
 التحدي الصهيوين         )٣٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

  

  
  عد صدام حسنيباإلسالم السياسي يف العراق 

  فولر غراهام.د: : بقلم 
  ٢٠٠٣/آب

  ١٠٨تقرير خاص رقم 
  يكيري االمالسالممعهد 

   

  
  
  
  

  يكيريم األالسالممعهد : ترمجة 
  

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية٢٠ من ١                            ٢٠٠٦ - حزيران



 التحدي الصهيوين         )٣٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية٢٠ من ٢                            ٢٠٠٦ - حزيران

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  :قدمة العددم
 معهد السالم األميركيلتقرير من التقارير الخاصة التي يصدرها باستمرار في هذا العدد ترجمة 

  .المعهدعلى شبكة اإلنترنت موقع  فيةمنشوروال التابع للحكومة األميركية

  . موقع تقرير واشنطنفي الصفحات التالية تعريف مختصر بهذا المعهد كما ورد في

 المسؤول السابق في وكالة اإلستخبارات األمريكية والمتخصص بشؤون راهام فولرغ.دالتقرير بقلم 

 والمعروف بآرائه المعتدلة ومن أوائل الداعين الى إحتواء وإشراك سالم السياسيالمنطقة وبمسائل اإل

  .اإلسالميين في العملية السياسية ونبذ سياسة اإلقصاء واإلبادة والعنف معهم

 فترة قصيرة من سقوط الطاغية صدام ويتميز بدقة وواقعية توقعاته عن ما كتب هذا التقرير بعد

  .سيحصل في الواقع العراقي من بروز لإلسالميين وصعود للشيعة وتدخل إقليمي وإنحسار علماني

  . التقرير جدير بالمطالعة والدراسة
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مهمة ... معهد السالم بواشنطن 

  في زمن الحروب األمريكية صعبة
 
   أندرو ماسلوسكي -قرير واشنطنت

   ٢٠٠٦شباط / فبراير١١، ٤٥العدد  

يعتبــر معهــد الواليــات المتحــدة للــسالم 

org.usip.www       مركز األبحـاث الوحيـد 

الذي أنشأته الحكومة األمريكية، ويتخـصص      

في دراسات السالم الدولي والقضايا المتعلقـة       

هد هو المنظمة األمريكية الوحيـدة      والمع. بها

التي تولت الحكومة إنشاءها ورعايتها، ويعتبر      

المعهد وفقاً للمعلومات المنشورة علي موقعـه       

على شبكة اإلنترنت مؤسسة فيدرالية مـستقلة       

غير حزبية أهـدافها األساسـية منـع وإدارة         

الصراعات الدولية والتوصل إلي حلول سلمية      

دة وسائل لتحقيق هـذه     ويستخدم المعهد ع  . لها

األهداف بما في ذلك إعداد البرامج التدريبية،       

كما يصدر  .  وإجراء األبحاث   وتوزيع المنح، 

مراقبـة  "كل شهرين رسالة إخبارية بعنـوان       

تحتوي علي أخبـار عـن األحـداث        " السالم

والمشروعات التي يتابعها المعهـد ويتـولي       

  .اإلشراف عليها

  تاريخ المعهد
اليات المتحـدة للـسالم عـام       أنشئ معهد الو  

رونالـد   "  عندما وقع الرئيس الـسابق     ١٩٨٤

علي مشروع قانون صادر عن مجلس      " ريغان

. الشيوخ األمريكي بخصوص إنشاء المعهـد     

واليوم يدار المعهد بواسطة مجلس إدارة مكون   

 عـضواً يعيـنهم رئـيس الواليـات         ١٢من  

ويضم مجلس اإلدارة أيضاً ثالثة من      . المتحدة

 وزيــر :ضاء بحكــم منــصبهم وهــماألعــ

الخارجية، ووزير الدفاع، ورئـيس جامعـة       

 وينتخب أعضاء المجلس معاً     .الدفاع الوطني 

ولـضمان الحيـاد الـسياسي      . رئيساً للمعهد 

للمجلس، يحظر أن يضم بين أعضائه أكثر من 

ثمانية أعضاء من حزب واحد ممن يتمتعـون        

ـ       عـضواً   ١٢بحق التصويت، كما ال يجوز لل

ينين بواسطة الرئيس العمل في الحكومـة       المع

الفيدرالية ويشترط أن يكونوا من الخبراء في       

  . مجال السالم وإيجاد حلول للصراعات

ورغم أنه يجـوز للمعهـد أن يقبـل المـنح           

والتبرعات من الجماعات الخاصة واألفراد إال      

أن أغلب تمويله يتم بواسطة مجلس الـشيوخ        

 ٢٠٠٥ ، وفـي عـام    )الكونغرس(األمريكي  

 مليـون دوالر     ٢٣حصل المجلـس علـي      

 وينتظر أن يحـصل علـي        أمريكي تقريباً، 

. ٢٠٠٦ مساو من الكونغرس في عـام         مبلغ

والمالحظ أن متطلبات موازنة المجلـس فـي        

العامين الماضيين تدعو بوضوح إلي مزيد من       

تحـسين  "التمويل، حتى يمكنه العمـل علـي        

سلمين في  العالقات بين الواليات المتحدة والم    

وتعزيز جهود اإلصالح الديمقراطي    " الخارج

وتـنم هـذه    ". الشرق األوسـط الكبيـر    "في  

االحتياجات التمويلية علي زيادة تركيز المعهد      

  .علي العالمين اإلسالمي والعربي

  معهد الواليات المتحدة للسالم اليوم
خمسين من البـاحثين    يضم المعهد اليوم نحو     

 منها الحـد    عةالمتخصصين في مجاالت متنو   

من التـسلح وإدارة الـصراعات، والتحـول        

الديمقراطي، وحقـوق اإلنـسان، والقـانون       

الدولي، واإلرهـاب، والـسياسة الخارجيـة       

http://www.usip.org/
http://www.usip.org/
http://www.usip.org/
http://www.usip.org/
http://www.usip.org/
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كما يقـدم المعهـد منًحـا       . للواليات المتحدة 

دراسية للباحثين المهتمين بإجراء البحوث في      

. القضايا المتعلقة بالسالم وإدارة الـصراعات     

مه بتمويـل بـرامج التـدريب       فضالً عن قيا  

وورش العمل المعنية بتنميـة مهـارات إدارة        

الصراع لدي األشخاص الذين يعيـشون فـي        

  .األقاليم المنكوبة بالصراعات من العالم

والمعهد ال يكتفي بإجراء البحوث ولكنه يتولي       

نشرها وتوزيعها أيضاُ، ويقوم من خالل قسم       

رير باللغة  النشر التابع له بنشر العديد من التقا      

العربية وهي التقارير التي تغطي موضوعات      

علي غرار العالقة بين تركيا والعراق وجهود       

كما . اإلصالح الديمقراطي في الشرق األوسط    

ومـن  . ينشر المعهد الكتب التي يعدها باحثيه     

كيـف يتفـاوض    " بين هـذه الكتـب مثـل        

تامـارا  "تـأليف   " اإلسرائيليون والفلسطينيون 

العالم العربـي بعـد     " وكتاب   ،"كوفمن ويتس 

ويصل ". محمد فاور "تأليف  " عاصفة الصحراء 

إنتاج المعهد من كل من التقـارير الخاصـة         

والكتب إلي جمهور عريض مـن النـاطقين        

باللغة العربيـة أو اإلنجليزيـة مـن كافـة          

المستويات الحكومية واألكاديميـة والقطـاع      

  .الخاص

معهد السالم األمريكـي وقـضايا العـرب       

  والمسلمين
 ىمن بين أهم واكبر التطورات التي طرأت عل    

 ظهـور   معهد الواليات المتحدة للسالم مؤخراً    

التركيز علي مبـادرة    "مبادرتين جديدتين هما    

  ".مبادرة العالم اإلسالمي"و" العراق

ويسعى المعهد من خالل مبادرة العراق مـع        

نع وتخفيف حدة العنف بـين      م " العراقيين إلى 

، ويهدف أيضا مـن     "الطوائف العرقية والدينية  

المبادرة إلى التعجيل باالسـتقرار والتحـول       

الديمقراطي، والتقليل من الحاجة إلي الوجـود       

ويتم ذلك مـن    . األمريكي المستمر في العراق   

خالل تدريب المسئولين األمنيـين العـراقيين       

ر الحكوميـة  وتقديم منح محدودة للمنظمات غي 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة علي      

كمـا  . دعم الممارسة الديمقراطية في العراق    

قامت المبادرة بإجراء البحوث وإصدار تقارير      

سيناريو االنتخابات   "خاصة مثل تقرير بعنوان   

  ".العراقية والتطلع إلي البدائل المستقبلية

ويذكر المعهد في الموقع الخاص بـه علـي         

اإلنترنت أن مبادرة العالم اإلسالمي الخاصـة       

بمواجهة أهـم التحـديات التـي        "  به تعني 

تعترض السياسة الخارجية واألمـن القـومي       

، ومـن بـين     "والتي ترتبط بالعالم اإلسالمي   

أهداف المبادرة دعم السالم بـين دول العـالم         

اإلسالمي، وتعزيز المشاركة بـين الواليـات       

التوجيـه  "مي في إطـار   المتحدة والعالم اإلسال  

ولتحقيق هذه األهداف يؤمن    ". السياسي الحكيم 

بـين  " بعبور الحاجز  " القائمون علي المبادرة  

من " تعبئة القوي المعتدلة  "أمريكا والمسلمين، و  

خالل دعم أولئك الذين يؤيدون السبل السلمية       

ــة  وتهمــيش "لحــل الــصراع فــي المنطق

ين بالعمل علي عزل أولئـك الـذ      " العسكريين

. يحرضون علي العنف ويغـذون التطـرف      

ويسعي المعهد إلي تحقيق هذه األهداف مـن        

خالل البحوث المعنيـة بوضـع إسـتراتيجية        

أمريكية بعيـدة المـدى لمناهـضة التوجـه         
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ــنح    ــع م ــالمي وتوزي ــسكري اإلس الع

 للمشروعات التي تركز علي العـالم        صغيرة

  .اإلسالمي

  واجبه؟ هل يؤدي المعهد
بالقيام بعدة أهـداف سـامية      يضطلع المعهد    

وتحديات جسيمة، خاصة فيما يتعلق بالـشرق       

األوسط، وتثير هـذه األهـداف كثيـراً مـن          

التساؤالت خاصة وأن المعهد يحـصل علـي        

الجزء األكبر من تمويله من حكومة الواليات       

المتحدة، فهل هو حقاً غير منحاز؟ وهل نجح        

في مهامه سواء في الشرق األوسط أو غيـره         

  أجزاء العالم؟من 

بالنسبة لحياد المعهد فإن شرط عدم انـضمام        

أكثر من ثمانية من األعضاء أصحاب الحـق        

في التصويت إلي مجلس إدارتـه فـي حالـة     

انتمائهم إلي حزب واحد يضمن تحقيق قـدر        

ــسياسي   ــديولوجي وال ــوازن األي ــن الت م

  . بين أعضاء إدارته) األمريكي(

   

ن أعـضاء   لكن تفويض الحق المطلق في تعيي     

 إثارة الجدل حول تعيـين      ى إل ىهذه اإلدارة أد  

 ٢٠٠٣أحد األعضاء في شهر أبريِل من عام        

 "دانيـال بـايبس    "بوش"عندما اختار الرئيس    

الحاصل علي دكتوراه في التاريخ اإلسـالمي       

في فتره القرون الوسطي من جامعة هارفارد       

ولقي هـذا التعيـين     . لعضوية مجلس اإلدارة  

 من قبل كثيـر مـن المـسلمين         هجوماً شديداً 

 وجماعات العرب األمريكيين فـي الواليـات      

المتحدة، فضالً عن عدد كبير مـن أعـضاء         

 واتهمـت هـذه     .مجلس الشيوخ الديمقراطيين  

بالخوف المرضـي مـن     " "بايبس"الجماعات  

" الحقد والتعصب األعمى"وأنه ينشر " المسلمين

أما الجماعات المؤيدة لتعيينـه     . ضد المسلمين 

قد رأت أن جهـوده فـي مكافحـة التهديـد           ف

العسكري واإلرهابي من جهة المسلمين كانت      

 فهم العالم اإلسالمي، رغم مـا        لها قيمتها في  

  .أثير من جدل حولها

   

علي تأييد الكـونغرس   " بايبس" وأخيرا حصل  

، وطيلة فتـرة    ٢٠٠٣للتعيين في المجلس لعلم     

كل عمله لم تتأثر أهداف المعهد أو واجباته بش       

  ".بايبس"ملحوظ باتجاهات 

 حقيقة نجاح المعهد    ىوتعتبر محاولة الحكم عل   

في تحقيق أهدافه، ودفع السالم، والمساعدة في       

إيجاد حلول للصراعات الدولية أو فشله أمـرا        

وطبيعي أن المعهد ال يمكن أن      . بالغ الصعوبة 

ــس ــرده م ــل بمف ــذه ؤيتحم ــق ه ولية تحقي

ية  فالتوصـل إلـي حلـول سـلم         األهداف،

للصراعات الدوليـة أمـر يتجـاوز قـدرات         

ووسائل أي حكومة بمفردها بمسافة كبيـرة،       

فماذا نقول بالنسبة لمعهد بمفرده؟ لكن العـدل        

يقتضي أن يذكر المرء أن رغبة المعهد فـي         

معالجة قضية دعم السالم العالمي هي رغبـة        

نبيلة، وأن برامجه المتعـددة ومـشروعاته،       

 والبحـوث التـي     وورش العمل التي يعقدها،   

تصدر عنه، والمطبوعات هي خطـوات فـي      

  . االتجاه الصحيح

  

وفي الوقت ذاته بينما يمكن للجهود المرتجلـة        

أن تحقق نجاحاً في الحصول علي تمـويالت        

فيدرالية لحل تلك المشكالت، فأن إحداث تغيير    

حقيقي والمساعدة في حل المشكالت يتطلـب       



 التحدي الصهيوين         )٣٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية٢٠ من ٦                            ٢٠٠٦ - حزيران

موضـع  خططاً محددة ووسائل كفيلة بوضعها      

والمعهد يقدم معلومـات هامـة وذات       . التنفيذ

مغزى لألكاديميين األمـريكيين والجماعـات      

السياسية، ولكن هذا كلـه لـيس إال وسـيلة،          

   .وليست حالً كامالُ للصراع العالمي
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
  
 



بقلم: د.غراهامفولر

 اإلسالم السياسي
بعد العـراق  فـي

صدام حسين

عن التقرير نبذة
سياســيان يبرز ســؤاالن العراق جديد في فجر مع انبالج
منفتحة البالد في ستكون األكثرية الشــيعية هل أساســيان:
الســنية مــع األقليــات الكامــل السياســي علــى التعــاون
الحركات وايديولوجية قــوة مواطن هي والمســيحية؟ وما
أنفسهم فرضوا الشيعة الذين اإلسالمية، وخاصة السياسية
السؤالين، هاذين ولإلجابة عن حســين؟ صدام منذ ســقوط
٢١ أيــار/  بتاريــخ األميركــي اســتضاف معهــد الســالم
في  الدينية «السياســة بعنــوان عمل ٢٠٠٣ ورشــة مايــو
مؤلف فولر غراهام د. النــدوة في شــارك العــراق». وقد
تأليف في والمشارك اإلسالم السياســي» «مســتقبل كتاب
د. و المنســيون»، المســلمون العــرب: كتــاب «الشــيعة
لندن جامعــة في المحاضر الجّبــار، األســتاذ فالــح عبــد
العراق» في الشيعية «الحركة كتاب ومؤلف ميتروبوليتان
والمفكــرون العقائديون: والصوفيون «آيــات اهللا ومحّرر
ورند العراق»، في اإلجتماعية والحــركات الدولة والدين
العراق، لمؤسســة الســابقة المديرة التنفيذية رحيم فرانك،
العرب: المسلمون «الشــيعة تأليف كتاب في والمشــاركة
في مصلحــة األبحاث من كاتزمان وكينيــث المنســيون»،
مبادرة مدير ســموك دايفيد الندوة أدار وقد . الكونغــرس
األميركي. وهذا الســالم معهد فــي الســالم وصنع الديــن
اإلسالميين سياسة على الضوء يسلط الذي التقريرالخاص
فولر أعّدها التي منقحة عن الورقة نســخة هو في العراق،

مايو.  ٢١ أيار/ لندوة

بالضرورة تعبـر التقريـر ال المقدمـــة في هذا اآلراء
ال ينـادي الـــذي األميركي الســـالم معهد عـــن آراء

محددة.   سياسية بمواقـف

 ٢٠٠٣ أغسطس ١٠٨ آب/ رقم خاص تقرير

المحتويات
٢ مقدمة
٣ العراق شيعة
٧ السنة اإلسالميون

١١ العراق أكراد
١٢ إستنتاجات

موجز
السياسة وخاصة السياسة المســلمة من ســمات أساســية كســمة السياســي، يقّدر لإلســالم  •
فراغ اآلن نشــأ حيث السياســي العراقي، المســتقبل في دورا رئيســيا يلعب أن العربية،

للشعب. جديدة كبوصلة أخالقية يسمح لإلسالم بملئه ضخم وأيديولوجي أخالقي

العراق، للنفوذ داخل مراكز أمكن، إلنشــاء بســرعة، وحيثما المجاورة اآلن الدول تتحرك  •
المنتشرة اإلسالمية الحركات إيران وستدعم األميركيون. يرحل فيه الذي لليوم اســتعدادا
السنية القوى إلى دعم الخليج ودول السعودية العربية المملكة ستســعى بينما بين الشــيعة،

الظن. أغلب على السنة اإلسالميين من خالل العراق، في

العمل السياسي ينبعث أن يحتمل كثيرًا حسين، نظام صدام قبل من وقمع ركود طويل بعد •
المدعومة الوهابية المجموعات بمنافسة كان وإن المسلمين، اإلخوان راية تحت المســلم
من أخرى أنحاء لألفــكار األصولية في المضطرد النمو عن والتي تعبر مــن الســعودية

اإلسالمي. العالم

البعيد األمد على إليران منافسًا عنصرًا العراق في الناشئة الشــيعية القوة أن تشــكل يرجح  •
إليران رئيســي قدم موطئ إلى تحولها من بدال اإليرانيين، للمتشــددين وتهديدًا أيديولوجيًا

العراق الجديد. في

نوع قيام يؤيدون وإن كانوا الدين، رجال لحكم إيران شيعة من قبوال أقّل العراق شيعة إّن •
الدين. رجال يسيطر عليها التي ال االسالمية الدولة من
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صدام حسين.  بنظام االطاحة من إستفادوا وأنهم خاصة العراق، في األميركي للوجود تلقائيا معادين ليســوا – وسنة شــيعة – اإلســالميون  •
بوسعهم دعم الوجود األميركي وليس االسالمي، غير اإلحتالل وجه في خاصة للعراق، اإلسالمي بالطابع على االحتفاظ أنهم عازمون غير

طويل. لوقت

وهذا البلد. في الحكم وبين تســّلم تقف حجر عثرة بينهم هي التي الواليات المتحدة أّن اآلن الشــيعة حســين، يرى بصدام بعد فرحهم باإلطاحة •
للعراق. األميركي اإلحتالل استمرار على قبول عراقية أخرى مجموعة أية من صبرا يجعلهم أقّل

قيام فعال يودون كأفراد الشــيعة بعض أّن من الرغم على الدين، رجال نفوذ وجه في تقف «علمانية» شــيعية والدة حركة ترقب من الصعب •
الليبيراليين. السنيين مع ويتعاونون الديني الطابع ذات الحركات ويعارضون علمانية حكومة

السياسية، التعددية قمع أن إذ منافسته، بحرية األخرى والدينية السياسية تتمتع األحزاب ستتراجع بمقدار ما داخل العراق السياسي قوة اإلسالم إن •
مصلحة اإلسالميين. في كان تقريبا، مكان في كل حصل وكما

مقدمة
هذا الســؤال، عن أجوبة ايجاد نحاول عندما في مياه مجهولة نبحر إننا حســين؟ صدام بعد في العراق اإلســالمية السياســة طبيعة ماذا ســتكون
عراقي سياسي عمل أي ملغية العراق، سياســة على لعشــرات الســنين مطلقة ســيطرة البعث حزب لديكتاتورية العنيفة الطبيعة فلقد ســيطرت
بلدان في اليوم الموجودة الحركات إن الخفاء. في نشاطاتها إلى ممارسة الجماعات بهذه دفع مما االسالمية، الجماعات خاصة عند «طبيعي»،
التقرير هذا ويركز الظهور اآلن. إلى عادت ولكنها العراق في وجود لها كان قلما واإلســالميين الشــيوعيين والليبيراليين مثل أخرى عربية

األميركي. لإلحتالل تابعة إلدارة العراق خضع حتى وإن بعد صّدام المنفتحة ما في مرحلة تتطّور أن يحتمل كما اإلسالمية السياسة على

جذريا إختالفا الحديثة العراقيــة السياســة إختالف يؤديا إلى لن الجديد السياســي اإلنفتاح وبدء البعثي زوال القمع يفتــرض هــذا التقرير أن
العقود خالل الخاصة تجربته للعــراق وليس المميز طابعه بلد لــكل ليس أنه يعني هذا ال المعهودة. العربية العامــة السياســات عــن أنمــاط
العامة األنماط بعض أن البلدان. غير من بلد أي في بصماتها المميزة والجغرافيا السياســية تترك والجغرافيا الماضية. فالتاريخ الخمســة
أن الرئيســية الخصائص هذه من الجديد. العراق عن غريبة األرجح، على تكون، لن العربي العالم والطموحات على امتداد من السياســات
السياســي اإلســالم فإّن لذا، العالم العربي. القائمة في لألنظمة للمعارضة الوحيدة، لم تكن إن األهم، الشــريحة تشــكل اإلســالمية الحركات
األحزاب إلى أّن اإلشــارة هنا من ال بّد ولكن االنطالق. هذا واضحة على دالئل هنــاك بالفعل بل بعد صدام، ما فــي عراق بقــوة ســينطلق
فتوجد اليوم، عراق في أما المعارضة. نشــاط الجماعات تمنع القمعية الدول ألن لها، منافســين غياب حّد كبير من تســتفيد إلى االســالمية
وكيف االتجاهات، تتخذها هذه التي األشكال هي ما ولكن للسياسة. اإلسالميين الحتكار الحدود بعض تضع السياسية المنافسة من ما درجة

القوى األخرى في البلد؟ مع ستتفاعل

العربية األكثرية وهي تحديدا واالثنية، الطائفية العراقية داخل الجماعات تعمل رئيســية سياســية اتجاهات إســالمية ثالثة التقرير هذا يناقش
التنظيمية  بأشــكاله السياســي اإلســالم أّن الواضح بذاته، إذ من تيار كل ندرس بمكان أن األهمية من إنه واألكراد. الســنة، والعرب الشــيعية،
المستقبل في يتغير هذا يمكن أن ومن المفهوم أّن اآلن.  األقل حتى على جاد، بشكل واالثنية الخطوط الطائفية في تخطي بالفعل يفلح الراهنة لم
لقد إجتماعية ومجتمعية. أمور إلى يعود ما الهوتية، بمقدار فوارق إلى بالدرجة األولى يعود ال اإلنقسام يتغير. وهذا لن األرجح على ولكنه

أوجه عّدة.  في والتباعد اإلفتراق من ١٤٠٠ سنة شهدت المجموعتان العربّيتان نحو

يتحّدرون السنة والشيعة العرب أّن يوليو٢٠٠٣) تموز/ (فورين أفيرز، العراق» ومستقبل «الشيعة مقاله في نقاش إسحاق يشير كما والصحيح
بالشيعة وثقافية خاصة نفسية هي حالة بل وحسب، الهوتية نظرة ليست اليوم الشيعية ولكن متقاربة، نظر ولديهم وجهات واحدة جذور قبلية من
احتفاظها مع حتى الثقافية اإليرانية أيضا، بالتقاليد ما ومتأثرة إلى حد مدني العراقية ذات طابع الشيعية باتت الثقافة وقد العالم.  أنحاء كافة في
لمدة نواحي عدة في بعضًا بعضها متميزة عن العراق في والسنية الشيعية المجتمعات عاشت قوية. كذلك عربية وخصائص عربي قوي بوعي
األصعدة على المجتمعين بين الفاصلة الحدود تخّطي يجري وبالطبع، واإلجتماعي.  التنظيمين السياســي في الفوارق بينها عزز مما طويلة،
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في العراق السياسي والعنف الطائفية الوحشــية من ســنوات لكن االضطرابات. قليلة األوقات خاصة في واالجتماعية، والسياســية الشــخصية
من الخصومة السياسية. نوعا وُمشّكلة اليها، تنتمي التي الجماعة مصالح لخدمة ومنفصلة المجتمعين، كال مستقلة في إسالمية حركات أنتجت
الحياة وتطبيع للتأقلم طويل وقت إلى ســتحتاج – العرقية للفوارق بالنســبة هو األمر ولكن – وكما دائمة، حالة إلى الفروقات هذه تتحول قد ال

التغلب عليها. قبل العراق في واإلجتماعية السياسية

العراق شيعة
لمئات سياســيا مهّمشــة كانت التي هذه الجماعة فبإمكان العراق، شــيعة حياة في منعطف بمثابة هي العراقية السياســة من الحالية إّن المرحلة
صدام حسين، سقوط فمع العراقية. السياسة على مسيطرة قوة فيه تصبح يوم إلى تتطّلع أن والبعثيين والبريطانيين العثمانيين ظل السنين في
السياسة صانعو يتوقعها لم السياسي والنشاط واإلنتماء بالهوية التحّســس من وســريعة اعتيادية غير شــرارة وانطلقت الشــيعية تعززت اللحمة

بالنسبة للمنطقة. للعراق أو بالنسبة سواء السياسي، أهمية هذا التحول من التقليل ينبغي وال العراق. سّنة ومعظم األميركيون

افتقدوها.  طالما التي السياسية للقوة النهائي دون التحقيق األميركي يقف حائال اإلحتالل غير شيء ما من أّن اآلن يدركون الشيعة إّن وبالواقع،
العراق. األميركي في والوجود الشيعة بين للتوتر رئيسيا مصدرا يوم بعد يوما سيصبح بالذات االدراك وهذا

على ناشطين الشيعة كان ولطالما الثانية، من عالنية أكثر األولى ألن السّنة، عند تحليلها أسهل من اليوم السياسة اإلسالمية الشيعية تحليل إّن
المجلس األعلى الحكيم، رئيس باقر السيد مثل قادتهم، بعض وكان في الخارج.  عاشوا الذين أولئك سيما طويلة، ال فترة منذ السياسي المسرح
النظام. تغيير الزمن تقريبا، حول من عقد طوال المتحدة، الواليات في السياســة مع صانعي اتصال منتظم على العراق، اإلســالمية في للثورة

ما. نوعا معروفة ومطامحها وقادتها الشيعية اإلسالمية الحركات أسماء ثّم إّن

هو الدين نفسه أن في الشيعة العلمانيين الدين. وتتمثل معضلة لرجال مركزي دينية، وتتميز بدور سياسة كبير حد إلى هي والسياسة الشيعية
بخصائص القرون عبر الشــيعي المجتمع إمتاز فحســب. فلقد الهوتية ليســت فالفروق األخرى، من الجماعات غيرها عن الطائفة الذي يميز
كون إن الذاتية. الشــيعية األّمة نظرة خالل من بوضوح تظهر خاصة مميزة، وســيكولوجيا إجتماعية ممارســات خلق ثقافية ســاعدت على
أن يصعب وبهذا المعنى، األولى. بالدرجة شــيعيا المرء تجعل والتقاليد والثقافة الدين ألّن أمر صعب الديني النطاق «شــيعيًا» خارج اإلنســان
ومجموعته خلفيته بتنُكر هويته حدد فاذا السياســي: المعترك صعوبة في دخول العلماني الشــيعي يجد وبالفعل شــيعيا.  «علمانيا» يكون المرء
أعضاء نظر – في غير علماني – شيعيًا فسيصبح شيعيًا نفسه اآلخرين، اما اذا صّنف الشيعة لدى القبول من القليل سوى يلقى الشيعيتين فلن
البحث أّن يستحق الذكر ومما جماعتهم. وبين بينهم تباعد ما «علمانية» هوية البحث عن إلى الشيعة معظم يسعى لذلك ال األخرى.  الطوائف
السياسية األحزاب من وهو السنين، على مر العراقي الشيوعي الحزب إلى اإلنضمام إلى من الشيعة عددا دفع غير طائفية هوية سياسية عن

اثنية. أو طائفية خلفية أية عضويتها تشترط ال القليلة التي

الصمت» «أنصار و السيستاني علي اهللا آية
أبو الســيد تقاليد يتبع الذي السيســتاني علي العظمى اهللا بآية حاليا الممثلون السياســي» «الصمت تقاليد تتبع التي هي مجموعة تقليدية إّن أهم
األرجح على وله الدينية. حياته ســنّي لمعظم النجف في أقام ولكنه إيراني أصل من السيســتاني اهللا وآية  .١٩٩٢ عام المتوفى الخوئي القاســم
في العراق منذ الحياة على للحفاظ العملية الوحيدة الطريقة كان العراق في السياســي فالصمت وخارجه. العراق داخل األتباع من عدد أكبر

والقتل. والتعذيب للسجن فقد تعّرضوا النهج بهذا لم يأخذوا الذين الشيعة رجال الدين أما السلطة. إلى البعث صعود

السياسة المشاركة في عن بموجبه الدين رجال يبعد أساسيا شيعيا نهجًا – السياسة عن الواعي اإلبتعاد – وهو السياسي» «الصمت تقليد ويمثل
وإجتماعية وطنية أحداث أثناء بقوة فقــط ويتكلمون واإلجتماعية، السياســية لألحداث والمنتقد بدور المراقب ألنفســهم بينما يحتفظون العاديــة
التقاليد عن واضح بمثابة افتراق كان الفقيه» «والية باسم والمعروف المتطرف للمفهوم إيران في الخميني آية اهللا إدخال حرجة. والواقع أّن
في بالتأكيد العراق يضعه في «الصمت السياسي» وفقا لمبدأ اختيار السيستاني العمل الدين. إّن من رجال كثير به يقبل األساسية، لم الشيعية

حسين. صدام نظام مع الخطرة أيضا من المواجهة حماه وهذا ما الحاكم في إيران. النظام أليديولوجية معارض موقع
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السياسة جملة نبذ يعني ال السياسي البعث. فالصمت وحزب حسين صدام سقوط بعد تساؤل أكبر موضع السياسي» تقاليد «الصمت أصبحت
السياسية لمناخ الحرية ونظرا اليومية. السياسية القضايا تعاطي األفكار أو طرح في نوعا ما منضبطة اعتماد مقاربة إلى يشير وتفصيال، بل
اتخاذ قرارات إلى تزايد الحاجة من هذا واألهم للمحافظة على الحياة. إلى ضبط النفس الحاجة تضاءلت وممارسًة، فكرًا العراق، في الجديدة
الكثير لدى دينية أو مرجعية دينية قيادة الحاجة إلى كذلك وازدادت الجديد، السياسي بتشــييد بنائه شــروع العراق هامة مع واجتماعية سياســية
من الجديدة الفترة هذه في عرضة للمنافسة مركزه السيســتاني يجد والتوجيه. لذا اإلرشــاد في التقليد» إلى «مرجع يتطّلعون الذين من الشــيعة

العراقية. السياسة في بارز شيعي دور تأمين إلى يهدف الذي المكثف السياسي التحرك

ضربة وّجه لندن في المنفى من عودته لدى الخوئي، القاسم أبو للسيد األكبر النجل ،٢٠٠٣ أبريل نيسان/ في الخوئي المجيد عبد السيد مقتل إّن
الشيعة، الدين رجال بين فاعلة عناصر الكبيرأمام الفصيل هذا تراجع على يساعد قد الذي األمر السياسي، الصمت تمّثل التي القوى إلى قاصمة

نفسه. السيستاني نفوذ تراجع إلى يؤدي مما

جماعة الصدر
حسين نظام اغتاله (الذي الصدر صادق محمد للسيد الشاب النجل الصدر، مقتدى بقيادة الصدريون فيمثلها الثانية الرئيسية الدينية الجماعة أما
شــخصية الصدر ومقتدى  .(١٩٨٠ في الســابق النظام (الذي أعدمه الصدر باقر محمد اهللا آية الكبير العّالمــة العراقي ١٩٩٩)، وقريــب فــي
بتصريحات أدلى وقد يحمله. الذي العائلة رصيد سوى اسم من يملك وال الدين، رجال مزايا إلى ويفتقر الخبرة، وعديم وُيقال إنه عنيد غامضة،
الشيعية، األصولية حسب أصدرها َمن بوفاة القانوني فقدت مفعولها والتي أصدرها والده التي السياسية األحكام استمرار سريان على فيها أصر
بارزين  إمامين وضد ضده تهديدات قصيرة لمدة ٢٠٠٣ وأطلق نيسان/ أبريل في السيستاني نفسه الصدر هاجم كول. وقد جوان حد قول على
لم تثبت إشــاعات ترّددت وقد آخرون. بارزون شــيعة علماء شــجبه ما وهو البالد، ليغادروا – اســحاق الفياض ومحمد آخرين – باقر الحكيم
الوقت في .٢٠٠٣ أبريل / نيسان في غوغائيين مع مواجهة في الخوئي المجيد عبد مصرع وراء كان ربما الصدر مقتدى أّن مفادها صحتها
صدام»). «مدينة باسم سابقا ُعرفت (والتي بغداد في بالسكان المكتظة الصدر» «مدينة في كبيرة شيعية أعداد على الصدريون يسيطر نفسه،

(إيراني السيستاني بينهم من البارزين، الشيعة الدين رجال مســألة «األصل األجنبي» لعدد من طرحت التي الرئيســية الشــخصية كان الصدر
اعتماد إلى رئيسي للدعوة مسعى ألنها تعّبر عن أهميتها الطروحات ولهذه (باكستاني). النجفي وبشير فياض (أفغاني) اسحاق األصل) ومحمد
إيران اإلختالط الثقافي بين ولكن غير العراقيين. الدينيين القادة مالءمة مدى حول شــكوكا وتثير العراق الشــيعية في للسياســة نهج «وطني»

الساللة». أنقياء «عراقيين العثور على من الصعب يجعل السنين مّر على والعراق

العراق، في سياسة شيعية أية على االيراني النفوذ ضد مباشرة النفوس يجيش للشيعة العراقي األصل على هو أّن اإلصرار كله هذا من واألهم
فاّنه العراقية، السياسة الشيعية في الوطني تنامى االتجاه ما واذا والعراق. إيران في العالقات بين تحّول رئيسية نقطة يشّكل أن وهذا يحتمل
الشيعة بين أو ولبنان، وسوريا في الخليج اآلخرين العرب الشيعة على للسيطرة والعراق إيران بين رئيسي نشوء صراع إلى شك سيؤدي وال

الهندية. الممتدين حتى شبه القارة الشرقيين

مواجهة في يجد نفســه شــيعي كناشــط بمنزلته. وهو ال يعترفان اللذين والسيســتاني الحكيم أوســاط مع مباشــرة مواجهة في ويبدو أن الصدر
الديني، فيمكن موقعه بالنســبة لفقر أما إيران. تدعمها والتي الحكيم الناشــطة ومع جماعة إلى التروي، الداعية السيســتاني جماعة مباشــرة مع
الصدر لموقف اتخاذ إن طهران. في والموجود األصل الحســيني الحائري العراقي كاظم اهللا من آية يتلقاه الذي الدعم في تعويضا له يجد أن
جماعة أية مع جيدة عالقات للحفاظ على ســعيها في براغماتيا موقفا ســتتخذ إيران غير أّن األصداء، بعض له أن يكون إليران يمكن مناهض

القيادة. سدة تحتل أن يمكن عراقية شيعية

في العراق اإلسالمية للثورة المجلس األعلى
هذا  ويحظى له. مقّرا طهران ١٩٨٢ واتخذ العام في تأسس الذي العراق في األعلى للثورة االسالمية المجلس باقر الحكيم محمد اهللا يقود آية
المنفيين. وتكمن العراقيين من مقاتل آالف عشرة نحو تضم التي بدر كتيبة وتسليح تأسيس في ساعدته اإليرانية التي الحكومة بدعم المجلس
الشيعية، المعارضة صفوف بين بزعامته متتابعتين أميركيتين إدارتين واعتراف المتواصل، والمادي المالي اإليراني دعم النظام في الحكيم قوة
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وقيادته حسين)، بصدام اإلطاحة قبل عدة لسنوات واشنطن حظي بدعم المنفى (الذي في العراقي الوطني المجلس وعضوية المجلس األعلى في
مستقبلية. حكومة عراقية أية في بمبدأ التعددية يقبل ُذكرأنه وقد عراقية عريقة. شيعية عائلة وتحّدره من بدر، لفيلق

كثير من اعتبرها والتي االيرانية – العراقيــة الحرب في اإليرانية ومناصرته إليران بالحكومة والقديم الوثيــق الحكيم ارتباطه ومــن ســلبيات
اهتماما أو معهم تعاطفا لم يبد بأنه العراقين في إيران بين المنفيين سمعة سلبية اكتسب اقامته في طهران، الخيانة. وأثناء من نوعا العراقيين
العراق. ولقد اكتســب داخل من حســين ضد صدام من ان تناضل المنفى بدال في ظلت التي القليلة الشــيعية الشــخصيات وهو أحد بمحنتهم.
االتجاهات جميع يمثل الذي العراقي الوطني المجلس بعمل وفي انخراطه طويلة لســنوات وطهران مع واشــنطن في تعامله السياســية مهارته
بقيت طالما العســكري، في المجال خاصة للواليات المتحدة، وصريحًا معاديًا موقفًا يتبنى أن ال ُيحتمل وهو في العراق. الرئيســية السياســية
على اتخاذ ستحمله العراق أوضاع فإّن الديني، للحكم بتفضيله يوحي أن يمكن بإيران الحكيم ارتباط أّن ورغم حركته. عن واشنطن راضية
اهتمامها أكثر من العراق في كبير بنفوذ تتمتع شخصية وثيقة مع عالقات باقامة مهتمة نفسها إيران وستكون المسألة، هذه من برغماتي موقف
بارزة. شيعية كشخصية وتأييده دعمه إلى أيضا بحاجة فهي إيران، مع بعالقاته العميقة شكوكها فرغم واشنطن، أما العقدي المحّدد. بموقفه

الدعوة حزب
،١٩٥٧ الكاتب، إلى عام مع باتصال بارام أماتزيا قول حسب حيث تعود نشأته، العراق. في شيعي إسالمي حزب الدعوة هو أقدم حزب لعّل
مع التعاون اســالمية، وسعى إلى دولة إنشــاء في وقت مبكر إلى الحزب وقد دعا هذا بتأسيســه.  وآخرون محمد باقر الصدر الســيد عندما قام
جونز جامعة مطبعة : بالتيمــور الثورية»، «إيران رمزاني، الفتــرة (ر. ك. تلك في مفاجئة خطوة كانــت الســنة، وهذه اإلخــوان المســلمين
المحافظة يومذاك، بل نزعتها في المغرقة النجف في بيئة المتطرف منعطفا السياسي الدعوة حزب برنامج شكل وضع ١٩٨٦). وقد هوبكنز،
والمفكرون  والصوفيون اهللا «آيات عن نقال اإلسالمي»، «حزب الدعوة الرحيمي، (عبد الحليم ١٩٦٤ النجف في إلى الخميني وصول لقد سبق

.(٢٠٠٢ الساقي، ، دار لندن الجّبار، عبد العقائديون»، لفالح

و شديد.  قمع إلى بنتيجته تعّرض والذي منذ السبعينات حسين صدام نظام في مناهضة العنف إلى لجوئه خالل من بسرعة الدعوة حزب برز
شيعة عند والمشروعية من اإلحترام كبيرا المقاومة أكسباه قدرا هذه في دما دفعه النظام والثمن الذي في مهاجمة أظهرها الحزب التي البسالة
رئيسيا انشّق فصيال ولكن ،١٩٨٢ في طهران العراق في في اإلسالمية األعلى للثورة المجلس تأسيس في الدعوة حزب شارك وقد العراق.
الوقوف وبسبب الخميني- اليه دعا الذي اإلسالمي الدين- وهو المبدأ لمبدأ حكم رجال المعارضة بسبب سنتين بعد مضي وقيادته الحزب عن
المجلس من وهو جزء إيران، في فصيل بين الدعوة منقسما حزب زال ما الحين، ذلك الحزب. ومنذ على للسيطرة اإليرانية وجه المساعي في
اللحظة حتى الفصيالن ولقد بقي «عراقية». أكثر بطبيعته استقاللية، موجود في لندن، وهو أكثر وفصيل (الرحيمي)، االسالمية للثورة األعلى
األميركي الوجود ينظرون إلى الشيعة من المزيد ألّن العمر قصير يكون قد التساهل هذا أّن األميركي، إّال االحتالل مع في تعاطيهما واقعيان
شــعبيته تكوّن ان يحتمل إذ غامضا، زال ما الدعوة مســتقبل حزب إّن رأيي وفي القيادة الوطنية. لســدة الشــيعة اعتالء أمام كحاجز رئيســي
ومن «الوطنية» العراقية الحركة الشيعية يمثل أنه يدعي الحزب ولكن الجديدة. الظروف ظل وفي مع الزمن نقصتا قد السابقتين ومشروعيته
الدعوة في إشــراك حزب إّن الماضي. في الحركة هذه الذي لعبته عائلة الصدر في للــدور نظرا خاصة، الصدريين قوى ثــّم يوّحــد قــواه مع
وعلى الصدر المستبعدة. حركة مع بالمقارنة اعتداال، أكثر في اتجاهات بالحزب يدفع قد األميركي االحتالل راية تحت المؤقت الحكم مجلس

مجهولة المستقبل. رئيسية قوة الدعوة يظل حزب حال، كل

األخرى الجماعات
للجمعية إن ويقال طهران.  جناح تحت وتعمل الثمانينات أوائل في تأسست التي اإلسالمي العمل جمعية مثل أخرى صغيرة شيعية تنظيمات هناك
الثورية»). «ايران (رمزاني، عراقية منشــآت ضد هجمات عّدة حيث شــّنت العراق، في اإلســالمية للثورة األعلى المجلس مع صالت ســابقة
أقل تنظيم شيعي أيضا وهناك العراق. في اإلسالمية للثورة األعلى بالمجلس مرتبطة وما زالت تقي المدّرسي الجمعية حاليا محمد هذه ويرأس
ضد معارضة شيعية شــنتها جماعة التي األولى الهجمات عن أعلن مســؤوليته الذي المحّمداوي حاتم أبو يقوده الذي حزب اهللا تنظيم شــهرة هو

.(٢٠٠٣ ، أبريل ٩ نيسان/ راديو أوروبا الحرة، تعليق في سامع، األميركية (وليم العسكرية العملية بدء بعد صدام حسين قوى
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العالم في الشيعية الجماعات على العراقية الحالة تداعيات
جماعة تحّول هو هنا فالحدث الفاصل وخارجه. العربي العالم في كبرى سياسية جغرافية بآثار الشيعية اإلسالمية للسياسة الجديد يبشر التطور
الحدث يعلمون بهذا العالم من مكان في كل والشيعة العراق.  في السلطة إلى نشيطة تطمح سياسية شيعية جماعة إلى مسحوقة ومهّمشة كانت

البحرين. هي بهذا تأثرا وأكثرها وأول الدول الديمقراطي. المدنّية والتمثيل بالحريات مطالبتهم من وسيزيدون

السنية  الحاكمة النخبة جانب من السياسية عن السلطة مبعدين في العراق، األمر كان السكان، ولكنهم، كما عدد ثلثي نحو البحرين شيعة يشكل
الفعلية مبعدين عن السلطة فهم ما زالوا البرلمان، في تمثيال أكبر إعطائهم إلى أدت األخيرة أن اإلصالحات البالد. ومع في أقلية تشكل التي
أكبر صوت اكتساب على للعمل شيعة البحرين اندفاع من يعّجل شأنه أن العراق من في رئيسية كقوة سياسية الشيعة بروز إّن كبير. حد إلى
أكبر إصالحات على إدخال يساعد هذا الناحية اإليجابية، فيمكن أن من أما في الجزيرة. التوتر زيادة يؤدي إلى قد وهذا السياسي، النظام في

المستقبل المنظور. في عن السلطة بالتخلي في البالد السنية الحاكمة قيام الطبقة استبعاد رغم البالد، في السياسي النظام على

المملكة، من الناحية  شيعة كان ولقد متفق عليه. غير رقم وهذا فقط، السعودية نحو ٥ – ١٠ بالمائة من السكان العربية المملكة يشّكل شيعة
أمرًا ضدهم التمييز كّفارًا، ويعتبر الواقع في الشيعة الذي يعتبر الوهابي النظام السياسي قبل من سنوات منذ عرضة للتمييز والقانونية، الواقعيًة
المذاهب اإلسالمية كل متسامح ويرفض وغير وحرفي متزّمت إسالم يدعو إلى السعودية المنتشر في اإلسالمي الوهابي (المذهب مشروعًا.
داخل أكبر ثقافية حقوق إلى الدعوة على السعودية تجّرأ شيعة العراق، في السياسية الشيعية القوى بروز و حسين صدام سقوط ومنذ األخرى).
يربط الذي عند طرف الجسر اإلحساء منطقة في المقيمين السعودية وشيعة البحرين شيعة بين الحميمة العائلية العالقات إّن السعودي. النظام
الشيعة في ضد التمييز من بالتخفيف مطالبًا السعودي نفسه النظام سيجد وقريبا، بين المنطقتين، الشيعية السياسة أهمية من ستزيد بين البلدين

المنطقة. في األمنية المشاكل يتجنب تزايد أراد أن اذا ما بشدة أكبر قمعهم إلى يلجأ قد أو المملكة،

فالجمهورية والعراق، إيران في السائدة عشرية االثني من ليســوا جزءا العلويين ومع أّن الســنية. العلوية األكثرية األقلية ســوريا، تحكم وفي
والحكام العراق شيعة بين في المســتقبل تفاعل هل ســيقوم ترى بالعلويين كشــيعة. يعترف سياســي قرار اتخاذ إلى الثورة بعد لجأت اإليرانية
وجود لهما في العراق اإلسالمية والمجلس األعلى للثورة الدعوة حزب أّن إلى المؤلف مع بارام بحديث أشار أماتزيا دمشق؟ ولقد في العلويين
من ودمشق، طهران بين الوثيقة السياســية للروابط ونظرا حســين . نظام صدام ضد بدعم ســوري وقد عمال الثمانينات، أوائل منذ في دمشــق
اإلسالميون سيســعى هل هذه الظروف، ظل وفي نفســها. الروابط على العراق في الجديدة الشــيعية السياســية القوى تحافظ أن تماما المنطقي

الشيعة؟ ضد التعاون عندئذ إلى البلدين في السنة

الستينات.  في وإيران شيعة لبنان بين التي جمعت الروابط الدينية إلى فيه – طائفة أكبر يشكلون – وهم لبنان في المباشرة الشيعة نهضة وتعود
دعما أيضا الحزب هذا ويلقى لبنان.  الشــيعيين في السياســيين التنظيمين بين تطرفا األكثر وهو التنظيم حزب اهللا، بدعم اليوم وتســتمر إيران
على استمالة والعراق بين ايران المستقبل تنافس في قيام نتوّقع بسهولة ويمكننا أن على إسرائيل. للضغط أداة صالحة فيه تجد سوريا التي من
،٢٠٠٣ أبريل نيسان/ مشابهة في آراء عن لبنان، البارز في الشيعي الروحي الزعيم اهللا، فضل حســين محمد الشــيخ أعرب وقد لبنان. شــيعة
تحول إلى يؤدي قد حســين «ســقوط موافيني، (ازاده إيران من تبرز كمركز شــيعي أهم أن اآلن للنجف يمكن صدام أنه بعد ســقوط حيث أعلن
تلقى تدريبه اهللا فضل الشيخ أّن البارز ومن ٧ نيسان/ أبريل، ٢٠٠٣). تايمز، أنجيلوس لوس صحيفة استقطاب المسلمين الشيعة»، مركز في

النجف. في الديني

من  يزيد مما ديني، كمركز بالنجف جديدًا اهتماما األرجح على والهند ســتبدي وباكســتان أفغانســتان الشــيعية في فاألقليات العراق، خارج أما
النواحي. هذه في إليران كمنافس قوتها

فاذا نفسها. إيران في المتشدد الديني الخط قوة على ستؤثر الخارجية العالقات هذه إيران والعراق حول في الشيعية القيادات بين الخصومة إّن
موضع السياســة هذه كانت حيث هناك الضغوط من للكثير هذا المفهوم ســيتعّرض فاّن «والية الفقيه»، الشــيعية العراقية مفهوم رفضت القيادة
الثمانينات، في الخميني لخالفة مرشحا الذي كان اهللا العظمى حسين علي منتظري آية نجل منتظري، أحمد إّن والواقع، البداية.  منذ ورد أخذ

الدين». يد رجال الحكم المطلق على شرعية في شك وال في النجف «سيبحث المفتوح الديني النقاش أّن مؤخرا أقّر
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ليســت الزعماء بين فالعداوات القيادة، عرش على للترّبع المتزاحمة الدين رجال جماعات تجاه الشــيعة فعل ردة حول التكهــن ومــن الصعــب
من متنوعة عوامل على مبنيــة ســتكون ذاك أو الديني الزعيم لهذا الناس يمنحها التي الشــعبي الدعم درجة العراق. إّن بالجديــدة فــي تاريــخ
العراق الشــيعة داخل قبل من صرفة دينية كهيئة االحترام درجات بأقصى السيســتاني يحظى وقد عراقي. مواطن لكل الفردية النظرة بينها
شيعية كشخصية به الماضي في واشنطن والعتراف إيران من القوي الذي يتلقاه للدعم نظرا موقع أفضل في قد يكون ولكن الحكيم وخارجه،
كذلك، فإّن االلتفاف عليه. بعدها واشــنطن تســتطيع ال قد وضع الحكيم بطرق يعزز أن اإليراني يمكنه اللوجســتي الدعم معارضة. إّن بارزة

أخرى. مدن في منها معينة في مدن أقوى الشخصيات بعض ألّن فاعال دورا والقبلية اإلقليمية لإلنتماءات

وهذا للناس، اإلجتماعية الخدمات تقديم على تلك أو الجماعة قدرة هذه كبيرا في دورا تلعب جماعة كل بتصرف الموجودة الموارد المالية إّن
الدعم تقدم وهي إلى اتخاذ موقف برغماتي، إيران تميل فإّن وعمليًا للغاية. هاما يكون االيراني أن للدعم يمكن وهنا كســب األنصار. يســّهل
للتقليد أتباعه وفقا على الُعشر فرض على عراقي زعيم أي قدرة إّن ثّم العراق. عن رحيل األميركيين التعجيل في على تعمل أية جماعة إلى
المستقبل في الحكم إدارة في للشــيعة يكونوا شــركاء بأن كذلك فاّن قبول الســنة الزعامة.  إلى متطلع ألي المالية القوة كثيرا في تؤثر الشــيعي
األخرى، الفصائل تتخذها التي التكتيكية بالمواقف تتأثر أيضا فصيل أي يتخذها األيديولوجية التي المواقف فإّن ذلك، على عالوة مهم. عامل

آخر. تطرفًا عند فريق أكثر موقفًا ينتج الفريق معتدل عند هذا فموقف

موقفا واتخاذهم واشنطن مع الجزئي تعاونهم من الحد على المعتدلة الشيعية الزعامات يرغم قد األميركي اإلحتالل على الشعبي السخط كما أّن
اإليرانيين. المتشددين مع عالقتهم في الشيعة علماء عند األساسي األيديولوجي المحك يصبح قد واشنطن من الموقف والواقع فإّن مساوم. غير

تأثيره أيضا. له البالد داخل حركة كل عند التنظيمية القوة مدى تشدد فإّن وأخيرا،

وإن األقوى، القوة يكونون قد النهاية في اإلعتقاد بإّن «الوطنيين» إلى أميل وأنا بعد. محددة غير النهائية شيعة العراق زعامة إّن باختصار،
قوى التعاون بين إلى الزعامة، مما يستدعي يتوق دين رجل يبرز علنًا ال قد طهران. والواقع أنه عن بعدهم رغم يروقون لواشنطن ال كانوا

مختلفة. وبشعبيات متنازعة عديدة

وتمييز لضغط يتعرضون عندما اتحادا الفئات أكثر عادة فهم عقيدة واحدة. على ليســوا العراق شــيعة ننســى أّن أال النهاية، يجب ولكن، في
وليبراليون)، وإسالميون ووطنيون (شيوعيون مختلفة سياســية تيارات إلى الجماعات من غيرهم منقســمون مثل فهم هذا، عن عدا شــديدين.
كثيرين حلفاء فصائلهم ستجد وحتمًا واحد، بصوت يتكلموا لن فانهم الحكم، على سيطروا لو وحتى متعددة. واقليمية وقبلية طبقية مصالح ولهم

الشيعية. غير الجماعات بين

السنة اإلسالميون
اتجاهات  عندهم تقريبا. واآلن تبرز سنة ٣٠ سرا لمدة األنظار يعملون عن بعيدين السنة اإلســالميين معظم ظل الشــيعة، اإلســالميين بخالف

وخططهم وأتباعهم. نظرهم ووجهات قياداتهم جدا حول للمراقبين الخارجيين قليلة المتوفرة المؤشرات وإن كانت مختلفة،

انتشارا واألكثر واألكبر السنية األهم اإلسالمية وهي الحركة البداية، منذ العراق إســالمية ســنية في قوة أبرز المســلمين اإلخوان جماعة كانت
إليها  انتسب والتي ١٩٤٨ تحت اســم جمعية انقاذ فلســطين، عام في العراق المســلمين في لإلخوان األول الفرع تأســس وقد في العالم العربي.
القائلة األساسية فكرتهم أيضًا اإلخوان طرح العرب، جميع اهتمام مدار فلسطين كانت وبينما مصر. في اإلخوان بكتابات تأثروا أولئك الذين
المبادىء. إلى هذه بالعودة إّال اإلســالمي للمجتمع عالج وإن ال اإلســالم، اإابتعاد عن مبادئ تعود إلى األساســية اإلســالمي المجتمع علل إّن
الحركة أّن اعتبر البارزين زعماء الحركة أحد األعظمي فإّن باسم اإلمبريالية، ومستمرة لسياسات الغرب شديدة انتقادات اإلخوان وجه وبينما
عبد كتاب عن نقال وتطورهم» ، نشــأتهم المســلمون: («اإلخوان لإلخوان والرئيســي األول كانت العدو األربعينات العراق في في الشــيوعية

العقائديون»). والمفكرون والصوفيون «آيات اهللا الجبار:

قد تكن السلطة لم في العراق، ألّن ذروة العمل السياسي الفترة المســلمين. وشهدت تلك لإلخوان رســمي عراقي فرع ١٩٥١، تأســس عام في
حركة اإلخوان في  قاســم. وكانت الكريم عبد ١٩٥٨ مع انقالب في عام القمع التســلطي الذي بدأ من عقود تقريبًا خمســة وقعت بعد في قبضة
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األربعة، السنية المذاهب عند والدعوة ونبذ «الطائفية» التعليم على السياســي برنامجها وشــدد ســنية، إســالمية حركة وأكبر أول الخمســينات
سياسي. كحزب العمل يتخطى واجتماعية سياسية كحركة دورهم بأن اإلخوان وآمن والقومية. والعلمانية والماركسية ومناهضة «التغريب»

الفرنسيين. ضد الجزائر وكفاح المسلمين في التحرر الوطني في فلسطين قضايا بقوة اإلخوان ناصر وقد

الحزب االســإلمي  أنشــأوا ولذلك ووطني» ديني السياســي «واجب ١٩٦٠ أن العمل في عام قرروا اإلخوان المســلمين أّن األعظمــي يذكــر
المبادىء التالية: ويضيف أعاله الواردة النقاط على الحزب برنامج ويشدد به. يحتفظون زالوا اسم ما وهو العراقي،

والفردية».  والعامة «السياسية المسلمين بنفس الحقوق وغير المسلمون يتمتع أن يجب  •

(المسلم).  الجمهورية والتصويت لرئيس ممثليهم انتخاب بحق المسلمين غير فيه ديمقراطي يتمتع نظام يقوم أن يجب  •

الشريعة.  بموجب المجتمع حكم ينبغي وضعيا، بل إسالميا أو القضائي النظام أال يكون يجب •

الفالحين.  على الحكومية األراضي توزيع يجب •

في العمل.  للمرأة الحق  •

النقابات.  تأسيس ينبغي  •

للشعب.  ملك الطبيعية الموارد  •

المشتركة.  أساس المواطنية على الوحدة الوطنية ُتبنى أن يجب  •

الشاملة.  اإلسالمية الوحدة نواة بدورها وهي العربية الوحدة من أعلى مرحلة نواة الوحدة الوطنية •

ديانتهم». أو العرقي أصلهم عن النظر بصرف وهو اإلنسانية، من واحد موّحد، أجزاء متكاملة البلدان جميع الناس في «يعتبر العالمي، بالمعنى  •

الشيعة قائد الحكيم، محسن ولكن السيد العراقي اإلسالمي الحزب في مشتركة شــيعية – ســنية عضوية إلى المســلمين اإلخوان قيادة دعت ولقد
الحزب. الشيعة مع تعاون ومنع اإلنضمام الديني، رفض

وُسجنوا الناشطين اإلخوان جرى اعتقال ما وسرعان .١٩٦٨ البعثي عام اإلنقالب بعد البعث علمانية بشدة عارضوا إّن اإلسالميين األعظمي يقول
من السلطة على ليستولي البعث حزب األميركية دعمت اإلستخبارات المركزية وكالة إّن اإلخوان ويرى البالد. من الفرار على وأجبروا وُعذبوا

قوة البعث. على التغلب من يتمكنوا لن أنهم مفادها إلى نتيجة النهاية، اإلخوان، في للشيوعيين. ووصل الممالىء الكريم قاسم عبد نظام

العراقي، اإلسالمي الحزب إحياء حزبهم، ،١٩٩١ األولى، في الخليج حرب نشوب مع اإلخوان وقرر المنفى. في قيادة اإلخوان ذلك، بقيت بعد
في ســاعدت بالفعل ألنها من صدام حســين بالتخلص المتحدة الواليات تقوم بأن كثيرًا لم يأملوا ولكنهم له.  مقرا بريطانيا من يتخذ كان الذي
أسامة التكريتي قادته: من أربعة أســماء وكشــفت القديم الحزب السياســي برنامج اإلخوان قيادة أحيت وقد الماضي.  في الســلطة وصوله إلى

السالم». «دار باسم المعروفة دوريتها باصدار وبدأت وباسم األدهمي، العاني وفاروق السامرائي وأياد

المتحدة الواليات تقودها غربية «مؤامرة من العراق انقاذ هو المعلنة اإلخوان أهداف حزب أحد كان ،١٩٩١ في عام حتى أنه االنتباه يثير ومما
غريب بشكل ينطبق وهذا تعليق المســلمون»). «اإلخوان (األعظمي، الغربي»، العالم إلى النفط امدادات إســرائيل ولضمان لتدميره لمصلحة
من بل واألردن فحسب مصر في الجماعات اإلسالمية قبل من ال ،٢٠٠٣ طرحت في التي األفكار هي عينها هذه أن إذ الراهن الوضع على

البلدان. في مختلف للعراق المتحدة الواليات غزو معارضي من كبير عدد جانب

واســتمر الحزب المتحدة. األمم فرضتها التي العقوبات جراء العراقي الشــعب معاناة على شــددت الحزب اإلســالمي العراقي بيانات كما أن
تعاطف ودعم إســالمييين. إيجاد على العراق ستســاعد دعوة وهذه بحت، قومي طريق في الســير من بدًال إســالمية دولة قيام إلى في الدعوة
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اإلســالمية في الحياة عن «اإلنحراف» من عديدة ســنوات بعد تدريجي بشــكل إّال تنفيذه يمكن إســالمي ال برنامج أي أّن أدرك الحزب أن غير
مذاهب متخطية عريضة، قاعدة إلى يجب أن تستند الفقهية كل األحكام وأكد أّن اإلسالم مذاهب مذهب من أي دعم الحزب تحاشى وقد البالد.
وأّيد فكرة األخالقية. وتعاليمه احترام اإلسالم ضمن ولكن التعددية بدعم استمّر كما المذاهب. كافة على اإلجتهاد من ومعتمدة التقليدية الفقه
إلى اإلقتراع وصندوق األمة، لمصالح بيع إلى والتعددية فوضى وتحّول «الحرية إلى لها»، الغربي التنفيذ في «عيوبا رأى الديمقراطية ولكنه
السلمية اإلنتخابية النشاطات إلى تشــجيع السياســي ودعا العنف الحزب نبذ ولكن دينيا». مســموح به غير هو ممنوع، وما هو ما أداة لتشــريع

المسلمون»). «اإلخوان (األعظمي،

باعتناق  المجاهرة ١٩٩١ إلى انتكاسة دفعته حكمه، من األولى العشرين الســنوات خالل المســلمين اإلخوان حســين صدام اضطهد بينما ولكن
الجوامع مئات فبنى الدولي الدعم من قدر أكبر الخليج لكسب عليها حتى قبل حرب قد أقدم كان التي الخطوة شرعيته، لتعزيز كوسيلة اإلسالم
كّتاب من العديد كتابات أيضًا دّرســت والتي فقط، اإلسالمي الســني الالهوت لتعليم صدام جامعة باســم عرفت مدرســة الهوتية جديدة وأنشــأ
إظهار التقوى إلى نفسه صدام وسعى المعاصر. اإلسالمي التفكير حول معارف اكتساب من خّريجيها مّكن األصليين، مما السياسي اإلسالم

والكازينوهات  النوادي على إغالق أيضا وأقدم الجديد.  العراقي العلم على «أهللا أكبر» االسالمية اآلية الصلوات العامة، وطبع الشخصية في
سياسية نشاطات أي تتضمن لم النشاطات اإلسالمية ولكن العراقي. الصَوري البرلماني في مســلما مقبولين عالما عشــر اثني وعين والبارات

أول آذار/ مارس،٢٠٠٣). تايمز، آسيا العراق»، في المتحدة الواليات تنتظر ثالثة «قوة شاهزاد، سليم (السيد سياسية إسالمية أو

الستة األشهر خالل المســلمين، حركة اإلخوان في بارزين أعضاء ضد االضطهاد من بدأ بالتخفيف حســين صدام أن المراقبين إلى أحد يشــير
إّبان اســتبعادها ينبغي ال والتي العراقي، المجتمع في العميقة الحركة جذور من ٢٠٠٣، بدافع الخوف على العراق في األميركي الهجوم قبل

السّنة. العرب من الخّلص أنصاره بين خاصة النظام، محنة

جميع على شــّنها البعث التي القاســي القمع حمالت من تلك الفترة خالل العراق في المســلمين اإلخوان تأييد وعمق مســتوى معرفة تمامًا من الصعب
بلدان اإلخوان في غير أّن قوة األمن. رجال من قبل إّال الخفاء اإلخوان في يمارسه سياسي كان نشاط أي حقيقة ُتعرف ولم السياسيين، المعارضين
العلن. إلى الظهور اآلن سليمة وبامكانها زالت ما السري اإلخوان تنظيم نواة أّن إلى تشير ودول الخليج ومصر واألردن سوريا مثل عربية أخرى

إليها: يستند القيم التي تشكل المبادىء التي من جملة (www.iraqi.com) الرسمي االلكتروني الحزب موقع ويقدم

بأن: الحزب اإلسالمي «يؤمن

شعبنا واضطهاده؛ عذاب إلنهاء األمثل الحل هو اإلسالمي المستنير المشروع •

مصالح البشرية؛ وتحقيق اإلضطهاد ورفع العدل إلقامة وسيلة بل ذاتها غاية بحد إلى السلطة ليس الوصول •

الصالح؛ الحكم لتحقيق أفضل سبيل واألخّوة هما العلنية الحرية •

العادات من تصبح بحيث لإلنتخابات الســلمية الممارســة تطوير على والتنظيمات األحزاب جميع تعمل أن مصلحة وأمن العراق تقتضي  •
اإلرهابية؛ والعمليات العنف السياسي تنبذ وأن الجذور عميقة

والطائفية.» العرقية أشكالهم اختالف على العراق بين أبناء يوّحد ما العنصر الوحيد الذي وهو الحقيقي والتقدم القوة مصدر هو اإلسالم •

التكريتي، أسامة الدكتور الحالي، الحركة رئيس ذّكر ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٣، لندن في في أجريت مع تلفزيون الجزيرة ساعتين دامت وفي مقابلة
األجواء على اإلبقاء فــي لإلخوان الفضل بعض أعطى أنــه غير صدام حســين، ظل حكم في الحركة له تعّرضت الــذي الشــديد باإلضطهــاد
يزال ال الحزب أّن مزّيف». وأقّر التكريتي إلى «مؤمن علنا كافر شخص من صدام حسين تحويل والتي ساعدت على العراق، في اإلسالمية
اآلن. تطل أن يمكن التي الداخل وقيادة حســين، حكم أيام جوهرية كانت التي الخارج قيادة بين العالقة تحديد بينها من مشــاكل عديدة يواجه
٩٠ فرعا  الحزب زعم أّن لدى أنه كما السياسي.  المسرح إلى ببطء يعودون اإلخوان وأّن الشيعة، من تنظيما أقل السّنة عموما أّن وأقّر أيضا

المتحّمس». يستقطب «الشباب العراق وأنه أنحاء كافة في
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المســلمين اإلخوان تماثل أخرى جهة من قوتها. وما معلومات عنها أو قياس مدى الصعب جمع من ولكن أخرى ســنية أحزاب وفي العراق
التاريخية. شرعيتهم أو الدولية وعالقاتهم وأهميتهم حجمهم في

 ١٩٦٠ عام في في العراق كان يعمل القدس في أصًال والذي تأسس بالعنف المؤمن دينيا وغير المتطّرف التحرير حزب إّن مار فيبي وتقول
على الحصول الصعب ومن .(١٩٨٥ وستفيو، بولدر، الحديث»، العراق «تاريخ مار، (فيبي رسمي ترخيص على الحصول في فشل ولكنه

اليوم. العراق في الحزب هذا عمل أو وجود حول معلومات

الفصيل هذا إّن الطائي. ويقــال نديم محمد الشــيخ يتزعمها التي العراقية، اإلســالمية الوطنية الجبهة األخــرى، اإلســالمية ومــن التنظيمــات
للعراق. األميركي الغزو قبل واشنطن في أميركيين بمسؤولين التقى اإلسالمي المعتدل

والتي تنظيمات، بعدة وبســبب عالقتها ســنية، حركة إســالمية وأكبر أهم بســبب كونها خاصة، إقليمية أهمية المســلمين اإلخوان وتأخذ حركة
الغزو للحركة، المركز الرئيســي وهي مصر، في اإلخوان جماعة عارضت فلقد العراق. في على اإلخوان المســلمين وتأثير دور لها ســيكون
الغربي األميركي بالذات  التدخل تعــارض بل ألنها – من جانبها كلي احتقار كان موضع وقــد – بصدام ٢٠٠٣ الحّبا فــي للعــراق األميركــي
األردن في اإلخوان جماعات وقفت وقد المحلية. القوى حساب على المنطقة في األميركي الوجود العربي، خاصة اذا قّوى شؤون العالم في

مشابهة. مواقف وسوريا وفلسطين

ولكن البلدين.  البعث في الضطهاد تعّرضا االثنين وأّن خاصة العراق، بفرع الوثيقة لعالقته نظرا التفاتًا خاصا في سوريا اإلخوان فرع ويستحق
مواجهات في سوريا المسلمين اإلخوان خاض حزب مع سوريا. وقد عداء كان على المســلمين السورية يوم اإلخوان ســاعد جماعة صدام حســين
النظام العنف ضد إنهاء إلى مؤخرا دعت اإلقليمية اإلخوان حركة أّن غير .١٩٦٣ عام في السلطة وصوله إلي منذ البعث السوري حزب مع دموية
شك وال مبتهج وهو سوريا في رئيسية قوة معارضة لندن، يعمل من والذي سوريا، اإلخوان في فروع بين اعتداال األكثر الفرع ويبقى السوري.
فاحتمال الدقيقة. المراقبة تستحق الحزب فروع بين الروابط السياسة العراقية. وهذه في اإلخوان مشاركة أمام الباب يفتح مما حسين صدام بسقوط

سوريا. إخوان بدعم العراق في اإلخوان قيام إمكانية إلى اّنه يشير اذ سوريا نظام األسد في بالتأكيد سيهدد العراق في إخوان قوية بروز حركة

شــيعة بين المســتقبل العالقات في طبيعة وأن خاصة البلدين، شــيعة والعراق إلى ســوريا في اإلخوان نظرة وهو تعقيدا أكثر آخر وثمة عامل
واذا في سوريا؟ الحاكمين العلويين مع شيعة العراق هل سيتعاطف مهما. تأخذ منحا دمشق الحاكمة في العلوية واألقلية إيران وشيعة العراق
العالقات هذه مثل نمو إّن أخرى؟ جهة من البلدين والسّنة في جهة من وسوريا شيعة العراق بين متزايدا توترا سنشهد فهل كذلك، األمر كان

القادمة. السنوات في سوريا والعراق التوتر بين من كبير حد إلى يزيد قد

السنية المقاومة
بعض أّن على أولية دالئل وثمة صدام، ســقوط بعد العراق في الشــيعة لقوة المفاجىء الصعود أمام المتفرج موقف اإلســالميون الســّنة لم يقف

السّنة. تساعد ربما العربية الدول

وعاش بغداد في جامعة اإلسالمية للدراسات سابق وأستاذ بارز عراقي وهو ســّني القبيســي، أحمد الشــيخ أبريل ٢٠٠٣، ألقى ١٨ نيســان/ في
المحتّجين األلوف من عشرات ســنية بإطالق مظاهرة مســببًا بغداد في ســني جامع في نارية جمعة خطبة ألقى أعوام، ســتة لمدة دبي منفيًا في
فكلنا الوحدة، سبيل معا في العمل والشيعة السّنة على ويتعين الطائفية، أعداؤنا باستغالل يقوم أن نخشى «إننا قائًال: األميركي، اإلحتالل على

السلطات  من بدعم القبيســي، حّرضت المتحدة اإلمارات العربية الديلي تلغراف أّن في درويش عادل وكتب (واشــنطن بوســت). مســلمون»
٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣). السنة»، يدعو لوحدة عائد المتصاعدة («منفي الشيعية القوة وجه في السّنة بغداد لتأطير إلى على العودة األميركية،

مع اإلخوان. متعاطف أنه واألرجح نفيه قبل بارز دين رجل كان ولكنه بالضبط، معروفة غير القبيسي وانتماءات

الحركة اإلســالمية تعزيز أجل من األميركي اإلحتالل وحدة إســالمية لمواجهة إلى يدعون الســّنة اإلســالميين القادة أّن هو واضح جدًا هو ما
أّن حين الشيعة، في دينية مع منافسة شيء في كل يخسروا أن يمكن السّنة أّن والواقع العراق. لطرد األميركيين من شيعية دعوة واستباق أية
تكتيكية آنيًا أرضا وجدوا قد السّنة اإلسالميين على أّن مؤشرات وثمة المنفرد. للعمل الديمغرافية الكافية القوة لديهم أّن وال شك يدركون الشيعة
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بينهم. فيما القوي العقائدي رغم التباعد األميركي الوجود إنهاء إلى الدعوة في البعثيين، بعض بل ومع العراقيين، الوطنيين السّنة مع مشتركة
شيعيين بارزين. قادة عدة بعكس الغزو، قبل واشنطن مع على تعاون السّنة كانوا على أّن اإلسالميين دليل هناك أي ذلك، ليس على عالوة

اإلسالم السياسي في حقل سني «بديل» ايجاد من أجل يعملون عربية دول وعدة العالمية اإلخوان أّن حركة تقريبا المؤّكد من ثانية، ناحية من
أما أعاله.  القبيســي عن ورد كما القوة الســنية، بتكريس مهتمة الخليج ودول العراق رجوع زعمائهم إلى أجل من أيضا. فاإلخوان يعملون
مصالحها حماية وفي الوهابية القوى تعزيز في حتما فستنشــط العراق، في الشــيعية جديد للقوة انبعاث كثيرة من مخاوف لها والتي الســعودية،
الرئيسية  بأنهم القوة الوهابية، الحركة اتهمتهم، وليس ٢٠٠٢ عندما العام أواخر في مع اإلخوان عالقاتها جدي بشكل المملكة (قطعت الخاصة.
الوهابية غير فــاّن العناصر العراق، في المتحدة الواليات ضد العنــف اســتخدام الســعودية ال تود وبينما الدولي). اإلســالمي وراء اإلرهــاب

اإلتجاه. بذلك ستنحو حتما هناك المنضبطة

اإلستياء تزايد مع الحركة يتزايد تأييد أّن يفترض أن المرء بوسع ولكن العراق. في للوهابية المحتمل الدعم قياس مدى المستحيل من يكون قد
اإلسالمية الحركات تستفيد كذلك مسببًا لها. وليست أداة لهذه المشاعر فهي فقط لألميركيين.  المناهضة المواقف ومن شدة الراهنة األوضاع من
لم اإلسالميين أّن غير أيضًا. ذلك من استفادت قد الحركة الوهابية كانت البديلة وربما السياسية المعارضة أدوات غياب من أيضا مباشر بشكل
أمده. طال اذا خاصة وسيستمر اإلحتالل، بعد إّال يبدأ لم ضدها العدائي والشعور األول، العدو أّنها على صدام أيام المتحدة ينظروا إلى الواليات

كجزء طبيعي من ألوان الطيف اإلسالمي. حتما بالظهور آخذة في العراق الوهابي النفوذ من درجة ويستطيع المرء أيضًا أن يتكهن أّن

كبير وتزاوج اجتماعي تفاعل فهناك غالب ومغلوب، عالقة هي الســنة والشــيعة في العراق عالقة أن أعتقد ال أنني إلى أنوه أن اود وأخيرا،
كليهما أن عند والليبراليين والقوميين واإلسالميين لليساريين ويمكن المعتقد أحادية الجماعتين من ليست أّي عقود. كذلك عمرهما الفئتين بين
الجماعتين بين الفاصلة الخطوط حسين صدام سقوط منذ لألسف تصّلبت ولكن برنامج وطني جديد. لوضع طائفي غير شعور حول يجتمعوا

سواء. حد على واإلسالميين العلمانيين على يؤّثر بينهما، فاصال تشكل صدعا وأصبحت

العراق أكراد
العثمانية. اإلمبراطورية مع عالقتهم وعكســت بوقت طويل، الحديثة العراقية قبل الدولة نشــأت والتي الخاصة، اإلســالمية حركاتهم لألكراد
ضد المسلحة الحركة فيها بما األكراد، الشيوخ بزعامة كانت عشر التاسع القرن في الكردية الوطنية الحركة أّن إلى شــوروش ســامي ويشــير
ولكنها العراق أكراد عند بالظهور المسلمين اإلخوان بدأت شعبية الخمســينات، في النقشــبندي. طائفة من بزعامة شــيخ والعثمانيين اإليرانيين
(«الحركات حسين صدام ضد المسّلح للكفاح وبعدم مساندتها بقضاياهم، اهتمامها بقلة الحركة خذلتهم بأن األكراد شعر بعدما الثمانينات في قّلت
إلى إنشــاء األكراد لجأ وهكذا العقائديون»). والمفكرون اهللا والصوفيون «آيــات الجبار، عبد عن نقًال األكــراد»، بيــن اإلســالمية األصوليــة

الوطنية. حاجاتهم عن تعبر والتي الخاصة اإلسالمية حركاتهم

العراق. العرقية-الدينية في الجماعات بين ما تفصل التي الصدوع إزالة من السياسي عدم تمكن اإلسالم إلى تشير أنها إذ أهميتها، الحقيقة لهذه
الهّوة ردم من اإلسالم السياسي تمكن دون يحول ســبب من وليس هناك في تركيا). واألتراك األكراد بين ما حد إلى نفســها الحالة هذه (تســود
العراقية الحالية السياسة حقائق أّن غير عرقية. أساس خطوط على اإلسالمية األمة تقسيم يعارضون وأّن اإلسالم واإلسالميين خاصة العرقية،

التنظيمية. الناحية العرقية معنًا مهمًا من للفجوة أّن تظهر

والتي تشــتتت، حول القاعدة، الجهادية الجماعات فلك في دارت األنصار، التي الخاصة، حركة الكردية الجهادية حركتهم األكراد أنشــأ كذلك
يسمح ولن حسين. هذا بصدام أطاحت التي األميركية يد القوات على األقل، على لفترة وجيزة ،٢٠٠٣ فبراير / شباط شهر في ُدّمرت وربما

ذلك. أمكنه اذا بعودة األنصار األميركي اإلحتالل

لم تتحقق المطامح الكردية أّن طالما المنظور في المستقبل السنية والعربية اإلسالمية الكردية الحركات بين اندماجا نشهد أن المحتمل غير من
عراقية معينة، بما سياسية قضايا في مستقلة تنظيمات تعاون بين قيام إمكانية ال يستبعد هذا أّن غير وطنية». «قضية لألكراد أّن وطالما بعد،

للعراق. األميركي اإلحتالل انهاء إلى الدعوة األرجح، وعلى ذلك، في
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تحت تنضوي والتي العراق، لكردستان (السنية) اإلســالمية اليوم هو الحركة الكردية اإلســالمية الحركة في فصيل أكبر إّن شــوروش ويقول
الحزب الرئيســيين: الكرديين السياســيين الحزبين من بكثير أقل على حصلت انتخابات ولكنهــا عدة خاضت والتــي مظلــة جبهــة كردســتان،
معادية غير وهي أخرى بلــدان في إســالمية مع حركات جيدة عالقات أقامت أنها كما الوطني الكردســتاني.  واإلتحــاد الكــردي الديمقراطــي
وما كردســتان. في سياســي تأثير لها المنفى ليس في موجودة الفيالي األكراد) يســمى ما (بين صغيرة كردية شــيعية حركة للغرب.  وهناك
وطهران. من أنقرة كل بالغا في قلقا سيســبب مما وتركيا العراق من كل في الكردية اإلســالمية القوى إتحاد هو المســتقبل في يحصل يمكن أن
في األكراد لتطلعات داعمًا يقف الغرب ان طالما للغرب معادية مواقف لتبني وجيه سبب األكراد لإلسالميين القول إنه ليس يمكن النهاية، في

اإلستقالل الذاتي.

إستنتاجات
المحورية: من النقاط الجديد عدد في العراق اإلسالمية األحزاب إلى مستقبل اإلجمالية النظرة خالل هذه تبرز من

المستقبل السياسي في رئيسيا دورا العربية، أن يلعب السياسة وخاصة المســلمة السياسة سمات من أساسية كسمة السياســي، لإلســالم ُيقّدر  •
سيسعى شــديدا اســتياء البعثي خلق النظام فإّن عريق، علماني بتاريخ العراق يتمتع وبينما صدام حســين. حكم من انعتاق البلد بعد العراقي

للشعب. جديدة أخالقية كبوصلة اإلسالم إلى باللجوء واأليديولوجي األخالقي فراغه ولملء للتعبير عنه العراقي المجتمع

وسياساته.  األميركي إدارة اإلحتالل إرادة خارج كليًا تعمل العام والمظهر اللباس في إسالمية قواعد جديد من انبعثت لقد •

األميركيون. وستدعم فيه يرحل لليوم الذي إستعدادا العراق داخل للنفوذ مراكز إلنشاء أمكن وحيثما اآلن بسرعة المجاورة الدول تتحرك •
العراق، في السنية القوى دعم الخليج إلى السعودية ودول العربية المملكة ستســعى بينما الشيعة، بين المنتشــرة اإلســالمية الحركات إيران

أغلب الظن. على السنة اإلسالميين خالل من

دول من خاصة الخارج، من المدعومين حضور للوهابيين سيكون هناك العراق كما السني في اإلســالم على المســلمون سيســيطر اإلخوان  •
لإلحتالل العداوة المتنامية عن علــى األرجح ســينجم العراق في الوهابية القوة نمو إّن العراق. في الســنية القوى دعم في الراغبــة الخليــج
من كانوا ولو حتى المقاومة حركة خارج يبقوا أن له. ومن الصعب على اإلخوان المسلحة الوهابيون المعارضة تصّدر األميركي وربما

الالعنف. أنصار

إعطاء من بدال اإليرانيين، للمتشددين أيديولوجيًا وتهديدًا البعيد، األمد على إليران منافسة يشكل أن في العراق الشيعية القوة النبعاث يحتمل  •
الجديد. العراق في رئيسي قدم موطىء إيران

البلد. وهذا في الحكم تسّلم وبين بينهم عثرة التي تقف حجر هي المتحدة الواليات أّن اآلن الشيعة يرى باإلطاحة بصدام حسين، فرحهم بعد •
للعراق. األميركي اإلحتالل استمرار على قبول عراقية أخرى مجموعة أية من صبرا يجعلهم أقّل

الطرفين.  من واإلسالميين العلمانيين أوساط في ولألسف يتصّلب والشيعية السنية المجموعات بين اإلنقسام اّن •

جماعة تبرز قد الحالة، هذه في الدينية. األوســاط حتى بين العراقية من الوطنية نوع عن معبرة تبرز اتجاهات «وطنية» شــيعية حادة قد  •
جماعة إضعاف سعي وإيران الواليات المتحدة وبوسع المتحدة. عداء للواليات وأشدها سياسية قوى كأقوى المستقل الدعوة وحزب الصدر

إيران. من قريبة عناصر مع العمل إلى المتحدة هذا سيدفع الواليات السلطة ولكن إلى الصدر

قيام فعال كأفراد يودون الشيعة بعض أّن من على الرغم الدين، رجال نفوذ وجه تقف في «علمانية» شيعية حركة والدة ترقب الصعب من •
الليبيراليين. السنيين مع ويتعاونون الديني الطابع ذات الحركات ويعارضون علمانية حكومة



١٣

عليها يســيطر ال التي اإلســالمية الدولة من كانوا يؤيدون قيام نوع لحكم رجال الدين، وإن إيران شــيعة من قبوال أقّل إّن شــيعة العراق •
الدين.   رجال

العراق.  في الشيعية القوة تنامي من الكبيرتين الخاسرتين هما والبحرين السعودية ستكون  •

غير  حسين. بنظام صدام اإلطاحة استفادوا من خاصة وأنهم العراق، في األميركي للوجود تلقائيا معادين ليسوا – وسنة شيعة – اإلسالميون •
للواليات سياسة معارضة وســينتهجون اإلســالمي. غير اإلحتالل وجه في خاصة للعراق، بالطابع اإلســالمي اإلحتفاظ على عازمون أنهم
سواء وطنيون على حد والشيعة فاإلســالميون السّنة العراقي. المجتمع في حضارية أية تغييرات قبول ضد وســيرصون الصفوف المتحدة
المعارضة تحّول وقت هو مجهول وما هو اإلحتالل. انهاء في للتعجيل العلمانية الوطنية مع القوى الكامل للتعاون متحمسون ومستعدون

وخيبات أمله. بمصائبه اإلحتالل أمد طال كلما تقريبا حتميا يبدو التحّول هذا ولكن عنيفة، معارضة إلى اإلحتالل لهذا السلمية

العراقيون السّنة مني فلقد العكس. وليس الشــيعة مع التعاون على انفتاحا أكثر اإلخوان المســلمين بين جماعة الســّنة اإلســالميون ســيكون  •
الشــيعة قوة أّن حين في بصوت لهم. لإلحتفاظ الصاعدة القوة الشــيعية مع التعاون إلى بحاجة وهم النظام ســقوط بخســارة شــديدة نتيجة

الشيعة. مع الوهابيون المرجح أن يتعاون ومن غير السنية. مع الجماعات باإلعراض عن التعاون لهم الديمغرافية تسمح

السياسية التعددية قمع أن إذ لمناهضتهم والدينية األخرى السياســية لألحزاب الحرية توّفر بقدر ســتتراجع داخل العراق اإلســالميين قوة إن  •
دائمًا. اإلسالميين يفيد

تحقيق دون مؤقتًا به يمكن التحكــم والذي الراهن العراق الجغرافي السياســي وضع يتقّبل العراق أن أميركــي فــي إداري علــى أي وجــود  •
كما اإليرانية، القوة من الخليج دول حماية العربي وبالتالي العالم لزعامة نفســها مؤهلة ترى كدولة العراق عليه. وسيســتمر كاملة ســيطرة
العراق وسيســتمر الغرب.  ومماألة والتخمة بالتخلف والفســاد تتصف أنها والتي ترى الخليج دول أنظمة تغيير مســؤولة عن تعتبر نفســها

سواء. حد على والعلمانيون يدعمها اإلسالميون أهداف الفلسطينية. وهذه القضية بتعاطفه مع كذلك
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إضافية معلومات وكذلك مناســـبة، أخرى إلى مواقع
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المعهد عن نبذة
الدولية الصراعات منع على الكونجرس للتشــجيع أنشــأها حزبية، غير مســتقلة، فيدرالية مؤسســة األميركي معهد الســالم
من الكونجرس بها كلفه التي بمهمتــه ١٩٨٤، يضطلع عام في أنشــئ الذي والمعهد لها. الســلمية الحلول وإيجــاد وإدارتهــا
الثانوية من المرحلة التعليمية المهني والبرامــج والتدريب الزمالة، البحوث، ومنح منح برامج بينهــا من عدة خــالل برامــج
المتحدة الواليات رئيس ويعين والمطبوعات. المكاتب وخدمات الدراسية، والحلقات المؤتمرات وعقد العليا، الدراسات حتى

الشيوخ. مجلس عليه ويصادق المعهد إدارة مجلس

اإلدارة مجلس
أوتيرو (نائبة رئيس)،  العاصمة ● ماريا واشنطن للطاقة، ســي أف بي مؤسسة رئيس وســـت (رئيس)، ● ج. روبنســـون
مؤسسة إتصاالت سابقة، مؤسسة ورئيسة ف. بومبرز، ● بتي ماساتشوستس بوســطن، العالمية، أكسيون رئيســة مؤسســة
واشــنطن اإلنســان، حقوق أجل من األطباء مؤسســة اإلعالم، بوركهالتر، مديرة ● هوللي العاصمة واشــنطن الســالم،
الدبلوماسية، جامعة العلوم مدرسة اإلستراتيجية، الدراسات بروفسور في شليسنجر ر. جيمز تشستر أ. كروكر،  ● العاصمة
معهد أول، زميل هورنر، ● تشـــارلز العاصمة  واشــنطن وكونولي، وليامز فولتون، مؤسســة س. ● لوري جورجتاون

 ● ستانفورد جامعة العالقات الدولية، في بروفسور غراهام ستيوارت كرازنر، د. ● ســـتيفن العاصمة واشــنطن هدســون،
أفريقيا- معهد رئيسة ماكلين، ل. ●  مورا مايسن  جورج جامعة العامة، بروفسور للسياســة ســـيمور مارتن ليبست، هيزل
● باربارا سنيلينغ، فيالدلفيا، بنسيلفانيا  األوسط، الشرق منتدى مدير بايبس، ● دانيال يورك نيو والية يورك، نيو أميركا،

فيرمونت. شلبورن، سابقة، محافظ ونائبة سابقة والية سيناتورة

شرفيون أعضاء
الجو لفتنانت جنرال، سالح دن، م. مايكل ● والهجرة  والالجئين السكان لشؤون الخارجية وزير مساعد دووي، إ. آرثر ●

ه.  ● ريتشـــارد الدولي  األمن لشــؤون الدفاع وزير رودمان، مســاعد و. بيتر ● الوطني الدفاع جامعة رئيس األميركي،
حق التصويت).  (بدون األميركي السالم معهد رئيس سولومون،
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