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تقــديــــم
العراق – كما هو احلال يف كثري من دول العامل  -بلد متعدد الأديان والطوائف
والأعراق .وما من �شك يف �أن هذه املكونات تختلف ن�سبها العددية من مكون
�إىل �آخر ،لكن احلديث عن هذه الن�سب مل يحظ باالهتمام املطلوب ،ومل يتحول
�إىل ق�ضية �ساخنة �إال قبيل احتالله �سنة  ، 2003ثم ا�شتدت �سخونة احلديث
وارتفعت درجتها بعد وقوع االحتالل؛ ملا ترتب على ذلك من توزيع للح�ص�ص يف
جمال ال�سيا�سة والع�سكرية واالقت�صاد وغريها ح�سب الن�سب املفرت�ضة لكل مكون
من املكونات .ورغم �أهمية املو�ضوع وحيويته و�سخونته ،مل نعرث على درا�سة
علمية موثقة حت�سم اجلدل الدائر يف هذا ال�ش�أن ،حتى كانت هذه الدرا�سة للدكتور
طه حامد الدليمي ،التي جاءت يف وقتها املنا�سب لت�سد فراغاً كبرياً يف املكتبة
العربية والعاملية .امتازت هذه الدرا�سة ب�أنها الأوىل من نوعها ،وبال�سعة من
ناحية والعمق من ناحية ثانية ،وبكونها قد ا�ستندت �إىل الإح�صائيات الر�سمية
املوثقة ،و�إىل ر�سائل جامعية ،ودرا�سات معتربة ،وم�صادر �أخرى معتمدة :قدمية
وحديثة ،ووثائق ذات قيمة علمية وتاريخية عالية� .إنها درا�سة ريادية مبدعة
ت�ستحق الن�شر على �أو�سع نطاق حملياً وعاملياً ،ي�سر (مركز الرافدين للدرا�سات
االرتيادية) �أن يقدمها هدية للعراق �أو ًال ،ولكل من يهمه – بعد ذلك � -أمر هذا
البلد احليوي العظيم.
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المقــدمــة
احلق يقوم على العلم واحلقيقة ،ويعتمد الربهان والدليل .والباطل يقوم
على التزوير واخلداع ،ويعتمد الدعاية والت�ضليل .واهلل تعاىل يقول :ﱹ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ [البقرة.]111:
ي�ستغل �أ�صحاب الباطل نقطة �ضعف تعاين منها املجتمعات الب�شرية؛ �إذ
ميتاز العقل اجلمعي للجمهور بقابليته ال�شديدة للت�أثر مبا يكرث وروده عليه،
والت�صديق مبا يكرر طرحه على �سمعه من �أقوال :وبهذا ميكن له�ؤالء �أن ينفذوا
بعقائدهم ،و�أفكارهم ،ونظريامت ،و�إ�شاعاتهم ،بل �أ�ساطريهم وخرافاتهم �إىل �أي
جمتمع ،فت�شيع فيه وترت�سخ كحقائق م�س َّلمة  ،مهما كانت خاطئة �أو بعيدة
عن الواقع! ولذلك قيل( :كل مكرر مقرر).
بهذه الطريقة انت�شرت دعوى (الأغلبية ال�شيعية يف العراق) ،بعد �أن �أوحى
بها االجنليز ،عند احتاللهم العراق يف بداية القرن املا�ضي� ،إىل ال�شيعة ،فتلقفها
ه�ؤالء منهم ،و�صاروا يتحدثون ب�إ�سراف عنها ،ثم دخل اليهود من بعد على اخلط.
وازداد حديثهم هذا يف الفرتات الأخرية قبيل وبعد االحتالل يف جميع و�سائل
الإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة .هذا مع غياب الوعي ال�سني بخطورة
الفكرة ،و�إعرا�ض �أهل ال�سنة عن الرد وبيان احلقيقة الواقعة تكرماً وترفعاً ،وحذراً
من الإثارة الطائفية كما يت�صورون .حتى تغلغلت هذه ال�شائعة يف بع�ض �أو�ساط
�أهل ال�سنة ال�سيما �أولئك الذين هم خارج العراق!
انطلت هذه الإ�شاعة على دوائر القرار يف دول الغرب! وكانت هذه املعلومة
الدعائية (الأغلبية ال�شيعية امل�ضطهدة من قبل الأقلية ال�سنية احلاكمة) �إحدى
الأ�س�س التي ارتكزت عليها احلكومة الأمريكية يف غزوها العراق واحتالله( .بدا
ذلك وا�ضحاً يف خطاب الرئي�س االمريكي جورج بو�ش االبن عندما �أعلن �أن ن�سبة
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ال�شيعة يف العراق  %67-60يف اخلطاب الذي �أذيع من حمطة ( )A.B.Sخالل
انعقاد م�ؤمتر املعار�ضة يف لندن! وكما تعمل على ذلك عالنية و�سائل �إعالم
الواليات املتحدة)(((.
�إن هذه املعلومة امل�ضللة كانت وراء امل�صري البائ�س والف�شل املزري
لل�سيا�سة والع�سكرية الأمريكية يف العراق على يد املقاومة اجلهادية ال�سنية؛ �إذ
بنيت تلك ال�سيا�سة ،ثم الع�سكرية ،على �أن ن�سبة ال�سنة العرب يف العراق ال تزيد
عن  . %20وما زال هذا اخلط�أ هو الأ�سا�س الذي تبنى عليه �سيا�سة البلد ،ويجري
تبعاً له تهمي�ش ال�سنة وظلمهم وغمط حقوقهم .ابتدا ًء من ت�شكيل "جمل�س
احلكم" يف  2003الذي �سيطر ال�شيعة على �أغلبية مقاعده ،مروراً باحلكومة
امل�ؤقتة ثم االنتقالية ،وانتها ًء باحلكومة الدائمة وح�صة �أهل ال�سنة العرب يف
وزاراتها وجمل�س نوابها وجمال�س حمافظاتها ،وغريها من دوائر الدولة .وقد
ينتهي الأمر بلبننة العراق �سيا�سياً وفق ح�ص�ص ومنا�صب �سيا�سية ثابتة .وما
مل يتم ت�صحيح هذا اخلط�أ الفادح فلن ت�ستقر الأمور يف العراق .فالدول تدوم
بالعدل و�إن كانت كافرة ،وتزول بالظلم و�إن كانت م�سلمة.
لقد �آن للعامل عموماً ،وللأمريكان خ�صو�صاً ،على الأقل ب�سبب ما ح�صل لهم
يف العراق مما ح�صل من عمليات حترير قتالية �أذهلت اجلميع� :أن ي�س�ألوا
�أنف�سهم :هل �صحيح ما يقوله ال�شيعة من �أنهم ي�شكلون �أغلبية �سكان العراق،
و�أن �أهل ال�سنة لي�سوا �أكرث من �أقلية فيه؟ �أم �إنها جمرد �إ�شاعة تلقتها الأل�سن
ورددتها الأفواه فر�سخت يف الأذهان لطول التلقي وكرثة الرتديد ،ال لأنها تقوم
على م�ستند من العلم �أو �أ�سا�س من الواقع؟
كيف لأقلية ال تتجاوز ن�سبتها – كما يزعمون  %20 -من ال�شعب �أن تفعل
كل هذا؟
و�آن لنا �أن جنيب عن هذا ال�س�ؤال لأجل �أن يعلم النا�س �أجمع يف الداخل
واخلارج احلقيقة من الزيف.
يف ال�شهور الأوىل لالحتالل (�آب )2003/كتبت بحثاً �صغرياً خمت�صراً مل �أتو�سع
((( مقال� :أهل ال�سنة يف العراق والتحديات اجلديدة ،د� .سلمان الظفريي ،جملة البيان ،العدد
 – 184ذو احلجة  1423هـ ،فرباير .2003
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فيه ،ورغم �صغر حجمه واخت�صار معلوماته فقد �س ّد فراغاً كبرياً وحا ّداً يف املكتبة
العربية والعاملية .لقد فوجئ الكثريون مبا جاء فيه من حقائق يف داخل العراق
وخارجه.
اعتمدت يف ذلك البحث على الإح�صائية الر�سمية ل�سكان العراق التي �أجريت
عام  ،1997بينما �س�أعتمد يف هذه الدرا�سة على �إح�صائية وزارة التخطيط
ال�صادرة يف متوز 2004/لأ�سباب ي�أتي ذكرها يف مو�ضعها من الدرا�سة.
يتبني من خالل هذه الدرا�سة العلمية املوثقة� ،أن البحث ال�سابق كان حيادياً
�أكرث من الالزم ،و�أن ن�سبة ال�سنة يف الواقع هي �أعلى من الأرقام التي وردت
فيه ،بينما تنخف�ض ن�سبة ال�شيعة �إىل �أدنى من امل�ستوى �أعاله بعدة نقاط.
ويت�سع – تبعاً لذلك – مدى الفرق بني الن�سبتني .مع تفا�صيل �أخرى تتعلق
بال�سنة وال�شيعة من حيث تق�سيماتهم القومية :عرباً وكرداً وفر�ساً وتركمان،
�ستجدونها مف�صلة يف �آخر هذه الدرا�سة ،التي ق�سمتها �إىل ثالثة �أق�سام ،كل
ق�سم – عدا الأخري  -تفرع �إىل ف�صلني� ،أحد الف�صلني من كل ق�سم توزع على
ثالثة مباحث:
 .1تناولت يف الق�سم الأول (جذور اخلدعة)� ،أو م�ستندات دعوى الأغلبية
ا ل�شيعية .
 .2وكان الق�سم الثاين عن تناق�ض دعوى الأغلبية ال�شيعية مع معطيات
الإح�صائيات الر�سمية.
�	.3أما الق�سم الثالث فجاء بعنوان( :هذه هي احلقيقة عدد ال�سنة وال�شيعة
ون�سبة كل منهما يف العراق) ،وفيه در�ست الن�سب ال�سكانية ا�ستناداً �إىل �إح�صائية
وزارة التخطيط عام . 2004
•ت�ضمن الق�سم الأول الف�صلني التاليني:
الف�صل الأول :عن دور الإعالم ال�شيعي يف ن�شر دعوى الأكرثية ال�شيعية دون
�سند علمي من �إح�صاء ر�سمي معتمد ونحوه.
الف�صل الثاين :عن م�ستندات ال�شيعة يف دعوى الأكرثية يف العراق .ووجدتها
تنح�صر يف م�صدرين اثنني ،هما �إح�صاء تقديري عمله االجنليز عام  ،1919وجدول
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�إح�صائي �أورده د .حنا بطاطو يف كتابه (العراق الطبقات االجتماعية واحلركات
الثورية من العهد العثماين حتى قيام اجلمهورية) .وقمت بنق�ض ما جاء فيهما
من معلومات مغلوطة عن "الأغلبية ال�شيعية" بالأدلة العلمية املنهجية .جاء
الف�صل يف ثالثة مباحث:
 .1املبحث الأول عن �إح�صاء االجنليز عام 1919
 .2املبحث الثاين :عن �إح�صاء االجنليز عام 1920
� .3أما املبحث الثالث فكان عن كتاب د .حنا بطاطو.
•ا�شتمل الق�سم الثاين على ف�صلني �أي�ضاً:
الف�صل الأول :عرجت فيه �سريعاً على �أقوال لأكادمييني ور�ؤ�ساء �أحزاب
وهيئات ومراكز بحث عراقية و�أجنبية �صرحت ب�أن ال�سنة لهم الأغلبية العددية
يف العراق.
الف�صل الثاين :تناولت فيه احلديث عن �إح�صائيات عراقية ر�سمية ودولية
معتمدة تنق�ض االدعاءات ال�شيعية .ت�ضمن املباحث الثالثة التالية:
 .1املبحث الأول :عن الإح�صائيات الر�سمية العراقية :در�ست فيه ن�سبة
الطائفتني ال�سنية وال�شيعية من خالل �إح�صاءات احلكومة العراقية الر�سمية
للأعوام ( 1947و  1957و  1965و  1977و .)1997
 .2املبحث الثاين :عن �إح�صائيات ر�سمية عراقية معتمدة دولياً.
 .3املبحث الثالث :عن انتخابات  30يناير 2005/الختيار احلكومة امل�ؤقتة،
وداللتها على الأكرثية ال�سنية.
•�أما الق�سم الثالث ،وهو لب الدرا�سة ،فت�ضمن معلومات موثقة مكثفة،
تطرح لأول مرة بهذه ال�صورة ،من حيث كرثتها وتدفقها ،وم�صادرها وجذورها،
و�صحتها ودقتها ،وحتليلها والربط بينها وبني بقية املعلومات؛ للخروج
بنتائج �أزعم �أنها �أقرب �إىل احلقيقة والواقع .تخللتها جداول عديدة ووثائق
وخرائط .جاء هذا الق�سم يف ف�صل واحد ا�ستخل�صت منه النتائج النهائية
للدرا�سة من خالل النظر يف �إح�صائية وزارة التخطيط ال�صادرة يف متوز، 2004/
وفيه ثالثة مباحث:
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 .1املبحث الأول :نظرة عامة يف الإح�صائية من حيث ماهيتها و�سبب
�إجرائها ،وتوزيع الأعداد والن�سب الواردة فيها على املحافظات من خالل خريطة
وجدول .وحيثيات �أخرى عديدة.
 .2املبحث الثاين :در�ست فيه بالتف�صيل نفو�س العا�صمة بغداد مركزاً
و�أطرافاً .وا�ستخرجت الأعداد والن�سب املتوقعة لكل طائفة.
 .3املبحث الثالث والأخري� :سجلت فيه الإح�صائيات النهائية لأعداد ون�سب
مكونات �سكان العراق بالتف�صيل .انتهى بخال�صة من ع�شر فقرات مثلت زبدة
البحث والدرا�سة كلها.
ختمت الكتاب باحلديث عن خطوط ومالمح ل�صورة مريبة تبدت من خالل
البحث والتتبع ،ر�سمت من �أطراف خمتلفة ،ب�أدوار متعددة.
•�إ�ضافة �إىل ملحق بوثائق علمية مهمة �أخرى.
�أرجو من اهلل جل وعال �أن ت�ؤدي هذه الدرا�سة �إىل ت�صحيح خط�أ كبري ،كانت
 وما زالت  -له �آثاره وانعكا�ساته اخلطرية التي طالت العراق و�شعبه ،وتعدته�إىل بلدان و�شعوب �أخرى .وبت�صحيح هذا اخلط�أ ن�أمل �أن يرفع الظلم الذي
�أ�صاب �أهل ال�سنة بعد االحتالل ،من غمط حقوقهم و�إق�صائهم وتهمي�شهم،
وحتميلهم �أوزار تاريخ �سبق مل يرتكبوها .كما �أنه �سيعيد التوازن لأو�ضاع البلد
ب�شتى مناحيها؛ وهذا �سينعك�س �إيجابياً على ال�شيعة �أنف�سهم وباقي مكونات
ال�شعب العراقي ،ويعود عليها بالأمن وال�سالم؛ ف�إنه �سيزيل االحتقان واحلاجة
�إىل االنتقام ،والرغبة بالتحرك لدفع الظلم ب�شتى الو�سائل .وهكذا �سيكون �إقرار
الن�سب كما هي يف الواقع طريقاً �إىل تهدئة النفو�س وا�ستقرار الأمور؛ ما يعود
بالفائدةعلى اجلميع.
وال يفوتني ،قبل �أن �ألقي بالقلم من بني �أ�صابعي� ،أن �أنوه بجهود الباحث
علي
العراقي الأ�ستاذ الأملعي عبد العزيز �صالح املحمود؛ �إذ لوال �أن اهلل تعاىل َّ
من ّ
بتلك اجلهود والتوجيهات والأفكار النافعة ،وامل�صادر التي وفرها يل ،وتعاونه
التام معي فكراً وعم ًال :ملا خرجت هذه الدرا�سة بهذا ال�شكل الذي انتهت �إليه،
وملا و�صلت �إىل هذه الدرجة من العلمية وال�سعة والقوة والتف�صيل والن�ضوج.
لقد رجعت ب�صيد �سمني بعد �أن جت�شمت عناء الذهاب �إليه يف عمان عا�صمة
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اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة ،وهناك يف مكتبة اجلامعة الأردنية كانت
اللقاءات املباركة ،ليطلعني على الكتب ووثائق الإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة
عن احلكومة العراقية يف خمتلف �أدوارها ،وظل رغم م�شاغله يرتدد معي �أياماً
على املكتبة ،ويبحث معي ،وي�صور يل املوا�ضع املطلوبة من امل�صادر ،وجنل�س
جل�سات مطولة نتناق�ش ونتبادل الأفكار يف هذا املو�ضوع اخلطري .و�أخرياً قام
مبراجعة الدرا�سة بدقة ،و�أبدى مالحظات قيمة نفعتني كثرياً بحمد اهلل .لقد
كانت �أياماً جميلة غنية م�شحونة بكل مفيد ،ما �أ�سرع ما تق�ضت وذهبت ،فيا
ليتها تعود! لكنني �أحت�سبها خالدة عند من ال ي�ضيع عنده مثقال ذرة من �سعي
�أو معروف؛ فجزاه اهلل خرياً ،و�شكر له �سعيه ،وجازاه مبعروفه معروفاً(((.
هذا و�أحيي اجلامعة الأردنية والقائمني على مكتبتها العامرة على هذا
امل�ستوى العايل يف تقدمي اخلدمات العلمية لطالب العلم والباحثني ،وما
و�صلوا �إليه من تطور يف اال�ستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة ،والرتتيب
البديع ،والتن�سيق الرائع ،والرقي يف التعامل الإن�ساين اجلميل.
كما �أ�شكر �أ�صدقائي يف م�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية ،ومركز امل�سار للبحوث
والدرا�سات على تعاونهم معي ،و�إر�سالهم يل بع�ض الوثائق املهمة .وكل الذين
�أعانوين و�أفادوين حتى متكنت من �إجناز هذه الدرا�سة على هذه ال�صورة.
و�أن ع�سى �أن �أ�ساهم مع املخل�صني ب�إنقاذ العراق من حمنته احلا�ضرة،
و �أ�ضع لبنة �صاحلة يف بناء م�ستقبله الزاهر ب�إذن اهلل رب العاملني.
ا ل�سبت
�آخر رم�ضان 1430
� 19أيلول 2009

((( له تعليقات عديدة يف هام�ش الدرا�سة ،أ��شري إ�ليه 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
القاعدة الكربى التي يقوم عليها فن الدعاية هي العر�ض املكرر للمعلومة
املراد ت�سويقها ،مع الت�أكيد عليها.
يقول م�ؤ�س�س (علم نف�س اجلماهري) غو�ستاف لوبون�( :إن الت�أكيد املجرد
والعاري من كل حماجة عقالنية �أو برهانية ي�شكل الو�سيلة املوثوقة لإدخال فكرة
ما يف روح اجلماهري .وكلما كان الت�أكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان فر�ض نف�سه
بهيبة �أكرب ...ولكن الإعالن ال يكت�سب ت�أثرياً فعلياً �إال ب�شرط تكراره با�ستمرار،
وبنف�س الكلمات وال�صياغات ما �أمكن ذلك ...فال�شيء امل�ؤكد يتو�صل عن طريق
التكرار �إىل الر�سوخ يف النفو�س �إىل درجة �أنه يقبل كحقيقة برهانية ...فعندما
نكرر ال�شيء مراراً وتكراراً ينتهي به الأمر �إىل االنغرا�س يف تلك الزوايا العميقة
لالوعي حيث ت�صنع دوافعنا كل �أعمالنا .فبعد �أن متر فرتة من الزمن نن�سى
من هو م�ؤلف القول املكرر ،وينتهي بنا الأمر �إىل حد الإميان به .وعلى �ضوء
ذلك ميكننا �أن نفهم القوة الهائلة للإعالن ...وعندما يتاح لتوكيد ما �أن يكرر
مبا فيه الكفاية ،و�أن يكرر بالإجماع ...ف�إنه يت�شكل عندئذ ما ندعوه بتيار الر�أي
العام .وعندئذ تتدخل الآلية اجلبارة للعدوى وتفعل فعلها .ويف اجلماهري جند
�أن الأفكار والعواطف واالنفعاالت والعقائد الإميانية متتلك �سلطة عدوى بنف�س
قوة وكثافة �سلطة اجلراثيم)(((.
((( �سايكولوجية اجلماهري� ،ص ،135 – 132غو�ستاف لوبون ،ترجمة وتقدمي ها�شم �صالح ،الطبعة
الثانية ،1997 ،دار ال�ساقي ،بريوت – لبنان.
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�أما عامل االجتماع العراقي الربوف�سور علي الوردي فيقول( :فالعقيدة بنت
الإيحاء والتكرار� ..إن كلمةً تك ِّرر قولها على نف�سك مرة بعد مرة لقادرة �أن تطبع
يف عقلك الباطن �شيئاً من الإميان بها قلي ًال �أو كثرياً)(((.
ويقول علي عزت بيجوفت�ش( :لقد �أثبت علم نف�س اجلماهري ،كما �أكدت
اخلربة� ،أنه من املمكن الت�أثري على النا�س من خالل التكرار امللح لإقناعهم
بخرافات ال عالقة لها بالواقع)(((.
عندما ن�أتي �إىل القول بالأغلبية ال�شيعية يف العراق لنبحث له عن م�ستند
علمي واقعي ال جند �شيئاً من ذلك؛ ف�إن كل الدالئل تقف �إىل ال�ضد منه! على
�أنه لي�س من ال�صعب مع ذلك �أن نكت�شف �أن هذه الدعوى �إمنا انت�شرت بفعل
الت�أكيد القوي ،والتكرار امل�ستمر لها من قبل قادة ال�شيعة ،ثم انتقلت الإ�شاعة
بالعدوى ،الو�سيلة الثالثة من و�سائل و�صول الإعالن �إىل غايته التي ذكرها لوبون،
كما �أ�سلفنا قبل قليل.
ال�شيعة قوم يجيدون فن الدعاية والتعامل مع و�سائل الإعالم .ولي�س غري
الدعاية والإعالم ال�شيعي وراء ر�سوخ هذه املعلومة اخلاطئة.

من مبالغات الإعالم ال�شيعي
الإعالم هو �صنعة ال�شعب الإيراين ،التي اكت�سبها منه �شيعة العراق عن
طريق احلث والعدوى.
ت َّدعي احلكومة الإيرانية يف و�سائل �إعالمها �أن ن�سبة �أهل ال�سنة واجلماعة
يف �إيران  %3فقط! بينما احلقيقة الواقعة هي �أن ن�سبتهم قد ت�صل �إىل ! %30
وقد تتجاوزها ،وال تقل عن  .%20ناهيك عن الظلم والإجحاف الذي تلحقه الدولة
الإيرانية بهذه الطائفة الكبرية.
((( خوارق الال�شعور� ،ص ،128الدكتور علي الوردي ،الطبعة الثانية ،1996 ،دار الوراق للن�شر -
لندن.
((( الإ�سالم بني ال�شرق والغرب� ،ص ،108علي عزت بيجوفت�ش ،م�ؤ�س�سة بافاريا للن�شر والإعالم
واخلدمات ،الطبعة ا ألوىل ،رجب 1414هـ .
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ما �أن تعرب احلدود �إىل العراق حتى جتد الظلم امل�سف واالدعاء املقرف
نف�سه� :إذ ي ّدعي بع�ض ال�شيعة �أن ن�سبتهم تناهز الـ  %85من جمموع ال�شعب
العراقي((( .وهذا يعني �أن جمموع ن�سبة �أهل ال�سنة من العرب والكرد م�ضافاً
�إليها ن�سبة الأقليات الأخرى ي�ساوي  %15فقط! ف�إذا علمنا ان ن�سبة الأكراد ت�صل
�إىل  ،%13و�أ�ضفنا �إليها  %4هي ن�سبة الأقليات غري امل�سلمة :ف�إن ن�سبة ال�سنة
العرب ت�صبح � ، %2-أي  2حتت ال�صفر! وهذا يعني �أنه ال وجود لأهل ال�سنة العرب
يف العراق البتة! �أر�أيت كيف يكون الإ�سفاف؟!
ومع كل هذا ف�إن هذه الدعوى (ن�سبة ال�شيعة  )%85تقال وتكتب وتن�شر بكل
�صفاقة! مع ال�صمت الذي يكاد يكون مطبقاً من جانب �أهل ال�سنة ترفعاً  -من
طرف واحد  -عن �إثارة احل�سا�سيات الطائفية ! فكيف ال ي�صدق النا�س يف الداخل
واخلارج ما يدعي ال�شيعة بحيث يكون املتوا�ضع منهم من يقول ب�أن ن�سبة
ال�شيعة � %60أو %65؟!
ومن هذه الدعاوى ال�ضعيفة التي تن�شر بال معار�ض ،وت�سري بال عقبات:
قولهم ب�أن ن�سبة ال�شيعة يف حمافظة الأنبار  %25مع �أنها ال تكاد تذكر!
ومنها قولهم ب�أن ق�ضاء �سامراء يف حمافظة �صالح الدين �أغلبية �شيعية
�ساحقة مع �أنه منطقة �سنية �صافية �سوى بع�ض الزوار الذين يق�صدون مرقد
احل�سن الع�سكري وعلي الهادي و�سرعان ما يرجعون من حيث �أتوا .
ومنها قولهم بعدم وجود ن�سبة تذكر لأهل ال�سنة يف الب�صرة! مع �أنهم يف
احلقيقة ي�شكلون ن�سبة ال تقل عن .((( %35
	�ذا قام ا إل�سالم يف العراق  ،حممد ال�شريازي  ،من كلمة النا�شر يف بداية الكتاب  ،م ؤ��س�سة
((( إ
املجتبى للتحقيق والن�شر  ،بريوت  -لبنان.
((( الن�سب املعتمدة يف هذه الدرا�سة ال ت أ�خذ باالعتبار حركة التهجري التي ح�صلت بعد االحتالل؛
لأن الدرا�سة تعالج مو�ضوع ًا قدمياً ،هو دعوى الأغلبية ال�شيعية ،وهذه بد�أت بالذيوع منذ بداية
القرن املا�ضي على عهد االجنليز ،ولي�س طارئ ًا بعد الغزو ا ألمريكي .و ألن الذي ح�صل يف
حقيقته �إمنا هو – يف عمومه  -نزوح من منطقة �إىل �أخرى داخل البلد؛ فال ت�أثري له على
ا ألعداد والن�سب الكلية ملجموع ال�سكان .و ألنه ال تتوفر إ�ح�صائيات ميكن اعتمادها.
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وقولهم �أن عدد �سكان حي الثورة (مدينة ال�صدر حالياً) يف بغداد ي�ساوي
ثالثة ماليني ن�سمة! واملقل منهم من يو�صل العدد �إىل مليونني �أو مليونني
وربع مليون ن�سمة! ورغم �صفاقة هذا القول الوا�ضحة من حيث �أنه يعني �أول
ما يعني �أن �أهل (الثورة) وحدهم ي�ساوون ن�صف �سكان مدينة بغداد! وهذا وا�ضح
البطالن ،لكنه م�شاع �إىل حد الت�صديق ! علماً �أن عدد ال�شيعة يف بغداد كلها ال
يكاد ي�صل �إىل مليوين ن�سمة ،كما �سنثبت الحقاً.
ومن الأقوال التي ي�شيعونها بال تردد �أن ن�سبة ال�شيعة يف اململكة العربية
ال�سعودية . %25
ومنه ادعا�ؤهم �أن عدد ال�شيعة يف العامل يبلغ مئتي مليون ،ومنهم من
يقول �أربعمئة ،بل �أو�صلها �آخرون �إىل خم�سئة! مع �أنهم ال ي�شكلون �أكرث من مئة
مليون ن�سمة� ،أو قد يتجاوزون هذا الرقم قلي ًال.
انظر كيف ي ّدعي بيان جرب �صوالغ((( �أن عدد ال�شيعة يف العراق  17مليوناً.
وملا كان الأمر ال يكلف �سوى الدعوى تبعه جالل الطالباين((( فادعى �أن عدد الأكراد
 7ماليني .وادعى رئي�س حزب تركماين �أن عدد الرتكمان  6ماليني((( .عندما
جتمع هذه الأرقام على بع�ضها ي�صبح املجموع  30مليوناً .هل ميكن �أن تخربين
�أين �أجد ال�سنة العرب من بني هذه الدعاوى يف العراق؟!
وي�أتي �آخر لي�ضيف �إىل معزوفة الدعوى نغمة �أخرى فيقول( :لكي نتبع
احلقائق التاريخية والواقعية ال بد من االعرتاف ب�أن العراق متتع ب�أغلبية
�سكانية �شيعية منذ �أكرث من �ألف عام)((( .ولك �أن تعرف القيمة املو�ضوعية
لهذه الدعوى و�أمثالها من �أنها ،على عك�س ما قيل يف و�صفها ،بال�ضد من
(احلقائق التاريخية والواقعية)! فالت�شيع بد�أ ظهوره ومتدده يف جنوب العراق
يف حدود القرن الثامن ع�شر� ،أو قبله بقليل ،وتاريخ حتول عموم ع�شائر اجلنوب
(((
(((
(((
(((

وزير الداخلية يف حكومة اجلعفري ،ووزير املالية يف حكومة املالكي.
رئي�س جمهورية العراق احلايل ،وهو كردي.
�صباح البغدادي ، 2008/1/29 ، misralhura /حقيقة التعداد العام ل�سكان العراق.
ال�شيعة والدولة التجربة العراقية� ،ص ،5الدكتور نبيل يا�سني .الكتاب بال هوية.
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�إىل الت�شيع ال يعدو ما ذكرت((( .ومن دالئله الواقعية �أن الرئا�سة الكربى مل�شيخة
كثري من القبائل ال�شيعية كال�سعيد والدليم والعبيد والبوعي�سى واجلنابيني واجلبور
واخلوالد وغريها ما زالت �سنية يف املناطق الغربية وال�شمالية من العراق ،وعند
الق�ضايا الكربى يرجع �شيخ الع�شرية الفرعي ال�شيعي �إىل ال�شيخ الرئي�س ال�سني،
ويلج�أ �إليه يف حلها؛ وذلك لأن االمتداد الع�شائري اجلنوبي يف غالبه غربي الأ�صل
�سن َّيه� .أما بقية القبائل كاملنتفك فجاءت من جزيرة العرب مبا�شرة ،وما زال
الكثريون منهم يحتفظون بانتمائهم ال�سني.
بهذه املغالطات وقعت طامة االحتالل على ر�ؤو�س ال�سنة العرب ،وظلموا
بعد االحتالل ،وهم�شوا و�سلبوا حقوقهم يف كل �شيء.

عدد زوار كربالء مقارن ًا بعدد حجاج مكة املكرمة
وت�ستمر الدعاوى واملغالطات .يف زيارة (الغدير) �أو (�أربعينية احل�سني)
يعطي ال�شيعة �أرقاماً مذهلة عن عدد الزوار ت�صل �أحياناً �إىل اثني ع�شر مليوناً
( !)12000000مع �أن عدد ال�شيعة كلهم يف العراق ال ي�صل �إىل �أحد ع�شر
مليوناً ( !)11000000واملقل منهم يتوا�ضع لينزل بالعدد �إىل �أربعة �أو خم�سة
ماليني!
عندما ن�أتي لن�ستقرئ احلقائق مبنطق العقل والواقع ،وجنري مقارنة
ب�سيطة بني مدينة مكة املكرمة ومدينة كربالء :ف�إننا جند �أن مكة املكرمة
على �سعتها وامتدادها ،وكرثة مبانيها وعماراتها ،والأر�ض الف�سيحة التي متتد
حولها ،والتطور املذهل خلدماتها ،وكونها مدينة عاملية ،وهي مبثابة قلب
((( يعطي �إبراهيم ف�صيح بن �صبغة اهلل احليدري (1236هـ ـ 1299هـ) تواريخ مف�صلة عن ت�شيع
(ترف�ض) بع�ض القبائل الكبرية يف جنوب العراق .فيقول عن ربيعة أ�نهم ترف�ضوا منذ � 70سنة،
ومتيم منذ � 60سنة ،واخلزاعل منذ �أكرث من � 150سنة ،وزبيد منذ � 50سنة ،وع�شائر العمارة �آل
حممد (البو حممد) ترف�ضوا من قريب ،وبنو كعب منذ � 100سنة ف أ�قل /عنوان املجد يف بيان
�أحوال بغداد والب�صرة وجند� ،ص 116فما بعدها .دار احلكمة للطبع والن�شر والتوزيع ،لندن،
الطبعة ا ألوىل. 1998 – 1419 ،
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العامل الإ�سالمي ومهوى �أفئدة امل�ؤمنني جميعاً يف العامل كله :تكاد تختنق
ب�أعداد احلجاج وحتدث ،نتيجة زحامهم ،م�شاكل كثرية كل عام ،وبع�ضهم يكاد
ي�سحق �أو يختنق .وال يكاد مير مو�سم دون احتمال وقوع مثل هذه احلوادث
التي قد ت�صل �إىل فقدان الأرواح ،ومع هذا كله ف�إن عدد احلجاج كل عام ال يكاد
ي�صل �إىل ثالثة ماليني ( ،)3000000وقد يقل عن ذلك! فكيف ي�صدق عاقل �أن
كربالء تلك املدينة ال�صغرية ذات الأزقة ال�ضيقة ،والفنادق ال�صغرية القليلة،
والبنايات املتوا�ضعة ،واخلدمات الب�سيطة ي�ستوعب مركزها حتى مليوناً واحداً؟!
علماً �أن زوارها قبل االحتالل يقت�صر عادة على �أهل العراق وعلى ال�شيعة منهم
فقط؟! بينما يق�صد احلجاج مكة من كل فج و�صوب من �أكرث من خم�سني دولة
�إ�سالمية وع�شرات الدول الأخرى� ،سنة و�شيعة ،وه�ؤالء جميعاً ال يتجاوز عددهم
ثالثة املاليني �إال قلي ًال!

املنت�سبون �إىل البيت العلوي
خذ مث ًال �آخر :كرثة املنت�سبني �إىل البيت العلوي �أو من ي�سمون �أنف�سهم
بـ(ال�سادة)! كم يبلغون عدداً يف العراق و�إيران فقط؟ �إنهم ال يقلون عن خم�سة
ماليني!!
والآن ن�س�أل :كم كان عدد رجال العرب �أيام �سيدنا علي  t؟ ال �شك �أنهم ال
يقلون يف كل الأحوال عن مئة �ألف ( .)100000ف�إذا كانت ذرية واحد من ه�ؤالء
املئة الألف ،الذي هو علي ،قد بلغت خم�سة ماليني فكم ينبغي �أن تبلغ ذرية
ه�ؤالء جميعاً؟ واجلواب يتبني علمياً من �ضرب خم�سة ماليني مبائة �ألف !
�أتدري كم هو الناجت؟!! �إنه يعادل عدد �سكان العامل اليوم مئة مرة ،وعدد
�سكان ال�صني ال�شعبية �أربعمئة مرة!
و �إذا مل ت�صدق فت�أكد بنف�سك من �صحة هذه العملية احل�سابية:
 500.000.000.000 = 5000000 × 100000خم�سمئة مليار ن�سمة!
هذا ما ينبغي �أن يكون عليه عدد �سكان العامل العربي اليوم ،لو كانت دعاوى
الن�سب ال�شيعية :عراقية و�إيرانية �صحيحة!
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هل تعلم �أن عدد العرب يف العامل كله اليوم ال يزيد على ربع مليار؟!!
و�إذا كان هذا الرقم خرافياً �أ�سطورياً؛ ف�إن دعاوى ال�شيعة يف الأعداد والأرقام
التي يعطونها ويدعونها ال تعدو هذه الأو�صاف .ومنها دعوى الأغلبية ال�شيعية
يف العراق.

دور الإعالم ال�شيعي يف �إ�شاعة هذا اخلط�أ
�إذن ال تعجب وال تبادر بالإنكار �إذا قلت لك� :إنك تعي�ش خدعة كبرية ،ا�سمها
الأغلبية ال�شيعية امل�ضطهدة يف العراق ،ر�سختها يف ذهنك و�سائل الإ�شاعة
والإذاعة والإعالم.
�إن ما يقال من �أن ال�شيعة هم �أكرثية �سكان العراق ما هو �إال خط�أ �شائع
ر�سخه الإعالم ال�شيعي الذي ما فتئ منذ ع�شرات ال�سنني يردد هذه املقولة
وي�ؤكدها ويكررها؛ ف�أخذت تنت�شر وت�شيع وترت�سخ �شيئاً ف�شيئاً.
والذي �شجع على انت�شار هذا اخلط�أ و�إ�شاعته بني النا�س يف داخل العراق
وخارجه خلو ال�ساحة من ال�صوت املعار�ض له؛ ما �أدى �إىل �شيوعه حتى يف بع�ض
متا�س مبا�شر باملناطق ال�شيعية،
�أو�ساط ال�سنة يف داخل العراق ممن هو على ٍّ
�أو املختلطة؛ فيت�أثر بالدعاية ال�شيعية ،ف�ض ًال عن الآخرين خارجه من الذين ال
قناة ملعلوماتهم �سوى الإعالم الذي اقت�صر من هذه الناحية على ال�شيعة فقط!
بينما �أهل ال�سنة يعر�ضون عن تناول املو�ضوع �إعرا�ضاً تاماً فال يذكرون �شيئاً
عنه قلي ًال وال كثرياً ،ال ت�صريحاً وال تلميحاً ،ال يف كتاب وال جملة وال جريدة ،وال يف
خطبة وال حما�ضرة وال مقابلة تلفزيونية! �إمنا كان �ش�أنهم ال�صمت املطبق!
يحملهم على ذلك رغبتهم يف �أن يرب�أوا ب�أنف�سهم عن كل ما يثري الطائفية
�أو ي�شري �إليها �أو ي�شعر الآخرين ب�أن يف العراق طائفتني ،حتى ولو كان من باب
الرد باملثل� ،أو من باب �إحقاق احلق وو�ضع الأمور يف موا�ضعها مغلبني الروح
الوطنية على �أي هاج�س �أو دافع �آخر كما هو ديدنهم دوماً! حتى �إن من كان
منهم يعار�ض هذه احلال – وهم قلة – ويتطرق �إىل ذكر احلقائق كما هي،
وينتقد هذا ال�صمت الذي ال جنني من ورائه �سوى اخل�سارة ،وينذر ب�سوء العاقبة
�إذا ظلت احلال على ما هي عليه كانت تقوم يف وجهه زوبعة من املعار�ضة
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والت�شهري والتجريح من قبل �أهل ال�سنة �أنف�سهم قبل غريهم! والذي يعرف ما
كان يدور يف ق�ضاء املحمودية الواقع ( 25كم) جنوبي العا�صمة بغداد ،وكيف
كان يجابه ،بل يحارب ،يدرك متاماً ما �أقول(((!
حتى �إذا وقعت الواقعة وظهر على ال�سطح ما كان خفياً �أو �صغريا ال تراه �أكرث
منحى �آخر ،و�صارت الأل�سن تن�شط من عقالها
العيون عند ذاك بد�أت الأمور تنحى ً
�شيئاً ف�شيئاً .واحلمد هلل على كل حال ف�إن العاقل – كما قيل – يبد�أ من حيث
انتهى العقالء .وع�سى �أن تكون البداية قد واتت قبل فوات الأوان.

((( ق�ضاء املحمودية مدينتي ،نزح �إليها �أجدادي من الفلوجة قبل ما يقارب قرن ًا من الزمان.
ومركز املدينة خليط بني ال�سنة وال�شيعة .وكنت فيما م�ضى قد حذرت كثري ًا وطوي ًال من اخلطر
الطائفي ال�شعوبي الإيراين على البلد وم�صري ال�سنة فيه على وجه اخل�صو�ص ،فكنت �أعاين
من ال�سنة قبل ال�شيعة ،ال �سيما �أولئك البعيدين عن مناطق االختالط واالحتكاك ،ومن هو يف
عافية من �آثار ذلك وانعكا�سه على مفردات احلياة اليومية؛ متحججني ب�أن ذلك يثري النعرات
الطائفية ،فلما كان ما كان بعد احتالل العراق وما فعلته الطائفية ال�شعوبية ،تراجع الكثريون
منهم ت�سليم ًا واعرتاف ًا بالأمر الواقع .فكان مثلي ومثلهم كمثل حكيم ثقيف يوم قال:
���ر ِج اللِّ���وى فل���م ي�ستبين���وا
الر�ش���د إ�ال �ضح���ى الغ���دِ
َ
أ�مر ُتهم���و أ�م���ري ُمبنع َ
	�أو كنذير بني �أمية حني كان ير�سل ر�سائله من خرا�سان �إىل دم�شق يقول:
الغ�ض���ب
�أبل��� ْغ ربيع��� َة يف م���ر ٍو و�إخو َته���ا �أ ِن اغ�ضب���وا قب���لَ �أن ال ينف َ���ع
ُ
���ب
���م ُتلقح َ
���ون احل َ
���م ُغ َي ُ
���رب بينكم���و ك�أن �أه���لَ احلِ ج���ا م���ن بي ِنك ْ
م���ا با ُلك ْ
���ب
���ب ال دي ٌ
ح�س ُ
وترتك���ون ع���دو ًا ق���د �أظ َّلكم���و مم���ن ت�أ ّ�ش َ
���ن وال َ
���ب
���ت ب��� ِه ع���ن الر�س ِ
قوم��� ًا يدين َ
���ون دين��� ًا م���ا �سمع ُ
���ول وال ج ْ
���اءت ب��� ِه الكت ُ
���رب
���ن �سائل���ي ع���ن �أ ِ
ف����إ ْن تك ْ
���ح الع ُ
�ص���ل دينِهم���و ف����إ ّن دي َنهم���و �أن ُتذب َ

هذه هي الحقيقة

الف�صل الثاين

31

م�ستند ال�شيعة
يف دعوى الأكرثية يف العراق
ا�ستند القائلون بالأكرثية ال�شيعية يف العراق على معلومات انطباعية
تخمينية ،وردت يف �إح�صاءين تقديريني� ،أ�شبه ب�أن يكونا تقريرين مكتبيني،
�أطلقا بال �أ�سا�س علمي معترب.
�أولهما� :إح�صاء قام به الربيطانيون عام . 1919
وثانيهما :جدول �إح�صائي ورد يف الكتاب الأول من درا�سة الدكتور حنا بطاطو
(العراق الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية من العهد العثماين حتى قيام
اجلمهورية) .الذي كتب يف عام  1960ون�شر يف عام . 1978
تلقف ال�شيعة هذه املعلومة من هذين امل�صدرين ،و�صاروا يذيعونها
وين�شرونها دون توقف �أو انقطاع؛ ال لأن املعلومة �صحيحة� ،أو مبنية على
م�ستند علمي� ،إمنا لأنها توافق غاياتهم كما قال �سبحانه :ﱹ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱸ [النجم .]23:هذا مع �صمت �أهل ال�سنة عن مقابلة
هذه الإ�شاعة الكاذبة مبا ي�صححها �أو ينق�ضها ويرد عليها� .إنها معادلة خمتلة:
باطل وجد له مذيعني ناجحني ،وحق بيد حمامني فا�شلني.
انتقلت هذه املعلومة اخلاطئة �إىل الكتب وامل�صادر العلمية ذات العالقة،
مثل �أطل�س العامل العربي .بل �صارت تقيد كحقيقة معتمدة لدى مراكز بحوث
علمية مثل مركز ابن خلدون الذي ير�أ�سه �سعد الدين �إبراهيم يف القاهرة(((،
((( جاء يف بحث قامت به م ؤ��س�سة الرائد ون�شر يف جملة الرائد ،العدد ( )21يف (:)2007/12/2
"تتوىل ذلك مراكز بحثية ذات متويل �إيراين �ضخم (منها مركز ابن خلدون امل�صري) الذي
ادعى يف تقرير له أ�ن ن�سبة ال�شيعة يف البحرين  ،%70ويف العراق  ،%65ويف ال�سعودية ،%10

32

هذه هي الحقيقة

ودوائر ومواقع معتربة مثل موقع الـ  ،CIAبل و�صلت �إىل مراكز القرار يف
الدوائر الغربية ،و�صار يتحدث بها رئي�س �أكرب دولة يف العامل ويبني عليها
م�شروع وم�شروعية احتالل بلد م�ستقل ،ويذكرها بثقة رئي�س دولة عربية ..حتى
�صارت من امل�سلمات ،التي يتناقلها الكتاب واملتحدثون يف الكتب وال�صحف
والف�ضائيات العربية والأجنبية  -ال �سيما الإخبارية  -وك�أنها من امل�سلمات! مثال
ذلك قناة العربية ،التي ال تنفك عن احلديث عن الغالبية ال�شيعية ،ال �سيما يف
برناجمها الأ�سبوعي (من العراق) .و�صحيفة الراية القطرية يف عددها ال�صادر
(/1ك )2006/2يف تعليقها على نتائج االنتخابات الربملانية�( :إن الغالبية
ال�شيعية حققت �أول انت�صاراتها يف �أول انتخابات تعددية بالعراق منذ ما يقارب
ن�صف قرن) .وتقرير (بيكر  -هاملتون) الذي قدم للرئي�س الأمريكي جورج بو�ش
ال�صغري �أواخر � ،2006إذ جاء فيه�( :إن ال�شيعة التي متثل الأغلبية ح�صلت على
ال�سلطة لأول مرة منذ ما يزيد على  1300عام)! و�أكد ذلك يف مو�ضع �آخر فقال:
(من املعروف ان جميع الأقليات يف دول العامل تطالب �إما بالفدرالية �أو باحلكم
ال�س ّنة يف العراق وهم الأقلية يطالبون بوحدة العراق ويقفون
الذاتي ،بينما ُ
(((
�ضد فكرة الفدرالية) .
نظرة واحدة تكفي �إىل �أرقام الن�سب التي تعطيها لل�شيعة هذه اجلهات،
واملراكز العلمية ،وهي لي�ست عادية ،لنعرف مدى �ضعفها وتناق�ضها وبعدها
عن العلم واحلقيقة ،و�ضوابط الإح�صاء و�أ�س�سه العلمية املعتمدة ،كما هو مبني
يف اجلدول �أدناه(((:
فالعملية إ�ذن مدرو�سة وفق خطة إ��سرتاتيجية بعيدة املدى ال ت�ستثني بلد ًا من بلدان املنطقة".
((( امل�صدر ال�سابق .وما درى بيكر وهاملتون �أن هذا دليل غلطه يف كونهم �أقلية.
((( موقع في�صل نور ،مقال بعنوان حجم �شيعة اخلليج والعراق بني احلقيقة واخليال .على الرابط:
http://www.fnoor.com/fn0282.htm

وقد أ�كد موقع البينة على الرابط:

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=6318&lang#_5

هذه املعلومات عن تقرير مركز ابن خلدون بتفا�صيل �أكرث حول ن�سبة �شيعة البحرين ()%52
عام  1993وتناق�ضه الوا�ضح مع الن�سبة التي �سجلها لهم ( )%70عام  . 1999وعقب على
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ال�سنة
امل�صدر
الدولة
ال�سعودية
البحرين
الكويت
الإمارات
العراق

1990

1993

�أطل�س العامل تقرير
ابن خلدون
العربي
%2.5
%40
%21
%13
%51

%10
%52
%20
%20
%48

33
1999

2000

تقرير
ابن خلدون

تقرير
ابن خلدون

%70
%52

%67
%25
%50

الن�ســـبة

2005

مــوقع الـ
CIA
%70
%30
%16
%65-60

و�س�أتناول ك ًال من الإح�صائني ب�شيء من التف�صيل حتى يتبني للقارئ الكرمي
مدى القيمة العلمية لكل منهما:

ذلك بالقول( :وا ألمر يدعو للغرابة أ�ي�ض ًا إ�ذا علمنا أ�ن املركز قام بال�شيء نف�سه عند تناول
ق�ضية ال�شيعة يف العراق ...وقد جاءت نتائج االنتخابات البلدية والنيابية �سنة  ,2002وح�صول
ال�شيعة يف ا ألوىل على  23مقعد ًا من  50وعلى  13مقعد ًا من أ��صل  40مقعد ًا يف الثانية ,لتعطي
�صورة تقريبية عن حجم ال�شيعة يف البحرين ,ف�إذا كان ح�صولهم على �أقل من ثلث مقاعد
املجل�س النيابي ب�سبب مقاطعة بع�ض تنظيماتهم لالنتخابات يبدو ومفهوم ًا بع�ض ال�شيء ,ف إ�ن
ح�صولهم على �أقل من ن�صف مقاعد البلديات يف االنتخابات التي �شارك فيها جميع قطاعاتهم
تبطل نظرية ا ألغلبية الكا�سحة أ�و املطلقة) .علم ًا أ�نه من امل ؤ�كد أ�ن ن�سبة ال�شيعة يف البحرين
انخف�ضت �إىل ما دون الن�صف بعد حركة توطني العرب ال�سنة من الفل�سطينيني والعراقيني
وغريهم.
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�إح�صاء االجنليز عام 1919
قام االجنليز يف عام  1919ب�إح�صاء عن �سكان العراق .وكان عبارة عن
(تخمني ورد يف تقارير احلكام ال�سيا�سيني الربيطانيني عن �إدارة مناطقهم يف
وادي الرافدين)(((.
حتدث عن هذا الإح�صاء كثريون ،واعتمد لدى دوائر القرار الغربية ومراكز
البحث هناك كمرجع وحيد – فيما يبدو – لتقرير ن�سبة ال�شيعة وال�سنة يف
العراق .واحتج به كوثيقة م�ستندة يرجع �إليها �شخ�صيات علمية حتى من الو�سط
ال�سني .منهم الدكتور عبد اهلل النفي�سي .و�أنا حني �أذكر الدكتور النفي�سي فلأنه
– مع كونه �شخ�صية علمية �سنية لها ح�ضورها يف الو�سط الفكري  -ي�ضيف لنا
معلومة مهمة هي اطالعه على وثيقة لهذا الإح�صاء يف ملفات وزارة اخلارجية
الربيطانية .ذكر ذلك يف كتابه الآتي الذي كان يعده لدرا�سته التخ�ص�صية �إذ
يقول( :عندما و�صل الإجنليز �إىل بغداد واحتلوها يف  11مار�س � 1917شرعوا يف
�إح�صاء ال�سكان يف كل العراق ون�شروا هذا الإح�صاء �سنة  1919وهو موجود يف
ملفات اخلارجية الربيطانية وقد ر�أيته ون�شرته يف كتابي[ :دور ال�شيعة يف تطور
العراق ال�سيا�سي احلديث] دار النهار ،بريوت ،1973 ،ورقم الوثيقة يف مكتبة
ال�سجل العام الربيطاين ( 5228ـ .)Public Record Office F.O.371وك�شف
الإح�صاء احلقائق التالية:
((( �سكان العراق درا�سة دميوغرافية – جغرافية مقارنة� ،ص/37الهام�ش ،د .فا�ضل ا ألن�صاري،
الطبعة ا ألوىل ،دم�شق .1970 ،ذكر امل ؤ�لف ( أ�ن تخمني عدد �سكان العراق لعام  1900وحتى 1908
ميكن احل�صول عليه على �أ�سا�س املعلومات املتوفرة يف تقارير القنا�صل الربيطانيني املن�شورة
يف لندن �سنة  1918يف .)British Admirality Noval Intelligence Service
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عدد العرب ال�شيعة ..................مليون و� 492ألف ن�سمة.
عدد العرب ال�سنة .....................ن�صف مليون و� 20ألف ن�سمة.
عدد الأكراد ال�سنة � 496....................ألف ن�سمة.
عدد اليهود � 86...........................ألف ن�سمة.
عدد الن�صارى � 87.........................ألف ن�سمة.
عدد الطوائف الأخرى � 42.................ألف ن�سمة.
هكذا نالحظ �أن ال�شيعة ي�شكلون  %55من �سكان العراق ،ولو فرزنا العرب عن
الأكراد �سنالحظ �أن العرب ال�سنة ي�شكلون  %19و�أن الأكراد ال�سنة ي�شكلون %18
و�أن اليهود والن�صارى والطوائف الأخرى (اليزيدية وال�شبك وال�صابئة) ي�شكلون
.((( )%8
لقد ُخدع الدكتور عبد اهلل النفي�سـي – كما ُخدع �سـواه  -بهذا الإح�صاء؛
والظاهر �أنه مل يكن لديه ت�صور عن املو�ضوع من �أ�سا�سه :فهو قد ت�صرف
مع الإح�صاء بعقلية تقبلية تامة ،دون �أن ي�س�أل :ما هو الأ�سا�س العلمي الذي
قام عليه الإح�صاء؟ وما هو م�ستنده يف الأرقام املثبتة؟ ومل ي�ستح�ضر الظرف
وم�ستحقاته وانعاكا�ساتها على مثل هذا العمل املعقد والكبري ،وال�صعب التنفيذ
يف ذلك الزمان ( ،)1919ويف بيئة متخلفة مدنياً وتقنياً واجتماعياً كالعراق.

بيان عدم موثوقية �إح�صاء االجنليز 1919
يبدو �أن كل الذين اعتمدوا على هذا (الإح�صاء) تعاملوا معه بالعقلية التقبلية
نف�سها ،فما دام م�صدره اجنليزياً فالثقة متوفرة فيه ابتداء .ومل يخطر ببالهم
�أنه مل يجر �إح�صاء باملعنى احلقيقي للإح�صاء ،و�أن املو�ضوع برمته تعداد قا�صر،
اعتمد – مع ق�صوره – على التقدير والتخمني .والنتائج الرقمية التي انتهى
�إليها الإح�صاء تدل على �أن القائمني به ال يخلون من �أحد �أمرين:
((( مقال حل�سن الر�شيدي من�شور على موقع البينة ا أللكرتوين ،بعنوان (ال�شيعة لي�سوا أ�غلبية يف
العراق) رد ًا على الدكتور النفي�سي.على الرابط التايل:
=http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Printable&id=1718&lang
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خارطة العراق الإدارية

	�إما اجلهل ا ُمل ْط ِبق بدميوغرافية العراق ،حني قدروا – مث ًال  -للعربال�سنة ن�سبة تقارب ن�سبة الكرد ،وهي ن�سبة بينة البطالن ب�صورة مف�ضوحة!
و�سي�أتي التدليل على ذلك الحقاً مبا ال �شك فيه ب�إذن اهلل.
 و�إما �أنهم تعمدوا التالعب بال ِّن�سب ال�سكانية لغايات معينة.يقول الدكتور فا�ضل الأن�صاري( :وقد كانت تقديرات � 1919أكرث تف�صي ًال حيث
جرى تقدير �سكان املدن على �أ�سا�س تعداد الدور ،بينما تعداد �سكان الأرياف قد
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مت على �أ�سا�س جمع ح�صيلة ال�ضرائب على الإنتاج احليواين والزراعي)((( .ولك �أن
ت�س�أل:
 كم ن�سبة الدور التي عدت ،وكم منها فاته العد؟ كم من الأحياء ال�سكنية تركت دون عد؟ كم العدد الذي قدر ل�ساكني كل دار؟ وما هو الأ�سا�س الذي اعتمد لذلك؟	�أي نوع من و�سائط النقل ا�ستعمل يف زمن مل يكن يف العراق �سيارةواحدة؟! وال طريق معبد واحد؟
 كم يوماً ا�ستغرق �إجناز العملية من �شمال العراق �إىل جنوبه؟	�أي الطرق العلمية يف الإح�صاء اتبعت؟ كم عدد اللجان امل�شرفة؟	�أين الوثائق التي ثبتت فيها معلومات الإح�صاء بالتف�صيل كما هو حا�صليف �إح�صاءات احلكومة العراقية الحقاً؟
�أما تعداد �سكان الأرياف فلم يكن حتى على �أ�سا�س تعداد الدور ال�سكنية ؛ و�إمنا
(مت على �أ�سا�س جمع ح�صيلة ال�ضرائب على الإنتاج احليواين والزراعي) .وهذا
يعني عدم وجود جلان معدة للإح�صاء من الأ�صل ،و�أن الأمر ال يعدو تقريراً �أ�شبه
بالتقارير املكتبية� ،أ�سا�سه التخمني واال�ستنتاج اعتماداً على بع�ض املعطيات
واملعلومات الأولية.
و�أما القبائل الرحل فمن املقطوع به �أنهم �أ�سقطوا من احل�ساب �أ�ص ًال .وكان
عددهم يف ذلك الوقت كبرياً ،وهم جميعاً �سنة ،علماً �أن جمموع �سكان الأرياف
والبدو الرحل يقرب من � 4/3سكان العراق يف ذلك العهد ،ما يعني �أن الغالبية
ال�ساحقة من �سكان العراق �إما كان �إح�صا�ؤها تخمينياً بحتاً� ،أو مل تخ�ضع لإح�صاء
�أ�ص ًال ،والبقية الباقية مل يكن �أجري لها �إح�صاء باملعنى العلمي للإح�صاء.
هذا ما يخ�ص الإح�صاء بوجه عام .وال�س�ؤال الأهم يف بحثنا:
 ما هو الأ�سا�س العلمي امليداين الذي اعتمد يف الإح�صاء لتقدير الن�سبالدينية واالثنية ،ومنها ن�سبة ال�سنة وال�شيعة يف العراق �آنذاك؟
((( �سكان العراق درا�سة دميغرافية – جغرافية مقارنة� ،ص/37الهام�ش .م�صدر �سابق.
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واجلواب على هذا ال�س�ؤال اجلوهري ،والأ�سئلة التي �سبقته :ال �شيء.
�إن هذا يبطل اعتماد مثل هذا الإح�صاء كم�ستند موثوق �صالح للرجوع �إليه
يف ا�ستقاء املعلومات واعتمادها يف احل�سابات العلمية؛ لأنه مل يكن مبنياً على
�أ�س�س علمية ت�ؤهله لذلك .ويبطل �صالحيته لأن ي�سمى (�إح�صاء) ؛ �إذ الإح�صاء يف
لغة العرب يعني (التعداد ال�شامل)((( ،وهو فاقد لهذه ال�شمولية.
خال�صة القول �أن هذا (الإح�صاء) يعاين من علتني قاتلتني:
 .1الق�صور ال�شديد ،وعدم ال�شمول.
 .2اعتماد التقدير والتخمني �أ�سا�ساً للمعلومات.

�أدلة و�شواهد �أخرى على �ضعف �إح�صاء االجنليز 1919
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،هناك �أكرث من دليل و�شاهد على �ضعف هذا التعداد،
وعدم �صالحيته لالعتماد ،منها:
 .1خمالفته للإح�صائيات العثمانية�( .سي�أتي الحقاً).
 .2خمالفته لإح�صاء العالمة البحريني ال�شيخ حممد النبهاين يف كتاب له
عام �( .1913سي�أتي الحقاً).
 .3خمالفته لإح�صاء نفو�س العراق عام  1920وقد �أجري يف ظل حكومة
االحتالل الربيطاين نف�سها ،ون�شر يف كتاب "خمت�صر جغرافية العراق"
ال�س ّنة و�أنهم ميثلون
املطبوع �سنة  . 1922والإح�صاء ي�ؤكد �أغلبية ُ
ن�سبة (.((()%48،8
حاط به .ويف
الع ُّد واحلِ ْفظ .و أَ� ْح َ�صى
ال�شيء :أَ� َ
�صاءَ :
((( يف (ل�سان العرب) البن منظور( :وا إل ْح ُ
َ
التنزيل :و�أَ ْح َ�صى كلَّ �شيءٍ عدداً؛ الأَزهري� :أي �أَحاط علمه �سبحانه با�ستيفاء عدد كلِّ �شيء.
ال�شيءَ :ع َددته) .ويف تف�سري (فتح القدير) لل�شوكاين عند قوله تعاىلَ ( :و ِ إ� ْن َت ُع ُّدوا
و أَ� ْح َ�ص ْيت
َ
وها) (�إبراهيم( : )34:و�أ�صل الإح�صاء �أن احلا�سب �إذا بلغ عقد ًا معين ًا من
ن ِْع َم َت اللهَّ ِ ال حُ ْ
ت ُ�ص َ
عقود ا ألعداد و�ضع ح�صاة ليحفظه بها).
((( الإدارة الأمريكية و�أكذوبة الـ( )%20للعرب ال�سنة ،قا�سم الغريري الباحث يف م�ؤ�س�سة
الرائد ا إلعالمية ،جملة الرائد ،العدد الواحد والع�شرون ،ملف العدد .2007/121/2 ،على
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 .4كما يناق�ضه �أي�ضاً ما جاء يف درا�سة الكاتب االنكليزي "الربت منت�شا�شفيلي"
يف كتابه "العراق يف �سنوات االنتداب الربيطاين" والذي ذكر �أن الرتكيب
الطائفي ل�سكان العراق ب�أغلبية ُ�س ّنية متثل (.((()%52
هذا �إن ا�ستبعدنا النية املبيتة يف �سيا�سة االحتالل الربيطاين بت�ضخيم
الأقليات و�إعطائها ثق ًال وحجماً �أكرب �ضمن �سيا�سة (فرق ت�سد) املعتمدة لديهم.
وهو �أمر وارد جداً ،وعليه �أدلة وقرائن تكلم بها �سيا�سيون عراقيون لهم وزنهم
يف ال�سيا�سة والأحداث العراقية على عهد االجنليز ،ال ميكن اتهامهم بامليول
الطائفية فيما يكتبون .منهم ال�سيا�سي العراقي املعروف كامل اجلادرجي((( الذي
الرابط التايل . http://al-raeed.com/raeedmag/preview.php?id=748 :وفيه:
(�صدرت عن حكومة االحتالل االنكليزي إ�ح�صائية لنفو�س العراق يف والياته الثالث (بغداد،
ال�س ّنة  ، %48.81ن�سبة ال�شيعة، %42.31
الب�صرة ،املو�صل) عام � 1920أظهرت �أن :ن�سبة ُ
ن�سبة اليهود والن�صارى  ، %7ن�سبة ا ألديان ا ألخرى  .)%2وقد ات�صلت يوم ()2009/9/7
بالباحث الأ�ستاذ قا�سم الغريري للت�أكد من هذه املعلومات ،فبني يل �أن م�ؤ�س�سة الرائد كلفت
يف حينها فريق عمل متكون من جمموعة باحثني ،كان هو أ�حدهم ،لدرا�سة املو�ضوع بالرجوع
�إىل م�صادره الأ�صلية املعتمدة .وقد كتبوا يف ذلك درا�سة ن�شرت على �شكل ملف يف العدد ()21
من جملة الرائد التابعة للم ؤ��س�سة ،وال�صادر يف التاريخ أ�عاله ،و أ�ن ما ورد من م�صادر فيها
متت معاينته �شخ�صياً ،ومنها م�صادر �أجنبية مثل (املواقع التابعة للخارجية الأمريكية ووكالة
املخابرات ا ألمريكية ،ومو�سوعة ) ،(frontlineworldومو�سوعة )(atlapediaonline
املخت�صة باخلرائط ال�سيا�سية واحلقائق والإح�صائيات جلميع دول العامل) :وهذه وكلت �إىل
مرتجمني خمت�صني قاموا برتجمتها إ�ىل العربية .وقد رجعت إ�ىل العدد املذكور على موقع
املجلة الألكرتوين /www.al-raeed.net/وا�ستفدت منه يف تقييد معلومات مهمة تتعلق بهذه
الدرا�سة .وكل ما ذكرته عن م ؤ��س�سة أ�و جملة الرائد ف إ�ىل هذا امل�صدر يعود.
((( امل�صدر ال�سابق.
((( كامل رفعت اجلادرجي ولد يف بغداد  1897وهو حمام بارع ،و�صف ب أ�نه قائد وطني و�سيا�سي
�صلب� ،شارك يف ثورة الع�شرين مع والده ،ونفي �إىل ا�سطنبول وتقلد عدة منا�صب يف الدولة
العراقيةُ .يعد كامل اجلادرجي أ�هم داعية للدميقراطية يف العراق خالل القرن املا�ضي .ويف
عام  1930ان�ضم اجلادرجي �إىل حزب الأخاء الوطني الذي ت�شكل يف تلك ال�سنة برئا�سة يا�سني
الها�شمي ،و أ��صبح ع�ضو أ� يف جلنته املركزية .ثم ا�ستقال من احلزب لين�ضم إ�ىل (جماعة
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يقول يف مذكراته( :بد�أت امل�شكلة تظهر يف الواقع بعدما تكونت احلكومة
الأهلية حتت االنتداب االنكليزي ،فقد ظهرت احلاجة �آنذاك ما�سة ب�صورة جلية
�إىل �إيجاد �إداريني وق�ضاة ووزراء من ال�شيعة .وقد �أدخل االنكليز يف روع ال�شيعة
�أن اعتبارهم �أقلية �أمر يخالف احلقيقة ،وذلك ف�إن من حق �أبنائها �أن ي�شاركوا
م�شاركة فعلية يف جميع نواحي الإدارة) .ثم يقول�( :إن ت�شجيع االنكليز لل�شيعة
قد كان يجري مبختلف الأ�شكال .ومن �أمثلة ذلك حتري�ض ال�شيعة على جعل
الطائفية مثلهم الأعلى)(((.
يقول توفيق ال�سويدي((( يف كتابه (وجوه عراقية)( :ومن �أ�سباب �ضعف
في�صل اعتقاده ب�صحة بع�ض الأقوال� :أن اجلعفريني مغموطو احلقوق .واذا
فر�ض �أنه موجود – االعتقاد  -ف�إنه مل يوفق ملعاجلته بالطريق املعقول.
�إذ كان يريد الطفرة ليو�صل العنا�صر اجلعفرية �إىل احلكم بدون ا�شرتاط كفاءة.
وقد كان عمله هذا مناق�ضا ملبادئه التي ب�شر بها يف احرتام القانون والعدل
املتكافئ بني الرعية .وقد �أقدم علـى تنفيذ نظريته فلم تزد من �ش�أنه بل زادت
يف النقمة عليه)(((.
الغريب �أن هذا الإح�صاء املناق�ض للقواعد العلمية ،واملخالف للحقيقة
الواقعية التي يكفي ملعرفتها �إلقاء نظرة واحدة على اجلغرافيا ال�سكانية :ما زال
معتمداً عند الأمريكان ،وقد كرر ال�سفري الأمريكي الأ�سبق بول برمير يف كتابه
ا ألهايل) .وا�ستمر يف ن�ضاله �ضمن (جماعة ا ألهايل) حتى عام  1946عندما ت أ��س�س احلزب
الوطني الدميقراطي ليكون �أول رئي�س له حتى حل احلزب عام  1962ب�سبب تعقد الو�ضع
ال�سيا�سي يف العراق واحتدام اخلالفات داخل احلزب نف�سه .تويف �سنة ( . 1968املحمود)
((( من �أوراق كامل اجلادرجي� ،ص ، 65،64كامل اجلادرجي ،دار الطليعة ،بريوت1971،م.
((( توفيق ال�سويدي ولد �سنة  ، 1891وكان �سيا�سي ًا عراقي ًا توىل من�صب رئا�سة الوزراء يف العهد
امللكي يف العراق حيث كان رئي�س ًا للوزراء يف �أربع حكومات يف ال�سنوات ،1946 ،1930 ،1929
 .1950تويف �سنة ( . 1968املحمود).
((( ال�شيعة والدولة القومية يف العراق � ، 1990-1914ص/360الهام�ش ،ح�سن العلوي ،دار الثقافة
للطباعة والن�شر إ�يران – قم.
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(عام ق�ضيته يف العراق) �أن ن�سبة �أهل ال�سنة يف العراق ( ،)%19وهي الن�سبة
نف�سها التي ثبتها �إح�صاء عام  ! 1919بل واعتمد ك�أ�سا�س الحتالل البلد بدعوى
�أن هناك �أقلية �سنية ت�ضطهد �أغلبية �شيعية ال بد من �إن�صافها .يقول برمير:
(يف اجلنوب حيث يرتكز ال�شيعة الذين ي�شكلون  60باملئة من ال�سكان .وعلى بعد
خم�سمئة ميل �شما ًال توجد مواقع متقدمة لالئتالف على اجلبال املغطاة ب�أ�شجار
ال�صنوبر يف موطن الأكراد غري العرب الذين ي�شكلون  20باملئة من ال�سكان.
وكانت قواتنا منت�شرة �أي�ضاً عرب ال�صحراء املنب�سطة امللتهبة يف و�سط العراق
وغربه ،املنطقة املركزية للأقلية العربية ال�سنية التي ت�شكل  19باملئة من
العراقيني والتي هيمنت على املجتمع العراقي منذ قرون)(((.

الإح�صائيات العثمانية
جاء يف كتاب (�شيعة العراق) للباحث اليهودي �إ�سحاق نقا�ش( :ومل يقدر
حجم الت�شيع تقديراً كام ًال خارج العراق قبل �أواخر القرن التا�سع ع�شر .ويف
غياب التقديرات ال�سكانية املف�صلة التي متيز بني ال�سنة وال�شيعة ،ظل بع�ض
امل�س�ؤولني العثمانيني يعتربون ال�شيعة �أقلية ال تزيد على  40يف املئة من
ال�سكان .وكما ميكن ا�ستخال�صه من النتائج التي تو�صل اليها �سليم درجنيل
(  )Deringilيف الأر�شيفات العثمانية ف�إن اال�شارات املتكررة اىل انت�شار املذهب
ال�شيعي يف العراق وردت �أ�سا�ساً خالل ال�سنوات الأخرية من ت�سعينات القرن
التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين)(((.
كانت الدولة العثمانية �إمرباطورية كبرية ت�ضم حتت جناحها دو ًال كثرية ،منها
العراق .وق�ضية ال�شيعة وال�سنة يف هذ البلد احليوي مما يهمها كثرياً .وقد ورد
يف �أرا�شيفهم املحفوظة �أن ن�سبة ال�شيعة فيه ال تزيد عن  .%40وهذا الرقم
((( عام ق�ضيته يف العراق� ،ص ،11ال�سفري بول برمير ،ترجمة عمر ا أليوبي ،دار الكتاب العربي،
بريوت – لبنان. 2006 ،
((( �شيعة العراق� ،ص ،69إ��سحاق نقا�ش ،ترجمة عبد ا إلله النعيمي ،دار املدى للثقافة والن�شر،
 ، 1996بريوت – لبنان .و�أحال يف هام�ش الكتاب� /ص� 94إىل:
Deringil “The Struggle Against Shi'ism” 49, 50
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يوافق �أحدث �أرقام الن�سب الإح�صائية ،ما ي�شهد بال�صدق على �صحته .كما �أن
الدولة العثمانية كدولة قوية م�ستقرة حكمت البلد قروناً �إح�صا�ؤها مقدم على
�إح�صاء تخميني متعجل قامت به قوة حمتلة ملا ت�ستقر �أمورها بعد ،خرجت تواً
من حرب كونية.

امل�ؤرخ البحريني العالمة النبهاين
مما يدلل على خط�أ الإح�صاء االجنليزي  1919ما ذكره امل�ؤرخ والرحالة العالمة
البحريني ال�شيخ حممد بن ال�شيخ خليفة بن حمد النبهاين الطائي يف كتابه
امل�شهور (التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية) ،الذي فرغ من ت�أليفه
عام (1332هـ) .وهذا العام يوافق العام (1913م) ،فيكون يف ت�أريخه مقارباً
لت�أريخ التعداد الربيطاين ال�سابق .جاء يف هذا الكتاب(((:
(نفو�س العراق من حيث املجموع يناهز الثالثة ماليني؛ لأنه يوجد يف
العراق:
� .......................... 1200 000سني املذهب
.......................... 1000 000من �أبناء ال�شيعة
.......................... 87 000م�سيحيو ن
 ........................... 78 000يهود
.......................... 14 000خليط من ال�صابئة واليزيدية
.......................... 2379 000يكون
وبع�ض امل�ؤرخني يلحقون بالعراق ق�سماً من الع�شائر الذين ميتارون من
العراق في�ضيفون �إىل ذلك العدد مقداراً يجعل الكل يقارب الثالثة ماليني)(((.
((( التحفة النبهانية�/ص ،196انظر الوثيقة رقم ( )17يف ق�سم الوثائق.
((( التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية� ،ص ،196العالمة ال�شيخ حممد بن ال�شيخ خليفة
النبهاين .دار �إحياء علوم الدين – بريوت ،املكتبة الوطنية – البحرين .بال �سنة طبع .وتقدير
النبهاين هذا يتطابق كلي ًا مع تقدير الزعيم طه الها�شمي ل�سكان العراق يف كتابه (جغرافية
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لقد كان العالمة النبهاين دقيقاً متحرياً احلقيقة يف تقديراته ل�سكان العراق
�إجما ًال وتف�صي ًال ،ومل يطلق الكالم والأرقام على عواهنها .ودليلنا على هذا
التقرير �أن �أرقامه جاءت مقاربة جداً لإح�صاء عام  .((( 1920انظر �إىل ما يلي:
الطائفة

ال�سنة
ال�شيعة
امل�سيحيون
اليهود
ن�سبة ال�سنة
ن�سبة ال�شيعة
املجمــوع

النبهاين

1.200.000
1.000.000
87.000
78.000
%50.44
%42.03
2.379.000

�إح�صاء 1920

1.146.000
994.000
78.000
87.000
%48.81
%42.31
2.349.000

�إن هذه الن�سب امل�ستخرجة ح�سب الأرقام التي ثبتها النبهاين مقاربة ملا ورد
يف �آخر الإح�صائيات العلمية التي �أجريت من قبل م�ؤ�س�سات و�أكادمييني من داخل
العراق وخارجه .وهي تدل على �أن الرجل مل يكتب ما كتب �إال بعد ال�س�ؤال والبحث
والتحري وبذل اجلهد الكايف ،و�أنه كان يحرتم نف�سه وعلمه ،وكانت نتائجه �أ�صح
من النتائج التي ذكرها االجنليز عام  ، 1919مع �أنه فرد وهم حكومة ،كان عليها
�أن حت�سب �ألف مرة قبل �أن تقدم على كتابة معلومات مغلوطة �إىل هذه الدرجة
البائ�سة! �إن هذا التقارب ي�شهد ل�صحة �إح�صاء النبهاين ،وخط�أ التعداد الإجنليزي
الذي �أعلنوه يف الفرتة نف�سها تقريباً.
وح�سب الأرقام ال�سابقة للنبهاين تكون:
ن�سبة ال�سنة %50،44
ن�سبة ال�شيعة %42،03
ف�إذا �أ�ضفنا عدد الع�شائر الرحل� ،أو البدو (الذين ميتارون ح�سب تعبري النبهاين)،
العراق الثانوية) الذي أ�قر للتدري�س من قبل وزارة املعارف يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي.
و�سي�أتي بيانه الحقاً.
((( كما ورد يف درا�سة مركز الرائد ،م�صدر �سابق.
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وهو ( )621000بن�سبة ( %21تقريباً) � ،إىل عدد �أهل ال�سنة؛ لأن جميع القبائل
الرحل (البدو) كانوا ُ�سنة �آنذاك ،ورمبا �إىل الآن :فيكون:
1.821.000
عدد ال�سنة
%60.7
ن�سبة ال�سنة
ن�سبة ال�شيعة %33.0
�أما �إذا �أخذنا مبا تقوله بع�ض امل�صادر املعتمدة من �أن ن�سبة البدو الرحل
�آنذاك ( )%35من جمموع �سكان العراق((( ،فيكون عدد البدو 1,281,000
ن�سمة .فيكون عدد ال�سنة الكلي  ، 2481000من جمموع �سكان العراق البالغ
 ، 3,66,0000فتكـون ن�سبة ال�سنة  ،%67,8بينما ن�سبة ال�شيعة .%27

العراق يف بداية القرن الع�شرين
�إن من ي�ستح�ضر احلالة ال�سيا�سية للعراق �آنذاك يجد �أن �إطالق كلمة (�إح�صاء)
جماف للحقيقة العلمية لهذا امل�صطلح؛ فلم يكن ثمة
على التعداد ال�سابق ٍ
دولة باملعنى احلقيقي للدولة ،فال م�ؤ�س�سات حكومية وال مدنية ،بل وال حكومة
�أ�ص ًال ،ولي�س من م�ستلزمات مادية ،وال �آليات لإجراء �إح�صاء ي�ستحق �أن يطلق
((( درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي� ،ص ،99الدكتور علي الوردي .بال هوية .إ�ذ يقول الدكتور
الوردي�( :إن القبائل العراقية التي ال تزال تعي�ش يف طور البداوة اخلال�صة هي اليوم قليلة جد ًا
ال تكاد تتجاوز ن�سبتها الـ( )2باملئة من جمموع ال�سكان .ولكننا لو رجعنا إ�ىل الوراء ،إ�ىل ما قبل
مائة �سنة تقريباً ،لوجدنا هاتيك القبائل كثرية جد ًا حيث كانت ن�سبتها تبلغ الـ( )35باملائة من
جمموع ال�سكان) .علم ًا أ�ن الكتاب أ�لف يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�ضي .ويذكر الدكتور
الوردي يف ال�صفحة التالية بحث ًا للدكتور حممد �سلمان ح�سن ن�شره معهد �إح�صاء �أك�سفورد يف
إ�حدى ن�شرياته الدورية:
( Bulletin of the Oxford Univercity Institute vol. 20 no.4 1958)،كما
ورد يف الهام�ش ،جاء فيه :أ�ن عدد �سكان العراق كان يف عام  1867ال يتجاوز املليون والربع إ�ال
قليالً� ،أما فئات ال�سكان الثالث فكانت ن�سبتهم كما يلي .1 :ن�سبة القبائل البدوية .2 ، %35
القبائل الريفية  .3 ، %41أ�هل املدن  %24من جمموع ال�سكان.
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عليه هذا اال�سم� .أ�ضف �إىل ذلك اجلهل والتخلف االجتماعي الذي عليه املجتمع،
والعقلية اجلمعية التي حتكمه ،والتي تقف موقف اخلائف واملت�شكك من نوايا
احلكومة ،واجلهل �أ�سا�س اخلوف وال�شك .والنا�س تعاين من (فوبيا) جتاه القوة
احلاكمة �إذ يح�سبون �أي حركة من هذا النوع تعني خطوة لأخذ ال�ضرائب وجتنيد
ال�شباب للخدمة الع�سكرية .وقد �أدركنا هذه الهواج�س وعاي�شناها ومل�سناها
بو�ضوح عند �أهلنا يف �سبعينيات القرن املا�ضي .ناهيك عن فقدان الطرق
ال�صاحلة واملوا�صالت املتطورة التي يتوقف عليها �إجراء مثل هذه املمار�سة.
فمن امل�ستحيل واحلالة هذه �أن يجرى �إح�صاء باملعنى العلمي للإح�صاء يف العراق
يومذاك.
جممل القول �أنه مل يكن من �إح�صاء �أ�سا�ساً ،و�إمنا هو �أرقام �سجلت بناء
على تقديرات �أجريت داخل املكاتب ،بناء على معلومات ميدانية ناق�صة تعتمد
التخمني واالفرتا�ض .وهذا ما تتفق عليه جميع امل�صادر الإح�صائية الر�سمية
واملدنية التي راجعتها ،وبع�ضها جتده يف الهام�ش.

نبذة عن تاريخ الإح�صاء يف العراق
جاء يف كتاب (الإح�صاء ال�سكاين) ال�صادر عن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي العراقية�( :أما الإح�صاءات ال�سكانية املتوفرة قبل هذه الفرتة � -أي قبل
�إح�صاء عام  – 1935فهي ال تعدو �أن تكون تقديرات �شخ�صية ،يعود �أقدمها �إىل
عام  ،1866وهي تقديرات تنق�صها الدقة ،وال ميكن قبولها على �أنها �إح�صاءات
موثوقة .و�أهم هذه التقديرات املعروفة هي تقديرات القنا�صل الربيطانيني
التي كانوا يبعثون بها �إىل حكوماتهم) .ويف الهام�ش عند هذه النقطة( :كان
القنا�صل الربيطانيون يف هذه الفرتة يزودون حكوماتهم بتقارير جتارية حتتوي
على كثري من الإح�صاءات اخلا�صة بال�سكان والتجارة اخلارجية وغريها)(((.
((( ا إلح�صاء ال�سكاين� ،ص ،57الدكتور عبد احل�سني زيني ـ جامعة بغداد ،الدكتور عبد احلليم
القي�سي ـ جامعة املو�صل ،الدكتور رفيق العلي ـ جامعة بغداد� .صادر عن وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي.
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�إن هذه املعلومة املهمة متثل حقيقة �أجمع عليها كل الباحثني – وهم
كرث  -يف �ش�أن �إح�صاء نفو�س العراق الذين رجعت �إليهم دون ا�ستثناء .يقول
الدكتور �أحمد �سو�سة( :كانت قد �أجريت ثالث عمليات �إح�صاء لنفو�س العراق بني
�سنة  1920و  ، 1947وهي عمليات �سني  1920و 1927و � ، 1934إال �أن هذه
الإح�صاءات كانت جمرد تخمينات .و�إن �أول ت�سجيل قانوين هو الت�سجيل الذي �أُجري
يف يوم  1947/10/19على �أن يجرى بعد ذلك مرة كل ع�شر �سنوات)(((.
�أي �إنه مل يجر يف العراق �إح�صاء قبل عام  1947خارج نطاق التخمني.
�أ�ضف �إليه �أنه مل يذكر �إح�صاء قبل عام  .1920وهذا يعني �أن ما ذكر من �إح�صاء
عام  1919ال قيمة له عنده بحيث ت�ستدعي ذكره .ومن عرف العالمة �أحمد
�سو�سة  ،عرف بال تردد �أن كالمه حجة يف هذه امل�سائل.
وممن تكلم عن هذه احلقيقة الزعيم طه الها�شمي �إذ يقول( :مل ت�سجل
نفو�س العراق ت�سجي ًال علمياً ...وقد قدرت احلكومة الربيطانية �سنة 1920
نفو�س العراق .ومل ي�ستند هذا التقدير �إىل الت�سجيل والإح�صاء ،بل ا�ستند �إىل
التخمني .و�أ�سفرت النتيجة ب�أن نفو�س العراق ( ...)2.489.282وال نظن �أن
التقدير املذكور يبني نفو�س العراق متاماً ،وجنزم ب�أن ق�سماً غري قليل من
نفو�س العراق وال �سيما القبائل الرحالة مل تدخل فيه .ولعل نفو�س العراق تبلغ
زهاء ثالثة ماليني �أو �أكرث((( .وهذا التقدير يتطابق متاماً مع تقدير العالمة
النبهاين الآنف الذكر.
يقول الدكتور �شاكر خ�صباك( :ف�أما ما يتعلق بالقرن املا�ضي والربع الأول من
القرن احلايل فجميع الأرقام املتوفرة هي �أرقام تخمينية اعتمدت �أ�سا�ساً على
تقارير القنا�صل واحلكام ال�سيا�سيني الربيطانيني؛ ولذلك فال بد من معاملتها
بحذر �شديد)(((.
((( الدليل اجلغرايف العراقي� ،ص ،28الدكتور أ�حمد �سو�سة .مطبعة دار التمدن.1960 ،
((( جغرافية العراق الثانوية� ،ص ،28الزعيم طه الها�شمي ،مطبعة دار ال�سالم يف بغداد 1348
 ،1929والكتاب مقرر من قبل وزارة املعارف للتدري�س يف املدار�س الثانوية.((( العراق ال�شمايل درا�سة لنواحيه الطبيعية والب�شرية� ،ص� ،232شاكر خ�صباك ،مطبعة �شفيق -
� .1973ساعدت جامعة بغداد يف ن�شره.
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يف كتاب (الإح�صاء ال�سكاين) ال�سابق الذكر تفا�صيل دقيقة عن �إح�صاء عام
 1934تثبت ما قلناه عن �صعوبة� ،إن مل يكن ا�ستحالة� ،إجراء �إح�صاء علمي
م�ضبوط قبل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .منها( :قامت احلكومة العراقية
مبحاولة لتقدير عدد ال�سكان يف �سنة  ، 1934وقد �ألفت جلاناً لذلك اتخذت
مقراتها يف امل�ساجد والدوائر احلكومية واملدار�س ،يف املدن والق�صبات .وقد
بو�شر بجمع املعلومات منذ �شهر ت�شرين الأول حتى نهاية العام .ولكن املحاولة
ف�شلت ف�ش ًال تاماً ،وتقرر �إلغا�ؤها ،كما مل يعرث على نتائج هذا التعداد .ومع ذلك
فقد قدر عدد ال�سكان يف العراق يف هذه ال�سنة بـ� 2968054شخ�صاً .ويبدو
�أن املعلومات هذه قد ا�ستقيت من املوظفني الإداريني عن عدد ال�سكان يف
وحداتهم الإدارية)(((.
وجاء يف الكتاب �أي�ضاً يف ال�صفحة نف�سها �أن تعداداً �آخر لل�سكان جنح ن�سبياً
هذه املرة� ،أجرته احلكومة يف ال�سنة نف�سها عن طريق جلان خا�صة ،ا�ستقرت يف
مراكز معينة كاملدار�س وامل�ساجد وغريها ،قام فيه املختارون با�ستدعاء ر�ؤ�ساء
العوائل للح�ضور �إىل هذه املراكز لإعطاء املعلومات .ثم يف ال�صفحة التالية
حتت عنوان (تقومي تعداد  )1934جاء ما يلي( :يظهر مما �سبق �أن الطريقة
التي اتبعت يف �إجراء هذا التعداد كانت غري �سليمة؛ حيث �أن ا�ستدعاء ال�سكان
من قبل املختارين �إىل جلان خا�صة للإدالء باملعلومات ي�ؤدي – بال ريب – �إىل
التخوف وعدم �إعطاء املعلومات ال�صحيحة� .إ�ضافة �إىل �أن التعداد مل يكن �شام ًال
لكل ال�سكان وخا�صة يف الأرياف حيث اقت�صر على املدن وحواليها).
وجاء يف الكتاب عن تعداد عام � 1947أنه اتخذت اال�ستعدادات لإجراء تعداد
�شامل جديد ح�سب الأ�ساليب العلمية احلديثة .وقد جرى التعداد فع ًال يف
 ، 1947/10/19ومت بطريقتني:
الطريقة الآنية :يف املدن �أي طريقة التعداد الفعلي ،حيث يتم ت�سجيل
ال�سكان يف املكان الذي كانوا موجودين فيه ذلك اليوم.
وطريقة الهيئات� :أي طريقة التعداد النظري وذلك يف مناطق الأهوار
والأماكن النائية.
((( ا إلح�صاء ال�سكاين� ،ص ،58م�صدر �سابق.
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ومع ذلك اعترب هذا التعداد غري �شامل جلميع ال�سكان يف القرى والأرياف
والع�شائر الرحالة واجلاليات العراقية يف اخلارج .بحيث �أن هناك حوايل ()700.000
�شخ�ص مل ي�سجل .وهو ما يعادل ثمن ( )8/1العدد الكلي لل�سكان .كما �أن طعوناً
وجهت �إليه من حيث �أن �أعداداً وهمية �أ�ضيفت من قبل بع�ض العوائل على �أنها
حقيقية للح�صول على بطاقات �أكرث للتموين؛ ما ميكن �أن يوازن النق�ص احلا�صل
يف العدد احلقيقي جراء عدم �شمولية التعداد(((.
يقول الدكتور فا�ضل الأن�صاري( :يف القرن التا�سع ع�شر وردت بع�ض البيانات
ال�سكانية يف تقارير القنا�صل الربيطانيني يف العراق يف تلك الفرتة .وهذه
البيانات مهمة يف تقدير عدد ال�سكان �آنذاك بالرغم من �أنها قد اعتمدت بالأ�صل
على التخمني .كذلك يعترب مهماً �أي�ضاً ما جاء يف تقارير وزارة احلربية الربيطانية
وغريها من �سلطات االحتالل الربيطاين العاملة يف القطر العراقي من تخمينات
عن ال�سكان يف بداية القرن الع�شرين)((( .وذكر الدكتور الأن�صاري �أن (التعدادات
ال�سكانية الأوىل (� )1934 ، 1927ألغتها الدولة ب�سبب عدم دقتها)(((.
وحتدث الدكتور فا�ضل عن الإح�صاءات التي �أجريت بعد (ا�ستقالل العراق)،
كان �أولها عام  1927و�آخرها عام  .1965ذكر �أن الإح�صاء الأول ا�ستغرق تنفيذه
�أكرث من �سنة ،ثم تبني للحكومة �أنه ف�شل ف�ش ًال ذريعاً ف�ألغته .اتخذت اللجان
يف املدن والق�صبات من امل�ساجد واملدار�س والبنايات احلكومية مقراً جلمع
البيانات املطلوبة� .أما الأرياف فجرى �إح�صاء بع�ض املناطق منها تخميناً ،ومل
يرد يف التعداد املناطق �أي ذكر لنفو�س مناطق �أخرى.
وعن تعداد عام  1934ذكر �أن الكثريين تهربوا من الإدالء ببياناتهم خوفاً من
اخلدمة الع�سكرية .وذكر عن تعداد عام � 1947أنه مل يت�ضمن �إح�صاء القبائل
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.61-59
((( �سكان العراق� ،ص ،37فا�ضل ا ألن�صاري .م�صدر �سابق
((( م�شكلة ال�سكان منوذج القطر العراقي� ،ص ،21الدكتور فا�ضل الأن�صاري ،من�شورات وزارة
الثقافة وا إلر�شاد القومي ،دم�شق –  . 1980والكتاب ،كما جاء يف �ص(ك) ،أ�طروحة لنيل
�شهادة (الدكتوراه العليا) من معهد اال�ست�شراق يف مو�سكو ،نوق�شت يف منت�صف عام 1978
بعنوان (�سكان العراق ودورهم االجتماعي – االقت�صادي).
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البدوية ،وال اجلاليات يف اخلارج(((.
وهكذا ومن خالل تتبعي هذا املو�ضوع يف مظانه �أ�ستطيع القول �إن عدم
موثوقية وان�ضباط الإح�صاءات القدمية �إىل �إح�صاء عام � 1957أمر جممع عليه
بني امل�صادر كافة .جاء يف (املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  ،)1957وهي
عبارة عن وثائق حكومية ر�سمية:
(لقد قامت احلكومة العراقية بت�سجيالت عامة عديدة  ،كان �أولها ت�سجيل
عام  1927والطريقة التي اتبعت يف هذا الت�سجيل هي طريقة الهيئات وكان
عملية غري موفقة بالنظر لفقدانها الكثري من املقومات احلديثة والأ�ساليب
ال�صحيحة يف الإح�صاء).
وعن ت�سجيل �( :1934إن الغر�ض الأ�سا�سي مل يكن تعداداً ح�سب مفهوم
التعبري العلمي احلديث يف الوقت احلا�ضر بل كان ت�سجي ًال لل�سكان لأغرا�ض حمدودة
كالتجنيد ومعرفة نفو�س البالد ح�سب الوحدات الإدارية).
وعن ت�سجيل ( :1947يعترب هذا �أول تعداد فني  -ح�سب مفهوم التعبري
العلمي احلديث -وكان تعداداً ناجحاً بقدر الإمكان ا�ستخدمت فيه الطرق والآالت
احلديثة جلمع وت�صنيف املعلومات ح�سب الطريقة املعروفة يف التعداد وهي
طريقة احلالة الراهنة (  ((()Defactoوا�ستهدفت احلكومة من هذا التعداد
((( �سكان العراق� ،ص ،39-38م�صدر �سابق .هذه املعلومة غري دقيقة؛ فقد �صرحت ا إلح�صاءات
الر�سمية ب�أن تعداد � 1947شمل تقدير عدد �أفراد القبائل الرحل .و�سي�أتي بيان ذلك.
((( يف (املجموعة ا إلح�صائية لت�سجيل عام � )1957ص(ل) ورد تعريف بالطريقتني املتبعتني حينها
يف تنفيذ عملية الإح�صاء:
الطريقة ا ألوىل :طريقة احلالة الراهنة وهي أ�ن يعهد بالعمل إ�ىل عدادين يقوم كل منهم بت�سجيل
الأ�شخا�ص املقيمني فع ًال يف كل دار �أو م�سكن يف ال�ساعة التي يجري فيها الت�سجيل على ا�ستمارة
تدعى با�ستمارة الت�سجيل العام �سواء كانوا من أ�فراد العائلة أ�و من متعلقيها أ�و أ�جانب على أ�ن
ينجز ذلك الواجب يف اليوم املعني له.
الطريقة الثانية :طريقة الهيئات املتجولة وذلك ب أ�ن تكون هيئات على �شكل جلان تت أ�لف الواحدة من
ثالثة �أ�شخا�ص رئي�س وع�ضوين �أحدهما م�أمور النفو�س تقوم كل منها بالت�سجيل يف املنطقة
املحددة لها يف التاريخ املعني وتنتقل الهيئة متجولة من م�سكن إ�ىل آ�خر لت�سجيل ا أل�شخا�ص فيها
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احل�صول على �أدق و�أ�سلم النتائج وكادت جتني ثمار ذلك لوال الكثري من ال�صعوبات
التي جابهت القائمني �إذ ذاك)(((.
وهذا بوجود حكومة وم�ؤ�س�سات ونظام ،فكيف ميكن �أن تكون عليه حال
�إح�صاءات تقديرية يف حال فقدان ذلك كله ،جترى حل�سابات جتارية خارجية ،وغري
�سليمة من ناحية احليادية؟!

ب�صورة دائمية أ�و م ؤ�قتة وكذلك كل �شخ�ص مقيم فيها عادة و إ�ن كان غائب ًا يف �سجالت خا�صة
تدعى مب�سودة الت�سجيل العام و�أكرث ما تتبع هذه الطريقة يف ت�سجيل �سكان الأماكن النائية
الواقعة يف أ�طراف اجلبال وعلى حدود ا ألهوار أ�و يف املناطق ال�صحراوية امل�سكونة بالع�شائر.
((( املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  ،1957العراق -اجلاليات العراقية ،دار الت�ضامن للتجارة
والطباعة والن�شر – بغداد ،املقدمة� :ص( أ�) .وجاء يف امل�صدر نف�سه �ص(ط)( :لقد كانت
هذه الإح�صاءات يف عهد االحتالل وما �سبقه من عهود ذات �أهمية �ضئيلة وحمدودة ال تتعدى
العلَم).
احت�ساب الواردات وتعداد املكلفني بخدمة َ
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الإح�صاء االجنليزي عام 1920
الإح�صاء كما يف كتاب جغرافية العراق الثانوية
�أورد الزعيم طه الها�شمي يف كتاب (جغرافية العراق الثانوية)((( اجلدول
الآتي الحقاً عن نفو�س العراق عام  1920مق�سماً على واليات العراق الثالث
(بغداد والب�صرة واملو�صل) ومدنها ،طبقاً لتقديرات حكومة االحتالل الربيطاين.
يقول الها�شمي ( :وقد قدرت احلكومة الربيطانية �سنة  1920نفو�س العراق.
ولـم ي�ستند هذا التقدير �إىل الت�سجيل والإح�صاء ،بل ا�ستند �إىل التخمني .و�أ�سفرت
النتيجة ب�أن نفو�س العراق ( )2.849.282ن�سمة )1.360.304( :منها ت�سكن
والية بغداد القدمية� ،أي لواء بغداد والدليم وكوت الإمارة وكربالء والديوانية
واحللة .و( )785.600نف�س تقطن والية الب�صرة� ،أي لواء الب�صرة والعمارة
واملنتفق .و( )703.378نف�ساً ت�سكن والية املو�صل� ،أي يف لواء املو�صل و�أربيل
وكركـوك وال�سليمانية ...ولعل نفو�س العراق تبلغ زهاء ثالثة ماليني �أو �أكرث)(((.

�أخطاء عر�ضية مهمة عند الها�شمي
عند �إجراء احل�سابات الدقيقة للأرقام الواردة يف ح�سابات الزعيم طـه
الها�شمي ،ومراجعتها �أكرث من مرة على احلا�سبة الألكرتونية ،ومن خالل مقارنة
الأرقام ببع�ضها ظهرت يل عدة �أخطاء رقمية غري مق�صودة يف ح�ساباته:
بع�ضها كبري ي�ؤثر على املجموع الكلي للأعداد وح�ساب الن�سب ،وبع�ضها ب�سيط
((( جغرافية العراق الثانوية � ،ص ، 31-30الزعيم طه الها�شمي ،م�صدر �سابق .راجع الوثيقة رقم
( )1يف ملحق الوثائق.
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.28
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نفو�س العراق عام  1920كما جاء يف كتاب الها�شمي �ص 31-30
الوالية

م�ســلم

مو�سوي

م�سيحي

�أديان خمتلفة

املجموع

بغداد

184000

50000

15000

1000

250000

�سامراء

10670

200

0

1000

80970

دياىل

101040

1689

397

900

104036

الكوت

107290

281

127

0

107798

الديوانية

202200

6000

5000

200

204500

ال�شامية

189445

530

20

5

190000

احلــلة

171880

1065

27

28

173000

الدليم

247200

2600

200

0

250000

جمموع والية بغداد

1347835

62565

20771

2133

1360304

الب�رصة

154802

6928

2221

1549

165000

العمارة

291700

3000

300

5000

300000

املنتــفك

317370

160

30

2440

320000

10088

2551

8989

785500

املو�صل

261893

7635

50670

38180

350378

�أربيل

96100

4800

4100

1000

106000

كركوك

90000

1400

600

0

92000

ال�سليمانية

153000

1000

1000

0

155000

14538

55470

19180

690478

30302

2936282

جمموع والية الب�رصة 763872

جمموع والية املو�صل 600993

78792
املجموع العام للعراق 87488 2739700
اجلدول مع الت�صحيحات

ال ت�أثري له عليهما ،وبع�ضها ورد يف الأرقام اجلزئية للح�سبة مل ي�ؤثر على الناجت
النهائي لها يف احل�ساب الأ�صلي عنده .وفيما يلي تف�صيل بتلك الأخطاء؛ حتى ال
يقع فيها من يعتمد عليها دون تدقيق:
 .1املجموع الكلي لنفو�س العراق 2.849.282 :..................
ا ل�صحيح2.936.282 :..............................................
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 .2املجموع الكلي للم�سلمني يف العراق2.752.700 :...........
ا ل�صحيح2.739.700 :..............................................
 .3والية الب�صرة:
�أ .جمموع امل�سلمني يف الوالية 775.972 :....................
ا ل�صحيح763.872 :..............................................
ب .املجموع الكلي لنفو�س الوالية 785.000 :..................
ا ل�صحيح785.500 :..............................................
 .4والية املو�صل:
�أ .عدد نفو�س الأديان املختلفة يف مدينة املو�صل18180 :.
(((
ا ل�صحيح38180 :..............................................
ب .جمموع نفو�س مدينة املو�صل 350.000 :.................
ا ل�صحيح350.378 :..............................................
جـ .عدد امل�سيحيني يف مدينة ال�سليمانية100 :.........
ا ل�صحيح1000 :..............................................
د .جمموع امل�سلمني يف الوالية601.892 :....................
ا ل�صحيح600.993 :..............................................
هـ .املجموع الكلي لنفو�س الوالية 703.378 :..................
ا ل�صحيح690.478 :..............................................
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درا�سة م�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية
طبقاً ملا جاء يف الدرا�سة الذي �أجرتها م�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية ،واملن�شورة يف
جملة الرائد((( ف�إن حكومة االحتالل االنكليزي �أ�صدرت �إح�صائية لنفو�س العراق يف
((( ح�سب م�ؤ�س�سة الرائد لإعالمية ،والعدد الكلي ال ت�ستقيم �إال بذلك.
((( م ؤ��س�سة الرائد ا إلعالمية ،جملة الرائد ،العدد الواحد والع�شرون ،ملف العدد.2007/121/2 ،
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والياته الثالث (بغداد  ،الب�صرة  ،املو�صل) عام � ، 1920أظهرت هذه الإح�صائية
(كما جاء يف امل�صدر املحال �إليه يف البحث ،وهو كتاب خمت�صر جغرافية العراق
ال�س ّنة  ،%48.81ن�سبة ال�شيعة  ،%42.31ن�سبة
املطبوع عام � :)1922أن ن�سبة ُ
امل�سلمني  ،%91.12ن�سبة اليهود والن�صارى  ،%7ن�سبـة الأديان الأخرى .%2
كما ورد يف الدرا�سة اجلدول التايل (�صورة طبق الأ�صل) ،وفيه تف�صيالت
�أكرث عن املو�ضوع ح�سب الإح�صائيات التي �أجريت حتى عام :1957

مناق�شة ما ورد يف الإح�صاء
والآن �سنجري ح�ساباتنا طبقاً ملا �سبق ،وال بد من التذكري هنا مبا يلي:
 .1ق�صور الإح�صاء ،واعتماده التقدير ،ولي�س العمل امليداين ال�شمويل ،يقول
الها�شمي( :وال نظن �أن التقدير املذكور يبني نفو�س العراق متاماً ،وجنزم ب�أن
ق�سماً غري قليل من نفو�س العراق وال �سيما القبائل الرحالة مل تدخل فيه)(((.
� .2إن ن�سبة �أهل ال�سنة يف بع�ض مدن اجلنوب ال�شيعي عام  1920كانت �أكرث
من ن�سبتهم احلالية؛ لأ�سباب منها �أن القبائل البدوية يف البادية اجلنوبية (وهي
جميعاً �سنية) ملا ي�ستقر �أكرثها يف الأرياف بعد ،الأمر الذي ال بد منه حل�صول
م�صدر �سابق .نق ًال عن كتاب (خمت�صر جغرافية العراق) ال�صادر عام .1922
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.28
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التحول من الت�سنن �إىل الت�شيع؛ �إذ بدونه ال يت�سنى لدعاة الت�شيع االت�صال بهم
والت�أثري فيهم .كما �أن ن�سبة كبرية من القبائل التي ا�ستقرت يف تلك الفرتة مل
ت�أخذ ا�ستحقاقها من الزمن كي يتم لها ذلك التحول� .إين �أرجح �أن الب�صرة كانت
ذات �أغلبية �سنية بن�سبة وافية يف ذلك العهد� ،سيما و�أن النزوح �إليها من
العمارة وغريها من املدن ال�شيعية املجاورة مل يبد�أ بعد .كما �أن ن�سبة ال�سنة
يف احللة كانت �أكرب بكثري مما �أم�ست عليه فيما بعد .وال �أريد احلديث عن بقية
املحافظات لعدم توفر معلومات لدي عنها يف الوقت احلا�ضر.
� .3إن الن�سب الواردة يف �أ�صل الإح�صاء �إمنا هي با�ستثناء ن�سبة البدو ،كما
ي�شهد تاريخ الإح�صاء يف جميع امل�صادر املوثقة ر�سمياً �أنه مل يجر احت�ساب
البدو يف �أي �إح�صاء قبل �إح�صاء عام  .1947ف�إذا �أ�ضفنا ن�سبة البدو ،وهم جميعاً
�سنة ،تتغري الن�سب ال�سالفة كثرياً ل�صالح �أهل ال�سنة.

عدد البدو الرحل ون�سبتهم يف العراق يف بداية القرن الع�شرين
جتمع امل�صادر التي حتدثت عن �سكان العراق على عدم وجود �إي �إجراء لت�سجيل
عدد البدو الرحل يف الإح�صاءات الأوىل يف القرن املا�ضي .وكل ما ورد عن ذلك
�إمنا هو تقديرات تخمينية .لكننا من خالل هذه التقديرات ميكننا �إعطاء �أرقام
تقريبية تخدم بحثنا.
جاء يف كتاب (جغرافية العراق الطبيعية واالقت�صادية والب�شرية) عن (البدو
الرحل)( :وتبلغ ن�سبتهم حوايل  %4من جمموع ال�سكان ،ويف تقدير �آخر تبلغ
ن�سبتهم �ضعف هذه الن�سبة)(((.
ويف كتاب (م�شكلة ال�سكان)�( :آخر ما و�صل �إلينا من �أعداد البدو ،هو عن
�إح�صائية وردت يف  1962/4/8يف تقرير وزارة الإ�صالح الزراعي .وت�شري �إىل وجود
((( جغرافية العراق الطبيعية واالقت�صادية والب�شرية� ،ص ،426الدكتور جا�سم حممد اخللف ،دار
املعرفة – القاهرة ،الطبعة الثالثة –  ،1965ويف الهام�ش ن�سب التقدير ا آلخر إ�ىل عبد اجلليل
الطاهر ،البدو والع�شائر يف البالد العربية ،معهد الدرا�سات العربية �سنة � ،1955ص ،28مطبعة
االعتماد :القاهرة.
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 250000بدوي منهم  200000يتجولون يف ال�صحارى ،وهم البدو الظاعنون
يف البوادي بينما ي�شكل الباقي ع�شائر غري م�ستقرة .وقد �أ�شار �إىل هذه الإح�صائية
د .نوري خليل الربازي يف كتابه :البداوة واال�ستقرار يف العراق .بغداد ،1969
�ص.((()132
كان عدد �سكان العراق عام  ،)6298979( : 1957فتكون ن�سبة العدد
(� )250000إليه  ،%4وهي الن�سبة نف�سها الواردة �أعاله؛ ما يدل على �صحة
املعلومة .هذا بعد منت�صف القرن الع�شرين .لكن الن�سبة يف ع�شريات
وع�شرينيات القرن �أكرث من ذلك بكثري .يقول خبري علم االجتماع الدكتور العراقي
علي الوردي عن ن�سبة البدو يف الثلث القـرن التا�سع ع�شر (عام � )1867أنها
تبلغ الـ( )35باملائة من جمموع ال�سكان((( .ويك�شف لنا الدكتور فا�ضل الأن�صاري
عن معلومات غاية يف الأهمية عن تغيري ن�سبة البدو ومتى ح�صلت؟ بعد �أن
ي�ضع لنا اجلدول التايل(((:
ال�سنة
1935
1947
1957

جمموع
ال�سكان
()000
3605
4826
6299

ال�سكان
الزراعيون
()000
2329
3281
4058

الرعاة البدو
العرب والرعاة
الأكراد ()000
500
350
272

ال�سكان
الآخرون
()000
772
1295
2241

يقول الدكتور الأن�صاري( :يتبني من اجلدول الآنف الذكر ،هبوط العدد املطلق
لل�سكان البدو ،والرعاة الأكراد ،ب�سرعة ،وبالتايل تناق�ص حجمهم بالن�سبة �إىل
جمموع ال�سكان يف الفرتة من عام � 1935إىل  .1957لقد انخف�ض عدد البدو،
والرعاة الأكراد ،يف مدى � 22سنة مبقدار  228000ن�سمة ،وتناق�صت بذلك
((( م�شكلة ال�سكان  -منوذج القطر العراقي� ،ص ،264الدكتور فا�ضل ا ألن�صاري ،م�صدر �سابق.
((( درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي� ،ص ،99الدكتور علي الوردي .وقد �سبق ذكرها ،وفيها
تف�صيل.
((( رقم (� ،)51ص . 265والأرقام حم�سوبة بـ(الألف) ،راجع الوثيقة رقم ( )25يف ملحق
الوثائق.
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ن�سبتهم �إىل جمموع ال�سكان من  %13.9يف عام � 1935إىل  %4.3يف عام
 .1957وتف�سري هذه الظاهرة يعود �إىل حتول البدو نحو الزراعة ،واال�ستقرار يف
املناطق الزراعية).
ويذكر د .الأن�صاري �أن ن�سبة البدو العرب كانت � %88إىل جمموع الرعاة يف
العراق  .و�أن عددهم �أخذ يف التناق�ص بعد  1957حتى و�صل �إىل  %1.5من
جمموع ال�سكان عام .((( 1977
�أما العالمة النبهاين فتبلغ ن�سبة العدد الذي قدره للبدو الرحل �سنة 1913
( .((()%21و�إذا علمنا �أنه مل يح�صل �شيء بالن�سبة للبدو بني ()1920 – 1913؛
�إذ الدولة العثمانية التي كانت حتكم العراق كانت م�شغولة باحلرب العاملية �ضد
احللفاء ،والبلد يف حالة حرب طيلة هذه املدة فال نرى توطيناً ح�صل للبدو �آنذاك
يغري الن�سبة املعقولة التي ذكرها النبهاين .و�إذا علمنا �أي�ضاً �أن الأرقام الأخرى
التي �أعطاها النبهاين للمكونات الأخرى مقاربة ملثيالتها يف �إح�صاء :1929
�أمكننا الآن ،وبالربط مع كالم د .فا�ضل الأن�صاري الذي ذكر �أن ن�سبة البدو عام
 1935كانت 9و� ، %13أن نقول� :إن ن�سبة البدو يف العراق �سنة  1920ال تقل عن
 ،%20وهذه لها ا�ستحقاق عددي هو  . 460.707وه�ؤالء كلهم من �أهل ال�سنة.
فيكون يف �إح�صاء  1920بعد �إ�ضافة البدو:
%69
ن�سبة ال�سنة
%22
ن�سبة ال�شيعة
ن�سبة الأقليات		 %9
وميكن ملن �شاء �أن يزيد الن�سب الآنفة الذكر ل�صالح ال�شيعة  ،وينق�صها من
ح�صة ال�سنة ،ما �شاء �ضمن املعقول �أخذاً باملعطيات الواقعية املمكنة ،لكنه
يف النهاية ،مهما زاد من هناك ونق�ص من هنا ،من غري املمكن� ،أن تكون
ن�سبة ال�شيعة �أكرث من ن�سبة �أهل ال�سنة� ،أو ت�صل ن�سبتهم �إىل الن�صف� ،أو تنزل
((( م�شكلة ال�سكان  -منوذج القطر العراقي� ،ص ، 266-265الدكتور فا�ضل الأن�صاري .م�صدر
�سابق.
((( التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية ،ال�شيخ حممد بن ال�شيخ خليفة النبهاين� ،ص.196
م�صدر �سابق.
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ن�سبة �أهل ال�سنة �إىل احلد الذي جاء يف تقدير االجنليز عام � ،1919أو جدول د.
حنا بطاطو (�ست�أتي مناق�شته يف املبحث التايل)� ،أو ما ذكره ال�سفري الأمريكي يف
العراق ( )2004-2003بول برمير يف كتابه (عامي يف العراق) الذي هو �صدى
ملا ذكر فيهما ،وملا ردده ويردده ال�شيعة بعدهما من �أن ن�سبة ال�سنة العرب
� %20أو �أقل من ذلك.
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كــتاب
د .حنا بطاطو
حنا بطاطو باحث يف تاريخ امل�شرق العربي احلديث� .أمه جزائرية و�أبوه من
فل�سطني .ي�شري بع�ض الباحثني �إىل �أنه يهودي .ولد يف القد�س عام ، 1926
وخرج من فل�سطني �إىل �أمريكا �سنة  1948وتويف يف وين�ستد – كونيكتيكوت
عام ( .)2000عمل �أ�ستاذاً يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ما بني (- 1962
� .)1982شيوعي �شدته الأحداث الثورية العنيفة يف العراق ،كما جاء يف بع�ض
كتاباته ،خا�صة ما تعلق منها مبا جرى لل�شيوعيني �آنذاك �إىل االهتمام بت�أريخ
هذا البلد ،فكتب بحثه الت�أريخي االجتماعي ال�شهري (العراق الطبقات االجتماعية
واحلركات الثورية من العهد العثماين حتى قيام اجلمهورية) .وهو مو�سوعة من
ثالثة �أجزاء �أو كتب �صدرت على فرتات خمتلفة .زعم يف الكتاب الأول منها �أن
ال�شيعة ي�شكلون �أغلبية �سكان �أهل العراق ،وال�سنة العرب �أقلية قليلة فيه.
ونظم ذلك يف جدو ًال جتده الحقاً(((.

جدول بطاطو رقم (� )1-3ص 60من كتابه
ا�ستند �إىل هذا اجلدول ،واملعلومات املتناثرة يف بقية �صفحات الكتاب،
عامة الذين كتبوا وحتدثوا عن �أزعومة «الأقلية ال�سنية والأكرثية ال�شيعية» يف
العراق .وعندما يكون من بني ه�ؤالء �شخ�صية فكرية �سيا�سية �سنية مثل الدكتور
عبد اهلل النفي�سي ،يدرك القارئ حجم الأثر الذي خلفه كتاب الدكتور حنا بطاطو
وجدوله املذكور على الباحثني يف هذا ال�ش�أن ،واملتحدثني عنه! يقول الأ�ستاذ
((( ورد اجلدول يف �ص 60برقم ( )1-3من كتاب الدكتور حنا بطاطو.
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ح�سن الر�شيدي(((( :ويف مو�ضع �آخر يف املقال ي�ستدل الدكتور � -أي النفي�سي -
مبرجع �آخر حيث يقول «ويف عام � 1947أجرت احلكومة العراقية �إح�صاء ر�سمياً
تبني من خالله �أن ال�شيعة ي�شكلون �أغلبية وا�ضحة» .ويطالبنا الدكتور بالرجوع
�إىل كتاب د.حنا بطاطو املو�سوم :الطبقات االجتماعية يف العراق ،ويذكر �أن
د .بطاطو من �أبرز االخت�صا�صيني يف ال�ش�ؤون العراقية حيث كان النفي�سي �أحد
تالميذه الكرث على حد تعبريه يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 1967-1963
ال�صيت).
قبل �أن يذهب ويعمل يف جامعة برن�ستون الأمريكية ذائعة ّ
ت�أمل الوهم الذي وقع فيه د .النفي�سي حني يقرر ،وبكل ثقة� ،أن الإح�صاء
الر�سمي الذي �أجرته احلكومة العراقية عام « 1947تبني من خالله �أن ال�شيعة
ي�شكلون �أغلبية وا�ضحة»! وفات الدكتور النفي�سي �أن الإح�صاءات الر�سمية كلها،
التي �أجرتها احلكومة العراقية يف العهدين امللكي واجلمهوري خالية مطلقاً من
ذكر �أي معلومة تتعلق بن�سبة ال�شيعة �أو ال�سنة؛ فمن غري املمكن �أن يتبني من
خاللها ما ذكره من ذلك� .أما الن�سب التي يعطيها الباحثون لذلك فهي لي�ست �أكرث
من تقديرات تخمينية ،تخ�ضع للمعلومات الدميوغرافية التي يحملها الباحث
م�سبقاً ،وطبقاً لتلك املعلومات ،دقيقة كانت �أم خاطئة ،تكون النتائج املعطاة،
ولي�ست طبقاً للأرقام املوجودة يف الإح�صائيات الر�سمية؛ �إذ �أن هذه الإح�صائيات
خالية من �أي �إ�شارة �إىل ذلك من الأ�سا�س .ومن خالل ما �سبق تعرف ال�سهولة
التي ميكن �أن يقع بها الباحثون يف الوهم حني ي�صدرون �أحكامهم ،وينقلون
معلوماتهم نق ًال عن م�صادر وكتّاب �أو باحثني ب�سبب الثقة املمنوحة م�سبقاً
لهم وملا يكتبون ،دون بحث �أو تتبع وفح�ص ملا يكتبون ويقررون!

((( من مقال له على موقع «البينة» ا أللكرتوين ،مت التعريف به �سابقاً .ومقال د .النفي�سي الذي يرد
عليه الأ�ستاذ الر�شيدي من�شور على موقع «الع�صر» الألكرتوين ،حتت عنوان «ح�سابات ال�شيعة
يف العراق» ،ح�سب ما ذكره الر�شيدي.
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جدول الدكتور حنا بطاطو �ص60
اجلدول رقم ()1-3

التكوين الديني والإثني (العرقي)
ل�سكان العراق يف �سنة 1947
تقدير تقريبي((( (بالآالف)

الطائفة

ح�رض

%

ريفيون

%

املجموع %

عرب �شيعة

673

41.9

1671

56.5

2344

51.4

عرب �سنة

428

26.7

472

16.0

900

19.7

�أكراد �سنة

176

10.9

662

22.4

840

18.4

فار�سيون �شيعة

49

3.1

3

0.1

52

1.2

تركمان �سنة

39

2.5

11

0.3

50

1.1

تركمان �شيعة

11

0.7

31

1.1

42

0.9

�أكراد �شيعة فيلية

14

0.9

16

0.5

30

0.6

م�سيحيون

94

5.9

55

1.8

149

3.1

يهود

113

7.0

4

0.2

117

2.6

يزيديون و�شبكيون

2

0.1

31

1.0

33

0.8

�صابئة

5

0.3

2

0.1

7

0.2

1604

2960 100.0

املجموع

4564 100.0

100.0

امل�صــدر :تقدير ي�ستند �إىل �أرقام واردة يف :العراق – وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية�« ،إح�صاء العراق»
(بغداد .((()1954

((( با�ستثناء رجال القبائل الرحل املقدر عددهم يف  1947بـ  170000ن�سمة ومعظمهم من
امل�سلمني( .الهام�ش للدكتور بطاطو).
((( هذا ما ورد يف هام�ش اجلدول .وانظر الوثيقة رقم (.)3
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�أخطاء من العيار الثقيل

البداية  ....امل�ساواة بني ن�سبة العرب ال�سنة ون�سبة الكرد
نظرة �أولية �إىل اجلدول �أعاله قبل �إجراء �أي ح�سابات ريا�ضية معقدة ،يخرج
منها الناظر بنتيجة تعطي داللة وا�ضحة على �أزمة معلومات رقمية يعاين
منها الباحث ،وقلة علم بالواقع الدميوغرايف العراقي .انظر �إىل عدد العرب
والكرد ال�سنة ون�سبتيهما فيه! على �أي معطيات رقمية واقعية ا�ستند د .بطاطو
للو�صول �إىل هذه النتيجة البائ�سة؟!
كان يكفي د .بطاطو �أن يرجع �إىل �أي �إح�صائية ر�سمية �سابقة لي�ستخرج
حا�صل جمع نفو�س حمافظة نينوى (وهي غالبية عربية وا�ضحة) �إىل نفو�س
حمافظة الأنبار (وهي عربية �سنية خال�صة) فقط  ،ليت�أكد من �أن نفو�س هاتني
املحافظتني وحدهما دون بقية املحافظات ي�ساوي ويزيد على حا�صل جمع
نفو�س املحافظات الكردية الثالث (�أربيل� ،سليمانية ،دهوك) .فكيف لو �أ�ضاف
�إليه عدد ال�سنة العرب يف حمافظة �صالح الدين وكركوك وبغداد ودياىل والب�صرة
وبقية املحافظات؟!
ميكنك الرجوع �إىل جداول الإح�صائيات الر�سمية املثبتة الحقاً يف هذا الكتاب،
لرتى بنف�سك احلقيقة املذهلة التي �ستخرج بها! وتعلم يقيناً �ضعف �إح�صائية
د .بطاطو وعدم دقتها:
يف �إح�صائيات ( )1965 ،1957 ،1947كانت حمافظة دهوك ق�ضاء تابعاً
ملحافظة نينوى .وكان عدد نفو�سها كما يلي:
(((
158938 1947
((( املجموعة ا إلح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة � ، 1949ص ، 19جدول رقم � ، 25صادرة عن:
احلكومة العراقية ،وزارة االقت�صاد ،الدائرة الرئي�سية للإح�صاء ،مطبعة احلكومة – بغداد.
ورد فيه( :ق�ضاء العمادية  ، 49488ق�ضاء دهوك  ، 39909ق�ضاء زاخو  ،37143ق�ضاء عقرة
 ،)32398وحا�صل جمع نفو�س الأق�ضية الأربعة ( )158938وهو ميثل عدد نفو�س حمافظة
دهوك .علم ًا أ�ن عقرة كانت تابعة ملحافظة نينوى ،ودخلت �ضمن حدود حمافظة دهوك ا إلدارية
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198502 1957
(((
145000 1965
ن�ضيف الناجت �إىل جمموع نفو�س حمافظتي ال�سليمانية و�أربيل ،ونحذفه
من عدد نفو�س حمافظة نينوى ،ح�سب ما يقابلها من �أعوام ،على اعتبار �أن
�سكنة دهوك كلهم �أكراد ،وعندها �سيكون احلا�صل هو عدد الأكراد يف املحافظات
الثالث  ،والعدد ال�صايف لنفو�س نينوى .والنتيجة نف�سها حت�صل عليها من بقية
الإح�صائيات الالحقة ،كما يف اجلدول التايل:
الت�أريخ
1947
1957
1965

املحافظات

املجموع

نينوى والأنبار
�أربيل وال�سليمانية ودهوك
نينوى والأنبار
�أربيل وال�سليمانية ودهوك
نينوى والأنبار
�أربيل وال�سليمانية ودهوك

629235
585214
809968
776780
1050613
901061

الفرق
44021
33188
149552

هذه هي لغة الأرقام التي ال تعرف التحيز .لقد كانت هذه الإح�صائيات وغريها
بني يدي د .بطاطو حني كتب كتابه .فهل كان غاف ًال عن هذه املقارنة الب�سيطة
الوا�ضحة ليدرك مدى اخلط�أ الفادح الذي وقع فيه؟ �أم كان الرجل من�ساقاً وراء
عقلية منحازة حلاجة نف�سية م�سبقة؟ كيف يجوز لباحث يفرت�ض فيه احليادية
العلمية ،والإن�صاف الأدبي �أن يرتكب مثل هذا اخلط�أ ،وهو من العيار الثقيل ،وله
بعد أ�حداث �سنة  1991وخروج منطقة كرد�ستان عن �سيطرة ال�سلطة املركزية .ولكنني أ�خذت
بالأحوط جري ًا على خطتي التي اتبعتها يف هذه الدرا�سة.
((( عدد نفو�س مدينة دهوك يف  1965 ، 1957ورد يف املجموعة ا إلح�صائية  ،1972اجلمهورية
العراقية ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،دائرة الن�شر والعالقات العامة� ،ص47
 .واقت�صرت على إ�ح�صائيتي ( ،1957و )1965لقربهما ن�سبي ًا من إ�ح�صائية ( .)1947ونق�صان
العدد رغم مرور � 8سنوات يتحمل تف�سريه الإح�صائيات الر�سمية؛ فهذا ما وجدته فيها للعامني
املذكورين.
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�آثاره املعيارية الثقيلة ،من حيث �أن حقوق مكون كبري من الرتكيبة ال�سكانية
العراقية �ستكون عر�ضة للتالعب وال�سرقة؟! بل �إن الدولة كلها تعر�ضت للتدمري
والتفكيك الحقاً ( )2003بناء على هذه املعلومات املغلوطة ،واملغالطات
الكبرية! فمن يتحمل امل�س�ؤولية؟ حنا بطاطو؟ �أم �أمريكا؟ �أم ال�شيعة؟ �أم ال�سنة
حني �سكتوا عن هذا التزييف الهائل بحقهم� ،أو كانوا به جاهلني ،وعنه من
الأ�صل غافلني؟

�أرقام بال وثائق وال م�ستندات
حني ترجع �إىل جدول د .بطاطو مرة �أخرى جتد �أنه �سجل �أرقاماً دقيقة،
وبالك�سور الع�شرية ،لأعداد ون�سب الطوائف املختلفة ،لكنه مل يخربنا عن
الوثائق التي ا�ستند �إليها يف تثبيت تلك الأرقام الدقيقة اخلطرية عن هذه
الطوائف .لقد ذكر يف تعريف اجلدول العبارة التالية( :تقدير تقريبي) .وهذا
يعني �أن امل�س�ألة كلها قائمة على التقدير والتخمني واملقاربة .ولكن حتى هذا
مل يذكر الباحث على �أي �أ�سا�س كان؟ والأمر يف �أح�سن �أحواله ال يخرج عن دائرة
اال�ستقراء الذاتي االنطباعي ،وما ي�سمعه يف مقابالته ال�شخ�صية .و�شخ�ص غري
عراقي مثل حنا بطاطو ال يوثق مبعلوماته االنطباعية ،وقد ثبت �ضعف علمه
بدميوغرافية العراق من خالل الن�سب التي �سجلها للأكراد والعرب ال�سنة .هذا �إن
مل نقل �إن وراء هذه الأغالط دوافع خفية.
غلطة كبرية حمملة ب�أغالط معيارية ثقيلة:الرقم (!!! )4564000
قد يقول قائل� :إنه �أحال تقديره على م�صدر معترب وهو ما ذكره حتت اجلدول
بقوله« :تقدير ي�ستند �إىل �أرقام واردة يف :العراق – وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
«�إح�صاء العراق» (بغداد .»)1954
واجلواب� :أو ًال :امل�شكلة لي�ست يف الأرقام الواردة يف امل�صدر املحال �إليه،
و�إمنا يف تكييفه لهذه الأرقام وتوزيعها على الطوائف العراقية بالن�سب التي
ثبتها ،وهي خا�ضعة لتقديره هو ،ولي�ست موجودة �أ�ص ًال يف امل�صدر املذكور.
وعبارته وا�ضحة الداللة ملن متعن فيها على ما �أقول :فهو قد و�صف نتائجه

هذه هي الحقيقة

67

الرقمية التي تو�صل �إليها ب�أنها تقديرية (تقدير) ،و�إن كان هذا التقدير قد ا�ستند
فيه على �أرقام مثبتة يف �إح�صائية ر�سمية؛ �إذ ال بد له ا�ضطراراً من �أرقام
ي�ستعملها ،ولكن ب�أي �آلية؟ �إذ نحن نعلم �أنه ال يوجد يف الإح�صائيات الر�سمية
ذكر لكون ال�شخ�ص �سنياً �أم �شيعياً � ،إمنا جاء بطاطو بهذه الن�سب من عنده دون
�أن يوثق ما ذكره مب�ستند �أو وثيقة معتمدة� ،أو ي�ستدل عليه بدليل علمي.
وبهذه الآلية الزائفة متت املغالطة ،اعتماداً على ما يبدو يف الظاهر من �أنها
قائمة على �أرقام موثقة� ،أما احلقيقة فهي �أن هذه الأرقام زيفت متاماً من
خالل الن�سب التي اخرتعها الباحث من عنده� :إما جه ًال ان�سياقاً وراء معلومات
مغلوطة مبتورة� ،أو عمداً لغايات خفية م�سبقة .وثانياً :وجدت امل�شكلة �أكرب
من هذا! و�إليك البيان:
رقم ال وجود له يف الوثائق الر�سمية :مل �أجد امل�صدر الذي �أ�شار
�إليه على �أنه ا�ستقى منه الرقم املذكور لكنني فوجئت عندما رجعت �إىل كل
امل�صادر الر�سمية املتوفرة لإح�صاء عام  1947فوجدتها كلها تخالف الرقم الذي
ثبته عن جمموع �سكان العراق يف ذلك الإح�صاء ،وهو ( )4564000ن�سمة.
وبينما �أنا �أبحث عن هذا الرقم لعلي �أجده هنا �أو هناك ،قبل �أن �أثبت �أو �أنفي،
عرثت على نتائج مذهلة حقاً لي�ست يف �صالح نزاهة الباحث بطاطو!
يف املجموعة الإح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة  1949كان جمموع نفو�س
�سكان العراق للعام  1947هو ( )4.799.500ن�سمة(((.
ويف املجاميع الإح�صائية ال�سنوية العامة لل�سنوات (،1955 ،1954
 )1969 ،1956كان الرقم املثبت فيها جميعاً ملجموع نفو�س عام  1947هو
( )4.816.185ن�سمة(((.
((( جدول رقم � ،24ص� ،18صادرة عن احلكومة العراقية ،وزارة االقت�صاد ،الدائرة الرئي�سية
لح�صاء ،مطبعة احلكومة – بغداد.
ل إ
((( �صادرة عن امل�صدر ال�سابق ،جدول رقم � ، 3ص ،4مطبعة الزهراء – بغداد /1955جدول رقم
� ،4ص ،8مطبعة الزهراء – بغداد /1956جدول رقم � ، 6ص ، 11مطبعة الزهراء – بغداد
 ، 1957ح�سب ت�سل�سل �أعوام الإح�صاءات الثالثة .وجميعها ذكرت �أن �أنها ا�ستندت �إىل التعداد
العام الذي قامت به مديرية النفو�س العامة يف  19ت�شرين ا ألول �سنة  .1947أ�ما جمموعة
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رجعت �إىل املجموعة الإح�صائية ال�سنوية لعام  1978فكان العدد املثبت
ملجموع ال�سكان عام  1947هو (.((()4.816.000
فهذه �ستة �إح�صائيات يف خالف الرقم الذي ذكره بطاطو .وهذا – بدايةً -
ي�شري �إىل عدم الدقة يف تثبيت الأرقام واملعلومات؛ ما يفقد الثقة باالعتماد
عليه فيها.
ا�ستثناء البدو  ..ملاذا؟ وعند البحث عن �سبب مقنع �أو مقبول �أو
قريب لهذا النق�ص الكبري احلا�صل يف رقم د .بطاطو ،وجدت �أن التف�سري الأقرب
للقبول هو �أن د .بطاطو ارتكب ما ميكن �أن ن�سميته بـ(احليلة العلمية) للتخل�ص
من تبعة التالعب بالأرقام ،وذلك ب�أن ا�ستثنى رجال القبائل الرحل من احل�ساب.
وهو ما نبه عليه يف هام�ش اجلدول .وهذا غري الئق وال مقبول من باحث يفرت�ض
فيه النزاهة واحليادية ،على الأقل عند التعامل بالأرقام� .إن القبائل الرحل كلهم
من �أهل ال�سنة ،وعند القيام بحذفهم من �إح�صائية �صرحت امل�صادر الر�سمية
ال�صادرة من اجلهات احلكومية �أنهم �شملوا بها ،و�أن جمموع ال�سكان داخل فيه
عدد القبائل الرحل ،ال تف�سري له عندي �إال �أن الباحث رجل منحاز قام بحذف ما
حذفه للتقليل ما �أمكنه ذلك من ن�سبة �أهل ال�سنة يف العراق.
لقد جاء يف املجموعة الإح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة ( 1955انظر �صورة
اجلدول �أدناه) ما يلي�( :إن �إح�صاءات �سنة  1947ت�شمل القبائل الرحالة التي قدر
عدد �أفرادها حينذاك بـ ( )300.000ن�سمة)(((.
 1969ف�صادرة عن اجلمهورية العراقية ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،دائرة
الن�شر والعالقات العامة ،مطبعة لزهراء – بغداد.
((( جدول (� ،)1/2ص� .)25صادرة عن اجلمهورية العراقية ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي
لح�صاء ،وزارة التخطيط
لح�صاء ،دائرة الن�شر والعالقات العامة ،مطبعة اجلهاز املركزي ل إ
ل إ
– بغداد .وقد ا�ستبدلت بالأرقام الثالثة الأخرية منه ثالثة �أ�صفار؛ ب�سبب �أن الرقم نظم
بجدول أ�قيمت إ�ح�صاءاته على أ��سا�س (العدد با أللف) مع التبيه يف أ�على اجلدول على هذا .ويف
هام�ش اجلدول �أن جمموع ال�سكان ل�سنة ( 1947ح�سب التعداد العام لل�سكان ل�سنة .)1947
((( جدول � ،4ص.8
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ويف جمموعة �سنة  1956ورد ما يلي�( :إن �إح�صاءات �سنة  1947ت�شمل
القبائل الرحل يف كل من �ألوية املو�صل واملنتفك وكربالء والدليم والتي قدر عدد
�أفرادها بـ( )250.000ن�سمة)((( .ويف جمموعة  1954جاءت املالحظة التالية
عن �إح�صاء عام �( : 1947إن نفو�س القبائل الرحالة تقديرية)((( .وهذا يعني
ت�ضمنها يف الإح�صاء املذكور.
فب�أي حق يقوم د .بطاطو بحذف رقم مثبت ر�سمياً يف �أ�صل الإح�صاء؟ وعلى
�أي �أ�سا�س علمي؟ ومل�صلحة من؟
رقم غري موثق لعدد البدو :وهاكم املفاج�أة التالية :ذكر د .بطاطو
�أن عدد القبائل الرحل قدر يف  1947بـ  170.000ن�سمة .ونحن ن�س�أل من
الفاعل الذي قدرهم بهذا العدد؟ لكن بطاطو مل يك�شف لنا عن اجلهة املعتمدة
التي قدرت عددهم بهذا الرقم �سوى �أن �أحال الأمر �إىل جمهول بقوله( :املقدر
((( جدول � ،6ص.11
((( �ص.7
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عددهم) هكذا ب�صيغة ا�سم املفعول (املقدر) امل�شتق من الفعل املا�ضي
(قُ ِّد َر) املبني للمجهول! بينما الإح�صاءات الر�سمية تذكر �صراحة �أن عدد القبائل
الرحالة يرتاوح بني ( )300.000 – 250.000ن�سمة .بل �أو�صلها الدكتور فا�ضل
الأن�صاري �إىل ( )350.000ن�سمة(((� ،أي �ضعف العدد الذي ذكره بطاطو وزيادة!
فلماذا ينق�ص د .بطاطو هذا الرقم الكبري �إىل ذلك الرقم البائ�س يف هام�ش
جدوله؟! ثم ...من �أين جاء بهذا الرقم الذي مل �أعرث عليه يف الوثائق الر�سمية
رغم طول البحث ،وكرثة التقليب والتنقيب ،بل هو خمالف للأرقام املثبتة فيها
جميعاً؟ و�أكرر القول :على �أي �أ�سا�س علمي؟ ومل�صلحة من؟

التالعب بح�ساب البدو برقمني خمتلفني :لكن املفاج�أة الكربى
هي يف تالعب د .بطاطو ال�صريح بالرقم وح�سابه بطريقة غري مقبولة وال
نزيهة ،وال ميكنني تف�سريها �إال ب�أن الباحث يريد اال�ستفادة من الأرقام يف
كل حال مبا ينا�سبها :لقد �أعطى للبدو رقمني خمتلفني :رقماً يف كل ح�ساب
مع �أن املح�سوب واحد! �أحدهما �صرح مبقداره ( ،)170.000والآخر تركه
غف ًال لعدم منا�سبة ذكره؛ و�إال ظهر التناق�ض! ولكنني من خالل التتبع وال�سرب
والتنقري و�إجراء ح�سابات طبقاً لعدة افرتا�ضات ،عرثت عليه؛ فكانت املفاج�أة
املذهلة! �إنه يف كل مرة يدخل يف احل�ساب الرقم الذي يريده .وهذا يعني
�أنه ي�سعى لغاية واحدة يريد متريرها ب�أي و�سيلة كانت ،وهي التقليل من
ن�سبة �أهل ال�سنة ،وهذا ي�ستلزم تلقائياً زيادة ن�سبة ال�شيعة .وبيان ذلك مبا
يلي:
و�أخري ًا وجدتها� !!!.......إن العدد الذي قدره د .بطاطو للبدو (دون
�أي م�ستند) هو ( .)170.000فكان املفرت�ض �أن يطرحه من الرقم الأ�صلي
املثبت ر�سمياً ملجموع ال�سكان وهو ( )4.816.000لينتج عنده الرقم الذي
�أعطاه ملجموع ال�سكان عام  1947وهو ( .)4.564.000ولكنني حني �أجريت
احل�ساب على هذا الأ�سا�س مل ينتج يل هذا الرقم .ثم فوجئت عندما طرحت
من احل�ساب الرقم ( - )250.000وهو العدد املعطى للبدو يف الإح�صائيات
الر�سمية  -فظهر رقم بطاطو ،الذي مل �أجده يف الوثائق الر�سمية! ولأعرث
((( م�شكلة ال�سكان� ،ص ،265د .فا�ضل ا ألن�صاري ،م�صدر �سابق.
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وهذا معناه �أنه حني �أراد تقدير عدد البدو اختار �أقل الأرقام ،ومن عند نف�سه،
ودون �سند علمي ،وهو �أقل بكثري من الرقم املثبت ر�سمياً .لكنه حني �أراد �أن
يطرح الرقم من املجموع الكلي اختار الرقم الأكرب .وهذا ي�سمى بـ(اللعب على
احلبلني) .وهو ي�شكك يف كل ما ذكر بطاطو من �أرقام تخ�ص الطائفتني ال�سنية
وال�شيعية .وذلك يت�ضح مبا يلي:
 Ü 4.646.000 = 170000 – 4816000ال ي�شبه رقم بطاطو
 Ü 4.566.000 = 250000 – 4816000يتطابق مع رقم بطاطو
هل ت�أكدت الآن من كالمي؟! �إن ( )4.566.000( = )4.564.000تقريباً .لكن
يظهر �أن بطاطو مل يكتف حتى بلع (� )2000أخرى من ح�ساب ال�سنة!
�إن تطابق الرقمني الأخريين مع ح�سبة البدو ( )250.000ن�سمة  ،يرجح �أن
بطاطو مطلع على الإح�صائيات الر�سمية بهذا ال�ش�أن؛ فلماذا مل ي�أخذ بالرقم
الر�سمي؟ ومن �أين �أتى بالرقم املذكور؟

�أغالط كبرية وتناق�ضات ال حتتمل الت�أويل
يقول د .حنا بطاطو(((( :يف بغداد حيث متتعت الطائفتان بامل�ساواة العددية
تقريباً) .و�سياق الكالم ي�شري �إىل �أنه يتحدث يف هذا عن حقبة الع�شرينيات
والثالثينيات .وهذه غلطة فاح�شة �أخرى وقع فيها بطاطو فيما يخ�ص التوزيع
ال�سكاين ملدينة بغداد بني ال�سنة وال�شيعة .فمن املعروف قطعاً عند �أهل
العراق :جمهوراً ونخبة ،وعند كل من له �أدنى معرفة بدميوغرافية العراق �أن
ال�شيعة مل ي�شكلوا ن�سبة كبرية يف العا�صمة بغداد �إال بعد عملية النزوح الوا�سعة
التي ح�صلت قبيل وبعد العهد اجلمهوري الذي ابتد�أ عام .1958
الغريب �أن هذه احلقيقة ،وهي كون ال�شيعة ي�شكلون �أقلية �سكان بغداد قبل
عام  ،1958اعرتف بها بطاطو نف�سه يف �إحدى مقاالته املن�شورة على موقع
((( �ص 66من كتابه.
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جملة (الثقافة اجلديدة)((( �إذ يقول فيها( :هناك تطور �آخر ينبغي ت�سليط الأ�ضواء
عليه :لقد كان ال�شيعة ي�شكلون الأغلبية يف البالد كلها ،لكنهم ،بحلول ثورة متوز
 ،1958باتوا ي�شكلون �أغلبية يف العا�صمة بغداد �أي�ضاً) .ثم ال يدع الأمر مت�أرجحاً
هكذا حتى �أف�صح عن ال�سر الكامن وراء هذه الزيادة بعد هذا التاريخ فيقول( :وجاء
تكاثر ال�شيعة عددياً لي�صبحوا الأغلبية يف بغداد ثمرة الهجرة الهائلة للفالحني
من �أبناء الع�شائر من الريف ،بفعل عوامل عديدة).

جغرافية العراق الطبيعية واالقت�صادية والب�رشية� ،ص/431د .جا�سم حممد اخللف

بل �صرح يف املقالة نف�سها قائ ًال بو�ضوح�( :أما ال�شيعة احل�ضر فقد كانوا
يحملون م�شاعر �شيعية �أقوى� ،إال �أن وزنهم العددي مل يكن بذي بال ،باملعايري
الن�سبية ،وبخا�صة حيث ميكن لهذا الثقل �أن يكون حا�سماً من الوجهة ال�سيا�سية
 �أي يف بغداد) .وهذا ال ي�ستقيم مع تقريره ال�سابق يف كتابه بالتقارب العدديبني ال�شيعة وال�سنة يف بغداد؛ �إذ ال ميكننا التوفيق بني قوله ب�أن الوزن العددي
لل�شيعة احل�ضر يف بغداد مل يكن بذي بال ،وقوله( :يف بغداد حيث متتعت
الطائفتان بامل�ساواة العددية تقريباً)! خا�صة وقد قال بعد �سطور من هذا ما
((( املقال بعنوان (�شيعة العراق الدور ال�سيا�سي وعملية االندماج يف املجتمع) ،ترجمة فالح عبد
اجلبار .على هذا الرابط الألكرتوينhttp://www.althakafaaljadeda.com/298/ :
hanna1.htm
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حدد به ن�سبة ال�شيعة يف بغداد مبا ال يدع جما ًال لأي احتمال �آخر�( :أما ال�شيعة
فلم يزيدوا عن ُخم�س �سكان بغداد ،وكانوا ينتمون ،على العموم ،اىل �أفقر
فقرائها .وكانوا ي�سكنون يف �أحياء منف�صلة ،ويعي�شون حياة م�ستقلة خا�صة
بهم ،ونادراً ما يختلطون بال�سنة �أو يتزاوجون معهم).
�إن هذا يبني مدى التناق�ض الذي يتخبط فيه هذا الباحث ،وعدم دقة
معلوماته؛ ويفقد الثقة مبا يقرره من نتائج و�أحكام.
وهنا يحق يل �أن �أت�ساءل عن ال�سر الذي يدفع هذا الرجل �إىل هذه املكابرة
والإ�صرار على رفع ن�سبة ال�شيعة يف العراق ،مع معار�ضة كل الدالئل الوا�ضحة،
ولي�ست اخلفية التي يف حاجة �إىل درا�سة وحتقيق ،ملا يقرره من �أحكام يطلقها
جزافاً بال ا�ستناد معترب؟!

وت�ستمر املجازفات واملغالطات
مع كل هذا �س�أتابع د .بطاطو يف تقريراته ،على ما فيها ،و�أبني بالأرقام
مدى ال�ضعف العلمي الذي يتمتع به هذا الرجل وعدم مو�ضوعيته يف النتائج
التي ثبتها يف كتابه عن عدد ال�شيعة وال�سنة ون�سبتهم يف العراق ،والتي
اعتمدها ال�شيعة من بعده ،بل وبع�ض ال�سنة ،ناهيك عن دوائر اتخاذ القرار يف
الغرب وال�شرق ،كحقائق م�سلمة يرجع �إليها يف الدرا�سات و�ش�ؤون ال�سيا�سة
والع�سكرية واالقت�صاد وبقية النواحي واحلقوق املدنية ،واعترب كتابه هذا مرجعاً
لذلك.
يف اجلدول �أعاله ،والذي عرب به عن (التكوين الديني والإثني ل�سكان العراق يف
�سنة  ((()1947كان عدد العرب ال�سنة  900000فقط ،وعلى �أ�سا�س هذا العدد
كانت ن�سبتهم املثبتة يف اجلدول  %19.7من �سكان العراق.
تعالوا معي لرنى جميعاً تهافت هذا التقرير �إىل درجة مزرية ال تليق بباحث
عادي �أخذ الأمر على عجل ،فكيف بباحث قيل �إن ت�أليفه الكتاب ا�ستغرق منه
(� )20سنة؟!
((( �ص 60من كتابه.
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بالرجوع �إىل �إح�صاء عام  1947جند عدد �سكان بغداد هو  . 817.205و�إذا
حذفنا منه  117.205للم�سيحني واليهود والأكراد يف ذلك العهد ،ي�صفو لنا
 . 700.000ن�سبة ال�سنة منه يف ذلك العهد ال تقل عن  %80على كل االفرتا�ضات،
ال �سيما �إذا ا�ستح�ضرنا �أن بغداد كانت متتد �إىل املو�صل وكركوك ،فتدخل فيها
تكريت و�سامراء وبيجي وال�شرقاط((( .وهذه كلها مناطق �سنية بامتياز .فيكون
عدد ال�سنة يف بغداد �آنذاك (� .)560.000أي نحتاج �إىل ( )340.000فقط من
جمموع العراقيني يف بقية املحافظات ،لنبلغ العدد ( ،)900.000الذي تف�ضل
به بطاطو على �أهل ال�سنة العرب يف العراق كله.
والآن ...نح�سب عدد ال�سكان يف املحافظات ال�سنية العربية فقط ،الوارد يف
�إح�صاء عام  1947لرنى النتيجة املذهلة:
نينوى ( 442651العدد الكلي مطروحاً منه عدد �سكان دهوك )
الأنبار 192983
دياىل 272413
كركوك 286005
�س�أعطي �أقل الن�سب التي ميكن افرتا�ضها لل�سنة العرب يف املحافظات
الثالث (عدا الأنبار) �أعاله:
نينوى :ن�سبة ال�سنة العرب  ، % 85عدد نفو�س ال�سنة العرب 376253
دياىل :ن�سبة ال�سنة العرب  ، %60عدد نفو�س ال�سنة العرب 163448
كركوك :ن�سبة ال�سنة العرب  ، %40عدد نفو�س ال�سنة العرب 114402
وعند جمع النتائج �أعاله جند العدد الكلي لل�سنة العرب يف املحافظات الأربع
ال�سابقة فقط ي�ساوي ( .)847086وهو يقارب عدد بطاطو املثبت يف جدوله
لل�سنة العرب ( .)900000فكيف �إذا �أ�ضفنا �إليه عدد ال�سنة العرب يف بقية
املحافظات؟! ف�إذا �أ�ضفنا عدد ال�سنة يف بغداد فقط ،وهو ( ،)560000تكون
النتيجة.)1407086( :
((( راجع الوثيقة رقم ( ،)7والوثيقة رقم (.)8
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والآن نح�سب عدد ال�سنة العرب التقريبي يف املحافظات ال�شيعية التي توجد
فيها ن�سبة م�ؤثرة من ال�سنة العرب وهي:
الب�صرة :عدد نفو�سها الكلي � ، 368799أقل ن�سبة لل�سنة العرب فيها ،%35
فيكون عدد �أهل ال�سنة فيها  129080ن�سمة
بابل :عدد نفو�سها الكلي � ، 261206أقل ن�سبة لل�سنة العرب فيها ،%35
فيكون عدد �أهل ال�سنة فيها  91422ن�سمة
(((
ذي قار :عدد نفو�سها الكلي � ، 371867أقل ن�سبة لل�سنة العرب فيها . %5
فيكون عدد �أهل ال�سنة فيها  18593ن�سمة
وا�سط :عدد نفو�سها الكلي � ، 224938أقل ن�سبة لل�سنة العرب فيها ،%25
فيكون عدد �أهل ال�سنة فيها  56235ن�سمة
كربالء� ، 274264 :أقل ن�سبة لل�سنة العرب فيها  ،%5فيكون عدد �أهل ال�سنة
فيها  13713ن�سمة(((.
العدد الكلي لل�سنة العرب يف املحافظات ال�شيعية عدا النجف ومي�سان
والقاد�سية . 309043
عدد البدو الرحل  250000ن�سمة على �أقل تقدير ،وهم جميعاً من �أهل
ال�سنة باعرتاف كل امل�ؤرخني والباحثني االجتماعيني مثل د .علي الوردي و�إ�سحاق
نقا�ش وح�سن العلوي((( .فيكون العدد الكلي لل�سنة العرب عام : 1947
� ، 1966129 = 250000 + 309043 + 1407086أي بن�سبة � ،%40,83أو
 %41تقريباً.
((( يف حمافظة ذي قار ن�سبة من ال�سنة العرب تقارب الـ  ، %10وقد قال فيها حنا بطاطو �ص 57من
كتابه( :يف الب�صرة والنا�صرية ،حيث توجد �أقليات �سنية قوية) .ومبقارنة النا�صرية بالب�صرة
من حيث عدد ال�سنة فيها ،فهذا يعني أ�ن ن�سبتهم فيها كبرية .ولكن أ�خذنا ب أ�قل الفر�ضيات،
جري ًا على القاعدة التي اتبعناها يف عامة ح�سابات هذه الدرا�سة ،وهي ن�سبة .%5
((( يف كربالء ن�سبة من البدو كلهم �سنة عرب.
((( يقول ح�سن العلوي يف كتابه (ال�شيعة والدولة القومية)� ،ص( : 41فال نظن �أن بني قبائل
البدو الرحل قبيلة �شيعية) .ويف �ص 43يقول ...( :ولكون الت�شيع ال يجد أ�ر�ض ًا خ�صبة عند
البدو املتع�صبني ملعتقداتهم) .ويقول �ص�( : 42أما القبائل ال�سنية التي نزحت �إىل العراق من
مواطنها يف البادية اجلنوبية ،فقد كانت بعد توطنها تعتنق املذهب ال�شيعي).
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هذا طبقاً ملجموع نفو�س �سكان العراق يف املجموعة الإح�صائية ال�سنوية
ل�سنة � .1949أما �إذا ق�سمنا عدد ال�سنة على رقم د .بطاطو ()4564,000
فتكون الن�سبة ! %43
هذا على �أقل التقديرات ،و�أقل الأرقام والن�سب املفرت�ضة لأهل ال�سنة ا�ستناداً
�إىل الإح�صاء الر�سمي للألوية ،مع �إهمال ح�ساب ال�سنة يف بع�ضها.
يظهر مما �سبق وك�أن د .حنا بطاطو مل يدخل يف ح�سابه التقديري �سوى
ال�سنة العرب يف املحافظات الأربع ذات الأغلبية ال�سنية العربية وهي (نينوى،
الأنبار ،كركوك ،دياىل) ،وب�أقل ن�سبة مفرت�ضة و�إىل �أبعد احلدود ،و�أغفل �إ�ضافة
عدد ال�سنة العرب يف بغداد واملحافظات ال�شيعية .وبهذا وحده ميكن تف�سري
تلك الن�سبة الظاملة التي ثبتها لل�سنة العرب يف ح�سابه .وهذا – �إن �صح -
حتكم بال حاكم ،وتخبط بال داع! هذا �إذا �أردنا �إن�صافه ،وعدم حمل عمله على �أي
حممل �آخر.
�إذا ظهر حجم اخلط�أ الذي ارتكبه بطاطو عن عدد العرب ال�سنة ون�سبتهم
الواطئة التي جاءت يف ح�ساباته ،ظهر معه �أي�ضاً حجم اخلط�أ الذي ارتكبه عن
عدد ال�شيعة ون�سبتهم العالية يف تلك احل�سابات ،وبالدرجة نف�سها .لقد �أ�ضاف
�إىل ن�سبة ال�شيعة ما ال يقل عن  16نقطة� ،أخذها من ح�صة العرب ال�سنة
و�أ�ضافها �إليهم.
لقد وقع حنا بطاطو يف وهم فادح ،وخلل وا�ضح فا�ضح ،يف �إح�صائه التقديري
الذي ثبته يف كتابه عن �إح�صاء عام .1947

تقديرات مريبة وعائمة و�أخرى مغلوطة
قدر د .بطاطو (رجال القبائل الرحل) �آنذاك بـ( )170000ن�سمة ،ومل يدخلهم
يف ح�ساب الن�سب ،كما ن�ص�ص على ذلك يف هام�ش اجلدول ،واكتفى بالقول:
(ومعظمهم من امل�سلمني) .وكان ينبغي �أن يدخلهم يف ح�سابه ،وي�ضيفهم
�إىل عدد ال�سنة ون�سبتهم ،وهي ،ح�سب تقديره ،قريب من  .%4هذا من من
جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن الرقم الذي ثبته د .بطاطو للقبائل الرحل �أقل بكثري
من عددهم املوثق يف الإح�صاءات الر�سمية ،وهو ( )300000-250000ن�سمة.
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وجاء يف بع�ض امل�صادر العلمية املوثقة مثل كتاب (م�شكلة ال�سكان منوذج
القطر العراقي) ،وهي �أطروحة دكتوراه للأ�ستاذ فا�ضل الأن�صاري� ،أن عدد الرعاة
البدو �سنة  )350000( 1947ن�سمة %80 ،عرب ،و� %20أكراد .وهذا العدد ي�ساوي
ن�سبة  %8تقريباً من عدد �سكان العراق �آنذاك .وهي من ح�صة ال�سنة وحدهم.
وي�ضيف د .الأن�صاري�( :آخر ما و�صل �إلينا من �أعداد البدو ،هو عن �إح�صائية وردت
يف  1962/4/8يف تقرير وزارة الإ�صالح الزراعي .وت�شري �إىل وجود  250000بدوي
منهم  200000يتجولون يف ال�صحارى ،وهم البدو الظاعنون يف البوادي بينما
ي�شكل الباقي ع�شائر غري م�ستقرة .وقد �أ�شار �إىل هذه الإح�صائية د .نوري خليل
الربازي يف كتابه :البداوة واال�ستقرار يف العراق .بغداد � ،1969ص.((()132
و�أجمعت تقديرات الدائرة الرئي�سة للإح�صاء التابعة لوزارة االقت�صاد العراقية
للأعوام ( )1956 ،1955 ،1954على �أن عدد القبائل الرحل ()250000
ن�سمة ( (( .
وبني تاريخ هذه الإح�صائية ( )1962وعام ( )1947فرتة (� )15سنة ،يفرت�ض
�أن يتناق�ص فيها عدد البدو كثرياً؛ لأنها كانت فرتة توطني وا�ستقرار م�ستمر
لهم يف �أرياف القرى الزراعية .وه�ؤالء املتجولون يف ال�صحارى عرب ولي�سوا من
الأكراد الذين يتجولون بني اجلبال� .إن هذه املعطيات ترجح �أن عدد البدو من
العرب فقط عام  1947رمبا فاق العدد الذي قدره الأن�صاري للعرب والأكراد
معاً .
قدر د .بطاطو جمموع اليزيديني وال�شبك يف العراق بـ( )40000ن�سمة
عام  .1947وهذا �أقل بكثري من عددهم الذي �سجله الدكتور جا�سم حممد اخللف
يف كتابه (جغرافية العراق الطبيعية واالقت�صادية والب�شرية) ،وهو (– 70000
 )75000ن�سمة(((.
((( م�شكلة ال�سكان  -منوذج القطر العراقي� ،ص ،266-264الدكتور فا�ضل ا ألن�صاري ،من�شورات
وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،دم�شق – . 1980
((( والعدد موزع كالتايل :لواء املو�صل ( ،)70000لواء املنتفك ،)30000( :لواء كربالء
( ،)125000لواء الدليم.)25000( :
((( جغرافية العراق الطبيعية واالقت�صادية والب�شرية� ،ص ،408الدكتور جا�سم حممد اخللف ،دار
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وهذا كله مما ي�ضعف �إح�صائيات بطاطو ،ويظهر �أنها �إح�صائيات متعجلة
غري دقيقة� ،أو �أن م�صادره مل تكن موثوقة.
هذا ما يخ�ص اجلدول رقم (� ،)1-3ص� . 60أما اجلدول رقم (� )2-2ص54
فح�سابنا معه هو التايل:

جدول د .بطاطو رقم (� )2-2ص 54من الكتاب
�أما جدول د .بطاطو (�ص ،)54فهو عن (�سكان بغداد واملو�صل والب�صرة
 .)1977-1908كرثت يف هذا اجلدول املجازفات الإح�صائية ،والأرقام االنتقائية،
وعند النظر املدقق �إليه يظهر فيه الكثري من املجازفات والأخالط اجلوهرية،
�أهمها:
ورد فيه �أن عدد نفو�س �سكان بغداد �سنة  1947كان ( )515459ن�سمة،
و�أحال �إىل ما يلي( :الإح�صاء الر�سمي � ، 1947أرقام ح�صل امل�ؤلف عليها من
الدكتور ف�ؤاد م�سي من الإدارة العامة للإح�صاء) كما يف هام�ش اجلدول .ويف
الهام�ش �أي�ضاً �أورد عن بغداد ب�إ�شارة الزهرة الثمانية (*) مالحظة ن�صها�( :ضمن
حدود �سلطات مت�صرف العا�صمة) ،وهو – �أو ًال – غري امل�صطلح امل�ستعمل
ر�سمياً( :املجموع الكلي ملدينة بغداد الكربى) يف املو�ضع نف�سه((( .و – ثانياً
 امل�صطلح مبهم مل يف�سر املق�صود به .فهل ق�صد بذلك �أن الأرقام التيثبتها عن عدد نفو�س بغداد تقت�صر على مركز العا�صمة فقط دون �ضواحيها
و�أطرافها؟ وهل اقت�صاره بالإ�شارة (*) عن هذه املالحظة على بغداد وحدها
يعني �أن املو�صل والب�صرة غري م�شمولتني باملالحظة املذكورة؛ فتكون الأرقام
املثبتة �إزاء كل من املدينتني هي لنفو�س جميع املدينة (مركزاً و�أطرافاً)؟ �أم
�إن املالحظة ت�شمل املدن الثالث جميعاً؟ الأمر غري وا�ضح.
ف�إن �أخذنا باالحتمال الأول نقول :مل هذا التفريق بني بغداد وبني املدينتني
املعرفة – القاهرة ،الطبعة الثالثة – . 1965
((( املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  1957لوائي بغداد والرمادي� ،ص .168راجع الوثيقة رقم
(.)12
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الباقيتني؟ و�إن �أخذنا باالحتمال الثاين – وهو الأرجح من خالل النظر واملقاي�سة
والرجوع �إىل امل�صادر الأ�صلية  -فال �أدري ملاذا هذا الت�صرف :ملاذا التفريق
بني مركز املدينة و�أطرافها؟ �إن عنوان اجلدول – وهو (�سكان بغداد واملو�صل
والب�صرة  - )1977-1908قد �أطلق فيه القول بحيث يتبادر �إىل ذهن �أي قارئ
�أن املق�صود به جمموع �سكان املدينة ،ال جزء منها فقط .هل كانت تعوزه
الإح�صائيات؟ �أم ماذا؟
رجعت �إىل ال�سياق الذي ورد فيه اجلدول فلم �أعرث على �أي رابط بني ال�سياق
وبني جنوحه لت�سجيل نفو�س مراكز املدن دون جمموعها! �إذن ما ال�سبب وراء
ذلك؟ هل من �أجل �أن تبدو ن�سبة ال�شيعة �أكرب مما هي عليه فيما لو �أخذ مبجموع
نفو�س بغداد كلها؟
عند الرجوع �إىل الوثائق الر�سمية ال�صادرة عن احلكومة العراقية تبني يل
�أن الأرقام التي ثبتها غري موجودة يف �أي م�صدر منها ،ما عدا الأرقام التي
تتعلق ب�إح�صاء  1957فقط .ففي املجموعة الإح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة
 ، 1949كان جمموع نفو�س لواء بغداد عام  )805293( 1947ن�سمة((( ،ونفو�س
مدينة بغداد((( ( )552047ن�سمة .والفرق بني رقم بطاطو ( )515459و� ٍّأي
من هذين الرقمني كبري ن�سبة �إىل عدد ال�سكان يف ذلك العهد .ف�إن كان حقاً قد
ا�ستند �إىل وثيقة �أو �إح�صائية ر�سمية فال يعقل �أن �إح�صائيتني ر�سميتني يكون
التفاوت بينهما يف تقدير نفو�س العا�صمة �إىل هذا احلد! والظاهر �أن د .بطاطو
((( املجموعة ا إلح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة � ، 1949ص ، 19جدول رقم  .25وفيه تف�صيل
عن جمموع نفو�س لواء بغداد �أنه ناجت جمع نفو�س( :مدينة بغداد  ، 552047ق�ضاء الكاظمية
 ، 113650ق�ضاء �سامراء  ، 91028ق�ضاء املحمودية .)48568
مالحظة :الرقم املثبت عن جمموع نفو�س بغداد يف (املجموعة الإح�صائية ال�سنوية ، 1969
�ص ،61جدول  ، 28هو ( ،)817205والعدد مقارب جد ًا ملا مثبت يف جمموعة إ�ح�صاء 1949
الآنفة الذكر ،وهو ( .)805293والفرق الذي بينهما ،وهو ( ،)11912ب�سيط ون�سبته �أقل من
5و ،%1وميكن تف�سريه باختالفات و أ�خطاء �صغرية حمتملة بني امل�صادر املختلفة.
((( وردت مالحظة يف �ص� ،20آخر جدول رقم  25تن�ص على (ان تعبري «مدينة» ي�شتمل على مركز
اللواء وكافة النواحي التابعة له اداريا) .راجع الوثيقة رقم (.)10
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مل يتمكن من الو�صول �إىل الوثائق الر�سمية املحفوظة فا�ستعان بو�سيط (د.
ف�ؤاد م�سي) يعمل يف �إدارة الإح�صاء ،ف�أعطاه �أرقاماً اهلل �أعلم مب�صدرها و�صحة
ن�سبتها �إليه .وقد �أ�شار د .بطاطو مراراً �إىل هذا الو�سيط كم�صدر للمعلومات
(((
والأرقام الإح�صائية.
اللواء/عام 1947
املو�صل
الإح�صاء بغداد
املجموع
املجموع املركز
املركز
الر�سمي 601589 340541 805293 552047
133625
بطاطو 515459
()1

الب�رصة
املجموع
املركز
352039 206302
101535

�أما �إح�صاء  1957فعند الرجوع �إىل عدة م�صادر ر�سمية للبحث عن حقيقة
الأرقام التي �سجلها للألوية الثالثة :وجدته ذهب �إىل �أرقام تفريعية منتقاة على
غري �أ�سا�س.
وتف�صيل ذلك مبا يلي:
ورد يف (املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  1957لوائي بغداد والرمادي)
التي �أحال �إليها د .بطاطو يف هام�ش اجلدول :الأرقام التالية:
(((
جمموع عدد �سكان لواء بغداد ح�سب اجلن�س817205 :
(((
جمموع لواء بغداد ح�سب كل ق�ضاء1313012 :
(((
املجموع الكلي ملدينة بغداد الكربى793183 :
ترك د .بطاطو الأرقام ال�سابقة كلها ،وانتقى من بينها الرقم الأخري ،وحتت
(((
(	)2
(	)3
(	)4

ا ألرقام الر�سمية م أ�خوذة من :املجموعة ا إلح�صائية ال�سنوية العامة ل�سنة � ، 1949ص ،19جدول
رقم  25احلكومة العراقية ،وزارة االقت�صاد ،الدائرة الرئي�سية للإح�صاء ،مطبعة احلكومة –
بغداد.
اجلدول الأول� ،ص.1
اجلدول الثاين� ،ص .2وي�شمل ق�ضاء بغداد ،862076الكاظمية  ،235745املحمودية ،74427
�سامراء  ،105460تكريت .35304
تابع اجلدول اخلام�س ع�شر – أ� � ، -ص.168
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عنوان (�ضمن حدود �سلطات مت�صرف العا�صمة) مل يرد يف الأ�صل (املجموع
الكلي ملدينة بغداد الكربى) .هذا دون �أن يذكر لنا م�ستنده يف هذا االختيار!
�إن �أقل ما يقال يف هذا الت�صرف �أن الرجل مل يطلع بنف�سه على امل�صادر
الر�سمية التي يحيل �إليها ،رمبا ب�سبب �صعوبة الو�ضع وتعقده �آنذاك ،و�إمنا �أخذها
بالوا�سطة من غريه ،وه�ؤالء مل يكونوا دقيقني يف النقل � ،إمنا ذكروا له ما وقع
حتت �أيديهم على وجه ال�سرعة .وهذا يدل عليه ما تكرر منه من ذكر �أنه ح�صل
على الأرقام الفالنية من �شخ�ص ا�سمه الدكتور ف�ؤاد م�سي من الإدارة العامة
للإح�صاء؛ فلو كانت امل�صادر بني يديه ما احتاج �إىل ذكر و�سيط يف احل�صول على
�أرقام تخ�ص �إح�صاء  1947مث ًال كما يف هام�ش اجلدول نف�سه� ،أو يذكر عن الأرقام
اخلا�صة بعام � 1977أنها (تقدير تقريبي).
يف الإح�صائيات التي �سجلها للألوية الثالثة (بغداد ،مو�صل ،الب�صرة) عام
� ،1965أحال �إىل م�صدر ر�سمي(((! وقد رجعت �إليه فوجدت ما يلي كما مبني يف
اجلدول �أدناه((( :فكيف ح�صل هذا مع وحدة امل�صدر املحال �إليه؟!
لكنني وجدت الأرقام التي ذكرها عن املو�صل والب�صرة� ،إمنا جاءت يف �سياق
اجلداول التي تناولت جمموع نفو�س مركز ق�ضاء اللواء امل�سمى با�سمه ( :مركز
ق�ضـاء املو�صل ،مركز ق�ضاء الب�صرة)((( .وهي متثل �أقل الأرقام عداً؛ فلماذا يجنح
(((
�إىل اختيار الرقم الأقل يف الإح�صائية؟ ال بد من �سر!
اللـواء/عام 1965

()4

الب�رصة
املو�صل
الإح�صاء بغــداد
املجموع
املجموع املركز
املركز
املجموع
املركز
الر�سمي 669479 415748 888601 410367 2045375 1596706
310950
264146
بطاطو 1490756

(((
(((
(((
(((

هو املجموعة الإح�صائية ال�سنوية � ، 1969ص 44و 52و. 59
�ص ،43جدول . 25
راجع على التوايل جدول (� )26ص � ،44ص .53
ا ألرقام الر�سمية م أ�خوذة من :املجموعة ا إلح�صائية ال�سنوية  ، 1969م�صدر �سابق.
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غري�أن امل�شكلة الأكرب يف الرقم الذي ذكره عن بغداد! �إذ مل �أجده يف ال�صفحة
امل�شار �إليها (�ص .)52نعم ال�صفحة فيها �إح�صائيات و�أرقام عن بغداد ،ولكنها
�أرقام �أخرى لي�س من بينها ما ذكره .وكما ي�أتي:
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء الر�صافة((( 538013 :
(((
468623 :
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء الكرخ
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء الأعظمية((( 538685 :
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء الكاظمية((( 240104 :
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء املحمودية((( 89497 :
124514 :
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء �سامراء
54939 :
املجموع العام لنفو�س ق�ضاء تكريت
(((
2.045.375 :
جمموع نفو�س املحافظة
والآن نوجه �س�ؤالنا للقارئ :من �أين جاء د .حنا بطاطو بالرقم ()1.490.756
و�أل�صقه ببغداد؟
وحتى �أكون من�صفاً مع الرجل حاولت كثرياً وعلى كل االحتماالت فجمعت بني
عددين وثالثة �أعداد من الأعداد ال�سابقة؛ ع�سى �أن �أعرث على الرقم املثبت لدى
بطاطو ،و�أفهم املق�صود به فلم يتهي�أ يل ،وال رقم قريب منه! لقد ا�ستطعت
العثور على �سر الرقم العجيب ( )4564000يف اجلدول ()1-3؛ وهذا ما �أغراين
بالبحث عن �سر الرقم العجيب الثاين ( .)1490756لكنني – ويا َللأ�سف! –
ف�شلت معه .يظهر �أن احلظ – كما قيل  -يبت�سم مرة واحدة!
�إن هذا يدلل على �ضعف يف دقة املعلومات التي يثبتها د .حنا بطاطو ،ويثري
(((
(((
(((
(((
(((
(((

مع ناحيتيه :الكرادة ال�شرقية و�سلمان باك.
مع ناحيتيه :امل أ�مون واملن�صور.
وت�ضم مركز الق�ضاء مع ناحية الرا�شدية.
مع ناحيتيه :أ�بي غريب والطارمية
مع ناحيتيه :اليو�سفية واللطيفية.
�ص 53من اجلدول .26
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ال�شك يف ما ي�سجله من �أرقام و�إح�صائيات خمتلفة ،وي�ضعف القيمة املرجعية
لكتابه من ناحية الأرقام والإح�صائيات املثبتة فيه.
�أما �أرقامه التي ثبتها للمحافظات الثالث عام  ، 1977فهو نف�سه يقول
عنها يف الهام�ش ب�أنها (تقدير تقريبي).
ولكن ملاذا مل يعتمد د .بطاطو يف �إح�صاء  1977على �أي م�صدر ر�سمي،
واكتفى بـ(تقدير تقريبي)؟ �إن هذا يدلل على قلة م�صادره الإح�صائية  -لرمبا مل
ي�ستطع الو�صول �إىل امل�صادر املطلوبة من �أولياتها �أو �أ�صولها الر�سمية – �إذ
لوال ذلك ملا جنح �إىل التقدير والتقريب.

من �أين لك هذا يا بطاطو ؟
حني تتمعن يف �أرقام بطاطو التي ثبتها يف ح�ساباته املذكورة يف جدوله
( : ((()1-3جتده قد �أعطى �أرقاماً ون�سباً دقيقة حم�سوبة بالك�سور الع�شرية!
للطوائف الدينية والعرقية يف العراق .مث ًال( :فر�س �شيعة 2و ،%1تركمان
�سنة 1و ،%1تركمان �شيعة 9و� ،%0أكراد �شيعة فيلية 6و )%0دون �أن يف�صح عن
م�ستنده العلمي يف ذلك كله .ومن حق �أي باحث علمي �أن ي�س�أل :من �أين جاء
بطاطو بهذه الأرقام ولي�س من �إح�صائية ر�سمية �أجريت �إىل اليوم عن �سكان
العراق بناء على هذه التق�سيمات العرقية الطائفية ؟! من �أين لك هذا يا د.
بطاطو؟!
لي�س من جواب �سوى �أنه اعتمد الظن والتخمني ،وا�ستنطاق النا�س .وكلها
م�صادر غري علمية ،وال ميكن االطمئنان �إليها .ومما يدل على ذلك قوله عن
ح�ساباته تلك �إنها (تقدير تقريبي) .و�أنا �أجزم �أنه لو �أراد باحث عراقي يعي�ش
يف العراق� ،أن يعتمد على �أقوال عوام النا�س اليوم ويثبتها كحقيقة علمية
ف�إنه �سيجد الكثريين يقولون له� :إن ال�شيعة ي�شكلون �أكرثية �سكان العراق .وذلك
ب�سبب تركيز الإعالم والدعاية ال�شيعية على ن�شر هذه املعلومة الباطلة ،و�صمت
ال�سنة مقابل ذلك .فكيف والدكتور بطاطو لي�س بعراقي ،وال عا�ش يف العراق،
و�إمنا مر به فرتة من الزمن لأجل �إجناز درا�سته املذكورة؟! و�إذا علمنا �أن د� .أحمد
((( �ص 60من كتابه.
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اجللبي ،املتهم ب�سرقة بنك البرتاء الأردين ،والذي زود الدوائر الغربية مبعلومات
م�ضللة عن برنامج العراق النووي ،وهذا باعرتاف الأمريكان� ،أحد م�صادر بطاطو
املعلوماتية – كما ذكر يف بداية كتابه((( – قد نكون تو�صلنا �إىل م�صدر
الت�ضليل يف هذه الأرقام.

ن�سخة معدلة عن �إح�صائية الإجنليز عام  1919؟
حني �أقارن بني �إح�صائية الإجنليز عام  1919وجدول د .حنا بطاطو الإح�صائي
�أجد �أن الرجل مل يفعل �أكرث من ا�ستن�ساخه الأرقام التقديرية الواردة يف �إح�صاء
االجنليز عام  ! 1919مع �إ�ضافة �أو حذف بع�ض الك�سور الع�شرية بحيث ال ي�صل
الفرق �إىل عدد �صحيح� .إن التطابق يف الأرقام امل�سجلة يف الإح�صائني يكاد
يكون تاماً� ،إن مل يكن كذلك .وبالرجوع �إىل الن�سب التي ا�ستخل�صها الدكتور عبد
اهلل النفي�سي من خالل درا�سته للأرقام الواردة يف الإح�صاء الإجنليزي((( ميكننا
عمل املقارنة التالية التي يتبني بها التقارب الغريب بني بطاطو والإجنليز يف
�إح�صائيهما �إىل حافة التطابق؛ ما يعطي �إ�شارة تو�شك �أن تكون �صريحة �إىل
امل�صدر اخلفي ملعلومات بطاطو:
الطائفة
العرب ال�سنة
ال�شيعة
الكرد ال�سنة

�إح�صاء االجنليز 1919
%19
%55
%18

�إح�صاء بطاطو 1978
%19.7
%54.1
%18.4

يبدو �أن العملية برمتها لي�ست �أكرث من خدعة �أرقام� ،أو تالعب �أعداد قائم
على غري �أ�سا�س.

((( �ص.16
((( مقال ح�سن الر�شيدي املن�شور على موقع البينة ا أللكرتوين ،م�صدر �سابق.
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يف املقال الآنف الذكر املن�شور على موقع جملة (الثقافة اجلديدة) قال
د .بطاطو( :قبل احلرب العاملية الأوىل ،كان اليهود يتمتعون بالأغلبية ،ويقدر
عددهم على الأرجح بنحو � 53ألفاً من �إجمايل �سكان بغداد الذي يقدر بنحو 150
�ألفاً) .وقد �أورد هذا العدد �أي�ضاً يف جدول خا�ص يف كتابه عن (تزايد عدد ال�سكان
اليهود يف بغداد ((()1947-1794و�أحالها على حبيب ك� .شيحا((( .والظاهر من
ا�سم �شيحا �أنه يهودي.
�إن هذه الأعداد غري �صحيحة :فهي غري موثقة توثيقاً دقيقاً معتمداً �أو ًال،
وخمالفة ملا ورد يف الإح�صائيات الر�سمية ثانياً .ثم نحن ال ندري متى كان اليهود
ي�شكلون �أغلبية يف العا�صمة بغداد؟! ومن قال بذلك؟ ثم �إن كان عدد اليهود
� 53ألفاً من جمموع � 150ألفاً فهذا يلزم منه �أن ينق�سم العدد املتبقي بعد
طرح عدد اليهود ،وهو �أقل من مئة �ألف ،بني �أكرث من طائفة ،ولي�س غري ال�سنة
وال�شيعة ميكن ق�سمة الباقي عليهما ،و�أن الق�سمة ينبغي �أن تكون منا�صفة
بينهما من �أجل �أن تبقى الأغلبية الن�سبية لليهود .ف�إذا �أخذنا بعني االعتبار وجود
�أقلية م�سيحية �صغرية يف بغداد ،ف�إن عدد � ٍّأي من الطائفتني �سيقرب من 40
�ألفاً .وهذا غري مقبول وال واقعي :فال اليهود كانوا يف �أي فرتة من فرتات التاريخ
�أغلبية يف بغداد ،وال ال�شيعة يف ذلك الوقت كانوا ينا�صفون �أهل ال�سنة عدداً.
الغريب �أن د .بطاطو يذكر بعد �أ�سطر قليلة ويف ال�سياق نف�سه قائ ًال بالن�ص:
(ف�أما ال�شيعة فلم يزيدوا عن ُخم�س �سكان بغداد)! ولو �سلمنا جد ًال بهذه النتيجة
ف�سيكون عدد ال�شيعة �آنذاك � 30ألفاً ،و�سيكون جمموع عددهم �إىل عدد اليهود
� 83ألفاً .ويكون العدد املتبقي � 67ألفاً� ،سيكون ح�صة ال�سنة منها على الأقل 60
�ألفاً .وهو يزيد على عدد اليهود الذي ذكره بطاطو نف�سه (� 53ألفاً).
يف اجلدول املذكور �آنفاً ورد �أن العدد املقدر ل�سكان بغداد عام  1893ي�ساوي
 145000ن�سمة ،ويف عام  1877كان العدد  70000ن�سمة .وهذا يعني �أن
((( رقم (� ، )5 - 9ص. 285
((( .Habib K. Chiha, La Province de Baghdad (Cairo, 1908), 165
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�سكان بغداد زادوا خالل � 16سنة ( )1893-1877مبقدار  75000ن�سمة� ،أي �أكرث
من ال�ضعف ،بينما خالل � 15سنة ( )1908-1893مل يزد هذا العدد امل�ضاعف
عن العدد الأول �سوى  5000ن�سمة! وهذا غري معقول البتة .اللهم �إال �إذا افرت�ضنا
وقوع جائحة يف هذه املدة من طاعون وما �شابه� .أما العدد الر�سمي املقدر
لليهود يف بغداد على ذلك العهد فهو ما ورد يف كتاب اجلغرافيا املقرر من قبل
وزارة املعارف العراقية للتدري�س يف املدار�س الثانوية طبقاً للإح�صاء التقديري
الذي �أجري يف عام  .((( 1920جاء فيه �أن عدد اليهود ( )50.000من جمموع
�سكان بغداد البالغ ( )184.000ن�سمة .ولي�س ( ،)53.000بهذه الدقة التي ال
نعلم م�صدرها ،من جمموع ( ،)150.000الذي ال نعلم من �أين �أتى به!.
لقد كان الأوىل ببطاطو �أن يناق�ش حبيب �شيحا عن هذه املعلومة ال�شاذة
بد ًال من �أن ي�أخذها م�أخذ امل�سلمات .انظر �إليه كيف رفع من عدد اليهود،
ونق�ص من عدد �سكان بغداد ،بحيث جعل الفرق بني العددين ( )97.000فقط،
بينما هو – ح�سب الوثيقة التي وجدتها على ذلك العهد  -ي�ساوي (!)134.000
فعلى �أي �أ�سا�س اعتمد؟ ولأي غر�ض تالعب بالأرقام؟ ول�صالح من؟ وما املق�صود
به؟ �أ�شم يف هذا التالعب رائحة انحياز �إىل اليهود ،يرفع من ن�سبتهم ،ويخف�ض
من ن�سبة الآخرين من �سكان بغداد ،ت�ضع يدنا على خيط  ،رمبا يقودنا �إىل �سر
من �أ�سرار دعوى «الأغلبية ال�شيعية» يف العراق؛ للعالقة التاريخية بني اليهود
والفر�س؛ فم�صلحة �إيران يف هذه الدعوى ال حتتاج �إىل بيان.
�إن �أقل ما يقال يف هذا هو عدم موثوقية الأرقام التي ي�سجلها بطاطو� .أما
من �أين جاء الغلط؟ منه �أم من الناقل؟ اهلل �أعلم بذلك.
ويف جدول بطاطو معلومات م�ضطربة �أخرى ،مث ًال تناق�ص عدد �سكان بغداد
من  80000عام � 1830إىل  70000عام  ، 1877بينما زاد عدد اليهود للفرتة
نف�سها من � 10000إىل  . 18000وقد ف�سر يف هام�ش اجلدول هذا التناق�ص
ب�أنه يعود �إىل كوارث العام  ، 1831وهذا مقبول لوال �أنه ذكر يف ال�سياق نف�سه
((( جغرافية العراق الثانوية� ،ص ،30ت�أليف الزعيم طه الها�شمي ،مطبعة دار ال�سالم يف بغداد،
. 1929 – 1348
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�أن وباء تلك ال�سنة انفجر �أول ما انفجر يف احلي اليهودي يف املدينة! وال�س�ؤال
ملاذا عدد اليهود يت�ضاعف ،بينما عدد البقية ينح�سر؟

حنا بطاطو  ..متزقت اخلدعة  ،و�سقطت الدعوى
�إن هذا مما ي�ضعف الثقة مب�صادر بطاطو ،وي�شري �إىل وجود عقلية تقبلية.
والظاهر �أنه ا�ستقبل الأرقام التي تقول ب�أغلبية ال�شيعة يف �إح�صاء 1919
االجنليزي بالعقلية نف�سها ،و�أخذها م�أخذ امل�سلمات دون نقا�ش ،وال بيان
تناق�ضها مع كل املعطيات الإح�صائية التالية .وهو ما تفر�ضه عليه مو�ضوعية
البحث .فكان عليه �أن ي�أتي بكل الإح�صائيات �إىل زمن ت�أليف الكتاب ،ويناق�شها،
ثم يخرج منها بالنتيجة التي ي�سوقه �إليها البحث والنقا�ش العلمي .لكنه مل
يفعل ذلك� ،إمنا اقت�صر على معلومة واحدة دون �سواها مما هو متوفر وحا�صل
بخاف على مثل د.
بني يديه ،وما خمالفة هذا الت�صرف لأ�صول البحث العلمي ٍ
حنا بطاطو؛ لذا ف�إين �أرجح وجود دافع انحيازي لديه هو الذي �أجربه على اتباع
هذه املنهجية االنتقائية يف اال�ستفادة من املعلومة� ،سيما و�أن تف�سري الأمر
بالعقلية التقبلية بعيد على مثله.

انتقادات �سابقة
تبني يل بعد هذه النتيجة التي تو�صلت �إليها �أن د .حنا بطاطو تعر�ض من
باحثني �آخرين �إىل انتقادات منهجية.
من ذلك ما نقله الدكتور �سيار اجلميل يف مقال عن امل�ؤرخ العراقي
جميد خدوري بعنوان (امل�ؤرخ جميد خدوري ..ابن املو�صل يرحل ع ّنا)(((:
(�س�ألته عن ر�أيه يف كتاب �ضخم وجديد �صدر يف ذاك العام عن الطبقات
االجتماعية يف العراق للم�ؤرخ حنا بطاطو ،ف�أجابني قائ ًال� :إن الكتاب فيه
اخطاء ال حت�صى ،ولكنه كتاب �صعب �صرف حنا بطاطو قرابة ع�شرين �سنة
((( موقع �سيار اجلميل� 9 ،شباط .2007
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لينجزه)((( .وعندما يقرر عامل بوزن جميد خدوري «�إن الكتاب فيه �أخطاء ال حت�صى»،
فهذا ي�ستدعي منا التثبت مما يف الكتاب ،وال ي�ؤخذ ما فيه على عواهنه .لقد
�أعجب الكثريون بكثافة املعلومات التي �شحن بها بطاطو كتابه وتنوعها ،وكرثة
امل�صادر التي ا�ستند �إليها؛ فذهلوا عما فيه من «�أخطاء ال حت�صى» ،يدركها
العلماء املخت�صون والباحثون املدققون ،و�أهل ال�ش�أن يف املو�ضوعات التي
طرقها ،وتفوت على من �سواهم .و�إين لأ�ستطيع القول بكل ت�أكيد� :إن الأرقام
التي ذكرها عن طوائف العراق ون�سبهم هي من �أ�ضعف ما جاء يف كتابه .وال
يعنيني تقييم ما �سواها مما فيه من �أفكار وحقائق وحتاليل وا�ستنتاجات :فهذا
له �أهله وكل و�ش�أنه.
ومن ذلك �أي�ضاً ما قاله جا�سم احللوائي يف مقالة له هي مقدمة كتاب
له بعنوان (قراءة يف كتاب عزيز�سباهي «عقود من تاريخ احلزب ال�شيوعي
العراقي»)(((وهو ب�صدد املفا�ضلة بني كتابة تاريخ احلزب من كادره �أم من خارجه:
(فامل�ؤرخ الكبري حنا بطاطو م�ؤلف كتاب «الطبقات االجتماعية يف العراق» ارتكب
�أخطا ًء معلوماتية بالأ�سماء ال يرتكبها �أي كادر حزبي .والميكن اال�ستهانة مبثل
هذه الأخطاء بالرغم من �أنها ال ت�ؤثر كثرياً على الأحكام والإ�ستنتاجات ال�سيا�سية
والفكرية .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،فقد �أخط�أ بطاطو مبقدار  %50تقريباً يف
�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة املركزية الذين انتخبهم امل�ؤمتر الوطني الثاين وعددهم
 16ع�ضوا ومر�شحا .فلم يذكر �أ�سماء ثمانية كانوا يف قوامها ،يف حني ذكر
�ستة �أ�سماء مل يكونوا يف قوامها .وقد ارتكب خط�أ م�شابها يف �أ�سماء �أع�ضاء
((( جاء يف تعريفه على ل�سان �صاحب املقال :رحل هذا امل�ؤرخ اجلاد الذي تخرج على يديه املئات من
املخت�صني والعلماء والباحثني الالمعني يف � ؤش�ون ال�شرق االو�سط الذين كانت لهم منا�صبهم
الدوبلوما�سية واالكادميية �سواء يف امريكا ام يف ا�صقاع عدة يف العامل ..رحل جميد خدوري
بعد ان ترك لنا قرابة  35كتابا ممتازا وع�شرات املقاالت العلمية ،منها ما ترجم للعربية ومنها
ما ينتظر الن�شر فيها بعد ترجمته عن االنكليزية ..رحل �صاحب �أول كر�سي لدرا�سات ال�شرق
االو�سط يف جامعة جون هوبكنز بالواليات املتحدة االمريكية منذ قرابة ن�صف قرن.
((( من�شورة على هذا الرابطhttp://www.iraqcp.org/members4/0070708w3. :
htm
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اللجان املركزية للحزب من �آب (�أغ�سط�س)  1964وحتى �أيلول (�سبتمرب) .1967
فقد ذكر ع�شرة �أ�سماء مل يكونوا يوماً ما يف قوام اللجنة املركزية خالل الفرتة
املذكورة ،يف حني مل يذكر �ستة �أ�سماء كانوا يف قوامها .وقد وثقت كل ذلك
بالأ�سماء و �أ�شرت اىل ما جنم عن ذلك من ا�ستنتاجات غري دقيقة ،تتعلق ب�إجمايل
املعلومات احلياتية املتعلقة ب�أع�ضاء اللجان املركزية يف تلك الفرتة ،وذلك يف
كتابي (احلقيقة كما ع�شتها) .وخلط الفقيد حنا بطاطو بني ا�سمي كاظم جواد
وجواد كاظم وبني جا�سم احللوائي وجا�سم احلالوي يف حني يعرف عزيز �سباهي
ه�ؤالء الأربعة معرفة �شخ�صية .وال يعني ذلك ب�أن كتاب �سباهي خال من الأخطاء
املعلوماتية ولكن لي�س هناك وجه للمقارنة من هذه الزاوية).
�إن هذا ي�ؤيد ما تو�صلت �إليه خالل البحث من عدم دقة بطاطو و�ضعف
معلوماته اخلا�صة مبو�ضوع ن�سب و�أعداد الطوائف يف العراق.

منهج د .حنا بطاطو يف بحثه عن الن�سب ال�سكانية يف العراق
بعد هذه اجلولة الطويلة يف �إح�صائيات د .حنا بطاطو وجداوله و�أرقامه
ون�سبه عن املكونات الإثنية والعرقية يف العراق :ميكنني �أن �أ�ستخل�ص خطوطاً
عري�ضة تربز لنا منهجية معينة يف البحث �أو�صلته �إىل نتائجه ال�سابقة .علماً
�أنني �أتكلم عن هذا املو�ضوع ح�صراً ،ولي�س عن بقية املو�ضوعات التي زخر بها
كتابه عن العراق؛ فقد تكون له منهجية علمية ،ومعطيات مو�ضوعية غري
املعطيات التي اعتمدها يف ال�ش�أن الذي نحن ب�صدده� .إن هذا مرتوك لآخرين
ميكنهم �أن يقرروه �إيجاباً و�سلباً ،وهو �ش�أنهم وحدهم ،وال تعلق لهذه الدرا�سة
به .وفيما يلي �أهم تلك اخلطوط:
� .1شحة امل�صادر والوثائق التي ا�ستند �إليها د .بطاطو يف تقرير نتائجه
النهائية ،مع كرثتها وتوفرها يف مظانها املخت�صة يف داخل العراق
وخارجه .اللهم �إال �إذا كانت هناك معوقات �أمنية �أو ر�سمية ا�ضطرته �إىل
�أن يلج�أ �إىل ا�ستنطاق بع�ض الأ�شخا�ص (د .ف�ؤاد م�سي) ممن لهم نوع
عالقة وظيفية مبراكز تلك الوثائق .وهذا خلل كبري يف منهجية البحث
يف هذا املو�ضوع اخلطري ،ي�ضعف الثقة مبعلومات الباحث ،ويقلل من
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قيمتها امل�صدرية �إىل حد غري مقبول .ورمبا يكون هذا هو �أحد الأ�سباب
الرئي�سة يف تخبطاته الرقمية التي جاءت يف الكتاب ،وجلوئه فيها �إىل
(التقدير التقريبي)� .إن هناك كثرياً من الكتب  -ومنها ما هو مقرر
يف املدار�س واجلامعات  -والدرا�سات والر�سائل اجلامعية يف مو�ضوع
الإح�صاء ال�سكاين موجودة ومبذولة ،وب�شيء من اجلهد والتنقيب ميكنه
احل�صول على ما يكفي منها .لكننا ال نكاد جند لها ذكراً عند د .بطاطو.
�أما الإح�صائيات املوثقة ر�سمياً بالكتب التي تطبع عند �إجراء كل �إح�صاء،
ويجري حتديثها كل عام من قبل خمتلف اجلهات الر�سمية املعتمدة مثل
وزارة التخطيط واالقت�صاد والداخلية والتعليم العايل ومديرية النفو�س
العامة وغريها :فموجودة حمفوظة وكان ميكنه من خالل العالقات
اخلا�صة� ،سيما وهو موفد مبوافقة ر�سمية حكومية� ،أن يح�صل عليها
وي�ستند �إليها يف بحثه .ملاذا – مث ًال – يعطي عن �إح�صاء � 1977أرقاماً
تقديرية تقريبية – وهذا باعرتافه – مع وجود الأرقام املقابلة لها
مثبتة بتعداد ر�سمي علمي؟ ومهما كان الأ�سباب والأعذار ف�إن النتيجة
النهائية لي�ست يف �صالح القيمة العلمية ملعلوماته التي �سجلها يف
كتابه.
 .2ت�سجيله �أرقاماً دقيقة وبالك�سور الع�شرية ،دون ذكر م�ستند علمي اعتمده
يف احل�صول على هذه الأرقام بتلك الدقة املتناهية.
 .3وجود عقلية تقبلية لدى الباحث تظهر من خالل ت�سليمه بالأرقام
واملعلومات امل�سبقة دون فح�صها و�إخ�ضاعها لالختبار واملقارنة بغريها،
�أو النظر يف مالءمتها للواقع من عدمها.
� .4ضعف املعرفة بدميوغرافية العراق ،واعتماده على معلومات يظهر
�أنه ا�ستقاها من عامة النا�س (مثاله ت�سويته بني عدد الكرد وعدد ال�سنة
العرب).
 .5انحيازه غري املربر لل�شيعة �ضد �أهل ال�سنة يف ن�سبهم العددية .وهذا
يظهر من خالل قرائن و�شواهد كثرية ،منها حر�صه على حذف عدد البدو
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من احل�سبة ،و�إعطاء �أقل الأرقام لل�سنة يف مقابل �أكرثها لل�شيعة ما
ا�ستطاع �إىل ذلك �سبي ًال ،حتى لو التج�أ �إىل التالعب بالأرقام .ويظهر هذا
االنحياز يف تقديره لعدد اليهود �أي�ضاً.
 .6تناق�ض الأرقام والن�سب املعطاة فيما بينها .فمرة – مث ًال – يقول عن
ت�ساوي عدد ال�سنة وال�شيعة يف بغداد ،ومرة يجعل ال�شيعة �أقل ،وتارة
يحدد هذه الأقلية باخلم�س.
 .7التوظيف الكيفي للأرقام واملعلومات دون وجه معترب .فهو – مث ًال -
يحذف عدد البدو من �إح�صائية ر�سمية �صرحت كل الوثائق ب�أنهم داخلون
فيها .ومل يذكر لنا د .بطاطو َ
مل فعل ذلك! وتارة يقت�صر على عدد �سكان
مركز بغداد دون جمموعها ،وبـال خمرج علمي لهذا التخ�صي�ص.
 .8ت�سجيله �أرقاماً من عنده ال وجود لها يف الوثائق الر�سمية املوثقة
للإح�صائيات( .مثاله نفو�س مدينة بغداد عام .)1947
 .9اعتماده على م�صادر غري موثوقة (مثاله د� .أحمد اجللبي)(((.
 .10ا�ضطراب وعدم توافق بع�ض املعلومات والأرقام امل�سجلة (مثاله
عدد اليهود يف بغداد قبل احلرب العاملية الأوىل ،وعدد �سكان بغداد يف
الأعوام.)1908 ،1893 ،1877 :
 .11رغم اجلهد الذي يتخايل للقارئ املتعجل �أن الباحث قد بذله يف احل�صول
على الأرقام والن�سب الكثرية التي وردت يف جداوله وح�ساباته :ف�إن تلك
الأرقام والن�سب يف ح�صيلتها النهائية مل تزد ب�شيء على تلك التي وردت
يف الإح�صاء االجنليزي عام  ،1919والذي مل يكن �أكرث من تعداد بني على
التخمني قام به القنا�صل الربيطانيون ،دون �إجراء ميداين �شمويل مبني
على القواعد العلمية العملية التي ينبغي اتباعها يف �إجراء �أي �إح�صاء.
مل يخرج عن هذه املنهجية غري العلمية كل من ر�أيته ذهب هذا املذهب
يف تقرير الزعم بالأغلبية ال�شيعة يف العراق .ومنهم الباحث اليهودي �إ�سحاق
((( راجع الوثيقة رقم (.)24
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نقا�ش م�ؤلف كتاب (�شيعة العراق) .لقد كرر كثرياً هذا الزعم ،و�س ّلم به دون
نقا�ش ،وابتغى �إليه مقدمات متعجلة �ضعيفة ،بع�ضها ي�ؤدي �إىل نتائج عك�س ما
ذهب �إليه .فتجده – مث ًال – يدلل على حتول بغداد �إىل �أكرثية �شيعية ويرجع ذلك
�إىل �سببني� :أحدهما :نزوح �شيعة اجلنوب �إىل بغداد ،والثاين :رحيل اليهود عن
العراق يف �أواخر الأربعينات و�أوائل اخلم�سينات .ويقول معقباً( :وهكذا ازدادت
ن�سبة ال�شيعة بني �سكان بغداد �إىل �أكرث من  50يف املئة بحلول  1958فيما
كانت ن�سبتهم قبل احلرب العاملية الأوىل تبلغ زهاء  20يف املئة)((( .وكال
ال�سببني �أو العاملني ال يكفيان لتقرير هذه النتيجة:
فنزوح ال�شيعة من اجلنوب �إىل بغداد لي�س �شرطاً �أن ي�ؤدي �إىل زيادة ن�سبتهم
على الن�صف �إال ب�شرط �أن يكون حجم النزوح كافياً لتحقيق هذه النتيجة ،ومل
يثبت ذلك ،بل الثابت هو العك�س قطعاً ،وقد �سبق �إثباته .فكيف �إذا ان�ضاف
�إليه وجود نزوح �سني مقابل �إىل بغداد من غرب و�شمال العراق! وهو �أحد �أ�سباب
انخفا�ض عدد �سكان الأنبار ونق�ص النمو ال�سكاين يف هذه املحافظة مقارنة
ببغداد .وذلك م�شابه ملا ح�صل يف العمارة من انخفا�ض عدد نفو�سها ونق�ص
منوها ال�سكاين .وكان لهذا النزوح ال�سني املقابل ،من غرب العراق و�شماله
ت�أثريه امللمو�س يف منع تغيري الن�سبة �إىل احلد الذي ذكره �إ�سحاق نقا�ش جزافاً
دون حتقيق �أو حتليل علمي.
و�أما رحيل اليهود وانعكا�س ذلك على زيادة ن�سبة ال�شيعة يف بغداد ،ف�إن
الزيادة احلا�صلة من الفراغ الناجم عن رحيلهم �ستتوزع على جميع املكونات كل
ح�سب ن�سبته ،ولن تكون قا�صرة على ال�شيعة وحدهم .بل �ستكون احل�صة الأكرب
من الزيادة من ن�صيب ال�سنة ب�سبب كونهم ي�شكلون �أغلبية �سكان بغداد يف
ذلك الوقت ،وهو �أمر جممع عليه .فلو افرت�ضنا  -على �سبيل املثال – �أن ن�سبة
اليهود كانت يف بغداد  ، %20ون�سبة ال�شيعة  ، %30ون�سبة ال�سنة  : %50ف�إن
ن�سبة اليهود – بعد رحيلهم � -ستتوزع على الطائفتني كالآتي %7,5 :لل�شيعة،
و  %12,5لل�سنة .و�إذن ي�ستحيل �أن يتجاوز ال�شيعة ن�سبة الن�صف ب�سبب رحيل
اليهود؛ لأن هذا ال�سبب �سريفع من ن�سبة ال�سنة يف الوقت نف�سه بزيادة �أكرب
((( �شيعة العراق� ،ص ، 173م�صدر �سابق.
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مما يرفع ن�سبة ال�شيعة .وهكذا يظهر لنا تهافت كالم �إ�سحاق نقا�ش وعدم
علميته ،وتعجله يف الو�صول �إىل النتيجة التي يريد تقريرها .وهو �أحد الأمثلة
البارزة على عدم موثوقية القول بالأغلبية ال�شيعية يف العراق ،وعدم ا�ستناده
�إىل دليل علمي ميكن االطمئنان �إليه ،وتخبط �أ�صحابه وجلوئهم �إىل �ضروب من
التكهنات واملجازفات للتو�صل �إىل ما يريدون الو�صول �إليه.

الق�سم الثاين
تناق�ض دعوى الأغلبية ال�شيعية
مع معطيات الإح�صائيات الر�سمية
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علماء ور�ؤ�ساء �أحزاب وهيئات عراقيون و�أجانب
ي�صرحون بالأغلبية ال�سنية
�أدرك كثري من �أهل العراق ،ومنهم علماء ور�ؤ�ساء �أحزاب وهيئات ،ال �سيما
بعد وقوع االحتالل ،ا�ستغالل الطرف ال�شيعي ب�صورة ب�شعة دعوى "الأغلبية
ال�شيعية" :ف�صاروا يتحدثون بعد �صمت طويل ،عن بطالن هذه املقولة ،و�إن
كان حديثهم دون امل�ستوى املطلوب ،وجاء بعد فوات الأوان .من ه�ؤالء:
 .1الدكتور مازن الرم�ضاين(((� ،إذ يقول(((:
· �إن ن�سبة ال�سنة تفوق ن�سبة ال�شيعة.
· �أول من �أطلق املزاعم بكون ال�شيعة ميثلون �أغلبية كبرية يف العراق
هو الكاتب اليهودي حنا بطاطو(((.
· �ساعد يف رواج هذه الإح�صاءات املغلوطة ،قدرة التعبئة الهائلة لدى
ال�شيعة.
	�كادميي عراقي معروف من مواليد  ،1943عميد كلية العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �صدام
((( أ
العراقية �سابقا (جامعة النهرين حاليا)� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة نف�سها الحقاً.
ا�ستاذ درا�سات امل�ستقبل وال�صراع الدويل والتفكري اال�سرتاتيجي ,ع�ضو املجمع العلمي العراقي
و�أحد علماء العراق .له �أكرث من مئة بحث وخم�سة كتب �أبرزها كتاب (ال�سيا�سة اخلارجية)
ومئتي مقالة علمية ،و أ��شرف على ع�شرات ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه (املحمود).
((( خدمة قد�س بر�س ،2004/1/28 ،املوفد اخلا�ص �إىل بغداد نور الدين العويديدي كما جاء
على موقع إ��سالم أ�ونالين.نت ،وموقع الوحدة ا إل�سالمية وغريهما من املواقع على �شبكة
املعلومات.
((( هذا يعني أ�ن الدكتور مازن الرم�ضاين ممن يعتقدون ب أ�ن بطاطو يهودي.
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 .2فاروق زيادة� ،سفري يف وزارة اخلارجية العراقية ( .)2000-1992اعتمد
على النتائج امل�ستخل�صة من خالل درا�سة نتائج انتخابات  31يناير 2005/
و  15دي�سمرب:((( 2005/
· ن�سبة ال�سنة يف العراق %62-60
· ن�سبة ال�سنة عرب %44-42
· ن�سبة ال�سنة الكرد والرتكمان %18-16
· ن�سبة ال�شيعة %40-38
 .3الأكادميي ال�شيعي الدكتور حممد جواد علي ،رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة بغداد((( :
· ن�سبة ال�شيعة ترتاوح بني  40و 45يف املائة
· ن�سبة ال�سنة نحو  53يف املائة
· العراقيني من غري امل�سلمني  2يف املائة
 .4الدكتور �سلمان الظفريي(((:
· الكثافة العليا لل�سكان يف العراق هي يف بغداد واملناطق ال�شمالية
· بغداد �أكرثية �سنية ت�صل �إىل ( )4ماليني من �أ�صل ( )6ماليني
· ال�سنة هم الأكرثية يف العراق ،يزيدون على ( )16مليوناً من عدد �سكان
العراق
· عدد ال�سنة العرب ( )10ماليني ،وعدد ال�سنة الكرد ( )6ماليني
· ال�شيعة العرب ال يتجاوزون ( )6ماليني ،منهم فر�س يقارب عددهم الـ
( )2مليونني
(((

مقال باللغة االجنليزية :هل ثمة أ�غلبية �سنية يف العراق؟ (Is There a Sunni Majority
? 2006/12/28 )in Iraqلل�سفري فاروق زيادة .عن موقع مو�سوعة الر�شيد.

((( حديث مع املوفد اخلا�ص خلدمة قد�س بر�س إ�ىل بغداد نور الدين العويديدي يف ،2004/1/28
امل�صدر ال�سابق.
	�هل ال�سنة واجلماعة يف العراق  -حقائق و آ�فاق  ،موقع �شبكة أ�ن�صار ،موقع في�صل نور.
((( أ
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· يف �إح�صاء �سنة  1997ن�سبة ال�سنة  ، %65ون�سبة ال�شيعة  ، %34وهو
مطابق ملا عندي (د� .سلمان) من تقديرات �سابقة.
 .5الأ�ستاذ عارف امل�شهداين ،وهو كاتب عراقي مقيم يف لندن(((:
· الطريف �أن املقدم التلفزيوين الأمريكي ال�شهري غوردن (من قناة
 )ABC7الأمريكية ذكر �أن ال�شيعة هم الغالبية يف معر�ض �س�ؤاله يل
�ضمن حوار عن �أ�سباب مقاطعتي النتخابات اجلمعية الوطنية العراقية،
ف�صححت له املعلومة وزودته بهذه الوثيقة (�أي �إح�صائية �شباط)2003/
فا�ستغرب وقال :مل �إذن ي�ؤكدون دائما �أنهم الغالبية؟ فقلت له :هناك
مقولة �شهرية تقول� :إكذب � ..إكذب حتى ي�صدقك النا�س ،ف�ضحك".
 .6الدكتور حم�سن عبد احلميد� ،أ�ستاذ التف�سري يف جامعة بغداد ،الأمني
العام ال�سابق للحزب الإ�سالمي(((:
· لو جمعنا اعداد ال�سنة من العرب واالكراد والرتكمان لكانت ن�سبتنا اكرث
من %60
· ان عدد ال�سنة العرب هو نف�س عدد ال�شيعة العرب
· قول ال�شيعة �إنهم ي�شكلون اكرث من  60يف املائة من �سكان العراق:
هذا كالم يرف�ضه �أي عاقل يف العراق
· اذا جمعنا �سكان ثالث حمافظات �سنية فقط وهي املو�صل و�صالح
الدين واالنبار لفاق عددهم عدد ال�شيعة يف العراق
 .7الدكتور حارث ال�ضاري الأمني العام لهيئة علماء امل�سلمني ،م�ستنداً
على وثيقة ا لإح�صاء التي �أعدها وزير التخطيط ال�شيعي مهدي احلافظ يف
حكومة �أياد عالوي يف متوز .((( 2004/وهذا ملخ�ص بقوله:
((( موقع قاوم.2008/2/12 :
((( ال�شرق الأو�سط ،معد فيا�ض ،لندن ،اخلميـ�س  08ذي القعـدة  1424هـ 1/يناير  ،2004العدد
9165
((( خمت�صرالأخبار ، 2006/04/16 ،نق ًال عن (مفكرة الإ�سالم)  .نقلته عن موقع مو�سوعة
الر�شيد.
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· ن�سبة ال�شيعة ال تتجاوز  %40من تعداد ال�سكان
· ن�سبة �أهل ال�سنة%56-54 :
 .8النائب طه اللهيبي(((:
· لن ن�صمت بعد اليوم ،ال�شيعة لي�سوا �أغلبية ،وهم ال ي�شكلون �أكرث
من  %41على �أعلى التقديرات .وال�سنة العرب ال يقلون عن  . %42وهناك
درا�سات علمية تثبت ذلك(((.
· حتدث �أحد النواب من �أع�ضاء االئتالف ال�شيعي معيداً القول ب�أغلبية
ال�شيعة ،فقاطعه النائب اللهيبي قائ ًال( :على �أي �أ�سا�س تدعون الأغلبية؟
�أنتم تفتقدون �إىل الوثائق وامل�ستندات العلمية وتطلقون الكالم دون
�ضوابط� ،أما نحن فلدينا من الوثائق وامل�ستندات التي تنق�ض ما تدعون
وتثبت الأغلبية ال�سنية .لو كنتم منطقيني وعلميني يف ما تقولون ملا
ادعيتم �أن عدد زوار كربالء  6ماليني! و�س�ؤال واحد يف�ضح هذه املهزلة:
�أين يق�ضي هذا العدد من الب�شر حاجاتهم؟! �أنتم ت�ضحكون علينا العامل
ك�أع�ضاء برملان) .ف�ضج الأع�ضاء بال�ضحك ،ومل يرد عليه ذلك النائب
ب�شيء!
 .9النائب خلف العليان رئي�س جبهة احلوار و�أحد قادة جبهة التوافق
العراقية((( التي ت�شكلت بعد انتخابات عام : 2005
· � ّإن العدد احلقيقي لل�س ّنة العرب يف العراق هو  %42من تعداد ال�شعب
العراقي ،ولي�س كما ي�شيع البع�ض �أنهم %20
· جمموع ال�سنة العراقيني �إذا �أ�ضفنا لهم الأكراد والرتكمان يزيد عن %60
من ال�شعب العراقي.
· � ّإن هذه الن�سبة معتمدة من ِقبل هيئة الأمم املتحدة ووزارة التخطيط
((( ت�صريحات من خالل و�سائل الإعالم ،جل�سات جمل�س النواب يف قناة العراقية .قناة العربية،
قناة اجلزيرة.
((( قناة اجلزيرة ،برنامج (اجلزيرة مبا�شر) يوم  11رم�ضان . 2009/9/1 ، 1430
((( مفكرة ا إل�سالم  ،حديث لقناة ال�شرقية العراقية .
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العراقية ،وفقً ا للإح�صاءات التي �أجريت �إبان �إدارة الوزارة يف عهد وزير
التخطيط ال�سابق مهدي احلافظ.
· �إن البطاقات التموينية التي كانت تعمل بها وزارة التجارة �سابقً ا
ومثبتة يف الأمم املتحدة ت�ؤ ّكد هذه الن�سب.
�.10إح�صائية م�ؤ�س�سة (الرائد) الإعالمية يف بغداد((( .وقد جاء فيها:
· جمموع �أهل ال�سنة ( )15 , 182 , 593مليون ن�سمة ،بن�سبة ()%56
· جمموع ال�شيعة هو ( )11 , 478 , 396مليون ن�سمة ،بن�سبة ()%41
· جمموع غري امل�سلمني هو (� )814 , 178ألف ن�سمة ،بن�سبة ()%3
وجاء يف �إح�صائية م�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية�( :أما املواقع التابعة للخارجية
ا لأمريكية ووكالة املخابرات ا لأمريكية ومو�سوعة ()frontlineworld
ال�س ّنة العرب يف العراق ترتاوح ما بني (%32
ف�إنها جتمع على ان ن�سبة ُ
 ،)%37كما ي�شري قامو�س ال�شرق الأو�سط اخلا�ص بدول ال�شرق الأو�سطال�س ّنة ترتاوح ما بني ( )%37-%32من �سكان العراق.
�إىل �أن ن�سبة العرب ُ
�أما مو�سوعة ( )atlapediaonlineواملخت�صة باخلرائط ال�سيا�سية
ال�س ّنة العرب
واحلقائق والإح�صائيات جلميع دول العامل فتذكر �أن ن�سبة ُ
هي ( )%42من �سكان العراق ،كما ن�شرت وكالة قد�س بر�س للأنباء ثالث
اح�صائيات ت�ستند �إىل ما و�صفته ب�أنها عالية الدقة واحلياد ،يف تقرير لها
بتاريخ 28كانون الثاين.((( )2004
تخف هذه احلقيقة على بع�ض الكتاب الغربيني مثل الكاتب الأمريكي بيرت
مل َ
و .غالربيث ،فقد قال يف كتابه (نهاية العراق :)The End of Iraq
(من �ش�أن �شيع�ستان موحدة �أن ت�صبح قوة جبارة يف منطقة اخلليج ،من
((( جملة الرائد العراقية /العدد � .21شباط/فرباير  ،2007مقال بعنوان (�أكذوبة االقلية ال�سنية...
دوافعها ومربراتها) .وهي إ�ح�صائية قام بها جمموعة من الباحثني بتكليف من م ؤ��س�سة الرائد
الإعالمية.
((( جملة الرائد ،قا�سم الغريري ،م�صدر �سابق.
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خالل �سيطرتها على  %80من نفط العراق و  %40من �سكانه)(((.
ومثل جوان كول� ،أ�ستاذ تاريخ ال�شرق الأو�سط احلديث يف جامعة مي�شيغان
الأمريكية يف بحث له بعنوان (ال�شيعة العراقيون حول تاريخ حلفاء �أمريكا
املحتملني) ،جاء فيه قوله( :والأمر امل�ؤكد �أن �أحالم ال�شيعة بجمهورية �إ�سالمية
يف بغداد قد تكون غري واقعية :فالعدد الأكرب من �سكان البلد من ال�سنة)(((.

((( نهاية العراق� ،ص ،220بيرت و .غالربيث ،ترجمة أ�ياد أ�حمد ،الدار العربية للعلوم  -نا�شرون،
.2006
((( العراق  :الغزو – االحتالل – املقاومة �شهادات من خارج الوطن العربي� ،ص� ،175سل�سلة كتب
امل�ستقبل العربي ( ،)27مركز درا�سات الوحدة العربية .يف الهام�ش �ص :157ن�شر هذا البحث
يفBoston Review (October-November 2003). :
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الف�صل الثاين

�إح�صائيات ر�سمية عراقية
ودولية معتمدة تنق�ض االدعاءات ال�شيعية
املبحث الأول
الإح�صائيات الر�سمية العراقية
�إح�صائيات �أعوام  1947و  1957و  1965و 1977

(((

مل ي�شكل ال�شيعة من نفو�س العا�صمة بغداد �سوى ن�سبة قليلة حتى
م�شارف نهاية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي .ويف �أواخر العهد امللكي وبداية
العهد اجلمهوري يف العراق ( )1958ارتفعت ن�سبتهم ب�صورة ملحوظة ب�سبب
(((
توايل نزوحهم من لواء (حمافظة) العمارة (مي�سان) ب�صورة رئي�سة ثم الكوت
وبقية املحافظات �إىل العا�صمة ،وكانوا يقيمون يف �أطراف املدينة يف �أكواخ
((( وردت إ�ح�صاءات ( )1965 ،1957 ،1947يف كتاب (املجموعة ا إلح�صائية ال�سنوية ،)1969
م�صدر �سابق� .أما �إح�صاء ( )1977فم�صدره كتاب (الإح�صاء ال�سكاين) ،ال�صادر عن وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،ت أ�ليف الدكتور عبد احل�سني زيني ـ جامعة بغداد ،الدكتور عبد
احلليم القي�سي ـ جامعة املو�صل ،الدكتور رفيق العلي ـ جامعة بغداد.
((( يذكر الدكتور فا�ضل ا ألن�صاري يف كتابه (�سكان العراق� )...ص 123إ�ح�صائية بن�سب ال�شيعة
النازحني �إىل العا�صمة ح�سب املحافظات التي قدموا منها فيقول( :كان توزيعهم ح�سب املنطقة
ا أل�صلية التي هاجروا منها كما يلي عام  : 1957من ا أللوية اجلنوبية :لواء العمارة ، %73،4
لواء النا�صرية  ،%3،8من الألوية الو�سطى :لواء احللة  ،%3،6لواء الكوت  ،%10،4لواء الديوانية
 ،%3،8من بقية ا أللوية .%5
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من الطني والق�صب (ال�صرائف) ،وبيوت من ال�صفيح املعدين �أو (التنك) يف
لهجة �أهل العراق ،وهي علب ال�سمن والدب�س الفارغة .ورد يف �إح�صائية ر�سمية
معتمدة( :بلغ عدد الذين ي�سكنون يف �صرائف يف �أطراف بغداد من املهاجرين
�إليها ح�سب �إح�صائية  )106.038( 1957ن�سمة� ،أي حوايل �ضعف ما كانوا عليه
قبل ع�شر �سنوات ،غري �أن جمموع عدد الذين هاجروا �إىل لواء بغداد ،مبا فيهم
�سكان ال�صرائف )257.000( ،ن�سمة)((( .ثم جاء الرئي�س عبد الكرمي قا�سم �إىل
احلكم على �أنقا�ض النظام امللكي ،ف�شجعهم على اال�ستيطان يف حي الثورة
وال�شعلة وغريهما من �أحياء العا�صمة ،ومنحهم الوثائق املدنية الر�سمية
لإثبات هويتهم العراقية.
ينبغي �أن ينعلم �أن هذه الهجرة ال�شيعية �إىل بغداد من اجلنوب قابلتها
هجرة �سنية من الغرب وال�شمال .وهو ما يف�سر تناق�ص عدد نفو�س الأنبار من
( ((()250.000ن�سمة عام � 1920إىل ( )193.000ن�سمة عام . 1947
كما يالحظ  -من اجلدول التايل � -أن معدل النمو ال�سكاين ملحافظة مي�سان
بقي منخف�ضاً بني الأعوام ( .)1977 – 1947فخالل  30عاماً مل تتحقق زيادة
يف عدد ال�سكان �إال مبقدار ( 65554عام  1947كان عدد �سكان مي�سان ،307021
ويف  1977كان العدد � )372575أي مبعدل /2185ال�سنة .وذلك ب�سبب الهجرة
املتوا�صلة من املحافظة �إىل بغداد والب�صرة .لقد كان عدد �سكان الب�صرة عام
 )368.799( 1947مقارباً لعدد �سكان مي�سان .وبينما بقي عدد �سكان الأخرية
يراوح حول الرقم الأول الذي كانت عليه عام  1947مل يزد عليه �إال ب�ضع مئات
عام  ، 1977جند �أن عدد �سكان الب�صرة قد طفر �إىل الرقم  1.008.626يف العام
نف�سه ،و�صارت الب�صرة �أكرب حمافظات اجلنوب عدداً ،و�إىل اليوم.
وهذا يو�ضح كيف �أن زيادة عدد ال�شيعة يف الب�صرة وبغداد ،قابلها نق�صان
يف عددهم يف العمارة وبقية الأماكن التي نزحوا منها� .أي مل حت�صل زيادة
((( اجلمهورية العراقية ،مديرية النفو�س العامة ،جملة وزارة ال�شئون االجتماعية ،العدد الرابع،
ال�سنة الثالثة ،مطبعة العاين :بغداد � ،1958ص . 17نقلته عن جغرافية العراق الطبيعية
واالقت�صادية والب�شرية� ،ص ،431الدكتور جا�سم حممد اخللف.
((( راجع جغرافية العراق الثانوية� ،ص ، 30م�صدر �سابق.
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حقيقية فـي عدد نفو�سهم الكلي �ضمن البلد ،و�إمنا هو جمرد حترك �سكاين وتغري
انت�شار ال ت�أثري له على العدد الكلي؛ ولذلك تبقى الن�سب الكلية كما هي(((.
املحافظــة

تاريخ الإح�صــــــــــــــاء
1947

1957

1965

بغداد

817205

1313012

2045375

نينوى

595190

755447

888601

�سليمانية

226400

304895

399768

دياىل

272413

329836

397363

�أربيل

239776

273383

356293

الأنبار

192983

253023

307012

كركوك

286005

388839

473626

الب�رصة

368799

503330

669479

بابل

261206

354779

448168

ذي قار

371867

458848

498850

وا�سط

224938

295899

334331

القاد�سية

378118

520470

543228

كربالء

274264

217375

339854

مي�سان

307021

329840

345467

املجموع

4.816.185

6.298.979

8.047.415

((( يذكر إ��سحاق نقا�ش (�شيعة العراق� ،ص )173أ�ن العمارة كانت على ر أ��س قائمة ا أللوية العراقية
التي تر�سل مهاجرين �إىل بغداد والب�صرة ،تليها كربالء ثم الكوت .وبحلول عام  1947كان  25و
 13و  12باملئة من املولودين يف العمارة وكربالء والكوت على التوايل يعي�شون يف أ�لوية أ�خرى يف
العراق� ،أغلبهم يف بغداد .وحتى عام  1957انتقل زهاء  67يف املئة من لواء العمارة �إىل بغداد،
يف حني أ�ن  25يف املئة فقط هاجروا إ�ىل الب�صرة.
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�إح�صــــــــ عام  1977ــــــــــاء
املحافظة

العدد

املحافظة

العدد

بغداد

3189700

الب�رصة

1008626

نينوى

1105671

بابل

592016

�سليمانية

690557

ذي قار

622979

دياىل

587754

النجف

389680

�أربيل

541456

وا�سط

415140

الأنبار

466059

القاد�سية

423006

�صالح الدين

363819

كربالء

269822

الت�أميم

495425

مي�سان

372575

دهوك

250575

املثنى

215637

املجموع الكلي

12.000.497

وعلى هذا الأ�سا�س تكون ن�سبة ال�شيعة يف بغداد يف �إح�صاء عام ( 1947قبل
نزوح اليهود �سنة  )1948و ( 1957قبل تكامل ا�ستيطان ال�شيعة يف بغداد بعد
�سنة � )1958أقل مما �ستكون عليه يف الإح�صائيات الالحقة.

تقدير ن�سبة ال�شيعة وال�سنة يف بغداد �سنة 1920

ثمة �إح�صاء تقديري ذكرته بع�ض امل�صادر((( �أجراه االجنليز عام  1920ورد فيه
تقدير عدد ال�سنة وال�شيعة ،جاء فيه �أن عدد ال�سنة يف مدينة بغداد (،)130000
وال�شيعة ( ،)54000واليهود ( ،)50000والن�صارى ( )15000و�أديان �أخرى
( .)1000وكان املجموع الكلي ( ،)250000فتكون ن�سبة ال�سنة ( ،)%52ون�سبة
ال�شيعة (.)%21.6
(((	�أ .م�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية ،جملة الرائد ،العدد الواحد والع�شرون ،ملف العدد.2007/121/2 ،
وقد أ�حالت املجلة ا إلح�صاء إ�ىل كتاب (خمت�صر جغرافية العراق) ال�صادر عام .1922
ب .موقع مو�سوعة ويكيبيديا الألكرتوين حمي ًال �إىل امل�صدر التايل،
Marvellous Mesopotamia, The world's wonderland, by Toseph t.parfit m.a,
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�إن هذا العدد املقدر لل�شيعة مبالغ فيه كثرياً .فن�سبة ال�شيعة بعد النزوح
الكبري الذي ح�صل لهم من املناطق اجلنوبية �إىل بغداد مل تتجاوز �إىل اليوم
( )%35 - %30على �أعلى تقدير – و�سي�أتي بيان ذلك الحقاً يف مو�ضوع نفو�س
العا�صمة بغداد – فالن�سبة املذكورة �إذن م�شكوك فيها ،وت�شري �إىل تخبط االجنليز
يف تقديراتهم .ولك �أن تلم�س هذا التخبط من تناق�ض الن�سب بني هذا الإح�صاء
و�إح�صاء عام � ، 1919إذ ورد يف الأول �أن ن�سبة ال�سنة يف العراق  %49تقريباً
ون�سبة ال�شيعة �أقل من  ، %43بينما الن�سب الواردة يف �إح�صاء  1919تخالفها
متاماً� :إذ كانت ن�سبة ال�سنة  %19ون�سبة ال�شيعة  ! %55وقد يكون اختالف الن�سب
ب�سبب وجود موظفني عراقيني عام  1920قاموا بت�صحيح الأرقام للموظفني
االجنليز �إىل ما هو �أقرب للحقيقة.
رغم هذا �سنتما�شى مع الن�سب الواردة يف �إح�صاء عام  1920فنعطي يف
ح�ساباتنا للواء بغداد يف �إح�صاء  1947ن�سبة  %55لل�سنة ،و  %20لل�شيعة ،و %25
للأقليات الدينية؛ على �أ�سا�س �أن الن�سب بقيت متقاربة كما هي عليه من قبل،
فاليهود مل ينزحوا من العراق بعد ،وال�شيعة مل ينزحوا من اجلنوب �إىل بغداد
بن�سبة ملمو�سة �إىل ذلك التاريخ.
�أما يف �إح�صاء  1957فتتغري الن�سب يف بغداد كالتايل :بعد نزوح اليهود
( %20من نفو�س املدينة) تتوزع ن�سبتهم على ال�سنة وال�شيعة والأقليات
الأخرى ،فتكون النتائج النهائية التقريبية :ال�سنة  ، %75ال�شيعة . %25
بعد �سنة  1958بقليل تكامل نزوح ال�شيعة �إىل بغداد بن�سبتهم احلالية.
مذكرين �أنه يف الوقت نف�سه كان هناك نزوح �سني �إىل بغداد من الغرب
وال�شمال .وبهذا لن يكون ثمة ن�سبة �أكرث من  %5ت�ضاف �إىل ال�شيعة يف بغداد
يف �إح�صاء  1977و  . 1997وهذا يلزم منه نق�صان مثله من ن�سبة ال�سنة،
فيكون الفرق احلا�صل بني ن�سبتي الطائفتني  . %10ورمبا مل حت�صل �أي زيادة
يف الن�سبة؛ وذلك ب�سبب وجود نزوح �سني مقابل من الغرب وال�شمال .علماً �أن
هذه الزيادة يف ن�سبة ال�شيعة يف العا�صمة ال ت�ؤثر على الن�سبة الكلية لهم من
م�ساو يف العدد حا�صل
جمموع نفو�س القطر؛ لأن هذه الزيادة يقابلها نق�صان ٍ
يف املناطق التي مت نزوح ال�شيعة منها.
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�سنحتفظ بالن�سب الأخرى نف�سها لكلتا الطائفتني يف بقية الألوية �أو
املحافظات يف الإح�صائيات الالحقة؛ لعدم ح�صول تغري دميغرايف فيها ميكن
�أن ي�ؤثر على الن�سبة مبقدار ملحوظ ،عدا العا�صمة بغداد للأ�سباب املذكورة
�أعاله ،والب�صرة �أي�ضاً؛ قبل نزوح ال�شيعة �إليها من مي�سان وذي قار ،ونقوم ب�إجراء
ح�ساباتنا للأعداد والن�سب طبقاً للأرقام الواردة يف الإح�صائيات ال�سابقة املثبتة
ر�سمياً كل ح�سب العام الذي �أجري فيه التعداد �أو الإح�صاء:

هذه هي الحقيقة
النتائج ح�سب الن�سب التقديرية لإح�صاء عام 1947
�إح�صــ1947ــاء
املحافظات ال�سنية

ال�سـنّة
الن�سبة العدد

بغداد

%55

449463

ال�شيعة
الن�سبة العدد
163441 %20

نينوى

%95

565430

%5

29760

�سليمانية

%97

219608

%3

6792

دياىل

%70

190689

81724 %30

�أربيل

%97

232583

%3

7193

الأنبار

192983 %100

%0

0

كركوك

257405

%90

2228812

املجموع
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28600 %10
196859

مالحظة %25 :يف بغداد ن�سبة اليهود وبقية الأقليات الدينية
ال�شيعة
ال�سنة
املحافظات ال�شيعية
انن�سبة العدد
الن�سبة العدد
221279 %60
147520 %40
الب�رصة
بابل

%35

91422

169784 %65

ذي قار

%5

18593

353274 %95

وا�سط

%25

56234

168704 %75

القاد�سية

%1

3781

374337 %99

كربالء

%5

13713

260551 %95

مي�سان

%1

3070

303951 %99

334333

املجموع
املجموع الكلي

ال�سنة

جمموع الطائفتني

4611884

اليهود وبقية الأقليات

204301

املجموع الكلي لل�سكان

4816185

1851880

 2.442.494ال�شيعة 2.2169.390
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زيادة عدد ال�سنة على عدد ال�شيعة:
273104 = 2169390 – 2442494
ن�سبة ال�سنة:
%50,71 = 100 × 4816185 ÷ 2442494
ن�سبة ال�شيعة:
%45,04 = 100 × 4816185 ÷ 2169390
ن�سبة الأقليات:
%4,25 = 100 × 4816185 ÷ 204301
وعند التقريب �إىل �أقرب عدد �صحيح يكون:
%51
ن�سبة ال�سنة
%45
ن�سبة ال�شيعة
%4
ن�سبة الأقليات
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النتائج ح�سب الن�سب التقديرية لإح�صاء عام 1957
�إح�صــ1957ــاء
املحافظات ال�سنية

ال�سنة

ال�شيعة

الن�سبة العدد

الن�سبة العدد

بغداد

%75

984759

%25

328253

نينوى

%95

717675

%5

37772

�سليمانية

%97

295748

%3

9147

دياىل

%70

230885

%30

98951

�أربيل

%97

265181

%3

8202

الأنبار

253023 %100

%0

0

كركوك

349955

%10

38884

املجموع

املحافظات ال�شيعية

%90

521209

3097226
ال�سنة

ال�شيعة

الن�سبة العدد

انن�سبة

العدد

الب�رصة

%40

201332

%60

301998

بابل

%35

124173

%65

230606

ذي قار

%5

22942

%95

435906

وا�سط

%25

73975

%75

221924

القاد�سية

%1

5205

%99

515265

كربالء

%5

10869

%95

206506

مي�سان

%1

3298

%99

326542

املجموع
املجموع الكلي

ال�سنة

جمموع الطائفتني

ÓÏÖÕÖÔÓ

441794
3539020

2238747
ال�شيعة 2759956
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زيادة عدد ال�سنة على عدد ال�شيعة:
779,064 = 2759956 – 3539020
ن�سبة ال�سنة:
%56,18 = 100 × 6298976 ÷ 3539020
ن�سبة ال�شيعة:
%43,82 = 100 × 6298979 ÷ 2759956
و�إذا كانت ن�سبة الأقليات عادة ما ت�ساوي  %4من الن�سبة الكلية .فيمكن
�إعطاء الن�سب التالية:
%54
ن�سبة ال�سنة
%42
ن�سبة ال�شيعة
%4
ن�سبة الأقليات
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النتائج ح�سب الن�سب التقديرية لإح�صاء عام 1965
�إح�صــ1965ــاء
املحافظات ال�سنية

ال�سنة

ال�شيعة

الن�سبة العدد

الن�سبة العدد

بغداد

2045375

%70

نينوى

888601

%30 1431762
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613613

%95

844171

%5

44430

�سليمانية

399768

%97

387775

%3

11993

دياىل

397363

%70

278154

%30

119209

�أربيل

356293

%97

345604

%3

10689

الأنبار

307012

307012 %100

%0

0

كركوك

473626

426263

%10

47363

%90

املجموع

853437

4015147
ال�سنة

ال�شيعة

الن�سبة العدد

انن�سبة

العدد

الب�رصة

669479

%40

267791

%60

401687

بابل

448168

%35

156859

%65

291309

%5

24942

%95

473908

%25

83583

%75

250748

%1

5432

%99

537796

%5

16993

%95

322861

%1

3455

%99

342012

املحافظات ال�شيعية

ذي قار
وا�سط
القاد�سية
كربالء

مي�سان

498850
334331
543228

339854

345467

559055

املجموع
املجموع الكلي

ال�سنة

املجموع الكلي لل�سكان

8047960

2620321

 4574202ال�شيعة 3473758
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زيادة عدد ال�سنة على عدد ال�شيعة:
1,100,444 = 3473758 – 4574202
ن�سبة ال�سنة
%56,84 = 100 × 8047960 ÷ 4574202
ن�سبة ال�شيعة
%1,73 %43,16 = 100 × 8047960 ÷ 3473758
و�إذا حذفنا ( )%2,27من ن�سبة ال�سنة ،و ( )%1,73من ن�سبة ال�شيعة ال�ستخراج
ن�سبة الأقليات ،وهي بحدود ( )%4تكون النتائج:
%54,5
ن�سبة ال�سنة
%41,5
ن�سبة ال�شيعة
%4
ن�سبة الأقليات
وهي ن�سب تكاد تتطابق مع ن�سب �إح�صاء عام . 1957
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النتائج ح�سب الن�سب التقديرية لإح�صاء عام 1977
�إح�صــ1977ــاء
املحافظات ال�سنية
بغداد 3189700
نينوى 1105671
�سليمانية 690557
دياىل 587754
�أربيل 541456
الأنبار 466059
تكريت 363819
الت�أميم 495425
دهوك 250575
املجموع

املحافظات ال�شيعية
الب�رصة 1008626
592016
بابل
ذي قار 622979
النجف 389680
وا�سط 415140
القاد�سية 423006
كربالء 269822
مي�سان 372575
املثنى 215637
املجموع
املجموع الكلي
املجموع الكلي لل�سكان

ال�شيعة
ال�سنة
الن�سبة العدد
الن�سبة العدد
956910 %30 2232790 %70
55284 %5 1050387 %95
20717 %3 669840 %97
176326 %30
411428 %70
16244 %3 525212 %97
4661 %1 461398 %99
36382 %10
327437 %90
49543 %10 445882 %90
2506 %1 248069 %99
1318573
6372443
ال�سنة
الن�سبة
%35
%35
%5
%1
%25
%1
%5
%1
%3

ال�شيعة
الن�سبة
%65
%65
%95
%99
%75
%99
%95
%99
%97

العدد
العدد
655607
353019
384810
207206
591830
31149
385783
3897
311355
103785
418776
4230
256331
13491
368849
3726
209168
6469
3582509
726972
ال�سنة  7099415ال�شيعة 4901082
12000497
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زيادة عدد ال�سنة على عدد ال�شيعة:
2198333 =4901082 – 7099415
ن�سبة ال�سنة
%59،16 = 100 × 12000497 ÷ 7099415
ن�سبة ال�شيعة
%40،84 = 100 × 12000497 ÷ 4901082
و�إذا حذفنا ( )%2،16من ن�سبة ال�سنة ،و ( )%1،84من ن�سبة ال�شيعة ال�ستخراج
ن�سبة الأقليات ،وهي بحدود ( )%4تكون النتائج:
%57
ن�سبة ال�سنة
%39
ن�سبة ال�شيعة
%4
ن�سبة الأقليات
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�إح�صـــاء عام 1997
�إح�صــ1997ــاء

املحافظات ال�سنية
بغداد 4400000
نينوى 1900000
�سليمانية 1320000
دياىل 1200000
�أربيل 1115000
الأنبار 1018000
تكريت 900000
الت�أميم 640000
دهوك 430000
املجموع

املحافظات ال�شيعية
الب�رصة 1230000
1450000
بابل
ذي قار 1225000
النجف 800000
وا�سط 690000
القاد�سية 670000
كربالء 740000
مي�سان 590000
املثنى 414000
املجموع
املجموع الكلي
املجموع الكلي لل�سكان

ال�شيعة
ال�سنة
الن�سبة العدد
الن�سبة العدد
1260000 %30 2940000 %70
95000 %5 1805000 %95
39300 %3 1280400 %97
360000 %30
840000 %70
33450 %3 1081550 %97
10180 %1 1007820 %99
90000 %10
882000 %90
64000 %10
576000 %90
4300 %1
425700 %99
1956230
10838470
ال�سنة
الن�سبة
%35
%35
%5
%1
%25
%1
%5
%1
%3

ال�شيعة
الن�سبة
%65
%65
%95
%99
%75
%99
%95
%99
%97

العدد
العدد
799500
430500
942500
507500
1163750
61250
792000
8000
517500
172500
663300
6700
703000
37000
584100
5900
401580
12420
6567230
1241770
ال�سنة  12080240ال�شيعة 8523460
20603700
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زيادة عدد ال�سنة على عدد ال�شيعة:
3556780 = 8523460 – 12080240
ن�سبة ال�سنة
%58،63 = 100 × 20603700 ÷ 12080240
ن�سبة ال�شيعة
%41،37 = 100 × 20603700 ÷ 8523460
و�إذا حذفنا ( )%2،13من ن�سبة ال�سنة ،و ( )%1،87من ن�سبة ال�شيعة ال�ستخراج
ن�سبة الأقليات ،وهي بحدود ( )%4تكون النتائج:
%56،5
ن�سبة ال�سنة
%39،5
ن�سبة ال�شيعة
%4
ن�سبة الأقليات
وهي ن�سب تكاد تتطابق مع ن�سب �إح�صائية 1977

مالحظــــة
يف بحثي ال�سابق الذي طبع عام � 2003أعطيت الن�سب التالية:
بغداد  %50 .........................لكل من �أهل ال�سنة وال�شيعة
دياىل  .........................ال�سنة  ، %65ال�شيعة %35
�صالح الدين (تكريت) .........ال�سنة  ، %98ال�شيعة %2
بابل  ..........................ال�سنة  ، %30ال�شيعة %70
وا�سط  ........................ال�سنة  ، %20ال�شيعة %80
وهي ن�سب كلها ل�صالح ال�شيعة زياد ًة ،عدا �صالح الدين بفرق غري م�ؤثر عندما
جنمع الناجت الكلي .ومع هذا كانت ن�سبة �أهل ال�سنة  ،%53بينما ن�سبة ال�شيعة
مل ترتفع عن .%43
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املبحث الثاين
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�إح�صائيات
ر�سمية عراقية معتمدة دولي ًا
 .1الإح�صائية الر�سمية العراقية يف �/15شباط2003/

(((

الإح�صاء الر�سمي لوزارة التجارة العراقية ووزارة التخطيط للبطاقات
التموينية ،والتي كان املواطن العراقي ي�ستلم مبوجبها ح�صته التموينية
املقررة له يف برنامج (النفط مقابل الغذاء) التابع للأمم املتحدة واملوقع
بينها وبني العراق ،والذي وافق عليه مندوبو جمل�س الأمن الدويل يف جلنة
العقوبات التابعة للأمم املتحدة �إبان احل�صار الظامل ( .)2003 – 1990وما
زالت البيانات الواردة فيه �سارية املفعول ،وتعرتف الأمم املتحدة ب�صحتها �إىل
يومنا هذا .وكذلك الواليات املتحدة تعرتف ب�صحة ودقة املعلومات الواردة فيه
من خالل جلنة العقوبات ( )661التابعة للأمم املتحدة .وذلك ح�سب اجلدول
الالحق بعد ال�سطور التالية مبا�شرة.
وبح�سب هذه الإح�صاء يقدر عدد ال�شعب العراقي يف العام 2003
بـ 27,475,167ن�سمة ،عدد �أبناء ال�سنة منهم  15922337ن�سمة ،وذلك
((( موقع البينة ا أللكرتوين ،ح�سن الر�شيدي ،مقال بعنوان ال�شيعة لي�سوا أ�غلبية يف العراق ،رد ًا
على الدكتور عبد اهلل النفي�سي .وموقع �إ�سالم �أونالين .نت الألكرتوين ،ناق ًال عن خدمة قد�س
بر�س ،بقلم نور الدين العويديدي املوفد اخلا�ص إ�ىل بغداد يف  .2004-1-28وذلك ح�سب
مقال بعنوان حقيقة التعداد العام ل�سكان العراق … رد ًا على �أكاذيب �ضباع مثقفي الإحتالل
وميلي�شيات ا ألحزاب احلاكمة ،ل�صباح البغدادي ، misralhura ،ناق ًال عن الكتاب الوثائقي
(ظاهرة الدميقراطائفية يف العراق) للكاتب وال�صحفي ال�سيد �آ�سر عبد الرحمن احليدري،
�ص .92
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بن�سبة  58يف املائة .ويقدر عدد ال�شيعة بـ 10946347ن�سمة ،وذلك بن�سبة
 40يف املائة .و 2يف املائة من غري امل�سلمني.
ويتوزع غري امل�سلمني ،بح�سب هذه الإح�صائية ،على النحو التايل:
 334,488م�سيحيا ،و 281,984يزيديا ،و 194يهوديا .مع مالحظة �أ�سا�سية
حول عدد امل�سيحيني يف العراق �إذ يفوق عددهم هذا الرقم بكثري؛ ولكن لأن
الأكرثية منهم قد هاجرت �إىل خارج العراق يف فرتات �سابقة ف�إن هذه الإح�صائية
قد ا�ستندت �إىل البقية الباقية منهم يف داخل العراق يف التاريخ �أعاله.
ن�سبة
عدد ال�سنة
عدد ال�سكان
املحافظة
ال�سنة
%61 3,895,501 6,386,067
بغداد
%91 2,251,092 2,473,727
نينوى
%98 2,116,607 2,159,803
ال�سليمانية
%98 1,808,263 1,845,166
اربيل
%35
616,344 1,760,984
الب�رصة
%25
361,093 1,444,372
بابل
%5
71,361 1,427,220
ذي قار
%65
893,010 1,373,862
دياىل
%99 1,267,211 1,280,011
االنبار
�صالح الدين %99 1,067,007 1,077,785
%1
9,463
946,251
النجف
%5
37,800
755,994
كربالء
%15
141,274
941,827
وا�سط
%1
8,667
866,695
القاد�سية
%90
755,209
839,121
الت�أميم
%1
7,434
743,409
مي�سان
%98
604,277
616,609
دهوك
%2
10,725
536,264
املثنى
%58 15,922,337 27,475,167
املجموع

عدد ال�شيعة
2,235,123
24,737
21,598
18,452
1,074,200
1,083,279
1,341,587
480,852
12,800
10,778
936,788
718,194
791,135
858,028
83,912
728,541
6,166
520,176
10,946,347

ن�سبة
ال�شيعة
%35
%1
%1
%1
%61
%75
%94
%35
%1
%1
%99
%95
%84
%99
%10
%98
%1
%97
%40
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(((

( Humanitarian Coordinator for

�إح�صائية املنظمة الإن�سانية الدولية
 ،)Iraqالتي و�ضعت �أ�ص ًال لتوجيه العمل الإن�ساين يف العراق يف ظل احل�صار
الظامل ( .)2003 – 1990وتتعلق ب�إح�صاء نفو�س �سكان املحافظات العراقية،
وذلك عام .1997
يقول نور الدين العويديدي املوفد اخلا�ص لـ(خدمة قد�س بر�س) �إىل بغداد:
يبلغ العدد اجلملي للعراقيني بح�سب هذه الإح�صائية ( )22.046.244ن�سمة.
ومن خالل �إح�صاء ب�سيط يقوم على قاعدة اعتبار �سكان املحافظات الواقعة
�شمال وغرب العا�صمة بغداد من �أهل ال�سنة ،واملحافظات الواقعة جنوب بغداد
من �أبناء الطائفة ال�شيعية ،مع اعتبار بغداد منا�صفة بني �أبناء الطائفتني،
ميكن التو�صل �إىل النتيجة التالية:
املحافظة
عدد ال�شيعة عدد ال�سنة
 2711982 2711982بغداد
دهوك
402970
 2042852نينوى
 1095992اربيل
الت�أميم
753171
 1362739ال�سليمانية
�صالح الدين
904432
 1135223دياىل
 1023736االنبار
املجموع
11433097

عدد ال�شيعة
1181751
594235
783614
775042
751331
436825
1184796
637126
1566445
10613147

املحافظة
بابل
كربالء
وا�سط
النجف
القاد�سية
املثنى
ذي قار
مي�سان
الب�رصة

زيادة �أهل ال�سنة على ال�شيعة:
819.950 = 10.613.147 – 11.433.097
علماً �أن الن�سبة احلقيقية لعدد �أهل ال�سنة يف بغداد ترتاوح بني (،)%65-60
((( موقع �إ�سالم �أونالين .نت الألكرتوين ،ناق ًال عن خدمة قد�س بر�س ،بقلم نور الدين العويديدي
املوفد اخلا�ص إ�ىل بغداد يف . 2004/1/28
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وقد تزيد على ذلك ،ولي�ست ( )%50كما افرت�ض نور الدين العويديدي ،وعدد �أهل
ال�سنة يف املحافظات ال�شيعية يزيد كثرياً على عدد ال�شيعة يف املحافظات
ال�سنية ،ولي�س مت�ساوياً بالن�سبة للطرفني كما افرت�ض العويديدي؛ وبهذا يكون
فرق الزيادة الذي يتفوق به عدد �أهل ال�سنة على عدد ال�شيعة يف العراق �أكرب
من الرقم ال�سابق.
وهكذا ،ومن خالل الإح�صائيات ال�سبعة ال�سابقة ،ظهرت حقيقة ماثلة للعيان
هي �أن ال�شيعة مل يكونوا يف �أي حقبة زمنية �أغلبية عددية يف العراق ،وال قريباً
من ذلك .ويف الإح�صاء الثامن والأخري ،وهو �إح�صاء وزارة التخطيط يف متوز عام
� ،2004س�أعطي تفا�صيل النتائج النهائية لأغلب مكونات ال�شعب العراقي ،والتي
يظهر فيها بو�ضوح تفوق ن�سبة ال�سنة العرب على باقي املكونات العراقية.
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انتخابات  30يناير2005/
الختيار احلكومة االنتقالية
ك�شفت االنتخابات التي �أجريت يف العراق بت�أريخ ( )2005/1/30الختيار
حكومة انتقالية تدير �ش�ؤون البالد احلقيقة املتعلقة بالن�سب ال�سكانية للطائفتني
ال�سنية وال�شيعية� .إذ قدمت الدليل الوا�ضح – كما يقول ال�سفري العراقي فاروق
زيادة((( – على الأكرثية ال�سنية والأقلية ال�شيعية يف العراق.
فقد قاطع ال�سنة هذه االنتخابات ،بينما كانت ن�سبة م�شاركة ال�شيعة
( )%95ح�سب ت�صريح �سلطة االئتالف امل�ؤقت (الأمريكية) واللجنة احلكومية
امل�شرفة على االنتخابات� .أما الأكراد فبلغت ن�سبة م�شاركتهم  %98ح�سب ت�صريح
احلكومة الكردية .واعترب الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن هذه االنتخابات �إجنازاً
دميوقراطياً عظيماً ،واحلدث الأبرز يف تاريخ ال�شرق الأو�سط.
ت�أخر �إعالن النتائج خم�سة �أ�سابيع .وهذا م�ؤ�شر وا�ضح على �أن عملية تالعب
متت يف اخلفاء بالأرقام احلقيقية� ،سيما و�أن املم�سكني بخيوط القرار هم
�سلطة االحتالل واحلكومة ،وكال الطرفني لي�س بينه �شريك �سني م�ؤثر يف املعادلة،
وكالهما يريدان النتائج يف �صالح ال�شيعة دون ال�سنة.
اعترب العراق يف هذه االنتخابات منطقة انتخابية واحدة� .أي �أن ال�شيعي يف
املناطق ال�سنية وخارج العراق �أعطى �صوته للقائمة ال�شيعية ،وكذلك الكردي
يف املناطق العربية وخارج العراق.
ا�ستناداً �إىل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات:
((( م�صدر �سابق ،وقد اعتمدت عليه يف ت�سجيل نتائج هذه الفقرة من البحث.
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العدد الإجمايل للذين يحق لهم الت�صويت : 15.450.000 ......
داخل العراق 14.200.000.....................................
خارج العراق 1.250.000.....................................

النتائج الر�سمية لعدد امل�صوتني ون�سبتهم:
عدد املقاطعني  ، 6,693,734بن�سبة %46
عدد امل�شاركني  ، 8,456,266بن�سبة  ، %54موزعني كالتايل:
قائمة االئتالف العراقي
(امل�ؤيدة من قبل ال�سي�ستاين)  4.075.295 ......بن�سبة %26.3
القائمة الكردية  2.175.551 ..........................بن�سبة %14
القائمة العراقية (�أياد عالوي�/شيعي)  1.168.943 ....بن�سبة %7.5
قائمة عراقيون (غازي الياور�/سني)  150.650 ......بن�سبة %0.9
احلزب ال�شيوعي69.920 ...........................
قائمة الباججي 23302 ...........................
قائمة امللكية (ال�شريف علي) 13740 ...........
القوائم الأربعة الأخرية  257576 ..................بن�سبة %2.16
�إذا اعتربنا (القائمة العراقية) كلها �شيعة فتكون النتائج كالتايل:
ن�سبة ال�شيعة )%7،5 + %26،3( %33,8 ............................
ن�سبة الأكراد %14.............................
(((
ن�سبة ال�سنة ( %46 .............................ن�سبة املقاطعني)
قوائم وفئات �أخرى %6,2 .....................
((( قاطعت االنتخابات ا ألكرثية ال�ساحقة من أ�هل ال�سنة ،ومل ي�شارك منهم فيها إ�ال أ�عداد قليلة
ب�سبب معارك الفلوجة ،كما مل يكن �أحد منهم ي�ؤيد �أياد عالوي ،الذي توىل قيادة املعارك
باعتباره رئي�س الوزراء� ،ضد هذه املدينة ال�سنية التي �صارت رمز ًا عاملي ًا للجهاد واملقاومة.
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ن�سبة ال�سنة  %1 + %14+ % 46( %61.............................تركمان)
ن�سبة ال�شيعة  % 1 + % 33،8( %35...........................تركمان)
ن�سبة الأقليات %4..........................

عدد نواب ال�سنة العرب يف جمل�س النواب املنتخب يف 2005/1/30

من احلقائق الثابتة عن انتخابات ( )2005/1/30ما يلي:
 .1العزوف الكبري لل�سنة العرب عن امل�شاركة فيها ب�سبب عمليات املقاومة،
والتهديد من قبل بع�ض الأطراف املقاتلة ،و�أ�سباب �أخرى.
 .2عمليات التزوير الفا�ضحة والعلنية التي متت ل�صالح ال�شيعة ،بحيث
ميكنك القول �إنها من �أكرب عمليات التزوير يف العامل! و�إ�ضافة �إىل حركة
التزوير الداخلي ،ف�إن �إيران من اخلارج �شاركت فيها ب�شكل كبري ،ومن ذلك
�أن الأمريكان �ضبطوا على احلدود ثالث �شاحنات كبرية قادمة من �إيران
حمملة بقوائم انتخابية ب�أ�سماء مزورة! وظهر قائد القوات الأمريكية
جورج كي�سي نف�سه يتحدث عنها يف و�سائل الإعالم ،وعر�ضت �صور
ال�شاحنات املحملة بقوائم التزوير.
 .3بذل قادة ال�شيعة كل ما يف و�سعهم للتالعب ب�آليات االنتخاب خالفاً
للد�ستور ،ومن ذلك ا�ستحداثهم قاعدة ال �أ�سا�س لها عندما ح�سبوا
ن�سبة (مقعد 100000/ن�سمة) على �أ�سا�س عمر ال�شباب فقط دون
بقية الأعمار ،ثم �أعطوا الن�سبة الكربى لل�شباب يف املناطق ال�شيعية.
و�سرقوا من العدد الإجمايل للمقاعد املخ�ص�صة لل�سنة ( )20مقعداً
(مث ًال :املو�صل  19مقعداً بد ًال من  26مقعداً ،الأنبار  9مقاعد بد ًال من
 14مقعداً ،وهكذا يف بقية املحافظات ال�سنية ك�صالح الدين) ،اعرتفت
املحكمة االحتادية بـ( )11منها ،لكن مل يتم الت�صحيح ،واكتفوا بالوعد
به يف االنتخابات القادمة.
 .4كانت نتائج ن�سبة امل�شاركة ال�شيعية املعلنة يف االنتخاب مذهلة،
حتى �إن رئي�س ت�شخي�ص م�صلحة النظام ها�شمي رف�سنجاين �صرح من
�إيران قائ ًال�( :إن �صوت اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ي�سمع اليوم يف
بغداد).
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ومع كل هذا وغريه .....ح�صل ال�سنة العرب على ( )70مقعداً من جمموع
( )275هو العدد الكلي ملقاعد جمل�س النواب(((� .أي بن�سبة تزيد على (� !)%25أين
هذا مما يتحدث به الأمريكان (ال�سفري بول برمير يف كتابه عام يف العراق مث ًال)
من �أن ن�سبة ال�سنة العرب  %19فقط ؟!!!

((( وح�صل الكرد على  58مقعداً .و إ�ذا جمعت هذا إ�ىل العدد ( )70كان املجموع ( )128مقعداً،
�أي بن�سبة  .%46,55و�إذا �أ�ضفت عدد النواب امل�سيحيني واليزيديني والرتكمان :كم �سيبقى
لل�شيعة العرب من ن�سبة؟! ف أ�ين دعواهم با ألغلبية بن�سبة ال تقل عن  %65؟!

الق�سم الثالث
هذه هي احلقيقة
عدد ال�سنة وال�شيعة ون�سبة كل منهما
يف العراق
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الف�صل الأخري
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�إح�صائية
وزارة التخطيط العراقية يف متوز2004/
املبحث الأول
نظرة عامة يف الإح�صائية
ت�ستند هذه احلقيقة ب�صورة �أ�سا�سية �إىل معرفة عدد �سكان كل حمافظة
ح�سب الإح�صائيات الر�سمية ال�شاملة املعتمدة� .إحدى هذه الإح�صائيات تلك
التي �أجريت عام  .1997والتي اعتمدتها يف بحثي الذي كتبته �سنة� .2003/أما
الإح�صائية الأخرى فهي �إح�صائية وزارة التخطيط العراقية يف متوز ، 2004/التي
اعتمدتها يف هذه الدرا�سة ل�سببني:
 .1لأنها �أحدث و�أقرب من حيث الفرتة الزمنية.
 .2ولأن وزير التخطيط ،عند �صدور الإح�صائية ،من الطائفة ال�شيعية؛ فال
ميكن اتهامه بالتحيز لأهل ال�سنة ،بل التحيز – �إن كان – �إىل الطرف الآخر
يكون.
فقد �صدر يف (متوز )2004/تقرير من وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي
بتوقيع وزير التخطيط الدكتور مهدي احلافظ موجهاً �إىل الهيئة العليا لإعداد
امل�ؤمتر الوطني/املكتب اخلا�ص.
يتعلق التقرير بتوزيع عدد �أع�ضاء الهيئة العليا للم�ؤمتر الوطني ممثلني
للمحافظات ح�سب عدد �سكان كل حمافظة .وقد جاء فيه عدد �سكان املحافظات
بالتف�صيل ح�سب �إح�صائية وزارة التخطيط و�إح�صائية وزارة التجارة .وقد كان
الفرق ب�سيطاً بني الإح�صائيتني بزيادة ( )347585ن�سبتها ( )%1,28ل�صالح
�إح�صائية وزارة التجارة .وهو فرق غري م�ؤثر بالنظر �إىل العدد الكلي لل�سكان
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ح�سب �إح�صائية وزارة التخطيط وهو (� ،)27.139.585سيما �إذا وزعناه بني
املكونات ال�سكانية الدينية والطائفية والعرقية .وال ن�ستبعد �أن ي�شري الفرق �إىل
التالعب احلا�صل ب�أعداد البطاقة التموينية؛ ف�إح�صائية وزارة التخطيط �أقرب �إىل
االطمئنان (((.
وهذه خريطة ،ب�إح�صائية وزارة التخطيط موزعة على املحافظات ،واملوقعة
من قبل وزير التخطيط مهدي احلافظ بتاريخ  2004/7/كما جاء يف الوثيقة:

((( راجع الوثيقة رقم ( .)14والوثيقة رقم (.)15
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و�أدناه �إح�صائية وزارة التخطيط ،مع الإح�صائية نف�سها موزعة طائفياً على
املحافظات ح�سب �أغلبية الطائفة يف كل حمافظة:
�إح�صائية وزارة التخطيط

الإح�صائية ح�سب الأغلبية الطائفية للمحافظة

ت

املحافظة

عدد ال�سكان

2

نينوى

 2.554.270بغداد

1
3
4
5
6

بغداد

املحافظات ال�سنية

 6.554.126املحافظة عدد ال�سكان

6.554.126

الب�رصة

� 1.418.455سليمانية 1.715.585

ذي قار

1.472.405

وا�سط

971.280

�سليمانية

 1.715.585نينوى

�أربيل

 1.392.093دياىل

1.418.455

 1.119.369الأنبار

1.328.776

 0.472.238الت�أميم

854.470

الأنبار

� 1.328.776أربيل

الت�أميم

 0.854.470تكريت

10

الب�رصة

 1.797.821دهوك

12

ذي قار

1.472.405

وا�سط

0.971.280

7
8
9

11
13
14
15
16
17
18

تكريت
دهوك

بابل

النجف

1.493.718

القاد�سية
مي�سان

0.762.872

املثنى

املجموع

الكلي

1.392.093
1.119.369
472.238

بابل

النجف

1.493.718
978.400

القاد�سية 911.641
كربالء

787.072

املثنى

554.994

مي�سان

762.872

0.978.400
0.911.641

كربالء

املحافظة عدد ال�سكان

1.797.821

2.554.270

دياىل

املحافظات ال�شيعية

0.787.072
0.554.994

 27.139.585ال�سنة

 17.409.382ال�شيعة

9.730.203

�إح�صائية افرتا�ضية حا�سمة
قبل اخلو�ض يف �أي �إح�صاء رقمي �أو معلوماتي �س�أتبع �إح�صاء افرتا�ضياً حيادياً
يف �أق�صى درجات احلياد .يقوم على اعتبار عدد �سكان العا�صمة بغداد منا�صفة
بني الطائفتني (ال�سنية وال�شيعية) .ثم احت�ساب �سكان املحافظات ال�شيعية
الت�سع ك�شيعة ،واحت�ساب �سكان املحافظات ال�سنية الثمان ك�سنة ،ثم ن�ستخرج
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ناجت جمع العدد اخلا�ص بكل طائفة على حدة ونرى.
واحليادية املذكورة م�صدرها �أمران:
الأول :كون �أهل ال�سنة يف واقع احلال �أغلبية عددية يف بغداد؛ فاعتبار بغداد
منا�صفة بني الطائفتني هو منتهى احليادية ،بل فيه ظلم لأهل ال�سنة لوال
االفرتا�ض الذي يقت�ضيه املو�ضوع ملا �صلح �أ�سا�ساً للبحث.
والثاين :كون عدد �أهل ال�سنة يف املحافظات ال�شيعية الت�سع �أكرث من ال�شيعة
يف املحافظات ال�سنية الثمان؛ فالقبول بعدم احت�ساب الفرق بني العددين،
وهو ل�صالح �أهل ال�سنة �أ�سا�ساً ،يكون كذلك يف منتهى احليادية.
وهنا �أ�سجل حقيقة وا�ضحة هي �إن كان ال�شيعة متفوقني عددياً على �أهل
ال�سنة يف العراق ف�سيظهر هذا التفوق يف هذا الإح�صاء حتماً .ف�إن مل يظهر
ذلك فغريه من الإح�صاءات العلمية الرقمية القائمة على احل�سابات الواقعية
�أبعد عن ادعائهم الأكرثية .ولهذا �أطلقت على هذا الإح�صاء و�صف (الإح�صائية
احلا�سمة) .و�إليكم هذا احل�ساب طبقاً للفر�ضية ال�سابقة:
عدد ال�سنة  14132319بن�سبة ( %52جمموع �سكان املحافظات
ال�سنيـة الثمان  2/1 +جمموع �سكان بغداد)
عدد ال�شيعة  13007266بن�سبة ( %48جمموع �سكان املحافظات
ال�شيعية الت�سع  2/1 +جمموع �سكان بغداد)
 1125053بن�سبة %4
الفرق
ميكن التعبري عن هذه احلقيقة الوا�ضحة ،غري القابلة للرد �أو النقا�ش ،بالنظر
�إىل الأمر من زاوية �أخرى :حني ن�ستخرج جمموع �سكان املحافظات ال�سنية
الثمان ،عدا بغداد ،مقابل جمموع �سكان املحافظات ال�شيعية الت�سع� ،سنجد
العدد الأول  ، 10855256بينما العدد الثاين  . 9730203والفرق وا�ضح بني
العددين ل�صالح �أهل ال�سنة ،وهو الرقم ال�سابق نف�سه .1125053
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يتكون العراق من ( )18وحدة �إدارية ت�سمى حمافظة .و�إذا ن�سبنا كل حمافظة
اىل الطائفة الأكرث عددياً جند �أن هناك ( )9حمافظات �سنية تقابلها ( )9حمافظات
�شيعية .يبينها اجلدول التايل ،الذي جاءت فيه املحافظات م�سل�سلة ح�سب عدد
ال�سكان:
أ�
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املحافظات ال�سنية
بغداد
نينوى (املو�صل)
ال�سليمانية
دياىل (بعقوبة)
�أربيل
الأنبار (الرمادي)
�صالح الدين (تكريت)
الت�أميم (كركوك)
دهوك

ب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املحافظات ال�شيعية
بابل (احللة)
الب�رصة
ذي قار (النا�رصية)
النجف
كربالء
وا�سط (الكوت)
القاد�سية (الديوانية)
مي�سان (العمارة)
املثنى (ال�سماوة)

فرق الكثافة ال�سكانية بني املحافظات ال�سنية وال�شيعية
يتبني لنا ما �سبق �أن عدد املحافظات ال�شيعية ي�ساوي عدد املحافظات
ال�سنية .لكن ثمة حقيقة كبرية هي الأهم يف املو�ضوع ،والتي تثبت من �أول
نظرة �أن الأغلبية العددية لأهل ال�سنة يف العراق ،ولي�ست لل�شيعة ،تلك هي
فرق الكثافة ال�سكانية بني الطرفني.
�إن �أكرث املحافظات ال�شيعية ذات كثافة �سكانية واطئة مقارنة باملحافظات
ال�سنية التي هي يف غالبها مناطق �أو حمافظات ذات كثافة �سكانية عالية.
هذه احلقيقة وحدها تكفي معرفتها يف التحقق من �أن الأغلبية ال�سكانية
يف العراق هي لأهل ال�سنة واجلماعة ،ولي�ست لل�شيعة كما هو �شائع.
�أ .حمافظة �سنية تعادل وتزيد على ثالث حمافظات �شيعية
خذ ثالث حمافظات �شيعية هي كربالء ومي�سان واملثنى يبلغ جمموع عدد
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�سكانها جمتمعة ( )2104938ن�سمة تقريباً .ومع ذلك هذا العدد ي�ساوي عدد
�سكان حمافظة �سنية واحدة هي نينوى ،الذي يبلغ ( )2554270تقريباً ! ف�إن
عدد �سكان حمافظة نينوى ي�ساوي عدد �سكان املحافظات ال�شيعية الثالث وهي
جمتمعة ويزيد عليها بحوايل �أربعمئة وخم�سني �ألفاً (� !)449332أي �إن الزيادة
تقارب عدد �سكان حمافظة املثنى وتعادلها مرة ثانية! بينما ال ميكن �أن تطبق
هذه املفارقة مع �أي حمافظة �شيعية بالطريقة نف�سها.
املحافظات عالية الكثافة
ال�سنية
بغداد
نينوى
�سليمانية
دياىل
�أربيل
الأنبار
تكريت
املجموع

املحافظات واطئة الكثافة

ال�شيعية
بابل
الب�رصة
ذي قار

7

ال�سنية
الت�أميم
دهوك

3

املجموع

ال�شيعية
النجف
كربالء
وا�سط
القاد�سية
مي�سان
املثنى

2

6

ب�.أكرثية املحافظات ال�سنية عالية الكثافة عك�س املحافظات ال�شيعية
�إن �أكرث من ثلثي عدد املحافظات ال�سنية ( – )9/7كما مبني يف اجلدول
�أعاله  -حمافظات ذات كثافة �سكانية عالية (�أي مليون ف�أكرث) .بينما ثلث ()9/3
عدد املحافظات ال�شيعية فقط حمافظات ذات كثافة عالية� .أي بن�سبة الثلث،
�أو واحد اىل ثالثة (� .)3/1إذن ثلثا عدد املحافظات ال�شيعية حمافظات واطئة
الكثافة .فالن�سبة معكو�سة بينهما.
�إن عدد املحافظات ال�سنية العالية الكثافة ال�سكانية مقارنة مبثيالتها من
املحافظات ال�شيعية هو �سبعة اىل ثالثة (� .)3/7أي يزيد على �ضعفها .بينما
يح�صل العك�س مع املحافظات واطئة الكثافة �إذ �أن عدد املحافظات ال�شيعية
هنا �ضعف ما يقابلها من حمافظات �سنية (.)3/6
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عدد ال�سنة يف حمافظات ال�شيعة �أكرث من ال�شيعة يف حمافظات ال�سنة
يرتكز �أهل ال�سنة يف املحافظات ال�شيعية العالية الكثافة ويقلون يف
املحافظات الواطئة الكثافة .ي�شكل �أهل ال�سنة ن�سبة تزيد على الثلث ()3/1
يف اثنني من املحافظات ال�شيعية الثالث العالية الكثافة وهما الب�صرة وبابل.
�إذ ي�شكلون يف كليهما ن�سبة ال تقل عن  %35من عدد �سكانهما .بينما ال يرتكز
وجود ال�شيعة يف �أي حمافظة يف املحافظات ال�سنية �سواء منها العالية الكثافة
�أو الواطئة �سوى دياىل بن�سبة  %35من عدد �سكانها .هذا �إذا ا�ستثنينا الو�ضع
اخلا�ص يف العا�صمة بغداد .وذكر هذه احلقيقة مقيدة بهذا اال�ستثناء �إمنا ب�سبب
كرثة املحافظات ال�سنية العالية الكثافة مقارنة بنظريتها ال�شيعية ،ومع ذلك ال
يتواجد ال�شيعة بن�سبة م�ؤثرة �إال يف ( )1من ( )6حمافظات �سنية عالية الكثافة
هي دياىل (�إذا ا�ستثنينا بغداد) .بينما يتواجد �أهل ال�سنة بن�سبة م�ؤثرة يف ()2
من ( )3حمافظات �شيعية عالية الكثافة ،هما الب�صرة واحللة (بابل).
ومن مالحظة �أعداد الطائفتني ون�سبهم يف كل حمافظة (�سي�أتي الحقاً بيان
ذلك يف جدول خا�ص) جند �أن عدد �أهل ال�سنة يف املحافظات ال�شيعية الت�سع
ي�ساوي ( ،)1518550بينما عدد ال�شيعة يف املحافظات ال�سنية الثمان ي�ساوي
( )839900فقط .بفارق قدره ( )678650ل�صالح �أهل ال�سنة .هذا �إذا ا�ستثنينا
العا�صمة بغداد لل�سبب املذكور �أعاله.

عدد �سكان الأنبــار
ت�شكل حمافظة االنبار حوايل  3/1م�ساحة العراق ،وفيها جتمعات �سكانية
كبرية ،وت�ضم (� )8أق�ضية هي :ق�ضاء الرمادي ،الفلوجة ،هيت ،عانة ،راوة،
حديثة ،القائم ،الرطبة .وال يقل عدد نفو�س مدينة الفلوجة وتوابعها عن ن�صف
مليون ( )500.000ن�سمة .والذي �أرجحه �أن عدد �سكان املحافظة كلها رمبا
بلغ مليوين ( )2.000.000ن�سمة .والعدد امل�ضبوط بحاجة �إىل �إح�صاء جديد
دقيق.
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يف �إح�صاء  1957كان عدد نفو�س ق�ضاء الفلوجة  ،70681يف حني بلغت
نفو�س ق�ضاء الرمادي  . ((( 115190و�إذا اعتربنا معدل النمو واحداً يف املدينتني
فهذا يعني �أن عدد نفو�س الرمادي اليوم يزيد على  800000؛ فيكون جمموع
م�ساو ملجموع �سكان
نفو�س الق�ضائني وحدهما  ،1300000وهو مقارب �أو
ٍ
املحافظة الكلي امل�سجل يف �إح�صاء  . 2004ف�إذا �أ�ضفت �إليه نفو�س الأق�ضية
ال�ستة الأخرى �سيزيد العدد كثرياً حتماً.

((( املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  ، 1957اجلمهورية العراقية  -وزارة الداخلية  -مديرية
النفو�س العامة ،املجلد الثاين /اجلزء ال�ساد�س  -لواء الرمادي� ،ص . 3-1
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نفو�س العا�صمة بغداد
�أهم الأحياء ال�سكنية يف مركز العا�صمة
فيما يلي جرد ب�أهم الأحياء ال�سكنية يف مركز العا�صمة بغداد من حيث
الكثافة ال�سكانية .علماً �أن اجلرد رمبا تخلف عنه تقييد حي �أو حيني يف هذا
اجلانب �أو ذاك� ،سيما و�أن التقدير يحتمل اخلالف؛ وعلى هذا الأ�سا�س ميكنني �أن
�أقول �إنه �صحيح بن�سبة تفوق الـ(: )%90
 .1جانب الكــرخ
�أ .الأحياء ال�ســنية
 .1الغزالية
 .2العدل
 .3اجلامعة
 .4ال�شرطة
 .5العامرية
 .6اخل�ضراء (غري املنطقة اخل�ضراء التي فيها املقار احلكومية)
� .7شارع حيفا
 .8املن�صور
 .9امل�أمون
 .10الريموك
 .11القاد�سية
 .12الكندي
 .13ال�سيدية
 .14الدورة
 .15عرب جبور
 .16هور رجب
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ب.الأحياء ال�شيعية
 .1الكاظمية
 .2العطيفية
 .3ال�شعلة
 .4الو�شا�ش
 .5العامل
 .6البياع
� .7أبو د�شري
ج .الأحياء املختلطة (ال�سنية – ال�شيعية)
 .1احلرية
 .2اجلهاد
 .3ال�شرطة الرابعة
 .4الإعالم
 .5ال�صاحلية
 .6الرتاث
 .7الطوبجي
 .2جانب الر�صـافــة
�أ .الأحياء ال�شيعية
 .1الثورة
 .2العبيدي
 .3احل�سينية
 .4الكمالية
 .5الأمني
 .6نواب ال�ضباط
 .7الباب ال�شرقي
 .8الكرادة
 .9اجلادرية
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خارطة تبني �أهم الأحياء ال�سكانية يف مركز مدينة بغداد
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 .2الأحياء ال�سنية
 .1الأعظمية
 .2الرا�شدية
 .3ال�صليخ
� .4سبع �أبكار
 .5الوزيرية
 .6الف�ضل
 .7املثنى
 .8البلديات
 .9امل�شتل
 .10زيونة
� .11شارع فل�سطني
ج .املختلطة (�سنية – �شيعية)
 .1ال�شعب
 .2البنوك
 .3حي �أور
 .4جميلة
 .5الغدير
 .6بغداد اجلديدة
 .7الزعفرانية
 .8ج�سر دياىل
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�أدناه جدول يو�ضح توزيع �أحياء مركز بغداد جغرافياً و�إثنياً:
الكـــــــــــــــرخ
ت

ال�سنية

1

الغزالية

الكاظمية

3

اجلامعة

ال�شعلة

العامرية

العامل

2
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

العدل

ال�رشطة

اخل�رضاء

�ش .حيفا

املن�صور
امل�أمون

الريموك

القاد�سية
الكندي

الر�صـــــــــــــافة
ت

ال�سنية

ال�شيعية

املختلطة

احلرية

1

الأعظمية

الثورة

ال�شعب

ال�رشطة4

3

ال�صليخ

ال�صاحلية

5

الطوبجي

7

ال�شيعية املختلطة
العطيفية

اجلهاد

الو�شا�ش

الإعالم

البياع

الرتاث

�أبود�شري
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2

4
6
8
9

الرا�شدية

العبيدي

�سبع �أبكار

الكمالية

الف�ضل

النواب

بغداداجلديدة

الكرادة

ج�رسدياىل

الوزيرية

املثنى

البلديات

امل�شتل

10

زيونة

11

�ش .فل�سطني

البنوك

احل�سينية

حي �أور

الأمني

الغدير

جميلة

الباب ال�رشقي الزعفرانية
اجلادرية

ال�سيدية
الدورة

عرب جبور
هور رجب

العا�صمة بغداد �أغلبية �سنية وا�ضحة
نظرة �سريعة �إىل اجلدول �أعاله يت�ضح من خاللها التفوق العددي ال�سني يف
بغداد على ن�سبة لعدد ال�شيعة فيها .وهذا يثبت مبا يلي:

�أ .الن�سب ال�سكانية للطائفتني من خالل عدد الأحياء يف مركز بغداد
 .1تتفق كل امل�صادر املخت�صة بالتعداد على ال�صعيد املحلي الر�سمي (قبل
االحتالل وبعده) ،وعلى ال�صعيد الدويل (الأمم املتحدة مث ًال) على �أن الكثافة
ال�سكانية يف الكرخ �أعلى منها يف الر�صافة .كما تتفق امل�صادر جميعها على
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�أن الأغلبية العددية يف الكرخ هي لأهل ال�سنة .وهذا يتبني بو�ضوح من خالل
النظر يف خريطة وعدد الأحياء ال�سكنية فيه؛ �إذ يبلغ عدد الأحياء ال�سنية الكبرية
يف الكرخ ( )16حياً ،مقابل (� )7أحياء �شيعية� ،أي بن�سبة تزيد على ال�ضعف.
هذه احلقيقة وحدها تكفي لرتجيح الأغلبية ال�سكانية يف مركز بغداد ل�صالح �أهل
ال�سنة.
 .2من خالل النظر الأويل العام �إىل خريطة �أحياء الر�صافة يظهر �أن الن�سبة
ال�سكانية فيها تكاد تكون متعادلة بني الطائفتني؛ �إذ تبلغ عدد الأحياء ال�سنية
الكبرية يف الر�صافة ( )11حياً ،مقابل (� )9أحياء �شيعية� ،أي بزيادة حيني اثنني
ل�صالح �أهل ال�سنة .و�إن كانت املعلومات امليدانية تدلل على �أن �أهل ال�سنة
يزيدون على الن�صف؛ �إذ ال�شيعة ال يبد�أون ي�شكلون �أغلبية �سكانية �إال بعد �شرق
قناة اجلي�ش و�إىل ال�شمال منها� .أما املنطقة بني قناة اجلي�ش ونهر دجلة
فغالبية �سنية .هذا عدا �أطراف العا�صمة �أو جزء طوقها من جهة الر�صافة،
والتي هي �أغلبية �سنية بامتياز.
 .3جمموع عدد الأحياء ال�سنية الكبرية يف الكرخ والر�صافة ( )27حياً ،يقابلها
( )16حياً �شيعياً� .أي بزيادة قدرها ( )11حياً ل�صالح �أهل ال�سنة .ف�إذا افرت�ضنا �أن
هذه الأحياء مت�ساوية عددياً – كما هو مقت�ضى العدل واملنطق عندما نفتقد
احل�سابات التف�صيلية لكل حي  -ف�إن الن�سبة يف مركز املدينة تكون كالتايل:
ال�سنة � ،%59.32أي بن�سبة  %38.56من املجموع الكلي (املركز  +الأطراف)
ال�شيعة � ، %40.68أي بن�سبة  %26.44من املجموع الكلي
�	.4إن �أطراف بغداد � ،سواء منها تلك التي يف جانب الكرخ �أو الر�صافة،
ذات �أغلبية �سنية بن�سبة ترتاوح بني ( ،)%85 - 80ون�سبة ال�شيعة ترتاوح بني
( .)%20 - 15وعدد �سكان هذه الأطراف ال تقل ن�سبته عن ( )%35من املجموع
الكلي ل�سكان بغداد ،مق�سمة كالتايل:
ال�سنة  %29.75 - 28من املجموع الكلي (املركز  +الأطراف)
ال�شيعة  %7 - 5.25من املجموع الكلي
وعند جمع الن�سب �إىل بع�ضها ح�سب الطائفة ينتج لدينا ما يلي:
ن�سبة ال�سنة يف بغداد  %68.31 - 66.56مبعدل %67.43
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ن�سبة ال�شيعة يف بغداد  %33.44 - 31.69مبعدل %32.57
وهكذا جند بو�ضوح �أن �أهل ال�سنة ميثلون �أغلبية �سكان العا�صمة بغداد،
وبن�سبة كبرية .وهذا يثبت لنا بطريقة �أخرى مغايرة نوعاً ما ،وهي:

ب .الأعداد والن�سب ال�سكانية ح�سب الن�سب املقدرة للمركز والأطراف
تق�سم العا�صمة بغداد �إدارياً �إىل ق�سمني:
 .1املركز ،ومتثله (احلدود البلدية للمدينة).
 .2الأطراف ،وميثله الطوق املحيط بها من جهاتها الأربع �ضمن (احلدود
الإدارية للمدينة) خارج (احلدود البلدية) لها.

.1

مركز بغداد

املجموع الكلي لعدد نفو�س العا�صمة بغداد بق�سميها (املركز والأطراف)
ي�ساوي ،ح�سب �آخر �إح�صائية معتمدة )6,554,126( ،ن�سمة.
نطرح منه جمموع عدد نفو�س الأطراف( ،وي�ساوي  2,320,000كما �سي�أتي)
لن�ستخرج عدد نفو�س املركز:
عدد �سكان مركز بغداد  4,234,126 = 2320000 – 6554126ن�سمة
و�إذا علمنا �أن ن�سبة �أهل ال�سنة يف مركز العا�صمة ال تقل عن( ،)%60فيمكننا
�أن ن�ستخرج العدد الإجمايل لكلتا الطائفتني يف مركز العا�صمة كما يلي:
 2540476 = 100 ÷ 60 × 4234126عدد ال�سنة يف مركز العا�صمة
 1693650 = 100 ÷ 40 × 4234126عدد ال�شيعة يف مركز العا�صمة

�	.2أطراف بغداد
ت�ضم حمافظة بغداد يف �أطرافها �ستة �أق�ضية ،هي (مع نواحيها):
 .1ق�ضاء املحمودية (اللطيفية ،الر�شيد ،واليو�سفية)
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 .2ق�ضاء املدائن (الوحدة ،النهروان ،ج�سر دياىل)
 .3ق�ضاء �أبي غريب (الن�صر وال�سالم ،خان �ضاري ،عكركوف)
 .4التاجي (احلماميات ،التاجي اجلديد)
 .5الطارمية (العبايجي ،امل�شاهدة)
 .6اال�ستقالل (الرا�شدية ،الزهور).
�أما العدد الإجمايل لنفو�س �أطراف بغداد في�ساوي ( )2320000ح�سب اجلدول
التايل موزعاً على كل ق�ضاء من �أق�ضية الأطراف(((:
ت

1
2
3
4
5
6

الق�ضاء

املحمودية
املدائن
�أبو غريب
التاجي
الطارمية
اال�ستقالل

املجموع

عدد النفو�س

550000
120000
750000
450000
300000
150000
2320000

 %35,40 = 100 × 6554126 ÷ 2320000ن�سبة نفو�س الأطراف �إىل العدد
الكلي لنفو�س بغداد.
ي�شكل �أهل ال�سنة منهم �أغلبية ترتاوح ن�سبتها بني ( ،)%85 - 80فيكون:
((( رجعت يف تقدير نفو�س أ�طراف بغداد إ�ىل جملة م�صادر منها موقع مو�سوعة الويكيبيديا
احلرة ،وغريه من مواقع �شبكة املعلومات ،وقد وجدت اختالف ًا بينها يف تقدير عدد ال�سكان،
فاجتهدت ح�سب ال�س ؤ�ال واخلربة يف ت�سجيل أ�قرب ا ألعداد إ�ىل احلقيقة .وهذه بع�ض املعلومات
من مو�سوعة الويكيبيديا :املحمودية :ح�سب تقديرات عام  2006يبلغ عدد �سكان ق�ضاء ب�أجمعه
(اي مدينة املحمودية واملدن والقرى واملناطق الريفية التابعة له) حوايل  550,000ن�سمة.
�أبو غريب (�أحالت املو�سوعة هذه الأرقام �إىل تقديرات منظمة الأمم املتحدة  /)2003مركز
الق�ضاء 189,000 :ن�سمة ،العدد الكلي 750000 :ن�سمة .التاجي :ح�سب إ�ح�صائيات النظام
ال�سابق 600,000 :ن�سمة ،وح�سب تقديرات منظمة الأمم املتحدة � 300,000 : 2003سمة.
الطارمية بعد  300,000 : 2003ن�سمة.
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 .1اعتماداً على ن�سبة  %80لل�سنة يف الأطراف:
 1,856,000 = 100 ÷ 80 × 2320000عدد ال�سنة يف الأطراف
 4,396,476 = 2540476 + 1,856,000جمموع ال�سنة يف بغداد
 %67 = 100 × 6554126 ÷ 4396476ن�سبة ال�سنة يف بغداد
 464,000 = 100 ÷ 20 × 2320000عدد ال�شيعة يف الأطراف
 2,157,650 = 464,000 + 1693650جمموع ال�شيعة يف بغداد
 %33 = 6554126 ÷ 2,157,650ن�سبة ال�شيعة يف بغداد

 .2اعتماداً على ن�سبة  %85لل�سنة يف الأطراف
 1.972.000 = 100 ÷ 85 × 2320000عدد ال�سنة يف الأطراف
 4.512.476 = 1972000 + 2540476عدد ال�سنة يف بغداد
 %68.85 = 100 × 6554126 ÷ 4512476ن�سبة �أهل ال�سنة يف بغداد
 348.000 = 100 ÷ 15 × 2320000عدد ال�شيعة يف الأطراف
 2.041.650 = 348000 + 1693650عدد ال�شيعة يف بغداد
 %31.15 = 100 × 6554126 ÷ 2041650ن�سبة ال�شيعة يف بغداد

اخلال�صة
ن�سبة ال�سنة يف بغداد =  ، %69-67مبعدل %68
ن�سبة ال�شيعة يف بغداد =  ، %33-31مبعدل %32
وهي ن�سب مقاربة جداً للح�سبة الأوىل التي اعتمدت على ح�ساب �أحياء مركز
املدينة.
ومع ذلك ،وحر�صاً على مو�ضوعية الدرا�سة �إىل �أبعد احلدود املمكنة� ،س�أعطي
يف احل�سابات النهائية لبغداد الن�سبتني التاليتني بحيث نق�صت من ن�سبة ال�سنة
نقطتني ،وزدت ن�سبة ال�شيعة نقطتني ،وهذا عملياً يقلل الفرق بني الن�سبتني
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مقدار �أربع نقاط:
ال�سنة %66
ال�شيعة %34

�إح�صاء افرتا�ضي
نفرت�ض �أن مركز بغداد منا�صفة بني الطائفتني ،و�أن ن�سبة ال�شيعة يف
الأطراف  %20فيكون ح�سبة الن�سب كالتايل:
 %32,5ن�صيب ال�سنة من ن�سبة الـ %65يف املركز
 %28ن�صيب ال�سنة من ن�سبة الـ %35يف الأطراف  ،فتكون:
 %60,5ن�سبة ال�سنة يف بغداد
 %39,5ن�سبة ال�شيعة يف بغداد

املادة ( )120من الد�ستور العراقي اجلديد املتعلقة ببغداد
مما يدل على �أغلبية ال�سنة يف بغداد املادة ( )120من الد�ستور العراقي
اجلديد والتي تن�ص على �أن:
(بغداد بحدودها البلدية عا�صمة جمهورية العراق ،وبحدودها الإدارية،
حمافظة بغداد وينظم و�ضع العا�صمة بقانون وال يجوز ان تنظم العا�صمة
ب�أقليم).
هذه املادة هي من �صياغة االئتالف ال�شيعي املوحد يف الربملان العراقي،
وقد �أ�صر �أع�ضاء االئتالف على تثبيتها يف الد�ستور العراقي بهذه ال�صيغة رغم
معار�ضة جبهة التوافق لها ،طبقاً ملا �صرح به النائب �سليم اجلبوري عن
اجلبهة((( ،مف�سراً ال�سبب وراء هذا الإ�صرار ب�أنه نابع من نظرة ذات بعد �سيا�سي
ينطلق من تخوف االئتالف ال�شيعي من �أن طوق بغداد والذي فيه �أغلبية �سنية
(جاء تعبري النائب بـ"�أغلبية لطائفة معينة") قد ي�سيطر على القرار يف العا�صمة
((( موقع الرائد نت/جملة الرائد  ،العدد ( ، )19كانون ا ألول 2006 ،
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بغداد من خالل ح�ضورها يف جمل�س املحافظة .فهم يجدون �أن العا�صمة (�إذا
كانت بغداد بحدودها االدارية) فهذا يلزم منه �سيطرة غري ال�شيعة على �صنع
القرار داخل العا�صمة وعلى امل�ؤ�س�سات واالجهزة احلكومية فيها.
وا�ستناداً على تو�ضيح النائب �سليم اجلبوري نفهم ال�سبب الذي جعل ال�شيعة
يف الربملان ي�صرون على تعريف العا�صمة بغداد بق�صرها على (احلدود البلدية)
دون (احلدود الإدارية) .وذلك من �أجل حتقيق �شيء من املوازنة �أو التقارب بني
عدد ال�شيعة �إىل عدد ال�سنة فيما لو �أ�سقط اعتبار بغداد بحدودها الإدارية كلها
داخلة يف تعريف وم�سمى العا�صمة .فهم يدركون جيداً �أن بغداد مبا هي عليه
الآن ذات �أغلبية �سنية كا�سحة .ونحن نقول� :إن بغداد حتى بحدودها البلدية ذات
�أغلبية �سنية راجحة .ولكن هذه الن�سبة �ستقل �إن �سلخت من العا�صمة �أطرافها
�أو طوقها ذو الأغلبية ال�سنية الوا�ضحة ،وهذا غاية ما ي�ستطيع ال�شيعة عمله
مع بغداد الآن ،وهو ما ميثل �أهون ال�ضررين بالن�سبة لهم؛ �إذ يظل التغلب
العددي ل�صالح �أهل ال�سنة يف كلتا احلالتني� .أو هي خطوة متقدمة �ضمن
برنامج بعيد املدى لت�شييع العا�صمة بغداد ،كانت �إحدى فقراته القتل والتهجري
املنظم واملن�سق بني امللي�شيات والقوى الأمنية ،الذي ابتد�أ مع وقوع االحتالل،
وا�ستعلن مع بداية عهد حكومة اجلعفري ،وا�ستفا�ض بعد �شباط. 2006/

ت�أجيل تعداد ال�سكان �إىل ما بعد االنتخابات القادمة ()2010
ومما يدعم ر�أينا ال�سابق حول �إدراك ال�شيعة لدميوغرافية العراق عموماً
وبغداد خ�صو�صاً :ت�أجيل �إجراء تعداد �سكاين �شامل ل�شعب العراق .وكان املفرت�ض
�أن يجرى قبل االنتخابات ال�سابقة ،لكنه مل يح�صل ،رمبا ب�سبب الظرف الأمني.
وكان املتوقع �أن ال تتم االنتخابات القادمة �إال بعد �إجناز هذا الأمر ال�ضروري
ملعرفة اال�ستحقاق االنتخابي لكل حمافظة وطائفة ،بعيداً عن التخمينات
اخلاطئة واملتعمدة .فلو كان قادة ال�شيعة يرون �أن طائفتهم متثل �أغلبية
�سكان العراق ،وبالن�سب ال�صاعدة التي ي ّدعونها ،ل�سلكوا لذلك كل �سبيل ممكن،
�سيما و�أن �سلطة الدولة بيدهم؛ في�ستطيعون فر�ضه بالقوة ،ولي�س هناك �أية
خماوف من �أن يتمكن غريهم من تزوير النتيجة ل�صاحلهم ،بل التزوير �أقرب �إىل
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متناول �أيديهم من غريهم؛ في�أخذون ا�ستحقاقهم وزيادة ،ويخر�سون �أ�صوات
املعرت�ضني على التهمي�ش والإق�صاء حتت مظلة القانون .لكننا مل جند حما�ساً �أو
حر�صاً من جانب ال�شيعة على ذلك ،بل مار�سوا عملية متييع وت�سويف وا�ضحة
للمو�ضوع ،و�أخرياً �أعلنوا ر�سمياً �أن التعداد ال�سكاين �سيكون بعد االنتخابات ،يف
خطوة ذكية لرتحيل امل�شكلة �إىل وقت �آخر!
وهذه قرينة بينة على �أنهم يعرفون احلقيقة ثم ينكرونها حلاجة يف
نفو�سهم؛ ف�إين ال �أجد �سبباً يدفعهم �إىل ذلك �سوى اخل�شية من افت�ضاح كذبة
الأكرثية التي ت�شدقوا بها منذ ما يقرب من قرن من الزمان .وغالب الظن �أن
التعداد حني يجرى لن يذكر فيه تعيني الطائفة بحجة "الوطنية ،والبعد عن
الطائفية" وما �شابهها من ال�شعارات التي �سرتفع يومها؛ ليتمكنوا من اال�ستمرار
بدعواهم دون �أن يكون لدى الآخرين حجة �إثبات ر�سمية �ضدهم .اللهم �إال �إذا
فر�ضت عليهم فر�ضاً من غريهم .وذلك �أمر بعيد.
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املبحث الثالث

الإح�صائيات النهائية لأعداد ون�سب مكونات �سكان العراق
 .1ن�سبة كل طائفة يف كل حمافظة

(((

ت

ال�شيعة ت

املحافظات ال�سنة
ال�شيعية

املحافظات ال�سنة
ال�سنية

%66

%34

1

بابل

%35

%65

%95

%5

2

الب�رصة

%35

%65

%3

3

ذي قار

%5

%95

4

النجف

%1

%99

كربالء

%5

%95

%25

%75
%99

ال�شيعة

1

بغداد

2

نينوى

3

ال�سليمانية %97

4

دياىل

%70

%30

5

�أربيل

%97

%3

5

6

الأنبار

%99

%1

6

وا�سط

 7تكريت

%90

%10

7

القاد�سية

%1

8

الت�أميم

%90

%10

8

مي�سان

%1

%99

9

دهوك

%99

%1

9

املثنى

%3

%97

()2

()3

((( الن�سب املثبتة يف اجلداول مل تدخل يف ح�سابها ن�سبة ا ألقليات الدينية ،واخرتت أ�ن أ�حذف منها
هذه الن�سبة يف �آخر احل�ساب.
(� 	)2سبق أ�ن تبني لنا بعد البحث والتدقيق أ�ن ن�سبة ال�سنة  ، %68ون�سبة ال�شيعة  %32يف بغداد.
و�أ�شرت �إىل �أنني– مع ذلك – �س�أعطي لل�سنة ن�سبة  ، %66وال�شيعة ن�سبة .%34
( 	)3علمت عن م�صدر حمايد قام مب�سح ر�سمي ملحافظة دياىل قبل وقوع االحتالل من أ�جل تثبيت
�أن�ساب القبائل ،الذي �أجرته احلكومة �آنذاك ،فتبني له مع كل التحوطات التقديرية �أن ن�سبة
ال�شيعة يف دياىل ال ت�صل إ�ىل . %20
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 .2عدد ال�سنة وال�شيعة طبق ًا للن�سب املقدرة يف كل حمافظة
()1
ال�شيعة
ال�سنة
الن�سبة العدد
املحافظات ال�سنية الن�سبة العدد
2228403 %34 4325723 %66
بغداد
127714
%5 2426557 %95
نينوى
51468
%3 1664117 %97
�سليمانية
425536 %30
992919 %70
دياىل
41763
%3 1350330 %97
�أربيل
13288
%1 1315488 %99
الأنبار
111937 %10 1007432 %90
تكريت
85447 %10
769023 %90
الت�أميم
4722
%1
467516 %99
دهوك
3090860
14318524
املجموع
()2
ال�سنة
ال�شيعية
املحافظات
الن�سبة
%35
الب�رصة
%35
بابل
%5
ذي قار
%1
النجف
%25
وا�سط
%1
القاد�سية
%5
كربالء
%1
مي�سان
%3
املثنى
املجموع
ال�سنة
املجموع الكلي

ال�شيعة
الن�سبة العدد
العدد
1168584 %65
629237
970917 %65
522801
1398785 %95
73620
968616 %99
9784
728460 %75
242820
902525 %99
9116
747718 %95
39354
755243 %99
7629
538344 %97
16650
8179192
1551011
 15869535ال�شيعة 11270052

 4,599,483 = 11270052 - 15869535زيادة عدد ال�سنة على عدد
ال�شيعة .وبن�سبة %17
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حاولت يف هذه الإح�صائية �أن �أعطي �أقل ن�سبة ممكنة االفرتا�ض لأهل ال�سنة،
و�أعلى ن�سبة افرتا�ضية لل�شيعة يف املحافظات القابلة لذلك ،والتي تكون الن�سبة
فيها م�ؤثرة .بحيث جعلت الن�سبة يف بغداد منا�صفة بني الطائفتني ( %50لكل
منهما) ،ويف دياىل ( )%60لل�سنة ،و  %40لل�شيعة ،و�صالح الدين  %85لل�سنة ،و
( )%15لل�شيعة ،وكركوك ( )%80لل�سنة ،و ( )%20لل�شيعة ،ونينوى ( )%90لل�سنة،
و ( )%10لل�شيعة� .أما يف الب�صرة وبابل ف�أعطيت لل�سنة ن�سبة ( ،)%20ولل�شيعة
( .)%80علماً �أن هذه الن�سب يف جمملها وتف�صيلها غري واقعية .ولكن �أردت
من ورائها �أن �أقول :لو �أعطينا لأهل ال�سنة �أدنى الن�سب املفرت�ضة ،وال�شيعة
�أعالها فلن ي�صل ال�شيعة لأن يكونوا هم �أغلبية �سكان العراق .بل يبقى ال�سنة
هم �أغلبية ال�سكان فيه ،وعلى كل االحتماالت والفرو�ض.
كانت النتائج املفرت�ضة (مع الأقليات) كالآتي:
�إجمايل عدد ال�سنة 13916751
�إجمايل عدد ال�شيعة 13222834
ن�سبة ال�سنة %51،3
ن�سبة ال�شيعة %48،7

 .3ن�سبة الأقليات غري امل�سلمة وعددها
ن�سبة الأقليات غري امل�سلمة هي بحدود ( .)%4فيكون جمموعها من �إجمايل
عدد ال�سكان البالغ حوايل ( )27000000هو )1,085,583( :ن�سمة.

 .4العدد ال�صايف لأهل ال�سنة وال�شيعة ون�سبتهما
ف�إذا حذفنا هذا الرقم ( )1,085,583من �أعداد �أهل ال�سنة وال�شيعة ،ووزعنا
احل�صة املحذوفة على الطائفتني ح�سب ا�ستحقاق الطائفة منه طبقاً لن�سبتها
العددية تكون النتيجة كالآتي:
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 634781 = 27139585 ÷ 1085583 × 15869535يحذف من عدد
ا ل�سنة
 450802 = 27139585 ÷ 1085583 × 11270052يحذف من عدد
ا ل�شيعة
�صايف عدد �أهل ال�سنة يف العراق:
 15,234,754 = 634781 - 15869535ن�سمة
�صايف عدد ال�شيعة يف العراق:
 10,819,250 = 450802 – 11270052ن�سمة
 4,415,504 = 10,819,250 - 15,234,754ن�سمة  ،بن�سبة %16,27
زيادة جمموع عدد ال�سنة على جمموع عدد ال�شيعة

ن�سبة ال�سنة وال�شيعة يف العراق
ن�سبة �أهل ال�سنة يف العراق:
%56,13 = 100 × 27139585 ÷ 15,234,754
ن�سبة ال�شيعة يف العراق:
%39,87 = 100 × 27139585 ÷ 10,819,250
وعند التقريب �إىل �أقرب عدد �صحيح تظهر الن�سب التالية:
%56
ن�سبة �أهل ال�سنة =
%40
ن�سبة ال�شيعة =
%4
ن�سبة الأقليات =
املجموع = %100
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 .5تقارب الن�سب النهائية الناجتة يف جميع الإح�صائيات الر�سمية ()2004-1947
من النتائج املهمة التي خرجت بها من هذه الدرا�سة ،تقارب نتائج الن�سب
النهائية لنفو�س ال�سنة وال�شيعة �إىل حد التطابق �أحياناً ،رغم اختالف الن�سب
االبتدائية امل�ؤثرة التي قدرت لهما ،والأرقام الواردة من �إح�صاء �إىل �آخر ،وقيام
�أكرث من جهة بتقدير و�إح�صاء هذه الن�سب والأرقام ،وذلك على مدى �أكرث من
ثمانية عقود ( 80عاماً).
�إن هذا دليل �إ�ضايف على �صحة �أرقام الن�سب التقديرية التي اتبعتها يف
هذه الدرا�سة ،و�شذوذ التقديرات الواردة يف ح�سابات االجنليز عام ، 1919
وح�سابات حنا بطاطو يف كتابه عن العراق الذي انتهى منه عام  ،1960ون�شره
عام  .1978وال�شذوذ عن القاعدة دليل اخلط�أ �أو البطالن؛ �إذ ال يعرف �أن العراق
ح�صلت فيه طفرة دميوغرافية خالل القرن املا�ضي غريت ن�سبة �أهل ال�سنة �إىل
�أقل من ن�صف ن�سبتهم التي هم عليها� ،أو جعلت ن�سبة ال�شيعة تقفز بفارق
(((
 12نقطة� ،أو ربع ن�سبتهم احلقيقية.
ت

1
2
3
4
5
6
7

التاريخ

1920
1947
1957
1965
1977
1997
2004

()1

ال�سنّة %

51.41
51.00
54.00
54.50
57.00
56.50
56.00

ال�شيعة %

44.56
45.00
42.00
41.50
39.00
39.50
40.00

الأقليات %

4.03
4.00
4
4
4
4
4

((( طبق ًا مل�ؤ�س�سة الرائد الإعالمية فقد وردت يف �إح�صاء االجنليز عام  1920الن�سب التالية عن
مكونات �سكان العراق:
ال�س ّنة  ، 48,81%ن�سبة ال�شيعة  ، %42,31ن�سبة امل�سلمني  ، %91,12ن�سبة اليهود والن�صارى
ُ
 ،7%ن�سبة ا ألديان ا ألخرى  .%2وحتى تكون املقارنة متوازنة مع باقي ا إلح�صائيات التي مل
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 .6عدد ال�سنة الكرد ون�سبتهم
عدد الأكراد يف املحافظات الثالث ذات الأغلبية الكردية (ال�سليمانية� ،أربيل،
دهوك)
ي�ساوي ( )3580000ن�سمة� ،أي بن�سبة  %13تقريباً.
%13،2 = 100 × 27139585 ÷ 3579916
مل �أ�ضف �إىل العدد الكلي عدد الأكراد يف باقي املحافظات �آخذاً بنظر االعتبار
(((
وجود ن�سبة من الرتكمان والعرب (�سنة و�شيعة) يف املحافظات الكردية الثالث
قد يعادل عددها العدد غري امل�ضاف .وبهذا ي�صري ناجت الإ�ضافة والطرح حت�صيل
حا�صل ال داعي له� ،سيما و�أنه ال تتوفر �إح�صائية بهذا اخل�صو�ص.

 .7عدد ال�سنة الرتكمان ون�سبتهم
ال توجد �إح�صائية دقيقة لعدد الرتكمان يف العراق .لكن ميكنني القول
�إن عددهم يقارب ن�صف املليون ( )500000ن�سمة� .أي بن�سبة = ()%2
يدخل اليهود يف ح�سابات ن�سبتها ،ينبغي أ�ن نفرت�ض عدم وجود اليهود يف إ�ح�صائية ، 1920
ثم نح�سب ن�سبة ال�سنة وال�شيعة طبق ًا لهذا االفرتا�ض .وح�سب الإح�صائية نف�سها ف�إن جمموع
اليهود والن�صارى  50000 ،65000يهود بن�سبة  ، %5,32و  15000ن�صارى بن�سبة . %1,68
وقيا�س ًا �إىل عام  2004نحذف ن�سبة اليهود ،لأنهم نزحوا يف نهاية �أربعينيات القرن املا�ضي.
وعند إ��ضافة ن�سبتهم املحذوفة إ�ىل الطائفتني ح�سب ح�صة كل ن�سبة معطاة لهما ،فيكون لل�سنة
ن�سبة  ، %2,60ولل�شيعة ن�سبة  ،%2,25والباقي من ح�صة الن�صارى والأديان الأخرى بن�سبة
إ��ضافية قدرها  .%0,47فتكون النتيجة النهائية التقريبية للن�سب ال�سكانية كالتايل :ال�سنة
 ،%51,41ال�شيعة  ،%44,56الأقليات .%4,03
((( يف كتاب (م�شكلة ال�سكان منوذج القطر العراقي)� ،ص ،21للدكتور فا�ضل الأن�صاري ،م�صدر
�سابق :أ�ن ن�سبة العرب يف أ�ربيل ت�صل إ�ىل  ، %28ويف ال�سليمانية إ�ىل  . %3ويف �ص 24أ�ورد
�إح�صائية بن�سبة الأكراد موزعة على املحافظات كالتايل %84 :من �أكراد العراق يف �أربيل
وال�سليمانية ودهوك %10 ،يف الت أ�ميم %3 ،يف نينوى %2 ،يف دياىل ،و  %1يف بغداد.
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تقريباً ( ((().
�أغلب الرتكمان من �أهل ال�سنة .ويتواجدون يف كركوك مع العرب والكرد ،ويف
املو�صل خ�صو�صاً يف تلعفر.
و�إذا اعتربنا ن�سبة الرتكمان منا�صفة بني ال�سنة وال�شيعة� ،أي ( )%1لكل من
الطائفتني :تكون النتائج النهائية كما يلي:
ن�سبة الكرد والرتكمان ال�سنة يف العراق:
%14 = %1 + %13

 .8ن�سبة ال�سنة العرب
�إجمايل ن�سبة ال�سنة العرب يف العراق =
%13( %14 - %56كرد  %1 +تركمان) = %42

 .9ال�شيعة غري العرب (الإيرانيون وغريهم)
كما يوجد يف �أهل ال�سنة يف العراق ن�سبة كبرية من غري العرب كالكرد
والرتكمان ،ويتم تق�سيم �أهل ال�سنة �سيا�سياً على هذه الأطياف الثالثة ،كذلك
يوجد يف ال�شيعة ن�سبة كبرية من غري العرب ،ي�أتي يف مقدمتهم الإيرانيون
(فر�س وغريهم) ،ثم الرتكمان ،ثم الكرد والكرد الفيلية (و�أ�صلهم فر�س) .و�إذا
حذفنا هذه الن�سبة من عدد ال�شيعة الإجمايل كما هو احلال حني نحذف الكرد
والرتكمان ال�سنة وغريهم من �إجمايل عدد �أهل ال�سنة فيقل لذلك عدد ال�سنة
العرب عن العدد الكلي لل�سنة يف العراق :حينذاك تقل ن�سبة ال�شيعة العرب عن
((( وافق هذا التقدير ،الذي كنت قد ا�ستنتجته من خالل اخلربة وال�س ؤ�ال والتتبع ،ما ورد يف
امل�صدر ال�سابق� ،ص� 25أن عدد الرتكمان حوايل  4/1مليون ن�سمة .وهذا يف عام  ،1980وقد
كان عدد �سكان العراق آ�نذاك  13مليون ن�سمة ،أ�ي ن�صف عدده احلايل .وهذا يعني أ�ن عدد
الرتكمان احلايل هو �ضعف العدد املذكور �آنفاً� ،أي ن�صف مليون؛ �إذا اعتربنا �أن معدل النمو
ال�سكاين متقارب يف البالد.

156

هذه هي الحقيقة

�إجمايل العدد الكلي لل�شيعة يف العراق.
يوجد يف ال�شيعة ن�سبة كبرية من الإيرانيني :الفر�س وغريهم .عربوا عن
�أنف�سهم يف نقا�شات كتابة الد�ستور عندما طالب عدد من نواب ال�شيعة
باالعرتاف بالقومية الفار�سية مكوناً من مكونات ال�شعب العراقي ،واعتماد اللغة
الفار�سية لغة ر�سمية يف العراق .لكن هذا الطلب جوبه بالرف�ض من نواب
�آخرين؛ فلم يثبت كمادة من مواد الد�ستور.
ي�ستوطن ه�ؤالء الإيرانيون املدن الدينية خ�صو�صاً ،مثل كربالء والنجف والكوفة
والكاظمية ،و (يرجع وجود ق�سم كبري منهم بالأ�سا�س �إىل زمن ا�ستيالء الدولة
ال�صفوية الفار�سية على العراق يف  .1507وال زال قدومهم م�ستمراً حتى الوقت
احلايل ولو بن�سب قليلة)(((.
كان جمموع �أفراد اجلاليات الأجنبية يف العراق عام  ،)93099( 1957بلغ
عدد اجلالية الإيرانية منهم (� ((( )50855أي ن�سبة ( )%55تقريباً .بينما كانت
هذه الن�سبة ت�صل �إىل ( )%90يف مطلع القرن الع�شرين((( .وهذا يعطي فكرة عن
حجم الوجود الإيراين يف العراق .لكنه ال تتوفر لدينا �إح�صائية معتمدة علمياً عن
�أعداد ال�شيعة الإيرانيني وغريهم من الأجانب ون�سبتهم يف العراق� ،إال �أنها – بال
�شك – لي�ست قليلة؛ لتداخل ال�شيعة العرب والفر�س ،وكرثة تردد الإيرانيني على
املراقد واملدن الدينية للزيارة وغريها يف العراق ،الذي ي�ضم ثلثي عدد الأئمة
املع�صومني عندهم ( 8من جمموع  .)12لكن ثمة م�ؤ�شرات وتقديرات ميكن
من خاللها ا�ستنتاج ن�سبة تقديرية لعدد ال�شيعة من غري العرب.
لقد جذبت مراقد الأئمة املقد�سني لدى ال�شيعة يف العراق� ،إ�ضافة �إىل مراقد
�أخرى مقد�سة لديهم من خارج الأئمة االثني ع�شر ،الكثري الكثري من الإيرانيني
لزيارتها ثم جماورتها واال�ستيطان حولها .ومنهم من دخل العراق �أثناء الغزو
الإيراين املتكرر له ،و�أقاموا فيه ،من ه�ؤالء عائلة احلكيم ن�سبة �إىل جدهم الأعلى
((( �سكان العراق� ،ص ،27د .فا�ضل ا ألن�صاري ،م�صدر �سابق.
((( املجموعة الإح�صائية لت�سجيل عام  ،1957م�صدر �سابق.
((( �شيعة العراق� ،ص ، 307إ��سحاق نقا�ش ،م�صدر �سابق.
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مري علي طبيب (حكيم) ال�شاه عبا�س ال�صفوي .لكن ال�شيعة يحر�صون على �إخفاء
هوية غري العرب منهم ،من خالل �إ�ضفاء �ألقاب عربية عليهم حتقيقاً لذلك:
�إما بادعاء الن�سب العلوي ،وهذا يحدث كثرياً ،مثل �آل اخلوئي واحلكيم وال�صدر،
وال�سي�ستاين ،وه�ؤالء جميعاً عجم �إيرانيون انتحلوا الن�سب العلوي ب�شتى الطرق.
ومن ال�سيا�سيني العجم الذين يتولون منا�صب �سيا�سية كبرية يف العراق اليوم
�إبراهيم جعفري ،وهما باك�ستاين ،وح�سني ال�شهر�ستاين وبيان باقر �صوالغ الذي
يلقب نف�سه بالزبيدي ،وهما �إيرانيان ،وغريهم كثري .ويف جمل�س النواب العراقي
عدة �أع�ضاء يحملون اجلن�سية الإيرانية! وهي ظاهرة قدمية يف العراق منذ
ت�أ�سي�س دولته احلديثة.
يقول ال�شاعر العراقي معروف عبد الغني الر�صايف( :ومن عجائب العراق
والعجائب فيه كثرية �إنه يف من �أبناء ال�شيعة من يحمل جن�سيتني عراقية
و�إيرانية .فهو �إىل �أية واحدة منهما مت�سه احلاجة يظهر م�ستم�سكاً بها .وه�ؤالء
كثريون يف �سكان املدن نحو كربالء وغريها من املدن امل�شتملة على الأ�صنام
�أي القبور املعبودة من دون اهلل .وفيهم من هو موظف يف البالط امللوكي
العراقي و�أخوه نائب يف املجل�س النيابي الإيراين.
و�إليك عجيبة �أخرى  -زرت مرة �صديقي ال�سيد خريي الهنداوي وكان �إذ ذاك
قائمقاماً يف بلدة (علي الغربي) وهي بلدة على �شاطئ دجلة دون العمارة وذلك
�سنة  1928وقد اتفق �أن ر�أيته م�شغو ًال بانتخاب �أع�ضاء املجل�س البلدي .فكنت
حا�ضراً يف بيان �أ�صوات االنتخاب .فعجبت ملا ر�أيت من قلتها .ف�س�ألته :كم
نفو�س بلدة (علي الغربي) فتب�سم �ضاحكاً وقال :ثالثة �آالف .قال :ولكن لي�س
فيهم �سوى �سبعة وع�شرين عراقياً ،والآخرون كلهم �إيرانيون .والأغرب من ذلك
�أن ه�ؤالء الإيرانيني ي�سكنون العراق �أباً عن جد)(((.
يذكر �إ�سحاق نقا�ش �أن عدد الفر�س يف العراق قدر عددهم يف �إح�صاء 1919
الربيطاين بثمانني �ألف فار�سي .ثم قال( :لرمبا حتى �أكرث من ذلك �إذا ما �أخذ املرء
((( الر�سالة العراقية يف ال�سيا�سة والدين واالجتماع� ،ص ،97-96معروف الر�صايف ،الطبعة الأوىل
 ،2007من�شورات اجلمل ،كولونيا ( أ�ملانيا).
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يف االعتبار الكثري من الزيجات املختلطة)((( .و�أن عدد �سكان النجف ال�شيعة قدر
عددهم بحدود � 30ألف ن�سمة يف �أوائل القرن الع�شرين .لكن تدفق الزوار ب�صورة
دورية كان ي�ضاعف هذا العدد �أكرث من مرتني يف �أغلب الأحيان .وكان الفر�س
ي�شكلون ثلث �سكان املدينة((( .وهذا العدد كبري ن�سبة �إىل عدد ال�شيعة حيننذاك؛
�إذ ي�شكل ن�سبة تقارب الـ( )%10من جمموعهم الكلي .وهو يعادل �سكان النجف
يومها ثالث مرات تقريباً! �أما يف كربالء فقد ذكر �أن الفر�س كانوا ي�شكلون زهاء
( )%75من �سكان املدينة ع�شية االحتالل الربيطاين ،والعرب �أقل من الربع(((،
وكان الفر�س ي�سيطرون على غالبية الن�شاط االقت�صادي – االجتماعي والديني
فيها((( .وكانوا يتواجدون ب�أعداد كبرية �أي�ضاً يف بغداد والب�صرة وطويريج(((.
كما حتدث عن كيفية اكت�ساب الفر�س اجلن�سية العراقية عن طريق �سن
قوانني تنظم ذلك �أولها قانون اجلن�سية العراقية ال�صادر يف عام  1924الذي
اعترب الفر�س رعايا عراقيني ب�صورة تلقائية ما مل يتخلوا ب�أنف�سهم عن اجلن�سية
العراقية بطلب منهم �ضمن موعد حمدد((( .وقد �أثرت هذه القوانني – كما
يذكر نقا�ش – على عدد الفر�س �إذ انخف�ضت ن�سبتهم فكانت يف عام  1957يف
كربالء  12يف املئة بعد �أن كانت  75يف املئة �أوائل القرن الع�شرين((( .وكان
الفر�س ي�شكلون حوايل  %5من ال�شيعة يف �إح�صاء  ، 1919والهنود �أقل من . %1
وانخف�ضت �أعدادهم منذ ذلك احلني(((.
�أما د .حنا بطاطو فيذكر يف جدوله الن�سب التالية عام :1947
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�شيعة العراق� ،ص ، 36م�صدر �سابق.
امل�صدر ال�سابق� ،ص. 41
امل�صدر نف�سه� ،ص. 42
امل�صدر نف�سه � ،ص. 44
امل�صدر نف�سه � ،ص. 38
امل�صدر نف�سه � ،ص. 179
امل�صدر نف�سه � ،ص. 183
امل�صدر نف�سه� ،ص. 32

هذه هي الحقيقة

159

فار�سيون �شيعة%1.2 	������������ :
تركمان �شيعة%0.9 	�������������� :
�أكراد �شيعة فيلية%0.6 	���������� :
املجموع� % 2.7	������������������� :أي حوايل  %5من جمموع ال�شيعة
وقدر الزعيم طه الها�شمي ن�سبة الفر�س وحدهم يف العراق زهاء 75و%2
من املجموع الكلي لل�سكان(((� ،أي حوايل  %5من عدد ال�شيعة ،وذلك نهاية
الع�شرينيات .والراجح عندي �أن هذه الن�سبة ال ت�شمل الفر�س الذين جتن�سوا
باجلن�سية العراقية واعتربوا عراقيني على هذا الأ�سا�س بعد �صدور قانون اجلن�سية
العراقية عام  1924امل�شار �إليه �آنفاً.
�إن من خرب العراق ،وا�ستح�ضر املعلومات ال�سابقة ال ي�ستبعد �أن تبلغ ن�سبة
ال�شيعة من غري العرب (فر�س وهنود وتركمان و�أكراد فيلية) ( )%10من جمموع
ال�شيعة .غري �أنني �س�أخت�صر هذا الرقم �إىل الن�صف؛ ابتعاداً ،قدر الإمكان ،عن
احتمالية الوقوع يف اخلط�أ ،وقرباً ،قدر امل�ستطاع ،من احلقيقة املو�ضوعية.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكنني �إعطاء الن�سب التقريبية التالية عن ال�شيعة من
غري العرب يف العراق:
ن�سبة ال�شيعة الإيرانيني %4
ن�سبة ال�شيعة الرتكمان %1
%5
املجموع
ن�سبة ال�شيعة العرب
%35 = %5 - %40

((( جغرافية العراق الثانوية� ،ص ،29الزعيم طه الها�شمي ،م�صدر �سابق.
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 .10اخلال�صة
بعد هذه اجلولة بني الأرقام ميكننا مطمئنني اخلروج بالنتائج التالية لن�سب
املكونات العراقية:
ن�سبة ال�سنة يف العراق %56 .................................
ن�سبة ال�شيعة يف العراق%40 ................................
ن�سبة ال�سنة العرب %42 ......................................
ن�سبة ال�شيعة العرب %35 ....................................
ن�سبة الكرد (�سنة) %13 .......................................
ن�سبة ال�سنة الرتكمان %1 ...................................
ن�سبة ال�شيعة الرتكمان%1 ..................................
ن�سبة ال�شيعة الفر�س %4 ...................................
ن�سبة الأقليات الأخرى %4...................................
املجموع %100................................................
على �أن الن�سب الدقيقة يف حاجة �إىل �إح�صائيات مف�صلة ،وهي غري متوفرة
يف اللحظة احلا�ضرة .وعلى كل االحتماالت ،ومهما كانت احل�سبة فال تكاد تتجاوز
ن�سبة ال�شيعة يف العراق م�ستوى (.)%40
الطائفة
ال�سنة العرب
ال�سنة الكرد
ال�شيعة العرب
ال�شيعة الفر�س
ال�سنة الرتكمان
ال�شيعة الرتكمان
جمموع ن�سبة ال�سنة
جمموع ن�سبة ال�شيعة
الأقليات
املجموع

الن�سبة
%42
%13
%35
%4
%1
%1
%56
%40
%4
%100
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بهذا يتبني خط�أ الدعوى التي يطلقها ال�شيعة ب�أنهم ميثلون (الأكرثية
امل�ضطهدة) .واملجازفة التي وقعت فيها احلكومة الأمريكية حني تبنت هذه
الدعوى غري العلمية البتة ،وبنت عليها  -ك�أحد عنا�صر معادلة الغزو املهمة -
مربراتها يف غزو العراق.
فعلى الدوائر العلمية العاملية املحايدة يف الغرب وال�شرق �أن ي�صححوا
لديهم هذا اخلط�أ ال�شائع عن ن�سبة �أهل ال�سنة وال�شيعة يف العراق ،وينتهوا
عن ترديد هذه املعلومة الدعائية اخلاطئة مت�أثرين مباكنة الإعالم الإيرانية
ا ل�شيعية .
�إن دعوى (الأغلبية ال�شيعية) جمرد �شائعة مغلوطة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة،
وال تخ�ضع لأي ح�ساب علمي طبقاً للغة الأرقام.
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خيوط وخطوط ومالمح
�شكرا بطاطو على هذه (الهدية)
كيف مرت اخلدعة على ه�ؤالء ؟
دعوى باطلة..
ا�ستندت �إىل معلومة �أطلقها الربيطانيون �سنة ( )1919بال �أ�سا�س ،ع�شية
احتاللهم العراق.
ي�أتي باحث ،يرجح �أنه يهودي حتوم حوله �شبهات معينة ،يعيد كتابتها مرة
�أخرى يف كتاب ،روجت له كثرياً جهات م�شبوهة ،ين�شر يف بالد العرب بعد ()70
�سنة (1990م)� ،ضارباً عر�ض احلائط كل املعطيات الواقعية والدالئل العلمية،
والوثائق الر�سمية.
تن�شر هذه الدعوى يف كتابني �آخرين ظهرا يف الفرتة نف�سها (،1994
 ،)1996وروجت لهما اجلهات نف�سها� :أحدهما ليهودي �أي�ضاً ،والآخر ل�شيعي
علماين معار�ض.
يردد الأمريكان هذه الدعوى بعد (� )84سنة ،ليجعلوها يف ر�أ�س قائمة احلجج
التي تذرعوا بها لغزو بلد �آمن ذي �سيادة وموقع خطري يف املعادلة الدولية .ال
ين�سى ذكرها ال�سفري الأمريكي يف العراق بول برمير وهو يخط �أول �سطور كتابه
(عامي يف العراق) �سنة (:)2004
هل يعقل �أن بطالنها وتهافتها خفي على كل ه�ؤالء ،وهم �أهل العلم والإح�صاء
ومراكز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،و�أهل اخلربة واجلا�سو�سية العاملية؟!
�أم �إن وراء الأكمة ما وراءها؟
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خطوط ل�صورة مريبة
ثمة مالمح وخطوط عامة ،تت�شكل منها �صورة ملثمة مريبة ،وخيوط ميكننا
الإم�ساك ببع�ضها:
•�إن العالقات املتداخلة للتيار الديني ال�شيعي مع الربيطانيني عالقات
قدمية ترجع لأكرث من  160عاماً  -دعك من عالقة �إيران الت�آمرية القدمية على
عهد ال�صفويني مع بع�ض دول �أوربا التي كان لها ت�أثري عاملي �آنذاك  -فخريية
�أودة((( �أ�صبحت حتت ال�سيطرة الربيطانية منذ عام  ،1852وكان توزيع العوائد
املالية لهذه الأوقاف اخلريية يف النجف وكربالء يخ�ضع لقرار ورغبات املقيم
ال�سيا�سي الربيطاين! لقد خل�صت بريطانيا  -بعد درا�سة م�ستفي�ضة � -أن زمام
�أمور ال�شيعة بيد جمتهديهم ،و�أن التحكم بالأموال هو املدخل لرتوي�ض ه�ؤالء
العلماء واملراجع وهو �أجنح ال�سبل ال�ستخدام الت�ش ّيع خلدمة بريطانيا وم�صاحلها
من �أجل ال�سيطرة على �إيران والعراق.
•هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ف�إن الغرب �إمنا يحارب الإ�سالم ال�سني؛
لأنه املكون الأكرب يف الإ�سالم (�أكرث من  ،)%90لذلك ف�إن ا�ستخدام االقليات
والطوائف �سيكون �سالحا ي�ستخدمه الغرب ملحاربة الإ�سالم نف�سه.
•رغبة الربيطانيني والغرب عامة وخطتهم يف تفكيك دول املنطقة،
وما هو دور ال�شيعة فيها.
•�أما ما يخ�ص العراق ف�إن زيادة ن�سبة ال�شيعة ميكن �أن تكون مقدمة
بحجة «الأكرثية ال�شيعية املحكومة من قبل الأقلية
لتفتيت هذا البلد وتق�سيمه ّ
ال�سنية» .وهذا �سيثري حفيظة ال�سنة ،وتثار حرب �أهلية ،ثم يكون البحث عن احلل
الأن�سب خلروج العراق من م�أزق احلروب الطاحنة ،فيكون هو الر�ضا بالتق�سيم.
الذي ي�صب يف �إطار نظرية هرني كي�سنجر اليهودي الأمريكي( :تق�سيم املق�سم
وجتزئة املجز�أ) .وهي نظرية جمموعة من ال�سا�سة الأمريكان منهم :بريجين�سكي،
ومايلز كوبالند.
((( دويلة هندية �شيعية ظهرت يف القرن الثالث ع�شر هجري ،ت�سمى (�أودة ) و�ضع حكامها �أوقاف ًا
دائمة لعلماء وجمتهدي ال�شيعة يف العراق (املحمود).
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•�إن فكرة تق�سيم العراق مت تداولها يف دوائر �صنع القرار الأمريكية منذ
عام  ،1983و�أقرها الكونغر�س االمريكي.
(((
•و�ضعت �أقدم خريطة لتق�سيم الوطن العربي من قبل برنارد لوي�س
�سنة ُ 1988بعيد انتهاء احلرب العراقية – االيرانية.
•بعد و�ضع خريطة لوي�س بقليل ،ومن بداية فرتة الت�سعينيات ظهرت
ثالثة كتب يف وقت متقارب ،ن�شرت يف املنطقة العربية عموماً ،ويف العراق
خ�صو�صاً ،ركزت على فكرة «الأغلبية ال�شيعية ،والأقلية ال�سنية» ،هي:
 -1كتاب (العراق )...للباحث (اليهودي؟) الدكتور حنا بطاطو ،ترجم وطبع
الطبعة العربية عام � .1990أما طبعته االجنليزية ف�صدرت عام . 1978
 -2كتاب «ال�شيعة والدولة القومية» للباحث ال�شيعي ح�سن العلوي .طبع
عام .1994
 -3كتاب «�شيعة العراق» للباحث اليهودي �إ�سحاق النقا�ش ،طبع عام .1996
الذي �أكد هذه املعلومة ،ور�سخ ق�ضية املظلومية وحكم الأقلية للأكرثية مع
اعتماده يف ذلك على �إح�صاء الإنكليز(((وحنا بطاطو.
مت الرتويج لهذه الكتب الثالثة ب�شكل كبري ،ولدعوى الأغلبية ال�شيعية من قبل
�إيران واملعار�ضة ال�شيعية العراقية القابعة يف لندن حتت الرعاية الربيطانية
�صاحبة الفتنة الأوىل يف هذا املو�ضوع.
((( م�ست�شرق يهودي بريطاين ولد �سنة 1917م وعمل �ضابطا يف اال�ستخبارات الربيطانية ،ثم
�شغل من�صب ا�ستاذ يف اجلامعات الربيطانية ويف منت�صف ال�سبعينات انتقل �إىل �أمريكا ويف
�سنة  1982ح�صل على اجلن�سية ا ألمريكية وهو من �صناع القرار يف أ�مريكا فرتة رئا�سة بو�ش،
وقد ك�شف توجهاته الباحث الفل�سطيني �أدوارد �سعيد (املحمود).
((( اعتمد إ��سحاق نقا�ش يف معلوماته على إ�ح�صاء االجنليز  ، 1919وذكر إ�ح�صاء آ�خر لهم عام
 ، 1932مل �أجد له ذكر ًا يف امل�صادر والوثائق املعتمدة والكتب املخت�صة التي رجعت �إليها ،وهي
كثرية ،إ�منا الذي تذكره وجتمع عليه هو إ�ح�صاء أ�جري عام  ، 1934ولي�س فيه ن�سبة ال�سنة
وال�شيعة .ومهما يكن فما يقال يف �إح�صاء  1919يقال يف فيما ذكره نقا�ش عن الإح�صاء الآخر/
انظر �شيعة العراق� ،ص. 32-31
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•ي�ضع الباحث العراقي فا�ضل الربيعي((( �أيدينا على خيط قوي يف �شبكة
اخليوط امل�شبوهة هذه �إذ يقول( :تذكر وثيقة خطرية((( ،ورمبا نادرة يف ال�سجل
التاريخي للوثائق ال�سيا�سية والدينية العراقية� ،أن م�ؤ�س�سة اخلوئي يف لندن
قامت بني �آذار/مار�س وحزيران/يونيو  ، 1991وهو وقت مبكر بالفعل ،بدور
حموري يف التمهيد لقيام �أول �شكل علني لعالقات ر�سمية ومنتظمة بني النخب
الدينية ال�شيعية ،وبالتن�سيق مع حوزة النجف وحوزتي قم وم�شهد يف �إيران،
و�إدرة بو�ش الأب .قاد االت�صاالت الأُوىل من لندن رجل الدين ال�شيعي وال�شاعر
((( كاتب عراقي �شيعي �شيوعي ،من مواليد حي الثورة (ال�صدر)/بغداد عام  ، 1952نا�شط
يف جمال ال�صحافة والإعالم والأدب والفكر وال�سيا�سة والتاريخ .عار�ض النظام احلاكم يف
العراق ،وهجر البلد عام  . 1979وقف �ضد ا�ستمرار احلرب العراقية – ا إليرانية على العك�س
من موقف الكثري من �أمثاله الي�ساريني ،كما عار�ض غزو العراق واحتالله على يد الأمريكان
 ، 2003ودعا إ�ىل دعم املقاومة العراقية.
((( يف الهام�ش :انظر« :جمموعة �شيعية عراقية يف �أول حوار مع الإدارة الأمريكية :وثيقة تاريخية»
النهار.2002/10/23 ،
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م�صطفى جمال الدين ،الذي تزعم وفداً �ضم ك ًال من حممد بحر العلوم وجميد
اخلوئي (جنل املرجع ال�شيعي الأعلى) وعزت ال�شابندر ،بينما �أدى موفق الربيعي
من مقر �إقامته يف لندن دور املن�سق الجتماعات الفريق ال�شيعي.
التقى الوفد ،يف �أول زيارة له �إىل وا�شنطن ،مت ترتيبها يف لندن ،ولوقت
ق�صري للغاية ،ك ًال من جيم�س بيكر وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق ،وال�سفري ادوار
دجريجيان وجون جيلي ،الذي كان يتوىل يف هذا الوقت امللف العراقي .وبح�سب
ن�ص الوثيقة فقد تركز البحث يف هذه االت�صاالت على ما يلي:
� .1إن ال�شيعة ي�ؤلفون  65يف املئة من ال�شعب العراقي .و»�أما الباقي
فهم �سنة عرب حوايل  16يف املئة و�سنة �أكراد حوايل  17يف املئة»( .و�سوف
نالحظ كيف �أن هذه النظرية الزائفة قد وجدت ت�أييداً غري م�سبوق من جانب
الأمريكيني ،الذين �سوف ي�صعدون من �صورة العراق كمجتمع منق�سم �إىل
نوعني من العرب).
 .2مع �أن ال�شيعة هم �أكرثية ال�شعب ،ف�إنهم مل ي�ستلموا احلكم وقد «�أخط�أ
�إخواننا �أهل ال�سنة باال�ستئثار يف احلكم بعد خروج االنكليز وح�صنوا �أنف�سهم
بجي�ش هو �سني يف قياداته ومراكز قوته حتى الآن»)(((.
وبعد �أن يذكر الأ�ستاذ الربيعي بقية نقاط البحث يقول( :مهدت هذه
االت�صاالت ،فعلياً� ،أمام تعاون وا�سع النطاق بني رجال الدين ال�شيعة يف العراق
والأمريكيني ،و�سوف جند �صداه الحقاً حني تتكرر زيارات �أقطاب ال�شيعة �إىل
وا�شنطن ،والتي توجت بانعقاد م�ؤمتر للمعار�ضة هناك جرى فيه توثيق الروابط
بني املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية بقيادة باقر احلكيم وحركة امل�ؤمتر الوطني
العراقي بقيادة اجللبي .كما مكنت �سل�سلة تالية من االت�صاالت الثنائية ،النخب
الدينية يف النجف وقم وم�شهد ،على حد �سواء ،من �أن تعمل �سوية على بلورة
((( ما بعد اال�ست�شراق الغزو ا ألمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البي�ضاء� ،ص، 199-198
فا�ضل الربيعي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت� ،شباط . 2007/و�أحال هذه املعلومات
يف الهام�ش إ�ىل ال�شرق ا ألو�سط. 2002/6/23 ،
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وتطوير تيار �شيعي معتدل و»متناغم» مع ال�سيا�سة الأمريكية حيال العراق)(((.
وي�ؤكد الربيعي على اجلذور الربيطانية للدعوى حني يقول( :يف الواقع كان
الربيطانيون املالكني احلقيقيني لأ�صل هذه ال�صورة الزائفة ،وذلك عندما �أثاروا
عام  1917م�س�ألة الأكرثية ال�شيعية املحكومة والأقلية ال�سنية احلاكمة)(((.
يظهر وا�ضحاً مما �سبق كيف التقت م�صلحة هذه الأطراف اخلم�سة (�شيعة
العراق� ،إيران ،اليهود ،الأمريكان ،الربيطان) على زعم «الأغلبية ال�شيعية
امل�ضطهدة يف العراق» .وهو ما يف�سر ت�أكيد الرئي�س االمريكي جورج بو�ش االبن
على �أن ن�سبة ال�شيعة يف العراق  %67-60يف اخلطاب الذي �أذيع من حمطة
( )A.B.Sخالل انعقاد م�ؤمتر املعار�ضة يف لندن.
ويف غفلة من الباحثني العراقيني ال�سنة ،فلم يتن ّبه لهذا �إال القليل منهم
للدفاع عن ق�ضية م�س ّلمة �أال وهي �أكرثية ال�سنة التي هي طابع العراق على
مدى التاريخ� :أ�صبحنا بني ليلة و�ضحاها  ، %19واحتل بلدنا على هذا الأ�سا�س
املزعوم!
•�أخربين الباحث العراقي الأ�ستاذ عبد العزيز املحمود �أن �صديقاً له عراقياً
خمت�صاً يف علم احلا�سبات (حا�ص ًال على �شهادة الدكتوراه) ،يقيم يف �أمريكا ،ات�صل
به هاتفياً �سنة  1998من هناك وقال له� :إن باحثاً يهودياً من �أ�صل فل�سطيني
ا�سمه حنا بطاطو ي�سعى جلمع وثائق ت�ؤيد �أن ال�شيعة �أغلبية �سكان العراق ،وله
ات�صاالت وتن�سيقات وتعاون مريب مع ال�شيعة يف �أمريكا.
•التالعب املتعمد ب�أرقام الأعداد والن�سب التي ارتكبها د .حنا بطاطو كثرياً
يف كتابه؛ حتيزاً لل�شيعة �ضد ال�سنة :ي�شري �إىل ق�صد م�سبق غري نزيه يف هذا
االجتاه.
يذكر د .بطاطو يف بداية الكتاب (�ص� )16أن �أحد م�صادر كتابه هو �أحمد
اجللبي (((!
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص. 200
((( امل�صدر نف�سه� ،ص. 201
((( راجع الوثيقة رقم ( )24يف ق�سم الوثائق.
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•ويف حوار مطول �أجرته جريدة احلياة اللندنية مع �أحمد اجللبي هذا العام
( )2009وحتديداً بتاريخ ( )2009 /4/19قال اجللبي ...( :ذهبت اىل �أمريكا
وطلبت اجتماعاً مع مدير «�سي �آي �أي» يف ذلك احلني جون دويت�ش ،يف عهد بيل
كلينتون ،وكان نائبه يف ذلك احلني جورج تينت ،فتم ترتيب االجتماع و�أح�ضر
معه ريخرت� .أخذت معي كتاب حنا بطاطو عن العراق اىل دويت�ش) ، .كان هذا
يف ت�شرين الثاين .1995/وهذا ما يف�سر اهتمام �إيران بالكتاب ،فقد طبعته
عدة طبعات �شرعية وغري �شرعية((( ،هو وكتاب (ال�شيعة والدولة القومية)
حل�سن علوي ،و�أدخلتهما العراق قبل االحتالل ،وكان ال�شيعة ي�صورون هذه الكتب
وين�شرونها �سرا داخل العراق كما ذكروا هم يف �أكرث من مقال(((.
و�أحمد اجللبي (�شيعي) هو عراب االحتالل ،وهو من خدع الإدارة الأمريكية
بوجود �أ�سلحة الدمار يف العراق ،و�أكاذيب �أخرى كثرية((( .و�إذا كان هو �أحد م�صادر
معلومات حنا بطاطو فهذا يدعو للت�سا�ؤل :هل عالقة د� .أحمد اجللبي ببطاطو
كانت عالقة عابرة اقت�صرت على تقدمي معلومات فقط؟ وكم من هو على �شاكلة
اجللبي اعتمد عليهم بطاطو يف توثيق معلوماته يف كتابه؟! �إن هذا يعطينا
((( من هذه الطبعات طبعة قم ، 2005 ،من�شورات فر�صاد .وكذلك طبع كتاب العلوي يف قم ،دار
الثقافة للطباعة والن�شر.
((( راجع مقال لف ؤ�اد فا�ضل عن ظاهرة ا�ستن�ساخ الكتب و�سرقتها يف جريدة املدى على هذا
الرابطhtm.p10/582-01/almadapaper.com/sub :
((( يف يوم اخلمي�س ( )2004/5/20داهمت القوات ا ألمريكية ومعها ال�شرطة العراقية بيت أ�حمد
اجللبي ومكتبه الفخم يف املن�صور ،يف مقر املخابرات العراقية ال�سابق .ور�أينا على �شا�شات
القنوات الف�ضائية كيف عبث أ�فراد القوات املداهمة با ألثاث واملحتويات وك�سروا ا ألبواب،
و�أنزلوا �صورة كبرية له كانت معلقة على اجلدار وك�سروا زجاجها ،كما قاموا بك�سر �صورة
أ�خرى تذكارية له مع بع�ض ال�شخ�صيات املعروفة ،وا�ستولوا على بع�ض الوثائق واحلاجيات .وقد
قررت ال�سلطات الأمريكية م�صادرة املكتب و�إخراجه منه! تفيد م�صادر الأخبار ،ومنها �صحف
أ�مريكية ،أ�ن �سبب ذلك هو أ�ن ا ألمريكان �صاروا يكت�شفون أ�ن اجللبي قد ورطهم وزودهم
مبعلومات م�ضللة عن العراق .و�أن �شبكة متكونة من �أحمد اجللبي و�إ�سرائيليني و�إيرانيني كانت
وراء �صناعة املعلومات امل�ضللة.
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تف�سرياً ل�ضعف املعلومات والأرقام والتالعب بها فيما يخ�ص الأعداد والن�سب
ال�سكانية لل�سنة وال�شيعة ،وي�ضع �أيدينا على بع�ض اخليوط واخلطوط واملالمح.
•يف لقاء على قناة امل�ستقلة �أو ال�شرقية – مل �أعد �أذكر  -بعد االحتالل
ر�أيت ال�شيعي ح�سن العلوي ميدح �أحمد اجللبي ،ويقول عنه ب�صريح العبارة« :ال
يوجد �أحد له ف�ضل على ال�شيعة ك�أحمد اجللبي؛ لأنه هو الذي �أقنع الأمريكان
بدخول العراق ،و�إزاحة �صدام ح�سني ،و�سيطرة ال�شيعة على احلكم»!
هذه خيوط وخطوط ومالمح عامة �أ�ضعها بني يدي القارئ ،لريى ثم يقرر هو
ويحكم؛ فمهمتي تنتهي عند هذا احلد ،وله بعد ذلك �أن ي�ضع الأمور كما يريد.

�شكر ًا بطاطو!..
علي يف نهاية املطاف �أن �أودعكم قبل �أن �أحتفكم بهذه الطريفة:
ال يهون ّ
بدايـةً قد �أهدى الدكتور حنا بطاطو كتابه (�إىل �شعب العراق) ↓

�شكراً بطاطو !...على هذه (الهدية).
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