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تقــديــــم

العراق – كما هو احلال يف كثري من دول العامل - بلد متعدد االأديان والطوائف 
مكون  من  العددية  ن�سبها  تختلف  املكونات  هذه  اأن  يف  �سك  من  وما  واالأعراق. 
يتحول  ومل  املطلوب،  باالهتمام  يحظ  مل  الن�سب  هذه  عن  احلديث  لكن  اآخر،  اإىل 
احلديث  �سخونة  ا�ستدت  ثم   ،  2003 �سنة  احتالله  قبيل  اإال  �ساخنة  ق�سية  اإىل 
للح�س�ص يف  توزيع  ترتب على ذلك من  االحتالل؛ ملا  وارتفعت درجتها بعد وقوع 
مكون  لكل  املفرت�سة  الن�سب  ح�سب  وغريها  واالقت�ساد  والع�سكرية  ال�سيا�سة  جمال 
درا�سة  على  نعرث  مل  و�سخونته،  وحيويته  املو�سوع  اأهمية  ورغم  املكونات.  من 
علمية موثقة حت�سم اجلدل الدائر يف هذا ال�ساأن، حتى كانت هذه الدرا�سة للدكتور 
املكتبة  يف  كبرياً  فراغاً  لت�سد  املنا�سب  وقتها  يف  جاءت  التي  الدليمي،  حامد  طه 
من  وبال�سعة  نوعها،  من  االأوىل  باأنها  الدرا�سة  هذه  امتازت  والعاملية.  العربية 
الر�سمية  االإح�سائيات  اإىل  ا�ستندت  قد  وبكونها  ثانية،  ناحية  من  والعمق  ناحية 
اأخرى معتمدة: قدمية  واإىل ر�سائل جامعية، ودرا�سات معتربة، وم�سادر  املوثقة، 
مبدعة  ريادية  درا�سة  اإنها  عالية.  وتاريخية  علمية  قيمة  ذات  ووثائق  وحديثة، 
للدرا�سات  الرافدين  )مركز  ي�سر  وعاملياً،  حملياً  نطاق  اأو�سع  على  الن�سر  ت�ستحق 
اأمر هذا   - ذلك  – بعد  يهمه  ولكل من  اأواًل،  للعراق  يقدمها هدية  اأن  االرتيادية( 

العظيم. احليوي  البلد 

مركز الرافدين للدرا�سات االرتيادية
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المقــدمــة

يقوم  والباطل  والدليل.  الربهان  ويعتمد  واحلقيقة،  العلم  على  يقوم  احلق 
ېئ   ۈئ   نث   التزوير واخلداع، ويعتمد الدعاية والت�سليل. واهلل تعاىل يقول:  على 

مث  ]البقرة:111[. ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ  
اإذ  الب�سرية؛  املجتمعات  منها  تعاين  �سعف  نقطة  الباطل  اأ�سحاب  ي�ستغل 
عليه،  وروده  يكرث  مبا  للتاأثر  ال�سديدة  بقابليته  للجمهور  اجلمعي  العقل  ميتاز 
ينفذوا  اأن  لهوؤالء  ميكن  وبهذا  اأقوال:  من  �سمعه  على  طرحه  يكرر  مبا  والت�سديق 
اأي  اإىل  وخرافاتهم  اأ�ساطريهم  بل  واإ�ساعاتهم،  ونظريامت،  واأفكارهم،  بعقائدهم، 
بعيدة  اأو  خاطئة  كانت  مهما   ، م�سلَّمة  كحقائق  وترت�سخ  فيه  فت�سيع  جمتمع، 

مقرر(. مكرر  )كل  قيل:  ولذلك  الواقع!  عن 
اأوحى  اأن  بعد  العراق(،  يف  ال�سيعية  )االأغلبية  دعوى  انت�سرت  الطريقة  بهذه 
بها االجنليز، عند احتاللهم العراق يف بداية القرن املا�سي، اإىل ال�سيعة، فتلقفها 
هوؤالء منهم، و�ساروا يتحدثون باإ�سراف عنها، ثم دخل اليهود من بعد على اخلط. 
و�سائل  جميع  يف  االحتالل  وبعد  قبيل  االأخرية  الفرتات  يف  هذا  حديثهم  وازداد 
بخطورة  ال�سني  الوعي  غياب  مع  هذا  وامل�سموعة.  واملرئية  املقروءة  االإعالم 
وحذراً  وترفعاً،  تكرماً  الواقعة  احلقيقة  وبيان  الرد  عن  ال�سنة  اأهل  واإعرا�ص  الفكرة، 
اأو�ساط  ال�سائعة يف بع�ص  تغلغلت هذه  يت�سورون. حتى  كما  الطائفية  االإثارة  من 

العراق!  خارج  هم  الذين  اأولئك  ال�سيما  ال�سنة  اأهل 
املعلومة  هذه  وكانت  الغرب!  دول  القرار يف  دوائر  على  االإ�ساعة  هذه  انطلت 
اإحدى  احلاكمة(  ال�سنية  االأقلية  قبل  من  امل�سطهدة  ال�سيعية  )االأغلبية  الدعائية 
)بدا  واحتالله.  العراق  غزوها  يف  االأمريكية  احلكومة  عليها  ارتكزت  التي  االأ�س�ص 
ن�سبة  اأن  اأعلن  عندما  االبن  بو�ص  جورج  االمريكي  الرئي�ص  خطاب  يف  وا�سحاً  ذلك 
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اأذيع من حمطة )A.B.S( خالل  ال�سيعة يف العراق 60-67% يف اخلطاب الذي 
اإعالم  و�سائل  عالنية  ذلك  على  تعمل  وكما  لندن!  يف  املعار�سة  موؤمتر  انعقاد 

املتحدة()1(. الواليات 
املزري  والف�سل  البائ�ص  امل�سري  وراء  كانت  امل�سللة  املعلومة  هذه  اإن 
اإذ  ال�سنية؛  اجلهادية  املقاومة  يد  على  العراق  يف  االأمريكية  والع�سكرية  لل�سيا�سة 
تزيد  ال  العراق  العرب يف  ال�سنة  ن�سبة  اأن  الع�سكرية، على  ال�سيا�سة، ثم  تلك  بنيت 
ويجري  البلد،  �سيا�سة  عليه  تبنى  الذي  االأ�سا�ص  هو  اخلطاأ  هذا  زال  وما   .  %20 عن 
"جمل�ص  ت�سكيل  من  ابتداًء  حقوقهم.  وغمط  وظلمهم  ال�سنة  تهمي�ص  له  تبعاً 
باحلكومة  مروراً  مقاعده،  اأغلبية  على  ال�سيعة  �سيطر  الذي   2003 يف  احلكم" 
يف  العرب  ال�سنة  اأهل  وح�سة  الدائمة  باحلكومة  وانتهاًء  االنتقالية،  ثم  املوؤقتة 
وقد  الدولة.  دوائر  من  وغريها  حمافظاتها،  وجمال�ص  نوابها  وجمل�ص  وزاراتها 
وما  ثابتة.  �سيا�سية  ومنا�سب  ح�س�ص  وفق  �سيا�سياً  العراق  بلبننة  االأمر  ينتهي 
تدوم  فالدول  العراق.  يف  االأمور  ت�ستقر  فلن  الفادح  اخلطاأ  هذا  ت�سحيح  يتم  مل 

م�سلمة.    كانت  واإن  بالظلم  وتزول  كافرة،  كانت  واإن  بالعدل 
لهم  ح�سل  ما  ب�سبب  االأقل  على  خ�سو�ساً،  ولالأمريكان  عموماً،  للعامل  اآن  لقد 
ي�ساألوا  اأن  اجلميع:  اأذهلت  قتالية  حترير  عمليات  من  ح�سل  مما  العراق  يف 
العراق،  �سكان  اأغلبية  ي�سكلون  اأنهم  من  ال�سيعة  يقوله  ما  �سحيح  هل  اأنف�سهم: 
االأل�سن  تلقتها  اإ�ساعة  جمرد  اإنها  اأم  فيه؟  اأقلية  من  اأكرث  لي�سوا  ال�سنة  اأهل  واأن 
تقوم  الأنها  ال  الرتديد،  وكرثة  التلقي  لطول  االأذهان  يف  فر�سخت  االأفواه  ورددتها 

الواقع؟   من  اأ�سا�ص  اأو  العلم  من  م�ستند  على 
تفعل  اأن  ال�سعب  من   %20  - يزعمون  كما   – ن�سبتها  تتجاوز  ال  الأقلية  كيف 

هذا؟ كل 
الداخل  يف  اأجمع  النا�ص  يعلم  اأن  الأجل  ال�سوؤال  هذا  عن  جنيب  اأن  لنا  واآن 

الزيف.  من  احلقيقة  واخلارج 
اأتو�سع  )اآب/2003( كتبت بحثاً �سغرياً خمت�سراً مل  االأوىل لالحتالل  ال�سهور  يف 

العدد  البيان،  الظفريي، جملة  �سلمان  د.  والتحديات اجلديدة،  العراق  ال�سنة يف  اأهل  مقال:   (((
84) – ذو احلجة 423) هـ، فرباير 2003.
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فيه، ورغم �سغر حجمه واخت�سار معلوماته فقد �سّد فراغاً كبرياً وحاّداً يف املكتبة 
العراق  داخل  جاء فيه من حقائق يف  الكثريون مبا  لقد فوجئ  والعاملية.  العربية 

وخارجه.
اأجريت  التي  العراق  ل�سكان  الر�سمية  االإح�سائية  على  البحث  ذلك  يف  اعتمدت 
التخطيط  وزارة  اإح�سائية  على  الدرا�سة  هذه  يف  �ساأعتمد  بينما   ،1997 عام 

الدرا�سة.  من  مو�سعها  يف  ذكرها  ياأتي  الأ�سباب  متوز/2004  يف  ال�سادرة 
كان حيادياً  ال�سابق  البحث  اأن  العلمية املوثقة،  الدرا�سة  يتبني من خالل هذه 
وردت  التي  االأرقام  من  اأعلى  هي  الواقع  يف  ال�سنة  ن�سبة  واأن  الالزم،  من  اأكرث 
نقاط.  بعدة  اأعاله  امل�ستوى  من  اأدنى  اإىل  ال�سيعة  ن�سبة  تنخف�ص  بينما  فيه، 
تتعلق  اأخرى  تفا�سيل  مع  الن�سبتني.  بني  الفرق  مدى   – لذلك  تبعاً   – ويت�سع 
وتركمان،  وفر�ساً  وكرداً  عرباً  القومية:  تق�سيماتهم  حيث  من  وال�سيعة  بال�سنة 
كل  اأق�سام،  ثالثة  اإىل  ق�سمتها  التي  الدرا�سة،  هذه  اآخر  يف  مف�سلة  �ستجدونها 
على  توزع  ق�سم  كل  من  الف�سلني  اأحد  ف�سلني،  اإىل  تفرع   - االأخري  – عدا  ق�سم 

مباحث:  ثالثة 
االأغلبية  دعوى  م�ستندات  اأو  اخلدعة(،  )جذور  االأول  الق�سم  يف  تناولت   .1

 . ل�سيعية ا
معطيات  مع  ال�سيعية  االأغلبية  دعوى  تناق�ص  عن  الثاين  الق�سم  وكان   .2

الر�سمية. االإح�سائيات 
وال�سيعة  ال�سنة  عدد  احلقيقة  هي  )هذه  بعنوان:  فجاء  الثالث  الق�سم  اأما   .3
اإح�سائية  اإىل  ون�سبة كل منهما يف العراق(، وفيه در�ست الن�سب ال�سكانية ا�ستناداً 

.  2004 التخطيط عام  وزارة 
التاليني:   الف�سلني  االأول  الق�سم  •ت�سمن  	

دون  ال�سيعية  االأكرثية  دعوى  ن�سر  يف  ال�سيعي  االإعالم  دور  عن  الأول:  الف�صل 
ونحوه. معتمد  ر�سمي  اإح�ساء  من  علمي  �سند 

الف�صل الثاين: عن م�ستندات ال�سيعة يف دعوى االأكرثية يف العراق. ووجدتها 
تنح�سر يف م�سدرين اثنني، هما اإح�ساء تقديري عمله االجنليز عام 1919، وجدول 
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واحلركات  االجتماعية  الطبقات  )العراق  كتابه   يف  بطاطو  حنا  د.  اأورده  اإح�سائي 
جاء فيهما  بنق�ص ما  اجلمهورية(. وقمت  العثماين حتى قيام  العهد  الثورية من 
جاء  املنهجية.  العلمية  باالأدلة  ال�سيعية"  "االأغلبية  عن  مغلوطة  معلومات  من 

مباحث: ثالثة  يف  الف�سل 
1919 االجنليز عام  اإح�ساء  االأول عن  املبحث   .1

1920 عام  االجنليز  اإح�ساء  عن  الثاين:  املبحث   .2
بطاطو.  حنا  د.  كتاب  فكان عن  الثالث  املبحث  اأما   .3

اأي�ساً: ف�سلني  على  الثاين  الق�سم  •ا�ستمل  	
اأحزاب  وروؤ�ساء  الأكادمييني  اأقوال  على  �سريعاً  فيه  عرجت  الأول:  الف�صل 
العددية  االأغلبية  لهم  ال�سنة  باأن  �سرحت  واأجنبية  عراقية  بحث  ومراكز  وهيئات 

العراق. يف 
ودولية  ر�سمية  عراقية  اإح�سائيات  عن  احلديث  فيه  تناولت  الثاين:  الف�صل 

التالية:  الثالثة  املباحث  ت�سمن  ال�سيعية.  االدعاءات  تنق�ص  معتمدة 
ن�سبة  فيه  در�ست  العراقية:  الر�سمية  االإح�سائيات  عن  االأول:  املبحث   .1
الر�سمية  العراقية  احلكومة  اإح�ساءات  خالل  من  وال�سيعية  ال�سنية  الطائفتني 

لالأعوام )1947 و 1957 و 1965 و 1977 و 1997(.
دولياً. معتمدة  عراقية  ر�سمية  اإح�سائيات  عن  الثاين:  املبحث   .2

املوؤقتة،  احلكومة  الختيار  يناير/2005   30 انتخابات  عن  الثالث:  املبحث   .3
ال�سنية. االأكرثية  على  وداللتها 

مكثفة،  موثقة  معلومات  فت�سمن  الدرا�سة،  لب  وهو  الثالث،  الق�سم  •اأما  	
وجذورها،  وم�سادرها  وتدفقها،  كرثتها  حيث  من  ال�سورة،  بهذه  مرة  الأول  تطرح 
للخروج  املعلومات؛  بقية  وبني  بينها  والربط  وحتليلها  ودقتها،  و�سحتها 
ووثائق  عديدة  جداول  تخللتها  والواقع.  احلقيقة  اإىل  اأقرب  اأنها  اأزعم  بنتائج 
النهائية  النتائج  منه  ا�ستخل�ست  واحد  ف�سل  يف  الق�سم  هذا  جاء  وخرائط. 
 ، ال�سادرة يف متوز/2004  التخطيط  وزارة  اإح�سائية  النظر يف   للدرا�سة من خالل 

مباحث: ثالثة  وفيه 
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و�سبب  ماهيتها  حيث  من  االإح�سائية  يف  عامة  نظرة  االأول:  املبحث   .1
خريطة  خالل  من  املحافظات  على  فيها  الواردة  والن�سب  االأعداد  وتوزيع  اإجرائها، 

عديدة. اأخرى  وحيثيات  وجدول. 
مركزاً  بغداد  العا�سمة  نفو�ص  بالتف�سيل  فيه  در�ست  الثاين:  املبحث   .2

طائفة. لكل  املتوقعة  والن�سب  االأعداد  وا�ستخرجت  واأطرافاً. 
ون�سب  الأعداد  النهائية  االإح�سائيات  فيه  �سجلت  واالأخري:  الثالث  املبحث   .3
زبدة  مثلت  فقرات  ع�سر  من  بخال�سة  انتهى  بالتف�سيل.  العراق  �سكان  مكونات 

كلها. والدرا�سة  البحث 
خالل  من  تبدت  مريبة  ل�سورة  ومالمح  خطوط  عن  باحلديث  الكتاب  ختمت 

متعددة. باأدوار  خمتلفة،  اأطراف  من  ر�سمت  والتتبع،  البحث 
اأخرى. مهمة  علمية  بوثائق  ملحق  اإىل  •اإ�سافة  	

كانت  كبري،  خطاأ  ت�سحيح  اإىل  الدرا�سة  هذه  توؤدي  اأن  وعال  جل  اهلل  من  اأرجو 
وتعدته  و�سعبه،  العراق  طالت  التي  اخلطرية  وانعكا�ساته  اآثاره  له   - زالت  وما   -
الذي  الظلم  يرفع  اأن  ناأمل  اخلطاأ  هذا  وبت�سحيح  اأخرى.  و�سعوب  بلدان  اإىل 
وتهمي�سهم،  واإق�سائهم  حقوقهم  غمط  من  االحتالل،  بعد  ال�سنة  اأهل  اأ�ساب 
البلد  الأو�ساع  التوازن  �سيعيد  اأنه  كما  يرتكبوها.  مل  �سبق  تاريخ  اأوزار  وحتميلهم 
مكونات  وباقي  اأنف�سهم  ال�سيعة  على  اإيجابياً  �سينعك�ص  وهذا  مناحيها؛  ب�ستى 
واحلاجة  االحتقان  �سيزيل  فاإنه  وال�سالم؛  باالأمن  عليها  ويعود  العراقي،  ال�سعب 
اإقرار  �سيكون  وهكذا  الو�سائل.  ب�ستى  الظلم  لدفع  بالتحرك  والرغبة  االنتقام،  اإىل 
يعود  ما  االأمور؛  وا�ستقرار  النفو�ص  تهدئة  اإىل  طريقاً  الواقع  يف  هي  كما  الن�سب 

اجلميع. بالفائدةعلى 
الباحث  بجهود  اأنوه  اأن  اأ�سابعي،  بني  من  بالقلم  األقي  اأن  قبل  يفوتني،  وال 
علّي  تعاىل منَّ  اهلل  اأن  لوال  اإذ  املحمود؛  العزيز �سالح  عبد  االأملعي  االأ�ستاذ  العراقي 
وتعاونه  يل،  وفرها  التي  وامل�سادر  النافعة،  واالأفكار  والتوجيهات  اجلهود  بتلك 
اإليه،  انتهت  الذي  ال�سكل  بهذا  الدرا�سة  هذه  خرجت  ملا  وعماًل:  فكراً  معي  التام 
والن�سوج.  والتف�سيل  والقوة  وال�سعة  العلمية  من  الدرجة  هذه  اإىل  و�سلت  وملا 
عا�سمة  عمان  يف  اإليه  الذهاب  عناء  جت�سمت  اأن  بعد  �سمني  ب�سيد  رجعت  لقد 
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كانت  االأردنية  اجلامعة  مكتبة  يف  وهناك  ال�سقيقة،  الها�سمية  االأردنية  اململكة 
ال�سادرة  الر�سمية  االإح�ساءات  ووثائق  الكتب  على  ليطلعني  املباركة،  اللقاءات 
اأياماً  معي  يرتدد  م�ساغله  رغم  وظل  اأدوارها،  خمتلف  يف  العراقية  احلكومة  عن 
وجنل�ص  امل�سادر،  من  املطلوبة  املوا�سع  يل  وي�سور  معي،  ويبحث  املكتبة،  على 
قام  واأخرياً  اخلطري.  املو�سوع  هذا  يف  االأفكار  ونتبادل  نتناق�ص  مطولة  جل�سات 
لقد  اهلل.  بحمد  كثرياً  نفعتني  قيمة  مالحظات  واأبدى  بدقة،  الدرا�سة  مبراجعة 
فيا  وذهبت،  تق�ست  ما  اأ�سرع  ما  مفيد،  بكل  م�سحونة  غنية  جميلة  اأياماً  كانت 
�سعي  من  ذرة  مثقال  عنده  ي�سيع  ال  من  عند  خالدة  اأحت�سبها  لكنني  تعود!  ليتها 

وجازاه مبعروفه معروفاً)1(. �سعيه،  له  و�سكر  خرياً،  اهلل  فجزاه  اأو معروف؛  
هذا  على  العامرة  مكتبتها  على  والقائمني  االأردنية  اجلامعة  واأحيي  هذا 
وما  والباحثني،  العلم  لطالب  العلمية  اخلدمات  تقدمي  يف  العايل  امل�ستوى 
والرتتيب  احلديثة،  التكنولوجيا  معطيات  من  اال�ستفادة  يف  تطور  من  اإليه  و�سلوا 

اجلميل. االإن�ساين  التعامل  يف  والرقي  الرائع،  والتن�سيق  البديع، 
للبحوث  امل�سار  ومركز  االإعالمية،  الرائد  موؤ�س�سة  يف  اأ�سدقائي  اأ�سكر  كما   
الذين  وكل  املهمة.  الوثائق  بع�ص  واإر�سالهم يل  تعاونهم معي،  على  والدرا�سات 

ال�سورة. هذه  على  الدرا�سة  هذه  اإجناز  من  حتى متكنت  واأفادوين  اأعانوين 
احلا�سرة،  حمنته  من  العراق  باإنقاذ  املخل�سني  مع  اأ�ساهم  اأن  ع�سى  واأن 

العاملني. رب  اهلل  باإذن  الزاهر  م�ستقبله  بناء  يف  �ساحلة  لبنة  واأ�سع 

ل�سبت ا
1430 رم�سان  اآخر 
اأيلول 2009  19

)))  له تعليقات عديدة يف هام�ش الدرا�سة، اأ�سري اإليه با�سم )املحمود).



الق�ســم الأول

جـــــذور اخلدعـــة
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دور الإعالم ال�شيعي
يف ن�شر دعوى الأكرثية ال�شيعية يف العراق

الإعـالم ال�شيعي
للمعلومة  املكرر  العر�ص  هي  الدعاية  فن  عليها  يقوم  التي  الكربى  القاعدة 

عليها.  التاأكيد  مع  ت�سويقها،  املراد 
املجرد  التاأكيد  )اإن  لوبون:  غو�ستاف  اجلماهري(  نف�ص  )علم  موؤ�س�ص  يقول 
فكرة  الإدخال  املوثوقة  الو�سيلة  ي�سكل  برهانية  اأو  عقالنية  حماجة  كل  من  والعاري 
نف�سه  فر�ص  برهان  كل  وخالياً من  قاطعاً  التاأكيد  كان  وكلما  اجلماهري.  روح  ما يف 
با�ستمرار،  تكراره  ب�سرط  اإال  فعلياً  تاأثرياً  يكت�سب  ال  االإعالن  ولكن  اأكرب...  بهيبة 
طريق  عن  يتو�سل  املوؤكد  فال�سيء  ذلك...  اأمكن  ما  وال�سياغات  الكلمات  وبنف�ص 
فعندما  برهانية...  كحقيقة  يقبل  اأنه  درجة  اإىل  النفو�ص  يف  الر�سوخ  اإىل  التكرار 
العميقة  الزوايا  تلك  يف  االنغرا�ص  اإىل  االأمر  به  ينتهي  وتكراراً  مراراً  ال�سيء  نكرر 
نن�سى  الزمن  من  فرتة  متر  اأن  فبعد  اأعمالنا.  كل  دوافعنا  ت�سنع  حيث  لالوعي 
�سوء  وعلى  به.  االإميان  حد  اإىل  االأمر  بنا  وينتهي  املكرر،  القول  موؤلف  هو  من 
يكرر  اأن  ما  لتوكيد  يتاح  وعندما  لالإعالن...  الهائلة  القوة  نفهم  اأن  ميكننا  ذلك 
الراأي  بتيار  ندعوه  ما  عندئذ  يت�سكل  فاإنه  باالإجماع...  يكرر  واأن  الكفاية،  فيه  مبا 
جند  اجلماهري  ويف  فعلها.  وتفعل  للعدوى  اجلبارة  االآلية  تتدخل  وعندئذ  العام. 
بنف�ص  عدوى  �سلطة  متتلك  االإميانية  والعقائد  واالنفعاالت  والعواطف  االأفكار  اأن 

اجلراثيم()1(. �سلطة  وكثافة  قوة 

�سايكولوجية اجلماهري، �ش32) – 35)، غو�ستاف لوبون، ترجمة وتقدمي ها�سم �سالح، الطبعة   (((
الثانية، 997)، دار ال�ساقي، بريوت – لبنان.

الف�شل الأول
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بنت  )فالعقيدة  فيقول:  الوردي  علي  الربوف�سور  العراقي  االجتماع  عامل  اأما 
تطبع  اأن  لقادرة  مرة  بعد  مرة  نف�سك  على  قولها  ر  تكرِّ كلمًة  اإن  والتكرار..  االإيحاء 

كثرياً()1(. اأو  قلياًل  بها  االإميان  من  �سيئاً  الباطن  عقلك  يف 
اأكدت  كما  اجلماهري،  نف�ص  علم  اأثبت  )لقد  بيجوفت�ص:  عزت  علي  ويقول 
الإقناعهم  امللح  التكرار  خالل  من  النا�ص  على  التاأثري  املمكن  من  اأنه  اخلربة، 

بالواقع()2(. لها  عالقة  ال  بخرافات 
م�ستند  عن  له  لنبحث  العراق  يف  ال�سيعية  باالأغلبية  القول  اإىل  ناأتي  عندما 
على  منه!  ال�سد  اإىل  تقف  الدالئل  كل  فاإن  ذلك؛  من  �سيئاً  جند  ال  واقعي  علمي 
بفعل  انت�سرت  اإمنا  الدعوى  هذه  اأن  نكت�سف  اأن  ذلك  مع  ال�سعب  من  لي�ص  اأنه 
االإ�ساعة  انتقلت  ثم  ال�سيعة،  قادة  قبل  من  لها  امل�ستمر  والتكرار  القوي،  التاأكيد 
لوبون،  ذكرها  التي  غايته  اإىل  االإعالن  و�سول  و�سائل  من  الثالثة  الو�سيلة  بالعدوى، 

قليل. قبل  اأ�سلفنا  كما 
غري  ولي�ص  االإعالم.  و�سائل  مع  والتعامل  الدعاية  فن  يجيدون  قوم  ال�سيعة 

اخلاطئة.   املعلومة  هذه  ر�سوخ  وراء  ال�سيعي  واالإعالم  الدعاية 

من مبالغات الإعالم ال�شيعي
عن  العراق  �سيعة  منه  اكت�سبها  التي  االإيراين،  ال�سعب  �سنعة  هو  االإعالم 

والعدوى. احلث  طريق 
واجلماعة  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  اأن  اإعالمها  و�سائل  يف  االإيرانية  احلكومة  عي  تدَّ
 !  %30 اإىل  ت�سل  قد  ن�سبتهم  اأن  هي  الواقعة  احلقيقة  بينما  فقط!   %3 اإيران  يف 
الدولة  الذي تلحقه  الظلم واالإجحاف  20%. ناهيك عن  وقد تتجاوزها، وال تقل عن 

الكبرية. الطائفة  بهذه  االإيرانية 

خوارق الال�سعور، �ش28)، الدكتور علي الوردي، الطبعة الثانية، 996)، دار الوراق للن�سر -   (((
لندن.

الإ�سالم بني ال�سرق والغرب، �ش08)، علي عزت بيجوفت�ش، موؤ�س�سة بافاريا للن�سر والإعالم   (2(
واخلدمات، الطبعة الأوىل، رجب 4)4)هـ .
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املقرف  واالدعاء  امل�سف  الظلم  جتد  حتى  العراق  اإىل  احلدود  تعرب  اأن  ما 
ال�سعب  جمموع  من   %85 الـ  تناهز  ن�سبتهم  اأن  ال�سيعة  بع�ص  يّدعي  اإذ  نف�سه: 
م�سافاً  والكرد  العرب  من  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  جمموع  اأن  يعني  وهذا  العراقي)1(. 
ت�سل  االأكراد  ن�سبة  ان  علمنا  فاإذا  فقط!   %15 ي�ساوي  االأخرى  االأقليات  ن�سبة  اإليها 
ال�سنة  ن�سبة  فاإن  امل�سلمة:  غري  االأقليات  ن�سبة  هي   %4 اإليها  واأ�سفنا   ،%13 اإىل 
العرب  ال�سنة  الأهل  اأنه ال وجود  ال�سفر! وهذا يعني  2 حتت  اأي   ، العرب ت�سبح -%2 

االإ�سفاف؟! يكون  كيف  اأراأيت  البتة!  العراق  يف 
بكل  وتن�سر  وتكتب  تقال   )%85 ال�سيعة  )ن�سبة  الدعوى  هذه  فاإن  هذا  كل  ومع 
من   - ترفعاً  ال�سنة  اأهل  جانب  من  مطبقاً  يكون  يكاد  الذي  ال�سمت  مع  �سفاقة! 
الداخل  النا�ص يف  ! فكيف ال ي�سدق  الطائفية  احل�سا�سيات  اإثارة  واحد - عن  طرف 
ن�سبة  باأن  يقول  من  منهم  املتوا�سع  يكون  بحيث  ال�سيعة  يدعي  ما  واخلارج 

65%؟! اأو   %60 ال�سيعة 
عقبات:  بال  وت�سري  معار�ص،  بال  تن�سر  التي  ال�سعيفة  الدعاوى  هذه  ومن 

تذكر!  تكاد  ال  اأنها  مع   %25 االأنبار  حمافظة  يف  ال�سيعة  ن�سبة  باأن  قولهم 
�سيعية  اأغلبية  الدين  �سالح  حمافظة  يف  �سامراء  ق�ساء  باأن  قولهم  ومنها 
مرقد  يق�سدون  الذين  الزوار  بع�ص  �سوى  �سافية  �سنية  منطقة  اأنه  مع  �ساحقة 

 . اأتوا  حيث  من  يرجعون  ما  و�سرعان  الهادي  وعلي  الع�سكري  احل�سن 
اأنهم يف  الب�سرة! مع  ال�سنة يف  الأهل  تذكر  ن�سبة  وجود  بعدم  قولهم  ومنها 

.)2(  %35 عن  تقل  ال  ن�سبة  ي�سكلون  احلقيقة 

اإذا قام الإ�سالم يف العراق ، حممد ال�سريازي ، من كلمة النا�سر يف بداية الكتاب ، موؤ�س�سة   (((
املجتبى للتحقيق والن�سر ، بريوت - لبنان.

الن�سب املعتمدة يف هذه الدرا�سة ل تاأخذ بالعتبار حركة التهجري التي ح�سلت بعد الحتالل؛   (2(
لأن الدرا�سة تعالج مو�سوعًا قدميًا، هو دعوى الأغلبية ال�سيعية، وهذه بداأت بالذيوع منذ بداية 
يف  ح�سل  الذي  ولأن  الأمريكي.  الغزو  بعد  طارئًا  ولي�ش  الجنليز،  عهد  على  املا�سي  القرن 
له على  تاأثري  البلد؛ فال  اأخرى داخل  اإىل  نزوح من منطقة  – يف عمومه -  اإمنا هو  حقيقته 

الأعداد والن�سب الكلية ملجموع ال�سكان. ولأنه ل تتوفر اإح�سائيات ميكن اعتمادها.
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ي�ساوي  بغداد  يف  حالياً(  ال�سدر  )مدينة  الثورة  حي  �سكان  عدد  اأن  وقولهم 
مليونني  اأو  مليونني  اإىل  العدد  يو�سل  من  منهم  واملقل  ن�سمة!  ماليني  ثالثة 
اأول  يعني  اأنه  حيث  من  الوا�سحة  القول  هذا  �سفاقة  ورغم  ن�سمة!  مليون  وربع 
)الثورة( وحدهم ي�ساوون ن�سف �سكان مدينة بغداد! وهذا وا�سح  اأهل  اأن  ما يعني 
ال  كلها  بغداد  يف  ال�سيعة  عدد  اأن  علماً   ! الت�سديق  حد  اإىل  م�ساع  لكنه  البطالن، 

الحقاً. �سنثبت  كما  ن�سمة،  مليوين  اإىل  ي�سل  يكاد 
العربية  اململكة  يف  ال�سيعة  ن�سبة  اأن  تردد  بال  ي�سيعونها  التي  االأقوال  ومن 

 .  %25 ال�سعودية 
من  ومنهم  مليون،  مئتي  يبلغ  العامل  يف  ال�سيعة  عدد  اأن  ادعاوؤهم  ومنه 
اأكرث من مئة  اأنهم ال ي�سكلون  اإىل خم�سئة! مع  اآخرون  اأو�سلها  اأربعمئة، بل  يقول 

قلياًل.  الرقم  هذا  يتجاوزون  قد  اأو  ن�سمة،  مليون 
مليوناً.   17 العراق  يف  ال�سيعة  عدد  اأن  �سوالغ)1(  جرب  بيان  يّدعي  كيف  انظر 
االأكراد  اأن عدد  الدعوى تبعه جالل الطالباين)2( فادعى  االأمر ال يكلف �سوى  وملا كان 
عندما  ماليني)3(.   6 الرتكمان  عدد  اأن  تركماين  حزب  رئي�ص  وادعى  ماليني.   7
اأن تخربين  30 مليوناً. هل ميكن  االأرقام على بع�سها ي�سبح املجموع  جتمع هذه 

العراق؟! الدعاوى يف  العرب من بني هذه  ال�سنة  اأجد  اأين 
نتبع  )لكي  فيقول:  اأخرى  نغمة  الدعوى  معزوفة  اإىل  لي�سيف  اآخر  وياأتي 
باأغلبية  متتع  العراق  باأن  االعرتاف  من  بد  ال  والواقعية  التاريخية  احلقائق 
املو�سوعية  القيمة  تعرف  اأن  ولك  عام()4(.  األف  من  اأكرث  منذ  �سيعية  �سكانية 
من  بال�سد  و�سفها،  يف  قيل  ما  عك�ص  على  اأنها،  من  واأمثالها  الدعوى  لهذه 
العراق  جنوب  يف  ومتدده  ظهوره  بداأ  فالت�سيع  والواقعية(!  التاريخية  )احلقائق 
اجلنوب  ع�سائر  عموم  حتول  وتاريخ  بقليل،  قبله  اأو  ع�سر،  الثامن  القرن  حدود  يف 

وزير الداخلية يف حكومة اجلعفري، ووزير املالية يف حكومة املالكي.  (((
رئي�ش جمهورية العراق احلايل، وهو كردي.  (2(

�سباح البغدادي/ misralhura ، 29/)/2008 ، حقيقة التعداد العام ل�سكان العراق.  (3(
ال�سيعة والدولة التجربة العراقية، �ش5، الدكتور نبيل يا�سني. الكتاب بال هوية.  (4(
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الكربى مل�سيخة  الرئا�سة  اأن  الواقعية  دالئله  ومن  ذكرت)1(.  ما  يعدو  ال  الت�سيع  اإىل 
واجلبور  واجلنابيني  والبوعي�سى  والعبيد  والدليم  كال�سعيد  ال�سيعية  القبائل  كثري من 
واخلوالد وغريها ما زالت �سنية يف املناطق الغربية وال�سمالية من العراق، وعند 
ال�سني،  الرئي�ص  ال�سيخ  اإىل  ال�سيعي  الفرعي  الع�سرية  �سيخ  يرجع  الكربى  الق�سايا 
االأ�سل  غربي  غالبه  يف  اجلنوبي  الع�سائري  االمتداد  الأن  وذلك  حلها؛  يف  اإليه  ويلجاأ 
زال  وما  مبا�سرة،  العرب  جزيرة  من  فجاءت  كاملنتفك  القبائل  بقية  اأما  �سنيَّه. 

ال�سني.  بانتمائهم  يحتفظون  منهم  الكثريون 
وظلموا  العرب،  ال�سنة  روؤو�ص  على  االحتالل  طامة  وقعت  املغالطات  بهذه 

�سيء.   كل  يف  حقوقهم  و�سلبوا  وهم�سوا  االحتالل،  بعد 

عدد زوار كربالء مقارنًا بعدد حجاج مكة املكرمة 
احل�سني(  )اأربعينية  اأو  )الغدير(  زيارة  يف  واملغالطات.  الدعاوى  وت�ستمر 
مليوناً  ع�سر  اثني  اإىل  اأحياناً  ت�سل  الزوار  عدد  عن  مذهلة  اأرقاماً  ال�سيعة  يعطي 
ع�سر  اأحد  اإىل  ي�سل  ال  العراق  يف  كلهم  ال�سيعة  عدد  اأن  مع   !)12000000(
اأو خم�سة  اأربعة  اإىل  بالعدد  لينزل  يتوا�سع  واملقل منهم   !)11000000( مليوناً 

ماليني! 
مقارنة  وجنري  والواقع،  العقل  مبنطق  احلقائق  لن�ستقرئ  ناأتي  عندما 
املكرمة  مكة  اأن  جند  فاإننا  كربالء:  ومدينة  املكرمة  مكة  مدينة  بني  ب�سيطة 
متتد  التي  الف�سيحة  واالأر�ص  وعماراتها،  مبانيها  وكرثة  وامتدادها،  �سعتها  على 
قلب  مبثابة  وهي  عاملية،  مدينة  وكونها  خلدماتها،  املذهل  والتطور  حولها، 

يعطي اإبراهيم ف�سيح بن �سبغة اهلل احليدري )236)هـ ـ 299)هـ) تواريخ مف�سلة عن ت�سيع   (((
)ترف�ش) بع�ش القبائل الكبرية يف جنوب العراق. فيقول عن ربيعة اأنهم ترف�سوا منذ 70 �سنة، 
ومتيم منذ 60 �سنة، واخلزاعل منذ اأكرث من 50) �سنة، وزبيد منذ 50 �سنة، وع�سائر العمارة اآل 
حممد )البو حممد) ترف�سوا من قريب، وبنو كعب منذ 00) �سنة فاأقل/ عنوان املجد يف بيان 
اأحوال بغداد والب�سرة وجند، �ش6)) فما بعدها. دار احلكمة للطبع والن�سر والتوزيع، لندن، 

الطبعة الأوىل، 9)4) – 998) .
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تختنق  تكاد  كله:  العامل  يف  جميعاً  املوؤمنني  اأفئدة  ومهوى  االإ�سالمي  العامل 
يكاد  وبع�سهم  عام،  كل  كثرية  م�ساكل  زحامهم،  نتيجة  وحتدث،  احلجاج  باأعداد 
احلوادث  هذه  مثل  وقوع  احتمال  دون  مو�سم  مير  يكاد  وال  يختنق.  اأو  ي�سحق 
يكاد  ال  عام  كل  احلجاج  عدد  فاإن  كله  هذا  ومع  االأرواح،  فقدان  اإىل  ت�سل  قد  التي 
اأن  عاقل  ي�سدق  فكيف  ذلك!  عن  يقل  وقد   ،)3000000( ثالثة ماليني  اإىل  ي�سل 
القليلة،  ال�سغرية  والفنادق  ال�سيقة،  االأزقة  ذات  ال�سغرية  املدينة  تلك  كربالء 
واحداً؟!  مليوناً  حتى  مركزها  ي�ستوعب  الب�سيطة  واخلدمات  املتوا�سعة،  والبنايات 
منهم  ال�سيعة  وعلى  العراق  اأهل  على  عادة  يقت�سر  االحتالل  قبل  زوارها  اأن  علماً 
دولة  خم�سني  من  اأكرث  من  و�سوب  فج  كل  من  مكة  احلجاج  يق�سد  بينما  فقط؟! 
عددهم  يتجاوز  ال  جميعاً  وهوؤالء  و�سيعة،  �سنة  االأخرى،  الدول  وع�سرات  اإ�سالمية 

قلياًل!  اإال  املاليني  ثالثة 

املنت�شبون اإىل البيت العلوي
اأنف�سهم  ي�سمون  من  اأو  العلوي  البيت  اإىل  املنت�سبني  كرثة  اآخر:  مثاًل  خذ 
يقلون عن خم�سة  ال  اإنهم  واإيران فقط؟  العراق  يبلغون عدداً يف  بـ)ال�سادة(! كم 

ماليني!! 
ال  اأنهم  �سك  ال  ؟   t علي  �سيدنا  اأيام  العرب  رجال  عدد  كان  كم  ن�ساأل:  واالآن 
واحد من هوؤالء  ذرية  كانت  فاإذا  األف )100000(.  االأحوال عن مئة  يقلون يف كل 
ذرية  تبلغ  اأن  ينبغي  فكم  ماليني  خم�سة  بلغت  قد  علي،  هو  الذي  االألف،  املئة 

 ! األف  مبائة  ماليني  خم�سة  �سرب  من  علمياً  يتبني  واجلواب  جميعاً؟  هوؤالء 
وعدد  مرة،  مئة  اليوم  العامل  �سكان  عدد  يعادل  اإنه  الناجت؟!!  هو  كم  اأتدري 

مرة!  اأربعمئة  ال�سعبية  ال�سني  �سكان 
احل�سابية: العملية  بنف�سك  من  �سحة هذه  فتاأكد   ت�سدق   واإذا مل  

ن�سمة!  مليار  500.000.000.000 خم�سمئة   =  5000000 ×  100000
دعاوى  كانت  لو  اليوم،  العربي  العامل  �سكان  عدد  عليه  يكون  اأن  ينبغي  ما  هذا 

�سحيحة! واإيرانية  عراقية  ال�سيعية:  الن�سب 
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ربع مليار؟!!  يزيد على  ال  اليوم  كله  العامل  العرب يف  اأن عدد  تعلم  هل 

واالأرقام  االأعداد  ال�سيعة يف  فاإن دعاوى  اأ�سطورياً؛  الرقم خرافياً  كان هذا  واإذا 
ال�سيعية  االأغلبية  دعوى  ومنها  االأو�ساف.  هذه  تعدو  ال  ويدعونها  يعطونها  التي 

العراق.  يف 

دور الإعالم ال�شيعي يف اإ�شاعة هذا اخلطاأ 
ا�سمها  كبرية،  خدعة  تعي�ص  اإنك  لك:  قلت  اإذا  باالإنكار  تبادر  وال  تعجب  ال  اإذن 
االإ�ساعة  و�سائل  ذهنك  يف  ر�سختها  العراق،  يف  امل�سطهدة  ال�سيعية  االأغلبية 

واالإعالم.  واالإذاعة 
�سائع  خطاأ  اإال  هو  ما  العراق  �سكان  اأكرثية  هم  ال�سيعة  اأن  من  يقال  ما  اإن 
املقولة  هذه  يردد  ال�سنني  ع�سرات  منذ  فتئ  ما  الذي  ال�سيعي  االإعالم  ر�سخه 

ف�سيئاً.  �سيئاً  وترت�سخ  وت�سيع  تنت�سر  فاأخذت  ويكررها؛  ويوؤكدها 
العراق  داخل  يف  النا�ص  بني  واإ�ساعته  اخلطاأ  هذا  انت�سار  على  �سجع  والذي 
اإىل �سيوعه حتى يف بع�ص  اأدى  له؛ ما  ال�سوت املعار�ص  ال�ساحة من  وخارجه خلو 
ال�سيعية،  باملناطق  مبا�سر  متا�صٍّ  على  هو  ممن  العراق  داخل  يف  ال�سنة  اأو�ساط 
ال  الذين  من  خارجه  االآخرين  عن  ف�ساًل  ال�سيعية،  بالدعاية  فيتاأثر  املختلطة؛  اأو 
ال�سيعة فقط!  على  الناحية  اقت�سر من هذه  الذي  االإعالم  �سوى  قناة ملعلوماتهم 
�سيئاً  يذكرون  فال  تاماً  اإعرا�ساً  املو�سوع  تناول  عن  يعر�سون  ال�سنة  اأهل  بينما 
كتاب وال جملة وال جريدة، وال يف  تلميحاً، ال يف  عنه قلياًل وال كثرياً، ال ت�سريحاً وال 
املطبق!  ال�سمت  �ساأنهم  كان  اإمنا  تلفزيونية!  مقابلة  وال  حما�سرة  وال  خطبة 
الطائفية  يثري  ما  كل  عن  باأنف�سهم  يرباأوا  اأن  يف  رغبتهم  ذلك  على  يحملهم 
باب  من  كان  ولو  حتى  طائفتني،  العراق  يف  باأن  االآخرين  ي�سعر  اأو  اإليها  ي�سري  اأو 
الروح  مغلبني  موا�سعها  يف  االأمور  وو�سع  احلق  اإحقاق  باب  من  اأو  باملثل،  الرد 
كان  من  اإن  حتى  دوماً!  ديدنهم  هو  كما  اآخر  دافع  اأو  هاج�ص  اأي  على  الوطنية 
هي،  كما  احلقائق  ذكر  اإىل  ويتطرق   – قلة  وهم   – احلال  هذه  يعار�ص  منهم 
العاقبة  ب�سوء  وينذر  اخل�سارة،  �سوى  ورائه  من  جنني  ال  الذي  ال�سمت  هذا  وينتقد 
املعار�سة  من  زوبعة  وجهه  يف  تقوم  كانت  عليه  هي  ما  على  احلال  ظلت  اإذا 
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ما  يعرف  والذي  غريهم!  قبل  اأنف�سهم  ال�سنة  اأهل  قبل  من  والتجريح  والت�سهري 
وكيف  بغداد،  العا�سمة  جنوبي  كم(   25( الواقع  املحمودية  ق�ساء  يف  يدور  كان 

اأقول)1(!  ما  يدرك متاماً  يحارب،  بل  يجابه،  كان 
اأكرث  تراه  ال  اأو �سغريا  كان خفياً  ما  ال�سطح  على  الواقعة وظهر  اإذا وقعت  حتى 
عقالها  تن�سط من  االأل�سن  و�سارت  اآخر،  منحًى  تنحى  االأمور  بداأت  ذاك  عند  العيون 
حيث  من  – يبداأ  قيل  – كما  العاقل  فاإن  حال  كل  على  هلل  واحلمد  ف�سيئاً.  �سيئاً 

االأوان. فوات  قبل  واتت  قد  البداية  تكون  اأن  وع�سى  العقالء.  انتهى 

الزمان.  من  قرنًا  يقارب  ما  قبل  الفلوجة  من  اأجدادي  اإليها  نزح  مدينتي،  املحمودية  ق�ساء   (((
ومركز املدينة خليط بني ال�سنة وال�سيعة. وكنت فيما م�سى قد حذرت كثريًا وطوياًل من اخلطر 
اأعاين  الطائفي ال�سعوبي الإيراين على البلد وم�سري ال�سنة فيه على وجه اخل�سو�ش، فكنت 
من ال�سنة قبل ال�سيعة، ل �سيما اأولئك البعيدين عن مناطق الختالط والحتكاك، ومن هو يف 
عافية من اآثار ذلك وانعكا�سه على مفردات احلياة اليومية؛ متحججني باأن ذلك يثري النعرات 
الطائفية، فلما كان ما كان بعد احتالل العراق وما فعلته الطائفية ال�سعوبية، تراجع الكثريون 

منهم ت�سليمًا واعرتافًا بالأمر الواقع. فكان مثلي ومثلهم كمثل حكيم ثقيف يوم قال:
ـــوى اللِّ مُبنعـــَرِج  اأمـــري  الغـــِداأمرُتهمـــو  اإل �سحـــى  الر�ســـَد  ي�ستبينـــوا  فلـــم 

اأو كنذير بني اأمية حني كان ير�سل ر�سائله من خرا�سان اإىل دم�سق يقول:  
واإخوَتهـــا مـــرٍو  يف  ربيعـــَة  اأبلـــْغ 
بينكمـــو احلـــرَب  ُتلقحـــوَن  باُلكـــْم  مـــا 
اأظلَّكمـــو قـــد  عـــدوًا  وترتكـــون 
بـــِه �سمعـــُت  مـــا  دينـــًا  يدينـــوَن  قومـــًا 
ديِنهمـــو اأ�ســـِل  عـــن  �سائلـــي  تكـــْن  فـــاإْن 

الغ�ســـُب ينفـــَع  ل  اأن  قبـــَل  اغ�سبـــوا  اأِن 
ُغَيـــُب بيِنكـــْم  مـــن  احِلجـــا  اأهـــَل  كاأن 
ح�َســـُب ول  ديـــٌن  ل  تاأ�ّســـَب  ممـــن 
الكتـــُب بـــِه  جـــاءْت  ول  الر�ســـوِل  عـــن 
العـــرُب ُتذبـــَح  اأن  ديَنهمـــو  فـــاإّن 
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م�شتند ال�شيعة 
يف دعوى الأكرثية يف العراق

انطباعية  معلومات  على  العراق  يف  ال�سيعية  باالأكرثية  القائلون  ا�ستند 
مكتبيني،  تقريرين  يكونا  باأن  اأ�سبه  تقديريني،  اإح�ساءين  يف  وردت  تخمينية، 

معترب.  علمي  اأ�سا�ص  بال  اأطلقا 
 .  1919 عام  الربيطانيون  به  قام  اإح�ساء  اأولهما: 

بطاطو  حنا  الدكتور  درا�سة  من  االأول  الكتاب  يف  ورد  اإح�سائي  جدول  وثانيهما: 
قيام  حتى  العثماين  العهد  من  الثورية  واحلركات  االجتماعية  الطبقات  )العراق 

 .  1978 1960 ون�سر يف عام  الذي كتب يف عام  اجلمهورية(. 
يذيعونها  و�ساروا  امل�سدرين،  هذين  من  املعلومة  هذه  ال�سيعة  تلقف 
على  مبنية  اأو  �سحيحة،  املعلومة  الأن  ال  انقطاع؛  اأو  توقف  دون  وين�سرونها 

ۇئ   وئ   وئ   نث   �سبحانه:  قال  كما  غاياتهم  توافق  الأنها  اإمنا  علمي،  م�ستند 
مقابلة  عن  ال�سنة  اأهل  �سمت  مع  هذا  ]النجم:23[.   مث  ۈئ ۆئ   ۆئ   ۇئ  
خمتلة:  معادلة  اإنها  عليها.  ويرد  ينق�سها  اأو  ي�سححها  مبا  الكاذبة  االإ�ساعة  هذه 

فا�سلني. حمامني  بيد  وحق  ناجحني،  مذيعني  له  وجد  باطل 
العالقة،  ذات  العلمية  وامل�سادر  الكتب  اإىل  اخلاطئة  املعلومة  هذه  انتقلت 
بحوث  مراكز  لدى  معتمدة  كحقيقة  تقيد  �سارت  بل  العربي.  العامل  اأطل�ص  مثل 
القاهرة)1(،  يف  اإبراهيم  الدين  �سعد  يراأ�سه  الذي  خلدون  ابن  مركز  مثل  علمية 

جاء يف بحث قامت به موؤ�س�سة الرائد ون�سر يف جملة الرائد، العدد ))2) يف )2/2)/2007):   (((
"تتوىل ذلك مراكز بحثية ذات متويل اإيراين �سخم )منها مركز ابن خلدون امل�سري) الذي 
اأن ن�سبة ال�سيعة يف البحرين 70%، ويف العراق 65%، ويف ال�سعودية 0)%،  ادعى يف تقرير له 

الف�شل الثاين
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يف  القرار  مراكز  اإىل  و�سلت  بل   ،CIA الـ  موقع  مثل  معتربة  ومواقع  ودوائر 
عليها  ويبني  العامل  يف  دولة  اأكرب  رئي�ص  بها  يتحدث  و�سار  الغربية،  الدوائر 
حتى  عربية..  دولة  رئي�ص  بثقة  ويذكرها  م�ستقل،  بلد  احتالل  وم�سروعية  م�سروع 
وال�سحف  الكتب  يف  واملتحدثون  الكتاب  يتناقلها  التي  امل�سلمات،  من  �سارت 
مثال  امل�سلمات!  من  وكاأنها   - االإخبارية  �سيما  ال   - واالأجنبية  العربية  والف�سائيات 
يف  �سيما  ال  ال�سيعية،  الغالبية  عن  احلديث  عن  تنفك  ال  التي  العربية،  قناة  ذلك 
ال�سادر  عددها  يف  القطرية  الراية  و�سحيفة  العراق(.  )من  االأ�سبوعي  برناجمها 
الغالبية  )اإن  الربملانية:  االنتخابات  نتائج  على  تعليقها  يف  )1/ك2006/2( 
يقارب  ما  منذ  بالعراق  تعددية  انتخابات  اأول  انت�ساراتها يف  اأول  ال�سيعية حققت 
بو�ص  جورج  االأمريكي  للرئي�ص  قدم  الذي  هاملتون(   - )بيكر  وتقرير  قرن(.  ن�سف 
على  ح�سلت  االأغلبية  متثل  التي  ال�سيعة  )اإن  فيه:  جاء  اإذ   ،2006 اأواخر  ال�سغري 
اآخر فقال:  ال�سلطة الأول مرة منذ ما يزيد على 1300 عام(! واأكد ذلك يف مو�سع 
اأو باحلكم  اإما بالفدرالية  )من املعروف ان جميع االأقليات يف دول العامل تطالب 
ويقفون  العراق  بوحدة  يطالبون  االأقلية  وهم  العراق  يف  ّنة  ال�سُ بينما  الذاتي، 

الفدرالية()1(.  فكرة  �سد 
اجلهات،  هذه  لل�سيعة  تعطيها  التي  الن�سب  اأرقام  اإىل  تكفي  واحدة  نظرة 
وبعدها  وتناق�سها  �سعفها  مدى  لنعرف  عادية،  لي�ست  وهي  العلمية،  واملراكز 
مبني  هو  كما  املعتمدة،  العلمية  واأ�س�سه  االإح�ساء  و�سوابط  واحلقيقة،  العلم  عن 

اأدناه)2(: يف اجلدول 

فالعملية اإذن مدرو�سة وفق خطة اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى ل ت�ستثني بلدًا من بلدان املنطقة".
امل�سدر ال�سابق. وما درى بيكر وهاملتون اأن هذا دليل غلطه يف كونهم اأقلية.  (((

موقع في�سل نور، مقال بعنوان حجم �سيعة اخلليج والعراق بني احلقيقة واخليال. على الرابط:   (2(
 http://www.fnoor.com/fn0282.htm

وقد اأكد موقع البينة على الرابط:   
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=6318&lang#_5

هذه املعلومات عن تقرير مركز ابن خلدون بتفا�سيل اأكرث حول ن�سبة �سيعة البحرين )%52)   
على  وعقب   .  (999 عام   (%70( لهم  �سجلها  التي  الن�سبة  مع  الوا�سح  وتناق�سه   (993 عام 
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19901993199920002005ال�سنة

اأطل�س العامل امل�سدر
العربي 

تقرير
ابن خلدون

تقرير
ابن خلدون

تقرير
ابن خلدون

مــوقع الـ 
CIA

الن�ســـبةالدولة
---10%2.5%ال�سعودية

70%67%70%52% 40%البحرين
30%25%-20%21%الكويت

16%--20%13%الإمارات
60-65%50%52%48%51%العراق

الكرمي  للقارئ  يتبني  حتى  التف�سيل  من  ب�سيء  االإح�سائني  من  كاًل  و�ساأتناول 
منهما:  لكل  العلمية  القيمة  مدى 

تناول  نف�سه عند  بال�سيء  املركز قام  اأن  اإذا علمنا  اأي�سًا  للغرابة  بالقول: )والأمر يدعو  ذلك 
ق�سية ال�سيعة يف العراق... وقد جاءت نتائج النتخابات البلدية والنيابية �سنة 2002، وح�سول 
ال�سيعة يف الأوىل على 23 مقعدًا من 50 وعلى 3) مقعدًا من اأ�سل 40 مقعدًا يف الثانية، لتعطي 
ثلث مقاعد  اأقل من  فاإذا كان ح�سولهم على  البحرين،  ال�سيعة يف  تقريبية عن حجم  �سورة 
املجل�ش النيابي ب�سبب مقاطعة بع�ش تنظيماتهم لالنتخابات يبدو ومفهومًا بع�ش ال�سيء، فاإن 
ح�سولهم على اأقل من ن�سف مقاعد البلديات يف النتخابات التي �سارك فيها جميع قطاعاتهم 
تبطل نظرية الأغلبية الكا�سحة اأو املطلقة). علمًا اأنه من املوؤكد اأن ن�سبة ال�سيعة يف البحرين 
والعراقيني  الفل�سطينيني  ال�سنة من  العرب  توطني  بعد حركة  الن�سف  دون  ما  اإىل  انخف�ست 

وغريهم. 
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اإح�شاء الجنليز عام 1919

عن  عبارة  وكان  العراق.  �سكان  عن  باإح�ساء   1919 عام  يف  االجنليز  قام 
يف  مناطقهم  اإدارة  عن  الربيطانيني  ال�سيا�سيني  احلكام  تقارير  يف  ورد  )تخمني 

الرافدين()1(.  وادي 
ومراكز  الغربية  القرار  دوائر  لدى  واعتمد  كثريون،  االإح�ساء  هذا  عن  حتدث 
يف  وال�سنة  ال�سيعة  ن�سبة  لتقرير   – يبدو  فيما   – وحيد  كمرجع  هناك  البحث 
الو�سط  اإليها �سخ�سيات علمية حتى من  يرجع  كوثيقة م�ستندة  به  واحتج  العراق. 
فالأنه  النفي�سي  الدكتور  اأذكر  حني  واأنا  النفي�سي.  اهلل  عبد  الدكتور  منهم  ال�سني. 
لنا  ي�سيف   - الفكري  الو�سط  يف  ح�سورها  لها  �سنية  علمية  �سخ�سية  كونه  – مع 
اخلارجية  وزارة  ملفات  يف  االإح�ساء  لهذا  وثيقة  على  اطالعه  هي  مهمة  معلومة 
اإذ  التخ�س�سية  لدرا�سته  يعده  كان  الذي  االآتي  كتابه  يف  ذلك  ذكر  الربيطانية. 
�سرعوا يف   1917 11 مار�ص  واحتلوها يف  بغداد  اإىل  االإجنليز  )عندما و�سل  يقول: 
يف  موجود  وهو   1919 �سنة  االإح�ساء  هذا  ون�سروا  العراق  كل  يف  ال�سكان  اإح�ساء 
تطور  ال�سيعة يف  ]دور  كتابي:  ون�سرته يف  راأيته  وقد  الربيطانية  اخلارجية  ملفات 
مكتبة  يف  الوثيقة  ورقم   ،1973 بريوت،  النهار،  دار  احلديث[  ال�سيا�سي  العراق 
ال�سجل العام الربيطاين )5228ـPublic Record Office F.O.371(. وك�سف 

التالية: احلقائق  االإح�ساء 

�سكان العراق درا�سة دميوغرافية – جغرافية مقارنة، �ش37/الهام�ش، د. فا�سل الأن�ساري،   (((
الطبعة الأوىل، دم�سق، 970). ذكر املوؤلف )اأن تخمني عدد �سكان العراق لعام 900) وحتى 908) 
ميكن احل�سول عليه على اأ�سا�ش املعلومات املتوفرة يف تقارير القنا�سل الربيطانيني املن�سورة 

.(British Admirality Noval Intelligence Service يف لندن �سنة 8)9) يف

املبحث الأول



هذه هي الحقيقة36
ن�سمة.  األف  و492  ................. مليون  ال�سيعة   العرب  عدد 

ن�سمة.  األف  و20  مليون  .................... ن�سف  ال�سنة  العرب  عدد 
ن�سمة.  األف   496 ................... ال�سنة   االأكراد  عدد 

ن�سمة.  األف   86 .......................... اليهود  عدد 
ن�سمة.  األف   87 ........................ الن�سارى   عدد 
ن�سمة.  األف  االأخرى  ................ 42  الطوائف  عدد 

العرب عن  فرزنا  ولو  العراق،  �سكان  55% من  ي�سكلون  ال�سيعة  اأن  نالحظ  هكذا 
 %18 ي�سكلون  ال�سنة  االأكراد  واأن   %19 ي�سكلون  ال�سنة  العرب  اأن  �سنالحظ  االأكراد 
ي�سكلون  وال�سابئة(  وال�سبك  )اليزيدية  االأخرى  والطوائف  والن�سارى  اليهود  واأن 

 .)1( )%8
االإح�ساء؛  بهذا   - �سـواه  ُخدع  كما   – النفي�سـي  اهلل  عبد  الدكتور  ُخدع  لقد 
ت�سرف  قد  فهو  اأ�سا�سه:  من  املو�سوع  عن  ت�سور  لديه  يكن  مل  اأنه  والظاهر 
الذي  العلمي  االأ�سا�ص  هو  ما  ي�ساأل:  اأن  دون  تامة،  تقبلية  بعقلية  االإح�ساء  مع 
الظرف  ي�ستح�سر  ومل  املثبتة؟  االأرقام  يف  م�ستنده  هو  وما  االإح�ساء؟  عليه  قام 
التنفيذ  وال�سعب  والكبري،  املعقد  العمل  هذا  مثل  على  وانعاكا�ساتها  وم�ستحقاته 

كالعراق.  واجتماعياً  وتقنياً  مدنياً  متخلفة  بيئة  ويف   ،)1919( الزمان  ذلك  يف 

بيان عدم موثوقية اإح�شاء الجنليز 1919
التقبلية  الذين اعتمدوا على هذا )االإح�ساء( تعاملوا معه بالعقلية  اأن كل  يبدو 
ببالهم  يخطر  ومل  ابتداء.  فيه  متوفرة  فالثقة  اجنليزياً  م�سدره  دام  فما  نف�سها، 
قا�سر،  تعداد  برمته  املو�سوع  واأن  لالإح�ساء،  احلقيقي  باملعنى  اإح�ساء  يجر  مل  اأنه 
انتهى  التي  الرقمية  والنتائج  والتخمني.  التقدير  على   – ق�سوره  مع   – اعتمد 

اأمرين: اأحد  يخلون من  ال  به  القائمني  اأن  على  تدل  االإح�ساء  اإليها 

مقال حل�سن الر�سيدي من�سور على موقع البينة الألكرتوين، بعنوان )ال�سيعة لي�سوا اأغلبية يف   (((
العراق) ردًا على الدكتور النفي�سي.على الرابط التايل:  

 http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Printable&id=1718&lang=
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الإدارية العراق  خارطة 

للعرب   - مثاًل   – قدروا  حني  العراق،  بدميوغرافية  امُلْطِبق  اجلهل  اإما   -
مف�سوحة!  ب�سورة  البطالن  بينة  ن�سبة  وهي  الكرد،  ن�سبة  تقارب  ن�سبة  ال�سنة 

اهلل. باإذن  فيه  �سك  ال  الحقاً مبا  ذلك  على  التدليل  و�سياأتي 
معينة.  لغايات  ال�سكانية  بالنِّ�سب  التالعب  تعمدوا  اأنهم  واإما   -

حيث  تف�سياًل  اأكرث   1919 تقديرات  كانت  )وقد  االأن�ساري:  فا�سل  الدكتور  يقول 
قد  االأرياف  �سكان  تعداد  بينما  الدور،  تعداد  اأ�سا�ص  على  املدن  �سكان  تقدير  جرى 
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اأن  ولك  والزراعي()1(.  احليواين  االإنتاج  على  ال�سرائب  ح�سيلة  جمع  اأ�سا�ص  على  مت 

ل:  ت�ساأ
العد؟  فاته  منها  وكم  عدت،  التي  الدور  ن�سبة  كم   -

عد؟  دون  تركت  ال�سكنية  االأحياء  من  كم   -
لذلك؟  اعتمد  الذي  االأ�سا�ص  هو  وما  دار؟  كل  ل�ساكني  قدر  الذي  العدد  كم   -

�سيارة  العراق  يف  يكن  مل  زمن  يف  ا�ستعمل  النقل  و�سائط  من  نوع  اأي   -
واحد؟  وال طريق معبد  واحدة؟! 

جنوبه؟  اإىل  العراق  �سمال  من  العملية  اإجناز  ا�ستغرق  يوماً  كم   -
اتبعت؟  االإح�ساء  يف  العلمية  الطرق  اأي   -

امل�سرفة؟  اللجان  عدد  كم   -
حا�سل  كما هو  بالتف�سيل  االإح�ساء  فيها معلومات  ثبتت  التي  الوثائق  اأين   -

الحقاً؟ العراقية  احلكومة  اإح�ساءات  يف 
اأما تعداد �سكان االأرياف فلم يكن حتى على اأ�سا�ص تعداد الدور ال�سكنية ؛ واإمنا 
وهذا  والزراعي(.  احليواين  االإنتاج  على  ال�سرائب  ح�سيلة  جمع  اأ�سا�ص  على  )مت 
اأ�سبه  تقريراً  يعدو  ال  االأمر  واأن  االأ�سل،  من  لالإح�ساء  معدة  جلان  وجود  عدم  يعني 
املعطيات  بع�ص  على  اعتماداً  واال�ستنتاج  التخمني  اأ�سا�سه  املكتبية،  بالتقارير 

االأولية.  واملعلومات 
اأ�ساًل. وكان  اأ�سقطوا من احل�ساب  اأنهم  به  الرحل فمن املقطوع  القبائل  واأما 
االأرياف  �سكان  جمموع  اأن  علماً  �سنة،  جميعاً  وهم  كبرياً،  الوقت  ذلك  يف  عددهم 
الغالبية  اأن  يعني  ما  العهد،  ذلك  يف  العراق  �سكان   4/3 من  يقرب  الرحل  والبدو 
الإح�ساء  تخ�سع  مل  اأو  بحتاً،  تخمينياً  اإح�ساوؤها  كان  اإما  العراق  �سكان  من  ال�ساحقة 

لالإح�ساء. العلمي  باملعنى  اإح�ساء  لها  اأجري  يكن  مل  الباقية  والبقية  اأ�ساًل، 
بحثنا: االأهم يف  وال�سوؤال  عام.   بوجه  االإح�ساء  يخ�ص  ما  هذا 

الن�سب  لتقدير  االإح�ساء  يف  اعتمد  الذي  امليداين  العلمي  االأ�سا�ص  هو  ما   -
اآنذاك؟  العراق  يف  وال�سيعة  ال�سنة  ن�سبة  ومنها  واالثنية،  الدينية 

�سكان العراق درا�سة دميغرافية – جغرافية مقارنة، �ش37/الهام�ش. م�سدر �سابق.  (((
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�سيء.  ال  �سبقته:  التي  واالأ�سئلة  اجلوهري،  ال�سوؤال  هذا  على  واجلواب 

اإليه  للرجوع  �سالح  موثوق  كم�ستند  االإح�ساء  هذا  مثل  اعتماد  يبطل  هذا  اإن 
على  مبنياً  يكن  الأنه مل  العلمية؛  احل�سابات  واعتمادها يف  املعلومات  ا�ستقاء  يف 
االإح�ساء يف  اإذ  ؛  )اإح�ساء(  ي�سمى  الأن  �سالحيته  ويبطل  لذلك.  توؤهله  علمية  اأ�س�ص 

ال�سمولية. لهذه  فاقد  وهو  ال�سامل()1(،  )التعداد  يعني  العرب  لغة 
قاتلتني: علتني  من  يعاين  )االإح�ساء(  هذا  اأن  القول  خال�سة 

ال�سمول.  وعدم  ال�سديد،  الق�سور   .1
للمعلومات. اأ�سا�ساً  والتخمني  التقدير  اعتماد   .2

اأدلة و�شواهد اأخرى على �شعف اإح�شاء الجنليز 1919
التعداد،  هذا  �سعف  على  و�ساهد  دليل  من  اأكرث  هناك  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 

منها:  لالعتماد،  �سالحيته  وعدم 
الحقاً(. )�سياأتي  العثمانية.  لالإح�سائيات  خمالفته   .1

له  كتاب  يف  النبهاين  حممد  ال�سيخ  البحريني  العالمة  الإح�ساء  خمالفته   .2
الحقاً(. )�سياأتي    .1913 عام 

حكومة  ظل  يف  اأجري  وقد   1920 عام  العراق  نفو�ص  الإح�ساء  خمالفته   .3
العراق"  جغرافية  "خمت�سر  كتاب  يف  ون�سر  نف�سها،  الربيطاين  االحتالل 
ميثلون  واأنهم  ّنة  ال�سُ اأغلبية  يوؤكد  واالإح�ساء   .  1922 �سنة  املطبوع 

 .)2()%48،8( ن�سبة 

ى ال�سيَء: اأَحاَط به. ويف  يف )ل�سان العرب) لبن منظور: )والإْح�ساُء: الَعدُّ واحِلْفظ. واأَْح�سَ  (((
ى كلَّ �سيٍء عددًا؛ الأَزهري: اأي اأَحاط علمه �سبحانه با�ستيفاء عدد كلِّ �سيء.  التنزيل: واأَْح�سَ
وا  ْن َتُعدُّ ْيت ال�سيَء: َعَددته). ويف تف�سري )فتح القدير) لل�سوكاين عند قوله تعاىل: )َواإِ واأَْح�سَ
وَها) )اإبراهيم:34) : )واأ�سل الإح�ساء اأن احلا�سب اإذا بلغ عقدًا معينًا من  �سُ ِ ل ُتْ ِنْعَمَت اهللَّ

عقود الأعداد و�سع ح�ساة ليحفظه بها). 
موؤ�س�سة  يف  الباحث  الغريري  قا�سم  ال�سنة،  للعرب  الـ)%20)  واأكذوبة  الأمريكية  الإدارة   (2(
العدد، 2/)2)/2007. على  والع�سرون، ملف  الواحد  العدد  الرائد،  الإعالمية، جملة  الرائد 
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كما يناق�سه اأي�ساً ما جاء يف درا�سة الكاتب االنكليزي "الربت منت�سا�سفيلي"   .4
يف كتابه "العراق يف �سنوات االنتداب الربيطاين" والذي ذكر اأن الرتكيب 

 .)1()%52( متثل  ّنية  �سُ باأغلبية  العراق  ل�سكان  الطائفي 
بت�سخيم  الربيطاين  االحتالل  �سيا�سة  يف  املبيتة  النية  ا�ستبعدنا  اإن  هذا 
لديهم.  املعتمدة  ت�سد(  )فرق  �سيا�سة  اأكرب �سمن  ثقاًل وحجماً  واإعطائها  االأقليات 
وزنهم  لهم  عراقيون  �سيا�سيون  بها  تكلم  وقرائن  اأدلة  وعليه  جداً،  وارد  اأمر  وهو 
بامليول  اتهامهم  ميكن  ال  االجنليز،  عهد  على  العراقية  واالأحداث  ال�سيا�سة  يف 
الذي  اجلادرجي)2(  كامل  املعروف  العراقي  ال�سيا�سي  منهم  يكتبون.  فيما  الطائفية 

الرابط التايل: http://al-raeed.com/raeedmag/preview.php?id=748 . وفيه: 
)�سدرت عن حكومة الحتالل النكليزي اإح�سائية لنفو�ش العراق يف ولياته الثالث )بغداد، 
 ، ال�سيعة)%42.3  ن�سبة   ،  %48.8( ال�ُسّنة  ن�سبة  اأن:  اأظهرت   (920 عام  املو�سل)  الب�سرة، 
 (2009/9/7( يوم  ات�سلت  وقد   .(%2 الأخرى  الأديان  ن�سبة   ،  %7 والن�سارى  اليهود  ن�سبة 
بالباحث الأ�ستاذ قا�سم الغريري للتاأكد من هذه املعلومات، فبني يل اأن موؤ�س�سة الرائد كلفت 
يف حينها فريق عمل متكون من جمموعة باحثني، كان هو اأحدهم، لدرا�سة املو�سوع بالرجوع 
اإىل م�سادره الأ�سلية املعتمدة. وقد كتبوا يف ذلك درا�سة ن�سرت على �سكل ملف يف العدد ))2) 
من جملة الرائد التابعة للموؤ�س�سة، وال�سادر يف التاريخ اأعاله، واأن ما ورد من م�سادر فيها 
متت معاينته �سخ�سيًا، ومنها م�سادر اأجنبية مثل )املواقع التابعة للخارجية الأمريكية ووكالة 
 (atlapediaonline( ومو�سوعة   ،(frontlineworld( ومو�سوعة  الأمريكية،  املخابرات 
املخت�سة باخلرائط ال�سيا�سية واحلقائق والإح�سائيات جلميع دول العامل): وهذه وكلت اإىل 
موقع  على  املذكور  العدد  اإىل  رجعت  وقد  العربية.  اإىل  برتجمتها  قاموا  خمت�سني  مرتجمني 
املجلة الألكرتوين/www.al-raeed.net/  وا�ستفدت منه يف تقييد معلومات مهمة تتعلق بهذه 

الدرا�سة. وكل ما ذكرته عن موؤ�س�سة اأو جملة الرائد فاإىل هذا امل�سدر يعود. 
امل�سدر ال�سابق.   (((

كامل رفعت اجلادرجي ولد يف بغداد 897) وهو حمام بارع، و�سف باأنه قائد وطني و�سيا�سي   (2(
�سلب،  �سارك يف ثورة الع�سرين مع والده،  ونفي اإىل ا�سطنبول وتقلد عدة منا�سب يف الدولة 
العراقية. ُيعد كامل اجلادرجي اأهم داعية للدميقراطية يف العراق خالل القرن املا�سي. ويف 
عام 930) ان�سم اجلادرجي اإىل حزب الأخاء الوطني الذي ت�سكل يف تلك ال�سنة برئا�سة يا�سني 
)جماعة  اإىل  لين�سم  احلزب  من  ا�ستقال  ثم  املركزية.  جلنته  يف  ع�سواأ  واأ�سبح  الها�سمي، 
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احلكومة  تكونت  بعدما  الواقع  يف  تظهر  امل�سكلة  )بداأت  مذكراته:  يف  يقول 
جلية  ب�سورة  ما�سة  اآنذاك  احلاجة  ظهرت  فقد  االنكليزي،  االنتداب  حتت  االأهلية 
ال�سيعة  روع  يف  االنكليز  اأدخل  وقد  ال�سيعة.  من  ووزراء  وق�ساة  اإداريني  اإيجاد  اإىل 
ي�ساركوا  اأن  اأبنائها  حق  من  فاإن  وذلك  احلقيقة،  يخالف  اأمر  اأقلية  اعتبارهم  اأن 
لل�سيعة  االنكليز  ت�سجيع  )اإن  يقول:  ثم  االإدارة(.  نواحي  جميع  يف  فعلية  م�ساركة 
جعل  على  ال�سيعة  حتري�ص  ذلك  اأمثلة  ومن  االأ�سكال.  مبختلف  يجري  كان  قد 

االأعلى()1(. مثلهم  الطائفية 

�سعف  اأ�سباب  )ومن  عراقية(:  )وجوه  كتابه  يف  ال�سويدي)2(  توفيق  يقول 
واذا  احلقوق.  مغموطو  اجلعفريني  اأن  االأقوال:  بع�ص  ب�سحة  اعتقاده  في�سل 
املعقول.  بالطريق  ملعاجلته  يوفق  مل  فاإنه   - االعتقاد   – موجود  اأنه  فر�ص 
كفاءة.  ا�سرتاط  بدون  احلكم  اإىل  اجلعفرية  العنا�سر  ليو�سل  الطفرة  يريد  كان  اإذ 
والعدل  القانون  احرتام  يف  بها  ب�سر  التي  ملبادئه  مناق�سا  هذا  عمله  كان  وقد 
زادت  �ساأنه بل  تزد من  اأقدم علـى تنفيذ نظريته فلم  الرعية. وقد  املتكافئ بني 

عليه()3(. النقمة  يف 
للحقيقة  واملخالف  العلمية،  للقواعد  املناق�ص  االإح�ساء  هذا  اأن  الغريب 
زال  ما  ال�سكانية:  اجلغرافيا  على  واحدة  نظرة  اإلقاء  ملعرفتها  يكفي  التي  الواقعية 
كتابه  يف  برمير  بول  االأ�سبق  االأمريكي  ال�سفري  كرر  وقد  االأمريكان،  عند  معتمداً 

الأهايل). وا�ستمر يف ن�ساله �سمن )جماعة الأهايل) حتى عام 946) عندما تاأ�س�ش احلزب 
الو�سع  تعقد  ب�سبب   (962 عام  احلزب  حل  حتى  له  رئي�ش  اأول  ليكون  الدميقراطي  الوطني 

ال�سيا�سي يف العراق واحتدام اخلالفات داخل احلزب نف�سه. تويف �سنة 968) . )املحمود)
من اأوراق كامل اجلادرجي، �ش65،64 ، كامل اجلادرجي، دار الطليعة، بريوت،)97)م.  (((

توفيق ال�سويدي ولد �سنة )89) ، وكان �سيا�سيًا عراقيًا توىل من�سب رئا�سة الوزراء يف العهد   (2(
امللكي يف العراق حيث كان رئي�سًا للوزراء يف اأربع حكومات يف ال�سنوات 929)، 930)، 946)، 

950). تويف �سنة 968) . )املحمود).
ال�سيعة والدولة القومية يف العراق 4)9)-990) ، �ش360/الهام�ش،  ح�سن العلوي، دار الثقافة   (3(

للطباعة والن�سر اإيران – قم.
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الن�سبة  وهي   ،)%19( العراق  يف  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  اأن  العراق(  يف  ق�سيته  )عام 
بدعوى  البلد  الحتالل  كاأ�سا�ص  واعتمد  بل   !  1919 عام  اإح�ساء  ثبتها  التي  نف�سها 
برمير:  يقول  اإن�سافها.  من  بد  ال  �سيعية  اأغلبية  ت�سطهد  �سنية  اأقلية  هناك  اأن 
بعد  وعلى  ال�سكان.  باملئة من   60 ي�سكلون  الذين  ال�سيعة  يرتكز  اجلنوب حيث  )يف 
باأ�سجار  املغطاة  اجلبال  على  لالئتالف  متقدمة  مواقع  توجد  �سمااًل  ميل  خم�سمئة 
ال�سكان.  من  باملئة   20 ي�سكلون  الذين  العرب  غري  االأكراد  موطن  يف  ال�سنوبر 
العراق  و�سط  يف  امللتهبة  املنب�سطة  ال�سحراء  عرب  اأي�ساً  منت�سرة  قواتنا  وكانت 
من  باملئة   19 ت�سكل  التي  ال�سنية  العربية  لالأقلية  املركزية  املنطقة  وغربه، 

قرون()1(. منذ  العراقي  املجتمع  على  هيمنت  والتي  العراقيني 

الإح�شائيات العثمانية
يقدر  )ومل  نقا�ص:  اإ�سحاق  اليهودي  للباحث  العراق(  )�سيعة  كتاب  يف  جاء 
ويف  ع�سر.  التا�سع  القرن  اأواخر  قبل  العراق  خارج  كاماًل  تقديراً  الت�سيع  حجم 
بع�ص  ظل  وال�سيعة،  ال�سنة  بني  متيز  التي  املف�سلة  ال�سكانية  التقديرات  غياب 
من  املئة  يف   40 على  تزيد  ال  اأقلية  ال�سيعة  يعتربون  العثمانيني  امل�سوؤولني 
درجنيل  �سليم  اليها  تو�سل  التي  النتائج  من  ا�ستخال�سه  ميكن  وكما  ال�سكان. 
انت�سار املذهب  اال�سارات املتكررة اىل  فاإن  العثمانية  االأر�سيفات  )Deringil( يف 

القرن  ت�سعينات  من  االأخرية  ال�سنوات  خالل  اأ�سا�ساً  وردت  العراق  يف  ال�سيعي 
الع�سرين()2(. القرن  واأوائل  ع�سر  التا�سع 

دواًل كثرية، منها  اإمرباطورية كبرية ت�سم حتت جناحها  العثمانية  الدولة  كانت 
ورد  وقد  كثرياً.  يهمها  مما  احليوي  البلد  هذ  يف  وال�سنة  ال�سيعة  وق�سية  العراق. 
الرقم  وهذا   .%40 عن  تزيد  ال  فيه  ال�سيعة  ن�سبة  اأن  املحفوظة  اأرا�سيفهم  يف 

عام ق�سيته يف العراق، �ش))، ال�سفري بول برمير، ترجمة عمر الأيوبي، دار الكتاب العربي،   (((
بريوت – لبنان، 2006 .

والن�سر،  للثقافة  املدى  دار  النعيمي،  الإله  ترجمة عبد  نقا�ش،  اإ�سحاق  العراق، �ش69،  �سيعة   (2(
996) ، بريوت – لبنان. واأحال يف هام�ش الكتاب/ �ش94 اإىل: 

Deringil “The Struggle Against Shi'ism” 49، 50
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اأن  كما  �سحته.  على  بال�سدق  ي�سهد  ما  االإح�سائية،  الن�سب  اأرقام  اأحدث  يوافق 
على  مقدم  اإح�ساوؤها  قروناً  البلد  حكمت  م�ستقرة  قوية  كدولة  العثمانية  الدولة 
تواً  خرجت  بعد،  اأمورها  ت�ستقر  ملا  حمتلة  قوة  به  قامت  متعجل  تخميني  اإح�ساء 

كونية.  حرب  من 

املوؤرخ البحريني العالمة النبهاين 
1919 ما ذكره املوؤرخ والرحالة العالمة  االإح�ساء االجنليزي  مما يدلل على خطاأ 
كتابه  يف  الطائي  النبهاين  حمد  بن  خليفة  ال�سيخ  بن  حممد  ال�سيخ  البحريني 
تاأليفه  من  فرغ  الذي  العربية(،  اجلزيرة  تاريخ  يف  النبهانية  )التحفة  امل�سهور 
مقارباً  تاأريخه  يف  فيكون  )1913م(،  العام  يوافق  العام  وهذا  )1332هـ(.  عام 

الكتاب)1(:  هذا  يف  جاء  ال�سابق.  الربيطاين  التعداد  لتاأريخ 
يف  يوجد  الأنه  ماليني؛  الثالثة  يناهز  املجموع  حيث  من  العراق  )نفو�ص 

العراق:
املذهب �سني    .........................   1200 000

ال�سيعة اأبناء  000 1000   ......................... من 
ن ......................... م�سيحيو        87 000

يهود   ..........................       78 000
واليزيدية ال�سابئة  من  ......................... خليط         14 000

000 2379   ......................... يكون   
من  ميتارون  الذين  الع�سائر  من  ق�سماً  بالعراق  يلحقون  املوؤرخني  وبع�ص 

ماليني()2(.  الثالثة  يقارب  الكل  يجعل  مقداراً  العدد  ذلك  اإىل  في�سيفون  العراق 

التحفة النبهانية/�ش96)، انظر الوثيقة رقم )7)) يف ق�سم الوثائق.  (((
التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية، �ش96)، العالمة ال�سيخ حممد بن ال�سيخ خليفة   (2(
النبهاين. دار اإحياء علوم الدين – بريوت، املكتبة الوطنية – البحرين. بال �سنة طبع. وتقدير 
النبهاين هذا يتطابق كليًا مع تقدير الزعيم طه الها�سمي ل�سكان العراق يف كتابه )جغرافية 
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العراق  ل�سكان  تقديراته  يف  احلقيقة  متحرياً  دقيقاً  النبهاين  العالمة  كان  لقد 
هذا  على  ودليلنا  عواهنها.  على  واالأرقام  الكالم  يطلق  ومل  وتف�سياًل،  اإجمااًل 

يلي: اإىل ما  انظر   .)1(  1920 الإح�ساء عام  اأرقامه جاءت مقاربة جداً  اأن  التقرير 

اإح�صاء 1920النبهاينالطائفة
1.200.0001.146.000ال�سنة

1.000.000994.000ال�سيعة
87.00078.000امل�سيحيون

78.00087.000اليهود
48.81%50.44%ن�سبة ال�سنة

42.31%42.03%ن�سبة ال�سيعة
2.379.0002.349.000املجمــوع

النبهاين مقاربة ملا ورد  التي ثبتها  االأرقام  الن�سب امل�ستخرجة ح�سب  اإن هذه 
اأجريت من قبل موؤ�س�سات واأكادمييني من داخل  التي  اآخر االإح�سائيات العلمية  يف 
ال�سوؤال والبحث  اإال بعد  الرجل مل يكتب ما كتب  اأن  العراق وخارجه. وهي تدل على 
اأ�سح  نتائجه  وكانت  وعلمه،  نف�سه  يحرتم  كان  واأنه  الكايف،  اجلهد  وبذل  والتحري 
اأنه فرد وهم حكومة، كان عليها  1919 ، مع  التي ذكرها االجنليز عام  النتائج  من 
األف مرة قبل اأن تقدم على كتابة معلومات مغلوطة اإىل هذه الدرجة  اأن حت�سب 
االإجنليزي  التعداد  وخطاأ  النبهاين،  اإح�ساء  ل�سحة  ي�سهد  التقارب  هذا  اإن  البائ�سة! 

تقريباً. نف�سها  الفرتة  يف  اأعلنوه  الذي 
تكون: للنبهاين  ال�سابقة  االأرقام  وح�سب 

%50،44 ال�سنة      ن�سبة 
 %42،03 ال�سيعة    ن�سبة 

فاإذا اأ�سفنا عدد الع�سائر الرحل، اأو البدو )الذين ميتارون ح�سب تعبري النبهاين(، 

العراق الثانوية) الذي اأقر للتدري�ش من قبل وزارة املعارف يف الع�سرينيات من القرن املا�سي. 
و�سياأتي بيانه لحقًا.

كما ورد يف درا�سة مركز الرائد، م�سدر �سابق.  (((
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القبائل  جميع  الأن  ال�سنة؛  اأهل  عدد  اإىل   ، تقريباً(   %21( بن�سبة   )621000( وهو 

فيكون: االآن:  اإىل  ورمبا  اآنذاك،  نة  �سُ كانوا  )البدو(  الرحل 
 1.821.000 ال�سنة  عدد 

%60.7 ال�سنة  ن�سبة 
     %33.0 ال�سيعة  ن�سبة 

الرحل  البدو  ن�سبة  اأن  من  املعتمدة  امل�سادر  بع�ص  تقوله  مبا  اأخذنا  اإذا  اأما 
 1،281،000 البدو  عدد  فيكون  العراق)1(،  �سكان  جمموع  من   )%35( اآنذاك 
البالغ  العراق  �سكان  جمموع  من   ،  2481000 الكلي  ال�سنة  عدد  فيكون  ن�سمة. 

.%27 ال�سيعة  ن�سبة  بينما   ،%67،8 ال�سنة  ن�سبة  فتكـون   ،  3،66،0000

العراق يف بداية القرن الع�شرين
)اإح�ساء(  كلمة  اإطالق  اأن  يجد  اآنذاك  للعراق  ال�سيا�سية  احلالة  ي�ستح�سر  اإن من 
ثمة  يكن  فلم  امل�سطلح؛  لهذا  العلمية  للحقيقة  جماٍف  ال�سابق  التعداد  على 
حكومة  وال  بل  مدنية،  وال  حكومية  موؤ�س�سات  فال  للدولة،  احلقيقي  باملعنى  دولة 
يطلق  اأن  ي�ستحق  اإح�ساء  الإجراء  اآليات  وال  مادية،  م�ستلزمات  من  ولي�ص  اأ�ساًل، 

اإذ يقول الدكتور  درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي، �ش99، الدكتور علي الوردي. بال هوية.   (((
الوردي: )اإن القبائل العراقية التي ل تزال تعي�ش يف طور البداوة اخلال�سة هي اليوم قليلة جدًا 
ل تكاد تتجاوز ن�سبتها الـ)2) باملئة من جمموع ال�سكان. ولكننا لو رجعنا اإىل الوراء، اإىل ما قبل 
مائة �سنة تقريبًا، لوجدنا هاتيك القبائل كثرية جدًا حيث كانت ن�سبتها تبلغ الـ)35) باملائة من 
جمموع ال�سكان). علمًا اأن الكتاب األف يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�سي. ويذكر الدكتور 
الوردي يف ال�سفحة التالية بحثًا للدكتور حممد �سلمان ح�سن ن�سره معهد اإح�ساء اأك�سفورد يف 

اإحدى ن�سرياته الدورية: 
كما    Bulletin of the Oxford Univercity Institute vol. 20 no.4 1958(،(  
ورد يف الهام�ش، جاء فيه: اأن عدد �سكان العراق كان يف عام 867) ل يتجاوز املليون والربع اإل 
اأما فئات ال�سكان الثالث فكانت ن�سبتهم كما يلي: ). ن�سبة القبائل البدوية %35 ، 2.  قلياًل، 

القبائل الريفية )4% ، 3. اأهل املدن 24% من جمموع ال�سكان.
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املجتمع،  عليه  الذي  االجتماعي  والتخلف  اجلهل  ذلك  اإىل  اأ�سف  اال�سم.  عليه هذا 
نوايا  من  واملت�سكك  اخلائف  موقف  تقف  والتي  حتكمه،  التي  اجلمعية  والعقلية 
القوة  جتاه  )فوبيا(  من  تعاين  والنا�ص  وال�سك.  اخلوف  اأ�سا�ص  واجلهل  احلكومة، 
وجتنيد  ال�سرائب  الأخذ  خطوة  تعني  النوع  هذا  من  حركة  اأي  يح�سبون  اإذ  احلاكمة 
ومل�سناها  وعاي�سناها  الهواج�ص  هذه  اأدركنا  وقد  الع�سكرية.  للخدمة  ال�سباب 
الطرق  فقدان  عن  ناهيك  املا�سي.  القرن  �سبعينيات  يف  اأهلنا  عند  بو�سوح 
املمار�سة.  هذه  مثل  اإجراء  عليها  يتوقف  التي  املتطورة  واملوا�سالت  ال�ساحلة 
العراق  لالإح�ساء يف  العلمي  باملعنى  اإح�ساء  يجرى  اأن  واحلالة هذه  امل�ستحيل  فمن 

يومذاك.
بناء  �سجلت  اأرقام  هو  واإمنا  اأ�سا�ساً،  اإح�ساء  من  يكن  مل  اأنه  القول  جممل 
تعتمد  ناق�سة  ميدانية  معلومات  على  بناء  املكاتب،  داخل  اأجريت  تقديرات  على 
الر�سمية  االإح�سائية  امل�سادر  جميع  عليه  تتفق  ما  وهذا  واالفرتا�ص.  التخمني 

الهام�ص.  يف  جتده  وبع�سها  راجعتها،  التي  واملدنية 

نبذة عن تاريخ الإح�شاء يف العراق
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عن  ال�سادر  ال�سكاين(  )االإح�ساء  كتاب  يف  جاء 
قبل  اأي   - الفرتة  هذه  قبل  املتوفرة  ال�سكانية  االإح�ساءات  )اأما  العراقية:  العلمي 
اإىل  اأقدمها  يعود  تكون تقديرات �سخ�سية،  اأن  تعدو  ال  – فهي   1935 اإح�ساء عام 
اإح�ساءات  اأنها  على  قبولها  ميكن  وال  الدقة،  تنق�سها  تقديرات  وهي   ،1866 عام 
الربيطانيني  القنا�سل  تقديرات  هي  املعروفة  التقديرات  هذه  واأهم  موثوقة. 
)كان  النقطة:  هذه  عند  الهام�ص  ويف  حكوماتهم(.  اإىل  بها  يبعثون  كانوا  التي 
حتتوي  جتارية  بتقارير  حكوماتهم  يزودون  الفرتة  هذه  يف  الربيطانيون  القنا�سل 

وغريها()1(. اخلارجية  والتجارة  بال�سكان  اخلا�سة  االإح�ساءات  من  كثري  على 

الدكتور عبد احلليم  ـ جامعة بغداد،  الدكتور عبد احل�سني زيني  ال�سكاين، �ش57،  الإح�ساء   (((
القي�سي ـ جامعة املو�سل، الدكتور رفيق العلي ـ جامعة بغداد. �سادر عن وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي.
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وهم   – الباحثني  كل  عليها  اأجمع  حقيقة  متثل  املهمة  املعلومة  هذه  اإن 
يقول  ا�ستثناء.  دون  اإليهم  رجعت  الذين  العراق  نفو�ص  اإح�ساء  �ساأن  يف   - كرث 
بني  العراق  لنفو�ص  اإح�ساء  عمليات  ثالث  اأجريت  قد  )كانت  �سو�سة:  اأحمد  الدكتور 
اأن هذه  اإال   ،  1934 و  و1927   1920 �سني  وهي عمليات   ،  1947 و   1920 �سنة 
اأُجري  الذي  الت�سجيل  اأول ت�سجيل قانوين هو  واإن  كانت جمرد تخمينات.  االإح�ساءات 

�سنوات()1(. اأن يجرى بعد ذلك مرة كل ع�سر  1947/10/19 على  يف يوم 
التخمني.  نطاق  خارج   1947 عام  قبل  اإح�ساء  العراق  يف  يجر  مل  اإنه  اأي 
اإح�ساء  ذكر من  اأن ما  يعني  1920. وهذا  اإح�ساء قبل عام  يذكر  اأنه مل  اإليه  اأ�سف 
اأحمد  العالمة  عرف  ومن  ذكره.  ت�ستدعي  بحيث  عنده  له  قيمة  ال   1919 عام 

امل�سائل.   اأن كالمه حجة يف هذه  تردد  بال  ، عرف  �سو�سة 
ت�سجل  )مل  يقول:  اإذ  الها�سمي  طه  الزعيم  احلقيقة  هذه  عن  تكلم  وممن 
 1920 �سنة  الربيطانية  احلكومة  قدرت  وقد  علمياً...  ت�سجياًل  العراق  نفو�ص 
اإىل  ا�ستند  بل  واالإح�ساء،  الت�سجيل  اإىل  التقدير  هذا  ي�ستند  ومل  العراق.  نفو�ص 
اأن  نظن  وال   ...)2.489.282( العراق   نفو�ص  باأن  النتيجة  واأ�سفرت  التخمني. 
من  قليل  غري  ق�سماً  باأن  وجنزم  متاماً،  العراق  نفو�ص  يبني  املذكور  التقدير 
تبلغ  العراق  نفو�ص  ولعل  فيه.  تدخل  الرحالة مل  القبائل  �سيما  وال  العراق  نفو�ص 
العالمة  تقدير  مع  متاماً  يتطابق  التقدير  وهذا  اأكرث)2(.  اأو  ماليني  ثالثة  زهاء 

الذكر. االآنف  النبهاين 
االأول من  والربع  املا�سي  بالقرن  يتعلق  ما  )فاأما  خ�سباك:  �ساكر  الدكتور  يقول 
على  اأ�سا�ساً  اعتمدت  تخمينية  اأرقام  هي  املتوفرة  االأرقام  فجميع  احلايل  القرن 
معاملتها  من  بد  فال  ولذلك  الربيطانيني؛  ال�سيا�سيني  واحلكام  القنا�سل  تقارير 

�سديد()3(.  بحذر 

الدليل اجلغرايف العراقي، �ش28، الدكتور اأحمد �سو�سة. مطبعة دار التمدن، 960).  (((
ال�سالم يف بغداد 348)  الها�سمي، مطبعة دار  الزعيم طه  الثانوية، �ش28،  العراق  جغرافية   (2(

-929)، والكتاب مقرر من قبل وزارة املعارف للتدري�ش يف املدار�ش الثانوية.
العراق ال�سمايل درا�سة لنواحيه الطبيعية والب�سرية، �ش232، �ساكر خ�سباك، مطبعة �سفيق -   (3(

973). �ساعدت جامعة بغداد يف ن�سره. 
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عام  اإح�ساء  عن  دقيقة  تفا�سيل  الذكر  ال�سابق  ال�سكاين(  )االإح�ساء  كتاب  يف 
علمي  اإح�ساء  اإجراء  ا�ستحالة،  يكن  مل  اإن  �سعوبة،  عن  قلناه  ما  تثبت   1934
العراقية  احلكومة  الع�سرين. منها: )قامت  القرن  الثاين من  الن�سف  م�سبوط قبل 
اتخذت  لذلك  جلاناً  األفت  وقد   ،  1934 �سنة  يف  ال�سكان  عدد  لتقدير  مبحاولة 
وقد  والق�سبات.  املدن  يف  واملدار�ص،  احلكومية  والدوائر  امل�ساجد  يف  مقراتها 
املحاولة  ولكن  العام.  نهاية  حتى  االأول  ت�سرين  �سهر  منذ  املعلومات  بجمع  بو�سر 
ذلك  ومع  التعداد.  هذا  نتائج  على  يعرث  مل  كما  اإلغاوؤها،  وتقرر  تاماً،  ف�ساًل  ف�سلت 
ويبدو  �سخ�ساً.  بـ2968054  ال�سنة  هذه  يف  العراق  يف  ال�سكان  عدد  قدر  فقد 
يف  ال�سكان  عدد  عن  االإداريني  املوظفني  من  ا�ستقيت  قد  هذه  املعلومات  اأن 

االإدارية()1(. وحداتهم 
ن�سبياً  جنح  لل�سكان  اآخر  تعداداً  اأن  نف�سها  ال�سفحة  يف  اأي�ساً  الكتاب  يف  وجاء 
هذه املرة، اأجرته احلكومة يف ال�سنة نف�سها عن طريق جلان خا�سة، ا�ستقرت يف 
روؤ�ساء  با�ستدعاء  املختارون  فيه  قام  وغريها،  وامل�ساجد  كاملدار�ص  معينة  مراكز 
التالية  ال�سفحة  يف  ثم  املعلومات.  الإعطاء  املراكز  هذه  اإىل  للح�سور  العوائل 
الطريقة  اأن  �سبق  مما  )يظهر  يلي:  ما  جاء   )1934 تعداد  )تقومي  عنوان  حتت 
ال�سكان  ا�ستدعاء  اأن  حيث  �سليمة؛  غري  كانت  التعداد  هذا  اإجراء  يف  اتبعت  التي 
– اإىل  ريب  – بال  يوؤدي  باملعلومات  لالإدالء  خا�سة  جلان  اإىل  املختارين  قبل  من 
�ساماًل  يكن  التعداد مل  اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سحيحة.  املعلومات  اإعطاء  وعدم  التخوف 

وحواليها(.  املدن  على  اقت�سر  حيث  االأرياف  يف  وخا�سة  ال�سكان  لكل 
تعداد  الإجراء  اال�ستعدادات  اتخذت  اأنه   1947 عام  تعداد  عن  الكتاب  يف  وجاء 
يف  فعاًل  التعداد  جرى  وقد  احلديثة.  العلمية  االأ�ساليب  ح�سب  جديد  �سامل 

، ومت بطريقتني:   1947/10/19
ت�سجيل  يتم  حيث  الفعلي،  التعداد  طريقة  اأي  املدن  يف  االآنية:  الطريقة 

اليوم.  ذلك  فيه  موجودين  كانوا  الذي  املكان  يف  ال�سكان 
االأهوار  مناطق  يف  وذلك  النظري  التعداد  طريقة  اأي  الهيئات:  وطريقة 

النائية.  واالأماكن 

الإح�ساء ال�سكاين، �ش58، م�سدر �سابق.   (((
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واالأرياف  القرى  يف  ال�سكان  جلميع  �سامل  غري  التعداد  هذا  اعترب  ذلك  ومع 
والع�سائر الرحالة واجلاليات العراقية يف اخلارج. بحيث اأن هناك حوايل )700.000( 
اأن طعوناً  كما  لل�سكان.  الكلي  العدد   )8/1( ثمن  يعادل  ما  وهو  ي�سجل.  �سخ�ص مل 
اأنها  العوائل على  اأ�سيفت من قبل بع�ص  اأعداداً وهمية  اأن  اإليه من حيث  وجهت 
احلا�سل  النق�ص  يوازن  اأن  ميكن  ما  للتموين؛  اأكرث  بطاقات  على  للح�سول  حقيقية 

التعداد)1(. �سمولية  عدم  جراء  احلقيقي  العدد  يف 
البيانات  بع�ص  وردت  ع�سر  التا�سع  القرن  )يف  االأن�ساري:  فا�سل  الدكتور  يقول 
وهذه  الفرتة.  تلك  يف  العراق  يف  الربيطانيني  القنا�سل  تقارير  يف  ال�سكانية 
اأنها قد اعتمدت باالأ�سل  اآنذاك بالرغم من  البيانات مهمة يف تقدير عدد ال�سكان 
الربيطانية  احلربية  وزارة  تقارير  جاء يف  ما  اأي�ساً  يعترب مهماً  كذلك  التخمني.  على 
تخمينات  العراقي من  القطر  العاملة يف  الربيطاين  االحتالل  �سلطات  وغريها من 
)التعدادات  اأن  االأن�ساري  الدكتور  وذكر  الع�سرين()2(.  القرن  بداية  يف  ال�سكان  عن 

دقتها()3(. عدم  ب�سبب  الدولة  األغتها   )1934  ،  1927( االأوىل  ال�سكانية 
العراق(،  )ا�ستقالل  بعد  اأجريت  التي  االإح�ساءات  عن  فا�سل  الدكتور  وحتدث 
تنفيذه  ا�ستغرق  االأول  االإح�ساء  اأن  ذكر   .1965 عام  واآخرها   1927 عام  اأولها  كان 
اللجان  اتخذت  فاألغته.  ذريعاً  ف�ساًل  ف�سل  اأنه  للحكومة  تبني  ثم  �سنة،  من  اأكرث 
جلمع  مقراً  احلكومية  والبنايات  واملدار�ص  امل�ساجد  من  والق�سبات  املدن  يف 
ومل  تخميناً،  منها  املناطق  بع�ص  اإح�ساء  فجرى  االأرياف  اأما  املطلوبة.  البيانات 

اأخرى. مناطق  لنفو�ص  ذكر  اأي  املناطق  التعداد  يرد يف 
االإدالء ببياناتهم خوفاً من  الكثريين تهربوا من  اأن  1934 ذكر  وعن تعداد عام 
القبائل  اإح�ساء  يت�سمن  مل  اأنه   1947 عام  تعداد  عن  وذكر  الع�سكرية.  اخلدمة 

امل�سدر ال�سابق، �ش59-)6.  (((
�سكان العراق، �ش37، فا�سل الأن�ساري. م�سدر �سابق  (2(

وزارة  من�سورات  الأن�ساري،  فا�سل  الدكتور  �ش)2،  العراقي،  القطر  منوذج  ال�سكان  م�سكلة   (3(
لنيل  اأطروحة  �ش)ك)،  يف  جاء  كما  والكتاب،   .  (980 – دم�سق  القومي،  والإر�ساد  الثقافة 
نوق�ست يف منت�سف عام 978)  ال�ست�سراق يف مو�سكو،  العليا) من معهد  �سهادة )الدكتوراه 

بعنوان )�سكان العراق ودورهم الجتماعي – القت�سادي). 
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اخلارج)1(.   اجلاليات يف  وال  البدوية، 

عدم  اإن  القول  اأ�ستطيع  مظانه  يف  املو�سوع  هذا  تتبعي  خالل  ومن  وهكذا 
عليه  جممع  اأمر   1957 عام  اإح�ساء  اإىل  القدمية  االإح�ساءات  وان�سباط  موثوقية 
وهي   ،)1957 عام  لت�سجيل  االإح�سائية  )املجموعة  يف  جاء  كافة.  امل�سادر  بني 

ر�سمية: حكومية  وثائق  عن  عبارة 
ت�سجيل  اأولها  كان   ، عديدة  عامة  بت�سجيالت  العراقية  احلكومة  قامت  )لقد 
وكان  الهيئات  طريقة  هي  الت�سجيل  هذا  يف  اتبعت  التي  والطريقة   1927 عام 
واالأ�ساليب  احلديثة  املقومات  من  الكثري  لفقدانها  بالنظر  موفقة  غري  عملية 

االإح�ساء(. يف  ال�سحيحة 
مفهوم  ح�سب  تعداداً  يكن  مل  االأ�سا�سي  الغر�ص  )اإن   :1934 ت�سجيل  وعن 
التعبري العلمي احلديث يف الوقت احلا�سر بل كان ت�سجياًل لل�سكان الأغرا�ص حمدودة 

االإدارية(.  الوحدات  ح�سب  البالد  نفو�ص  ومعرفة  كالتجنيد 
التعبري  مفهوم  ح�سب   - فني  تعداد  اأول  هذا  )يعترب   :1947 ت�سجيل  وعن 
واالآالت  الطرق  فيه  ا�ستخدمت  االإمكان  بقدر  ناجحاً  تعداداً  وكان  احلديث-  العلمي 
وهي  التعداد  يف  املعروفة  الطريقة  ح�سب  املعلومات  وت�سنيف  جلمع  احلديثة 
التعداد  هذا  من  احلكومة  وا�ستهدفت   )2()Defacto( الراهنة  احلالة  طريقة 

�سكان العراق، �ش38-39، م�سدر �سابق. هذه املعلومة غري دقيقة؛ فقد �سرحت الإح�ساءات   (((
الر�سمية باأن تعداد 947) �سمل تقدير عدد اأفراد القبائل الرحل. و�سياأتي بيان ذلك.

يف )املجموعة الإح�سائية لت�سجيل عام 957)) �ش)ل) ورد تعريف بالطريقتني املتبعتني حينها   (2(
يف تنفيذ عملية الإح�ساء: 

اإىل عدادين يقوم كل منهم بت�سجيل  اأن يعهد بالعمل  الطريقة الأوىل: طريقة احلالة الراهنة وهي 
الأ�سخا�ش املقيمني فعاًل يف كل دار اأو م�سكن يف ال�ساعة التي يجري فيها الت�سجيل على ا�ستمارة 
تدعى با�ستمارة الت�سجيل العام �سواء كانوا من اأفراد العائلة اأو من متعلقيها اأو اأجانب على اأن 

ينجز ذلك الواجب يف اليوم املعني له.
الطريقة الثانية: طريقة الهيئات املتجولة وذلك باأن تكون هيئات على �سكل جلان تتاألف الواحدة من 
ثالثة اأ�سخا�ش رئي�ش وع�سوين اأحدهما ماأمور النفو�ش تقوم كل منها بالت�سجيل  يف املنطقة 
املحددة لها يف التاريخ املعني وتنتقل الهيئة متجولة من م�سكن اإىل اآخر لت�سجيل الأ�سخا�ش فيها 
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ال�سعوبات  الكثري من  لوال  ذلك  ثمار  وكادت جتني  النتائج  واأ�سلم  اأدق  على  احل�سول 

ذاك()1(. اإذ  القائمني  جابهت  التي 
حال  عليه  تكون  اأن  ميكن  فكيف  ونظام،  وموؤ�س�سات  حكومة  بوجود  وهذا 
وغري  خارجية،  كله، جترى حل�سابات جتارية  ذلك  فقدان  حال  تقديرية يف  اإح�ساءات 

احليادية؟! ناحية  من  �سليمة 

ب�سورة دائمية اأو موؤقتة وكذلك كل �سخ�ش مقيم فيها عادة واإن كان غائبًا يف �سجالت خا�سة 
النائية  الأماكن  تتبع هذه الطريقة يف ت�سجيل �سكان  واأكرث ما  العام  الت�سجيل  تدعى مب�سودة 

الواقعة يف اأطراف اجلبال وعلى حدود الأهوار اأو يف املناطق ال�سحراوية امل�سكونة بالع�سائر.
املجموعة الإح�سائية لت�سجيل عام 957)، العراق- اجلاليات العراقية، دار الت�سامن للتجارة   (((
كانت  )لقد  نف�سه �ش)ط):  امل�سدر  وجاء يف  املقدمة: �ش)اأ).  – بغداد،  والن�سر  والطباعة 
هذه الإح�ساءات يف عهد الحتالل وما �سبقه من عهود ذات اأهمية �سئيلة وحمدودة ل تتعدى 

احت�ساب الواردات وتعداد املكلفني بخدمة الَعَلم).  
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الإح�شاء الجنليزي عام 1920

الإح�شاء كما يف كتاب جغرافية العراق الثانوية 
اجلدول  الثانوية()1(  العراق  )جغرافية  كتاب  يف  الها�سمي  طه  الزعيم  اأورد 
الثالث  العراق  واليات  على  مق�سماً   1920 عام  العراق  نفو�ص  عن  الحقاً  االآتي 
الربيطاين. االحتالل  حكومة  لتقديرات  طبقاً  ومدنها،  واملو�سل(  والب�سرة  )بغداد 

يقول الها�سمي : )وقد قدرت احلكومة الربيطانية �سنة 1920 نفو�ص العراق. 
واأ�سفرت  التخمني.  اإىل  ا�ستند  بل  واالإح�ساء،  الت�سجيل  اإىل  التقدير  هذا  ي�ستند  ولـم 
ت�سكن  منها   )1.360.304( ن�سمة:   )2.849.282( العراق  نفو�ص  باأن  النتيجة 
والديوانية  وكربالء  االإمارة  وكوت  والدليم  بغداد  لواء  اأي  القدمية،  بغداد  والية 
والعمارة  الب�سرة  لواء  اأي  الب�سرة،  والية  تقطن  نف�ص  و)785.600(  واحللة. 
واأربيل  املو�سل  لواء  اأي يف  املو�سل،  والية  ت�سكن  نف�ساً  و)703.378(  واملنتفق. 
اأكرث()2(.  اأو  ماليني  ثالثة  زهاء  تبلغ  العراق  نفو�ص  ولعل  وال�سليمانية...  وكركـوك 

اأخطاء عر�شية مهمة عند الها�شمي
طـه  الزعيم  ح�سابات  يف  الواردة  لالأرقام  الدقيقة  احل�سابات  اإجراء  عند 
مقارنة  خالل  ومن  االألكرتونية،  احلا�سبة  على  مرة  من  اأكرث  ومراجعتها  الها�سمي، 
ح�ساباته:  يف  مق�سودة  غري  رقمية  اأخطاء  عدة  يل  ظهرت  ببع�سها  االأرقام 
ب�سيط وبع�سها  الن�سب،  وح�ساب  لالأعداد  الكلي  املجموع  على  يوؤثر  كبري  بع�سها 

جغرافية العراق الثانوية ، �ش30-)3 ، الزعيم طه الها�سمي، م�سدر �سابق. راجع الوثيقة رقم   (((
))) يف  ملحق الوثائق.

امل�سدر ال�سابق، �ش28.  (2(

املبحث الثاين
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نفو�ص العراق عام 1920 كما جاء يف كتاب الها�صمي �ص 31-30

املجموعاأديان خمتلفةم�سيحيمو�سويم�ســلمالولية
18400050000150001000250000بغداد

106702000100080970�سامراء
1010401689397900104036دياىل
1072902811270107798الكوت

20220060005000200204500الديوانية
189445530205190000ال�سامية

17188010652728173000احلــلة
24720026002000250000الدليم

1347835625652077121331360304جمموع ولية بغداد
154802692822211549165000الب�رصة
29170030003005000300000العمارة
317370160302440320000املنتــفك

7638721008825518989785500جمموع ولية الب�رصة
26189376355067038180350378املو�سل

96100480041001000106000اأربيل
900001400600092000كركوك

153000100010000155000ال�سليمانية
600993145385547019180690478جمموع ولية املو�سل
27397008748878792303022936282املجموع العام للعراق

الت�صحيحات مع  اجلدول 

الناجت  على  يوؤثر  مل  للح�سبة  اجلزئية  االأرقام  يف  ورد  وبع�سها  عليهما،  له  تاأثري  ال 
ال  حتى  االأخطاء؛  بتلك  تف�سيل  يلي  وفيما  عنده.  االأ�سلي  احل�ساب  يف  لها  النهائي 

تدقيق: دون  عليها  يعتمد  من  فيها  يقع 
2.849.282 : ................. العراق  لنفو�ص  الكلي  املجموع   .1
ل�سحيح............................................. : 2.936.282 ا
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2.752.700 : .......... العراق يف  للم�سلمني  الكلي  املجموع   .2
ل�سحيح............................................. : 2.739.700 ا

الب�سرة: والية   .3
775.972 : ................... الوالية يف  امل�سلمني  جمموع  اأ. 
ل�سحيح............................................. : 763.872 ا
785.000 : ................. الوالية لنفو�ص  الكلي  املجموع  ب. 
ل�سحيح............................................. : 785.500 ا

املو�سل: والية   .4
املو�سل : 18180 مدينة  يف  املختلفة  االأديان  نفو�ص  عدد  اأ. 

ل�سحيح............................................. : 38180 )1( ا
350.000 : ................ املو�سل مدينة  نفو�ص  جمموع  ب. 
ل�سحيح............................................. : 350.378  ا

100 : ........ ال�سليمانية مدينة  يف  امل�سيحيني  عدد  جـ. 
ل�سحيح............................................. : 1000 ا

الوالية................... : 601.892 يف  امل�سلمني  جمموع  د. 
ل�سحيح............................................. : 600.993 ا
703.378 : ................. الوالية لنفو�ص  الكلي  املجموع  هـ. 
ل�سحيح............................................. : 690.478 ا

درا�شة موؤ�ش�شة الرائد الإعالمية
طبقاً ملا جاء يف الدرا�سة الذي اأجرتها موؤ�س�سة الرائد االإعالمية، واملن�سورة يف 
العراق يف  لنفو�ص  اإح�سائية  اأ�سدرت  االنكليزي  االحتالل  فاإن حكومة  الرائد)2(  جملة 

ح�سب موؤ�س�سة الرائد لإعالمية، والعدد الكلي ل ت�ستقيم اإل بذلك.   (((
موؤ�س�سة الرائد الإعالمية، جملة الرائد، العدد الواحد والع�سرون، ملف العدد، 2/)2)/2007.   (2(
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االإح�سائية  هذه  اأظهرت   ،  1920 عام  املو�سل(   ، الب�سرة   ، )بغداد  الثالث  والياته 
العراق  جغرافية  خمت�سر  كتاب  وهو  البحث،  يف  اإليه  املحال  امل�سدر  يف  جاء  )كما 
ن�سبة   ،%42.31 ال�سيعة  ن�سبة   ،%48.81 ّنة  ال�سُ ن�سبة  اأن   :)1922 عام  املطبوع 

.%2 االأخرى  االأديان  ن�سبـة   ،%7 والن�سارى  اليهود  ن�سبة   ،%91.12 امل�سلمني 
تف�سيالت  وفيه  االأ�سل(،  طبق  )�سورة  التايل  اجلدول  الدرا�سة  يف  ورد  كما 

 :1957 عام  حتى  اأجريت  التي  االإح�سائيات  ح�سب  املو�سوع  عن  اأكرث 

مناق�شة ما ورد يف الإح�شاء
يلي: مبا  هنا  التذكري  من  بد  وال  �سبق،  ملا  طبقاً  ح�ساباتنا  �سنجري  واالآن 

يقول  ال�سمويل،  امليداين  العمل  ولي�ص  التقدير،  واعتماده  االإح�ساء،  ق�سور   .1
باأن  وجنزم  متاماً،  العراق  نفو�ص  يبني  املذكور  التقدير  اأن  نظن  )وال  الها�سمي: 

فيه()1(.  تدخل  مل  الرحالة  القبائل  �سيما  وال  العراق  نفو�ص  من  قليل  غري  ق�سماً 
اأكرث  اأهل ال�سنة يف بع�ص مدن اجلنوب ال�سيعي عام 1920 كانت  اإن ن�سبة   .2
اجلنوبية )وهي  البادية  البدوية يف  القبائل  اأن  الأ�سباب منها  احلالية؛  ن�سبتهم  من 
حل�سول  منه  بد  ال  الذي  االأمر  بعد،  االأرياف  يف  اأكرثها  ي�ستقر  ملا  �سنية(  جميعاً 

م�سدر �سابق. نقاًل عن كتاب )خمت�سر جغرافية العراق) ال�سادر عام 922). 
امل�سدر نف�سه، �ش28.  (((
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بهم  االت�سال  الت�سيع  لدعاة  يت�سنى  ال  بدونه  اإذ  الت�سيع؛  اإىل  الت�سنن  من  التحول 
مل  الفرتة  تلك  يف  ا�ستقرت  التي  القبائل  من  كبرية  ن�سبة  اأن  كما  فيهم.  والتاأثري 
كانت  الب�سرة  اأن  اأرجح  اإين  التحول.  ذلك  لها  يتم  كي  الزمن  من  ا�ستحقاقها  تاأخذ 
من  اإليها  النزوح  واأن  �سيما  العهد،  ذلك  يف  وافية  بن�سبة  �سنية  اأغلبية  ذات 
ال�سنة  ن�سبة  اأن  كما  بعد.  يبداأ  مل  املجاورة  ال�سيعية  املدن  من  وغريها  العمارة 
بقية  عن  احلديث  اأريد  وال  بعد.  فيما  عليه  اأم�ست  مما  بكثري  اأكرب  كانت  احللة  يف 

احلا�سر. الوقت  يف  عنها  لدي  معلومات  توفر  لعدم  املحافظات 
كما  البدو،  ن�سبة  با�ستثناء  هي  اإمنا  االإح�ساء  اأ�سل  يف  الواردة  الن�سب  اإن   .3
احت�ساب  يجر  مل  اأنه  ر�سمياً  املوثقة  امل�سادر  جميع  يف  االإح�ساء  تاريخ  ي�سهد 
البدو، وهم جميعاً  ن�سبة  اأ�سفنا  فاإذا   .1947 اإح�ساء عام  اإح�ساء قبل  اأي  البدو يف 

ال�سنة.  اأهل  ل�سالح  كثرياً  ال�سالفة  الن�سب  تتغري  �سنة، 

عدد البدو الرحل ون�شبتهم يف العراق يف بداية القرن الع�شرين
جتمع امل�سادر التي حتدثت عن �سكان العراق على عدم وجود اإي اإجراء لت�سجيل 
ذلك  عن  ورد  ما  وكل  املا�سي.  القرن  يف  االأوىل  االإح�ساءات  يف  الرحل  البدو  عدد 
اأرقام  اإعطاء  ميكننا  التقديرات  هذه  خالل  من  لكننا  تخمينية.  تقديرات  هو  اإمنا 

بحثنا. تخدم  تقريبية 
)البدو  عن  والب�سرية(  واالقت�سادية  الطبيعية  العراق  )جغرافية  كتاب  يف  جاء 
تبلغ  اآخر  تقدير  ويف  ال�سكان،  جمموع  من   %4 حوايل  ن�سبتهم  )وتبلغ  الرحل(: 

الن�سبة()1(.  هذه  �سعف  ن�سبتهم 
عن  هو  البدو،  اأعداد  من  اإلينا  و�سل  ما  )اآخر  ال�سكان(:  )م�سكلة  كتاب  ويف 
اإح�سائية وردت يف 1962/4/8 يف تقرير وزارة االإ�سالح الزراعي. وت�سري اإىل وجود 

جغرافية العراق الطبيعية والقت�سادية والب�سرية، �ش426، الدكتور جا�سم حممد اخللف، دار   (((
املعرفة – القاهرة، الطبعة الثالثة – 965)، ويف الهام�ش ن�سب التقدير الآخر اإىل عبد اجلليل 
الطاهر، البدو والع�سائر يف البالد العربية، معهد الدرا�سات العربية �سنة 955)، �ش28، مطبعة 

العتماد: القاهرة. 
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الظاعنون  البدو  وهم  ال�سحارى،  يف  يتجولون   200000 منهم  بدوي   250000
االإح�سائية  اإىل هذه  اأ�سار  الباقي ع�سائر غري م�ستقرة. وقد  البوادي بينما ي�سكل  يف 
 ،1969 بغداد  العراق.  يف  واال�ستقرار  البداوة  كتابه:  يف  الربازي  خليل  نوري  د. 

�ص132()1(.
العدد  ن�سبة  فتكون   ،)6298979(  :  1957 عام  العراق  �سكان  عدد  كان 
�سحة  على  يدل  ما  اأعاله؛  الواردة  نف�سها  الن�سبة  وهي   ،%4 اإليه   )250000(
ع�سريات  يف  الن�سبة  لكن  الع�سرين.  القرن  منت�سف  بعد  هذا  املعلومة. 
العراقي  الدكتور  االجتماع  علم  خبري  يقول  بكثري.  ذلك  من  اأكرث  القرن  وع�سرينيات 
اأنها   )1867 )عام  ع�سر  التا�سع  القـرن  الثلث  يف  البدو  ن�سبة  عن  الوردي  علي 
االأن�ساري  فا�سل  الدكتور  لنا  ويك�سف  ال�سكان)2(.  جمموع  من  باملائة  الـ)35(  تبلغ 
اأن  بعد  ح�سلت؟  ومتى  البدو  ن�سبة  تغيري  عن  االأهمية  يف  غاية  معلومات  عن 

التايل)3(: اجلدول  لنا  ي�سع 

ال�سنة
جمموع 
ال�سكان
)000(

ال�سكان 
الزراعيون

)000(

الرعاة البدو 
العرب والرعاة 
الأكراد )000(

ال�سكان 
الآخرون                

)000(
193536052329500772
1947482632813501295
1957629940582722241

يقول الدكتور االأن�ساري: )يتبني من اجلدول االآنف الذكر، هبوط العدد املطلق 
اإىل  بالن�سبة  حجمهم  تناق�ص  وبالتايل  ب�سرعة،  االأكراد،  والرعاة  البدو،  لل�سكان 
البدو،  عدد  انخف�ص  لقد   .1957 اإىل   1935 عام  من  الفرتة  يف  ال�سكان  جمموع 
بذلك  وتناق�ست  ن�سمة،   228000 مبقدار  �سنة   22 مدى  يف  االأكراد،  والرعاة 

م�سكلة ال�سكان - منوذج القطر العراقي، �ش264، الدكتور فا�سل الأن�ساري، م�سدر �سابق.   (((
وفيها  ذكرها،  �سبق  وقد  الوردي.  علي  الدكتور  �ش99،  العراقي،  املجتمع  طبيعة  يف  درا�سة   (2(

تف�سيل.
ملحق  يف    (25( رقم  الوثيقة  راجع  بـ)الألف)،  حم�سوبة  والأرقام   . �ش265   ،(5(( رقم   (3(

الوثائق.
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عام  يف   %4.3 اإىل   1935 عام  يف   %13.9 من  ال�سكان  جمموع  اإىل  ن�سبتهم 
يف  واال�ستقرار  الزراعة،  نحو  البدو  حتول  اإىل  يعود  الظاهرة  هذه  وتف�سري   .1957

الزراعية(.  املناطق 
يف  الرعاة  جمموع  اإىل   %88 كانت  العرب  البدو  ن�سبة  اأن  االأن�ساري  د.  ويذكر 
من   %1.5 اإىل  و�سل  حتى   1957 بعد  التناق�ص  يف  اأخذ  عددهم  واأن   . العراق 

.)1(  1977 عام  ال�سكان  جمموع 
 1913 �سنة  الرحل  للبدو  قدره  الذي  العدد  ن�سبة  فتبلغ  النبهاين  العالمة  اأما 
– 1920(؛   1913( للبدو بني  بالن�سبة  �سيء  يح�سل  اأنه مل  واإذا علمنا   .)2()%21(
�سد  العاملية  باحلرب  م�سغولة  كانت  العراق  حتكم  كانت  التي  العثمانية  الدولة  اإذ 
اآنذاك  للبدو  توطيناً ح�سل  نرى  املدة فال  حالة حرب طيلة هذه  والبلد يف  احللفاء، 
االأخرى  االأرقام  اأن  اأي�ساً  علمنا  واإذا  النبهاين.  ذكرها  التي  املعقولة  الن�سبة  يغري 
 :1929 اإح�ساء  يف  ملثيالتها  مقاربة  االأخرى  للمكونات  النبهاين  اأعطاها  التي 
عام  البدو  ن�سبة  اأن  ذكر  الذي  االأن�ساري  فا�سل  د.  كالم  مع  وبالربط  االآن،  اأمكننا 
1935 كانت 9و13% ، اأن نقول: اإن ن�سبة البدو يف العراق �سنة 1920 ال تقل عن 
ال�سنة.  اأهل  من  كلهم  وهوؤالء   .  460.707 هو  عددي  ا�ستحقاق  لها  وهذه   ،%20

البدو: اإ�سافة  بعد   1920 اإح�ساء  يف  فيكون 
%69 ال�سنة         ن�سبة 
%22 ال�سيعة       ن�سبة 

%9 االأقليات   ن�سبة 
من  وينق�سها   ، ال�سيعة  ل�سالح  الذكر  االآنفة  الن�سب  يزيد  اأن  �ساء  ملن  وميكن 
لكنه  املمكنة،  الواقعية  باملعطيات  اأخذاً  املعقول  �سمن  �ساء  ما  ال�سنة،  ح�سة 
تكون  اأن  املمكن،  غري  من  هنا،  من  ونق�ص  هناك  من  زاد  مهما  النهاية،  يف 
تنزل  اأو  الن�سف،  اإىل  ن�سبتهم  ت�سل  اأو  ال�سنة،  اأهل  ن�سبة  من  اأكرث  ال�سيعة  ن�سبة 

م�سكلة ال�سكان - منوذج القطر العراقي، �ش265-266 ، الدكتور فا�سل الأن�ساري. م�سدر   (((
�سابق.

التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية، ال�سيخ حممد بن ال�سيخ خليفة النبهاين، �ش96).   (2(
م�سدر �سابق.
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د.  جدول  اأو   ،1919 عام  االجنليز  تقدير  يف  جاء  الذي  احلد  اإىل  ال�سنة  اأهل  ن�سبة 
االأمريكي يف  ال�سفري  اأو ما ذكره  التايل(،  )�ستاأتي مناق�سته يف املبحث  حنا بطاطو 
�سدى  هو  الذي  العراق(  يف  )عامي  كتابه  يف  برمير  بول   )2004-2003( العراق 
العرب  ال�سنة  ن�سبة  اأن  من  بعدهما  ال�سيعة  ويردده  ردده  وملا  فيهما،  ذكر  ملا 

اأو اأقل من ذلك.  %20
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كــتاب 
د. حنا بطاطو

من  واأبوه  جزائرية  اأمه  احلديث.  العربي  امل�سرق  تاريخ  يف  باحث  بطاطو  حنا 
 ،  1926 عام  القد�ص  يف  ولد  يهودي.  اأنه  اإىل  الباحثني  بع�ص  ي�سري  فل�سطني. 
كونيكتيكوت   – وين�ستد  يف  وتويف    1948 �سنة  اأمريكا  اإىل  فل�سطني  من  وخرج 
 -  1962( بني  ما  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  اأ�ستاذاً  عمل   .)2000( عام 
بع�ص  يف  جاء  كما  العراق،  يف  العنيفة  الثورية  االأحداث  �سدته  �سيوعي   .)1982
بتاأريخ  االهتمام  اإىل  اآنذاك  لل�سيوعيني  جرى  مبا  منها  تعلق  ما  خا�سة  كتاباته، 
االجتماعية  الطبقات  )العراق  ال�سهري  االجتماعي  التاأريخي  بحثه  فكتب  البلد،  هذا 
من  مو�سوعة  وهو  اجلمهورية(.  قيام  حتى  العثماين  العهد  من  الثورية  واحلركات 
اأن  منها  االأول  الكتاب  يف  زعم  خمتلفة.  فرتات  على  �سدرت  كتب  اأو  اأجزاء  ثالثة 
فيه.  قليلة  اأقلية  العرب  وال�سنة  العراق،  اأهل  �سكان  اأغلبية  ي�سكلون  ال�سيعة 

ونظم ذلك يف جدواًل جتده الحقاً)1(.

جدول بطاطو رقم )3-1( �ص60 من كتابه
الكتاب،  �سفحات  بقية  يف  املتناثرة  واملعلومات  اجلدول،  هذا  اإىل  ا�ستند 
يف  ال�سيعية«  واالأكرثية  ال�سنية  »االأقلية  اأزعومة  عن  وحتدثوا  كتبوا  الذين  عامة 
الدكتور  مثل  �سنية  �سيا�سية  فكرية  �سخ�سية  هوؤالء  بني  من  يكون  وعندما  العراق. 
بطاطو  حنا  الدكتور  كتاب  خلفه  الذي  االأثر  حجم  القارئ  يدرك  النفي�سي،  اهلل  عبد 
االأ�ستاذ  يقول  عنه!  واملتحدثني  ال�ساأن،  هذا  يف  الباحثني  على  املذكور  وجدوله 

ورد اجلدول يف �ش60 برقم )3-)) من كتاب الدكتور حنا بطاطو.  (((

املبحث الثالث
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 - النفي�سي  اأي   - الدكتور  ي�ستدل  املقال  يف  اآخر  مو�سع  )ويف  الر�سيدي)1(:  ح�سن 
ر�سمياً  اإح�ساء  العراقية  احلكومة  اأجرت   1947 عام  »ويف  يقول  حيث  اآخر  مبرجع 
بالرجوع  الدكتور  ويطالبنا  وا�سحة«.  اأغلبية  ي�سكلون  ال�سيعة  اأن  خالله  من  تبني 
اأن  ويذكر  العراق،  يف  االجتماعية  الطبقات  املو�سوم:  بطاطو  د.حنا  كتاب  اإىل 
اأحد  النفي�سي  كان  حيث  العراقية  ال�سوؤون  يف  االخت�سا�سيني  اأبرز  من  بطاطو  د. 
 1967-1963 بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  تعبريه  حد  على  الكرث  تالميذه 

يت(. ال�سّ ذائعة  االأمريكية  برن�ستون  جامعة  يف  ويعمل  يذهب  اأن  قبل 
االإح�ساء  اأن  ثقة،  وبكل  يقرر،  حني  النفي�سي  د.  فيه  وقع  الذي  الوهم  تاأمل   
ال�سيعة  اأن  خالله  من  »تبني   1947 عام  العراقية  احلكومة  اأجرته  الذي  الر�سمي 
كلها،  الر�سمية  االإح�ساءات  اأن  النفي�سي  الدكتور  وفات  وا�سحة«!  اأغلبية  ي�سكلون 
من  مطلقاً  خالية  واجلمهوري  امللكي  العهدين  يف  العراقية  احلكومة  اأجرتها  التي 
يتبني من  اأن  ال�سنة؛ فمن غري املمكن  اأو  ال�سيعة  بن�سبة  تتعلق  اأي معلومة  ذكر 
اأكرث  لي�ست  لذلك فهي  الباحثون  التي يعطيها  الن�سب  اأما  ذلك.  ذكره من  خاللها ما 
الباحث  يحملها  التي  الدميوغرافية  للمعلومات  تخ�سع  تخمينية،  تقديرات  من 
املعطاة،  النتائج  تكون  خاطئة،  اأم  كانت  دقيقة  املعلومات،  لتلك  وطبقاً  م�سبقاً، 
االإح�سائيات  اأن هذه  اإذ  الر�سمية؛  االإح�سائيات  لالأرقام املوجودة يف  ولي�ست طبقاً 
ال�سهولة  تعرف  �سبق  ما  خالل  ومن  االأ�سا�ص.  من  ذلك  اإىل  اإ�سارة  اأي  من  خالية 
وينقلون  اأحكامهم،  ي�سدرون  حني  الوهم  يف  الباحثون  بها  يقع  اأن  ميكن  التي 
م�سبقاً  املمنوحة  الثقة  ب�سبب  باحثني  اأو  وكّتاب  م�سادر  عن  نقاًل  معلوماتهم 

ويقررون! يكتبون  ملا  وفح�ص  تتبع  اأو  بحث  دون  يكتبون،  وملا  لهم 

من مقال له على موقع »البينة« الألكرتوين، مت التعريف به �سابقًا. ومقال د. النفي�سي الذي يرد   (((
عليه الأ�ستاذ الر�سيدي من�سور على موقع »الع�سر« الألكرتوين، تت عنوان »ح�سابات ال�سيعة 

يف العراق«، ح�سب ما ذكره الر�سيدي.
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الدكتور حنا بطاطو �ص60  جدول 

اجلدول رقم )1-3(
)العرقي( والإثني  الديني  التكوين 

1947 ل�صكان العراق يف �صنة 
)بالآلف( تقريبي)1(  تقدير 

%املجموع%ريفيون%ح�رضالطائفة
67341.9167156.5234451.4عرب �سيعة

42826.747216.090019.7عرب �سنة
17610.966222.484018.4اأكراد �سنة

493.130.1521.2فار�سيون �سيعة
392.5110.3501.1تركمان �سنة

110.7311.1420.9تركمان �سيعة
140.9160.5300.6اأكراد �سيعة فيلية

945.9551.81493.1م�سيحيون
1137.040.21172.6يهود

20.1311.0330.8يزيديون و�سبكيون
50.320.170.2�سابئة

1604100.02960100.04564100.0املجموع

امل�شــدر: تقدير ي�ستند اإىل اأرقام واردة يف: العراق – وزارة ال�سوؤون الجتماعية، »اإح�ساء العراق« 
)بغداد 954)))2).

من  ومعظمهم  ن�سمة   (70000 بـ   (947 يف  عددهم  املقدر  الرحل  القبائل  رجال  با�ستثناء   (((
امل�سلمني. )الهام�ش للدكتور بطاطو).

هذا ما ورد يف هام�ش اجلدول. وانظر الوثيقة رقم )3).  (2(
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اأخطاء من العيار الثقيل

البداية .... امل�شاواة بني ن�شبة العرب ال�شنة ون�شبة الكرد  
يخرج  معقدة،  ريا�سية  ح�سابات  اأي  اإجراء  قبل  اأعاله  اجلدول  اإىل  اأولية  نظرة 
يعاين  رقمية  معلومات  اأزمة  على  وا�سحة  داللة  تعطي  بنتيجة  الناظر  منها 
العرب  عدد  اإىل  انظر  العراقي.  الدميوغرايف  بالواقع  علم  وقلة  الباحث،  منها 
د. بطاطو  ا�ستند  واقعية  رقمية  اأي معطيات  على  فيه!  ون�سبتيهما  ال�سنة  والكرد 

البائ�سة؟!  النتيجة  هذه  اإىل  للو�سول 
لي�ستخرج  �سابقة  ر�سمية  اإح�سائية  اأي  اإىل  يرجع  اأن  بطاطو  د.  يكفي  كان 
نفو�ص  اإىل  وا�سحة(  عربية  غالبية  )وهي  نينوى  حمافظة  نفو�ص  جمع  حا�سل 
هاتني  نفو�ص  اأن  من  ليتاأكد   ، فقط  خال�سة(  �سنية  عربية  )وهي  االأنبار  حمافظة 
جمع  حا�سل  على  ويزيد  ي�ساوي  املحافظات  بقية  دون  وحدهما  املحافظتني 
اأ�ساف  لو  فكيف  دهوك(.  �سليمانية،  )اأربيل،  الثالث  الكردية  املحافظات  نفو�ص 
والب�سرة  ودياىل  وبغداد  وكركوك  الدين  �سالح  حمافظة  يف  العرب  ال�سنة  عدد  اإليه 

املحافظات؟! وبقية 
الكتاب،  الحقاً يف هذا  املثبتة  الر�سمية  االإح�سائيات  جداول  اإىل  الرجوع  ميكنك 
اإح�سائية  �سعف  يقيناً  وتعلم  بها!  �ستخرج  التي  املذهلة  احلقيقة  بنف�سك  لرتى 

دقتها:  وعدم  بطاطو  د. 
تابعاً  ق�ساء  دهوك  حمافظة  كانت   )1965  ،1957  ،1947( اإح�سائيات  يف 

يلي: كما  نفو�سها  عدد  وكان  نينوى.  ملحافظة 
 )1( 158938  1947

عن:  �سادرة   ،  25 رقم  جدول   ، �ش9)   ،  (949 ل�سنة  العامة  ال�سنوية  الإح�سائية  املجموعة   (((
احلكومة العراقية، وزارة القت�ساد، الدائرة الرئي�سية لالإح�ساء، مطبعة احلكومة – بغداد. 
ورد فيه: )ق�ساء العمادية 49488 ، ق�ساء دهوك 39909 ، ق�ساء زاخو 43)37، ق�ساء عقرة 
حمافظة  نفو�ش  عدد  ميثل  وهو   ((58938( الأربعة  الأق�سية  نفو�ش  جمع  وحا�سل   ،(32398
دهوك. علمًا اأن عقرة كانت تابعة ملحافظة نينوى، ودخلت �سمن حدود حمافظة دهوك الإدارية 
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198502  1957

)1( 145000  1965
ونحذفه  واأربيل،  ال�سليمانية  حمافظتي  نفو�ص  جمموع  اإىل  الناجت  ن�سيف 
اأن  اعتبار  على  اأعوام،  من  يقابلها  ما  ح�سب  نينوى،  حمافظة  نفو�ص  عدد  من 
املحافظات  يف  االأكراد  عدد  هو  احلا�سل  �سيكون  وعندها  اأكراد،  كلهم  دهوك  �سكنة 
بقية  من  عليها  حت�سل  نف�سها  والنتيجة  نينوى.  لنفو�ص  ال�سايف  والعدد   ، الثالث 

التايل: اجلدول  يف  كما  الالحقة،  االإح�سائيات 
 

الفرقاملجموعاملحافظاتالتاأريخ

1947
629235نينوى والأنبار

44021 585214اأربيل وال�سليمانية ودهوك

1957
809968نينوى والأنبار

33188 776780اأربيل وال�سليمانية ودهوك

1965
1050613نينوى والأنبار

149552 901061اأربيل وال�سليمانية ودهوك

االإح�سائيات وغريها  التحيز. لقد كانت هذه  التي ال تعرف  االأرقام  هذه هي لغة 
الب�سيطة  بني يدي د. بطاطو حني كتب كتابه. فهل كان غافاًل عن هذه املقارنة 
وراء  من�ساقاً  الرجل  كان  اأم  فيه؟  وقع  الذي  الفادح  اخلطاأ  مدى  ليدرك  الوا�سحة 
احليادية  فيه  يفرت�ص  لباحث  يجوز  كيف  م�سبقة؟  نف�سية  حلاجة  منحازة  عقلية 
وله  الثقيل،  العيار  وهو من  اخلطاأ،  يرتكب مثل هذا  اأن  االأدبي  واالإن�ساف  العلمية، 

بعد اأحداث �سنة )99) وخروج منطقة كرد�ستان عن �سيطرة ال�سلطة املركزية. ولكنني اأخذت 
بالأحوط جريًا على خطتي التي اتبعتها يف هذه الدرا�سة.

الإح�سائية 972)، اجلمهورية  ، 965) ورد يف املجموعة  نفو�ش مدينة دهوك يف 957)  عدد   (((
العراقية، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالإح�ساء، دائرة الن�سر والعالقات العامة، �ش47 
. واقت�سرت على اإح�سائيتي )957)، و965)) لقربهما ن�سبيًا من اإح�سائية )947)). ونق�سان 
العدد رغم مرور 8 �سنوات يتحمل تف�سريه الإح�سائيات الر�سمية؛ فهذا ما وجدته فيها للعامني 

املذكورين.



هذه هي الحقيقة66
ال�سكانية  الرتكيبة  من  كبري  مكون  حقوق  اأن  حيث  من  الثقيلة،  املعيارية  اآثاره 
للتدمري  تعر�ست  كلها  الدولة  اإن  بل  وال�سرقة؟!  للتالعب  عر�سة  �ستكون  العراقية 
واملغالطات  املغلوطة،  املعلومات  هذه  على  بناء   )2003( الحقاً  والتفكيك 
ال�سنة  اأم  ال�سيعة؟  اأم  اأمريكا؟  اأم  بطاطو؟  حنا  امل�سوؤولية؟  يتحمل  فمن  الكبرية! 
من  وعنه  جاهلني،  به  كانوا  اأو  بحقهم،  الهائل  التزييف  هذا  عن  �سكتوا  حني 

غافلني؟  االأ�سل 

اأرقام بال وثائق ول م�شتندات
دقيقة،  اأرقاماً  �سجل  اأنه  جتد  اأخرى  مرة  بطاطو  د.  جدول  اإىل  ترجع  حني 
عن  يخربنا  مل  لكنه  املختلفة،  الطوائف  ون�سب  الأعداد  الع�سرية،  وبالك�سور 
هذه  عن  اخلطرية  الدقيقة  االأرقام  تلك  تثبيت  يف  اإليها  ا�ستند  التي  الوثائق 
وهذا  تقريبي(.  )تقدير  التالية:  العبارة  اجلدول  تعريف  يف  ذكر  لقد  الطوائف. 
هذا  حتى  ولكن  واملقاربة.  والتخمني  التقدير  على  قائمة  كلها  امل�ساألة  اأن  يعني 
دائرة  عن  يخرج  ال  اأحواله  اأح�سن  يف  واالأمر  كان؟  اأ�سا�ص  اأي  على  الباحث  يذكر  مل 
غري  و�سخ�ص  ال�سخ�سية.  مقابالته  يف  ي�سمعه  وما  االنطباعي،  الذاتي  اال�ستقراء 
علمه  �سعف  ثبت  وقد  االنطباعية،  مبعلوماته  يوثق  ال  بطاطو  حنا  مثل  عراقي 
اإن  هذا  ال�سنة.  والعرب  لالأكراد  �سجلها  التي  الن�سب  خالل  من  العراق  بدميوغرافية 

االأغالط دوافع خفية.  اإن وراء هذه  مل نقل 

غلطة كبرية حمملة باأغالط معيارية ثقيلة:الرقم )4564000( !!!
اجلدول  اأحال تقديره على م�سدر معترب وهو ما ذكره حتت  اإنه  قد يقول قائل: 
االجتماعية،  ال�سوؤون  – وزارة  العراق  واردة يف:  اأرقام  اإىل  ي�ستند  »تقدير  بقوله: 

 .»)1954 )بغداد  العراق«  »اإح�ساء 
اإليه،  املحال  امل�سدر  يف  الواردة  االأرقام  يف  لي�ست  امل�سكلة  اأواًل:  واجلواب: 
التي  بالن�سب  العراقية  الطوائف  على  وتوزيعها  االأرقام  لهذه  تكييفه  يف  واإمنا 
املذكور.  امل�سدر  يف  اأ�ساًل  موجودة  ولي�ست  هو،  لتقديره  خا�سعة  وهي  ثبتها، 
نتائجه  و�سف  قد  فهو  اأقول:  ما  على  فيها  متعن  ملن  الداللة  وا�سحة  وعبارته 
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ا�ستند  قد  التقدير  هذا  كان  واإن  )تقدير(،  تقديرية  باأنها  اإليها  تو�سل  التي  الرقمية 
اأرقام  من  ا�سطراراً  له  بد  ال  اإذ  ر�سمية؛  اإح�سائية  يف  مثبتة  اأرقام  على  فيه 
الر�سمية  االإح�سائيات  يف  يوجد  ال  اأنه  نعلم  نحن  اإذ  اآلية؟  باأي  ولكن  ي�ستعملها، 
دون  عنده  الن�سب من  بهذه  بطاطو  جاء  اإمنا   ، �سيعياً  اأم  �سنياً  ال�سخ�ص  لكون  ذكر 
علمي.  بدليل  عليه  ي�ستدل  اأو  معتمدة،  وثيقة  اأو  مب�ستند  ذكره  ما  يوثق  اأن 
اأنها  من  الظاهر  يف  يبدو  ما  على  اعتماداً  املغالطة،  متت  الزائفة  االآلية  وبهذه 
من  متاماً  زيفت  االأرقام  هذه  اأن  فهي  احلقيقة  اأما  موثقة،  اأرقام  على  قائمة 
معلومات  وراء  ان�سياقاً  جهاًل  اإما  عنده:  من  الباحث  اخرتعها  التي  الن�سب  خالل 
اأكرب  امل�سكلة  وجدت  وثانياً:  م�سبقة.  خفية  لغايات  عمداً  اأو  مبتورة،  مغلوطة 

البيان: واإليك  هذا!  من 
اأ�سار  الذي  امل�سدر  اأجد  مل  الر�شمية:  الوثائق  يف  له  وجود  ل  رقم 
كل  اإىل  رجعت  عندما  فوجئت  لكنني  املذكور  الرقم  منه  ا�ستقى  اأنه  على  اإليه 
الذي  الرقم  تخالف  كلها  فوجدتها   1947 عام  الإح�ساء  املتوفرة  الر�سمية  امل�سادر 

ن�سمة.  )4564000( وهو  االإح�ساء،  ذلك  العراق يف  �سكان  ثبته عن جمموع 
وبينما اأنا اأبحث عن هذا الرقم لعلي اأجده هنا اأو هناك، قبل اأن اأثبت اأو اأنفي، 

بطاطو! الباحث  نزاهة  �سالح  يف  لي�ست  حقاً  مذهلة  نتائج  على  عرثت 
نفو�ص  جمموع  كان   1949 ل�سنة  العامة  ال�سنوية  االإح�سائية  املجموعة  يف 

ن�سمة)1(.  )4.799.500( هو   1947 للعام  العراق  �سكان 
 ،1955  ،1954( لل�سنوات  العامة  ال�سنوية  االإح�سائية  املجاميع  ويف 
هو   1947 عام  نفو�ص  ملجموع  جميعاً  فيها  املثبت  الرقم  كان   )1969  ،1956

ن�سمة)2(.   )4.816.185(

الرئي�سية  الدائرة  القت�ساد،  وزارة  العراقية،  احلكومة  عن  �سادرة  �ش8)،   ،24 رقم  جدول   (((
لالإح�ساء، مطبعة احلكومة – بغداد.

�سادرة عن امل�سدر ال�سابق، جدول رقم 3 ، �ش4، مطبعة الزهراء – بغداد 955)/جدول رقم   (2(
4، �ش8، مطبعة الزهراء – بغداد 956)/جدول رقم 6 ، �ش)) ، مطبعة الزهراء – بغداد 
957) ، ح�سب ت�سل�سل اأعوام الإح�ساءات الثالثة. وجميعها ذكرت اأن اأنها ا�ستندت اإىل التعداد 
جمموعة  اأما   .(947 �سنة  الأول  ت�سرين   (9 يف  العامة  النفو�ش  مديرية  به  قامت  الذي  العام 
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املثبت  العدد  فكان   1978 لعام  ال�سنوية  االإح�سائية  املجموعة  اإىل  رجعت 

 .)1()4.816.000( 1947 هو  عام  ال�سكان  ملجموع 
 - – بدايًة  وهذا  بطاطو.  ذكره  الذي  الرقم  خالف  يف  اإح�سائيات  �ستة  فهذه 
باالعتماد  الثقة  يفقد  ما  واملعلومات؛  االأرقام  تثبيت  يف  الدقة  عدم  اإىل  ي�سري 

فيها. عليه 
اأو  مقبول  اأو  مقنع  �سبب  عن  البحث  وعند  ملاذا؟   .. البدو  ا�شتثناء 
االأقرب  التف�سري  اأن  الكبري احلا�سل يف رقم د. بطاطو،  وجدت  النق�ص  قريب لهذا 
للتخل�ص  العلمية(  بـ)احليلة  ن�سميته  اأن  ارتكب ما ميكن  د. بطاطو  اأن  للقبول هو 
احل�ساب.  من  الرحل  القبائل  رجال  ا�ستثنى  باأن  وذلك  باالأرقام،  التالعب  تبعة  من 
وهو ما نبه عليه يف هام�ص اجلدول. وهذا غري الئق وال مقبول من باحث يفرت�ص 
كلهم  الرحل  القبائل  اإن  باالأرقام.  التعامل  عند  االأقل  على  واحليادية،  النزاهة  فيه 
الر�سمية  امل�سادر  �سرحت  اإح�سائية  من  بحذفهم  القيام  وعند  ال�سنة،  اأهل  من 
فيه  داخل  ال�سكان  جمموع  واأن  بها،  �سملوا  اأنهم  احلكومية  اجلهات  من  ال�سادرة 
ما  بحذف  قام  منحاز  رجل  الباحث  اأن  اإال  عندي  له  تف�سري  ال  الرحل،  القبائل  عدد 

العراق. يف  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  من  ذلك  اأمكنه  ما  للتقليل  حذفه 
�سورة  )انظر   1955 ل�سنة  العامة  ال�سنوية  االإح�سائية  املجموعة  يف  جاء  لقد 
قدر  التي  الرحالة  القبائل  ت�سمل   1947 �سنة  اإح�ساءات  )اإن  يلي:  ما  اأدناه(  اجلدول 

ن�سمة()2(.  )300.000( بـ  حينذاك  اأفرادها  عدد 

969) ف�سادرة عن اجلمهورية العراقية، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالإح�ساء، دائرة 
الن�سر والعالقات العامة، مطبعة لزهراء – بغداد. 

جدول )2/))، �ش25). �سادرة عن اجلمهورية العراقية، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي   (((
لالإح�ساء، دائرة الن�سر والعالقات العامة، مطبعة اجلهاز املركزي لالإح�ساء، وزارة التخطيط 
نظم  الرقم  اأن  ب�سبب  اأ�سفار؛  ثالثة  منه  الأخرية  الثالثة  بالأرقام  ا�ستبدلت   وقد  – بغداد. 
بجدول اأقيمت اإح�ساءاته على اأ�سا�ش )العدد بالألف) مع التبيه يف اأعلى اجلدول على هذا. ويف 

هام�ش اجلدول اأن جمموع ال�سكان ل�سنة 947) )ح�سب التعداد العام لل�سكان ل�سنة 947)). 
جدول 4، �ش8.  (2(
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ت�سمل   1947 �سنة  اإح�ساءات  )اإن  يلي:  ما  ورد   1956 �سنة  جمموعة  ويف   
والتي قدر عدد  والدليم  وكربالء  األوية املو�سل واملنتفك  الرحل يف كل من  القبائل 
التالية  املالحظة  جاءت   1954 جمموعة  ويف  ن�سمة()1(.  بـ)250.000(  اأفرادها 
يعني  وهذا  تقديرية()2(.  الرحالة  القبائل  نفو�ص  )اإن   :  1947 عام  اإح�ساء  عن 

املذكور. االإح�ساء  يف  ت�سمنها 
اأ�سل االإح�ساء؟ وعلى  فباأي حق يقوم د. بطاطو بحذف رقم مثبت ر�سمياً يف 

من؟ ومل�سلحة  علمي؟  اأ�سا�ص  اأي 
بطاطو  د.  ذكر  التالية:  املفاجاأة  وهاكم  البدو:  لعدد  موثق  غري  رقم 
من  ن�ساأل  ونحن  ن�سمة.   170.000 بـ   1947 يف  قدر  الرحل  القبائل  عدد  اأن 
املعتمدة  اجلهة  لنا عن  يك�سف  لكن بطاطو مل  العدد؟  بهذا  الذي قدرهم  الفاعل 
)املقدر  بقوله:  جمهول  اإىل  االأمر  اأحال  اأن  �سوى  الرقم  بهذا  عددهم  قدرت  التي 

جدول 6، �ش)).  (((
�ش7.  (2(
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املا�سي  الفعل  من  امل�ستق  )املقدر(  املفعول  ا�سم  ب�سيغة  هكذا  عددهم( 
القبائل  عدد  اأن  �سراحة  تذكر  الر�سمية  االإح�ساءات  بينما  للمجهول!  املبني  َر(  )ُقدِّ
فا�سل  الدكتور  اأو�سلها  بل  ن�سمة.   )300.000 –  250.000( بني  يرتاوح  الرحالة 
وزيادة!  بطاطو  ذكره  الذي  العدد  �سعف  اأي  ن�سمة)1(،   )350.000( اإىل  االأن�ساري 
هام�ص  يف  البائ�ص  الرقم  ذلك  اإىل  الكبري  الرقم  هذا  بطاطو  د.  ينق�ص  فلماذا 
الر�سمية  الوثائق  اأعرث عليه يف  الذي مل  الرقم  بهذا  جاء  اأين  ثم... من  جدوله؟! 
فيها  املثبتة  لالأرقام  بل هو خمالف  والتنقيب،  التقليب  وكرثة  البحث،  رغم طول 

من؟ ومل�سلحة  علمي؟  اأ�سا�ص  اأي  على  القول:  واأكرر  جميعاً؟ 
الكربى  املفاجاأة  لكن  خمتلفني:  برقمني  البدو  بح�شاب  التالعب 
وال  مقبولة  غري  بطريقة  وح�سابه  بالرقم  ال�سريح  بطاطو  د.  تالعب  يف  هي 
يف  االأرقام  من  اال�ستفادة  يريد  الباحث  باأن  اإال  تف�سريها  ميكنني  وال  نزيهة، 
للبدو رقمني خمتلفني: رقماً يف كل ح�ساب  اأعطى  ينا�سبها: لقد  كل حال مبا 
تركه  واالآخر   ،)170.000( مبقداره  �سرح  اأحدهما  واحد!  املح�سوب  اأن  مع 
وال�سرب  التتبع  خالل  ولكنني من  التناق�ص!  واإال ظهر  ذكره؛  منا�سبة  لعدم  غفاًل 
املفاجاأة  فكانت  عليه؛  افرتا�سات، عرثت  لعدة  واإجراء ح�سابات طبقاً  والتنقري 
يعني  وهذا  يريده.  الذي  الرقم  احل�ساب  يف  يدخل  مرة  كل  يف  اإنه  املذهلة! 
من  التقليل  وهي  كانت،  و�سيلة  باأي  متريرها  يريد  واحدة  لغاية  ي�سعى  اأنه 
مبا  ذلك  وبيان  ال�سيعة.  ن�سبة  زيادة  تلقائياً  ي�ستلزم  وهذا  ال�سنة،  اأهل  ن�سبة 

يلي:
واأخريًا وجدتها.......!!! اإن العدد الذي قدره د. بطاطو للبدو )دون 
االأ�سلي  الرقم  من  يطرحه  اأن  املفرت�ص  فكان   .)170.000( هو  م�ستند(  اأي 
الذي  الرقم  عنده  لينتج   )4.816.000( وهو  ال�سكان  ملجموع  ر�سمياً  املثبت 
اأجريت  ولكنني حني  1947 وهو )4.564.000(.  ال�سكان عام  اأعطاه ملجموع 
عندما طرحت  فوجئت  ثم  الرقم.  هذا  ينتج يل  االأ�سا�ص مل  هذا  على  احل�ساب 
االإح�سائيات  يف  للبدو  املعطى  العدد  وهو   -  )250.000( الرقم  احل�ساب  من 
والأعرث  الر�سمية!  الوثائق  يف  اأجده  مل  الذي  بطاطو،  رقم  فظهر   - الر�سمية 

م�سكلة ال�سكان، �ش265، د. فا�سل الأن�ساري، م�سدر �سابق.  (((
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�سراحة! املذكور  العدد  غري  وهو  خفية،  املحذوف  العدد  على 

وهذا معناه اأنه حني اأراد تقدير عدد البدو اختار اأقل االأرقام، ومن عند نف�سه، 
اأن  اأراد  حني  لكنه  ر�سمياً.  املثبت  الرقم  من  بكثري  اأقل  وهو  علمي،  �سند  ودون 
على  بـ)اللعب  ي�سمى  وهذا  االأكرب.  الرقم  اختار  الكلي  املجموع  من  الرقم  يطرح 
ال�سنية  الطائفتني  تخ�ص  اأرقام  من  بطاطو  ذكر  ما  كل  يف  ي�سكك  وهو  احلبلني(. 

يلي: مبا  يت�سح  وذلك  وال�سيعية. 
Ü ال ي�سبه رقم بطاطو     4.646.000 = 170000 – 4816000

Ü يتطابق مع رقم بطاطو     4.566.000 = 250000 – 4816000
لكن  تقريباً.   )4.566.000( = اإن )4.564.000(  االآن من كالمي؟!  تاأكدت  هل 

ال�سنة! ح�ساب  اأخرى من   )2000( بلع  حتى  يكتف  بطاطو مل  اأن  يظهر 
اأن  يرجح   ، ن�سمة   )250.000( البدو  ح�سبة  االأخريين مع  الرقمني  تطابق  اإن 
بالرقم  ياأخذ  مل  فلماذا  ال�ساأن؛  بهذا  الر�سمية  االإح�سائيات  على  مطلع  بطاطو 

املذكور؟  بالرقم  اأتى  اأين  ومن  الر�سمي؟ 

اأغالط كبرية وتناق�شات ل حتتمل التاأويل
يقول د. حنا بطاطو)1(: )يف بغداد حيث متتعت الطائفتان بامل�ساواة العددية 
الع�سرينيات  حقبة  عن  هذا  يف  يتحدث  اأنه  اإىل  ي�سري  الكالم  و�سياق  تقريباً(. 
التوزيع  يخ�ص  فيما  بطاطو  فيها  وقع  اأخرى  فاح�سة  غلطة  وهذه  والثالثينيات. 
اأهل  عند  قطعاً  املعروف  فمن  وال�سيعة.  ال�سنة  بني  بغداد  ملدينة  ال�سكاين 
اأن  العراق  بدميوغرافية  معرفة  اأدنى  له  من  كل  وعند  ونخبة،  جمهوراً  العراق: 
الوا�سعة  النزوح  اإال بعد عملية  العا�سمة بغداد  ن�سبة كبرية يف  ي�سكلوا  ال�سيعة مل 

 .1958 عام  ابتداأ  الذي  اجلمهوري  العهد  وبعد  قبيل  ح�سلت  التي 
قبل  بغداد  �سكان  اأقلية  ي�سكلون  ال�سيعة  كون  وهي  احلقيقة،  هذه  اأن  الغريب 
موقع  على  املن�سورة  مقاالته  اإحدى  يف  نف�سه  بطاطو  بها  اعرتف   ،1958 عام 

�ش66 من كتابه.  (((
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االأ�سواء  ت�سليط  ينبغي  اآخر  )هناك تطور  يقول فيها:  اإذ  اجلديدة()1(  )الثقافة  جملة 
لكنهم، بحلول ثورة متوز  البالد كلها،  االأغلبية يف  ال�سيعة ي�سكلون  كان  لقد  عليه: 
االأمر متاأرجحاً  يدع  ال  ثم  اأي�ساً(.  بغداد  العا�سمة  اأغلبية يف  ي�سكلون  باتوا   ،1958
التاريخ فيقول: )وجاء  الزيادة بعد هذا  وراء هذه  الكامن  ال�سر  اأف�سح عن  هكذا حتى 
للفالحني  الهائلة  الهجرة  ثمرة  بغداد  يف  االأغلبية  لي�سبحوا  عددياً  ال�سيعة  تكاثر 

عديدة(. عوامل  بفعل  الريف،  من  الع�سائر  اأبناء  من 

اخللف جا�صم حممد  �ص431/د.  والب�رضية،  والقت�صادية  الطبيعية  العراق  جغرافية 

كانوا  فقد  احل�سر  ال�سيعة  )اأما  بو�سوح:  قائاًل  نف�سها  املقالة  يف  �سرح  بل 
باملعايري  بال،  بذي  يكن  مل  العددي  وزنهم  اأن  اإال  اأقوى،  �سيعية  م�ساعر  يحملون 
ال�سيا�سية  الوجهة  من  حا�سماً  يكون  اأن  الثقل  لهذا  ميكن  حيث  وبخا�سة  الن�سبية، 
ال�سابق يف كتابه بالتقارب العددي  - اأي يف بغداد(. وهذا ال ي�ستقيم مع تقريره 
العددي  الوزن  باأن  التوفيق بني قوله  اإذ ال ميكننا  وال�سنة يف بغداد؛  ال�سيعة  بني 
متتعت  حيث  بغداد  )يف  وقوله:  بال،  بذي  يكن  مل  بغداد  يف  احل�سر  لل�سيعة 
ما  هذا  من  �سطور  بعد  قال  وقد  خا�سة  تقريباً(!  العددية  بامل�ساواة  الطائفتان 

املقال بعنوان )�سيعة العراق الدور ال�سيا�سي وعملية الندماج يف املجتمع)، ترجمة فالح عبد   (1(
http://www.althakafaaljadeda.com/298/ الألكرتوين:  الرابط  اجلبار. على هذا 

hanna1.htm
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ال�سيعة  )اأما  اآخر:  احتمال  الأي  جمااًل  يدع  ال  مبا  بغداد  يف  ال�سيعة  ن�سبة  به  حدد 
اأفقر  اىل  العموم،  على  ينتمون،  وكانوا  بغداد،  �سكان  ُخم�ص  عن  يزيدوا  فلم 
خا�سة  م�ستقلة  حياة  ويعي�سون  منف�سلة،  اأحياء  يف  ي�سكنون  وكانوا  فقرائها. 

معهم(. يتزاوجون  اأو  بال�سنة  يختلطون  ما  ونادراً  بهم، 
دقة  وعدم  الباحث،  هذا  فيه  يتخبط  الذي  التناق�ص  مدى  يبني  هذا  اإن 

واأحكام. نتائج  من  يقرره  مبا  الثقة  ويفقد  معلوماته؛ 
املكابرة  هذه  اإىل  الرجل  هذا  يدفع  الذي  ال�سر  عن  اأت�ساءل  اأن  يل  يحق  وهنا 
الوا�سحة،  الدالئل  كل  معار�سة  مع  العراق،  يف  ال�سيعة  ن�سبة  رفع  على  واالإ�سرار 
يطلقها  اأحكام  من  يقرره  ملا  درا�سة وحتقيق،  اإىل  حاجة  التي يف  اخلفية  ولي�ست 

معترب؟! ا�ستناد  بال  جزافاً 

وت�شتمر املجازفات واملغالطات
باالأرقام  واأبني  فيها،  ما  على  تقريراته،  يف  بطاطو  د.  �ساأتابع  هذا  كل  مع 
النتائج  يف  مو�سوعيته  وعدم  الرجل  هذا  به  يتمتع  الذي  العلمي  ال�سعف  مدى 
والتي  العراق،  يف  ون�سبتهم  وال�سنة  ال�سيعة  عدد  عن  كتابه  يف  ثبتها  التي 
يف  القرار  اتخاذ  دوائر  عن  ناهيك  ال�سنة،  وبع�ص  بل  بعده،  من  ال�سيعة  اعتمدها 
ال�سيا�سة  و�سوؤون  الدرا�سات  يف  اإليها  يرجع  م�سلمة  كحقائق  وال�سرق،  الغرب 
مرجعاً  هذا  كتابه  واعترب  املدنية،  واحلقوق  النواحي  وبقية  واالقت�ساد  والع�سكرية 

لذلك.    
اأعاله، والذي عرب به عن )التكوين الديني واالإثني ل�سكان العراق يف  يف اجلدول 
العدد  هذا  اأ�سا�ص  وعلى  فقط،   900000 ال�سنة  العرب  عدد  كان   )1()1947 �سنة 

العراق.  �سكان  من   %19.7 اجلدول  يف  املثبتة  ن�سبتهم  كانت 
بباحث  تليق  ال  مزرية  درجة  اإىل  التقرير  هذا  تهافت  جميعاً  لرنى  معي  تعالوا 
منه  ا�ستغرق  الكتاب  تاأليفه  اإن  قيل  بباحث  فكيف  عجل،  على  االأمر  اأخذ  عادي 

�سنة؟!  )20(

�ش60 من كتابه.  (((
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واإذا   .  817.205 هو  بغداد  �سكان  عدد  جند   1947 عام  اإح�ساء  اإىل  بالرجوع 
لنا  ي�سفو  العهد،  ذلك  يف  واالأكراد  واليهود  للم�سيحني   117.205 منه  حذفنا 
700.000 . ن�سبة ال�سنة منه يف ذلك العهد ال تقل عن 80% على كل االفرتا�سات، 
فيها  فتدخل  وكركوك،  املو�سل  اإىل  متتد  كانت  بغداد  اأن  ا�ستح�سرنا  اإذا  �سيما  ال 
فيكون  بامتياز.  �سنية  مناطق  كلها  وهذه  وال�سرقاط)1(.  وبيجي  و�سامراء  تكريت 
من  فقط   )340.000( اإىل  نحتاج  اأي   .)560.000( اآنذاك  بغداد  يف  ال�سنة  عدد 
تف�سل  الذي   ،)900.000( العدد  لنبلغ  املحافظات،  بقية  يف  العراقيني  جمموع 

كله. العراق  يف  العرب  ال�سنة  اأهل  على  بطاطو  به 
الوارد يف  العربية فقط،  ال�سنية  ال�سكان يف املحافظات  واالآن... نح�سب عدد 

املذهلة: النتيجة  لرنى   1947 عام  اإح�ساء 
) الكلي مطروحاً منه عدد �سكان دهوك  )العدد     442651 نينوى    

االأنبار    192983  
دياىل     272413

كركوك  286005
املحافظات  يف  العرب  لل�سنة  افرتا�سها  ميكن  التي  الن�سب  اأقل  �ساأعطي 

اأعاله:  االأنبار(  )عدا  الثالث 
  376253 العرب  ال�سنة  نفو�ص  ، عدد   %  85 العرب  ال�سنة  ن�سبة  نينوى:    

163448 العرب  ال�سنة  ، عدد نفو�ص    %60 العرب  ال�سنة  ن�سبة  دياىل:     
114402 العرب  ال�سنة  نفو�ص  عدد   ،  %40 العرب  ال�سنة  ن�سبة  كركوك:   

اأعاله جند العدد الكلي لل�سنة العرب يف املحافظات االأربع   وعند جمع النتائج 
جدوله  يف  املثبت  بطاطو  عدد  يقارب  وهو   .)847086( ي�ساوي  فقط  ال�سابقة 
بقية  يف  العرب  ال�سنة  عدد  اإليه  اأ�سفنا  اإذا  فكيف   .)900000( العرب  لل�سنة 
تكون   ،)560000( وهو  فقط،  بغداد  يف  ال�سنة  عدد  اأ�سفنا  فاإذا  املحافظات؟! 

 .)1407086( النتيجة: 

راجع الوثيقة رقم )7)، والوثيقة رقم )8).  (((
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توجد  التي  ال�سيعية  املحافظات  يف  التقريبي  العرب  ال�سنة  عدد  نح�سب  واالآن 

وهي: العرب  ال�سنة  من  موؤثرة  ن�سبة  فيها 
 ،%35 فيها  العرب  لل�سنة  ن�سبة  اأقل   ،  368799 الكلي  نفو�سها  عدد  الب�سرة: 

ن�سمة   129080 فيها  ال�سنة  اأهل  عدد  فيكون 
 ،%35 فيها  العرب  لل�سنة  ن�سبة  اأقل   ،  261206 الكلي  نفو�سها  عدد  بابل: 

ن�سمة   91422 فيها  ال�سنة  اأهل  عدد  فيكون 
 .)1(%5 العرب فيها  لل�سنة  ن�سبة  اأقل   ،  371867 الكلي  نفو�سها  قار: عدد  ذي 

ن�سمة  18593 فيها  ال�سنة  اأهل  عدد  فيكون 
 ،%25 فيها  العرب  لل�سنة  ن�سبة  اأقل   ،  224938 الكلي  نفو�سها  عدد  وا�سط: 

ن�سمة  56235 فيها  ال�سنة  اأهل  عدد  فيكون 
ال�سنة  اأهل  عدد  فيكون   ،%5 فيها  العرب  لل�سنة  ن�سبة  اأقل   ،  274264 كربالء: 

ن�سمة)2(.  13713 فيها 
ومي�سان  النجف  عدا  ال�سيعية  املحافظات  يف  العرب  لل�سنة  الكلي  العدد 

.  309043 والقاد�سية  
اأهل  من  جميعاً  وهم  تقدير،  اأقل  على  ن�سمة   250000 الرحل  البدو  عدد 
واإ�سحاق  الوردي  االجتماعيني مثل د. علي  والباحثني  ال�سنة باعرتاف كل املوؤرخني 

:  1947 عام  العرب  لل�سنة  الكلي  العدد  فيكون  العلوي)3(.  وح�سن  نقا�ص 
اأو   ،%40،83 بن�سبة  اأي   ،  1966129  =  250000  +  309043  +  1407086

تقريباً.   %41

يف حمافظة ذي قار ن�سبة من ال�سنة العرب تقارب الـ 0)% ، وقد قال فيها حنا بطاطو �ش57 من   (((
كتابه: )يف الب�سرة والنا�سرية، حيث توجد اأقليات �سنية قوية). ومبقارنة النا�سرية بالب�سرة 
من حيث عدد ال�سنة فيها، فهذا يعني اأن ن�سبتهم فيها كبرية. ولكن اأخذنا باأقل الفر�سيات، 

جريًا على القاعدة التي اتبعناها يف عامة ح�سابات هذه الدرا�سة، وهي ن�سبة %5.
يف كربالء ن�سبة من البدو كلهم �سنة عرب.  (2(

قبائل  بني  اأن  نظن  )فال   : �ش)4  القومية)،  والدولة  )ال�سيعة  كتابه  يف  العلوي  ح�سن  يقول   (3(
اأر�سًا خ�سبة عند  يجد  ل  الت�سيع  ولكون   ...( يقول:  �سيعية). ويف �ش43  قبيلة  الرحل  البدو 
البدو املتع�سبني ملعتقداتهم). ويقول �ش42 : )اأما القبائل ال�سنية التي نزحت اإىل العراق من 

مواطنها يف البادية اجلنوبية، فقد كانت بعد توطنها تعتنق املذهب ال�سيعي). 
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ال�سنوية  االإح�سائية  املجموعة  يف  العراق  �سكان  نفو�ص  ملجموع  طبقاً  هذا 
 )4564،000( بطاطو  د.  رقم  على  ال�سنة  عدد  ق�سمنا  اإذا  اأما   .1949 ل�سنة 

!  %43 الن�سبة  فتكون 
اأقل التقديرات، واأقل االأرقام والن�سب املفرت�سة الأهل ال�سنة ا�ستناداً  هذا على 

بع�سها. يف  ال�سنة  ح�ساب  اإهمال  مع  لالألوية،  الر�سمي  االإح�ساء  اإىل 
�سوى  التقديري  ح�سابه  يف  يدخل  مل  بطاطو  حنا  د.  وكاأن  �سبق  مما  يظهر 
)نينوى،  وهي  العربية  ال�سنية  االأغلبية  ذات  االأربع  املحافظات  يف  العرب  ال�سنة 
اإ�سافة  واأغفل  احلدود،  اأبعد  واإىل  مفرت�سة  ن�سبة  وباأقل  دياىل(،  كركوك،  االأنبار، 
تف�سري  ميكن  وحده  وبهذا  ال�سيعية.  واملحافظات  بغداد  يف  العرب  ال�سنة  عدد 
 - �سح  اإن   – وهذا  ح�سابه.  يف  العرب  لل�سنة  ثبتها  التي  الظاملة  الن�سبة  تلك 
اأي  اإن�سافه، وعدم حمل عمله على  اأردنا  اإذا  داع! هذا  بال  بال حاكم، وتخبط  حتكم 

اآخر. حممل 
ون�سبتهم  ال�سنة  العرب  عدد  عن  بطاطو  ارتكبه  الذي  اخلطاأ  حجم  ظهر  اإذا 
عن  ارتكبه  الذي  اخلطاأ  حجم  اأي�ساً  معه  ظهر  ح�ساباته،  يف  جاءت  التي  الواطئة 
اأ�ساف  لقد  نف�سها.  وبالدرجة  احل�سابات،  تلك  يف  العالية  ون�سبتهم  ال�سيعة  عدد 
ال�سنة  العرب  ح�سة  من  اأخذها  نقطة،   16 عن  يقل  ال  ما  ال�سيعة  ن�سبة  اإىل 

اإليهم.   واأ�سافها 
لقد وقع حنا بطاطو يف وهم فادح، وخلل وا�سح فا�سح، يف اإح�سائه التقديري 

.1947 عام  اإح�ساء  كتابه عن  ثبته يف  الذي 

تقديرات مريبة وعائمة واأخرى مغلوطة
قدر د. بطاطو )رجال القبائل الرحل( اآنذاك بـ)170000( ن�سمة، ومل يدخلهم 
بالقول:  واكتفى  اجلدول،  هام�ص  يف  ذلك  على  ن�س�ص  كما  الن�سب،  ح�ساب  يف 
وي�سيفهم  ح�سابه،  يف  يدخلهم  اأن  ينبغي  وكان  امل�سلمني(.  من  )ومعظمهم 
من  من  هذا   .%4 من  قريب  تقديره،  ح�سب  وهي،  ون�سبتهم،  ال�سنة  عدد  اإىل 
بكثري  اأقل  الرحل  للقبائل  بطاطو  د.  ثبته  الذي  الرقم  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 
من عددهم املوثق يف االإح�ساءات الر�سمية، وهو )250000-300000( ن�سمة. 
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منوذج  ال�سكان  )م�سكلة  كتاب  مثل  املوثقة  العلمية  امل�سادر  بع�ص  يف  وجاء 
الرعاة  عدد  اأن  االأن�ساري،  فا�سل  لالأ�ستاذ  دكتوراه  اأطروحة  وهي  العراقي(،  القطر 
اأكراد. وهذا العدد ي�ساوي  البدو �سنة 1947 )350000( ن�سمة، 80% عرب، و%20 

وحدهم. ال�سنة  ح�سة  من  وهي  اآنذاك.  العراق  �سكان  عدد  من  تقريباً   %8 ن�سبة 
وي�سيف د. االأن�ساري: )اآخر ما و�سل اإلينا من اأعداد البدو، هو عن اإح�سائية وردت 
يف 1962/4/8 يف تقرير وزارة االإ�سالح الزراعي. وت�سري اإىل وجود 250000 بدوي 
بينما  البوادي  يف  الظاعنون  البدو  وهم  ال�سحارى،  يف  يتجولون   200000 منهم 
خليل  نوري  د.  االإح�سائية  هذه  اإىل  اأ�سار  وقد  م�ستقرة.  غري  ع�سائر  الباقي  ي�سكل 

1969، �ص132()1(.  بغداد  العراق.  واال�ستقرار يف  البداوة  كتابه:  الربازي يف 
العراقية  االقت�ساد  لوزارة  التابعة  لالإح�ساء  الرئي�سة  الدائرة  تقديرات  واأجمعت 
 )250000( الرحل  القبائل  عدد  اأن  على   )1956  ،1955  ،1954( لالأعوام 

.)2 ( ن�سمة
وبني تاريخ هذه االإح�سائية )1962( وعام )1947( فرتة )15( �سنة، يفرت�ص 
م�ستمر  وا�ستقرار  توطني  فرتة  كانت  الأنها  كثرياً؛  البدو  عدد  فيها  يتناق�ص  اأن 
من  ولي�سوا  عرب  ال�سحارى  يف  املتجولون  وهوؤالء  الزراعية.  القرى  اأرياف  يف  لهم 
من  البدو  عدد  اأن  ترجح  املعطيات  هذه  اإن  اجلبال.  بني  يتجولون  الذين  االأكراد 
واالأكراد  للعرب  االأن�ساري  قدره  الذي  العدد  فاق  رمبا   1947 عام  فقط  العرب 

. معاً
ن�سمة  بـ)40000(  العراق  يف  وال�سبك  اليزيديني  جمموع  بطاطو  د.  قدر 
الدكتور جا�سم حممد اخللف  الذي �سجله  اأقل بكثري من عددهم  1947. وهذا  عام 
 –  70000( وهو  والب�سرية(،  واالقت�سادية  الطبيعية  العراق  )جغرافية  كتابه  يف 

ن�سمة)3(.   )75000

م�سكلة ال�سكان - منوذج القطر العراقي، �ش264-266، الدكتور فا�سل الأن�ساري، من�سورات   (((
وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، دم�سق – 980) .

كربالء  لواء   ،(30000( املنتفك:  لواء   ،(70000( املو�سل  لواء  كالتايل:  موزع  والعدد    (2(
)25000))، لواء الدليم: )25000).

جغرافية العراق الطبيعية والقت�سادية والب�سرية، �ش408، الدكتور جا�سم حممد اخللف، دار   (3(
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متعجلة  اإح�سائيات  اأنها  ويظهر  بطاطو،  اإح�سائيات  ي�سعف  مما  كله  وهذا 

تكن موثوقة. اأن م�سادره مل  اأو  دقيقة،  غري 
�ص54   )2-2( رقم  اجلدول  اأما   . �ص60   ،)1-3( رقم  اجلدول  يخ�ص  ما  هذا 

التايل:   هو  معه  فح�سابنا 

جدول د. بطاطو رقم )2-2( �ص54 من الكتاب
والب�سرة  واملو�سل  بغداد  )�سكان  عن  فهو  )�ص54(،  بطاطو  د.  جدول  اأما 
االنتقائية،  واالأرقام  االإح�سائية،  املجازفات  اجلدول  1908-1977(. كرثت يف هذا 
اجلوهرية،  واالأخالط  املجازفات  من  الكثري  فيه  يظهر  اإليه  املدقق  النظر  وعند 

: همها اأ
ن�سمة،   )515459( كان   1947 �سنة  بغداد  �سكان  نفو�ص  عدد  اأن  فيه  ورد 
من  عليها  املوؤلف  ح�سل  اأرقام   ،  1947 الر�سمي  )االإح�ساء  يلي:  ما  اإىل  واأحال 
ويف  اجلدول.  هام�ص  يف  كما  لالإح�ساء(  العامة  االإدارة  من  م�سي  فوؤاد  الدكتور 
اأورد عن بغداد باإ�سارة الزهرة الثمانية )*( مالحظة ن�سها: )�سمن  الهام�ص اأي�ساً 
امل�ستعمل  امل�سطلح  غري   – اأواًل   – وهو  العا�سمة(،  مت�سرف  �سلطات  حدود 
ثانياً   – و  نف�سه)1(.  املو�سع  يف  الكربى(  بغداد  ملدينة  الكلي  )املجموع  ر�سمياً: 
التي  االأرقام  اأن  بذلك  ق�سد  فهل  به.  املق�سود  يف�سر  مل  مبهم  امل�سطلح   -
�سواحيها  دون  فقط  العا�سمة  مركز  على  تقت�سر  بغداد  نفو�ص  عدد  عن  ثبتها 
وحدها  بغداد  على  املالحظة  هذه  عن   )*( باالإ�سارة  اقت�ساره  وهل  واأطرافها؟ 
االأرقام  فتكون  املذكورة؛  باملالحظة  م�سمولتني  غري  والب�سرة  املو�سل  اأن  يعني 
اأم  واأطرافاً(؟  )مركزاً  املدينة  جميع  لنفو�ص  هي  املدينتني  من  كل  اإزاء  املثبتة 

وا�سح.  غري  االأمر  جميعاً؟  الثالث  املدن  ت�سمل  املالحظة  اإن 
التفريق بني بغداد وبني املدينتني  االأول نقول: مل هذا  باالحتمال  اأخذنا  فاإن 

املعرفة – القاهرة، الطبعة الثالثة – 965) .
املجموعة الإح�سائية لت�سجيل عام 957) لوائي بغداد والرمادي، �ش68). راجع الوثيقة رقم   (((

.((2(
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واملقاي�سة  النظر  خالل  من  االأرجح  – وهو  الثاين  باالحتمال  اأخذنا  واإن  الباقيتني؟ 
التفريق  ملاذا  الت�سرف:  هذا  ملاذا  اأدري  فال   - االأ�سلية  امل�سادر  اإىل  والرجوع 
واملو�سل  بغداد  )�سكان  وهو   – اجلدول  عنوان  اإن  واأطرافها؟  املدينة  مركز  بني 
قارئ  اأي  ذهن  اإىل  يتبادر  بحيث  القول  فيه  اأطلق  قد   -  )1977-1908 والب�سرة 
تعوزه  كانت  هل  فقط.  منها  جزء  ال  املدينة،  �سكان  جمموع  به  املق�سود  اأن 

ماذا؟   اأم  االإح�سائيات؟ 
ال�سياق  رابط بني  اأي  اأعرث على  ورد فيه اجلدول فلم  الذي  ال�سياق  اإىل  رجعت 
وراء  ال�سبب  ما  اإذن  جمموعها!  دون  املدن  مراكز  نفو�ص  لت�سجيل  جنوحه  وبني 
ذلك؟ هل من اأجل اأن تبدو ن�سبة ال�سيعة اأكرب مما هي عليه فيما لو اأخذ مبجموع 

كلها؟ بغداد  نفو�ص 
يل  تبني  العراقية  احلكومة  عن  ال�سادرة  الر�سمية  الوثائق  اإىل  الرجوع  عند 
التي  االأرقام  عدا  ما  منها،  م�سدر  اأي  يف  موجودة  غري  ثبتها  التي  االأرقام  اأن 
ل�سنة  العامة  ال�سنوية  االإح�سائية  املجموعة  ففي  فقط.   1957 باإح�ساء  تتعلق 
1949 ، كان جمموع نفو�ص لواء بغداد عام 1947 )805293( ن�سمة)1(، ونفو�ص 
واأيٍّ   )515459( بطاطو  رقم  بني  والفرق  ن�سمة.   )552047( بغداد)2(  مدينة 
قد  حقاً  كان  فاإن  العهد.  ذلك  ال�سكان يف  عدد  اإىل  ن�سبة  كبري  الرقمني  هذين  من 
يكون  ر�سميتني  اإح�سائيتني  اأن  يعقل  فال  ر�سمية  اإح�سائية  اأو  وثيقة  اإىل  ا�ستند 
بطاطو  د.  اأن  والظاهر  احلد!  هذا  اإىل  العا�سمة  نفو�ص  تقدير  بينهما يف  التفاوت 

تف�سيل  وفيه   .25 رقم  جدول   ، �ش9)   ،  (949 ل�سنة  العامة  ال�سنوية  الإح�سائية  املجموعة   (((
عن جمموع نفو�ش لواء بغداد اأنه ناجت جمع نفو�ش: )مدينة بغداد 552047 ، ق�ساء الكاظمية 

3650)) ، ق�ساء �سامراء 028)9 ، ق�ساء املحمودية 48568).
 ، ال�سنوية 969)  الإح�سائية  املثبت عن جمموع نفو�ش بغداد يف )املجموعة  الرقم  مالحظة:   
�ش)6، جدول 28 ، هو )7205)8)، والعدد مقارب جدًا ملا مثبت يف جمموعة اإح�ساء 949) 
الآنفة الذكر، وهو )805293). والفرق الذي بينهما، وهو )2)9)))، ب�سيط ون�سبته اأقل من 

5و)%، وميكن تف�سريه باختالفات واأخطاء �سغرية حمتملة بني امل�سادر املختلفة.
وردت مالحظة يف �ش20، اآخر جدول رقم 25 تن�ش على )ان تعبري »مدينة« ي�ستمل على مركز   (2(

اللواء وكافة النواحي التابعة له اداريا). راجع الوثيقة رقم )0)).
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)د.  بو�سيط  فا�ستعان  املحفوظة  الر�سمية  الوثائق  اإىل  الو�سول  من  يتمكن  مل 
و�سحة  مب�سدرها  اأعلم  اهلل  اأرقاماً  فاأعطاه  االإح�ساء،  اإدارة  يف  يعمل  م�سي(  فوؤاد 
للمعلومات  كم�سدر  الو�سيط  هذا  اإىل  مراراً  بطاطو  د.  اأ�سار  وقد  اإليه.  ن�سبتها 

االإح�سائية.)1( واالأرقام 

الإح�صاء

اللواء/عام 1947)1(
الب�رصةاملو�سلبغداد

املجموعاملركزاملجموعاملركزاملجموعاملركز 
552047805293340541601589206302352039الر�سمي

515459133625101535بطاطو

حقيقة  عن  للبحث  ر�سمية  م�سادر  عدة  اإىل  الرجوع  فعند   1957 اإح�ساء  اأما 
على  منتقاة  تفريعية  اأرقام  اإىل  ذهب  وجدته  الثالثة:  لالألوية  �سجلها  التي  االأرقام 

اأ�سا�ص.  غري 
يلي: مبا  ذلك  وتف�سيل 

والرمادي(  بغداد  لوائي   1957 عام  لت�سجيل  االإح�سائية  )املجموعة  يف  ورد 
التالية: االأرقام  اجلدول:  هام�ص  بطاطو يف  د.  اإليها  اأحال  التي 
)2(  817205 اجلن�ص:  ح�سب  بغداد  لواء  �سكان  عدد  جمموع 

)3(  1313012 كل ق�ساء:  بغداد ح�سب  لواء  جمموع 
)4(  793183 الكربى:  بغداد  ملدينة  الكلي  املجموع 

وحتت  االأخري،  الرقم  بينها  من  وانتقى  كلها،  ال�سابقة  االأرقام  بطاطو  د.  ترك 

الأرقام الر�سمية ماأخوذة من: املجموعة الإح�سائية ال�سنوية العامة ل�سنة 949) ، �ش9)، جدول   (((
رقم 25 احلكومة العراقية، وزارة القت�ساد، الدائرة الرئي�سية لالإح�ساء، مطبعة احلكومة – 

بغداد.
اجلدول الأول، �ش).   (2(

اجلدول الثاين، �ش2. وي�سمل ق�ساء بغداد862076، الكاظمية 235745، املحمودية 74427،   (3(
�سامراء 05460)، تكريت 35304.

تابع اجلدول اخلام�ش ع�سر – اأ - ، �ش68).  (4(
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)املجموع  االأ�سل  يف  يرد  مل  العا�سمة(  مت�سرف  �سلطات  حدود  )�سمن  عنوان 

االختيار! هذا  م�ستنده يف  لنا  يذكر  اأن  دون  هذا  الكربى(.  بغداد  الكلي ملدينة 
امل�سادر  على  بنف�سه  يطلع  مل  الرجل  اأن  الت�سرف  هذا  يف  يقال  ما  اأقل  اإن 
اأخذها  اآنذاك، واإمنا  الو�سع وتعقده  اإليها، رمبا ب�سبب �سعوبة  التي يحيل  الر�سمية 
له ما وقع  ذكروا  اإمنا   ، النقل  يكونوا دقيقني يف  بالوا�سطة من غريه، وهوؤالء مل 
ح�سل  اأنه  ذكر  من  منه  تكرر  ما  عليه  يدل  وهذا  ال�سرعة.  وجه  على  اأيديهم  حتت 
العامة  االإدارة  من  م�سي  فوؤاد  الدكتور  ا�سمه  �سخ�ص  من  الفالنية  االأرقام  على 
على  احل�سول  يف  و�سيط  ذكر  اإىل  احتاج  ما  يديه  بني  امل�سادر  كانت  فلو  لالإح�ساء؛ 
اأو يذكر عن االأرقام  اأرقام تخ�ص اإح�ساء 1947 مثاًل كما يف هام�ص اجلدول نف�سه، 

تقريبي(. )تقدير  اأنها   1977 بعام  اخلا�سة 
عام  الب�سرة(  مو�سل،  )بغداد،  الثالثة  لالألوية  �سجلها  التي  االإح�سائيات  يف 
كما مبني يف  يلي  ما  اإليه فوجدت  رجعت  وقد  ر�سمي)1(!  اإىل م�سدر  اأحال   ،1965

اإليه؟! املحال  امل�سدر  وحدة  هذا مع  ح�سل  فكيف  اأدناه)2(:  اجلدول 
�سياق  يف  جاءت  اإمنا  والب�سرة،  املو�سل  عن  ذكرها  التي  االأرقام  وجدت  لكنني 
)مركز   : با�سمه  امل�سمى  اللواء  ق�ساء  مركز  نفو�ص  جمموع  تناولت  التي  اجلداول 
يجنح  االأرقام عداً؛ فلماذا  اأقل  الب�سرة()3(. وهي متثل  ق�سـاء املو�سل، مركز ق�ساء 

�سر!)4( بد من  ال  االإح�سائية؟  االأقل يف  الرقم  اختيار  اإىل 

الإح�صاء

اللـواء/عام 1965)4(
الب�رصةاملو�سلبغــداد

املجموعاملركزاملجموعاملركزاملجموعاملركز 
15967062045375410367888601415748669479الر�سمي

1490756264146310950بطاطو

)))  هو املجموعة الإح�سائية ال�سنوية 969) ، �ش44 و52 و59 .
)2)  �ش43، جدول 25 .

راجع على التوايل جدول )26) �ش 44، �ش 53.  (3(
الأرقام الر�سمية ماأخوذة من: املجموعة الإح�سائية ال�سنوية 969) ، م�سدر �سابق.  (4(
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غرياأن امل�سكلة االأكرب يف الرقم الذي ذكره عن بغداد! اإذ مل اأجده يف ال�سفحة 
ولكنها  بغداد،  عن  واأرقام  اإح�سائيات  فيها  ال�سفحة  نعم  )�ص52(.  اإليها  امل�سار 

ياأتي: وكما  ذكره.  ما  بينها  لي�ص من  اأخرى  اأرقام 
538013  : الر�سافة)1(  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 
 468623  : الكرخ)2(  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 
538685  : االأعظمية)3(  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 
240104  : الكاظمية)4(  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 

89497  : املحمودية)5(  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 
124514  : �سامراء  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 

54939  : تكريت  ق�ساء  لنفو�ص  العام  املجموع 
2.045.375  : املحافظة)6(  نفو�ص  جمموع 

بالرقم )1.490.756(  د. حنا بطاطو  جاء  اأين  للقارئ: من  النا  �سوؤ نوجه  واالآن 
ببغداد؟ واأل�سقه 

بني  االحتماالت فجمعت  كل  وعلى  كثرياً  حاولت  الرجل  من�سفاً مع  اأكون  وحتى 
لدى  املثبت  الرقم  على  اأعرث  اأن  ع�سى  ال�سابقة؛  االأعداد  من  اأعداد  وثالثة  عددين 
ا�ستطعت  لقد  منه!  قريب  رقم  وال  يل،  يتهياأ  فلم  به  املق�سود  واأفهم  بطاطو، 
اأغراين  ما  وهذا  )3-1(؛  اجلدول  يف   )4564000( العجيب  الرقم  �سر  على  العثور 
 – َلالأ�سف!  ويا   – لكنني   .)1490756( الثاين  العجيب  الرقم  �سر  عن  بالبحث 

واحدة! مرة  يبت�سم   - قيل  – كما  احلظ  اأن  يظهر  ف�سلت معه. 
اإن هذا يدلل على �سعف يف دقة املعلومات التي يثبتها د. حنا بطاطو، ويثري 

مع ناحيتيه: الكرادة ال�سرقية و�سلمان باك.  (((
مع ناحيتيه: املاأمون واملن�سور.  (2(

وت�سم مركز الق�ساء مع ناحية الرا�سدية.  (3(
مع ناحيتيه: اأبي غريب والطارمية  (4(
مع ناحيتيه: اليو�سفية واللطيفية.  (5(

�ش53 من اجلدول 26.  (6(
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املرجعية  القيمة  وي�سعف  خمتلفة،  واإح�سائيات  اأرقام  من  ي�سجله  ما  يف  ال�سك 

فيه. املثبتة  واالإح�سائيات  االأرقام  ناحية  من  لكتابه 
يقول  نف�سه  فهو   ،  1977 عام  الثالث  للمحافظات  ثبتها  التي  اأرقامه  اأما 

تقريبي(. )تقدير  باأنها  الهام�ص  يف  عنها 
ر�سمي،  م�سدر  اأي  على   1977 اإح�ساء  يف  بطاطو  د.  يعتمد  مل  ملاذا  ولكن 
مل  لرمبا   - االإح�سائية  م�سادره  قلة  على  يدلل  هذا  اإن  تقريبي(؟  بـ)تقدير  واكتفى 
اإذ   – الر�سمية  اأ�سولها  اأو  اأولياتها  من  املطلوبة  امل�سادر  اإىل  الو�سول  ي�ستطع 

والتقريب.  التقدير  اإىل  جنح  ملا  ذلك  لوال 

من اأين لك هذا يا بطاطو ؟
جدوله  يف  املذكورة  ح�ساباته  يف  ثبتها  التي  بطاطو  اأرقام  يف  تتمعن  حني 
الع�سرية!  بالك�سور  حم�سوبة  دقيقة  ون�سباً  اأرقاماً  اأعطى  قد  جتده   :  )1()1-3(
تركمان  2و%1،  �سيعة  )فر�ص  مثاًل:  العراق.  يف  والعرقية  الدينية  للطوائف 
عن  يف�سح  اأن  دون  6و%0(  فيلية  �سيعة  اأكراد  9و%0،  �سيعة  تركمان  1و%1،  �سنة 
جاء  اأين  من  ي�ساأل:  اأن  علمي  باحث  اأي  حق  ومن  كله.  ذلك  يف  العلمي  م�ستنده 
�سكان  عن  اليوم  اإىل  اأجريت  ر�سمية  اإح�سائية  من  ولي�ص  االأرقام  بهذه  بطاطو 
د.  يا  هذا  لك  اأين  من  ؟!  الطائفية  العرقية  التق�سيمات  هذه  على  بناء  العراق 

بطاطو؟!
وكلها  النا�ص.  وا�ستنطاق  والتخمني،  الظن  اعتمد  اأنه  �سوى  جواب  من  لي�ص 
عن  قوله  ذلك  على  يدل  ومما  اإليها.  االطمئنان  ميكن  وال  علمية،  غري  م�سادر 
يعي�ص  عراقي  باحث  اأراد  لو  اأنه  اأجزم  واأنا  تقريبي(.  )تقدير  اإنها  تلك  ح�ساباته 
علمية  كحقيقة  ويثبتها  اليوم  النا�ص  عوام  اأقوال  على  يعتمد  اأن  العراق،  يف 
وذلك  العراق.  �سكان  اأكرثية  ي�سكلون  ال�سيعة  اإن  له:  يقولون  الكثريين  �سيجد  فاإنه 
و�سمت  الباطلة،  املعلومة  هذه  ن�سر  على  ال�سيعية  والدعاية  االإعالم  تركيز  ب�سبب 
العراق،  يف  عا�ص  وال  بعراقي،  لي�ص  بطاطو  والدكتور  فكيف  ذلك.  مقابل  ال�سنة 
اأحمد  اأن د.  اإجناز درا�سته املذكورة؟! واإذا علمنا  واإمنا مر به فرتة من الزمن الأجل 

�ش60 من كتابه.  (((
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مبعلومات  الغربية  الدوائر  زود  والذي  االأردين،  البرتاء  بنك  ب�سرقة  املتهم  اجللبي، 
بطاطو  م�سادر  اأحد  االأمريكان،  باعرتاف  وهذا  النووي،  العراق  برنامج  عن  م�سللة 
م�سدر  اإىل  تو�سلنا  نكون  قد   – كتابه)1(  بداية  يف  ذكر  كما   – املعلوماتية 

االأرقام. هذه  يف  الت�سليل 

ن�شخة معدلة عن اإح�شائية الإجنليز عام 1919 ؟
االإح�سائي  د. حنا بطاطو  1919 وجدول  االإجنليز عام  اإح�سائية  اأقارن بني  حني 
اإح�ساء  يف  الواردة  التقديرية  االأرقام  ا�ستن�ساخه  من  اأكرث  يفعل  مل  الرجل  اأن  اأجد 
ي�سل  ال  بحيث  الع�سرية  الك�سور  بع�ص  حذف  اأو  اإ�سافة  مع   !  1919 عام  االجنليز 
يكاد  االإح�سائني  يف  امل�سجلة  االأرقام  يف  التطابق  اإن  �سحيح.  عدد  اإىل  الفرق 
عبد  الدكتور  ا�ستخل�سها  التي  الن�سب  اإىل  وبالرجوع  كذلك.  يكن  مل  اإن  تاماً،  يكون 
ميكننا  االإجنليزي)2(  االإح�ساء  يف  الواردة  لالأرقام  درا�سته  خالل  من  النفي�سي  اهلل 
يف  واالإجنليز  بطاطو  بني  الغريب  التقارب  بها  يتبني  التي  التالية  املقارنة  عمل 
اإىل  �سريحة  تكون  اأن  تو�سك  اإ�سارة  يعطي  ما  التطابق؛  حافة  اإىل  اإح�سائيهما 

بطاطو: ملعلومات  اخلفي  امل�سدر 

اإح�ساء بطاطو 1978اإح�ساء الجنليز 1919الطائفة
19.7%19%العرب ال�سنة

54.1%55%ال�سيعة
18.4%18%الكرد ال�سنة

قائم  اأعداد  تالعب  اأو  اأرقام،  خدعة  من  اأكرث  لي�ست  برمتها  العملية  اأن  يبدو 
اأ�سا�ص. غري  على 

�ش6).  (((
مقال ح�سن الر�سيدي املن�سور على موقع البينة الألكرتوين، م�سدر �سابق.  (2(
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معلومات م�شطربة

قال  اجلديدة(  )الثقافة  جملة  موقع  على  املن�سور  الذكر  االآنف  املقال  يف 
ويقدر  باالأغلبية،  يتمتعون  اليهود  كان  االأوىل،  العاملية  احلرب  )قبل  بطاطو:  د. 
 150 بنحو  يقدر  الذي  بغداد  �سكان  اإجمايل  األفاً من   53 بنحو  االأرجح  على  عددهم 
ال�سكان  )تزايد عدد  كتابه عن  اأي�ساً يف جدول خا�ص يف  العدد  اأورد هذا  األفاً(. وقد 
من  والظاهر  �سيحا)2(.  ك.  حبيب  على  1794-1947()1(واأحالها  بغداد  يف  اليهود 

يهودي.  اأنه  �سيحا  ا�سم 
اأواًل،  معتمداً  دقيقاً  توثيقاً  موثقة  غري  فهي  �سحيحة:  غري  االأعداد  هذه  اإن 
اليهود  ثانياً. ثم نحن ال ندري متى كان  الر�سمية  االإح�سائيات  وخمالفة ملا ورد يف 
اليهود  عدد  كان  اإن  ثم  بذلك؟  قال  ومن  بغداد؟!  العا�سمة  يف  اأغلبية  ي�سكلون 
بعد  املتبقي  العدد  ينق�سم  اأن  منه  يلزم  فهذا  األفاً   150 جمموع  من  األفاً   53
ال�سنة  اأكرث من طائفة، ولي�ص غري  األف، بني  اأقل من مئة  اليهود، وهو  طرح عدد 
منا�سفة  تكون  اأن  ينبغي  الق�سمة  واأن  عليهما،  الباقي  ق�سمة  ميكن  وال�سيعة 
االعتبار وجود  اأخذنا بعني  فاإذا  لليهود.  الن�سبية  االأغلبية  تبقى  اأن  اأجل  بينهما من 
 40 من  �سيقرب  الطائفتني  من  اأيٍّ  عدد  فاإن  بغداد،  يف  �سغرية  م�سيحية  اأقلية 
التاريخ  اأي فرتة من فرتات  اليهود كانوا يف  األفاً. وهذا غري مقبول وال واقعي: فال 
عدداً.  ال�سنة  اأهل  ينا�سفون  كانوا  الوقت  ذلك  يف  ال�سيعة  وال  بغداد،  يف  اأغلبية 
بالن�ص:  قائاًل  نف�سه  ال�سياق  ويف  قليلة  اأ�سطر  بعد  يذكر  بطاطو  د.  اأن  الغريب 
النتيجة  �سلمنا جداًل بهذه  ولو  بغداد(!  �سكان  ُخم�ص  يزيدوا عن  ال�سيعة فلم  )فاأما 
اليهود  عدد  اإىل  عددهم  جمموع  و�سيكون  األفاً،   30 اآنذاك  ال�سيعة  عدد  ف�سيكون 
 60 االأقل  على  ال�سنة منها  �سيكون ح�سة  األفاً،   67 املتبقي  العدد  ويكون  األفاً.   83

األفاً(.   53( نف�سه  بطاطو  ذكره  الذي  اليهود  عدد  على  يزيد  وهو  األفاً. 
1893 ي�ساوي  العدد املقدر ل�سكان بغداد عام  اأن  اآنفاً ورد  يف اجلدول املذكور 
اأن  يعني  وهذا  ن�سمة.   70000 العدد  كان   1877 عام  ويف  ن�سمة،   145000

رقم )9 - 5) ، �ش285 .  (((
.Habib K. Chiha، La Province de Baghdad (Cairo، 1908(، 165  (2(
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اأكرث  اأي  75000 ن�سمة،  16 �سنة )1877-1893( مبقدار  زادوا خالل  �سكان بغداد 
امل�ساعف  العدد  هذا  يزد  مل   )1908-1893( �سنة   15 خالل  بينما  ال�سعف،  من 
اإذا افرت�سنا  اإال  عن العدد االأول �سوى 5000 ن�سمة! وهذا غري معقول البتة. اللهم 
املقدر  الر�سمي  العدد  اأما  �سابه.   وما  طاعون  من  املدة  هذه  يف  جائحة  وقوع 
كتاب اجلغرافيا املقرر من قبل  العهد فهو ما ورد يف  لليهود يف بغداد على ذلك 
التقديري  لالإح�ساء  طبقاً  الثانوية  املدار�ص  يف  للتدري�ص  العراقية  املعارف  وزارة 
جمموع  من   )50.000( اليهود  عدد  اأن  فيه  جاء   .)1(  1920 عام  يف  اأجري  الذي 
ال  التي  الدقة  بهذه   ،)53.000( ولي�ص  ن�سمة.   )184.000( البالغ  بغداد  �سكان 

به!.  اأتى  اأين  نعلم من  ال  الذي   ،)150.000( نعلم م�سدرها، من جمموع 
ال�ساذة  املعلومة  هذه  عن  �سيحا  حبيب  يناق�ص  اأن  ببطاطو  االأوىل  كان  لقد 
اليهود،  عدد  من  رفع  كيف  اإليه  انظر  امل�سلمات.  ماأخذ  ياأخذها  اأن  من  بداًل 
العددين )97.000( فقط،  الفرق بني  بغداد، بحيث جعل  �سكان  ونق�ص من عدد 
 !)134.000( ي�ساوي   - العهد  ذلك  على  وجدتها  التي  الوثيقة  – ح�سب  هو  بينما 
املق�سود  وما  من؟  ول�سالح  باالأرقام؟  تالعب  غر�ص  والأي  اعتمد؟  اأ�سا�ص  اأي  فعلى 
ويخف�ص  ن�سبتهم،  يرفع من  اليهود،  اإىل  انحياز  رائحة  التالعب  هذا  اأ�سم يف  به؟ 
�سر  اإىل  يقودنا  رمبا   ، خيط  على  يدنا  ت�سع  بغداد،  �سكان  من  االآخرين  ن�سبة  من 
اليهود  بني  التاريخية  للعالقة  العراق؛  يف  ال�سيعية«  »االأغلبية  دعوى  اأ�سرار  من 

بيان.   اإىل  ال حتتاج  الدعوى  اإيران يف هذه  والفر�ص؛ فم�سلحة 
اأما  ي�سجلها بطاطو.  التي  االأرقام  يقال يف هذا هو عدم موثوقية  ما  اأقل  اإن 

بذلك. اأعلم  اهلل  الناقل؟  اأم من  الغلط؟ منه  جاء  اأين  من 
بغداد  �سكان  عدد  تناق�ص  مثاًل  اأخرى،  م�سطربة  معلومات  بطاطو  جدول  ويف 
للفرتة  اليهود  عدد  زاد  بينما   ،  1877 عام   70000 اإىل   1830 عام   80000 من 
التناق�ص  هذا  اجلدول  هام�ص  يف  ف�سر  وقد   .  18000 اإىل   10000 من  نف�سها 
نف�سه  ال�سياق  يف  ذكر  اأنه  لوال  مقبول  وهذا   ،  1831 العام  كوارث  اإىل  يعود  باأنه 

جغرافية العراق الثانوية، �ش30، تاأليف الزعيم طه الها�سمي، مطبعة دار ال�سالم يف بغداد،   (((
. (929 – (348
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وال�سوؤال  املدينة!  يف  اليهودي  احلي  يف  انفجر  ما  اأول  انفجر  ال�سنة  تلك  وباء  اأن 

ينح�سر؟ البقية  عدد  بينما  يت�ساعف،  اليهود  عدد  ملاذا 

حنا بطاطو .. متزقت اخلدعة ، و�شقطت الدعوى
تقبلية.  عقلية  وجود  اإىل  وي�سري  بطاطو،  مب�سادر  الثقة  ي�سعف  مما  هذا  اإن 
 1919 اإح�ساء  يف  ال�سيعة  باأغلبية  تقول  التي  االأرقام  ا�ستقبل  اأنه  والظاهر 
بيان  وال  نقا�ص،  دون  امل�سلمات  ماأخذ  واأخذها  نف�سها،  بالعقلية  االجنليزي 
مو�سوعية  عليه  تفر�سه  ما  وهو  التالية.  االإح�سائية  املعطيات  كل  مع  تناق�سها 
ويناق�سها،  الكتاب،  تاأليف  زمن  اإىل  االإح�سائيات  بكل  ياأتي  اأن  عليه  فكان  البحث. 
مل  لكنه  العلمي.  والنقا�ص  البحث  اإليها  ي�سوقه  التي  بالنتيجة  منها  يخرج  ثم 
وحا�سل  متوفر  هو  مما  �سواها  دون  واحدة  معلومة  على  اقت�سر  اإمنا  ذلك،  يفعل 
د.  مثل  على  بخاٍف  العلمي  البحث  الأ�سول  الت�سرف  هذا  خمالفة  وما  يديه،  بني 
اتباع  على  اأجربه  الذي  هو  لديه  انحيازي  دافع  وجود  اأرجح  فاإين  لذا  بطاطو؛  حنا 
االأمر  تف�سري  واأن  �سيما  املعلومة،  من  اال�ستفادة  يف  االنتقائية  املنهجية  هذه 

مثله.  على  بعيد  التقبلية  بالعقلية 

انتقادات �شابقة
من  تعر�ص  بطاطو  حنا  د.  اأن  اإليها  تو�سلت  التي  النتيجة  هذه  بعد  يل  تبني 

منهجية.  انتقادات  اإىل  اآخرين  باحثني 
العراقي  املوؤرخ  عن  مقال  يف  اجلميل  �سيار  الدكتور  نقله  ما  ذلك  من 
عّنا()1(:  يرحل  املو�سل  ابن  خدوري..  جميد  )املوؤرخ  بعنوان  خدوري  جميد 
الطبقات  عن  العام  ذاك  يف  �سدر  وجديد  �سخم  كتاب  يف  راأيه  عن  )�ساألته 
فيه  الكتاب  اإن  قائاًل:  فاأجابني  بطاطو،  حنا  للموؤرخ  العراق  يف  االجتماعية 
�سنة  ع�سرين  قرابة  بطاطو  حنا  �سرف  �سعب  كتاب  ولكنه  حت�سى،  ال   اخطاء 

موقع �سيار اجلميل، 9 �سباط 2007.  (((
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لينجزه()1(. وعندما يقرر عامل بوزن جميد خدوري »اإن الكتاب فيه اأخطاء ال حت�سى«، 
لقد  عواهنه.  على  فيه  ما  يوؤخذ  وال  الكتاب،  يف  مما  التثبت  منا  ي�ستدعي  فهذا 
وكرثة  وتنوعها،  كتابه  بطاطو  بها  �سحن  التي  املعلومات  بكثافة  الكثريون  اأعجب 
يدركها  حت�سى«،  ال  »اأخطاء  من  فيه  عما  فذهلوا  اإليها؛  ا�ستند  التي  امل�سادر 
التي  املو�سوعات  يف  ال�ساأن  واأهل  املدققون،  والباحثون  املخت�سون  العلماء 
االأرقام  اإن  تاأكيد:  بكل  القول  الأ�ستطيع  واإين  �سواهم.  من  على  وتفوت  طرقها، 
وال  كتابه.  يف  جاء  ما  اأ�سعف  من  هي  ون�سبهم  العراق  طوائف  عن  ذكرها  التي 
فهذا  وا�ستنتاجات:  وحتاليل  وحقائق  اأفكار  من  فيه  مما  �سواها  ما  تقييم  يعنيني 

و�ساأنه.  وكل  اأهله  له 
كتاب  مقدمة  هي  له  مقالة  يف  احللوائي  جا�سم  قاله  ما  اأي�ساً  ذلك  ومن 
ال�سيوعي  احلزب  تاريخ  من  »عقود  عزيز�سباهي  كتاب  يف  )قراءة  بعنوان  له 
العراقي«()2(وهو ب�سدد املفا�سلة بني كتابة تاريخ احلزب من كادره اأم من خارجه: 
ارتكب  العراق«  الكبري حنا بطاطو موؤلف كتاب »الطبقات االجتماعية يف  )فاملوؤرخ 
مبثل  اال�ستهانة  والميكن  حزبي.  كادر  اأي  يرتكبها  ال  باالأ�سماء  معلوماتية  اأخطاًء 
ال�سيا�سية  واالإ�ستنتاجات  االأحكام  على  كثرياً  توؤثر  ال  اأنها  من  بالرغم  االأخطاء  هذه 
50% تقريباً يف  اأخطاأ بطاطو مبقدار  والفكرية. فعلى �سبيل املثال ال احل�سر، فقد 
وعددهم  الثاين  الوطني  املوؤمتر  انتخبهم  الذين  املركزية  اللجنة  اأع�ساء  اأ�سماء 
ذكر  حني  يف  قوامها،  يف  كانوا  ثمانية  اأ�سماء  يذكر  فلم  ومر�سحا.  ع�سوا   16
اأع�ساء  اأ�سماء  يف  م�سابها  خطاأ  ارتكب  وقد  قوامها.  يف  يكونوا  مل  اأ�سماء  �ستة 

جاء يف تعريفه على ل�سان �ساحب املقال: رحل هذا املوؤرخ اجلاد الذي تخرج على يديه املئات من   (((
املخت�سني والعلماء والباحثني الالمعني يف �سوؤون ال�سرق الو�سط الذين كانت لهم منا�سبهم 
الدوبلوما�سية والكادميية �سواء يف امريكا ام يف ا�سقاع عدة يف العامل.. رحل جميد خدوري 
بعد ان ترك لنا قرابة 35 كتابا ممتازا وع�سرات املقالت العلمية، منها ما ترجم للعربية ومنها 
ما ينتظر الن�سر فيها بعد ترجمته عن النكليزية.. رحل �ساحب اأول كر�سي لدرا�سات ال�سرق 

الو�سط يف جامعة جون هوبكنز بالوليات املتحدة المريكية منذ قرابة ن�سف قرن.
http://www.iraqcp.org/members4/0070708w3. الرابط:  هذا  على  من�سورة   (2(

htm
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 .1967 اأيلول )�سبتمرب(  1964 وحتى  )اأغ�سط�ص(  اآب  للحزب من  اللجان املركزية  
الفرتة  خالل  املركزية  اللجنة  قوام  يف  ما  يوماً  يكونوا  مل  اأ�سماء  ع�سرة  ذكر  فقد 
ذلك  كل  وثقت  وقد  قوامها.  يف  كانوا  اأ�سماء  �ستة  يذكر  مل  حني  يف  املذكورة، 
باالأ�سماء واأ�سرت اىل ما جنم عن ذلك من ا�ستنتاجات غري دقيقة، تتعلق باإجمايل 
يف  وذلك  الفرتة،  تلك  يف  املركزية  اللجان  باأع�ساء  املتعلقة  احلياتية  املعلومات 
جواد  كاظم  ا�سمي  بني  بطاطو  حنا  الفقيد  وخلط  ع�ستها(.  كما  )احلقيقة  كتابي 
�سباهي  عزيز  يعرف  حني  يف  احلالوي  وجا�سم  احللوائي  جا�سم  وبني  كاظم  وجواد 
االأخطاء  من  خال  �سباهي  كتاب  باأن  ذلك  يعني  وال  �سخ�سية.  معرفة  االأربعة  هوؤالء 

الزاوية(. هذه  من  للمقارنة  وجه  هناك  لي�ص  ولكن  املعلوماتية 
و�سعف  بطاطو  دقة  عدم  من  البحث  خالل  اإليه  تو�سلت  ما  يوؤيد  هذا  اإن 

العراق.  يف  الطوائف  واأعداد  ن�سب  مبو�سوع  اخلا�سة  معلوماته 

منهج د. حنا بطاطو يف بحثه عن الن�شب ال�شكانية يف العراق
واأرقامه  وجداوله  بطاطو  حنا  د.  اإح�سائيات  يف  الطويلة  اجلولة  هذه  بعد 
خطوطاً  اأ�ستخل�ص  اأن  ميكنني  العراق:  يف  والعرقية  االإثنية  املكونات  عن  ون�سبه 
علماً  ال�سابقة.  نتائجه  اإىل  اأو�سلته  البحث  يف  معينة  منهجية  لنا  تربز  عري�سة 
بها  زخر  التي  املو�سوعات  بقية  عن  ولي�ص  ح�سراً،  املو�سوع  هذا  عن  اأتكلم  اأنني 
غري  مو�سوعية  ومعطيات  علمية،  منهجية  له  تكون  فقد  العراق؛  عن  كتابه 
الآخرين  مرتوك  هذا  اإن  ب�سدده.  نحن  الذي  ال�ساأن  يف  اعتمدها  التي  املعطيات 
الدرا�سة  لهذه  تعلق  وال  وحدهم،  �ساأنهم  وهو  و�سلباً،  اإيجاباً  يقرروه  اأن  ميكنهم 

اخلطوط: تلك  اأهم  يلي  وفيما  به. 
نتائجه  تقرير  يف  بطاطو  د.  اإليها  ا�ستند  التي  والوثائق  امل�سادر  �سحة   .1
العراق  داخل  يف  املخت�سة  مظانها  يف  وتوفرها  كرثتها  مع  النهائية، 
اإىل  ا�سطرته  ر�سمية  اأو  اأمنية  كانت هناك معوقات  اإذا  اإال  اللهم  وخارجه. 
نوع  لهم  ممن  م�سي(  فوؤاد  )د.  االأ�سخا�ص  بع�ص  ا�ستنطاق  اإىل  يلجاأ  اأن 
البحث  منهجية  يف  كبري  خلل  وهذا  الوثائق.  تلك  مبراكز  وظيفية  عالقة 
من  ويقلل  الباحث،  مبعلومات  الثقة  ي�سعف  اخلطري،  املو�سوع  هذا  يف 
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االأ�سباب  اأحد  هو  هذا  يكون  ورمبا  مقبول.  غري  حد  اإىل  امل�سدرية  قيمتها 
اإىل  فيها  وجلوئه  الكتاب،  يف  جاءت  التي  الرقمية  تخبطاته  يف  الرئي�سة 
مقرر  هو  ما  ومنها   - الكتب  من  كثرياً  هناك  اإن  التقريبي(.  )التقدير 
مو�سوع  يف  اجلامعية  والر�سائل  والدرا�سات    - واجلامعات  املدار�ص  يف 
ميكنه  والتنقيب  اجلهد  من  وب�سيء  ومبذولة،  موجودة  ال�سكاين  االإح�ساء 
بطاطو.  د.  عند  ذكراً  لها  جند  نكاد  ال  لكننا  منها.  يكفي  ما  على  احل�سول 
اإح�ساء،  كل  اإجراء  عند  تطبع  التي  بالكتب  ر�سمياً  املوثقة  االإح�سائيات  اأما 
الر�سمية املعتمدة مثل  ويجري حتديثها كل عام من قبل خمتلف اجلهات 
النفو�ص  ومديرية  العايل  والتعليم  والداخلية  واالقت�ساد  التخطيط  وزارة 
العالقات  خالل  من  ميكنه  وكان  حمفوظة  فموجودة  وغريها:  العامة 
عليها  يح�سل  اأن  حكومية،  ر�سمية  مبوافقة  موفد  وهو  �سيما  اخلا�سة، 
اأرقاماً   1977 اإح�ساء  عن  – يعطي  – مثاًل  ملاذا  بحثه.  يف  اإليها  وي�ستند 
لها  املقابلة  االأرقام  وجود  مع   – باعرتافه  وهذا   – تقريبية  تقديرية 
النتيجة  فاإن  واالأعذار  االأ�سباب  كان  ومهما  علمي؟  ر�سمي  بتعداد  مثبتة 
يف  �سجلها  التي  ملعلوماته  العلمية  القيمة  �سالح  يف  لي�ست  النهائية 

به. كتا
اعتمده  علمي  م�ستند  ذكر  دون  الع�سرية،  وبالك�سور  دقيقة  اأرقاماً  ت�سجيله   .2

املتناهية. الدقة  بتلك  االأرقام  هذه  على  احل�سول  يف 
باالأرقام  ت�سليمه  خالل  من  تظهر  الباحث  لدى  تقبلية  عقلية  وجود   .3
بغريها،  واملقارنة  لالختبار  واإخ�ساعها  فح�سها  دون  امل�سبقة  واملعلومات 

عدمها. من  للواقع  مالءمتها  يف  النظر  اأو 
يظهر  معلومات  على  واعتماده  العراق،  بدميوغرافية  املعرفة  �سعف   .4
ال�سنة  وعدد  الكرد  عدد  بني  ت�سويته  )مثاله  النا�ص  عامة  من  ا�ستقاها  اأنه 

العرب(.
وهذا  العددية.  ن�سبهم  يف  ال�سنة  اأهل  �سد  لل�سيعة  املربر  غري  انحيازه   .5
البدو  عدد  حذف  على  حر�سه  منها  كثرية،  و�سواهد  قرائن  خالل  من  يظهر 
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ما  لل�سيعة  اأكرثها  مقابل  يف  لل�سنة  االأرقام  اأقل  واإعطاء  احل�سبة،  من 
هذا  ويظهر  باالأرقام.  التالعب  اإىل  التجاأ  لو  حتى  �سبياًل،  ذلك  اإىل  ا�ستطاع 

اأي�ساً. اليهود  لعدد  تقديره  يف  االنحياز 
عن  – يقول  – مثاًل  فمرة  بينها.  فيما  املعطاة  والن�سب  االأرقام  تناق�ص   .6
وتارة  اأقل،  ال�سيعة  يجعل  ومرة  بغداد،  يف  وال�سيعة  ال�سنة  عدد  ت�ساوي 

باخلم�ص. االأقلية  هذه  يحدد 
 - مثاًل   – فهو  معترب.  وجه  دون  واملعلومات  لالأرقام  الكيفي  التوظيف   .7
داخلون  باأنهم  الوثائق  ر�سمية �سرحت كل  اإح�سائية  البدو من  يحذف عدد 
وتارة يقت�سر على عدد �سكان  د. بطاطو مَل فعل ذلك!  لنا  يذكر  فيها. ومل 

التخ�سي�ص. لهذا  علمي  خمرج  وبـال  جمموعها،  دون  بغداد  مركز 
املوثقة  الر�سمية  الوثائق  يف  لها  وجود  ال  عنده  من  اأرقاماً  ت�سجيله   .8

.)1947 عام  بغداد  مدينة  نفو�ص  )مثاله  لالإح�سائيات. 
اجللبي()1(. اأحمد  د.  )مثاله  موثوقة  غري  م�سادر  على  اعتماده   .9

)مثاله  امل�سجلة  واالأرقام  املعلومات  بع�ص  توافق  وعدم  ا�سطراب   .10
يف  بغداد  �سكان  وعدد  االأوىل،  العاملية  احلرب  قبل  بغداد  يف  اليهود  عدد 

االأعوام: 1877، 1893، 1908(.
الباحث قد بذله يف احل�سول  اأن  الذي يتخايل للقارئ املتعجل  11. رغم اجلهد 
تلك  فاإن  وح�ساباته:  جداوله  يف  وردت  التي  الكثرية  والن�سب  االأرقام  على 
وردت  التي  تلك  ب�سيء على  تزد  النهائية مل  والن�سب يف ح�سيلتها  االأرقام 
اأكرث من تعداد بني على  والذي مل يكن   ،1919 االجنليزي عام  االإح�ساء  يف 
مبني  �سمويل  ميداين  اإجراء  دون  الربيطانيون،  القنا�سل  به  قام  التخمني 

اإح�ساء.  اأي  اإجراء  يف  اتباعها  ينبغي  التي  العملية  العلمية  القواعد  على 
املذهب  هذا  ذهب  راأيته  من  كل  العلمية  غري  املنهجية  هذه  عن  يخرج  مل 
اإ�سحاق  اليهودي  الباحث  ومنهم  العراق.  يف  ال�سيعة  باالأغلبية  الزعم  تقرير  يف 

راجع الوثيقة رقم )24).  (((
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دون  به  و�سّلم  الزعم،  هذا  كثرياً  كرر  لقد  العراق(.  )�سيعة  كتاب  موؤلف  نقا�ص 
ما  عك�ص  نتائج  اإىل  يوؤدي  بع�سها  �سعيفة،  متعجلة  مقدمات  اإليه  وابتغى  نقا�ص، 
ذهب اإليه. فتجده – مثاًل – يدلل على حتول بغداد اإىل اأكرثية �سيعية ويرجع ذلك 
عن  اليهود  رحيل  والثاين:  بغداد،  اإىل  اجلنوب  �سيعة  نزوح  اأحدهما:  �سببني:  اإىل 
ازدادت  )وهكذا  معقباً:  ويقول  اخلم�سينات.  واأوائل  االأربعينات  اأواخر  يف  العراق 
فيما   1958 بحلول  املئة  يف   50 من  اأكرث  اإىل  بغداد  �سكان  بني  ال�سيعة  ن�سبة 
وكال  املئة()1(.  يف   20 زهاء  تبلغ  االأوىل  العاملية  احلرب  قبل  ن�سبتهم  كانت 

النتيجة:  هذه  لتقرير  يكفيان  ال  العاملني  اأو  ال�سببني 
ن�سبتهم  زيادة  اإىل  يوؤدي  اأن  �سرطاً  لي�ص  بغداد  اإىل  اجلنوب  ال�سيعة من  فنزوح 
ومل  النتيجة،  هذه  لتحقيق  كافياً  النزوح  حجم  يكون  اأن  ب�سرط  اإال  الن�سف  على 
ان�ساف  اإذا  فكيف  اإثباته.  �سبق  وقد  قطعاً،  العك�ص  هو  الثابت  بل  ذلك،  يثبت 
اأ�سباب  اأحد  وهو  العراق!  و�سمال  بغداد من غرب  اإىل  �سني مقابل  نزوح  وجود  اإليه 
مقارنة  املحافظة  هذه  يف  ال�سكاين  النمو  ونق�ص  االأنبار  �سكان  عدد  انخفا�ص 
ونق�ص  نفو�سها  عدد  انخفا�ص  من  العمارة  يف  ح�سل  ملا  م�سابه  وذلك  ببغداد. 
و�سماله  العراق  غرب  من  املقابل،  ال�سني  النزوح  لهذا  وكان  ال�سكاين.  منوها 
جزافاً  نقا�ص  اإ�سحاق  ذكره  الذي  احلد  اإىل  الن�سبة  تغيري  منع  يف  امللمو�ص  تاأثريه 

علمي.  حتليل  اأو  حتقيق  دون 
فاإن  بغداد،  يف  ال�سيعة  ن�سبة  زيادة  على  ذلك  وانعكا�ص  اليهود  رحيل  واأما 
كل  املكونات  �ستتوزع على جميع  رحيلهم  الناجم عن  الفراغ  احلا�سلة من  الزيادة 
االأكرب  احل�سة  �ستكون  بل  وحدهم.  ال�سيعة  على  قا�سرة  تكون  ولن  ن�سبته،  ح�سب 
يف  بغداد  �سكان  اأغلبية  ي�سكلون  كونهم  ب�سبب  ال�سنة  ن�سيب  من  الزيادة  من 
ن�سبة  – اأن  املثال  �سبيل  على   - افرت�سنا  فلو  عليه.  اأمر جممع  وهو  الوقت،  ذلك 
فاإن   :  %50 ال�سنة  ون�سبة   ،  %30 ال�سيعة  ون�سبة   ،  %20 بغداد  يف  كانت  اليهود 
لل�سيعة،   %7،5 كاالآتي:  الطائفتني  على  �ستتوزع   - رحيلهم  – بعد  اليهود  ن�سبة 
رحيل  ب�سبب  الن�سف  ن�سبة  ال�سيعة  يتجاوز  اأن  ي�ستحيل  واإذن  لل�سنة.   %12،5 و 
اأكرب  بزيادة  نف�سه  الوقت  يف  ال�سنة  ن�سبة  من  �سريفع  ال�سبب  هذا  الأن  اليهود؛ 

�سيعة العراق، �ش73) ، م�سدر �سابق.  (((
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وعدم  نقا�ص  اإ�سحاق  كالم  تهافت  لنا  يظهر  وهكذا  ال�سيعة.  ن�سبة  يرفع  مما 
االأمثلة  اأحد  وهو  تقريرها.  يريد  التي  النتيجة  اإىل  الو�سول  يف  وتعجله  علميته، 
ا�ستناده  وعدم  العراق،  يف  ال�سيعية  باالأغلبية  القول  موثوقية  عدم  على  البارزة 
من  �سروب  اإىل  وجلوئهم  اأ�سحابه  وتخبط  اإليه،  االطمئنان  ميكن  علمي  دليل  اإىل 

اإليه. الو�سول  يريدون  ما  اإىل  للتو�سل  واملجازفات  التكهنات 





الق�سم الثاين
 

تناق�ض دعوى الأغلبية ال�سيعية
مع معطيات الإح�سائيات الر�سمية 
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علماء وروؤ�شاء اأحزاب وهيئات عراقيون واأجانب
ي�شرحون بالأغلبية ال�شنية

�سيما  ال  وهيئات،  اأحزاب  وروؤ�ساء  علماء  ومنهم  العراق،  اأهل  من  كثري  اأدرك 
"االأغلبية  دعوى  ب�سعة  ب�سورة  ال�سيعي  الطرف  ا�ستغالل  االحتالل،  وقوع  بعد 
واإن  املقولة،  هذه  بطالن  عن  طويل،  �سمت  بعد  يتحدثون  ف�ساروا  ال�سيعية": 

هوؤالء: االأوان. من  فوات  بعد  وجاء  املطلوب،  امل�ستوى  دون  كان حديثهم 
يقول)2(:  اإذ  الرم�ساين)1(،  مازن  الدكتور   .1

ال�سيعة. ن�سبة  تفوق  ال�سنة  ن�سبة  اإن   ·
العراق  يف  كبرية  اأغلبية  ميثلون  ال�سيعة  بكون  املزاعم  اأطلق  من  اأول   ·

بطاطو)3(.  حنا  اليهودي  الكاتب  هو 
لدى  الهائلة  التعبئة  قدرة  املغلوطة،  االإح�ساءات  هذه  رواج  يف  �ساعد   ·

. ل�سيعة ا

�سدام  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  كلية  عميد   ،(943 مواليد  من  معروف  عراقي  اأكادميي   (((
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة نف�سها لحقًا.  العراقية �سابقا )جامعة النهرين حاليا)، 
ا�ستاذ درا�سات امل�ستقبل وال�سراع الدويل والتفكري ال�سرتاتيجي، ع�سو املجمع العلمي العراقي 
اأبرزها كتاب )ال�سيا�سة اخلارجية)  واأحد علماء العراق. له اأكرث من مئة بحث وخم�سة كتب 

ومئتي مقالة علمية، واأ�سرف على ع�سرات ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه )املحمود).  
جاء  كما  العويديدي  الدين  نور  بغداد  اإىل  اخلا�ش  املوفد   ،2004/(/28 بر�ش،  قد�ش  خدمة   (2(
�سبكة  على  املواقع  من  وغريهما  الإ�سالمية  الوحدة  وموقع  اأونالين.نت،  اإ�سالم  موقع  على 

املعلومات.
هذا يعني اأن الدكتور مازن الرم�ساين ممن يعتقدون باأن بطاطو يهودي.   (3(

الف�شل الأول
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اعتمد   .)2000-1992( العراقية  اخلارجية  وزارة  يف  �سفري  زيادة،  فاروق   .2
31 يناير /2005  على النتائج امل�ستخل�سة من خالل درا�سة نتائج انتخابات 

:)1( 15 دي�سمرب/2005  و 
 %62-60 العراق  يف  ال�سنة  ن�سبة   ·

 %44-42 عرب  ال�سنة  ن�سبة   ·
 %18-16 والرتكمان  الكرد  ال�سنة  ن�سبة   ·

%40-38 ال�سيعة  ن�سبة   ·
ال�سيا�سية  العلوم  الدكتور حممد جواد علي، رئي�ص ق�سم  ال�سيعي  االأكادميي   .3

 : بغداد)2(  يف جامعة 
املائة يف  و45   40 بني  ترتاوح  ال�سيعة  ن�سبة   ·

املائة  يف   53 نحو  ال�سنة  ن�سبة   ·
املائة يف   2 امل�سلمني  غري  من  العراقيني   ·

الظفريي)3(: �سلمان  الدكتور   .4
ال�سمالية واملناطق  بغداد  يف  هي  العراق  يف  لل�سكان  العليا  الكثافة   ·

ماليني  )6( اأ�سل  من  ماليني   )4( اإىل  ت�سل  �سنية  اأكرثية  بغداد   ·
�سكان  )16( مليوناً من عدد  يزيدون على  العراق،  االأكرثية يف  هم  ال�سنة   ·

العراق
ماليني  )6( الكرد  ال�سنة  وعدد  ماليني،   )10( العرب  ال�سنة  عدد   ·

الـ  عددهم  يقارب  فر�ص  منهم  ماليني،   )6( يتجاوزون  ال  العرب  ال�سيعة   ·
مليونني  )2(

 Is There a Sunni Majority( مقال باللغة الجنليزية: هل ثمة اأغلبية �سنية يف العراق؟  (((
?in Iraq) 2/28)/2006 لل�سفري فاروق زيادة. عن موقع مو�سوعة الر�سيد.

حديث مع املوفد اخلا�ش خلدمة قد�ش بر�ش اإىل بغداد نور الدين العويديدي يف 28/)/2004،   (2(
امل�سدر ال�سابق.

اأهل ال�سنة واجلماعة يف العراق  - حقائق واآفاق ، موقع �سبكة اأن�سار، موقع في�سل نور.  (3(
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وهو   ،  %34 ال�سيعة  ون�سبة   ،  %65 ال�سنة  ن�سبة   1997 �سنة  اإح�ساء  يف   ·

�سابقة. تقديرات  من  �سلمان(  )د.  عندي  ملا  مطابق 
لندن)1(:  عراقي مقيم يف  كاتب  وهو  امل�سهداين،  عارف  االأ�ستاذ    .5

قناة  )من  غوردن  ال�سهري  االأمريكي  التلفزيوين  املقدم  اأن  الطريف   ·
يل  �سوؤاله  معر�ص  يف  الغالبية  هم  ال�سيعة  اأن  ذكر  االأمريكية   )ABC7
العراقية،  الوطنية  اجلمعية  النتخابات  مقاطعتي  اأ�سباب  عن  حوار  �سمن 
اإح�سائية �سباط/2003(  )اأي  الوثيقة  ف�سححت له املعلومة وزودته بهذه 
هناك  له:  فقلت  الغالبية؟  اأنهم  دائما  يوؤكدون  اإذن  مل  وقال:  فا�ستغرب 

ف�سحك". النا�ص،  ي�سدقك  حتى  اإكذب   .. اإكذب  تقول:  �سهرية  مقولة 
االأمني  بغداد،  جامعة  يف  التف�سري  اأ�ستاذ  احلميد،  عبد  حم�سن  الدكتور   .6 

االإ�سالمي)2(:  للحزب  ال�سابق  العام 
اكرث  ن�سبتنا  لكانت  والرتكمان  واالكراد  العرب  من  ال�سنة  اعداد  جمعنا  لو   ·

 %60 من 
العرب  ال�سيعة  عدد  نف�ص  هو  العرب  ال�سنة  عدد  ان   ·

العراق:  �سكان  من  املائة  يف   60 من  اكرث  ي�سكلون  اإنهم  ال�سيعة  قول   ·
العراق  عاقل يف  اأي  يرف�سه  كالم  هذا 

و�سالح  املو�سل  وهي  فقط  �سنية  حمافظات  ثالث  �سكان  جمعنا  اذا   ·
العراق يف  ال�سيعة  عدد  عددهم  لفاق  واالنبار  الدين 

م�ستنداً  امل�سلمني،  علماء  لهيئة  العام  االأمني  ال�ساري  حارث  الدكتور   .7
احلافظ يف  مهدي  ال�سيعي  التخطيط  وزير  اأعدها  التي  االإح�ساء  وثيقة  على 

بقوله: وهذا ملخ�ص   .)3( اأياد عالوي يف متوز/2004  حكومة 

موقع قاوم: 2)/2008/2.  (((
ال�سرق الأو�سط، معد فيا�ش، لندن، اخلميـ�ش 08 ذي القعـدة 424) هـ/) يناير 2004، العدد   (2(

9(65
مو�سوعة  موقع  عن  نقلته   . الإ�سالم)  )مفكرة  عن  نقاًل   ،  2006/04/(6 خمت�سرالأخبار،   (3(

الر�سيد.
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ال�سكان  تعداد  من   %40 تتجاوز  ال  ال�سيعة  ن�سبة   ·

 %56-54 ال�سنة:  اأهل  ن�سبة   ·
اللهيبي)1(:  طه  النائب   .8

اأكرث  ي�سكلون  ال  وهم  اأغلبية،  لي�سوا  ال�سيعة  اليوم،  بعد  ن�سمت  لن   ·
42% . وهناك  التقديرات. وال�سنة العرب ال يقلون عن  اأعلى  41% على  من 

ذلك)2(. تثبت  علمية  درا�سات 
باأغلبية  القول  معيداً  ال�سيعي  االئتالف  اأع�ساء  من  النواب  اأحد  حتدث   ·
االأغلبية؟  تدعون  اأ�سا�ص  اأي  )على  قائاًل:  اللهيبي  النائب  فقاطعه  ال�سيعة، 
دون  الكالم  وتطلقون  العلمية  وامل�ستندات  الوثائق  اإىل  تفتقدون  اأنتم 
تدعون  ما  تنق�ص  التي  وامل�ستندات  الوثائق  فلدينا من  نحن  اأما  �سوابط، 
ملا  تقولون  ما  يف  وعلميني  منطقيني  كنتم  لو  ال�سنية.  االأغلبية  وتثبت 
املهزلة:  هذه  يف�سح  واحد  و�سوؤال  ماليني!   6 كربالء  زوار  عدد  اأن  ادعيتم 
العامل  علينا  ت�سحكون  اأنتم  حاجاتهم؟!  الب�سر  من  العدد  هذا  يق�سي  اأين 
النائب  ذلك  عليه  يرد  ومل  بال�سحك،  االأع�ساء  ف�سج  برملان(.  كاأع�ساء 

 ! ب�سيء
التوافق  جبهة  قادة  واأحد  احلوار  جبهة  رئي�ص  العليان  خلف  النائب   .9 

 :  2005 عام  انتخابات  بعد  ت�سكلت  التي  العراقية)3( 
ال�سعب  تعداد  من   %42 هو  العراق  يف  العرب  لل�سّنة  احلقيقي  العدد  اإّن   ·

%20 اأنهم  البع�ص  ي�سيع  كما  ولي�ص  العراقي، 
 %60 عن  يزيد  والرتكمان  االأكراد  لهم  اأ�سفنا  اإذا  العراقيني  ال�سنة  جمموع   ·

العراقي.  ال�سعب  من 
التخطيط  ووزارة  املتحدة  االأمم  هيئة  ِقبل  من  معتمدة  الن�سبة  هذه  اإّن   ·

ت�سريحات من خالل و�سائل الإعالم، جل�سات جمل�ش النواب يف قناة العراقية. قناة العربية،   (((
قناة اجلزيرة. 

قناة اجلزيرة، برنامج )اجلزيرة مبا�سر) يوم )) رم�سان 430) ، )/2009/9 .  (2(
مفكرة الإ�سالم ، حديث لقناة ال�سرقية العراقية .  (3(
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وزير  عهد  يف  الوزارة  اإدارة  اإبان  اأجريت  التي  لالإح�ساءات  وفًقا  العراقية، 

احلافظ. مهدي  ال�سابق  التخطيط 
�سابًقا  التجارة  وزارة  بها  تعمل  كانت  التي  التموينية  البطاقات  اإن   ·

الن�سب. هذه  توؤّكد  املتحدة  االأمم  يف  ومثبتة 
فيها:  الإعالمية يف بغداد)1(. وقد جاء  )الرائد(  10.اإح�صائية موؤ�ص�صة 

)%56( بن�سبة  ن�سمة،  مليون   )15  ،  182  ،  593( ال�سنة  اأهل  جمموع   ·
 )%41( بن�سبة  ن�سمة،  مليون   )11  ،  478  ،  396( هو  ال�سيعة  جمموع   ·

)%3( بن�سبة  ن�سمة،  األف   )814  ،  178( هو  امل�سلمني  غري  جمموع   ·
للخارجية  التابعة  املواقع  )اأما  االإعالمية:  الرائد  موؤ�س�سة  اإح�سائية  يف  وجاء 
 )frontlineworld( ومو�سوعة  االأمريكية  املخابرات  ووكالة  االأمريكية 
 %32( ما بني  ترتاوح  العراق  العرب يف  ّنة  ال�سُ ن�سبة  ان  على  فاإنها جتمع 
االأو�سط  ال�سرق  بدول  اخلا�ص  االأو�سط  ال�سرق  قامو�ص  ي�سري  كما   ،)%37-
العراق.  ّنة ترتاوح ما بني )32%-37%( من �سكان  ال�سُ العرب  اأن ن�سبة  اإىل 
ال�سيا�سية  باخلرائط  واملخت�سة   )atlapediaonline( مو�سوعة  اأما 
العرب  ّنة  ال�سُ ن�سبة  اأن  فتذكر  العامل  دول  جلميع  واالإح�سائيات  واحلقائق 
ثالث  لالأنباء  بر�ص  قد�ص  وكالة  ن�سرت  كما  العراق،  �سكان  من   )%42( هي 
لها  تقرير  واحلياد، يف  الدقة  عالية  باأنها  ما و�سفته  اإىل  ت�ستند  اح�سائيات 

.)2( الثاين2004(  28كانون  بتاريخ 
بيرت  االأمريكي  الكاتب  مثل  الغربيني  الكتاب  بع�ص  على  احلقيقة  هذه  تخَف  مل 
 :)The End of Iraq العراق  )نهاية  كتابه  يف  قال  فقد  غالربيث،  و. 
اأن ت�سبح قوة جبارة يف منطقة اخلليج، من  )من �ساأن �سيع�ستان موحدة 

جملة الرائد العراقية /العدد )2. �سباط/فرباير 2007، مقال بعنوان )اأكذوبة القلية ال�سنية...   (((
دوافعها ومربراتها). وهي اإح�سائية قام بها جمموعة من الباحثني بتكليف من موؤ�س�سة الرائد 

الإعالمية.
جملة الرائد، قا�سم الغريري، م�سدر �سابق.  (2(
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�سكانه()1(. 40% من  و  العراق  نفط  80% من  على  �سيطرتها  خالل 

مي�سيغان  جامعة  يف  احلديث  االأو�سط  ال�سرق  تاريخ  اأ�ستاذ  كول،  جوان  ومثل 
اأمريكا  حلفاء  تاريخ  حول  العراقيون  )ال�سيعة  بعنوان  له  بحث  يف  االأمريكية 
اإ�سالمية  بجمهورية  ال�سيعة  اأحالم  اأن  املوؤكد  )واالأمر  قوله:  فيه  جاء  املحتملني(، 

ال�سنة()2(. من  البلد  �سكان  من  االأكرب  فالعدد  واقعية:  غري  تكون  قد  بغداد  يف 

نهاية العراق، �ش220، بيرت و. غالربيث، ترجمة اأياد اأحمد، الدار العربية للعلوم - نا�سرون،   (((
.2006

العراق : الغزو – الحتالل – املقاومة �سهادات من خارج الوطن العربي، �ش75)، �سل�سلة كتب   (2(
امل�ستقبل العربي )27)، مركز درا�سات الوحدة العربية. يف الهام�ش �ش57): ن�سر هذا البحث 

Boston Review (October-November 2003(. :يف
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اإح�شائيات ر�شمية عراقية 
ودولية معتمدة تنق�ص الدعاءات ال�شيعية

املبحث الأول
الإح�شائيات الر�شمية العراقية

اإح�شائيات اأعوام 1947 و 1957 و 1965 و 1977 )1(
حتى  قليلة  ن�سبة  �سوى  بغداد  العا�سمة  نفو�ص  من  ال�سيعة  ي�سكل  مل 
وبداية  امللكي  العهد  اأواخر  ويف  املا�سي.  القرن  من  اخلم�سينيات  نهاية  م�سارف 
ب�سبب  ملحوظة  ب�سورة  ن�سبتهم  ارتفعت   )1958( العراق  يف  اجلمهوري  العهد 
الكوت)2(  ثم  رئي�سة  ب�سورة  )مي�سان(  العمارة  )حمافظة(  لواء  من  نزوحهم  توايل 
اأكواخ  يف  املدينة  اأطراف  يف  يقيمون  وكانوا  العا�سمة،  اإىل  املحافظات  وبقية 

ال�سنوية 969))،  اإح�ساءات )947)، 957)، 965)) يف كتاب )املجموعة الإح�سائية  وردت   (((
م�سدر �سابق. اأما اإح�ساء )977)) فم�سدره كتاب )الإح�ساء ال�سكاين)، ال�سادر عن وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، تاأليف الدكتور عبد احل�سني زيني ـ جامعة بغداد، الدكتور عبد 

احلليم القي�سي ـ جامعة املو�سل، الدكتور رفيق العلي ـ جامعة بغداد.
يذكر الدكتور فا�سل الأن�ساري يف كتابه )�سكان العراق...) �ش23) اإح�سائية بن�سب ال�سيعة   (2(
النازحني اإىل العا�سمة ح�سب املحافظات التي قدموا منها فيقول: )كان توزيعهم ح�سب املنطقة 
الأ�سلية التي هاجروا منها كما يلي عام 957) : من الألوية اجلنوبية: لواء العمارة %73،4 ، 
لواء النا�سرية 3،8%، من الألوية الو�سطى: لواء احللة 3،6%، لواء الكوت 0،4)%، لواء الديوانية 

3،8%، من بقية الألوية %5.

الف�شل الثاين
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يف  )التنك(  اأو  املعدين  ال�سفيح  من  وبيوت  )ال�سرائف(،  والق�سب  الطني  من 
ر�سمية  اإح�سائية  ورد يف  الفارغة.  والدب�ص  ال�سمن  العراق، وهي علب  اأهل  لهجة 
املهاجرين  بغداد من  اأطراف  �سرائف يف  ي�سكنون يف  الذين  عدد  )بلغ  معتمدة: 
عليه  كانوا  ما  �سعف  حوايل  اأي  ن�سمة،   )106.038(  1957 اإح�سائية  ح�سب  اإليها 
فيهم  مبا  بغداد،  لواء  اإىل  هاجروا  الذين  عدد  جمموع  اأن  غري  �سنوات،  ع�سر  قبل 
اإىل  قا�سم  الكرمي  عبد  الرئي�ص  جاء  ثم  ن�سمة()1(.   )257.000( ال�سرائف،  �سكان 
الثورة  حي  يف  اال�ستيطان  على  ف�سجعهم  امللكي،  النظام  اأنقا�ص  على  احلكم 
الر�سمية  املدنية  الوثائق  ومنحهم  العا�سمة،  اأحياء  من  وغريهما  وال�سعلة 

العراقية. هويتهم  الإثبات 
قابلتها  اجلنوب  من  بغداد  اإىل  ال�سيعية  الهجرة  هذه  اأن  ينعلم  اأن  ينبغي 
من  االأنبار  نفو�ص  عدد  تناق�ص  يف�سر  ما  وهو  وال�سمال.  الغرب  من  �سنية  هجرة 

    .  1947 اإىل )193.000( ن�سمة عام   1920 )250.000()2( ن�سمة عام 
مي�سان  ملحافظة  ال�سكاين  النمو  معدل  اأن   - التايل  اجلدول  من   - يالحظ  كما 
زيادة  تتحقق  30 عاماً مل  – 1977(. فخالل  االأعوام )1947  بقي منخف�ساً بني 
يف عدد ال�سكان اإال مبقدار 65554 )عام 1947 كان عدد �سكان مي�سان 307021، 
الهجرة  ب�سبب  وذلك  2185/ال�سنة.  اأي مبعدل   )372575 العدد  كان   1977 ويف 
عام  الب�سرة  �سكان  عدد  كان  لقد  والب�سرة.  بغداد  اإىل  املحافظة  من  املتوا�سلة 
االأخرية  �سكان  عدد  بقي  وبينما  مي�سان.  �سكان  لعدد  مقارباً   )368.799(  1947
مئات  ب�سع  اإال  عليه  يزد  مل   1947 عام  عليه  كانت  الذي  االأول  الرقم  حول  يراوح 
عام 1977 ، جند اأن عدد �سكان الب�سرة قد طفر اإىل الرقم 1.008.626 يف العام 

اليوم. واإىل  عدداً،  اجلنوب  حمافظات  اأكرب  الب�سرة  و�سارت  نف�سه، 
نق�سان  قابلها  وبغداد،  الب�سرة  يف  ال�سيعة  عدد  زيادة  اأن  كيف  يو�سح  وهذا 
زيادة  حت�سل  مل  اأي  منها.  نزحوا  التي  االأماكن  وبقية  العمارة  يف  عددهم  يف 

اجلمهورية العراقية، مديرية النفو�ش العامة، جملة وزارة ال�سئون الجتماعية، العدد الرابع،   (((
الطبيعية  العراق  جغرافية  عن  نقلته   . �ش7)   ،(958 بغداد  العاين:  مطبعة  الثالثة،  ال�سنة 

والقت�سادية والب�سرية، �ش)43، الدكتور جا�سم حممد اخللف.
راجع جغرافية العراق الثانوية، �ش30 ، م�سدر �سابق.  (2(
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وتغري  �سكاين  واإمنا هو جمرد حترك  البلد،  الكلي �سمن  نفو�سهم  فـي عدد  حقيقية 

هي)1(. كما  الكلية  الن�سب  تبقى  ولذلك  الكلي؛  العدد  على  له  تاأثري  ال  انت�سار 

املحافظــة
تاريخ الإح�صــــــــــــــاء

 1947   1957    1965    
81720513130122045375بغداد

595190755447888601نينوى
226400304895399768�سليمانية

272413329836397363دياىل
239776273383356293اأربيل

192983253023307012الأنبار
286005388839473626كركوك
368799503330669479الب�رصة

261206354779448168بابل
371867458848498850ذي قار

224938295899334331وا�سط
378118520470543228القاد�سية

274264217375339854كربالء
307021329840345467مي�سان

4.816.1856.298.9798.047.415املجموع

يذكر اإ�سحاق نقا�ش )�سيعة العراق، �ش73)) اأن العمارة كانت على راأ�ش قائمة الألوية العراقية   (((
التي تر�سل مهاجرين اإىل بغداد والب�سرة، تليها كربالء ثم الكوت. وبحلول عام 947) كان 25 و 
3) و 2) باملئة من املولودين يف العمارة وكربالء والكوت على التوايل يعي�سون يف األوية اأخرى يف 
العراق، اأغلبهم يف بغداد. وحتى عام 957) انتقل زهاء 67 يف املئة من لواء العمارة اإىل بغداد، 

يف حني اأن 25 يف املئة فقط هاجروا اإىل الب�سرة. 
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اإح�صــــــــ عام 1977 ــــــــــاء

العدداملحافظةالعدداملحافظة
1008626الب�رصة3189700بغداد

592016بابل1105671نينوى
622979ذي قار690557�سليمانية

389680النجف587754دياىل 
415140وا�سط541456اأربيل

423006القاد�سية466059الأنبار
269822كربالء363819�سالح الدين

372575مي�سان495425التاأميم
215637املثنى250575دهوك

 12.000.497املجموع الكلي

1947 )قبل  اإح�ساء عام  ال�سيعة يف بغداد يف  ن�سبة  تكون  االأ�سا�ص  وعلى هذا 
بعد  بغداد  يف  ال�سيعة  ا�ستيطان  تكامل  )قبل   1957 و   )1948 �سنة  اليهود  نزوح 

الالحقة. االإح�سائيات  يف  عليه  �ستكون  مما  اأقل   )1958 �سنة 

تقدير ن�شبة ال�شيعة وال�شنة يف بغداد �شنة 1920
ثمة اإح�ساء تقديري ذكرته بع�ص امل�سادر)1( اأجراه االجنليز عام 1920 ورد فيه 
تقدير عدد ال�سنة وال�سيعة، جاء فيه اأن عدد ال�سنة يف مدينة بغداد )130000(، 
اأخرى  واأديان   )15000( والن�سارى   ،)50000( واليهود   ،)54000( وال�سيعة 
ون�سبة   ،)%52( ال�سنة  ن�سبة  فتكون   ،)250000( الكلي  املجموع  وكان   .)1000(

.)%21.6( ال�سيعة 

اأ. موؤ�س�سة الرائد الإعالمية، جملة الرائد، العدد الواحد والع�سرون، ملف العدد، 2/)2)/2007.   (((
وقد اأحالت املجلة الإح�ساء اإىل كتاب )خمت�سر جغرافية العراق) ال�سادر عام 922). 

ب. موقع مو�سوعة ويكيبيديا الألكرتوين حمياًل اإىل امل�سدر التايل،  
Marvellous Mesopotamia، The world's wonderland، by Toseph t.parfit m.a،  
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النزوح  بعد  ال�سيعة  فن�سبة  كثرياً.  فيه  مبالغ  لل�سيعة  املقدر  العدد  هذا  اإن 
اليوم  اإىل  تتجاوز  مل  بغداد  اإىل  اجلنوبية  املناطق  من  لهم  ح�سل  الذي  الكبري 
نفو�ص  مو�سوع  يف  الحقاً  ذلك  بيان  – و�سياأتي  تقدير  اأعلى  على   )%35  -  %30(
اإىل تخبط االجنليز  اإذن م�سكوك فيها، وت�سري  – فالن�سبة املذكورة  العا�سمة بغداد 
االإح�ساء  الن�سب بني هذا  تناق�ص  التخبط من  تلم�ص هذا  اأن  ولك  تقديراتهم.  يف 
تقريباً   %49 العراق  يف  ال�سنة  ن�سبة  اأن  االأول  يف  ورد  اإذ   ،  1919 عام  واإح�ساء 
تخالفها   1919 اإح�ساء  يف  الواردة  الن�سب  بينما   ،  %43 من  اأقل  ال�سيعة  ون�سبة 
الن�سب  55% ! وقد يكون اختالف  ال�سيعة  19% ون�سبة  ال�سنة  اإذ كانت ن�سبة  متاماً: 
للموظفني  االأرقام  بت�سحيح  قاموا   1920 عام  عراقيني  موظفني  وجود  ب�سبب 

للحقيقة. اأقرب  هو  ما  اإىل  االجنليز 
يف  فنعطي   1920 عام  اإح�ساء  يف  الواردة  الن�سب  مع  �سنتما�سى  هذا  رغم 
 %25 20% لل�سيعة، و  55% لل�سنة، و  1947 ن�سبة  اإح�ساء  للواء بغداد يف  ح�ساباتنا 
قبل،  من  عليه  هي  كما  متقاربة  بقيت  الن�سب  اأن  اأ�سا�ص  على  الدينية؛  لالأقليات 
بغداد  اإىل  اجلنوب  من  ينزحوا  مل  وال�سيعة  بعد،  العراق  من  ينزحوا  مل  فاليهود 

التاريخ. ذلك  اإىل  ملمو�سة  بن�سبة 
اليهود  نزوح  بعد  كالتايل:   بغداد  يف  الن�سب  فتتغري   1957 اإح�ساء  يف  اأما 
واالأقليات  وال�سيعة  ال�سنة  على  ن�سبتهم  تتوزع  املدينة(  نفو�ص  من   %20(

.  %25 ال�سيعة   ،  %75 ال�سنة  التقريبية:  النهائية  النتائج  فتكون  االأخرى، 
احلالية.  بن�سبتهم  بغداد  اإىل  ال�سيعة  نزوح  تكامل  بقليل   1958 �سنة  بعد 
الغرب  من  بغداد  اإىل  �سني  نزوح  هناك  كان  نف�سه  الوقت  يف  اأنه  مذكرين 
بغداد  يف  ال�سيعة  اإىل  ت�ساف   %5 من  اأكرث  ن�سبة  ثمة  يكون  لن  وبهذا  وال�سمال. 
ال�سنة،  ن�سبة  من  مثله  نق�سان  منه  يلزم  وهذا   .  1997 و   1977 اإح�ساء  يف 
زيادة  اأي  حت�سل  مل  ورمبا   .  %10 الطائفتني  ن�سبتي  بني  احلا�سل  الفرق  فيكون 
اأن  علماً  وال�سمال.  الغرب  من  مقابل  �سني  نزوح  وجود  ب�سبب  وذلك  الن�سبة؛  يف 
من  لهم  الكلية  الن�سبة  على  توؤثر  ال  العا�سمة  يف  ال�سيعة  ن�سبة  يف  الزيادة  هذه 
حا�سل  العدد  يف  م�ساٍو  نق�سان  يقابلها  الزيادة  هذه  الأن  القطر؛  نفو�ص  جمموع 

منها.  ال�سيعة  نزوح  مت  التي  املناطق  يف 
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اأو  االألوية  بقية  يف  الطائفتني  لكلتا  نف�سها  االأخرى  بالن�سب  �سنحتفظ 
ميكن  فيها  دميغرايف  تغري  ح�سول  لعدم  الالحقة؛  االإح�سائيات  يف  املحافظات 
املذكورة  لالأ�سباب  بغداد  العا�سمة  عدا  ملحوظ،  مبقدار  الن�سبة  على  يوؤثر  اأن 
باإجراء  ونقوم  قار،  اإليها من مي�سان وذي  ال�سيعة  نزوح  اأي�ساً؛ قبل  والب�سرة  اأعاله، 
املثبتة  ال�سابقة  االإح�سائيات  يف  الواردة  لالأرقام  طبقاً  والن�سب  لالأعداد  ح�ساباتنا 

االإح�ساء: اأو  التعداد  فيه  اأجري  الذي  العام  ح�سب  كل  ر�سمياً 
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النتائج ح�شب الن�شب التقديرية لإح�شاء عام 1947 

 ال�صيعة  ال�صـّنةاإح�صــ1947ــاء
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سنية

20163441%55449463%بغداد
529760%95565430%نينوى 

36792%97219608%�سليمانية
3081724%70190689%دياىل 
37193%97232583%اأربيل

00%100192983%الأنبار 
1028600%90257405%كركوك 

            196859               2228812املجموع
مالحظة: 25% يف بغداد ن�سبة اليهود وبقية الأقليات الدينية

ال�سيعةال�سنةاملحافظات ال�سيعية
العددانن�سبةالعددالن�سبة

60221279%40147520%الب�رصة
65169784%3591422%بابل

95353274%518593%ذي قار
75168704%2556234%وا�سط

99374337%13781%القاد�سية
95260551%513713%كربالء
99303951%13070%مي�سان

            1851880               334333املجموع
2.2169.390ال�سيعة2.442.494ال�سنةاملجموع الكلي

4611884 جمموع الطائفتني
204301اليهود وبقية الأقليات

4816185املجموع الكلي لل�سكان
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ال�سيعة: عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة 

 273104 = 2169390 – 2442494
ال�سنة: ن�سبة 

 %50،71 = 100 × 4816185 ÷ 2442494
ال�سيعة: ن�سبة 

 %45،04 = 100 × 4816185 ÷ 2169390
االأقليات: ن�سبة 

%4،25 =  100 × 4816185 ÷ 204301
يكون:  �سحيح  عدد  اأقرب  اإىل  التقريب  وعند 

ن�سبة ال�سنة           %51
ن�سبة ال�سيعة          %45
ن�سبة االأقليات          %4
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النتائج ح�شب الن�شب التقديرية لإح�شاء عام 1957

ال�سيعةال�سنةاإح�صــ1957ــاء
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سنية

25328253%75984759%بغداد
537772%95717675%نينوى 

39147%97295748%�سليمانية
3098951%70230885%دياىل 
38202%97265181%اأربيل

00%100253023%الأنبار 
1038884%90349955%كركوك 

                521209              3097226املجموع

ال�سيعةال�سنةاملحافظات ال�سيعية
العددانن�سبةالعددالن�سبة

60301998%40201332%الب�رصة
65230606%35124173%بابل

95435906%522942%ذي قار
75221924%2573975%وا�سط

99515265%15205%القاد�سية
95206506%510869%كربالء
99326542%13298%مي�سان

               2238747              441794املجموع
2759956ال�سيعة3539020ال�سنةاملجموع الكلي

đčĔēĔĒđ جمموع الطائفتني
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ال�سيعة: عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة 

 779،064 = 2759956 – 3539020
ال�سنة: ن�سبة 

 %56،18 = 100 × 6298976 ÷  3539020
ال�سيعة: ن�سبة 

  %43،82 = 100 × 6298979 ÷ 2759956
فيمكن  الكلية.  الن�سبة  من   %4 ت�ساوي  ما  عادة  االأقليات  ن�سبة  كانت  واإذا 

التالية:  الن�سب  اإعطاء 
ن�سبة ال�سنة           %54
ن�سبة ال�سيعة         %42
ن�سبة االأقليات         %4
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النتائج ح�شب الن�شب التقديرية لإح�شاء عام 1965

 ال�سيعة  ال�سنةاإح�صــ1965ــاء
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�صنية

30613613%701431762%بغداد          2045375
544430%95844171%نينوى          888601

311993%97387775%�سليمانية        399768 
30119209%70278154%دياىل           397363
310689%97345604%اأربيل           356293

00%100307012%الأنبار          307012
1047363%90426263%كركوك         473626

              853437               4015147املجموع

ال�سيعةال�سنة
العددانن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سيعية

60401687%40267791%الب�رصة         669479
65291309%35156859%بابل            448168

95473908%524942%ذي قار         498850
75250748%2583583%وا�سط          334331 

99537796%15432%القاد�سية        543228 
95322861%516993%كربالء         339854
99342012%13455%مي�سان          345467

              2620321               559055املجموع
3473758ال�سيعة4574202ال�سنةاملجموع الكلي

8047960املجموع الكلي لل�سكان
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ال�سيعة: عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة 

1،100،444 = 3473758 – 4574202
ال�سنة ن�سبة 

%56،84   = 100 × 8047960 ÷ 4574202
ال�سيعة ن�سبة 

 %1،73 %43،16  = 100 × 8047960 ÷ 3473758
واإذا حذفنا )2،27%( من ن�سبة ال�سنة، و )1،73%( من ن�سبة ال�سيعة ال�ستخراج 

النتائج: تكون   )%4( بحدود  وهي  االأقليات،  ن�سبة 
ن�سبة ال�سنة           %54،5

%41،5 ن�سبة ال�سيعة          
ن�سبة االأقليات            %4

.  1957 عام  اإح�ساء  ن�سب  تتطابق مع  تكاد  ن�سب  وهي 
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النتائج ح�شب الن�شب التقديرية لإح�شاء عام 1977 

 ال�سيعة  ال�سنةاإح�ســ1977ــاء
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سنية

30956910%702232790%بغداد       3189700
555284%951050387%نينوى      1105671

320717%97669840%�سليمانية  690557
30176326%70411428%دياىل      587754 
316244%97525212%اأربيل      541456
14661%99461398%الأنبار    466059
1036382%90327437%تكريت     363819
1049543%90445882%التاأميم    495425

12506%99248069%دهوك     250575     
            1318573            6372443املجموع

ال�سيعةال�سنة
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سيعية

65655607%35353019% الب�رصة    1008626
65384810%35207206% بابل        592016 
95591830%531149% ذي قار   622979
99385783%13897% النجف    389680
75311355%25103785% وا�سط     415140

99418776%14230% القاد�سية  423006
95256331%513491% كربالء    269822
99368849%13726% مي�سان     372575
97209168%36469% املثنى      215637

    3582509    726972املجموع
4901082ال�سيعة7099415ال�سنةاملجموع الكلي

12000497املجموع الكلي لل�سكان
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ال�سيعة: عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة 

2198333 =4901082 – 7099415
ال�سنة ن�سبة 

%59،16   = 100 × 12000497 ÷ 7099415
ال�سيعة ن�سبة 

%40،84  = 100 × 12000497 ÷  4901082
واإذا حذفنا )2،16%( من ن�سبة ال�سنة، و )1،84%( من ن�سبة ال�سيعة ال�ستخراج 

النتائج: تكون   )%4( بحدود  وهي  االأقليات،  ن�سبة 
ن�سبة ال�سنة           %57

ن�سبة ال�سيعة          %39
ن�سبة االأقليات          %4
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اإح�شـــاء عام 1997 

 ال�سيعة  ال�سنةاإح�صــ1997ــاء
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سنية

301260000%702940000%بغداد       4400000      
595000%951805000%نينوى     1900000
339300%971280400%�سليمانية 1320000

30360000%70840000%دياىل     1200000  
333450%971081550%اأربيل     1115000      
110180%991007820%الأنبار   1018000     

1090000%90882000%تكريت    900000  
1064000%90576000%التاأميم   640000

4300 1%99425700%دهوك    430000    
    1956230   10838470املجموع

ال�سيعةال�سنة
العددالن�سبةالعددالن�سبةاملحافظات ال�سيعية

65799500%35430500% الب�رصة    1230000   
65942500%35507500% بابل        1450000       

951163750%561250% ذي قار  1225000  
99792000%18000% النجف     800000

75517500%25172500% وا�سط      690000     
99663300%16700% القاد�سية 670000  
95703000%537000% كربالء    740000   
99584100%15900% مي�سان    590000   
97401580%312420% املثنى     414000   

6567230    1241770املجموع
8523460ال�سيعة12080240ال�سنةاملجموع الكلي

20603700املجموع الكلي لل�سكان
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ال�سيعة: عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة 

3556780 = 8523460 – 12080240
ال�سنة ن�سبة 

%58،63   = 100 × 20603700 ÷ 12080240
ال�سيعة ن�سبة 

%41،37  = 100 × 20603700 ÷   8523460
واإذا حذفنا )2،13%( من ن�سبة ال�سنة، و )1،87%( من ن�سبة ال�سيعة ال�ستخراج 

النتائج: تكون   )%4( بحدود  وهي  االأقليات،  ن�سبة 
ن�سبة ال�سنة           %56،5

%39،5 ن�سبة ال�سيعة          
ن�سبة االأقليات           %4

1977 اإح�سائية  ن�سب  مع  تتطابق  تكاد  ن�سب  وهي 

مالحظــــة
التالية:  الن�سب  اأعطيت   2003 عام  طبع  الذي  ال�سابق  بحثي  يف 
وال�سيعة ال�سنة  اأهل  من  لكل   %50  ......................... بغداد 

 %35 ال�سيعة   ،  %65 ال�سنة   ......................... دياىل 
  %2 ال�سيعة   ،  %98 ال�سنة  )تكريت(.........  الدين  �سالح 

 %70 ال�سيعة   ،  %30 ال�سنة   .......................... بابل 
 %80 ال�سيعة   ،  %20 ال�سنة   ........................ وا�سط 

الدين بفرق غري موؤثر عندما  ال�سيعة زيادًة، عدا �سالح  وهي ن�سب كلها ل�سالح 
ال�سيعة  ن�سبة  بينما   ،%53 ال�سنة  اأهل  ن�سبة  كانت  هذا  ومع  الكلي.  الناجت  جنمع 

.%43 ترتفع عن  مل 
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اإح�شائيات 
ر�شمية عراقية معتمدة دوليًا

1. الإح�شائية الر�شمية العراقية يف 15/�شباط/2003 )1(
للبطاقات  التخطيط  ووزارة  العراقية  التجارة  لوزارة  الر�سمي  االإح�ساء 
التموينية  ح�سته  مبوجبها  ي�ستلم  العراقي  املواطن  كان  والتي  التموينية، 
واملوقع  املتحدة  لالأمم  التابع  الغذاء(  مقابل  )النفط  برنامج  يف  له  املقررة 
جلنة  يف  الدويل  االأمن  جمل�ص  مندوبو  عليه  وافق  والذي  العراق،  وبني  بينها 
وما   .)2003  –  1990( الظامل  احل�سار  اإبان  املتحدة  لالأمم  التابعة  العقوبات 
اإىل  ب�سحتها  املتحدة  االأمم  وتعرتف  املفعول،  �سارية  فيه  الواردة  البيانات  زالت 
فيه  الواردة  املعلومات  ودقة  ب�سحة  تعرتف  املتحدة  الواليات  هذا. وكذلك  يومنا 
اجلدول  ح�سب  وذلك  املتحدة.  لالأمم  التابعة   )661( العقوبات  جلنة  خالل  من 

مبا�سرة. التالية  ال�سطور  بعد  الالحق 
 2003 العام  يف  العراقي  ال�سعب  عدد  يقدر  االإح�ساء  هذه  وبح�سب 
وذلك  ن�سمة،   15922337 منهم  ال�سنة  اأبناء  عدد  ن�سمة،  بـ27،475،167 

ردًا  العراق،  اأغلبية يف  لي�سوا  ال�سيعة  بعنوان  الر�سيدي، مقال  الألكرتوين، ح�سن  البينة  موقع   (((
على الدكتور عبد اهلل النفي�سي. وموقع اإ�سالم اأونالين. نت الألكرتوين، ناقاًل عن خدمة قد�ش 
ح�سب  وذلك   .2004-(-28 يف  بغداد  اإىل  اخلا�ش  املوفد  العويديدي  الدين  نور  بقلم  بر�ش، 
مقال بعنوان حقيقة التعداد العام ل�سكان العراق … ردًا على اأكاذيب �سباع مثقفي الإحتالل 
وميلي�سيات الأحزاب احلاكمة، ل�سباح البغدادي، misralhura ، ناقاًل عن الكتاب الوثائقي 
)ظاهرة الدميقراطائفية يف العراق) للكاتب وال�سحفي ال�سيد اآ�سر عبد الرحمن احليدري، 

�ش 92.

املبحث الثاين
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بن�سبة  وذلك  ن�سمة،  بـ10946347  ال�سيعة  عدد  ويقدر  املائة.  يف   58 بن�سبة 

املائة. و2 يف املائة من غري امل�سلمني.  40 يف 
التايل:  النحو  على  االإح�سائية،  هذه  بح�سب  امل�سلمني،  غري  ويتوزع 

اأ�سا�سية  يهوديا. مع مالحظة  و194  يزيديا،  و281،984  م�سيحيا،   334،488
الأن  ولكن  بكثري؛  الرقم  هذا  عددهم  يفوق  اإذ  العراق  يف  امل�سيحيني  عدد  حول 
االأكرثية منهم قد هاجرت اإىل خارج العراق يف فرتات �سابقة فاإن هذه االإح�سائية 

اأعاله. التاريخ  يف  العراق  داخل  يف  منهم  الباقية  البقية  اإىل  ا�ستندت  قد 

ن�سبة عدد ال�سنةعدد ال�سكاناملحافظة
ن�سبة عدد ال�سيعةال�سنة

ال�سيعة
35%612,235,123%6,386,0673,895,501بغداد

1%9124,737%2,473,7272,251,092نينوى
1%9821,598%2,159,8032,116,607ال�سليمانية

1%9818,452%1,845,1661,808,263اربيل
61%351,074,200%1,760,984616,344الب�رصة

75%251,083,279%1,444,372361,093بابل
94%51,341,587%1,427,22071,361ذي قار

35%65480,852%1,373,862893,010دياىل
1%9912,800%1,280,0111,267,211النبار

1%9910,778%1,077,7851,067,007�سالح الدين
99%1936,788%946,2519,463النجف
95%5718,194%755,99437,800كربالء
84%15791,135%941,827141,274وا�سط

99%1858,028%866,6958,667القاد�سية
10%9083,912%839,121755,209التاأميم
98%1728,541%743,4097,434مي�سان
1%986,166%616,609604,277دهوك
97%2520,176%536,26410,725املثنى

40%5810,946,347%27,475,16715,922,337املجموع
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2. اإح�شائية املنظمة الإن�شانية الدولية )1(

 Humanitarian Coordinator for( الدولية   االإن�سانية  املنظمة  اإح�سائية 
احل�سار  ظل  يف  العراق  يف  االإن�ساين  العمل  لتوجيه  اأ�ساًل  و�سعت  التي   ،)Iraq
العراقية،  املحافظات  �سكان  نفو�ص  باإح�ساء  وتتعلق   .)2003 –  1990( الظامل 

وذلك عام 1997. 
بغداد:  اإىل  بر�ص(  قد�ص  لـ)خدمة  اخلا�ص  املوفد  العويديدي  الدين  نور  يقول 
ن�سمة.   )22.046.244( االإح�سائية  هذه  بح�سب  للعراقيني  اجلملي  العدد  يبلغ 
الواقعة  املحافظات  �سكان  اعتبار  قاعدة  على  يقوم  ب�سيط  اإح�ساء  خالل  ومن 
بغداد  جنوب  الواقعة  واملحافظات  ال�سنة،  اأهل  بغداد من  العا�سمة  وغرب  �سمال 
الطائفتني،  اأبناء  بني  منا�سفة  بغداد  اعتبار  مع  ال�سيعية،  الطائفة  اأبناء  من 

التالية: النتيجة  اإىل  التو�سل  ميكن 

املحافظةعدد ال�سيعةاملحافظةعدد ال�سنةعدد ال�سيعة
بابل1181751بغداد27119822711982

كربالء594235دهوك402970
وا�سط783614نينوى2042852
النجف775042اربيل1095992

القاد�سية751331التاأميم753171
املثنى436825ال�سليمانية1362739

ذي قار1184796�سالح الدين904432
مي�سان637126دياىل1135223
الب�رصة1566445النبار1023736

10613147               املجموع11433097

ال�سيعة: على  ال�سنة  اأهل  زيادة 
819.950 = 10.613.147 – 11.433.097 

ال�سنة يف بغداد ترتاوح بني )%65-60(،  اأهل  الن�سبة احلقيقية لعدد  اأن  علماً 

موقع اإ�سالم اأونالين. نت الألكرتوين، ناقاًل عن خدمة قد�ش بر�ش، بقلم نور الدين العويديدي   (((
املوفد اخلا�ش اإىل بغداد يف 28/)/2004 . 
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اأهل  وعدد  العويديدي،  الدين  نور  افرت�ص  كما   )%50( ولي�ست  ذلك،  على  تزيد  وقد 
املحافظات  يف  ال�سيعة  عدد  على  كثرياً  يزيد  ال�سيعية  املحافظات  يف  ال�سنة 
يكون  وبهذا  العويديدي؛  افرت�ص  كما  للطرفني  بالن�سبة  مت�ساوياً  ولي�ص  ال�سنية، 
اأكرب  العراق  يف  ال�سيعة  عدد  على  ال�سنة  اأهل  عدد  به  يتفوق  الذي  الزيادة  فرق 

ال�سابق. الرقم  من 
للعيان  ماثلة  حقيقة  ظهرت  ال�سابقة،  ال�سبعة  االإح�سائيات  خالل  ومن  وهكذا، 
اأغلبية عددية يف العراق، وال قريباً  اأي حقبة زمنية  اأن ال�سيعة مل يكونوا يف  هي 
عام  التخطيط يف متوز  وزارة  اإح�ساء  وهو  واالأخري،  الثامن  االإح�ساء  ذلك. ويف  من 
والتي  العراقي،  ال�سعب  مكونات  الأغلب  النهائية  النتائج  تفا�سيل  �ساأعطي   ،2004

العراقية.  املكونات  باقي  على  العرب  ال�سنة  ن�سبة  تفوق  بو�سوح  فيها  يظهر 
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انتخابات 30 يناير/2005 
لختيار احلكومة النتقالية

الختيار   )2005/1/30( بتاأريخ  العراق  يف  اأجريت  التي  االنتخابات  ك�سفت 
للطائفتني  ال�سكانية  بالن�سب  البالد احلقيقة املتعلقة  �سوؤون  تدير  انتقالية  حكومة 
فاروق  العراقي  ال�سفري  يقول  – كما  الوا�سح  الدليل  قدمت  اإذ  وال�سيعية.  ال�سنية 

العراق. يف  ال�سيعية  واالأقلية  ال�سنية  االأكرثية  – على  زيادة)1( 
ال�سيعة  م�ساركة  ن�سبة  كانت  بينما  االنتخابات،  هذه  ال�سنة  قاطع  فقد 
احلكومية  واللجنة  )االأمريكية(  املوؤقت  االئتالف  �سلطة  ت�سريح  ح�سب   )%95(
98% ح�سب ت�سريح  ن�سبة م�ساركتهم  االأكراد فبلغت  اأما  االنتخابات.  امل�سرفة على 
اإجنازاً  االنتخابات  هذه  االبن  بو�ص  جورج  االأمريكي  الرئي�ص  واعترب  الكردية.  احلكومة 

االأو�سط.  ال�سرق  تاريخ  يف  االأبرز  واحلدث  عظيماً،  دميوقراطياً 
تالعب  عملية  اأن  على  وا�سح  موؤ�سر  وهذا  اأ�سابيع.  خم�سة  النتائج  اإعالن  تاأخر 
هم  القرار  بخيوط  املم�سكني  واأن  �سيما  احلقيقية،  باالأرقام  اخلفاء  يف  متت 
�سلطة االحتالل واحلكومة، وكال الطرفني لي�ص بينه �سريك �سني موؤثر يف املعادلة، 

ال�سنة. دون  ال�سيعة  �سالح  يف  النتائج  يريدان  وكالهما 
ال�سيعي يف  اأن  اأي  واحدة.  انتخابية  االنتخابات منطقة  العراق يف هذه  اعترب 
الكردي  وكذلك  ال�سيعية،  للقائمة  �سوته  اأعطى  العراق  وخارج  ال�سنية  املناطق 

العراق.    وخارج  العربية  املناطق  يف 
االنتخابات: على  امل�سرفة  اللجنة  اإىل  ا�ستناداً 

م�سدر �سابق، وقد اعتمدت عليه يف ت�سجيل نتائج هذه الفقرة من البحث.  (((

املبحث الثالث
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: 15.450.000  ..... الت�سويت لهم  يحق  للذين  االإجمايل  العدد 

 14.200.000 .................................... العراق داخل 
 1.250.000 .................................... العراق خارج 

النتائج الر�شمية لعدد امل�شوتني ون�شبتهم:
  %46 بن�سبة   ،  6،693،734 املقاطعني   عدد 

كالتايل: ، موزعني   %54 بن�سبة   ،  8،456،266 امل�ساركني   عدد 
العراقي  االئتالف   قائمة 

%26.3 4.075.295 بن�سبة     ..... ال�سي�ستاين(   قبل  من  )املوؤيدة 
%14 2.175.551 بن�سبة     ......................... الكردية القائمة 

%7.5 1.168.943 بن�سبة     ... عالوي/�سيعي( )اأياد  العراقية  القائمة 
.....   150.650    بن�سبة %0.9 الياور/�سني( )غازي  عراقيون  قائمة 

ال�سيوعي..........................   69.920   احلزب 
23302   .......................... الباججي قائمة 
13740   .......... علي( )ال�سريف  امللكية  قائمة 

.................  257576    بن�سبة %2.16 االأخرية  االأربعة  القوائم 

كالتايل: النتائج  فتكون  �سيعة  كلها  العراقية(  )القائمة  اعتربنا  اإذا 
)%7،5 + %26،3( %33،8  ........................... ال�سيعة  ن�سبة 

%14 ............................ االأكراد  ن�سبة 
املقاطعني()1( )ن�سبة   %46   ............................ ال�سنة  ن�سبة 

 %6،2  .................... اأخرى   وفئات  قوائم 

قاطعت النتخابات الأكرثية ال�ساحقة من اأهل ال�سنة، ومل ي�سارك منهم فيها اإل اأعداد قليلة   (((
املعارك  قيادة  توىل  الذي  اأياد عالوي،  يوؤيد  منهم  اأحد  يكن  كما مل  الفلوجة،  معارك  ب�سبب 

باعتباره رئي�ش الوزراء، �سد هذه املدينة ال�سنية التي �سارت رمزًا عامليًا للجهاد واملقاومة.
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اخلال�شة

............................ 61% )46 % +14% + 1% تركمان( ال�سنة  ن�سبة 
.......................... 35% )33،8 % + 1 % تركمان( ال�سيعة   ن�سبة 

%4 ......................... االأقليات   ن�سبة 

عدد نواب ال�شنة العرب يف جمل�ص النواب املنتخب يف 2005/1/30
يلي: ما   )2005/1/30( انتخابات  عن  الثابتة  احلقائق  من 

املقاومة،  ب�سبب عمليات  فيها  امل�ساركة  العرب عن  لل�سنة  الكبري  العزوف   .1
اأخرى.  واأ�سباب  املقاتلة،  االأطراف  بع�ص  قبل  من  والتهديد 

بحيث  ال�سيعة،  ل�سالح  متت  التي  والعلنية  الفا�سحة  التزوير  عمليات   .2
اإىل حركة  واإ�سافة  العامل!  التزوير يف  اأكرب عمليات  اإنها من  القول  ميكنك 
ذلك  كبري، ومن  ب�سكل  �ساركت فيها  اخلارج  اإيران من  فاإن  الداخلي،  التزوير 
اإيران  من  قادمة  كبرية  �ساحنات  ثالث  احلدود  على  �سبطوا  االأمريكان  اأن 
االأمريكية  القوات  قائد  وظهر  مزورة!  باأ�سماء  انتخابية  بقوائم  حمملة 
�سور  وعر�ست  االإعالم،  و�سائل  يف  عنها  يتحدث  نف�سه  كي�سي  جورج 

التزوير. بقوائم  املحملة  ال�ساحنات 
خالفاً  االنتخاب  باآليات  للتالعب  و�سعهم  يف  ما  كل  ال�سيعة  قادة  بذل   .3
ح�سبوا  عندما  لها  اأ�سا�ص  ال  قاعدة  ا�ستحداثهم  ذلك  ومن  للد�ستور، 
دون  فقط  ال�سباب  عمر  اأ�سا�ص  على  ن�سمة(  )مقعد/100000  ن�سبة 
ال�سيعية.  املناطق  يف  لل�سباب  الكربى  الن�سبة  اأعطوا  ثم  االأعمار،  بقية 
مقعداً   )20( لل�سنة  املخ�س�سة  للمقاعد  االإجمايل  العدد  من  و�سرقوا 
بداًل من  9 مقاعد  االأنبار  26 مقعداً،  بداًل من  19 مقعداً  املو�سل  )مثاًل: 
اعرتفت  الدين(،  ك�سالح  ال�سنية  املحافظات  بقية  يف  وهكذا  مقعداً،   14
بالوعد  واكتفوا  الت�سحيح،  يتم  مل  لكن  منها،  بـ)11(  االحتادية  املحكمة 

القادمة. االنتخابات  يف  به 
مذهلة،  االنتخاب  يف  املعلنة  ال�سيعية  امل�ساركة  ن�سبة  نتائج  كانت   .4
من  �سرح  رف�سنجاين  ها�سمي  النظام  م�سلحة  ت�سخي�ص  رئي�ص  اإن  حتى 
يف  اليوم  ي�سمع  اإيران  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية  �سوت  )اإن  قائاًل:  اإيران 

بغداد(.
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جمموع  من  مقعداً   )70( على  العرب  ال�سنة  ح�سل  وغريه.....  هذا  كل  ومع 
اأين  اأي بن�سبة تزيد على )%25(!  النواب)1(.  الكلي ملقاعد جمل�ص  العدد  )275( هو 
العراق مثاًل(  كتابه عام يف  )ال�سفري بول برمير يف  االأمريكان  هذا مما يتحدث به 

؟!!! 19% فقط  العرب  ال�سنة  ن�سبة  اأن  من 

وح�سل الكرد على 58 مقعدًا. واإذا جمعت هذا اإىل العدد )70) كان املجموع )28)) مقعدًا،   (((
�سيبقى  كم  والرتكمان:  واليزيديني  امل�سيحيني  النواب  عدد  اأ�سفت  واإذا   .%46،55 بن�سبة  اأي 

لل�سيعة العرب من ن�سبة؟! فاأين دعواهم بالأغلبية بن�سبة ل تقل عن 65% ؟!



الق�سم الثالث

هذه هي احلقيقة
 عدد ال�سنة وال�سيعة ون�سبة كل منهما 

يف العراق





129 هذه هي الحقيقة

اإح�شائية
وزارة التخطيط العراقية يف متوز/2004

املبحث الأول
نظرة عامة يف الإح�شائية

حمافظة  كل  �سكان  عدد  معرفة  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سورة  احلقيقة  هذه  ت�ستند 
تلك  االإح�سائيات  هذه  اإحدى  املعتمدة.  ال�ساملة  الر�سمية  االإح�سائيات  ح�سب 
اأما  �سنة/2003.  كتبته  الذي  بحثي  يف  اعتمدتها  والتي   .1997 عام  اأجريت  التي 
التي   ، العراقية يف متوز/2004  التخطيط  وزارة  اإح�سائية  االأخرى فهي  االإح�سائية 

ل�سببني: الدرا�سة  هذه  يف  اعتمدتها 
الزمنية.  الفرتة  واأقرب من حيث  اأحدث  الأنها   .1

فال  ال�سيعية؛  الطائفة  من  االإح�سائية،  �سدور  عند  التخطيط،  وزير  والأن   .2
االآخر  الطرف  اإىل   – كان  اإن   – التحيز  بل  ال�سنة،  الأهل  بالتحيز  اتهامه  ميكن 

يكون.
االإمنائي  والتعاون  التخطيط  وزارة  من  تقرير  )متوز/2004(  يف  �سدر  فقد   
الإعداد  العليا  الهيئة  اإىل  موجهاً  احلافظ  مهدي  الدكتور  التخطيط  وزير  بتوقيع 

اخلا�ص. الوطني/املكتب  املوؤمتر 
ممثلني  الوطني  للموؤمتر  العليا  الهيئة  اأع�ساء  عدد  بتوزيع  التقرير  يتعلق 
املحافظات  �سكان  جاء فيه عدد  �سكان كل حمافظة. وقد  للمحافظات ح�سب عدد 
كان  وقد  التجارة.  وزارة  واإح�سائية  التخطيط  وزارة  اإح�سائية  ح�سب  بالتف�سيل 
ل�سالح   )%1،28( ن�سبتها   )347585( بزيادة  االإح�سائيتني  بني  ب�سيطاً  الفرق 
لل�سكان  الكلي  العدد  اإىل  بالنظر  موؤثر  غري  فرق  وهو  التجارة.  وزارة  اإح�سائية 

الف�شل الأخري
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بني  وزعناه  اإذا  �سيما   ،)27.139.585( وهو  التخطيط  وزارة  اإح�سائية  ح�سب 
اإىل  الفرق  ي�سري  اأن  ن�ستبعد  وال  والعرقية.  والطائفية  الدينية  ال�سكانية  املكونات 
اإىل  اأقرب  التخطيط  وزارة  فاإح�سائية  التموينية؛  البطاقة  باأعداد  احلا�سل  التالعب 

 .)1 االطمئنان)
واملوقعة  املحافظات،  على  التخطيط موزعة  وزارة  باإح�سائية  خريطة،  وهذه 

الوثيقة: يف  جاء  كما   2004/7/ بتاريخ  احلافظ  مهدي  التخطيط  وزير  قبل  من 

راجع الوثيقة رقم )4)). والوثيقة رقم )5)).  (((
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على  طائفياً  موزعة  نف�سها  االإح�سائية  مع  التخطيط،  وزارة  اإح�سائية  واأدناه 

حمافظة: كل  يف  الطائفة  اأغلبية  ح�سب  املحافظات 
الإح�صائية ح�صب الأغلبية الطائفية للمحافظةاإح�صائية وزارة التخطيط

املحافظات ال�سيعية    املحافظات ال�سنيةعدد ال�سكاناملحافظةت
عدد ال�سكاناملحافظةعدد ال�سكاناملحافظة6.554.126بغداد1
1.797.821الب�رصة6.554.126بغداد2.554.270نينوى2
1.493.718بابل2.554.270نينوى1.715.585�سليمانية3
1.472.405ذي قار1.715.585�سليمانية1.418.455دياىل4
978.400النجف1.418.455دياىل1.392.093اأربيل5
971.280وا�سط1.392.093اأربيل1.328.776الأنبار6
911.641القاد�سية1.328.776الأنبار1.119.369تكريت7
787.072كربالء1.119.369تكريت0.854.470التاأميم8
762.872مي�سان854.470التاأميم0.472.238دهوك9

554.994املثنى472.238دهوك1.797.821الب�رصة10
1.493.718بابل11
1.472.405ذي قار12
0.978.400النجف13
0.971.280وا�سط14
0.911.641القاد�سية15
0.787.072كربالء16
0.762.872مي�سان17
0.554.994املثنى18

9.730.203ال�سيعة17.409.382ال�سنة27.139.585الكلياملجموع

اإح�شائية افرتا�شية حا�شمة
حيادياً  افرتا�سياً  اإح�ساء  �ساأتبع  معلوماتي  اأو  رقمي  اإح�ساء  اأي  يف  اخلو�ص  قبل 
منا�سفة  بغداد  العا�سمة  �سكان  عدد  اعتبار  على  يقوم  احلياد.  درجات  اأق�سى  يف 
ال�سيعية  املحافظات  �سكان  احت�ساب  ثم  وال�سيعية(.  )ال�سنية  الطائفتني  بني 
ن�ستخرج  ثم  ك�سنة،  الثمان  ال�سنية  املحافظات  �سكان  واحت�ساب  ك�سيعة،  الت�سع 
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ونرى. حدة  على  طائفة  بكل  اخلا�ص  العدد  ناجت جمع 

اأمران:  م�سدرها  املذكورة  واحليادية 
االأول: كون اأهل ال�سنة يف واقع احلال اأغلبية عددية يف بغداد؛ فاعتبار بغداد 
لوال  ال�سنة  الأهل  ظلم  فيه  بل  احليادية،  منتهى  هو  الطائفتني  بني  منا�سفة 

للبحث. اأ�سا�ساً  �سلح  ملا  املو�سوع  يقت�سيه  الذي  االفرتا�ص 
والثاين: كون عدد اأهل ال�سنة يف املحافظات ال�سيعية الت�سع اأكرث من ال�سيعة 
العددين،  بني  الفرق  احت�ساب  بعدم  فالقبول  الثمان؛  ال�سنية  املحافظات  يف 

احليادية. منتهى  يف  كذلك  يكون  اأ�سا�ساً،  ال�سنة  اأهل  ل�سالح  وهو 
اأهل  على  عددياً  متفوقني  ال�سيعة  كان  اإن  هي  وا�سحة  حقيقة  اأ�سجل  وهنا 
يظهر  مل  فاإن  حتماً.  االإح�ساء  هذا  يف  التفوق  هذا  ف�سيظهر  العراق  يف  ال�سنة 
الواقعية  احل�سابات  على  القائمة  الرقمية  العلمية  االإح�ساءات  من  فغريه  ذلك 
)االإح�سائية  و�سف  االإح�ساء  هذا  على  اأطلقت  ولهذا  االأكرثية.  ادعائهم  عن  اأبعد 

ال�سابقة: للفر�سية  طبقاً  احل�ساب  هذا  واإليكم  احلا�سمة(. 
املحافظات  �سكان  )جمموع   %52 بن�سبة     14132319 ال�سنة  عدد 
بغداد( �سكان  جمموع    2/1  + الثمان  ال�سنيـة 
املحافظات  �سكان  )جمموع   %48 13007266  بن�سبة  ال�سيعة  عدد 
بغداد( �سكان  جمموع   2/1  + الت�سع  ال�سيعية 

1125053       بن�سبة   %4   الفرق 
بالنظر  النقا�ص،  اأو  للرد  القابلة  الوا�سحة، غري  احلقيقة  التعبري عن هذه  ميكن 
ال�سنية  املحافظات  �سكان  جمموع  ن�ستخرج  حني  اأخرى:  زاوية  من  االأمر  اإىل 
�سنجد  الت�سع،  ال�سيعية  املحافظات  �سكان  جمموع  مقابل  بغداد،  عدا  الثمان، 
بني  وا�سح  والفرق   .  9730203 الثاين  العدد  بينما   ،  10855256 االأول   العدد 

.1125053 نف�سه  ال�سابق  الرقم  وهو  ال�سنة،  اأهل  ل�سالح  العددين 
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عدد املحافظات ال�شنية وعدد املحافظات ال�شيعية 

يتكون العراق من )18( وحدة اإدارية ت�سمى حمافظة. واإذا ن�سبنا كل حمافظة 
اىل الطائفة االأكرث عددياً جند اأن هناك )9( حمافظات �سنية تقابلها )9( حمافظات 
عدد  ح�سب  م�سل�سلة  املحافظات  فيه  جاءت  الذي  التايل،  اجلدول  يبينها  �سيعية. 

ل�سكان: ا
املحافظات ال�صيعيةباملحافظات ال�صنيةاأ

بابل )احللة(1بغداد1
الب�رصة2نينوى )املو�سل( 2
ذي قار )النا�رصية(3ال�سليمانية 3
النجف4دياىل )بعقوبة( 4
كربالء5اأربيل 5
وا�سط )الكوت(6الأنبار )الرمادي(6
القاد�سية )الديوانية(7�سالح الدين )تكريت(7
مي�سان )العمارة(8التاأميم )كركوك( 8
املثنى )ال�سماوة(9دهوك9

فرق الكثافة ال�شكانية بني املحافظات ال�شنية وال�شيعية 
املحافظات  عدد  ي�ساوي  ال�سيعية  املحافظات  عدد  اأن  �سبق  ما  لنا  يتبني 
اأول  من  تثبت  والتي  املو�سوع،  يف  االأهم  هي  كبرية  حقيقة  ثمة  لكن  ال�سنية. 
هي  تلك  لل�سيعة،  ولي�ست  العراق،  يف  ال�سنة  الأهل  العددية  االأغلبية  اأن  نظرة 

الطرفني.  بني  ال�سكانية  الكثافة  فرق 
باملحافظات  مقارنة  واطئة  �سكانية  كثافة  ذات  ال�سيعية  املحافظات  اأكرث  اإن 

عالية. �سكانية  كثافة  ذات  حمافظات  اأو  مناطق  غالبها  يف  هي  التي  ال�سنية 
ال�سكانية  االأغلبية  اأن  من  التحقق  يف  معرفتها  تكفي  وحدها  احلقيقة  هذه 

�سائع. هو  كما  لل�سيعة  ولي�ست  واجلماعة،  ال�سنة  الأهل  هي  العراق  يف 
�سيعية حمافظات  ثالث  على  وتزيد  تعادل  �سنية  حمافظة  اأ. 

عدد  جمموع  يبلغ  واملثنى  ومي�سان  كربالء  هي  �سيعية  حمافظات  ثالث  خذ 
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عدد  ي�ساوي  العدد  هذا  ذلك  ومع  تقريباً.  ن�سمة   )2104938( جمتمعة  �سكانها 
فاإن   ! تقريباً   )2554270( يبلغ  الذي  نينوى،  هي  واحدة  �سنية  حمافظة  �سكان 
وهي  الثالث  ال�سيعية  املحافظات  �سكان  عدد  ي�ساوي  نينوى  حمافظة  �سكان  عدد 
الزيادة  اإن  اأي   !)449332( األفاً  وخم�سني  اأربعمئة  بحوايل  عليها  ويزيد  جمتمعة 
تطبق  اأن  ميكن  ال  بينما  ثانية!  مرة  وتعادلها  املثنى  حمافظة  �سكان  عدد  تقارب 

نف�سها. بالطريقة  �سيعية  حمافظة  اأي  مع  املفارقة   هذه 

املحافظات واطئة الكثافةاملحافظات عالية الكثافة
ال�سيعيةال�سنيةال�سيعيةال�سنية
النجفالتاأميمبابلبغداد

كربالءدهوكالب�رصةنينوى
وا�سطذي قار�سليمانية

القاد�سيةدياىل
مي�ساناأربيل

املثنىالأنبار
تكريت

26املجموع73املجموع

ال�سيعية  املحافظات  عك�ص  الكثافة  عالية  ال�سنية  املحافظات  ب.اأكرثية 
اجلدول  يف  مبني  كما   –  )9/7( ال�سنية  املحافظات  عدد  ثلثي  من  اأكرث  اإن 
)اأي مليون فاأكرث(. بينما ثلث )9/3(  اأعاله - حمافظات ذات كثافة �سكانية عالية 
الثلث،  بن�سبة  اأي  عالية.  كثافة  ذات  حمافظات  فقط  ال�سيعية  املحافظات  عدد 
واطئة  حمافظات  ال�سيعية  املحافظات  عدد  ثلثا  اإذن   .)3/1( ثالثة  اىل  واحد  اأو 

بينهما. معكو�سة  فالن�سبة  الكثافة. 
من  مبثيالتها  مقارنة  ال�سكانية  الكثافة  العالية  ال�سنية  املحافظات  عدد  اإن 
بينما  �سعفها.  على  يزيد  اأي   .)3/7( ثالثة  اىل  �سبعة  هو  ال�سيعية  املحافظات 
ال�سيعية  املحافظات  عدد  اأن  اإذ  الكثافة  واطئة  املحافظات  مع  العك�ص  يح�سل 

 .)3/6( �سنية  حمافظات  من  يقابلها  ما  �سعف  هنا  
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 عدد ال�شنة يف حمافظات ال�شيعة اأكرث من ال�شيعة يف حمافظات ال�شنة

يف  ويقلون  الكثافة  العالية  ال�سيعية  املحافظات  يف  ال�سنة  اأهل  يرتكز 
 )3/1( الثلث  على  تزيد  ن�سبة  ال�سنة  اأهل  ي�سكل  الكثافة.  الواطئة  املحافظات 
وبابل.  الب�سرة  وهما  الكثافة  العالية  الثالث  ال�سيعية  املحافظات  من  اثنني  يف 
يرتكز  ال  بينما  �سكانهما.  عدد  من   %35 عن  تقل  ال  ن�سبة  كليهما  يف  ي�سكلون  اإذ 
الكثافة  العالية  منها  �سواء  ال�سنية  املحافظات  اأي حمافظة يف  ال�سيعة يف  وجود 
الو�سع  ا�ستثنينا  اإذا  هذا  �سكانها.  عدد  من   %35 بن�سبة  دياىل  �سوى  الواطئة  اأو 
اإمنا ب�سبب  اال�ستثناء  العا�سمة بغداد. وذكر هذه احلقيقة مقيدة بهذا  اخلا�ص يف 
ال  ذلك  ومع  ال�سيعية،  بنظريتها  مقارنة  الكثافة  العالية  ال�سنية  املحافظات  كرثة 
الكثافة  عالية  �سنية  حمافظات   )6( من   )1( يف  اإال  موؤثرة  بن�سبة  ال�سيعة  يتواجد 
 )2( يف  موؤثرة  بن�سبة  ال�سنة  اأهل  يتواجد  بينما  بغداد(.  ا�ستثنينا  )اإذا  دياىل  هي 

)بابل(. واحللة  الب�سرة  هما  الكثافة،  عالية  �سيعية  حمافظات   )3( من 
بيان  )�سياأتي الحقاً  ون�سبهم يف كل حمافظة  الطائفتني  اأعداد  ومن مالحظة 
الت�سع  ال�سيعية  املحافظات  يف  ال�سنة  اأهل  عدد  اأن  جند  خا�ص(  جدول  يف  ذلك 
ي�ساوي  الثمان  ال�سنية  املحافظات  يف  ال�سيعة  عدد  بينما   ،)1518550( ي�ساوي 
ا�ستثنينا  اإذا  هذا  ال�سنة.  اأهل  ل�سالح   )678650( قدره  بفارق  فقط.   )839900(

اأعاله. املذكور  لل�سبب  بغداد  العا�سمة 

عدد �شكان الأنبــار 
�سكانية  جتمعات  وفيها  العراق،  م�ساحة   3/1 حوايل  االنبار  حمافظة  ت�سكل 
راوة،  عانة،  هيت،  الفلوجة،  الرمادي،  ق�ساء  هي:  اأق�سية   )8( وت�سم  كبرية، 
ن�سف  وتوابعها عن  الفلوجة  نفو�ص مدينة  يقل عدد  وال  الرطبة.  القائم،  حديثة، 
رمبا  كلها  املحافظة  �سكان  عدد  اأن  اأرجحه  والذي  ن�سمة.   )500.000( مليون 
جديد  اإح�ساء  اإىل  بحاجة  امل�سبوط  والعدد  ن�سمة.   )2.000.000( مليوين  بلغ 

دقيق.
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بلغت  حني  يف   ،70681 الفلوجة  ق�ساء  نفو�ص  عدد  كان   1957 اإح�ساء  يف 
نفو�ص ق�ساء الرمادي  115190 )1( . واإذا اعتربنا معدل النمو واحداً يف املدينتني 
جمموع  فيكون  ؛   800000 على  يزيد  اليوم  الرمادي  نفو�ص  عدد  اأن  يعني  فهذا 
�سكان  ملجموع  م�ساٍو  اأو  مقارب  وهو   ،1300000 وحدهما  الق�سائني  نفو�ص 
االأق�سية  نفو�ص  اإليه  اأ�سفت  فاإذا   .  2004 اإح�ساء  يف  امل�سجل  الكلي  املحافظة 

حتماً.  كثرياً  العدد  �سيزيد  االأخرى  ال�ستة 

املجموعة الإح�سائية لت�سجيل عام 957) ، اجلمهورية العراقية - وزارة الداخلية - مديرية   (((
النفو�ش العامة، املجلد الثاين/ اجلزء ال�ساد�ش - لواء الرمادي، �ش )-3 .
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نفو�ص العا�شمة بغداد

اأهم الأحياء ال�شكنية يف مركز العا�شمة
حيث  من  بغداد  العا�سمة  مركز  يف  ال�سكنية  االأحياء  باأهم  جرد  يلي  فيما 
هذا  يف  حيني  اأو  حي  تقييد  عنه  تخلف  رمبا  اجلرد  اأن  علماً  ال�سكانية.  الكثافة 
اأن  ميكنني  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  اخلالف؛  يحتمل  التقدير  واأن  �سيما  ذاك،  اأو  اجلانب 

: الـ)%90(  تفوق  بن�سبة  �سحيح  اإنه  اأقول 

الكــرخ جانب   .1

ال�ســنية االأحياء  اأ. 
الغزالية  .1

العدل  .2
اجلامعة  .3
ال�سرطة  .4
العامرية  .5

احلكومية( املقار  فيها  التي  اخل�سراء  املنطقة  )غري  اخل�سراء   .6
حيفا �سارع   .7

املن�سور  .8
املاأمون  .9

الريموك  .10
القاد�سية  .11

الكندي  .12
ال�سيدية  .13

الدورة  .14
15. عرب جبور
16.  هور رجب

املبحث الثاين
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ال�سيعية ب.االأحياء 

الكاظمية   .1
العطيفية   .2

ال�سعلة  .3
الو�سا�ص  .4
العامل   .5
البياع   .6

اأبو د�سري  .7
ال�سيعية(  – )ال�سنية  املختلطة  االأحياء  ج  . 

احلرية   .1
اجلهاد  .2
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4. االإعالم

ال�ساحلية  .5
6. الرتاث
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ال�سيعية االأحياء  اأ. 
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العبيدي   .2
احل�سينية  .3
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بغداد مدينة  مركز  يف  ال�سكانية  االأحياء  اأهم  تبني  خارطة 
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ال�سنية االأحياء   .2

االأعظمية    .1
الرا�سدية   .2
ال�سليخ    .3

اأبكار �سبع    .4
الوزيرية    .5
الف�سل    .6
املثنى   .7

البلديات    .8
امل�ستل    .9
10.  زيونة 

فل�سطني �سارع   .11
�سيعية(  – )�سنية  املختلطة  ج . 

ال�سعب  .1
البنوك  .2
3. حي اأور

جميلة   .4
الغدير  .5

اجلديدة بغداد   .6
الزعفرانية  .7
دياىل ج�سر   .8
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واإثنياً: جغرافياً  بغداد  مركز  اأحياء  توزيع  يو�سح  جدول  اأدناه 

الر�صـــــــــــــافةالكـــــــــــــــرخ

املختلطةال�صيعيةال�صنية تاملختلطةال�صيعية ال�صنية ت

ال�سعبالثورةالأعظمية1احلرية الكاظميةالغزالية1
البنوكالعبيديالرا�سدية2اجلهادالعطيفيةالعدل2
حي اأوراحل�سينيةال�سليخ 3ال�رصطة4ال�سعلةاجلامعة3
جميلةالكمالية�سبع اأبكار 4الإعالمالو�سا�سال�رصطة4
الغديرالأمنيالوزيرية 5ال�ساحليةالعاملالعامرية5
بغداداجلديدةالنواب الف�سل6الرتاثالبياعاخل�رصاء6
الزعفرانيةالباب ال�رصقياملثنى 7الطوبجياأبود�سري�س. حيفا7
ج�رصدياىلالكرادةالبلديات8املن�سور8
اجلادريةامل�ستل 9املاأمون9 

زيونة10الريموك10
�س. فل�سطني11القاد�سية11
الكندي12
ال�سيدية13
الدورة14
عرب جبور15
هور رجب16

العا�شمة بغداد اأغلبية �شنية وا�شحة
يف  ال�سني  العددي  التفوق  خاللها  من  يت�سح  اأعاله  اجلدول  اإىل  �سريعة  نظرة 

يلي: مبا  يثبت  وهذا  فيها.  ال�سيعة  لعدد  ن�سبة  على  بغداد 

اأ. الن�شب ال�شكانية للطائفتني من خالل عدد الأحياء يف مركز بغداد 
)قبل  الر�سمي  املحلي  ال�سعيد  على  بالتعداد  املخت�سة  امل�سادر  كل  تتفق   .1
الكثافة  اأن  على  مثاًل(  املتحدة  )االأمم  الدويل  ال�سعيد  وعلى  وبعده(،  االحتالل 
على  جميعها  امل�سادر  تتفق  كما  الر�سافة.  يف  منها  اأعلى  الكرخ  يف  ال�سكانية 
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خالل  من  بو�سوح  يتبني  وهذا  ال�سنة.  الأهل  هي  الكرخ  يف  العددية  االأغلبية  اأن 
الكبرية  ال�سنية  االأحياء  عدد  يبلغ  اإذ  فيه؛  ال�سكنية  االأحياء  وعدد  خريطة  يف  النظر 
ال�سعف.  على  تزيد  بن�سبة  اأي  �سيعية،  اأحياء   )7( مقابل  حياً،   )16( الكرخ  يف 
اأهل  ل�سالح  بغداد  مركز  يف  ال�سكانية  االأغلبية  لرتجيح  تكفي  وحدها  احلقيقة  هذه 

ل�سنة. ا
الن�سبة  اأن  يظهر  الر�سافة  اأحياء  خريطة  اإىل  العام  االأويل  النظر  خالل  من   .2
ال�سنية  االأحياء  عدد  تبلغ  اإذ  الطائفتني؛  بني  متعادلة  تكون  تكاد  فيها  ال�سكانية 
اثنني  حيني  بزيادة  اأي  �سيعية،  اأحياء   )9( مقابل  حياً،   )11( الر�سافة  يف  الكبرية 
ال�سنة  اأهل  اأن  على  تدلل  امليدانية  املعلومات  كانت  واإن  ال�سنة.  اأهل  ل�سالح 
�سرق  بعد  اإال  �سكانية  اأغلبية  ي�سكلون  يبداأون  ال  ال�سيعة  اإذ  الن�سف؛  على  يزيدون 
دجلة  ونهر  اجلي�ص  قناة  بني  املنطقة  اأما  منها.  ال�سمال  واإىل  اجلي�ص  قناة 
الر�سافة،  جهة  من  طوقها  جزء  اأو  العا�سمة  اأطراف  عدا  هذا  �سنية.   فغالبية 

بامتياز. �سنية  اأغلبية  هي  والتي 
جمموع عدد االأحياء ال�سنية الكبرية يف الكرخ والر�سافة )27( حياً، يقابلها   .3
اأن  افرت�سنا  فاإذا  ال�سنة.  اأهل  ل�سالح  حياً   )11( قدرها  بزيادة  اأي  �سيعياً.  حياً   )16(
نفتقد  عندما  واملنطق  العدل  مقت�سى  هو  كما   – عددياً  مت�ساوية  االأحياء  هذه 

كالتايل: تكون  املدينة  مركز  يف  الن�سبة  فاإن    - حي  لكل  التف�سيلية  احل�سابات 
االأطراف(  + )املركز  الكلي  املجموع  38.56% من  بن�سبة  اأي   ،%59.32 ال�سنة  

الكلي املجموع  من   %26.44 بن�سبة  اأي   ،  %40.68 ال�سيعة 
الر�سافة،  اأو  الكرخ  جانب  يف  التي  تلك  منها  �سواء   ، بغداد  اأطراف  اإن   .4
بني  ترتاوح  ال�سيعة  ون�سبة   ،)%85  -  80( بني   ترتاوح  بن�سبة  �سنية  اأغلبية   ذات 
املجموع  )35%( من  ن�سبته عن  تقل  ال  االأطراف  �سكان هذه  وعدد   .)%20  -  15(

كالتايل: مق�سمة  بغداد،  ل�سكان  الكلي 
االأطراف(  + )املركز  الكلي  29.75% من املجموع   - 28 ال�سنة  

الكلي املجموع  7% من   -  5.25 ال�سيعة  
يلي: ما  لدينا  ينتج  الطائفة  ح�سب  بع�سها  اإىل  الن�سب  جمع  وعند 

%67.43 68.31% مبعدل   - 66.56 ال�سنة يف بغداد    ن�سبة 
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  %32.57 33.44% مبعدل   -  31.69 بغداد  ال�سيعة يف  ن�سبة 
بغداد،  العا�سمة  �سكان  اأغلبية  ميثلون  ال�سنة  اأهل  اأن  بو�سوح  جند  وهكذا 

وهي: ما،  نوعاً  مغايرة  اأخرى  بطريقة  لنا  يثبت  وهذا  كبرية.  وبن�سبة 

ب. الأعداد والن�شب ال�شكانية ح�شب الن�شب املقدرة للمركز والأطراف
ق�سمني:  اإىل  اإدارياً  بغداد  العا�سمة  تق�سم 

للمدينة(.  البلدية  )احلدود  ومتثله  املركز،   .1
)احلدود  �سمن  االأربع  جهاتها  من  بها  املحيط  الطوق  وميثله  االأطراف،   .2

لها.  البلدية(  )احلدود  خارج  للمدينة(  االإدارية 

مركز بغداد  .1
واالأطراف(  )املركز  بق�سميها  بغداد  العا�سمة  نفو�ص  لعدد  الكلي  املجموع 

ن�سمة.   )6،554،126( معتمدة،  اإح�سائية  اآخر  ح�سب  ي�ساوي، 
�سياأتي(  كما   2،320،000 )وي�ساوي  االأطراف،  نفو�ص  نطرح منه جمموع عدد 

املركز:   نفو�ص  عدد  لن�ستخرج 
4،234،126 ن�سمة  = 2320000 –  6554126 عدد �سكان مركز بغداد 

العا�سمة ال تقل عن)60%(، فيمكننا  ال�سنة يف مركز  اأهل  اأن ن�سبة  واإذا علمنا 
يلي: كما  العا�سمة  مركز  يف  الطائفتني  لكلتا  االإجمايل  العدد  ن�ستخرج  اأن 

العا�سمة ال�سنة يف مركز  2540476 عدد   = 100  ÷ 60 ×  4234126
العا�سمة ال�سيعة يف مركز  1693650 عدد   = 100  ÷ 40 ×  4234126

اأطراف بغداد  .2
نواحيها(:  )مع  هي  اأق�سية،  �ستة  اأطرافها  يف  بغداد  حمافظة  ت�سم 

واليو�سفية(  الر�سيد،  )اللطيفية،  املحمودية  ق�ساء   .1
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دياىل( ج�سر  النهروان،  )الوحدة،  املدائن  ق�ساء   .2

عكركوف( �ساري،  خان  وال�سالم،  )الن�سر  غريب  اأبي  ق�ساء   .3
اجلديد(  التاجي  )احلماميات،  التاجي   .4

امل�ساهدة(  )العبايجي،  الطارمية   .5
الزهور(.  )الرا�سدية،  اال�ستقالل   .6

اأطراف بغداد في�ساوي )2320000( ح�سب اجلدول  االإجمايل لنفو�ص  العدد  اأما 
االأطراف)1(:  اأق�سية  من  ق�ساء  كل  على  موزعاً  التايل 

عدد النفو�صالق�صاءت
550000املحمودية1
120000املدائن2
750000اأبو غريب3
450000التاجي4
300000الطارمية5
150000ال�ستقالل6

2320000املجموع

2320000 ÷ 6554126 × 100 = 35،40% ن�سبة نفو�ص االأطراف اإىل العدد 
بغداد. لنفو�ص  الكلي 

فيكون:  ،)%85  -  80( بني  ن�سبتها  ترتاوح  اأغلبية  منهم  ال�سنة  اأهل  ي�سكل 

الويكيبيديا  مو�سوعة  موقع  منها  م�سادر  جملة  اإىل  بغداد  اأطراف  نفو�ش  تقدير  يف  رجعت   (((
احلرة، وغريه من مواقع �سبكة املعلومات، وقد وجدت اختالفًا بينها يف تقدير عدد ال�سكان، 
فاجتهدت ح�سب ال�سوؤال واخلربة يف ت�سجيل اأقرب الأعداد اإىل احلقيقة. وهذه بع�ش املعلومات 
من مو�سوعة الويكيبيديا:  املحمودية: ح�سب تقديرات عام 2006 يبلغ عدد �سكان ق�ساء باأجمعه 
ن�سمة.   550،000 حوايل  له)  التابعة  الريفية  واملناطق  والقرى  واملدن  املحمودية  مدينة  )اي 
اأبو غريب )اأحالت املو�سوعة هذه الأرقام اإىل تقديرات منظمة الأمم املتحدة 2003)/ مركز 
النظام  اإح�سائيات  التاجي: ح�سب  ن�سمة.  الكلي: 750000  العدد  ن�سمة،  الق�ساء: 89،000) 
�سمة.   300،000  :  2003 املتحدة  الأمم  منظمة  تقديرات  وح�سب  ن�سمة،   600،000 ال�سابق: 

الطارمية بعد 2003 : 300،000 ن�سمة.
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االأطراف: يف  لل�سنة   %80 ن�سبة  على  اعتماداً   .1

2320000 × 80 ÷ 100 = 1،856،000 عدد ال�سنة يف االأطراف
ال�سنة يف بغداد 1،856،000 + 2540476 = 4،396،476 جمموع 

× 100 = 67% ن�سبة ال�سنة يف بغداد  6554126  ÷ 4396476
2320000 × 20 ÷ 100 = 464،000   عدد ال�سيعة يف االأطراف

ال�سيعة يف بغداد  1693650 +  464،000 = 2،157،650 جمموع 
ال�سيعة يف بغداد ن�سبة   %33  = 6554126  ÷ 2،157،650

االأطراف يف  لل�سنة   %85 ن�سبة  على  اعتماداً   .2
2320000 × 85 ÷ 100 = 1.972.000 عدد ال�سنة يف االأطراف

2540476 + 1972000 = 4.512.476 عدد ال�سنة يف بغداد
اأهل ال�سنة يف بغداد 68.85% ن�سبة   = 100 ×  6554126 ÷ 4512476

2320000 × 15 ÷ 100 = 348.000 عدد ال�سيعة يف االأطراف
1693650 + 348000   = 2.041.650 عدد ال�سيعة يف بغداد

31.15% ن�سبة ال�سيعة يف بغداد  = 100 ×   6554126 ÷ 2041650

اخلال�شة
%68 ،  مبعدل   %69-67 ال�سنة يف بغداد  =  ن�سبة 
%32 ، مبعدل   %33-31  = بغداد  ال�سيعة يف  ن�سبة 

مركز  اأحياء  ح�ساب  على  اعتمدت  التي  االأوىل  للح�سبة  جداً  مقاربة  ن�سب  وهي 
املدينة.

�ساأعطي  احلدود املمكنة،  اأبعد  اإىل  الدرا�سة  ذلك، وحر�ساً على مو�سوعية  ومع 
ال�سنة  ن�سبة  من  نق�ست  بحيث  التاليتني  الن�سبتني  لبغداد  النهائية  احل�سابات  يف 
الن�سبتني  بني  الفرق  يقلل  عملياً  وهذا  نقطتني،  ال�سيعة  ن�سبة  وزدت  نقطتني، 
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نقاط:  اأربع  مقدار 

 %66 ال�سنة   
  %34 ال�سيعة 

اإح�شاء افرتا�شي
يف  ال�سيعة  ن�سبة  واأن  الطائفتني،  بني  منا�سفة  بغداد  مركز  اأن  نفرت�ص 

كالتايل: الن�سب  ح�سبة  فيكون   %20 االأطراف 
املركز  يف  الـ%65  ن�سبة  من  ال�سنة  ن�سيب   %32،5

فتكون:  ، االأطراف  الـ35% يف  ن�سبة  ال�سنة من  ن�سيب    %28
بغداد ال�سنة يف  ن�سبة    %60،5

بغداد يف  ال�سيعة  ن�سبة   %39،5

املادة )120( من الد�شتور العراقي اجلديد املتعلقة ببغداد
العراقي  الد�ستور  من   )120( املادة  بغداد  يف  ال�سنة  اأغلبية  على  يدل  مما 

اأن: على  تن�ص  والتي  اجلديد 
االإدارية،  وبحدودها  العراق،  جمهورية  عا�سمة  البلدية  بحدودها  )بغداد 
العا�سمة  تنظم  ان  يجوز  وال  بقانون  العا�سمة  و�سع  وينظم  بغداد  حمافظة 

قليم(.  باأ
العراقي،  الربملان  يف  املوحد  ال�سيعي  االئتالف  �سياغة  من  هي  املادة  هذه 
رغم  ال�سيغة  بهذه  العراقي  الد�ستور  يف  تثبيتها  على  االئتالف  اأع�ساء  اأ�سر  وقد 
عن  اجلبوري  �سليم  النائب  به  �سرح  ملا  طبقاً  لها،  التوافق  جبهة  معار�سة 
�سيا�سي  بعد  ذات  نظرة  من  نابع  باأنه  االإ�سرار  هذا  وراء  ال�سبب  مف�سراً  اجلبهة)1(، 
�سنية  اأغلبية  والذي فيه  بغداد  اأن طوق  ال�سيعي من  االئتالف  تخوف  ينطلق من 
)جاء تعبري النائب بـ"اأغلبية لطائفة معينة"( قد ي�سيطر على القرار يف العا�سمة 

موقع الرائد نت/جملة الرائد ، العدد )9)) ، كانون الأول ، 2006  (((
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)اإذا  العا�سمة  اأن  يجدون  فهم  املحافظة.  جمل�ص  يف  ح�سورها  خالل  من  بغداد 
�سنع  على  ال�سيعة  غري  �سيطرة  منه  يلزم  فهذا  االدارية(  بحدودها  بغداد  كانت 

فيها. احلكومية  واالجهزة  املوؤ�س�سات  وعلى  العا�سمة  داخل  القرار 
ال�سيعة  جعل  الذي  ال�سبب  نفهم  اجلبوري  �سليم  النائب  تو�سيح  على  وا�ستناداً 
البلدية(  )احلدود  على  بق�سرها  بغداد  العا�سمة  تعريف  على  ي�سرون  الربملان  يف 
بني  التقارب  اأو  املوازنة  من  �سيء  حتقيق  اأجل  من  وذلك  االإدارية(.  )احلدود  دون 
كلها  االإدارية  بحدودها  بغداد  اعتبار  اأ�سقط  لو  فيما  ال�سنة  عدد  اإىل  ال�سيعة  عدد 
عليه  هي  مبا  بغداد  اأن  جيداً  يدركون  فهم  العا�سمة.  وم�سمى  تعريف  يف  داخلة 
ذات  البلدية  بحدودها  بغداد حتى  اإن  نقول:  ونحن  كا�سحة.  �سنية  اأغلبية  ذات  االآن 
اأطرافها  العا�سمة  من  �سلخت  اإن  �ستقل  الن�سبة  هذه  ولكن  راجحة.  �سنية  اأغلبية 
عمله  ال�سيعة  ي�ستطيع  ما  غاية  وهذا  الوا�سحة،  ال�سنية  االأغلبية  ذو  طوقها  اأو 
التغلب  يظل  اإذ  لهم؛  بالن�سبة  ال�سررين  اأهون  ميثل  ما  وهو  االآن،  بغداد  مع 
�سمن  متقدمة  خطوة  هي  اأو  احلالتني.  كلتا  يف  ال�سنة  اأهل  ل�سالح  العددي 
والتهجري  القتل  فقراته  اإحدى  كانت  بغداد،  العا�سمة  لت�سييع  املدى  بعيد  برنامج 
املنظم واملن�سق بني امللي�سيات والقوى االأمنية، الذي ابتداأ مع وقوع االحتالل، 

. �سباط/2006  بعد  وا�ستفا�ص  اجلعفري،  حكومة  عهد  بداية  مع  وا�ستعلن 

تاأجيل تعداد ال�شكان اإىل ما بعد النتخابات القادمة )2010(
عموماً  العراق  لدميوغرافية  ال�سيعة  اإدراك  حول  ال�سابق  راأينا  يدعم  ومما 
املفرت�ص  وكان  العراق.  ل�سعب  �سامل  �سكاين  تعداد  اإجراء  تاأجيل  خ�سو�ساً:  وبغداد 
االأمني.  الظرف  ب�سبب  رمبا  يح�سل،  مل  لكنه  ال�سابقة،  االنتخابات  قبل  يجرى  اأن 
ال�سروري  االأمر  هذا  اإجناز  بعد  اإال  القادمة  االنتخابات  تتم  ال  اأن  املتوقع  وكان 
التخمينات  عن  بعيداً  وطائفة،  حمافظة  لكل  االنتخابي  اال�ستحقاق  ملعرفة 
اأغلبية  متثل  طائفتهم  اأن  يرون  ال�سيعة  قادة  كان  فلو  واملتعمدة.  اخلاطئة 
ممكن،  �سبيل  كل  لذلك  ل�سلكوا  يّدعونها،  التي  ال�ساعدة  وبالن�سب  العراق،  �سكان 
اأية  هناك  ولي�ص  بالقوة،  فر�سه  في�ستطيعون  بيدهم؛  الدولة  �سلطة  واأن  �سيما 
اإىل  اأقرب  التزوير  بل  ل�ساحلهم،  النتيجة  تزوير  من  غريهم  يتمكن  اأن  من  خماوف 
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اأ�سوات  ويخر�سون  وزيادة،  ا�ستحقاقهم  فياأخذون  غريهم؛  من  اأيديهم  متناول 
اأو  لكننا مل جند حما�ساً  القانون.  واالإق�ساء حتت مظلة  التهمي�ص  على  املعرت�سني 
وا�سحة  وت�سويف  متييع  عملية  مار�سوا  بل  ذلك،  على  ال�سيعة  جانب  من  حر�ساً 
يف  االنتخابات،  بعد  �سيكون  ال�سكاين  التعداد  اأن  ر�سمياً  اأعلنوا  واأخرياً  للمو�سوع، 

اآخر! وقت  اإىل  امل�سكلة  لرتحيل  ذكية  خطوة 
يف  حلاجة  ينكرونها  ثم  احلقيقة  يعرفون  اأنهم  على  بينة  قرينة  وهذه 
كذبة  افت�ساح  من  اخل�سية  �سوى  ذلك  اإىل  يدفعهم  �سبباً  اأجد  ال  فاإين  نفو�سهم؛ 
اأن  الظن  وغالب  الزمان.  من  قرن  من  يقرب  ما  منذ  بها  ت�سدقوا  التي  االأكرثية 
عن  والبعد  "الوطنية،  بحجة  الطائفة  تعيني  فيه  يذكر  لن  يجرى  حني  التعداد 
الطائفية" وما �سابهها من ال�سعارات التي �سرتفع يومها؛ ليتمكنوا من اال�ستمرار 
اإذا  اإال  اللهم  �سدهم.  ر�سمية  اإثبات  حجة  االآخرين  لدى  يكون  اأن  دون  بدعواهم 

بعيد. اأمر  وذلك  غريهم.  من  فر�ساً  عليهم  فر�ست 
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الإح�شائيات النهائية لأعداد ون�شب مكونات �شكان العراق
1. ن�شبة كل طائفة يف كل حمافظة)1(

املحافظاتت
املحافظاتتال�صيعةال�صنةال�صنية

ال�صيعةال�صنةال�صيعية

65%35%بابل341%66%بغداد)2(1
65%35%الب�رصة52%95%نينوى 2
95%5%ذي قار33%97%ال�سليمانية 3
99%1%النجف304%70%دياىل)3( 4
95%5%كربالء35%97%اأربيل 5
75%25%وا�سط6 1%99%الأنبار 6
99%1%القاد�سية107%90%تكريت 7
99%1%مي�سان108%90%التاأميم 8
97%3%املثنى19%99%دهوك 9

الن�سب املثبتة يف اجلداول مل تدخل يف ح�سابها ن�سبة الأقليات الدينية، واخرتت اأن اأحذف منها   (((
هذه الن�سبة يف اآخر احل�ساب.

بغداد.  ال�سيعة 32% يف  ون�سبة   ، ال�سنة %68  ن�سبة  اأن  والتدقيق  البحث  بعد  لنا  تبني  اأن  �سبق   (2(
واأ�سرت اإىل اأنني– مع ذلك – �ساأعطي لل�سنة ن�سبة 66% ، وال�سيعة ن�سبة %34.

علمت عن م�سدر حمايد قام مب�سح ر�سمي ملحافظة دياىل قبل وقوع الحتالل من اأجل تثبيت   (3(
اأن�ساب القبائل، الذي اأجرته احلكومة اآنذاك، فتبني له مع كل التحوطات التقديرية اأن ن�سبة 

ال�سيعة يف دياىل ل ت�سل اإىل %20 .

املبحث الثالث
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2. عدد ال�شنة وال�شيعة طبقًا للن�شب املقدرة يف كل حمافظة

 )1(        
املحافظات ال�سنية

 ال�سيعة  ال�سنة
العددالن�سبةالعددالن�سبة

342228403%664325723%بغداد
5127714%952426557%نينوى 

351468%971664117%�سليمانية
30425536%70992919%دياىل 
341763%971350330%اأربيل

113288%991315488%الأنبار 
10111937%901007432%تكريت 
1085447%90769023%التاأميم 

14722%99467516%دهوك
143185243090860املجموع

)2(        
املحافظات ال�سيعية

ال�سيعة ال�سنة
العددالن�سبةالعددالن�سبة

651168584%35629237%الب�رصة
65970917%35522801%بابل

951398785%573620%ذي قار
99968616%19784%النجف
75728460%25242820%وا�سط

99902525%19116%القاد�سية
95747718%539354%كربالء
99755243%17629%مي�سان
97538344%316650%املثنى

15510118179192املجموع
11270052ال�سيعة15869535ال�سنةاملجموع الكلي

عدد  على  ال�سنة  عدد  زيادة   4،599،483  =  11270052   -  15869535
 %17 وبن�سبة  ال�سيعة. 
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اإح�شاء افرتا�شي 

حاولت يف هذه االإح�سائية اأن اأعطي اأقل ن�سبة ممكنة االفرتا�ص الأهل ال�سنة، 
الن�سبة  تكون  والتي  لذلك،  القابلة  املحافظات  يف  لل�سيعة  افرتا�سية  ن�سبة  واأعلى 
لكل   %50( الطائفتني  بني  منا�سفة  بغداد  يف  الن�سبة  جعلت  بحيث  موؤثرة.  فيها 
و  لل�سنة،   %85 الدين  و�سالح  لل�سيعة،   %40 و  لل�سنة،   )%60( دياىل  منهما(، ويف 
لل�سنة،   )%90( ونينوى  لل�سيعة،   )%20( و  لل�سنة،   )%80( وكركوك  لل�سيعة،   )%15(
ولل�سيعة   ،)%20( ن�سبة  لل�سنة  فاأعطيت  وبابل  الب�سرة  يف  اأما  لل�سيعة.   )%10( و 
اأردت  ولكن  واقعية.  غري  وتف�سيلها  جمملها  يف  الن�سب  هذه  اأن  علماً   .)%80(
وال�سيعة  املفرت�سة،  الن�سب  اأدنى  ال�سنة  الأهل  اأعطينا  لو  اأقول:  اأن  ورائها  من 
ال�سنة  يبقى  بل  العراق.  �سكان  اأغلبية  هم  يكونوا  الأن  ال�سيعة  ي�سل  فلن  اأعالها 

والفرو�ص. االحتماالت  كل  وعلى  فيه،  ال�سكان  اأغلبية  هم 
كاالآتي: االأقليات(  )مع  املفرت�سة  النتائج  كانت 

ال�سنة     13916751  اإجمايل عدد 
13222834 ال�سيعة    اإجمايل عدد 

%51،3 ال�سنة     ن�سبة 
%48،7 ال�سيعة    ن�سبة 

3. ن�شبة الأقليات غري امل�شلمة وعددها
اإجمايل  من  جمموعها  فيكون   .)%4( بحدود  هي  امل�سلمة  غري  االأقليات  ن�سبة 

ن�سمة.    )1،085،583( )27000000( هو:  البالغ حوايل  ال�سكان  عدد 

4. العدد ال�شايف لأهل ال�شنة وال�شيعة ون�شبتهما
ووزعنا  وال�سيعة،  ال�سنة  اأهل  اأعداد  )1،085،583( من  الرقم  فاإذا حذفنا هذا 
لن�سبتها  طبقاً  منه  الطائفة  ا�ستحقاق  ح�سب  الطائفتني  على  املحذوفة  احل�سة 

كاالآتي:  النتيجة  تكون  العددية 



هذه هي الحقيقة152
عدد  من  يحذف   634781  =  27139585  ÷  1085583  ×  15869535

ل�سنة ا
عدد  من  يحذف   450802  =  27139585  ÷  1085583  ×  11270052

ل�سيعة ا

العراق:  ال�سنة يف  اأهل  عدد  �سايف 
15869535 - 634781 = 15،234،754 ن�سمة 

العراق:  يف  ال�سيعة  عدد  �سايف 
11270052 – 450802 = 10،819،250 ن�سمة

 %16،27 بن�سبة   ، ن�سمة   4،415،504  =  10،819،250  -  15،234،754
ال�سيعة عدد  جمموع  على  ال�سنة  عدد  جمموع  زيادة 

ن�شبة ال�شنة وال�شيعة يف العراق 
العراق: يف  ال�سنة  اأهل  ن�سبة 

 %56،13 = 100 × 27139585 ÷ 15،234،754
العراق: يف  ال�سيعة  ن�سبة 

 %39،87 = 100 × 27139585 ÷ 10،819،250
التالية: الن�سب  تظهر  �سحيح  عدد  اأقرب  اإىل  التقريب  وعند 

اأهل ال�سنة =        %56 ن�سبة 
ن�سبة ال�سيعة    =        %40
ن�سبة االأقليات   =         %4

املجموع        =     %100
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5. تقارب الن�شب النهائية الناجتة يف جميع الإح�شائيات الر�شمية )2004-1947(

الن�سب  نتائج  تقارب  الدرا�سة،  هذه  من  بها  خرجت  التي  املهمة  النتائج  من 
الن�سب  اختالف  رغم  اأحياناً،  التطابق  حد  اإىل  وال�سيعة  ال�سنة  لنفو�ص  النهائية 
وقيام  اآخر،  اإىل  اإح�ساء  من  الواردة  واالأرقام  لهما،  قدرت  التي  املوؤثرة  االبتدائية 
من  اأكرث  مدى  على  وذلك  واالأرقام،  الن�سب  هذه  واإح�ساء  بتقدير  جهة  من  اأكرث 

عاماً(.  80( عقود  ثمانية 
يف  اتبعتها  التي  التقديرية  الن�سب  اأرقام  �سحة  على  اإ�سايف  دليل  هذا  اإن 
 ،  1919 عام  االجنليز  ح�سابات  يف  الواردة  التقديرات  و�سذوذ  الدرا�سة،  هذه 
ون�سره   ،1960 عام  منه  انتهى  الذي  العراق  عن  كتابه  يف  بطاطو  حنا  وح�سابات 
العراق  اأن  يعرف  ال  اإذ  البطالن؛  اأو  اخلطاأ  دليل  القاعدة  وال�سذوذ عن   .1978 عام 
اإىل  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  غريت  املا�سي  القرن  خالل  دميوغرافية  طفرة  فيه  ح�سلت 
بفارق  تقفز  ال�سيعة  ن�سبة  جعلت  اأو  عليها،  هم  التي  ن�سبتهم  ن�سف  من  اأقل 

احلقيقية.)1( ن�سبتهم  ربع  اأو  نقطة،   12

الأقليات %ال�صيعة %ال�صّنة %التاريخ ت
1)1(192051.4144.564.03
2194751.0045.004.00
3195754.0042.00 4     
4196554.5041.504     
5197757.0039.00 4     
6199756.5039.50 4     
7200456.0040.004     

طبقًا ملوؤ�س�سة الرائد الإعالمية فقد وردت يف اإح�ساء الجنليز عام 920) الن�سب التالية عن   (((
مكونات �سكان العراق:  

والن�سارى  اليهود  ن�سبة   ، امل�سلمني 2)،)%9  ن�سبة   ، ال�سيعة )%42،3  ن�سبة   ، ال�ُسّنة %)48،8   
مل  التي  الإح�سائيات  باقي  مع  متوازنة  املقارنة  تكون  وحتى   .%2 الأخرى  الأديان  ن�سبة   ،7%
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6. عدد ال�شنة الكرد ون�شبتهم

اأربيل،  )ال�سليمانية،  الكردية  االأغلبية  ذات  الثالث  املحافظات  يف  االأكراد  عدد 
دهوك( 

تقريباً.   %13 بن�سبة  اأي  ن�سمة،   )3580000( ي�ساوي 
%13،2 = 100 × 27139585 ÷ 3579916

اآخذاً بنظر االعتبار  االأكراد يف باقي املحافظات  الكلي عدد  العدد  اإىل  اأ�سف  مل 
الثالث)1(  الكردية  والعرب )�سنة و�سيعة( يف املحافظات  الرتكمان  وجود ن�سبة من 
حت�سيل  والطرح  االإ�سافة  ناجت  ي�سري  وبهذا  امل�ساف.  غري  العدد  عددها  يعادل  قد 

اخل�سو�ص.  بهذا  اإح�سائية  تتوفر  ال  واأنه  �سيما  له،  داعي  ال  حا�سل 

7. عدد ال�شنة الرتكمان ون�شبتهم  
القول  ميكنني  لكن  العراق.  يف  الرتكمان  لعدد  دقيقة  اإح�سائية  توجد  ال 
 )%2(  = بن�سبة  اأي  ن�سمة.   )500000( املليون  ن�سف  يقارب  عددهم  اإن 

يدخل اليهود يف ح�سابات ن�سبتها، ينبغي اأن نفرت�ش عدم وجود اليهود يف اإح�سائية 920) ،   
ثم نح�سب ن�سبة ال�سنة وال�سيعة طبقًا لهذا الفرتا�ش. وح�سب الإح�سائية نف�سها فاإن جمموع 
 . بن�سبة 68،)%  ن�سارى  و 5000)   ، بن�سبة %5،32  يهود  والن�سارى 65000، 50000  اليهود 
وقيا�سًا اإىل عام 2004 نحذف ن�سبة اليهود، لأنهم نزحوا يف نهاية اأربعينيات القرن املا�سي. 
وعند اإ�سافة ن�سبتهم املحذوفة اإىل الطائفتني ح�سب ح�سة كل ن�سبة معطاة لهما، فيكون لل�سنة 
بن�سبة  الأخرى  والأديان  الن�سارى  والباقي من ح�سة  ن�سبة %2،25،  ولل�سيعة   ، ن�سبة %2،60 
ال�سنة  كالتايل:  ال�سكانية  للن�سب  التقريبية  النهائية  النتيجة  فتكون   .%0،47 قدرها  اإ�سافية 

)4،)5%، ال�سيعة 44،56%، الأقليات %4،03.

يف كتاب )م�سكلة ال�سكان منوذج القطر العراقي)، �ش)2، للدكتور فا�سل الأن�ساري، م�سدر   (((
اأورد  . ويف �ش24  اإىل %3  ال�سليمانية  ، ويف  اإىل %28  ت�سل  اأربيل  العرب يف  ن�سبة  اأن  �سابق: 
اأربيل  يف  العراق  اأكراد  من   %84 كالتايل:  املحافظات  على  موزعة  الأكراد  بن�سبة  اإح�سائية 

وال�سليمانية ودهوك، 0)% يف التاأميم، 3% يف نينوى، 2% يف دياىل، و )% يف بغداد.
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 .))1 (( تقريباً

العرب والكرد، ويف  ال�سنة. ويتواجدون يف كركوك مع  اأهل  اأغلب الرتكمان من 
تلعفر. يف  خ�سو�ساً  املو�سل 

من  لكل   )%1( اأي  وال�سيعة،  ال�سنة  بني  منا�سفة  الرتكمان  ن�سبة  اعتربنا  واإذا 
يلي: كما  النهائية  النتائج  تكون  الطائفتني: 

العراق: يف  ال�سنة  والرتكمان  الكرد  ن�سبة 
%14 = %1 + %13

8. ن�شبة ال�شنة العرب
= العراق  يف  العرب  ال�سنة  ن�سبة  اإجمايل 

56% - 14% )13%كرد + 1% تركمان( = %42

9. ال�شيعة غري العرب )الإيرانيون وغريهم( 
كالكرد  العرب  غري  من  كبرية  ن�سبة  العراق  يف  ال�سنة  اأهل  يف  يوجد  كما 
كذلك  الثالثة،  االأطياف  هذه  على  �سيا�سياً  ال�سنة  اأهل  تق�سيم  ويتم  والرتكمان، 
االإيرانيون  مقدمتهم  يف  ياأتي  العرب،  غري  من  كبرية  ن�سبة  ال�سيعة  يف  يوجد 
واإذا  فر�ص(.  )واأ�سلهم  الفيلية  والكرد  الكرد  ثم  الرتكمان،  ثم  وغريهم(،  )فر�ص 
الكرد  نحذف  حني  احلال  هو  كما  االإجمايل  ال�سيعة  عدد  من  الن�سبة  هذه  حذفنا 
ال�سنة  عدد  لذلك  فيقل  ال�سنة  اأهل  عدد  اإجمايل  من  وغريهم  ال�سنة  والرتكمان 
عن  العرب  ال�سيعة  ن�سبة  تقل  حينذاك  العراق:  يف  لل�سنة  الكلي  العدد  عن  العرب 

يف  ورد  ما  والتتبع،  وال�سوؤال  اخلربة  خالل  من  ا�ستنتجته  قد  كنت  الذي  التقدير،  هذا  وافق   (((
امل�سدر ال�سابق، �ش25 اأن عدد الرتكمان حوايل )/4 مليون ن�سمة. وهذا يف عام 980)، وقد 
كان عدد �سكان العراق اآنذاك 3) مليون ن�سمة، اأي ن�سف عدده احلايل. وهذا يعني اأن عدد 
الرتكمان احلايل هو �سعف العدد املذكور اآنفًا، اأي ن�سف مليون؛ اإذا اعتربنا اأن معدل النمو 

ال�سكاين متقارب يف البالد.
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العراق.   يف  لل�سيعة  الكلي  العدد  اإجمايل 

عن  عربوا  وغريهم.  الفر�ص  االإيرانيني:  من  كبرية  ن�سبة  ال�سيعة  يف  يوجد 
ال�سيعة  نواب  من  عدد  طالب  عندما  الد�ستور  كتابة  نقا�سات  يف  اأنف�سهم 
اللغة  واعتماد  العراقي،  ال�سعب  مكونات  من  مكوناً  الفار�سية  بالقومية  باالعرتاف 
نواب  من  بالرف�ص  جوبه  الطلب  هذا  لكن  العراق.  يف  ر�سمية  لغة  الفار�سية 

الد�ستور. مواد  من  كمادة  يثبت  فلم  اآخرين؛ 
الدينية خ�سو�ساً، مثل كربالء والنجف والكوفة  االإيرانيون املدن  ي�ستوطن هوؤالء 
الدولة  ا�ستيالء  زمن  اإىل  باالأ�سا�ص  منهم  كبري  ق�سم  وجود  )يرجع  و  والكاظمية، 
الوقت  1507. وال زال قدومهم م�ستمراً حتى  العراق يف  الفار�سية على  ال�سفوية 

قليلة()1(. بن�سب  ولو  احلايل 
بلغ   ،)93099(  1957 عام  العراق  يف  االأجنبية  اجلاليات  اأفراد  جمموع  كان 
كانت  بينما  تقريباً.   )%55( ن�سبة  اأي   )2(  )50855( منهم  االإيرانية  اجلالية  عدد 
هذه الن�سبة ت�سل اإىل )90%( يف مطلع القرن الع�سرين)3(. وهذا يعطي فكرة عن 
اإح�سائية معتمدة علمياً عن  لدينا  تتوفر  ال  لكنه  العراق.  االإيراين يف  الوجود  حجم 
اإال اأنها – بال  اأعداد ال�سيعة االإيرانيني وغريهم من االأجانب ون�سبتهم يف العراق، 
على  االإيرانيني  تردد  وكرثة  والفر�ص،  العرب  ال�سيعة  لتداخل  قليلة؛  – لي�ست  �سك 
االأئمة  عدد  ثلثي  ي�سم  الذي  العراق،  يف  وغريها  للزيارة  الدينية  واملدن  املراقد 
ميكن  وتقديرات  موؤ�سرات  ثمة  لكن   .)12 جمموع  من   8( عندهم  املع�سومني 

العرب. غري  من  ال�سيعة  لعدد  تقديرية  ن�سبة  ا�ستنتاج  خاللها  من 
لقد جذبت مراقد االأئمة املقد�سني لدى ال�سيعة يف العراق، اإ�سافة اإىل مراقد 
االإيرانيني  من  الكثري  الكثري  ع�سر،  االثني  االأئمة  خارج  من  لديهم  مقد�سة  اأخرى 
الغزو  اأثناء  العراق  دخل  من  ومنهم  حولها.  واال�ستيطان  جماورتها  ثم  لزيارتها 
االأعلى  اإىل جدهم  ن�سبة  احلكيم  عائلة  واأقاموا فيه، من هوؤالء  له،  املتكرر  االإيراين 

�سكان العراق، �ش27، د. فا�سل الأن�ساري، م�سدر �سابق.  (((
املجموعة الإح�سائية لت�سجيل عام 957)، م�سدر �سابق.  (2(

�سيعة العراق، �ش307 ، اإ�سحاق نقا�ش، م�سدر �سابق.  (3(
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اإخفاء  على  يحر�سون  ال�سيعة  لكن  ال�سفوي.  عبا�ص  ال�ساه  )حكيم(  طبيب  علي  مري 
لذلك:  حتقيقاً  عليهم  عربية  األقاب  اإ�سفاء  خالل  من  منهم،  العرب  غري  هوية 
وال�سدر،  واحلكيم  اخلوئي  اآل  مثل  كثرياً،  يحدث  وهذا  العلوي،  الن�سب  بادعاء  اإما 
الطرق.  ب�ستى  العلوي  الن�سب  انتحلوا  اإيرانيون  عجم  جميعاً  وهوؤالء  وال�سي�ستاين، 
اليوم  العراق  يف  كبرية  �سيا�سية  منا�سب  يتولون  الذين  العجم  ال�سيا�سيني  ومن 
الذي  �سوالغ  باقر  وبيان  ال�سهر�ستاين  وح�سني  باك�ستاين،  وهما  جعفري،  اإبراهيم 
العراقي  النواب  كثري. ويف جمل�ص  اإيرانيان، وغريهم  بالزبيدي، وهما  نف�سه  يلقب 
منذ  العراق  يف  قدمية  ظاهرة  وهي  االإيرانية!  اجلن�سية  يحملون  اأع�ساء  عدة 

احلديثة. دولته  تاأ�سي�ص 
العراق  عجائب  )ومن  الر�سايف:  الغني  عبد  معروف  العراقي  ال�ساعر  يقول 
عراقية  جن�سيتني  يحمل  من  ال�سيعة  اأبناء  من  يف  اإنه  كثرية  فيه  والعجائب 
وهوؤالء  بها.  م�ستم�سكاً  يظهر  احلاجة  مت�سه  منهما  واحدة  اأية  اإىل  فهو  واإيرانية. 
االأ�سنام  على  امل�ستملة  املدن  من  وغريها  كربالء  نحو  املدن   �سكان  يف  كثريون 
امللوكي  البالط  يف  موظف  هو  من  وفيهم  اهلل.  دون  من  املعبودة  القبور  اأي 

االإيراين.  النيابي  املجل�ص  يف  نائب  واأخوه  العراقي 
ذاك  اإذ  وكان  الهنداوي  خريي  ال�سيد  �سديقي  مرة  زرت   - اأخرى  عجيبة  واإليك 
وذلك  العمارة  دون  دجلة  �ساطئ  على  بلدة  وهي  الغربي(  )علي  بلدة  قائمقاماً يف 
فكنت  البلدي.  املجل�ص  اأع�ساء  بانتخاب  م�سغواًل  راأيته  اأن  اتفق  وقد   1928 �سنة 
كم  ف�ساألته:  قلتها.  من  راأيت  ملا  فعجبت  االنتخاب.  اأ�سوات  بيان  يف  حا�سراً 
لي�ص  ولكن  قال:  اآالف.  ثالثة  وقال:  �ساحكاً  فتب�سم  الغربي(  )علي  بلدة  نفو�ص 
ذلك  من  واالأغرب  اإيرانيون.  كلهم  واالآخرون  عراقياً،  وع�سرين  �سبعة  �سوى  فيهم 

جد()1(.  عن  اأباً  العراق  ي�سكنون  االإيرانيني  هوؤالء  اأن 
اإح�ساء 1919  العراق قدر عددهم يف  اأن عدد الفر�ص يف  اإ�سحاق نقا�ص  يذكر 
الربيطاين بثمانني األف فار�سي. ثم قال: )لرمبا حتى اأكرث من ذلك اإذا ما اأخذ املرء 

الر�سالة العراقية يف ال�سيا�سة والدين والجتماع، �ش96-97، معروف الر�سايف، الطبعة الأوىل   (((
2007، من�سورات اجلمل، كولونيا )اأملانيا). 
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قدر  ال�سيعة  النجف  �سكان  عدد  واأن  املختلطة()1(.  الزيجات  من  الكثري  االعتبار  يف 
عددهم بحدود 30 األف ن�سمة يف اأوائل القرن الع�سرين. لكن تدفق الزوار ب�سورة 
الفر�ص  وكان  االأحيان.  اأغلب  يف  مرتني  من  اأكرث  العدد  هذا  ي�ساعف  كان  دورية 
حيننذاك؛  ال�سيعة  عدد  اإىل  ن�سبة  كبري  العدد  وهذا  املدينة)2(.  �سكان  ثلث  ي�سكلون 
النجف  �سكان  يعادل  وهو  الكلي.  جمموعهم  من  الـ)%10(  تقارب  ن�سبة  ي�سكل  اإذ 
زهاء  ي�سكلون  كانوا  الفر�ص  اأن  ذكر  فقد  كربالء  يف  اأما  تقريباً!  مرات  ثالث  يومها 
الربع)3(،  من  اأقل  والعرب  الربيطاين،  االحتالل  ع�سية  املدينة  �سكان  من   )%75(
والديني  االجتماعي   – االقت�سادي  الن�ساط  غالبية  على  ي�سيطرون  الفر�ص  وكان 

وطويريج)5(.  والب�سرة  بغداد  يف  اأي�ساً  كبرية  باأعداد  يتواجدون  وكانوا  فيها)4(. 
�سن  طريق  عن  العراقية  اجلن�سية  الفر�ص  اكت�ساب  كيفية  عن  حتدث  كما 
الذي   1924 عام  يف  ال�سادر  العراقية  اجلن�سية  قانون  اأولها  ذلك  تنظم  قوانني 
اجلن�سية  عن  باأنف�سهم  يتخلوا  مل  ما  تلقائية  ب�سورة  عراقيني  رعايا  الفر�ص  اعترب 
كما   – القوانني  هذه  اأثرت  وقد  حمدد)6(.  موعد  �سمن  منهم  بطلب  العراقية 
1957 يف  ن�سبتهم فكانت يف عام  انخف�ست  اإذ  الفر�ص  – على عدد  نقا�ص  يذكر 
وكان  الع�سرين)7(.  القرن  اأوائل  املئة  يف   75 كانت  اأن  بعد  املئة  يف   12 كربالء 
 .  %1 اأقل من  والهنود   ،  1919 اإح�ساء  ال�سيعة يف  5% من  ي�سكلون حوايل  الفر�ص 

احلني)8(.  ذلك  منذ  اأعدادهم  وانخف�ست 
:1947 عام  التالية  الن�سب  جدوله  فيذكر يف  بطاطو  حنا  د.  اأما 

�سيعة العراق، �ش36 ، م�سدر �سابق.  (((
امل�سدر ال�سابق، �ش)4 .  (2(

امل�سدر نف�سه، �ش42 .  (3(
امل�سدر نف�سه ، �ش44 .  (4(
امل�سدر نف�سه ، �ش38 .   (5(

امل�سدر نف�سه ، �ش79) .  (6(

امل�سدر نف�سه ، �ش83) .  (7(
امل�سدر نف�سه، �ش32 .  (8(
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%1.2  ............ �سيعة: فار�سيون 
�سيعة: ..............  %0.9 تركمان 
%0.6  .......... فيلية: �سيعة  اأكراد 

ال�سيعة  5% من جمموع  اأي حوايل  املجموع: ................... 2.7 % 
75و%2  زهاء  العراق  يف  وحدهم  الفر�ص  ن�سبة  الها�سمي  طه  الزعيم  وقدر 
نهاية  وذلك  ال�سيعة،  عدد  من   %5 حوايل  اأي  لل�سكان)1(،  الكلي  املجموع  من 
جتن�سوا  الذين  الفر�ص  ت�سمل  ال  الن�سبة  هذه  اأن  عندي  والراجح  الع�سرينيات. 
اجلن�سية  قانون  �سدور  بعد  االأ�سا�ص  هذا  على  عراقيني  واعتربوا  العراقية  باجلن�سية 

اآنفاً.  اإليه  امل�سار   1924 عام  العراقية 
ن�سبة  تبلغ  اأن  ي�ستبعد  ال  ال�سابقة  املعلومات  وا�ستح�سر  العراق،  خرب  من  اإن 
)10%( من جمموع  فيلية(  واأكراد  وتركمان  وهنود  )فر�ص  العرب  غري  ال�سيعة من 
عن  االإمكان،  قدر  ابتعاداً،  الن�سف؛  اإىل  الرقم  هذا  �ساأخت�سر  اأنني  غري  ال�سيعة. 

املو�سوعية. احلقيقة  من  امل�ستطاع،  قدر  وقرباً،  اخلطاأ،  يف  الوقوع  احتمالية 
من  ال�سيعة  عن  التالية  التقريبية  الن�سب  اإعطاء  ميكنني  االأ�سا�ص  هذا  وعلى 

العراق: العرب يف  غري 
 %4 االإيرانيني  ال�سيعة  ن�سبة 
 %1 الرتكمان  ال�سيعة  ن�سبة 
 %5 املجموع  

العرب ال�سيعة  ن�سبة 
%35 = %5 - %40

جغرافية العراق الثانوية، �ش29، الزعيم طه الها�سمي، م�سدر �سابق.  (((
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10. اخلال�شة

لن�سب  التالية  بالنتائج  اخلروج  مطمئنني  ميكننا  االأرقام  بني  اجلولة  هذه  بعد 
العراقية:  املكونات 

%56  ................................ العراق يف  ال�سنة  ن�سبة 
العراق...............................  %40 يف  ال�سيعة  ن�سبة 
%42  ..................................... العرب ال�سنة  ن�سبة 
%35  ................................... العرب ال�سيعة  ن�سبة 
%13  ...................................... )�سنة( الكرد  ن�سبة 

%1  .................................. الرتكمان ال�سنة  ن�سبة 
%1  ................................. الرتكمان ال�سيعة  ن�سبة 
%4  .................................. الفر�ص ال�سيعة  ن�سبة 
%4 .................................. االأخرى االأقليات  ن�سبة 

%100 ............................................... املجموع
متوفرة  غري  وهي  مف�سلة،  اإح�سائيات  اإىل  حاجة  يف  الدقيقة  الن�سب  اأن  على 
تتجاوز  تكاد  فال  احل�سبة  كانت  ومهما  االحتماالت،  كل  وعلى  احلا�سرة.  اللحظة  يف 

 .)%40( م�ستوى  العراق  يف  ال�سيعة  ن�سبة 

الن�سبةالطائفة 
42%ال�سنة العرب
13%ال�سنة الكرد 

35%ال�سيعة العرب
4%ال�سيعة الفر�س 

1%ال�سنة الرتكمان 
1%ال�سيعة الرتكمان

56%جمموع ن�سبة ال�سنة
40%جمموع ن�سبة ال�سيعة

4%الأقليات
100%املجموع
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)االأكرثية  ميثلون  باأنهم  ال�سيعة  يطلقها  التي  الدعوى  خطاأ  يتبني  بهذا 

هذه  تبنت  حني  االأمريكية  احلكومة  فيها  وقعت  التي  واملجازفة  امل�سطهدة(. 
 - املهمة  الغزو  معادلة  عنا�سر  كاأحد   - عليها  وبنت  البتة،  العلمية  غري  الدعوى 

العراق. غزو  مربراتها يف 
ي�سححوا  اأن  وال�سرق  الغرب  يف  املحايدة  العاملية  العلمية  الدوائر  فعلى 
وينتهوا  العراق،  يف  وال�سيعة  ال�سنة  اأهل  ن�سبة  عن  ال�سائع  اخلطاأ  هذا  لديهم 
االإيرانية  االإعالم  مباكنة  متاأثرين  اخلاطئة  الدعائية  املعلومة  هذه  ترديد  عن 

  . ل�سيعية ا
ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ص  ال  �سائعة مغلوطة  ال�سيعية( جمرد  )االأغلبية  اإن دعوى 

االأرقام.  للغة  طبقاً  علمي  ح�ساب  الأي  تخ�سع  وال 
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خيوط وخطوط ومالمح 
�شكرا بطاطو على هذه )الهدية(

كيف مرت اخلدعة على هوؤلء ؟
باطلة..  دعوى 

ع�سية  اأ�سا�ص،  بال   )1919( �سنة  الربيطانيون  اأطلقها  معلومة  اإىل  ا�ستندت 
العراق.  احتاللهم 

مرة  كتابتها  يعيد  معينة،  �سبهات  حوله  حتوم  يهودي  اأنه  يرجح  باحث،  ياأتي 
 )70( بعد  العرب  بالد  يف  ين�سر  م�سبوهة،  جهات  كثرياً  له  روجت  كتاب،  يف  اأخرى 
العلمية،  والدالئل  الواقعية  املعطيات  كل  احلائط  عر�ص  �سارباً  )1990م(،  �سنة 

الر�سمية.  والوثائق 
 ،1994( نف�سها  الفرتة  يف  ظهرا  اآخرين  كتابني  يف  الدعوى  هذه  تن�سر 
ل�سيعي  واالآخر  اأي�ساً،  ليهودي  اأحدهما  نف�سها:  اجلهات  لهما  وروجت   ،)1996

معار�ص. علماين 
احلجج  قائمة  راأ�ص  ليجعلوها يف  �سنة،   )84( بعد  الدعوى  االأمريكان هذه  يردد 
ال  الدولية.  املعادلة  يف  خطري  وموقع  �سيادة  ذي  اآمن  بلد  لغزو  بها  تذرعوا  التي 
كتابه  �سطور  اأول  يخط  وهو  برمير  بول  العراق  يف  االأمريكي  ال�سفري  ذكرها  ين�سى 

 :)2004( �سنة  العراق(  )عامي يف 
هل يعقل اأن بطالنها وتهافتها خفي على كل هوؤالء، وهم اأهل العلم واالإح�ساء 

العاملية؟!  واجلا�سو�سية  اخلربة  واأهل  اال�سرتاتيجية،  والدرا�سات  البحوث  ومراكز 
اإن وراء االأكمة ما وراءها؟ اأم 

اخلامتـــة
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خطوط ل�شورة مريبة 

تت�سكل منها �سورة ملثمة مريبة، وخيوط ميكننا  ثمة مالمح وخطوط عامة، 
ببع�سها:  االإم�ساك 

عالقات  الربيطانيني  مع  ال�سيعي  الديني  للتيار  املتداخلة  العالقات  •اإن  	
القدمية على  التاآمرية  اإيران  - دعك من عالقة  عاماً   160 الأكرث من  ترجع  قدمية 
فخريية   - اآنذاك  عاملي  تاأثري  لها  كان  التي  اأوربا  دول  بع�ص  مع  ال�سفويني  عهد 
العوائد  توزيع  وكان   ،1852 عام  منذ  الربيطانية  ال�سيطرة  حتت  اأ�سبحت  اأودة)1( 
املقيم  ورغبات  لقرار  يخ�سع  وكربالء  النجف  يف  اخلريية  االأوقاف  لهذه  املالية 
زمام  اأن   - م�ستفي�سة  درا�سة  بعد   - بريطانيا  خل�ست  لقد  الربيطاين!  ال�سيا�سي 
هوؤالء  لرتوي�ص  املدخل  هو  باالأموال  التحكم  واأن  جمتهديهم،  بيد  ال�سيعة  اأمور 
وم�ساحلها  بريطانيا  خلدمة  الت�سّيع  ال�ستخدام  ال�سبل  اأجنح  وهو  واملراجع  العلماء 

والعراق.  اإيران  على  ال�سيطرة  اأجل  من 
ال�سني؛  االإ�سالم  يحارب  اإمنا  الغرب  فاإن  اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  •هذا  	
االقليات  ا�ستخدام  فاإن  لذلك   ،)%90 من  )اأكرث  االإ�سالم  يف  االأكرب  املكون  الأنه 

نف�سه. االإ�سالم  ملحاربة  الغرب  ي�ستخدمه  �سالحا  �سيكون  والطوائف 
املنطقة،  دول  تفكيك  يف  وخطتهم  عامة  والغرب  الربيطانيني  •رغبة  	

فيها.  ال�سيعة  دور  هو  وما 
مقدمة  تكون  اأن  ميكن  ال�سيعة  ن�سبة  زيادة  فاإن  العراق  يخ�ص  ما  •اأما  	
االأقلية  قبل  من  املحكومة  ال�سيعية  »االأكرثية  بحّجة  وتق�سيمه  البلد  هذا  لتفتيت 
البحث عن احلل  اأهلية، ثم يكون  ال�سنة، وتثار حرب  ال�سنية«. وهذا �سيثري حفيظة 
بالتق�سيم.  الر�سا  هو  فيكون  الطاحنة،  احلروب  ماأزق  من  العراق  خلروج  االأن�سب 
املق�سم  )تق�سيم  االأمريكي:  اليهودي  كي�سنجر  هرني  نظرية  اإطار  يف  ي�سب  الذي 
بريجين�سكي،   االأمريكان منهم:  ال�سا�سة  املجزاأ(. وهي نظرية جمموعة من  وجتزئة 

كوبالند.  ومايلز 

دويلة هندية �سيعية ظهرت يف القرن الثالث ع�سر هجري، ت�سمى )اأودة ) و�سع حكامها اأوقافًا   (((
دائمة لعلماء وجمتهدي ال�سيعة يف العراق )املحمود).
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منذ  االأمريكية  القرار  �سنع  دوائر  يف  تداولها  مت  العراق  تق�سيم  فكرة  •اإن  	

االمريكي.  الكونغر�ص  واأقرها   ،1983 عام 
 • لوي�ص)1(	 برنارد  قبل  من  العربي  الوطن  لتق�سيم  خريطة  اأقدم  و�سعت 

– االيرانية. العراقية  احلرب  انتهاء  ُبعيد   1988 �سنة 
ظهرت  الت�سعينيات  فرتة  بداية  ومن  بقليل،  لوي�ص  خريطة  و�سع  •بعد  	
العراق  ويف  عموماً،  العربية  املنطقة  يف  ن�سرت  متقارب،  وقت  يف  كتب  ثالثة 

هي:  ال�سنية«،  واالأقلية  ال�سيعية،  »االأغلبية  فكرة  على  ركزت  خ�سو�ساً، 
وطبع  ترجم  بطاطو،  حنا  الدكتور  )اليهودي؟(  للباحث  )العراق...(  كتاب   -1

.  1978 عام  ف�سدرت  االجنليزية  طبعته  اأما   .1990 عام  العربية  الطبعة 
طبع  العلوي.  ح�سن  ال�سيعي  للباحث  القومية«  والدولة  »ال�سيعة  كتاب   -2

عام 1994.  
 .1996 النقا�ص، طبع عام  اإ�سحاق  اليهودي  العراق« للباحث  3- كتاب »�سيعة 
مع  لالأكرثية  االأقلية  وحكم  املظلومية  ق�سية  ور�سخ  املعلومة،  هذه  اأكد  الذي 

بطاطو. االإنكليز)2(وحنا  اإح�ساء  على  ذلك  يف  اعتماده 
ال�سيعية من قبل  االأغلبية  الثالثة ب�سكل كبري، ولدعوى  الكتب  الرتويج لهذه  مت 
الربيطانية  الرعاية  حتت  لندن  يف  القابعة  العراقية  ال�سيعية  واملعار�سة  اإيران 

املو�سوع.  هذا  يف  االأوىل  الفتنة  �ساحبة 

ثم  الربيطانية،  ال�ستخبارات  �سنة 7)9)م وعمل �سابطا يف   ولد  بريطاين  يهودي  م�ست�سرق   (((
�سغل من�سب ا�ستاذ يف اجلامعات الربيطانية ويف منت�سف ال�سبعينات انتقل اإىل اأمريكا ويف 
�سنة 982) ح�سل على اجلن�سية الأمريكية وهو من �سناع القرار يف اأمريكا فرتة رئا�سة بو�ش، 

وقد ك�سف توجهاته الباحث الفل�سطيني اأدوارد �سعيد )املحمود).
)2)  اعتمد اإ�سحاق نقا�ش يف معلوماته على اإح�ساء الجنليز 9)9) ، وذكر اإح�ساء اآخر لهم عام 
932) ، مل اأجد له ذكرًا يف امل�سادر والوثائق املعتمدة والكتب املخت�سة التي رجعت اإليها، وهي 
ال�سنة  ن�سبة  ولي�ش فيه   ، اأجري عام 934)  اإح�ساء  الذي تذكره وجتمع عليه هو  اإمنا  كثرية، 
وال�سيعة. ومهما يكن فما يقال يف اإح�ساء 9)9) يقال يف فيما ذكره نقا�ش عن الإح�ساء الآخر/

انظر �سيعة العراق، �ش)32-3 .
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�سبكة  يف  قوي  خيط  على  اأيدينا  • الربيعي)1( 	 فا�سل  العراقي  الباحث  ي�سع 
ال�سجل  يف  نادرة  ورمبا  خطرية)2(،  وثيقة  )تذكر  يقول:  اإذ  هذه  امل�سبوهة  اخليوط 
لندن  يف  اخلوئي  موؤ�س�سة  اأن  العراقية،  والدينية  ال�سيا�سية  للوثائق  التاريخي 
بدور  بالفعل،  مبكر  وقت  وهو   ،  1991 وحزيران/يونيو  اآذار/مار�ص  بني  قامت 
النخب  ر�سمية ومنتظمة بني  لعالقات  اأول �سكل علني  لقيام  التمهيد  حموري يف 
اإيران،  يف  وم�سهد  قم  وحوزتي  النجف  حوزة  مع  وبالتن�سيق  ال�سيعية،  الدينية 
وال�ساعر  ال�سيعي  الدين  رجل  لندن  من  االأُوىل  االت�ساالت  قاد  االأب.  بو�ص  واإدرة 

نا�سط   ،  (952 عام  )ال�سدر)/بغداد  الثورة  حي  مواليد  من  �سيوعي،  �سيعي  عراقي  كاتب   (((
النظام احلاكم يف  والتاريخ. عار�ش  وال�سيا�سة  والفكر  والأدب  والإعالم  ال�سحافة  يف جمال 
العراق، وهجر البلد عام 979) . وقف �سد ا�ستمرار احلرب العراقية – الإيرانية على العك�ش 
من موقف الكثري من اأمثاله الي�ساريني، كما عار�ش غزو العراق واحتالله على يد الأمريكان 

2003 ، ودعا اإىل دعم املقاومة العراقية.
يف الهام�ش: انظر: »جمموعة �سيعية عراقية يف اأول حوار مع الإدارة الأمريكية: وثيقة تاريخية«   (2(

النهار، 0/23)/2002.
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وجميد  العلوم  بحر  حممد  من  كاًل  �سم  وفداً  تزعم  الذي  الدين،  جمال  م�سطفى 
الربيعي  موفق  اأدى  بينما  ال�سابندر،  وعزت  االأعلى(  ال�سيعي  املرجع  )جنل  اخلوئي 

ال�سيعي. الفريق  الجتماعات  املن�سق  دور  لندن  يف  اإقامته  مقر  من 
ولوقت  لندن،  يف  ترتيبها  مت  وا�سنطن،  اإىل  له  زيارة  اأول  يف  الوفد،  التقى 
ادوار  وال�سفري  االأ�سبق،  االأمريكي  اخلارجية  وزير  بيكر  جيم�ص  من  كاًل  للغاية،  ق�سري 
وبح�سب  العراقي.  امللف  الوقت  هذا  يف  يتوىل  كان  الذي  جيلي،  وجون  دجريجيان 

يلي: ما  على  االت�ساالت  هذه  يف  البحث  تركز  فقد  الوثيقة  ن�ص 
الباقي  و«اأما  العراقي.  ال�سعب  من  املئة  يف   65 يوؤلفون  ال�سيعة  اإن   .1
)و�سوف  املئة«.  يف   17 حوايل  اأكراد  و�سنة  املئة  يف   16 حوايل  عرب  �سنة  فهم 
جانب  من  م�سبوق  غري  تاأييداً  وجدت  قد  الزائفة  النظرية  هذه  اأن  كيف  نالحظ 
اإىل  منق�سم  كمجتمع  العراق  �سورة  من  ي�سعدون  �سوف  الذين  االأمريكيني، 

العرب(. من  نوعني 
»اأخطاأ  وقد  احلكم  ي�ستلموا  فاإنهم مل  ال�سعب،  اأكرثية  ال�سيعة هم  اأن  مع   .2
اأنف�سهم  وح�سنوا  االنكليز  خروج  بعد  احلكم  يف  باال�ستئثار  ال�سنة  اأهل  اإخواننا 

االآن«()1(. حتى  قوته  ومراكز  قياداته  يف  �سني  هو  بجي�ص 
هذه  )مهدت  يقول:  البحث  نقاط  بقية  الربيعي  االأ�ستاذ  يذكر  اأن  وبعد 
العراق  ال�سيعة يف  الدين  رجال  النطاق بني  وا�سع  تعاون  اأمام  االت�ساالت، فعلياً، 
اإىل  ال�سيعة  اأقطاب  زيارات  تتكرر  حني  الحقاً  �سداه  جند  و�سوف  واالأمريكيني، 
الروابط  توثيق  فيه  جرى  هناك  للمعار�سة  موؤمتر  بانعقاد  توجت  والتي  وا�سنطن، 
الوطني  املوؤمتر  وحركة  احلكيم  باقر  بقيادة  االإ�سالمية  للثورة  االأعلى  املجل�ص  بني 
النخب  الثنائية،  االت�ساالت  من  تالية  �سل�سلة  مكنت  كما  اجللبي.  بقيادة  العراقي 
بلورة  على  �سوية  تعمل  اأن  من  �سواء،  حد  على  وم�سهد،  وقم  النجف  يف  الدينية 

 ، �ش98)-99)  البي�ساء،  الكولونياليات  وعودة  للعراق  الأمريكي  الغزو  ال�ست�سراق  بعد  ما   (((
فا�سل الربيعي، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، �سباط/2007 . واأحال هذه املعلومات 

يف الهام�ش اإىل ال�سرق الأو�سط، 2002/6/23 .
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العراق()1(. حيال  االأمريكية  ال�سيا�سة  مع  و«متناغم«  معتدل  �سيعي  تيار  وتطوير 

كان  الواقع  )يف  يقول:  حني  للدعوى  الربيطانية  اجلذور  على  الربيعي  ويوؤكد 
اأثاروا  عندما  وذلك  الزائفة،  ال�سورة  هذه  الأ�سل  احلقيقيني  املالكني  الربيطانيون 

احلاكمة()2(.  ال�سنية  واالأقلية  املحكومة  ال�سيعية  االأكرثية  م�ساألة   1917 عام 
)�سيعة  اخلم�سة  االأطراف  هذه  م�سلحة  التقت  كيف  �سبق  مما  وا�سحاً  يظهر 
ال�سيعية  »االأغلبية  زعم  على  الربيطان(  االأمريكان،  اليهود،  اإيران،  العراق، 
االبن  بو�ص  جورج  االمريكي  الرئي�ص  تاأكيد  يف�سر  ما  وهو  العراق«.  يف  امل�سطهدة 
حمطة  من  اأذيع  الذي  اخلطاب  يف   %67-60 العراق  يف  ال�سيعة  ن�سبة  اأن  على 

لندن.  املعار�سة يف  موؤمتر  انعقاد  خالل   )A.B.S(
منهم  القليل  اإال  لهذا  يتنّبه  فلم  ال�سنة،  العراقيني  الباحثني  من  غفلة  ويف 
على  العراق  طابع  هي  التي  ال�سنة  اأكرثية  وهي  اأال  م�سّلمة  ق�سية  عن  للدفاع 
االأ�سا�ص  هذا  على  بلدنا  واحتل   ،  %19 و�سحاها  ليلة  بني  اأ�سبحنا  التاريخ:  مدى 

املزعوم! 
عراقياً  له  �سديقاً  اأن  املحمود  العزيز  عبد  االأ�ستاذ  العراقي  الباحث  •اأخربين  	
اأمريكا، ات�سل  خمت�ساً يف علم احلا�سبات )حا�ساًل على �سهادة الدكتوراه(، يقيم يف 
فل�سطيني  اأ�سل  من  يهودياً  باحثاً  اإن  له:  وقال  هناك  من   1998 �سنة  هاتفياً  به 
وله  العراق،  �سكان  اأغلبية  ال�سيعة  اأن  توؤيد  وثائق  ي�سعى جلمع  بطاطو  حنا  ا�سمه 

اأمريكا. يف  ال�سيعة  مع  مريب  وتعاون  وتن�سيقات  ات�ساالت 
كثرياً  د. حنا بطاطو  ارتكبها  التي  والن�سب  االأعداد  باأرقام  •التالعب املتعمد  	
هذا  يف  نزيه  غري  م�سبق  ق�سد  اإىل  ي�سري  ال�سنة:  �سد  لل�سيعة  حتيزاً  كتابه؛  يف 

االجتاه.  
اأحمد  هو  كتابه  م�سادر  اأحد  اأن  )�ص16(  الكتاب  بداية  يف  بطاطو  د.  يذكر 

!)3 اجللبي)

امل�سدر ال�سابق، �ش200 .  (((
امل�سدر نف�سه، �ش)20 .  (2(

راجع الوثيقة رقم )24) يف ق�سم الوثائق.  (3(
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العام  اأحمد اجللبي هذا  اللندنية مع  اأجرته جريدة احلياة  •ويف حوار مطول  	
اأمريكا  اىل  ذهبت   ...( اجللبي:  قال   )2009  /4/19( بتاريخ  وحتديداً   )2009(
اآي اأي« يف ذلك احلني جون دويت�ص، يف  عهد بيل  وطلبت اجتماعاً مع مدير »�سي 
واأح�سر  االجتماع  ترتيب  فتم  تينت،  جورج  احلني  ذلك  يف  نائبه  وكان  كلينتون، 
هذا  كان   ، دويت�ص(.  اىل  العراق  عن  بطاطو  حنا  معي  كتاب  اأخذت  ريخرت.  معه 
طبعته  فقد  بالكتاب،  اإيران  اهتمام  يف�سر  ما  وهذا  الثاين/1995.  ت�سرين  يف 
القومية(  والدولة  )ال�سيعة  وكتاب  هو  �سرعية)1(،  وغري  �سرعية  طبعات  عدة 
الكتب  هذه  ي�سورون  ال�سيعة  وكان  االحتالل،  قبل  العراق  واأدخلتهما  علوي،  حل�سن 

اأكرث من مقال)2(.  ذكروا هم يف  كما  العراق  داخل  �سرا  وين�سرونها 
االأمريكية  االإدارة  خدع  من  وهو  االحتالل،  عراب  هو  )�سيعي(  اجللبي  واأحمد 
اأحد م�سادر  كان هو  واإذا  كثرية)3(.  اأخرى  واأكاذيب  العراق،  الدمار يف  اأ�سلحة  بوجود 
ببطاطو  اجللبي  اأحمد  د.  عالقة  هل  للت�ساوؤل:  يدعو  فهذا  بطاطو  حنا  معلومات 
كانت عالقة عابرة اقت�سرت على تقدمي معلومات فقط؟ وكم من هو على �ساكلة 
يعطينا  هذا  اإن  كتابه؟!  يف  معلوماته  توثيق  يف  بطاطو  عليهم  اعتمد  اجللبي 

من هذه الطبعات طبعة قم، 2005 ، من�سورات فر�ساد. وكذلك طبع كتاب العلوي يف قم، دار   (((
الثقافة للطباعة والن�سر.

هذا  على  املدى  جريدة  يف  و�سرقتها  الكتب  ا�ستن�ساخ  ظاهرة  عن  فا�سل  لفوؤاد  مقال  راجع   (2(
htm.p10/582-01/almadapaper.com/sub :الرابط

يف يوم اخلمي�ش )2004/5/20) داهمت القوات الأمريكية ومعها ال�سرطة العراقية بيت اأحمد   (3(
اجللبي ومكتبه الفخم يف املن�سور، يف مقر املخابرات العراقية ال�سابق. وراأينا على �سا�سات 
الأبواب،  وك�سروا  واملحتويات  بالأثاث  املداهمة  القوات  اأفراد  عبث  كيف  الف�سائية  القنوات 
�سورة  بك�سر  قاموا  كما  زجاجها،  وك�سروا  اجلدار  على  معلقة  كانت  له  كبرية  �سورة  واأنزلوا 
اأخرى تذكارية له مع بع�ش ال�سخ�سيات املعروفة، وا�ستولوا على بع�ش الوثائق واحلاجيات. وقد 
قررت ال�سلطات الأمريكية م�سادرة املكتب واإخراجه منه! تفيد م�سادر الأخبار، ومنها �سحف 
وزودهم  ورطهم  قد  اجللبي  اأن  يكت�سفون  �ساروا  الأمريكان  اأن  هو  ذلك  �سبب  اأن  اأمريكية، 
مبعلومات م�سللة عن العراق. واأن �سبكة متكونة من اأحمد اجللبي واإ�سرائيليني واإيرانيني كانت 

وراء �سناعة املعلومات امل�سللة.
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والن�سب  االأعداد  يخ�ص  فيما  بها  والتالعب  واالأرقام  املعلومات  ل�سعف  تف�سرياً 
واملالمح.  واخلطوط  اخليوط  بع�ص  على  اأيدينا  وي�سع  وال�سيعة،  لل�سنة  ال�سكانية 

االحتالل  بعد   - اأذكر  اأعد  مل  • 	 – ال�سرقية  اأو  امل�ستقلة  قناة  على  لقاء  يف 
»ال  العبارة:  ب�سريح  عنه  ويقول  اجللبي،  اأحمد  ميدح  العلوي  ح�سن  ال�سيعي  راأيت 
االأمريكان  اأقنع  الذي  هو  الأنه  اجللبي؛  كاأحمد  ال�سيعة  على  ف�سل  له  اأحد  يوجد 

احلكم«! على  ال�سيعة  و�سيطرة  ح�سني،  �سدام  واإزاحة  العراق،  بدخول 
اأ�سعها بني يدي القارئ، لريى ثم يقرر هو  هذه خيوط وخطوط ومالمح عامة 

يريد. كما  االأمور  ي�سع  اأن  ذلك  بعد  وله  احلد،  هذا  عند  تنتهي  فمهمتي  ويحكم؛ 

�شكرًا بطاطو..!
الطريفة: بهذه  اأحتفكم  اأن  قبل  اأودعكم  اأن  املطاف  نهاية  علّي يف  يهون  ال 

↓ العراق(  �سعب  )اإىل  كتابه  بطاطو  حنا  الدكتور  اأهدى  قد  بدايـًة 

)الهدية(. هذه  على  بطاطو...!  �سكراً 
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