
  ملحق
  كيف تنظر مراكز األحباث اإلستراتيجية اىل املالكي وحزب الدعوة اإلسالمية 

 تناولـت المـالكي     ،  إستراتيجية أمريكية  أربعين دراسة  من   رثيلي النصوص المقتبسة من أك    فيما  

 والرقم الذي يظهر الى جانب العنوان يـشير الـى           ،رلنش وهي مرتبة حسب تاريخ ا     وحزب الدعوة، 

صل أولمن يرغب باإلطالع على       من قبل مركز الكاشف،    الدراسةترجمة  ت فيه   ررقم العدد الذي نش   

 والدراسـات   تابعةممركز الكاشف لل  ل ترونيك األل موقعالهي موجودة في    اسات المترجمة، ف  الدرهذه  

   )org.alkashif.www(.اإلستراتيجية
 

ع مذهباَهل يعد التشي١٣٧/ ؟ فاَ متطر  
   ٢٠٠٠/  آذار –فصلية الشرق االوسط  --  رند رحيم فرانك-غراهام فولر: بقلم

  إرتفاع مستوى الوعي السياسي للشيعة 
الموجهة ضد إخفاقات االنظمـة العربيـة، والـى العلمانيـة           وفي العراق، فإن ردة الفعل االسالمية       

هذه الردة ساهمت فـي     واالشتراكية والقومية العربية ، التي أعتبرت بأجمعها غير موثوقة وغريبة،           

 ورغم إن هـذا     ).او ربما قبل هذا العام     (١٩٦٧تشكيل او تأسيس حزب الدعوة االسالمية في العام         

لكن أنصاره وأتباعه كانوا عمليـاَ مـن الـشباب          ونه حزباَ شيعياَ،    الحزب لم ينظر اليه او يعرف بك      

ورغم أن غالبية المنتمين للحزب كانوا من بين عامة الشعب وليسوا من بين رجال الدين،               . الشيعيين

الحزب كان ينظر لكل من السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد مهدي الحكيم ، نجل المرجـع                 لكن  

  .لحكيم ، بإعتبارهم مرشدين او مشرفين سياسيين وروحيين لهالعراقي الكبير محسن ا

  ١٣٨/ الشيعة ومستقبل العراق 
   ٢٠٠٣ / ٣ / ٤ -- معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى  --  ٧١٩متابعة سياسية رقم 

  إيفان النجنهان: أعد تقرير المنتدى السياسي الخاص

منتدى السياسي الخاص التابع لمعهـد       بإلقاء محاضرة في ال    إسحاق نقاش ، قام   ٢٠٠٣/شباط/٢١في  

الدكتور نقاش بروفيسور في تاريخ الشرق األوسط في جامعة برانديز، وهو مؤلف شـيعة              . واشنطن

، والذي هو اآلن تحت الطبع للمرة الخامسة، وكذلك مؤلف لدراسة           )١٩٩٤جامعة برنستون،   (العراق  

  . قادمة تتمحور حول الشيعة والقومية في العالم العربي

١ 

ورغم أن الشيعة العراقيين كانوا مهمشين سياسياً لوقت طويل، إال أن المواجهة الطائفية لـم تـصبح                 

عندما تولد النزاع بين حزب البعث الذي يهيمن عليه السنيون وبين حزب            سرية حتى عقد السبعينات،     

ن الشيعة العـراقيين    ورغم التأثير الواضح للثورة اإلسالمية اإليرانية، إال أ       . الدعوة اإلسالمي الشيعي  

  .لم يحملوا أي طموحات لتكرار النظرية السياسية الدينية عن الجمهورية اإلسالمية
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إن حيوية حزب الدعوة كانت نتيجة لإلحباط الشيعي من حصر سياسة الحكومة في فئة معينة، أكثـر         

في أحياء بغـداد    كان معظم مؤيدي الدعوة مقيمين      . من كونه نتيجة رغبة في إتباع النموذج اإليراني       

  .  خاب أملهم من قدرة الحزب الشيوعي العراقي في إحداث تغيير سياسي،الفقيرة وطالب جامعة

  ٤٧ / إسطوانة الهالل الشيعي
  حول المتحالفين المحتملين فى التأريخ االمريكي / الشيعة العراقيون: مقالة

  ٢٠٠٣/  تشرين االول -جوان كول: بقلم 

كـان   . ١٩٥٧سيس حزب الدعوة عام     أدينية الشيعية على نطاق واسع من ت       ال النشاطاتبتداء  إيؤرخ  

ومن جملة مفكريه الرئيسيين كان محمـد       ، سيس دولة إسالمية في العراق    أحزب الدعوة يبحث عن ت    

س نفسه لتطوير وتحديث األيديولوجية الشيعية لكي تـستطيع         رجل دين بارز مفكر كر    . باقر الصدر   

  .التنافس مع الماركسية 

حارب  ،   ١٩٧٩ والثورة االسالمية في ايران عام       ١٩٧٧ على المظاهرات الواسعة للشيعة عام       ورداَ

ن العضوية في حزب    أعتبروا  إ و ١٩٨٠عدموا الصدر عام    أالبعث االحزاب الشيعية الدينية وقادتها ،       

ت خالياه  ع وتوس ر الحزب عميقاَ  عضاء حزب الدعوة وتجذّ   أعتقل العديد من    إ.  كبرىالدعوة جريمة   

   .نه كان قد تشتت جغرافياًُإ مع ،التنظيمية

ت ألج ،حدى المجموعات من االعضاء والقادة      إ.  للدعوة عدة قواعد   تفي الثمانينيات والتسعينيات كان   

في (  في منطقة الفرات االوسط      داخل العراق بقي التنظيم قوياَ    . ستقرت في لبنان    إخرى  أالى ايران و  

  .  حول الناصرية خصوصاَ) الفرات الجنوبي 

تصال حـسن مـع     إ علىلم تكن هذه الفروع      .رفض الخمينية ، فرع البصرة منه سمي بتنظيم الدعوة     

االسـالم  "  المجموعة المناصـرة للخمينيـة       ،رت وهي تختلف باأليديولوجية والتنظيم    وتطو، بعضها

المريكية والفرنسية فـي    روا السفارتين ا   ، فج  ستقرت في لبنان وايران   إرتبطت بالدعوة و  إ" الجهادي  

في هذه الفتـرة    ( ختطفوا طائرة الخطوط الجوية الكويتية بعد عام ،         إ و ١٩٨٣واخر عام   أالكويت في   

   ٠) من الحرب العراقية االيرانية كانت كل من الواليات المتحدة والكويت تدعم صدام حسين 

ية شبه عسكرية لحزب الدعوة     و ربما كانت عمليات سر    أ ،الجهاد االسالمي ربما كان مجموعة منشقة     

 والمخـول   ،عمال العنف أ فيه من    ينخرط  ولكن المدى الذي كان حزب الدعوة نفسه        ،  طهران تهقاعد

  .هداف البعث في العراقأ وبها ه

نتهى بهم اللجوء السياسي الـى ايـران خـالل فتـرة        إ شيعي عراقي    ٢٠٠,٠٠٠ن هناك ما يقارب     إ

 ، الذي يميل     ايران –لتحق بحزب الدعوة قاعدة     إ هؤالء الالجئين    العديد من الثمانينيات والتسعينات ،    

ن عالقـة   أنشق بصراع داخلي  بش    إن التنظيم قد    إغير   ،الى قبول فكرة الخميني في حكم رجال الدين       

منجذبون للخمينية بينما   ، نهم على وجه الخصوص   أبدا  ، القادة الدينيون للدعوة    .الحزب بالقائد االعلى  

  . عن القائد االعلىن يبقى الحزب بعيداَأتصر على ) العلمانية (  غير الدينية كانت القيادات

٢ 

  عراقيـاَ  و سيبقى حزباَ  أكان السؤال عن مضامين مستقبل الدعوة ، هل ستصبح مجرد تابع لطهران             

صفي آلبأيديولوجية متميزة ؟ بعض االعضاء الدينيين من اللجنة المركزية للحزب مثل محمد مهدي ا             



مباشرة للخميني ومن ثم خليفته     السلطة  الن يضع نفسه تحت     أرادوا من الحزب    أ ،م الحائري وسيد كاظ 

 ، الخمينـي    ذوبان الحزب في حزب اهللا االيرانـي      وهذه الخطوة كانت تستلزم بعدها       . على خامنئي 

ـ  لكذكما كان األعضاء العلمانيون في اللجنة التنفيذية ك        ،ظهر عدم حماسته لهذه الخطوة      أنفسه   ر غي

ا الموضوع بتصدع داخل الحزب خالل الفترة من        ذ تسبب ه  ،راغبين بدمج أنفسهم بالمؤسسة الدينية      

 ،ي عن قيادة الحـزب    صفي على التخلّ  آلجبر ا أ ٢٠٠٠في  . واخر الثمانينات والتسعينات في ايران      أ

  . يبسبب محاوالته المستمرة لوضع الحزب تحت سلطة رئيس المجلس االعلى االيراني على خامنئ

ن لهـم   إكثر علمانية ، كمـا      ألديه كادر   ) براهيم الجعفري   إبقيادة أبو علي و    ( دنفرع الدعوة في لن   

  .بتعد عن ايران إ في الحزب قد ثقلعظم في الحركة وبذلك يكون مركز الأحرية 

 ١٩٩١سوأ ، فخالل االنتفاضة التي أعقبت حـرب الخلـيج عـام             أكانت ظروف الدعوة في العراق      

  .عدموا ودفنوا في مقابر جماعية أه وئالف من أعضااآلعتقل إ، وبعدها

 قام الناشطون الشيعة في ايـران       ١٩٨٢ففي عام   ، كن الجماعة الشيعية الوحيدة    ت ن الدعوة لم  إوالشك  

سـس المجلـس االعلـى      أحيث ت بمحاولة اليجاد حركة التخاذها مظلة لالنقالب ضد صدام حسين ،           

 ١٩٨٤ من التنظيمات المؤسسة ، في عـام         ة واحد اعتبارهإ ب ،الدعوةللثورة االسالمية في العراق مع      

صبح رئيسا للمجلس االعلى    أ،  للصدر فراد عائلة شيعية قيادية وشريكاَ    أحد  أ، صبح محمد باقر الحكيم   أ

   . استقالليتهأحافظ على ت الدعوة عن المجلس االعلى لكي تنفصلإوفي نفس السنة ، 

  حسب الـشائعات    (  بين المجلس االعلى وحزب الدعوة الى درجة         ر تنافس قاتل  في التسعينات تطو (

  .ستهدفوا محمد باقر الحكيم نفسه إ من الدعوة اَن أعضاءإ

أسس االقتصادي العراقي  . ١٩٩٥ - ١٩٩٢ الدعوة فرع لندن بالمؤتمر الوطني العراقي عام         تلتحقإ

ب الخلـيج وبمـساعدة وكالـة     المؤتمر الوطني العراقي هذا كمظلة جامعة بعـد حـر  ،حمد الجلبي أ

  .االستخبارات االمريكية وتمويلها

 تن الدعوة ترك  أ ، غير    ن يجمع المجلس االعلى للحكيم والدعوة لفترة من الزمن        أتمكن المؤتمر من    

ن يروا العراق ينتقل الى فيدرالية      أرادوا  أ مع الكرد الذين     ابسبب خالفه ، جزئياً، ١٩٩٥المؤتمر عام   

  . الدعوة دولة مركزية قويةتلفضبينما ،  غيرمحددة

يلـول  أ ١١ وبعد   ٢٠٠١ وزارة الدفاع مرة ثانية عام       ،ستعاد الصقور إ المؤتمر عندما    حظوظتحسنت  

ئتالف من المجلس االعلى للثورة االسـالمية والمجـاميع الكرديـة           إن يعيد تجميع    أستطاع الجلبي   إ

   .ابتعادهإ على ةًفظ بصورة عامة محاتن الدعوة بقيأعلى الرغم من ، خرينواآل

 ولكن لـيس بقـوة      ،خرىأماكن  أ في الناصرية والبصرة و    ا الدعوة ظهوره  تعادأنفس الوقت   في  و

ـ  ة كقو ترغب بالتعاون مع االمريكان ظهر    ت تي كان تالدعوة فرع لندن وال    ،   الصدر الثاني  ، ة مهيمن

تبطوا بالفرع االيراني   رإ في كل من الناصرية والبصرة ، العديد ممن          اعضاء خالياه أ تجميع   تعادأو

  .بقوا في طهران غير راغبين في العودة الى العراق تحت الهيمنة االمريكية 

٣ 

تباع أ  و  الدعوةو ، المجلس االعلى     معارضيهالخالف الطويل االمد بين     نهيار نظام البعث لم ينه      إن  إ

  . اهللا العظمى على السيستاني والحرب الخفية ضد بعظهم اآلخر ةيآ



موز دعا مقتدى الصدر لتشكيل حكومة عراقية وجيش بديل ليتنافس مع الحكومة المعينة             واسط ت أوفي  

ولكن كل من المجلس االعلى وحزب الدعوة وعلى الرغم مـن خالفـاتهم             من قبل الوالت المتحدة ،      

 ١٣ المعين من قبل الحاكم المدني االمريكي  بول بريمر في ،قبلوا المناصب في مجلس الحكم المؤقت

  . تموز 

 مقعد كما حصل المجلس االعلى على نفـس         ٢٥ مقاعد من    ٤ على   شخاص مرتبطين بالدعوة  أحصل  

 ، معهـم  دنى من المتحمسين دينيـاَ    أن لهما حظ    أيبدوا  ، المجلس االعلى والدعوة   ،   مقاعدالعدد من ال  

نتخابيإيهم في ترجمة تحالفهم التكتيكي مع الواليات المتحدة الى نصر وربما جرى تحد .  

عداد كبيرة ، ولكن سنوات الرعب الـصدامية قـد          أ ب يضاَأن  ين علماني يشك في وجود شيعة عراقي    وال

وكل من حـزب الـدعوة والمجلـس االعلـى          ساعدت على وجود تيار خميني بين شيعة العراق ،          

خميني في  الثنين من الثالثة يؤيدون نظرية      إن  إ ، كما    والصدريين جميعهم يريدون جمهورية اسالمية    

  " ية الفقيه وال" 

  ١٥٩ /شركاء أم خصوم؟: الواليات المتحدة األمريكية ورجال الدين الشيعة العراقيون
  الكلية الحربية للجيش األمريكي/معهد الدراسات اإلستراتيجية  - ٢٠٠٤/ شباط  -أندرو تريل . بقلم دبليو 

. ي عراق ما بعد صدام      كما ظهرت األحزاب الشيعية السياسية ذات االجندة اإلسالمية كالعٍب مهم ف          

الذي لديه تاريخ طويل من التعاون مـع        .  أهمية المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق       وأكثرها

تعزز يتعاون المجلس األعلى حالياً مع الواليات المتحدة على أساس إن مصالح الشيعة إن لم               . إيران  

 علناً عدم ثقته الكبيرة بالواليات المتحـدة         هذا المجلس يؤكد   أن على الرغم من     ،  الحقاَ  فستهمل اآلن

الحزب األصغر الدعوة وحـزب اهللا العـراق كـذلك          . وعدم سعادته بالوجود األمريكي في العراق       

ال أحد من هذه األحزاب يـدعو        . يؤكدان الحاجة لمغادرة الواليات المتحدة العراق بالسرعة الممكنة       

 ، على الرغم من إن أحد مصادر اإللهـام           الحاضر لوقتعلناً إلى العنف ضد الواليات المتحدة في ا       

  .قد لمح بأن العنف قد يكون مالئماً ) لبنان/ شيخ فضل اهللا ( الروحي للدعوة

   صدام قبلرجال الدين الشيعة في عراق ما 
. تخذ إجراءين سياسيين رئيسيين في حياتـه        إ محسن الحكيم رجل دين النجف البارز آية اهللا العظمى        

 فتوى حرم بها على العراقيين دخول الحزب الشيوعي العراقي بسبب           ١٩٦٠داره في عام    األول إص 

دعم حزب الدعوة اإلسالمية الحزب اإلسالمي السياسي بشكل صريح قبـل           الثاني  و ،إلحاده الرسمي 

 عـام   توفى الحكيم بعد سنتين من زمن حكم حـزب البعـث           .  من قبل الحكومة   منع هذه المجموعة  

١٩٧٠ .  

رجال الدين الشيعة ام وصد  

٤ 

. مع المؤسسة الدينية الشيعية المحطمة      وسرعان ما ظهرت أقسى سلطوية القيادة البعثية في عالقتهم          

 وكذلك على تحديـد     ،ستقاللية المراكز الدينية الشيعية   إعِمَل البعثيون على إنهاء     عندما  وخصوصاً ،   

 اإللحـاد   واجهة لم ١٩٥٨قد شُكل عام    الذي كان    ،   نشاطات حزب الدعوة اإلسالمية الحزب السياسي     

  . والشيوعية 



  المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وفيلق بدر   
.  في مجلس الحكم     اَن زعيم المجلس األعلى الحكيم قد حاول أن يلعب دوراً بناء          إووفقاً لهذا الفهم ، ف    

 وفي تعـديل  ، إلى مجلس الحكم"الدعوة"، كما كان للمجلس الفضل في جلب المجموعة األكثر تطرفاً      

كما عمل زعـيم    .  التي كان مقرها في طهران سابقاً        ،وتلطيف وجهات نظر منظمة العمل اإلسالمية     

  . كوسيط بين مجلس الحكم و السيستانيعبد العزيز الحكيمالمجلس األعلى 

  الدعوة اإلسالمية وحزب اهللا العراقي 
تأسـس  .   في العراق وهو الدعوة اإلسـالمية      وهناك تنظيم ذي تاريخ طويل ، مأساوي ومضطرب       

لقد بدأ الحزب قانونياً كحزب     . قدم حزب شيعي معارض في العراق       أ وهو   ١٩٥٨حزب الدعوة عام    

 وضد االتجاهات المضادة للـدين فـي        للكفاح ضد الشيوعية  سياسي تقليدي ، تأسس بالدرجة األولى       

 عبد الكريم قاسـم    خالل رئاسة الزعيم     اً خاص اً قلق تسببقد  هذه االتجاهات كانت    . المجتمع العراقي   

  . عتماده على دعم الحزب الشيوعي العراق آنذاكإبسبب قوة ) ١٩٦٣ – ١٩٥٨(

 مـن سـكنة إحـدى       لدى قطاع كبير من الشيعة    ة واسعة   حزب الدعوة شعبي  لبح  أصفي السبعينات ،    

) . صدام ثـم مدينـة الـصدر      سميت فيما بعد بمدينة      ( بغداد كانت تسمى حينها بمدينة الثورة      مناطق

 االجندة الدينيـة    ذاتوتركيب الدعوة   .  "معقل األبطال " بأنها   ،وصفت مدينة الثورة في أدبيات الدعوة     

 محمـد بـاقر     الدعوة  عتقل زعيم   ُأ. هتمام كبير للبعثيين    إوالقاعدة القوية المحتملة قد أصبحت ذات       

كل مرة يعتقل فيهـا كانـت        . ١٩٧٩م   ولعدة أيام عا   ١٩٧٧ ،   ١٩٧٤ ،   ١٩٧٢ام  والصدر في اإلع  

  . تزداد شعبيته 

١٩٧٩ – ١٩٧٨ت الثورة اإليرانية عام     أد  هتمامـه بالهجمـات    إف حزب الدعوة و زيادة       إلى تطر

  .  المسلحة ضد نظام صدام

 وفي األول مـن     ،مسؤولي البعث الى   ةغتياالت موجه إب الدعوة حملة سلسلة     ز بدأ ح  ١٩٧٩في عام   

 نيسان ، قام إرهابيون     ٥في   . طارق عزيز غتيال نائب رئيس الوزراء     إمحاولة   فشلت   ١٩٨٠نيسان  

كان  . طارق عزيز تلوا في الهجوم ضد     ن الذين قُ  ين االمني يازة المسؤول جنمن الدعوة بمهاجمة موكب     

عـدم المئـات مـن      أ ، ثم    عتبر إن العضوية في حزب الدعوة جريمة عقوبتها الموت        إ صدام أن    رد

ستمر القمع ضد الدعوة بصورة وحـشية فـي         إ.   نيسان تم إعدامه   ٩ وفي   ،قل الصدر تعإ. األعضاء

 الدعوة بالمشاركة في اإلرهـاب      تهمتُإكما   . زداد الحزب تطرفاً نتيجة لهذه العملية     إأثناء الحرب و  

لقـد أصـيب   .  بالهجوم ضد األمريكان في الكويت ولبنـان   هم تورط وإحتمال،  الدولي في الثمانينات    

 – ١٩٥٨ستمرارية قليلة مـع حـزب       إقد ال تكون للحزب الموجود حالياً إال        و ، ١٩٨٢عام  بالشلل  

١٩٨٢ .   

٥ 

.  ضد نظام صدام   اقتلوا في كفاحه  كانوا قد    ا،هئلفاً من أعضا  أ ٧٧,٠٠٠ ت قد خسر  انهأ الدعوة   يعدت

ضـت  حيـث حر   ،غتيال عدد من أفراد نظام صدام     إ الدعوة بقوة على     تركزفي السنوات األخيرة ،     

وفـي هـذا   . خارج قدرات المجموعـة كانت  في سلسلة ضربات عسكرية     تشتركإنتفاضة أو   على إ 

على االبن األكبر لصدام حسين ،       ١٩٩٦ كانون األول    ١٢ عن هجوم    تها مسؤولي تدعإالخصوص ،   



كما حاول عدد من األفراد والمنظمات أن ينال        . ثنان من مرافقيه  إ ، الذي جرح فيه جرحاً بليغاً        عدي

 ان لديه أ الدعوة   يعدت حالياً ،    . ومن الصعب معرفة الحقيقة عن هذه الحادثة       ،ضل هذا الهجوم كذلك   ف

ق عميـق   وجود تمـز  إلى  عدة آالف من المقاتلين تحت السالح ، وعلى الرغم من إن التقارير تشير              

  . افيه

العديد ن  إعلى ذلك ، ف   عالوة   . حزب اهللا اللبناني   ، بضمنهم    للدعوة روابط مع شيعة لبنان المتطرفين     

، كمرجع للتقليد ،     محمد فضل اهللا   ،حزب اهللا     ل األفراد في الدعوة ينظرون إلى المرشد الروحي         من

لقوات األمريكيـة فـي بعـض       لشكل مشكلة   تقد  هذه الرابطة ،    . يستمدون منه تطلعاتنهم وإرشاداتهم   

ؤكد بقـوة إن    يراع مع إسرائيل ،      بعمق في الص   تهطت منظم ، الذي تور  فضل اهللا . المواقف القادمة   

.  ، التي كانت تنظر إلى صدام بوصفه تهديداً لها         غزت العراق نيابة عن إسرائيل    الواليات المتحدة قد    

  :في مقابلة مع التلفزيون اللبناني ، تواصل قائالً

   للمنطقة وفقاً   يريدون أن يرسموا الخارطة السياسية    . ماً ، ممزقاً ، ومقطعاً      يريد األمريكان عراقاً مقس 

، ولكـن  مختلفة فحسب ع العراق إلى دويالت صغيرة ومجتمعات إن إسرائيل ال تريد أن يتقطّ   . لذلك  

محروقاً  ومذبوحاً ينزف دماً على باب كل بيتوراً إسرائيل تريد أن ترى العراق مدم   .  

مـراً عـسيراً    أالل  بقاء االحت "ن الشعب العراقي سيجعل من      ، بأ  كذلك عن أمله   فضل اهللا كما أعرب   

ر علـى هـذه     نها قد تفـس   إ ، على الرغم من       للعنف  هذه دعوةٌ  ما إذا كانت   اًوليس واضح . " ومقلقاً

لعنف ضـد جـيش     الى ا نه لم يدع صراحة     إفضل اهللا قالت    ل المؤيدةمعظم الصحف العربية    . الشاكلة

ت السياسية قد دعـت     ربما كان من غير الحكمة أن يفعل ذلك حيث إن مختلف الشخصيا            . االحتالل

 ت كان فضل اهللا  اتوحتى لو إن بيان   .  كجزء من الحرب العالمية على اإلرهاب        حزب اهللا إلى مهاجمة   

 إن الدعوة ستلتزم به طالما إن فـضل اهللا فـي            ، دعوة للعنف ، فليس من الواضح      ا بوصفه ترقد فس 

. سم الحزب نفسه  إة أسبوعية ب  ر الدعوة جريد  تصد .  مع الظروف المحلية   ينسجملبنان وال يستطيع أن     

وهذه الجريدة تنتقد بشكل دوري الواليات المتحدة ولكنها توقفت بشكل واضح عن التحـريض ضـد                

  .  في هذا الوقت مواجهةال  إلىأن تدفعال يبدو إن المجموعة تريد . الحضور األمريكي

لس األعلى وبتشجيع منـه ،       المج ثَلوِم. ن لها عالقات جيدة مع المجلس األعلى        أ " الدعوة "كما تدعي 

 – ، حتى وقت كتابة الموضوع ، المشاركة في المؤسسات الحاكمة التي ترعاها              "حزب الدعوة "ختار  إ

نتخب من مجلس الحكـم     أ قد   ، ، الذي كان سابقاً الناطق الرئيس للدعوة       إبراهيم الجعفري . د. أمريكا  

هراً واحـداً بـشكل دوري كـرئيس        أشخاص يحكم كل واحد منهم ش     تسعة  العراقي ليكون األول من     

   . ناصريالمحمد  الشيخ ، هونفسه الحزب  زعيم.٢٠٠٣بدأت دورته في آب . للعراق 

٦ 

 الفئـات   ىحـد إ، و أقـساماً   في السنوات التي أعقبت إعدام آية اهللا باقر الصدر، أصبحت الـدعوة             

ـ  ١٩٨١نه قد تأسـس عـام   أ والذي يدعي ،لت حزب اهللا العراقي  المفصولة عنه شكّ    ه ِمثـَل  و ، مثل

 ،ن حـز ب اهللا العـراق  أإلى هذا الحد يبدو     . الدعوة فهو ينظر إلى نموذج آية اهللا محمد باقر الصدر         

  . ب اهللا العراق جريدتين على األقل منذ سقوط نظام صدام زر حيصد. حزب صغير، ولكنه قد ينمو 



 للسيستانيق قد أعلن مؤخراً والءه كذلك، ربما مما يدعو لالستغراب إن األمين العام لحزب اهللا العرا

،  نفسها لتفعل الشيء نفـسه "الدعوة" من الضغط على     ئاَوقد تسلط هذه الحركة شي    .  فضل اهللا بدالً من   

لحـد  .  مسألة مهمة    ةن أي أ بش السيستاني وفضل اهللا    ما إختلف   إذا ،إلى حٍد ما  اَ   صعب اً موقف وسيخلق

ن لديهما على األقل بعـض وجهـات النظـر          ي الرئيسيت نين الشيعيت ي الشخصيت هاتيناآلن ، يبدو إن     

كمـا  . نه ال يدعم الحكم الـديني       إ بالهادئ ، ف   فضل اهللا لوقت الذي ال يمكن تسمية      في ا و. المشتركة  

أ ينمفهوم الحكم الديني ، موضح    ل عدم دعمهم    حزب اهللا عي زعماء   يد    ق فـي   نها فكرة إيرانية ال تطب

  . العراق

  الحربعراق ما بعد العلمانيون الشيعة في 
في الفترة الصدامية كان حزب البعث هو الحزب السياسي الشرعي الوحيد ولم تكن لوظائفه عالقـة                

األحزاب السياسية األخرى في تـاريخ العـراق كانـت           .ه ضمن تركيبة ديمقراطية   ئبتقدم قيم أعضا  

  ) .مثل الحزب الشيوعي العراقي أو حزب الدعوة اإلسالمية(صارمة وأيديولوجية 

  ستنتاج والتوصيات السياسية اإل
 عنكما ينبغي على القوات األمريكية التأكيد على قلقها من مجاميع شيعة العراق ، التي قد تبحث 

الوقت الذي ال يمكن فيه منع في و. التعاون مع المتطرفين األجانب مثل هؤالء الذين في لبنان 

،  رجال الدين اللبنانيين المتطرفينلدىالديني  من البحث عن اإللهام "الدعوة وحزب اهللا العراق"

ياتية ينبغي أن يكون على درجة عالية من القلق بالنسبة لن تشكيل أي نوع من الروابط العمإف

  . للواليات المتحدة 

  ٢٠٠٤ - ١٧٦ – ١١/٩العالم المسلم بعد 
  راند مؤسسة – مهد العالم المسلم: الشرق األوسط/ الفصل األول 

  ن تحت ظل الديكتاتورية في العراق وسوريااإلسالميي" : طوق البعث " 
وكان حزب الدعوة اإلسالمية الذي تأسس في نهاية خمسينيات القرن العشرين ، هو أقدم العٍب فـي                 

إنَّ إيديولوجية حزب الدعوة تتجه نحو تأسيس دولٍة تقـوم علـى أسـاس               . ساحة النشاط ضد النظام   

ولة اليشمل الحكم ، بل سوف يتحـدد فـي ضـمان            القانون اإلسالمي، لكن دور المشايخ في تلك الد       

وهذا ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانيـة التعـاون مـع    . إنسجام عملية التشريع مع الشريعة اإلسالمية     

ـَّةءوكان هذا التنظيم يضم بالفعل عدداً من األعضااألحزاب غير الشيعية ،     . السن

وكان هناك ثالثة تفرعاٍت من     .  إنشقاقاٍت حزبيٍة أكيدة   لقد إستتبع هذه اإليديولوجية الشاملة أيضاً وجود      

وهو األكثر تأييداً من قبل إيران واألكثر تعاطفاً مـع حكـم            ( واحداً في طهران    : هذا الحزب ، هي     

وهو األكثـر نـشاطاً وإنفتاحـاً للتواصـل مـع الغـرب             ( ، وواحداً في بريطانيا العظمى      )المشايخ

  .ٍة سريٍة في العراق نفسه، وواحد يعمل بصور)والعلمانيين

٧ 

على الرغم من إنخراط حزب الدعوة إلى حٍد ما في عمليات تهريب السالح وإغتيال البعثيـين مـن                  

ذوي الرتب الدنيا ، وعمليات التخريب التي حدثت في منتصف القرن العشرين ، فإنَّ الحزب لم يتبن                 



 وبعد هذا الحـادث ، قـام        .١٩٧٩في عام   إستراتيجيةً  عنفيةً  حقيقيةً  حتى حدوث الثورة اإليرانية           

حزب الدعوة بتنفيذ سلسلٍة من اإلغتياالت وأعمال التفجير في العـراق وضـد المـصالح العراقيـة                 

وحاول نشطاؤه السريين إغتيال صدام عدة مرات، ونجحوا تقريباً في قتـل            . والغربية خارج العراق    

، الذي قُِتَل   ١٩٨١ة العراقية في بيروت عام      إنَّ هجوم الحزب على السفار    . ١٩٩٦إبنه عدي في عام     

إضافةً  لذلك، يبدو    .  شخصاً ، قيل بأنه كان أول تفجيرٍ  إنتحاريٍ  كبيٍر في العصر الحديث                ٢٧فيه  

 ، وبـسبب تقـديم      بأنَّ حزب الدعوة قد حصل على تشجيعٍ  ودعمٍ  ماديٍ  من اإلستخبارات اإليرانية              

زاعه المدمر مع إيران التي إستمرت لمدة ثماني سنوات، قام الحزب           الدعم الغربي للعراق أثناء فترة ن     

 وحاول إغتيال أميـر     ١٩٨٣بإطالق القذائف على سفارتي فرنسا والواليات المتحدة في الكويت عام           

  .١٩٨٥الكويت في عام 

قام أحد األعضاء القياديين في حزب الدعوة وهو ، آية اهللا محمد باقر الحكـيم ، بتأسـيس المجلـس     

وعلى خالف حزب الدعوة ،     .  في طهران    ١٩٨٢األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وذلك في عام         

 وإصطف علناً إلى جانب المؤسسة      ،أقر موضوع سيطرة رجال الدين على الحكومة      فإنَّ هذا المجلس    

  . الدينية في إيران 

ية في العراق وبـين حـزب       التوترات الموجودة بين المجلس األعلى للثورة اإلسالم      وعلى الرغم من    

وكثيراً ما كانا يتعاونان معاً في األجواء العسكرية        ،  ً    إالّ أنَّ التنظيمين لهما جذوراً متشابهة      ،   الدعوة

  .والسياسية 

  ١٣١ / هل ستكسب إيران حرب العراق؟
  ١٤/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  --  ونشر المقال في مجلة وول ستريت --  رويل مارك غيريشت: بقلم

التي تعول عليها ايران في بـسط نفوذهـا فـي           الجماعات او التنظيمات العراقية الرئيسية      وإن كافة   

وحزب الـدعوة   ، وأبرزها المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق الذي أسس في ايران،             العراق

ي ، وجماعة الصدريين أتباع مقتدى الصدر، رجل الدين الشاب المتشدد و المتورط فعالَ ف             االسالمية  

.  مع االلتزام بالعملية االنتخابية–حرب روحية من نوع شد الحبل مع رجال الدين التقليديين في البالد 

، لتمويـل هـذه     وهناك إحتمال أن تكون ايران قد أغدقت كميات كبيرة من االموال الى داخل العراق             

 والصدريين ،   ص الدعوة وفيما يخ الجماعات الشيعية الثالث، التي ال تتبادل الود مع إحداها األخرى،           

كانت ايران تحمل مشاعر مشوشة بشكل متميز، او عدائية في الغالب، حيال أمور تعتبرهـا خاصـة      

فقد دأب حزب الدعوة والصدريون وبشكل منتظم على التقليل من شان آية اهللا العظمى علي               . بايران

فرض إمالءاتها علـى شـيعة       ، وأثاروا ضجة أزاء عادة ايران في         السيستاني بسبب أصله الفارسي   

  . العراق والنظر اليهم كتابعين لها

٨ 

 هو حثها على اإلتكال كلياَ عليهـا،        ،تقديم العون والدعم لهذه االحزاب     والحافز الذي دفع طهران الى    

واألهم من ذلك إبقاء أكثر ثالث جماعات شيعية تشدداَ وثورية في الخط االمامي او مقدمـة جبهـة                  

، وأصحاب الـرأي المطلعـين علـى        قادة ورجاالت الدعوة وشبابها   والبعض من   . السياسة العراقية   



 تتسم أعمالهم بـالعنف   أوضاع الساحة الذين يدعمون الصدر، حالهم حال حزب البعث الذي أوجدهم،            

الـذين  ) أفـراد الميليـشيات     (والقسوة وهم شرسون ومتشددون كما كان البعثيون والمسلحون السنة          

  .ق المجتمع المدني وإطالق النزاع الطائفي من عقالهيحاولون وبتعنت تمزي

المجلس االعلى للثورة االسالمية في : والجماعات الشيعية التي يخشاها السنة أكثر من غيرها هي 

فهذه الجماعات الثالث توجه او توصل للعرب السنة، .  والصدريونالعراق، وحزب الدعوة االسالمية

  . مشددة محددةواالكراد السنة ، رسالة شيعية 

ليسوا دمـى    وجماعة الصدر،    وحزب الدعوة االسالمية  فالمجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق       

و تلعب بها كيفما تشاء، والقدرة المتنامية للعشائر الشيعية في جنوب العـراق،             أ تحركها   ،بيد طهران 

ل الزوايا، ستعمل علـى إفـشال       التي كانت على مدى التاريخ تنظر الى التيار الديني بإزدراء من ك           

  . وإحباط النفوذ االيراني

  ٣٢ / )٢(نشوء التمرد العراقي
  ١٩/٥/٢٠٠٥آخر تحديث للمسودة في  / أنطوني كوردسمان ومساعدة باتريك بايتجر: :  بقلم

  الحالة غير األكيدة للشيعة
كـيم أيـضاً عناصـر    العزيز الح وال زال للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق ولحزب عبد

  .في العراق مشاكل أمنية كامنة وتبقى عناصر فيلق بدر والدعوة وحزب اهللا.  كبيرةاميليشي

  مشكلة سوريا
وفي . العراقيين الشيعة والسنة  ن سوريا تلعب دوراً في التعامل مع بعضأيضاً مالحظة أ ومن المهم

السابقين من خالل سوريا وعبور االسالميين العراقيين  ع عمليات البعثيينو تشجأنها قد تتحمل أحين 

مع بعض العناصر من العراقيين الشيعة التي تدعمها ايران مثـل   ن سوريا لها روابطإف ،المتطرفين

نـشأت خـالل     التي،االسالمية في العراق والدعوة ، والدعوة تنظيم العراق المجلس االعلى للثورة

،  قرب الى الشيعة منه الـى الـسنة  أظام حكم علوي وهو ن ن لسورياإ.  العراقية –االيرانية  الحرب

نها إ ف،في سوريا لتحديد وجود امريكا سنادها للمتمردين السنة إضعافاً محتمالًإن إنها ترى أوفي حين 

  .يضاً بروابط مع المنظمات الشيعيةأتحتفظ 

   مشكلة ايران
ويتضمن  . شيعية مهمة زاب سياسيةحأبعدة  ولها عالقات في العراق يران بال شك حضور فعاالَن إلإ

هـم  أوالذي ظهر بوصفه ، الشيعية صالً على الطائفةأذلك عناصر االئتالف العراقي الموحد المستند 

والمتكون من المجلـس االعلـى للثـورة     ،٢٠٠٥نتخابات كانون الثاني إتحالف سياسي عراقي في 

  .العراق  االسالمية في العراق والدعوة والدعوة تنظيم

٩ 

 ٤٨ وذلك بعـد  ٢٠٠٥آذار  ١٧  الى العراق فيكمال خرازيرسال المسؤول الكبير إمت ايران بوقا

 رئـيس الـوزراء   خـرازي وقد قابـل  .  وزيرة الخارجيةكوندليزا رايسساعة من زيارة قامت بها 

عدداً من االعضاء البارزين فـي االحـزاب     ، كما قابلهوشيار زيباريووزير الخارجية الجعفري 



في عراق يحكمـه الـشيعة    شارة الى تأثير ايرانإ  االقل تشكلعلى، وزيارته المسؤولين الشيعية و

االحزاب العراقية الشيعية مثل الدعوة هي ليـست فـى    ن بعضإعلى الرغم من  ،صحاب االغلبيةأ

   .يران موضع المناصر إل

  االحتواء مقابل الصراع
االسـالمية وفـي حـزب    العلى للثورة بعض كبار الشخصيات في المجلس ا نإيضاً أومن الواضح 

 مـن  بضرورة تطهير الحكومة الجديـدة  يعتقدون ،اليه رئيس الوزراء الجعفري  الذي ينتمي،الدعوة

  .جل االحتواءأويضعون شروطاً كثيرة من  البعثيين

  ٣٩ /  اإلحتواء مقابل اإلقصاء :سياسة الواليات المتحدة تجاه اإلسالميين 
  ٢٠٠٥ أيلول -مؤتمر مؤسسين واينبرغ/ ت ساتلوف روبرت مالي وروبر: بقلم 

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

ن تتعامل مع أنـواع     أعند التعامل مع الممثلين السياسيين في الشرق األوسط ، على الواليات المتحدة             

تبعت واشنطن هذه السياسة بصورة صـحيحة وذلـك         إ ،تاريخياً. معينة من اإلسالميين دون غيرهم      

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وحزب الـدعوة         وواء إسالميين من النظام السعودي      حتإب

ـ منظمات  الن تستمر في سياستها بعدم إشراك       أعلى الواليات المتحدة     . اإلسالمية في العراق    واردال

 فـي   لمينحزب اهللا ، حماس ، واألخوان المس      ، مثل   أو المتحالفين معها       قوائم اإلرهاب    إسمها فى   

  .مصر 

  ٣١ / الديمقراطيات الدينية
  معهد المشروع االمريكي البحاث السياسة الخارجية -- ٢/١/٢٠٠٦ -- رويل مارك غيريشت: :  بقلم

 قدم حزبين دينيين شيعيين،أاالعلى للثورة االسالمية في العراق وحزب الدعوة،  واليبدو المجلس
 . و يتفق مع السنة العربأدمج ويتآلف  مستعدين لالستسالم لفكرة شعب ينهمنأاليبدو

  ٣٠ / هل يتمكن الشيعة من فرض حكومة مركزية؟
 معهد المشروع االمريكي البحاث السياسة الخارجية -- ٣/٤/٢٠٠٦ -- رويل مارك غيريشت: :  بقلم

 الى نفس الدرجة التـي  فحزب متطر  على مستوى القواعد الشعبية، بأنهحزب الدعوةيمكن وصف 

  . ش المهدي التابع لمقتدى الصدرعليها جي
  ٤٤/ متى ينهض الشيعة؟

  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦آب / عدد تموز–مجلة شؤون خارجية  -- ولي نصر: بقلم 

  الروابط االيرانية 

١٠ 

 حـزب  وعدد من قادة االحزاب الشيعية الرئيسية مثل المجلس االعلى للثورة االسالمية في العـراق             

بـراهيم  إان من الناطقين الرسميين في قيادة الحزب ، رئيس الـوزراء الـسابق              ثنإ بضمنهم   الدعوة

 مضوا عدة سنوات في المنفى في ايـران       أكانوا قد    ،الجعفري ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي     

 خـالل   لت االحزاب الشيعية فـي العـراق      ايران مو ن  إكما    . ٢٠٠٣قبل عودتهم الى العراق عام      



لقد . لدعمهم من خالله) العالم ( ستعملت شبكة تلفزيونها الفضائي الشهير   إيين ، وقد    االنتخابين الماض 

 على شـبكات واسـعة مـن الخـدمات الـسياسية            عتماداَإصوات ناخبيها   أجذبت االحزاب الشيعية    

   .كانت تنفذ بمساعدات وتمويالت ايرانية والتي في حاالت عديدة ،واالجتماعية عبر جنوب العراق

  ٥١ / كركوك والبصرة / تين عراقيتينقصة مدين
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦/ حزيران/٢٨،  مجلس العالقات الخارجية  -- لينول بيهنر: إعداد 

  لماذا البصرة مهمة ؟ 

   .قليلالشيئ ال سيطرة على قوات شرطة البصرة اال الوزراء المالكي لرئيس ت ليس: شرطة فاسدة

  مقتدى الصدر 
تي مـن   أن جزءاً كبيراً من دعمه ي     أل، ضد تقسيم العراق  ، لشيعي المعارض لالمريكان    رجل الدين ا  

يتمتع بروابط قوية مـع     ( الشيعة في األحياء الفقيرة من بغداد ، وكذلك بسبب ميوله الوطنية العراقية             

  ) حزب الدعوة ، الحزب الوطني لرئيس الوزراء

  زدياد العنف في البصرة ؟ إماذا يعني 
مقتـدى  الذي يتمتع بروابط قوية مع رجل الدين الـشيعي          الفضيلة   : ة السباق السياسي  حروب حلب 

 ، قد تنازع مراراً مع فصيلين شيعيين رئيسيين ، المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق                الصدر

  . تقاسم العائدات  والفيدرالية وذلك بخصوص ،وحزب الدعوة

  ٥٢ /  تفهمها و تغطيتها–عملية أمن بغداد 
  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية -- ١٤/٦/٢٠٠٦  -- انطوني كوردسمان : بقلم 

 وهنـاك بعـض     ،ن الحاجة الى السيطرة على الميليشيات     ألقد كان رئيس الوزراء المالكي واضحاً بش      

خر بعـض األعمـال مـع نـزع         عطاء البعض اآل  إنتشار بعض العناصر و   إالمناقشات بشأن إعادة    

  . لخ  ا…سالحهم

  ٥٣ / تحديات الحكومة العراقية الجديدة: فيما وراء األمن 
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦/ مايس/٢٥،  مجلس العالقات الخارجية  -- لينول بيهنر: إعداد 

 ، ومن بين ما يقارب      ن قلع الفساد من جذوره ستكون في قمة أولويات حكومته         إوكان المالكي قد قال     

 قضية فقط للقضاء ومنهـا      ٧٨٠حيل منها   أمعروضة أمام لجنة النزاهة العامة ،        قضية فساد    ٣,٠٠٠

   .صدر بحقهم قرار حكم نهائي) درزن (   جداًاَ محدوداَعدد
  ٥٤/ يزحف الى األمام : أمن العراق 

  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦/ مايس/٢٦،  مجلس العالقات الخارجية  -- لينول بيهنر: إعداد 

 اهللا العظمى علي السيستاني حركة ذكية كمـا يقـول           ةيآرة المالكي األخيرة للنجف لزيارة      كانت زيا 

ن قوات الحكومـة هـي      إ ،صدر بياناً أوضح فيه   أ للقيادة الدينية كان قد      علىن المرجع األ  إ .الخبراء

  .ن جميع الميليشيات ينبغي حلها إالجهة الوحيدة المخولة بحمل السالح و

١١ 

  



  

  ٥٠ / مائدة مستديرة: فى العراقماالذي ينبغي فعله 
  وستيفن بيدل، لسلى جلب، جيم كوفمن ، جيمس دوبنز ، الرى دايموند :بقلم 

  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦آب / عدد تموز، مجلة شؤون خارجية 

  ممكنة : المهمة
ألحـزاب   وهـي ا   ،قوى القوى في العراق   أن تنسق باالشتراك مع     أ ينبغي   نعادة التوطي إن الحماية و  إ

         ثنتان من أحزاب االئتالف الـوطني      إف ،سالشيعية الرئيسية ، هذه الجماعات لن تكون غاية في التحم

   .الموحد هما حزب الدعوة والتيار الصدري مازاال يريدان عراقاً موحداً

 ،كثر تسامحاً حول تعديل الدسـتور     أليات  آيجاد  إخرها موافقة الشيعة على مطالب السنة على        آوكان  

 ، المرشح لرئاسة الوزارة في الحكومة الدائمـة       براهيم الجعفري إقصوا  الذين أ ف السنة واالكراد    بخال

نهـم كـانوا    إ على الرغم من     ،نصب رئيس الوزراء  م صلب ل  ى وهو شيع  نوري المالكي وقبل السنة   

   .خرين آيفضلون مرشحين 

د بادرت االحزاب الكرديـة   وق،الجعفري ليحل محل نوري المالكيختار االئتالف الموحد  إفي نيسان   

عدم المرونـة والتطـرف فـي       لمالكي  نهم يرون في ا   إ على الرغم من     ،والسنية بقبول هذا الترشيح   

ويعكس قبولهم بترشيحه تمتعهم بالقليل مـن       ( قل قبوالً لديهم     وهو ما يجعل منه المرشح األ      ،الطائفية

  ) . القوة 

  ٨٨ / )١(فهم الشيعة -- ندوة ظهور الهالل الشيعي
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦/حزيران /٥

وفي الحقيقة فإن أهداف حزب الدعوة في العراق        . من جامعة بوسطن    وغسطس نورتن   أنا  أ : سؤال

  . حداث توازن مع الشيوعيين إ ،راد رجال الدينأهو كما 

سة الـشيعية   ذا نظرتم الى سياق السيا    إفي الحقيقة   .  هو مثال جيد على ذلك       مقتدى الصدر ن  أظن  أو

 التـابع   جيش المهدي  فستجدون توتراً طبقياً واضحاً داخل المجتمع الشيعي وبخاصة بين           ،في العراق 

   .والدعوة وبعض أحزاب الشيعة األخرى ،لمقتدى في سبيل المثال

 ألنـه كمـا     ،خراً فهو صراع يخص السيطرة على البرلمان نفسه       آخيراً وليس   أو.. حسناً   : فيلدمان

 فإن رئيس الوزراء الذي جاء من حزب الدعوة وهـو           ، على ما يبدو   ،ا يعلم كل أحد هنا    تعلمون وكم 

ن مقتدى لم يكن مستعداً لقبول رئيس        أل ،صبح رئيساً للوزراء  أ،  ثراً  أالحزب الثالث واألصغر واألقل     

 من  ن يأتي برئيس وزراء    ال يملك تأثيراً سياسياً يكفي أل      ،ومقتدى نفسه  . وزراء من المجلس األعلى   

  غير محايد ألنـه      – هم شيعة ولكنهم الى حٍد ما        – ا كان حزب الدعوة نوعاً م     لك ولذ ،خالل تنظيمه   

  . ن يتوازن مع المجلس األعلى للثورة اإلسالمي أ ، ذو ثقل يحاول مقتدى بهووه، قرب الى مقتدى أ

  

  

١٢ 

  



  ٦٤ / القتال على العراق
  القات الخارجيةمجلس الع -- ٢٠٠٦ / ٩ / ٥ -- اليونيل بيهنر: إعداد 

  سوريا
لقد أمضى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وهو شيعي ، قرابة عشرين عامـاً فـي منفـاه                    

  . دمشق ب

  ٧٢العدد / مجلس العالقات الخارجية / التفكير بتغيير المسار في العراق
١٧/١٠/٢٠٠٦  

  قد ينتهي العراق الى أسوء مما كان عليه في عهد صدام: بوالك 
بوالك ، مـدير    . م  أكينيث   ( بوالك. م  أمع كينيث    . يستشارإردزمان ، محرر    يوغبرنارد  : لمقابلة  أجرى ا 

  )قدم في مركز سابان لسياسة الشرق األوسط وخبير قيادي في منطقة الخليج الفارسي أبحوث وزميل 

٢٠٠٦ / ١٠ / ١٣    

ن إلقد قلت سـابقاً      . لها نهاية  نأالحرب األهلية منخفضة المستوى ، ال يبدوا        وهذا القتل الطائفي    

  هل هذا صحيح ؟. هذه الحكومة تبدو مشلولة تماماً . هناك أزمة سياسية في القمة 

نهـم وسـطاء    إ ،الحكومة تسيطر عليها حالياً قيادات الميليشيات     : المشكلة هي كما يلي     . نعم ، تماماً    

وهـؤالء  . لة من الناس اآلخرين     عبد العزيز الحكيم وقائمة طوي    وناس مثل مقتدى الصدر     . السلطة  

ولكن هناك أشخاص وراء المشهد وهم الـذين يحركـون          . ن يكونوا في الدولة     أليس من الضروري    

نـه  إ ، رئيس الوزراء  نوري المالكي مشاعره في المكان المناسب          نإكل من يعرفه يقول     . الخيوط  

ولكـن  ،  الشيء الصحيح   ن يفعل الشيء الصحيح  ويعرف ما هو         أشخص جيد ، يريد     وشخص ذكي   

نه في النهاية يعتمد كلياً على مقتدى الصدر والحكيم وتشكيلة من المجموعـات األخـرى،               إالمشكلة  

  . له مصلحة في عمل الشيء الصحيحتوبصراحة ، ليس

  ؟أن تهدد باإلنسحاب هل ينبغي على الواليات المتحدة 

. نه ضـروري    أما نعرف نحن جميعاً     عوا ب يقتنن هذه هي الطريقة التي بها ستجعل العراقيين         إعتقد  أ

الغطاء الـسياسي   توفير   الى يعرفون مالذي  يجب فعله ويحتاجون        ،العديد من هؤالء القادة العراقيين    

الشيء .  لهذه الميليشيات    مديونيننه من ال  المالكي ال يستطيع أل   . الواليات المتحدة لفعل ذلك     قبل  من  

  "،ن يقول لها    أستطاع المالكي الذهاب الى هذه الميليشيات و      إما  ذا  إ ،ن يتغير هو  أالوحيد الذي يمكن    

  " . ن نفعل البعض منها على األقلأن علينا إ ،ذا لم نفعل هذه األمور إن األمريكان سيغادرون إ

  خطة للعراق  
   ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٥ -  واشنطن بوست-بقلم دينس روس

١٣ 

جيه فى عهد الرئيس جـورج  أتـش دبليـو بـوش     كان الكاتب مديرا للتخطيط السياسي فى وزارت الخار    (

وهو اآلن مستشاراَ لمعهد واشـنطن لـسياسة        . ومنسق خاص للشرق االوسط فى عهد الرئيس بل كلنتون          

  ).الشرق األدنى



 الدسـتور   ذكـر  قدم خطة للمصالحة الوطنية ، ولكنها فـشلت فـي            ،رئيس الوزراء نوري المالكي   

  .السنة  بهاطالب التي ي القانونية ضمانات وال

  ٧٣العدد  / تطور التمرد في العراق وخطر الحرب األهلية
  الديمقراطية ، اإلخفاق الكامل  في تسوية النزاع ، وفرق الموت

  ٢٠٠٦التطورات في صيف  /  بمساعدة هانيا قرنفل-أنطوني  كوردسمان 

  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية  - ٢٧/٩/٢٠٠٦

  على الجبهة السياسية 
 التـي   خطة الحوار والمصالحة الوطنية    هو   ،في برنامج المالكي لالحتواء السياسي    حجر الزاوية   كان  

وتمثل هذه المبـادرة    . تهدف الى جذب عناصر التمرد في المعارضة المسلحة الى العملية السياسية            

لمباحثـات   لوضع القضايا الرئيسة على طاولة ا      ،إرادة ال سابق لها من قبل الحكومة العراقية الناشئة        

 في محادثات موحدة مع جماعات التمرد السنية ، غير ان الوثيقة النهائيـة الناجمـة عـن                  لدخولوا

 التي تجنب القـضايا     كثر من بيان يشوبه شيء من الغموض في المبادئ        ألم تكن   جوالت من النقاش    

 الخـالف   وكشف. التي تخص الخالف ، بضمنها شروط العفو العام عن المتمردين وحل الميليشيات             

نقـساماً طائفيـاً    إالمنقسمة   ،   جندات متصارعة داخل الحكومة القليلة الخبرة     أالناشب في العملية عن     

  . بتوترات تاريخية ةعميقاً ، والمبتال

ـ    قتصادي متفجر   إمني و أوقد واجه وضع سياسي و      التـي سـبقتها     ،ةخطة المالكي الوطنية الطموح

ن تـصبح   أ التي تعرضت الى خطر      ،الثقة الشعبية بحكومته  هتمامات مباشرة بلم شمل البالد واعادة       إ

  .هيكالً خاوياً من السلطة 

  وطنيةالمصالحة ال من أجل العمل 
 ٢٤فـي   " مشروع المصالحة الوطنية والحوار   " حزيران طرح رئيس الوزراء نوري المالكي        ٢٥في  

 –الوثيقـة   .  الـبالد     على مجلس النواب ، كجزء من جهوده لقمع العنف الطائفي والعرقي في            ،نقطة

 ، وأحاديث ضمت رئـيس الجمهوريـة    جوالت من النقاش داخل الحكومة العراقية     التي جاءت نتيجة    

 – ، وسبع مجموعات متمردة      زلماي خليل زاد  جالل الطالباني ، وسفير الواليات المتحدة في العراق         

فـي يـوم طـرح      . ية  تهدف الى جذب عناصر متمردة من المعارضة المسلحة الى العملية الـسياس           

  " . ن يبنيأنمد يدنا بغصن الزيتون الى من يريد  "أعلن المالكي في البرلمان المشروع ، 

" قاء سالحهم وااللتحاق بالعملية الديمقراطيةلأل " ، دعا المتمردين طرح المالكي خطتهوفي اليوم الذي 

 " .القتلة والمجرمين ومد اليد اليهم    حترام  إالمصالحة والحوار الوطني ال يعني      "ن  إ قبل ذلك    دكأولكنه  

 واجهته الحكومة في موازنة هذين االمرين تفاقم بضم الجماعات الحكوميـة            ذىن صرامة التحدي ال   إ

  .ضماً ال يتجزأ الى الميليشيات

١٤ 

ن المتمردين الذين هاجموا القوات     أ أعلن   ،تقديم المالكي خطته في المصالحة الوطنية     وبعد يومين من    

مجموعـات  ال يـشخص أي     وحين طلب اليـه أن      .  يصفح عنهم فى العفو العام الجديد      ن ل ،األمريكية

 طبعاَ   ضد الحكومة ،    "  عنف أعمال"ن يعفى عنهم ، ذكر العراقيين الذين نفذوا         أ يمكن    الذين فراداألو



 ، وكذلك الذين التحقوا بالتمرد كعمل من أعمال المقاومة ضد العملية التـي تقودهـا   منها" الصغيره  " 

يضاً على الصداميين من حزب البعـث الـذي         أن ذلك يطبق    إوقال  . حداً  أأمريكا ، ولكنهم لم يقتلوا      

  .تبرأوا من والئهم للحزب

  جلب المتمردين السنة الى طاولة المفاوضات
.  فلقد كانت هناك بعض التطورات المشجعة        ،على الرغم من الخالف الذي دار حول خطة المصالحة        

 عدة مجموعات متمردة سنية من مـوظفين عـراقيين كبـار لبـدء              تة ، تقدم  فحين طرحت المبادر  

رادتـه الـسياسية وتـصميمه علـى         وإ وقد مثلت الخطة التزام المالكي بالدستور الجديد ،       التفاوض،  

   .في مفاوضات مع مجموعات مسلحة وتقديم العفو العامودخوله حتضان وحدة وطنية إ

 فانه قال فـي مالحظـات أبـداها فـي           ،لنظر عن االقتراح  لم يصرف ا  المالكي  ن  إوعلى الرغم من    

 مادام من غير المؤكد ما اذا كانـت القـوات           ،مر غير واقعي  أن المطالبة بجدول زمني     بأ ،التلفزيون

  . عتبار الوجود األجنبي غير ضروري حتى يمكن إخالل تلك المدة ، العراقية ستكون مهيأة 

  هليةاألحرب ال السؤال المشؤوم حول 
ووسعت األخطاء السياسية في حكومـة       ، أضعفت دورة القتل االنتقامي مصداقية حكومة المالكي       وقد

وس منها ، لم تقم بعمل واحد جيـد منـذ           ؤهذه حكومة مي  " القيادي السني    الح المطلك صوقال   . هشة

ل ن يتوصل الى حلو   أ وال يستطيع البرلمان     …ن األمور تسير الى األسوأ وليس األفضل        إبدايتها ، و  

ن الحكومة سائرة نحو االنهيـار      أويبدو  . ن عقولهم مهتمة بطائفتهم وليس بمصلحة الشعب        سياسية أل 

  " .سريعاً 

عترفوا شخـصياً   إن بعض ضباط الواليات المتحدة      إ ،صحيفة ميامي هيرالد  وكما جاء في مقالة في      

قـادراً علـى كـبح      ن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون       أ ب ،ن آمالهم قد تكون في غير محلها      أب

 من قـادة الحكومـة كـانوا      اَن كثير  إ "وذكروا   . التفاوضبقناع المتمردين السنة    إميليشيات الشيعة و  

  " .مرتبطين بميليشيات شيعية او كردية او محاربي عصابات

ن الزيادة المسجلة منذ    إو. الحرب األهلية    من    الشعبي القلقثمة رسم بياني يشير الى زيادة عامة في         

ستفتاء آب ، وال إ في سامراء لم تبين دالئل على االنخفاض في ٢٠٠٦ر المرقد الذهبي في شباط تفجي

ن جهود المالكي في المصالحة الوطنية قد فشلت        أ مما يدل على     ،سيما في المناطق المختلطة والسنية    

   .فشالً ذريعاً في تهدئة الخوف المتصاعد من الحرب األهلية

 واجهت الحكومة القليلـة الخبـرة     هلية ،   أن البالد على حافة حرب      أ ب وفي خضم اإلحساس المتزايد   

 وفرض السلطة علـى عـراق متزايـد        حتواء العنف الطائفي  إحساساً متجدداً في الحاجة الملحة الى       إ

ن يتحولـوا   أكون بقدرة الحكومة على حمايتهم ، فمن المحتمل جداً          كن يش يصبح العراقي أواذا  . التقسيم

ن تصبح هيكالً   أ ،عندئٍذ ستواجه حكومة المالكي الجديدة خطر     . جل أمنهم   أالدينية من   الى الميليشيات   

خاوياً من السلطة الرسمية التي يقيمها الوجود األمريكي ، في الوقت الذي تكون القوة الحقيقية قد عهد             

  . على حكومة فاشلة ربعين المت–بها الى أيدي رجال الميليشيات 

١٥ 

  



  حول تقسيم البالدث حدي/ تنامي اإلنقسامات 
ن تعمل بـسرعة    أن حكومة المالكي يجب     أب ،  الى التنبيه الملح   في العراق    دى التشرذم المتنامي  أوقد  

منـع الـبالد مـن      على  ن فئات العراق المختلفة لم يكن لديها الوقت للمساومة          إ ، و  شدأكثر وحزم   أ

ن تكـون متأهبـة     أاليات المتحدة   وعلى الو . و تقسيمها على أسس طائفية      أ حرب أهلية    الىاالنزالق  

ن مقاومـة الـضغط     أ غير   – السياسية نحو األمام     التسويات لدفع اذا كان في ذلك مساعدة       ،لالندفاع

 النجاح تبدو فـي     احتماالتن  إ ،كانت تكتب على الجدار   في العراق   المتنامي لجهود الواليات المتحدة     

  .لشهور قادمةتدهور

  ٧٥ / لكيالصدر يطغى على الما: في العراق
  مجلس العالقات الخارجية  -- ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ -- اليونيل بيهنر: إعداد 

  مقدمة 
 علىو  أوضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهة مع المسؤولين األمريكان لرفضه ،              

ميليشيا الصدر، المعروفة بجيش المهـدي ،       . األقل عدم قدرته على نزع سالح ميليشيا مقتدى الصدر        

عدد من الهجمات ضد متمردين سنة وقوات التحالف ، وميليشيات منافسة أخرى مثل             لهمة بتنفيذها   تم

   . بدر لواء

 حيث يسيطر على كتلة برلمانية كبيرة ويبـذل جهـداً           ،يعتمد المالكي على الصدر في الدعم السياسي      

 لف بين الطرفين يشكل تهديداًالتحان إ :يقول الخبراء . كبيراً لتحويل وتهدئة قاعدته المدنية والمحافظة

أربعـة  التي لم يمض من عمرهـا سـوى          ،تسليم الواجبات األمنية للحكومة   بجدياً للجهود األمريكية    

  . والبدء بسحب القوات األمريكية،شهرأ

  عالقة المالكي بمقتدى الصدر ؟ هي ما 
صدر ، وهو رجـل      قمة حزب الدعوة المحافظ ، يتمتع بدعم سياسي من مقتدى ال           فيالمالكي، عضو   

قدم في مركـز    أكما يقول مساعد زميل     " خلف الدعوة يقف الصدر    . "دين شيعي مناهض لألمريكان   

الصدر نفسه لم يكن له رئـيس       .  قاطعاً للروابط    اَن حزبه كان حزب   إ  ،ولي نصر العالقات الخارجية   

حدة والمجلس األعلى   له كل من الواليات المت     تقب ،)كمرشح في وقت مبكر من هذا العام      (وزراء آخر   

المجلس هو أعلى حزب شيعي ، والذي تصادم قائده عبد العزيز الحكيم . للثورة اإلسالمية في العراق 

  .مراراً مع الصدر 

١٦ 

مر كلياً على مقتدى الصدر والحكيم ومختلف المجاميع عتمد في نهاية األإن المالكي قد أالمشكلة هي  "

كينـث  هذا ما قاله   . "  مصلحة لها في عمل الشيء الصحيح      والتي بصراحة تامة ، ال     ،األخرى هناك 

،  العالقات الخارجية  مجلس ، في مقابلة مع      زغنيمعهد بروك  ، خبير في الشرق األوسط في        بوالك. م  أ

كثر من رجال الدين مثل     أن المالكي يقترب    إ ف ،ه من األمريكان  يلازدادت عزلته عن المحسنين     إوكلما  

 من خدمات كينيث كاتزمنكما يقول  .  على السيستاني طلباً للدعم ضد العنفية اهللا العظمىآالصدر و

  .رس غبحوث الكون



  

  هل يشارك المالكي الصدر أهدافه في العراق ؟  
 ، ولكـن    كما يقول الخبراء   ،   ى اآلخر  مع كثر من كونها تتناقض أحدهما    أن وجهات نظرهم تتداخل     إ

للصدر بعض المصالح المكتسبة فـي رؤيـة          " .السياسي توفيق من ال  اَتحالفهما بالدرجة األولى نوع   

 تجاهكالهما يضمر الشكوك     . ولي نصر ، كما يقول    "  كثر مشكلة أن البديل قد يكون     المالكي ينجح أل  

 بدر مراراً مع مقتدى     لواء ، والذي تواجهت ميليشياته   – المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     

كثر من ذلك ، فال الصدر وال المالكي يدعمون         أو. ف القوي إليران    الصدر في جنوب العراق والحلي    

. ن يتمزق الى مناطق شـبه حكـم ذاتـي           أٍي منهما للبلد    أوال يريد    . حرب أهلية كاملة في العراق    

 أمـام ن الصدر ، على خالف المالكي ، سوف لن يقوم بأي تنـازل ال               إ، هي   بوالك  المشكلة ، يقول    

وهذا مما يدفع كالً من الميليشيات السنية والشيعية        . يليشيات الشيعية األخرى    لسنة وال الم  اميليشيات  

نسحاب فوري للقـوات األمريكيـة      الى إ ن الصدر قد دعى     إ كما   ،األخرى الى اإلصرار على موقفها    

  . وهو ما ال يوافق عليه المالكي 

  ؟  رئيس الوزراء عدم القدرة على تخليص العراق من الميليشيات أثبتلماذا 
يعتمد رئيس الوزراء المالكي بشكل كبير على الكتلة الصدرية التي تسيطر على ثلث مقاعد البرلمان               

ن قطاعاً كبيراً من الغالبية الشيعية فـي الحقيقـة ال           أباإلضافة ، الى     . في الدعم السياسي والداخلي   

كي العمل ضد الميليشيات ،     راد المال أوحتى اذا ما    . "، كما يقول الخبراء   تفضل تفكيك هذه الميليشيات     

 ، مساعد أستاذ في الدراسات اإلسالمية في عباس كاظم كما يقول    . "نه سيقلق من ناحية الرأي العام     إف

ن مجـاميع   أالكثير من العراقيين يـرون      . مدرسة الدراسات البحرية العليا في مونتري ، كاليفورنيا         

قدم الخـدمات   م و  الفراغ األمني  لئملكحامي  : ي  الميليشيات هذه هي أشبه ما تكون بحزب اهللا اللبنان        

نهم الجهة الوحيدة   إ. "كاظم  كما يقول   "  الميليشيات ضارة بالعراق    تقول إن  نأة  فارنها خ إ. "األساسية  

 والميليشيات التي    الفوضى هي االختيار بين  ] للعراقيين[ن المشكلة   إ. التي تقدم شيئاً ذا معنى للطرفين       

  " . تحميك مقابل ثمن

  المالكي من واشنطن ؟ضد  بعض ما ُيسمع من شكوى وا هم

١٧ 

في ظهر عدم الرغبة    أن رئيس الوزراء العراقي قد      إ ،يقول بعض صناع السياسة في الواليات المتحدة      

 وعلـى الـرغم مـن الجهـود        . نزع سالح وتفكيك الميليشيات الشيعية مثل جيش المهدي الصدري        

ثنين من الضباط   إلداخلية والدفاع العراقيتين ، بضمنها طرد        لقلع جذور الفساد في وزارتي ا      التدريجية

ن المالكي لم يتحرك ضد أفراد الميليشيات الشيعية في صفوف الشرطة           إفالرتب العليا مؤخراً ،     ذوي  

   لـصنع     طبيعته غير مناسبة  ن  إ ،بعض المسؤولين يقولون في أحاديثهم الخاصة     .  العراقية والجيش 

نه ضحية ترتيبات تقاسم السلطة التي أضعفت قابليته ليحكم         إ ، يقول آخرون  بينما. القرارات الصعبة   

 . كاظم، كما يقول    " حد ما وينتهي األمر   أمراً بإعفاء   أن يصدر   أن األمر ليس مجرد     إ ".بصورة فاعلة 

 بخصوص العمليات األمنية األخيـرة      مع المسؤولين األمريكان   تصادم   ن المالكي قد  إ ،آخرون يقولون 



 والتي تركزت بصورة رئيـسية علـى المنـاطق         ،من بيت لبيت في بغداد واألماكن األخرى      للتفتيش  

  .الشيعية 

   نتقادات األمريكية األخيرة للمالكي ؟ ماذا وراء اإل
 وكذلك باإلحبـاط  ،جندة السياسية الداخلية للواليات المتحدة ن األمر مرتبط باأل   إيقول بعض الخبراء ،     

ن األمر قد يعكس    إويقول آخرون   .  الذين أرادوا تأمين بغداد      ،بنتاغونبين موظفي البيت األبيض وال    

" . فقد يكون المالكي هو كبش الفـداء       . "ستراتيجيتها في العراق    إخطط البيت األبيض القادمة لتغيير      

  .انمكاتزكما يقول 

"    تمهـد   ،ريكيةن تكون االدارة األم   أك لتغيير المسار في العراق ، ومن المحتمل         فقد يكون هناك تحر 

  " تخاذه اإلجراءات الضرورية  إ لفشله في التسوية و    ،الطريق لتوجيه اللوم الى رئيس الوزراء المالكي      

ر يغي ،تجاه حل شامل  إن الواليات المتحدة قد تميل ب     إ مضيفاً ،    ناكاتزمحتمال آخر كما يقول     إوهناك  

شيء ما يشبه مجلـس      " ،   آخرستقالة وزراء المالكي وتنصيب مجلس وزراء       إ ب ،األمور بشكل كلي  

  ] " . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الحكومة المؤقتة  [الحكم

ضة للخطر ؟هل رئاسة المالكي لمجلس الوزراء معر   
ن  فرصة النقـالب عـسكري أل      ،واقعفي ال  هناك   تليس. في المستقبل المنظور ، ال ، يقول الخبراء         

ن يعزل مـن    أنه من غير المحتمل     إكما  . نصر  ، كما يقول    ] حرفي بالكامل [العراق يفتقر الى جيش     

خر من الدعوة ، فال آرت المالكي بقائد اذا ما غي   " .ن الخيارات المقبولة قليلة    أل ،قبل الواليات المتحدة  

 . بكاملهـا  يـدان  الد بةن هذا سيفتح عل   إف] الدعوة[واذا ما خرجت خارج      . نصرأضاف  " شيء سيتغير 

سـتراتيجيتها  إر الواليات المتحدة    ذا ستغي إما  : لى أمرين   ن مستقبل المالكي سيعتمد ع    إ :يقول الخبراء 

تجـاه  إذا ستتحرك الحكومة العراقية لألمام ب     إبشكل كامل ومهم في العراق في األشهر القادمة ، وما           

   .لألقاليمعطاء سلطات أقوى إبعاد الحكم المركزي عن بغداد و إل،خطط الفيدرالية

  لعراق ؟االى نظام عادة ال قوة حقيقية إلةهل للمالكي أي

١٨ 

ن المالكي يفتقر الى القوة الكافية لكبح جماح الميليشيات العراقيـة بـصورة             إ ،معظم الخبراء يقولون  

 مجلـس    أو  لديه السيطرة حتى على فرعـه      تبل وليس  . " تفاق تقاسم السلطة  إمالئمة والوصول الى    

الـبعض   . كـاظم ، كما يقول    "  ة الميليشيات الكردية والسني   و ، فضالً عن نشاطات القاعدة       الوزراء

 ،ليس المالكي شخصاً ضعيفاً بذاته.  نها ليست شخصية المالكي بل مركزه الذي يقع عليه اللومإ :يقول

ولكنه مسؤول عن مؤسسة ضعيفة جداً ، وهي رئاسة الوزراء ، التي ليس لها في الحقيقة أي أسنان ،                   

يعتمد على أحزاب وجماعات قوية     ،  اء أزمة   لقد واجه رئيس وزر     : "نصرويصف   . كاظمكما يقول   

للتصويت ] من البرلمان [نه يتطلب أغلبية ساحقة      أل ،من ناحية ودستور يسلبه الفاعلية من ناحية أخرى       

نه يفتقر الى الموارد ، المالية منهـا والماديـة          إيقول آخرون   " . لكي يكون قادراً على عمل أي شيء      

الخبراء الى المهمة الصعبة في كيفية رد فعل الشرطة على          ويشير   . ليستطيع الحكم بصورة صحيحة   

 غيـر مالئمـة وال       ومعدات  القياسي مع تسلمهم رواتب دون المستوى المعاشي     ،  هجمات المتمردين 

  .كافية



  

  

  ن يفعل لتهدئة العنف الطائفي ؟أماذا يستطيع المالكي 
كان يـسعى لعقـد    . يات المتحدةالقليل جداً ، كما يقول الخبراء ، من دون مساعدة خارجية من الوال            

ذا كان له أي تـأثير      إولكن بعض الخبراء يتساءلون عما      ،  مؤتمر المصالحة الوطنية في الشهر القادم     

قترح عفواً عاماً عن المتمردين والبعثيين السابقين ممن لم تـتلطخ           إكما  . على الشد والتوتر الطائفي     

، كمـا   " ن تكون مالكاً لكي تحصل على العفو      أ عليك   وفي نهاية المطاف ،   . "أيديهم بدماء األمريكان    

ن الحرب األهلية واطئة    إ  :يقول الخبراء "  العفو ، للسيستاني ؟      ذخرونمن هم الذين سي    . "كاظميقول  

 تُكسب سياسياً وليس عسكرياً ، ولكنهم ال يتفقون على خارطة الطريق األفضل             ،المستوى في العراق  

  ..لمستقبل العراق 

  العاصمة هى مفتاح المهمة  :بغداد و السقوط فىأد ما الصموإ
   ٢٠٠٦ /٢٣/١٠  -وردون غ. ر آميشيل : بقلم 

ذا كانت حكومة رئيس الوزراء نـوري       إعما   ،ولكن النتائج المبكرة للحملة قد أثارت تساؤالت مهمة       

   .عدت فعالً لالمساك بالمهمة بصورة فاعلةأكامل المالكي قد 

ويتطلـع  . ن الكثيرمن االمور يقع علـى العـراقيين         إل الضباط األمريكان ،     وبالتحليل النهائي ، يقو   

.  لتقوم أخيراً بتفكيك الميليشيات وتدمجها بالمجتمع العراقي،العسكريون األمريكان الى حكومة المالكي

ن بعض المسؤولين العـراقيين     إ طالما   ،ن الحكومة ستقدم على مثل هذه الخطوة      أوليس من الواضح    

   .ال يمكن تفكيك الميليشيات حتى يتوقف التمرد السنينه أ ،الواالكبار ق

   منيم العراق جدوالً زمنياً جديداً للدور األالواليات المتحدة تسلّ
   ٢٠٠٦  /٢٢/١٠واشنطن  -- ديفيد كالود: بقلم 

ضباط العسكريين األمريكان األقدمين والموظفين المدنيين في العراق وفـي          الن اإلحباط يتزايد بين     إ

وعلى الجهات   ،ة السيد المالكي لفشله للتحرك بصورة حاسمة ضد الميليشيات الشيعي         بشأن،  البنتاغون

تواجدها فـي العـراق      اإلدارة تقييم  بموجبه   وحتى التهديد الضمني الذي تعيد     . األخرى بشكل أوسع  

  .قدمونأهكذا قال مسؤولون . ن كافياً ربما لن يكو

تصل السيد المالكي الذي    إعندما  ،  التوتر بين واشنطن وبغداد وصل الى نقطة جديدة في يوم االثنين            

 ليحصل على تأكيدات على عدم نيه أمريكا في تجريده من           ،تولى المسؤولية في مايس بالرئيس بوش     

  . السيد بوش قد تعهد بدعم كامل للعراق نأ ،وبعد المكالمة أعلن البيت األبيض . منصبه

  ٨٧/ الئحة خيارات للعراق 
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٦/ ١٢ /١٤ --اليونيل بيهنر : إعداد 

  مستشارونال: في العراقغير مرئية وحدات أخرى 
  ٢٠٠٦/ ١٤/١٢ --كاتب هيئة التحرير / اليونيل بيهنر : المؤلف 

١٩ 

  بة ؟لمتدرما هي حالة القوات العراقية ا



 يتم تنفيذ خطط رئيس الوزراء نـوري      أنه من غير المرجـح أن      : يقول كوردسمان وخبراء آخرون   

ـّقة    .٢٠٠٧ إلى العراقيين في حزيران عام بنقل الواجبات األمنيةالمالكي المتعل

  في العراق" بتعديل وزاري"  وضع األساس للقيام
  ٢٠٠٦/ ١٢/١٢  الثالثاء-- مجلة التايم –توني كارون : كتبها

، لكن  لدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي     كان البيت األبيض جزءاً من جهود مستمرة وحثيثة         

  .الهاشمي كان على الدوام من المنتقدين وبشدة لحكومة المالكي

بعد اللقاء الذي جمعهم في األردن قبل أسبوعين        " بالرجل المناسب للعراق  "بالرغم من دعوة بوش له      

 : يبادر رئيس الوزراء نوري المالكي وعلى نحوٍ  صريح إلى نقل طلبات واشنطن المقدمة              مضت ، لم  

هنالك شكوك تُساور مستشاري بوش المقربين، حول ما إذا كان باستطاعة المالكي حـل المليـشيات                

القيام ، والشيعية وإعادة تأهيل البعثيين السابقين والقضاء على كافة أنواع التمرد وتأمين الحماية ضدهم

  .بتنازالت أخرى من أجل إعطاء السنة حصة أكبر في السلطة

 ، والتي قامت بنشرها نيويورك تايمز قبل        يستيفان جي ها ليد    ذكرت مذكرة مستشار األمن القومي      

، والذي يبقـى    بأن المالكي يبقى مديناً بالفضل إلى الزعيم الشيعي المتطرف مقتدى الصدر          إسبوعين،  

 أحد أكبر المليشيات الشيعية الموجودة، والذي يعتبر متورطاً في معظم عمليات            "جيش المهدي "جيشه  

  . القتل الطائفي للسنة

، وذلك من خالل    أوحى هاليدي في محاولة لفصل المالكي عن االئتالف الشيعي وعزل مقتدى الصدر           

  .مساعدة وتأييد الصدربناء إئتالف منافس داخل البرلمان، بحيث تمكنه من القيادة وإدارة الدولة بدون 

أنه يمتلـك قـوة   :  ورغبة الواليات المتحدة بعزل الصدر يقدم للحكيم فرصة وهي لكن عجز المالكي  

  .برلمانية، والتي من الممكن أن تُساعد في إنشاء إئتالف حاكم جديد

كـان دعـم    لقـد    -فهو ليس بذي فائدة أيضاً للمالكي     لكن إذا لم يكن الحكيم ذو فائدة بالنسبة للصدر،          

، نائب الـرئيس    ما أعطى المالكي مكانة رئيس الوزراء على حساب مرشّح الحكيم         الصدر بالتحدي،   

فإذا كان الهدف هو التخلص من الصدر ، فإذن ال توجد هنالك حاجة لبقاء              . الحالي عادل عبد المهدي   

  .المالكي

  ٩٦/ شهادة حول العراق أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ  
  مجموعة األزمات الدولية-- ٢٠٠٧ كانون الثاني ٢٣ --روبرت مالي : المؤلف 

ن تهندس تغييراً وزارياً آخر ، تحاول       أن على الواليات المتحدة     إحياناً ،   أن هذا ال يعني ، كما يقال        إ

 المالكي ومجلس الوزراء هم من     . وربما أخيراً التضحية بالمالكي    ،فيه ترتيب تحالف يقصي الصدر    

 بل ، ليس هوية أعضاء مجلس الوزراء ، هوين الملف الرئيسإ  : سباباً لهاأ وليسوا ةأعراض المشكل

 رئيس وزراء يعمل تحـت الظـروف الحاليـة          ليس هناك  ; ٢٠٠٣الهيكل السياسي الكلي القائم منذ      

هـي مـا    التغييرات الهيكلية وليست الشخصية      . ن يفعل مالم يفعله رئيس الوزراء المالكي      أيستطيع  

  . ن نحتاجه اآل

٢٠ 

  



  ١٠٠ / الحرب األهلية العراقية
   ٢٠٠٧نيسان/آذار: عددشؤون خارجية ، مجلة -- فيرون . د . بقلم جيمس 

  .فيرون هو أستاذ في مدرسة العلوم اإلنسانية والعلوم وأستاذ في علم السياسة في جامعة ستانفورد . جيمس د 

  مّشرفال خروج 
 أوسناد حكومة رئيس الوزراء نـوري المـالكي         إ ب ، بصورة مطلقة  وطالما بقيت إدارة بوش ملتزمة    

، فسيكون لحكومة الواليات المتحدة قوة ونفوذاً محدوداً مع كل األطـراف األخـرى             خليفة لها تشبهها  

  . ذات العالقة 

  ؟هل يتعلمون تقاسم السلطة 
حـزب  (منها الـدعوة     واحدة   –ة  ي ما ال يقل عن أربعة أحزاب رئيس       إلىالسياسيون الشيعة منقسمون    

   .ةي ثالثة أقسام فئوية رئيسإلىوهو تاريخياً منقسم ، ) رئيس الوزراء نوري المالكي

 وله هيمنة المـؤتمر الـوطني       ،وتنظيماً حزبياً متماسكاً نسبياً    ،   ن مانديال وإذا كان للمالكي سلطة نلس    

 فاعليـة لـدفع     أكثرصورة  ستطاع التحرك ب  إ ضد التمييز العنصري ، ربما        كفاحه  في أثناء  فريقيإال

مختلـف  إلـى   ته بالنسبة   طوكسب مختلف زعماء السنة في الحكومة من دون خوف من تقويض سل           

 مـصداقية   أكثرلتزاماته  إ من جعل    أفضلكما سيكون قادراً أيضاً بشكل       –السياسيين الشيعة   خصومه  

   . سنة الزعماء الإلىعند تقديمها كوعود 

   التوازنقانون 
الحكومة العراقيـة وفـق شـروط       " نجاحإل"ستمرت في محاوالتها    إالواليات المتحدة    أنولكن طالما   

 الوظيفة المركزية للقطعات األمريكية ستكون لتثبيت       أن ، من حقيقة  مهرب، ليس هناك    الرئيس بوش   

و أ-ئتالفه القدرة على المتابعـة ضـمنياً        إ أون األمن يعطي للمالكي       أل  ،تها خليف أوحكومة المالكي   

المـصالح  " حرب قذرة ضد الخصوم السنة الحقيقيين منهم والوهميين بينما يدعمون علناً             - ول ب القب

  " .الوطنية

لتزامات واشنطن لحكومة المالكي تقوض النفوذ الدبلوماسي والعسكري للواليات المتحدة ومع كل            إ إن

طلب تحريـك القطعـات     تي بالتحلل من هذه االلتزامات      ء ، وللبد  األطراف األخرى في البلد والمنطقة    

نفوذ الواليات المتحدة تقريباً مع جميـع       تعزيز  العسكرية خارج مراكز المسارح ، فقد يساعد ذلك في          

ستعادة الدعم العسكري األمريكي     إل  لها عندها ستجد القيادة السياسية الشيعية الحالية دوافع      . األطراف  

  .عن طريق مثالً ، بذل جهود حقيقية صادقة 

  ١٠١ / ن في العراقمحاربة إيرا
  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى -- ٢٠٠٧ شباط ١٤ --بقلم جفري وايت 

  أبعاد التحدي اإليراني 

٢١ 

 إيران تختار شبكة عريضة من التأثير بدالً من التركيز على واحد أن ،لقد الحظ المراقبون في العراق 

حركـة الـصدر ،     والدعوة  وفي العراق   المجلس األعلى للثورة اإلسالمية      الالعبين، عدد قليل من     أو

  . ومنظمات شيعية أخرى 



  القدرات اإليرانية 
  : و هذه تشمل ،ستخدام التأثير في العراق إن إليران قدرات مهمة إل

 ،  المجلس األعلـى للثـورة اإلسـالمية والـدعوة         مع   وكان لها تعامالت شاملة     : التاريخ والتجربة   

العاملون اإليرانيون بصورة جيدة التعقيدات اإلنسانية ، والطبيعية        يعرف   . ن لكليهما يوالزعماء المنفي 

  . للشيعة العراقيين 

  ٦٦: بؤرة سياسية رقم

  ١٠٣/ التجربة البريطانية في العراق الجنوبي / الهدوء الذي يسبق العاصفة 
  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى / ٢٠٠٧/شباط --  و إد وليمزمايكل نايتس: بقلم

  ودروس تكهنات 
 وهم من أهم مؤيديه فـي       –ويمكن أن يكون رئيس الوزراء المالكي تحت ضغط من التيار الصدري            

 والقوات البريطانية سـوف     ،جل أن يقوم بإلغاء سلطة الطوارئ من اللجنة داخل البصرة         أل– البرلمان

  . تدفع ثمن نجاحها 

  مقابل المحلية " المهاجرة"الجماعات السياسية 
عندما أنشئ حزب    ،جماعات العلمانية واإلسالمية كان في حالة نشوء منذ الخمسينات        والخالف بين ال  

وخالل السبعينات تـدهورت     . الدعوة اإلسالمية كرد فعل على الحركات القومية العربية والشيوعية        

العالقات بين حزبي الدعوة والبعث ووصل ذلك أقصاه بعد الثورة اإلسالمية في إيـران فـي سـنة                  

وُأعدم آية اهللا محمد باقر الصدر      ،  أصبحت عضوية الدعوة جريمة كبرى     ١٩٨٠ي آذار   وف،   ١٩٧٩

  . في الدعوة)  أو مرجعين(وهو واحد من أهم رجلي دين) الصدر األول(

 ، أختار المنفى في الجمهوريـة       حد أقسام الدعوة يقوده رجل الدين األعلى آية اهللا محمد باقر الحكيم           أ

في تشرين    ، في إيران وأسس المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق           اإلسالمية المؤسسة حديثاً  

  . وكان تحت قيادة مهاجر من عائلة الحكيم المحترمة ،  ١٩٨٢الثاني 

كان يرغـب فـي أن      ن المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق        إ ف ،وبخالف حزب الدعوة نفسه   

وقد أيد المجلس األعلى هدف إيران بإنشاء دولة دينيـة           . ةيعمل بوصفه بديالً مطيعاً للسياسة اإليراني     

  . في العراق على غرار نهج والية الفقيه النظام المتبع في إيران

٢٢ 

هم شخصية برزت من بينهم كان آية       أو . ١٩٨٠وبقي عدد من أعضاء حزب الدعوة في العراق بعد          

وقد ولـد الـصدر     . د باقر الصدر    بن أخ الشهيد محم   إوهو  ) الصدر الثاني (اهللا محمد صادق الصدر     

لمـدن  الى ا الفقراء الريفيين المهاجرين    وهتمامه على المستضعفين    إالثاني في عائلة دينية ولكنه ركز       

  . العراقية خالل الثمانينات والتسعينات 



  نتخابية في البصرة السياسة اإل
 وعدد من الجماعات    لدعوةومختلف فروع ا  ستخدم المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق        إوقد  

سـتفتاء  إجل تأجيـل    أالعراقي الموحد من    االئتالف   مظلة   ،السياسية المحلية المتصلة بالصدر الثاني    

  . ديمقراطي حقيقي يظهر شعبية كل حزب سياسي شيعي على حدة 

  ١٠٤/ الخارطة السياسية الجديدة للعراق 
  ت المتحدة للسالممعهد الواليا-- ٢٠٠٧/ كانون الثاني --فيب مار : بقلم

 ٠إن أهم االحزاب هي التي تحتل المقاعد اآلن، ليس في مجلس النواب فحسب بل في الحكومة أيضاَ            

 والتيار الصدري في    وحزب الدعوة تضم هذه االحزاب المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق          

تحاد الوطني الكردستاني في    االئتالف العراقي الموحد الشيعي، والحزب الديمقراطي الكردستاني واال       

  .التحالف الكردستاني، وكذلك التوافق الوطني العراقي السني والقائمة العراقية وهو علماني 

  مميزات القيادة الجديدة
هو من أهم االمور في القيادة السياسية الحالية التـي          " القادمين من الخارج  "و  " المحليين"االنقسام بين   

 إن القادمين من الخارج هم في الغالب        . يفسر فقدان االنسجام في الحكومة       تحتاج الى تقريب، وهو ما    

 كما إن ٠بعيدون عن أولئك الذين يعيشون داخل العراق فال يتمتعون بقنوات وتنظيمات ومؤيدين هناك

لقد كان قادة حزب الدعوة مثالَ منتشرين في ايران وسوريا ولبنان والمملكـة              .لديهم خبرات مختلفة    

ة، ولهذا فعلى الحزب اآلن إعادة صياغة عالقات االعضاء وبناء الروابط مع الـسكان داخـل                المتحد

   .العراق 

ومن المهم تفهم ماذا يعني االنخراط في المعارضة في هذه السنين، وماإكتسبته من مهارات وخبرات               

وم قـد قـضوا      إن العديد من القادة الي     ٠ والمجلس االعلى    وخاصة الى أولئك الذين في حزب الدعوة      

فترة من حياتهم المبكرة في حركات سرية، فكانوا مطاردين على الدوام وهذا ما تدل عليه أسـماؤهم                 

 لقد تم تعذيب عدداَ منهم وتم سجن عدداَ آخـر كمـا أن        ٠") نوري المالكي وبيان جبر مثال    (الحركية  

   ٠شاهدوا أفراد عائلتهم وهم يقتلون آخرين قد 

ة وخاصة في نهاية السبعينيات والثمانينيات عندما كان صدام يحكم قبضته           لقد كانت تضحياتهم عظيم   

   . كما أنه قد قضى فعلياَ على حزب الدعوة داخل العراقعلى الحركات الدينية، 

  اإلئتالف العراقي الموحد 
في حين تضم هذه الكتلة بعض الشخصيات المستقلة، فإن المكون الرئيسي لالئتالف هي ثالثة أحزاب               

، وحزب ي المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق وبضمنه منظمة بدر وهو ذراعه العسكريوه

 من بـين    ٠وكذلك التيار الصدري    الدعوة االسالمية والذي يضم فرعين هما الدعوة وتنظيم العراق          

   .الشيعة وهو الحائز على حوالي ربع تصويت هو االكثر تنظيماَ وتمويالَ ،الثالثة فإن المجلس االعلى

٢٣ 

وكما يدل عنوانه الطويل فان المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق قد تم تشكيله ليضم عـدة                 

 على الرغم مـن أنـه       ٠ والعمل االسالمي تحت مظلة واحدة       حزبا الدعوة أحزاب شيعية بضمنهما،    



ت سريعاَ الى يد محمد     كانت تترأسه لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثلين لهذين الحزبين، اال أن الرئاسة ذهب            

وهو عنصر أساسي في حزب الدعوة في       باقر الحكيم وهو إبن آية اهللا العظمى سابقاَ محسن الحكيم،           

  .أصبح القوة المحركة له العراق والذي 

أما الحزب الثاني في التحالف الشيعي هو حزب الدعوة الذي أفرز رئيسين للوزراء همـا إبـراهيم                 

على الرغم من شعبية حزب الدعوة الكبيرة كمؤسس         .) ٢٠٠٦(الكي  ونوري الم ) ٢٠٠٥(الجعفري  

 ومع غيـاب    ٠ للحركة اإلسالمية الشيعية في العراق، اال أنه اليتمتع بتنظيم وميليشيا المجلس االعلى           

 عدد االصوات التي نالها حزب الدعوة لوحـده، ولكـن مـن             حهاتين الصفتين، فإنه ليس من الواض     

في بعض االحيان إعتمـد حـزب الـدعوة علـى            ٠لس االعلى والصدريين    المؤكد أنه أقل من المج    

  .الصدريين لدعمه 

 الى أواخر الخمسينات    ترجع أصول هذا الحزب    ٠ اليزال حزب الدعوة حركة أكثر من كونه حزب       

عندما جمع مؤسسه الروحي محمد باقر الصدر وهو رجل دين شاب مجموعة شباب شيعة عـراقيين                

 على الرغم من تأثير الصدريين فإن قيادة الحزب إعتمدت على           ٠حديث االسالم   تحت مفاهيم فكرية لت   

 وحتى اليوم فإن الشخصيات البارزة مثل رئيسا ٠ الذين يلعبون دوراَ مهماَ  في الحزب الناس العاديين

هم أناس عاديون بعكس قادة المجلس االعلى والصدريين        الوزراء إبراهيم الجعفري ونوري المالكي،      

 في خضم نضاله ضد النظام السابق الذي بلغ         ٠ فهما رجال دين  )  العزيز الحكيم ومقتدى الصدر    عبد(

بـدون  ( سعى الحـزب     ١٩٨٠ حيث تم إعدام محمد باقر الصدر وأخته في عام           أوجه في السبعينيات  

للحصول على قاعدة عراقية أوسع، على الرغم من أن إتجاه الحـزب دينـي شـيعي، اال أن                  ) نجاح

 في الواقع كانت هناك مناقشات فـي أواخـر الثمانينـات وأوائـل              ٠ ات هوية عراقية قوية   حقيقته ذ 

 وأولئك المعارضين   يؤيدون المفهوم االيراني في والية الفقيه     التسعينيات في الحزب بين أولئك الذين       

ويفضل مجموعة من الشباب المثقف وهم من الفئـة االخيـرة، عراقـاَ وطنيـاَ       ٠لحكم رجال الدين    

   .مقراطياَ دي

 حيث طارد نظام صدام وسجن او أعدم ٠لقد واجه الحزب فترات عصيبة منذ إنتشاره في السبعينيات 

 معظم قادة   ٠عند بداية الثمانينيات إختفى الحزب عملياَ في العراق       عدد كبير من أعضائه، لدرجة أنه       

 لقد بقي ٠ائل الثمانينيات  في أوقد هرب من العراقحزب الدعوة اليوم وبضمنهم المالكي والجعفري،  

بعضهم في ايران وذهب البعض اآلخر الى لندن، كما ذهبوا الى سوريا ولبنان حيث إنـضموا الـى                  

، حيث  كان نشاط حزب الدعوة قليالَ او معدوماَ في العراق         في هذه السنين     ٠المعارضة الشيعية هناك  

 على مستوى القيادة والتنظـيم،      شقاقاإلنفصال واإلن  لقد عانى الحزب كذلك من       ٠أصبح الحزب دولياَ  

الذي كان حوله الكثير من التحفظ وهذا يعكس إستمرار التوتر          " دعوة تنظيم العراق  "فقد نتج فرع هو     

   ٠ وأولئك الذين اليؤيدون ذلك مفهوم والية الفقيهبين أولئك الذين يؤيدون 

٢٤ 

 ٠ تنظيم مقارنـة بمنافـسيه    الحزب قد ضعف كثيراَ على مستوى ال      كانت نتيجة هذه المشاكل هي أن       

بل من فروعه المنفية    ) الدعوة وتنظيم الدعوة  (قيادة حزب الدعوة اليوم هي خليط ليس من فرعيه فقط           

 على  ٠، وهي أولئك الذين عاشوا في ايران والذين عاشوا في سوريا ولبنان والذين من إنكلترا                الثالثة



اال أن لـديها    بين هذه الفروع أثناء النفـي،       الرغم من أنه كانت هناك بعض االتصاالت والتفاعالت         

 إن عليها اآلن أن تتحد وتطـور تنظيمـاَ          ٠ خبرات مختلفة حيث أنها كانت تعيش بعيدة عن بعضها        

 وحيـث أن    ٠على مستوى القيادة والقاعدة لكي تتنافس في االنتخابات وتحصل على الـسلطة              جديداَ

خصميه الشيعيين، وهما المجلس االعلى والـصدريين،       أمام  يتراجع  ، لذا فهو    الحزب اليتمتع بميلشيا  

، كما يدل إسمه    حركة دينية سياسية   اليزال حزب الدعوة يشعر بأنه       ٠اللذان تدعمهما وحدات مسلحة     

يركز على التنظيم الـسياسي وتحـشيد       ،   ال يمكن إعتباره حزباَ تقليدياَ     ٠) الدعوة والتبليغ (على ذلك 

   ٠ للتحول بنجاح الى مثل هكذا حزب هي رهن بالمستقبل الجماهير وتبقى مسألة إمكانيته

 لديها إتصاالت ضئيلة مع الغرب وتـرفض        حركة سرية لقد كان القسم األكبر من تاريخ الحزب هو         

 والنظام البرلماني الذي إستفاد منه العديد مـن قـادة           دعم الحزب االنتخابات   لقد   ٠العديد من مبادئه    

، فقد كان أحد أهم األسباب التي جعلت الجعفري يفـشل           يكن إنفصالياَ لم   حيث أنه    ٠الحزب البارزين   

 في الوقـت    ٠في فترة ثانية كرئيس الوزراء ، هو عدم دعمه لألهداف الكردية وخاصة في كركوك               

مثل إبراهيم الجعفـري    ( فقد عاشوا هناك     بعالقات مع ايران  الذي يتمتع فيه بعض قادة حزب الدعوة        

 تكمن قوة حزب    ٠ عالقة المجلس االعلى بايران      ليست بنفس متانة  العالقات  ، فإن هذه    )وعلي االديب 

 كما  ٠ وهي المنصب السياسي الرئيسي      سيطرته الحالية على رئاسة الوزراء    الدعوة في الحكومة في     

 وتـضم وزارات التجـارة      قبل تنظيم الدعوة  إن لديه القليل من المناصب األخرى، وقد تم تقلدها من           

  ٠) شيروان الوائلي( واالمن الوطني) خضير الخزاعي(والتربية ) ن السودانيعبد الفتاح حس(

 بسبب تاريخه الطويل في     مكانة عند الناس  ، ولكن لديه    قاعدة تنظيمية سياسية ضئيلة   يظهر أن للدعوة    

 ولكن هل يضيف هذا الى السلطة الواقعية فـي          ٠المعارضة وكذلك بسبب إضطهاد النظام البعثي له        

  ٠ فإن هذه المسألة يشوبها الشك حرب أهلية وتسيطر عليه ميليشيات محلية، عراق تقوده

 بالنظر الـى  معيـار   ٠القوة الثالثة في المنظور الشيعي هي األحدث ظهوراَ وهي الحركة الصدرية     

فإن الحركة تتجاوز بالتأكيد الدعوة كما إنها تحدت بنجـاح          القوة المطلقة والقابلية على تحشيد الدعم،       

  ٠جلس األعلى الم

 الذي كان قد تأسس الشيعي" الدعوة" مع حزب في السنوات االولى " الحزب االسالمي العراقي"تعاون 

  ٠في الوقت نفسه كجبهة للمعارضة االسالمية 

  دور الدين في الدولة
 في  تريد مزيداََ من الدين    – أكراد ، شيعة ، أهل السنة        –وبعض االحزاب في كل الجماعات السكانية       

 " الحزب االسالمي العراقـي   "و" االتحاد الوطني الكردستاني  "مثل حزب    (يضاََألمجتمع وفي الحكومة    ا

   ٠" ) حزب الدعوة"و

  مسائل خالفية

٢٥ 

درالية جديـدة ،    ي يبين عملية تشكيل مناطق ف     –قتراح قانون   إيلول ، تم    أففي السادس والعشرين من     

ولكن عارضه إئتالف من أحزاب ،      حالف الكردستاني   وأيد القانون المقترح أحد االحزاب الشيعية والت      



سباب تلك المعارضة عديدة منها الخوف من       أ وكانت   ٠ "حزب الدعوة "والبعض من   " الصدريين"ضم  

   ٠تقسيم العراق 

 ٠ مواقف متباينة بـشأن االحـتالل     " االئتالف العراقي الموحد  "وتتخذ االحزاب المختلفة الداخلة في      

 شديدي المعارضة لالحتالل وهم يرغبون في إنسحاب مبكر ، تتخذ أحـزاب             "الصدريين"وبينما نجد   

   ٠ موقفاََ أكثر توازناََ – مثل حزب الدعوة –مهيمنة في االئتالف المذكور 

إن عدداَ منهم قد عاش في ايران، حيث هربوا من صرامة صدام مع الحركات الدينية المعارضة في                 

خر في سوريا ولبنان حيـث يـستطيعون القيـام بـشاطات            الثمانينات، بينما عاش وعمل البعض اآل     

أفرز هذا قادة علـى      ٠ السياسية منعزلة نسبياَ وكذلك عدائية للغرب      تالمعارضة، ولكن كل هذه البيئا    

صلة بنماذج حكومية ومجتمعات من الشرق االوسط وليس الغرب، كما أن بعضهم غريبون تماماَ عن         

 تضم هذه المجموعة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ووزير         ٠،العديد من القيم واالفكار الغربية      

  ٠المالية بيان جبر 

  ١٠٧/ القوات أن تنقذ العراق ؟ " زيادة  "هل يمكن لعملية 
  مجلس العالقات الخارجية-- ٢٠٠٧/ ١ /٨: حدث في --اليونيل بيهنر : إعداد 

  عوائق أمام المصالحة الوطنية في العراق 
  ٢٠٠٧/ ١/ ٥ --  كاتب في هيئة التحرير –يل بيهنر اليون: المؤلف 

  ما هي الجهود التي تم بذلها في الماضي على طريق المصالحة الوطنية في العراق ؟
 أعلن المالكي مبكراَ في الصيف الماضي عن خطة للمصالحة الوطنية تتضمن عدداَ من المسارات ،              

إستهداف المدنيين، والتخلي عـن قـوانين       تشمل عرضاَ لعفو شامل عن المتمردين غير المتورطين ب        

إجتثاث البعث التي تمنع البعثيين السابقين من ذوي الدرجات الدنيا من دخول الحياة العامة، ومؤتمراَ               

للمصالحة الوطنية يضم كل اإلطراف العراقية المتصارعة، وكذلك وعداَ لتطهيـر وزارات رئيـسية                  

 وقد تم تنفيذ عدداَ قليالَ. ن الذين ينتمون إلى المليشيات الشيعية من المسؤولي) أهمها وزارة الداخلية ( 

  . ملموساً منها لم يتحقق شيئاَ مادياَ ولكن – العفو العام والمؤتمر إجتثاث البعث ، –من مكونات الخطة

  لماذا فشلت الجهود السابقة لتحقيق المصالحة الوطنية ؟
  :يشير الخبراء إلى عدد من العوامل 

 ، وهو رجل ديـن      الكي يبقى مديناَ بالفضل لالعبين أقوياء وراء الكواليس مثل مقتدى الصدر          إن الم  

معارض للواليات المتحدة ، وقادة شيعة أقوياء آخرين ، اليريد أي منهم مصالحة وطنية مع األقليات                

  . السنية العراقية 

٢٦ 

 الذين  نقد حددت للعراقيي  إن عروض العفو     . يقول هيلترمان بأن خطة المالكي للمصالحة تصدعت       

لم يشتركوا في هجمات ضد المدنيين أو ضد القوات العراقية او قوات التحالف ، وفي الواقع إستثنت                 

باإلضافة إلى أن مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في          . تالخطة كل المتمردين وأعضاء الميليشيا    

 ، مثل جيش المهدي التـابع       ألكثر تطرفاَ كان ينقصه تمثيل األطراف العراقية ا      كانون األول    ١٧-١٦

مؤتمر المـصالحة   ( للصدر وهيئة علماء المسلمين ، التنظيم السني القوي الذي له روابط مع التمرد              



 ، وبـشكل    كذلك أثبت عدم جدواه   ،   ٢٠٠٥الوطنية الذي عقد في القاهرة في شهر تشرين الثاني عام           

  ).ك بعد ثالثة أشهر من عقد المؤتمر العسكريين في سامراء وذلدخاص بعد تفجير مرق

حكومـة  [ بعد ثمانية أشهر مـن تـولي        "  فإنه   مجموعة األزمات الدولية   وطبقاَ لتقرير حديث من     

 ،لم تتخذ أية خطوة مهمة لتعزيز المصالحة الوطنيـة        مهامها وبالرغم من سلسلة الوعود ،       ] المالكي  

نبار ذات الهيمنة السنية ولكن تبقـى األشـياء         والحتى دفع رواتب الموظفين المدنيين في محافظة اال       

   .الضرورية التي يمكن أن تجذب السنة إلى الطاولة غير واضحة

  الوطنية ؟ماهي المتطلبات األساسية للمصالحة 

َ، يجب على الحكومة أن تضع نفسها ممثلةً للشعب العراقي وتثبت فعاليتها في تقـديم الخـدمات             أوال  

إن هذه الحكومة في الوقت الحالي ليس لها        :"هيلترمانويقول  .  والوظائف   األساسية في مجالي األمن   

  . َ، هناك حاجة لنوٍع ما من صفقِة دستورية ثانيا ".القابلية على فعل ذلك

  ١٠٩/ إعالن خطة للعراق 
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٧/ ١ /١٨: حدث في --اليونيل بيهنر : إعداد 

   بغدادخطّة بوش لتحقيق األمن في
  ١٨/١/٢٠٠٧--اليونل بيهنر ، كاتب في هيئة التحرير : الكاتب

  ما هي بعض اإلنتقادات العامة للخطّة؟
 فـي شـهادتها أمـام       كونداليزا رايـس  قالت وزيرة الخارجية    . القوات العراقية غير ُمعـول عليها    

 بالـشكل   اوعد به  التيلقوات  ا سيقدم   نوري المالكي بأن رئيس الوزراء    " واثقة" الكونغرس أنها كانت  

لكن هنالك شكوك متزايدة بين المشرعين في الكونغرس حول مصداقية الحكومة            ،ينبوالوقت المناس 

 . قوات عراقية أكثرتقديم فيما يخص اوعودهتفي ب لكي ،التي يقودها المالكي  في العراق

  ١١٠/ مشكلة إيران البغدادية 
  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٧/ ٢ /٢: حدث في --اليونيل بيهنر : إعداد 

  التدخّل اإليراني في العراق 
   ٢٠٠٧/ شباط/١٢:   بتاريخ --اليونيل بيهنر ، كاتب في هيئة التحرير : المؤلف 

  هل إن اإليرانيين يحرضون على التمرد العراقي ؟ 
 –شياتهم الفرعية يقول الخبراء ، إذا كان هناك أي شئ ، فإن إيران تحرض األطراف السياسية و ميلي

  والتي تقف إسمياَ مـع     – وحزب الدعوة مجموعات مثل المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق         

  . الواليات المتحدة 
  ١١١/ في العراق " اإلنتشار الجديد" خطط ما بعد 

  مجلس العالقات الخارجية -- ٢٠٠٧ شباط ١٢ُحدث في  --  اليونيل بيهنر: إعداد 

٢٧ 

الة شلل ، ورئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ال يـستطيع التحـرك ضـد                الحكومة في ح  

  . الميليشيات أو أن يتخذ موقفاً تصالحياً مع السنة دون أن يبتعد عن قاعدة إسناده 



  مشكلة السياسة العراقية 
 الحاجز  ريكس س ن ال الجعفري وال عبد المهدي     أ كان يعني    ،واالنقسام داخل االئتالف العراقي الموحد    

ح االئتالف العراقي    رشّ ٢٠٠٦وهكذا ففي نيسان    . ويصبح رئيساً للوزراء من خالل إحراز األغلبية        

 رئيـساً   وأصبحكسر المالكي الحاجز     . الموحد نائب الجعفري نوري المالكي بوصفه مرشحاً توافقياً       

منذ تلك اللحظة   . ن   بسبب دعم أعضاء جماعة مقتدى الصدر الثمانية والعشرين في البرلما          ،للوزراء

  . ومن ثم على جماعته وعلى ميليشيا الصدر جيش المهدي  المالكي معتمداً على الصدرأصبح

ق المالكي الوحيد في الوزارة والحكومة التي تقف وراءها        وتفو،         ك  ينبع من قدرتـه علـى أن يحـر

مشترك ، لخطـاب     على أساس أدنى قاسم      إجماعاَجل أن يحرز    أ من   و أ ،الوزراء الواحد ضد اآلخر   

  . مناهض ألمريكا 

 المالكي شهراً آخر لكي يجمع حكومة وحدة        إستغرق ٢٠٠٦ تولى رئاسة الوزارة في نيسان       أنوبعد  

نعكس ضعف مركزه في    إوقد   . ة بتعيينات طائفية  يوحرص على أن يكافئ األحزاب الرئيس     ،  وطنية  

ير أكفاء وغير أمناء أو موضع شك خالل  غأنهمثبتوا أ الذين ،عدم قدرته على ضبط الوزراء الفاشلين

ت حتياجات المواطنين الذين حلّ   إ وزارة تجعل المناورة الطائفية فوق       ،وكانت النتيجة  . السنة الماضية 

  .  ، وموجة من الجريمة و عالئم حرب أهلية ٢٠٠٣نهيار الدولة في إبهم ضربة 

   األسباب الداخلية مقابل األسباب الخارجية  لعدم اإلستقرار
 ويطلب سحب قوات الواليات المتحدة العسكرية ونقـاط         ،رئيس الوزراء المالكي ال يرضى بالمراحل     

ي عناصـر مـن     و ، وعبد العزيز الحكـيم يـؤ       عتقال نائب الصدر  إتفتيشها في مدينة الصدر ويمنع      

بيض بوش في البيت األستضافته من قبل الرئيسإعه بعد مدة قصيرة من المخابرات اإليرانية في مجم.  

  ١١٣ / عن الديمقراطية في العراق
  ٢٠٠٧/ ٤ /٣٠  -- راؤول مارك غيريشت: بقلم 

نه رجل  أرئيس وزراء البالد الشيعي ، العنيد ، الوطني الغيور نوري المالكي يظهر بصورة متزايدة               

 ببطئ ولكن بإصرار ، عن رجل الدين العريق مقتـدى           المالكي يبعد نفسه   . قوي الشخصية وشجاع  

 بعـد   أن يثبت نفسه  ن ،   آلاستطاع المالكي، لحد    إ. زعيم جيش المهدي فاتح النار على السنة       الصدر،

  . ستقالة رجال الصدر في الحكومة إ

حزب المالكي هـو حـزب       من الناحية الثقافية أو المزاجية ،        ليسوا حلفاء طبيعيين  المالكي والصدر   

 مين الذين يمثلون   تباع الشباب غير المتعلّ   عن األ جتماعية مختلفة   إ وهو من بيئة     ،ع العنيد الدعوة المتنو

  . قوة الصدر 

ن لم يكن الصراع الكامل ، مع القاعدة في االنبار،          إ المتزايد ،    السنية وقلق العشائر    إن تراجع الصدر ،   

  .وثقة المالكي المتزايدة بنفسه،جميعها كانت سبباً في قرار بوش 

٢٨ 

  القليلـي الخبـرة،    حزب الـدعوة ،      ، حزبه  أفراد لكي يقود ن رئيس الوزراء الما   أوفي الحقيقة ، يبدو     

حـضان  أمن النشطاء الشيعة إلـى      ، نصاف غربيين   واأل من الوطنيين المتزمتين     والتشكيلة المحمكة 

ـ إن للـدعوة  إ ، ف جماهيريةحركة غير    اوعلى الرغم من كونه    . الديمقراطية البرلمانية   بـين  اَحترام



 ، جزئياً ، في عقـل       تلوعي الشيعي السياسي وقد ولد    عن ا ظم األول   ير المن ب التع تالشيعة ، فقد كان   

عظم رجال الدين المحدثين ومصدر هيبة عائلـة الـصدر          أ،  ) ١٩٨٠ – ١٩٣٥(محمد باقر الصدر    

 فـي   الكبـار  مع رجال الدين      وبالتزامن لتزامها ، إن  إ الديمقراطية ، ف   ،إذا ما تبنت الدعوة    .المستمرة

سـتمرار االلتـزام    إمـن المحتمـل أن يـضمنوا        لعظمى على السيـستاني ،      ية اهللا ا  آالنجف بقيادة   

م بحرب طائفية شاملة ، وهو سيناريو محتمل  شريطة أن القيادة العراقية الحالية ال تتحطّ،بالديمقراطية

  . ل من العراق نسحاب أمريكي متعجإفقط عند 

  ١٢١/:ة في العراق بوش غير األكيد" ستراتيجيةإ"الهزيمة البريطانية في الجنوب و 
 الدوليةوستراتيجية مركز الدراسات اإل/  ٢٠٠٧ شباط ٢١ --نطوني كوردسمان أ

  مسألة الصدر 
 من المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، وروابط الدعوة بالصدر           ضعف بكثير أحزب الدعوة   

ة األخرى ي مقابل قوة الفئة الرئيسة ميزانهحت كفّرج.  

  نية على يد اإلسالميين الشيعة الهزيمة البريطا
لقد فـازالمجلس  ، معهد واشنطنل في تحليل رائع مؤخراً د وليامزإ نايت  وميشيل وكما أشار كل من  

 مـن   ٣٨واإلسالميين الشيعة اآلخرين ب       الدعوة  و الصدريين   واألعلى للثورة اإلسالمية في العراق      

 فـي ميـسان     مقعدا٤١َ من أصل    ٣٥ و   ٢٠٠٥ مقعداً في االنتخابات في البصرة في كانون ثان          ٤١

  . فأصبحت البصرة تحت سيطرة إسالميين شيعة فاسدين في كانون الثاني 

  الحكومة العراقية واسطة الهزيمة أو النصر ب
 ذو دوافع دينية قوية وتاريخ طويل       ، ممزق ئتالف شيعي إإن الحكومة العراقية مسيطر عليها من قبل        

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في     ،  ة  ي والذي تنظر أحزابه الرئيس    ،حدةمن عدم الثقة بالواليات المت    

  . مراً مشروعاً أ إلى ميليشياتهم الشيعية وجهودها للسيطرة على البلد ،والدعوةالعراق 
  RL 3379: تقرير خدمة أبحاث الكونغرس رقم 

  ١٢٧ / الرؤى اإلقليمية والسياسة األمريكية: العراق 
  ٢٠٠٧/كانون الثاني/١٢  -- اء ولجان الكونغرسدراسة معدة ألعض

  الرؤى و السياسات : جيران العراق 

  إيران 
االئـتالف  ( " فوز الكتلة اإلسالمية الشيعية     ب اإلستراتيجية اإليرانية  لقد أثمرت    . األولويات السياسة 

ف هذه فازت   تئالكتله اإل  . ٢٠٠٥نتخابين للجمعية الوطنية في عام      إ في    )UIA" العراقي الموحد   

،  ٢٠٠٥ كـانون أول     ١٥نتخابـات   إ مقعـداً فـي      ٢٧٥ مقعداً من مقاعد الجمعية البالغة       ١٢٨ب  

بضمنهم مدعوم  إيران األول من اإلسالميين الشيعة األساسيين في العـراق ـ المجلـس األعلـى     

   . )الدعوة اإلسالمية (  وحزب الدعوة للثورة اإلسالمية في العراق 

٢٩ 

  ١٣١ / ة في العراق  حرب بوش تستهدف الشيعة أيضاَإلنقاذ الديمقراطي



  ١١/١/٢٠٠٧ -مجلة نيوز -- عضو غير مقيم في مركز سابان لسياسة الشرق االوسط /مقتدر خان : بقلم

في حين لم يعد رئيس الوزراء المالكي مـستعداَ          ،فالواليات المتحدة تعتزم مالحقة الميليشيات الشيعية     

فحكومة المالكي بحاجة للدعم المتأتّي مـن       . لنا بإنتظار تحقق هذا الوعد    ونبقى ك . لتوفير الحماية لها  

واذا إمتنـع   .  التي يشغلها أتباع الزعيم الديني المتشدد مقتدى الصدر        مقاعد البرلمان العراقي الثالثين   

فإن الصدر سيتوقف حينئذ عـن دعـم حكومـة          المالكي عن توفير الغطاء السياسي للصدر وأتباعه،        

وجـه  وقبل يوم واحد من موعد إلقاء بـوش لخطابـه،           . ما يحتمل أن يؤدي الى إنهيارها      م ،المالكي

 وحذّرهم من أنهم اذا لم يضعوا أسلحتهم جانباَ فإنهم سـيواجهون            المالكي إنذاراَ شديداَ لجيش المهدي    

  . هجمات القوات االمريكية والعراقية

  ١٣٤/ المدنيون سيحدثون التغيير في العراق 
  معهد الواليات المتحدة للسالم -- ٢٠٠٧/  شباط / ال سروير بقلم داني

  بسيطحل يوجد ال 
لقوات األمريكية يمكن أن تفتح المجال لحكومة المالكي لتحقيـق الـصفقات الـسياسية              ازيادة عديد   

 إرسال اإلشارة الخاطئة إلى كل من السنة        أيضاً ة ، ولكن من المخاطر    الضرورية للمصالحة الوطنية  

  . همظالذين يعتمدون كثيراً على األمريكان لتوفير األمن ويحتاجون إلى صيحة إليقا والشيعة

يجب أن تُبـيِّن الواليـات      /المسائل الخطيرة    :تطور القوات العراقية وتحدي الحرب األهلية       

  ١٣٥/المتحدة ما إذا كان على القوات العراقية القيام بالواجب 
مركز الدراســات اإلستراتيجية    - ٢٠٠٧/ نيسان/ ٢٦: أعدّ في -م ما وسنر  بمساعدة آد / أنطوني كوردسمان   : بقلم

  والدوليـة

  هزوماَ تفاعل وكن م و اإلصرارمقابلر  تعلّم وغيتوقّع و
 في كل مجاٍل من المجاالت األخرى  الضرورية لجعل          التقدم في العراق بطيئاً أو مضطرباً     وال يزال   

  : تطور القوات العراقية ناجحاً 

 ال يزال القادة العراقيون يسعون الى الوحدة الوطنية و للتسوية ، لكن الحـديث               :ة السياسي لحةمصاال

  وإن الحكومة الجديدة لم تبـين        ،إن خطط رئيس الوزراء المالكي لن تترسخ      . لم يتبعه شٌئ ملموس     

   .بأنها تستطيع أن تنفذ الخطط أو تعيد السنّة العرب إلى توليفة سياسية حقيقية

   بواسطة عنصر القوةاح والفشلالنج
المالكي بدمج قوات حماية المنشآت في وزارة الداخلية ، و لكن حتى تثبـت               لقد تعهد رئيس الوزراء   

  . هذه الجهود نجاحاً كامالً ، تبقى المشاكل قائمة 

  ١٢٨ / بعض الوقت أوالً" ألف" ؟ دعونا نمنح الخطة "باء" الخطة 
  ٢٠٠٧/ مايس/ ٦خ اإلصدار تاري --   نيويورك تايمز-مقاالت

  معهد املشروع األمريكي ألحباث السياسة العامة - الباحث المقيم فردريك  دبليو كاغان: بقلم

٣٠ 

أعلنوا رئيس الوزراء المالكي، ومعه قائد قوات األركان العراقية العقيد الجنرال عبود قنبر، كانوا قد               

، وفـي  عيدين عن الطائفية أو الحس الطـائفي    مراراً عن إلتزام جديد إلرساء األمن بسلوك أو منهج ب         



كان قد سمح بتوجيه ضربات متكررة ضد        درجة، فإن السيد المالكي      ١٨٠درجة إنقالب قياسية بلغت     

  . ، وكذلك السماح بإجتياح بعض المناطق الشيعية لتطهيرها من هؤالء األمراءقادة المليشيات الشيعية
 

  ١٤٣ / ي العراقالحقيقة فيما يتعلق بالتقسيم الناعم ف
مركز سابان لسياسة الشرق االوسـط  فـي          -- ٢٠٠٧حزيران   - إدوارد بي جوزيف و ميشيل إي أوهانلون      : بقلم

  معهد بروكينغز

  الحرب األهلية الطائفية  والمعضلة األمنية في العراق 
عمقـت فـي    ، التي تإنَّ النزعة المذلَّة لرئيس الوزراء المالكي ، وهو عربي شيعي من حزب الدعوة    

 حيـث   ستيفن هادلي حكومته بشكٍل جيد ، تم تفصيلها في مذكرٍة معلنٍة كتبها مستشار االمن القومي              

وتوحي مذكرة هادلي بـأنَّ  "  لتقوية تأثير وسلطة الشيعة ،وضع عدواني في الحكومة     "وصفت وجود   

إنَّ المالكي هو قمـة     ل ،   على أية حا  . ً    المالكي نفسه إما أن يكون غيرمكترثاً أو إزدواجياً أو ضعيفا         

 . الجبل الجليدي فحسب 

على الرغم من كلمات المالكي المؤكِّدة للطمانينة ، فقد أسهمت تقارير متكرِّرة من قادتنا على االرض                

التقارير عن عدم تقديم الخدمات في مناطق السنة،   . زيادة حاالت القلق لدينا حول حكومة المالكي      في  

 وتـشجيع هـذه     ، لوقف االعمال العسكرية ضد أهدافٍ شـيعية       رئيس الوزراء التدخل من قبل مكتب     

األعمال ضد األهداف السنية ، إبعاد أكثر القادة العراقيين نشاطاَ على اُسٍس طائفية والجهـود نحـو                 

 عند دمج كل هذه الحاالت مع عمليات القتل المتـصاعدة           –تعزيز االغلبية الشيعية في كل الوزرات       

تدل على وجود حملة لتقوية سلطة الشيعة    فإنها –ها جيش المهدي ، التابع لمقتدى الصدر التي يقوم ب

  .في بغداد

وفقاَ لدليل العراق ،   بالمئة من العرب السنة يعبرون عن كرههم للمالكي        ٨٥ومن غير المستغرب، فإنَّ     

  .في معهد بروكينغر 

  هل التقسيم هو الحل ؟ 
موضـوع   المجلس األعلى االسالمي العراقـي الرئيـسيين فـي           خصومن  مع ذلك فإنَّ عدداً قليالً م     

 و الصدر ، قد عبَّروا بوضوحٍ عن تعهداتٍ مهمةٍ في بديٍل            الفيدرالية، أبرزهم رئيس الوزراء المالكي    

  . يمنح العرب السنَّة موقعاً مهماً في الحكومة 

  قليمية بناء المؤسسات اإل
 حول مواقف السياسة    دجامعة ماريالن  برنامج    من ِقبل  للرأي عام ٍ  ستفتاٍءإننا نعلم من خالل     إبالفعل ،   

ة قد تغاضـوا    غلبية الساحقة من العرب السنَّ     األ نَّأ ب ،المعهد الجمهوري الدولي  ضافة إلى   الدولية باإل 

  .نهم يرفضون بشدة حكومة المالكيإو ،مريكانعن الهجمات على األ

  :هامش

٣١ 

نه إ ، ف  لتعزيز سلطة الشيعة و تأثيرهم    ن هناك دفع عدواني     أ بينما يبدو  : "هادلي توحي مذكرة    -٢٤

المعلومات التي يحصل عيلها هي بـال        . ما اذا كان المالكي هو مشارك معتمد       ،ضح  االوغير  من  



يزينون أفعالـه و تفـسيره       ،   دائرته الصغيرة من مستشاريه من حزب الدعوة      فة من قبل     محر شك

بأنه يحـاول أن    ا يتحدث مع االمريكيين ، وتوحي تقارير حساسة         تبدو مقاصده جيدة عندم    . للحقيقة

ـ          ،    يتصدى للقيادة الشيعية و يفرض تغييراَ إيجابياَ       ن ألكن الحقيقة على االرض في بغـداد تبـين ب

أو أن إمكانياته ليست كافية بعد لتحويل        لمقاصده ،    محرفاَو بما يجري    أبالياَال  ن يكون   أالمالكي إما   

 حـول القائـد     مذكرة مستشار بوش تورد شكوكاَ    " ،   ميشيل آر غوردن   . " لى أفعال مقاصده الجيدة إ  

   . ١ – ص أ ٢٠٠٦تشرين الثاني ،٢٩النيو يورك تايمز ، " العراقي ، 

  ١٤٤ / الشيعة في العالم العربي
  مشروع الشرق األوسط لألبحاث والمعلومات -- ٢٠٠٧ربيع  -- ٢٤٢: تقرير الشرق األوسط رقم

لشيوعيين والبعثيين في بناء خاليا قوية إستطاعت حشد وكـسب دعـم جمـاعي واسـع                وإن نجاح ا  

وتمكنت من إجبار رجل دين صغير السن إسمه محمد باقر الصدر وحفنة من شـباب آخـرين فـي                   

وكانت الدعوة،  .  بادئ ذي بدء   ١٩٥٨في العام   ) الدعوة اإلسالمية (على تشكيل حزب الدعوة      ،النجف

:  إلقامة دولة إسالمية وهـي     صراع من أربع مراحل   ، تسعى إلى شن     لينينيالمؤسسة حسب النمط ال   

إطالق حملة توعية عامة وتشكيل حزب مقتدر، وبناء هذا الحزب، وتفجير ثورة وأخيراً إقامة حكـم                

، البيـان   )االسس المنطقيـة لالسـتقراء    " (األسس"وإن الحكم اإلسالمي المنظور في كتاب       . إسالمي

إن حزب الدعوة كان يعتقد أن      بل في الحقيقة،    . صدر لم يكن يتمثل بوالية الفقيه     الرسمي الذي كتبه ال   

، اآللية التي حشدت وبفاعليـة      قيادة الحزب يجب أن تمارس سلطة مزدوجة الى جانب مرجع التقليد          

جيات وفي الحقيقة، وتماشياً مع السمة الدولية للشيوعية والعروبة، واإليديولو. الدور القديم للفقيه األقدم 

، فقد تجنبت الدعوة إستخدام الكلمات والمصطلحات الـشيعية التقليديـة         التي سعى الحزب لمواجهتها،     

وبعد مبادرة ساللة رجـال الـدين فـي         . وحاولت بدالً من ذلك صياغة رسالة محترفة لكل المسلمين        

 لتعـصب أسقط أعضاء الحزب العـاديون ا     النجف وكربالء الى حشد االستهجان لمثل هذه األفكار،         

 جانب  العراقيين، مما أدى الى إستثارة رقابة صارمة منتثقيف وتعبئة الشيعةاإلسالمي وركزوا على    

  . والحكومات التي جاءت بعدهعارفاألنظمة الحاكمة منذ زمن 

) محـسن الحكـيم    (آية اهللا الحكيم  من  أحمد حسن البكر    ، طلب رئيس الجمهورية     ١٩٦٩وفي العام   

 تقسيم الممر المائي شط العرب     العراقي حول    –ك إيران إزاء النزاع اإليراني      إعالن إدانته لموقف مل   

 إبعـاد حـوالي      رفض هذا الطلب، مما حدا بالنظام الى       آية اهللا الحكيم  لكن  . في ثغرالخليج الفارسي  

، وهي أولـى    )بسبب تبعيتهم المزعومة ألصول فارسية    ( من الشيعة العراقيين من البالد       عشرين ألفاً 

، ثم بعد ذلك في ظل حكم صـدام         البكرلتسفير والتهجيرالتي تكررت لمرات متعددة في عهد        موجات ا 

 إلى الخارج   الحكيم) محسن(نفي أبناء   شد شمل   أحتجاج شيعية وتعبير    إونَِجم عن ذلك موجه     . حسين

  . وإعدام عدد من ناشطي الدعوة

٣٢ 

 بأفكار الخميني، الذي كـان      تمةمه حلقات الدعوة ، أصبحت   ١٩٧٨نطالق الثورة اإليرانية سنة     إومع  

محمـد بـاقر    وكان  . سابقاً شخصية غير مهمة على الساحة الشيعية بالعراق، رغم إقامته في النجف           

  رجل الدين الذي لم يكن بالضرورة مقبـوالً          - المرجع الصالح ر بشكل مستقل مفهوم      قد طو  الصدر



تباعـه وكـان    أي وعميق مع رعيته و    تصال قو إكمرجع أعلى من قبل السلطة العليا، لكنه كان على          

ن هذا المفهوم حمـل     إقترانه باألدوار الروحية والسياسية، ف    إوب. نشطاً من الناحية السياسية لصالحهم    

، بعث المرجع العراقي برقية إلـى       ١٩٧٩وفي شهر شباط من عام      . بمبدأ والية الفقيه  بعض الشبه   

وقام نظام صـدام بقتـل      ". في خدمة مقامكم العظيم   إننا نضع كل كياننا     : "الخميني، قال فيها  ) اإلمام(

  .١٩٨٠مايو من عام /الصدر وأخته بنت الهدى في شهر أيار

وفي النهاية، فإن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تؤسس وترعى فعالً عالقات وروابط مع الجماعـات   

وعدد من فروع    العراق   اإلسالمية الشيعية في الخارج، وأبرزها المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في         

  .وتشعبات حزب الدعوة في العراق ومع حزب اهللا في لبنان

، "إلعادة السنة الى العمليـة الـسياسية      "وفي العراق، ورغم كل هذا الحجم من المساعي الدبلوماسية          

 المجلس األعلى للثـورة     –تعمل الواليات المتحدة جاهدة على تدعيم وتقوية أحزاب الطبقة الوسطى           

  . المصممة على تأسيس سلطة شيعية جماعية–والقسم المتبقي من الدعوة  ،مية في العراقاإلسال

  بقلم رايدر فيسر / المقاومة" شيعستان"البصرة ، قاعدة 

واجهوا حركات  وفي تلك الفترة، واجه طلبة الجامعات والناس العاديون األكبر سناً منهم في البصرة،              

، إلى حد أن بعض المحللين المعاصرين       يار الدعوة الفتي التفكير   لكبح جماح نفوذ رجال الدين داخل ت      

وفد تباطأت هـذه التـوترات فـي        . فسروا الصراع المحتدم كمعركة أو تنافس بين البصرة والنجف        

 وبلغت ذروتها فـي     – عندما بقيت خاليا الدعوة البصراوية مستقلة تنظيمياً لفترات طويلة        السبعينات،  

 تدريجية على يد    تتعرض لحمالت تصفية  ت قيادة الدعوة العادية في العراق،       وكان. مستهل الثمانينات 

 اإليرانية –، وفي مرحلة مبكرة من الحرب العراقية ١٩٨٠قوات أمن النظام الحاكم آنذاك، وفي العام    

ونجحوا في دحر   إنتهز القادة الدينيون المستقرون في طهران الفرصة إلستعادة النفوذ داخل الحركة،            

  .الذي شكل نواة المعارضة الداخلية" لبصرة خط ا"

إنفصل فرع البصرة شكلياً أو رسمياً عن الحزب األم، أو باألحرى سـعى إلـى               وبعد فترة قصيرة ،     

، "حزب الدعوة االسـالمية   "بدالً من   "  الدعوة اإلسالمية : "إستبداله بإضفاء تسمية مختلفة على نفسه       

ه على اللجوء في إيران  ، نفس الجمهورية اإلسالمية التـي  وحصل عدد كبيرمن أتباعه والمنتمين الي  

إنتقدوها مراراً وتكراراً خالل خصوماتهم مع بقية أعضاء الدعوة، الذين كانوا أكثر تعاطفاً مع فكرة               

مع ذلك إستمرت التوترات المتعلقة بالوالءات اإلقليميـة        . هيمنة رجال الدين على السياسة اإلسالمية     

ويسرد لنا أحد المنفيين الذي كان مقيماَ .  داخل صفوف الحركة اإلسالمية العراقية  وتواصلت الخالفات 

  :في الخارج، اآلليات المستخدمة في العمل خالل الثمانينات

٣٣ 

التيار البصراوي داخل تنظـيم     ، بادر   ٢٠٠٣وخالل فترة التمهيدات واالستعدادات لغزو العراق سنة        

 وتحـت قيـادة     ".حركة الدعوة " وأخذ يطلق على نفسه تسمية       الدعوة إلى تأكيد وجوده وإثبات هويته،     

 ومضى لألمام للمشاركة في مـؤتمر لنـدن لفـصائل           ، ذهب هذا التيار أبعد من ذلك      عزالدين سليم 

 وكان مقـرراً  —٢٠٠٢ الذي عقد في شهر كانون االول سنة       ،المعارضة العراقية لحكم صدام حسين    

 الذي عينه بول    ،جانب المشاركة في مجلس الحكم العراقي      إلى   — بذلك أحد تشكيالت الدعوة  أن يقوم   



وبعد ذلك، وفـي    .  إلدارة التحالف المدنية  " واجهة عراقية "ليكون  ،  )الحاكم المدني األمريكي  ( بريمر  

 فـي   وكان نجاح الحزب الذي خلّفه محـدوداً      . ، تم إغتيال عز الدين سليم في بغداد       ٢٠٠٤شهر أيار   

، ٢٠٠٥نية اللتين أجريتا في شهر كانون الثاني وشهر كانون األول للعام            جولتين من االنتخابات الوط   

لكن حقيقة أن عدداً من اإلسالميين الشيعة في البصرة إختاروا طريقاً أو نهجاً مستقالً عن االئـتالف                 

 الذي وبضمنها حزب الدعوة الرئيسي،  الذي سعى إلى توحيد جميع األحزاب الشيعية     ،العراقي الموحد 

 التـي   وفي االنتخابات المحليـة   .  مثلت إشارة لنكهة معينة لالستقالل     ،زعمه إبراهيم الجعفري  كان يت 

  . في المجلس البلدي،من إحراز ثالثة مقاعد  حركة الدعوةجرت في البصرة، تمكنت 

، فإن االستقاللية أوالخصوصية البصراوية داخل الحركة اإلسالمية الـشيعية    ٢٠٠٤وحتى حلول سنة    

 محاولـة قـام بهـا       خط البصرة وكان  . رت عن وجودها أو هويتها بلغة جامعة خالصة       عبالعراقية  

، أكثر من كونها حركة إختراقية أو إنفصالية        السيطرة على تنظيم الدعوة بأكمله    البصراويون إلحراز   

 لتركّز كل جهودها على الشؤون المحليـة وقـضايا          ،أرادت االنسحاب من الساحة السياسية الوطنية     

 كان يدوربشكل رئيسي علـى أنمـاط ونمـاذج          ،الصراع مع بقية أطراف الدعوة    وإن  . قطالداخل ف 

االستخدام والتجنيد أكثر مما هو حول اإليديولوجية وأسلوب التفكير، وإن تلك القضايا اإليديولوجيـة              

 سـتظهرالحقاً مـع قـوة     ،البصرة والنجف التي رافقت في بعض األحيان الشجارات والنزاعات بين         

وإذا حصل أي شيء، وباألخص في األيام األولى، فإن العديـد مـن           . تنظيم الدعوة األم  داخل  معادلة  

  .  صوب تيارات كانت تنظر بعيداً لما وراء التشيعاأتباع خط البصرة مالو

 ، منشغالَ في أعمال مشتركة مع أحزاب أسالمية سـنية         عارف البصري وكان رجل بارز مثل الشيخ      

، كان يعتزم الذهاب إلـى جامعـة        ١٩٧٤ إعتقاله سنة    ةوعشي. كة واحدة ويلتقي معها في نقطة مشتر    

كما ال يمكن تفسير إنقسامات الحزب بشكل مقنع بفكرة خط البـصرة            . األزهر بمصر إلكمال دراسته   

، ومعارضة إليران ولمبدأ آيـة اهللا       المتكررة والقائلة، بأن تلك التصدعات ما هي إال مواالة للعروبة         

، حيث إنجذبت   )حكم رجال الدين عبر الولي الفقيه األعلى      (ي المتمثل في والية الفقيه      روح اهللا الخمين  

  .جماعات أخرى نحو أسس وشعارات الثورة اإلسالمية

 بين فكرة الدعوة القديمة القائلة بالحوار بين الطوائـف والتـي            عزالدين سليم وفي الثمانينات، مزج    

 وبـين   ،)ق سنية مثل أفغانستان واألراضي الفلـسطينية      إلى مناط (تذهب إلى ما وراء العالم الشيعي       

وبعد عشر سنوات من ذلك، مضى سليم لألمام ليتحول         . التحمس لمبادئ الخميني الشيعية لنظام الحكم     

، الذي تبنى المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق التابع لـه،            صديق مقرب ألسرة الحكيم   إلى  

 المتنافسة في سوريا والعـراق، كانـت        األحزاب البعثية  وحول نموذج . تبنى موقفاً شيعياً أكثر تطرفاً    

 بشكل أولي تتنافس للوصول إلى قيـادة حركـة          التفرعات الجنوبية داخل تنظيم الدعوة خاليا إقليمية      

  .ةيديولوجيأ بدالً من البقاء على حالها كفروع تعرف وتميز كبدائل ،كبرأ
  تصّورات الحكم الذاتي 

٣٤ 

ية نشرت بعد وقت قصير، كرر حاكم البصرة الجديد أفكـار سـلفه القائلـة بـأن                 وفي مقابلة صحف  

وأخذ في ذلك الوقت يلمح إلى آليات لتوزيـع         . اإلمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً مناسباً للبصرة      



التي تسلم  ( عائدات النفط داخل اإلمارات وإقترح قيام البصرة بتحقيق مركز يشبه ما بلغته أبو ظبي               

وعند ذاك خرجت شخصيات أخرى في المجلـس        ). ف عائداتها النفطية إلى الحكومة الفيدرالية       نص

وهي جماعة تفرعت مؤخراً     (أعضاء فروع تنظيم العراق من حزب الدعوة      ، ومنهم   )المحلي(المدني  

، ) ٢٠٠٢من الحزب األم ، أدارها مجموعة من المبعدين المقيمين في أوربا وإيران  بحـدود سـنة                  

جماعياً أشاروا فيه إلى حق كل ثالث محافظـات فـي            وأصدروا بياناً    ،للدفاع عن المشروع  ا  خرجو

  . االندماج وتشكيل كيان فيدرالي

وحزب حزب الفضيلة، الذي يعتبر قوة أكثر وطنية من المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق               

 ، وحركة الوفاق العلمانية   حركة الدعوة ى  ، هذا الحزب إنضم إل    ، اللذين كانا في المنفى    يالدعوة الرئيس 

  .  أدى إلى تهميش المجلس األعلى في الساحة السياسية في البصرة،لتشكيل إئتالف قوي

 المتحمس لكيان فيـدرالي فـي البـصرة         ،الدور الريادي لحركة الدعوة   واألمر األكثر أهمية، هو أن      

وفي أواخر  .  الحركات اإلسالمية الشيعية   يقتضي االستمرار في التمايز الجنوبي لما قبل الحرب داخل        

، إنتقاده للحكومة المركزية لعدم     محمد سعدون العبادي  ، وجه رئيس مجلس الحركة،      ٢٠٠٦شهر أيار   

  ."أنها تمأل لوحدها خزانات البنك المركزي العراقي "إهتمامها بالمدينة، خاصة و
  التحّدي الطائفي

 الجهة الرئيسية التي طرحت المطلب      ،س الموالية إليران  ولوقت طويل، شاهدنا كيف كانت قيادة المجل      

، كانت هناك عالمات من أن عـدداً        ٢٠٠٦الفيدرالي الطائفي، لكن بعد حادثة سامراء في شهر شباط          

عدد من أتباع فرع تنظيم العراق لحزب        باإلضافة إلى    ،متزايداً من أعضاء البرلمان الشيعة المستقلين     

طفين والمؤيدين لفكرة إقليم شيعي أوحد، بالرغم من أنه جاء فـي وقـت               يعتبرون من المتعا   ،الدعوة

  . ٢٠٠٦متأخّر يصل إلى شهر سبتمبر 

  ١٥١ / باولين أج  بيكر / إتحاد الواليات العراقية: مخرج
  التجمع من أجل السالم -- ٢٠٠٧تموز 

 سـتيفن هـادلي   من القومي   وكانت المرة الثالثة التي حاولنا فيها إنتقاء فائزين عندما فكَّر مستشار األ           

أدرك  . ٢٠٠٦ ، في مذكرٍة كانت قد تسرَّبت إلى نيويورك تايمز في نوفمبر             بخطٍة إلستبدال المالكي  

 بأنَّ هذا ربما ينتهي في إنهيار الحكومة المركزية         ،األشخاص األكثر هدوءاً في اإلدارة بشكٍل صحيح        

ة ليحل محل المالكي سوف يعتبر أوتوماتكياً غيـر         إنَّ أيَّ شخصٍ  تختاره الواليات المتحد      . بالكامل  

لهذا ، جدَّد الرئيس بوش دعمه الكامل للمالكي ، على الرغم من فشله بإحراز تقـدمٍ  فـي                    . شرعي

  .المعالم التي إتفقوا عليها 

  ١٤٧ / الحقيقة  الغامضة  للصبراإلستراتيجي في العراق
  مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية - ٢٠٠٧/ آب  / ٦ -أنطوني  أتش كوردسمان : بقلم

  الفاشلة " اإلنتشار" العشائر والحظ يعوضان  جزئياً عن إستراتيجية 

٣٥ 

ال .  في كل مستوى مما يبدو مـن الخـارج           ثقة أقل جداً في المالكي    إنَّ زيارتي إلى العراق تظهر،      

الكثير مـن المـسؤولين والـضباط       ، وإنَّ    أحداً يبدو أنه يثق بالمالكي خارج حلقته القريبة منه         ديوج



 فـي بغـداد     التطهير الطـائفي   يدعم تكتيكياً أو فعلياً    واالميركيين في الميدان يشعرون بأنه       نالعراقيي

، عامالً رئيسياً في إستقالة ستة وزراء سنَّة من جبهة التوافق العراقية            عدم الثقة هذه  وكانت  . والجنوب

 الـسني طـارق     قة بين المالكي ونائب رئيس الجمهوريـة      العالمن الوزارة في بداية شهر آب، وإن        

  .الهاشمي، تمضي من السيئة جداَ إلى الفضيغة 

إنَّ الضعف الحقيقي أو المروي للمالكي ـ وإرتباطاته بحلقٍة ضيقٍة من الداعمين لـه داخـل حـزب     

دة للعمل مع   ، والى مخاوف من مساعي الواليات المتح      الدعوة قد أدى إلى درجٍة متصاعدة من العزلة       

 أوالـذين لـديهم     ليسوا أصحاب خبرةٍ  السنُة والعشائر السنية، والى االعتماد على أعضاٍء من الحزب          

إنَّ موقف المالكي هذا،  يدفع شيعة آخرين مثل أولئك          . اخبرة سياسية قليلة وال يستطيعون أن يحكمو      

ي المجلس األعلى اإلسـالمي     وأولئك الذين ف  } الحزب الرئيسي في البصره     {الذين في حزب الفضيلة     

العراقي باإلضافة إلى األكراد، أن يحاولوا إيجاد طرٍق لمواجهة تهديٍد يرونه اآلن خطيراَ جداً بقـدر                

  . خطر القاعدة

  :يمكن تلخيص المشاكل والمخاطر الرئيسية التي تواجهها الواليات المتحدة كما يلي

ولكنه في أحسن األحوال ضـعيف      ،   نحن أن نسمعه   دقد يخبرنا رئيس الوزراء المالكي أحياناً ما نري       

. ، وربَّما يكون ملتزمٌ  إلى حٍد بعيدٍ  بالمواقف الشيعية الطائفية بدالً  مما يصرح به علنـاً           وغير مؤثر 

إنَّ النقد  العام والغالب لمكتب رئيس الوزراء المالكي خالل الرحلة األخيرة إلى العراق، يبين  بـأنَّ                  

 ، ألنه متورطٌ      نه مرتبطٌ بشكٍل وثيٍق بمسعى التطهير الطائفي في بغداد  وجنوبها          هذا المكتب يرى بأ   

في تحرير جيش المهدي ومحتجزين شيعة، وألنه يرفض العمل مع العشائر السنية خوفاً مـن أنهـم                 

سوف يكتسبون سلطةً  ، وألنه يرفض  إدخال  مقاتلين سنَّةً في قوات األمن المحلية والشرطة لـنفس            

  .سبب ال

قادة الواليات المتحدة في شمال غرب  بغداد وفي الطوق الجنوبي  والضباط من الشيعة والسنة فـي                  

توجد أسباباً وراء عـدم ثقـة        . ينتقدون على حٍد سواء مكتب رئيس الوزراء       كانوا     ،الجيش العراقي 

 أكراد  ذووا مناصب     السنَّة واألكراد ، ومسؤولين وضباطاً كبار من الواليات المتحدة ، ومسسؤولين          

  . عليا ، برئيس الوزراء 

إنَّ  الشيعة ينقلبون  بشكٍل متزايٍد على بعضهم البعض على المـستويات الوطنيـة و المحافظاتيـة                   

ال يملك قيادةً فعالةً قويـةً        ... إسمٌ  جديد  أم  ال        ... المجلس األعلى اإلسالمي العراقي       . والمحلية

  و ينـاور  ،  حزب الدعوة هو أضعف بشكٍل ثابـت      . إبنه هو غير الواضح         للحكيم و   ثوإنَّ ما سيحد  

إرتباطـاتٌ  للحصول على دعمٍ  من كالً من الصدر والمجلس األعلى اإلسالمي العراقـي ، ولديـه                 

  .والتطهير الطائفي ) جيش المهدي (مشكوك فيها مع ميليشيا الصدر 
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  ١٥٧ / وميةمجلس اإلستخبارات الق/ تقدير اإلستخبارات القومية 

شيء من التقدم األمني ولكن مراوغة في المـصالحة         : توقعات إلستقرار العراق    

  ٢٠٠٧/ آب / السياسية 
  ة   ياألحكام الرئيس

 وزيادة القدرة العامة ألفراده لسد الفجـوات         لتوسيع الجيش العراقي   اَ،تنفذ حكومة المالكي خطط   

 ١٢ – ٦ هذه البرامج ستستغرق على األقل        بأن مكاسب أمنية مهمة من     مالمحرجة ، ولكننا نحك   

     .لكي تتحققبل وربما أطول من ذلك ، شهراً 

 شهراً بـسبب النقـد      ١٢ – ٦ خالل   قاً إن الحكومة العراقية ستصبح أكثر قل      ،تقيم جماعة المخابرات  

ـ  و) االئتالف العراقي الموحـد   (عضاء الرئيسين في االئتالف الشيعي      األه لها من بقية     الموج ة اهللا   آي

نشقاقات بين المالكي والصدريين تتزايد ، وفئات       اإل. السيستاني ، واألحزاب الكردية والسنية األخرى       

  .  بديلة تهدف إلى إعاقة المالكي تحالفاتشيعية أخرى لها 

 قد أوقفت الحوارات السياسية الداخليـة  ، الموقف األمني وغياب الزعماء الرئيسيين     التوتر في إن  

   . لتحالفات البديلةفي اوزادت من ضعف المالكي ،  القرارات الوطنية تخاذإأضعفت و

عن  بدالً من البحث      بين الزعماء الشيعة    به،   االستفادة من االعتراف  بنقرر إن المالكي سيستمر     

 .  الحكومة بديل قد يشّل

  ١٥٠ / فرصة للتغيير في العراق
  ٧: التقرير رقم -- يات المتحدة للسالممعهد الوال -- ٢٠٠٧/ أيلول  -- دانيال سيروير: إعداد 

  الوضع اإلقليمي يعاني من التدهور
 ، ولكنها في نفس الوقت تقدم المساعدة لميليشياٍت شـيعيٍة      وتدعم إيران رئيس الوزراء نوري المالكي     

  ، ذلك الشبح الذي يطارد     شبح الهيمنة اإليرانية  مختلفة ، مساهمةً  بذلك في اإلنقسام الطائفي وزيادة          

  .  بدورهم يستمرون بالسماح لتدفق الدعم إلى المتمردين السنَّة نجيران العراق العرب الذي

٣٧ 
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