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 من حنن؟

اإلستراتيجيني،  مركز الكاشف مؤسسة حبثية خاصة تعمل على أحباثه جمموعة من الباحثني
  .ويعتمد التمويل اخلاص

 جياد وبناء وعي إستراتيجي مشويل يستوعب ويفهم األحداث منللمركز هدف أساسي وهو إ
وغري  منظار معومل وغري منفعل مبفاجآهتا اليومية الصغرية، وغري مستغرق بتفاصيلها الدقيقة،

علمية صبورة  متأثر بأحكام ذهنية مسبقة، وغري منحاز اىل تيار أيديولوجي معني، وحيلل بطريقة
واجملالت والدوريات  ء واملتابعة املربجمة ملا ينشر يف الصحفوهادئة، معتمداَ على اإلستقرا

ومن خالل اإلصدارات  والكتب واملواقع األلكترونية، و ما تنشره مراكز األحباث االخرى،
 .املختلفة والندوات واملوائد املستديرة وغريها

 :وستكون آليات العمل كالتايل
 متابعة أهم الصحف العاملية -
 الت والدوريات العامليةمتابعة أهم اجمل -
  متابعة أهم الكتب اإلستراتيجية -
 متابعة أهم مايكتبه الكتاب اإلستراتيجيون من مقاالت -
 متابعة كتابات وإصدارات مراكز األحباث العاملية -
 التعاون مع مراكز األحباث واجلامعات لتبادل التجارب واملعلومات -

 تدريب كوادر حبثية إستراتيجية   -
 صدار وثائق إستراتيجية خمتلفةإ -
 توفري قاعدة بيانات ومعلومات لكي يستفيد منها الباحثون -

النخب  عقد ندوات وحلقات نقاش وإلقاء احملاضرات، لنشر وتفعيل الوعي اإلستراتيجي بني - 
  املتصدية للعمل العام

 إجياد ورش عمل متخصصة ملتابعة امللفات الساخنة وامللتهبة -
 شورة الالزمة لصناع القرارإعطاء امل -

 أهداف املركز
 إجياد وبناء الوعي اإلستراتيجي الشمويل - 
 العام إشاعة ثقافة وطريقة التفكري اإلستراتيجي املعومل بني النخب املتصدية للعمل -
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املعارضة  إجياد ثقافة ووعي التواصل مع اآلخرين سواء داخل نفس التيار أو مع التيارات -
 واملخالفة

 معه جياد جسور التقارب والتفاهم مع االخرين، وإشاعة ثقافة إحترام اآلخر والتسامحإ -
 حماربة ثقافة التعصب وعدم إحترام اآلخر وخصوصاَ املعارض -
 إشاعة روح الشورى والدميقراطية -
 نبذ ثقافة العنف واإلرهاب -
 تعميم ثقافة إحترام حقوق األنسان -
 تشجيع مؤسسات اجملتمع املدين -
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الصادر في الحادي عشر من ٥٥: لتقرير الشرق األوسط رقململخص تنفيذي في هذا العدد ترجمة

بقبول الكثير من المتابعين وصناع يحظى  الذي مجموعة األزمات الدولية من قبل شهر تموز الحالي

 وستتم ترجمة التقرير. د السابقة من هذه السلسلةفي األعداهذه المجموعة التعريف بتم وقد القرار 

  .بشكل كامل قريباَ بإذن اهللا

 جديرة بالتأمل واإلستفادة التيار الصدري في العراق وتوصيات مهمة حول وفي هذا التقرير أفكار

  .العملية
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عمل على منع النزاعات   ن/مجموعة االزمات الدولية 

  على نطاق عالمي

  ٥٥قم رتقرير الشرق االوسط 

مقتدى الصدر في العراق عامل 

  إستقرارم أفساد إ

  ملخص تنفيذي وتوصيات 
 الواليـات المتحـدة     تفي خطوة تصعيدية قاد   

مداهمات ضد ميليشيات مقتدى الصدر ، جيش       

المهدي ، وكانت وسائل االعالم قـد ادعـت         

مسؤولية الميليشيات هذه عـن قتـل طـائفي         

 ٩وذلك في بغداد فـي      ، ب واسع النطاق  عمر

تموز ،  القائد الشيعي وحركته اصبحت اكثر        

الحـرب فـي    . مركزية مما كانت من قبـل       

 خلـط االوراق حيـث جلبـت        تالعراق اعاد 

ولكن ،للمقدمة العبين وقوى اجتماعية جديدة      

اكثرها غرابـة وابهامـا واكثرهـا احراجـا         

الستقرار العراق هو مقتدى الصدر والحركـة       

ال الى حد    كان مجهو  . الصدرية التي يرعاها  

كبير قبل سقوط نظام صدام حسين ومحروما       

 الشيعة التي يفتـرض ان يحـصل        مواردمن  

كيد سـلطتهم الدينيـة ، كـان        أعليها امثاله لت  

مقتدى الصدر في البداية قد ابعد باعتباره مثير        

للشغب مهمش وقـد اقـصي مـن العمليـة          

 وعندما تقوى عـوده اعلـن انـه         ،السياسية

 من قبل التحالف بقيـادة      "حياً او ميتاً  "مطلوب  

وقد كان امراً صـعباً لـذا       الواليات المتحدة ،    

كان على الواليات المتحدة وحلفاءها ان تدرك       

  .حقيقة قوة الصدر 

اليوم يلعب الصدر دوراً مركزيا في الحكومة       

والبرلمان ، االمام الشاب يتمتع باعجاب شديد       

بين الجماهير الشعبية ، كيفية تصرف قواتـه        

اصـبح   . امراً حيوياً لمستقبل العراق   سيكون  

لحركة الصدريين جذورا عميقـة وطلباتهـا       

كـد ان   أالمهـم ان نت   . تعكس مظالم مبـررة     

مقتدى يساعد على جلب الصدريين والمجتمع      

 عليه الى العمليـة الـسياسية ،        ونالذي يعتمد 

لذلك اقتضى ان يعامل باعتباره شرعياً وممثال       

  .ويعمل كفرد 

المحيرة في صعود مقتدى هـو      اكثر العوامل   

انه اليمتلك شيئاً من المعايير الواضحة للنجاح       

السياسي والقليل مما يمكن ان يحسب لحظور       

وقدرة قاعدته االجتماعية وعلى الرغم من انه       

 فهو ليس شخـصية     ،قد جاء من عائلة بارزة    

كارزمية متميزة وال هـو متحـدث مـاهر ،          

يل مما يعتمد  ، له القلا حزبيمنظماليتمتع بدعم   

 وفي الغالب حتى ادواته ومـواده       ً,عليه دينيا 

هزيلة ، وعلى االكثر فقد اقصي من الـشبكة         

المالية المسيطر عليها من قبل طبقـة رجـال         

الدين الشيعة التي يعتمد عليهـا ولـم ينحـاز          

حسن أولم يتسلم في    بصدق مع أي راعٍ اجنبي      

   .االحوال اال دعما ماديا محدودا من ايران

س الصدريون حركة سياسية تقليدية ، لـيس        لي

لهم اجندة متماسكة مترابطة او ثابتة متينة وال        

قيادات او مستـشارين مـن ذوي الخبـرة او        

وخصوصا في السنتين االوليتـين      . جانسالت

من االحتالل ، كان االئمـة الـشباب الـذين          

يقودون الحركـة مـن غيـر المتمرسـين ،          



 التحدي الصهيوين         )٤٨(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  للمركزالعنوان األلكتروين
                   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية          ٨ من ٦                            ٢٠٠٦ - متوز

 

لحكمـة  ويتصرفون بعيداً جدا عـن مجـال ا       

   .السياسية

لكل هذه االسباب ، فقد ابعد الصدريون فـي         

وقت مبكر باعتبارهم ضالون العالقـة لهـم        

ـ بالسياسة مع شيء مـن الم      رة بمـستقبل   جات

ه مـن   ؤوالوطن ، لقد اعتبر التحالف وشـركا      

العراقيين سلوك مقتدى سلوكاً غيـر ثابـت ،         

حكامه غريبة االطوار ومعالجاتـه لالمـور       أ

لقــد كــان . متطرفــة وحركتــه فوضــوية 

  .كلفاًماالستخفاف به وعدم تقيمه امراً 

 حدثت مواجهات   ٢٠٠٤بين نيسان وحزيران    

قاتلة بين انصاره وقوات التحالف ، ان اصـل    

 هـو ،  بـصراحة  ،الخطأ في الحسابات هـذه    

 حيـث   ،االعتماد القوي على المحاور السابقة    

بنت الواليات المتحدة العملية الـسياسية وقـد        

لم يكن من السهل . اقصي منها مقتدى بسهولة   

 تمتع مقتـدى    .اقصاءه من قاعدته االجتماعية     

بدعم شعبي مهم وقاعدة قويـة بـين الطبقـة          

الفقيرة المعدمة في بغداد ، ومدينـة الكوفـة         

لب هم مـن    اتباعه في الغ  أومحافظة ميسان ،    

وفيـاء لـه    أ و مخلـصون وهم  الشيعة الفقراء   

من مقتدى شرعية قوية فـي      أبصورة متميزة     

قوى كثيراً  أعيون جماهيره من ناخبيه ، وهي       

 من الشخصيات الشيعية التي اختارها التحالف      

لقد اصبح الناطق الوحيد عن شريحة مهمة من      

العراقيين المحرومين تقليدياً والذين لم يستفيدوا    

وا مهمشين مـن    من سقوط النظام السابق وبق    

  .قبل النظام السياسي الجديد 

نهـا كانـت    أثبتـت   أراءه المستقبلية   آن  إكما  

 النها كانت متفاوته تمامـاً      ،تحتاج الى تعديل  

لقـد كـان يـدين      . وتبدو مواقفه متناقـضة     

ير العواطف للمعارضة   ثاالحتالل باستمرار وي  

المسلحة ولكنه بنفس الوقت يشارك في العملية       

 تقيمها الواليات المتحدة والتـي      السياسية التي 

تحاربها المجموعات المسلحة ، حركته شيعية      

مها ولكن خطابـه الـوطني مقـاوم        ظفي مع 

لالحتالل ، عدواني تجاه المشاركين الـشيعة       

المؤسسة الدينية في النجف والمجلس     (خريناآل

) االعلى للثـورة االسـالمية فـي العـراق          

 من قبل   كسبه االحترام أومعارضته للفيدرالية   

رفـضه لحكـم ذاتـي       . بعض السنة العرب  

للجنوب ذو الغالبية الشيعية ومقاومته للتسوية      

ن وضع كركـوك مـع تقويـة        ألكرد بش مع ا 

 قد وضـعه    "جيش المهدي "ميليشياته المسلحة   

في وسط المسائل الحرجة لمـستقبل العمليـة        

المناقشات حول الدستور لالتفـاق     : السياسية  

اره مطالب نـزع    على وضع كردستان وتكر   

نـسحاب  إ وجدولـة     وتقليلها سالح الميليشيات 

ضافة لذلك فان مقتدى بـدأ      إ قوات التحالف ،  

قليمي حيث عرض مهـارة     إيبحث عن موقف    

دبلوماسية مفاجئة خالل جولته في دول الجوار     

الوقـت  في  و،   ٢٠٠٦في وقت مبكر من عام      

نه مفـسد فـان     أالذي كان في نظر البعض ب     

خرين  وشرعيته في عيون اآل    مواقفه السياسية 

  قد جعلت من مقتدى عامال حاسماً لالسـتقرار       

  .وينبغى معاملته على هذا االساس

ولكن على مقتدى أن يبذل جهودا اكبـر مـن          

الطائفي حيث ان التوتر،مسؤوليته القيادية بنفسه  

 ولتورط حركته في الحرب القـذرة       ،قد تنامى 

الزال . التي تحرض الـسنة علـى الـشيعة         
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دى يدعوا الى الوحدة الوطنية حتـى فـي         مقت

خضم الهجمات الشرسة ضد المدنيين الشيعة ،       

 ضـد   ٢٠٠٦ولكن يبدو ان هجـوم شـباط        

سامراء كان نقطة تحول    فى  المقدسات الشيعية   

 فمنذ ذلك الوقت وصل العنف الى مرحلـة         .

الخطر حيث هاجم الصدريون بعنف مواقـع       

   .مفترضة للبعثيين والوهابيين 

 قواته ووضع حد لعمليـاتهم      ىطرة عل ن السي إ

في القتل هو تحٍد رئيسي لمقتـدى ، واذا مـا           

 مسؤوالً  ،يئاًز ج ،نجازه فانه سيكون  إفشل في   

مرين لطالما كان يدعي انه يرغب فـي        أعن  

   اسالمية أهليةتجزئة البلد وحرب : تجاوزهما 

  توصيات 
  ـــــــــــ

   : الصدريينكةالى مقتدى الصدر وحر
 هجمـات جـيش     هاءات مشددة الن  تخاذ خطو إ

  : المهدي ضد السنة العرب وذلك 

 كافة عمليات القتل على االساس      إدانة –أ  

 من  الطائفي بين السنة والشيعة بوضوح و     

  غير غموض 

. حكام السيطرة على جيش المهدي      إ –ب  

حتياطية في حالة   إجراءات  إتخاذ  إبضمنها  

حدوث مثل هذا القتل ذو الدوافع السياسية       

  .لطائفية وا

 مجاالت  فى كل  تعزيز روح المبادرة   .١

مؤسسة المهـدي تهـدف الـى زيـادة         

االنضباط بين ميليـشيات الـصدريين ،       

حكام الحرب وتحسين   وتقوية احترامهم أل  

 .وتحديد دورهم ومهمتهم 

  

   : الى رجال الدين في النجف
ستقرار الصدر في مدينة    إعادة  إتسهيل   .٢

  النجف المقدسة 

فتح مقر الصدرين قرب    عادة  إويل  خ ت –أ  

  مرقد االمام علي 

 تشجيع الصدريين الخذ الدروس التي      –ب  

  تنظمها الحوزة 

 الدمج التدريجي الفراد جيش المهدي      –ج  

  لمجلس االعلى في المدن لفي قوى االمن  

    :الى الحكومة العراقية
جتثـاث  إاالصالح التدريجي لبرنامج     .٣

 البعث وتقديمهم للعدالة بشكل مقبول عند      

تهام االفراد بارتكاب الجرائم تحت ظـل       إ

  النظام السابق 

كيد على تسريح كـل الميليـشيات       أالت .٤

 ولكن ينبغي تبني تنفيـذ      ،الهدف هو يبقى

  تدريجي بالنسبة لجيش المهدي 

ن فصاعداً على تطويق     التركيز من اآل   –أ  

المساحة العملياتية من الناحيـة الوظيفيـة       

دخول فـي   والجغرافية لحماية المدنيين وال   

النشاطات االجتماعية في المنـاطق التـي       

تخـاذ  إيسيطر الصدريين عليها كما ينبغي      

االجراءات القوية ضد االغتياالت السياسية     

ساس طـائفي او نقـاط      إالهجمات على   و

  .التفتيش خارج مناطق الصدريين 

 محاولـة قـسرية لنـزع       ةجيل أي أ ت –ب  

سالح حتى تكون قوى االمـن الوطنيـة        ال

تطيع معه فـرض االمـن فـي        بوضع تس 

  .مناطق سيطرة الصدريين
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   :الى حكومة الواليات المتحدة
جــراءات إتخــاذ الخطــوات لــدعم إ. ٥

الحكومة العراقية تجاه الصدريين تتماشـى      

  .عاله  أ٥  و٤مع التوصيتان 

العمل بقوة النهاء العنف من جانـب        .٦

قوات الواليات المتحدة وحسب معاهدة     

ترام قواعـد   جنيف كمقدمة لتشجيع اح   

الحرب بين قـوى االمـن العراقيـة        

  .وجميع المنظمات شبه العسكرية 
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