جهودىم الرمزية بدرجة كبَتة يف  اخلليج ،
العنف  أعمالاجملموعات الشيعية يف القتال من اجل السيطرة االقتصادية والسياسية يف اجلنوب، وىو ما متثل يف 

.  آذارشهر  أواخرحزب الفضيلة يف البصرة اليت وقعت بُت الصدريُت و
، واحلصول على احلكم الذايت واخلوف من تركيا  األمريكيولسوء احلظ فان الرباغماتية ادلتمثلة يف الرغبة ابلدعم  

رسم  إلعادةعن ادلساعي  فضالً  ، اعتداالً  أكثروسوراي ، قد عملت على جعل ادلساعي االنفصالية الكردية  وإيران
الذي صادق عليو ( قانون النفط)دبدى فاعلية مشروع  األمر، ويرتبط ىذا  العرقية يف مشال العراق ابلقوة اخلارطة

وىناك ابلفعل توتر  متريره يف رللس النواب، إمكانية، كما يعتمد على 2007شباط  أواخررللس الوزراء العراقي يف 
 إب رة إيرانة، اذ تستمر الوالايت ادلتحدة يف اهتام مشكلة جدي إيرانيف كركوك وتلعفر وادلوصل، كما تشكل  متنامٍم 

الصنع ذات قدرة  إيرانيةتفجَت  أجهزةعلى حيازة  دليالً  األمريكيونالعنف يف العراق، واظهر ادلسؤولون العسكريون 
يف العراق بشكل متصاعد وواضح ليس فقط على الصعيد العسكري  اإليراين النفوذعالية يف العراق ، ويربز 
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عن تزويد العديد من  بليون دوالر ، فضالً (1)بتقدمي مساعدة مالية اىل العراق تقدر بـ إيران، اذ وعدت  فحسب
 .1 ادلدن احلدودية ابلطاقة الكهرابئية

 

 :صراع داخلي من اجل السيطرة على بغداد

اجلديدة سوف  تراتيجيةاإلسفأن  يف اجلنوب ، األساسيالربيطانيون مدينة البصرة جبعلها مركز اجلذب  أربكمثلما   
وىو ما يدفعها اىل الدخول يف صراع داخلي من اجل  األساسيبغداد جبعلها مركز اجلذب  إرابكتعمل على 

شلكن بشكل  األمرالسيطرة على اجملال السياسي واالقتصادي الذي يؤثر على مجيع مفاصل احلياة يف البلد، وىذا 
سوف يتمثل يف قتال الوالايت  األساسي التأثَت، فان  لتنحي جانباً اكرب يف حالة استمرار ادليليشيات الشيعية اب

وىو ما سوف يدفعها ادلتحدة اىل جانب احلكومة ذات اذليمنة الشيعية واليت تضاءلت جهودىا يف عملية ادلصاحلة ، 
 . للبحث عن اذليمنة على السنة

 الصورة احلقيقية يف العراق، (اي ار دي)وقناة  (يب يب سي) إذاعةيف  الرأياليومية واستطالعات  األخباروتوضح    
ابدلقارنة  - لدى دول اجلوار أمانيف  أبهنم% 26حوايل  العراقيُت بصورة مباشرة ابلعنف اذ شعر أغلبيةأتثر فقد 
والعراقيون متشائمون بصورة  .امتلكوا خربة يف التعامل مع اذلجمات% 80وحوايل  -2005يف عام % 63مع 

 .األمنية يف صلاح اخلطة  األملوذلم قليل من  عامة من حياهتم

علنية  أكثريف ادلستقبل  واألملالسنة يف احلكومة العراقية والقوات العسكرية و اخلالفات بُت الشيعة أصبحتوقد 
يف اي  ميثل نصراً  ال أخرىعشر مدينة  إحدىيف بغداد وفقداهنا يف  األمنيةمن السنوات ادلاضية، وربقيق السيطرة 

وليس  يف استقرار وأتمُت العراق ، األمريكية اإلسًتاتيجيةلنجاح  ادلطلوبويتمثل ادلستوى  ىزمية، وإظلا اتيجية ،اسًت
واحلكومة العراقية حباجة اىل اسًتاتيجية  والوالايت ادلتحدة وحلفاؤىا ادلؤقتة يف بغداد، األمريكيةالسيطرة العسكرية 

وفقا خلطوط طائفية  ترك معظم البالد مقسماً  ة على بغداد تعٍت عملياً والسيطر شاملة للعراق وليس دلدينة واحدة،
وحىت الوقت احلاضر فشلت الوالايت ادلتحدة يف وضع اسًتاتيجية وخطة عملية انجحة للتعامل مع العراق  وعرقية،
اق اذا ما يف العر انجح سيكون مستحيالً  أمريكيجهد  وأي يف بغداد ، اإلسًتاتيجيةحىت لو صلحت تلك  كدولة ،

يف الضغط من اجل القيام ابنسحاب مبكر قبل ان يعمل اي شكل من الفعل والتأثَت  األمريكيةاستمرت السياسة 
التمرد واالنتقال ابلعراق ضلو ادلصاحلة وتطوير قدراتو يف رلال احلكم  وإضعافبتقليل العنف ادلدين ادلتزايد  األمريكي

                                         
 (مركز أضواء. )م 2/3/2008إىل العراق يوم ( أمحدي جناد)حدث فعالً عند زايرة الرئيس اإليراين وهو ما   1
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يتطلب سنوات عدة من الدعم  األمرعنف اىل ذروهتا حبيث ان ، وقد وصلت مستوايت ال والدفاع عن نفسو
وحىت مع قيام الوالايت ادلتحدة ببذل قصارى جهودىا اال ان ذلك  لتحقيق اي أمل ابلنجاح ، األمريكيةوادلساعدة 

السابقة، وتعلم  األمريكية األخطاءعن  فضالً  قد فشل يف مواجهة ادلستوايت احلالية من العنف يف العراق ،
السابقة على خلق  األمريكية األخطاءقد تورطت يف حرب كان من نتيجتها ان عملت  أمَتكالطوائف العراقية ابن ا

 من ان غلعلها تغادر او تقلل من الوقت الذي تكون فيو العباً  مناخ سياسي يدفعها اىل القيام بضغوطات بدالً 
 .أساسياً 

ميكن ان  واإلقليمتبدو فًتة طويلة اال ان الفاعلُت يف العراق  ان فًتة سنة واحدة األمريكيةالسياسة  ويرى زلللو
ويعلمون يعيشون ىناك  أهنملسنوات عدة ويف الواقع ىم يقومون بلعب ىذا الدور لسنوات مضت، اذ  أدواراً يلعبوا 

تصاعدة الن ادلستوايت امل اً يحقيق ، وىو ما ميثل خطراً  قادمة أخرىابن فرص االستقرار احلقيقي تتطلب سنوات 
عن نفوذ القوى اخلارجية والذي يربز يف شكل  فضالً  شاملة ، أىليةمن العنف يف العراق ميكن ان تقود اىل حرب 

بُت السنة وشيعة، ورغم ان طبيعة العنف  أوسعتدخل مباشر او استخدام التحالفات العراقية والذي يقود اىل صراع 
يتوجب على  أبنومتنامية لقيامو كما ان ىنالك ربذير  إمكانيةىنالك  اال ان مؤكداً  األمرذبعل مثل ىذا  يف العراق ال

الوالايت ادلتحدة عدم مغادرة العراق بدون اسًتاتيجية للتعامل مع العراق سواء يف حالة قيام الوالايت ادلتحدة 
 .اإلقليممن واستقرار شامل يف أبتقليص عدد قواهتا العسكرية  يف العراق او قيام 
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