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 خالصة 
 

 األسلمة العام الذي تشهده المجتمعات إعادة سياق يحتل العراق مكانة مميزة في
وأدت محاولة إعادة .  بسبب االحتالل األمريكي وغياب دولة قابلة للحياةالعربية
رعاية الواليات المتحدة األمريكية إلى ارتداد واسع نحو الطوائف تحت تكوين 
 يات المذهبيةوتعززت قوة الهو .  التي يلعب داخلها اإلسالم دورًا رئيسيًاالطوائف

 من العمل السياسي الذي طغت فرضتها سنواتخاصة وأنها بنيت على أسس علمانية 
آما لو أن وتّبين ). الحزب الشيوعي، حزب البعث(عليه بشكل جزئي أحزاب علمانية 

لم يعد الذي وشكًال من اإلسالم العلماني الذي تكمن وظيفته األولى في تحديد الهويات 
 ال ه، وهو أمر أقل ما يقال فيه أن االقتتالتأجيجي، قادر على يخضع ألي قانون دين

  . أنه يقاتل لبقائه آجزء من طائفتهُيغتفر ألن آل فرد يعتقد 
 

*** 
 

األمر األول هو أن .  بأمرين2007العراقي في عام السياسي  المشهد قد يوحي لنا
للهوية في الءات على المكونات التي تمثل القناعات السياسية والو يسيطر اإلسالم

ففي . المنطقة العربية بينما يشّكل البعد العرقي االهتمام األول في المنطقة الكردية
، صّوت الشيعة 2005آانون األول / آخر انتخابات نيابية جرت في شهر ديسمبر

لمرشحي حزب التحالف العراقي المتحد الذي ضّم األحزاب اإلسالمية الشيعية التي 
ت السنة للمرشحين السنة المنتمين ّووصية اهللا السيستاني حصلت على مبارآة آ

 التي ضّمت األحزاب اإلسالمية السنية بينما الوطنيةجبهة التوافق باألخص إلى 
ديموقراطياًّ في وهكذا أتى التمثيل الذي اعُتبر . صّوت األآراد لألحزاب الكردية

الديموغرافي في الظاهر آانعكاس، أو باألحرى، آصورة فوتوغرافية للتوازن 
 من ٪20 من الشيعة، أغلبيتهم الساحقة من العرب، و ٪ 55 الذي يتألف من قالعرا

 من األآراد، وهم آذلك من السنة، وبعض األقليات التي ال ٪20العرب السنة و
 طائفيةأما لوائح المرشحين التي آانت تمثل أحزابًا غير .  من السكان٪5تتعدى 

. اد حزب البعث السابق فقد منيت بهزيمة انتخابيةآالحزب الشيوعي أو بعض أفر



آسب المزيد من األصوات، إلى  اضطر، بغية واألخطر من ذلك أن الحزب الشيوعي
القائمة في ، أياد عالوي "عميل وآالة المخابرات المرآزية األمريكية "التحالف مع

 من ٪ 8والتي حصلت على )  والحزب الشيوعي العراقيعالوي (العراقيةالوطنية 
التي يرأسها صالح مطلق وتجمع بين جبهة الحوار الوطني العراقي أما . األصوات

 العملية أججتوهكذا  1.  من األصوات٪ 4.1حصل إال على العلمانيين السنة فلم ت
 بما أن آل مواطن عراقي أصبح يشار إليه وفقًا الطائفيةتنافسات الديموقراطية ال
لكراهية المذهبية بين ما تواآبت هذه العملية مع تفجر لآ. أو العرقية/لهويته الدينية و

 . سنةالشيعة وال
 

 منشأ الكراهية المذهبية 
 

 الحرب واتخذت. يعيش العراق مجازر يومية مروعة وال أحد يبدو قادرًا على إيقافها
 بعد هجوم الثاني فظيعةالمذهبية التي حّرضت األآثرية الشيعية ضد السنة أبعادًا 

 القبة الذهبية الذي يأوي فتدمر المسجد ذو. 2006شباط /ن فبراير موالعشرين
 في سامراء، رابع المدن ن الشيعييضريحي اإلمام العاشر واإلمام الحادي عشر

لكن  .ًا في هجوم تبناه الجهاديون المقربون من القاعدة جزئيتدميرًا ،الشيعية المقدسة
 اآلالف من اتريخ حاصدة عشرالهجمات ضد الشيعة آانت قد تكاثرت قبل ذلك التا

 خالل الهجوم 2003آب / أغسطس29 في فعليًا فالحرب المذهبية انطلقت. األرواح
.  ضحية آان من بينها آية اهللا محمد باقر الحكيم89عًا الذي ضرب النجف موِق

واتخذ الرد .  إلى خطوط تماس غير مرئيةالتي تفصل بين الطوائفوتحولت المناطق 
شوائية شكل عمليات اختطاف واسعة النطاق تليها عمليات إعدام على الهجمات الع

وأجبرت . ففي آل صباح تجمع بغداد حصيلتها المروعة من الجثث المشوهة. سريعة
على الفرار من أحياء بغداد  أآثر من نصف مليون 2006في عام  تلك الحرب

يعيش األآراد المختلطة ومن المناطق الواقعة شرقي العاصمة في محافظة دياال حيث 
 التي أجريت أواخر اإلحصاءاتوقد رفعت . والعرب والسنة والشيعة جنبًا إلى جنب

 بلغتو 2.العراقي إلى ما يقارب مليوني نازح عدد النازحين في الداخل 2007عام 
 من السكان ٪75توازنًا بين عدد الشيعة والسنة،  التي عهدت ،نسبة الشيعة في بغداد

ن مصدر الكراهية كم ينلنا أي تساءنفإ.  عرفتها المدينةعقب حملة تشييع عنيفة
  .المذهبية نجد أن مصادرها متعددة وعلينا أن نقسمها إلى فئات متدرجة األهمية

 
 ال تصنيف عرقي للهويات الدينية 
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وهناك فرق شاسع .  أي حرب داخل مجتمع واحد،بداية نذآر أننا أمام حرب أهلية
تحّرض العرب واألآراد أو الترآمان واألآراد التي  ،راقبين الهويات العرقية في الع

ألحقته سلطات االنتداب فكردستان جزء . بعضهم على بعض، وبين الهويات المذهبية
آردستان عبر إلى دخول الويشابه .  حول آونه عربيًاجدلال بكيان عراقي  البريطاني

المناظر و قافةالثوغة  الل–آل شيء مختلف : دولة أخرىإلى دخول الالسهول العربية 
 النوع من التمييز بين العرب السنة والعرب بيد أننا ال نجد هذا .والمناخالطبيعية 
ن تغاضينا عن بعض االستثناءات، فالسنة والشيعة جميعهم من العرب فإالشيعة؛ 

ن اختلفت بعض الشيء بين الشيعة ، وإ القيم البدويةواحدة تتخللهاتجمعهم ثقافة 
فال نجد في العراق تصنيفًا عرقيًا للهويات الدينية . ةشون في بيئة واحدوالسنة، ويعي

ومن الممكن أن يكون أآثر العراقيين فقرًا من . آما آان الحال في يوغوسالفيا سابقًا
آما ال يمكن تفسير النزاع الحالي وفقًا لتقسيم . الشيعة لكن هناك أيضًا أغنياء شيعة

فالسنة والشيعة . ظهر الرئيسي لهذا التقسيماقتصادي واجتماعي بحت يكون الم
دون أن يتكلمون لهجة عربية واحدة وتشكل أسماؤهم السبيل الوحيد لمعرفة انتمائهم 

، قد ربوري أو شماجفهناك أسماء مثل . يكون هذا المعيار صالحًا في آافة الحاالت
ربية واستقرت فالقبائل العربية التي أتت من شبه الجزيرة الع. تكون شيعية أو سنية

آانت غالبًا ما تنحدر من أصول سنية في سهول نهري دجلة والفرات الخصبة 
 الشيعي  بمجملها سنية في األساس، المذهبتنبعت هذه القبائل، التي آاواّت. وشيعية

في المناطق ذات األغلبية الشيعية ألسباب تتعلق بالتضامن المحلي بينما بقيت القبائل 
 .   ذات الغالبية السنيةقها السني في المناطاألخرى متمسكة بمذهب

 
 النظام القبلي الهرمي واالنقسام االجتماعي 

 
تتضمن معظم و. البدويةفي العالم تعرض للغزوات مهم شّكل العراق آخر موقع 

 واعتنق معظم الشيعة هذا المذهب ًا قادمين جدد في العراقالعربية السكانية تالجماعا
ومن العوامل ). ات التشّيع إلى القرن التاسع عشرآخر موجتعود (في فترات حديثة 

االنتقال إلى نمط مجموعة القيم البدوية و التوجه نحو التخلي عن ،لت التشّيعالتي سّه
وتعرضت القبائل الحضرية أو شبه الحضرية إلى آثير من االضطهاد . حياة حضري

وتم . أو أمراء الصحراء الجمال تسوقأو القبائل الكبيرة التي بالقبائل الرّحالة مقارنة 
 فيه الجماعات تالتقليدية بعالقات خضوع عنيفة اضطراستبدال المساواة البدوية 

األراضي فمنذ أن تم تسليم سندات ملكية . للبدو منح الحماية الواجبة الحضرية إلى
شايخ لم ،الشاسعة التي آانت في األساس ملكًا جماعيًا للقبيلة أو ملكًا لسلطان استنبول

داخل نظام ائل الكبرى، تحول المزارعون بسرعة آبيرة إلى عبيد أرض فعليين بالق
  من بعدهم والبريطانيوننوتولى العثمانيو.  للكلمةيإقطاعي جديد بالمعنى األوروب

تنفيذ هذه السياسات الهادفة إلى إقامة مواقع قوة في عالم بدوي آانت تصعب السيطرة 
م مثاًال وقيمًا  الذي مّجد الصراع ضد االضطهاد، ليقّدوجاء المذهب الشيعي. عليه

وفقًا لمفاهيم هذه القبائل المناقضة للعدالة، آملكية الشيخ آانت غالبًا ما تعتبر، 
جبر طغيان المشايخ ماليين المزارعين وأ. ةالخاصة تمامًا مثل األرض الزراعي

لكبرى في الفترة ما بين الشيعة الذين ال يمتلكون األراضي إلى الهجرة إلى المدن ا



انطالقًا من واستقبلت مدن صفيح آبيرة هؤالء المزارعين . 1960 عام  و1930عام 
هذه الضواحي التي فتحت باب لوتعتبر مدينة الصدر مثاًال . مبدأ الروابط المحلية

ن آان سكان وسط المدن األصليين من سنة إحتى و(لقبائل الحضرية أمام االحياة 
 هؤالء المزارعون رسى وأ").سكان خارج المدينة"إليهم على أنهم  ونوشيعة ينظر

 تقادي إلى حرآة المذهب الشيعي الت" ودوايع"أسس الحزب الشيوعي قبل أن 
ن االنقسام لذلك فإ.  في أوائل القرن العشرينالصراع ضد الهيمنة األوروبية

 المواجهةيًا عن المسؤول جزئهو االجتماعي الذي يميز نظام العالم القبلي الهرمي 
األهمية عن تغاضي اللكن هذا ليس السبب الوحيد ويتعين عدم . ة السنيةالشيعي

ويمكن اعتبار الهوية  . في العراقوالمحليتتخذها مسألة التضامن القبلي  الكبرى التي
بقيت بعض القبائل وآيف يمكن أن نفسر لماذا . المذهبية آناتج عن التضامن المحلي

 أشكال العنف المرتبط بالتحّضر على المذهب السني في مناطق التي تعرضت لنفس
 ذات أغلبية شيعية؟ 

 
 القومية العربية آوسيلة لعزل الشيعة 

 
هذه الجماعة  خاللها عانتيشارك شيعة العراق غيرهم من شيعة العالم العربي قرونًا 

ين إلى بمجيء صدام حسالسياسي ولم يبدأ عزلهم . من هيمنة اجتماعية وعزل سياسي
عام  قامتها سلطات االنتداب البريطانيالحكم بل يعود إلى جذور الدولة العراقية آما أ

س أية وبدا النظام السياسي الذي أقيم في ذلك الوقت نظامًا حديثًا ولم يكّر. 1920
تقسيمات مذهبية من أي نوع آان، خالفًا للنظام السياسي الطائفي الذي تم طالبات بم

لكن النظام السياسي العراقي قام على  .1943سات اللبنانية عام تكريسه في المؤس
أيديولوجية علمانية عرقية هي القومية العربية التي صيغت وفقًا لنماذج قومية 

ن آانوا عربًا  وإتهميش الشيعة الذين آانوا يعتبرون،أوروبية واستخدمها السنة آأداة ل
تغلت سلطات االنتداب البريطاني في واس. أنفسهم، أن العروبة ال تنفصل عن اإلسالم

 ،لفرض سلطتهاذلك الحين النخبة العثمانية التي آانت متمسكة بالمذهب السني 
   . مرسخة هيمنة السنة على الشيعة في الدولة الناشئة

 
  2003تبدل التحالفات في عام 

 
 ّررتطلق عملية تح بعد نصف قرن من تلك الحقبة لاإلسالمية في ايرانجاءت الثورة 

ويشكل حزب اهللا اللبناني أحد أبرز . الجماعات الشيعية المضطهدة في العالم العربي
 في الحرية تزامنت رغبة الشيعةمن الغريب أن أما في العراق، ف. مظاهر هذا التوجه

 في  تبدًال2003وشهد عام .  االعتماد على موقع قوة عراقيمع حاجة األمريكيين إلى
 قوة غربية إلى من آانوا مرة توجهتفألول . القرنتحالفات دامت لما يناهز 

في ظل النظام السابق، أي الشيعة واألآراد، لتجعل منهم أول المستفيدين، " مهمشين"
 في ناألمريكيووقد أّآد  ".قاعدة األغلبية"أو آما اعتقدوا، من نظام جديد قائم على 

، على القاعدة افية عادلةواقع األمر، من خالل ادعائهم بأغلبية ديموقراطية وديموغر
ال يمكن لقوة احتالل أن تستمر في العراق إال إذا حّرضت العراقيين بعضهم : التالية



 المرتبط باالفتقار لسيادة فعلية، الخيار الطائفيالتقسيم بعض بشكل يصبح فيه على 
 على طائفيةأسس على وقامت إعادة صياغة الترآيبة السياسية . الوحيد الممكن

وبما . ألصعدة حاصرة المجتمع العراقي في دوامة حتمية تشده نحو األسفلامختلف 
 أم ن آانواسياسيين، فإن المسؤولين العراقيي أن السلطة العليا آانت سلطة أجنبية،

لمصالح الخاصة بدًال من العمل جاهدًا على فضلوا التفاوض معها من أجل ا ن،دينيي
 المجتمع العراقي من تفككآذلك، فقد وصل .  بين العراقيينق تعايش جديدصياغة اتفا

 في آٍن وأصاب السنة والشيعة الطائفيةالداخل الذي تال ذلك حدًا تعدى االنقسامات 
  أو حتى لحي معينةالذين انقسموا إلى آالف من المجموعات الموالية لمنطقةمعًا، 
ُيحكم  إلى حمامات من الدم آما نشهد، ساالنزالقففي نظام سياسي يواصل . معين

على العرب السنة بأن يكونوا أقلية دون نفوذ ودون ثروة داخل بلدهم وهو ما ال يمكن 
سمح للعنصر الخارجي بوضع اليد ويشكل هذا الرفض العامل الذي . أن يقبلوه قط
هذا وتماشى االحتالل األمريكي بشكل آبير مع رغبة الحرآة السنية . على العراق

القاعدة، في تحويل العراق إلى ساحة متميزة لصراعها األصولية الدولية المقربة من 
 الطوائفن على أرض العراق عبر فاألمريكيون والقاعدة يتحاربو. ربمع الغ

 أتباعووجد  . والحرب ضد الشيعة هي أيضًا حرب ضد األمريكيين.العراقية المتقابلة
تقويض هو  د فهدفهم الوحي.الزرقاوي في العراق مجال تصرف ما آانوا ليحلموا به

مشاريع األمريكيين في ذلك البلد وعرقلة أي استقرار سياسي وخاصة أي جبهة اتحاد 
ولتحقيق هذا الهدف، بدا تطوير استراتيجية . بين الشيعة والسنة ضد قوات االحتالل

العمل و، "المرتدين"إعالن الحرب على الشيعة  :مخيفًا في سهولتهالفوضى أمرًا 
 إرهابلسنة المناهضين تقليديًا للشيعة ونشر ين اعلى مخزون ممثلي األصولي

. تشابك خارج عن السيطرة بين اإلرهاب والردود عليهعشوائي بهدف الوصول إلى 
، بعد إشعالهم لشرارة الكراهية المذهبية، إال أن يتفرجوا على الجهاديينولم يعد على 

 ، حياتهم ليقتلواسنة انتحاري، معظمهم من ال700من فقد قدم أآثر . النيران الملتهبة
 . 2003 منذ عام  غيرهم من العراقيين الشيعة،في معظم الحاالت

 
  ردة فعل الشيعة 

 
 أو على األقل ة دون أن يبادروا إلى الرد عليها،تحّمل الشيعة تلك المجازر لفترة طويل

أما في واقع األمر، فقد قامت قوات التحالف بحمالت . في الظاهر بدا ما ذلكآان 
ل والتدمير ضد مدن سنية آبرى آالفلوجة والرمادي وسامراء والموصل وتل القت

وتمكنت الميليشيات الشيعية من . بمساندة جنود شيعة 2005 و 2004عفر في عامي 
االستيالء على الشرطة وغيرها من قوات األمن من قوات خالل تغلغلها في 

 مرجعياتها يطلب من وفي نفس الوقت آان. الناشئة لصالحهاالرسمية المؤسسات 
أحد أهم صّناع ضبط النفس في لكن  . من ضبط النفس تفرض شيئًا أنالدينية 

فقد التحق مع . منجرفًا بموجة البغض المذهبيالميدان، مقتدى الصدر، وجد نفسه 
، 2005قاعدته الشعبية التي أضحت الهدف الرئيسي للجهاديين بالبيت الشيعي عام 

 الذينلتطال السنة لسلطة بعد اغتيال وزير الداخلية الشيعي  ا ميليشياتهتجاوزتبينما 



وهو االسم الذي أطلقه الشيعة على أتباع (عوا في نفس خانة التكفيريين وِض
، أوقف بعض مسلحي جيش المهدي التابع 2007تموز / يوليو9وفي  ). الزرقاوي

 الذين صخذ األشخاوُأ. لمقتدى الصدر سائقي السيارات في حي الجهاد في بغداد
 بحملة  وقامت الميليشيات نفسها.أوحت أسماؤهم بأنهم من السنة جانبًا وتم قتلهم

 أحيائهم التي آانوا يمثلون فيها غادرةمتشييع في بغداد مجبرة السكان السنة على 
 . دجلةفي الحرية على الضفة الغربية لنهر من السكان آما آان الحال ٪ 40أحيانًا 

 عائقًا أمام إمكانية وأضحتثمنًا باهظًا  الدم آلفة بلغتمرتفع، ونظرًا لعدد القتلى ال
التقسيم القائم أن وبالرغم من ذلك فقد بدا . المصالحة في المدى القصير أو المنظور

 أنه وعلى الرغم إذجليًا لذلك، وتشكل بغداد مثًال .  واقعيًاليسعلى الوالءات المذهبية 
وهذه األحياء . حادية االنتماء تشكل استثناء، بقيت األحياء األمن النزوح السكاني

بين أحياء فال يمكن اعتبار الحائط الذي يفصل . مبعثرة وليس لها أي تواصل أقاليمي
ن آانت العاصمة تميل إلى قي بغداد آظاهرة معممة حتى وإالدورة في جنوب شر

  . نصب الحواجز بين الجماعات
 

 المحرمات تخطي 
 

 يعتبرون التوترات بين السنة والشيعة من 2003 عام آان معظم العراقيين قبل
عتبر غير مناسب خاصة إذا أتي ذلك من قبل المحرمات وآان اإلتيان على ذآرها ُي

ومما ال شكك فيه أن الرقابة آانت تشكل وجهًا من أوجه الرعب الذي . شخص غربي
العديد من ف.  صدام حسين على البلد لكن األمر آان أعمق من ذلكمآان يفرضه نظا

. يأبون الحديث عن هذا التمييز بين عراقي وآخر الذين يعيشون في المهجر نالعراقيي
 ال تغتفرمفاقمة صراع خفي ومزمن آخذًا به إلى حد معرآة وقد ساهم االحتالل في 

ويبّين هذا بوضوح أنه وفي . ينقسم فيها العراقيون وفقًا لهوياتهم المذهبية والعرقية
أن تتبلور فجأة حول كن للهويات، المتغيرة من حيث مفهوها، ظروف مؤاتية، يم
 الهوية قد يستطيع العيش من دون هوية لكن هذه فالمرء ال. مظهر من المظاهر

ن شبه المستحيل حين تتواجه القوى ويصبح متتحول إلى سجن وسالح مخيف 
ة المصالحة وبين استحال. ن آل منها يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائهالتوفيق بينها أل

 اق خطر متابعة االنزالق نحو الجحيم بينما يبدورواستحالة التقسيم، يواجه الع
 .تاموعجز المجتمع الدولي في حالة شلل 

 
  السلفية في العراق، عامل جديد؟

 
 إلى العرب السنة في العراق" عودة"تزامن هذا االستقطاب المذهبي الحاد مع 

ويرجع وجود السلفية في العراق إلى زمن  .مفهومه السلفياإلسالم، وخاصة في 
آان أفراد عائلة مشهورة من فئة األسياد السنة في بغداد الذين وقفوا في وجه و. بعيد

) 1899-1836(ونعمان اآللوسي ) 1854-1802(العثمانيين وهم أبو الثناء اآللوسي 
م تبنى فكرة التجديد في اإلسالأول من ) 1924-1857(ومحمود شكري اآللوسي 



موقفًا باسم الوهابيين الذين واجهوا الوضع اآللوسي واتخذ آل . على الصعيد المحلي
ترآيا أن رحبوا ترحيبًا حارًا بمناصري حزب وبعد . السائد في شبه الجزيرة العربية

 حالتفقد . عليهمفي االنقالب   العائلةسارعتالطغيان،  باسم الكفاح ضد الفتاة
والذين غالبًا ما تّبين أنهم من القوميين مال أتاتورك آ لمانية علرّوادالمقاربة االيجابية 

" العودة" أرضية مشترآة مع مناصري إيجاددون قدرتهم على المتعصبين، األتراك 
 في الواجهة  وضعتها، وهي العقيدة الجديدة التي)السلف(إلى إسالم األجداد األتقياء 

 )1996-1902(هجت األثاري وفي بغداد، أصبح محمد ب.  اإلسالمياالصالححرآة 
 التي العديدة وخاصة تلك الديني والسياسي من خالل آتاباتهأهم رسول لهذا التوجه 

 هو حفيد أبي ،ومحمد اآللوسي، رئيس الكتلة اإلسالمية الحالية. تناولت آل اآللوسي
آذلك فهناك فرد آخر من آل اآللوسي يعمل في سبيل المصالحة مع . آللوسياء االثن

 . ةالشيع
 

 حرآة جديدة ذات جذور قديمة 
 

آة رحل فرع عراقي إنشاء في األربعينيات النموذج المصري عبر استورد العراق
 ال تطورت وفقًا لمسارات فكرية ونخبيةلكن السلفية في العراق  .خوان المسلميناال

وبقي تأثيرها في العراق . بالسياسة آما آان الحال في مصرترتبط بشكل مباشر 
وقد تجّنب العرب السنة، انطالقًا من وعيهم التام لوضعهم آأقلية في العراق، . ضئيًال

تقسيم أنفسهم إلى مجموعات دينية وعلمانية ورآزوا جهودهم على المحافظة على 
     . 1920اإلمساك بالدولة التي أنشأتها سلطات االنتداب البريطاني عام 

قديمة، آحرآة حديثة في العراق لذلك تعتبر السلفية، على الرغم من جذورها ال
ولم تفلح حرآات . مقارنة بالسلفية في آل من مصر وسوريا وفلسطين والسعودية

 آسب دعم العرب السنة في  فياإلسالمي المسلمين أو حزب التحرير اإلخوانمثل 
ثًال آانت إما وعوضًا عن ذلك، بقي العرب السنة ألآثر من قرن يحملون ُم. العراق

سهم ولم ُي ).حزب البعث(وإما علمانية بحتة ) اإلصالح العسكري(مانية مناصرة للعل
في ظهور حرآة موقفهم، الذي اعتبر آنتيجة لردة فعل مذهبية بالدفاع عن النفس، 

وآانت الحرآة األصولية . أصولية قوية آتلك التي شهدتها أنحاء أخرى من المنطقة
صدام حسين مرتبطة ارتباطًا في ظل حكم الصغيرة التي ظهرت بين العرب السنة 

التابعة للشيخ محمد ما آانت عليه حال الكتلة اإلسالمية وهذا . وثيقًا بالسعودية
من األخوان المسلمين المقربين من  وآانت مقربة 1970اآللوسي التي أسست عام 

و جناح آخر من األخوان المسلمين آان  اإلسالمي، وهيأما الحزب العراق. السعودية
صعيد الأما على . اختار إقامة عالقات مميزة مع السودانو معاداة السعودية يميل إلى
. ، فقد جاء تطور السلفية آنتيجة لنجاح الثورة اإلسالمية في إيرانستانيالكرد

لكن هذا . وبالرغم من آونها سنية، فقد حافظت الحرآة على عالقاتها بإيران
 لغة دينية جديدة بين آافة نمول دون ُحيالذي عرفته السلفية في البداية لم االنحسار 

 فلماذا؟ . الزعماء السنة العرب في العراق
 

 نمو عائد إلى استبعاد السنة العرب 



 
فقد شّكل انهيار نظام . منه السنة العرب الذي عانى ديكمن سبب هذا النمو في االستبعا

 إلى وال تعود هذه الصدمة. دمة آبرى للعرب السنة في العراقصصدام حسين 
 هم آذلك، ،التي يكّنها العرب السنة لذلك النظام الذي اضطهدهمالمحبة الراسخة 

يخشون من انتقام أولئك الذين اضطهادًا شرسًا في سنواته األخيرة ال بل ألنهم آانوا 
ي نهاية ف و. مثل األآراد والشيعة على وجه الخصوصتعرضوا لإلقصاء من السلطة

للدولة هاية نظام أو حكومة بل شّكلت آذلك نهاية المطاف، لم تكن نهاية صدام ن
 والتي طالما اعتبرها 1920العراقية التي أنشأتها سلطات االنتداب البريطاني عام 

 لم يعرفوا ناألمريكيي ويجدر التذآير بأن .العرب السنة آملكيتهم الخاصة والحصرية
 ة السياسي النخبيسترجعوا آان عليهم أن لفه.  أي مسلك يسلكون2003تمامًا عام 
النظام السياسي واضعين النفوذ بين أيدي ة ويعيدوا صياغة الموجود ةوالعسكري

اختيار المعارضة السابقة لنظام صدام   آان يتعين عليهمأمالعرب السنة دون غيرهم؟ 
 الذين عانوا من اإلقصاء من السلطة في ظل النظام  أي الشيعة واألآرادحسين،

بعد أن تيتموا بزوال نظام آان يحدد لعرب السنة أنفسهم، وجد االسياسي السابق؟ 
فبما أنه لم يعد هناك من دولة  –آفاقهم، في وضعية لم يعهدوها من الفراغ المريع 

 يدعمونها، فألي جهة يلتفتون؟ 
ومع ذلك يبدو أن الكثير من العرب السنة في العراق آانوا على استعداد لدفن نظام 

. لفظ أنفساه األخيرةهم آانوا وبكل صراحة يرون أنه قد لطالما خدم مصالحهم لكن
الحلقة لكن .  فترة من الترقب2003 أيار/وشهدت األسابيع األولى من شهر مايو

 ، التي تلتهااالنتقاموعمليات  االحتاللجيش  األخطاء التي ارتكبها المفرغة من
أنهم غير ة حزيران؛ فقد شعر العرب السن/اتخذت مظهرًا جديدًا في شهر يونيو

تشكيل مجلس الحكم المؤقت وجاء . ممثلين في عملية إعادة البناء السياسية في البلد
 ةآان للعرب السنة أربع  3. ليؤجج هذا الشعور2003 تموز/يوليو من شهر 13في 

عدنان الباشاشي وناصر شادرشي الذي آان عائدًا لتوه : في هذا المجلس وهمممثلين 
مريكية وغازي الياور أحد شيوخ قبيلة الشمر ومحسن عبد من الواليات المتحدة األ

ولم يكن أي من هؤالء . الحميد الذي ينتمي إلى الحزب اإلسالمي العراقي الصغير
أيلول تم تعيين شخص غير /وفي األول من شهر سبتمبر. يتمتع بتمثيل حقيقي

عني أن تشكيلة حكومية مما يمعروف هو آامل الغيالني، آوزير للمالية في أول 
لكن هذا الحدث لم يكن ذي . العرب السنة قد وضعوا أيديهم على أهم حقيبة وزارية

 . التفسخ العرب السنة في العراق آانت آخذة في طائفةبما أن أهمية 
 

 دخول فاعلين خارجيين 
 

تظهر في بعض األنحاء التي تكاثرت فيها االصطدامات مثل بعقوبة والفلوجة بدأت 
وآانت محافظتي األنبار  .الشكاوى  عنتعبيرللمواقع وصل وتكريت وبلد والم

تفكيك فيها أآثر المحافظات المتضررة من انهيار نظام صدام وتّم وصالح الدين 
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قد فعليها لما يناهز القرن، وبعد أن ُحرم العرب السنة من الدولة التي هيمنوا  . الجيش
 ي التي آان النظام العراقُحرموا في نفس الوقت من إيديولوجيات القومية العربية

المناطق صعيد وعلى . زوال من آخر معاقلها قبل أن ينتهي به األمر إلى الًاواحد
المحلية، فلم يتم اإلبقاء إال على األئمة في المساجد وعلى العشائر لتضع يدها على 

وأدى تفكيك الجيش العراقي إلى عودة عشرات اآلالف من الضباط  .المدن واألحياء
آانت حرآة المقاومة و.المتمردةازلهم فوضعوا خبرتهم في خدمة القوات إلى من

 .  تكمن قوتهاوفي ذلك بالتحديدحرآة محلية 
وخالفًا لالتهامات األمريكية، . العبين خارجيينتدخل شّرع هذا الوضع الباب أمام 

آانت العالقة الوحيدة التي تربط العراق بالقاعدة في ظل حكم صدام ظهور أنصار 
 اإلسالم، وهممن اتحاد جند ونشأ أنصار اإلسالم . 2002سالم في آردستان عام اإل

ن، ومجموعة المال آريكار  في آردستااإلسالميةمجموعة انفصلت عن الحرآة 
وواحد من  الحرآة االسالمية في آردستانوالمال آريكار قائد سابق في . المسلحة

بأزمة حرآة أصولية في آردستان ويرتبط نشوء . أفغانستانالمحاربين القدماء في 
ويمثل هذان . القيادة التقليدية آما تجلت من خالل الحزبين الكرديين الرئيسيين

المتغلغلة الحزبان عائالت تستمد شرعيتها من عالقاتها بنموذج إخواني من الصوفية 
الحزب ت، واحدة منها تحت سيطرة ياللكن ظهور دو.  المجتمع الكرديفي

 غّير ،االتحاد الوطني الكردستاني تحت سيطرة  واألخرىردستانيالكالديمقراطي 
 ألولئك الذين عزلوا من النظام لم يبَقومنذ ذلك الحين، . المشهد في آردستان
من خيار سوى تبني موقف معارض للسلطات المحلية التي السياسي الكردستاني 

بًا بين األحزاب ولم تكن الحرب حر . إقليميةتتحول أآثر فأآثر إلى سلطات آانت 
للمجتمعات في مواجهة الدول والدينية بل إعادة هيكلة عنيفة " العلمانية"الكردستانية 
 االتحاد الوطني الكردستانيحزب ونجحت الحمالت العنيفة التي شنها  .العشائرية

 في إقناع عدد آبير من المقاتلين باستحالة التوصل 2001 جند اإلسالم في عام على
وهنا آانت نشأة أنصار اإلسالم الذين غادر العديد . طالبانال ت ميليشياإلى السلم مع

هم صحب، آانت ت2002ولدى عودتهم في عام . 1999منهم إلى أفغانستان في عام 
 من المقاتلين من جنسيات مختلفة أجبروا على مغادرة أفغانستان بعد سقوط عدة مئات

 في شرق حلبجة على ورمانهل واستقر هؤالء المقاتلون في جبا. طالبانالنظام 
، جاءت العمليات المشترآة 2003وعند اندالع الحرب عام  . جهتي الحدود مع إيران

 االتحاد الوطني الكردستانيمقاتلي حزب  بين القوات الخاصة األمريكية و
 مقاتلو أنصار اإلسالم في مختلف وتفرق .ةالجنة اآلمنلتضع حدًا لهذه " البيشميرغا"

 في الجبال لكنهم سرعان ما وا إليهد أن تم طردهم من المالذ الذي لجأ بعدأنحاء البال
ين أطلق ذنذآر آذلك أولئك الوأخيرًا . وجدوا دعمًا جديدًا لهم في مناطق العرب السنة

فتم تدريجيًا استبدال المعارضين  .صدام حسين" ضيوف نظام"اسم العراقيون عليهم 
وقد . عربيين باإلسالميين المالحقين في بلدانهمالعلمانيين من اليسار والقوميين ال

 عام  ضد أمريكا العالميالتحق بهم عدد من المقاتلين الذين تم تجنيدهم باسم الجهاد
2003  .    

             



         
    إلى اإلسالمالسنةالعرب " عودة "
 

مفهومه ة إلى  وخاصالسنة حاليًا إلى اإلسالم عند العرب التي نشهدها" العودة"سبقت 
 إلى اإلسالم، نتيجًة للحرب بين إيران السنة، عودة صدام حسين وشريحة من السلفي

 في ولم يعد حزب البعث. والعراق والفتنة الطائفية في العراق التي شّكلت امتدادًا لها
يجمع بين وبعد أن آان حزبًا .  سوى قوقعة جوفاء أجهز عليها صدام نفسهحينه

. عشيرة صدام حسين الحاآمةى حزب سني  ثم إلى غطاء عقائدي للطوائف، تحّول إلا
في " العلماني"اإلخوان الملسمون، باسم التضامن السني، الدعم لصدام وأعطى 

. وقد شهد صدام تحوًال خالل الحرب على إيران. الخمينية اإلسالمية مواجهة إيران
لقائد العراقي منذ ذاك الحين وإذ ارتدّّ على مناداته بالبعث حزبًا علمانيًا، فقد شدد ا

أعلن صدام نفسه مؤمنًا واختلق لنفسه و. آنقيض إلسالم الخميني" إسالمه"على 
إلى ألوان القومية العربية في اهللا أآبر  ساللة النبي ثم أضاف  منسلسلة نسب جعلته 
ل تحريم الكحو( من اإلجراءات الهادفة إلى إعادة أسلمة المجتمع العلم العراقي وأآثَر

 حصلت عليها المرأة  التيحقوقال يبطل بعضفي األماآن العامة، ومرسوم 
 ).العراقية

 وذلك الذي طرأ على صدام السنةويطرح التحّول الذي شهدته طائفة العرب 
هل نحن أمام نهاية قرن من الزمن تقريبًا، :  حسين في الثمانينّيات التساؤل التالي
؟ هذا وآما تحّول ساطع الحصري السنةة لدى آانت فيه الغلبة للتوّجهات العلماني

، إلى القومية العربّية في العقد األول من القرن منّظر القومية العربية) 1880-1969(
العشرين دون معارضة من الوجهة العثمانّية، ألم يتحّول صدام حسين من البعثّية 

نّم ذلك عن وضع العلمانّية إلى نموذج من اإلسالم، آان موضع مطالبة متزايدة؟ قد ي
 في سعيها لتخطي وضعيتها ،راسخ في العراق، يتمثل في أن نخب العرب السنة

. إلى اإليديولوجيات السائدة في عالم عربي ذي أغلبية سنيةدومًا آأقلية، آانت تستند 
 في العراق عبر استبدالهم القومية العربّية باإلسالم، اصطفافًا السنةوأظهر العرب 
، آانت أوج عزهافي العربية حين آانت القومية . باقي البلدان العربّيةولو متأخرًا مع 

واليوم وقد خلفها وجه أصولي من أوجه .  الرئيسيةتشكل مرجعية العرب السنة
ن يسلكون، في نهاية المطاف، مسلكًا غالبًا ما إلسالم، فإن العرب السنة العراقييا

 إلى السنةالعرب " تحّول"أتي آذلك ي. سلكوه عبر اتخاذهم اإلسالم مرجعية لهم
فالحرآة اإلسالمية آانت . اإلسالم في المشهد العراقي آنتيجة لتصاعد التوّتر الطائفي

أما اآلن، فيشهد العراق وجود حرآتين . ولفترة طويلة، رديفة للشيعّية في العراق
 .إسالميتين متحاربتين

 
 

   ية واإلسالم السنحرب العصاباتحرآة 
 



 تلة بمجموعاإلى المقاومة المسلحة المتمث العصابات السنية ترمز حرآة حرب
البعثّيون، القوميون، السنة المعادون للشيعة، اإلسالميون السنة أو السلفّيون (متفّرقة 

). من أنصار اإلسالم، المقاتلون األجانب المرتبطون بالقاعدة، عصابات اإلجرام
حتالل األمريكي والعملية نشأت حرآة حرب العصابات آرّدة فعل مناهضة لالو

آما تسّمي " المقاومة العراقّية"تعتمد  و. السياسية الحالية، متخّذة بعدًا طائفيًا متزايدًا
، ما يتاح لها من وأمريكاة الشيعة آما تسّميها غالبي" ة للعراقالقوى المضاد"نفسها أو 

ت غتياالت وآمائن وأعمال قنص وإطالق صواريخ وعمليااطرق ووسائل، من 
وأدانت . وذبحوخطف تخريب وتصّد للطائرات الحربّية وعمليات انتحارّية وقتل 

 صفحة، 140 في تقرير من "هويمن رايتس ووتش "حقوق اإلنسانمراقبة منظّمة 
وقد اّتهم األمريكيون سوريا وإيران وبعض . 4االنتهاآات العديدة التي ترتكبها الحرآة
 .فير الدعم اللوجستي للحرآةالمنظمات اإلسالمية غير الحكومية بتو

 
 من المقاومة العراقّية إلى المقاومة اإلسالمّية والطائفّية 

 
، إال أن ة التمّرد هذه، لصالح اإلسالميينسرعان ما فقد البعثّيون األرجحّية في حرآ
والمخابرات البعثّية " الحرس الجمهوري"أنشطة مجموعة فدائيي صدام السابقة و

ة، وهو من  وزير الداخليوأصدر. عاصمة بغدادمال وغرب الالسابقة تواصلت في ش
، الذي يعيد "حزب العودة"، تحذيرًا من 2007آانون الثاني / يناير13الشيعة، في 

وُيعتقد أن عّزت ابراهيم . إحياء حزب البعث السابق، وذلك إثر إعدام صدام وبرزان
 لجوءه إلى سوريا، فترضويالدوري، آخر وجهاء النظام المخلوع الذي ال زال هاربًا 

 .يقف وراء ذلك الحزب
وهم بعبارة أخرى اعتمدوا . إلى اإلسالم" تحّولوا"لكن معظم البعثّيين السابقين 

خاصة وأن  وآان ذلك باألمر اليسير. بتنظيماتهمخطابًا دينيًا محتفظين في الوقت ذاته 
رب على جة الح إعادة األسلمة في مطلع الثمانينّيات نتياعتمد سياسةصدام آان 

ث أن خطابهم يصطبغ أساسًا بصبغة يين حويمكن تصنيفهم آسنة إسالمي. إيران
جيش "من ضمن هذه الحرآة، يمكن ذآر و. طائفّية ويّتسم بمعاداة مبرحة للشيعة

، "آتائب األهوال"، و"آتائب الغرباء"و، "سرايا الجهاد"، و"الطائفة المنصورة
ُيضاف إلى هذه الالئحة و". جيش الرافَدين"و، "جيش محّمد"، و"ألوية التوحيد"و
.  يضّم أيضًا أعضاء سابقين في حزب البعثالذي " الجيش اإلسالمي في العراق"
دون آونها سلفية، تعتمد في " اإلخوان المسلمين"آانت هذه المجموعة، المقربة من و

اقّية للنزاع ، قبل أن تتّميز عنها بمقاربة عر"القاعدة"البداية خطابًا شبيهًا بخطاب 
 إسماعيل ،وقد أعلن أحد قادتها. الدولية" المقاتلين األجانب"تخرج عن رؤية 

الجيش اإلسالمي في "أقدم .  عن ترحيبه بجميع العراقيين دون تمييز،جبوري
وهو مسؤول عن عدة عملّيات خطف، منها خطف الصحفّيين الفرنسيين " العراق
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هائن لديه ووّجه نداء للشعب بالتصويت ، على إعدام بعض الر"شينو"و" مالبرونو"
 .ضد الدستور

 المقّربة من رجال الدين 1920السنية ألوية ثورة اإلسالمية وتضم الحرآة 
هيئة "وتشّكل ". الراية السوداء"السنة، إلى جانب مجوعات أخرى مثل مجموعة 

التي يرأسها حارث الضاري والمتجذرة في منطقة األنبار، مرجعيتها " العلماء
 .الدينّية، رغم أنها ال تدعو إلى القتال المسلح

تشرين األول /وفي أآتوبر". القاعدة"أخيرًا هناك الحرآة الجهادية المرتبطة بـو
آانون الثاني / يناير15الذي تأسس في " مجلس شورى المجاهدين"، تحّول 2006
جاور فيها  تنظيمات، تتظّلة لستة ُموهو جمعي". لة العراق اإلسالمّيةدو" إلى 2006

يضّم األخير الذي يحظى بنفوذ آبير في شمال ". السنةجيش أنصار "و" القاعدة"
وما " القاعدة"و" المقاتلين األجانب"ووسط العراق، أآرادًا، وله ارتباطات مباشرة بـ

  أنالكردّية التي آانت مسيطرة في حلبجة قبل" أنصار اإلسالم"تبّقى من مجموعة 
واحد من " السنةجيش األنصار "و". اد الوطني الكردستانيتحاال"ميليشيات تطردها 

وفي . المجموعات الثالث التي قامت بخطف أجانب وذبحهم أمام عدسات الفيديو
الفلوجة، آان عمر حديد، وهو مواطن عراقي على عالقة بالحرآة اإلسالمية الدولية، 

األنبار المتوحدة  على يد قبائل 2007قبل تصفيته عام " قاعدة"الممّثل المحلي للـ
 ".مجلس خالص األنبار"ضمن 

جبهة "ل تشّكو . مناصب في الحكومةالسنةين ويجدر التذآير بأن لإلسالمي
نتخابات، ائتالفًا بين  لال2005تشرين األول / أآتوبر20ي التي تأسست ف" التوافق

" الحزب اإلسالمي العراقي"وأمينه العام عدنان الدليمي، و" مؤتمر أهل العراق"
 2004برئاسة طارق الهاشمي الذي آان نائب رئيس وخلف محسن عبد الحميد عام 

، وهو نافذ في )نادى الشعب للتصويت ضد الدستور قبل التحّول إلى مناصرته(
 44" الجبهة"نالت و. ورئيسه خلف العلّيان" مجلس الحوار الوطني"الموصل، و

 .5من األصوات% 15.1، فائزة بنسبة 275مقعدًا من أصل 
 

 االنتماء المحلي أوًال 
 

ما الذي يمّيز المتمردين السنة في ما بينهم؟ لقد زال حزب البعث من الوجود آحزب 
من خالل " مقاومة"واحد للدولة، لكنه حافظ على شبكات من المناصرين، ُسّخرت للـ

هل من فارق بين المقاومة البعثية والمقاومة اإلسالمّية؟ . استخدام خطاب إسالمي
 مجّرد غطاء للبعثيين؟" الجيش اإلسالمي"س أَولي

 
ما يفسر استمرار استخدام م، جميعهم أعضاء سابقون في حزب البعث، في الواقع

لكّن المنحى اإلسالمي ليس وليد ...). الوحدة العربّية إلخ(المصطلحات البعثّية 
لى اإلسالم،  وغير دينّية إعلمانيةاإلنتهازّية، بل إنه يعبر عن تحّول نخب آانت آنفًا 

في بينها يكمن معيار التمييز الرئيسي و. السنةناهيك أنها ظاهرة ال تقتصر على 
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أآثر إسالميًة في " المقاومة"لقول بأن بذلك، يمكننا ا. التموضع داخل المحيط المحلي
 .والموصل) تكريت(ًة في صالح الدين األنبار وديالى وأآثر بعثي

أهمية متنامية ويتجسد في التنافر السافر بين لكن معيارًا جديدًا للتمييز يتخذ 
 وقعوقد . في العراق، والهدف العراقي للمتمردين السنة" قاعدة"الهدف الدولي للـ

، حيث أدى اإلرهاب "المقاتلين األجانب" بين المتمردين العراقيين واالنقسام
وخاصة العشوائي ضد الشيعة والذي يستهدف المدنّيين وفرض المعايير اإلسالمّية 

. ، إلى والدة استياء واسع"القاعدة"حّمامات الدّم المرتكبة بحّق القبائل المنشّقة، بأمرة 
ثأرًا، على حّد قوله،  "لقه الزرقاوي ضد الشيعةوترافق التصريح التكفيري الذي أط

تي   في شريط صو2005أيلول / سبتمبر14ه الحقًا في تّم بثالذي و، 6"لمجازر تلعفر
ومن بوادر .  الشيعةمع هجمات دامية ضد ي على اإلنترنت،على موقع جهاد

 2005آانون األول /في ديسمبر" القاعدة" العراقيين السنةاإلنشقاق، إنذار المتمّردين 
في مطلع و. االنتخابية أثناء العملّية االقتراع عن الهجوم على مراآز باالمتناع

وفي . يران من نفس العامحز/، فّر الزرقاوي إلى ديالى حيث ُقتل في يونيو2006
. في الفلوجة والقائم، قرب الحدود السورية" القاعدة"نفس العام ، بدأت القبائل بمقاتلة 

" القاعدة"وبالتنسيق مع القبائل، قامت شبكات أعضاء البعث السابقين بالتعبئة ضّد 
انت نشقاق لصالحهم، فككيون حينئذ محاولين تسخير هذا االتدّخل األمري. في األنبار

في األنبار، ثم في مناطق بغداد وصالح " حرآة اإلنقاذ"و" حرآات الصحوة"سياسة 
بما أن األمريكّيين : وتعّمم المنطق التالي في آل مكان. الدين السنية، وأخيرًا في ديالى

 ال يعطى النفوذ فيها للميليشيات السيطرة على المناطق السنية، فلمعاجزون عن 
وقد من مناطقها؟ " القاعدة"ها بالدعم اللوجستي الالزم إلزالة القبلية السنية، بتزويد

ة الجديدة إزاء العرب السنة جدواها على المدى القريب، أثبتت اإلستراتيجية األمريكي
األآثر آثافة ، وُسّجل تدّن ملحوظ في السكانية من المناطق " القاعدة"حيث ُطردت 
ة  الموّحدة النبرة الوطنية العراقي القبائلوترّجحت في خطاب مشايخ. أعمال العنف

نتماءات القبلّية لم ُينقذ يومًا لكن ثمة إدراك أن التعويل على اال. ةعلى النبرة اإلسالمي
 البريطاني؛ االنتدابنظامًا سياسيًا في العراق، ال في العهد العثماني وال في عهد 

 .ت المتتابعة ُيضرب بها المثلفالقبائل لم تحمل يومًا مشروعًا سياسيًا، وقابليتها للتقّلبا
 
 

 خاتمة
 

ة ، أن للعراق وضعي العام في المجتمعات العربيةاألسلمةيتجّلى في سياق إعادة 
وأدت محاولة إعادة . حتالل األمريكي وغياب دولة قابلة للحياةخاصة بسبب اال

ف تكوين الطوائف برعاية الواليات المتحدة األمريكية إلى ارتداد واسع نحو الطوائ
 للمجتمع العراقي  الداخليالتفككوقد سّلط  .التي يلعب داخلها اإلسالم دورًا رئيسيًا

على الالعبين المحلّيين أهّمية غير معهودة سابقًا، تمّثلت في األوساط الشيعّية في عدد 
، "حزب الدعوة"، "المجلس اإلسالمي العراقي األعلى("متزايد من الوالءات 
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وغير " حزب الفضيلة"قسمت بدورها بين مؤّيدي مقتدى والحرآة الصدرّية التي ان
جودة العصابات المو، وفي األوساط السّنية في العديد من مجموعات حرب )ذلك

 وتعززت قوة الهويات المذهبية خاصة وأنها بنيت على .أصًال على المستوى المحلي
ي  من العمل السياسي الذي طغت عليه بشكل جزئسنواتأسس علمانية فرضتها 

 وقد تحّول الكثير من النخب إلى ).الحزب الشيوعي، حزب البعث(أحزاب علمانية 
 في وهو اليوم عضو. النمط العلماني أسوة بنائب الرئيس الشيعي عادل عبد المهدي

مقّرب من طهران، وآان سابقًا قوميًا عربّيًا، ثم ال، المجلس اإلسالمي العراقي األعلى
 وتّبين آما لو أن شكًال من اإلسالم العلماني .ة اإلسالميةتحّول إلى المارآسّية فالحرآ

الذي تكمن وظيفته األولى في تحديد الهويات والذي لم يعد يخضع ألي قانون ديني، 
 ال ُيغتفر ألن آل فرد يعتقد أنه هقادر على تأجيج االقتتال، وهو أمر أقل ما يقال فيه أن

 .  يقاتل لبقائه آجزء من طائفته
 
                                       


