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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمة العدد
 معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنىموقع  منشورة فيمهمة  إستراتيجية دراسة ذا العدد تمت ترجمةفي ه

 حول الذي أعد عدة تقارير إد وليمز والخبير األمني مايكل نايتس العسكرية واألمنيةفي الشؤون بقلم الخبير 

مستقبل ملف  الضوء على ، وهي تسلطفي العراق شركة زيتون األمنية في العراق لصالح الوضع األمني

بعد اإلنسحاب المعرضة للتدهور الخطير ، البصرة ومناطق أقصى الجنوب في العراق األوضاع األمنية في

  .البريطاني

  :بعض أهم األفكار الواردة في هذه الدراسة والتي التغني عن قراءة النص األصلييلي وفيما 

 ، ٢٠٠٦ع العنف سرعة في النمو في أقصى جنوب العراق في عام والقتال في ما بين األحزاب الشيعية كان أكثر أنوا

  وقد إتخذ طابعاً مختلفاً ومحلياً جداً في كل محافظة من المحافظتين المهمتين البصرة وميسان
 

،  العنف الحزبي الذي يتضمن عداءاَ سافراً بين قوات الشرطة "الغرب الوحشي"وبالتمسك بسمعة ميسان على أنها 

التي أوجدها المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق والتيار الصدري، التي تحتوي على إنقسامات المتوازية 

  عشائرية  تؤيد هذا الطرف أو ذاك
 

  في حين إن فيلق بدر أخذوا بعض الرهائن من الصدريين وقطعوا رأس قائد أحد أقارب قائد جيش المهدي في ميسان
 

مجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وقوات الصدريين على هيئة صراع سافر وفي البصرة جاء الصراع بين ال

  لالغتياالت والمناورة موازٍ لطبيعة الثقافة السياسية المتذبذبة للبصرة
 

والى جانب السياسة فقد شهدت البصرة مستوى متزايداً من القتل على نمط المافيا، تتعلق بالسيطرة غير القانونية 

   تهريب النفط التي جرت بصورة متزايدة في جميع االتجاهات الحزبية السياسية التي تعمل في البصرةعلى شبكات
 

ومع وجود مليارات من الدوالرات من أثمان النفط الذي يهرب بعيداً عن نظام تصدير النفط الوطني إلى األسواق 

  ياً بالنسبة إلى الميليشيات الشيعية في العراقوقد أصبحت البصرة ال غنى عنها ماد. السوداء داخل البالد وخارجها 
 

وبناء على إلحاح الوائلي فإن اللجنة األمنية لم تكن لها والية خارج نطاق المدينة ، وهو ما يجعل حقول النفط 

ها والمناطق الريفية إلى الشمال من البصرة في أيدي قوة حماية النفط التابعة لحزب الفضيلة والعشائر التي ينتسب الي

  أفراد هذه القوة
 

وفي خارج المدينة لم يحصل تقدم في األمن فهناك الكثير من مفارز التفتيش الزائفة وهو ما يجعل السفر على 

الطرقات غاية في الخطورة وهناك أيضاً الصراع الدائم بين قوة حماية النفط والعشائر المحلية والجانبان يتصارعان 
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  في ما بينهما بصورة حادة ومريرة
 

 صعدت األحزاب المحلية حروبها الداخلية إلى ٢٠٠٦حين إنسحبت القوات البريطانية من ميسان في نهاية صيف 

  مستويات جديدة 
 

 قتل قائد شرطة محلي تابع لمنظمة بدر بواسطة قنبلة زرعت على جانب الطريق عندما ٢٠٠٦ تشرين األول ١٨في 

قد دلت الوقائع على إن هذا العمل كان إغتياالً مرتباً بصورة محكمة كان مسافراً بين محافظتي البصرة وميسان ، و

  من قبل قوات الصدريين 
 

وفي رد فعل إنتقامي قامت عائلته بإختطاف األخ المراهق لقائد جيش المهدي في العمارة وذبحه بعد ذلك عندما فشل 

  الصدريون بتسليم قتلة قائد الشرطة
 

يد القوات البريطانية في الجنوب مرشحاً ألن يرافقه تصاعد في العنف الحزبي في السنة المقبلة سيكون خفض عد

  عندما يصبح القتال المؤجل واقعاً من أجل الهيمنة ويبدأ على أشده 
 

 إما من أجل كونفدرالية صغيرة في الجنوب وإما لدولة شيعية ذات تسع –وعلى الرغم من أن حكماً ذاتياً رسمياً 

 أن يحصل في المدى القريب، فإن القوى الحقيقية سوف تستمر في التصارع على المستوى  ال يحتمل–محافظات 

  المناطقي والبلدي والمحلي
 

 اإلجرامية بتجريد الناس –حيث تقوم المافيات السياسية ) دولة لصوص(وفي األساس أن الجنوب قد أصبح 

  والحكومة المركزية من قوتهم
 

وبعض الناس في هذا الميناء هذه الذي يعيش حالة . يد من االستقالل عن بغداد قبل سنة كان الناس يطالبون بمز

  فوضى اآلن يدعون الحكومة المركزية لكي تقوم بحمايتهم من قادتهم المنتخبين
 

 يبقى أمالً بعيداً ، وهيمنة الجيش العراقي هي – الذي هو داللة مهمة على النجاح –و قيام الشرطة بعملهم األمني 

  لمدى القريب ولكنها تلقى مقاومة من الحضور القوي للميليشياتهدف ا
 

وبدالً من منطقة مستقرة موحدة ملتزمة بالقانون مع حكومة ممثلة وسلطة للشرطة فإن الجنوب غير مستقر ومقسم 

بين أحزاب وإتجاهات ، وينعدم فيه النظام والقانون ويحكم بوصفه دولة لصوص وهو معرض إلى الهيمنة 

  يشياتيةالميل
 

  إنهم ليسوا على إستعداد للتحاور إنهم يفعلون األشياء من خالل فوهة البندقية
 

سوف لن نترك هنا ديمقراطية . ليس هناك قادة معتدلون هنا : قد قال كبير ضباط االستخبارات البريطانية في البصرة 

  وسيكون هناك قدراَ مؤكداَ من القتل بمجرد أن نغادر. غربية 
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طاق هذه السلسلة من الفشل للتحالف فإن اإلدارة التي يسيطر عليها ويقودها البريطانيون في الجنوب قد وخارج ن

وإنه ترك للجنوب لكي يسقط في   أنه إهمال متعمدوجه إليها الكثير من االنتقاد حول ما كان ينظر إليه على

  أيدي الميليشيات اإلسالمية 
 

سؤولين البريطانيين متهمون بأنهم سلموا السلطة إلى عناصر الميليشيات ومن من أجل اإلسراع في اإلنسحاب فإن الم

ثم غض النظر عن الترهيب الواسع النطاق والقتل الذي تمارسه هذه الميليشيات اإلسالمية، من أجل إيجاد مناخ 

  مناسب للقطعات البريطانية
 

 الحظت قصر المدة وعدم الصرامة في عملية واللجنة المختارة من قبل مجلس العموم البريطاني من أجل الدفاع

  إصالح الجهاز األمني ووصفتها بأنها من أهم معالم فشل الجهود البريطانية في العراق
 

لو كان التحالف جاهزاً إلستغالل شهر العسل القصير الذي تال النصر إلعادة بناء سريعة : وكما أشار ريتشارد هولمز 

   األمن لتوقف االنحدار نحو فقدان تام لألمنللبنية التحتية المهشمة وإنعاش
 

 مع إن الشيعة يخوضون حربهم األهليةوإذا كان لهذه الدراسة حول جنوب العراق أن توضح أي شيء فهو 

  إتجاهات سياسية أخرى ألسباب محلية
 

 لهم كما هو بالنسبة وبالنسبة. فإن اإليرانيين مثل سائر األجانب يسبحون في نفس البحر المضطرب لألحزاب المحلية 

  ألي أحد آخر فإن التأثير يمكن إستئجاره ولن يكون باإلمكان شراؤها قطعاً
 

 بتصعيد عنفها وربما ستجد وسائل جديدة وموازنات ربما ٢٠٠٧سوف تقوم األحزاب الشيعية في 

  تكون أقوى من ترتيبات يفرضها األجانب
 

من إن الحكومة الضعيفة وقوات األمن تبقى أساساً يمكن للعراقيين أن واآلن ، فإن أهم تحدي أمام التحالف هو التأكد 

  عندما تقوم الخالفات الحزبية والدينية بإحراق نفسها بنفسهايبنوا عليه 
 

  : وقد نظر مارك إيثرنغتون في هذا االحتمال عندما كتب عن الجنوب 

 – مجتمعات مصغرة –من المخيمات والزمر ليس هناك مجتمع متكامل يمكن التحدث عنه بل هناك باألحرى سلسلة 

   منها مكانه الخاصةولكل واحد
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  حول المؤلفين

  

  

  مايكل نايتس

 مختص بالعراق وإيران والخليج الفارسي في ما يتعلـق           لمعهد واشنطن مقيم في لندن ،      )ليفر(زميل دولي ل    

 ،يماتقي للتحليالت و الت   )الزيتون(وليفأمجموعة  وقد عمل أيضاًً مساعداً لرئيس      . بالشؤون العسكرية واألمنية    

A2.   

 فقد قام ببحوث مكثفة حول الدروس المستقاة من العمليـات العـسكرية              وزارة الدفاع األمريكية   بحكم عمله مع  

حصل على الدكتوراه في قسم الدراسات الحربيـة ، كليـة           .  و خالله  ١٩٩٠اليات المتحدة في العراق منذ      للو

مـا نـشر فـي     . نتلجنس ريفيوإ زغلف ستيتس نيوزلتر وجين ، لندن ، وعمل صحفياً للدفاع لصحيفة        الملك

معهد واشـنطن    . (قعاتنظرات وتو : عملية الحرية العراقية والعراق الجديد      لالماضي يتضمن خالصة وافية     

مطبعة معهد بحرية الواليـات      (مولد العسكرية الحديثة للواليات المتحدة     العراق و : مهد الصراع   و) ٢٠٠٤

  ). ٢٠٠٥المتحدة 

نشغل بإعداد  إ ٢٠٠٣منذ صيف   .  المتكامل ألمنل المزودة )الزيتون(وليفأ محلل أقدم في مجموعة       :إد وليمز 

ستخالص المعلومات مـن فـرق األمـن        إالمجموعة ، من خالل التحاور و     تقارير مفصلة من العراق لصالح      

وليـف فـي    أوقد ألف أيضاً دراسة مجموعة      . وإسداء النصح للحكومة و للمتعاونين الذين يعملون في البالد          

   . دنبرةأ درجة الماجستير من جامعة  وليمزو قد نال السيد, ختطاف في العراق ، تبديد التهديداإل : ٢٠٠٥

ـ ألفكار التي ترد في هذه الدراسة السياسية تابعة للمؤلفين وهي ليست بالضرورة أفكار معهد واشـنطن                 إن ا   ةسياسل

  .الشرق األدنى أو مجلس أمنائها أو مجلس مشاوريها 
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  شكر

شـكرنا  . هـا   ئيطيب للمؤلفين أن يتقدما بالشكر إلى كل أولئك الذين جعلوا من الممكن بدء هذه الدراسة وإنها               

 ، وعلـى وجـه       الـشرق األدنـى    ةياسسمعهد واشنطن ل  يهدى إلى المجلس وإلى مالك البحث في        الخاص  

وفي الهيئات األكاديميـة    . ا بالتفاصيل   مهتمامهإ لتشجيعهما و  باتريك كالوسن ومايكل آينشتات   الخصوص إلى   

ة التـي ال تـضاهى   الخبير ذي النظرة التاريخي ، رسايف  ريداريشكر المؤلفان ويعبران عن فائق تقديرهما إلى    

  ) . الجنوب األقصى للعراق(حول البصرة و 

 التي كانت أول مجموعـة لتـوفير األمـن          وليفإلمجموعة  كما إن الدراسة لم تكن ممكنة دون الدعم السخي          

 مـن   إد وليمز وفضالً عن تمكين    . الخاص في العراق والتي مازالت تعمل في البالد منذ أربع سنوات تقريباً             

ميغ وليمز وديـف    ن عدداً آخر من المحللين في مجموعات التحليل يستحقون الثناء بمن فيهم             إ ف ,إنجاز البحث 

ويعرب المؤلفان أيضاً عن تقديرهما إلى الكثيرين مـن أفـراد            . وغلفيأسارا لي ميسوري وبادي      ، و  كالرك

وأخيراً فإنهما يعربان   . ستفادت الدراسة من وجهات نظرهم      إالجيش البريطاني وجيش الواليات المتحدة الذين       

   .جنوب العراق أعماق ن ع آلرائه مازن يوسفعن شكرهما الخاص إلى 
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  الهدوء الذي يسبق العاصفة
  في العراق الجنوبياالتجربة البريطانية 

   ٦٦:  بؤرة سيساسية رقم

  ٢٠٠٧ شباط - معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 

   و إد وليمزمايكل نايتس: بقلم

  مقدمة 

وقـد  . ياسات في العراق سياسات محليـة       كل الس 

نتقلت القوة الـسياسية والعـسكرية واالقتـصادية        إ

بصورة متزايدة إلى المستويات المحلية ذلك نتيجة       

 ومؤشرات   .لضعف مؤسسات الحكومة المركزية   

السيطرة المحلية على   : هذا االنتقال واضحة للعيان     

الموارد الوطنية مثل تجهيـز التيـار الكهربـائي         

نشوء عادة وضع العراقيين ثقتهم بالميليشيات من       و

 إنتقال النفط إلى مجموعات محليـة        ، جل حمايتهم أ

 . جـل األربـاح   ألإلستخدام الشخصي وللبيع من     

ن معظـم المحللـين     إوعلى الرغم من هذه اآللية ف     

للوضع في العراق يركزون على المستوى الوطني       

 وعلى عمل الحكومة المركزية وليس على مستوى      

  . الفاعلية في المناطق األقاليمية والبلدان 

تنظر هذه الدراسة في اآلليات التـي أسـتُحدثت         

داخل الجنـوب االقـصى للعـراق ، وذلـك فـي       

محافظات أقصى الجنوب العراقي األربع البـصرة       

هذه المنطقـة مـن     . ذي قار والمثنى    ووميسان  

 علـى   اَجل تحليل عميق بناء   أالعراق ُأختيرت من    

  : ة يباب رئيسثالثة أس

 عالياً مـن الحكـم      إن الجنوب يمثل مستوىَ   :أوالً  

الذاتي الذي تتمتع به مناطق العراق منـذ سـقوط          

لقد كان هذا الجنوب دائماً منفـصالً عـن         . صدام  

بغداد جغرافياً في ظن حكومة البعث وما سبقها من         

 وكان للبصرة ومـا     .حكومات عراقية أو عثمانية     

 المحافظات تاريخ طويل    يحيط بها في الجنوب من    

وتحت  . من الحكم الذاتي ومن تطلعات االنفصال     

سـتمرت  إ ٢٠٠٣اإلدارة البريطانية منذ البدء في      

محافظات الجنوب القصية في العمل بشكل يـشبه        

  . الحكم المحلي تجاه بغداد 

 في التركيز على أقـصى جنـوب        والسبب الثاني 

هـا  العراق هو الموارد الحيوية التي تنطـوي علي       

وتتضمن تلك الموارد ما يقدر     . المحافظات األربع   

حتياطيات نفط العراق المؤكـدة و      إمن   % ٧١ب  

دعـاء  إوب .من مجموع مـوارد الحكومـة      % ٩٥

حتياطي النفط المؤكـد    إمن مجموع    % ٥٩وجود  

للبالد ، ولكونها المنفذ الوحيد إلى الخليج وثانيـة         

ـ  مليون نـسمة     ١,٣مدن العراق التي يسكنها      ن إف

حيويـة  , محافظة البصرة هي على وجه التحديـد      

إن العوائد الهائلة التي يأتي بهـا    . لمستقبل العراق   

نفط البصرة وحده تعد أداة مهمة لتحريك كل ألوان         

األحــزاب الــسياسية والميليــشيات والجماعــات 

  . اإلجرامية 

 واألخير للتركيز على البصرة على      والسبب الثالث 

افظة عانت أسوأ أنواع    وجه الخصوص هو أن المح    

لقد كانت فـي    . نهيار نظام صدام    إسوء الحظ منذ    

البداية منطقة هادئة نسبياً في ما بعد الحرب حيث         

كانت القوات المتعددة الجنسيات قادرة على القيـام        

بأعمال الشرطة بقدر مقبول مـن المخـاطرة دون         

خُوذ أو دروع للجسم ، ثم أصبحت البصرة مثقلـة          

م األمن وأصبح السير فيها مستحيالً      نعداإبالعنف و 

وعلى الرغم من إنها مـن      . دون عجالت مدرعة    

لعـالم  على ا  نفتاحاَإبرالية و يأكثر مناطق العراق ل   

فقد تحولت البـصرة إلـى مرتـع        , منذ الثمانينات 
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للجماعات اإلسالمية وما يتصل بها من الميليشيات       

 عالياً من التمرد والفعاليـات      وهو ما سبب مستوىَ   

 ومن كونها القلـب لـصناعة الـنفط         .اإلجرامية  

العراقية تحولت البـصرة إلـى حكومـة سـرقة          

   .  خزائن حربهاتستخدمها الميليشيات في مأل

نحدار البصرة نحو الفوضى يطرح العديد من       إإن  

 ما هي اآلليات التي تسببت في هذا :األسئلة المقلقة 

ـ          ه التغيير الدراماتيكي ؟ ما هو الدور الـذي لعبت

إيران في المنطقة ؟ هل كانت بريطانيا ملتزمة جداً         

بمهمة إيجاد حكومة معتدلة ممثلـة للجميـع فـي          

الجنوب ؟ هل كان النمط البريطاني مـن تحريـك          

قـل حـد    أستخدامها القوة في    إالجند في المناطق و   

ممكن سبباً في إعاقة أمن الجنوب العراقي ؟ هـل          

:  ذلك كُله    هم من حتواء هذا التدهور ؟ واأل    إيمكن  

  لذي سوف يحدث مستقبالً ؟ اما 

    ٢٠٠٣جنوب العراق في آذار أقصى 

 العراق المحافظات الجنوبيـة     "جنوبأقصى  "يعني  

هـذه   . البصرة وميسان وذي قار والمثنى    األربع  

. المحافظات مناطق فيها يهيمن العـرب الـشيعة         

ولها هوية جنوبية ضاربة في القدم مختلفـة عـن          

بغداد والنجـف    ومحافظاته مثل    اقسائر مدن العر  

هذه الهوية تعززت من خالل ما لحـق         . وكربالء

 . البـصرة وميـسان    وبخاصة فـي     بها من قسوة  

 – ١٩٨٠هاتان المحافظتان تحملتا عبئ القتال في       

 أبان الحرب اإليرانية العراقية وقاست كثيراً ١٩٨٨

ـ     .  ١٩٩١نتفاضة  إبعد   ن إوخـالل التـسعينات ف

لجنـوب قاسـت مـن سياسـة        محافظات أقصى ا  

ولكونهمـا غيـر    . مقصودة ومتعمدة في اإلهمال     

ن محافظـات   إموثوق بها من قبل حكومة البعث ف      

الجنوب كان يستنزف نفطها ولكنهـا تحـرم مـن          

 وفضالً  .التمويل ألجل الخدمات المناطقية والبلدية      

ن حياة أولئـك الـذين      إعن عبئ العسكرة الثقيل ف    

ية من جنوب العراق قد     يعيشون في المناطق الريف   

تحطمت خالل مدة تزيد على العشرين عاماً مـن         

سوء اإلدارة االقتصادية والتجفيف العقابي لألهوار      

  . بين نهري الفرات ودجلة 

قتصاد الريفي في تمدن سريع     نهيار اإل إوقد تسبب   

. في ظل أسوأ الظروف االجتماعية االقتـصادية        

 جنـوب   وقد تميزت المراكز السكانية في أقـصى      

. العراق بأقصى درجات السخط فـي التـسعينات         

 الفرات ودجلـة  وفي المجتمعات الريفية لحوضي     

قاتلت العشائر الخارجة علـى القـانون معـارك         

محدودة مع قوات الحكومة في محاولـة لحمايـة         

 وفـي   .نشاطاتهم في العصابات وفـي التهريـب        

األساس فقد كان هذا القتال معركـة بـين حداثـة           

المركزية واالمتيازات التقليدية للجماعات    الحكومة  

وفي البصرة ثاني أكبـر مـدن        . المحلية والقبلية 

 مليون نسمة كـان لـسوء       ١,٣العراق التي تضم    

 لقد كانت في يوم من األيـام        .الحظ وضوحاً أكبر    

عاصمة إقليم قوي في بـالد الرافـدين العثمانيـة          

ملـت  وكانت ميناء تجارياً مهماً ، ولكن البصرة ُأه       

بحيث أصبحت منطقة بعيـدة ومحجوبـة عنهـا         

 .االمتيازات بالنسبة للحكومة العراقية المركزيـة       

حقول نفـط البـصرة جعلتهـا مركـز التمـوين           

نفتاحها على الخليج جعلها منفذاً إاالقتصادي للبالد و  

للتصدير واالستيراد غاية في األهميـة لالقتـصاد        

التطوير الوطني وبرغم ذلك فقد عانت المدينة سوء      

   . )١(منهجياً خالل العقد األخير من حكم البعث 
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  مقابل المحلية " المهاجرة"الجماعات السياسية 

 الذي لم يهاجر    "المقيم" مقابل   "المهاجر"إن مفهوم   

بالنسبة للجماعات السياسية هو مفهوم مركزي في       

. المناقشات السياسية التي تدور في جنوب العراق        

ق في أوائل الثمانينات نتيجـة      وقد حدث هذا التفري   

لردود فعل مختلفة تجاه قيام النظام بسحق الـشيعة         

والخالف بين الجماعـات العلمانيـة      . اإلسالميين  

واإلسالمية كان في حالة نشوء منـذ الخمـسينات         

 كرد فعل على    حزب الدعوة اإلسالمية  عندما أنشئ   

وخـالل  . الحركات القومية العربية والـشيوعية      

تدهورت العالقات بين حزبـي الـدعوة       السبعينات  

والبعث ووصل ذلك أقصاه بعد الثورة اإلسـالمية        

 ١٩٨٠ وفـي آذار     ١٩٧٩في إيران فـي سـنة       

أصبحت عضوية الدعوة جريمة كبرى وُأعدم آيـة        

وهو واحـد   ) الصدر األول  (محمد باقر الصدر  اهللا  

ومنذ . في الدعوة )  أو مرجعين (من أهم رجلي دين   

ركات اإلسالمية إتخذت لنفـسها     ن الح إذلك اليوم ف  

  .  )٢(نهجين منفصلين 

حد أقسام الدعوة يقوده رجل الدين األعلى آية اهللا         أ

 ، أختار المنفى في الجمهوريـة       محمد باقر الحكيم  

اإلسالمية المؤسسة حـديثاً فـي إيـران وأسـس          

  لمجلس األعلى للثورة اإلسـالمية فـي العـراق        ا

حت قيـادة    وكان ت  ١٩٨٢في تشرين الثاني    ،  )٣(

وبخـالف  .  المحترمـة  لحكـيم مهاجر من عائلة ا 

المجلس األعلـى للثـورة     ن  إحزب الدعوة نفسه ف   

 كان يرغب فـي أن يعمـل        اإلسالمية في العراق  

وقـد أيـد    . بوصفه بديالً مطيعاً للسياسة اإليرانية      

المجلس األعلى هدف إيران بإنشاء دولة دينية في        

 النظام المتبـع    العراق على غرار نهج والية الفقيه     

 لمجلــس األعلــى للثــورةوا . )٤(فــي إيــران 

طورته إيران بوصفه حكومة     اإلسالمية في العراق  

ظل سوف يتم إنشاؤها في البصرة عندما تـستولي         

وساعدت إيران في إنـشاء جنـاح        . عليها إيران 

 ، باستخدام منفيين وأسـرى      فيلق بدر قتالي سمي   

رب ما بين   لقي القبض عليهم في ح    أحرب إيرانيين   

وقد قاتلت هـذه القـوة ضـد         . ١٩٨٨ – ١٩٨٠

الجيش العراقي ومن ثم قامت بعمليات عبر الحدود        

ضد الحكومة العراقية في السنوات التي تلت وقف        

   . ١٩٨٨إطالق النار في 

 في العراق بعد حزب الدعوةوبقي عدد من أعضاء 

هم شخصية برزت من بينهم كان آيـة        أو . ١٩٨٠

بن إوهو  ) الصدر الثاني  ( الصدر محمد صادق اهللا  

وقد ولـد الـصدر      . محمد باقر الصدر  أخ الشهيد   

هتمامـه علـى    إالثاني في عائلة دينية ولكنه ركز       

الـى  المستضعفين ، الفقراء الريفيين المهـاجرين       

وقـد  . لمدن العراقية خالل الثمانينات والتسعينات      ا

حاز الصدر الثاني شعبيته بين الجماهير من خالل        

ه في أيام الجمـع وإرسـال وعـاظ شـباب           خطب

وقد . متحمسين إلى مساجد في عموم أنحاء البالد        

 من خـالل  الفقيه الناطقسمي الصدر الثاني نفسه     

نه أعتبار  إإصدار الفتاوى الدينية ضد النظام وعلى       

تهمهـا الـصدر    إيختلف عن الحوزة التقليدية التي      

مـن   من خالل خشيتها     الفقيه الصامت الثاني بأنها   

  : ورسالة الصدر ذات أوجه متعددة . الحكومة 

كان الصدر الثاني وطنياً جداً وينطوي علـى         •

نتقاد لها وإليران وللعراقيين    إرهاب من أمريكا و   

  . ستوطنوا إيران إالمنفيين الذين 

فقد أيد مفهوم واليـة الفقيـه       , وعلى أي حال   •

نـشأ  ألرجل دين ناشط مثل ذلك الذي في إيران ،          
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ية في العراق خالل سـنوات حكـم        محاكم شرع 

  . البعث 

كان الصدر الثاني شديد االنتقاد للفساد وعـدم         •

حتياجات عملية مثل   إالكفاءة وركز مواعظه على     

  . الكهرباء والماء النقي وما شاكل 

وعلـى  , شجع على التمسك بالعرفان الشيعي     •

مام المنتظـر   االعتقاد بعودة اإل  , وجه الخصوص 

ل سلطة وقتيـة زائـدة      الذي ستكون في عهده ك    

   . )٥( ومفرغة

لقد عملت رسالة الصدر الثاني وآلياته الى جعلـه         

هتماماتهـا  إمغترباً عن الحوزة التقليدية التي تتعلق       

بشؤون داخلية ذات طبيعة أكاديمية ومنفصلة عـن        

  . اإلنسان العادي

نتقاد حزب البعث فقد نظـام      إبعد قضاء حياته في     

 أن يثبت سلطته فـي      صدام صبره فقتله حين أراد    

 فـي كـانون األول      ثعلب الصحراء أعقاب عملية   

 مـع   ١٩٩٩ شـباط    ١٩قتل الصدر في     . ١٩٩٨

 وحـاول   مؤمـل  و مـصطفى ثنين من أنجاله هما     إ

الصدريون االنتقام لمرجع التقليد بموجب الممارسة      

الشيعية التي تنص على وجود مثل هذا المرجع إلى 

   . )٦(ينية جانب رجال دين يجمعون الضرائب الد

نتفاضة أمدها يومان فـي بعـض مـدن         إونشبت  

 ،الجنوب ونجم عن ذلك مقتل المئات من الصدريين 

الـذي  عضاء حـزب البعـث      أل ثأريالل  اإلغتياو

 ١٩٩١نتفاضة  إ وكما في    .ستمر شهوراً بعد ذلك     إ

المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية     الم الصدريون   

نتفاضة إعم   وسائر القوى المنفية لعدم د     في العراق 

لتحق عدد من أتباع الصدر الثاني      إ و  .)٧( ١٩٩٩

كـاظم الحـسيني    بمرجع تقليد جديد هو آيـة اهللا        

ن العديـد   إوألن الحائري يسكن إيران ف    . الحائري  

من الصدريين فضلوا االستمرار في تقليد الـصدر        

ويعد هـذا   . الثاني وإتباع مواعظه حتى بعد وفاته       

تباع مرجـع   إعي القاضي ب  نحرافاً عن التقليد الشي   إ

بـن  إوالكثيرون من الشيعة تبنوا      . على قيد الحياة  

 الذي هو اليوم تحت نوع من       مقتدىالصدر الباقي   

.  غير المحكم ، بوصفه ممثلـه        المنزلياالعتقال  

ستشهاد الـصدر   إن  إ ف ي ستيوارت ررووكما يقول   

 سجلت تغيراً مهماً فـي      ١٩٩٩نتفاضة  إالثاني أو   

ية الشيعية في العراق يشمل تـراث       الممارسة الدين 

عندما قَتل صـدام الـصدر      (رجال الدين الراحلين    

 . )لعراقيةة ا يلشيعل  الديني   تحولالالثاني فقد أكمل    

وأصبح  مئات اآلالف من العراقيين ال يفرقون بين         

 علـى األكثـر     –رجال الدين العظام في النجـف       

 ويعدون الـصدر الثـاني      –بصورة منافية للدين    

 ذا  مقتدىتبعوا ولده   إوفي هو مرجع تقليدهم بل      المت

  .  )٨(الثمانية والعشرين عاماً 

مكتبة ومنظمـة الـشهيد     ستمر أتباعه في إدارة     إو

 وهـم   وفي تبليغ مواعظ الصدر الثـاني    )٩(الصدر

العـشرينات مـن    أواخـر   على العموم أناس في     

، يقودهم الى حد ما زمالء الصدر الثاني        أعمارهم  

 في إقامة حركة  شـبابية       ، لإلستمرار األكبر سناَ   

  .بين فقراء المناطق المدنية في الجنوب 

  المشهد السياسي قبل الحرب 

كما حددت األحداث والالعبون المار ذكرهم البعد       

ن النظـام   إاإلسالمي للمشهد السياسي العراقي ، ف     

والماليين من العـراقيين الـذين يـسيطر علـيهم          

 قمـع الحكومـة     .ستمروا في حيـاتهم اليوميـة       إ

وقصور التمويل أنقصت واقع الحوزة التقليدية إلى       

 ما يقارب عشر حجمها األصلي في ربع قرن أعلن        
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 فيه حزب البعث الحرب على اإلسالم الـسياسي ،        

وبرغم ذلك فقد بقيت ممولة بصورة مرضية إلـى         

علـي  حد ما ولها تأثيرها بقيادة آية اهللا العظمـى          

 بحسب وصف الصدر     ، الفقيه الصامت   السيستاني

وقد بقي التجـار والمتـدينون المعتـدلون         .الثاني

 حمد هاشم أوالطبقات الوسطى في المدن كما يقول       

على الرغم من إن الطبقة الوسطى في العراق قد         : 

نهارت بوصفها قطاعاً مادياً من ناحية الرواتب ،        إ

فقد بقيت في معنى القيم والمعتقدات التي تعتنقهـا         

لعراقيين الذين يعدون أنفسهم مـن      الجماعات من ا  

ومن الواقع أن نقول إن هنـاك       . الطبقة الوسطى   

  . )١٠(هوة سحيقة بين المالكين وبين المعدمين 

وهؤالء المعدمون يشكلون فقراء الريف والمدينـة       

وهم أعداد هائلة من الرعاع غير المتعلمين كمـا         

وبسبب التمدن الـسريع     . تصفهم الطبقة الوسطى  

ن معظم فقراء المدينة كـانوا      إالعراق ف في جنوب   

مجرد جيل واحد من أولئك المرتحلين من حقـول         

وهـم   . جوان كـول  قول  يالكدح في الجنوب كما     

يحتفظون بهويتهم القبليـة وعـاداتهم وطقوسـهم        

ومثل أبناء عمـومتهم    . وروابطهم بالمحيط الجديد    

في الريف فهم متمـسكون ببراغماتيـة المـواعظ         

دعوه ي الثاني وأتباعه على عكس مما الدينية للصدر

الشيعية المدرسية و المكتبيـة فـي       "جوان كول   

   . )١١( "الحوزويةالمدن 

 صدام حسين   ،إن ما زاد من طبقية المجتمع الطبقي      

 . شديدة المركزية والبيروقراطية  أدار الشعب بطريقة    

وكان المحافظون ورؤساء البلديات وقادة الـشرطة    

وهناك طبقة موازية من . ياً يدربون ويعينون مركز

يـضاً  أمسؤولي حزب البعث الذين يعينون مركزياً       

جل أن أوهم يعلون على هذه الطبقات الحكومية من 

وقد أقيم نظـام    . يشرفوا على زمالئهم في التنفيذ      

جل مراقبة سياسة   أبيروقراطي عالي المستوى من     

نه بدأ يهترئ فـي العقـد       أالعشائر على الرغم من     

إن جموعاً غفيـرة مـن      . من حكم النظام    األخير  

الناس سنة وشيعة على حد سواء قد تم إدخالهم إلى          

جل تمكينهم من الحصول علـى      أحزب البعث من    

. الحصول على راتب سنوي     جل مجرد   أعمل أو من    

عتمد الشعب بأسره على الحكومة في تـوفير        إلقد  

والعديد من الوكـاالت األمنيـة      . الطعام والوقود   

وفي األساس وكما   . ت في المراقبة المؤثرة     ستمرإ

نخرط العراق في   إ: "  فقد   نتوني كوردسمان أأشار  

 بصورة جيدة كمـا     مجتمع مراقب محكوم بوليسياَ   

 و يلتـزم النـاس فيـه        ويحكم نفسه بنفسه بوليسياَ   

من السلوك المتسم بالخـضوع و      "صحيحة  "بأنماط  

 أصغر عالمة على عدم الرضا كان يتم      . اإلمتثال  

   . )١٢("  رأفةبدونالتعامل معها بصورة مؤثرة و

ليس هذا الوصف مصادقة على  وضـع عـراق          

صدام بل هو وصف لنظام أمن موزون بـصورة         

 فيه كل المواطنين يعرفون أماكنهم ويفهمون       ،دقيقة

حدود التصرف المقبول المناسب لشخص يحظـى       

  .بمقدار معين من الرعاية 

 

  ـــــــــــــ
  :هوامش الفصل

 ٤ رقـم  ٥٧ يست جورنالإمدل الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية في عراق ما بعد البعث ،            . جوان كول  )١(

   .٢٣٧ص ) ١٩٩٨لندن ، الرافد للنشر والتوزيع ( ، الزلزال نجيب الصالحي انظر أيضاً ٥٤٧ص ) ٢٠٠٣خريف (
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  . ٥٤٧ص ) الواليات المتحدة األحزاب الشيعية ( كولنظرأ )٢(

  كان في األصل اللجنة العليا للثورة اإلسالمية في العراق ثم بدل الحقاً بأسم المجلس األعلى للثورة اإلسالمية فـي                     )٣(

  . العراق 

 الـشيعة   نظرية وهذه العقيدة خالفت     ١٩٧٩ستخدمه في إيران في عام      إ و خمينينشأ هذا النموذج آية اهللا روح اهللا        أ ) ٤(

  . ي تقضي بعدم التدخل في السياسة من خالل القول بضرورة تولي الفقهاء السلطة مؤقتاً خالل القرون  الماضية الت

مخاطر االحـتالل ،     : ي ستيوارت ررو،  ) ٢٥٣ – ٢٥١ص  ( ، الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية        كول  )٥(

 العـراق   ا ، ديمقراطيـو    بـل  بارتـل  :يـضاً أنظر  أ ، و  ٢٥٢من  ) ٢٠٠٦لندن ، بيكادور    (في العراق   فترتي الحكومية   

، نيويـورك ، مطبعـة جامعـة    ) التمرد وضد التمرد في العراق (حمد هاشمأ ،) ٢٠٠٥ أيار ١٩(المنتفضون ، اآلمال  

   . ٢٦٧ ، ص ٢٠٠٦كورنل 

، ) مشاكل لصدام (سين بوين    . ١٩٩٩ شباط   ٢٤، واشنطن بوست    ) مصادمات موثقة في العراق    (هوارد شنايدر   )٦(

   . ١٩٩٩ آب -٨ العدد .١١ريفيو نتلجنس إجين 

   ٢٦٧ ، التمرد ومناهضة التمرد في العراق ، ص هاشم ) ٧(

   ٥٥١مخاطر االحتالل ، ص  . ستيوارت  )٨(

   . مقتدى الصدر  يأتي ذكرها بأشكال مختلفة وعندما تذكر اليوم فالمعني بها هو مكتب )٩(

   ٢٦٨ ، التمرد و مناهضة التمرد في العراق ص هاشم  )١٠(

   ٥٤٨ ، ٥٤٦الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية ، ص  .  كول )١١(

   ١٠٣ص ) ١٩٩٧ CSISواشنطن ( وما بعدها مقاطعةال/ العراق : نتوني كوردسمان أ )١٢(
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  صيف السخط  

  المحيط السياسي  إلىلقد دخلت الحكومة البريطانية     

 .العراق بخطة بسيطة جداً      الحزبي المعقد لجنوب     و

بتدأت في مرحلة   إن الخطة قد    إف, وفضالً عن ذلك  

متأخرة جداً ، حتى بالمقارنة مع تخطـيط أوسـع          

 ،  كيتل من عملية    ٣ – ١تشتمل المراحل   . للتحالف

 البريطاني للقسم البريطاني من     رمزيوهو االسم ال  

 الحملة العـسكرية ،     بضمنهاعملية حرية العراق    

 حتى وقـت    وقد شهدت قدراً ال بأس به من التغيير       

هم من ذلك إن القوات البريطانية كان       واأل. الغزو  

مقرراً لها في األصل أن تدخل العراق من تركيـا          

 ، وهـو    حتالل عدد من المدن الـشمالية     إجل  أمن  

 عنـدما   ٢٠٠٣خيار لم يسقط حتى كانون الثـاني        

أعطيت القوات البريطانيـة مـسؤولية محـافظتي        

 الجانـب    فـي   وهي البصرة وميسان بدالً من ذلك    

 وقد فشلت الحكومة البريطانيـة      .اآلخر من البالد    

عداد المرحلة الرابعة المتكاملة للخطـة التـي        إفي  

ستقرار عراق ما بعد الحـرب      إمل تغطية تأمين    شت

ن هناك حاجـة   الحكم الذاتي ، ذلك أل إلىواالنتقال  

 التي كانت منقسمة    –في داخل الحكومة البريطانية     

 ألن تبـدو كأنهـا تعطـي        –في ما يتعلق بالغزو     

ـ    . الدبلوماسية كل فرصة للعمل    ن إونتيجة لذلك ف

تخطيط ما بعد الحرب قد تم في خلية صغيرة غير          

 بصورة وأشركواضحة المعالم في مجلس الوزراء 

تدريجية مكتبـي وزارة الخارجيـة والكومنولـث        

   . )١(ودائرة التنمية الدولية 

عب إن وجهة نظر بريطانيا حول العـراق والـش        

 آذار  ١٧ فـي    آزورز  في قمة  أطلقتالعراقي التي   

ن يـصبح   أ أوضحت آمال بريطانيـا فـي        ٢٠٠٣

بلداً مستقراً موحداً ملتزماً بالقـانون فـي        (العراق  

حدوده الحالية ، متعاوناً مع المجتمع الـدولي وال         

ويوفر  يعود يشكل تهديداً لجيرانه أو لألمن الدولي      

 الحملة  وأهداف  .)٢(حكومة ممثلة ومؤثرة لشعبه     

البريطانية ركزت على نزع سالح العراق وإزاحة       

نظام البعث وتأمين البنيـة التحتيـة االقتـصادية         

األساسية وإيجاد بيئة آمنة الستعادة الحياة الطبيعية       

 إدارة مدنية مؤقتـة تمكـن القـوات         إلىوالتحول  

 يـصبح ذلـك     أنالبريطانية من االنسحاب بمجرد     

   . )٣(عملياً 

  لجنوب دخول ا

عندما دخلت القوات البريطانية جنوب العراق فـي        

 كانت أهدافها العملياتية ومهماتها     ٢٠٠٣ آذار   ٢٠

كان ينبغي بالدرجة األولى الحفاظ على      . واضحة  

كانت  . م قصر أميناء ُ البنية التحتية لحقول النفط و    

 الثالث والخامس تعسكر فـي      يقوات الفيلق العراق  

غي منعها من قبل القوات     البصرة وميسان وكان ينب   

حالف مـن   التإمداد  خطوط  البريطانية من ضرب    

وعلى الرغم من إن المراكز المدنية في       . الكويت  

ن أالبصرة وميسان كان ينبغي أن تتم حمايتهـا ، و         

ال يتم دخولها إال بعد أن تزول المقاومة الحقيقيـة          

وفـي  . أي ربما بعد أن يتم زوال النظام في بغداد          

ة أيام حققت القوات البريطانية أهـدافها       حدود أربع 

لت محل قوات الواليات المتحـدة فـي        حاألولية و 

م قصر وكل ما حول البـصرة       ُأحقول النفط وفي    

. في تطويق من الشمال والغرب والجنوب الشرقي        

وفي البلدات الصغيرة خارج المدن بدأت القـوات        

البريطانية إعداد مالمح المرحلة الرابعة للعمليـات       

 الدعم اإلنساني وتـوفير مـشروعات       إلىنتقلت  إو

. سريعة تدار مباشرة من قبل آمـري الوحـدات          

 ٢٤وعلى الرغم من هذه الجهود المهمة في حدود         
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ــان وزراء ٢٠٠٣آذار  ــة ا ك ــة البريطاني لحكوم

عدم نه  إيجيبون على أسئلة البرلمان حول ما يبدو        

 هذه الظاهرة  . العراقيين الذين ثم تحريرهم   ابتهاج  

المزعجة كان مرجعها القدرة التي يمتلكها البعثيون       

في بث روح الخشية وليس عدم الثقة في التحـالف     

الذي يحس بـه العراقيـون الـذين رأوا القـوات           

 حكم البعث   إلىالبريطانية واألمريكية تعيد العراق     

 ، وقاسوا   ١٩٩١ من االحتالل في ربيع      أشهربعد  

العقوبات التي  منذ ذلك التاريخ ولسنوات عديدة من       

   . )٤(فرضها الغرب 

لقد تحاشت بريطانيا إصدار أي نداء لالنتفاض في        

 وأبـي المدن التي يحتلها البعثيون مثـل البـصرة         

جل الحد من الخطورة التي     أالخصيب والزبير من    

حتمال إصابة البريطـانيين    إتحيط بالمدنيين وكذلك    

 التفكير  ونو جفري ه  وقد أوجز وزير الدفاع   .  )٥(

:  بأن   ٢٠٠٣ آذار   ٢٤لبريطاني عندما صرح في     ا

ستراتيجياً أهمية من الناحية    إ لها   تهذه البلدات ليس  

عتقـد  أحرر ولكني   ت قطعاً سوف ت   إنها. العسكرية  

إن من األفضل أن نكون صبورين حول الطريقـة         

 ضـربها   إلـى ن ال نعمد    أالتي نتعامل فيها معها و    

اومـة  جل تطهير جيوب المق   أبقوات نظامية ، من     

نقوم بذلك فـي    أن  عندما ال يكون من الضروري        

   . )٦(صير األمد الق

سلوباً أستخدمت القوات البريطانية    إوبدالً من ذلك    

 فـي   تبثتحرير هذه المناطق التي     تماماً ل منهجياً  

في األسبوع  .  ها سياسياً بالنهاية صعوبة االحتفاظ    

الحكومة البريطانية الرعـب     أكدت   ،األول للحرب 

  البصريين وهو  السكان في    البعثيون في  يثيره الذي

وقد أجاب وزيـر    .  شكل حافزاً لتحرير المدينة      ما

 عنـدما   آدم إنغرام القوات المسلحة   الدولة لشؤون   

البصرة في  سئل من قبل الصحفيين حول محاصرة       

قدامنا علـى عمـل ال      إإن عدم    : ٢٠٠٣ نيسان   ٤

ة نه دالل إنه عالمة ضعف ،     أ يفسر على    أنينبغي  

على االلتزام الذي قطعناه على أنفسنا بعدم إيـذاء         

 آذار ونيسان   ٢٩في ما بين     . )٧(الشعب العراقي   

 أبو الخـصيب والزبيـر      ,حررت المدن المحيطة  

ستخدام ضربات دقيقـة علـى مقـرات البعـث          إب

سـتخدمها  إوهجمات مدرعة مشابهة لتلـك التـي        

  . األمريكيون في النجف وبغداد 

 جهداً لتحرير البـصرة وقـد        كانت جيمسالعملية  

) بطلعات رعديـة  ( نيسان   ٥-٤ بحرارة في بدأت  

 أهداف لحزب البعث    إلىوعمليات صغيرة موجهة    

حددتها االستخبارات البريطانية من المعلومات التي      

ثم حدد الفريق ما    . جمعت في داخل مدينة البصرة      

الـسيئ  علي الكيمياوي   نه مكان إقامة    أكان يظن   

 بعد ذلك بوقـت     علي عن موت    الصيت وقد أعلن  

 المعلومــات اوقــد ذكــر جــامعو . )٨(قــصير 

قامة إاالستخبارية في البصرة إن المواطنين بدأوا ب      

الحواجز وإنشاء الميليشيات في محيط سكناهم من       

وقـد قامـت    . جل السيطرة على أماكن وجودهم      أ

ن عدد مـن الهجمـات فـي        بشالقوات البريطانية   

 كل الجهـات وتـدمر       نيسان تشمل  ٦المدينة في   

وبعد تسعة عشر يوماً    . دفاعات البعث في المدينة     

   . )٩( نيسان ٧ البصرة في من الحصار أعلن تحرير

  تردد في القيام بدور الشرطة 

 مدينـة   جتيـاح   إعندما أكملت القوات البريطانية     

 نيسان تفتش عن    ٧البصرة والمحافظة وأخذت منذ     

ة مـن الـسطو     عانت المناطق المدني  فدائيي البعث   

 تكن القـوات البريطانيـة مكيفـة        مول . والسرقة

نهيار القانون والنظام ولم تكـن لهـا        إللتعامل مع   
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 . وليتها القانونية في العـراق    ؤ حول مس  توجيهات

في ذلك الوقت لم يكن التحالف يرضـى بتحمـل          

العبء الذي يقع على عاتق المحتلين بما في ذلـك          

 وكانت القوات    .هبالمسؤولية القانونية في منع الن    

يضاً قليلة العدد علـى األرض بمـا ال         أالبريطانية  

ومعدل الجنود   . يسمح لها بأن يكون لها تأثير مهم      

البريطانيين بالنسبة للمدنيين العراقيين في البصرة      

 بينما كان المعدل لقـوات      )٣٧٠ : ١ (كان تقريباً 

وفي  ) ٥٠ : ١(كوسوفوحفظ االمن البريطانية في     

ويمكـن   )٦٥ : ١( بلفاست  االيرلندية في  المناطق

 صدام كانت له نسبة قـوات       إنمقارنة ذلك بالقول    

 ) ٤٠ : ١(  المواطنين هـي   إلىاألمن في البصرة    

ونتيجة لذلك فقد تجاهل الجيش البريطاني الـسلب        

 القوات البريطانية منطقة    يالذي حصل عندما تُخل   

: حد المراسلين حدثاً كتـب عنـه        أوقد شهد   . ما  

نسحبت القوات البريطانيـة مـن قاعـدتها        إندما  ع

فرحة الالمؤقتة في الكلية التقنية في البصرة عمت        

 الذين كانوا ينتظرون في الخـارج       للصوصمئات ا 

نـدفعوا  إوفي سحابة مـن الغبـار       . في سيارات   

ليسلبوا المكيفـات والمناضـد والـسبورات مـن         

  .)١٠(الصفوف 

يل مـن شـأن     وقد حاولت الحكومة البريطانية التقل    

 إعادة توزيع الثروة في مـا       مالنهب من خالل عد   

نه كان موجهاً فقط نحـو      إبين الشعب العراقي ، و    

لى جانـب   إوفي الحقيقة ف  .  )١١(مؤسسات الدولة   

سـتهدف النهـب المـصارف      إمؤسسات الدولـة    

 سـلب   وأصـبح  والحوانيت والفنادق والبيـوت ،    

أعضاء  من   اَوقد تساءل عدد  . السيارات شائعاً جداً    

البرلمان البريطاني عما إذا كان مثل هـذا النهـب          

 إن نظـرة علـى     . )١٢( ؟ ال أممتوقعاً في السابق    

 أن النهب كـان     إلىالتاريخ الحديث للعراق يشير     

تـدهور قبـضة    ت ماينبغي التنبؤ به في العراق عند     

وللجيش العراقي تقليد قديم في الـسماح        . السلطة

التي يحتلها وهو ما    ألفراده بمصادرة أموال المدن     

رؤوس النـاس إلـي     : ينجم عنه القول المـأثور      

 أن يقوم سـكان     إلى أدىوهذا ما   ،   كليإ وأموالهم

المدن بسرقة الممتلكات الخاصة للمحكومين بتهمة      

وفـي  . االحتكار والممتنعين عن دفع الـضرائب       

نتشر النهـب ضـد     إ آنذاك وفي االنتفاضة    ١٩٩١

 الممتلكـات   المؤسسات الحكوميـة وكـذلك ضـد      

   . )١٣(الخاصة و التجارية 

بتعدت بريطانيا عن مسألة النهـب وكرسـت        إلقد  

جل أجهودها بعد أربعة أيام من السلب والنهب من         

وبالنـسبة   .تطبيع المحافظة بأسرع وقـت ممكـن    

ن تجربتهم في ما بعد صدام برهنـت        إللعراقيين ف 

 يمكن أن تكون أي شـيء إال أن تكـون           إنهاعلى  

 .يصعب سبر غورها    انت أعمال التحالف    طبيعية وك 

 نظامية  أموراًلقد كانت تغيرات النظام في العراق       

لت بسرعة وبصورة حاسمة وكانـت تنطـوي        حو

على مالمح يمكن التكهن بها مثل األحكام العرفية        

ر التجوال واإلعالن السريع عن النظام الجديد       حظو

وعلى النقيض من ذلـك     . في الراديو والتلفزيون    

 الجيش البريطاني يقلل مـن حـضوره فـي          كان

 نيسان سـاحباً الـدروع الثقيلـة        ١١البصرة في   

ر التجوال ومناطق تفتيش السيارات     حظومتحاشياً  

 ٩٠٠ستعيد  أو . )١٤(جل محاولة تطبيع البيئة     أمن  

من رجال الـشرطة العراقيـة غيـر المـسلحين          

ووضعوا في الشوارع بسرعة وهو ما سمح للقائد        

 ٩يطاني في البصرة ألن يعلن فـي        العسكري البر 

 وفي  . )١٥() لدينا قوة شرطة تقوم بعملها    (أيار إن   
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ن قوات الشرطة العراقية في البصرة في       إالحقيقة ف 

 مـن عيـون وآذان      أكثـر  حاالتها لم تكن     أحسن

والقوة الحقيقية تكمن في مخابرات . لمؤسسة األمن 

البعث وجيشه اللذين تم تفكيكهما ، وكما قال أحـد          

إننا ال نستطيع تـوفير      : ٢٠٠٣الضباط في نيسان    

. إن قوة الشرطة فقط تستطيع ذلك . األمن والنظام 

لم يبدأ أي أحد بتخطيط كيف ستكون األوضاع بعد         

   .)١٦( هناك فراغ حقيقي. الحرب 

  صيف السخط

 شركاء جدد   أوفي غياب بيروقراطية عراقية فاعلة      

 وجـود    الفراغ مسؤولية  أصبحمتعددي الجنسيات   

 الجنوب وهو ممثـل بـسلطة       أقصىالتحالف في   

التحالف المؤقتة وفرقة التحالف متعددة الجنـسيات       

وكالهما مقره البـصرة    ) جنوب شرق (البريطانية  

وتتألف المنظمة سالفة الـذكر مـن نحـو          . )١٧(

 إلـيهم ثالثين فرداً من المالك اإلقليمـي مـضافٌ         

منسقون حكوميون وفرق مدنية صغيرة عـسكرية       

نخفض عدد الجنود بصورة    إوقد  . في كل محافظة    

 فرد كـانوا موجـودين فـي        ٢٦,٠٠٠شديدة من   

 ما يقرب من    إلى ٢٠٠٣الجنوب الشرقي في أيار     

 من الجنود البريطانيين المنتـشرين بـين        ٩,٠٠٠

  . محافظتي البصرة وميسان 

ن البريطانيين سرعان   إ ف ندرو غارفيلد أوكما أشار   

 من األهداف تتركز حول     ما تبنوا مجموعة محدودة   

ستعادة الخدمات األساسـية وجعـل المـواطنين        إ

 أعمالهم وتحقيق قـدر معقـول مـن      إلىيرجعون  

شتركت سلطة التحالف المؤقتـة     إوقد  . )١٨(األمن  

والفرقة المتعددة الجنسيات التي تقودها بريطانيا في      

الجنوب الشرقي في إعادة البناء على مستوى أوسع        

 في برنامج المعونة اإلنـسانية      من ذلك الذي تقرر   

والمعونـات  . الذي يتوفر بحسب الخطة الرابعـة       

جبر الجـيش   أالمتعددة الجنسية كانت قليلة وهو ما       

كبر بكثير فـي إعـادة      أ يلعب دوراً    أنالبريطاني  

ن الفرقة  إ ف ,وعلى أي حال  . البناء مما كان يتوقع     

المتعددة الجنسيات التي تقودهـا بريطانيـا بـدأت         

 البناء بعزيمة والكثير مـن      إلعادةمجها الكامل   برنا

 ما كانت   إلىوالخدمات رجعت   ،التسهيالت الفردية 

 قدمت ولم تكن قد قدمت قبـل        أوعليه قبل الحرب    

  . هذا الوقت 

 إن هـو    ,على أي حـال   ,إن مالم يتنبأ به التحالف      

 الجنوب لم يكونوا صـبورين      أقصىالعراقيين في   

ـ      ا مـروا بـه مـن       وتوقعاتهم ليست مبنية على م

لقد كانت توقعـاتهم أعلـى      . التجارب في الماضي  

وهم مدفوعين  : بكثير مما كانت عليه في أي وقت        

 التضخم الـذي يـسبب      –من خالل أسباب مادية     

 طلب متزايـد علـى      أو المعيشة تكاليفزيادة في   

الكهرباء والوقود الذي سـببه االسـتيراد الواسـع         

 .أنواع المكائن   النطاق للسيارات والمكيفات وسائر     

يات االجتماعية المفهومة في    ل إزاحة اآل  توقد تسبب 

 علـى  ,ففي زمن صدام حـسين    . زيادة التوقعات   

كانت الوظائف يجري التعيين فيهـا      , سبيل المثال   

 وظيفـة   ٢,٥٠٠ كان هناك    فإذا. بموجب االنتماء   

ـ    متقـدم المختـارين هـم       ٢,٥٠٠ن ال   إمتاحة ف

وفـي ظـل    . دم لها   الوحيدون الذين يحق لهم التق    

 متقدم قد يتقـدمون لـشغل       ١١,٠٠٠ن  إالتحالف ف 

 عمل ويواجهون خيبة األمل غير المتوقعة       ٢,٥٠٠

وعلـى العمـوم    . وعدم الثقة بالـسوق المفتـوح       

عتقـاد إن   إ إلـى فالتوقعات العراقية كانت مستندة     

التحالف كان قادراً على حل كل المشكالت وهو ما         

إعالن التحالف المذاع   يعكس الرسالة التي بعث بها      
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وكما قال المتحدث بلـسان     . ثناءها  أقبل الحرب و  

 في  يان بيكارد أ سلطة التحالف المؤقتة في الجنوب    

 في ذهني حول إن     إلتباسليس هناك    : ٢٠٠٣آب  

 درجة عالية جـداً     إلىرتفعت توقعاتهم   إالناس قد   

 توقعوا تحسناً دراماتيكياً عما كان عليه       إنهمبحيث  

ولم نستطع التعامل مـع     . هد صدام   الوضع في ع  

حتى وصلنا هنا لم نكن نقدر حجم       . هذه التوقعات   

   . )١٩(هذه المهمة 

وقد تميز صيف السخط بتعبيرين مهمين عن نفـاذ         

نطالق التظاهرات  إ هو    األول .الصبر مع التحالف    

 بأمور مثل، النزاعات علـى      أصالًالعنيفة المتصلة   

. كهرباء والوقود   األجور والتوظيف والنقص في ال    

 في آب   أوجها بدأت هذه في حزيران ووصلت       دوق

 إلـى نقطاع الكهرباء ونقص الوقـود      إعندما أدى   

. الحرارة الالهبة للصيف    إصابة البصرة بالشلل في     

رتفاع أسعار الوقود في إحدى     إ الشجار حول    وأدى

حتدام موجة من االحتجاج في     إ إلىمحطات الوقود   

ضمت اآلالف في الـشوارع     عموم أنحاء المدينة ،     

الذين يحرقون إطارات السيارات ويلقون بالحجارة      

ـ         طالق إعلى الجنود البريطـانيين الـذين ردوا ب

الرصاص المطاطي وهو ما تسبب في قتل ثالثـة         

 فتوى  إصدار ،شدأمنياً  إختالالً  إوقد منع   . عراقيين  

 ، كما إن التحالف قـام       السيستانيمن قبل آية اهللا     

سـتيراد  إوقت المناسب مـن خـالل       بحركة في ال  

 حـين   إلىالوقود من الكويت وحماية وسائط نقله       

  .  محطات الوقود إلىوصوله 

  نهاية البراءة 

وقد واجهت الفرقة المتعددة الجنسيات التي تقودها       

جل زيادة األمن العام في وجه أبريطانيا ضغطاً من 

وفي أواخر صـيف    . التدهور األمني في الجنوب     

ستين دوالراً  القتل المأجور يكلف نحو      كان   ٢٠٠٣

قتحام المنازل  إوكان سلب السيارات واالختطاف و    

 ودون أي تحسن في األمن      .)٢٠(في زيادة مطردة    

كان يمكن للتحالف أن يتوقع أن تفشل جهوده فـي          

وقد أسـمى    ,حداث إستياء عام    إبل و إعادة البناء   

بحلقـة  "  الوضـع  الليوتنانت كولونيل مات ميـر    

وبالدرجة نفـسها    . )٢١( " من عدم التدخل   مفرغة

كـانوا  أنفسهم  ن البصريين المعتدلين    إمن األهمية ف  

جل لـوم التحـالف     أيشاركون في التظاهرات من     

  . على عدم تأمين األمن 

وفي مجتمع جيد التسليح كهذا ، مثقـل باألسـلحة          

المسروقة من فيلقين عـراقيين عـسكريين كانـا         

 محاولـة السـتعادة     ةن أي إمعسكران في الجنوب ف   

كل  . األمن كان يمكن أن تحدث الكثير من الضرر       

 كما  ٢٠٠٣الفئات العراقية جيدة التسليح في صيف       

 الـذي   روجنرال وليم هيويت مو   الالبريغادير  قال  

  : كان القائد البريطاني في البصرة حينذاك 

 األماكن التي عملت فيها تفجـراً       أكثرالعراق هو   

 العموم يمتلكـون مقـادير      والسكان على . وعنفاً  

 في كل بيت ه بمعدل قطعتين من,عظيمة من السالح

ـ  ,وفضالً عـن ذلـك     . على األقل  ن العـشائر   إ ف

جرام مسلحة تسليحاً جيداً جداً بمدافع      وعصابات اإل 

صاروخي ولـوازم صـنع     دفع  ثقيلة وقنابل ذات    

عندما يقوم المجرمون بتنفيـذ جـرائمهم        . القنابل

اً ثقيالً وهم دوماً مـستعدون      نهم مسلحون تسليح  إف

وأنا أظن  . لتقينا بهم   إألن يطلقوا النار علينا إذا ما       

 ثالثاً من حوادث إطالق النار      أوإننا نواجه حالتين    

  .  )٢٢( كل ليلة

ستعادة الحد األدنى مـن األمـن أدى        إ محاولة   إن

دوريـات علـى    تشكل   أن   إلىبالقوات البريطانية   
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 دوريـة كـل     ٢,٠٠٠ و   ١,٠٠٠مستوى عاٍل بين    

 المزيـد مـن     إلى وأدت –أسبوع بقوة تعادل لواء     

شتبكوا فـي مواجهـات     إ وأكثر هؤالء    واجهاتالم

باألسلحة الصغيرة مع لصوص المعادن وسـارقي       

السيارات وعـصابات االختطـاف  والمهـربين        

 ولكن عدداً متزايداً من قنابـل       وقراصنة األنهار ،  

نية خـالل   ستهدفت القوات البريطا  إقارعة الطريق   

 تنظيمـاً   أكثرالصيف وهو ما يدل على معارضة       

ممزوجة مع قوى إسالمية وقبلية متورطـة فـي         

  . الجريمة المنظمة 

ـ كبر تعبير عن العنف الـذي ي      أوكان   ن تحـت   كم

 ٢٠٠٣ حزيران   ٢٤السطح في أقصى الجنوب في      

ويتمثل في قتل ستة من ضباط الـشرطة الملكيـة          

حتـى بموجـب     . المجـر الكبيـر   البريطانية في   

, صـلبة ن المجر مدينة    إفمستويات محافظة ميسان    

كثيرة السكان أثبتت عدم إمكان حكمها خالل عهد        

 ١٩٩١ فـي    باإلنتفاضةصدام ولديها تاريخ يفخر     

ومثل سائر أنحاء محافظة ميسان فقد       . وما بعدها 

حررت المجر نفسها من حكم البعث ، ولذا فحـين          

ن قبل الـسكان    وصلت القوات البريطانية قوبلت م    

وحاول البريطـانيون جمـع      . )٢٣(بعدم المباالة   

ـ  نيات إثارة ال  األسلحة الثقيلة وهو ما سبب     سيئة  ال

بعـد  : المحليين معلقاً قال عنها أحد رجال الشرطة      

الـسالح  .  مازالوا ال يفهموننا     أكثر أو أشهرثالثة  

صدام ل نحن لم نتخلى عنه   , عزيز عند هؤالء القوم     

و لـسان حـال      . بريطانيينكه لل و لن نتر  حسين  

 قتل ولدي ولكن ال تأخذ بندقيتي     أ  : يقول الناس هنا 

)٢٤(  .   

وقد تسببت القوات البريطانية فـي المزيـد مـن          

 عندما قامت بتفتـيش المنـازل       المجرالغضب في   

نـدلع  إستخدمت الكالب للبحث عن المتفجرات ف     إو

 ٢٤القتال بين البريطانيين والسكان المحليين فـي        

وقد هوجمت العديـد    . زيران نتيجة لسوء الفهم     ح

من الدوريات البريطانية في شبه عصيان وهـوجم        

ستة من الشرطة العسكريين البريطانيين في مركز       

  . شرطة عراقي وقتلوا في قتال مرير 

 عليها الحادثة عكرت جو     إنطوت الوحشية التي    إن

محـدودة فـي     شاع بـصورة  قد  الرضا الذي كان    

 المتعددة الجنـسيات التـي تقودهـا        مناطق الفرقة 

 .بريطانيا في الجنوب وكشفت عن حقائق مؤلمـة         

نهم لم  إورين كما   بإن السكان المحليين لم يكونوا ص     

والرضا باالحتالل كـان    . يكونوا مأموني الجانب    

وعلى الرغم من السمعة التي  . هشاً ويزداد هشاشة    

 للعمل في   إدراكا أكثريتحلون بها من حيث كونهم      

ن الجنود البريطانيين قد عبروا الخطـوط       إ ف المدن

 إن   . يعلموا ذلك  أنالحمراء للسكان المحليين دون     

 لم تكن تعلم ما فيه الكفاية حول البيئة الثقافية        الفرقة

   . )٢٥( التي تعمل فيها

 العداء الذي تنطوي عليه هذه البيئة أول        ظهروقد  

  ريتـشارد  أشاروكما  . مرة في ما حدث في المجر     

 في تقرير حول خبرات بريطانيا في العراق        هولمز

   .)٢٦() نتهىإشهر العسل قد (ن إف

  ـــــــــــــ 

 : هوامش الفصل
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 من نتف HC1241-1 لألدلة الشفهية ، سوف تنشر على هيئة نقحة ، المخطوطة غير الممجلس العمومنظر أ )١(

يمكن الحصول . ) ٢٠٠٦ حزيران ٢٠   ( في العراقعمليات المملكة المتحدة" األدلة ، المعروضة أمام لجنة الدفاع

  :عليها على االنترنيت 

 www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/confidence/uc1241-i/uc124102.htm  

المدير العام : لندن (  يةنطباعات أولإ. عمليات المملكة المتحدة في العراق : نظر وزارة دفاع المملكة المتحدة أ )٢(

 : متوفر في االنترنت٧الفصل ) ٢٠٠٣لالتصاالت 

www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/iraq2003operations_ukmod_july03.pdf 

  ٢٠٠٦ حزيران ٢٠عمليات المملكة المتحدة في العراق . نظر مجلس العموم أ)  ٣(

  : ، تعليقاته متاحة على االنترنيت نوهووزير الدفاع ) ٤(

www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2003/iraq-030324.ukmod01.htm

هناك طريقة أخرى إليقاف نزيـف  :  نداءه الشهيرجورج هربرت ووكر بوشصدر الرئيس   أ ١٩٩١ شباط   ١٥في  )  ٥(

نظـر هيـومن    أ.  صدام حسين الدكتاتور على التنحـي        إلجبارللجيش العراقي والشعب العراق     الدماء ، وهي متروكة     

نيويورك هيـومن   ) ( في العراق وما بعدها    ١٩٩١نتفاضة  إ: عذاب بال نهاية     (١٩٩٢ التقرير العالمي    –رايتس ووتتش   

  ) . ١٩٩٢رايتس ووتش 

  :متاح على االنترنيت )  ٦(

htm.01mod-uk-030324-iraq/2003/iraq/news/library/wmd/org.globalsecurity.www

  :  متاح على االنترنيت نغرامإلالمؤتمر الصحفي )  ٧(

htm..april4_press/telic/uk.mod.oprations.www

 لم يقتل في الهجوم ولكن إعالن التحالف عن موته كان عنصراً حاسماً في إنقـاص                علي كيمياوي ن  إفي الحقيقة ف  )  ٨(

  . اإلسراع بإنهاء الحصار إلىالرعب الذي كان يحس به البصريون وأدى 

 . ١٤٥ص  ) ٢٠٠٣كيمبردج مطبعة بلكناب    ( العراق ، تاريخ عسكري      حرب :  موراي وروبرت سكيلز   امسن ولي ) ٩(

  . يضاً مقابلة المؤلف مع االستخبارات في المملكة المتحدة وشخصيات عسكرية أنظر أ

   ٢٠٠٣ نيسان ٩لوس انجلس تايمز . شعب البصرة أمل بالثقة واألمن  : مارك ماغنر)  ١٠(

 ٢٠٠٣ نيـسان    ١٢لندن  / يلي تلغراف   د. ستمروا في النهب    إلبصرة  يقول للمدنيين في ا    هوون    (جورج جونز   )١١(

  :مؤتمر صحفي متاح على االنترنيت  . نغرامإدم آيضاً أنظرا أو

htm.april4_press/telic/uk.mod.operations.www    

 تنف من األدلة أمـام لجنـة        HC1241-1ية سوف تنشر    ه ألدلة شف  نقحةمخطوطة غير م  نظر مجلس العموم ،     أ  )١٢(

  :  متاحة على االنترنيت ٢٠٠٦ حزيران ٢٠) عمليات المملكة المتحدة في العراق(الدفاع 

htm.124102uc/i-124uc/confidence/cmselect/200506cm/pa/uk.parliament,publications.www
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هيـومن   أيضاًنظر  أ و ٢٣٨ – ٢٣٧ / ٦٨ص  ) ١٩٩٨لندن الرافد للنشر والتوزيع     (الزلزال   / نجيب الصالحي )  ١٣(

نيويورك هيومن رايتس ووتـش     (. عواقبها في العراق و   ١٩٩١نتفاضة  إعذاب بال نهاية     . ١٩٩٢ تقرير   رايتس ووتش 

١٩٩٢ . (  

   ، مؤتمر صحفي متاح على االنترنيت نغرامإدم آنظر أ)  ١٤(

htp.april4_press/telic/uk.mod.oerations.www  

لبصرة بعض عالمات العودة الى الحياة ، نيويورك تايمز         ، تحت قواعد بريطانية متساهلة تظهر ا      مارك سانتورا   )  ١٥(

   ٢٠٠٣ أيار ٩

  . شعب البصرة أمل بالثقة واألمن  :رماغني)  ١٦(

  .  المثنى ومحافظات البصرة ، ذي قار، ميسان : ن هاتين المنظمتين تتشاركان منطقة العمليات نفسها إ  )١٧(

 بنـاء   وإعادةجهود الواليات المتحدة لتهدئة     ل بريطانية   تصوراتعة ،   النجاح في المرحلة الراب    : ندرو غارفيلد أ)   ١٨(

   . ٥٦ص ) ٢٠٠٦معهد دراسات السياسة الخارجية : فيالدلفيا (العراق 

   . ٢٠٠٣ آب ١٢واشنطن بوست ، ) في البصرة قد يكون األسوأ قادماً (شاهدنتوني أ)  ١٩(

/ ون سـندي    أاالندبندنت  . ألن تكون أكثر شدة   لجيش البريطاني    ا ديالبصرة التي تطحنها الجريمة تنا     : بل نيلي )  ٢٠(

   . ٢٠٠٣ تشرين األول ١٢/ لندن 

  . ١١٣ ، ص ٢٠٠٦مطبعة هاربر / لندن / مقاتلون شعث  : ريتشارد هولمز)  ٢١(

  :، شهادته في مجلس العموم متاحة على االنترنيت مووربريغادير جنرال )  ٢٢(

htm.ssfd-v-skeini_al/2980/judgmentsfiles/uk.gov-service-hmcourts.www

لنـدن  (مخاطر االحتالل ، مدة حكمي في العـراق          : روي ستيوارت نظر  أخلفية ميسان   التعرف على   جل  أمن  )  ٢٣(

العراق المنسي ، الحرب في      : زمايكل شوارت  ،   ١١٦ ،   ٦ص  . ث  ع ، مقاتلون شُ   لمزهويضاً  أنظر  أ ،   ٢٠٠٦بيكادور  

  :  متاح على االنترنيت ٢٠٠٥رين الثاني ش ت٤محافظة ميسان ، 

  www.tomdispatch.com  

  ١٣٠ ، ١٢٤ - ١٢٢ ، ١٠٣ ، ٩٨ ، الزلزال ص الصالحييضاً أنظر أو

 ١لنـدن تـايمز     ) السكان المحليون يتوقعون مزيداً من سفك الدماء في مدينة القتل          (يردانيال مكغرو  من  مقتبس    )٢٤(

   .٢٠٠٣تموز 

 :  هـولمز  .٢٠٠٦ حزيـران    ٢٠عمليات المملكة المتحدة في العراق      (ة  نقحنظر مجلس العموم ، نسخة غير م      أ  )٢٥(

الجنود البريطانيون يوافقون على     : سنغوبتا كيم ٦٠ ، ٣١ ص   ٤مرحلة   ، النجاح في     غارفيلد . ٧١ث ص   ع شُ نمقاتلو

   . ٢٠٠٣ حزيران ٢٧إيقاف البحث عن األسلحة ، االندبندنت ، لندن 

   .٩٩مقاتلون شعث ، ص  : هولمز)  ٢٦(
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   األحزاب صعود

عمار واألمن كانـت المهمـة       جانب إعادة اإل   إلى

 إلىالعراق  الثالثة لقوات التحالف التحضير النتقال      

 الجنوب كما هي    أقصىوفي  . مرحلة الحكم الذاتي    

بتدأ التحـالف مـن     إالحالة في سائر أنحاء العراق      

 أنوعلـى الـرغم مـن       . معلومات قدرها صفر    

 نعـدام إالضباط البريطانيين كانوا يـشتكون مـن        

قبل الغـزو فـي     ما  نتشار  إسياسي قبل   التثقيف  ال

 أنهـم كفاية لو    ، وما كانوا ليعرفوا ما فيه ال       ٢٠٠٣

 الهيئات الدبلوماسـية    بهعتمدوا على ما تأتي لهم      إ

لقد كانت لـوزارة الخارجيـة البريطانيـة         . )١(

 التـي   ،في المنفى  عالقات مع المعارضة الشيعية     

تحوي عدداً من رجال الدين األرستقراطيين الذين       

رضـة  امع( بوصـفهم    إلـيهم كانوا كثيراً ما يشار     

المعارضـة التـي    ( أو) ومالفنادق ذات األربع نج   

 أكثـر كانت العالقـات     . )ترتدي ساعات رولكس  

 مع المعارضة المقيمة في إيران وفي سورية        عمقاَ

 المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     مثل  

ولم يكن يعرف الكثير حول الحركات المحلية فـي         

 .)٢( )OMS ( منظمة الشهيد الـصدر     مثل العراق

ت تقوم بجمـع المعلومـات      التي كان اإلستخبارات  

 لم تحسن هذا الوضـع       ، تليكلعملية  االستخبارية  

ن جهاز جمع المعلومات السرية البريطاني كان       أل

ه تقـديم المـشورة للجـيش       يلافي األصل موكول    

البريطاني كان يقيم عالقـات عـشوائية لتـسهيل         

التواصل بـين قـوات الجـيش المتقدمـة وقـادة         

وفي الحقيقة ففي    . البصرةفي  المجتمعات المحلية   

حين بدأ سكان المناطق المحيطة بالبصرة في تنظيم      

ن جهاز جمع المعلومات    إأنفسهم في مطلع نيسان ف    

هتمامه على مهمة عسكرية محـددة      إالسرية ركز   

   . علي كيمياويهي العثور على 

في األسابيع التي تلت سـقوط البـصرة أسـهمت          

لفهم بـا الً   ضئي إسهاماًأجهزة المخابرات البريطانية    

وكانـت   . العسكري المبدئي للمـشهد الـسياسي     

األولوية بالنسبة للتحالف ولجامعي المعلومات فيـه       

 قادة النظام والبحث عن األسـلحة       العثور على هي  

في هذه األيام األولـى كـان       . ذات الدمار الشامل    

نسحاب فوري وكانـت األولويـة      إهناك تفكير في    

 تحديـد القـادة     للقادة العسكريين على األرض هي    

البلديين واإلداريين المناسبين للخدمة في المجـالس       

. البلدية في حكومة إعادة البناء بمختلف فروعهـا         

 مدينة عراقيـة    أول م قصر ُأ صغيرة مثل    ةفي بلد 

ختيـار  إ عن   وأسفرتحررت كانت المهمة صعبة     

   . ٢٠٠٣ أيار ١٦عدد من الوجهاء للمجلس في 

ميسان كـان هنـاك    وفي العمارة عاصمة محافظة     

لقد وصل الجيش البريطاني بعـد      . حل يقدم نفسه    

أن قام السكان المحليـون بإسـقاط حكـم البعـث           

وتنصيب مجلس في محله بقيادة شخـصية قياديـة     

  بأسـم  أيـضاً  الذي يعرف    كريم ماهود حطاب  هي  

   . هوارألوأمير ا) و حاتمبأ(

  العشائر والمدنيون في البصرة 

 مليون من الـسكان    ١,٣ات  في البصرة ، المدينة ذ    

 وعـدد مـن      الحـضريين  التي تحتوي على طبقة   

نـه  أ ان تعيين قائد مناطقي بد    إالعشائر المهمة ، ف   

 مرشح رشحته بريطانيا لقيادة أولكان . أمر صعب

المجلس االستشاري في البصرة كان شيخاً دينيـاً        

 ، ولكن تعيينـه وتعيـين       مزاحم التميمي قبلياً هو   

حتجاجاً عنيفـاً   إختارهم أثار   إن  ضباط الشرطة الذي  
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. ن له عالقة بالنظام السابق      أمن محتجين زعموا    

وإذا لم ينجح هذا االختيار ، فقد وقع االختيار على          

وعلـى أي    . غالب كبـة  رجل أعمال علماني هو     

 بشكوك من قبل نقاده إليهنظر ي كان كبةن إحال ، ف

ستطاع جمع ثروته دون    إنه  أالذين رفضوا تصديق    

وعلى الرغم   . )٣(قات وثيقة مع عائلة صدام      عال

 الكثير مـن محاولـة      أحبطجتثاث البعث   إ أنمن  

بريطانيا إعادة البناء في جنوب العراق ألن جميع         

ن إ ، فالمتخصصين تقريباً كانوا أعضاء في الحزب

الصعوبة التي واجهتها بريطانيا في تعيين أعضاء       

 إجماع  ىإلن الوصول   أ أثبتتالمجالس االستشارية   

 من حيث إمكانية التوصل     أكبرصعوبة  يشكل  كان  

من جميع االتجاهـات     ختيار قائد واحد مقبول   إ إلى

لـم   ٢٠٠٣ تموز   ٥لغاية  . الموجودة في البصرة    

قد أختير من قبـل   وائل عبد اللطيف القاضي يكن  

المجلس االستشاري المؤقت ليكون محافظاً للبصرة      

  .  لسلطته حين فقد واجه تحدياتذلك الوحتى 

  مبدئياً كان داللة   التميميإن الفشل في تعيين الشيخ      

على وجود ظاهرة أوسع في أنحاء أقصى الجنوب        

سكان تتمثل في الصراع الدائمي بين العشائر وبين        

من الطبقات التجارية في سـبيل الـسيطرة        المدينة  

ت الطبقة التجارية   صف وقد و   .ةيعلى المدن الرئيس  

و ) ياً غير قادرة على الحركة    سياس(الوسطى بأنها   

 تتسم برد   ةجتماعي إ ، وهي طبقة  ) محافظة بالفطرة (

هـذه الطبقـة   . ال تبدو لها مالمح واضحة    والفعل  

الغنية كانت تخشى تحوالً كبيراً في السلطة يعقـب         

سقوط نظام البعث بصرف النظر عما إذا كان هذا         

التحول قادماً من تدفق العشائر الريفية أو رجـوع         

سالميين المتطرفين المنفيين أو هياج المعـدمين       اإل

 الذين ينظر إليهم بوصفهم غوغاء    من أهل المدينة    

شـنت  , وبعد أسابيع من تحريـر البـصرة        .)٤(

الطبقات التجارية الوسطى حملـة شـعواء ضـد         

 و مرشحي العشائر اآلخرين فـي طـول         التميمي

   .الجنوب و عرضه

نها لـم   إ ف , ما بعد الحرب   ةوبعد إغالق نافذة فرص   

 والعوامل  .بعد ذلك لعشائر البصرة     مرة ثانية   تفتح  

 شريك  إنهاالتي ساعدت على إظهار العشائر على       

 علمانيتها الظاهريـة وهرميـة      –جيد للبريطانيين   

 سرعان ما تالشت من خالل ما بدا مـن          –هيكلها  

والطبيعة المرتشية لـشيوخ العـشائر       . تصرفاتها

 . لمؤقتة في واسـط    مشكلة لسلطة التحالف ا    تكان

 نهاأ قوة العشائر على     يثرنغتونإمارك  وقد وصف   

عبارة عن نزعة أنانية ومتكبرة وال يمكن بطبيعتها        

وقد  . )٥(  تقوم بأي عمل ذي أهداف وطنية      أنهذه  

بعـد  أ إلى   يثرنغتونإي ستيوارت رفيق    رروذهب  

وعلى الرغم من   . من ذلك عند الحديث عن ميسان       

  : نه يقول أر في الريف إال  تأثياتإن العشائر ذ

ن العشائر التي طالما عرفـت بأنهـا جماعـات          إ

يرات يوالتغ. نهيارإمستقرة ومنظمة كانت في حالة      

. نتزعـت قوتهـا     إاالجتماعية وسياسات الحكومة    

نيين العراقيين يعدون العشائر أميـين      يومعظم المد 

مجرمين وفوضويين أقوياء ال ينبغي إعطاؤهم أي       

لم يعد الـشيوخ قـادرين علـى       .  عتراف رسمي إ

.. دعاءاتهم بأن يحشدوا آالف الرجال      إالرغم من   

جل الحصول علـى    أزياراتهم اليومية لمكاتبنا من     

 وفرصـهم إلنـشاء      طبيـة،  لعياداتعقود بناء و  

ـ  لل  حاجـة   كانوا فـي   إنهمالميليشيات أثبتت    ال م

نهم إ وفي النزاع الذي سيستمر ف     .ولسلطة ترعاهم   

ة والخطف والتهريب والسلب    قسريعتمدون على ال  

)٦(.   
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إن مـا   :  هـو    يثرنغتونإوخالصة ما توصل إليه     

هـم عقوبـة    أ هو الحمايـة و    أساساَتقدمه العشائر   

وعلـى هـذا     . )٧( هي أزالتهـا     إلحاقهاتستطيع  

لم يعودوا يعدون جـزءاً مـن       ااألساس فسرعان م  

 ينظر إليهم مـن قبـل مـسؤولي         وأصبحواالحل  

 جـزء مـن     إنهـم يدة على   التحالف بصورة متزا  

   . ٢٠٠٣المشكلة التي بدأت في 

  األحزاب اإلسالمية المحلية

 ُأتخذ قرار مهم من قبـل سـلطة         ٢٠٠٣يار  آفي  

التحالف المؤقتة وذلك بتجميد تفويض السلطة فـي        

في األشهر منذ سقوط بغداد بدأت تشكيل       . العراق  

مختلف المجالس البلدية واالستـشارية المناطقيـة       

عديد من المؤتمرات حتى في مجال تأييد       وعقدت ال 

لالنتخابات المحلية  ) شخص واحد ، صوت واحد    (

وقد أوقفت هذه العناية من قبل سلطة       . في الجنوب   

التحالف المؤقتة التي أرادت أن تمـسك بالـسلطة         

نتقالية طويلة األمـد    إالسياسية بنفسها خالل عملية     

يين ثلين العراق مختيار الم إن تسيطر على وسائل     أو

تخـذت  أوقـد   . للمجالس البلدية بصورة مباشرة     

سلطة التحالف المؤقتة في بغداد هذا القرار بصورة        

يار بدأت آ ٢٦في  .فردية ثم بعثت به إلى المناطق 

سلطة التحالف المؤقتة في الجنوب تنفيـذ عمليـة         

جل حل  أ ، وهي عملية عسكرية مدنية من        العنقاء

من مجـال عمـل     زالتها  إالمجالس غير القانونية و   

 وضـع   ،حكومة بلدية لوالنموذج الجديد    . الحكومة

 منـسق   )ولسنأ أول وولرز  (السلطة التنفيذية في يد   

حكم سلطة التحالف المؤقتة في البصرة والبريغادير 

 آمر حامية البصرة اللذين     دريان برادشو أجنرال  ال

كانت تدعمهما لجنة مؤقتة من التكنوقراط العراقيين 

غيل فروع الـوزارات المحليـة      جل تش أعينت من   

الماء ، الشرطة ، الصحة ، التربيـة ، الكهربـاء           (

، وهيئة مدنية منفصلة لـيس لهـا        )وما شاكل ذلك  

   . )٨(سلطة تنفيذية 

جل أمة من   م كانت على األرجح مص    العنقاءعملية  

حماية الهيكل السياسي الوليد من القـوة المتزايـدة         

رة على ما بدا    لألحزاب اإلسالمية ، التي كانت قاد     

على التفوق في قوتها على المعتـدلين العلمـانيين         

الذين أمل التحالف أن يكونوا العبـين سياسـيين         

ورد الفعل الشعبي على    . أقوياء في العراق الجديد   

عني منع العـراقيين مـن      ي ذلك   أنذلك هو رؤية    

 /١فيكان االجتماع التدشيني للجنة المؤقتة . الحكم 

 ذلك تصادف مع أول زيـارة   أنفقحزيران وقد أت  

وفي .  رئيس الوزراء    توني بلير للبصرة يقوم بها    

ن ينتخـب   أ  برادشو لحظة رمزية أراد البريغادير   

عراقياً ويجعله يعمل رئيساً مناوباً ، ولكن ال أحـد          

.  شاغراً   برادشوتركه  من العراقيين مأل المقعد الذي      

 تجهون إلى قاعة المدينة   المفي الخارج تجمع آالف     

وضـد األفعـال    ) الحكم البريطـاني  (يهتفون ضد   

 وشـقوا    بهـا  التي يقوم التحـالف   ) الالديمقراطية(

طريقهم من خالل الطوق الذي أقامتـه الـشرطة         

ثنان من الشيوخ   إوقد دعي   . العسكرية البريطانية   

حمد المالكي أ كانا يقودان التظاهرة وهما الصدريان

ئر قنع سـا  أ للحضور ، ومن ثم      وخزعل السعيدي 

 بأن البريطـانيين ينبغـي االّ       ينضراالعراقيين الح 

  .يختاروا الممثلين 

 سـوف يعـاودون     إنهـم وغادر العراقيون قائلين    

. ض االجتماع   فنإعراقي و االجتماع إذا ما توفر دعم      

وهكذا فقد نجح الشيخان في تخريب عملية صممت        

   . )٩(  للحد من تأثيرهمايصاَخص
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شيعة شديدي الفعاليـة  اإلسالميون ال كان  وهكذا فقد   

منذ البداية إلظهار إن السياسة لم تتوقف في أقصى         

.  يجب أن توقف   إنهاقال  الجنوب لمجرد إن التحالف     

ن االنتهازيين الدخالء في الـشيعة      إوفي الحقيقة ف  

محترفي السياسة وقوى العنف كانوا قيد العمل منذ        

 في عموم أنحـاء جنـوب العـراق         ٢٠٠٣نيسان  

 عرض حزبـي درامـاتكي      أعظم وكان   .ووسطه  

 مقتدى الـصدر  كان عرض القوى من قبل حركة       

جل السيطرة على األضـرحة المقدسـة فـي         أمن  

 محاولـة   أنهـا ليها على   إالنجف التي يمكن النظر     

وقـد قـام الـصدريون      . نقالب خطط لها بعناية   إ

 ا بمجرد أن أخلى فـدائيو     اإلمام علي حتالل مرقد   إب

ضريح في اإلسالم    أقدسصدام المرقد ، فأمسكوا     

وعندما دخـل   .  مصدر للخمس في العراق      وأغنى

بن رجل الدين الشيعي    إ عبد المجيد الخوئي  النجف  

الشهير ، وهو مدعوم من قبل التحالف في محاولة         

للتأثير في سياسات الشيعة على أعلى المستويات ،        

غتيل من قبل الصدريين المسلحين في مرقد اإلمام        أ

 تحـرك الـصدريون      نيـسان ، ثـم     ٩علي فـي    

حاطوا بالمنازل  أالمسلحون ضد الحوزة التقليدية و    

ثنان مـن إيـران     إ(التي يسكنها آيات اهللا األجانب      

، بما في ذلك منزل أيـة اهللا      ) وواحد من أفغانستان  

المولـود فـي إيـران      علي السيـستاني    العظمى  

وفـي  .  ساعة لمغادرة النجف     ٤٨ مهلة   وأعطوهم

ائرية مـسلحة    عناصـر عـش    هتجا نيسان و  ١٤

 .الصدريين ،مخلصة لكبار رجال الدين في النجف     

 يفيد بأن الصدريين كانوا     إنذاراًولكن الحادث شكل    

 نظام جديد   وإحاللجادين في تغيير الوضع الراهن      

  . )١٠( الصدر الثانيبدله يعتمد حصراً على أفكار 

 أعلـن الـصدريون     حوزة بديلة والى جانب إنشاء    

 مضوا نحو إنـشاء مجـالس       فوراً حكومة بديلة ثم   

بديلة لكي تقف بالضد من الهياكل التـي أسـسها          

في الثورة  ومنطقة  . التحالف على المستوى البلدي     

شرق بغداد أصبحت منطقة محظورة على قـوات        

التحالف وعلى سائر األحـزاب اإلسـالمية مثـل         

 وهو  المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     

 . ٢٠٠٣ نيسان ١٧ في فيلق بدرما نجم عنه طرد     

 نظاماً قضائياً بـديالً     مكتب الشهيد الصدر  وطور  

ستفتاء وفرعاً تنفيذياً له مالك من ناشـطي        إيدعمه  

وقد قام المكتب بتنظيم تجهيـز الطعـام        . الحركة  

ووقـع األمـن    . والماء والوقود والخدمة الطبيـة      

والنظام في يد مكتب الشهيد الصدر وهو ما نجـم          

رطة مـسيطر عليهـا ومحـاكم       عنه وجود قوة ش   

بموجب الشريعة و فتاوى دينية في الخـصومات         

 وربما كان األهم هـو إن مكتـب          .)١١(القانونية  

 الناطق بلسان السخط الـذي      أصبحالشهيد الصدر   

 حضوراً  أحرزتحس به الطائفة الشيعية ، وبسرعة       

 هفـوة   ةملموساً من خالل توجيه النقد الصريح ألي      

و تنظيم ما يتعلق باألشـغال ،       في تقديم الخدمات أ   

   .بقدر ما كان حكم صدام 

وسرعان ما بدأ مكتب الـشهيد الـصدر يتبـاهى          

بتابعيه من الشباب الفقـراء المـدنيين ، مـستغالً          

ـ البطالة الناجمة عن تشابك عوامل هيكل      ة كثيـرة   ي

خالل تدهور الصناعات العراقية التـي تعرضـت        

إن . سلحةللسوق الحرة وحل الكثير من القوات الم      

ثار أ  الذي)الغوغاء ( للصدريينيفراغأهم ملمح ديم

الفزع في النخب السياسية وهو ما تلخصه عبـارة         

 التي تصنف الـصدريين بـأنهم جهلـة          حاتم أبي

جـيش  والحركة و  . )١٢( عاطلون يحبون التمرد  
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 المؤسس حديثاً لم يعط منتسبيه فقط هويـة         المهدي

يضاً كثيراً  أ ستعرضإوعمالً مع دنانير عراقية بل      

. من الخواص التي يحتمل أن تثير فزع األغنيـاء          

ن الـصدريين كـانوا     إ ف جوان كول وبحسب قول   

التعصب والرغبة في القتال وعدم     و  بالنقاء يتميزون

المهادنة وهو أمر مختلف جداً عن تقاليد النجـف         

 إن  كـول وقد جـاء فـي كـالم         . )١٣( المهذبة

ل جعـل    معينة من خال   خصوصيةالصدريين لهم   

 الـصدر الثـاني   ختيـار   إأعضائهم يقسمون على    

ن آلابوصفه مرجع تقليدهم وهو أمر كـان حتـى          

خيار مضمون لكل واحد من أبناء الطائفة الشيعية        

وتبدو وجهة نظر الصدريين حيـال      .  بنفسه   هيتخذ

نخب الطبقة الوسطى العلمانية من خالل كراهيتهم       

. عراقيـة   الشديدة لوجودها ولقيمها في الـسياسة ال      

محالت   تدميرها مع تدمير     نما أو وإغالق دور السي  

الفيديو والموسيقى ومقاهي االنترنيـت وحوانيـت       

أمور أمر بهـا    , الحالقة وحوانيت بيع المشروبات     

رجال الدين الصدريون ولكن هذه األعمال نفـذت        

برغبة وعن طيب خاطر من قبل المعـدمين مـن          

   . )١٤(المجتمع العراقي 

 الىلس األعلى للثورة اإلسالمية  المجقدوم

  العراق 

على الرغم من إن الطبقات السياسية الثابتة كانـت         

تخشى وال تميل إلى المنفيين العائدين مثل أولئـك         

المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية     الذين يشكلون   

ن التحالف وجد فيه شـريكاً مقبـوالً        إ ف في العراق 

 مـن تـسرب     أشـهر بعـد    .  من الصدريين  أكثر

ـ   ٢٠٠٣مسؤولي المجلس األعلى في بداية       ن إ ، ف

 دخلـوا العـراق     منظمة بدر ميليشيا المجلس من    

 وأقـاموا  ٢٠٠٣وشكلوا وحدات عسكرية في آذار      

 مقاتلين لعائلـة    وأرسلواقواعد في بعقوبة والكوت     

ازت قيادة  حوبمجرد وصولهم إن   .الحكيم في النجف  

 المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية فـي العـراق        

مثقفة المنحدرة من الطبقة الوسطى إلـى جانـب         ال

الحوزة التقليدية وحصلت على دعمها في مواجهة       

المزيد من التحديات الصدرية في حزيران وتموز       

 إن أهم نقطة في المجلس األعلـى         .)١٥( ٢٠٠٣

نه حزب ذو قيادة مركزية قوية وهو ما نجـم          أهي  

هذه الخاصـية سـمحت      . ة قوي ة داخلي وحدةعنه  

غتيـال  إة بأن تستمر في الحياة حتى بعـد         مظللمن

 ،  ٢٠٠٣ في آب    محمد باقر الحكيم  قائدها آية اهللا    

ن تستأنف سعيها الحثيث للتـأثير دون أن تفقـد          أو

  . شيئاً 

المجلـس األعلـى للثـورة      وعلى الرغم من إن     

 بدأ بسرعة في إنشاء قواعـد       اإلسالمية في العراق  

اسي كان  ن تركيزه األس  إالتطوع وبرامج الشباب ف   

حول مغازلة التحالف على المـستويات المحليـة        

وفي أقصى الجنوب حيـث     . واإلقليمية والوطنية   

رتباطات ضعيفة نوعاً ما وكـان      إللمجلس األعلى   

ن هذه المنظمـة    إيعاني صعوبات في مد نفوذه ، ف      

بذلت جهوداً مضنية في بناء عالقاتها مع الجـيش         

اً في بدايات   إجراء المقابالت معه يومي   بالبريطاني  

 المجلـس   أنوعلى الـرغم مـن      .  ٢٠٠٣صيف  

يديولوجياً كان قد بدأ منذ مدة قصيرة يكيف أ األعلى

نه سرعان مـا    إنفسه لمحادثات مع القوى الغربية ف     

 منفصالً بوصفه شـريكاً للبريطـانيين فـي       أصبح

 .المجاالت االستشارية المؤقتة في أنحاء الجنـوب      

قاعد المجالس  وقد أصبحت مناصب المحافظين وم    

وقيادات الشرطة جميعها للمجلس األعلى بمجرد أن 

 أعيدت تسميته   فيلق بدر و . أنشئت هذه المؤسسات  
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سـتحوذت  إوقد  عمار  إل ا إلعادة منظمة بدر وصار  

بسرعة على مناصب رئاسة المخابرات والكمارك      

  . والشرطة في البصرة 

 تعطـي   ببدرونشاطات عناصر األمن المرتبطين     

بيعة عناصـر المجلـس األعلـى       صورة حول ط  

 معـاون مـدير     علـي الفعباس عبد   . البرلمانيين  

االستخبارات السرية للشرطة عقـد مـؤتمراً فـي         

ظهـر حـضوراً قويـاً      أوقد   ٢٠٠٣كانون األول   

للمنظمة في مسألة اإلسهام غير القانوني لنشاطات       

   . )١٦( جتثاث البعث في البصرةإ

على فـي    عناصر المجلس األ   إنوعلى الرغم من    

الشرطة واألمن قاموا بتشخيص عدد من البعثيـين        

ـ       إالسابقين و  ن إعتقلوهم في سجون غير قانونيـة ف

عدداً من المتسللين إلى المجلـس األعلـى قـاموا          

جـل قتـل سـنة      أستخبارية من   إبإعداد معلومات   

 وأشـهر  . وشيعة متهمين بجرائم في عهد البعـث      

ية  وهي حركة إسـالم  ثـأر اهللا  يههذه المنظمات   

رتباطات مع المبعدين العائدين مـن إيـران        إذات  

. وكذلك مع الجماعات العـشائرية فـي البـصرة     

 على إن هذه    أدلة للبريطانيين   من أن وعلى الرغم   

األعمال كانت تنفذ من قبل المجلس األعلى للثورة        

اإلسالمية في العراق لكن العالقات الجيدة المنتظمة       

، ووحدة   األعلى   بين السلطات البريطانية والمجلس   

تهـا  مراقب جعلت،   ثأر اهللا    إستخبارات الشرطة و  

    )١٧(.غير وارد أمراً  بصورة أفضل

ن المجلس األعلـى    إوفضالً عن عالقاته األمنية ف    

وكان التمويـل والـدعم      .  الجيدة المواردب يتمتع  

 البداية يتضمن صـهاريج     ذاللوجستي من إيران من   

 لبدر إلجـراء    الماء وسائر التجهيزات الضرورية   

  مدعومة بمحطة إذاعـة    ٢٠٠٣عملياتها في ربيع    

إيرانية مؤسسة خصوصاً لتمكين المجلس األعلـى       

تـصاالت  إللثورة اإلسالمية في العراق من إجراء       

وقد زادت إيران مـن    . مباشرة مع الشعب العراق   

جهودها المادية للمجلس األعلى من خالل بـرامج        

 والبنية التحتية   ضمنية لشراء األراضي  والعقارات    

وفي أول موجة مـن الخصخـصة       . االقتصادية  

شـترى المجلـس    إتي تمتلكها الدولة    للمؤسسات ال 

 من شـركات الكهربـاء ومطـاحن        أسهماًاألعلى  

الدقيق وشركات الخدمات الخاصة بالوقود وكـذلك       

وتعـود  . حقوالً ومؤسسات تجاريـة ، ومـصانع     

 األعلـى   المنافع إلى المنفيين العائدين من المجلس     

الذين يضمون عشرات اآلالف من األسرى وسائر       

 في صعود شديد لإليجارات     أسهمواالمنفيين الذين   

   . )١٨( واألسعار في مدن أقصى الجنوب

   السلطةعلىالصراع 

ن أ ٢٠٠٣إن إعالن التحالف في تـشرين الثـاني         

شر أ ٢٠٠٤حكومة عراقية سوف تشكل في صيف       

 . أنحاء العراق    بداية صراع شديد على السلطة في     

ن اإلعالن المفـاجئ    إ ف يثرنغتونإمارك  وكما أشار   

 أصـالً خلخل الهياكل البلدية والمناطقية الـضعيفة       

والتي أنشئت من قبل سلطة التحـالف المؤقتـة ،          

وهكذا أصبحت األحزاب في معـزل عـن حكـم          

ن مدة واليـة سـلطة التحـالف        القانون والنظام أل  

  .  )١٩(قصيرة 

 الفكري القديم من خـالل قـادة        وقد ظهر الميراث  

وا ؤظهروا من بـين مجتمعـاتهم المحليـة لينـش         

 مستندة إلى قـدرتهم علـى       )أهل الثقة (جماعات  

سـتعراض  إتوفير مردودات مادية معقولة وثابتة و     

ن مـا أراده    إ ف يثرنغتونإ وكما أشار .  )٢٠(لقوة  ل

العراقيون كان قوة الدعاية وكان أهم ما في ذلـك          
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 مجموعة الفرد سـواء أكانـت       نمن أ هو التوثق   

 .عشيرة ، أو عائلة أو أصدقاء تبقى على تسلسلها        

وكان هذا يعد المهمة األولى لكل فرد في العشيرة         

مثل هؤالء القادة العراقيين جاءوا لـسلطة       .  )٢١(

 أن يكون في مقدورهم     أنالتحالف المؤقتة متوقعين    

يبدوا شيئاً من الرعاية والسلطة كما كـان يفعـل          

ظام السابق ولكن ظنهم خاب من خالل نقـص         الن

  . القوى النظامية والموارد التي يوفرها التحالف 

وبدالً من المؤسسات الوقتية والضعيفة التي أسسها       

ن األحزاب كانت تتـصرف بـصورة       إالتحالف ف 

مستقلة في جهودها للحصول على أقوى مـصدر        

للقوة ، ذلك الذي يمكن الحصول عليه من خـالل          

وهكذا أصبحت الميليشيات المسلحة     . ندقيةفوهة الب 

 من األحزاب الشيعية المهمة فـي       أساسياًعنصراً  

 وقد شكلت الميليـشيات وحـدات      . ٢٠٠٣خريف  

ست أفرادها في قوات    د أفضل أو ، بطريقة     مستقلة

األمن الحكومية حيث تدفع لهـم الرواتـب ويـتم          

والتفجيـر   . هم من قبل الحكومة المركزيـة     حتسلي

 آب شـكل ذريعـة      ٢٩ث في النجف يوم     الذي حد 

للجماعات الشيعية لطلب الحق في إنشاء جماعات       

وفـي أقـصى    . لحماية المواطنين وبدأت بـذلك      

 حمل بطاقة االنتماء إلـى حـزب        أصبحالجنوب  

. للدفاع عن النفس    متالزماً مع الحق في حمل سالح       

الخـدمات  مـن   مثل هذه الميليشيات وفرت نـوع       

 يقـوم التحـالف     أنع العراقيون   التي توق البوليسية  

بإعادة إنشائها بعد سقوط النظام بمـا فـي ذلـك           

ستخدام شبكة من المخبرين ، والـسيطرة علـى         إ

ســتخدام االعتقــال إالتظــاهرات والــصحافة ، و

العشوائي وتعذيب المـشبوهين وفـرض تفتـيش        

 . )٢٢(ر التجـوال    حظالعجالت وتفتيش المنازل و   

تحـالف مـن خـالل     لل كمكملة   أن تعمل من  وبدالً  

ن الميليشيات إعتقال المواطنين فتوفير المعلومات إل

حلت محل التحالف بوصفها الجهة األولـى فـي         

 لم تظهـر قـوة      نهاأتوفير األمن على الرغم من      

جراء النظام السابق الشديدة أو تمسك التحالف بـاإل       

  . المناسب 

الثقة والمباهاة التي أظهرتها األحزاب التي تسندها       

يشيات كانت تقف بالضد من تواضع األحزاب       الميل

لة من ضبرالية التي هي في األصل المف  يالعلمانية الل 

وبصورة متزايـدة    .  شريكة أنهاقبل التحالف على    

ن هؤالء المستقلين بدأوا االلتحـاق بـاألحزاب        إف

  . الدينية لالستفادة من حمايتها وتجنب إغضابها 

البريطانيين  على ما يقوله بعض المسؤولين       اَوبناء

 حيث كان   ٢٠٠٣فقد الحت بادرة في أوائل صيف       

.  يتخـذ طريقـاً مختلفـاً        أنالجنوب على وشك    

 من االشـتراكيين     كادراَ نإوبموجب هذه النظرة ف   

والسياسيين الـوطنيين والمحاضـرين الجـامعيين       

والمثقفين وأعضاء الطبقة الوسطى المهيئين كانوا      

ـ   بـديالً  اًما يزالون يتخيلون تطوير     عـن   اُ علماني

وربما كانت هذه البـادرة ببـساطة       . اإلسالميين  

واهنة إلى درجة ال يمكن اإلحساس بها ، وربمـا          

وبصرف النظـر   . كانت مجرد ضرب من الخيال      

نحسرت هذه البادرة ولم تعـد إلـى        إعن ذلك فقد    

وقد علق أحد المراسلين على     . الوجود مرة أخرى    

كان : صرة قائالً   هذه المقابلة بين المعتدلين في الب     

ولم يكونـوا   . بريطانيا في البصرة    لهناك أصدقاء   

وقد قـال   . قادرين على إخفاء شعورهم بالمرارة      

 المنادين بحقوق اإلنسان إن البريطـانيين قـد         أحد

هدية إلى الجماعات اإلسالمية    كقاموا بتسليم المدينة    

)٢٣(.  
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  ـــــــــــــ

  :هوامش الفصل

  . ١١٣ ، ٧١ص ) ٢٠٠٦لندن مطبعة هاربر (مقاتلون شعث  : ريتشارد هولمز  )١(

 رقـم   ٥٧يست جورنـال    إمدل    الواليات المتحدة واألحزاب الشيعية الدينية في عراق ما بعد البعث،          : جوان كول   )٢(

جهود الواليات المتحدة الستقرار    ل بريطاني    تصور ٤   ، النجاح في خطة      ندروغارفيلدأ . ٥٤٣ ص   )٢٠٠٣خريف  (٤

   . ٦١ص ) ٢٠٠٦معهد دراسات السياسة الخارجية : فيالدلفيا (عماره إ وإعادةق العرا

 سبيل المثال ،    على . ٢٠٠٣ نيسان   ١٨نجلس تايمز   ألوس  .  الغبار في فراغ قيادة البصرة     إثارة ،   نوكسيروبين د   )٣(

ن كـل تجـار   إ .جيداً معروف  مرنه شريك لعدي صدام حسين هذا أ      إ : كبة ، تاجر أسمدة قال عن       عباس محمد موسى  

  ..الدرجة األولى في العراق ، شركاء لصدام حسين نحن نريد شخصاً يمثل الشعب العراقي

   ٢١٢ص )  ٢٠٠٥هرست وشركاه : لندن ( ، تمرد على دجلة يثرنغتونإمارك   )٤(

   ١٩٩ ، تمرد على دجلة ، ص يثرنغتونإ   )٥(

   ٢٣١ – ٢٣٠ص   )٢٠٠٦لندن بيكادور (ي العراق  حكمي فأياممخاطر االحتالل ،  : ي ستيوارتررو  )٦(

   ١٠٤تمرد على دجلة ، ص  : يثرنغتونإ  )٧(

 ٣٠طرد مجلس البصرة يزعج الطبقة الوسطى ، واشنطن بوست          : إحماء ألجل السلطة في العراق       : وثبووليم    )٨(

   ٢٠٠٣أيار 

 ٢٠٠٣ أيار   ١نيويورك تايمز ،    )  ؟  منحرفاَ ذهبإخطط لمجلس حكم عينه البريطانيون في البصرة ،          (مارك ليسي   )٩(

   . ٣٥١ص ) الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية ( كوليضاًأنظر أ. 

 التمـرد   ،هاشـم  حمدأيضاً  أنظر  أ . ٥٥٦-٥٥٤ ، ٥٤٩ الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية ، ص         :كول) ١٠(

   . ٢٦٥ ، ٢٣٤ص   )٢٠٠٦مطبعة جامعة كورنل . نيويورك . يثاكا إ( التمرد في العراق مناهضةو

الواليـات   : كـول يـضاً   أنظر  أ و ٢٠٠٥ كانون الثاني    ١٥ تايمز   آسيا) ترويض مدينة الصدر   (مايكل شوارتز    )١١(

   . ٥٦٤ ، ٥٥٧ص .  المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية 

   ٢٣٠ ، مخاطر االحتالل ص  ستيوارت )١٢(

  ٥٥٤ واألحزاب الدينية الشيعية ص  ، الواليات المتحدةكول  )١٣(

 تمرد على دجلة ،إثرينتغـون أنظر أيضاَ .٥٤٤،٥٥٤،٥٦٤ ، الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية ص      كول )١٤(

  ٢٥٧، ص

ما وراء المجلس األعلى للثورة اإلسالمية وعبد العزيز الحكيم ، السلطة الـساكتة للتحـالف                . فيسر ريدارنظر  أ ) ١٥(

 تمـوز   ١١ ، وبريطانيا في البصرة ، خبرات الماضي وتحديات الحاضر ،            ٢٠٠٦ كانون الثاني    ٢٠ الموحد ،    العراقي

 آنية ذائبـة    (أصالً ، وبحث معنون     ٢٠٠٦ تموز   ٦ – ٤كستر  إ ورقة مقدمة إلى مؤتمر الخليج العالمي ، جامعة          ٢٠٠٦
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نشر مع األفكار اإلضـافية حـول        . ١٩٤٠ – ١٨٩٠في الخليج ؟ العالمية وحدودها في خبرة البريطانيين في البصرة           

  . التعدد الثقافي في البصرة المعاصرة والحكم البريطاني المعاصر في المدينة 

  :الكل متاح على االنترنيت 

 www.historiae.org  

 ،  ٤رقم   . ٧تقرير العراق، داخل العراق     ) RFE/RLداً  من هنا وصاع  (راديو الحرية   / نظر راديو أوربا الحرة   أ  )١٦(

   ٢٠٠٤ كانون الثاني ٣٠

  .) ٢٠٠٦لندن (  مقابالت المؤلفين مع مخابرات التحالف وضباط الجيش )١٧(

  معظم المعلومات في هذا القسم مأخوذة من مقابالت المؤلفين مع الجـيش البريطـاني ومـسؤولي المخـابرات                    )١٨(

ص ) التمرد في العـراق   مناهضة  تمرد و ال ( هاشم نظرأ.  عودة المنفيين    عرفة خلفية الجنوب لم في  ين  والمواطنين العراقي 

٢٦١ ، ٢٣٧ - ٢٣٦    

 الميليشيات تضع نـسختها مـن       كاثلين ريدولفو نظر  أ) تمرد على دجلة  ( في   يثرنغتونإ  نقطة مهمة في ما أورده        )١٩(

  ) .٢٠٠٥ آذار ٢٨ (١١ رقم ٨ير العراق ، داخل العراق   تقرRFE/RELاإلسالم في غياب حكم القانون ، تقرير 

  .١٩ص ) ١٩٩٧  CSISواشنطن( ، عقوبات العراق وما بعدها نطوني كوردسمانأ  )٢٠(

   ٨٣تمرد على دجلة ، ص  : يثرنغتونإ  )٢١(

   ٢٧٤ – ٢٧٣ ، ٨٧مخاطر االحتالل ، ص  :  ستيوارت )٢٢(

 .٢٠٠٥ شباط ١) مانشستر(زع تصاعد التعصب الديني ، الغارديان  يوحدهم فا البصرةمثقفو (جوناثان ستيل  )٢٣(

http://www.historiae.org/
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   نتفاضةاإل
قـف حركـة    ا كانت مختلف مو   ٢٠٠٤في بدايات   

التي  تمثل واحداً من األحزاب اإلسالمية       الصدريين

 على عموم الساحة في جنوب العـراق        ا تأثيره مدت

 الخـصوص   علىولكن هذه المنظمة كانت تعاني      

حـد أسـباب    أ و .ع التحالف   ة م يئمن عالقاتها الس  

العداوة التي يكنها الموجودون في مقرات التحالف       

في المنطقة الخضراء للصدريين كان النقد الـالذع        

  الصدريون ضد التحالف منذ نيـسان        يوجههالذي  

 والحركة الصدرية تأخذ نمـوذج عملهـا        . ٢٠٠٣

 وقد أثبتت جدارتها في تنظيم      بالصدر الثاني متمثلة  

اهيرية وكان دعاتها مـسؤولين عـن       األعمال الجم 

تنظيم الكثير من التظاهرات في جميع أنحاء أقصى        

ن الشيعة كانوا   إ ف حمد هاشم أوكما أشار    . الجنوب

ستعداد لتحدي السلطة والشرعية اللتين يمثلها      إعلى  

التحالف إذا ما كانت الفجوة كبيرة بين وعوده وبين         

كـان  والقائد الشيعي السياسي الـذي      .. منجزاته  

مقتدى مؤهالً وقادراً على هذا التحدي لم يكن غير         

   . )١( الصدر

والحركة الصدرية هدفت إلى تعويـق مؤسـسات        

التحالف الوليدة من خالل إنشاء مؤسساتها الخاصة       

في مدينة الصدر ، جاعلة من هذه       حكومة ظل   مثل  

لتحـالف والحكومـة    ا  على   المدينة منطقة محرمة  

 مجالس مدنية في األقـاليم   العراقية وقواتها ومنشئة  

  . والبلديات 

وعلى الرغم من إن الكثير من األحزاب اإلسالمية        

 الـسلطة ،     طلب كانت مشاركة في التحريض وفي    

ن فعاليات الصدريين العنيفة على هامش السياسة       إف

 مقر سـلطة التحـالف      العراقية ميزتهم في عيون   

 كـان    . خاصةالمؤقتة  في بغداد على إنهم حالة        

 المدعوم من قبل    عبد المجيد الخوئي  تيال آية اهللا    غإ

 البداية في   ٢٠٠٣ نيسان   ١١الواليات المتحدة في    

محاولة الصدريين إزاحة الحوزة التقليديـة التـي        

جل أ قوة من    إنها الواليات المتحدة على     إليهاتنظر  

   . أكثرالخير وعزز موقفها من الصدريين 

مدينـة   حول و /كانت هناك مصادمات عنيفة في    

 تركت قتيلين من    ٢٠٠٣الصدر في تشرين األول     

الجنود األمريكيين وأظهرت الحالة الخاصة للحركة      

 حتـى كـان   ٢٠٠٤ وما إن بدأ العـام  .الصدرية  

التحالف يفكر في القيام بعمل ضد الصدريين مـن         

 ودورهـم   الخوئيغتيال  إرجال الدين لدورهم في     

الالت وقد دلـت د    . في موت الجنديين األمريكيين   

عتدائية القادة المحليين الصدريين  إكثيرة على زيادة    

في عموم أنحاء الجنوب بما في ذلك حادثتان فـي          

في األولى قام الصدريون بهجـوم       . ٢٠٠٤آذار  

متسببين في محو   ) الغجر (للكاوليةمنظم على قرية    

. القرية من الوجود وضرب سكانها بمدافع الهاون        

الجنوب في منطقة القيادة والحادثة الثانية حدثت في    

تبعت قوات الـصدريين    إ ذي قار في  . البريطانية  

وسيلة للتخويف الموجـه إلـى رجـال الـشرطة          

اإليطالية من خالل إجبار المجلس المحلـي علـى         

االستقالة تحت تهديد السالح مهـددة بقتـل كـل          

أعضاء المجلس إذا ما حاولوا العودة إلى مناصبهم        

نترنيـت وسـائر    ، وقامت بـإحراق مقـاهي اال      

وهكـذا  . المؤسسات غير الشرعية ونهب المعامل      

سـتخدامها  إأصبحت المدينة قاعدة صدرية يمكـن       

لمهاجمة دوريات التحـالف وممارسـة فعاليـات        

   . )٢( االختطاف وسلب السيارات
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   إلنتفاضةأنماط ا

نتظـاره بـين الـصدريين      إصطدام الذي طال    اإل

ا أغلقـت    عندم ٢٠٠٤ آذار   ٢٨والتحالف بدأ في    

شتد إ التابعة لمكتب الشهيد الصدر و     جريدة الحوزة 

 القبض على رجل الـدين      ي نيسان عندما ألق   ٣في  

 ، مقتـدى كبر مساعدي أ وهو مصطفى اليعقـوبي  

وفي  . الخوئيغتيال  إبسبب ما زعم عن دوره في       

شهر حافل باألهمية الدينية للـشيعة العـراقيين ،         

 الحال فـي    وبتزامن مع محاوالت التحالف لتهدئة    

صطدام مع الصدر ما كان     إلن توقيت ا  إ ، ف  لفلوجةا

صـدر  أ نيسان   ٤في   .  مما كان  له أن يكون أسوأ   

 لجمـع   جيش المهـدي   دعوة إلى وحدات     الصدر

على طول أسلحتها والتمركز في نقاط سيطرة محلية 

  . مناطق الجنوب 

 أثناء  ١٩٩١وفي مشاهد تشبه تلك التي حدثت في        

ات األمن العراقية أمـا وقفـت       ن قو إاالنتفاضة ، ف  

نه أمتنحية أو التحقت بالثورة مادام الحظ كان يبدو         

وكما هي الحـال فـي      . سوف يحالف المتمردين    

ن األيام األولى للتمـرد شـهدت       إالتمرد السابق ف  

. تجمعاً للسخط في مـدى واسـع مـن األمـاكن            

والجنود العراقيون المؤيدون للشيعة أو أولئك الذين       

بدوا مدى مثير للدهشة من     أنتماء طائفي ثنائي    إلهم  

الظهور بمظهر الالعبين اإلسالميين في الفعاليـات    

ولكن أكثرية العراقيين بقيـت     . المناهضة للتحالف   

  . غير منحازة وتنتظر 

 التمرد عكسوا المناخ السياسي فـي      فيالمشاركون  

العراق الشيعي وعوامل القوة والضعف في النزعة       

 و  ١٩٩١ الحال فـي تمـرد       وما ه وك. الصدرية  

 . النجف وكـربالء   كان العمل مركزاً على      ١٩٩٩

يضاً ويعيده إلى الذهن    أومما يعكس التمرد السابق     

ستمر في مبادرته لمدة قـصيرة  إن جيش المهدي   إف

 نيسان ومن هذه النقطة وما بعـد        ٧ – ٤تمتد من   

ن القسم األعظم من قـوة الـصدريين فـي          إذلك ف 

حتواؤهـا  إحتفاظ بها و  قد جرى اإل  النجف وكربالء   

 بتمرد جاء في قتال في النجف في        أشهرلمدة عدة   

 أكثـر  "بالوقفة األخيرة "أواخر الصيف كان شبيهاً     

ـ     . )٣( نتفاضة باإل ههيشبتمن   ن إوعلى العمـوم ف

 للصدريين من بين ناهضةمجموعة من العناصر الم

الشيعة وسائر األحزاب اإلسالمية وفرت للتحـالف       

في من التأييد لقيام الجيش األمريكي بعمليات       بما يك 

   . جيش المهديطويلة األمد ضد 

 كان قد بدأ    ٢٠٠٤ تمرد نيسان    إنوعلى الرغم من    

 علـى   لمكتب الشهيد الصدر  من رد فعل مركزي     

شـهر مـن    أن  إفالهجوم على منظماته وأعضائه     

التمرد ومن القتال بعد ذلك أوضحت الطبيعة الهشة        

 واالنتشار الجغرافـي الـشديد       .للحركة الصدرية 

عداد  من اإل  أشهراًالسرعة لتمرد نيسان كان سببه      

ستعراض كهذا واالتصاالت الوثيقة بـين      إجل  أمن  

. مختلف أقسام جيش المهدي     مكتب الشهيد الصدر و   

ـ  ,علـى أي حـال    ,منذ تلك اللحظة وصاعداً      ن إ ف

 حتـى   .السيطرة المركزية لجيش المهدي ضعفت    

جـوان  صدر يتبنى كما يقـول      وقت التمرد كان ال   

 تجـاه  "عنـف من دون   رافضاً ولكن   " موقفاً   كول

نعكس هذا الموقف فـي     إالوجود األمريكي ، وقد     

عتقالـه  إتخاذ عمل حول قرار     إقرار التحالف عدم    

نـه  إوعلى الرغم من هذه التسوية المؤقتة ف       . )٤(

ة بـسبب تـصرفات     هُأجبر على المواج  كثيراً ما   

 االمر أحياناً دعماً منه كمـا       و كان يتطلب  , أتباعه

 بحث عـن  الصدر ال ي   . ٢٠٠٤حصل في نيسان    

مواجهة طويلة األمد مع القوة العسكرية للتحـالف        
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ودخل في مفاوضات من وراء الكواليس حول هدنة 

وفي هذه المرحلة صـار      . ٢٠٠٤ نيسان   ١١في  

واضحاً عجز القيادة المتمركزة عن إيقاف التمرد ،        

 .د يستجيب لألوامر المركزية     فجيش المهدي لم يع   

آية  سرياً من    وفي عالمة على اليأس طلب الصدر     

ن يصدر تـصريحاً بإيقـاف      أ اهللا علي السيستاني  

 رجال الدين هدوءاً    أكثرعمل جيش المهدي ولكن     

عتقال إرفض ذلك مخافة أن يكون مسؤوالً عن أي         

   . )٥(للصدر مستقبالً 

ي خـالل   وقد علم الكثير حول طبيعة جيش المهد      

لقد كان القادة المحليون غالبـاً ضـد         . نتفاضةاإل

التحالف ، وذلك الن التحالف قام بأعمال موجهـة         

عن أي  بعيداً  ضد فعالياتهم اإلجرامية والمتطرفة ،      

إن الشباب المـضيعين    . عتبارات وطنية أو دينية     إ

 قليالً من جـيش     أفضلالذين التحقوا بالجيش كانوا     

 قاموا بالنهب بالنمط العراقي     المهدي وهم كثيراً ما   

 من الشباب المشاة غالباً ما     وكان أفراده    ، التقليدي

يتعاطون المخدرات بموجـب وصـفات دوائيـة        

والى  . والحشيش يرِدهم من خالل قادة الميليشيات     

جانب ذلك فالمتطوعون الشباب كانـت تجتـذبهم        

 وقـد   .)٦(الهبات النقدية في حال نجاح هجماتهم       

ة المحليـون االرتبـاط بالمخـابرات       ختار القـاد  إ

ها ، ويقبلـون    نعيباإليرانية على أساس كل قضية      

خر دعوات تدريب لهم تقـام فـي        آلبين الحين وا  

 ،   آية اهللا كاظم الحسيني الحائري     إيران يصدرها 

 الرسمي للصدر الثاني ، ومعلم مقتدى الذي        خليفةال

وبالنـسبة   . )٧( االبتعاد عنه بصورة متزايدة   ببدأ  

ن الكثيـرين مـن     إمقتدى ومكتب الشهيد الصدر ف    ل

كبار عناصر جيش المهدي لم يكونوا موضع ثقـة         

حتمال قائم دوماً بأن    إبوصفهم أداة سياسية وهناك     

  . يصبحوا خارج نطاق السيطرة 

   في ميسان والبصرة إلنتفاضةا

لحركة الصدرية إلـى    ل  الطبيعة الالمركزية  وبسبب

يعتها يكمن في التركيز    ن مفتاح تفهم طب   إ ف ,حد بعيد 

. الوطنية   فعالياتها   على فعالياتها المحلية في مقابل    

 نجاح للتمرد هـو خـارج نطـاق         أعظملقد كان   

 والمستوى المختلف للتأييد للـصدر فـي        ,الجنوب

أقصى الجنوب كان واضحاً في االختالف بين نمط        

إن . التمرد في ميسان مقارنة بالحال في البـصرة         

هورة بأنها معقل مدعي القـوة      محافظة ميسان مش  

وقد جذب تمرد نيسان دعماً قوياً بـين        . المحليين  

 بسبب الوجود الصدري القـوي      أوالًسكان ميسان   

   .التاريخ المتمرد للمنطقة في المحافظة وثانياً بسبب 

 قامت ميسان بسرعة بالتخلص من حكم       ١٩٩١في  

ستمرت جيوب المقاومة   إالبعث وبصورة عنيفة ، و    

 نتفاضـة  اإل اءنتهإ أنحافظة مدة طويلة بعد     في الم 

 حررت  ٢٠٠٣وفي   . )٨(في سائر أنحاء العراق     

 وتسبب ذلك فـي     أيضاًالمدينة نفسها بهذه الطريقة     

مقتل الكثيرين من البعثيين ، وشهدت ميسان مزيداً        

ولم تكـن    . ٢٠٠٤من عدم االستقرار في نيسان      

 أن  القوات البريطانية قبل حلول أيار قادرة علـى       

. نتظارهـا   إتؤكد السيطرة على العمارة التي طال       

عتقال عدد مـن    إوقد حفز قيام القوات البريطانية ب     

الصدريين على مناوشة المواقـع     من  المشتبه بهم   

 ووترلـو وقد شهدت عملية    . البريطانية المكشوفة 

غارة للقوات البريطانية على مكاتب الشهيد الصدر       

 شـاحنات مـن     في العمارة ومصادرة حمولة ثمان    

نقطاعاً قصير األمد إاألسلحة الثقيلة ، وهو ما سبب   

   . )٩(لهجمات الصدريين 
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 أرضـت   ووترلـو وعلى الرغم مـن إن عمليـة        

المجلس (الخصوم اإلسالميين للصدريين المحليين     

األعلى للثورة اإلسالمية في العـراق وجماعـات        

 جبهـة سـم   إإسالمية أخرى وتجمعات للعـشائر ب     

ـ  ) هذه الفتـرة  في  شكلت  ت يةاإلسالمميسان   ن إ، ف

ـ أن  لهـا   مناهضة االحتالل كان البـد       زداد وال  ت

المحـافظ  . ضمحل في المحافظة خالل الـصيف       ت

أبو  القوة العشائرية ووسيط ,  وأخوه رياض ماهود

 قد ضعفت قوتهما تدريجياً بوساطة التحالف       ,حاتم

 فـي   اَوبواسطة األحزاب اإلسالمية األكثر ذكـاء     

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في      السياسة مثل 

نـه  أوعلى الرغم من     . ٢٠٠٣ منذ أواخر    العراق

ن إعلماني إلى حد ما ومناصر للتحالف منذ البدء ف        

 العشائري كانت له العديـد مـن        تحالف أبي حاتم  

يجـاد  إإصرار التحالف علـى     عتراضات بشأن   اال

  بأبي حاتم  حكومة محلية ديمقراطية ، وهذا ما حدا      

االستقالة من مجلس الحكم العراقي في نيـسان        إلى  

 محلية بـين التحـالف ورجـال        اتممصادوبدء  

 قامت القـوات    ٢٠٠٤ أيار   ١٤في مساء    .العشائر

البريطانية بهجوم مضاد عنيف على مجموعة من       

 في عملية سـميت     ألبي حاتم رجال العشائر مؤيدة    

وقتل عشرون عراقياً وهو مـا أثـار         . داني بوي 

 يـصطف فـي     أبا حـاتم  ر وجعل   غضب العشائ 

وكـان أول عمـل     . المعسكر المناهض للتحالف    

 هو نشر إشاعات تفيد بأن القوات       ألبي حاتم مقاوم  

البريطانية تمثل بجثث القتلى وهكذا تدهور الوضع       

 وكـان   .السياسي في المحافظة إلـى حـد بعيـد          

المحافظ شخصياً متهماً بقتل قائد الشرطة المؤيـد        

لثورة اإلسالمية بينما كـان فـي       للمجلس األعلى ل  

مستشفى يعالج فيه بعض رجال العشائر الجرحـى        

 ، وهكـذا ذابـت الحكومـة         داني بوي  في عملية 

المحلية وتفرقت بين مختلف االنتماءات المتنـاحرة       

في ميسان كما هي الحال فـي أي مكـان           . )١٠(

واألحقـاد  ن العمل في السياسة     إآخر في الجنوب ف   

  .  تمرداً ضد االحتالل قد بدأ  تتوقف لمجرد إنلن

والموقف في البصرة من نيسان إلـى مـا بعـده           

مختلفاً إلى درجة كبيرة ، وهو مـا يعكـس بيئـة            

لقـد كـان تمـرد      . شد تعقيداً في المدينة     أسياسية  

نيسان فشالً ذريعاً في البصرة ، حيـث عـضوية          

جيش المهدي كانت محدودة ولكنها بـرغم ذلـك         

ورئـيس مكتـب    . المدينة  قلية صغيرة في    أتشكل  

 أبـدى   الشيخ عبد الستار البهادلي   الشهيد الصدر   

إمكانية ضعيفة على قيادة جيش المهدي والسيطرة       

هم نقطة في دور البهادلي في      أ و .عليه في المدينة    

 نيـسان   ٥نه شوهد في    أقيادة الميليشيات الصدرية    

وقد .  بلوح بسيفه من سطح قصر المحافظ        ٢٠٠٤

شتبكوا فـي   إ بسرعة من البناية و    ندفع الصدريون إ

صدر مكتـب   أوخالل أيار وحزيران     . قتال ضار 

الشهيد الصدر في البصرة موجة من التصريحات        

المتناقضة حول الهجوم أو إيقـاف القتـال وذلـك          

وبعد يومين من القتال فـي      . بموجب  هدنة وقتية     

ستطاع المجلس المحلي أن    إ أيار   ٩المدينة بدءاً في    

على أن يبذل محاولة لتهدئة القـوات       يجبر الصدر   

 مـع رحيـل      ذلك  تزامن قدالصدرية في البصرة و   

أعضاء جيش المهدي إلى جبهة القتال في النجـف         

 حزيران نحي البهـادلي عـن   ٢٠وفي . وكربالء  

تهامات بالفساد من قبـل مكتـب       إمركزه بموجب   

 أن  أبـداً ولكن الصدر لم يستطع     الشهيد الصدر ،    

ميليشيات الصدرية المتشددة في    يمد سيطرته على ال   

   . )١١(البصرة 
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هدوء أعقبت نقل الـسلطة إلـى        مدة   وبعد مرور 

 ٢٠٠٤ حزيران   ٢٨الحكومة العراقية المؤقتة في     

 . ٢٠٠٤شتد تمرد الصدريين في تمـوز وآب        إ،  

 كـان   البصرة وميسان وفي أقصى الجنوب ، في      

وقد قاتلـت   . هناك قتال عنيف ولكنه قصير األمد       

جـل أن تـضمن وصـول    أ البريطانية من   القوات

ختبـار  إالتجهيزات إلى المواضع المحاصرة فـي       

 ، آب ١١ – ١٠فـي   . للقوة مع جـيش المهـدي       

 التي  هامر سميث باشرت القوات البريطانية العملية     

شهدت هجوم القوات المدرعة على جيش المهـدي        

في أماكن تواجد القوى في العمارة وتعيين مواضع        

 فـوق   تحلـق ائرات األمريكية التي    الميليشيات للط 

إشـتباك   من مائـة     أكثرخالل  من  و. ساحة القتال   

ن قوة جيش المهدي    إخالل أربع وعشرين ساعة ف    

في ميسان تحطمت بصورة حاسمة والى نهاية ذلك        

   . )١٢( الصيف

ن تـدفق المقـاتلين الـشيعة مـن         إوفي البصرة ف  

زاد فـي   مما  المحافظات المجاورة بما فيها ميسان      

 جـيش المهـدي     اقـام مقـاتلو   . لعنف الصدري   ا

باالستيالء على مقر حزب البعث وشنوا عمليـات        

وبالمقارنة مع  . ضد القواعد والدوريات البريطانية     

ن آلان قوات الـصدريين أصـبحت       إتمرد نيسان ف  

 ى خبرة وهو ما نجم عنه زيادة في مـا يـدع           أكثر

بالهجمات النوعية بما في ذلك قنابل على جوانـب         

  .رق وهجمات بالهاون والصواريخ الط

يضاً بقطع تصدير النفط وذلـك      أوهدد الصدريون   

 وضرب أنابيب نقـل     شركة نفط الجنوب  بمهاجمة  

جل زيادة تأثيرهم السياسي وكذلك مـن       أالنفط من   

 النفط من منبعه والـسيطرة علـى        تحصالسإجل  أ

وبموجب رغبة حكومة المحافظة في      .  المالي دخله

لنطاق كما حدث فـي النجـف       تجنب دمار واسع ا   

تركت القوات البريطانية مناطق مهمة من المدينـة        

والقـوة البريطانيـة    . للصدريين طوال شهر آب     

المحدودة المتاحة فرضت طوقاً حديدياً حول محيط       

المدينة لمنع المزيد من تدفق المقـاتلين وحراسـة         

ومنـذ  . قتـصادياً   إالبنية التحتية المهمة سياسياً و    

ول بدأت القـوات البريطانيـة بـإخراج        أوائل أيل 

الصدريين مستخدمة تكتيكات مشابهة لتلـك التـي        

ستخدمت في أول أيام احتالل البصرة في نيـسان         أ

 أيلـول   ١٧والجهد المتراكم في هجـوم       . ٢٠٠٣

على مكاتب الشهيد الصدر في البصرة كشف عن        

خمسة عشر طناً من األسلحة والعتاد وهو ما سبب         

ري للمقاومة من قبل جيش المهـدي       يقافاً شبه فو  إ

)١٣( .   

  لتحالف ل يةمناألسياسة ال

الهزيمـة   آثار   نحسر الكثير من    إ ٢٠٠٤في أيلول   

نقلـب  إ الذي لحق بالتحـالف و     حرجالعسكرية وال 

وخسرت الحركة الصدرية الكثيرين مـن      . وضعه  

بعد عنهـا الكثيـر مـن شـرائح      أمقاتليها وعنفها   

لتجارة مـن الطبقـة     االمجتمع العراقي مثل رجال     

ومـع كـانون     . المتوسطة ورجال الدين التقليديين   

 موعد االنتخابات كان هناك قدراً من       ٢٠٠٥الثاني  

كان رد  . االستقرار يدعم العملية السياسية للتحالف      

الفعل البريطاني على تمرد نيسان وما تبعـه مـن          

هزات تعيساً بموجب ظروف محلية ويمثل علـى        

كان يتوقع  . الختيارات السيئة    ا أفضلوجه التحديد   

ن في ميسان أن يتـصرفوا وكـأنهم        يمن البريطاني 

وكانت القوة العسكرية ) كبر العشائر في المحافظةأ(

 .  من السكان    كره على   المستخدمة قانونياً تستخدم  

 الستراتيجية   مزيداً من العداوات       ذههقد نجم عن    و
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ت والتركيز على عداوا  . موجود كان   زيادة على ما  

 من التركيـز علـى      أفضلضد األجانب ربما كان     

فـي  بينهم  العراقيين اآلخرين الذين ينبغي التعايش      

 تعقيـداً أكثروفي محيط سياسي    .المستقبل المنظور 

ـ ان أسلوب البريطـانيين     البصرة ك هو،الذي   ذراً ح

   .)١٤(مع المجلس المحلي متكامالً

ي البصرة كان لـه     على الرغم من إن االعتقال ف      

نه أدى إلـى أن     إ ف  الحد من موت المدنيين ،     مردود

تهـام  إعالم المحليـة والعالميـة ب     تقوم وسائل اإل  

تهـيمن علـى     سمح للميليشيات بأن     هالتحالف بأن 

ن تحد من النظام القضائي     أ و االراضيالمزيد من   

وعلى النقـيض    . )١٥(واألمني لعدد من األسابيع     

لبعث ن قمع حكومة ا   إمن السياسة األمنية للتحالف ف    

ستخداماً مفرطاً لألسـلحة    إ شهد   ١٩٩١النتفاضة  

عتقال للعديـد مـن     إالنارية ضد المناطق المدنية و    

السكان البالغين الذكور وإعدام عدد منهم وتبع ذلك        

 دينيـة حرية ال لعتقال بحسب أقوال المخبرين قمع ل     إ

وقد توقع العراقيـون عمـالً       . )١٦(لدى الشيعة   

دي التي سمحت لتمرد    حاسماً وقد دهشوا لقلة التص    

الصدريين بأن يكون على هذه الدرجة من العنـف         

ـ   . في آب    ن العـراقيين تـصرفوا     إوبرغم ذلك ف

بصورة إيجابية عندما كانت القوة الحاسمة ينبغـي        

  . وسيلة قانونية كستخدامها إ

إلى جانب االعتقـال القـانوني أظهـرت قـوات          

االحتالل في بعض األحيان نقـصاً فـي االلتـزام          

. دستور العراقي الجديد الذي أوجـده التحـالف         بال

ن القوات البريطانية سـمحت     إ ف , سبيل المثال  على

 بأن يدمروا في ميسان مكتـب المحـافظ        للصوص

 ، ومنسق سلطة     ٢٠٠٤والمجلس البلدي في صيف     

 توصـل إلـى     ي سـتيوارت  رروالتحالف المؤقتة   

ستنتاج إن المحتلين كانوا في موقف ال يحـسدون         إ

 الفعل المـستبد الـذي يبديـه        إن:  يقول   عليه فهو 

سـتعماري  إالعراقيون وهو غريزي فهم تجاه حكم       

وهناك إجراءات كانت صـعبة     . ليس غريزياً لنا    

كم عدد النـاس غيـر      . علينا ولم نستطع إكمالها     

  أبنيـة  ستعداد لقتلهم لحمايـة   إالمسلحين نحن على    

 حول محادثة بين    ستيوارت تقرير   إنالوزارات ؟   

 ومسؤولي التحـالف لهـا       رياض ماهود  فظالمحا

وعندما سأل المحافظ لماذا سمح التحالف      . دالالت  

  : للغوغاء بالدخول 

أيها المحافظ قد يكون من األفـضل        .  أحدنا أجاب

.  يقتل الناس    أنأن يسرق جهاز حاسوب بدالً من       

عم تتكلم ؟ هل ستترك الغوغـاء       : وقال المحافظ   

. ك ؟ لـم نجـب       يدخلون مكتبك ويسرقون حاسوب   

بالطبع كنا سنطلق النار علـى أي واحـد يـدخل           

   .)١٧(بناياتنا

  ـــــــــــــ

  :هوامش الفصل

   . ٢٥٢ ص ٢٠٠٦يثاكا نيويورك مطبعة جامعة كورنيل إ) لتمرد في العراقمناهضة اتمرد وال (حمد هاشمأ)  ١(

   . ٣٢٥ - ٣٢٤ص ) ٢٠٠٦بيكادور لندن ، (مخاطر االحتالل ، زمن حكمي في بغداد  : ي ستيوارتررو)  ٢(

 ،  ريتـشارد هـولمز    . ١٧٢ - ١٧١  ص )٢٠٠٥لندن ، هرست وشركاه ،      (تمرد على دجلة     : يثرنغتونإمارك   ) ٣(

   ١٠ص  مطبعة هاربر) ٢٠٠٦،لندن (مقاتلون شعث ،
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يست جورنال  إ، مدل   أحزاب ما بعد البعث في العراق       .  ، الواليات المتحدة واألحزاب الدينية الشيعية        جوان كول )  ٤(

   .٥٥٩  ص ٢٠٠٣ ، خريف ٤ رقم ٥٧

أكثرية المعلومات في هذا القسم مأخوذة من مقابالت للمؤلفين مع بريطانيين في الجيش والمخابرات ، ومـواطنين                  )٥(

   . ٢٠٠٦عراقيين من الجنوب ، لندن 

  ٢٥٥ ، ١٠مقاتلون شعث ، ص  : هولمز)  ٦(

/ من مقابالت مع الجيش والمخابرات البريطانية ومواطنين عراقيين من الجنوب           كثرية المعلومات في هذه الفترة      أ  )٧(

   .٢٠٠٦لندن 

   ١٢٣ ص ١٩٩٨ ، الزلزال ، لندن ، الرافد للنشر والتوزيع نجيب الصالحي)  ٨(

   ٢٢١ ، صمقاتلون شعث  : هولمز)  ٩(

لندن ،  / ، تلغراف   )أمر بقتل قائد الشرطة   سيد االهوار في العراق ي     (كولن فريمن  مخاطر االحتالل ،     : ستيوارت)  ١٠(

   ٢٥١ ، ٢٤٤ – ٢٤٢ص . مقاتلون شعث  : هولمز ، ٢٠٠٤حزيران ٦

  معظم ما ورد في هذه الفقرة مأخوذ من مقابالت مع الجيش واالستخبارات البريطانية ومواطنين عـراقيين مـن                    )١١(

  ) . ٢٠٠٦لندن (الجنوب 

البريطـانيون  (ستيفن غـراي    يضاً  أنظر  أ . ٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٤ -٢٨٣، ٢٦١ص  . مقاتلون شعث    : هولمز)  ١٢(

   . ٢٠٠٤ تشرين األول ٢٧) لندن(سندي تايمز ) يعملون كطعم في الحرب مع المهدي

  . ٣٠١ ، ٢٩٧ ، ١٨٢ص . مقاتلون شعث  : هولمز)  ١٣(

ي لجهـود الواليـات      منظور بريطـان   ٤ ، النجاح في مرحلة      ندروغارفيلدأ ،   ١٨٠مقاتلون شعث ص     : هولمز)  ١٤(

   ٨٤ - ٨٣ص ) ٢٠٠٦فيالدلفيا ، معهد بحث السياسة الخارجية ( بناء العراق وإعادةستقرار إالمتحدة لضمان 

   ١٨٠مقاتلون شعث ص  : هولمز)  ١٥(

 ، عذاب ال    ١٩٩٢ ، تقرير    هيومن رايتس ووتش  : يضاً  أنظر  أ ١٢٢ ، ١٠٨ – ١٠٧الزلزال ص    : الصالحي)  ١٦(

  ) . ١٩٩٢نيويورك ، هيومن رايتس ووتش (ما بعد االنتفاضة في العراق  ١٩٩١نهاية له 

   ٢٩٥ص . مخاطر االحتالل  : ستيوارت)  ١٧(
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  اتنتخاببين اإل

نتقال السلطة في إلقى التمرد الصدري بظالله على أ

 إلى من سلطة التحالف المؤقتة      ٢٠٠٤ حزيران   ٢٨

ليهـا مهمـة    االحكومة العراقية المؤقتة الموكـول      

 . ٢٠٠٥تحضير لالنتخابات في كـانون الثـاني        ال

ن أن يتطلعوا إلى المـستقبل      آلاستطاع العراقيون   إ

في السياق الرسمي لالنتخابات والـى الـسياسات        

 المحلية غير الرسمية وغير المنتظمة وفي       ةالعراقي

 حـربهم مـع     مقتـدى الـصدر    أتباعحين خاض   

ـ  ،مكاتبهم وصـحفهم تغلـق    رأوا  التحالف و   نإف

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق يعزز      المجلس  

ويدمج قوته في سياسة بغداد مع . قوته في الجنوب 

ـ       إ ن إنضباط تنظيمي حازم في فروعه المناطقية ف

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق أحرز       

السيطرة على الكثير مـن مناصـب المحـافظين         

وقيادات الشرطة بما في ذلك في البـصرة حيـث          

ستبدل بإسالمي إ وائل عبد اللطيففظ المعتدل المحا

إن السيطرة اإلسـالمية    . إلى المجلس األعلى   يمنتم

على الجنوب تعمقت خالل هذه الفترة في حين إن         

براليين والشيوخ الـريفيين والنـساء      يالتقدميين الل 

ختفوا من المجـالس البلديـة بمجـرد أن تخلـى           إ

    .)١( التحالف عن إبداء الرأي في إنشائها

لقوات البريطانية التي تجـوب     ل الصورة الجديدة   

  كجزء من عملية   ٢٠٠٤العراق في تشرين الثاني     

دراك التغيير الحاصل   إ على   ةكن قادر ت لم   ٦ تليك

 في المشهد السياسي كما إن السياسة لم تكن موضع        

ورحيل . التركيز في مرحلة ما بعد التحول الجديدة 

 إلى درجة   ,يينسلطة التحالف المؤقتة ترك العسكر    

ستقالل عن التوجيـه الـسياسي      إ في حالة    ,كبيرة

 إن الجيش البريطاني    أيضاًوهو ما يعني    . للتحالف  

رقـه  كان يخشى منه أن يقوم بعمليات بموجـب طُُ       

وكما أوضح أحـد أعـضاء      . المحددة مرة أخرى    

 مثـل   –عندما يصل اإلطار المدني     :مجلس العموم 

ـ   سلطة التحالف المؤقتة إلى طريـق        ن إمـسدود ف

العسكريين يتولون المسؤولية في ميدان الـسياسة       

ن سلطة  أوفي حين    . )٢(الذي لم يتم ولوجه سابقاً      

التحالف المؤقتة قام منـسقوها باسـتخدام فـرقهم         

ن جماعات  إالعسكرية للتدخل في السياسة المحلية ف     

بتعـدت عـن    إلتي تجوب البصرة وميسان     القتال ا 

ة العراقية في خريـف     التدخل في السياسات الحزبي   

 وركزت بدالً من ذلك علـى سلـسلة مـن        ٢٠٠٤

المهمات المتعلقـة بتحركـات قواتهـا واإلدامـة         

عـادة  اللوجستية وحماية القوات وتقديم الـدعم إل      

 كانت واحدة من المهمات األساسية       .)٣(األعمار  

للفرقة اآلتية، هي التحضير لحفظ أمن اإلنتخابـات        

  .٢٠٠٥في كانون الثاني 

  نتخابية في البصرة سياسة اإلال

 ٢٠٠٥كان مقدراً لالنتخابات العامة في حزيـران        

 تلقي قليالً من الضوء على السياسة في جنـوب          أن

العراق بسبب تجمع أهم األحزاب السياسية الشيعية       

ستخدم إ وقد    .العراقي الموحد االئتالف  تحت قائمة   

المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية فـي العـراق         

وعـدد مـن الجماعـات      الدعوة   فروع   ومختلف

 مظلـة   بالصدر الثـاني  السياسية المحلية المتصلة    

سـتفتاء  إجل تأجيل   أالعراقي الموحد من    االئتالف  

ديمقراطي حقيقي يظهر شعبية كل حزب سياسـي        

 العراقي الموحد كان    ئتالف واإل  . شيعي على حدة  

عبارة عن دعوة بسيطة للهوية الـشيعية وحملتهـا    

آيــة اهللا العظمــى ســم ســتخداماً إلإالــسياسية و

وقـد  . وبذلك كان فوزها مـضموناً       ،السيستاني
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أظهرت االنتخابات وما تالها من توزيع الحقائـب        

ات التي  ي كانت تخفي الكثير من االتفاق     نهأالوزارية  

  . جرى التفاوض عليها بين أهم األحزاب الشيعية 

فضل لميزان القـوى الـداخلي كـان        أ مقياساً   إن

 كـانون   ٣١ت في   يخابات المناطقية التي أجر   االنت

نتخب فيها واحـد واربعـون      أ التي   ٢٠٠٥الثاني  

عضواً في كل واحدة من المحافظات الثمان عشرة        

للعراق ومجلس ذو واحد وخمسين عضواً لمجلس       

لم تجر األحزاب الشيعية على أساس موحد       . بغداد  

 ولذا كانت النتيجة ذات داللة على الشعبية السياسية       

 األقل على الثقل التنظيمـي والعـسكري        علىأو  

 وعلى العموم أحرز المجلـس      .والمادي لألحزاب   

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق أكثرية المقاعد       

 المحافظات بما فيهـا بغـداد والنجـف         أكثريةفي  

  .وكربالء 

  ٢٠٠٥كانون الثاني  /نتخابات المناطقيةنتائج اإل

 ٤١  البصرة

  مقعداً

البصرة اإلسالمي المسيطر ئتالف إ

  المجلس األعلىقبل عليه من 

٢٠  

صدريون سابقون (الفضيلة 

  )مستقلون

١٣  

جل مستقبل العراق ، أالتجمع من 

  متصل بعائلة بحر العلوم

٢  

  ٣  حركة الدعوة

  ٣  الوفاق

  
  
 

 ٤١  ميسان

  مقعداً

  ١٥  ) للصدريينيموال(منتدى الفكر اإلسالمي 

  ٥  الدعوة تنظيم العراق

  ٦  المجلس األعلى

  ٤  الفضيلة

 ألحمـد   يموال/ المجلس السياسي الشيعي    

  الجلبي

١  

  ١  حركة الدعوة

  ٥  قوائم أخرى علمانية

  ٤  قوائم إسالمية أخرى

 موقع العراق على محررالمعلومات وفرها : المصدر 

org.historiae://http :الشبكة 

 المجالس توازناً من حيث     أكثربصرة  كان مجلس ال  

وجود الـشيعة إذ إن المجلـس األعلـى للثـورة           

قل من نصف المقاعد    أاإلسالمية في العراق يحتل     

ويترك السيطرة في يـد تحـالف يجمـع سـائر           

نتخاب سري  إ جرى   ٢٠٠٥في شباط   . االتجاهات  

 محافظاً للبصرة وهو سياسـي       محمد الوائلي  جعل

ـ  بصري ينتمي إلى     وقـد أدرك    . ضيلةحزب الف

نه في غياب سيطرة حكومة مركزية قوية       أ الوائلي

تمس الحاجة إلى قدر كبير من القوة المركزية على         

 ,إلى درجة كبيرة  ,المستوى المناطقي حيث السياسة   

 . العام في البالد     سائلة وعنيفة بشكل يفوق المستوى    

وعلى الرغم من الكثير من مـؤامرات المجلـس         

سالمية إلقصائه عن منصبه فقـد      األعلى للثورة اإل  

ستغالل أي تجمع معقول    إثبت الوائلي قدرته على     أ

http://historiae.org/
http://historiae.org/
http://historiae.org/
http://historiae.org/
http://historiae.org/
http://historiae.org/
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جل حماية مركزه من خالل مـنح       أللسياسيين من   

   . الهبات السياسية واالقتصادية

 على إسناد الوظائف الحكومية     الوائليوتأتي قدرة   

ـ يإسـتعراض العـضالت و    إمن قابليته على     اد ج

 حزب الفـضيلة  رة  الوظائف األمنية من خالل سيط    

يجاد وسـائل   إعلى قوة حماية النفط أو من خالل        

ينـات  يإلدخال عناصر في القوات األمنية فـي تع       

عالية المستوى توجدها لجنة األمن المحلية وهكـذا        

يقوم بتوزيع مناصريه الـذين يقومـون بـدورهم         

و سـيطر   .  في مناصـب أوطـأ       أتباعهمبتعيين  

ي المحلـي   على اإلنفـاق الـوزار     أيضاً لـوائلي ا

 النفط الخام    إنحراف  العقود ولم يلتفت إلى    إعطاءو

 الـسوق   الـى أو المنتجات النفطية بشكل هائل أما       

 ولهذا فقـد    .التصدير غير القانوني    الى  المحلي أو   

  . البصرة مرهوناً بتهريب النفط قتصاد إ مجمل أصبح

 السجل السيئ   الوائليستغل  إوفي الوقت نفسه فقد     

النزر اليسير للبصرة ،  بتخصيص   للحكومة المركزية 

 أي تخـصيص    ٢٠٠٥حيث لم يصل البصرة في      

فقط مما خصص لهـا فـي        % ١٠ووصلها نحو   

كبر مدن العراق والمنطقة إوبالنسبة لثاني  . ٢٠٠٦

 للثروة في العراق فقـد كانـت قلـة          إنتاجااألكثر  

 ويمكن النظر   .التخصيصات مصدراً مهماً للتذمر     

نه حركـة   أهريب النفط على     ت الوائليستخدام  إإلى  

 . جل تطوير بديل مستقل للتمويل الحكـومي      أمن  

 بتحريك  –وحين زادت عدوانية الحكومة المركزية      

  فـي  الـوائلي ن مؤيدي   إ ف –من المجلس األعلى    

لعام للعـاملين فـي     ا واالتحاد   شركة نفط الجنوب  

ضغطوا على الحكومة من أجـل أن تقـف         النفط  

 وإصدار نفط األجنبية موقفا حازما إزاء شركات ال    

التشريعات التي تحدد التدخل األجنبي فـي قطـاع         

 بقطع إمدادات الكهرباء من     الوائليكما قام   . النفط  

البصرة إلى بغداد فسمح للبصرة بأن تتمتع بـسبع         

عشرة ساعة من التيار الكهربائي كل يوم في حين         

 وحتى قبل الكالم  . ساعة في بغداد إحدى عشرة      نهأ

 صار السياسيون في الجنوب يتجهون      عن أي تقسيم  

  . نحو االنفصال عن المركز 

  تمزق الحركة الصدرية 

 بروز سياسيين محليين أقوياء صاحب تطـور        إن

إنشغل  ٢٠٠٥في  . مهم ثانٍ في سياسات الجنوب      

 السياسية  بنتائج االنتخابات األقاليمية     الصدر   أتباع

 ، وقد أدى ذلك إلى تمزق التيار الصدري ، ككتلة         

ـ     ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤موحدة في    ن إ ، وفي الحقيقة ف

ي كان قد   ت ال وحدةالتيار الصدري فقد ما لديه من ال      

   .)٤( حتى ذلك الوقت ا عليهحصل

مكتب الشهيد الصدر حالة      شهد ,في أعقاب التمرد  

لقد أدى  . ٢٠٠٤ خريف    شديدة خالل أشهر   نحدارإ

التمرد إلى إغالق أو تدمير الكثير مـن المكاتـب          

 جيش المهدي  وقد عد    .ئات من أعضائها  وموت الم 

كبر تهديد للقوات   أنه  أمن قبل قوات التحالف على      

وعلـى   . المتعددة الجنسيات وعدها حركة إرهابية    

الرغم من إن قوات التحالف وافقت على عدم القيام         

ثر رجعي وااللتزام   أجراء االعتقاالت على أساس     إب

ـ  ٢٠٠٤التي تم التمسك بها في أواخر        بالهدنة ن إف

  . طريق العنف كان طريقاً مؤذياً للتيار الصدري 

ظهـر التيـار    أ ,في العام األول لـسقوط صـدام      

قـد   خطأ وأنها    إنهان  آلازدواجية ثبت   إالصدري  

 وقد  . المعتدلين عن المتشددين في المنظمة       تفصل

نشأ محاكم شرعية أنه أسمعة بجيش المهدي   أصيب  

ز النفط   الضرائب المحلية وسيطر على تجهي     بيوج
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وهاجم قوات التحالف ومقاهي االنترنيت وحوانيت      

علـى أي   , وفي الوقت نفسه   .الموسيقى والحالقين   

نـه  أدعـاء   إن مكتب الشهيد الصدر يمكنه      إ ف ,حال

سعى لتحسين البنية التحتية مـن خـالل توزيـع          

المنتجــات النفطيــة وتجهيــز الطاقــة وحمايــة 

  قام بعـض   ٢٠٠٥وخالل  . االحتفاالت والمراقد   

 بالتحرك نحو هدف    الصدر الثاني المتشبثين بأفكار   

أو آخر من هذا المشهد األمر الذي أدى إلى إلحاق          

 وحـدة الضرر بمكتب الشهيد الصدر مـن حيـث    

  . أعضائه 

حتل عدد من الصدريين الجانب المعتدل مـن        إوقد  

 الذي  حزب الفضيلة المشهد وعلى وجه الخصوص     

تـب الـشهيد   كان يعمل بوصفه حليفاً سياسـياً لمك     

  .٢٠٠٣الصدر وقناة لالتصال مع التحالف منـذ        

 كان الكثير من السياسيين فـي       ٢٠٠٤وفي أواخر   

 إن. تجاه نفسه   مكتب الشهيد الصدر يتحرك في اإل     

نضج مكتب الشهيد الصدر قد نجم عنـه وجـود          

 هيكلـة   أفـضل تصال واضحة وهرميـة     إخطوط  

   . )٥(جتماعية وشبكة واسعة من الخدمات اإل

 وثالثة مـن المـسؤولين فـي        علي سميسم يخ  الش

نشأوا لجنة سياسية في أواخر أمكتب الشهيد الصدر 

حمـد  أ بموجب إرشاد السياسي المخضرم      ٢٠٠٤

 الصدر نفسه قـاطع     إنوعلى الرغم من     . الجلبي

ن اللجنة نجحت في منع مزيـد       إ ف ٢٠٠٥نتخابات  إ

وكانت أعـداد   . من مقاطعة الصدريين لالنتخابات     

 في مدينة الصدر التي يـسيطر عليهـا         المصوتين

   % . ٩٠الصدريون وفي ميسان تصل إلى 

وقد أحرزت الحركة عدداً من المناصب المهمة من        

ستعراض عملها القـوي فـي االنتخابـات        إخالل  

جل حصة مهمة في مقاعد     أالمحلية وتفاوضها من    

 قـوائم   توقد أحـرز   . االئتالف العراقي الموحد  

 وأقلية واسط وميسان عد في   الصدريين أغلبية المقا  

. من المقاعد في عدد من المحافظـات األخـرى          

.  وعشرين مقعداً في البرلمان      أحرز الصدريون ثالثة  

نه غيـر   أوعلى الرغم من إن التيار الصدري ثبت        

ختيارات رئيس  إموحد بدرجة تسمح له بالتأثير في       

ن مكتب الشهيد الصدر سيطر علـى       إالوزراء ، ف  

 هذه المراكز التـي تـم       .النقل  وزارتي الصحة و  

منحها للصدريين زادت من قدرتهم على صـرف        

المال ، والرعاية الصحية والعمل بما مأل النواقص        

المهمة في موارد شبكة رجال الدين الـذين كـانوا     

    .أصالًفقراء 

ـ           ن إوعلى الرغم من هـذه التطـورات المفيـدة ف

رتياحهم إعناصر التيار الصدري أعربوا عن عدم       

ل المشاركة في العملية الـسياسية قبـل وبعـد          حو

وعلـى وجـه     . ٢٠٠٥نتخابات كانون الثـاني     إ

ن المتشددين عارضوا إسهام الحركة     إالخصوص ف 

في التحالف بوصفها شريكاً في الحكم ومـشاركة        

مكتب الشهيد الصدر في تحول ديمقراطي مـدعوم        

 وقد قال أحد متشددي التيار الـشيخ        .من األجانب   

لتشكيل الجديد  ا، هؤالء الناس في     طوسيمحمد الفر 

 . الذين تسمونهم صدريين ليسوا صدريين شرعيين     

 قد يكون رقم خمسة في      علي سميسم خو الشيخ   أو

قائمة الشيعة ولكنه ليس عضواً في هـذه الحركـة       

 ٢٠٠٤وقد شهدت مسيرة الحركة في صيف        . )٦(

قيام الكثيرين من عناصر جـيش المهـدي وهـم          

  . تهم على التحالف يواصلون شن هجما

 مختبئاً منـذ    محمد الحسني الصرخي  وكان الشيخ   

عتقال من قبل قـوات التحـالف فـي         كان هدفاً لإل  

 ، في ما يتعلق بمقتل ثالثـة        ٢٠٠٣تشرين األول   
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جنود أميركيين في كربالء ، وكان من أوائل الذين         

 وبقـوا خـارج العمليـة       بمقتدىقطعوا عالقتهم   

ـ       وبوصفه تلميذاً  .السياسية   ن إ للـصدر الثـاني ف

مقتـدى   كان يعد نفسه أعلى مستوى من        الصرخي

 ومثله .  مصدراً للتقليد   يصبح نه أهل ألن  إ و الصدر

 يخـشى   الـصرخي  فقد كـان     ,الصدر الثاني مثل  

. لشيعي  التصوف ا والعرفان  ى  ؤكد عل األجانب وي 

 . كربالء والناصرية والبـصرة   ومراكز قوته هي    

 الدين األكبر سناً    والى جانب عدداً آخر من رجال     

 بدرجـة   الصرخي فقد تصرف    التيار الصدري من  

هذا االختالف   . ٢٠٠٥ستقالل خالل   كبيرة من اإل  

 التحديد في مـا يتعلـق بالـسنة         وجهواضح على   

 فتوى يحرم فيها قتل     الصرخيصدر  أفقد  . العرب  

السنة بدافع االنتقام وهو بهذا على النقـيض مـن          

 الـصرخي  أتبـاع وفي تمـوز حاصـر       . مقتدى

حتجاجاً على النفـوذ    إالقنصلية اإليرانية في بغداد     

 الـصرخي  وأتبـاع ومنذ ذلك الحـين     . اإليراني  

 حيـث   كـربالء  في   بدريصطدمون مع ميليشيات    

ـ إ منع الصرخي من     المجلس األعلى يحاول   م احك

  . قبضته على خزائن المساجد المهمة 

   هل بنيت لتبقى ؟:قوات األمن العراقية

 المتحركة والعنيفة لألحـزاب    لفية  خعلى عكس ال  

ية المحليـة غيـر     مناأل ىقوالن تطور   إف, ةالسياس

الظـروف  .الحزبية أثبت أنه تحد ال يمكن تذليلـه       

تفاقمت بسبب النظـرة قـصيرة      السياسية الرديئة   

إن تطوير شرطة عراقية     .المدى لسياسة التحالف    

 ,قوية لم يتم بحثه في تخطيط مـا قبـل الحـرب           

يطاني صعق حين وجـد إن قـوات        والجيش البر 

الشرطة العراقية كانت درعاً واهياً وإنها لم تكـن         

وقد  . قادرة على أن تستعيد تفوق الشرطة بسرعة      

تركزت جهود التحالف في الجنوب علـى قطـاع         

 ٢٠٠٤ في حزيـران     ٢ك  ي تل األمن منذ بدء عملية   

حيث قاد تحول السلطة إلى اإلسراع في تطوير قوة    

وفشل قوات األمن العراقية في     . ة  الشرطة العراقي 

 زاد من حافز السعي للتطـوير كمـاً         ٢٠٠٤تمرد  

  .وكيفاً 

فقـد   ,  وفي الممارسة الواقعية علـى أي حـال       

 كمـا فـي أي مجـال        ,نتهجت سياسة التحـالف   إ

وقـد  . التركيز على تعزيز أعداد المتطوعين      ,آخر

 إلى إن عمليات    مجلس العموم أشارت وجهة نظر    

ع أجملت إن هناك تغييراً طفيفاً في ما        ما بعد النزا  

 ، عنـدما أخبـرت      ٢٠٠٤بين أيار وكانون األول     

 إنهاسلطة التحالف في الجنوب الحكومة البريطانية       

 . )٧( األعداد لمواجهة األهداف     ةدامستمرة في زي  

والقادة السياسيون المحليون ينتشرون في المجالس      

ا بتزويـد    كان يسرهم أن يقومو    ,ليمية والبلدية ااإلق

وتوفر األعمال سـمح    . قوات األمن بالمتطوعين    

مظهـر المهـيمن    بلقادة الميليشيات بأن يظهـروا      

ألتباعهم وفي الوقت نفسه بأن يـستخدموا أمـوال         

وقد كانت قـوات    .  للدفع لهم     الفيدرالية   الحكومة

ومجهزة بمعدل صفر   % األمن مدربة بمعدل صفر     

تـسلم  وت % ١٦٥رجال بمعـدل     عدد   ، وفيها % 

وهنـاك إجـراءات    . )٨( % ١٠٠رواتب بمعدل  

يصدق عليها ما قاله جنرال بريطاني حول ظاهرة        

 وعلى الـرغم    للميليشيات) االستخدام البراغماتي (

من قرار سلطة التحالف المؤقتـة فـي حزيـران          

ـ      ٢٠٠٤ ن الحكومـة   إ بعدم شرعية الميليـشيات ف

المحلية والقوات المتعددة الجنسيات فـي الجنـوب        

مرت في دفع رواتب للعشائر المهمة في شمال        ستإ

  .  )٩( اإخفاؤهخداع يصعب عملية البصرة في 
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قصير النظر الجراءات التحـالف         التركيز وكان

ما تعلنه الصحافة الـسياسية مـن       م كثرأيدل على   

 وايتهولوالسياسات القصيرة النظر من     . األهداف  

اد االعتقكشفت  إلى المقرات البريطانية في البصرة      

من الناحية   . البريطانية العراق قريباً   القواتغادرة  مب

ن سياسة بريطانيا المناهـضة للتمـرد       إف,التاريخية

نجحت في كثير من األماكن تمامـاً ألن القـوات          

البريطانية مارست عملياتها إلـى جانـب حلفـاء         

   : لورد ثورنتونوكما أوضح . محليين أكفاء 

فـي مجـال    حيثما نظر المرء إلى تجربة الجيش       

 قبـرص إلـى الماليـو ومـن         مكافحة التمرد من  

 وإدارة فهناك قوة شـرطة      فلسطين إلى تالل ناغا   

هناك أناس يعرفون كيـف     . عامة من أهل البالد     

 سبل التعامـل مـع      أحسنيديرون البالد ويعرفون    

وتكون هناك مخابرات متاحة    . الجمهور الغاضب   

لكثير دراك الثقافة وهناك ا   إوهناك درجة عالية من     

فـي  . من الناس الذين يتكلمون اللغـة المحليـة         

ن كل ما على الجيش فعلـه هـو أن          إف , األساس

يستخدم قوته العسكرية في سبيل مـساعدة القـوة         

   . )١٠(جه هذه القوة االمدنية التي تعلم كيف تو

وقوات الشرطة كانت تعـد مهمـة علـى وجـه           

 والبريطانيون تاريخياً   ،دوار كهذه أالخصوص في   

 على مقدرة   اَنسحابهم بناء إحتماالت  إانوا يقيسون   ك

علـى الحمايـة    ) ليس على الجيش  (شرطة وطنية   

فقد كانت بريطانيا   ,وبطبيعة الحال . الداخلية لألمن   

ـ لب الـصبر ل   تطمح بأن تنتهج هذا النمط مـن       اء ن

المؤسسي في مستعمراتها خاصة ألنهـا أرادت أن        

 القتال  ود إلى ع لن تضطر إلى أن ت     إنهاتستوثق من   

وفي العراق كانت اآللية    . ضد التمرد مرة أخرى     

كانـت   .  وايتهـول  مختلفة جداً لبعض من هم في     

حيلها فـي نجـاح     ربريطانيا تحتاج إلى أن تبرر      

 فقط ثم يكون في إمكانها بعـد ذلـك          دقصير األم 

  جل إيجاد حلول طويلةأالنظر إلى اآلخرين من 

. األمد لمشاكل جنوب العراق

  ـــــــــــــ

  :هوامش الفصل

 : جورج باكر  . ٤٢٢ص) ٢٠٠٦/ بيكارد  / لندن  (مخاطر االحتالل ، زمن حكمي في العراق         : ي ستيوارت ررو)  ١(

 شـباط   ٢٨نيويـوركر   .  مستقبل العـراق     علىفي جنوب الشيعة اإلسالميون والعلمانيون يتنازعون       : ختبار األرض   إ

٢٠٠٥ .   

ـ   ن HC1241-1  على شكلمصممة لشهادات شفوية ستنشرنظر مجلس العموم ، وثيقة غير أ  )٢( ف مـن األدلـة   ت

  : متاحة على االنترنيت ٢٠٠٦حزيران ) عمليات المملكة المتحدة في العراق(مأخوذة أمام لجنة الدفاع 

 www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm 

جل دعـم قـوات     أ في المثلث السني من      بالك ووتش نتشار لقوات   إيضاً تذكر إن مدة التسليم شهدت إعادة        أ  ينبغي    )٣(

  .الواليات المتحدة 

في ) لتمردمناهضة ا تمرد و ال (حمد هاشم أ: اتب الشهيد الصدر يبدو في      ارات في مك  شط نموذجاً جيداً يبين االن    إن ) ٤ (

ولمثال جيد جداً للكتابات األولى حول الظـاهرة   . ٢٦٥ص ) ٢٠٠٦ايتاكا ، نيويورك مطبعة جامعة كورنيل ،     (العراق  

   . ٢٠٠٥ أيار ١٩العراق الديمقراطيون ، توقعات ، ا متمردو :  بلتلبارنظر أ ٢٠٠٥في 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm
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   . ٢٦٥ التمرد في العراق  ص مناهضة التمرد و: هاشم)  ٥(

   .نديمقراطيوال ا العراقوتمرد م: بل)  ٦(

متاح علـى    . ٢٠٠٦حزيران  ٢٠) عمليات المملكة المتحدة في العراق    (نظر وثيقة مجلس العموم غير المصححة       أ  )٧(

  : االنترنيت 

www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdfence/uc1241-i/uc124102.htm

 حزيـران   ١٣نيويورك تايمز   ) النفط والسياسة وسفك الدماء تفسد المدينة العراقية       (سابرينا تافرنايز وقيس مزهر   )  ٨(

٢٠٠٦ .   

   . ٢٠٠٥ آب ٢ ناشنال ريفيوعلى نحو متقطع ، مشكلة القوة في البصرة ،  : ن فنسنتستيف  )٩(

متاحة علـى   .  حزيران   ٢٠عمليات المملكة المتحدة في العراق      : حة  نق  مقتبسة من مجلس العموم ، وثيقة غير م         )١٠(

  : االنترنيت 

www.publications.parliament.uk/pa/cm200506cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm 

  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdfence/uc1241-i/uc124102.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm
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  التدهور

صبح أإن الضعف الحالي في قوات األمن العراقية        

 ٢٠٠٥اً في األشهر األولى من عـام        حضوو أكثر

حين شهدت البصرة مستوى غيـر مـسبوق مـن          

والجماعات اإلجرامية  . العنف السياسي والجريمة    

في البصرة وفي المناطق العشائرية فـي شـمال         

المدينة ، نفذت العديد من عمليات سلب الـسيارات         

نتخابـات  إ وقد شاب    .واالختطاف وتهريب النفط    

كانون الثاني الكثير من التهديـدات العنيفـة قبـل          

حـسن    وقد ذكر  .االنتخابات وجرائم عنيفة بعدها     

نـه ال   أ قائد شرطة البصرة المستقل سياسياً       السادة

 ٥٠ن  إيثق إال بما يصل إلى الربع من ضـباطه و         

إن استخدام رجال   . لميليشيات  لمنهم ذوي والء    % 

الميليشيات للخدمة أدى إلـى دخولهـا مـن قبـل           

الـصدر والمجلـس األعلـى للثـورة        ميليشيات  

اد مـن   وزاإلسالمية في العراق مثل بدر وثأر اهللا        

تهديداتهم ألساتذة الجامعة ، وأعـضاء النقابـات        

أكثريـة العـراقيين    . وسائر الشخصيات العلمانية    

 في ظل الحمايـة اإلجباريـة       إضطروا ألن يكونوا  

وأولئك الذين حاولوا   المتمثلة في عضوية األحزاب     

ختيار مواقفهم الخاصة هددوا و في بعض األحيان        إ

  . قتلوا 

نف المتصاعد جاءت حادثة    في هذا المشهد من الع    

واحدة لتشكيل الشعور المتدهور باألمن والحريـة       

 ٢٠٠٥ آذار   ١٥فـي   . السياسية فـي البـصرة      

جل مراقبة نزهـة    أجتمعت فئة من الصدريين من      إ

 قام بها طلبة كلية الهندسة فـي        حديقة األندلس في  

 يحكم قبضته   جيش المهدي وكان  . جامعة البصرة   

قع فيها كلية الهندسـة ،      على نصف المنطقة التي ت    

وكان رجال الدين التابعون للصدريين قد حـذروا        

 مـن  مرأى وعلى  . النزهة بوجوب إلغائها     يمنظم

ستدعاؤهم لمراقبة الحـدث قـام      إالشرطة الذين تم    

 بمهاجمة إحـدى الطالبـات الـشابات        الصدريون

بالهراوات وتعريضها لإلهانة العلنية مـن خـالل        

جل أحدث على الفيديو من     تمزيق ثيابها وتسجيل ال   

ثنين من الطلبة   إ وقد تم إطالق النار على       .الدعاية  

نتحرت الفتاة المعتدى عليها    إالذين حاولوا التدخل و   

وقد نجم عن هياج المجتمـع الطالبـي         . بعد ذلك 

خروج مظاهرة نادرة ضد تنامي تأثير األحـزاب        

ولكنها سـرعان مـا هـدأت بـسبب         . اإلسالمية  

 تظـاهرات فـي   ةمهدي بتفجير أيتهديدات جيش ال  

وعلى الرغم من خالفـاتهم الـسياسية       . المستقبل  

ن األحزاب اإلسالمية التي يتشكل منهـا       إالعميقة ف 

ـ          ةالمجلس األعلى أغلقت القضية ولم يتبع ذلك أي

  . لرجال الميليشيات عقوبة 

عندما دخلت العراق قوات بريطانية للمناوبة فـي        

ـ تل تحت عملية  ٢٠٠٥نيسان    واجهتهم حقيقة ٦ك ي

على الرغم من إن االنتخابات كانت قـد        . مفزعة  

قل اليوم أ صبح  أن الجنوب   إفمضت بشكل عاصف    

وكانت حادثة نزهة الطلبـة     . قل تعددية أستقراراً و إ

ما تزال ماثلة في ذهن القادة البريطانيين حين تـم          

 الميكانيكي بناء على قول في إحدى       ١٢نقل اللواء   

منـذ  : ني كبير في البصرة     الصحف لضابط بريطا  

حتواء الموقف  إجل  أ نحن نناضل من      و مدة طويلة 

بقوة قوامها لواء وهي صغيرة بالنسبة للمهمة التي        

لقد فعلنا بعض األشياء الجيدة ولكـن       . أوكلت لها   

 قد تعامينا عن الكثير من أيضاًالحقيقة هي إننا نحن 

 و االغتيال   –التصرفات المشكوك فيها للميليشيات     

 تحديد األصوات االنتخابية وما شـاكل       واالبتزاز  

   . )١(ذلك 
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 محيطـاً   أيضاقوات التحالف في الجنوب واجهت      

  .٢٠٠٥مطلع صيف   تصعب فيه حماية القوات في      

ووصول مجموعة قتال بريطانية إلى ميسان دحـر      

الحالة الراهنة التي كانت موجـودة بـين قـوات          

ـ      ة تمـرد   التحالف والميليشيات الصدرية منذ نهاي

كانت هذه العالقـة تتجـه نحـو         . ٢٠٠٤نيسان  

تحدت مجموعات متشددة   إاالنهيار في حالة إذا ما      

 وقامت بهجمات عدة مناهـضة      محمود حساني مع  

جريت عمليات التطويق   أو. لالحتالل خالل الربيع    

وعدد من مراكز الـشرطة     . والتفتيش في العمارة    

 على  جل تحسين قدرت الشرطة المحلية    أقويت من   

رتفاع حرارة  إمع  . مقاومة ضغط ميليشيا الصدر     

الصيف كان المشهد يعلن عن االستعداد لمواجهـة        

  . ة يرئيس

 أيار هوجمت الدوريات البريطانيـة      ٣١ – ٣٠في  

بواسطة قنابل قوية على جانب الطريق      في ميسان   

هـذه  . وتعكس تقنية مستوردة وخبرة مـستوردة       

وتقنية زناد  ) EFP( فيها قذائف    تستُخدمإالوسائل  

تحت الحمراء وتتميز بكونها تشبه صخوراً      األشعة  

مثل هذه الذخيرة نقلت . تربط طبقاتها رغوة للعزل 

 خـالل   حزب اهللا فـي لبنـان     بصورة كبيرة إلى    

وهناك أدلة ملموسة على إن اإليرانيين      . التسعينات  

دخلوا هذه القذائف إلـى الميليـشيات       أوحزب اهللا   

وتزامن دخول هذه القـذائف     .  الشيعية في العراق  

 ٢٠٠٤إلى العراق مع التمرد الصدري في أيـار         

ستخدمت على نطاق واسع في    إ إنهاعلى الرغم من    

 العناصر المتطرفة من جـيش المهـدي         .٢٠٠٥

كبر أستمروا في حربهم ضد التحالف كانوا       إالذين  

مثل هذه الميليشيات كانت قد قررت ما       . متسلميها  

لم المساعدة اإليرانية عن كـل      إذا كانت سوف تتس   

وغالباً ما يصل الدعم    . حالة بمفردها أو كل شهر      

اإليراني على شـكل تجهيـزات تـشمل النقـود          

والحشيش واألدوية وهي أمور يمكـن بواسـطتها        

وبعض . تجنيد الشباب الفقراء ليكونوا جنود مشاة       

رجال الميليشيات يتم تدريبهم فـي إيـران بعـد           

 آية اهللا   ية اإلسالمية من قبل   دعوتهم إلى الجمهور  

 الساكن في إيران والـذي      كاظم الحسيني الحائري  

 علـى قيـادة الـشيعة       قتدى الـصدر  مل منافسهو

محمد صـادق   مقتدى  العراقيين الموالين لذكرى والد     

   . الصدر

يرانـي يـشمل   اهناك أدلة ميدانية قوية على إسناد    

تيسير التنسيق بين صانعي القنابل من حـزب اهللا         

لشيعة من الميليشيا العراقية مثل هـذا التنـسيق         وا

ن وذكره جميع المراقبين بما فـي ذلـك المـسؤول         

فـي آب   . العسكريون للواليات المتحدة وبريطانيا     

 قائـد القـوات     جيمس دتـون  خبر العميد   أ ٢٠٠٦

البريطانية في البصرة المراسلين إن التقنية بصورة       

. إيران  حتمال تأتي من    إ أكثرمؤكدة واألدوات على    

ن مسؤوالً حكوميـاً بريطانيـاً      إوبالطريقة نفسها ف  

سمه تحدث للمراسلين في الشهر نفسه      إرفض ذكر   

نها جاءت من حـزب اهللا فـي        أنحن نعتقد   : قائالً  

ليس حزب اهللا هو الـذي      . لبنان من خالل إيران     

. فلنعط هذا إلى العراقيين     ستفاق في أحد األيام وقال      إ

   . )٢(ن قرروا ذلك إن اإليرانيين هم الذي

بعد من ذلك ففـي     أوقد ذهب قادة الواليات المتحدة      

 شـرح  )٣( ٢٠٠٦ أيلـول   ٢٧مؤتمر صحفي في    

 مـساعد رئـيس     ريتشارد زاهنـر  الميجر جنرال   

 في القوات متعددة الجنسيات     راتابتخساألركان لال 

وبحسب . في العراق بصورة تفصيلية دور إيران       

ن الـصدريين   م) عناصر شريرة (ن  إ ف  زاهنر قول
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ومنظمة بدر التابعـة للمجلـس األعلـى للثـورة          

وقد  . اإلسالمية في العراق أصبحت متأثرة بإيران     

 إن السيطرة اإليرانية على مثل هـذه         زاهنر أشار

 إن:   مادية وقـال     إغراءاتالمنظمات يستند إلى    

 مدعوماً من قبل إيران     أصبحالفرد من الميليشيات    

. وا وكالء إليـران      يصبح أنوهم في سبيلهم إلى     

 ليحلل التحول في صناعة القذائف       زاهنر ستطردإو

:  إيران للميليـشيات فقـال       إغراءاتبوصفه أهم   

عندما نتحدث عن القذائف المصممة للتفجير التـي        

ـ          ن إهي إيرانية على وجه التحديد ففي الحقيقـة ف

صابع صحن من النحاس تبدو وقد وضعت       أبصمة  

النمـوذج واضـح   عنـي إن  أ. في حانوت بماكنة   

  زاهنر ضافأو. المعالم ، إننا نستطيع تمييزه فوراً       

 المستخدمة فـي هـذه      C-4إن المتفجرات من فئة     

القذائف لها نفس رقم الدفعة الـذي وجـد علـى           

 وهـو قـارب صـيد       )أبو حسان (المتفجرات في   

حتجازه من  إمملوك لمصر ويرفع العلم اللبناني تم       

قـرب حيفـا فـي    قبل القوة البحرية اإلسـرائيلية     

  :  بالقول  زاهنرختتمإوقد  .٢٠٠٣

ذهب إلى اإلسـرائيليين أو إلـى       إخذ رقم الدفعة و   

االرشيفات في قوارب الصيد الصغيرة التي كانت       

تحمل في المنطقة األسلحة العسكرية إلى حزب اهللا        

خبرنـي  أ العسكرية ثم    C-4وقارن العالمات على    

   ؟أليسا متطابقين 

 الـذي   C-4نظـر إلـى   أوذهب إلى البصرة إثم 

لتقطته الفرقة العاشرة العراقية والقوات البريطانية      إ

وستجد العالمة الحمراء نفسها على كل واحد مـن         

  . هذه األسلحة

التي تخص  واألقراص المضغوطة    الفيديو   وأشرطة

 بـدأت   )أبو حسان ( ندصنع القذائف التي وجدت ع    

وعند .  وما بعدها    ٢٠٠٤بالظهور في العراق في     

لنظر في حقيقة إن هذه القذائف ظهرت في العراق         ا

ـ  ،دون عالمات للتجربة والخطأ في التطوي      ن إر ف

 رجال الميليشيات العراقيين    أن على   اَ قوي ذلك دليالَ 

كانت لهم إمكانية الحصول على خبرة أجنبية وليس        

   . )٤( مروا بتطور فطري نهمألذلك 

ـ         و إن قنابل قارعة الطريق القاتلة هذه هاجرت نح

الجنوب إلى القوات المعادية لالحتالل في البصرة       

وكـان رد   . وشماالً لقوات الصدريين في بغـداد       

الفعل البريطاني في ميسان سريعاً ونتج عنه فـي         

 حزيران غارة على معدات صنع القنابل فـي         ١٢

 . تروجـان  في عملية سميت عملية      المجر الكبير 

ر وقد قام محافظ ميسان الذي ينتمـي إلـى التيـا          

الصدري ورجال الشرطة المصطفين مع المجلـس       

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق بتعليق تعاونهم       

 البريطانيين في ميسان تنـذر      ةوخبر. لتحالف   ا مع

بتعاد التحالف الشديد عـن األحـزاب الـسياسية         إب

   . )٥( ٢٠٠٥المحلية الذي بدأ في خريف 

 سياسة العـراق خـارج    ،  نتقال السلطة   إلقد جعل   

الحدود بالنسبة للجيش البريطاني ولكـن القطـاع        

األمني ومهمة إصالحه تركت للتحالف مع مراقبة       

في . قوات األمن والتأكد من إمكان االعتماد عليها        

 الضباط البريطـانيين فـي      ى رأ ٢٠٠٥منتصف  

البصرة بوضوح إن قوات األمـن وعلـى وجـه          

الخصوص قوات الشرطة كانوا بصورة متزايـدة       

 فهنـاك    .المشكلة وليس جزءاً من الحل    جزءاً من   

 فـرض علـى     حسن الـسادة   ،قائد شرطة محلي  

أيـاد  محافظة البصرة من قبل رئـيس الـوزراء         

 ، ليعمل بوصـفه     ٢٠٠٤ في كانون األول     عالوي

 وقـد   .قوة مستقلة تقف فوق السياسات الحزبيـة        
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 سريعاً لتعرية الفـساد فـي سـلك    الـسادة مضى  

كسبه أة وهو ما    نشأ خطوط هاتف سري   أالشرطة و 

  . عداوة األحزاب اإلسالمية 

 هناك مؤسسة معينة تسمى     ت كان ٢٠٠٥في صيف   

وقـد  . نسبة إلى المنطقة التي توجد فيها        "ةجمعي"

تميزت لمدة طويلة بأنها مركز نموذجي للفساد في        

 تتكون من دوائـر     ةالجمعيو. قوة شرطة البصرة    

ي  مجتمعة في مكان واحد فلتقيمخابرات الشرطة ت

ستخبارات الشرطة  إغرب البصرة ، وتضم وحدة      

. ودائرة الشؤون الداخلية ووحدة الجرائم الكبـرى        

هذه المؤسسات مع دوائر شرطة أخرى       دمجت   وقد

في السنة األولى من القيادة البريطانية للشرطة في        

وقد شخص البريطانيون في ذلـك     . جنوب العراق   

المراقبة الوقت الحاجة إلى متطلبات الطب العدلي و      

 بناء قوة   إلعادةوالعمليات السرية بوصفها ضرورة     

والـضباط الـذين شـكلوا وحـدة         . )٦(الشرطة  

ستخبارات الشرطة الجديدة جاءوا مـن مختلـف        إ

 بدر والفضيلة وثـار     األحزاب المحلية بما في ذلك    

  . اهللا والتيار الصدري 

 بأنها مركز الفساد    ةالجمعيعلى الرغم من وصف     

 تقـوم   )مافيا شرطة (ن فيها   إ، و  ٢٠٠٤في صيف   

بأعمال خارج نطاق الخدمة ضد العـرب الـسنة         

ـ  وتدير سجونها غير الرسـمية ،      ن األحـزاب   إ ف

الشيعية وجدت هذه الدوائر التي تديرها الميليشيات       

 من تلك االستخبارات التي كانت في عهـد         أفضل

ن محاوالت  إنتقال السلطة ف  إوعندما حصل   . صدام  

ـ  جمـاح    البريطانيين لكبح  كانـت تهـدد     ةالجمعي

المصالح الحزبية حيث إن الكثير من االغتيـاالت        

 ونتيجـة    .الحزبية والدينية مضت من دون عقاب     

لذلك وكما جاء فـي كـالم أحـد الدبلوماسـيين           

 تفـرض   أن سـتطاعت إ ةالجمعين  إالبريطانيين ف 

تأثيراً متفاوتاً وسياسة تخويف ضد سائر صـنوف        
   . )٧(عاديين في البصرة الشرطة وكذلك ضد الناس ال

 وبين القوات   ةالجمعي جاءت المواجهة بين     وأخيراً

البريطانية ليس بسبب الفعاليات االجراميـة التـي        

عتقال إضد العراقيين المدنيين بل لقيامها ب بها   قامت

وكان الباعث   . ٢٠٠٥جنديين بريطانيين في أيلول     

ـ  .ن هو حماية القوات وليس حماية السكان        آلا ي ف

 أيلول قامت مجموعة قتـال مدينـة البـصرة          ١٨

ثنين من البـارزين مـن رجـال الـدين          إعتقال  إب

الصدريين لعالقتهما بتفجير القنابل على جوانـب       

وبعد يوم من ذلك    . الطرق ضد القوات البريطانية     

ثنان مـن البريطـانيين كانـا       إن  وعتقل الصدري إ

يجمعان المعلومات االستخبارية وجرى تـسليمهم      

   . ةالجمعيفي ) فيا الشرطةما(إلى 

ـ  ضباطوبعد رفض     مـن وزارة    أمـراً  ةالجمعي

الداخلية بإطالق سراح المعتقلين تقـدمت القـوات        

ـ البريطانية بقوة ضـد مـشاة         والبيـت   ةالجمعي

.  بتحرير البريطانيين المعتقلين     المالصق لها وقامت  

وقد تسببت محاولة اإلنقاذ هذه بمـصادمات مـع         

 نجـم عنهـا مقتـل    صدريينميليشيا ال المئات من   

أربعة عراقيين وإحراق ثالث عشرة مركبة مدرعة       

. بريطانية وجرح العديد من الجنود البريطـانيين        

لمزيد مـن االعتقـاالت خـالل       ا ةموجستمرت  إو

ستهدفت فيهـا   إ ٢٠٠٦ اية والى بد  ٢٠٠٥خريف  

القوات البريطانية عدداً من خاليا ميليشيا المجلـس      

ية فـي العـراق والتيـار       األعلى للثورة اإلسـالم   

ــشرطة   ــوات ال ــل ق ــار اهللا داخ ــصدري وث ال

   . )٨(والمؤسسات البلدية 



 لتحدي الصهيوينا                 )١٠٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٦٢ من ٥٠                                       ٢٠٠٧ - نيسان            

 فيهـا  عـاني وليست هذه هي المرة األولى التـي ي       

 األحـزاب   إزعاجاتوفاً من   نالجيش البريطاني ص  

ن هذه المرة بالذات لم     إف ,وعلى أي حال   .المحلية  

تكن مجرد إثارة غـضب طـرف أو آخـر فـي            

بلية أو الوقوف إلى جانب جهة واحدة       النزاعات الق 

إن العمل . من الطائفة الشيعية مثل التيار الصدري      

 وفرق الموت التي تقودها الميليشيات      ةضد الجمعي 

وسائر التجمعات اإلجرامية في البصرة قد هـددت        

مجتمعة مصالح عدد كبير مـن أطيـاف المـشهد          

 لـسياسة   "حـد الـسكين   " ظروففي   .السياسي  

 حيـث المحـافظ ال تزيـد        –البصرة  التحالف في   

أصواته في التصويت على غير الفائزين إال بضعة        

 واجه البريطانيون معارضـة سياسـية       –أصوات  

 ٢٠٠٥منذ أيلول    . )٩(جادة ضد الوضع الراهن     

 بحمالت ضد الوجود    الوائليوما بعده قام المحافظ     

البريطاني الذي وصمه بأنه وجـود يـسبب عـدم      

لكسب التأييـد    بالسفر إلى بغداد     االستقرار ، و قام   

وعلـق  .  لـدى وزارة الداخليـة       ةالجمعيلصالح  

 منذ تشرين   المجلس المحلي تعاونه مع البريطانيين      

حزب  وقوة حماية النفط التي يديرها       ٢٠٠٦األول  

 مـرة    .)١٠( هددت المقاولين األجانـب      الفضيلة

لدينية بإختيار خدمة أهدافها    اأخرى قامت األحزاب    

   . ة مفضلة إياها على مصالح الشعب العامةالخاص

 عانت القوات البريطانية    ة السياسي ةإلى جانب العزل  

 . وما بعده    ٢٠٠٥خريف  بتداء من   إ مادية ةمن عزل 

مقارنة مع ما معدله ست قنابل تتفجر على جوانب         

 صـار   ٢٠٠٣الطريق كل شهر في البصرة منـذ        

ين ثنتين وعـشر  إالمعدل الذي تشكله هذه الحوادث      

وقد أدت هذه الحالـة إلـى أن         . ٢٠٠٦في آذار   

تتحرك القوات البريطانية التـي كانـت تـستخدم         

قل مستخدمة مـا ال     أسيارات الندروفر في أعداد     

يزيد على أربع مركبات ونقصت مـساحة األرض        

 زرع العبــوات وزاد . التـي تــستطيع تغطيتهـا   

االنفجارية على جوانب الطريق من قبل الصدريين       

 الميليشيات األخرى والجماعات اإلجراميـة      وسائر

التي تقاتل البريطانيين في عـدد مـرات وقـوع          

 قلـة  وهو ما زاد في      ٢٠٠٥الحوادث بعد صيف    

قلـوب  (المتأثرة بسياسة جـذب     المناطق الشعبية   

وعندما دخل لواء بريطاني جديد     . السكان  ) وعقول

 فـي أيـار    ٨ تليـك نتظار عملية   إإلى العراق في    

 هجوماً وتكبد مقتـل     وأربعينبه واحداً    ، جا  ٢٠٠٦

سبعة من أفراده في أسبوعي بقائه األولـين فـي          

 تعـين علـى القـوات       ٢٠٠٦وفي أيلول   . البالد  

مركبات المـصفحة   المن   رتالَالبريطانية أن تنشر    

لنقل متدربي الشرطة إلى مركـز شـرطة واحـد          

رسالية من لعب األطفال إلـى مستـشفى        إوتسليم  

 من التحركات األرضية التـي ال       والكثير. قريب  

سـتبدالها بطلعـات    إليهـا جـرى     اتمس الحاجة   

ومع كون  . الطائرات المروحية والتزويد من الجو      

القوات البريطانية تنفق المزيد مـن الوقـت فـي          

نها كانت عرضة لزيادة عدد الضربات      إقواعدها ف 

ليها من قبل الميليشيات بواسطة مـدافع       االموجهة  

يخ مستغلة كون القوات المتعـددة      الهاون والصوار 

  . الجنسية قد خفضت دورياتها ألسباب وقائية 

  عنف ال يتوقف 

 كـانون األول    ١٥نتخابـات   إعلى الرغم من إن     

ن نتائجها كانت محدودة    إ كانت نجاحاً تقنياً ف    ٢٠٠٥

ـ          اسلفاً بسبب تحديد عدد المقاعد المتفـاوض عليه

التصويت  ، واالئتالف العراقي الموحـد سلفاً داخل  

.  إلى حد بعيد الهوية االثنية       العام التي تعكس أنماطه   
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ـ   أوألن االنتخابات ال تتضمن      ن إصواتاً مناطقية ف

تأثيرها في السياسة المحلية كان محـدوداً بعامـل         

.  فـي بغـداد   تأثير حزب الفـضيلة   قلةواحد وهو   

مقاعد الخمسة عـشر    ال جعلت اإلنتخابات الوطنية    

ل أهمية لالئـتالف العراقـي      قالتابعة للفضيلة ، أ   

 وعالقات الحزب الرديئة مـع المجلـس        .الموحد  

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق بعـد تنافـسه         

 زادت مـن    ٢٠٠٥الحاد حول إقليم البصرة فـي       

نتهاء العملية الطويلـة فـي      إوبعد   . فقدانه لتأثيره 

 ، فقـد حـزب      ٢٠٠٦تأليف الحكومة في أيـار      

وزارية وهي وزارة الـنفط      ال هالفضيلة أهم مناصب  

ولذا فقد توجب عليـه أن يركـز بالكامـل علـى            

المحافظة على موقفه االنتخابي في البـصرة مـن         

 بوصفها وشركة نفط الجنوبحيث المجلس المحلي 

هذه الحالة أكملت   . أهم ما تبقى له من قواعد القوة      

من أجـل   حدة أكثرحداث نزاع الشروط الالزمة إل  

  . لسيطرة المحليةا

 أكثـر القتال في ما بين األحزاب الشيعية كـان         و

أنواع العنف سرعة في النمو في أقـصى جنـوب          

تخذ طابعاً مختلفـاً    إ ، وقد    ٢٠٠٦العراق في عام    

ومحلياً جداً في كل محافظـة مـن المحـافظتين          

ة ع وبالتمـسك بـسم    .المهمتين البصرة وميـسان     

العنف الحزبي   ،  "الغرب الوحشي "على أنها   ميسان  

 سافراً بـين قـوات الـشرطة        اَيتضمن عداء الذي  

ة التي أوجدها المجلـس األعلـى للثـورة       وازيالمت

، التـي   اإلسالمية في العراق والتيـار الـصدري      

تحتوي على إنقسامات عشائرية  تؤيد هذا الطرف        

 بينهمـا   تواالتجاهان السياسيان قد جـر    . أو ذاك 

ـ مناوشات مت   عـن   أسـفرت  ٢٠٠٤ة منـذ    قطع

 األول وتـشرين    ٢٠٠٥آب  مواجهات معلنة فـي     

 ، وفــي آخــر هــذه المناوشــات شــنت ٢٠٠٦

الميليشيات الصدرية ما يشبه التمرد المصغر فـي        

خـذوا بعـض    أ  فيلق بـدر   إنفي حين   العمارة ،   

أحـد  الرهائن من الصدريين وقطعوا رأس قائـد        

   .  في ميسانجيش المهديأقارب قائد 

وفي البصرة جاء الصراع بين المجلـس األعلـى         

ة اإلسالمية في العراق وقوات الصدريين على للثور

هيئة صراع سافر لالغتياالت والمنـاورة مـوازٍ        

والحزبان . لطبيعة الثقافة السياسية المتذبذبة للبصرة  

المهمان الرئيسيان المجلس األعلى للثورة اإلسالمية 

والفضيلة كانا يتنافسان على األخص في الميـدان        

وات الميليشيا التابعة السياسي ونادراً ما يستخدمان ق

لهما التي تنتشر في شتى أقسام قـوات الـشرطة          

وقـد جـرت    . واألمن إلنزال ضربات مباشـرة      

غتيال متعددة ضد المحافظ على الـرغم      إمحاوالت  

 معظم هذه المحاوالت كانت من قبل العشائر أنمن 

التي تعج باألحالف في شمال البصرة التي كانـت         

عدد من شيوخ العشائر    تتهم المحافظ برعاية مقتل     

والى جانب الـسياسة فقـد شـهدت         . ٢٠٠٦في  

 ،البصرة مستوى متزايداً من القتل على نمط المافيا       

تتعلق بالسيطرة غير القانونية على شبكات تهريب       

النفط التي جرت بـصورة متزايـدة فـي جميـع           

  .التي تعمل في البصرة   االتجاهات الحزبية السياسية    

الدوالرات من أثمان النفط    ومع وجود مليارات من     

الذي يهرب بعيداً عن نظام تصدير النفط الـوطني         

وقد . إلى األسواق السوداء داخل البالد وخارجها       

أصبحت البصرة ال غنى عنها مادياً بالنسبة إلـى         

  .الميليشيات الشيعية في العراق 

لقد كانت نتيجة التخريـب المتطـرف والتغلغـل         

ات األمن والـشرطة    الميليشياوي المستوطن في قو   
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كان يرفع مستوى القتل ومستوى االغتياالت فـي        

. صفوف المثقفين السياسيين المعتدلين في البصرة       

رتفاعـاً كبيـراً فـي      إرتفعت مستويات القتل    إلقد  

وكانت الطائفتان المعرضتان ألشد     . )١١( ٢٠٠٦

صـحاب  أ السنة العـرب و    ،األخطار في البصرة    

وكان . انيين في البصرة    الكفاءات العلمية من العلم   

ستناداً علـى   إستهدافهم  إالسنة العرب غالباً ما يتم      

صبحوا أ و٢٠٠٣جتثاث البعث منذ إهجمات تتعلق ب

على وجه الخصوص موضع تلقي ضربات قويـة        

 بعد تفجير ضريحي اإلمامين     ٢٠٠٦ شباط   ٢٢منذ  

وقد كان الشيعة المعتدلون    . العسكريين في سامراء    

والمعتـدلون   . أيـضاً انـاة   ممن يتعرضون للمع  

التقدميون والعلمانيون مثل أسـاتذة الجامعـات ،        

وأعضاء النقابات والشيوعيين والمنـادين بحقـوق       

جبروا علـى طلـب     أ إنهماإلنسان والمثقفين ، أما     

جبروا علـى   أ إنهمحماية األحزاب اإلسالمية واما     

ولم يستطع المستقلون دخـول     . ترك الحياة العامة    

ياسي أو المجازفة بإبداء رأي وكمـا       المعترك الس 

: حد الـصحفيين    قال أحد أساتذة جامعة البصرة أل     

نتم إلى حزب   أأنا لم   . أنا ال أستطيع أن أتكلم معك       

 .)١٢( وليس هناك أي ميليـشيا لكـي تحمينـي        

  ـــــــــــــ

   . ٢٠٠٥ أيلول ٢٦. نيتور  موسبريطانيا سوف تتهشم وتحل محل قوة شرطة البصرة كرستيان ساين :  توم ريغان )١(

 سجيـن  إيـران ،     –نتشرت في جميع أنحاء العراق وهي ترتبط بمحور حـزب اهللا            إهذه القذائف    . مايكل نايتس   )٢(

  ) . ٢٠٠٧شباط  (نتلجنس ريفيوإ

  htm.108iran/gov.syusembas.london://http:  متاح على االنترنيت ) ٣(

الحكومـة  " وأنظـر كـذلك   ،   حـزب اهللا     -رتباطه بمحور إيران    إنتشار القذائف المتفجرة في العراق و     إ : نايتس)  ٤(

  ٩/٢٠٠٦ /٢٨وكالة أنباء القوات األمريكية، " اإليرانية خلف شحن األسلحة الى العراق

 ٢٠٠٥ حزيران   ٤/ عشائرية لندن تايمز    المتاهة  الفظات   البريطانيون يريدون طريقاً للخروج من محا      :ستيفن فارل )  ٥(

   . ٢٠٠٥ /١/ ١٢ تايمز آشياتدجين مدينة الصدر ،: مايكل شوارتز، 

  نتف من األدلة أمام لجنة الدفاع        -HC1241 ألدلة شفهية وردت على هيئة       نقحةنظر مجلس العموم نسخة غير م     أ  )٦(

  : متاحة على االنترنيت ٢٠٠٦ن  حزيرا٢٠عمليات المملكة المتحدة في العراق (

www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm 

   . ٢٠٠٥ تشرين األول ٩ نيويورك تايمز ،ضع قوتها النارية فوق القانون ميليشيات البصرة ت: وبلأريتشارد )  ٧(

 حزيـران   ١٣ النفط والسياسة وسفك الدماء في مدينة عراقية نيويورك تـايمز ،             : سابرينا تافرنايز وقيس مزهر   )  ٨(

٢٠٠٦.   

يذكر في السياسات الوطنية ،      هي مجموعة صغيرة لها دور ال يكاد          ثأر اهللا  أن سبيل المثال ، على الرغم من        على  )٩(

 نائبـاً   الموسـوي  يوسفوكان رئيسها   .  في البصرة أعطاها قوة حقيقية       ي السياس التوازنن  إوقوة هامشية حتى محلياً ف    

  . ن أي عمل بريطاني ضد هذه المجموعة يأتي برد فعل قوي إلمحافظ البصرة ولذا ف
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   .النفط والسياسة وسفك الدماء : تافيرنايز ومزهر)  ١٠(

الـنفط والـسياسة     : تافرنايز ومزهر  . ٢٠٠٥ تموز   ٣١نطفاء في البصرة ، نيويورك تايمز       إ : ستيفن فنسنت )  ١١(

  . وسفك الدماء 

  .النفط والسياسة وسفك الدماء  : تافرنايز ومزهر)  ١٢(
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  تكهنات ودروس 

قامت القوات البريطانية تدريجياً بخفض مـستوى       

ألول مـن   ظهورها في ميسان خـالل النـصف ا       

 أبو نـاجي  نسحابها من معسكر    إ ، ومن ثم     ٢٠٠٦

 وتركها مجموعة قتال    ٢٠٠٦إلى البصرة في آب     

. صغيرة على الحدود البعيدة بين إيران والعـراق         

وعلى الطريقة العراقية التقليدية فقد جـرى نهـب         

 برمته حالما غـادرت القـوات        أبو ناجي  معسكر

كرية البريطانية على الرغم من وجود حامية عـس       

 قــام الجــيش ٢٠٠٦ أيلــول ٢١فــي . عراقيــة

 ثالثة المحافظات الجنوبية    ذي قار البريطاني بتسليم   

األربع في منطقة وجود القوات متعددة الجنسية إلى        

 البصرة وحدها في ظل     وأصبحتالسيطرة العراقية   

وتأمـل  . شتراكاً مع القـوات العراقيـة       إالتحالف  

علـى خفـض    مة البريطانية أن تكون قادرة      والحك

 إلى تعهـد طويـل      ٧,٢٠٠قواتها في البصرة من     

 جندي فـي منتـصف عـام        ٣,٢٠٠األجل يشمل   

 إذا ما تحققت بعض األهداف األمنية خالل        ٢٠٠٧

  . هذه المدة 

يالؤهـا  إإن خطورة الموقف في البصرة قـد تـم          

كبر من أي وقت مضى في ظل حكومـة         أهتماماً  إ

حالـة   التي أعلنـت     نوري المالكي  الوزراءرئيس  

 ٢٠٠٦ أيـار  ٣١الطوارئ فـي المحافظـة فـي       

 فـي   الوزراءوقد قال رئيس    . ستمرت في ذلك    إو

  : خالل زيارته إلى المدينة 

لن ندع البصرة تستمر في نزف الـدماء بوجـود          

األمن هو األول واألمن هـو الثـاني        . العصابات  

وقوات األمـن ال ينبغـي أن       . واألمن هو الثالث    

. من القوى السياسية    غط  تكون عرضة لتهديد أو ض    

. هذه األمور ينبغي أن تكون غير مسموح بها بتاتاً          

ال يخافـا أو    أإن ضابط األمن والجنـدي ينبغـي        

   . )١(بسبب التدخل السياسي ضطرباي

ستعادة األمن في البصرة تـستمر فـي        إإن مهمة   

بتعاد الحكومـة المركزيـة عـن       إبسبب  تعقيدها  

 خاصـة فـي     وقد جهدت لجنة  . المحافظ المحلي   

 ١٥البصرة للطوارئ أسسها رئيس الوزراء فـي        

أيار في أن تحل محل لجنة األمن المحليـة ولكـن     

بدالً من ذلك كان هناك توافق للحـل أسـفر عـن       

 ة ومختار الوائليوجود لجنة بديلة ترأسها المحافظ      

المجلس األعلى للثورة   من قبل رئيس الوزراء من      

وبناء على   . ياإلسالمية والفضيلة والتيار الصدر   

ن اللجنة األمنية لم تكن لها واليـة        إ الوائلي ف  إلحاح

خارج نطاق المدينة ، وهو ما يجعل حقول الـنفط          

والمناطق الريفية إلى الشمال من البصرة في أيدي        

قوة حماية النفط التابعة لحزب الفضيلة والعـشائر        

  . ليها أفراد هذه القوة االتي ينتسب 

لف في البصرة منذ نهايـة      تجاه سياسة التحا  إكان  

وقـد  . نحو إصالح جهاز الـشرطة      يتجه   ٢٠٠٥

 كبير مـسؤولي قـوة      روني فالناغان أوكلت إلى   

مهمة تقدير حالة قوة الشرطة في      ،  لملكية  الشرطة  ا

 وإيجاد خطة عمل مـن      ٢٠٠٥البصرة في نهايات    

   . ٢٠٠٦جل العمل إلعادة تأهيل القوة في أ

 تعاون مجلـس    معدعوقت العملية من خالل     توقد  

 وهو مـا سـبب      ٢٠٠٦البصرة المحلي حتى أيار     

) سنة الـشرطة  (تخلف إسهام البصرة في ما دعي       

         المـسماة  والهـدف مـن العمليـة       . في العـراق    

كان يتمثـل   ، ٢٠٠٦ في أيار    تبدأالتي   ،"دكورو "

. في التركيز على سلك الـشرطة فـي البـصرة         

 أيلـول  ٢٩والخطوة األولى في العملية بدأت فـي   

 هـذا المجهـود     . سـندباد   في هيئة العملية   ٢٠٠٦
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 العراقي المشترك شهد بدء جهد ستة       –البريطاني  

 إلعادة تأهيل مختلف أقسام الشرطة وهو ما        أشهر

توسع في النهاية في حملة عامة إلعادة الـسيطرة         

 هي عملية إعـادة     سندباد عملية   إن. على البصرة   

ح الـشرطة   بناء مرتبطة بصورة وثيقة مع إصـال      

تمت مزاولتها جنباً إلى جنب مـع       )  وتدريب قييمت(

وقد جـرت كـل المحـاوالت       . عمليات االعتقال   

جل السماح للجنة أمن الطوارئ فـي       أالممكنة من   

البصرة لتخطيط الخطة بصورة قوية مـن خـالل         

وبموجب الخطة  . مركز مشترك مناطقي للتنسيق     

ي ن البصرة قسمت إلى ثمانية عشر قسماً تجـر        إف

فيها العمليات يومين أو ثالثة في كل قـسم لجـس           

النبض ، وهناك طوق تفتيش مـن قبـل القـوات           

العراقية البريطانية يهدف إلى الحد مـن حـضور         

الميليشيات واألسلحة ويحدث تحسينات ملموسة في      

ثـر إعـادة البنـاء      أ المحليـة و   المعيشةمستويات  

وبعد كل عملية جس نبض     . والمشاريع االجتماعية   

ناك ثمانية وعشرون يوماً من الدوريات المركزة       ه

واالستمرار في إعادة البناء يحدث في المنطقة بما        

في ذلك إدخال الشرطة العسكرية الملكية في فرق        

 جراءإتسليم المهام إلى مراكز الشرطة لكي تقوم ب       

جل تعيين أي الضباط أ من للمنتسبين شخصي تقويم

  . ستبعادهم إينبغي 

 نجاحاً في   دالسندباس فقد حققت خطة     وبكل المقايي 

المناطق الثمان عشرة وسـمحت للجنـة البـصرة         

 مـن سـلطة الحكومـة       تعززجل أن   أ من   يةألمنا

وهنـاك  . المركزية على سياسة األمن في المدينة       

 مـن إن    أكدجل الت أالكثير مما يجب أن ينجز من       

اإلصالحات سوف تستمر بعد أن يتم خفض عديد         

وتعتمـد لجنـة     . ٢٠٠٧ فـي    القوات البريطانية 

 على درجة من حالة الطوارئ من       يةألمناالبصرة  

. جل تأمين آمرية موحدة على الشرطة المحليـة         أ

 تحـت   المـالكي ويمكن أن يكون رئيس الوزراء      

 وهم من أهم مؤيديـه      –ضغط من التيار الصدري     

جل أن يقوم بإلغاء سلطة الطوارئ      أل–في البرلمان   

 والقوات البريطانية سوف ،من اللجنة داخل البصرة

فندق القواعد األكثر أهمية مثل     . تدفع ثمن نجاحها    

سـتهدفت دائمـاً    إ قـد    قصر البصرة  و شط العرب 

 الصغيرة وكالهما سـوف     واألسلحةبمدافع الهاون   

 اللوجستية  الشعيبةوقاعدة   . ٢٠٠٧ آذاريغلق في   

 – المنطقة الخضراء في الجنوب      –ومطار البصرة   

وتـستطيع القـوات    . من النيـران    تجتذب الكثير   

 تقوم بالدوريات فقـط مـن خـالل         أنالبريطانية  

 حين  "رورياو"ستخدام العجالت المدرعة من نوع      إ

تقوم بحركاتها بين مناطق متقدمة تـستخدم فيهـا         

قذائف متفجرة وقنابل جانب الطريق العادية وقنابل       

 وفـي   .رمانات صاروخية الدفع ونيران خادعـة       

لم يحصل تقدم في األمـن فهنـاك        خارج المدينة   

الكثير من مفارز التفتيش الزائفة وهو مـا يجعـل          

السفر على الطرقات غاية في الخطـورة وهنـاك         

يضاً الصراع الدائم بين قوة حماية النفط والعشائر        أ

المحلية والجانبان يتصارعان في ما بينهما بصورة       

  . حادة ومريرة 

   ٢٠٠٧ عامتوقعات ل

 هي خطوة مهمة إلـى األمـام        دالسندباإن عملية   

ولكنها تمثل فقط خطوة أولى في رحلـة طويلـة          

جل تحقيق أهدافها في محـيط      أوسوف تناضل من    

نـسحبت القـوات    إحـين   . نعدام أمن حـاد   إمن  

 ٢٠٠٦البريطانية من ميسان في نهايـة صـيف          

 صعدت األحزاب المحلية حروبها الداخليـة إلـى       
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 ٢٠٠٦ تـشرين األول     ١٨في  . مستويات جديدة   

 بواسـطة  بـدر قتل قائد شرطة محلي تابع لمنظمة  

قنبلة زرعت على جانب الطريـق عنـدما كـان          

مسافراً بين محافظتي البصرة وميسان ، وقد دلت        

غتيـاالً مرتبـاً    إ هذا العمل كـان      إنالوقائع على   

 وفي رد   .بصورة محكمة من قبل قوات الصدريين     

اهـق  ختطاف األخ المر  إنتقامي قامت عائلته ب   إفعل  

لقائد جيش المهدي في العمارة وذبحه بعـد ذلـك          

 .عندما فشل الصدريون بتسليم قتلة قائد الـشرطة       

: وأنواع مشابهة من العنف حصلت في البـصرة         

 تشرين األول قامـت ميليـشيات شـيعية         ٣٠ففي  

نتزاع سبعة عشر متطوعاً للشرطة من السنة من        إب

الحافلة التي كانت تقلهـم قـرب مركـز تـدريب           

وتبع ذلك مزيد من    . طة البريطانية وأعدمتهم    الشر

ـ قنابل جوانـب الطر    ق ، وتـم نقـل القنـصلية        ي

البريطانية في البصرة إلى المطار في نهاية تشرين        

نتقاص لبناء الثقة الـذي     إاألول مع ما في ذلك من       

   . دالسندبا كان يهدف إليه من خالل عملية

ـ في السنة المقبلة سيكون خفـض عد       د القـوات   ي

يطانية في الجنوب مرشحاً ألن يرافقه تصاعد       البر

في العنف الحزبي عندما يصبح القتـال المؤجـل         

 وعلـى   . أشـده جل الهيمنة ويبدأ على     أواقعاً من   

جـل  أ إما مـن     – حكماً ذاتياً رسمياً     أنالرغم من   

لجنوب وإما لدولة شـيعية     اكونفدرالية صغيرة في    

 يحـصل فـي     أن ال يحتمل    –ذات تسع محافظات    

ن القوى الحقيقية سوف تستمر في إ ف،دى القريبالم

 .  والبلدي والمحلي  التصارع على المستوى المناطقي   

 علـى   مقتدى الصدر واألحزاب السياسية ومنظمة    

جل الـسيطرة   أ سوف تناضل من     ,وجه الخصوص 

، التي إرتبط أغلبهـا بعـصابات       على الميليشيات 

 والسياسيون الملحقون بها  هذه الميليشيات   .اإلجرام

علـى المـستوى    وعنف  سوف يتنافسون بضراوة    

المحلي ، ولكنهم في بعض األحيان سوف يضمون        

صفوفهم إذا ما حاول متدخلون أجانـب أو علـى          

 يعيدوا بناء درجـة مـا مـن         أنالنطاق الوطني   

 درجة ولو قليلة من     ةستعادالسيطرة على الجنوب إل   

 وفي األساس أن الجنوب     .األمن للمواطن العادي    

 حيث تقـوم المافيـات      )لصوصدولة  ( أصبحقد  

 اإلجرامية بتجريد النـاس والحكومـة       –السياسية  

 سـتيف   وقد كتب الصحفي  . المركزية من قوتهم    

إن األحزاب السياسية في     : ٢٠٠٦ في آب    نيغوس

. جل الصالح العام    أالمنطقة لم تفعل أي شيء من       

 والميليشيات   في الشارع   المصداقية لهمهؤالء الذين   

قبل سنة كان الناس    . .. القوة   ونملكي ذين ال من ه آلا

وبعـض  . يطالبون بمزيد من االستقالل عن بغداد       

عيش حالة فوضى   يي  ذ الميناء هذه ال   هذاالناس في   

ن يدعون الحكومة المركزية لكي تقوم بحمايتهم       آلا

   )٢( .من قادتهم المنتخبين

 تجـري االنتخابـات المحليـة       وعنـدما ،  إذا ما   

ـ   للمحافظات  الم   ن صـحتها و عـدالتها       إؤجلـة ف

أربع سنوات من سـيطرة الميليـشيات       ستختصر  

  . برالية يستئصال المعارضة العلمانية اللإو

 مثل هذه النتيجة تتعارض كلياً مع آمال بريطانيا إن

 كانـت رؤيـة     ٢٠٠٣في كانون الثاني    . للجنوب  

دولة موحـدة   : بريطانيا لعراق ما بعد الحرب هي       

 مـع   ةي حدودها الحالية متعاون   متمسكة بالقانون ف  

محيطها الدولي وال تشكل خطراً علـى جيرانهـا         

وتقوم بتعهداتها الدولية وتوفر تمثيالً مـؤثراً فـي         

 قـدم   ٢٠٠٦وفي شـباط     . )٣(حكومة لمواطنيها   
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قل مستوى مـن    أوزير الدفاع البريطاني شروطاً     

   :تتضمنجل البحث في االنسحاب أ

  . السيطرة عليه مستوى من تهديد التمرد يمكن  •

إمكانية قوات األمن العراقية على التعامل مع        •

  التهديدات اإلرهابية 

   و       ;حكومة محلية قوية •

ثقة التحالف في قدرته الخاصة علـى تقـديم          •

   . )٤(الدعم للقوات المحلية 

 فهي بعيدة كـل البعـد عـن         ,وحتى هذه األهداف  

ي هو  الذ– و قيام الشرطة بعملهم األمني التحقيق ،

مـالً بعيـداً ،     أ يبقـى    –داللة مهمة على النجاح     

وهيمنة الجيش العراقي هي هدف المدى القريـب        

  . القوي للميليشياتولكنها تلقى مقاومة من الحضور 

وبدالً من منطقة مستقرة موحدة ملتزمة بالقانون مع 

ن الجنوب غيـر    إحكومة ممثلة وسلطة للشرطة ف    

 ، وينعدم فيه    تجاهاتإ أحزاب و  بينمستقر ومقسم   

 وهو   لصوص دولةالنظام والقانون ويحكم بوصفه     

وقـد قـال    . يةتمعرض إلـى الهيمنـة الميليـشيا      

 قائد القوات البريطانيـة     راردفيإجيمس  ر  يالبريغاد

 بمـرارة  في القوات المتعددة الجنسيات في الجنوب  

 حرية الكالم وحرية    إن : ٢٠٠٦في تشرين الثاني    

 .ريقة التي خططنا لها     الطالتعبير لم تحصال بحسب     

 يفعلـون   إنهـم ستعداد للتحـاور    إ ليسوا على    إنهم

قد قـال كبيـر      . فوهة البندقية خالل  األشياء من   

ليس : ضباط االستخبارات البريطانية في البصرة      

لـن نتـرك هنـا      سوف    .هناك قادة معتدلون هنا   

 من  قدراَ مؤكداَ  وسيكون هناك     .ديمقراطية غربية 

ـ      . )٥( ادر نغ بمجرد أن القتل    ووفي ضوء مـا ه

ـ      اعليه   ن هـذا   إلحال من الصراعات الحزبيـة ف

  .لواقع ا يعكسيمكن أن  ما قلأ ،التصريح يبدو

  دروس لعمليات مستقبلية 

إن فشل التحالف في سياسته على مستوى البلد في         

 هوبعض وجو ،   بصورة متزايدة    اَق موثّ العراق فشالَ 

ـ    هذا الفشل في     ل فـي   سياسة التحالف كانت تتمث

البعث والبناء المتسرع   إجتثاث  , الفشل في الجنوب    

لقوات األمن التي ال يمكن االعتماد عليها في عموم      

أنحاء العراق والتي تخترقها الميليشيات والزيـادة       

 وعـدم   وفقهـا، المفرطة في البيروقراطية والعمل     

. والسخط العسكري والشعبي    وجود القرار السياسي    

ن إة من الفشل للتحالف ف    وخارج نطاق هذه السلسل   

اإلدارة التي يسيطر عليها ويقودها البريطانيون في       

 الكثير من االنتقاد حول مـا        إليها الجنوب قد وجه  

نـه تـرك    إنه إهمال متعمد و   أكان ينظر إليه على     

  . اإلسـالمية  أيدي الميليشيات للجنوب لكي يسقط في     

قترفـت  إ أنهـا  علـى  إلى بريطانيا    تهامويوجه اال 

جـل الحـصول علـى      أ من   " غير محمود  تسرعاً"

أسرع طريقة تمكنها مـن االنـسحاب العـسكري         

المطلوب فـي   د قواتها بسرعة تفوق     يوتخفيض عد 

ـ  جل اإلسراع في اإل   أمن    .٢٠٠٣ار  يآ ن إنسحاب ف

المسؤولين البريطانيين متهمون بأنهم سلموا السلطة      

 عـن إلى عناصر الميليشيات ومن ثم غض النظر        

النطاق والقتل الذي تمارسه هـذه      الترهيب الواسع   

جل إيجاد مناخ مناسب    أالميليشيات اإلسالمية، من    

 فيـسر  رايدرويلخص   . )٦( للقطعات البريطانية 

  : المختص بشؤون البصرة التهمة على النحو اآلتي 

 ٢٠٠٣حتالل العراق في    إبعد مدة قصيرة من بدء      

كان هناك الكثير من الكالم الناعم حـول أسـلوب          

لسلس عند قيامها بعمـل الـشرطة فـي         ايا  بريطان
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وبعـد  ،   )القلوب والعقول (البصرة بالتركيز على    

 إن واضـحاً    أصبحذلك بمدة قصيرة على أي حال       

تنحـوا جانبـاً فـي      ،  الجنود البريطانيين تدريجياً    

 وجودهم يـتقلص    وأصبح حكم الميليشيات    واجهةم

وهذا بدوره خلق   . شيئاً فشيئاً في شوارع البصرة      

 الهدف الوحيـد    ن أ فيه يزعمون   المنتقدون ،اًوضع

الباقي للقوات البريطانية في العـراق هـو فقـط          

 في مكان ما داخـل حـدود        مادياالحتفاظ بوجود   

المحافظات الجنوبية التي هي رسمياً متروكة تحت       

. سيطرتهم وفي الوقت نفسه إنقاص عدد إصاباتهم        

ولذا فقد تركوا كل من في الجنوب مـن الـذين ال            

 في ظل ظـروف خطـرة       ،عالقة لهم بأي ميليشيا   

قـل  أ في العملية السياسية وليس     لالعتداءومعرض  

هذه العناصر تعرضاً لذلك هم سكان البصرة الذين        

   . )٧( ين الجدد اإلسالميينطرفمت للنصياعرفضوا اإل

وعلى الرغم من إن سكان الجنوب دون شـك قـد       

 تعرضوا إلى مستويات متصاعدة من الترهيب من      

قبل الميليـشيات اإلسـالمية خـالل مـدة حكـم           

فقد فسر هذا الموقف على انه سياسـة        البريطانيين  

 علـى وقد يكـون     . بريطانية متعمدة وغير عادلة   

 العناصر المهمة مـن الحكومـة       إناألصح القول   

ــن   ــسم م ــسكرية وق ــا الع ــة وقيادته البريطاني

الدبلوماسيين والقائمين على الحقل االجتماعي لـم       

ي  ف املوأ بمهمة إزاحة النظام في العراق و      يرحبوا

قرب لحظة ممكنـة    أأن تنتهي مشاركتهم فيها في      

  و  بخـصوص الجنـود    أيـضاَ وهذا مـا يقـال      

 الـدول    التـابعين لكـل      الدبلوماسيين والجواسيس 

المشتركة في التحالف بما في ذلك الواليات المتحدة        

)٨( .   

ـ     ،دورة الستة أشهر  وكانت   ل  لأللوية الجديـدة داخ

لكبار القـادة   العراق التي نجم عنها تحرك كثيف         

قى منهم دون شـك      و من ب   العسكريين في البالد    

.  أهلية لحكم جنوب العراق من غيـرهم         أكثركان  

ضـطلعت  إن القـوات البريطانيـة      إنصاف ف ولإل

ستعادة إجل  أبصورة دائمة بالمهمات اإلنسانية من      

 التابعة  البنية التحتية للعراق وكثير من المجموعات     

لأللوية التي تتحرك في العراق قامت بمحـاوالت        

 فـي سـبيل إيقـاف ترهيـب         اآلخربين الحين و  

منـذ أيلـول    . الميليشيات والنشاطات اإلجراميـة     

 والى ما بعد ذلك حاولت القوات البريطانية        ٢٠٠٥

إيقاف التدهور الذي شهدته في البـصرة بالقيـام         

الح جل إص أبمحاولة منظمة ومعرضة للخطر من      

  .أجهزة األمن العراقية في المدينة 

صغر من المطلوب أو    أ وسواء أكان هذا المجهود     

جاء متأخراً عن الوقت المطلوب أو إن شـيئاً مـا           

قل من الجنـود    أكان يمكن أن يتحقق بوجود عدد       

البريطانيين الذين ينبغي االحتفاظ بهم فـي الـبالد         

لمدة أطول من الوقت فهي أمـور مـازال علينـا           

ن تطور عملية   أطول وأبطأ إلصالح         إ .رفتها  مع

القطاع األمني هو ربما كـان الخيـار الـسياسي          

. األوحد الذي بقي للتحالف في جنـوب العـراق          

ن تـاريخ بريطانيـا     إ ف آنفاَوكما تمت اإلشارة إليه     

االسـتقرار بعـد    بنـاء   الفخور بمكافحة التمرد وب   

النزاعات كان يعتمد على شراكة قوية مـع قـوى          

مجلـس  قبل  واللجنة المختارة من    . ألمن المحلية   ا

 قـصر   الحظتجل الدفاع   أالعموم البريطاني من    

 في عملية إصـالح الجهـاز       صرامةالمدة وعدم ال  

األمني ووصفتها بأنها من أهم معالم فشل الجهـود         

ووجهة نظـر الحكومـة      . البريطانية في العراق  
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 كما  البريطانية هي بالتأكيد طويلة األمد هذه المرة      

صرح بذلك أحد شـهود الحكومـة أمـام اللجنـة           

  : المختارة 

وجهة النظر البريطانية سوف نحـب أن       خالل  من  

سـتيعابها  إنرى الميليشيات إما أن تنحل أو أن يتم         

بصورة صحيحة في قوات األمن ولكن هـذا فـي          

. الوقت الحاضر ينبغي أن يكون قـراراً عراقيـاً          

شك في إن ذلك    أني  إية ف لوبموجب االعتبارات العم  

عتقـد  أأنا  .  يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها       اَأمر

 وأمنية مسألة إقناع وتطوير مؤسسات سياسية       إنها

ؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى الميليـشيات       ، ت ناضجة  

)٩(.   

ن بريطانيا  إجل أن تنجح مثل هذه السياسة ف      أومن  

بحاجة إلى أن تضبط الزمن والطريقة التي فيهـا         

جـل ضـمان    أفي أنحاء العراق مـن      تنقل قواتها   

المزيد من االستمرار وتحسين القابلية على مواجهة       

االختراقات الحزبية وثقة أقـوى بالعالقـات مـع         

في تشرين الثاني   . الشرطة المحلية وقوات الجيش     

 تجولت في أنحاء العراق عشر مجموعات       ٢٠٠٦

من القوات البريطانية حيث أن كل خريـف وكـل         

   .)١٠(كاملة لألفراد ربيع يشهد دورة 

 أنحركات للقـوات يجـب      ت جوالت أطول مع     إن

وعلـى  . تكون مالمح مهمة من حضور التحالف       

الرغم من إن الجوالت الطويلة قد ال تحظى بقبول         

الرجال والنساء المنخرطين في الخدمـة والـذين        

ن جولة طويلة واحدة قد     إيدعون ألداء الخدمة ، و    

صيرة متكررة في    من جوالت ق   أكثرتكون مفضلة   

حضوراً دبلوماسـياً   أجل   من. صراعات مفتوحة   

  يقتـرح نشطاً تكون له أهمية كبيرة في بناء الثقة ،          

 والدفاع  إدامتهاقنصلية بريطانية يمكن    إعادة إنشاء   

وبعيد األمد في األذهان ،      متقطعتواجد غير    مععنها  

جل تحاشي الحاجة إلى المزيد من االنـسحاب      أ من

  .بالثقة الذي يذهب 

 آخر من تجربة البريطانيين وهو   اَ مهم اَوهناك درس 

األهمية الكبيرة لفرض االستقرار السريع في محيط       

 تدهور الحالة بـسرعة فـي       إن. ما بعد الصراع    

 األولى لإلحـتالل    ةالجنوب قد بدأ في األيام األربع     

 في المنطقة فـي أوائـل        والسلب حيث بدأ النهب  

يطـانيون حاضـرين     لم يكن البر    و ٢٠٠٤نيسان  

بأعداد كافية كما لم يكونوا موزعين جغرافيـاً وال         

 . متأهبين قانونياً لفرض القانون والنظـام سـريعاً       

واألسلوب البريطاني الحذر في تحريـر البـصرة        

سـتخدام األسـاليب المـستبدة      إوعدم الرغبة في    

ستعادة األمن والنظام مفهومة للجيش البريطـاني       إل

 عوامـل   إنهـا ن على   آلاليها  اولكنها يمكن النظر    

وقـد  .  فقدان السيطرة في الجنـوب     علىمساعدة  

أحرزت الميليشيات الوضع القانوني مـن خـالل        

ـ         إ  شعرنعدام وجود أفراد مسؤولين عـن األمـن ي

سـتخدام الوسـائل    إ وأصـبح وجودهم العراقيون   ب

العنيفة مشتركاً بين عدد كبيـر مـن االتجاهـات          

  . السياسية 

ة والتوثق فـي ميـادين مهمـة         السرع قلةلقد كان   

عـداد المـسبق    وهو ما يعكس نقـص اإل      ،أخرى

 في تنفيذ إعـادة البنـاء الـذي يعقـب       نغماسواإل

الصراع على نطاق واسع وفـي تنفيـذ العمليـة          

لو كـان    :  ريتشارد هولمز  أشاروكما   .السياسية  

ستغالل شهر العسل القصير الذي     التحالف جاهزاً إل  

ـ        للبنيـة التحتيـة     ةريعتال النصر إلعادة بنـاء س

المهشمة وإنعاش األمن لتوقف االنحدار نحو فقدان       

إن فرض االستقرار الناجح بعد      . )١١( تام لألمن 



 لتحدي الصهيوينا                 )١٠٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٦٢ من ٦٠                                       ٢٠٠٧ - نيسان            

 تكـون   أنالصراع يتطلب من القـوات المحتلـة        

وعليها أن تعمـل بـسرعة      . واضحة في مهمتها    

وينبغي االهتمام والثقة وبعض من التعهد يشبه مـا   

  .انت في بالدها  كأنهاكانت ستفعله لو 

إن أهم سبب لفشل السياسة في جنوب العراق يمكن         

 لطبيعة السكان في    يتلمسه من خالل سوء فهم أول     

صورة للسكان في أقصى الجنوب     . جنوب العراق   

 لطـول معاناتـه ،      كانت تتصورهم مجتمعاً خامالَ   

وهو ما أدى إلى الشعور بـأن هـؤالء الـسكان           

.  ما بعد الحرب     في فترة سيبقون صبورين وخاملين    

نقسامات حزبية ودينيـة عميقـة      إن  إوفي الحقيقة ف  

كانت تغلي تحت الـسطح واألحـزاب الـسياسية         

 كانـت   – المحلية والعائدة  من المنفـى        –المهمة  

 من التحالف فـي األسـابيع األولـى         أكثرإستعداداَ

والـصورة   . الخطرة واألشهر األولى لالحـتالل    

نطباعاً عـن   إتعطي  الثانية للسكان المحليين كانت     

أناس طيبين ليـست لـديهم القـدرات العـسكرية          

. حتالل والتي تقف أمـام التحـالف        المناهضة لإل 

ومرة أخرى كانت الحقيقة مغايرة تماماً ، فالشيعة        

نخرطوا فـي عنـف     إسارعوا إلى تسليح أنفسهم و    

على مستوى عاٍل ضد إخوانهم في الـدين الـسنة          

وقد .  التحالف العرب وكذلك وبصورة متزايدة ضد

حتوى الجنوب عـدداً مـن األحـزاب العنيفـة          إ

 لن تتردد في ضرب قوات التحالف في        ،والمتطرفة

أي وقت تهدد فيه هذه القوات مصالحها أو حتـى          

  . تخيب آمالها 

 أنفي فترة ما بعد الحرب لم يـستطيع التحـالف           

يرى سكان الجنوب بصورة واضحة ألنـه كـان         

عارضة العائدة مـن    يراهم من خالل جماعات الم    

ن التحالف بقـي  إحتالالً فإن وبوصفه آلاو. المنفى  

متشككاً حول الصورة غير الواضحة هـذه التـي         

. تتعلق بدور القوى الخارجية في مستقبل العـراق     

ن التحالف ال إل فموعلى الرغم من أهمية هذه العوا

جل حل مـشاكل    أيمكنه أن ينظر إلى الجيران من       

راق أن يكون في القمر ويبقى      ويمكن للع . العراق  

لحد على ا والتقدير الزائد    . يقتل أحدهم اآلخر   أبناؤه

لتأثير األجنبي في العراق واضح فـي تقـدير      من ا 

وإذا كان  . تأثير إيران في الطائفة الشيعية العراقية       

لهذه الدراسة حول جنوب العراق أن توضـح أي         

 الشيعة يخوضون حربهم األهلية مع      إنشيء فهو   

ويتـدخل  . اهات سياسية أخرى ألسباب محلية    تجإ

الخارج ولكنهم هامشيون في الصراع     من  بعضهم  

ن لطهران  أوعلى الرغم من    . األهم بين األحزاب    

األفضلية على التحالف في الصراع على التأثير في 

 االرتباط الطويـل األمـد مـع        ، فبسبب العراقيين  

المحلية الشيعة العراقيين والنظرة العميقة في الثقافة       

ن مثل سائر األجانب يسبحون في نفس       ين اإليراني إف

وبالنسبة لهم  .  لألحزاب المحلية    ضطربالبحر الم 

 يمكـن   التـأثير ن  إكما هو بالنسبة ألي أحد آخر ف      

  . ستئجاره ولن يكون باإلمكان شراؤها قطعاً إ

ن درساً من أهم الـدروس المـستقاة مـن          إولذا ف 

 المحلية من بـين     الجنوب هو إن المنادين بالسلطة    

 يصبحوا أسـياد    أنالعراقيين الشيعة يصرون على     

 سوف تقوم األحـزاب الـشيعية فـي         .مصيرهم  

 بتصعيد عنفها وربما ستجد وسائل جديـدة        ٢٠٠٧

وموازنات ربما تكون أقوى من ترتيبات يفرضـها        

بالنسبة لمن هم خارج نطاق المسألة قبل        . األجانب

ـ        ٢٠٠٣نيسان   د جعـل    كان يبـدو إن البعـث ق

 غير طبيعية حيث الحياة قـذرة       ةالعراقيين في حال  

ن مـا   إوبدالً من ذلك ف   .  قصيرة   وأحياناًَومتوحشة  
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نه ربما كان حـزب البعـث       أبعد الحرب يوضح    

عن مجتمع شديد العنف ،     التابع لصدام هو تعبير تام      

إن محاولة  .  القاعدة وليست االستثناء      هي ن هذه إو

تجاهات الـسياسية فـي     إقامة السلم بين مختلف اال    

العراق قد يكون طموحاً يفوق الحـد وخـصوصاً         

عندما ضاقت فرصة أن يقوم التحالف بنشر سيطرة  

 وحيـث كـان مـن       ٢٠٠٣حقيقة في صيف عام     

ستغاللها إالصعب الجمع بين موارد قليلة من جهة و     

 البناء وكالهما   وإعادةفي الوقت نفسه لقتال التمرد      

ن إ ، ف  واآلن .خامة  كان على درجة هائلة من الض     

 أمام التحالف هو التأكد من إن الحكومة        يأهم تحد 

 يمكن للعراقيين   أساساًالضعيفة وقوات األمن تبقى     

 يبنوا عليه عندما تقوم الخالفات الحزبية والدينية      أن

وبالنسبة للوقت الحاضـر     . بإحراق نفسها بنفسها  

مـارك  وقد نظر   . بتلع العراق جهود التحالف     إفقد  

 في هذا االحتمال عنـدما كتـب عـن          نغتونيثرإ

  : الجنوب 

ليس هناك مجتمع متكامل يمكن التحدث عنه بـل         

 –هناك باألحرى سلسلة من المخيمـات والزمـر         

 ولكل واحـد منهـا مكانـه        –مجتمعات مصغرة   

أكثرها سارعت إلى التنديـد بـاآلخرين        . الخاص

وكل زمرة كانت مكتفيـة     . ن التوافق بينها نادر     إو

. ا ألنها مبنية حول مصدر أو مصادر للقوة         بنفسه

 فهـم يتنـاحرون مـع       ،ومثل دول المدن القديمة   

بعضهم البعض ويقيمون التحالفـات وينتهكونهـا       

جل السالم وفـي    أويعلنون الحرب ويفاوضون من     

بعض األحيان تزول إحداها ألن القوة التي تعضدها 

عندما تدب القوة في هذا النظام الموغل في        . زالت  

ن هذه األساطيل الصغيرة سـوف تتـرنح        إلقدم ف ا

عندما تمتص الحقائق الجديدة ، ومن ثـم سـتعيد          

 . )١٢(تحالفاتهــا كمــا فعلــت خــالل قــرون 

  ـــــــــــــ

 متـاح   ٢٠٠٦ حزيران   ٢ر  تكرستين ساينس موني  / جل القوة لميليشيات تجتاح البصرة      أالتنافس من    : رفيودان م )  ١(

  :على االنترنيت 

www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/sectarian/2006/0602vying.htm 

    .٢٠٠٦ آب ١٠يننشال تايمز اليها إلنهاء محيط الترهيب ، فإستقرار تمس الحاجة إقوة  : ستيف نيغوس)  ٢(

لندن المدير العام لالتـصاالت المـشتركة    (يةنطباعات أولإالعمليات في العراق ، : لدفاع البريطانية انظر وزارة  أ)  ٣(

  :  متاح على االنترنيت ٧فصل ) ٢٠٠٣

www.globalsecurity.org/military/report/2003/iraq2003operations.ukmod.july03.pdf

راديو الحريـة   . راديو أوربا الحرة    .  البريطانيون يواجهون مأزقاً في البصرة     :العراق : ولفييدكاثلين ر ن  ع نقالَ)  ٤(

  :ى االنترنيت عل شباط متاح ١٧

www.rfel.org/featuresarticle/2006/02/6aad3d24-fb7d.4db7-af/6-0d1cb368a793.html 

 –تلغـراف   . الغوغاء يحتفلون بقتل البريطانيين ، البصرة خارج نطاق الـسيطرة            (ولووليف ب أكالهما وارد في    )  ٥(

   .٢٠٠٦ آب ٥لندن 

http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/sectarian/2006/0602vying.htm
http://www.globalsecurity.org/military/report/2003/iraq2003operations.ukmod.july03.pdf
http://www.rfel.org/featuresarticle/2006/02/6aad3d24-fb7d.4db7-af/6-0d1cb368a793.htm
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 البناء  وإعادةجهود الواليات المتحدة إلقرار االستقرار      ل ، منظور بريطاني     ٤النجاح في المرحلة     : ندرو غارفيلد أ)  ٦(

   .٧٦ص ) ٢٠٠٦فيالدلفيا معهد بحوث السياسة الخارجية (في العراق 

رقـة مقدمـة إلـى       ، و  ٢٠٠٦ تمـوز    ١١بريطانيا في البصرة ، خبرات سابقة وتحديات راهنة ،           : فيسر رايدر)  ٧(

الخلـيج ؟   آنيـة    وكان البحث يدعى في األساس ذوبان        ٢٠٠٦ تموز   ٦ – ٤اكستر ،   إالمؤتمر الدولي للخليج ، جامعة      

 ، منشور مع بعض النظرات حـول        ١٩٤٠ - ١٨٩٠العالمية ، حدودها وخبراتها في صفوف البريطانيين في البصرة          

  :متاح على االنترنيت. اني الراهن في المدينة تعدد الثقافات في البصرة في ظل االحتالل البريط

www.historiae.org 

قل أالبريطانيون على العموم لهم مطامح      : يراد  إكان صحيحاً في     . ٣٣ ص   ٤ النجاح في مرحلة     : ندرو غارفيلد أ  )٨(

من رغم  على ال  و , هذا الخيار في العراق    اوبريطانيا ليس له  . قل  أاً  جتماعيإمن األمريكان وفي العادة فهم ينشدون تغيراً        

ن العديـد مـن   أ عملية تغييرية كانت على األرجح تتحاشـاها إذ       يذلك فهي تتبنى هدف تغيير النظام ، وهي مشاركة ف         

  . الواليات المتحدة على األقل ليس بالطريقة التي كانت تتمناهاأوالمسؤولين البريطانيين ال يعتقدون بإمكانية نجاحها 

 نتف من األدلـة أمـام    HC1241.1 إنهاية سوف تنشر على ه ألدلة شفنقحةنظر مجلس العموم ، نسخة غير مأ )٩(

  : ، متاح على االنترنيت ٢٠٠٦ حزيران ٢٠عمليات المملكة المتحدة في العراق : مجلس العموم 

www.publications/parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm

 أيضاًنظر  أ . ٢٧٤ ص   ٢٠٠٦ بيكادور   –لندن  ( حكمي في العراق     فترة:  مخاطر االحتالل    : ي ستيوارت ررو)  ١٠(

   .١٠٣ ، ٥٤ ص ٤حلة النجاح في المر : غارفيلد

   ١٠٥ص ) ٢٠٠٦لندن ، هاربر (مقاتلون شعث  : ريتشارد هولمز)  ١١(

   . ٨٤ص ) ٢٠٠٥لندن ، هرست وشركاه (تمرد على دجلة  : يثرنغتونإمارك )  ١٢(

  

  

   

  

 

http://www.historiae.org/
http://www.publications/parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdefence/uc1241-i/uc124102.htm
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