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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 والمنشورة فـي موقـع      أنطوني كوردسمان دراسة أمنية مهمة للخبير األمني المعروف        ل في هذا العدد ترجمة   

 أخـرى وإستراتيجية  وأن ترجم عدة دراسات أمنية      ، وقد سبق للمركز     راسات اإلستراتيجية والدولية  مركز الد 

تقع .  وغيرها  في الواليات المتحدة    الكتاب والباحثون اآلخرون   امرجعاَ يرجع اليه  ر دراساته   لنفس الكاتب وتعتب  

 ترصد وتحلل الظواهر المختلفـة فـي        عشرون شكالَ إحصائياَ   تتضمن سبعين صفحة هذه الدراسة في حوالي     

ـ  ، مثل   الوضع العراقي المعاصر   دد الـضحايا،  اإلحصائيات المتعلقة بعدد الهجمات على القوات المـسلحة وع

، وأحـداث العنـف      تقسيم العـراق    حول  آراء الناس  عنوالقلق العام حول احتمال نشوب الحرب األهلية، و       

 ، وقـد تمـت ترجمـة       وغيرهـا  واألوضاع اإلقتصادية واألمنية   والثقة بالحكومة، واإلنتاج النفطي،   الطائفية،  

مالمح الدور األمريكي   أخذ النتيجة وترسم     التي تحتوي على     ن األولى، والصفحتين األخيرتين   يالصفحات العشر 

  .المطلوب

، واحتمـاالت   لتمرد اإلرهـابي   الذي غطى وشوش على ا     العنف الطائفي ويالحظ هنا تأكيد الكاتب على بروز       

  . كتحدي صارخ للقوى األمنية الحكوميةالميليشيات، وظهور  الشاملةالحرب األهليةنشوب 

 ونعيد التذكير بما ورد في      ي ورد ذكرها في هذه الدراسة،     ت ال لفيدراليةاعن  وهنا البد من التأكيد على الحديث       

، ونعيد إقتباس الفقرة    التقسيم آراء الجمهور حول      معرفة  حول اإلستفتاء الذي ركز على     ٢٦ و ٢٥تين  الصفح

  :التالية

ن يتحمسون  وعراقيولعل ال  .العنف الطائفي والعرقي في تموز       بل التصعيد الملحوظ في   قجري االستفتاء   أوالً ،   أ 

  .كثر حدة أصبح أذا كان التهديد بحرب أهلية شاملة إ تقسيم العراق حقتراإل
 وعـدم األخـذ بنـصائح        فك لغز التماهل بضبط الوضع األمني      ، يصبح مع األخذ بنظر اإلعتبار الفقرة أعاله      

  !!؟ سهالَب األهليةالحروترك األمور تنزلق باتجاه حافة  القوات المسلحةعدد الخبراءالمتكررة بزيادة 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

ويهدد بتقسيم البالد ودفعها الى حرب أهلية شاملة ، ويقف عائق " حرباً بعد حرب"اصبح التمرد المتزايد في العراق 

 لمنطقة الخليج ، ضد الصراع من اجل إعادة تشكيل دولة حديثة في العراق ، وقد اظهر هذا التمرد تهديداً متنامياً

واصبح مرتبطاً بالصراع األوسع بين التطرف اإلسالمي السني والشيعي واالعتدال واإلصالح في 

  جميع أرجاء العالم

  
  

 تطورت طبيعة ذلك التمرد من صراع محدود جداً بمجابهة بين قوات التحالف ٢٠٠٣ومنذ بدء التمرد في ربيع 

  ع انتشاراً والموالين للنظام السابق الى صراع أوس

   ويضم عدداً من جماعات سنية وميليشيات شيعية وجهاديين أجانب
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  راح التوتر العرقي والطائفي يدفع البالد الى حافة الحرب األهلية
  

وكونت فئات .  شباط المصادمات السنية والشيعية ٢٢وقد اثار تفجير القبة الذهبية لمرقد اإلمامين في سامراء في 

وتشرذم ، وغدت فرق الموت الشيعية اكثر انتشاراً وسيطرة.  وخرقت قوى االمن العراقية الجديدة مختلفة ميليشياتها

وجعل التوتر بين الكرد والعرب والتركمان الُبعد العرقي من الحرب اشد . المجتمع الشيعي نفسه ألى جماعات متنافسة

  ن تهديد التمردواخيراً كان لهذه التطورات تأثيرها في عدم وضوح التمييز بي. قوة 

   وتهديد الحرب األهلية

  

.  واجه العراقيون مستويات ال سابق لها من العنف نفذتها مجموعة متشابكة من الزمر المتحاربة ٢٠٠٦وفي صيف 

 ولما أصبحت طبيعة التمرد اكثر تعقيداً صارت إمكانات المصالحة الوطنية اكثر بعداً
 

    ٍت كأداء أمام قوى التحالف تؤكدها مواجهات دقيقة بين جيش المهدي اخذ تأثير الميليشيات ينمو في شكل عقبا

  والواليات المتحدة ) لمقتدى الصدر ( 
 

  صار المجتمع الشيعي تبدو عليه عالئم انقسام داخلي ليتمثل في مواجهات واضحة بين فئات متنافسة 

   وتشرذم داخل منظمات الميليشيات

جمة عن جوالت من النقاش لم تكن اكثر من بيان يشوبه شيء من الغموض في المبادئ غير ان الوثيقة النهائية النا

  التي تجنب القضايا التي تخص الخالف ، بضمنها شروط العفو العام عن المتمردين وحل الميليشيات
 

تدهوراً سريعاً ولكن حتى مع ازدياد عدد قوات األمن العراقية وقدرتها ، فان ظروف األمن في البالد عموماً تدهورت 

مما دفع بعض الناس الى التساؤل ان كانت البنية األمنية العراقية التي اخترقتها تشكيلة من الميليشيات ، تستطيع ان 

  تضمن أمن البالد بصورة ناجحة من غير الرجوع الى قدرات الواليات المتحدة
 

فقد واجه العراقيون أزمة . دية بالتدهور وفي خضم العنف الواسع االنتشار في البالد استمرت الظروف االقتصا

وكانت مشاريع إعادة البناء التي . حادة في الوقود والبطالة وتضخم األسعار المرتفع وانتشار السوق السوداء 

تدعو الحاجة الملحة إليها قد عرقلتها هجمات المتمردين والجريمة المتفشية والفساد ونقص االعتماد المالي 

  الضعيف) اإلداري (  والتخطيط اللوجستي الثابت والتأجيالت
 
وفي أثناء ذلك تعرض مسؤولون في واشنطن الى ضغط متزايد من اجل تفسير وبيان سبب التدهور الحاد في 

وعلى الرغم من الشك المتزايد في جدوى وجود الواليات المتحدة في العراق ، كانت . الوضع األمني العراقي 

  سير حتى نهاية الطريق والبقاء في البالد حتى يعم األمان اإلدارة ثابتة في قرارها ال
 
ولكن حتى اآلن ، رافق هذا التضخيم سياسات تعكس أيديولوجية الواليات المتحدة اكثر مما تعكس الحقائق على 

وألجل مقاومة اتجاهات الرجوع الى الماضي في المجتمع العراقي فان إدارة الواليات المتحدة . ارض الواقع 
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تاج الى مطابقة قرارها الثابت مع خطط جديدة لتستخلص دروساً من أخطاء الماضي ، والتكيف مع تعهدات تح

  خوض حرب في العراق متزايدة االنتشار ، غير مؤكدة وطويلة األمد
 

  كثر انتشاراً وسيطرة وتشرذم المجتمع الشيعي نفسه ألى جماعات متنافسةأوغدت فرق الموت الشيعية 
 

ديدات لألمن العراقي اكثر تعقيداً ، واصبحت جهود الواليات المتحدة لجلب االستقرار الى البالد غير وغدت الته

وتفاقمت المصاعب على قوات الواليات المتحدة لتشخيص مرتكبي الهجمات ومعرفة هل . جديرة بالثقة واالعتماد 

  ى أي مدى ترعاها قيادة مركزيةكانت أعمال العنف منسقة ام مشتتة ، على نطاق الوطن ام محلية ، وال
 
 وأخيراً كان لهذه التطورات تأثيراَ في عدم وضوح التميز بين تهديد التمرد وتهديد الحرب األهلية
 

ومما هو جدير . سرعان ما تعرضت الوثيقة الى النقد إلخفاقها في تناول عدد من القضايا الرئيسة والخالفية 

 تعيين أي من المتمردين سيمنحون العفو ، ولم تذكر الوثيقة جدوالً في. بالذكر ان الوثيقة كانت غامضة 

  النسحاب قوات التحالف من العراق ، واخفقت في إيضاح طريقة الحكومة في التعامل مع الميليشيات
 
في أثناء المفاوضات عارض الشيعة المتدينون العفو العام عن المتمردين السنة ، وفي الوقت الذي أبدت حكومة 

اليات المتحدة جهوداً الختيار متمردين في العملية السياسية ، أسرع مشرعون في الوقوف ضد العفو عن الو

  أولئك الذين شاركوا في قتل الجنود األمريكيين
 

  وقد أخرت فورة عنف الميليشيات الشيعية الجهود المبذولة لجلب المتمردين السنة 

  الى العملية السياسية
 

صار ، على الرغم من تنازل حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشيعة في سبيل الوصول وان العنف المتصاعد 

 او ن بعض السنة لن يقبلوا بفقدان السلطة لمصلحة األكثرية الشيعيةأ يذكر بالى التهدئة واالتفاق ،

  قبول وجود الواليات المتحدة في العراق
 

تميز باالنتقام المتبادل بين جماعات سنية وميليشيات شيعية  ي–شهد شهر تموز موجة جديدة من العنف الطائفي 

  ، اللتين ظهر انهما تصدران األوامر بتدفق العنف في العراق
 

قبل سنة كان اإلرهاب والتمرد ضد قوات التحالف واألمن العراقي هما المصدران الرئيسيان لعدم االستقرار : "قال 

انه أمر ملح يدعو الحكومة العراقية الجديدة ان تقوم بتقدم . العنف الطائفى اآلن هو التحدي الرئيسي 

  "رئيسي في التعامل مع هذا التحدي في األشهر الستة القادمة
 

ومنذ التقرير األخير تغير الصراع  . ٢٠٠٦يحدد الخالف الطائفي المتصاعد طبيعة العنف الناشئ في أواسط "
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نة والشيعة سعياً وراء السيطرة على مناطق رئيسية في بغداد ، الشديد في العراق الى نزاع بين المتطرفين الس

  وخلق او حماية مقاطعات طائفية وتحويل المصادر االقتصادية وفرض أجنداتهم الدينية او الشخصية الخاصة
 

  ومع ذلك فان التمرد السني يبقى قوياً وقابالً للنمو على الرغم من أن وضوحه قد حجبه 

  "ائفيالتصاعد في العنف الط
 
في هجوم فسر بأنه انتقامي ، دخل رجال ميليشيا شيعية في فورة غاضبة في حي الجهاد السني في بغداد وقتلوا 

  من غير تمييز بعض السنة
 

وألقى عدد من زعماء العرب السنة من السياسيين ورجال الدين اللوم على قوات األمن العراقية واألمريكية 

  إلخفاقهم في منع العنف
 

  د التعاون بين قوى األمن والميليشيات من اكثر القضايا حساسية واحتماالً ويع

  على التفجر في العراق
 

انهم ناس يقومون : "قال موظف الوزارة التي يسيطر عليها حزب شيعي يعمل عن كثب مع الميليشيات

  "وكيف تعرف انهم جيش المهدي ؟ هل ذلك مكتوب على جباههم ؟ واغلق التلفون. بواجبهم

وبعد الهجوم اذاعت محطة تلفزيون الفرات تعليقات ملتهبة انحى فيها قائلوها بالالئمة على متطرفين سنة لذلك 

  الهجوم وعبروا عن احباطهم الن السياسيين السنة لم يكونوا قادرين على منع تصاعد التمرد السني
 

اقيون وبعض مسؤولي الواليات المتحدة فقد كان سياسيون عر. شد قتامة أغير ان تقديرات أخرى للوضع كانت 

  يتكلمون عن بداية حرب أهلية ، او يتساءلون عن قدرة الحكومة الحديثة التكوين في توحيد البالد
 
وكما جاء في مقالة في صحيفة ميامي هيرالد ان بعض ضباط الواليات المتحدة اعترفوا شخصياً بأن آمالهم قد 

اء نوري المالكي سيكون قادراً على كبح ميليشيات الشيعة واقناع تكون في غير محلها بأن رئيس الوزر

ان كثير من قادة الحكومة كانوا مرتبطين بميليشيات شيعية او كردية "وذكروا . المتمردين السنة على التفاوض 

  "او محاربي عصابات
 

زيادة المسجلة منذ تفجير وان ال. ثمة رسم بياني يشير الى زيادة عامة في القلق الشعبي من الحرب األهلية 

 في سامراء لم تبين دالئل على االنخفاض في إستفتاء آب ، وال سيما في ٢٠٠٦المرقد الذهبي في شباط 

المناطق المختلطة والسنية مما يدل على ان جهود المالكي في المصالحة الوطنية قد فشلت فشالً ذريعاً في تهدئة 

  الخوف المتصاعد من الحرب األهلية
 

ا أصبح العراقيين يشككون بقدرة الحكومة على حمايتهم ، فمن المحتمل جداً ان يتحولوا الى الميليشيات واذ

عندئٍذ ستواجه حكومة المالكي الجديدة خطر أن تصبح هيكالً خاوياً من السلطة الرسمية . الدينية من أجل أمنهم 
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 –قيقية قد عهد بها الى أيدي رجال الميليشيات التي يقيمها الوجود األمريكي ، في الوقت الذي تكون القوة الح

  المتربعين على حكومة فاشلة
 

 الذي يستهدف المدنيين او طردهم من منطقتهم على اساس –ان العنف الذي تقوم به فئات سنية وشيعية 

  .  ظهر أنه يقسم بغداد الى مناطق طائفية تحميها مجموعات مسلحة مختلفة –انتمائهم الطائفي 

محللون يصفون العنف في العاصمة بأنه جزء من صراع طائفي من أجل مكاسب مناطقية للسيطرة على وكان ال

  بغداد والعراق ككل
 
بدأ بعض قادة الكتلة الشيعية في العراق يشجعون علناً خطة لتقسيم العراق كله على أسس طائفية لقمع 

 األكراد في الشمال ليكون لها قوات  شبيهة بفيدرالية–ودافعوا عن إيجاد مناطق فيدرالية . العنف 

  مستقلة وسيطرة ذاتية على مصادر النفط في اقليمهم
 
وقد روج عبد العزيز الحكيم القتراح إيجاد منطقة من تسع محافظات في الجنوب ، وهي منطقة يعمها السالم 

  راءونشر الخطة مجلس الوزراء ورجال دين ووز.  بالمائة من احتياطي نفط البالد ٦٠تحوي 
 

  ولكن الدستور ترك تعريف الفيدرالية غامضاً من غير تفصيل شروط مثل هذا الحكم الذاتي
 

وبموجب الصياغة الغامضة في هذا . وتجنب الدستور أيضاً مسألة السيطرة على التنقيب عن النفط 

  ، بشرط ان توزع العائدات" المتدفقة"الشرط ، يسمح للحكومة الفدرالية بإدارة الحقول 

  بين المناطق" بطريقة عادلة" 
 

 آب نشرت منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق مسودة قانون تمنح نفسها الحق في السيطرة على ٧وفي 

  عمليات النفط في منطقتها الخاصة ، فضالً عن محافظة كركوك
 

ة ستكون وقد اتفق معظم المحللين على ان عملية الفصل الطائفي في العراق الى مناطق جغرافي

ومادام العراق غير مقسم . مشروعاً سياسياً وادارياً ضخماً ، وسوف يواجه تحديات مهمة 

انقساماً منتظماً على أسس عرقية فان أي جهد لتقسيم البلد عرقياً او طائفياً سوف يغرق في 

  "التطهير العرقي"تهجيرات على نطاق واسع ، وقد يؤدي الى أحداث أعظم في 
 

ية تقسيم وتنظيم قوى األمن والتعامل مع حقول النفط ، والتسهيالت ، والتنقيب عن النفط والحقوق ان تقرير كيف

  في الواردات سيضع تعقيدات إضافية على أي اقتراح لتقسيم البالد
 

وقد أظهر إستفتاء قام به المعهد . وفضالً عن ذلك ، لم يكن واضحاً كيف كان التأييد الشعبي لمثل هذا االقتراح 

إن أغلب العراقيين رفضوا الدعوات الى تقسيم  ٢٠٠٦ حزيران ٢٤ – ١٤الجمهوري العالمي من 
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رفض بقوة ثمانية وستون بالمائة من المشاركين في  . بالدهم على أسس دينية وعرقية

 بالمائة وافقوا بقوة ، ٨ بالمائة وافقوا ، ٥ بالمائة رفضوا ، ١٢ ، االستطالع فكرة المحاصصة في البالد

  وقد عبرت جميع المناطق ، ما عدا المناطق الكردية .  بالمائة ال يعرفون ولم يجيبوا ٩

  عن معارضتهم لتقسيم العراق
 
 

  أوالً ، أجري االستفتاء قبل التصعيد الملحوظ في العنف الطائفي و العرقي في تموز 

لية شاملة ن يتحمسون إلقتراح تقسيم العراق إذا كان التهديد بحرب أهو ولعل العراقي

  أصبح أكثر حدة 
 

على الجبهة االولى، الجهود .كان يبدو بأن اتجاه الحرب في العراق يتركز على السباق بين قوتين متنافستين

وعلى . المتجددة للتسويات السياسية والمصالحة الوطنية، وجذب بعض عناصر المعارضة الى العملية السياسية

    يدفع باتجاه الحرب األهليةالعنف المتصاعد الذيالجبهة األخرى، 
 

هناك حاجة الى الكثير من الحكومات التمثيلية، ولكن التغييرات الديمقراطية المثمرة تحتاج الى اإلستقرار 

  اإلجتماعي واإلقتصادي، واألحزاب السياسية المؤثرة وحقوق اإلنسان وحكم القانون
 

ائي سياسياَ الى مثال مشرق للديمقراطية، يمكن أن يغير إن فكرة التحول السريع للعراق العميق اإلنقسام والبد

  الشرق األوسط، أصبحت غير واقعية
 
يبدو أنه من المحتمل إن على الواليات المتحدة أن تبطئ من خططها وأن تقلل من وجودها العسكري، وتتهيأ 

 التعامل مع نمو خطر لمخاطر جديدة، وأن تركز جهودها على تشكيل قوات أمنية وشرطة مؤثرة، اذا كان يجب

نشوب الحرب األهلية، في الوقت الذي يجب فيه على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع كل القضايا التي سيطرحها 

  الدستور، وايجاد الشرعية بين الجمهور العراقي
 

لبلد باتجاه الجانب السلبي، على أي حال، إن مظاهر التقدم في العراق قد تمت تغطيتها من قبل نمو خطر إنزالق ا

  الحرب األهلية الشاملة
 
حققت جهود المتمردين بعض النجاح في تقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي، مما أدى الى أعمال إنتقامية 

  من قبل الشيعة والكرد، األمر الذي أدى الى الفزع والغضب عند السنة
 
 

  ية الشيعية والميليشيا، من الممكن أن يقسم البلدإختالط الفيدرالية الكردية والشيعية مع صعود الخالفات الدين
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  أو غير مستقر/يمكن أن ينزلق العراق بإتجاه حرب أهلية شاملة، أو أن يبقى مقسم و

   لعدة سنوات قادمة
 
وبسبب التمرد، سيبقى احتماالَ واقعياَ، أن تندفع القيادات العراقية السياسية والدينية ومختلف 

  الكردية-الشيعية- باتجاه إقتتال األجنحة السنيةعناصر القوى العراقية
 
وحتى من الممكن أن يرغم القادة الملتزمون على ترك البحث عن هيكل سياسي شامل، اذا ما 

  تصاعد القتال الطائفي والعرقي وخرج عن السيطرة
 

  رفةوتلك العناصر التي سوف لن تتجه بهذا اإلتجاه من الممكن أن يتم استبدالها بأصوات متط
 
ومن الممكن أن تنقسم القوات العراقية الجديدة على أساس طائفي وعرقي، وكثير منها مقسم 

  اآلن على هذا األساس
 

ايران تدعم الشيعة : وهناك خطر دخول العناصر الغير عراقية التي تدعم األجنحة المختلفة

كراد معزولين، لكي يواجهوا العراقيين، الدول العربية السنية تدعم السنة العراقيين، مع ترك األ

  المشاكل المتزايدة مع األتراك
 

  أي إنسحاب مستعجل للتحالف سيقوي هذا اإلحتمال بشكل كبير
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  المحتويات
  

  "حرب بعد الحرب"ال 

  ٢٠٠٦التطورات في صيف 

  العمل من أجل المصالحة الوطنية
  تجنب القضايا

  جلب المتمردين السنة الى الطاولة

  خالفات محلولة

  اعد العنف الطائفي والعرقيتص
  الهجمات اإلنتقامية القاتلة

  السؤال المشؤوم حول الحرب األهلية

  الحديث حول تقسيم البالد: تنامي اإلنقسام

  تصاعد الجهود األمنية في بغداد
  "معاَ الى األمام"فشل عملية 

  الجولة الثانية في معركة بغداد

  المد والجزر في العنف

   الهجمات ومستوى العنفنمط: النظر في األرقام
  التقييم الكالح للتقرير الفصلي للبنتاغون

  إزدياد عدد الضحايا المدنيين

  التقرير المثير للتساؤل

  إزدياد عدد الهجمات على القوات األمريكية والعراقية

  إنتقال السلطة األمنية الى القوات العراقية

  العنف خارج بغداد
  الجنوب الشيعي

  المناطق الساخنة

  ع الوخيم في األنبارالوض

  صعود تهديد الميليشيات الشيعية
  تجدد المواجهات بين جيش المهدي والواليات المتحدة

  اإلنقسامات الشيعية الداخلية

  إدعاءات الدعم اإليراني

  تداعيات الصراع بين إسرائيل وحزب اهللا
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  موت الزرقاوي ومستقبل القاعدة في العراق

  نظرة خطرة: البعد الكردي
   من أجل كركوكالمعركة

  دور تركيا

  المراوحة حول وحدات البناء: جهود إعادة األعمار
  أزمة الوقود

  وجهات نظر الجمهور العراقي
  اإلتجاه العام للبلد

  الثقة بالحكومة

  األوضاع اإلقتصادية

  األوضاع األمنية

  دور الواليات المتحدة في العراق: نكسب أو نخسر الحرب
  المهمةاإلستنتاجات 
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تمرد في العراق وخطر الحرب تطور ال

  األهلية

تسوية النزاع ، في الديمقراطية ، اإلخفاق الكامل 

  وفرق الموت

  ٢٠٠٦التطورات في صيف 

  بمساعدة هانيا قرنفل -  مانسوني  كوردأنط

   ٢٠٠٦ / ايلول / ٢٧

  خالصة تنفيذية

" حرباً بعد حرب"اصبح التمرد المتزايد في العراق 

ها الى حرب أهلية شاملة ، ويهدد بتقسيم البالد ودفع

ويقف عائق ضد الصراع من اجل إعادة تشكيل 

دولة حديثة في العراق ، وقد اظهر هذا التمرد 

تهديداً متنامياً لمنطقة الخليج ، واصبح مرتبطاً 

بالصراع األوسع بين التطرف اإلسالمي السني 

والشيعي واالعتدال واإلصالح في جميع أرجاء 

  .العالم 

 تطورت طبيعـة    ٢٠٠٣تمرد في ربيع    ومنذ بدء ال  

ذلك التمرد من صراع محدود جداً بمجابهة بـين         

قوات التحالف والموالين للنظام السابق الى صراع       

أوسع انتشاراً ، ويضم عدداً من جماعـات سـنية          

  .وميليشيات شيعية وجهاديين أجانب 

قوات التحالف منـشغلة    فيه  وفي الوقت الذي كانت     

نف ، وتدريب القوات العراقية في مبادرات لقمع الع

راح ، وإرساء ثقة شعبية بالمؤسسات الـسياسية ،         

التوتر العرقي والطائفي يدفع الـبالد الـى حافـة          

ن السنة قاعدة   ووقد عزز المتمرد  . الحرب األهلية   

 وقـد   .إسنادهم المحلية ، وجذبوا مقاتلين أجانـب        

 اثار تفجير القبة الذهبية لمرقد اإلمامين في سامراء       

.  شباط المـصادمات الـسنية والـشيعية         ٢٢في  

وكونت فئات مختلفة ميليشياتها وخرقت قوى االمن       

وغدت فرق الموت الشيعية اكثر     . العراقية الجديدة   

 وتشرذم المجتمع الشيعي نفـسه      ،انتشاراً وسيطرة 

وجعل التوتر بـين الكـرد      .  جماعات متنافسة  لىأ

ب اشـد   والعرب والتركمان البعد العرقي من الحر     

واخيراً كان لهذه التطورات تأثيرها في عدم       . قوة  

وضوح التمييز بين تهديد التمرد وتهديد الحـرب        

  .األهلية 

 واجه العراقيون مـستويات ال      ٢٠٠٦وفي صيف   

سابق لها من العنف نفذتها مجموعة متشابكة مـن         

ولما أصبحت طبيعـة التمـرد      . الزمر المتحاربة   

المـصالحة الوطنيـة    اكثر تعقيداً صارت إمكانات     

  .اكثر بعداً 

تركزت التغيرات في ديناميكيات القتال وصفة التمـرد        

تية مـن االتجاهـات     آلابصورة واسعة في المجموعة     

  :الناشئة 

القتال العرقي والطائفي يحجـب التهديـد       كان   •

فى مجـال    المتمردون السنة    اظهره   الذي   لكبيرا

 فـى انزال معظم اإلصابات بالعراقيين ، وكذلك       

إعاقــة التقــدم الــسياسي واالجتمــاعي مجــال 

ولكن في الوقـت الـذي      . واالقتصادي في البالد    

 التمرد العربـي فـي خـضم        تشوش فيه وضوح  

العنف الطائفي المتفاقم ، استمر التمرد في كونـه         

  .خطراً قوياً يؤثر في عمليات االستقرار 

ظهر ان العنف الذي تقوم بـه فئـات سـنية            •

ميع البالد الـى منـاطق      وشيعية يمزق بغداد وج   

طائفية تحميها مختلف المجموعـات المـسلحة ،        

 مـن   ًءوبازدياد العنف ، اصبح العنف نفسه جـز       
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 مكاسـب    الحصول على    صراع طائفي من اجل   

  مناطقية

دلت انماط الهجوم على زيادة مفاجئـة فـي           •

الخسائر المدنية التي بلغت ذروتها فـي تمـوز ،          

لـى القـوات    وكذلك زيادة في تكرار الهجمات ع     

األمريكية والعراقية في شكل عبوات ناسفة فـي        

  .جوانب الطرق بالدرجة األولى 

صار التطهير العرقـي يجبـر كثيـراً مـن           •

العراقيين على الهجرة الى مناطق فيهـا أكثريـة         

طائفية او عرقية او يجبرهم على مغادرة الـبالد         

  .كلياً 

•          اخذ تأثير الميليشيات ينمو في شـكل عقبـات

أمام قوى التحالف تؤكدها مواجهات دقيقـة       كأداء  

والواليـات  ) لمقتدى الصدر   ( بين جيش المهدي    

  .المتحدة 

صار المجتمع الشيعي تبدو عليه عالئم انقسام        •

داخلي ليتمثل في مواجهات واضحة بـين فئـات         

  .متنافسة ، وتشرذم داخل منظمات الميليشيات 

تركز اهتمام الواليات المتحـدة علـى قمـع          •

ز المتصاعد للعنف في بغداد ، فـي حـين          التركي

واصل العنف خارج بغداد ازدياد حدته والسـيما        

في المناطق الرئيسة ، أمثال البـصرة وكركـوك         

  .والموصل 

راح الكرد يواصلون االندفاع بإصـرار مـن         •

اجل الحصول على حكم ذاتي كامـل ، مهـددين          

 .بإفشال دستوري كامل 

  

  

  على الجبهة السياسية 

 وزراء الداخلية والدفاع وشؤون األمـن       كان تعيين 

 علـى   واضـحه الوطني في أوائل حزيران إشارة      

وفي ذلـك الوقـت     . تشكيل حكومة وحدة وطنية     

أرسى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ثالث       

دعائم أساسية من اجل خطته الوطنية ، التقدم نحو         

  .األمام 

العمل على معالجـة الـصراع العرقـي         .١

  " .المصالحة الوطنية"لة والطائفي بحم

تعزيز قوى األمن العراقية ، واسـتيعاب        .٢

  .حلهاالميليشيات او

  .إعادة أعمار البنية التحتية في العراق  .٣

كان حجر الزاوية في برنامج المـالكي لالحتـواء         

السياسي هو خطة الحوار والمصالحة الوطنية التي       

تهدف الى جذب عناصر التمرد فـي المعارضـة         

وتمثل هذه المبادرة   . العملية السياسية   المسلحة الى   

إرادة ال سابق لها من قبل الحكومة العراقية الناشئة         

لوضع القضايا الرئيسة على طاولـة المباحثـات        

 في محادثات موحدة مع جماعات التمرد       لدخولوا

غير ان الوثيقة النهائيـة الناجمـة عـن         السنية ،   

 جوالت من النقاش لم تكن اكثر من بيـان يـشوبه          

شيء من الغموض في المبادئ التي تجنب القضايا        

التي تخص الخالف ، بضمنها شروط العفو العـام         

وكشف الخالف   . عن المتمردين وحل الميليشيات   

الناشب في العملية عن اجندات متصارعة داخـل        

الحكومة القليلة الخبرة ، المنقسمة انقساماً طائفيـاً        

  . بتوترات تاريخية ةعميقاً ، والمبتال

 وفي الوقت الذي توقفت المفاوضات توقفاً تامـاً ،         

وأهملت جهود الواليات المتحدة تقدمها في تعزيـز        
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. القوات العراقية يساندها تعهد المالكي بالعمليـة        

وبدأت القوات العسكرية األمريكية بتسليم الملـف       

وفـي تمـوز    . األمني الى نظـرائهم العـراقيين       

املهـا بيـد    أصبحت المثنى او محافظة توضع بك     

 ازدياد عدد قوات     مع ولكن حتى . السلطة العراقية   

األمن العراقية وقدرتها ، فان ظروف األمن فـي         

البالد عموماً تدهورت تدهوراً سريعاً ممـا دفـع         

بعض الناس الى التساؤل ان كانت البنية األمنيـة         

العراقية التي اخترقتها تشكيلة مـن الميليـشيات ،         

الد بصورة ناجحة مـن     تستطيع ان تضمن أمن الب    

  .غير الرجوع الى قدرات الواليات المتحدة 

وفي خضم العنف الواسع االنتـشار فـي الـبالد          

فقد واجه  . استمرت الظروف االقتصادية بالتدهور     

العراقيون أزمة حادة في الوقود والبطالة وتـضخم        

وكانت . األسعار المرتفع وانتشار السوق السوداء      

ليها إلتي تدعو الحاجة الملحة     مشاريع إعادة البناء ا   

قد عرقلتها هجمات المتمردين والجريمة المتفـشية       

ـ   جيالت أوالفساد ونقص االعتماد المالي الثابت والت

  .الضعيف ) اإلداري ( والتخطيط اللوجستي 

ولما بدأ تهديد الحرب االهلية يلوح فوق المجتمـع         

ن فـي نقاشـات     والعراقي ، انشغل بعض السياسي    

وقد واجـه   . عزل البالد عن الطائفية     ن  أجادة بش 

مني واقتـصادي متفجـر خطـة       أوضع سياسي و  

 التي سبقتها اهتمامـات     ةالمالكي الوطنية الطموح  

مباشرة بلم شمل الـبالد واعـادة الثقـة الـشعبية           

بحكومته التي تعرضت الى خطر ان تصبح هيكالً        

  .خاوياً من السلطة 

لى في واشنطن ا  مسؤولون  وفي أثناء ذلك تعرض     

ضغط متزايد من اجل تفسير وبيان سبب التدهور        

وعلى الـرغم    . الحاد في الوضع األمني العراقي    

من الشك المتزايد في جـدوى وجـود الواليـات          

المتحدة في العراق ، كانت اإلدارة ثابتة في قرارها         

والبقاء في البالد حتـى     السير حتى نهاية الطريق     

ذا التضخيم  ن ، رافق ه   ولكن حتى اآل   . يعم األمان 

سياسات تعكس أيديولوجية الواليات المتحدة اكثـر       

وألجـل  . مما تعكس الحقائق على ارض الواقـع        

مقاومة اتجاهات الرجوع الى الماضي في المجتمع       

العراقي فان إدارة الواليات المتحدة تحتـاج الـى         

تـستخلص  لمطابقة قرارها الثابت مع خطط جديدة       

كيف مع تعهدات   دروساً من أخطاء الماضي ، والت     

خوض حرب في العراق متزايدة االنتشار ، غيـر         

  .مؤكدة وطويلة األمد 

  "حرب بعد الحرب"ل أ
حربـاً بعـد    "صبح التمرد المتصاعد في العراق      أ

يهدد بتقسيم البالد ودفعها الى حرب أهلية       " الحرب

من اجل إعـادة    الصراع  شاملة ، ويقف عائقاً ضد      

وقد اظهـر هـذا     . تشكيل دولة حديثة في العراق      

التمرد تهديداً متنامياً لمنطقـة الخلـيج ، واصـبح          

مرتبطاً بالصراع األوسع بين التطرف اإلسـالمي       

السني والشيعي ، واالعتدال واإلصالح في جميـع        

  .أرجاء العالم 

 تطورت طبيعـة    ٢٠٠٣ومنذ بدء التمرد في ربيع      

ذلك التمرد من صراع محدود جداً بمجابهة بـين         

 والموالين للنظام السابق الى صراع      قوات التحالف 

أوسع انتشاراً ، ويضم عدداً من جماعـات سـنية          

  . وميليشيات شيعية وجهاديين أجانب 

وفي الوقت الذي كانت قوات التحالف منشغلة فـي         

مبادرات لقمع العنف ، وتدريب القوات العراقية ،        

وإرساء ثقة شعبية بالمؤسـسات الـسياسية ، راح         

الطائفي يدفع الـبالد الـى حافـة        التوتر العرقي و  
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وقد عزز المتمردون السنة قاعدة     . الحرب األهلية   

  .إسنادهم المحلية ، وجذبوا مقاتلين أجانب 

ثار تفجير القبة الذهبية لمرقد اإلمـامين فـي         أوقد  

 المـصادمات الـسنية      الى    شباط ٢٢سامراء في   

وكونت فئات مختلفة ميليشياتها وخرقت     . والشيعية  

وغدت فرق المـوت    . من العراقية الجديدة    قوى األ 

الشيعية اكثر انتشاراً وسيطرة وتـشرذم المجتمـع        

وجعل التوتر  .  جماعات متنافسة  لىالشيعي نفسه أ  

بين الكرد والعرب والتركمان البعد العرقـي مـن         

  .الحرب اشد قوة 

وغـدت  .  وعاثت عوامل مختلفة بـأمن الـبالد        

يداً ، واصـبحت    التهديدات لألمن العراقي اكثر تعق    

جهود الواليات المتحدة لجلب االستقرار الى البالد       

وتفاقمت المصاعب   . غير جديرة بالثقة واالعتماد   

على قوات الواليات المتحدة لتـشخيص مرتكبـي        

الهجمات ومعرفة هل كانت أعمال العنف منسقة ام        

مشتتة ، على نطاق الوطن ام محليـة ، والـى أي     

  .   قيادة مركزيةرعاهامدى ت

 في عدم وضوح    اَخيراً كان لهذه التطورات تأثير    أو

  .التميز بين تهديد التمرد وتهديد الحرب األهلية 

  ٢٠٠٦التطورات في صيف 
 واجه العراقيون مـستويات ال      ٢٠٠٦وفي صيف   

سابق لها من العنف نفذتها مجموعة متشابكة مـن         

ولما أصبحت طبيعـة التمـرد      . الزمر المتحاربة   

ارت إمكانات المـصالحة الوطنيـة      اكثر تعقيداً ص  

  .اكثر بعداً 

تركزت التغيرات في ديناميكيات القتال وصفة التمـرد        

بصورة واسعة في المجموعة اآلتية مـن االتجاهـات         

  :الناشئة 

كان القتال العرقي والطائفي يحجـب التهديـد         •

فـى مجـال    المتمردون السنة   اظهره   الذي   لكبيرا

 فـى    ، وكذلك  إنزال معظم اإلصابات بالعراقيين   

 إعاقـة التقـدم الـسياسي واالجتمـاعي         مجال  

ولكن في الوقـت الـذي      . واالقتصادي في البالد    

التمرد العربي في خضم العنـف      تشوش وضوح   

الطائفي المتفاقم ، استمر التمرد في كونه خطـراً         

  .قوياً يؤثر في عمليات االستقرار 

ظهر ان العنف الذي تقوم بـه فئـات سـنية            •

بغداد وجميع البالد الـى منـاطق       وشيعية يمزق   

طائفية تحميها مختلف المجموعـات المـسلحة ،        

 مـن   ءوبازدياد العنف ، اصبح العنف نفسه جـز       

 مكاسـب    الحصول علـى   صراع طائفي من اجل   

  .مناطقية 

دلت أنماط الهجوم على زيادة مفاجئـة فـي           •

الخسائر المدنية التي بلغت ذروتها فـي تمـوز ،          

لهجمات علـى القـوات     وكذلك زيادة في تكرار ا    

األمريكية والعراقية في شكل عبوات ناسفة فـي        

  .جوانب الطرق بالدرجة األولى 

صار التطهير العرقـي يجبـر كثيـراً مـن           •

العراقيين على الهجرة الى مناطق فيهـا أكثريـة         

طائفية او عرقية او يجبرهم على مغادرة الـبالد         

  .كلياً 

•         اخذ تأثير الميليشيات ينمو في شـكل عقبـات 

 حساسهكأداء أمام قوى التحالف تؤكدها مواجهات       

والواليـات  ) لمقتدى الصدر   ( بين جيش المهدي    

  .المتحدة 
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صار المجتمع الشيعي تبدو عليه عالئم انقسام        •

داخلي ليتمثل في مواجهات واضحة بـين فئـات         

  .متنافسة ، وتشرذم داخل منظمات الميليشيات 

ـ         • ع تركز اهتمام الواليات المتحـدة علـى قم

التركيز المتصاعد للعنف في بغداد ، فـي حـين          

واصل العنف خارج بغداد ازدياد حدته والسـيما        

في المناطق الرئيسة ، أمثال البـصرة وكركـوك         

  .والموصل 

راح الكرد يواصلون االندفاع بإصـرار مـن         •

اجل الحصول على حكم ذاتي كامـل ، مهـددين          

  .بإفشال دستوري كامل 

   على الجبهة السياسية

 تعيين وزراء الداخلية والدفاع وشؤون األمـن        كان

علـى  واضـحة   الوطني في أوائل حزيران إشارة      

وفي ذلـك الوقـت     . تشكيل حكومة وحدة وطنية     

أرسى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ثالث       

دعائم أساسية من اجل خطته الوطنية ، التقدم نحو         

  .األمام 

العمل على معالجة الـصراع العرقـي        .١

  " .المصالحة الوطنية"في بحملة والطائ

تعزيز قوى االمن العراقية ، واسـتيعاب        .٢

  .حلهاالميليشيات او

  .إعادة أعمار البنية التحتية في العراق  .٣

كان حجر الزاوية في برنامج المـالكي لالحتـواء         

السياسي هو خطة الحوار والمصالحة الوطنية التي       

تهدف الى جذب عناصر التمرد فـي المعارضـة         

وتمثل هذه المبادرة   . ة الى العملية السياسية     المسلح

إرادة ال سابق لها من قبل الحكومة العراقية الناشئة         

لوضع القضايا الرئيسة على طاولـة المباحثـات        

 موحدة مع جماعات التمـرد      لدخول فى مباحثات  وا

السنية ، غير ان الوثيقة النهائيـة الناجمـة عـن           

 يـشوبه   جوالت من النقاش لم تكن اكثر من بيـان        

جنب القضايا  تشيء من الغموض في المبادئ التي ت      

التي تخص الخالف ، بضمنها شروط العفو العـام         

وكشف الخالف  . عن المتمردين وحل الميليشيات     

الناشب في العملية عن اجندات متصارعة داخـل        

الحكومة القليلة الخبرة ، المنقسمة انقساماً طائفيـاً        

  .ريخية عميقاً ، والمبتالة بتوترات تا

 وفي الوقت الذي توقفت المفاوضات توقفاً تامـاً ،         

وأهملت جهود الواليات المتحدة تقدمها في تعزيـز        

. ها تعهد المالكي بالعملية     تساندومالقوات العراقية   

وبدأت القوات العسكرية األمريكية بتسليم الملـف       

وفـي تمـوز    . األمني الى نظـرائهم العـراقيين       

ظة توضع بكاملهـا بيـد    محاف لأصبحت المثنى او  

 ازدياد عدد قوات     مع ولكن حتى . السلطة العراقية   

األمن العراقية وقدرتها ، فان ظروف األمن فـي         

البالد عموماً تدهورت تدهوراً سريعاً ممـا دفـع         

بعض الناس الى التساؤل ان كانت البنية األمنيـة         

العراقية التي اخترقتها تشكيلة مـن الميليـشيات ،         

من أمن البالد بصورة ناجحة مـن       تستطيع ان تض  

  .غير الرجوع الى قدرات الواليات المتحدة 

وفي خضم العنف الواسع االنتـشار فـي الـبالد          

فقد واجه  . استمرت الظروف االقتصادية بالتدهور     

العراقيون أزمة حادة في الوقود والبطالة وتضخيم       

وكانت . األسعار المرتفع وانتشار السوق السوداء      

دة البناء التي تدعو الحاجة الملحة اليها       مشاريع إعا 

قد عرقلتها هجمات المتمردين والجريمة المتفـشية       
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والفساد ونقص االعتماد المالي الثابت والتـاجيالت   

  .الضعيف ) اإلداري ( والتخطيط اللوجستي 

ولما بدأ تهديد الحرب األهلية يلوح فوق المجتمـع         

 جادة  العراقي ، انشغل بعض السياسيين في نقاشات      

اسـتراتيجية  . بشان عزل البالد عـن الطائفيـة        

 واجهها ازدياد العنف  المالكي الوطنية الطموح التي     

 والظروف االقتصاديه الـصعبه     منيالسياسي وا ال

 بلـم شـمل     المزيد من القلق االنى     سبقها  كان قد   

البالد واعادة الثقة الشعبية بحكومته التي تعرضت       

  . من السلطة الى خطر ان تصبح هيكالً خاوياً

في واشنطن الى   المسؤولون  وفي أثناء ذلك تعرض     

ضغط متزايد من اجل تفسير وبيان سبب التدهور        

وعلى الـرغم   . الحاد في الوضع األمني العراقي      

من الشك المتزايد في جـدوى وجـود الواليـات          

المتحدة في العراق ، كانت اإلدارة ثابتة في قرارها         

والبقاء في البالد حتى فى السير حتى نهاية الطريق 

ولكن حتى أالن ، رافق هذا التضخم       . يعم األمان   

سياسات تعكس أيديولوجية الواليات المتحدة اكثـر       

وألجـل  . مما تعكس الحقائق على ارض الواقـع        

مقاومة اتجاهات الرجوع الى الماضي في المجتمع       

العراقي فان إدارة الواليات المتحدة تحتـاج الـى         

تـستخلص  للثابت مع خطط جديدة     مطابقة قرارها ا  

دروساً من أخطاء الماضي ، والتكيف مع تعهدات        

خوض حرب في العراق متزايدة االنتشار ، غيـر         

  .مؤكدة وطويلة األمد 

  وطنيةالمصالحة ال من أجل العمل 

 حزيران طرح رئـيس الـوزراء نـوري         ٢٥في  

فـي  " مشروع المصالحة الوطنية والحوار   "المالكي  

جلس النواب ، كجزء من جهوده       على م  ، نقطة ٢٤

 –الوثيقة  . لقمع العنف الطائفي والعرقي في البالد       

التي جاءت نتيجة جـوالت مـن النقـاش داخـل           

الحكومة العراقيـة ، وأحاديـث ضـمت رئـيس          

الجمهورية جالل الطالبـاني ، وسـفير الواليـات         

المتحدة في العراق زلمـاي خليـل زاد ، وسـبع           

 جـذب عناصـر      تهدف الى  –مجموعات متمردة   

متمردة من المعارضـة المـسلحة الـى العمليـة          

في يوم طرح المشروع ، أعلن المالكي       . السياسية  

نمد يدنا بغصن الزيتون الـى مـن          "في البرلمان 

  " . ن يبنيأيريد 

ومن بين فقراتها الشرطية ، اقترحت الخطة عفواً         

محدوداً للمتمردين ، وقدمت تنقيحاً لعملية اجتثـاث    

اشـترطت تقـديم تعويـضات لـضحايا        البعث، و 

الهجمات االرهابية على القوات العراقية وقـوات       

ييـد  أوتضمنت عدداً من النقاط لكسب ت     . التحالف  

السنة ، وبضمنها شروط العفو ، وتنقيح قوانين منع    

أعضاء ذوي الرتب العليا في حزب البعث الحاكم        

ن أسابقاً من تسنم الوظائف ، واقترح التفاوض بش       

ن االرتباط بالقوات األمريكية لمنـع انتهـاك        قواني

  .حقوق اإلنسان في أثناء العمليات العسكرية

  القضاياتجنب 

سرعان ما تعرضت الوثيقة الى النقد إلخفاقها فـي       

وممـا  . تناول عدد من القضايا الرئيسة والخالفية       

فـي  . هو جدير بالذكر ان الوثيقة كانت غامـضة     

ن العفـو ، ولـم      تعيين أي من المتمردين سيمنحو    

تذكر الوثيقة جدوالً النسحاب قوات التحالف مـن        

العراق ، واخفقت في إيضاح طريقة الحكومة فـي         

  .التعامل مع الميليشيات 

ذكرت المادة الخامسة بوضوح ان السجناء الذين لم        

يتورطوا في جرائم وفي نشاطات إرهابية وجرائم       "

سيكونون جـديرين بـالعفو     " حرب ضد اإلنسانية  
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ن يتبرأوا من العنـف ويؤكـدوا حكومـة         أرط  بش

ولكن يظل األمر غيـر واضـح       . الوحدة الوطنية   

ن المتمردين الذين قتلوا قوات األمن العراقي ،        أبش

او اكثر ما يثير الجدل ، أولئك الذين قتلوا جنـوداً           

أمريكيين ، هل سيكونون ضمن من تشملهم خطـة         

 اليهـا   وكانت الفكرة األصلية المشار   . العفو العام   

في المسودات السابقة للوثيقة تـوفر العفـو العـام     

إراقـة دمـاء    "للمحتجزين الذين لم يتورطوا فـي       

  ." العراقيين األبرياء

وقد عكست إعادة صياغة شرط العفو العـام فـي          

الوثيقة النهائية تسوية بـين أصـحاب المـصالح         

الحقيقية المتنافسة في حكومة الوحـدة الوطنيـة ،         

 فـي أثنـاء     .يضاً ضغطاً من واشنطن     أوعكست  

المفاوضات عارض الشيعة المتدينون العفو العـام       

عن المتمردين السنة ، وفي الوقت الـذي أبـدت          

حكومة الواليات المتحدة جهوداً الختيار متمـردين       

في العملية السياسية ، أسرع مشرعون في الوقوف        

ضد العفو عن أولئك الذين شاركوا في قتل الجنود         

  .ريكيين األم

لتمويه على لوانتقدت خطة المصالحة الوطنية ايضاً 

وفي الوقت الـذي    . نسحاب قوات التحالف  إقضية  

دعت الى تقوية قوات األمن العراقية  لتـسلم دور          

جنود التحالف ، لم يرد أي ذكر لتطـوير جـدول           

 وهـو   –زمني ملموس النسحاب القوات األجنبية      

 ولكنه حذف شرط كان ضمن مسودة سابقة للمبادرة

في ما بعد ، وتضمنت الخطة ايضاً اقتراحاً ضئيل         

 من غير   "حل مشكلة الميليشيات  "القيمة العملية ل    

تفصيل واضح ماذا يعني ذلك ، وطريقـة تحقيـق          

  .ذلك 

 كشف التعقيد فـي تطـوير خطـة         ،بإسهاب اكثر 

المصالحة صراعاً واجهته الحكومة العراقية فـي       

ن و المتمرد اتخذ : محاولة لتحقيق أهداف متعارضة   

 المشاركة في العمليـة الـسياسية ،        ،ا مزدوجا دور

وفي الوقت نفسه إصدار قرار باتخـاذ إجـراءات         

  و جماعـات العنـف   على  رض النظام   فصارمة ل 

وفي اليـوم الـذي     . االبتعاد عن الفئات المسلحة     

قـاء  لأل"طرح المالكي خطته ، دعـا المتمـردين         

 ولكنـه   "قراطيـة سالحهم وااللتحاق بالعملية الديم   

المصالحة والحوار الـوطني ال     "اكثر قبل ذلك ان     

 . "يعني احترام القتلة والمجرمين ومد اليد الـيهم       

 واجهتـه الحكومـة فـي       ذىان صرامة التحدي ال   

موازنة هذين االمـرين تفـاقم بـضم الجماعـات      

  .الحكومية ضماً ال يتجزأ الى الميليشيات

ي المصالحة  وبعد يومين من تقديم المالكي خطته ف      

 أعلن ان المتمردين الذين هاجموا القوات       ،الوطنية

 . يصفح عنهم فى العفو العام الجديـد       األمريكية لن 

مجموعـات  ال يـشخص أي     وحين طلب اليـه ان      

 يمكـن ان يعفـى عـنهم ، ذكـر            الذين فراداألو

 ضد الحكومة ،   "  عنف أعمال"العراقيين الذين نفذوا    

 الـذين التحقـوا      ، وكذلك  منها  "الصغيره  " طبعا  

بالتمرد كعمل من أعمال المقاومة ضد العملية التي        

وقـال ان   . تقودها أمريكا ، ولكنهم لم يقتلوا احداً        

ذلك يطبق ايضاً على الصداميين من حزب البعث        

  . الذي تبرأوا من والئهم للحزب 

ن أوكانت ردود فعل المجتمع السني متنوعـة بـش        

اسيين المسنين بعض السي. خطة المصالحة الوطنية 

 وكذلك الوقف السني    عدنان الدليمي من السنة مثل    

قروا الخطة ، في حين أعلن مجلـس شـورى          أ،  
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لـن تكـون مـصالحة مـع        "المجاهدين بياناً انه    

  ." المرتدين ولن تغمد سيوفنا

 ان   جـيش العـراق اإلسـالمي      وقال أحد أعضاء  

الهجمات العنيفة سوف تـستمر مـادام  الجـيش          

عـدنان ذيـاب    واعلـن   . عـراق   األمريكي في ال  

 عـن  ، العضو السني فـي البرلمـان ،          الجبوري

صعوبة جلب المتمردين الى طاولـة المفاوضـات        

لقد بذلنا جهدنا في محاولة إقنـاع إحـدى         : "قائالً  

مجموعات المقاومة بقبول مـشروع المـصالحة ،        

وكنا على اتصال مباشر بمعظمهم ،      . ولكننا فشلنا   

وا ان مـن المـستحيل علـى        وقال. ماعدا القاعدة   

فقد أصروا على ان    . المقاومة العراقية ان تتوقف     

  .هذا هو حقهم في التخلص من االحتالل 

  جلب المتمردين السنة الى طاولة المفاوضات

على الرغم من الخالف الـذي دار حـول خطـة           

المصالحة فلقد كانت هنـاك بعـض التطـورات         

عـدة  فحين طرحت المبادرة ، تقـدمنا       . المشجعة  

مجموعات متمردة سنية من موظفين عراقيين كبار       

لبدء التفاوض ، وقد مثلت الخطة التزام المـالكي         

بالدستور الجديد ، أرادته السياسية وتصميمه على       

في مفاوضات مع   ودخوله  احتضان وحدة وطنية ،     

  .مجموعات مسلحة وتقديم العفو العام 

حمد عبـد الغفـور     أعطى رجل الدين السني ،      أو

 تأييد الوقف السني وهي دائرة حكومية       سامرائيال

ولكنـه دعـا الحكومـة      . للشؤون الدينية السنية    

جل ردم الثغرات في الخطة ،      أللتحرك سريعاً من    

وبضمنها حل الميليشيات واطالق سـراح جميـع        

نحـن نبـارك    . "السجناء الذين لم تثبت أدانـتهم       

ونعتقـد ان   : "ولكن السامرائي أضـاف     " المبادرة

خطوة األولى التي يجب اتخاذها بخصوص هـذه        ال

الخطة هي حل الميليشيات المسلحة الن الحكومـة        

لن تكون قادرة على فرض القانون على الجميع مع         

وجود رجال الميليشيات الذين يعتبرون أنفسهم فوق       

  " .القانون

وبعد أربعة ايام من تقديم رئيس الوزراء مبادرتـه         

 متمردة إليقاف   تقدمت إحدى عشرة مجموعة سنية    

الهجمات فوراً على القوات األمريكية في العـراق        

اذا وافقت واشنطن والحكومة العراقية النـسحاب       

وتقـدمت  . قوات التحالف من البالد خالل سنتين       

ثماني مجموعات من اإلحدى عشر مجموعة الـى        

حكومة المالكي تحت مظلة مجموعة لـواء ثـورة         

ي في العراق ،    ولم يكن الجيش اإلسالم   . العشرين  

وجيش محمد ، ومجلس شورى المجاهدين ، جزءاً        

  . بدوا رغبتهم الى الحكومة أمن الذين 

وعلى الرغم من ان المالكي لم يصرف النظر عن         

االقتراح فانه قال فـي مالحظـات أبـداها فـي           

التلفزيون ان المطالبة بجدول زمنـي امـر غيـر          

ات واقعي مادام من غير المؤكد اذا ما كانت القـو         

العراقية ستكون مهيأة خالل تلك المـدة العتبـار         

وبمـا ان هـذه     . الوجود األجنبي غير ضروري     

الترتيبات لم تتحقق ففي األسـابيع التاليـة اتفقـت          

اثنتان وعشرون مجموعة سنية على المشاركة في       

وفضال عـن   . مبادرة المالكي في الحوار الوطني      

ذوي ذلك فان مجموعة من ثمانية عشر ضابطاً من        

الرتب العليا من نظام البعـث الـسابق اجتمعـوا          

برئيس الجمهورية جالل الطالباني لمناقشة الطرق      

لدمج مئات من الضباط الذين سرحوا مـن الـسنة          

  .العرب وضباط الصف في القوات العراقية 
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  خالفات محلولة

عقد االجتماع األول للجنة الوطنية العليا للمصالحة       

ـ  ٢٢والحوار الوطني في     وز وضـم الـرئيس      تم

الطالباني ورئيس الوزراء المالكي وموظفين شيعة      

وسنة من المرتبة العليا وشخصيات بارزة أخـرى        

لمناقشة كيفية دفع خطة المصالحة الوطنيـة الـى         

وضمت اللجنـة أعـضاء مـن الهيئـة         . األمام  

  .التشريعية ورجال دين كبار وشيوخ عشائر 

النقـاش  ولما انعقد االجتماع ، سرعان ما تركـز         

 لةأ والسيما مس  –على تفاصيل شروط العفو العام      

افـراد مـن    لمحتجزين الذين قتلـوا     شمول العفو ل  

 وناقش بعضهم ، ومنهم المالكي      .القوات األمريكية 

الذي دافع عن موقفه السابق بخصوص هذه القضية        

يجب ان يقدم للعدالة كـل مـن تلطخـت           ":قائالً  

  " .أيديهم بالدماء

 الناطق السني في البرلمان     شهدانيمحمود الم واكد  

اذا عاقبنا شخصاً قتل جندياً امريكياً وهـو        : قائالً  

تل ، فأننا يجب ان نعاقب الجنـود األمـريكيين        حم

وقـد  . الذين قتلوا عراقياً حارب ضد االحـتالل        

. شاركه كثير من السنة في وجهـة نظـره هـذه            

برأيي ، الشخص الذي    : "وواصل المشهداني قوله    

مريكياً دفاعاً عن وطنه ، في البلدان األخرى        قتل ا 

  .ن يقيموا له تمثاالً أ، يجب 

ولما عين الموظفون والمحللون اإلمكانات المحتملة      

للمصالحة الوطنية العراقية ، شـعر بعـضهم ان         

بعض أعضاء المجتمع الـسني كـانوا متحمـسين     

بفكرة المشاركة في العملية السياسية ، واظهـروا        

 لترك العنف كوسيلة لألهداف السياسية      ميالً متزايداً 

  .المتقدمة 

 تموز في مركـز الدراسـات       ١١وفي خطاب في    

  زلماي خليل زاد   االستراتيجية والعالمية قال السفير   

 سياسية حدثت فـي التوجـه       ةتغيير كبير ، نقل   "،  

خذ الـسنة   أ حيث   "السياسي لمجتمع العرب السنة   

د أنفـسهم   يتفهمون من جديد الحكومة الجديدة وابعا     

ان زعماء العـرب الـسنة      ": وقال  . عن التمرد   

 الى سيطرتهم الماضية لـيس      الحنينن  أيدركون  

وبناء على   . "األساس لستراتيجية سياسية واقعية   

ذلك فانهم اكثر رغبة في المشاركة في اإلجراءات        

  . السياسية الرسمية باتجاه المصالحة الوطنية 

ف الطائفي بعد   وفي الوقت نفسه ، لم يتضاءل العن      

تقديم المبادرة في المصالحة الوطنية ، بـل بلـغ          

 أخرت  وقد. مستويات متصاعدة في األشهر التالية      

الميليشيات الشيعية الجهـود المبذولـة      فورة عنف   

وقد  . لجلب المتمردين السنة الى العملية السياسية     

ان الناس الـذين    " في أوائل آب      كيسي قال الجنرال 

 جانب السنة قـدموا مبـرراً وال        لينا من إيتحدثون  

  " .النالينا إيريدون ان يتحدثوا 

 بسبب الغموض الجزئـي فـي الخطـة او          هولعل

، لم يبدو ان المبادرة     لكيفية التنفيذ االفتقار الى دليل    

تتحمل الوزن المطلوب إلنهاء اإلخفـاق الكامـل        

لتسوية النزاع الذي تديمـه الخالفـات الطائفيـة         

 وان العنف المتصاعد صار     .والعرقية في العراق    

، على الرغم من تنازل حكومة الوحـدة الوطنيـة          

التي يقودها الشيعة في سبيل الوصول الى التهدئة        

واالتفاق ، يذكر بان بعض السنة لن يقبلوا بفقـدان          

السلطة لمصلحة األكثرية الشيعية او قبول وجـود        

  .الواليات المتحدة في العراق 
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  لمتصاعدالعنف الطائفي والعرقي ا

 –شهد شهر تموز موجة جديدة من العنف الطائفي         

يتميز باالنتقام المتبـادل بـين جماعـات سـنية          

وميليشيات شيعية ، اللتين ظهر انهمـا تـصدران         

وفي خطاب في    . األوامر بتدفق العنف في العراق    

مركز الدراسات الستراتيجية والعالمية في واشنطن      

زلماي خليل  راق  نبه سفير الواليات المتحدة في الع     

 ان العنف الطائفي قد زاد على تهديد التمـرد          زاد

السني بوصفه العقبة الرئيسة لتحقيق االستقرار في       

  .العراق 

قبل سنة كان اإلرهاب والتمرد ضد قـوات        : "قال  

التحالف واألمن العراقي هما المصدران الرئيسيان      

 التحـدي   ون ه اآلالعنف الطائفى   . لعدم االستقرار   

مر ملح يدعو الحكومـة العراقيـة       أانه   . يسالرئي

 في التعامل مع هـذا      يالجديدة ان تقوم بتقدم رئيس    

  " .ة القادمةتالتحدي في األشهر الس

 ، تطور التهديد األساسي لألمـن       ٢٠٠٦منذ ربيع   

عنـف  "،  " تمرد"الى  " إرهاب"العراقي عموماً من    

في . يدفع البالد نحو حرب أهلية      "  عرقي وطائفي 

مفصلة عن الحالة األمنيـة تنـاول التقريـر         فقرة  

قيـاس  "رس  غ الى الكـون   ٢٠٠٦ب  آالفصلي في   

التحوالت في طبيعة   " االستقرار واألمن في العراق   

  .التمرد 

يحدد الخالف الطائفي المتصاعد طبيعـة العنـف        "

ومنذ التقرير األخيـر     . ٢٠٠٦الناشئ في أواسط    

  في العراق الى نـزاع بـين       الشديدتغير الصراع   

المتطرفين السنة والشيعة سعياً وراء السيطرة على       

ة فـي بغـداد ، وخلـق او حمايـة           يمناطق رئيس 

مقاطعات طائفية وتحويل المـصادر االقتـصادية       

ن إ . جنداتهم الدينية او الشخصية الخاصة    أوفرض  

فرق الموت واإلرهابيين محصورين في دوائر من       

 تصور كل مـن المتطـرفين     يالخالف الطائفي ، و   

 مجموعـاتهم الطائفيـة     فينفسهم  أ ةسنة و الشيع  ال

ومع ذلك فان التمرد السني يبقى قويـاً         . ةالخاص

ن وضوحه قد حجبه    أوقابالً للنمو على الرغم من      

  " .التصاعد في العنف الطائفي

  نتقامية قاتلةإهجمات 

شد الهجمات دموية في هذه السنة حدثت       أربع من   أ

 وشـملت    شخصاً ،  ٢٢٠في تموز وأدت الى قتل      

الهجمات المتزايدة عمليات قتل انتقاميـة واسـعة        

النطاق ، مستهدفة المواقع المقدسة ، وجرى تبادل        

وفي األيام  . اتهامات شديدة بين فئات سنية وشيعية       

الثمانية عشر األولى من تموز ادى العنف الطائفي        

 عراقياً في األقل ، وجرح      ٦٩٥والتمرد الى مقتل    

  . شخصاً ١٠٢٩

ه األرقام زيادة حادة فـي األعـداد التـي          تمثل هذ 

ذكرتها التقارير في خالل المدة نفسها مـن عـام          

 االسوشييتد بـرس   حين أظهرت إحصائية     ٢٠٠٥

  . عراقياً في األقل٤٥٠مقتل 

 في اليوم في األسبوع الذي ٣٤كان معدل الهجمات 

 ويمثل ذلـك    – تموز في العاصمة وحولها      ١٣تال  

مات األربع والعـشرين     بالمائة من الهج   ٤٠زيادة  

  . تموز ١٣ حزيران و ١٤المسجلة بين 

بدأت دائرة العنف في تموز بتفجير مسجد شـيعي         

 ٨صغير في حي الجهاد جنوب غربي بغداد فـي          

 في هجوم فـسر     :وفي صباح اليوم التالي     . تموز  

ليشيا شيعية في فورة    يبأنه انتقامي ، دخل رجال م     

د وقتلوا من   غاضبة في حي الجهاد السني في بغدا      

وبحسب شاهد عيـان ان     . غير تمييز بعض السنة     
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مسلحين أقاموا نقاط تفتيش على طـول الـشوارع         

التجارية وطالبوا بالهويات ، وطردوا بعض السنة       

من بيوتهم ، او من أرصفة الشوارع ، واعدموهم         

وقـد اختلـف عـدد القتلـى        . في وضح النهار    

 اقـل   بالرصاص ، فقد ذكر الجيش األمريكي انهم      

من اثني عشر ، وكان عدد حسب ما ذكرته بعض          

وبعـد  . وكاالت األنباء انهم اكثر مـن خمـسين         

ساعات من تلـك العمليـة ، انفجـرت سـيارتان           

مفخختان قرب مسجد للشيعة في شمالي بغداد حيث        

 حسب مـا ذكرتـه      ٣٨ في األقل وجرح     ١٧قتل  

   .سوشييتد برسأوكالة 

من السياسيين  وألقى عدد من زعماء العرب السنة       

ورجال الدين اللوم على قـوات األمـن العراقيـة          

نائب رئيس   . واألمريكية إلخفاقهم في منع العنف    

 اتهم وزارتي   سالم الزوبعي الوزراء لشؤون األمن    

الدفاع والداخلية بالتعاون مـع ميليـشيات لتنفيـذ         

ان وزارتي الداخليـة والـدفاع      : "قال  . الهجمات  

 قادة الفرق متورطون    مخترقتان ويوجد ضباط من   

  " .في ذلك

ويعد التعاون بين قوى األمن والميليشيات من اكثر        

 . القضايا حساسية واحتماالً على التفجر في العراق      

 تموز ذكر عمليات    ٩التي في   اتقرير شاهد العيان    

   : لواشنطن بوستا نشرته قتل في حي الجهاد

خبـر مراسـالً    أهل العامرية ،    أصالح محمد من    "

 بتلفونه  ١٣٠ للواشنطن بوست انه اتصل ب       خاصاً

اخبـر موظـف    . الخلوي وهو رقم طوارئ بغداد      

  " . وزارة الداخلية ، جيش المهدي هاجم العامرية

قال موظف الوزارة التي يـسيطر عليهـا حـزب          

انهم نـاس   : "شيعي يعمل عن كثب مع الميليشيات     

وكيف تعرف انهم جيش المهدي     . يقومون بواجبهم 

  " .كتوب على جباههم ؟ واغلق التلفون؟ هل ذلك م

بعـاد  في ذلك الوقت ، تحركت إدارة المـالكي إل        

ال " ، ذاكراً ان تعليقاته      الزوبعينفسها عن تصريح    

واتهم بعض أهـالي    " . تمثل وجهة نظر الحكومة   

الجهاد وزعماء عرب سنة جيش المهدي باقتراف       

عمليات القتل ، غير ان المنظمـة أنكـرت هـذه           

 وقال بعض ضباط الواليات المتحدة ان       .المزاعم  

جيش المهدي الذين قصروا نشاطاتهم على حمايـة        

منطقة رجل الدين ومحاولة كسب السيطرة علـى        

مدن في جنوب العراق ، اصبحوا منظمة إجرامية        

القتل واالختطاف والسلب في منطقـة      "منهمكة ب   

  " .بغداد

ـ كبر مجموعة سنية في البالد انهـا        أقالت   تنهي س

 اعقبـت الهجـوم      ة أيام من مقاطعة البرلمان    عشر

علقـت الكتلـة    . (  لمصلحة الوحدة الوطنية     وذلك

 مشاركتها في الثاني من تموز بعد اختطاف زميلتهم

   ) .ح المشهدانياتيسير نج

لناس ا تموز خطف مسلحون مجموعة من       ١٢في  

في محطة حافالت نقـل ركـاب وقتلـوا اثنـين           

يع الضحايا مـن    كان جم . وعشرين منهم بذبحهم    

وبعد خمسة ايام قام مـسلحون ملثمـون        . الشيعة  

يحملون قاذفات صواريخ ورمانات يدويـة بقتـل        

اثنين واربعين شخصاً في األقـل فـي سـوق ذي         

وفي الوقت الذي لم    . أغلبية شيعية في المحمودية     

تكن التفصيالت واضحة ، قال عدد مـن شـهود          

سنة النار  العيان ان العنف بدأ عندما فتح مسلحون        

على جنازة عضو في جيش المهدي وقتلوا تـسعة         

  .من المشيعين 
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 شخصاً في األقل واصابة     ٤٥وفي اليوم التالي قتل     

 شخصاً في تفجير انتحاري قرب مرقد للشيعة        ٨٨

لمهـاجم سـيارة    اقاد  . في مدينة الكوفة الجنوبية     

شحن بضائع صغيرة الى منطقة يتجمع فيها عمال        

 ، وعرض علـيهم اعمـاالً ،        شيعة بحثاً عن عمل   

. وشحن السيارة بطالبي العمل قبل تفجير المركبة        

 تعليقات الفراتوبعد الهجوم اذاعت محطة تلفزيون 

ملتهبة انحى فيها قائلوها بالالئمة على متطـرفين        

سنة لذلك الهجـوم وعبـروا عـن احبـاطهم الن         

السياسيين السنة لم يكونوا قادرين على منع تصاعد        

ة قـوات   يوادانت كتلة السنة الرئيس    . سنيالتمرد ال 

األمن التي يهيمن عليها الشيعة لفشلها في السيطرة        

على الموقف ، وبينوا ان الهجوم ربمـا جـاء رداً           

على خطف سبعة من السنة الذين اكتشفت جثـتهم         

  .قبل ذلك بيوم واحد في مدينة المحمودية 

  هليةاألحرب ال السؤال المشؤوم حول 

 العنف ، كان المالكي محترسـاً فـي         في أثناء مدة  

تعليقاته ولعله كان يناضل لالعتراف بفورة نـشاط        

الميليشيا األخيرة على الرغم من جهود حكومتـه        

لقمع العنف الطائفي ، وبضمنها اتخاذ إجـراءات        

جل سيادة األمـن فـي      أصارمة لفرض النظام من     

. بغداد وتقديم خطة المصالحة الوطنية في حزيران     

اني ال ارى ان الـبالد      : " مؤتمر صحفي    فقال في 

واقعة في حرب أهلية ، على الرغم من األعمـال          

المؤسفة التي يقوم بها بعض الناس الذين يتجاهلون        

  " .ن العراق موحدأ

. غير ان تقديرات أخرى للوضع كانت اشد قتامة         

مـسؤولي  فقد كان سياسيون عراقيـون وبعـض        

حرب أهلية ،    بداية   نالواليات المتحدة يتكلمون ع   

لتكوين في  ااو يتساءلون عن قدرة الحكومة الحديثة       

 مستـشار   وفيق السامرائي وقد قال    . توحيد البالد 

قناة الجزيرة  رئيس الجمهورية جالل الطالباني في      

قلنا مرات عديدة انه يوجـد      "في العاشر من تموز     

أناس يريدون إثارة حرب أهلية ولـيس صـراعاً         

حيـدر   الشيعي   لبرلماني ا وردد صدى ذلك  ". طائفياً

بالتأكيـد ، ان مـا      : " هذه المالحظة بقوله     العبادي

انه وضـع خطيـر     . يحدث هو بداية حرب أهلية      

  ". يجر الناس الى قتل جماعي

وقد أضعفت دورة القتـل االنتقـامي المـصداقية         

بحكومة المالكي ووسعت األخطاء الـسياسية فـي        

لـسني   القيادي ا  الح المطلك صوقال  . حكومة هشة   

وس منها ، لم تقم بعمل واحد جيد        ؤهذه حكومة مي  "

منذ بدايتها ، وان األمور تسير الى األسوأ ولـيس          

 وال يستطيع البرلمان ان يتوصل الـى       …األفضل  

حلول سياسية الن عقولهم مهتمة بطائفتهم ولـيس        

ويبدو ان الحكومة سائرة نحـو      . بمصلحة الشعب   

  " .االنهيار سريعاً 

 ان  ميامي هيرالـد  قالة في صحيفة    وكما جاء في م   

ن أبعض ضباط الواليات المتحدة اعترفوا شخصياً ب

ن رئيس الوزراء   أآمالهم قد تكون في غير محلها ب      

نوري المالكي سيكون قادراً على كبح ميليـشيات        

. الشيعة واقناع المتمردين السنة علـى التفـاوض         

ان كثير من قادة الحكومة كانوا مرتبطين       "وذكروا  

  " .ليشيات شيعية او كردية او محاربي عصاباتبمي

، عضو بارز    رضا جواد تقي     في أواخر تموز قال   

: في البرلمان من كتلة االئتالف الـشيعية ، قـال           

 وقد تلقينا معلومات عن     … سودأالوضع مرعب و  "

يجـاد  إ ، الحكومة عاجزة عن      خطة لتقسيم بغداد  

  " .حل للوضع
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بر الجنـرال   وفي الوقت نفسه ، في واشنطن ، اخ       

 آب  ٣ لجنة في مجلس الشيوخ فـي        جون ابي زيد  

يتـه ، فـي     أاعتقد ان العنف الطائفي سيئ كما ر      "

من المحتمل  فبغداد بوجه خاص ، واذا لم يوقف ،         

وهـو  " ان العراق يمكن ان ينتقل الى حرب أهلية       

كالم قد يمثل اشد التقدير العسكري الرسمي اتزاناً        

ا حذو شهادة ابـي     وحذ. للوضع منذ بداية الحرب     

زيد ، رئيس اللجنة الخدمات المـسلحة والمؤيـد         

 جـون   الـسيناتور ) األمريكي  ( المخلص للرئيس   

اذا انزلق العـراق    " من فرجينيا ، قائالً      دبليو ورنر 

في حرب أهلية فان اللجنة قد تحتاج الـى إعـادة           

استخدام القـوات األمريكيـة فـي       فى قرار   النظر  

  " . للتطبيقالً اذا كان قابماو  العراق

 األمريكيون يواجهـون ضـغطاً      المسؤولونوكان  

متزايداً في وطنهم لالعتراف وتبرير فساد الوضع       

دونالـد  وقد استجاب وزير الـدفاع      . في العراق   

 لعدم كفاءة خطة    ري كلينتون هيال الى نقد    رامسفيلد

صحيح ،  : "اإلدارة في تنفيذ سياستها القتالية بقوله       

راع طائفي في العـراق ،      قبل كل شيء يوجد ص    

مـر  أوان ما يحـدث     . وتوجد خسائر في األنفس     

صحيح ايضاً انه يوجد أنـاس      . مأساوي ومؤسف   

ان . يحاولون منع تلك الحكومة من تحقيق النجاح        

  " .فكرتهم السائدة غير مقبولة

ـ هدت الى تفـاقم أزمـة الت      أان فورة العنف      رجي

ر  سـتا  وعلى وفق ما ذكـر    . الداخلي في العراق    

 الناطق باسم وزارة المهجرين والمهاجرين      نوروز

 عائلة مـن    ١١١٧هجرت في أسبوع واحد فقط      : 

مناطق سكناها المختلفة المذاهب أي مناطق شيعية       

 عائلـة او    ٢٧٠٠٠وقال ان نحو    . وسنية حصينة   

 شخص قد سجلوا تهجيرهم منذ ١٦٢٠٠٠ما يعادل 

وان .  شباط المرقد الشيعي في سامراء       ٢٢تفجير  

، مـن   " هذه الهجرة الداخلية كانت عالمة خطـرة      

  .عالئم العزل الديني 

دى تصاعد العنف الطائفي ببعض العوائل الى       أوقد  

 بحيث استطاعوا العيش في أحيـاء       "تبادل البيوت "

ذات أغلبية من السكان العراقيين من الطائفة نفسها        

 من هـذا االتجـاه      مقتدى الصدر تباع  أفاد  أوقد  . 

ب التأييد بين الشيعة بمساعدتهم فـي       المتنامي لكس 

وقـد رحـب    . االنتقال الـى أحيـائهم الجديـدة        

وحفظوا . الصدريون بالعوائل الجديدة في المنطقة      

امن الشوارع واعتمدوا علـى سـيطرتهم علـى         

وزارتي التعليم والتجارة لمساعدة العوائل المهجرة      

لتسجيل أطفالهم في مدارس جديدة ونقل بطاقـاتهم        

  .ة الى مجتمعاتهم الجديدة التمويني

صدر أ العرقية في العراق ،      الفواصلولما تعمقت   

 المرجـع   آية اهللا العظمى السيد علي السيـستاني      

الديني األعلى في البالد ، بياناً يقول فيه ان الوقت          

" لكل من يقدر وحدة هذه البالد ومستقبلها      "قد حان   

ان يبذلوا أقصى الجهود إليقاف نزف الدم ودعـا         

عراقيين من مختلف المذاهب واألعراق ان ينتبهوا     ال

الى الخطر الذي يهدد مستقبل البالد ، ويقفوا جنباً         

  .الى جنب ضده 

رس فـي آب    غتقرير قسم الدفاع الفصلي الى الكون     

قياس االسـتقرار واألمـن فـي       " بعنوان   ٢٠٠٦

 أشار الـى خطـر التـوترات الطائفيـة          "العراق

ـ         اتن اإلعـدام  المتصاعدة ، الظاهرة في عـدد م

بالذبح ، والخطف ، والهجمات على المـواطنين ،         

وفي الوقـت  . وازدياد أعداد المهجرين في الداخل     

األوضاع التـي يمكـن ان      "الذي ذكر التقرير ان     

أكد ان  " تؤدي الى حرب أهلية موجودة في العراق      
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العنف السائد ليس حرباً أهليـة ، ويمكـن منـع           

  " .التحرك الى حرب أهلية

ستفتائية عن مـستوى    إ التقرير معلومات    وتضمن

ن العراق سينزلق الى حرب أهلية      أبالشعبى   القلق

  .بمرور الوقت ويتقسم الى مناطق 

 القلـق ثمة رسم بياني يشير الى زيادة عامة فـي          

وان الزيادة المسجلة   . الحرب األهلية    من   الشعبي

 فـي   ٢٠٠٦منذ تفجير المرقد الذهبي في شـباط        

سـتفتاء  إدالئل على االنخفاض في     سامراء لم تبين    

آب ، وال سيما في المناطق المختلطة والسنية مما         

يدل على ان جهود المالكي في المصالحة الوطنية        

قد فشلت فشالً ذريعاً في تهدئة الخوف المتـصاعد         

  من الحرب األهلية 

وفي خضم اإلحساس المتزايد بان البالد على حافة        

قليلـة الخبـرة    هلية ، واجهت الحكومـة ال     أحرب  

احساساً متجدداً في الحاجة الملحـة الـى احتـواء          

 وفرض السلطة على عراق متزايد       العنف الطائفي 

كون بقـدرة   كن يـش  يصبح العـراقي  أواذا  . التقسيم

الحكومة على حمايتهم ، فمن المحتمـل جـداً ان          

 . جـل أمـنهم   أيتحولوا الى الميليشيات الدينية من      

ن أي الجديـدة خطـر      ئذ ستواجه حكومة المالك   عند

تصبح هيكالً خاوياً من السلطة الرسمية التي يقيمها        

الوجود األمريكي ، في الوقت الذي تكـون القـوة          

 –الحقيقية قد عهد بها الى أيدي رجال الميليشيات         

   . على حكومة فاشلةربعينالمت

  تنامي اإلنقسامات

  حول تقسيم البالدحديث 

 الذي  –شيعية   فئات سنية و   تقوم به ان العنف الذي    

يستهدف المدنيين او طردهم من منطقـتهم علـى         

نه يقسم بغداد الى    أ ظهر   –اساس انتمائهم الطائفي    

. مناطق طائفية تحميها مجموعات مسلحة مختلفة       

نـه  أوكان المحللون يصفون العنف في العاصمة ب      

مناطقيـة  جل مكاسب   أجزء من صراع طائفي من      

  .للسيطرة على بغداد والعراق ككل 

 العامريـة  و الغزاليةتضم المعاقل السنية في بغداد      

في غربي المدينة والكرخ على ضفة النهر الغربية        

والـى  .  على الضفة الـشرقية للنهـر        عظميةاألو

ر ،  مدينة الصد شهر معقل للشيعة في     أالشرق يقع   

 فـي الـشمال الغربـي همـا         الكاظمية والشعلة و

لتهبـة  ومن المناطق الم  . مهمتان  منطقتان شيعيتان   

 في الغـرب    حي الجهاد في جنوبي بغداد و   الدورة  

 في الجنوب الغربي ، وعلـى       السيدية والعامرية و

   .الشعلة والغزاليةبين ط الفاصل خال

 الزعيم السني   طارق الهاشمي في أوائل آب اقترح     

ونائب رئيس الجمهورية بتقديم خطة لتشكيل وحدة       

حرس وطني ، وهو أول ميليشيا سنية رسـمية ،          

حمي صاحب االقتراح شخصياً وكذلك االعظمية      ست

. ، المعقل السني الذي يحـاذي منـاطق شـيعية           

 ٣٥٠وتهدف المراحل االولى للخطة الـى تجنيـد         

من الجيش السابق وتدريبهم كجـزء مـن       عسكرياً  

  . دوالر شهريا٧٠٠ًوزارة الدفاع وان يدفع لهم 

 ، الحكيم  جاءت هذه الخطة كرد فعل إلعالنوربما

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق      رئيس  

 لمراقبة أحيـاء    "لجان شعبية "يجاد  إالذي دعا الى    

  .المدن 

بدأ بعض قادة الكتلة الـشيعية       وفي الوقت نفسه ،     

في العراق يشجعون علناً خطة لتقسيم العراق كلـه    

يجاد إودافعوا عن    .سس طائفية لقمع العنف     أعلى  
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درالية األكـراد فـي     يبيهة بف ش –درالية  يمناطق ف 

 قوات مستقلة وسيطرة ذاتية على      هايكون ل لالشمال  

  . اقليمهممصادر النفط في 

 القتراح إيجاد منطقة    عبد العزيز الحكيم  وقد روج   

من تسع محافظات في الجنوب ، وهـي منطقـة          

 بالمائة من احتياطي نفـط      ٦٠يعمها السالم تحوي    

دين ونشر الخطة مجلس الوزراء ورجال      . البالد  

  . ووزراء 

ياً من محافظـات العـراق   أوبموجب الدستور فان    

اني عشرة او مجموعة من المحافظات يمكن ان   مالث

ن تـشكيل   أجراء استفتاء بـش   ترجع الى الشعب إل   

ولكن الدستور تـرك تعريـف      " . فيدرالية"منطقة  

الفيدرالية غامضاً من غير تفصيل شروط مثل هذا        

  .الحكم الذاتي 

لة السيطرة على التنقيب    أيضاً مس أوتجنب الدستور   

بموجب الصياغة الغامضة في هـذا      و. عن النفط   

الشرط ، يسمح للحكومة الفدرالية بإدارة الحقـول        

بطريقـة  "، بشرط ان توزع العائـدات       " المتدفقة"

 آب نشرت منطقـة     ٧وفي  . بين المناطق   " عادلة

الحكم الذاتي الكردية في العراق مسودة قانون تمنح        

الحق في السيطرة على عمليات النفط فـي        نفسها  

  .منطقتها الخاصة ، فضالً عن محافظة كركوك 

وانتقد كثير من زعماء السنة الترويج الجديد الذي        

قامت به الكتلة الشيعية لتقسيم البالد ، مبينـين ان          

هذه الدعوات الجديدة دافعها مطامح شيعية لتعزيز       

ـ . القوة والسيطرة على احتياطي النفط       د قـال   وق

ان السيطرة " الزعيم السني السياسي عدنان الدليمي

على هذه المناطق سوف تنتج ثروة طائلة يمكنهم        

ودافعهم في ذلك هو تعطـشهم الـى        . استغاللها  

  " . السيطرة و القوة

وقد اتفق معظم المحللين على ان عمليـة الفـصل          

الطائفي في العراق الى مناطق جغرافية سـتكون        

 يواجـه  وادارياً ضخماً ، وسوف      مشروعاً سياسياً 

قسم انقـساماً   م غير ومادام العراق     .تحديات مهمة 

سس عرقية فان أي جهد لتقسيم البلد       أمنتظماً على   

يرات علـى   هج في ت   يغرق عرقياً او طائفياً سوف   

عظـم فـي    أنطاق واسع ، وقد يؤدي الى أحداث        

   . "التطهير العرقي"

وشمالي بابل  عدد من المناطق ومنها بغداد وديالى       

لف من  أناطق مختلفة حقاً تت   موجنوبي صالح الدين    

كركـوك مثـل    . خليط من القرى السنية والشيعية      

مناطق أخرى مثل   . بغداد ، مدينة عميقة االنقسام      

 ان  .قليات سكانية مهمـة     أالبصرة والموصل فيها    

تقرير كيفية تقسيم وتنظيم قوى األمن والتعامل مع        

الت ، والتنقيب عن الـنفط      حقول النفط ، والتسهي   

والحقوق في الواردات سيضع تعقيـدات إضـافية        

  .  على أي اقتراح لتقسيم البالد 

وفضالً عن ذلك ، لم يكن واضحاً كيف كان التأييد          

ستفتاء قام  إظهر  أوقد  . الشعبي لمثل هذا االقتراح     

 ٢٤ – ١٤ مـن    المعهد الجمهـوري العـالمي    به  

ن رفـضوا   غلـب العـراقيي   أن  إ ٢٠٠٦حزيران  

الدعوات الى تقسيم بالدهـم علـى أسـس دينيـة           

مـن  بالمائـة   رفض بقوة ثمانية وستون     . وعرقية  

المشاركين في االستطالع فكرة المحاصصة فـي       

 ٨ بالمائة وافقوا ،     ٥ بالمائة رفضوا ،     ١٢البالد ،   

 بالمائة ال يعرفـون ولـم       ٩بالمائة وافقوا بقوة ،     

 مـا عـدا     وقد عبرت جميع المنـاطق ،     . يجيبوا  

  .المناطق الكردية ، عن معارضتهم لتقسيم العراق 
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ـ     أوفي الوقت الذي     ن أيدت المعلومات االدعـاء ب

ن يبقى البلـد موحـداً ،    أالعراقيين عموماً يريدون    

، مثل  بحذرن من الواجب تحليل نتائج االستطالع       إف

  . جميع معلومات االستطالعات 

بــل التــصعيد قجــري االســتفتاء أوالً ، أ •

. حوظ فيالعنف الطائفي والعرقي في تموز       المل

 تقسيم العراق   حقتراولعل العراقيين يتحمسون إل   

كثر أصبح  أذا كان التهديد بحرب أهلية شاملة       إ

  .حدة 

ثانياً ، في الوقت الذي قد يوافق العراقيـون          •

على فكرة بلد موحد ، فلعلهـم يعبـرون عـن      

كيفيـة  . ن القضية األساسية أاختالفات حادة بش  

ب توزيع السلطة بين الفئات المختلفة فـي        وجو

 الوحـدة   لتـصورات ؟ وان تحليالً أقوى     البالد  

 المـستورة    الخالفات الوطنية يحتاج الى تناول   

  .السلطة في معادلة توازن البخصوص 

الـى   في العراق    دى التشرذم المتنامي  أوقد   •

ن حكومة المالكي يجب ان تعمل      أالتنبيه الملح ب  

د ، وان فئـات العـراق   بسرعة اكثر وحزم اش  

المختلفة لم يكن لديها الوقت للمـساومة لمنـع         

 حرب أهلية او تقسيمها     الىالبالد من االنزالق    

وعلى الواليات المتحدة ان    . على أسس طائفية    

تكون متأهبة لالندفاع اذا كان في ذلك مساعدة        

ن أ غير   – السياسية نحو األمام     التسويات لدفع

لجهـود الواليـات    مقاومة الضغط المتنـامي     

ن إ ،كانت تكتب على الجدارفي العراق المتحدة 

  .لشهور قادمة النجاح تبدو في تدهوراحتماالت

..........  

...........  

...........  

  : نكسب أو نخسر الحرب

  دور الواليات المتحدة في العراق

) الكابيتول هيـل  (في تصريح له في البيت االبيض     

،  جـي سـكوميكر     بيتر في أواسط تموز،الجنرال  

رئيس هيئة أركان الجيش، عندما سـئل فيمـا اذا          

كانت الواليات المتحدة تكسب الحرب في العـراق        

،أجاب بعد توقف عميق،أعتقد بأني سأجيبكم بأننـا        

التحـدي  " وإستمر سكوميكر قـائالَ     . ال نخسرها 

وهذا هو الـسبب    ...أعقد بكثير، وسيستمر هكذا   ...

رب الى البداية منا الى     الذي يجعلني أخبركم بأننا أق    

  .النهاية

ولما أخذ الوضع في العراق يصبح غيـر مؤكـد،          

وأخذت احتماالت نشوب الحرب األهلية باإلزدياد،      

أصبحت الحاجة الى التدقيق بدور الواليات المتحدة       

كان يبدو بـأن اتجـاه      . في إعادة إعمار البلد أكثر    

الحرب في العراق يتركز على السباق بين قـوتين         

على الجبهة االولى، الجهـود المتجـددة       .افستينمتن

للتسويات السياسية والمصالحة الوطنيـة، وجـذب       

. بعض عناصر المعارضة الى العمليـة الـسياسية       

وعلى الجبهة األخرى، العنف المتصاعد الذي يدفع       

  .باتجاه الحرب األهلية

في الوقت الذي تضغط فيه الواليات المتحدة بإتجاه        

ة دائمية، ولكنها الزالت بعيدة     تشكيل تسوية سياسي  

عن أن تعرف كيف؟ والى أي مدى؟ يكـون فيـه           

االنخراط االمريكي في تحريك التنافس بأي مـن        

  . اإلتجاهين

ومن النتائج الحاصلة لحد اآلن هي إعطاء الدروس        

كيف يجب أن تتحرك الواليات المتحدة      : المهمة في 

الى األمام باستراتيجيتها في العـراق، ومـا هـي          
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ألخطاء الغالبة التي يجب تجنبها، يبدو أن اإلدارة        ا

ــى الفرضــيات  ــت ترجــع ال ــة الزال األمريكي

واإلستراتيجيات التي تعكـس أيـديولوجيتها بـدل        

  .الوقائع التي على األرض

من المالحظ، أثناء وجود الواليات المتحـدة فـي         

العراق، أن االدارة أكدت أكثر من الـالزم علـى          

 اإلنتخابات، ودورها فـي     المظاهر السياسية، مثل  

إيجاد حكومة ديمقراطية كجزء مـن اسـتراتيجية        

قصيرة النظر، التي تهمل الحد الفاصل الرفيع جداَ        

  .بين النشاطات المحدودة للحرية والديمقراطية

على أي حال، رغبت الواليات المتحدة بالعمل، كما 

لو أن اإلنتخابات وحدها قادرة على حل المعـارك         

عبة، بـدل بنـاء األمـة وإطـالق         السياسية الص 

اإلصالحات اإلقتصادية وتقديم نظـام إجتمـاعي       

  .حديث

الديمقراطية ليست هي الهدف النهائي، بل النظـام        

  .المعقد للمؤسسات السياسية، والقوانين واألعراف

تعطي كثير من المجتمعات األولوية الى اإلصالح       

اإلقتصادي، والتعامل مع القضايا الديموغرافيـة،      

  .وفير األمن األساسي للمواطنين العاديينوت

هناك حاجة الى الكثير من الحكومـات التمثيليـة،         

ولكن التغييرات الديمقراطية المثمرة تحتـاج الـى        

اإلستقرار اإلجتماعي واإلقتـصادي، واألحـزاب      

  .السياسية المؤثرة وحقوق اإلنسان وحكم القانون

ام إن فكرة التحول السريع للعراق العميق اإلنقـس       

والبدائي سياسياَ الى مثال مـشرق للديمقراطيـة،        

يمكن أن يغير الشرق األوسـط، أصـبحت غيـر          

  .واقعية

 في أحسن األحوال سيتحول العراق بمرور الزمن       

  .بشكل بطيئ وغير مؤكد

يبدو أنه من المحتمل إن على الواليات المتحدة أن         

تبطئ من خططها وأن تقلل من وجودها العسكري،       

طر جديدة، وأن تركز جهودهـا علـى        وتتهيأ لمخا 

تشكيل قوات أمنية وشرطة مؤثرة، اذا كان يجـب         

التعامل مع نمو خطر نشوب الحرب األهلية، فـي         

الوقت الذي يجب فيه على الحكومـة الجديـدة أن          

تتعامل مع كل القضايا التي سيطرحها الدسـتور،        

  . وايجاد الشرعية بين الجمهور العراقي

  اإلستنتاجات المهمة
لجانب اإليجابي من األحـداث هـو أن الـشيعة          ا

واألكراد وبعض القيادات السنية المهمـة الزالـت        

  .تعمل بفعالية من أجل عراق موحد

الكثير والكثير من القوى العراقية تأتي اآلن الـى         

طاولة المفاوضات وتلعـب دوراَ فعـاالَ، وتأخـذ         

  .مواقعها الخاصة على أرض المعركة

م الخارجي األساسي، بالرغم    يفتقر التمرد الى الدع   

من حصولهم على كميات محـدودة مـن المـال          

إنهم ال يتمتعون بدعم    . والسالح والمقاتلين األجانب  

% ٨٠-٧٠غالبية الشيعة واألكراد، الذين يشكلون      

  .من مجموع السكان

أصبحت القوات العراقية فعالة بأعدادها الكبيرة، اذا  

حها يعني إبعاد كانت الحكومة العراقية تفهم بأن نجا    

قوات التحالف، واذا كانت الحكومة العراقية تستمر       

في إحتواء السنة الذين يرغبون في اإلشتراك معها، 

 بالرغم من أن    -ستتم هزيمة التمرد بمرور الوقت    

بعض الكوادر ستستطيع العمل في أجواء قاسية من        

  .األعمال اإلرهابية لعقد من الزمن او أكثر
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 أي حال، إن مظاهر التقدم في الجانب السلبي، على

العراق قد تمت تغطيتها من قبل نمو خطر إنزالق         

  .البلد باتجاه الحرب األهلية الشاملة

حققت جهود المتمردين بعض النجاح فـي تقـسيم         

العراق على أساس طائفي وعرقي، مما أدى الـى         

أعمال إنتقامية من قبل الشيعة والكرد، األمر الذي        

  .ب عند السنةأدى الى الفزع والغض

إختالط الفيدرالية الكردية والشيعية مـع صـعود        

الخالفات الدينية الشيعية والميليشيا، من الممكن أن       

  .يقسم البلد

العملية السياسية العراقية غيـر مـستقرة وغيـر         

مؤكدة، واألحزاب والمسؤولين معـروفين، وقـد       

عرفوا أنفسهم وبشكل كبير على أسـاس طـائفي         

مات عميقة طائفية وعرقية في     توجد إنقسا . وعرقي

الحكومة وفـي المجتمـع وفـي المنطقـة وفـي           

ويحظى وجود التحـالف فـي      . المستويات المحلية 

  .العراق بدعم قليل عند شعوب الدول المتحالفة

يمكن أن ينزلق العراق بإتجاه حرب أهلية شـاملة،     

و غير مستقر لعـدة سـنوات       أ/و أن يبقى مقسم و    أ

  .قادمة

حدود في كـل مـن الواليـات        هناك دعم شعبي م   

المتحدة وبريطانيا، إلستمرار الدور العسكري فـي       

برامج المساعدة الجديـدة، والفوضـى الـسياسية        

المستمرة او حرب أهلية خطيرة، يمكن أن تجعـل         

استمرار وجود التحالف غير قابل للدفاع ويمكن أن        

تؤدي باألمريكان والبريطانيين الى الخروج مـن       

  .العراق

تمرد، سيبقى احتماالَ واقعيـاَ، أن تنـدفع        وبسبب ال 

القيادات العراقية الـسياسية والدينيـة ومختلـف        

عناصر القوى العراقية باتجـاه إقتتـال األجنحـة         

  .الكردية-الشيعية-السنية

وحتى من الممكن أن يرغم القادة الملتزمون علـى         

ترك البحث عن هيكل سياسـي شـامل، اذا مـا           

قـي وخـرج عـن      تصاعد القتال الطـائفي والعر    

  .السيطرة

وتلك العناصر التي سوف لن تتجه بهذا اإلتجاه من         

  .الممكن أن يتم استبدالها بأصوات متطرفة

ومن الممكن أن تنقسم القوات العراقية الجديدة على        

أساس طائفي وعرقي، وكثير منها مقسم اآلن على        

  .هذا األساس

وهناك خطر دخول العناصر الغير عراقية التـي        

ايـران تـدعم الـشيعة      : جنحة المختلفـة  تدعم األ 

العراقيين، الدول العربيـة الـسنية تـدعم الـسنة          

العراقيين، مع ترك األكراد معزولين، لكي يواجهوا       

  .المشاكل المتزايدة مع األتراك

أي إنسحاب مستعجل للتحالف سيقوي هذا اإلحتمال       

  .بشكل كبير

ة، الكثير سيعتمد على نجاح العملية السياسية العراقي   

وعلى كيفية تعامل العراقيين مـع القـضايا التـي          

  .سيطرحها اإلستفتاء الدستوري

والكثير أيضاَ سيعتمد على كيفية نجاح القوات العراقية        

بأن تصبح فعالة فـي كـل مـن المجـال العـسكري             

  .والسياسي، وفي الحلول محل قوات التحالف

أخيراَ، وسيعتمد كثيراَ على قدرة الحكومـة العراقيـة         

ديدة على تحمل المسؤولية لما يحصل في العـراق،         الج

والقيادة الفعالة وبناء شرطة فعالة وخـدمات حكوميـة         

على أرض الواقع وفي كل المجاالت التي كانت فيهـا          

  . الحكومات السابقة ضعيفة
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