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 هل يتعرض الشرق األوسط لتهديدات طائفية جديدة؟
 وست هيلترماني

 
  الشرق األوسطنائب مدير برنامج هووست هيلترمان ي

  المجموعة الدولية لمعالجة األزمات وشمال أفريقيا في

  )بروغ سنترناشونال كرايسإ (

 

 ملخص

 

 ثارأ على صعيد المنطقة معادسني رد فعل  في  في العراق إلى الظهور مجدداعودة الشيعةتسببت 

وبعد مناقشة . هاتفاقميؤدي إلى والنزاعات المحلية يلقي بظالله على   شقاق طائفيوقوعمخاوف من 

 في المنطقة ية الدائرةساسإلى أن المعركة األينتهي الكاتب  ،تبعاتهو ومظاهره يالشيعالمذهب أصول 

 اإليراني - التقارب األمريكي من شأننأو .نة والشيعة بل بين الواليات المتحدة وإيرانبين السليست 

 طويل األجلوعال ف  حدة التوترات الطائفية بينما يمكن على األرجح التوصل إلى حل كثيرا منتخفيفال

آخر  تمنع أي والءتعويضية  والءاتجودة على شكل  الموالعامةالقيود خالل من  للنزعة الطائفية ذاتها

  . حتل مكانة أسمىي من أن كالتمسك الديني
 
 

 هل هناك شقاق طائفي متنام؟ -أوال 

 

 نة والشيعة في الشرق األوسطحول ظهور انقسامات جديدة وخطيرة بين الست ضجة كبيرة أثير

 على الساحة السياسية ،ةالقديم يةب اإلسالممذاهالوهو أحد  ،لمذهب الشيعياعودة  بواعتبر أنها إيذان

  كاهلهتوأثقل  ضعيفةهويات وطنيةنظام دولة متعطل أنشئ على أساس  بتقويضدد هي وفه. بشكل قوي

 في مرحلة ما بعد غزو يصعود الشيعال عتقد أنوي. االستبدادي غير الشرعيمن الحكم طويلة سنوات 

ته ززع  الشيعة"إحياء"ـ اتجاه ل في المنطقة في إطار  الشيعيةلسكانا جاء نتيجة تشجيع قدالعراق 

يقظ المخاوف أ وسنيا معاديارد فعل أثار ذلك فقد  .قرون من التمييز وإلغاء الثقافة ومنع الشعائر الدينية

للوصول  تسعىوأخرى تحكم العراق شيعية  ةهناك أغلبي(من زعزعة االستقرار في أرض العرب 

السكان الشيعة في المنطقة الشرقية ومن النزعة االنفصالية لدى  ) المثالللسلطة في البحرين على سبيل

  .الغنية بالنفطفي المملكة العربية السعودية و
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الشقاق الطائفي قد ارتفعت حدته في الوقت الذي يشهد فيه هذا  حولشك فيه أن الخطاب  ومما ال

فظهور . هادال يمكن سفجوة   بوجود إال أن التطورات األخيرة ال توحيا مروعا طائفياالعراق عنف

ا عريضا من اإلسالم الشيعي كهوية مهيمنة في العراق وفي بلدان أخرى يشكل فيها الشيعة قطاع

 بشكل مستمر يخففلهوية والوالء متنافسة من حيث امصادر  إال أن وجود قد يكون حقيقياالسكان 

تظل  والعرقية والقبلية والعشيرة واألسرةخرى كالقومية األ هويةالعالمات ف. وكبير من هذه الهيمنة

 بشيوع التي تتسم ففي األوضاع. النتماء الدينيا مع -على األقل-  من حيث القوىتساويةجميعا م

حيث خسرت الدولة وضع المهيمن على ) كما هي الحال اليوم في العراق (الفوضى وعدم اليقين

 كما بات لها مثل مصادر القوة والعنف ذاتها مثمجزأة  جوانب المجتمع، أصبحت هوية األفرادمختلف

 . اآلخرين بوالءالكيانات العديدة األخرى التي تتنافس في ما بينها لتحظى  من بيناالدين واحد
 

ها  ل أندعيت" شيعية"قوة دور بين تت في الشرق األوسط اعلى العكس من ذلك، نجد أن أهم النزاعو

وهي (التي تتباين في ما بينها   أصدقائهاومجموعة المتحدة  من جانب والواليات-إيران- ا مغايراتوجه

على ) كالمملكة العربية السعودية ومصر واألردن" السنية"إسرائيل والدول العربية  ؛فريقينمن مكونة 

 الهيمنة يعيد تشكيل في الحصول على بين الواليات المتحدة وإيران التنافس الشديد ف.الجانب اآلخر

هلية في األحرب ال االتجاه نحو لحظ فلن.يةماض النزاعات الحالية والتعريفو يعيد  أويعرفالتحالفات 

 .لسلطة في العراقوالحرب الضارية للوصول إلى ا  لحماس في غزة"االنقالب الذاتي"ولبنان 

 

 على الصعيد ين إحداهما عالمية واألخرى إقليميةيلهذا الصراع بين قوتين عظمإن وضع تصور 

 كأصحاب حرصاأكثر  تجاوز منافسينأمال في الفاعلة السياسية ألطراف امصالح  يخدم ،الطائفي

وبالتالي  ، بدال من االنتخابات الحرة الشعبية للفوز في المعارك يسعونستبدادية الذيناألنظمة اال

الذي إذا لم  الحالي ئفيالطاتشعل التكتيكات السياسية الخطاب وهكذا . دتهمايستمرون في السلطة بإر

 ويتسبب في انقسامات سياسية حيث لم يكن هناك في السابق ة ذاتية التحقيقوءنبفسيتحول إلى  وقفيت

 .سوى اختالفات اجتماعية وثقافية ودينية

 

القتل المستهدف للشيعة ( بدافع طائفي االعتداءات التي ترتكب إدانة اوهذا يعني أنه ينبغي علني

أبو مصعب الزرقاوي كالتي وجهها  (التحريضيةلخطب وا)  على سبيل المثالفي العراقواليزيديين 

من حتى ن ويرجال الدين السلفيجد المأوى لدى يكان الذي و الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق

والشيء األكثر أهمية . خطرما تشكله من فيها من تعصب ديني و الم) ينيبعض الزعماء اإلقليمقبل 

وجود اليات المتحدة وإيران من شأنه القضاء على أحد أسباب هو أن الحد من التوترات بين الو

وفي الوقت الذي توجد فيه حاجة . ة الخطيراتالتوجهالخطاب الطائفي ويساعد بالتالي في إضعاف أحد 
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تسوية  التوصل إلىيجري   أناألكثر ترجيحاه من نجد أن، اإليرانية-ملحة لتحسين العالقات األمريكية

 والءاتإيجاد بيئة تولد  من خالل  في الشرق األوسطناميمتشقاق الطائفي الللفعالة وطويلة األجل 

 . وتمنع أي والء كالتمسك الديني من أن يتسم بأهمية كبرىةضييتعو

 

 الخلفيات -ثانيا 

 

السنوات الثالث األخيرة على نحو مثير للقلق كما تصاعدت أعمال العنف الطائفي في العراق خالل 

على الشيعة لفظ  تطلقبعض األصوات السنية ف .طائفيالخطاب د في حدة الارتفاع مطرصاحبها 

 أن رونوي من خالل عمر إلى الرسول النسبدعاوى أي الذين يرفضون  ونالرافض" (الروافض"

 أي ينحدرون" (أمويين"السنة أهل سمي فيه بعض الشيعة في الوقت الذي ي )من خالل علييكون النسب 

نهم وهابيين أو وأو يسم ) العالم اإلسالمي بعد مقتل عليسلطتها علىبسطت حاكمة من ساللة 

وآخرون (في العراق بقتل الشيعة نية المتمردة كتنظيم القاعدة وتقوم الجماعات الس .1تكفيريين

سم اوكثيرا ما يعتبر الطرفان . نةالسة من جانبها شيات الشيعيي الميلبينما تغتال 2)نيعتبرونهم مرتدي

ومما يثير . 3 الدينيئهدليال على انتماالخاص به إثبات الهوية بطاقة لى  عكتوبحية المالضالشخص 

                                                 
التكفيريون هم مسلمون . الوهابيون هم أتباع الداعية السعودي محمد بن عبد الوهاب الذي عاش في منتصف القرن الثامن عشر 1

 .المجاهدين اتهموا الشيعة بالكفرلى سبيل المثال، بعض السلفيين من فع.  بتكفير مسلمين آخرينومونقي
 والتي راح 2007آب / وفي هذا الصدد، نلحظ الهجمات التي وقعت باستخدام سيارات مفخخة على قريتين لليزيديين في أغسطس 2

المي حيث يصفهم المنتقدون كتنظيم القاعدة كما أن أغلب اليزيديين من األكراد الذين اعتنقوا دينا سبق الدين اإلس. ضحيتها المئات

 .عبدة الشيطانفي العراق بأنهم 
جموعة الدولية لمعالجة األزمات الم و"بروكنغز"تستند هذه المالحظات على أبحاث منفصلة أجريت حول العراق من قبل معهد  3

 Ashraf al-Khalidi and Victor Tanner, Sectarian Violence: Radical Groupsأنظر، . )روبغ سنترناشونال كرايسإ(

Drive Internal Displacement in Iraq, متاح على شبكة االنترنت 2006تشرين األول /ن، أكتوبر، واشنط"بروكنغز" معهد ،

جرت  (http://brookings.edu/fp/projects/idp/20061018_DisplacementinIraq_Khalidi-Tanner.pdf:على العنوان التالي 

، )روبغ سنترناشونال كرايسإ (المجموعة الدولية لمعالجة األزمات ؛) 2007أيلول / سبتمبر22لموقع للمرة األخيرة في زيارة ا

The Next Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict,متاح على شبكة اإلنترنت 2006شباط /، بروكسيل، فبراير ،

 هناك الكثير ).2007أيلول / سبتمبر22جرت زيارة الموقع للمرة األخيرة في  (org.crisisgroup.www://httpعلى العنوان التالي

من العلمانيين في صفوف السنة والشيعة إال أن هذا االختالف قد انزوى في ظل أجواء االستقطاب الجديدة تماما مثل ما تبخرت 

نيين قد فقدت بالمثل أهميتها إذ كما أن حقيقة انتشار الزواج بين السنة والشيعة السيما بين صفوة العلما. السياسة العلمانية المعتدلة

كما تسبب ذلك في .  تفشت في مجتمعات بأكملها وأحياء سكنية وحتى داخل األسر القائمة على االختالف الطائفين النزاعاتأ

على سبيل المثال ) في العراق"  (علي"فاسم . ندرجون تحت أحد شقي اإلسالممشاكل لألشخاص الذين يحملون أسماء تجعلهم اليوم ي

على " علي" فهو سني بالرغم من أن الكثيرين من السنة يطلقون اسم  "عمر"يفترض أن يكون حامله شيعيا بينما كل من يحمل اسم 

 ". عمر"أبنائهم والعديد من الشيعة يسمون 
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وأحدثت صدعا  المنطقة ككل علىسات اأن زيادة النزعة الطائفية في العراق لها انعكالقلق أيضا 

   .4 لم يرأب بعد عريضا
 

رسالة المهد "ربية السعودية  فبينما تعد المملكة الع؟ ما هي مصادر هذه النزعة الطائفية الجديدة

 في القرن السابع، فإن العراق كان مسرحا ألحداث قد مزقت الدين انطلقت التي)" الدين اإلسالمي(

 .في وقت الحقين اللذين ظهرا يالجديد بعد مولده بفترة قصيرة وفجرت نزاعات بين الفرعين الرئيس

ن أإذ  ،هم قد حرموا ظلما من عباءة النبي أنمن ابنته فاطمة وزوجها علي ساللة الرسول محمد رىوت

الذي  ،رابع الخلفاء الراشدينها معاوية الذي حل محل علي، أالتي بدإلى األمويين انتقلت قد خالفة ال

االستبعاد والظلم ومنذ ذلك اليوم بات  .على أرض تسمى اليوم العراقالحقاً لحسين اه ابنقتل قتل هو و

 صدى على مدار تاريخ ها دائما ل كما كانن الشيعةيالمسلمد في نفوس تترد مهيمنة اأفكارواالستشهاد 

  .العراق

 

 ويعود ذلك إلى ة معا في سالم لفترة طويلوبالرغم من هذه البداية المؤلمة عاش السنة والشيعة

 المهدي المنتظر وهو اإلمام إلى أن يأتي السنة حكمحد كبير إلى أن غالبية الشيعة قد وافقت على 

وكانت . 5 الحكام السنةهملوفي المقابل تحم .)شيعة المسيح المنتظر بالنسبة للالذي يعتبر(  عشرالثاني

فقد كان  .شحذ الدعم لقضيتهمفي للحمية الدينية  رجال السياسة غاللبسبب استتقع القالقل معظم 

 والعثمانية لصفويةاتين إلمبراطوريإال أن المنافسة بين ا .لم تتغير بفعل الزمن أهمية كبيرةللمفهوم 

 .صبغة طائفيةصطبغ ب تتغالبا ما كان

، علينا النظر إلى الثورة اإلسالمية قلالقالهذه  لىعالدالة  األمثلة ثحدألتوصل إلى فهم للو

إن .  ساعدت عودة الشيعية للظهور على تعزيزهاالتي وقعت في إيران في أواخر السبعينيات والتي

إال أن الهدف الذي أعلنه المنطقة جميع أنحاء  الشيعية في الطوائفزاد من شوكة  حكم الشاه قد أفول

 إذ أخمد العراق الحمية قد فشلخارج إيران النظام الجديد والذي يكمن في نشر الثورة اإلسالمية 

                                                 
 للملك حسين والملك عبد اهللا الثاني ال مستقاة من مقال لعدنان أبو عودة الذي كان مستشارا أوالًبعض الحجج الواردة في هذا المق 4

 .2006تموز /يوليو Don’t make too much of Iran”, Globe and Mail,  ،24“في األردن المعنون
، ،بروكسلUnderstanding Islamism، )روبغ سنترناشونال كرايسإ( المجموعة الدولية لمعالجة األزمات أنظر، 5

جرت  (org.crisisgroup.www://http :، المتاح على شبكة اإلنترنت على الموقع التالي24-19 صفحاتال، 2005 آذار/مارس

ويؤكد أحد رجال الدين . ين آلخروم الشيعة األنظمة القمعية من حقا). 2007أيلول / سبتمبر22زيارة الموقع للمرة األخيرة في 

فإذا كان الشيعة بطبيعتهم يحاربون القمع من . ال يمكن الفصل بين اإلسالم الشيعي والسياسة:"الشيعة في السعودية على ذلك قائال

 In“: ورد هذا في مقال فايزة صالح أمبا المعنون." طبيعة الحكومات ممارسته لذا ليس من المستغرب أن تكون هناك مواجهة

Legacy of a Revered Martyr, Saudi Shiites Find Sustenance” كانون / يناير31 المنشور في الواشنطون بوست في

  .يبدو أن ذلك هو االستثناء، ففي أغلب الحاالت أذعن الشيعة للحكم السني سواء كان قمعيا أم ال. 2007الثاني 
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 لم ،ةالشائع  وعلى عكس المخاوف.اإلسالمية اإليرانية خالل ثماني سنوات من المجازر المتواصلة

بالرغم من تشجيعها على  - الشيعية الضعيفة المقيمة في دول الخليجطوائفاليام في يوم من األ تبنت

يس اإلسالم يتوجه الخميني بشأن تس -المطالبة بأن يكون لها تمثيل عادل في البلدان التي تعيش فيها

 ." والية الفقيه"الشيعي المنادي بـ 

 

 كانم كإيران مهبلد غني ولى ن قد نجحوا في كسب السيطرة عيإال أن رجال الدين اإليراني

  قوة جديدة  إيرانفقد نفحت  .نموذجا ومصدرا لإللهام بالنسبة للعالم اإلسالمي بما فيه من شيعة وسنة

وفي نفس الوقت، تسببت عودة الشيعة للظهور من . على سبيل المثال) وهم سنة(خوان المسلمين لإل

السني اإلسالم أشكال من ظهور ى لإدى  بين أوساط السنة مما أ رد فعل معاد حدوثجديد في

 ذي الفيالسلالمذهب فضال عن تعزيز  ) اإلخوان المسلمينمن منشقة ا تكون فرقغالبا ما (الراديكالي

 من قبل ةفي أفغانستان المحتلووجد أتباع هذا المذهب .  وجد نفسه العدو المباشر لإلسالم الشيعي

ستهدف الذي ا جدول أعمال للجهاد العنيف متبعين ةأرطح بج وظهروا على السساحة اختبار وفييتسال

استثمرت المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة  وفي الوقت نفسه،  .في أوطانهممة القمعية ظاألن

جميع أرجاء  في  مساجد وتشييدمؤلفاتمن أجل إحياء السنة من خالل تأسيس مراكز دراسات وتوزيع 

 نتيجة كانتت ي شجعت على محاربة السوفيالتي عنيفةالالعرب األفغان  إن عودة . 6العالم اإلسالمي

 ."أشكال االرتداد" من حرجا وتمثل شكال خطيرا وغير مقصودة لهذا الجهد

 

ويرجع ذلك إلى . في البداية، لم يكن هناك اختالف مباشر بين عنصري اإلسالم الراديكالي

بشكل ثورتها اإلسالمية في احتواء  دول العربيةوال العراق ونجاح 7نة في إيرانضعف عدد السكان الس 

 كانت أقل أهمية بالنسبة للعرب مقارنة بالنزاعات  التي تمثلها الثورةفضال عن أن النزعة الطائفية فعال

                                                 
اإلسالمية في التصدي للثورة الوهابي لتحقيق مآرب سياسية تكمن في  سعى السعوديون إلى نشر مذهب دولتهم وهو المذهب  6

 بالسعودية عنصر تعبئة قويا ال يبعث على الدهشة في ضوء أصولها السياسية وليس الخاصفقد شكل هذا التوجه اإلسالمي . إيران

المنشور في صحيفة " غة تاريخ المملكةكاتب سعودي يعيد صيا" أنظر على سبيل المثال مقال فايزة صالح أمبا المعنون. الدينية

فبدال من .  حيث تذكر كتابات العالم السعودي خالد الدخيل2007شباط / فبراير4عددها الصادر بتاريخ الواشنطون بوست في 

عوض عن زوال الدين أو الشرك باهللا أو انتشار الوثنية، كان هدف محمد بن عبد الوهاب هو إقامة دولة قوية لت"حماية المنطقة من 

وقد صاحب ظهور  . willing sponsor“" ، ورد في كتاب محمد بن سعود مؤسس المملكة السعودية المعنون "تفكك النظام القبلي

 . إلى الدولة السعودية الجديدةاأليديولوجية الجديدة اتجاه نحو تكفير جميع من ينسحبون منها أو يرفضون االنضمام
 

إال أن النزاع األخير مع الدولة المركزية  . ش وخاصة أكرادبالومن السنة بما فيها عرب ووجد في إيران مجموعات متنوعة  ت7

 .أثار شواغل وطنية وليس دينية
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وبعبارة  .8والعراق العربيكانت وراء الحرب بين إيران الفارسية وعرقية وقومية التي نشبت ألسباب 

الفرس الذين يهددون أرض حشود بل العدو الرئيسي  الكبيرة من الشيعة هي الحشود م تكنلأخرى، 

 الحماس اإلسالمي الشيعي وإجالل الخميني  في نزاع حدودي بين الجوار حتى وإن كانيالعراق العرب

 من الجنود اإليرانيين "موجات بشرية" هاتشن الهجمات التي  وراءللشيعة األعلى مرشدباعتباره ال

طواعية ولكن ببسالة  ، حاربت الغالبية من السكان الشيعة في العراق ليس فقطالمقابلوفي . الشباب

عنف الب يتسم علمانيلكن  للعروبة وقبلها لنظام وحشي  معربين عن والئهم أوال وأخيراإيرانضد شيعة 

الء يوجد بين هؤ( .القمع القائم على التمييزب وليسين يالمتمثل في تكافؤ فرص قتل الخصوم السياس

 الثورة اإليرانية مصدر فيالذي وجد  حزب الدعوة اإلسالمي،، كالخصوم، أطراف إسالمية شيعية

 ).عضويتهاجتثت إلهام والذي ضرب عنق زعيمه و

 

كان يمكن   والعثمانيةالصفوية أصداء التعصب الطائفي الذي صاحب الصراع القديم بين إال أن

ا ن إلى المرجعية الدينية لتمييز أنفسهمي لجأ زعماء البلدإذ ، العراقيةاإليرانية الحرب خاللسماعها 

ومن بين المجموعات التي .  على هذا التوجهإضفاء صبغة طائفية في يترددالم ووأعدائهما ومعاركهما 

استنادا إلى إيران نظام صدام حسين نفاهم الذين  نييالفيلكراد األوقعت ضحية لهذه الممارسات، نذكر 

 .9 أن يكون هؤالء األكراد من الشيعة أيضاكن مصادفةتلم إال أنه  .فرسساسا أإلى افتراض أنهم 

  يجنحنظام البعث العراقي أم أنهت النزعة الطائفية متأصلة في ما إذا كانحول  ةلأسالمعد وت

أدى إلى ظهور نه نظام ذو طبيعة قمعية أ والحقيقة .10مسألة مثيرة للجدلإلى اتباع سياسات طائفية 

 الممارسات القمعية للنظامعلى سبيل المثال، قادت ف.  دينيةةبصبغاصطبغت خالف األكراد، معارضة، ب

                                                 
 الذي يتسم  األخذ في االعتبار تعدد األعراقفينبغي.  الحذر الشديد إزاء هذا التصنيف علينا توخيومن نافلة القول إنه  8

 األصغر اد كبيرة من الطوائف التركية والكردية باإلضافة إلى األقليات األخرى ووجود أعدسكان العراق وإيرانبه 

 .ايأذربيجان وإنما "افارسي" األعلى إليران علي خامئني ليس فعلى سبيل المثال، المرشد. عددا
حرب العراقية اإليرانية  الوحيدة من الشيعة العراقيين التي جرى نفيها إلى إيران إبان ال المجموعةنوالفيلياألكراد  لم يكن  9

) تبعية فارسية" (أصل فارسي" شيعي مدون في السجالت العراقية للسكان على أنه من لقد طالت هذه الممارسة كل عراقي. وقبلها

 العثمانية حينما كان يدعي رجع هذا التحديد إلى أيام اإلمبراطوريةوي). تبعية عثمانية" (أصل عثماني"في مقابل من هو من 

 ولقد طبقت الدولة العراقية الحديثة هذا النظام الموروث في بداية. نون أنهم من أصل فارسي وليس عثماني هربا من التجنيدالمواط

. ، لجأت األنظمة الجمهورية إليه لتنفيذ سياسات النفي التي تخدم أجندتها السياسية1958وبعد عام .  الماضي القرنالعشرينيات من

 الوارد ,”The Deportation of Shi‘is During the Iran-Iraq War: Causes and Consequences“أنظر، علي باباخان 
 Faleh Abdul-Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues: State, Religion and Social Movements inفي 

Iraq, Saqi Books, London, 2002, pp. 183-210 
 

، )روبغ سنترناشونال كرايسإ( المجموعة الدولية لمعالجة األزمات ول هذا الموضوع، أنظر حمناقشة موجزةلالطالع على   10

 .8 إلى 6، الصفحات من )3الحاشية (مصدر سبق ذكره، " حرب العراق القادمة؟"
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 فقد جعلت الثورة اإلسالمية في إيران من حزب الدعوة .11نشأة حزب الدعوة اإلسالميوعلمانيته إلى 

عرض لها تد النظام العراقي من الداخل وهو ما يفسر العمليات القمعية العنيفة التي مصدرا قويا يهد

 . 12اتالحزب في أواخر التسعينات وفي الثمانين

 

سنحت هذه الفرصة ف.  فحسب الفرصة لظهورهاتسنحلقد أدى القمع إلى المقاومة ولكن عندما 

 قوات الكويت حيث طردتها أحمق بغزو  فعالية العراقت القوات عندما ارتكب1991في بداية عام 

 ضعف النظام، تشكلت حركة استشعاروبعد . من الفوضىنسحاب في حالة الا على االتحالف وأجبرته

. بغداد أيضاإلى  بوجود النظام في الجنوب آملين امتداد ذلك اإلطاحةتمرد بين صفوف الشعب بهدف 

لمجلس شيا المسلحة لي وهي الميلفيلق بدر طابع شيعي واضح إذ قامت عناصر من ا التمردوقد كان لهذ

. تولي زمام القيادة إيران محاولة من جانب باجتياز الحدود راقاألعلى للثورة اإلسالمية في الع

فالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وبدر من صنع إيران وعندما دخال في صراع مع النظام 

هم معتبرا إياهم شيعة إسالميين يسعون إلقامة دولة خاضعة للحكم نبذالعراقي استطاع هذا النظام 

 واستهدفت عمليات القمع التي تلت ذلك المتمردين ومن .لى غرار دولة الخمينيالديني في العراق ع

 مقد وصي غلب عليه الطابع الشيعي ذ التمردإال أن ال). وهو مفهوم مطاط( من الشعب آزرهم

 وقد سقط . أيا كان األشخاص الذين تستهدفهمالعمليات الثأرية التي شنها النظام بأنها مناهضة للشيعة

وقد اعتبرت األحزاب اإلسالمية الشيعية التي سيطرت على . الف خالل هذه العملياتعشرات اآل

عام   النظام السني أن المجازر ارتكبها غيرهم وكذا العديد من الشيعة 2005العراق منذ انتخابات 

 .13)يةالحقيق تركيبتهأيا كانت  ( ضد الشيعة1991

 

 صمد ، على نحو خطرأجهزته القمعيةوتصدعت متهرئة في الداخل  ته مصداقيتوبعد أن غد

بعد أن أرسى قواعد جديدة  اترضت عليه في التسعينالتي فُ" عقد العقوبات"صدام حسين خالل 

. مرجعية دينيةكنفسه تقديم ل) "الحملة اإليمانية"ـ سميت ب(فقد أطلق حملة دينية . دعمحصول على اللل

ي الكبير وهو مسعى حظي بفضله على دعم  العلمانهوفي ظل هذه العملية، حث على أسلمة مجتمع

شبح التمرد كانت تخشى، مثلها مثل نظام صدام نفسه، التي (سخي من المملكة العربية السعودية 
                                                 

مانية  للسلطة لمواجهة شعبية األحزاب العللدعوة اإلسالمي في أواخر الخمسينات قبل وصول حزب البعث جرى تأسيس حزب ا  11

 .كحزب البعث واألهم من ذلك الوقوف أمام الحزب الشيوعي العراقي
 الوارد في عبد الجبار، Abdul-Halim al-Ruhaimi, “The Da‘wa Islamic Party: Origins, Actors and Ideology أنظر،  12

 .161-149، الصفحات 9مصدر سبق ذآره، الحاشية 
 كان من فقد. مرتكبو هذه المجازر من السنة والشيعةة فقط بل من السنة أيضا مثلما كان لم يكن الضحايا الذين سقطوا من الشيع 13

 محمد حمزة الزبيدة الذي 1992-1991بين األنصار الرئيسيين للنظام والمسؤول عن حمامات الدم التي وقعت في الجنوب في 

 .ن يمثل أمام المحكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها قبل أ2005كان شيعيا وتوفي أثناء احتجازه لدى السلطات األمريكية عام 
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 على بعض الحرية في محاولة "نجفال"ال الدين الشيعة في جرحتى بعض وقد حصل .  14)الشيعي

ولتحقيق . 15ركز الرئيسي للثيوقراطية الشيعيةاإليرانية التي تعد الم" قم"للحد من التأثير القادم من 

اتجه صدام حسين نحو إنعاش )  تعزيز الدعم الذي يمكنه الحصول عليه من الداخلوهو(الغرض نفسه 

التي أقسمت النظام القبلي الهاجع بنفح بعض الشخصيات من القبائل أمواال طائلة أيا كانت مكانتها و

 كما عين بعض األشخاص من األوساط السنية السيما .ائلهاقبل الوالء له وأصبحت هكذا زعماءعلى 

  . جهاز األمنداخلمناصب رئيسية في  مسقط رأسه ينتمون إلىمن 

 

 لكن أدت عودة األحزاب ، جرى كشف جذور النزاع الطائفي في العراق2003وبحلول عام 

جلس األعلى للثورة المالسيما حزب الدعوة اإلسالمي و(اإلسالمية من المنفى الذي اقتيدت إليه 

إلى عودة ظهور نزاع مستتر ) كتنظيم القاعدة في العراق(وقدوم أحزاب جديدة ) اإلسالمية في العراق

ن على اإلدارة األمريكية و وفي ظل ذلك، أثبت القائم.وتحويله إلى سلسلة من عمليات سفك الدماء

 .ه وشخصياتهؤسساتومالعراق مشاركتهم غير المتعمدة في ذلك بجهلهم لتاريخ وحركات 

 

  غزو العراق كعامل تحفيز -ثالثا
 

النظام و القانونوأتاح فشل الواليات المتحدة في استعادة . ل بأن يغليجرسمحت اإلطاحة بالنظام للِم

ة عقب سقوط النظام، أو بعد ذلك، للعراق بأن يتحول إلى مسرح حرجالعام في األسابيع األولى ال

 الدول ممن يملكون وسائل هائلة  من غيرت اليد العليا فيه لألطرافسياسي وإجرامي للجميع بات

ضمت في البداية أفرادا من الطائفتين السنية والشيعية، (وقد شمل هؤالء جماعات المتمردين . للعنف

، وميليشيات مرتبطة باألحزاب الشيعية اإلسالمية واألحزاب الكردية، إلى )وكان أكثرهم علمانيين

 .اإلجراميةجانب العصابات 

وحققت الميليشيات مكاسب مبكرة، لكن تناثر القوات األمريكية في أنحاء البلد سمح بدخول الجهاديين 

األجانب الذين كان هدفهم األساسي هو إلحاق الخزي بالواليات المتحدة عن طريق عرقلة جهودها 

ومن الناحية السياسية، كان .  سوء الحكم والعقوباتأصابه الخراب بسببي بلد إلقامة نظام ديمقراطي ف

للجماعات العائدة من المنفى اليد الطولى في نظام سياسي كان مواطنوه، وأكثرهم من العلمانيين، 

 لتنظيم - في معظم الحاالت -يعانون من الذهول واالرتباك وانعدام الخبرة إلى جانب عدم االستعداد 

                                                 
 اتجه صدام حسين نحو إنعاش النظام القبلي الهاجع بنفح بعض الشخصيات من )تعزيز الدعم الداخلي(ولتحقيق الغرض نفسه   14

 .القبائل أمواال طائلة أيا كانت مكانتها والتي أقسمت على الوالء له وأصبحت هكذا على رأس قبائلها
 بعد 1999عام قي حتفه هو واثنان من أوالده،  ثم برز على الساحة محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر الذي ل ومن15

 .أن تمتع بسنوات عديدة من الحرية النسبية
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واالتحاد  يستانالحزب الديمقراطي الكرد( وكانت هذه الجماعات هي الحزبان الكرديان 16.أنفسهم

غير أن حزب . والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وحزب الدعوة) يلكردستاناالوطني 

 وعالوة على ذلك، 17.الدعوة شهد انشقاقا في المنفى، في حين قتل النظام معظم أعضائه داخل العراق

 جامحاً فيمساجد تلعب دورا األولى، بدأت الومع غياب نشاط سياسي حقيقي، وبخاصة في األشهر 

وعلى قدر ما كانت هناك سياسة، لم تكن تتعدى الطائفية  18.تعبئة طوائف بأسرها وتقديم الخدمات

ا، حتى تلك الفترة، مرغم أنه(الشيعة والعرقية في طبيعتها حيث كان التشديد على الهوية الدينية، السنة 

 ). الشيعةضد السنة  المثالهما األخرى، على سبيلكل منتعادي لم تكونا بعد هويتين 

 

، وهي اإلدارة األمريكية خالل العام األول من االحتالل، بتعزيز هذا سلطة التحالف المؤقتةوقامت 

 وهو - العرب واألكراد، والسنة والشيعة -االتجاه عن طريق استخدام تصنيف صريح للهوية الطائفية 

ة على أفضل األحوال، وعن طريق تنظيم الحياة السياسية على أساس م العراقيين بصعوبئما كان يال

الذي تأسس في  وكان المثال المؤسسي األول لهذا الوضع هو المجلس الحاكم المؤقت. عرقي طائفي

 أي التعيين في المناصب –اللبناني المحاصصة وكان المجلس، استنادا إلى نظام . 2003تموز /يوليو

فترض للطائفة المعنية، يتألف من السنة والشيعة واألكراد مع منح التركمان بما يتناسب والحجم الم

 ولم 19.ة الفسيفساء العراقيهذهوالمسيحيين مناصب دون احتساب حجم كل طائفة منهما، وذلك لتمثيل 

، وحكومة الجعفري في 2004حزيران /عالوي في يونيوحكومة (ع الحكومات التي أعقبته تستط

أن تتخلص من هذا المنطق الطائفي ) 2006حزيران /حكومة المالكي في يونيو، و2005آيار /مايو

 حزب االتحاد الوطني(العرقي بعد ترسيخه، وتفاقمه بهيمنة أحزاب كانت إما قائمة على أساس عرقي 

األحزاب الشيعية اإلسالمية ثم في (أو لديها أجندة طائفية )  والحزب الديمقراطي الكردستانيالكردستاني

                                                 
متع كان، وال يزال حتى اآلن، االستثناء البارز هو حركة الصدر، وهي المجموعة الوحيدة خارج المنطقة الكردية التي تت   16

وحزب ) SCIRI(بقاعدة شعبية أصيلة، والمجموعة الوحيدة التي تشكل تهديدا لنفوذ المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق 

 . الدعوة
 من المنفى، إذ كانا يحكمان منطقة يلكردستانامن الناحية الفنية، لم يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وال االتحاد الوطني    17

بيد أنه خالل هذه الفترة لم تكن لهما القدرة على الوصول إلى باقي أنحاء العراق وكانا يشاركان بحماس . 1991منذ عام كردستان 

 .في األنشطة السياسية في المنفى
  .قامت الكنائس بنفس الدور وسط الطوائف المسيحية البالغة الصغر   18
 وبناء الدولة على أساس للسياسيات الطائفيةقد أصبح نموذجا مؤسسيا  ف:كان للمجلس الحاكم المؤقت أثران رئيسيان عليه   19

طائفي، وكان من يطلق عليهم السياسيون الممثلون في األساس عراقيين عائدين من المنفى وليست لهم جذور قوية في المجتمع 

 .العراقي
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ولم يؤد االختفاء السياسي، ثم في وقت الحق االختفاء ). 20الحق األحزاب السنية اإلسالمية أيضاوقت 

 21.المادي، للطبقة المتوسطة العلمانية في أغلبها إلى تحسين األوضاع

 

نه باندماجها في تحالف أإذ . وكانت األحزاب الشيعية اإلسالمية هي المستفيد األول من النظام الجديد

حظي بمباركة أعلى سلطة دينية شيعية، آية اهللا علي السيستاني، ) حالف العراقي الموحدالت(واحد 

وهذا ما أتاح . 2005كانون الثاني /استطاعت تحويل تفوقها العددي إلى فوز في االنتخابات في يناير

 للمجموعة األكبر تمويال واألفضل تجهيزا واألكثر انضباطا، المجلس األعلى للثورة اإلسالمية

وبسرعة أصبحت هذه القوات . وميليشيتها بدر، السيطرة على وزارة الداخلية وما يتبعها من قوات أمن

ل تنظيم في طليعة الهجمات االنتقامية التي تُشن ضد السنة، الذين اُتهموا بإيواء جماعات المتمردين مث

اوي، قد أيد عالنية ، أبو مصعب الزرقتنظيم القاعدة في العراقوكان زعيم . القاعدة في العراق

وهكذا، اتخذت الهجمات االنتحارية . الروافضمهاجمة الشيعة، الذين كان يشير إليهم في كلماته باسم 

التي يشنها السنة على الحشود والمساجد الشيعية منحى تصاعديا جديدا من األعمال االنتقامية الطائفية 

قتل السنة عشوائيا ردا على رطة وتت ترتدي زي قوات الش من الميليشياكانت فرق الموتحيث 

 ومع ارتفاع عدد القتلى، أجبرت أعمال 22.هجمات عشوائية أيضا على الشيعة من جانب المتمردين

ألخرى في االعنف والتهديد كال من السنة والشيعة على مغادرة األحياء التي تسكنها أغلبية من الطائفة 

 مساهمة كبيرة في هذا التصعيد بنقل 2006ط شبا/مراء في فبرايراوأسهم تفجير ضريح س. بغداد

 23.العنف ضد السنة إلى الشارع مباشرة
 

واستغل المجلس األعلى للثورة اإلسالمية نفوذه سواء داخل التحالف العراقي الموحد وباعتباره 

للضغط إلقامة هيكل جديد للدولة ) في مواجهة األحزاب العراقية األخرى(التحالف العراقي الموحد 

ومع اختطاف عملية . اقية، سيكون من شأنها حال قيامها االستناد إلى التقسيمات العرقية والطائفيةالعر

                                                 
 مقعدا في االنتخابات التشريعية في 44، نشأ تحالف سني إسالمي، هو جبهة التوافق العراقي، الذي حصل على 2005  في 20

وكان من عناصره الرئيسية الحزب اإلسالمي العراقي، وهو الفرع العراقي لجماعة اإلخوان . كانون األول من ذلك العام/ديسمبر

 . األعلى للثورة اإلسالمية وحزب الدعوة مثله مثل المجلس2003المنفى حتى عام المسلمين، والذي بقي في 
، إما بعدم التصويت أو بالتصويت للقائمة الشيعية 2005 كانت هذه الطبقة هي الغائب الرئيسي في عمليتي االنتخابات عام  21

أو  هرب كثير من أفراد هذه الطبقة إلى سوريا 2005في بغداد بدءا من عام الطائفي وحين تصاعدت حدة العنف . الرئيسية

 .األردن
، صفحات )3الحاشية ( مصدر سبق ذكره، ?Iraq’s Next War ،حرب العراق التالية؟، المجموعة الدولية لمعالجة األزمات   22
14-21 . 
، حيث كانت قوات وزارة الداخلية التي يسيطر عليها المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في مقدمة هذه الهجمات على السنة   23

وبعد تفجير الضريح، أصبح العنف يقع علنا في الشارع، وكان أتباع مقتدى الصدر . ألساس من خالل فرق الموتكانت تعمل في ا

  .هذا االتجاه، حيث كانوا عضالت المجلس األعلى الذي يمثل الدماغفي طليعة 
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التي على المستوى نفسه من القوة ( إلى جانب القائمة الكردية 2005آب /صياغة الدستور في أغسطس

، يحصل في الواقعظاهرية هم مع األحزاب الكردية، وهي صفقة م، توصلت إلى تفاهم )واالنضباط

 كبرى د نفطية مقابل نشوء منطقة فدراليةاألكراد بموجبها على محافظة كركوك بما تحويه من موار

برزاني "ليتحول زعيم المجلس األعلى عبد العزيز الحكيم بذلك إلى (يهيمن عليها الشيعة في الجنوب 

 العرب الذين سيحرمون  ومن شأن االتفاق تجاهل السنة24).، كما ذكر أحد المعلقين العراقيين"الجنوب

وتم تحويل هذا االتفاق غير الرسمي إلى نصوص دستورية وتمت الموافقة على . من الموارد الرئيسية

 في الجنوب منذ عرض تصور المجلس األعلى للفدرالية وت25.الدستور في استفتاء شعبي بعد شهرين

 العراقيون القوميون، وكثير منهم من وأبدى. ذلك الحين النتقادات شديدة باعتباره وصفة لتقسيم العراق

. معارضة شديدة لهذه الفكرة) بينهم حركة مقتدى الصدر وحزب الفضيلة القوي في البصرة(الشيعة 

، 2006تشرين األول /وفي أكتوبر. لكنهم فشلوا في التغلب على التحالف بين المجلس األعلى واألكراد

 ورأى بعض المعلقين الغربيين 26. بأغلبية بسيطةاليةينص على آلية إنشاء مناطق فدرتم تمرير قانون 

" شيعستان"في العملية الناشئة حال ممكنا لألزمة المتفاقمة باقتراح تقسيم البلد إلى كردستان و

                                                 
سالمية في أنحاء البلد، ويصبح ذكرت تقارير أن المجلس األعلى، في إطار االتفاق، وافق على عدم الضغط لتطبيق الشريعة اإل   24

 .هذا األمر متروكا لكل منطقة لتقرره بنفسها
، بروكسل، Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awryنظر المجموعة الدولية لألزمات،  أ  25

 22جرى االطالع عليه للمرة األخيرة في  (org.crisisgroup.www://http: ، على الموقع التالي2005أيلول /سبتمبر

ن تحديد لغة الدستور بشأن الفدرالية  أن االتفاق بين المجلس األعلى واألحزاب الكردية أسفر عوفي حين). 2007أيلول /سبتمبر

ساعد الدستور المجلس األعلى وعالوة على ذلك، ربما ال ي. بقي النص غامضا بدرجة تكفي لتفسيره تفسيرات متباعدةوكركوك، 

ية بين المناطق، فإنه ينص على نظام يقوم على الصعود رالد ففي حين يقوم بترسيخ مبدأ الف.في سعيه إلقامة منطقة شيعية كبرى

ره بدءا من المستويات الدنيا اعتمادا على االستفتاءات المحلية، والتي يمكن أن تكون نتيجتها مختلفة تمام االختالف عما يتصو

ما يبدو أفضل من حيث صياغة النص الخاص بكركوك، حيث منحهم فرصة الحصول على  وكان أداء األكراد في. المجلس األعلى

ع على تحليل ولالطال. المنطقة عن طريق استفتاء شعبي، لكن النتيجة أصبحت غير مؤكدة بسبب المعارضة الواسعة النطاق

، Iraq and the Kurds: The Brewing Battle Over Kirkuk لألزمات، نظر المجموعة الدوليةللصراع حول كركوك، أ
، 2007نيسان /بروكسل، أبريل، Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis، و2006تموز /بروكسل، يوليو

 ).2007أيلول / سبتمبر22 في جرى االطالع عليه آخر مرة (org.oupcrisisgr.www://httpوكالهما متاح على الموقع التالي 
ويمكن االطالع . Reidar Visser "رايدر فيسر" في الجنوب كان من تأليف ال إثارة لالهتمام بشأن الفدرالية  من أكثر األعم 26

ربما ال يكون ). 2007أيلول / سبتمبر22 يوم جرى االطالع عليه مرة (org.aehistori://httpعلى أعماله على الموقع التالي 

فقد استخدم، الفتقاره لمساندة شعبية . تقسيم العراق هو هدف المجلس األعلى لكنه نتيجة غير مقصودة لمحاولته االحتفاظ بالسلطة

ن شأن السيطرة على منطقة كبرى في الجنوب وما تحويه وم. كبيرة، قوة ميليشياته وما يتمتع به من تأييد من إيران كمصادر لقوته

ولإلنصاف، فقد برر المجلس األعلى مسعاه إلقامة منطقة جنوبية بأنه يأتي . من موارد نفطية ضخمة أن تصير هذه القوة دائمة

واضح كيف يتسنى للسنة بيد أنه من غير ال. ضمن التحرك الدفاعي في مواجهة عنف المتمردين الناشئ من الطائفة السنية العربية

 .العرب المحرومين حماية الشيعة من العنف
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 خطاؤهم ردعهم ألم تو. ، مشيرين إلى سابقة تاريخية وحقائق راهنة ورغبة أغلبية السكان"سنيستان"و

 27.الثالث

 

 ا صرفاق في حالة فوضى تامة لدولة قاصرة عن أداء وظائفها أكثر منه تقسيمويبدو مستقبل العرا

التفاوض على رغم أن المنطقة الكردية ستحتفظ بوحدتها إذا تمكنت القيادة الكردية من  (ا وطائفياعرقي

ويثير هذا سؤاال عن سبب تسهيل الواليات المتحدة وصول ).  بما في ذلك كركوكمسألة الحدود الدقيقة

ما لم يؤيد المرء فكرة المؤامرة، الشائعة بين العراقيين، بأن نية الواليات المتحدة (شيعة إلى السلطة ال

.  هذا السؤال هي أن الواليات المتحدة لم تكن تعني ذلكنواإلجابة ع). منذ البداية كانت تقسيم العراق

وإذا . قام األول إجراء انتخاباتفقد كانت نيتها إرساء الديمقراطية في العراق، وكان هذا يعني في الم

ة ألي انتخابات نزيهة هي وصول الشيعة إلى السلطة، فإن هذا إما لم يكن مدركا يكانت النتيجة المنطق

أن يصل إلى السلطة نظام علماني عن وربما كانت إدارة بوش تأمل في . كلةأو لم يكن يعتبر مش

غير أن هذه المناورة جلبت . لبي وإياد عالويلشل، عراقيين موثوق فيهم مثل أحمد اطريق دفع، وتموي

نتائج معاكسة بسبب افتقار هذين الرجلين الواضح للشعبية بين العراقيين العاديين، وصعود نجم السياسة 

ولتها الدينية، وفقدان الواليات المتحدة بصورة متنامية لنفوذها وهي ترتكب الخطأ تلو الخطأ خالل محا

ولم تكن المشكلة أن الشيعة في حد ذاتهم هم الذين فازوا في . ناء البالدإلحالل السالم وإعادة ب

وبصرف النظر عن تأييد الشيعة . االنتخابات بل في أن الفائز كان األحزاب الشيعية اإلسالمية

 بعد حصولهم -، فإن الشيعة )بخالف التصويت لها في االنتخابات(العراقيين ألي من هذه األحزاب 

ن يتركوا هذه الفرصة التاريخية تفلت من أيديهم كي يحكموا بلدا عربيا، وهم  ل–على السلطة 

 .سيتحملون األحزاب اإلسالمية في الوقت الراهن
 

   والعامل اإليراني الخطاب الطائفي- رابعا

 

                                                 
يزعم مؤيدو خيار التقسيم من الغربيين أن العراق تكوين اصطناعي نشأ عن اإلمبراطورية العثمانية، وأن واليات الموصل    27

 باالختيار أو الترهيب قد دعموا أنفسهم وبغداد والبصرة العثمانية هي األساس الطبيعي للمناطق الثالث اليوم، وأن العراقيين سواء

وعلى أرض الواقع، . كل في منطقته، وأن أغلبية الشعب العراقي أشاروا إلى أنهم لن يستطيعوا العيش مع أفراد الطائفتين األخريين

العثمانية الثالث، التي ولم تكن الواليات . فإن لمفهوم العراق تاريخا قديما، بما في ذلك فترات ممتدة من اإلمبراطورية العثمانية

وحتى اليوم، ال يزال . قامت خالل السنوات الثالثين األخيرة فحسب من تاريخ اإلمبراطورية، تجسد أي تجانس عرقي أو ديني

الطائفي، وفي كل استقصاء تلو االستقصاء تشير أغلبية العراقيين إلى " التطهير"معظم العراقيين يعيشون مختلطين، رغم حمالت 

وأكبر المستائين هم األكراد الذين .  اإلدارية القائمة على المحافظاتموحدا، مع تأييد أكثرهم الفدراليةضلون بقاء العراق أنهم يف

ولم يقترح مؤيدو التقسيم حال لبغداد، ولم يقدموا تفسيرا لكيفية اتفاق حلهم مع الدستور العراقي الذي . يسعون إلى االستقالل

 .يزعمون أنهم يؤيدونه
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، كانت )المملكة العربية السعودية واألردن ودول الخليج(فيما يتعلق بجيران العراق من العرب 

إذ لم يتمكنوا من فهم سبب تقديم إدارة بوش . ة األمريكية في العراق مصدر ارتباك تاماالستراتيجي

وهذا ما يفسر اللهجة الحادة في . معروفا إليران بالسماح للشيعة بالوصول إلى الحكم في بلد عربي

 فقد .2005كانون الثاني /تحذيرات بعض الزعماء العرب خالل االستعداد لالنتخابات األولى في يناير

، من أن النفوذ واشنطن بوستلملك عبد اهللا الثاني، في مقابلة مع صحيفة حذر العاهل األردني ا

من الحركات " هالل"اإليراني المتنامي في العراق يمكن اإلحساس به في أنحاء المنطقة وقد يؤدي إلى 

أن تثير تصريحاته  وليس من المستغرب 28.متد من لبنان إلى الخليجيأو الحركات الشيعية المهيمنة 

 سياسية كدين بل كجماعة يس إن ما كان يعنيه هو الشيعة ل:غضب الشيعة وبسرعة تراجع عنها، قائال

 وخفف هذا بالكاد من غضب الشيعة، ألن ما كان العاهل األردني يقوله في الواقع هو 29.تدعمها إيران

لرئيس المصري حسني مبارك هذا وأكد ا. أنه يعتبر األحزاب الشيعية العراقية تعمل لحساب إيران

موالون "الذين يعيشون في الدول العربية " معظم الشيعة" أن 2006نيسان /الرأي حين أعلن في أبريل

 وبعبارة أخرى، كانت الدول العربية ترى أن إيران تعزز 30."إليران وليس للبلدان التي يعيشون فيها

: ذه اإلنذارات حد هستيري بعض الشيء لهم كان له31.مصالحها عبر الطوائف الشيعية في المنطقة

                                                 
 Iraq, Jordan See Threat to Election from Iran" ،The" بعنوان "بيتر بيكر" و"روبن رايت" :نقل عنه ذلك في مقال بقلم   28

Washington Post ،82004كانون األول / ديسمبر. 
29   Jordan Times ،6في مواجهة النفوذ اإليراني "  عربيجدار" األردن جزءا من مسعى لبناء كان. 2005ن الثاني كانو/ يناير

. المتنامي، وكان يضم المملكة العربية السعودية واألردن ومعظم دول الخليج في مواجهة إيران وسوريا وقطر وحزب اهللا وحماس

). بما تضمه من أغلبية سنية تحكمها أقلية علوية(األهمية أما والء سوريا فمحل خالف، وقد يثبت أنها دولة متأرجحة بالغة 

المملكة العربية  مع إيران فيتعلق بنزاع قطر عسكرية أمريكية ضخمة، متحالفة مع واعدواعتبار قطر، التي تضم على أرضها ق

 .لخليجالسعودية أكثر منه بالوالء ل
30  USA Today ،13يبدو أنهما يقوالن لحليفتهما "نظرأ: " لخدمتهما هما فقطكانت تصريحات الزعيمين. 2006نيسان / أبريل ،

إسالميون في السلطة ودور : هذا هو ما تحصلون عليه حين تقومون بتنظيم انتخابات حرة في بلدان مثل بلداننا"الواليات المتحدة 

مثل التكفيريون لشيعة يعلنها السنة ومن العجيب أن هذه التصريحات كانت تتفق أيضا مع تصريحات معادية ل." إقليمي متنام إليران

لى األقل  تحالف غير مقدس لو كان هناك مثل هذا التحالف في أي وقت، ع- م تنظيم القاعدة في العراقأبو مصعب الزرقاوي زعي

تشرين /مبر نوف9من وجهة نظر الملك عبد اهللا الثاني الذي كان نظامه هدفا لهجمات الزرقاوي العنيفة، وأبرزها تفجير الفنادق في 

  . 2005الثاني 
] Zarqawi: اقرأ [التكفيرإن من يستخدمون بحقد " األعلى علي خامنئي إذ قال المرشد. ي بخطاب من جانبهرد النظام اإليران   31

 the Samarra shrine: اقرأ[إلعالن أن مجموعات كبيرة من المسلمين هم كفرة، ومن يهين قداسة مختلف مذاهب اإلسالم 

bombers[، ومن يخون الشباب اللبناني ويطعنهم بخنجر في الظهر ]اقرأ :Hezbollah [ اإلسالمية، ومن األمة وهم مصدر كرامة

العراق لهزيمة خوة والفوضى في يتحدث عن تهديد مختلق لهالل شيعي إلرضاء األمريكيين والصهاينة، ومن يثير العداوة بين اإل

غوطا على حكومة حماس المنتخبة في فلسطين، سواء بقصد أو عن غير قصد، حكومتها اإلسالمية والشعبية، ومن يمارس ض

 Islamic Republic News." سيعتبرهم التاريخ واألجيال القادمة مجرمين وممقوتين، وينظر إليهم كمرتزقة للعدو الهمجي

Agency ،292006كانون األول / ديسمبر . 
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فهذا الهالل يضم سوريا، التي ال يعتبر نظامها بقيادة العلويين شيعيا على وجه العموم، وبخاصة من 

لكن لسوريا . جانبه هو، كما أنها لم تعط أية إشارة إلى نيتها المشاركة في تحالف شيعي عبر المنطقة

، وبمقدار ما كان التهديد وعلى ذلك. قوم على أساس المصالحعالقة استراتيجية قديمة مع إيران ت

 32. يعتبر ناشئا من إيران، كانت سوريا أيضا جزءا منهالرئيسي

 

 الشيعة الممتد بطول المشرق حقيقة واقعة؟ ة من القمقم اآلن؟ وهل أصبح شبحفهل خرج جني الطائفي

قومية العرقية آخذة في تهدئة وتخفيف المشاعر فكل الدالئل تشير إلى أن ال. هذا االستنتاج سابق ألوانه

الموحد بسبب النقاش ويظهر تمزق التحالف العراقي . الطائفية، في العراق مثله مثل المنطقة بأسرها

 إيران المتعجرف والمتعطف تجاه األحزاب كما أن موقف.  الجنوب هذا االتجاه فيحول الفدرالية

في أصله، ) معاديا للعرب(ذه األحزاب بشدة باعتباره عنصريا الشيعية العراقية، وهو ما تستاء منه ه

صدى واسع بين الروافض  وربما يكون لمصطلح 33.سيقوض أيضا أي تحالف شيعي دولي كبير

الدوائر السنية لتعيين الشيعة في ذلك البلد، غير أن هناك مصطلحا أكثر شيوعا بين السنة والشيعة 

، أي ساللة العائلة نوالصفويحزاب اإلسالمية الشيعية وأتباعها وهو العلمانيين على حد سواء لتعيين األ

 ويشعر الشيعة العاديون في العراق 34.نووبعبارة أخرى، اإليراني. في إيران) الشيعية(الصفوية 

 .بتعاطف أقل تجاه إيران، بما في ذلك نظام حكومتها

 

. ة في أجزاء أخرى من المنطقةما بين الشيع وينطبق الشيء نفسه على دور إيران وعالقاتها في

فلو قيل إن إيران ساندت حزب اهللا انطالقا من التضامن بين .  في لبنان2006ويشهد على ذلك حرب 

الشيعة، يمكن أيضا القول، بأدلة أقوى، إنه كان هناك تقارب في المصالح بين إيران وحزب اهللا في 

وهذا أيضا هو سبب مساندة إيران . اغة المنطقةمواجهة ما يعتبرانه خطة أمريكية إسرائيلية إلعادة صي

لكن في حين أن .  والحركة السنية بوضوحسطيني لجماعة اإلخوان المسلمينحركة حماس، الجناح الفل

 قبوال حارا من جانب الكثيرين في األراضي المحتلة، ليس ا مع الفلسطينيين في معاناتهم يلقىتضامنه

                                                 
 فكرة االنتخابات في العراق أنها ربما تصورت خطة إيرانية كبرى لتقويض   من األسباب األخرى لمعارضة األنظمة العربية 32

األنظمة في أنحاء المنطقة عن طريق مساندة الحركات اإلسالمية التي ستصل إلى السلطة على األرجح في حالة إجراء انتخابات 

راطية العربية، فأفضل وسيلة لتقويض األنظمة من المفارقة أن إيران كانت المساند الرئيسي للديمق"وقال أحد المراقبين . نزيهة

القائمة هي تشجيع الحركات اإلسالمية التي تحظى بقاعدة شعبية مثل حزب اهللا في لبنان وجماعة اإلخوان المسلمين في مصر 

، "انفلنفكر في التوصل إلى صفقة كبيرة مع إير"مي شلومو بن ع." ة الشيعية في العراقوحركة حماس في فلسطين واألغلبي

Daily Star ،172007أيلول / سبتمبر.  
 .  غير أنها إذا دفعت نحو وضع دفاعي، فقد تهرع هذه األحزاب ذاتها إلى أحضان إيران الحامية 33
 .، وهي كنية سياسيةإرهابيينوفي المقابل، يشير كثير من الشيعة اآلن إلى السنة بكلمة    34



 15

ومن العجيب أن زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا ابتعد عن 35.ذكرلجاذبية إيران كقوة إقليمية أثر ي 

طريقه خالل حرب الصيف للتقليل من شأن أصول حركته الشيعية بالتشديد على الطبيعة القومية 

هنا كانت حركة مقاومة وطنية تقف في وجه قوة احتالل استعماري : العربية لقتالها ضد إسرائيل

 ناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب اهللا تبث أغاني من العهد الناصريفعلى سبيل المثال، كانت ق. غاشم

وإذا . ات، مع ظهور رد فعل قوي من جانب المصريين العاديينوتلقى شعبية في مصر منذ الخمسين

بحثنا عن نظرة السنة اإلسالميين لحزب اهللا سنجد أغلبيتهم ساندوا حزب اهللا خالل الحرب مساندة قوية 

    36.فقط هم الذين انتقدوه لتدعيمه المصالح الشيعية واإليرانيةالتكفيريين يين األصوليين وأن السلف

 

تموز وانزالق العراق إلى حرب أهلية يعتبران من األعراض لمرض أشد في /غير أن حرب يوليو

الشرق األوسط ينجم عن اإلخفاق في حل مشاكل متقيحة، مثل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وعدم 

وقد . وينجم عن ذلك كثير من المخاطر، والصراع الطائفي ليس إال أحدها. رعية نظام الدول العربيةش

أدت الفوضى في العراق إلى تفتت المجتمع وشجع على ظهور عقلية الحصار في المجتمعات المحلية 

: ةالتي ال تجد خيارات تُذكر سوى طلب الحماية من مجموعة متنامية من األطراف خالف الدول

. ميليشيات ومجموعات المتمردين وعصابات إجرامية، مما يتيح لهذه األطراف تمكينها من أسباب القوة

 .القومية العراقيةومن هذا الوضع، نشأت والءات وهويات جديدة على حساب الهوية 

 

أثر ) مقدرته على تحمل هجوم من قوة عسكرية أكثر تفوقا بفارق شاسع(وكان النتصار حزب اهللا 

فقد حظي بشعبية واسعة في العالم العربي . ناقض إذ عمل على الحد من حرية الحركة في المناورةمت

في ذلك الوقت، حين نجح في اللعب بورقة المقاومة، لكن لن يسهل على حزب اهللا اللعب بها بنفس 

 أي ن هذا سيجلب مزيدا من الدمار وربما يحرم المنظمة منأالقدر من السهولة مرة أخرى، حيث 

وربما كان الفائز الحقيقي هو الجماعات . مساندة ال تزال تتمتع بها داخل لبنان، حتى وسط الشيعة

السنية المتشددة، وهي جزء من حق امتياز القاعدة، التي ظهرت وقد شجعها فقدان إسرائيل قدراتها 

                                                 
مدي نجاد، اجتذاب مساندة شعبية في الشارع اإلسالمي عن طريق مناصرة ، محمود أح تستطيع إيران ورئيسها المتوهج  35

القضايا المؤيدة للفلسطينيين والمعادية للواليات المتحدة وإسرائيل والتي يلقي اإلنسان العادي باللوم لعدم تأييدها على أنظمته القمعية 

طالع على الل. حي وال يتحول إلى اتباع للسياسات اإليرانيةبيد أن هذا النوع من التضامن العاطفي هو نوع سط. الموالية ألمريكا

، "Ahmedinejad hailed in Middle East"، "جيفري فاليشمان"نظر أنموذج لردود الفعل الحماسية ألعاجيب أحمدي نجاد، 
Los Angeles Times ،242007أيلول / سبتمبر. 

 ,Hotwiring the Apocalypse: Jihadi Salafi Attitude towards Hizballah and Iran" ،PRISM"، "رويفن باز"   36

Occasional Papers, Vol. 4, No. 4 ،42006آب / أغسطس. 
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 األنظمة يسيون ه وأعداؤها الرئي37.الرادعة والتي ال تواجه أيا من القيود التي تواجه حزب اهللا

تموز مدى /وأبرزت حرب يوليو. العربية التي اتضح إفالسها األخالقي كممثل لشعوبها منذ مدة بعيدة

هشاشة هذه الدول، فبعد توجيه انتقادات صريحة لحزب اهللا لمغامرته المتهورة بإثارة رد فعل إسرائيل 

م الضغوط الشعبية، فقد كان األنظمة سريعا إلى التنصل منها أمابعض غير المتناسب، اضطرت 

أخفق إلى حد ما أن يرى األيدي اإليرانية التي  اهللا بنسبة مائة في المائة، والشارع العربي يؤيد حزب

ة بهذه األنظمة، المترسخة في  وفي حين أنه قد ال يسهل اإلطاح38.كانت واضحة تماما لهذه األنظمة

مواجهة التحديين المزدوجين وهما التدخل  بوليسية شديدة القمع، فمن الصعب تدعيمها في دول

 .العسكري الغربي والسخط الشعبي الواسع النطاق
 

 لحركة "االنقالب الذاتي" طالأثار حزب اهللا الموقف الداخلي في مواجهة الحكومة اللبنانية كما 

  جميع أنحاءحصلت عليها األحزاب اإلسالمية في الشعبية التي  المكاسببعضمن حماس في غزة 

 بوقوفه وراء القوة الشيعية في ا طائفياأنه يظل حزب ،بعد كل ما يقال ويفعل ،وأثبت حزب اهللا. لمنطقةا

 بطريقة مؤلمة بذلك توذُكِّر حركة وطنية افوق كونه  ركة طائفية حماس أيضا ححركةعد تو. لبنان

 )السني(صدام " امإعد"وكان لمسألة . "شيعة، شيعة" عاصفة من الهتافات "فتح"أطلق متظاهرو عندما 

ر النص بهرهم لفترة مؤقتة الذين ، أثر مثير في لفت أنظار الناس) شيعيةيبأيد (على وجه الخصوص

 .اإليرانية وراء هذا االنتصار/ للدوافع الشيعية،الذي أحرزه حزب اهللا
 

 

ا  االتجاهات التعويضية: خالصة - خامس

 

الهويات التي تعادي بعضها  فيها بعد والمتعلقة بتيبيعكس الواقع الحالي واحدا من المعارك التي لم 

 ا والهزة الشعبية التي تثيرها األنظمة المنخرطة في صراع من أجل البقاء مع أعدائهالبعض

 نحن بصدد تجزئة ، قومية أو دينية، نحو هوية جديدة شاملةاتخاذ مسار آخر  فبدال من .المتصورين

كاألسرة والعشيرة والقبيلة والجماعة العرقية والزعماء اسية قديمة وأستلك الهويات وعودة إلى أخريات 

 .)نو الحرب، رجال الدين، الحكماء، القديسأمراء(المحليين األحياء منهم واألموات

 :تضح بعد إال أنه يمكن مالحظة االتجاهات التاليةتإن النتائج التي ستسفر عنها هذه المعركة لم 

 

                                                 
الحظ المعركة الطويلة بين فتح اإلسالم، وهي جماعة جهادية استقرت في مخيم نهر البارد لالجئين في شمال لبنان، وبين    37

 .2007القوات المسلحة اللبنانية عام 
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وهي في ما يبدو تتقدم نحو تحقيق ذلك . هيمنة في الخليج تصبح القوة المألنإن إيران تسعى  •

إال أن نجاح إيران على المدى الطويل يعتمد أساسا على كيفية قيام نظامها . الهدف بال هوادة

لتتسق في تمثيلها مع  تتخطى كل ذلك  أخرىباختيار مالمح البالد أهي شيعية أم فارسية أم

المسببة الهويات مالمح خاصة بقوة إقليمية تتجاوز  للمجتمع أي تكون ةالفسيفساء اإليراني

فالهدف الذي تتوخاه إيران يكمن في دحر . للشقاق وتهتدي في حكمها بمبادئ العدل والمساواة

نيابة  اهللا للسلطة من منطلق أنه يحكم لبنان حزبالنفوذ األمريكي اإلسرائيلي أكثر من دفع 

 .  مع جيرانها بوضع ترتيبات قابلة للتطبيقلديها مصالح عملية في القيامأن كما . عنها

 

والمملكة ) التي تمثل الشيعة والفرس( إيران ما اثنتان من القوى الرئيسية في المنطقة وهتبدأ •

 يهدف إلى الحد من االزدراء المتبادل وذلك احوار) التي تمثل السنة والعرب (العربية السعودية

 من  العراق ولبنان وفلسطين وأي مكان آخر  الخالفات في كلةمن خالل خلق مساحة لتسوي

، أيا كان الدور الذي تقوم به وفي النهاية .مصالحهمامع تحدث فيه مواجهة بينهما أو تعارض 

من الجهود في المقام األول القوى الخارجية أو اإلقليمية ينبغي أن تنبع الحلول اإلقليمية 

 .اإلقليمية لبناء السالم

 

 نةو في هذه اآل في العراق تعيش خارج البالدللطبقة الوسطى العلمانيةا قد تكون اللبنات العلي •

إال أنه مازال يمكنها القيام ) بالرغم من أنها تشكل الغالبية على األرجحمن السنة والشيعة (

فالغالبية الصامتة من العراقيين سواء في الداخل أو الخارج تمقت الفرقة غير أنه . بدور مهم

على و .لهويات الجماعيةالدخول في دائرة ا ستستمر في  والفوضى في البالد يسود العنفمادام

إعادة إعمار  في  التحدي المتمثليتعين عليها مواجهةقد عشرين سنة قادمة، العشر أو المدار 

 . طائفيةغيرء االعراق في أجو

 

  عات الجماتحالفات مشتركة بينوجود الطائفية في العراق هناك محاوالت قوية لخلق مع  •

 والعديد من األطراف مقتدى الصدر وحزب الفضيلةحركة "(الشيعة العرب"وتعزيز مفهوم 

حزب  ("الشيعة اإليرانيين" في مقابل )على سبيل المثال المستقلة عن التحالف العراقي الموحد

بين بين السنة أو داخلي  فأي صراع )المجلس األعلى للثورة اإلسالميةالدعوة اإلسالمي و

 . تهدئة أي نزاع ينشب بين الشيعة والسنة أيضامن شأنهالشيعة 
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 بدرجة )الطبقة الوسطىمن (السنة والشيعة وعلى الصعيد االجتماعي، انتشر الزواج بين  •

، من بالرغم مما قد يلقاه هذا النموذج من ضرر جراء النزاع الطائفي في العراقو .كبيرة

 .بمنأى عن العنفهي  المختلطة التي الصعب تغيير عادات األسر المسلمة في المجتمعات

 

في  حن بصددها التطورات األخيرة التي نتحكمهقد إال أن تشجيع بعض هذه االتجاهات 

 نشهد في العراق خالل السنوات  فقد).وبالتالي العالم(ة التي يمر بها الشرق األوسط العصيبوقات األ

 االمبراطورية  جرى ترسيمها بعد أفولد التيالحدوجميع القادمة انتهاء لعمليات العنف وتحديات أمام 

 قادة لكن حربا مباشرة بين إيران من جانب والعراقية-إعادة للحرب اإليرانية( إقليمية االعثمانية وحروب

في المملكة العربية ( للطوائف الشيعية ا، وقمع) والدول العربية على الجانب اآلخرالعراق السابقين

 الفلسطيني لالحتالل الخضوعتدخال أمريكيا في إيران واستمرار و، )السعودية والكويت والبحرين

وخزات وهجمات على غرار الهجمات ال شعبية تحركها  وتجريد ملكية واستيطان وانتفاضاتاإلسرائيلي

 .التي يشنها تنظيم القاعدة ضد األنظمة العربية

 

ما تاله من  في العراق و النظامبإطاحةنظر بشأن قيام الواليات المتحدة ال ات وجهتأيا كان

هي لبناء الدولة، فمن مصلحة المجتمع الدولي العمل حاليا على منع وقوع أحداث قد تكون   فاشلةجهود

فيتعين حشد جميع الطاقات وتوجيهها نحو استقرار . نفالتإلى حد اال مع تردي األوضاع أسواأل

 للقضايا األساسية  إليجاد تسوية شاملةينياألوضاع في العراق وذلك من خالل مساعدة الفاعلين السياس

 ميثاق الوطنيفمن شأن هذا ال.  وتقسيم السلطات وتقاسم عائدات النفطة بهيكل الدولةوالمتشابكة المتعلق

 الواليات المتحدة عن رب وينبغي أن تع. العنف أعمالالجديد التخفيف من التوترات الطائفية والحد من

إقامة ب  حربهاي خلفتهذغ ال الفراءمجرد ملب من العراق مرحلي النواياها بوضوح بشأن االنسحاب

- عملية السالم اإلسرائيليةإلنعاشه، هناك حاجة  وفي الوقت نفس.هيكل تنظيمي جديد ومستدام للدولة

بشكل كامل وعلى الواليات المتحدة وحلفائها إشراك سورية وإيران . الفلسطينية من مختلف الجوانب

إن أي . برنامج إيران النووي ، أوال وقبل كل شيء،فيهاتي تفصل بينهما بما طائفة القضايا الفي 

 .ذر بكارثةنيقصور في اتباع هذه الخطوات قد 
 


