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اؼبقدمة  
%( 65)شهد العراق عموماً وبغداد خصوصاً الفًتة األخَتة استقراراً أمنياً ملحوظاً إذ البفضت نسبة العنف بنسبة 
ل إنسان حسب القادة العسكريُت األمريكان ، ولكن ىل سيستمر ىذا االستقرار األمٍت ؟ ىذا ما أنملو وأيملو ك

من خالل ىذا . شريف على أرض اؼبعمورة ، ولكن ليت األشياء أتيت ابلتمٍت ، فالتمٍت شيء والواقع شيء آخر 
البحث كباول تقدمي صورة موضوعية عن الوضع األمٍت يف العراق خالل األشهر القادمة ، مع توصيات ورباليل 

. قية نتمٌت أن يستفيد منها اؼبسؤولون الكرام يف الدولة العرا
 

مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  
 
 

عوامل ربسن الوضع األمٍت 
ىل يتذكره أحد يف العراق أو خارج  2007يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر من عام  أقل يوم دمووً إن 

و حىت ضد ابلطبع ال، فهذا اليوم دل يشهد أي حدث سياسي ىام وال عملية غَت عادية ضد القاعدة أ 1العراق؟
،  األمَتكيُت، ومع ذلك فقد دخل ىذا اليوم التاريخ ابعتباره اليوم األقل دموية يف العراق منذ بدء اغبرب واغبمد هلل

ىل وبمل ىذا اليوم أو الشهر الذي جاء فيو فيف ىذا اليوم لقي أربعة أشخاص فقط مصرعهم يف عمليات العنف، 
مية يف العراق؟ وىل يبكن قريباً أن تشرق مشس العراق وتغيب ليوم أي دالالت إحصائية حول معدالت العنف اليو

  ؟ ىذه الشمس وال ربمل معها رائحة الدم واؼبوت والدمار، يوم واحد فقط ، واحد 

                                         
. على قناة العربية ( صناعة اؼبوت)برانمج   1
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ويرى اؼبراقبون أن األسباب الرئيسية اليت أدت إذل التحسن األمٍت ىو مساندة العشائر للقوات األمنية وربالفاهتا 
كتائب ثورة العشرين واعبيش اإلسالمي  مثل الفصائل اإلسالمية السنية اؼبسلحة ، إضافة اذل يركيةمع القوات األم

، وبذلك سبكنت من 2بشكل كامل وسوب على البعث وجيش اجملاىدين وأنصار السنة الذين انقلبوا سباماً اؼبح
ة األكرب يف كسب النصر غبكومة احملافظة على أمن مناطقها لتكون أول اؼبستفيدين من ىذا األمن ولتكون اغبص

 .صعداء خالل األشهر األربع األخَتةالعلى ما يبدو قبلها قوات االحتالل اليت تنفست بغداد، و
 مثلز على النواحي اإلهبابية ركّ  والذيصدر حول األوضاع يف العراق الذي التقرير الدوري عن وزارة الدفاع إن 

إنو : عن الدور اإليراين ويقولأيضاً التحالف وقتل اؼبدنيُت، ربدث  النقص يف عدد اؽبجمات العسكرية على قوات
أن إيران قد خففت اذل قادمة من إيران اليت كانت تضبط ، وىذه إشارة قد تكون الىناك البفاض يف عدد األسلحة 

إلدارة تعزو او .من إرسال األسلحة، لكن ىناك عدد من اؼبتدربُت يضبطون وهبدون أهنم قد تدربوا يف إيران 
التعاون األمٍت مع أبناء : ،  نياً مقاتل ألف  30 دبقدارزودة عدد القوات : أوالً اذل  األمَتكية سبب خفض اؽبجمات

، ابإلضافة إذل أن ىناك وقف للهجمات واليت أعلنها السيد  ضد تنظيم القاعدة يف العراق القبائل يف األنبار وغَتىا
 4".لبفاض تدفق اؼبقاتلُت القادمُت من سورومع ا،  3مقتدى الصدر ؼبدة ستة أشهر 

أن البفاض معدالت العنف يف  (واشنطن بوست)ذكرت صحيفة وخبصوص الدور اإليراين يف تقليل نسبة العنف 
بالد الرافدين مؤخراً يعود جبزٍء كبَت منو إذل قراٍر سياسي رفيع اؼبستوى صدر من طهران وىو ما سبثل هببوط حاٍد يف 

وأضافت الناسفة اليت توضع على جانب الطرقات وذلك حبسب مسؤول رفيع يف اػبارجية األمَتكية، عدد العبوات 
هباابً على اعبولة الرابعة من احملاد ت األمَتكية اإليرانية إال أن إار اإليراين من اؼبمكن أن ينعكس إن مثل ىذا القر: "

ابإلضافة إذل أهنا متورطة بشكل مباشر  خبارايت واسع يف العراقأن إيران تتمتع بنفوذ استاإلدارة األمَتكية تدرك سباماً 
واشنطن تعتقد أن طهران تسعى من وراء ذلك  نوتضيف الصحيفة أ ".يف أعمال العنف اليت تنفذىا اؼبليشيات

5. القرار إذل إحداث تغيٍَت يف تكتيكها على الساحة العراقية يهدف إذل ربسُت صورهتا بُت العراقيُت
 

 

                                         
( . نت.العربية )، نقالً عن موقع  متخصص يف شؤون اإلرىاب مصري كاتب -عبد الرحيم علي   2
( . نت.العربية )نقالً عن موقع  –( يف جامعة روتيغرز يف نيوجَتسي ؿباضر)عبد اغبميد صيام   3
. ( واشنطن بوست)ـ ال نقالً عن صحيفة( العربية)من على شاشة ( السلطة الرابعة)برانمج   4
 .من على شاشة العربية ( رابعةالسلطة ال)برانمج   5
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 6 قاعدةأزمة ال
قراءة مالمح األزمة اليت يعانيها تنظيم القاعدة يف الذي حصل يف اؼبلف األمٍت يف العراق كان ال بد من  التطور بعد

العراق، وىي أزمة ذات جوانب متعددة، يتمثل أوؽبا يف قباح الوالوت اؼبتحدة يف ذبريد ىذا التنظيم من قاعدة 
وىذا ما حدث ابلفعل من خالل ؾبالس الصحوة اليت  ، ة يف العشائر السنيةاالرتكاز اليت كان ينطلق منها، واؼبتمثل

 . انتشرت يف مناطق ـبتلفة، وكان بدايتها ؾبلس صحوة األنبار
ويتعلق اعبانب الثاين من ىذه األزمة بفقدان القاعدة مصدر الدعم الثاين الذي كانت تعتمد عليو يف نشاطها يف 

الحتالل األمريكي وذباه سيطرة الشيعة على السلطة وهتميشهم منها منذ إطاحة العراق، وىو الغضب السٍت ذباه ا
، وىذا ما كان يفسر سبب اشتداد معارك القاعدة ضد القوات األمريكية انطالقاً 2003يف عام " صدام حسُت"

سنة، كما من اؼبناطق السنية خالل السنوات اؼباضية، إال أن الوالوت اؼبتحدة استطاعت أن زبفف من حنق ال
يف الوقت الذي ظهرت فيو عملت على دؾبهم يف العملية السياسية والتفاوض معهم واالستماع إذل مطالبهم، 

حيث أشارت تقارير عسكرية واستخباراتية أمريكية إذل أن اؼبيليشيات  ؛خالفاهتا مع قادة الشيعة على السطح
قتدى الصدر سبثل مصدر التهديد الرئيس لألمن على التابع دل" جيش اؼبهدي"الشيعية اؼبسلحة ويف اؼبقدمة منها 

الساحة العراقية، ىذا فضاًل عن أن التوتر بُت إيران والوالوت واؼبتحدة والذي انعكس على عالقة ىذه األخَتة مع 
قوى الشيعة العراقيُت، خاصة يف ضوء القلق األمريكي من التمدد اإليراين يف العراق والعالقة القوية بُت طهران وال

وعلى جانب آخر فإن دعم بعض القوى العربية اجملاورة للسنة ومطالبهم اقًتن . الشيعية العراقية أو كثَت منها
األمر الذي أدى إذل التباعد بُت السنة والقاعدة بشكل كبَت . بدعوهتم إذل فك االرتباط مع تنظيم القاعدة اإلرىايب

 .زمة التنظيم يف العراقوىذا ىو اعبانب الثاين أل ،خالل الفًتة اؼباضية
أما اعبانب الثالث لألزمة فيتعلق ابألخطاء الكبَتة اليت ارتكبتها القاعدة على الساحة العراقية، ومن أىم ىذه 

األول، ىو فبارسة بعض األعمال القمعية ضد سكان بعض اؼبناطق اليت أقامت : األخطاء وأكثرىا أتثَتاً خطآن
اليت كانت القاعدة أعلنتها " دولة العراق اإلسالمية"ت اليت فرضتها ما تسمى بـ وىذا ما يتضح من اإلجراءا. فيها
، مثل فرض لباس معُت ومطالبة الناس بعدم إرسال أوالدىم 2006تشرين األول من العام اؼباضي /أكتوبر 15يف 

انقالب العشائر على إذل اؼبدارس ومهاصبة بعض ىذه اؼبدارس وغَتىا من اإلجراءات اليت كانت سبباً أساسياً يف 
ويتعلق اػبطأ الثاين دبوقف القاعدة من الشيعة؛ حيث اعتربهتم . القاعدة وتسهيل مهمة الوالوت اؼبتحدة يف ذلك

                                         
. مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية  ( -شحاتو دمحم انصر)مستل من مقالة لـ  6
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كفاراً وبررت االعتداء على مساجدىم وحسينياهتم، وىو ما أ ر عليها غضب العشائر اليت تضم السنة والشيعة 
أو اؼبتعاطفُت معها يف صفوف السنة الذين يركزون على قوات االحتالل، معًا، كما أفقدىا الكثَت من حلفائها 

 .وتشجيعاً على الفتنة الطائفية" اؼبقاومة"وابلتارل نظروا إذل استهداف القاعدة للشيعة ابعتباره حرفاً ؼبسار 
الدول اجملاورة  ومن اعبوانب اؼبهمة ألزمة القاعدة يف العراق أن الوالوت اؼبتحدة استطاعت ابلتعاون مع بعض 

اترة، وابلضغط عليها اترة أخرى، أن تضيق من الدعم اػبارجي لتنظيم القاعدة على الساحة العراقية من خالل 
وال شك أن عمليات . إغالق اؼبنافذ أمام أي عناصر اتبعة لو أو متعاطفة معو ومنعها من اؼبرور عرب اغبدود العراقية

اضية يف مناطق ـبتلفة يف العادل العريب، خاصة مشال أفريقيا، وما اتضح من أن القاعدة وهتديداهتا خالل الفًتة ادل
األول، ىو أن اغبرب ضد : عناصر عائدة من العراق ىي اليت تقف وراءىا، قد أدى إذل سيادة اقتناع إقليمي أبمرين

نتيجتها الكثَت فبا القاعدة يف العراق ليست حرابً أمريكية فقط، وإمبا ىي حرب إقليمية كذلك، سيتوقف على 
والثاين، ىو أن ىناك حاجة كبَتة لبذل أقصى جهد من أجل التعاون يف . يتعلق دبستقبل أمن واستقرار اؼبنطقة كلها

وىذا ما أدى إذل ". العائدين من العراق"ؿباصرة القاعدة يف العراق ومنع تكرار ذبربة العائدين من أفغانستان مع 
 - اإلقليمي، والثاين يتعلق ابلتعاون اإلقليمي - ، األول؛ يتعلق ابلتعاون األمريكيتعاون على مستويُت ضد القاعدة

. اإلقليمي
وتشَت اؼبؤشرات الصادرة من العراق إذل أن القاعدة قد أصبحت مشغولة ومستنزفة يف مقاتلة قوى كانت داعمة ؽبا 

اؼبؤشر األول، ىو اؼبعارك  : ة األخَتةيف اؼباضي، وىذا ما يتضح من مؤشرين مهمُت برزا على السطح خالل الفًت
وكان أبرز الذين قتلوا يف ىذا  ،حالفُت مع الوالوت اؼبتحدة ضدىااليت تقودىا القاعدة ضد زعماء العشائر اؼبت

أيلول /زعيم تنظيم قوات الصحوة يف األنبار يف الثالث عشر من سبتمرب" عبد الستار أبو ريشة"االستهداف الشيخ 
ر الثاين، ىو عودة اؼبعارك بُت تنظيم القاعدة واعبيش اإلسالمي؛ حيث سقط قتلى وجرى يف واؼبؤش ،اؼباضي

ومن اؼبعروف أن اعبيش اإلسالمي ىو تنظيم سٍت يضم بُت صفوفو عناصر من . مواجهات بُت اعبانبُت مؤخراً 
ب األخطاء اليت ارتكبتها يف اعبيش العراقي السابق وكان يقاتل القوات األمريكية، إال إنو انقلب على القاعدة بسب

.  العراق مثل تكفَت الشيعة واستهداف اؼبدنيُت
 
 

عوامل تردي الوضع األمٍت 
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، 2007أكتوبر / تشرين األول قّلت أيضاً يف كما  2006مارس عام / آذارقّلت يف سبق وأن عمليات العنف إن 
ومن مث صعد العنف أم  2006مارس من /ارآذيف  الحظناهكن أن يكون ىذا النزول يف العمليات وقيت كما ميىل ف

وىذا ىو التكتيك اؼبتبع لدى القاعدة ، فقد يعيد ىذا التنظيم أموره ويغَت تكتيكو يف  7 زبتلف الصورة اآلن؟
.  2006مارس عام / األشهر القادمة كما حدث يف ما بعد آذار

ومن خالل رسالة بن الدن يف منتصف  أن تنظيم القاعدةاحتمال إعادة نفس التكتيك ، إذ بعض احملللُت وأكد 
أن تنظيم القاعدة يعاين ، و عًتف أبخطاء جوىرية ارتكبها ىذا التنظيما 2007أكتوبر / شهر تشرين األول 

أن يبارس فن الدفاع عن النفس وطبيعي أن يكون أشرس من الشراسة نفسها، فمن الاللحظات األخَتة يف حياتو، 
ا حدث ارتفاع يف مستوى العنف يف الشهور القادمة سيكون ىذا مدعاة للحديث أبكرب قوة فبكنة، ولذلك حىت إذ

 8.عن بداية النهاية لتنظيم القاعدة، فاإلنسان عندما يلفظ أنفاسو األخَتة يقاتل بكل شراسة
 من عشائر وتنظيمات سنية أخرى دل تكن يف السابق على" أعدائها العراقيُت"وال شك أن البراط القاعدة يف قتال 

عداء معها، يعكس مظهراً مهماً من مظاىر أزمتها على الساحة العراقية، وىذا يدفع اؼبراقبُت للشأن العراقي إذل 
ولكن ىذا ال يعٍت أن خطر القاعدة قد انتهى بشكل  .التشكيك يف قدرهتا على العودة إذل ؾبال التأثَت مرة أخرى

" نوري اؼبالكي"لنصر عليها كما قال رئيس الوزراء العراقي ، أو أنو يبكن إعالن اهنائي من على الساحة العراقية
وبعض القادة العسكريُت األمريكيُت مؤخرًا؛ حيث تشَت التجارب يف مناطق ـبتلفة من العادل إذل أن القاعدة تستطيع 

سب يف كثَت من األحيان تغيَت تكتيكاهتا وامتصاص الصدمات اليت تتعرض ؽبا والكمون يف انتظار الوقت اؼبنا
للخروج إذل السطح من جديد، كما أن ىذه ليست اؼبرة األوذل اليت تتعرض فيها القاعدة يف العراق إذل الضغط 

إال أهنا كانت تعود بعد كل مرة أكثر عنفًا، وىذا ما أشار إليو قائد سالح مشاة البحرية  . 9 وتًتاجع عملياهتا
ت إال لّ إن القاعدة قد شُ " :األمن القومي األمريكي اعبديدمؤخرًا؛ حيث قال أمام مركز " جيمس كونواي"األمريكية 
وىذا يتصل بطبيعة القاعدة ". ، وأن عناصرىا قد أظهرت قدرة مدىشة على استعادة قوهتا يف اؼباضيرأهنا دل تدمَّم 

على الساحة الدولية بشكل عام، فعلى الرغم من اغبرب ضدىا منذ أحداث اغبادي عشر من سبتمرب عام 
ا ما زالت قادرة على الفعل والتأثَت، وتشَت التجارب إذل أن فًتات تراجعها كانت مؤقتة، كما تتحدث ، فإنو2001

أي إن القاعدة دل . تقارير أخرى ـبتلفة عن اسًتاتيجيات وتكتيكات جديدة للقاعدة يف مناطق ـبتلفة من العادل
                                         

 .على قناة العربية ( صناعة اؼبوت)برانمج  7
( . نت.العربية )، نقالً عن موقع  متخصص يف شؤون اإلرىاب مصري كاتب -عبد الرحيم علي   8
 .مركز أضواء  –م 2007مارس / ر آذار كما حدث يف شو  9
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غبرب األمريكية حبكم طالبان والقاعدة زبسر معركة منذ بداية اغبرب ضدىا حىت يف أفغانستان اليت أطاحت ا
 10.فيها

أما إذا ربدثنا عن تعاون مباشر أو غَت مباشر بُت القوات األمَتكية وتنظيم القاعدة فإن ذلك هبران اذل أن ما 
، ألن الطرفُت خصمان وإذا مت التعاون يف  ، ال قدر هللا لوضع األمٍتل اً أتزميكون  قدومبهم سيحدث يف اؼبستقبل 

ا فإن ذلك سيكون ابذباه ما تريده القاعدة حتماً ال بعكس اذباه ما تريده ، ألن اؼبصلحة األمَتكية من الناحية بينهم
التكتيكية تستوجب يف بعض األحيان التعاون مع القاعدة ، ويبقى ىدفها اإلسًتاتيجي القضاء على القاعدة بعد أن 

. يتم تنفيذ كل مصاحل الوالوت اؼبتحدة 
يرون أن ليس من ( نظرية التعاون بُت األمريكان والقاعدة)االذباه من التفكَت ومروجو ىذه النظرية وأصحاب ىذا 

، حبيث يصعب على 11 لبعض اجملموعات اؼبسلحةالسهل تصور أن ىناك غباء أمريكي مقابل ذكاء خارق 
. األمريكان القضاء والسيطرة على اجملاميع اؼبسلحة 

دل تكن لتحدث لو دل تكن  تقوم هبا اجملاميع اؼبسلحة ومنها القاعدةالعمليات اليت  أنكما يؤكد مناصرو ىذه النظرية 
معينة للسيطرة على مقدرات الدول العربية  إسًتاتيجيةضمن غاضة الطرف عنها  ىاىناك قوى كبَتة مثل أمَتكا وغَت

ئر االستخبارات العاؼبية اآلن ال ذبند ألن دوا ، واإلسالمية وػبلق ىذا اعبو احملتقن اؼبشحون يف ىذه اؼبناطق ابلذات
 تسهل وزبطط وتفسح اجملال لكل وإمباكما يتبادر إذل أذىان البعض، أفراد القاعدة ىؤالء أبناء اغبركة إسالمية، ، 

أن ىذه اعبماعات ـبًتقة أمنياً وأهنا زبدم و خاصة 12. ىذه األفكار اؼبدمرةو من وبمل كل ىذه األفكار الفاسدة
 13.مَتكية شاءوا أم أبوا اؼبصاحل األ

 
الوضع األمٍت اؽبش  

ىناك بوادر حول عودة اغبياة الطبيعية إذل العاصمة العراقية بغداد، : ( نيوزوك)ألول مرة منذ سنوات تكتب ؾبلة 
عدد فوأن ىناك فرصة هبب أن تغتنمها اغبكومة العراقية،  أن ىذا اؽبدوء ىش وغَت مضمونولكن ربذر اجمللة من 

يتجول العراقيون والصحفيون األجانب يف : " تكتب اجمللة ، و 2004ات يف أقل مستوى منذ سبتمرب عام االنفجار

                                         
  .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية   -شحاتو دمحم انصر 10
 ( .العربية)الذي تبثو قناة ( ابنوراما)، يف حوار مع برانمج  من اعبزائر -القائد السابق للجيش اإلسالمي لإلنقاذ  :مدين مرزاق 11
 .اؼبصدر السابق   12
 .ابق اؼبصدر الس  13
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أن اغبكومة العراقية ال ، لكن اجمللة تقول إن القلق األمَتكي اآلن ىو " أحياء كانت تكتظ يف السابق ابؼبسلحُت
ا أن اؽبدوء قد يكون نتيجة لتأصيل الفصل ، كمتستغل ىذا اؽبدوء النسيب لدفع التوافق الوطٍت السٍت الشيعي

وأن أي انسحاب أمَتكي قد يعيد الفوضى ، االثٍت والستعانة األمَتكيُت جبماعات دل يتعاونوا معها يف السابق 
 اً أمٍت حالً األمريكي كان  التكتيك العسكريىشاشة الوضع األمٍت اذل أن  15ويعزو ؿبللون. 14والعنف إذل العراق 

.  وليس حاًل سياسياً  اً انتقارل اً آين
م كان عاماً ىادائً ابلنسبة اذل أجهزة مكافحة اإلرىاب فإن اػبرباء رغم اعًتافهم بنجاح 2007أن وعلى الرغم من 

م عاماً حاظباً من 2008أن يكون ىذا اؽبدوء ظاىروً ، وشبة توقعات أبن يكون عام من جهود اؼبكافحة ىبشون 
وىنا يربز . اؼبقرر أن تنسحب فيو القوات األمريكية ، أو معظمها ، من العراق فهو العام الذي من : أوجو عديدة 
  16.خفض القوات قد يغري اإلرىابيُت بتجذير أصوؽبم ىناك أن اػبوف من 
أن مسلسل التفجَتات والعنف الطائفي لن  ويتوقعون عدم استمرار الوضع األمٍت بدورىم الفلكيُت فإن وللطرفة 

 17 . يشهد هنايًة قريبة
 

االنسحاب الربيطاين من البصرة 
أضاف االنسحاب الربيطاين من البصرة نقطة ضعف لنظرية استقرار الوضع األمٍت يف العراق عموماً والبصرة 

مثاًل أن خطوة انسحاب القوات الربيطانية ( واشنطن اتيبز)م ، فقد اعتربت صحيفة 2008خالل عام خصوصاً 
بدليل أن القوات الربيطانية يف البصرة أعادت انتشارىا منذ سبتمرب  ةيإسًتاتيجىي خطوٌة رمزية وليست من البصرة 

ابلرغم من أن دور القوات الربيطانية اليت ستبقى حول ؿبيط ( : " كلود صاغباين)، وأضاف كاتب اؼبقالة  اؼباضي
القوات ألداء دور  مطار البصرة سيكون دوراً داعماً إال أن التساؤالت بدأت تثار حول مدى كفاية عديد تلك

 18". جندي 2500داعم أو معزز حيث سيصل عددىا يف الربيع اؼبقبل إذل 

                                         
. موقع العربية نت   14
 .يف لقاء على قناة العربية  – أستاذ جامعي واؼبتخصص يف العالقات الدولية  - إيلي ظبيا  15
 .م 9/1/2008النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية ليوم   16
 (نت . بية العر)نقالُ عن موقع  – انئب رئيس االرباد العاؼبي للفلكيُت  -حسن شارين  17
. الذي تبثو قناة العربية ( السلطة الرابعة)برانمج   18
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لتحليل قرار تسليم البصرة ( براون)عند زورة رئيس الوزراء الربيطاين افتتاحيتها فقد خصصت ( التايبز)أما صحيفة 
ستنسحب منها القوات اليت لبصرة من غَت الواضح ما إذا كانت ا: " حيث جاء يف االفتتاحية للشرطة العراقية 

  19" ىي يف أفضل األحوالالربيطانية يف غضون أسبوعُت 
 

قوات الصحوة وأتثَتىا اؼبستقبلي على الوضع األمٍت  
يف العراق قد بدأت تتحول اذل خطر كبَت على الوضع  20ىناك العديد من اؼبؤشرات اذل أن ؾبالس الصحوةإن 

:-  21، ومن ىذه اؼبؤشرات  ا ابلتعاون بُت حكومة اؼبالكي وواشنطنوابلتارل ال بد من تنظيمواألمٍت 
تشَت التقارير اذل أن قوات الصحوة قد بدأت تدخل يف صراعات ومواجهات مسلحة فيما بينها ، وإذا  -

التفتنا اذل أن قوات الصحوة مؤلفة من عشائر فقد ينتقل ىذا الصراع اذل صراع عشائري يكون من 
.  الصعب السيطرة عليها

على الرغم من أن قوات الصحوة تقاتل تنظيم القاعدة فإن كثَتاً من العناصر اؼبنضوية ربت لوائها كانت  -
تقاتل القوات األمَتكية اذل جانب القاعدة ، وأن بعض قادة الصحوة من الضباط السابقُت يف اعبيش 

 .العراقي فبن ينتمون اذل حزب البعث 

اصر سنية وىذا يثَت قلق الشيعة ، لذا نرى تركيز بعض تتشكل قوات الصحوة بشكل أساس من عن -
القيادات الشيعية على سيطرة اغبكومة على ىذه القوات حبيث تكون دوروهتا األمنية ضمن السيطرة 

 .اغبكومية 

 .يبكن أن تستغل قوات الصحوة سالحها من أجل العمل ؼبصلحتها اػباصة  -

 
أجل تنظيم عمل قوات الصحوة ألن ترك ىذه القوات من دون  عراقي من –لذا ال بد من ربرك مشًتك أمريكي 

ومن مصلحة حكومة اؼبالكي أن تنظيم يبكن أن يقود اذل نتائج خطَتة خاصة بعد انسحاب القوات األمَتكية ، 
 22. تنظم عمل ىذه القوات أثناء وجود القوات األمَتكية

                                         
. الذي تبثو قناة العربية ( السلطة الرابعة)برانمج   19
علي اغبامت القيادي يف  حسب تصريح الشيخ( مليون دوالر 28)اليت تدعمها القوات األمَتكية يف العراق ، إذ بلغت ؾبموع الرواتب اليت دفعتها القوات األمَتكية جملالس الصحوة   20

. على قناة العربية ( ابنوراما)ؾبلس صحوة األنبار يف لقاء مع برانمج 
 .م 7/1/2008النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية ليوم   21
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ف مّد القاعدة يف بالد الرافدين بدأت تشكل مصدراً يبدو أن صباعات الصحوة اليت كان ؽبا اؼبفعول األكرب يف وق
 ،مؤشراٌت على انقسام داخلي بُت تلك اعبماعات وتصفية حساابت فيما بينهاللخطر بعد أن ظهرت على السطح 

جاء فيو  (بذور خالف يف صفوف القوى العراقية)عنوان بىذا اؼبوضوع  يفمقااًل  (نيويورك اتيبز)صحيفة  وقد نشرت
طط األمَتكية فيما يتعلق ابالستفادة من صباعات الصحوة من اؼبمكن أن يتم إحباطها بسبب الطائفية إن اخل": 

واػبصومة األمر الذي بدأ يثَت القلق يف نفوس األمَتكيُت وال بد من اإلشارة إذل أن عدد منتسيب تلك اعبماعات 
ل كيفية انضمامهم ومدى والئهم وعدم أتثرىم ما يثَت العديد من التساؤالت حو اً سيصل قريباً إذل اؼبئة ألف عضو

حت صباعات سنية ستصطف فيما وتشَت الصحيفة إذل أن واشنطن زبشى أن تكون قد سلّ ". ابالنتماءات الطائفية
 23. بعد ضد اغبكومة الشيعية ما يهدد بنزاٍع أىلي

رئيس اجمللس األعلى اإلسالمي لذلك قبد مواقف بعض القوى السياسية الشيعية من ؾبالس الصحوة مثل مطالبة 
، إضافة اذل اؼبؤسبرات اليت 24 العراقي عبد العزيز اغبكيم أبن تكون قوات الصحوة ربت سيطرة اغبكومة اؼبركزية

عقدت يف ؿبافظات الوسط واعبنوب مثل النجف والبصرة واليت ترفض تشكيل ؾبالس للصحوة يف ؿبافظاهتم ، بل 
وزير الدفاع العراقي عبد القادر جة حادة من ؾبالس الصحوة مثل تصريح إن اؼبواقف اغبكومية تبدو ذات لو

. 25 العبيدي إذل أنو لن يسمح جمللس الصحوة أبن يتحول إذل تنظيٍم قائٍم بذاتو
وإذا كان البعض يرى أن قوات الصحوة اليت شكلتها عشائر يف ؿبافظة األنبار سانبت يف ربقيق استقراٍر أمٍت كبَت 

يت عملت فيها فإن أصوااتً يف العراق بدأت تطالب بتقييد تلك القوات حىت تكون عوانً وذراعاً يف اؼبناطق ال
السالح هبب أن يكون بيد اغبكومة فقط، ىكذا ينادي من يتخوفون . للحكومة العراقية ال أن تكون بدياًل عنها

د أفراد دوروت تلك اجملالس أبكثر أن القوات األمَتكية تقدر عدوخصوصاً  ، من ربول ؾبالس الصحوة إذل ميليشيا
 26.مستقبل ودور تلك اجملالس يستحق وقفًة متأنيةلذا فإن من سبعُت ألفًا، 

الشيخ ويبدو أن ىذه اؼبواقف السلبية ذباه ؾبالس الصحوة أ رت حفيظة قياديُت يف تلك اجملالس ، حيث انتقد 
كما .  27وة األنبار تصروبات وزير الدفاع أعاله والقيادي يف ؾبلس صح اغبامت رئيس ؾبلس عشائر األنبارعلي 

                                                                                                                                       
. م 7/1/2008النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية ليوم   22
. الذي تبثو قناة العربية ( طة الرابعةالسل)برانمج   23
 .من على شاشة قناة العربية ( ابنوراما)برانمج   24
 .من على شاشة قناة العربية ( ابنوراما)برانمج   25
. من على شاشة قناة العربية ( ابنوراما)برانمج   26
 .من على شاشة قناة العربية ( ابنوراما)برانمج   27
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يبدو أن خالف القوى السياسية دل يتوقف على القوى الشيعية بل ضمت أيضاً القوى السنية ومنها اغبزب 
ىذه اعترب الشيخ اغبامت أن ؾبالس الصحوة اليت سبردت  28اإلسالمي العراقي ، ونتيجة ؼبواقف اغبزب اإلسالمي

، ( لكثرهتا وسهولة تشكيلها من دون عناء –ابلدكاكُت )ىا اغبزب اإلسالمي واصفاً إوىا على اغبكومة قد أنشأ
 29.وأضاف اغبامت أن ىناك سياسيُت ىبافون أن يسحب منهم الدعم الشعيب 

قال زعماء ذبمُّع ومن اعبدير ابلذكر أن ىناك خالف بُت اعبانب األمريكي وبعض قوات وؾبالس الصحوة ، حيث 
الذي ُشكِّل مؤخَّمرا حملاربة عناصر القاعدة يف العراق إنَّم القوَّمات األمريكيَّمة قتلت العشرات يف التاجي ة لعشائر السنَّم 

 45أنَّم " ؾبلس صحوة التاجي"قد ذكر أحد زعماء و ،من رجال قبائلهم يف معركة وقعت مشارل العاصمة بغداد 
يف مقابلة مع وكالة و ،فهم يف قصف جوي لتلك القوَّماتحت من اؼبقاتلُت اؼبوالُت للقوَّمات األمريكية لقوا شخصاً 

 45لألنباء، قال الشيخ جاسم، رئيس اجمللس، إَن الغارات اليت شنَّمتها القوَّمات األمريكيَّمة أسفرت عن مقتل  (رويًتز)
  30. من رجالو أثناء تواجدىم على اغبواجز الطرقيَّمة يف اؼبنطقة

قد يعيد ابألمور اذل سابق عهدىا قبل تشكيل د يكون بذرة لصراع أطول وقوال ىبفى على اؼبتتبع أن ىذا اػبالف 
ؾبالس الصحوة ، وقد يستفيد منها تنظيم القاعدة إلعادة جزء من قاعدتو اليت سندتو يف اؼباضي لضرب القوات 

.  األمَتكية واؼبدنيُت على حد سواء ، وىذه من التكتيكات اليت من اؼبمكن أن يستخدمها تنظيم القاعدة
حيث نشرت مقااًل ( ك اتيبزرنيويو)صحيفة إن انعدام الثقة ىذا متبادل بُت العراقيُت واألمريكان ، وىذا ما أكدتو 

إن انعدام الثقة أمر متبادل بُت الطرفُت فمن جهة العراقيون مستاؤون من الوجود األمَتكي إال أهنم ىبشون ": مفاده 
يف اؼبقابل فإن األمَتكيُت يف حَتة من أمرىم بسبب و ، أن يستقر ويزدىرة من العراق قبل أن زبرج الوالوت اؼبتحد

 31".شكوك لديهم حول احتمالية أن يتالعب العراقيون هبم ؾبدداً بعد أن سيطروا على اؼبال والسالح
 
 
 

مظاىر ونتائج تردي الوضع األمٍت 
                                         

. مركز أضواء  –ض سياسية كون أن ؾبالس الصحوة جذبت ذباىها اجملتمع السٍت وسحبت بذلك البساط من ربت أقدام اغبزب اإلسالمي العراقي اليت يعتربىا البعض ألغرا  28
 ( .نت.العربية )نقالً عن موقع   29
 ( .العربية –يب يب سي )موقع الـ  30
( . نت.العربية )نقالً عن موقع   31
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ىو ظاىر النزوح سنتُت اؼباضيتُت إن من أبرز وأخطر مظاىر تردي الوضع األمٍت الذي شهده العراق خالل ال
ن ىناك أكثر من أربعة ماليُت عراقي اذل أ اؼبفوضية العليا لشؤون الالجئُتاعبماعي داخل وخارج العراق ، إذ تشَت 

بسبب أعمال العنف خصوصاً العنف الطائفي، ( داخل وخارج العراق)اضطروا إذل ترك دورىم وربولوا إذل الجئُت 
ما زالوا يف العراق بعد هتجَتىم من منازؽبم حيث يقيمون يف مباٍن مهجورة أو مقار حكومية بعض ىؤالء الالجئُت 

ويف األردن ، ألف الجئ عراقي ةوأربعمائيف سورو وحدىا أكثر من مليون  سابقة وكثَت منهم نزحوا خارج البالد،
وبعد ربسن ، 1948لسطينيُت عام وىذه أكرب مأساة للتهجَت اعبماعي منذ نزوح الف، ألف عراقي ةستمائأكثر من 

من عام  أكتوبر/تشرين األولخالل شهر  ألف مهجر عراقي 46 الوضع األمٍت مؤخراً يف العراق عاد أكثر من 
 32. وكالة األنباء الفرنسيةو تقريٍر للهالل األضبر العراقيحسب  2007

الكثَت  دفع, على الالجئُت العراقيُت تدين مستوى العنف يف العراق والتشديدات اليت تفرضها الدول العربيةإن 
 50والسوريون يفرضون مبلغ ,  ابلعملينواألردن ومصر ال يسمحون للعراقي فسورو, العودة إذل العراق اذلمنهم 

 33. دوالر كل ثالثة أشهر لتجديد أتشَتة الدخول
جة اليت أيملها العائدون من م مناسب اذل ىذه الدر2008فهل و ترى أن الوضع األمٍت اآلن وخالل العام اعبديد 

!! اؼبهجر ؟
%( 2.1)أي ( خارج العراق فقط –مليون الجئ  2.2)من أصل ( ألف الجئ عائد  46)والبعض يرى أن نسبة 

دالة على أن سبب عودة ىؤالء الالجئُت ىو ربسن الوضع األمٍت ، أو أن معظم النازحُت العراقيُت ال تشكل نسبة 
وىذه قرينة يبكن إضافتها اذل االستنتاج القائل أبن ستمرار ربسن الوضع األمٍت ، خارج العراق غَت مقتنعُت اب

. ال يبشر خبَت ، ونتمٌت أن ال يكون ىذا التوقع يف ؿبلو لألشهر القادمة يف العراق الوضع األمٍت 
لعراقيُت على العودة اؼبتحدة ال تشجع الالجئُت ا لألمموكالة غوث الالجئُت التابعة  وما يؤكد االستنتاج أعاله أن

وقالت اؼبفوضية العليا لالجئُت التابعة للمنظمة الدولية  ، ما زال غَت آمن بدرجة كبَتة األمٍتاذل بلدىم الن الوضع 
من الالجئُت غَت قادرين  وقالت الوكالة ان كثَتاً  ،أة لعودة الالجئُت على نطاق واسعيف العراق غَت مهي األوضاع أن

ان الوكالة ال "  :انطق ابسم اؼبفوضية العليا لالجئُتال (وليم سبندلَت) وقال،  األصليةزؽبم على العودة اذل منا
اليت عادت ابلفعل اذل العراق ان ثلثهم  األسروكشف مسح حول  ،"وسيلة العودة اذل العراق أبيتشجع او تسهل 

                                         
 .( نتالعربية )موقع   32
. لعربية نت موقع ا  33
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 ان منازؽبم ؿبتلة من قبل آخرين لذا فبدالً بينما وجد الثلثان الباقيان  ، األصليةفقط استطاعوا العودة اذل منازؽبم 
 34. اآلن ببساطة مشردين للمرة الثانية أصبحوا األصليةمن العودة اذل حياهتم 

ىناك مؤشرات تقول  ألن, أبن الوضع األمٍت مستقر وجيد ومؤىل لعودة النازحُت علينا أن ال نقع يف أمل كاذب ف
فرق خالل الستة أشهر القادمة طبسة يفكرون اآلن بسحب  مريكاناألف, أبن العودة ىذه قد تكون سابقة ألواهنا

ذر فبا ىبلق حالة من احل, ة القوات يف السنة اؼباضيةدفبا يعٍت خفض عدد القوات األمَتكية ؼبا كان عليو قبل زو
 35 . قلقالو
كبَت جداً من  من عددومستقاة من عدد من البلدان العربية حقيقية معلومات ىناك أن  36يرى بعض اؼبراقبُتو

، فبعد اجتثاث البعث وتسريح الشرطة  يف الفًتة األخَتة حول عودة اؼبهجرينالقادة العراقيُت ومن القادة العرب 
 (نفسو بتعليمات من حزب البعث)ىاجر عدد كبَت جداً من أعضاء وكوادر حزب البعث العراقية واعبيش العراقي 

والبعض منهم ىبرج حىت هتدأ األوضاع أو يتم ،  اعبيش اإلسالمي على أن يقوم فريق منهم ابؼبقاومة ربت شعار
نفسهم يف أكومة أو طرح احلأو على األقل ابؼبشاركة يف وعودهتم مرة أخرى للسلطة  كشف الطريق أمامهم
وع ن متّ ف، التضييق على بعض منهم يف البلدان العربية مث يف داخل العراق  متّ ، وبعد ذلك كلو انتخاابت ديبقراطية 

ابسم حزب البعث  اً رظبي بياانً  صدرأأدى إذل أن عزت الدوري  من أنواع التفاىم اغبكومي مع قادة من حزب البعث
سباماً من تنظيم القاعدة  هنفض يديياغبكومية يف مقاومة القاعدة، وس تعاون مع اغبكومة ومع القواتيس هأن فيويقول 

يف  أيضاً  من اعبيش اإلسالمي ومن القاعدةون رظبي من اغبزب ورصد ىذا يف بيا، بعد أن كان أقام صلحاً معها 
يقود اؼبعركة  (بتعليمات من عزت الدوري)بدأ اعبيش اإلسالمي التابع غبزب البعث  نتيجة لذلك ،8/6/2007

كتائب  دبشاركةالقاعدة وطردوىم من مناطق عديدة منها العامرية مثاًل  ضد واألمريكانجبانب السلطات اغبكومية 
القوات  هتمبعد مشاركو م2007 أغسطس/آببعد شهر  صدرتن ىناك تعليمات أد عتقَ ويُ  .رة العشرينثو

 قادمةالنتخاابت االيشارك يف و يشارك البعث يف اغبكومةأن مكن من ادل أبنو عديدةاغبكومية وبعد مباحثات 
،  انتشروا يف عدد من البلدان العربيةيشارك يف العملية السياسية ابستدعاء كل البعثيُت الذين ىاجروا من العراق وو

 37. معظم ىؤالء الذين عادوا ىم من أعضاء حزب البعثفمن اؼبمكن أن يكون 
                                         

 ( .العربية –يب يب سي )موقع الـ  34
 . (نت . العربية )نقالُ عن موقع  –رئيس الدراسات األمَتكية يف جامعة الكويت   -عبد هللا الشاهبي  35
( . العربية نت)نقالً عن موقع  – متخصص يف شؤون اإلرىاب مصري كاتب -عبد الرحيم علي   36
: اؼبصدر) يف الفًتة األخَتة هداً من القادة العرب خالل سفروتعلومات من عدد كبَت جادل هىذ ىاستق، يقول أنو خصص يف شؤون اإلرىابمت مصري كاتب -عبد الرحيم علي  37

 ( .موقع العربية نت

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

لذلك فإن عودة الالجئُت ال تعٍت ربسن الوضع األمٍت وإمبا ىو نتيجة صفقة سياسية لعودة البعثيُت ومشاركتهم ، 
. وىذا قد أيزم الوضع األمٍت ، فضاًل عن السياسي 

 
صيات للسيطرة على الوضع األمٍت  تو

وعلى ذلك فان التحدي أمام اغبكومة العراقية اآلن ىو هتيئة البيئة الداخلية اليت سبنع توحش القاعدة من جديد، 
وربول دون خروجها مرة أخرى من بُت الرماد، وأن يبنحها النصر على اإلرىاب، الذي ربدث عنو رئيس الوزراء 

؛ ألن من شأن  األمٍت" اإلقباز"عدم اؼببالغة يف اغبديث عن ستمرار والصمود، فضاًل عن العراقي، القدرة على اال
   38. ذلك أن يؤدي إذل انتكاسات خطَتة

بعيد أن يتذكر أن القاعدة فبكن أن تعيد تكتيكها الستعادة  من وعلى صبيع من يهمو أمن العراق من قريب أو
ترى ضرورة االستمرار يف إعالن حالة  ةدية واؼبصرية واإلندونيسيفهذه أجهزة األمن السعومكانتها وسيطرهتا ، 

، فكيف اغبال ابلعراق الغَت مستقر واؼبفتوح على 39االستنفار ضد ذيول القاعدة يف بلداهنم يف اؼبستقبل اؼبنظور 
!!! ؟  هنائيةالحالة االستنفار إعالن كل دول العادل وـبابراهتا واستخباراهتا ؟ أال وبتاج األمر يف العراق اذل 

م يبكن أن يكون حاظباً من حيث ضرب منابع اإلرىاب يف العراق ، ما يعٍت أن على 2008وشدد خرباء على أن 
اإلدارة األمريكية التفكَت ملياً قبل البدء يف خفض قواهتا ، كما أن على اؼبخططُت اإلسًتاتيجيُت يف واشنطن أن 

وأن اإلرىاب سيظل يطور من أساليبو ،  طار التاريخ واعبغرافياأن مكافحة اإلرىاب حرب طويلة خارج إيدركوا 
م وأن نستعد 2007وىذا يعٍت أننا هبب أن ال ننخدع هبذا اؽبدوء الظاىري عام ،  حظة اؼبناسبةوتكتيكاتو ربيناً للّ 

 40. م2008لكل االحتماالت عام 
ين اغبكومة والشيعة من جانب اػبالف حول وضع قوات الصحوة ودورىا ب لذا ال بد من العمل على تقليل

من شأنو أن يضعف قوات الصحوة ألن ىذا اػبالف والوالوت اؼبتحدة وقواهتا يف العراق من جانب آخر ، 
سيسهل على القاعدة استهدافها وإيذائها بقوة كما يتيح للقاعدة فرصة اللتقاط وؾبالسها بشكل كبَت وىذا 

. ، وعودة أتزم الوضع األمٍت 41 أنفاسها

                                         
 .مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية   -شحاتو دمحم انصر 38
. م 9/1/2008تيجية ليوم النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات اإلسًتا 39
. م 9/1/2008النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية ليوم  40
. م  3/1/2008النشرة اليومية ؼبركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية ليوم  41

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

إن عدم أتطَت ؾبالس الصحوة ومن ينضم ربت لوائها ضمن اإلطار اغبكومي والسلك األمٍت قد يزيد من  كما
 يف دوذل خرجتحيث ،  يؤكد ىذه اغبقيقةما حدث يف دوذل منذ فًتة قصَتة خطورة وضع ؾبالس الصحوة ، و

ه اؼبظاىرات من اؼبمكن ؽبا أن ىذ، ومظاىرات من كتائب ثورة العشرين تندد ابلشرطة العراقية وبقائد الشرطة 
ربسب لو اغبكومة العراقية ألف حساب فيما لو مت أن هبب ىذا خطر  إنتتحول إذل مظاىرات وتظاىرات مسلحة، 

 42. ىزيبة القاعدة
وكل الفرقاء يف العملية السياسية وخارجها مسؤولية وضع خطوات عملية وجادة تنطلق من شعور  ان على اغبكومة

مصلحة خاصة، كما تقع مسؤولية كربى على كل  أيةران ذات ووضع مصلحة الوطن فوق وطٍت حقيقي ونك
ومنظمات اجملتمع اؼبدين واؼبرجعيات الدينية  اإلعالميف ىذه العملية، مع مشاركة وسائل  األماماؼبواطنُت ابلدفع كبو 

االستثمارية والتنموية واالعمار كما البد من العمل اعباد واغبقيقي يف تنفيذ اػبطط  .والعشائرية يف ىذا الشأن
البطالة مثلما هبري العمل على  وإهناءحركة اغبياة  وإعادةلتوفَت اػبدمات من جهة  2008واػبدمات خالل عام 

حكومة  وإقامةاؼبنحلة ويف اؼبقدمة اعبيش العراقي السابق،  األمنيةقدم وساق القباز القرارات اػباصة ابلدوائر 
ووضع اػبطط العاجلة والضامنة عن احملاصصة الطائفية  ن االستحقاقات الوطنية، بعيداً أتخذ ابغبسبا تكنوقراط

 43.لنجاح اؼبصاغبة الوطنية وقيام دولة القانون واؼبؤسسات ضماانً  لعودة اؼبهجرين اذل منازؽبم وتعويضهم
آتلف وعلى ربالف وعلى شرعية عراقياً مبنياً على  اً أن يتخيلوا سالم يعوا إن دل يستطيناألمَتكيأن  44ويرى مراقبون

الوالوت أن لن يستطيعوا أن يضعوا سالماً يف العراق، وفعلى استيعاب الشرائح اؼبختلفة من الطيف العراقي مبنية 
  . دل تتخيل حاًل سياسياً مبدعاً يف العراقولكن  تستطيع أن هتدئ األمور بشكل تكتيكياؼبتحدة 

س من قبل اإلرىاب فًَت ة أمر يف غاية األنبية ، فبعد إنبال العشائر وتركها تُ وال شك أن االىتمام ابلعشائر العراقي
ت األمريكية الستثمار مكامن قوة ىذه العشائر لصاحل تنفيذ واستغالؽبا من قبل القاعدة ، وفسح اجملال للقوا

مريكية بداًل أن أداة بيد القوات األاآلن أصبحت ( يف ؾبالس الصحوات)، حبيث أن العشائر  اػبطط األمريكية
ل على اغبكومة العراقية اليت رفعت لواء اؼبصاغبة الوطنية ، سجَ اغبكومة العراقية ، وىذه نقطة سلبية تُ تكون بيد 

. صت للبعثيُت وكيف تسهل عملية إعادهتم صِ خُ ( أي اؼبصاغبة الوطنية)لكنها يبدو من اآل ر الواقعية أهنا 
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حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

واالستفادة من طاقاهتا غبفظ األمن يف مناطقها وطرد ىتمام بدور العشائر على اال 45لذا نرى أتكيد مرجعيات دينية
اإلرىابيُت واجملرمُت واؼبتشددين ، ودور العشائر ألنبيتو اىتم األمريكان بو واستفادوا منو رغم غرابة موضوع 

ة العراقية فأغلب العشائر لدى األمريكان ابعتبار أن ظاىرة العشائر غَت مألوفة لدى األمريكان ، أما اغبكوم
أعضائها إن دل يكن كلهم ىم أبناء عشائر ويعرفون ما للعشائر من دور يف استقرار األمن أواًل ونشر الفضيلة 

االجتماعية واألخالقية وكف اؼبسيء عن إساءتو ، وبذلك تكفي العشائر مؤونة الدولة يف كثَت من األمور 
ثقيف أبناء العشائر من خالل اجملالس العشائرية ، والتقاضي الذي اإلسًتاتيجية اؼبهمة ، ليس األمن فقط بل حىت ت

. تربز أنبيتو يف الظرف االستثنائي الذي يبر بو العراق 
 
 

اػباسبة 
علماً أن األمور واضحة ابلنسبة للشعب ويف اػبتام أنمل أن ال يتحقق شيء فبا جاء من توقعات يف ىذا البحث ، 

 ء، إال أن دعم ىذا التصور بتأكيدات من قبل ابحثُت متخصصُت من مناشيللمتتبع للشأن العراقي والعراقي 
ل هللا تبارك وتعاذل أن وبفظ العراق وأىلو وشعبو من كل سوء ومن كل أونسـبتلفة يعطي وضوحاً واىتماماً أكرب ، 

. منافق أنو ظبيع الدعاء 
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