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  صملخ
 
. الذي يسود حالياً التحاليل اخلاصة بتاريخ العراق وسياساته" النموذج العرقي"ناقش هذا املقال ي

حياول  العرقية والطائفية يف هذا البلد، فهو املرتبطة بالوالءاتالنافذة وبالرغم من إقراره بعناصر القوة 
ترق تلك الفئات العرقية الذي خي الشعور الوطين العراقي استمرارية ثالثة مؤشرات هامة على إبراز

طريقة مع  سبل املقاربة الغربية للسياسة العراقية انسجامويسلط املقال الضوء على عدم . والطائفية
تداعيات النقاش  اهتماماً خاصاً ل العرقية والطائفية ويعريما خيص يف السياسيني  األصليني العراقيتفكري

 .  قوياًً كان أمخفيفاًتقسيم العراق، حول الفدرالية و
 

*** 
 

 مستندين بشكل متنامي إىل رسوم 2003 منذ بدء احلرب عام حمللو السياسة واتمع العراقيونأحبر 
واملعلقني الدائرين وال تقتصر هذه الظاهرة على الواليات املتحدة .  تقوم على العرقية والطائفيةبيانية

بعض أكثر املدافعني شراسة عن مقاربة نأ  بلا اخلارجية فحسبيف فلك املؤسسة اليت تعىن بسياسا 
املنظمات داخل ذلك يف للسياسية العراقية يتواجدون يف أماكن أخرى من العامل الغريب مبا " عرقية"

هذه املقاربة للتاريخ ويف واقع األمر، يبدو أن . املناهضة لالحتالل األمريكي للعراقغري احلكومية 
 . اللغة العربيةفيها الشعب تكلم ييف مناطق العراق اليت ى سوقاومة العراقي مل تلق بعضاً من امل

ما يوصف  ففي".  عرقية رئيسيةثالث جمموعات"، من جيتكون اتمع العراقي، وفقاً هلذا النموذ
عاشوا معاناة كربى خالل االنتفاضة اليت وجند الشيعة الذي عانوا تارخيياً من االضطهاد " اجلنوب"بـ
استفادوا على الدوام هناك السنة الذين " الوسط"يف  و.1991 اخلليج عام بالفشل بعيد حرب باءت
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يف العهود " دون رمحةحكموا " ن والذياإلسالمية اإلمرباطوريات إىل مذهب األغلبية يف من انتمائهم
ال   إىل الوراء،مهما عدنا بالذاكرةو ،الذينأما يف الشمال فنجد األكراد  .احلديثة لسحق اآلخرين

قومي دائم ضد اهليمنة ارهم يف صراع واحنص" مالشديد باستقالهلمتسكهم " إال من منظار نعرفهم
 " متناثرة "،صغرية "أقليات"وطناً لالئحة طويلة من  اتمع العراقي يشكل وأخرياً،. اخلارجية

   1. كاآلشوريني والتركمان والفيليني والشبك" معزولة"و
من تاريخ لقائلة بأن الفئات العراقية تشكل العنصر الرئيسي لفكرة ال رؤية ناقدة هذا املقال يعرض

 أن تستقطب بشكل تارخيياً منمتكنت ن املقال كيف أن خمتلف القوى اجلاذبة ويبي. وسياسة العراق
وميكننا أن نستشف ذلك على وجه . دائم اهتمامات العراقيني من كافة الطوائف واموعات العرقية

و استمرارية النظرة إىل  ليميةاقأ هويةبقاء العراق كمفهوم :  التاليةةثاخلصوص من العوامل الثال
. كمطمح سامٍٍ" الوحدة الوطنية" الطائفية كقوة سياسية بشعة يتم فرضها من اخلارج ودميومة مفهوم

حمركاً رئيسياً   بالفعلفالوالءات الطائفية تشكل. الطائفية يف العراقوال تنفي هذه العناصر وجود 
  الراسخة منذ زمن طويل الوحدة الوطنيةمثللكن . لعنف اليت يشهدها هذا البلد حالياً أشكال األسوء

السيطرة التامة للهويات الطائفية وجيدر األخذ ا بكل جدية يف أي حيول دون  الًمعِدتلعب دوراً 
 . مستقرة يف العراقحماولة إلقامة دميوقراطية سلمية و

 
من القرن والطائفية والوحدة الوطنية يف العشرينات  األقاليميةرؤى العراقية هذا وتشكل املقارنة بني ال

لربهان وسيلة فعالة  نسبياً، ن ميكن وصفهما بفترتني دميقراطيتني، ومها فترتا2003وبعد عام املاضي 
عراق اليت دولة الل الفكرة املبتذلةفبينما يلجأ العديد من املعلقني إىل . دميومة اهلوية الوطنية العراقية

تأيت مناذج القوة ، 2 "خمتلفة"عثمانية  والياتثالث بعد احلرب العاملية األوىل من "  الربيطانيونابناه"
واملتمثلة بالشيعة " هامشية"رق اليت يفترض أا كانت بني الِفواحليوية املتميزتني للقومية العراقية 

باجلذور العميقة ما قبل ر مدى أمهية اإلقرار ظه، لت من القرن املاضييف أوائل العشريناتواملسيحيني 
ة يلك املعرب نشوء 1921بشكل رمسي عام الذي أبصر النور احلديثة للدولة واجلسم السياسي 

، لكن 2003مماثلة حلقبة ما بعد عام " أثرية"قد يبدو مثرياً للريب احلاجة إىل مقاربة ومما . العراقية
 قائم على حتريريسلوب  خالل فرضهم ألبيون بانتظام، منالغريقوم الصحفيون : واقع احلال كذلك

 .اليت تتخذ منحى بعيداً عن الطائفيةالطائفية، بإغفال أوجه اخلطاب السياسي العراقي 

                                                 
 ,Sandra Mackey, The Reckoning: Iraq and the Legacy of Saddam Hussein لإلطالع على مثل نموذجي، أنظر  1

W.W. Norton, New York, 2002, pp. 58–84 
 Bill Sharp, “Similarities between Iraq, Vietnam Growing”, Honolulu Star Bulletin, 9 May أنظر مثًال  2

2004 



 3

 بناء عراق دميوقراطي جديد أن يأخذ بعني عمليةإىل املسامهة يف اليوم ويتعني على كل من يسعى 
يتوجب على كما .  والطائفة ومفهوم الوحدة الوطنيةاإلقليم يمفهوم جبدية تامة العالقة بني االعتبار

 استيعاب إىل بغية التوصل املقاربات العراقية اخلاصة هلذا الرابط بشكل سليم فهم وجه اخلصوص
، "الفدرالية "تطبيقخاصة من خالل منظار  أي تسوية سياسية قابلة للحياة يف العراق، تأيتضرورة أن 

 مت تطبيقها يف يوغوسالفيا منذ التسعينات على سبيل اليت" العرقية"ول حلللمغايرة بشكل جذري 
خاصة يف (التارخيية هذه الفرادة وتعكس بنود الدستور العراقي املتعلقة بالفدرالية إىل حد ما  .املثال

لى مناطق فدرالية جديدة كمكونات لبناء أي نظام قائم عتشديدها على حمافظات غري عرقية 
)  مت اللجوء إىل حلول غري فدراليةيف حال الواحدةالدولة  إطارقى احملافظات داخل  أن تبواشتراط

ياً، حال بعض مقترحات تعديل الدستور املتداولة 3يف حال مت تبين" أكثر عراقية" تصبح ومن شأا أن
ع  صنأوساط ممن يعملون يف الكثريينلكن   .إنشاء مناطق فدرالية أكثر صرامة على مثل فرض معايري
مات غري احلكومية الغربية اختاروا مبجملهم جتاهل مسألة احلساسيات الثقافية املرتبطة القرار واملنظ

 كمثال" ة الطائفيةاملواطن" تركيزهم على العمل على بدالً منمبفهوم اموعات العرقية والطائفية 
ال ياسي غري مستقر  هؤالء يف فرض نظام سةمهاس يف إمكانية مهذا التوجهوتكمن خطورة . للعراق

 ، فضالً عن ذلك، يكون مصريهأنو يلقى صداه يف تاريخ العراق وال حيظى بدعم العراقيني أنفسهم
  .يران والكويت حمتمل إل باستثناءاإلقليميةالرفض من قبل كافة القوى 

 
 (title level 1) أقاليميكمفهوم " العراق "بقاء

 
ائدة ملدن كاملوصل وبغداد والبصرة يف حقبة التسعينات يلتمس كل من ينكب على دراسة الوثائق الع

قبل للعراق جذور  مل يكن بأنه القائلة  عبثية الفرضية البنائية، بشكل فوري،من القرن التاسع عشر
، ليس  تلك احلقبةيفيف املواد املكتوبة وجود قوي " للعراق"فـ. تسبق احلرب العاملية األوىلحديثة 

، بل كذلك كمفهوم إداري تلعب فيه بغداد  على نطاق واسعاألقاليميةهوية للمتثل  كفئة سائدةفقط 
س هذا بدوره الوضع القائم يف كَوع.  أي البصرة واملوصل،دور املشرف على املقاطعتني األخريني

صرة وبغداد واملوصل من خالل مزجها يف بالمدن العقود والقرون املاضية حني كان يتم احلديث عن 
   4".مصطنع"العازمون على بناء العراق كنظام رث آخر حيجبه بشكل منطي ذا إوهكيان واحد، 

                                                 
 Reidar Visser, “Federalism From Below in Iraq: Some Historical Reflections”, paper presentedر  أنظ 3

to an international workshop on “Iraq after the New Government”, Como, Italy, November 2006, 
www.historiae.org/federalism-from-below.asp. 

  أنظر   4
Reidar Visser, “Sentralisme i Irak: en overlevning fra mandatperioden?” Babylon (Oslo), No. 1, 2006, 
available in English at: www.historiae.org/maliki.asp (last visited 12 December 2007). 
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 (title level 2) العراق ككيان واحد

 
رب العاملية  من خالل املواد املرجعية العائدة إىل احلليمياقاألاستمرارية قوة هذا املفهوم ميكن تبيان 

اضطراباً اليت عرفتها املنطقة ن أكثر احلقبات األوىل والفترة اليت تلتها مباشرة، وهي حقبة قد تكون م
 من اهلوياتوخممدة " عميقة"ية مفاهيم  ألمدٍوتوقع ظهور عدة واليت كان ميكن خالهلا لقرون 

 ، يف تلك الفترة من االضطرابات اهلائلة،  متسكواواقع األمرلكن سكان املنطقة يف .  املتنافسةليميةاقاأل
 الذين كانوا خيدمون يف دمشق مع ،نشقون العثمانيون من بغداد واملوصلقام املفقد ". العراق"مبفهوم 

  5". عراقية"ئهم السوريني ليشكلوا مجعية سياسية را باالنفصال عن نظ والعربالضباط الربيطانيني
ع اتم " فكرة 1920اليت ثارت ضد الربيطانيني عام كذلك تناولت القبائل من النجف وكربالء 

 إذ ،ملفهوم العراق مترداً يف تلك الفترة إىل إظهار تأييد ولو كالمي األفرقاء أكثر رواضط 6".العراقي
ن املناطق الواقعة منطقة البصرة الساحلية عقامت جمموعة من نبالء البصرة األثرياء الذين حاولوا فصل 

إىل )  واليهود من السنة واملسيحينيوا أن أغلب قادة هذه احلركة كانمباعلى أساس غري طائفي (مشاالً 
 لكنهم اختاروا ،"البصرة"و "العراق" جيمع بني  يف إطار منوذج كونفدرايلمتطلبام إعادة صياغة

 7.  من عريضتهم االنفصاليةةيف النسخة العربيق كاسم لذلك االحتاد ااحملافظة على اسم العر
 من  احلساسة يف العشريناتيةفترة االنتقالال خالل ليميةاقاألوشهدت دولة العراق القليل من التغريات 

 على أساس يتخذ انطالقته لسبب من األسباب، إن ظهركان معظم هذه التغريات، و؛ القرن املاضي
دعائمها من قط لكنها مل تغري وقد لعبت احلركة االنفصالية يف البصرة دوراً لفترة وجيزة . غري طائفي
عام يف  واضحةحركة انفصالية شيعية فقط رة واحدة مل برزتوقد .  املتعددة االنتماءاتاألساسية
املراجع ها لدعم دتالشت بسبب افتقا لكنها ما لبثت أن فيها،أي يف السنة اليت انطلقت ، 1927

م جغرافية العابر ألية مفاهيإدخال هذا املشروع  عدم ،حيمل دالالت أكثر أمهيةقد ومما . الدينية العليا
أشكال ب املبهمة املطالباتمن بعض يف عن ذلك إىل حد نفسه  عوضاًمن شأا ديد العراق، متجهاً 

كانتفاضات عترب وحىت الثورات الكردية اليت شهدا تلك الفترة كانت ت 8. غري حمددة من الالمركزية

                                                 
 UK National Archives, War Office records: WO 158/619, telegram fromي البريطاني  أنظر األرشيف الوطن 5

the commandant at Aqaba to the GHQ of the Egyptian Expeditionary Force dated 16 December 1918; 
Ghassan R. Attiyah, Iraq 1908–1921: A Socio-Political Study, Arab Institute for Research and 

Publishing, Beirut, 1973, pp. 290–91; Eliezer Tauber, The Formation of Modern Syria and Iraq, Frank 
Cass, London, 1995, pp. 173–84 

 . 203-202. ، ص4، بغداد، الجزء 1992، نسخة أعيدت طباعتها عام لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث علي الوردي،  6
 Reidar Visser, Basra, the Failed Gulf State: Separatism and Nationalism in Southern Iraq, Lit أنظر  7

Verlag, Berlin, 2005, pp. 159–60. 
 
 . 25-121. نفس المرجع، ص 8
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 من" املسألة الشمالية"وكانت . معلنة وواضحة" عرقية"قبلية موضعية أكثر من كوا احتجاجات 
االحتجاج حركات  بالنظر إىل -القرن املاضي  عشرينات من السنوات األوىل خاللالسياسة العراقية 

 9". باقي العراق" تتعلق أوالً وقبل كل شيء بضم مدينة السليمانية إىل - األصليةة بني الشعوبالناشئ
يف عملية الدخول  بشكل واضح اختاروام عن هذا املنحى أللكن األكراد خرجوا بالرغم من ذلك 

عن الشاذة الرئيسية الة احل" كردستان« عن الدولة العراقية وشكلت فكرة األقاليميةدائل حتديد الب
 . يف تلك الفترةاق الذي كان سائداً مفهوم العر

 
 (title level 2)  يف أوائل القرن الواحد والعشرينليميةاقاأل ةاستمرار قوة اهلوي

 
مرة  املناطق الواقعة جنوب بغداد  مناذجومحلت 2003ور بعد عام عادت هذه التوجهات بالظه

دولة شيعية "وعن " املناطق الفدرالية الشيعية"فبالرغم من كل ما مت تداوله عن . أخرى دالالت هامة
ومن بني .  أمراً ملفتاً لالنتباهليميةاقاأللتعريف اهلوية كمفهوم سائد " العراق"كانت استمرارية " كربى

اليت فمن بني املخططات . اليت ظهرت حينهالك املناطق الفدرالية املؤشرات طبيعة األمساء املقترحة لت
 مع البصرة حميط مدينةى جنوب  مشروع إنشاء منطقة صغرية النطاق يف أقص نسبة لغريها،طال أمدها

كإشارة واضحة إىل " منطقة اجلنوب "سميت واليت جارتني حمافظتني أو حملافظةاحتمال ضمها 
حكماً األقل و(كذلك كان حال اخلطة األكثر حداثة   10. قي أوسعارتباطها احملكم بكيان عرا

اليت أطلقت يف صيف عام بغداد جنوب  منطقة طائفية شيعية واحدة يف إنشاءالرامية إىل ) نضجاً
الس األعلى اإلسالمي الرئيسية لناخيب نواة ال مؤيدين هلا خارج إلجياد واليت ال تزال جتاهد 2005
يت هذه م سوبدورها 11). على للثورة اإلسالمية يف العراقالس األب سابقاًعرف الذي  (العراقي

 اعتباطية وتكشفت". منطقة الوسط واجلنوب":العراقية اخلارطة معاملاملنطقة يف بادئ األمر نسبة إىل 
  حني قام أحد أهم مناصريها، عمار احلكيم،2007 حزيران/اخلطة اإليديولوجية يف شهر يونيوهذه 
أما حزب الفضيلة الذي أيد فكرة   12". منطقة جنوب بغداد"ري مفاجئ السم املنطقة لتصبح بتغي

أو من احتاد مع احملافظتني ااورتني هلا، فقد كيان فدرايل مؤلف من حمافظة واحدة حتول البصرة إىل 
وحىت األقلية  13 .يتضمن إشارات اجيابية إىل القومية العراقيةتوخى احلذر يف اعتماده خطاباً معتدالً 

                                                 
 UK National Archives, Colonial Office files: CO 730/60, press excerpts in أنظر األرشيف الوطني البريطاني  9

Intelligence Report No. 15, 20 July 1924 
  لمعرفة المزيد عن هذا المشروع، أنظر  10

Reidar Visser, “Basra Crude: The Great Game of Iraq’s ‘Southern’ Oil”, NUPI Paper No. 723, 2007, 
available at: www.historiae.org/oil.asp (last visited 12 December 2007). 

  يتم باستمرار تضخيم مستوى الدعم الشعبي للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي في اإلعالم الغربي، أنظر  11
Reidar Visser, “Beyond SCIRI and Abd al-Aziz al-Hakim: The Silent Forces of the United Iraqi 

: , available at2006January 20 , ”Allianceasp.uia/org.historiae.www)2007December 12 last visited  ( 
 . 2007تموز / يوليو22 أنظر البيان الصادر عن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  في  12
 . 2007تموز / يوليو29 عن مكتب محافظ البصرة المؤرخ في  أنظر مثًال البيان الصحفي الصادر 13
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 عرب الفضاء االلكتروين على الترويج لالنفصال اليت تعمل) ومعظمهم يف املنفى(لشيعة الصغرية من ا
عراق ذي مساحة ، وهو مفهوم يرمز إىل "العراق التارخيي" إىل ذكر مفهوم اتلجأ يف خطاالشيعي، 

 14. ة من مشال البصرة إىل تكريت الكالسيكياإلسالميةميتد يف مرحلة احلضارة أصغر كان " جغرافية"
 .  بديل عن املفهوم العراقيأقاليمي فعلياً ملفهوم تعزيزاًوكانت كردستان املنطقة الوحيدة اليت شهدت 

 
 (title level 2)عدم وجود مواطن طائفية 

 
صليون  األفاملؤيدون . طائفيةلطوائف العراقية ال متتلك مواطن اإنبصيغة خمتلفة ميكننا القول وللتعبري 
.  الفعلي العراقنسبة إىل ال جيدون اليوم بديالً عن حتديد أمساء أقاليمهم اجلديدة األقاليمتوزيع لفكرة 

تعابري اليت ال  ،"شيعستان"و" سنيستان" مبزيد من التصنع مثل تعابري تتسمويلجأ األجانب إىل استعمال 
 فكرة العراق نبذ حنو ائد يف تلك األوساطنظراً للتوجه الس بعض التعجب، مما يثري اًحمليمرادفة هلا 
 األراضي يف العراق كان، علىويكمن السبب الرئيسي هلذه احلالة يف أن التنافس  ".مصطنعة"كتركيبة 
ويف يومنا هذا، يصعب على االنفصاليني . حصري على أسس غري طائفية بشكل شبه يقومتارخيياً، 

 أقاليمي انفصايل أا أن تعطي شرعية ألي مشروعشالشيعيني احملتملني إجياد سوابق واضحة من 
سياب يف البصرة يف  ثورة األفرا يف عهد العثمانينيةضد احلكومالثورات أهم ومن بني  15. شيعي

العراق "فـ 16. بامتيازليمي أقاغري طائفي وع عشر اليت متيزت بطابع حملي، مطلع القرن الساب
فهو يتضمن معظم ما يروق :  متسع إىل حد كبريوليو االنترنتالذي يتحدث عنه أص" التارخيي

ومن املراجع التارخيية ). اً مصحيحاًليس امسالذي هنا أيضاً االسم " ( السنيةاألراضي"لألغراب تسميته 
 يف منطقة احللة يف أواخر القرن احلادي ازياديدامل تلك اليت تتناول إمارة ،لدولة شيعية احملتملةالوحيدة 

 أن اسم هذه الدولة اشتق أساساً إذوهلذه احلالة كذلك حدود واضحة . عشرلثاين وبداية القرن اعشر 
قبيلة حملية وليس استناداً إىل كيان سياسي دائم ومل يكن ارتباطه بالشيعية سوى لفظياً دون من اسم 

اموعات إضافة إىل ذلك، مل تستقطب احلقبة املازيادية اهتمام  17. تدعمهأية بنية إيديولوجية 

                                                 
 ”?Reidar Visser, “Shi‘i Separatism in Iraq: Internet Reverie or Real Constitutional Challenge أنظر  14
: , available at2005, August 686.  NoNUPI Paperasp.shiseparatism/org.historiae.www12 last visited  (

December 2007) 
قد " لإلطالع على مثل نموذجي من تعذر إيجاد الشيعة المناصرين للتقسيم لمبررات تاريخية لهذه المشاريع، أنظر مقال نعيم مرواني  15

 php?id.iraq-articles/com.sotaliraq.www=60016 ، متوفر على العنوان2007، "ال يكون تقسيم العراق أسوا من وحدته
يتضمن المقال، من بين مسائل مختلفة، عددًا من االدعاءات المضللة حول ,  )2007آانون األول / ديسمبر12آخر زيارة تعود لتاريخ (

 . جنوب العراق في العشريناتالسياسة البريطانية في 
  .Visser, op. cit. (note 8), pp. 105–109 8 أنظر المرجع رقم  16
 ,Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, Longman لمعرفة المزيد عن هذه الحرآة، أنظر  17

New York, 1986, pp. 295–97. 
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 إجياد إطار واليت تعذر عليهامواجهة التيار القومي العراقي السائد يف اتمع ة  يف  الراغبةيلشيعا
   . االستناد إليه  بديل شاٍف ميكنهاأقاليمي

 
 (title level 1) ورجعية بشعةالطائفية كقوة 

 
لطائفية إىل نزعات  الرغبة يف حتويل الرتعات ايتمثل يف تفتقده التركيبة العراقية وهناك مكون ثاٍن

 تشكل فيه االفتراضات اخلاطئة القائمة على اعتبارات مسبقة من قبل جامعيني  جمال آخرناوه. قومية
 مع الفكر جذرياًتتناىف غربيني غري متمرسني بالتاريخ العراقي نقطة انطالق لتوصيات سياسية 

 . السياسي العراقي
مل تتخلّ  لنشاطات بناء الدولة،  باندفاعا  معظم مذاهب التقليد املسيحي نفسهكرستوفيما 

نوعا ما وردت إدانته يف العديد من  آمث كعمل  قط عن اعتبار الطائفيةاإلسالمية اإليديولوجية
ومن ( األوطان باسم املذاهب قيام  بعض املفاصل التارخيية شهدتوصحيح أن .  القرآنيةالنصوص

 لكن ،)مان والزيدين يف اليمن فارس والعباديني يف عيف بالد الصفوية  الشيعيةأبرزها اإلمرباطورية
تردد من قبل املراجع الدينية الرئيسية ما يتعلق بالشيعة، خبالفات داخلية و ذلك اصطحب، خاصة يف

 الثورة حىت انطالقوكان التوجه السائد، . ناشئةالطائفية الؤسسات املمع بأي شكل كان يف التعامل 
 على الدولة، وهو توجه ال تتركزشدد على عدم االرتباط بأية بىن  الشيعة يبني رجال الديناإليرانية، 

   18. املراجع الدينية خارج إيرانالعديد من يزال قائماً حىت يومنا هذا بني 
 

 (title level 2)مثال مناهضة الطائفية 
 

قي يف رث تارخيي انعكس يف اخلطاب السياسي العراهنا أن مثال مناهضة الطائفية هو إأكرر 
ففي البصرة جنوباً، كان يتم دوماً نبذ الطائفية واالنشقاق .  من القرن املاضيالعشرينات والثالثينات

ره"ا شراً ملكومن القرن املاضي   مؤرخ شيعي بارز يف الثالثيناتتناولوقد  19. الربيطانيون" دب
عام وواصفاً "  الطائفية وأخطارهااحلركة"حول تلك الظاهرة معنوناً مقاله  بري استخفافيةتعاب الطائفية
وبشكل عام شهدت احلقبة، خاصة بني  20". األليم" جتربة االحتكاكات الطائفية باألمر 1927

 اعتراض غاضبة يف وجمت رسائل. ككلاألجيال الشابة، رغبة يف التخلص من اهلوية الطائفية 

                                                 
 ,Imams and Emirs: State: ء الدولة بين مختلف المذاهب اإلسالمية في المرجع التالي يقدم فؤاد خوري عرضًا لتقاليد بنا 18

Religion and Sect in Islam, Saqi, London, 1990 
 UK National Archives, Royal Air Force records: AIR 23/277, Special أنظر األرشيف الوطني البريطاني  19

Service Officer Basra to Air Head Quarters, 28 October 1930 
 . 35-33. ، ص2، الجزء 1940-1933، مطبعة العرفان، صيدا، تاريخ الوزارات العراقية عبد الرزاق الحسني،  20
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 اسم تقليدهم املذهيب كلقب يستخدمونصحف البصرة على علماء الدين التقليديني الذين كانوا 
 كان الشباب يتطلع إىل االنضمام ألحزاب سياسية تصنف نفسها وفقاً ألجندة غري يف حني 21شرف

 فيه مل تكن  وتعكس كل هذه الوقائع وضعاً 22). كاحلزب احلر الالديين على سبيل املثال(طائفية 
كانت املقاالت الصحفية بل بالعكس،  ،"سنية "الو" شيعية "ال النشطاء السياسيني منالفئات النافذة 

 منوهة" هم وحنن"حتمل عناوين مثل من القرن املاضي  العشرينات خاللالصادرة يف جنوب العراق 
نظر إىل الطائفية كخطوة إىل ففي حني كان ي  23". الشرقيني"و " الغربيني"االنقسام العاملي بني إىل 

ي فكرة التقدم، ترتبط بشكل وثيق جبماعات يتم الوراء كانت الفكرة السائدة يف ذلك الوقت، أ
 . نطاق أوسع وأقل تقليداًتصورها على 

 
 (title level 2)استمرار نبذ الطائفية 

 
 . شهد العراقي يف املالعامة بدالالا السلبية 2003 عام  منذ سقوط نظام البعث"الطائفية"احتفظت 

 مييلون حنو ئفية فاقت أي منطقة أخرى من العراق الذين ابتليت مدينتهم باقتتاالت طا،فسكان بغداد
مفضلني على ذلك حتميل مسؤولية الفظاعات  ضد اجلماعة األخرى اجلوفاءاالبتعاد عن رمي التهم 

ن مقاتلو" (القاعدة"أو ) ة إيرانيونشيع" (الصفويني"كفرق املوت الشيعية جهات خارجية املرتكبة إىل 
ألي طبقة  ،فأبناء املذهب الشيعي  24).  بالسعوديةاملرتبطني" (الوهابيني"و)  أغلبية غري عراقيةمن

وميكن التماس ذلك من خالل حماورة عامة . لطائفية كقوة مدمرةا ا فيهإدانة ال لبس يدينون ،انتموا
 كل 2007 يف أوائل عام الذي أدان بشدةالشعب كما من خالل خطب آية اهللا علي السيستاين 

 فعل ضد ورفض، يف رد" الدراسة العلمية اهلادئة"خارج إطار ل الطائفية حماولة للتعاطي مع املسائ
ؤيدين لبناء وإقامة الطائفية يف العراق، اجلهود الرامية إىل تكريس وتعميق العدد املتنامي من األجانب امل

ائفية حىت األحزاب السياسية ذات املمارسات الط 25. االختالفات الطائفية على وجه اخلصوص
من املمكن أن تكون هذه إنكار البعد الطائفي اإليديولوجي لنشاطها وجتد صعوبة يف الواضحة 

الس األعلى للثورة  /الس األعلى اإلسالمي العراقييف منوذج  بشكل واضحجتلت قد ظاهرة ال
الذي أطلق مبادرة لدمج تسع حمافظات ذات أغلبية شيعية يف كيان فدرايل واحد اإلسالمية يف العراق 

عوضاً عن صياغة ") أمن الشيعة("النفعية ملخططه  املربرات علىخطابه العلين كنه اختار التركيز يف ل
                                                 

 .1926تشرين األول / أآتوبر3، األوقات العراقية رسالة إلى المحرر في  21
 Baghdad High Commission Files in the National Archives of India: 7/15/3, Abstract of أنظر  22

Intelligence, report dated 10 August 1929 
 .1922سباط / فبراير12، األوقات العراقية  23 

 Fanar Haddad and Sajjad Rizvi, “Fitting Baghdad In”, in Reidar لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، أنظر  24
Visser & Gareth Stansfield (eds.), An Iraq of Its Regions: Cornerstones of a Federal Democracy? 

Hurst, London, 2007. 
 . 2007شباط / فبراير1428/3 محرم 14 تمت تالوة الخطاب من قبل مكتب السيستاني في النجف في  25
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فية تشكل ئ كانت الطافإذا  26. متقدم يشدد على االختالفات الثقافية مع السنةهيكل إيديولوجي 
ريب فيه أن هناك مما ال يذهب هؤالء باألمور إىل خواتيمها؟ ملاذا ال  قوة نافذة يف العراق، بالفعل

االت طائفية عرب على إقامة جم ، يف مدن كبغداد، الطائفيني الذي يعملون يف امليدانبعض السفاكني
طق من أفراد الطوائف األخرى لكن فشلهم يف استقطاب الدعم الشعيب حىت من أكثر تطهري بعض املنا

 حدود الطائفية اً من يبني بعض)على شكل دعوة واضحة للقتال باسم الطائفية مثالً(األحزاب طائفية 
 .  كإيديولوجية قائمة يف العراق

 
 (title level 2) األحوال التقسيم كسيناريو أسوأ

 
وهنا أيضاً . يف اخلطاب السياسي العراقي، التقسيمومن بني األلفاظ األخرى اليت حتمل دالالت سلبية 

لصحف الصادرة قوميون العراقيون يف افقد حذّر ال.  تاريخ العراق احلديثيف جليةنرى أن الظاهرة 
من املطالب اليت تصاغ بألفاظ طائفية ألن من شأا أن تسرع القرن املاضي عشرينات يف بغداد يف 

وخالل فترة حكم صدام حسني، كان املعارضون  27". تقسيم العراق"عملية قد تؤدي إىل  انطالقة
لس األعلىملقربون من ب ااأنفسهم يصفون التقسيم بالشر األعظم وكان الكتللثورة اإلسالمية يف ا 

فكروا يوماً بتقسيم البلد أو حىت  شيعة العراق إن لتبديد الفكرة القائلة جماالً كبرياًخيصصون  العراق
 على خلفيةالمركزية  بشكل حاسم ألي فكرة تطبيق لرفضالكما كان يتم بإخضاعه لالمركزية 

 أمام منعطف تصمد السلوكي املواقفأن هذه من ذلك األهم و 28. املطالبة باحلكم الذايت لألكراد
أن نظاماً مماثالً ضد الفدرالية أبرز حجج األوساط الشيعية وكانت  . وسقوط نظام البعث2003عام 

مناصرو اإليديولوجية الفدرالية أنفسهم يتوخون احلذر لتجنب كذلك كان . يشكل مقدمة للتقسيم
تسبب بتقسيم البلد من  غالباً ما كانت تعترب كأكثر قابلية على اليتال (التفسريات الطائفية للفدرالية

فالتقسيم بكل بساطة   29). ، أي غري عرقية"إدارية"فصل على معايري  فيها اليقوم" أكثر مرونة"مناذج 
ويقر املناصرون الشيعة القالئل لتقسيم واضح وصريح  30. ال يستميل العراقيني كما يستميل الغربيني

اليت تقف أن نبذ العامة من الشيعة العراقيني لفكرة التجزئة الطائفية يشكّل أحد أهم العوائق راق للع
  31. أمام طموحام

                                                 
 24في ) ws.sciri.www(روني  أنظر على سبيل المثال المقال الذي آتبته حفيظة السعدي والذي نشر على موقع المجلس االلكت26 

 2006تموز /يوليو
 CO 730/60, Intelligence Report No. 14, 10 July 1924 أنظر  27
 36-229.  وخاصة ص1997، الرافد، لندن، شيعة العراق بين الطائفية والشبهات أنظر حميد البياتي،  28
 Reidar Visser, “Shi‘i Perspectives on a Federal Iraq: Territory, Community and Ideology in أنظر  29

Conceptions of a New Polity”, in Daniel Heradstveit and Helge Hveem, Oil in the Gulf: Obstacles to 
Democracy and Development, Ashgate, Aldershot, 2004. 

 ,Edward P. Joseph and Michael O’Hanlonأنظر مثًال : يم للعراق يفرض من الخارج  يعترف بذلك المدافعون عن تقس 30
“The Case for Soft Partition in Iraq”, Brookings Institution, 2007. 

 . 2007آب / أغسطس24 رسالة الكترونية أرسلها صحفي عراقي في المنفى يدعم فكرة دولة شيعية منفصلة في  31
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 (title level 1)   كغاية مثلى الوحدة الوطنية ةدميوم

 
فهم يصرون : لواضعي النظريات العرقية حول مسألة ثالثةصفعات ال ينفك العراقيون عن توجيه مل

 ". الوحدة الطائفية"ويظهرون نفوراً أكرب من احلديث عن ول وحدة العراق كغاية مثلى على تنا
 

 (title level 2)الوحدة العراقية 
  

القرن املاضي  يف أوائل عشرينات اب الشيعة الكتتناولفقد . ليس موضوع الوحدة العراقية بأمر جديد
وعلى سبيل املثال، كتب حممد مهدي البصري من .  للغايةاً طبيعياًأمرما لو كانت كالوحدة العراقية 

" استفاقته"و" مستقبله"العراق و" تطور" متذمراً مبرارة من األحداث اليت هددت 1923احللة يف عام 
"  باملخاطر اليت دد البالدحمفوفة"واليت وصفت بأا  يف البصرة  االنفصالية اليت نشأتفيها احلركةمبا 
 هذه األقوال التغاضي عنفهل من مصداقية يف    32". سد من دون رأسج" أا ستحول البالد إىل و

 لتلقني عقائدي متارسه مملكة ناشئة بدعم بريطاين؟من قبل مثقف شيعي مناهض للربيطانيني كنتيجة 
عبد هو حممد القرن املاضي  ثالثينات من يف كتابات مثقف شيعي آخر  نفسهااللهجةوميكننا إجياد 

 كانت بنظره تضم اليت" (سوريا الطبيعية"  كمصريالعراقمصري  ر من مغبة انتهاءاحلسني الذي حذّ
سه، رحبت صحف ويف السياق نف  33. ويتم تقسيمه إىل دوليات") فلسطني"و" بريوت"كذلك 

معتربة إياها بتعزيز الوحدة السياسية من البصرة إىل املوصل القرن املاضي عشرينات البصرة يف أوائل 
     34.  للمضي قدماًخطوة حمبذة

 
 (title level 2)تنسجم مع املعتقدات الدينية  وقوميةإيديولوجية 

 
شيعة بعد سنوات قليلة من نشوء البلد بشكل  عن حمبة العراق من قبل كتاب مظاهر التعبري هذه بدأت
  بشكل تلقائي  يتغاضونويتعني على املعلقني املعاصرين الذين ) وفقاً للنموذج البنائي" مركباً("رمسي 

فعلى سبيل .  جبديةللعمق، التعاطي مع تلك املظاهر الفتقارها 2003 بعد عام  شيعة العراققوميةعن 
مثل ( التشديد على رمزية الكل العراقي واجه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صعوبة يفاملثال، 

 صرفاً شيعياً ب اهتماماًاليت كانت ستستقط الطائفية على حساب اللخطابات)  العراقياستخدام العلم

                                                 
 . 33-232. ، ص1990، لندن، طبعة جديدة عام LAAM، تاريخ القضية العراقيةلبصير،  محمد مهدي ا 32
 . 18-9. ، ص1933، بغداد، ذآرى فيصل األول محمد عبد الحسين،  33
 . 1923آذار / مارس 13، األوقات العراقية   34
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وبشكل مماثل، قام   35.  اهتماماًترب شخصية طائفية ال تعري القومية العراقية يع أنهوذلك بالرغم من
 اته عراقية تنسجم مع معتقدمتقدمة لبناء إيديولوجية قوميةفضيلة جبهود الحممد اليعقويب وحزبه 

ال تؤخذ على حممل اجلد من ضة علناً للطائفية  املناهأفكاره أن يبدو وعلى الرغم من ذلك، ،الدينية
ن كانت واشنطن تدعي أن هذا السلوك غري الطائفي هو بالتحديد ما  وإقبل املسؤولني األمريكيني

يف  جالء من حيث ارتكازها على الطائفية  ألكثر املشاريعاملؤيدونوشعر  36. تتوق إليه يف العراق
الس األعلى زعيم  ففي اخلطاب الذي ألقاه: يف تصرحيام العراقية تناول القوميةبضرورة العراق 

فكرة كيان  دفاعاً عن 2005آب / يف شهر أغسطس عبد العزيز احلكيم للثورة اإلسالمية يف العراق
وتوجه بندائه إىل كغاية مثلى الوحدة العراقية ذكر مراراً وتكراراً على أتى ذي غالبية شيعية فدرايل 

ق مثل تل عفر مبا يف ذلك مناط"  الشيعيةاألرض"سم  يطلق عليه الغربيون إطق تتعدى ماسكان منا
لكن أياً من وسائل اإلعالم الغربية اليت غطت احلدث مل ) يف كردستان( وحلبجه) قرب املوصل(

     37". التقسيم"ع  هذا اجلزء من اخلطاب مفضلة التركيز على موضوتتناول
 خالل الرياضة واألحداث مثلى منالوحدة العراقية كغاية دالئل إضافية على بقاء وظهرت مؤخراً 

 احتد 2007نيسان /آذار وأبريل/مارسفخالل شهري .  حركت الشعب العراقي بأسرهالثقافية اليت
 حسون،العراقيون من كافة أحناء البالد ومن خمتلف االنتماءات الطائفية ليصوتوا عرب اهلاتف لشذا 

 يف دارالعريب الذي " ستار أكادميي " يف برنامجناملتباريبني  من ةمغربي-ةل عراقيومتبارية من أص
بابتهاج عارم بفوزهم يف كأس آسيا  2007متوز /كذلك، احتفل العراقيون يف شهر يوليو. بريوت
وحيث اجتمع الالعبون من مدن مثل  اًأكرادتضم شيعة وسنة والفرق العراقية املشاركة كانت  حيث

 انقسام مستعٍص عنوخالفاً ملا يتناوله اإلعالم الغريب .  العراقيةالقومية ومدينة الصدر باسمكركوك 
 بالظهور من حني آلخر، حىت القومية القيم ثخلطوط طائفية وعرقية، ال تلبيف الربملان العراقي وفقاً 

وياً حساً وحدظهر املعارضة حلكومة نور املالكي املدعومة أمريكياً ت إذعلى أعلى املستويات السياسية 
وتبني ذلك على سبيل املثال . نفسها" حكومة الوحدة الوطنية"غري طائفي يفوق احلس الوحدوي لـ

ويف حتركات رئيس الوزراء السابق إبراهيم يف حماوالت التحالف بني الصدريني وخمتلف الكتل السنية 
    38 . اجلعفري يف اآلونة األخرية

 
 (title level 2) مستمرةالعروبة كقيمة 

 
                                                 

 . الرابعة لسقوط بغداد في الذآرى 2007نيسان / من األمثلة الجيدة المظاهرات التي نظمها الصدر في أبريل 35
 3 لإلطالع على أمثال من مواقف الحزب اإليديولوجية حول الفدرالية، أنظر البيان الصحفي الصادر عن حزب الفضيلة في  36

 . 2006تشرين األول /أآتوبر
 ,”SCIRI press release, 11 August 2005; “Shiites Call for Own State in South أنظر البيان الصحفي  37

Washington Post, 11 August 2005. 
 . 2007آب /  أغسطس7، الحياة  38
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ما خيص العالقات الشيعية السنية، جند أن مثال الوحدة العراقية يرتكز على دعائم قيم العروبة  ويف
، "دولة شيعية"هوية شيعية منفصلة بني العراقيني، أي قيام فمن أبرز العقبات أمام منو . املستمرة

ن هي أيضاً من عربية، مزاعم مل تكاحندارهم من أصول وأساطري االرتباط الوثيق بني شيعة العراق 
 إىل معلومات مت مجعها واليت تستندالقبائل العراقية  حول األحباثأبرز كانت ف. اختالق النظام البعثي
ذور منحدرة من  حول ارتباط الشيعة والسنة جبأساطريمتكرر  تذكر بشكل ،بني احلربني العامليتني

االفتخار بالتكوين املتعدد عراقية وقد اعتاد رؤساء القبائل ال 39. احتادات عشائر اجلزيرة العربية
وغالباً على اخلطاب املعادي (فقد اتسم التركيز على العروبة  ،ويف واقع األمر. الطوائف لقبائلهم

وسيصار إىل حذف كل هذه  40. يف كتابات الشيعة العراقيني يف حقبات معينة مبظهر صارخ) للفرس
بالتحديد رة أصول غري عربية للشيعة تربطهم احلقائق يف حال اختار املتشددون الشيعة بناء أسطو

 مثل االنتماء العريب وطاملا استمر. كالبابلية والسومريةاإلسالم قبل ما ضارات وبشكل حصري حب
وحدة وطنية ل إعطاء األفضليةامليل إىل بالعيش بني الشيعة سيكون من الصعب عليهم التخلي عن 

 . أوسع تقوم على أسس غري طائفية
 

فينقسم املسيحيون اليوم إىل قسمني، قسم من . األوساط املسيحية العراقية اجتاهات مماثلة تشهد كما
احلرب العاملية (ي اجلذور الكلدانية وقسم آخر استقر يف العراق يف فترة حديثة والسكان األصليني ذ

وكانت  . اجلنوب الشرقي لتركيايف  اليوم تقعوهو من النسطوريني اآلتني أصالً من منطقة ) األوىل
دراسات التاريخ الكلداين متيل إىل التشديد على طبيعة العالقات املتجانسة مع احمليط ذي األغلبية 

 نظريةال األصول، فقد كان مسؤولو الطائفة من أقوى املدافعني عن بأساطريويف ما يتعلق املسلمة؛ 
، من حيث  وجود فيهاالآرمية خمتلطة -القائلة بأن جممل الشعب العراقي ينحدر من أصول عربية

خالفاً لذلك، سارعت اجلماعة الواصلة حديثاً   41.  لتمييز قائم على الطوائفحتديد األنساب، 
ووفقاً . حاولت فرضها على الكلدانيني" نظرية خالفية"من النسطوريني إىل تبين ) واألقل عدداً بكثري(

ني إذن أن يكون هلم وطن ويتيعرية املسيحيني من أصول آشو هلذه النظرية، ينحدر جممل العراقيني
ظهرت اآلليات اليت مسحت بربوز النسطوريني اآلشوريني كممثلني و. منفصل عن املسلمنيخاص م 
الذي ميكن مقارنته  اجلاهراإلمربيايل سلوب األ يف 2003بعد عام ما عراق  يف للمسيحينيأحاديني 

، بول برميري يف مذكراته إذ قلسابق للعراالذي انتهجه احلاكم األمريكي ا، لكاملنواب ب اليبأس
 :كتب

                                                 
 . 1956-1937 أجزاء، 4: ،  بغدادعشائر العراق أنظر مثًال، عباس العزاوي،  39
محنة األهوار  آمثال على التشديد القوي على اإلرث العربي للقبائل الشيعية في جنوب العراق، أنظر مصطفى جمال الدين،  40

 .  1993، مرآز أهل البيت اإلسالمي، لندن، عربيوالصمت ال
 ,John Joseph, Muslim–Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East أنظر  41

State University of New York Press, Albany, 1983, pp. 13–14. 
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لطائفية الصغرية يف البلد، ماعة املسيحية العراقية الصغرية، مثلها مثل كافة الفرق اكانت اجل" 

كانوا أقل منهم تنظيماً  يفوقون املسيحني اآلشوريني عدداً لكنهم نالذين فهناك الكلدانيو. متشرذمة
، من ةهدف توفري أصغر هيئات متثيلية ممكننا، من خالل إبقائنا على متكّ. واخنراطاً يف احلياة السياسية

  اآلشوريني وتوقعنا أن يثرياملسيحيني ووقع خيارنا على ممثل من . يف الربملان للمسيحينيتوفري متثيل
 مل يكن يف تلك الليلة" الكلداين"جاء توقعنا مصيباً إذ أن قلب األسقف . ذلك امتعاض الكلدانيني

      42." بسبب ما اعتربه ختٍل عنه، غادر يف فورة من الغضبفبعد أن تربم . ئضاً باحملبة املسيحيةفا
 

     (title level 2)تعزيز حتمي ملفاهيم األقلية 
 

تلك كانت األساليب اليت استخدمها األمريكيون ملقاربة اهلوة اليت تفصل النموذج األقاليمي من 
فية يف السنوات األوىل من االحتالل مما أدى بشكل حتمي إىل تعزيز النموذج غري األقاليمي للطائ

وتستند أشكال الفدرالية الطائفية اليت . مفهوم األقلية املائل إىل تدعيم الروابط بني الطائفة واإلقليم
يروج هلا بعض القادة العراقيني اليوم إىل عمليات مماثلة ختضع للتأثري اخلارجي أكثر من استنادها إىل 

  43. 2003تطور مستقيم لتحمس داخلي للفدرالية الطائفية اعتباراً من 
 

  (title level 2) العرقية والطائفية يف النظام السياسي العراقي اجلديد: خالصة
 

ليست العربة من هذا املقال إنكار وجود اموعات العرقية والطائفية أو أمهيتها يف العراق بل إثبات 
 . تعني على الغربيني فهمها بشكل أفضلوجود حدود هامة هلا ي

 
 (title level 2) الفدرالية اجلغرافية كخيار

 
، وعلى الرغم من كونه أضعف احلكومة 2005غالباً ما يغفل الغربيون أن دستور العراق العائد لعام 

كذلك يتطرق . املركزية بشدة، ال يتضمن سوى أمثلة قليلة واضحة وصرحية من التعابري الطائفية
ويتم عرض الطائفية كخيار وليس . الدستور إىل اإلسالم بلهجة عامة تلحو للسنة والشيعة يف آٍن معاً

كواجب وتتبع جتزئة الكيانات الفدرالية منوذجاً جغرافياً أكثر منه طائفياً باستثناء كردستان اليت تشكل 
                                                 

 .Paul Bremer, My Year in Iraq, Threshold Editions, New York, 2006, p. 99 أنظر  42
 

 في المواقع الخلفية من الحوار السياسي 2004 تقريبًا وحتى منتصف عام 2003طوال عام " الطائفية" في واقع األمر بقيت آلمة  43
 . العراقي بشكل عام
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الدستور بشكل رمسي على أي ومل ينص . املنطقة الفدرالية الوحيدة اليت يعترف ا الدستور فعلياً
 . توزيع للمناصب السياسية وفقاً لنموذج طائفي

  
ففيما ال يكل الصحفيون األجانب عن وصف . وميكن اجياد اجتاهات مماثلة يف مسودات قانون النفط

فأبرز . العملية التشريعية يف العراق مبعركة بني الشيعة والسنة واألكراد، تبدو الوقائع مغايرة لذلك
ف نشب حىت اليوم يف املفاوضات كان بني احلزبني الكرديني الرئيسيني وبني كافة األحزاب خال

يف نصوص املسودة العتقاد أن ذلك انزالق يف " سين"و" شيعي" فال تظهر كلمات مثل 44.األخرى
 كل هذا يتم على خلفية عملية اإلصالحات الدستورية اليت يتم من خالهلا بذل. مياه الطائفية العكرة

فقد مت على سبيل املثال اقتراح فرض حدود . جهود فعلية لتعديل الدستور وفقاً لتوجهات أكثر توازناً
على حجم الكيانات الفدرالية أو معايري أكثر صرامة على املعدالت املطلوبة يف االستفتاءات حول 

ن من شأن أي من هذين وكا). غالبية الثلثني بدالً من الغالبية البسيطة(إقامة منطقة فدرالية جديدة 
االقتراحني أن يوجد ميثاقاً يتناسب بشكل أفضل مع اإلرث التارخيي العراقي يف مناهضة الطائفية 

 .  سياسي مشترك45والتعايش بني اجلماعات داخل إطار
 

ومن دواعي األسف أن العديد من املشاركني الغربيني يف احلوار حول مستقبل العراق اختاروا جتاهل 
فهم يف أغلب األحيان يتناولون الوضع العراقي . نب اهلامة من الفكر السياسي العراقيهذه اجلوا

انطالقاً من فرضية أن العراقيني حيتاجون إىل مساعدة ليتمكنوا من احملافظة على شيء من التوازن 
تقسيم "أو يف شكل " دايتون"الطائفي السحري، توازن قد يأيت من خالل تسوية على طراز اتفاق 

بني اجلماعات اليت يعتقدوا " اتفاق تقسيم للنفط"وفقاً خلطوط قائمة على اجلماعات أو " يفخف
هو السبيل " معتدلني طائفيني" القائلة بأن البحث عن ت  وتكررت االقتراحا46" . مجاعات رئيسية"

) وكمثل كرك" (املعتدلني"األفضل للدفع بالعراق قدماً ومتت دون أي تردد تغذية مطالب هؤالء 
 . للتقسيم اإلقليمي

 
 (title level 2) رفض املواطنية الطائفية

 
تكمن مشكلة هذه املقاربة يف أن معظم العراقيني يرغبون يف التخلص من الطائفية ال يف رؤيتها تتجذر 

وتبني اخلطوط التارخيية العريضة أن العراقيني، وبكل بساطة، ال يرغبون ايف . يف نظامهم السياسي
                                                 

 . 2007حزيران / يونيو20 محاورة هاتفية مع مسؤولين عراقيين مقربين من المفاوضات حول النفط،  44
 . 2007حزيران / يونيو9 رسالة عبر البريد االلكتروني من مسؤول في منظمة األمم المتحدة،  45
 .Joseph Biden, Peter Galbraith and Michael O’Hanlon من أبرز المدافعين عن هذه المقاربة  46
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ومن بني الدالالت الواضحة الطريقة اليت يواصل من خالهلا العراقيون، حىت يف خضم . لطائفيةملواطنة ا
مستقبل " لبننة"العنف املروع الذي يدور، مما ال ريب فيه، وفقاً خلطوط طائفية، التحدث بازدراء عن 

). ر السياسي األساسيإشارة إىل النظام اللبناين الذي تشكل فيه الطائفية جزءاً رمسياً من اإلطا(العراق 
بالرغم من (  كذلك، ففي حني يتم اعتبار مهامجة الدستور إلتاحته اال أمام الكثري من الطائفية 47

أمراً ) أن امليثاق العراقي غري قائم على اهلويات الطائفية، فهو يف نفس الوقت ال يدينها بشكل فعلي
وتسجل . انات واضحة للحقوق الطائفيةمشروعاً، فقد وقف القليل من العراقيني للمطالبة بضم

بشكل شبه منتظم تذمر ) مبن فيهم الشيعة واملسيحيني(احملاورات مع الالجئني العراقيني يف الداخل 
ويتعني أن . 2003الناس من اختفاء التعايش السلمي الذي عهدوه يف السابق يف مرحلة ما بعد عام 

 تلك اموعات كانت تعيش مع بعضها البعض يستوقف هذا السلوك املقسمني الذين يدعون أن
 ويف وقت يستعر فيه العنف يف العراق، قد يظهر االسترسال يف 48. بفعل ممارسات نظام قمعي

احلديث عن الفرق بني الفظاعات املرتكبة باسم القومية وتلك املرتكبة على أساس اإليديولوجيات 
لكنه من الضروري جداً استيعاب هذا التمييز ، مرضي وأكادميي مثري لالمشئزازالطائفية كتصرف 

وليس اهلدف . ووصف العالج األقاليمي" الرتاع الطائفي"الذي يفصل بني تشخيص والفرق الشاسع 
هنا نكران وجود العنف الطائفي بل التأكيد على أن نقله على خرائط اجلغرافية اإلدارية الرمسية، على 

 شكل هالالت شيعية، يتدرج إىل حد كبري من عملية شكل سنستانيني وشيعستانيني أو حىت على
 .    غربية دد اليوم بتأزمي العالقات بني اجلماعات يف العراق

 
      (title level 2)احلق يف تقرير املصري   

 
وبشكل عام ميكننا القول إن اهتمام الغرب بفرض العرقية كأساس لعراق جديد يهدد بإقامة نظام 

يف واقع .  العراقيون له أية حمبةخلارج ال يلقى صداه يف تاريخ البلد ولن يكنمصطنع ومفروض من ا
كضرورة " فدرالية" التبين الغريب غري املشروط للـرؤيةاألمر وانطالقاً من اعتبارات خمتلفة، ميكن لنا 

ففيما يتبني أن : تقرير مصريها يف حد ذاتهكخرق خطري حلق الشعوب يف حتمية ألي عراق جديد 
 معظم يرغبلحصول على استقاللية أكرب من تلك اليت يوفرها نظام فدرايل، يسعون لكراد األ

 ويتعني على احلكومات واملنظمات غري احلكومية الغربية، يف 49. العراقيني اآلخرين استقاللية أقل

                                                 
 4.، ص2004شباط / فبراير28، الدستور   47

 . ، الساعة السابعة مساء2007آب / أغسطس30 في BBC World Newsعلى شاشة  تم عرض أمثال من هذه اإلجابات النموذجية  48
فالدستور ينص على وجوب قيام البرلمان العراقي بتعديل واحد وفقًا .  إن حجة تصويت غالبية العراقيين على الدستور حجة واهية 49

آذلك يتم . الفدرالية من الطرفين الشيعي والسني في آٍن معًاوهدف هذا الترتيب إلى حد آبير إلى تهدئة االنتقادات ضد . لألغلبية البسيطة
 دومًا تجاهل تحدث آية اهللا علي السيستاني عن طبيعة الدستور غير المكتملة وغير الوافية؛ أنظر 

Reidar Visser, “Sistani, The United States and Politics in Iraq: From Quietism to Machiavellianism?” 
NUPI Paper No. 700, March 2006, www.historiae.org/sistani.asp (last visited 12 December 2007).  
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وميكننا . الً، أن تعيد النظر يف مفهوم العرقية على الساحة العراقيةاثر اعتدكخطوة أوىل حنو مقاربة أ
 مقاربة الرتاع نقول إن أن ، املشجرةةعلى أرض الواقع وخارج نطاق حرم جامعات إنكلترا اجلديد

 العلوم يفهو وعلى إنشاء مناطق عرقية واضحة املعامل " العرقية"التشديد على  العراقي من خالل
   .حماولة مكافحة إصابة فريوسية باستخدام املضادات احليويةالسياسية 

        

                                                                                                                                            
       


