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(  اسنـولي الفـص)مس و اء  
 

ادلقدمة 
اليت قادهتا احلكومة العراقية ضد من أمستهم ابخلارجُت عن القانوف ، أصداء ( صولة الفرساف)أخذت أصداء عملية 

غَت طبيعية يف مراكز التحليل كالبحوث ككسائل اإلعالـ العربية كاألجنبية فضالن عن العراقية ، كجاء ىذا االىتماـ 
:- لعدة أسباب 

إف العراؽ عمومان أصبح زلط أنظار كافة ادلراقبُت كاحملللُت كونو ما جيرم فيو يؤثر كبصورة مباشرة على كضع  .1
 .ادلنطقة كعلى سياسة الوالايت ادلتحدة 

استهدفت عناصر يف زلافظة البصرة اثين أكرب ادلدف العراقية كالرئة االقتصادية ( صولة الفرساف)إف عملية  .2
 .عراؽ كادلنفذ الوحيد لل

جاءت ىذه العملية بعد سلسلة من العمليات اليت استهدفت تيار مقتدل الصدر يف زلافظات كربالء  .3
كالديوانية كالسماكة كغَتىا ، فأصبح من ادلتوقع أف تكوف ىذه العملية بداية النهاية لعناصر جيش ادلهدم 

. 

لعربية السنية ، كونو محل السالح إف ادلستهدؼ ىو جيش ادلهدم ادلثَت للجدؿ يف األكساط األمريكية كا .4
 .ضد األمريكاف كاستخدمو أيضان يف تصفيات طائفية ، إضافة إىل ارتباطو إبيراف من قريب كبعيد 

الشيعية  –تدىور العالقات الشيعية إف طريف القتاؿ يف ىذه العملية كالمها من الشيعة ، لذا يًتقب البعض  .5
 .ئل كزايدة حدة التوتر كالعنف بُت ىذه الفصا

ذبسيدان دلا دعا إليو ادلالكي عند توليو منصب رائسة الوزراء كىو زلاربة ( صولة الفرساف)أتيت عملية  .6
 .ادلليشيات 

تعد ىذه العملية اختباران أمريكيان حلكومة ادلالكي كللساسة العراقيُت يف فرض القانوف كمقدرة القوات  .7
 .القانوف األمنية العراقية من فرض ىيمنتها على اخلارجُت عن 

لذا رأينا مجع آراء الباحثُت كاحملللُت إلعطاء نظرة ربليلية موضوعية حوؿ ىذه العملية ادلتشابكة كادلتداخلة بعضها 
. ببعض 
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ادلليشيات كجيش ادلهدم 
تعريف ادلليشيات 

االضلياز ، إذ لنقف على حقائق األمور بصورة موضوعية ككاقعية بعيدان عن ( ادلليشيات)ال بد يف البداية من تعريف 
كقد تكوف ىناؾ رلاميع يف ،  (كل رلموعة مسلحة خارجة عن سيطرة كربكم الدكلة )تعرؼ ادلليشيات على أهنا 

الظاىر ىي ربت سلطة الدكلة إال أهنا يف الواقع خارجة عن سلطة كأكامر الدكلة ، كيتمثل ىذا اخلركج بعدـ 
. سبويلها من قبل الدكلة االنصياع ألكامر كقوانُت الدكلة العراقية ، كعدـ 

، فالبشمركة تعترب مليشيات ( ادلليشيات)كربت ىذا التعريف تنضوم كثَت من اجملاميع ادلسلحة ضمن مصطلح 
. مليشيات كىكذا  (جيش ادلهدم)مليشيات ك( بدر)كرلالس الصحوة مليشيات ، كمنظمة 

امل أراضيها ، كيدؿ أيضان كجود ادلليشيات كما كجود ادلليشيات إال دليل على ضعف الدكلة كعدـ سيطرهتا على ؾ
على اف الوالء ابلدرجة األكىل ليس للوطن ، لذا فإف مشركع دمج ادلليشيات يف األجهزة األمنية قد خيلق مشكلة 

. للحكومة ىي يف غٌت عنها 
 

تعريف جيش ادلهدم 
در ، ككالؤه كانتماؤه يكوف ىو اجلناح العسكرم لتيار مقتدل الص( جيش ادلهدم)من ادلعركؼ لدل اجلميع أف 

، كابلنتيجة ديكن القوؿ أبف كل من ال أيسبر أبكامر مقتدل الصدر ال ديكن ( مقتدل الصدر)ابلدرجة األكىل لزعيمو 
لغاايت معينة كىو من يصدر ( جيش ادلهدم)ىو من أسس ، ألف مقتدل الصدر ( جيش ادلهدم)اعتباره من 

مقتدل الصدر ، بغض النظر عن نوع تلك األكامر ، يكوف خارجان عن جيش األكامر لو ، فمن ال يرجع إىل أكامر 
. كقد اعترب مقتدل الصدر كل من حيمل أسلحة ثقيلة ىو ليس من جيش ادلهدم  .ادلهدم 

كيتميز جيش ادلهدم عن ابقي ادلليشيات العراقية بكثرة االنشقاقات بُت صفوفو كضعف نظاـ القيادة فيو كعدـ 
كامر قيادييو كزعمائو ، كشلا يزيد الطُت بلة ىو غياب مقتدل الصدر عن قواعد جيش ادلهدم التزاـ أفراده أب

 1 .كتنظيماتو 
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سبب نشوء ادلليشيات 
ىناؾ أسباب عديدة لنشوء ادلليشيات منها ضعف الدكلة يف حفظ األمن فتضطر بعض اجملاميع إىل محاية أنفسها 

أزمة الثقة بُت القول السياسية حبيث يتسلح كل طرؼ خوفان من  من  لم من تظن أنو يريد  لمها ، كمنها أيضان 
ة احملتل ، كغَتىا من تسلط األطراؼ األخرل عليو ، كمنها ادعاءات بعض األطراؼ أبف محل السالح ىو دلقاـك

فلو قضينا على ىذه األسباب كغَتىا من األسباب اليت تربر محل السالح لقضينا على ادلليشيات التربيرات ، 
. شكل أكتوماتيكي ب

كلكن من الناحية العملية ىل ديكن القضاء على ادلليشيات حبيث ال يؤثر كجودىا على الوضع األمٍت ؟ كاجلواب 
أنو ديكن نلغي مظاىر التسلح كأف يكوف السالح فقط بيد الدكلة إذا قضينا على األسباب اليت ذكرانىا سابقان ، 

حبيث أف الدكلة قضت على ادلليشيات أبية طريقة كانت ، فرضنا  ، فإذاكلكن قد تبقى مشكلة الوالء لغَت الوطن 
القضاء على مظاىر التسلح كأف ذبعل الدكلة السالح بيدىا فقط ، فإذا فرضنا ذلك ىل نضمن عدـ  يلغي ىذا

 عندما سّلم( صولة الفرساف)كما حدث يف عملية  الوطٍت من داخل األجهزة األمنية ؟خركج عناصر هتدد األمن 
جيش ادلهدم ، أك من خارج األجهزة  أكثر من ألف منتسب من منتسيب األجهزة األمنية أنفسهم كأسلحتهم إىل

األمنية ، يف دكائر الدكلة أك يف الشارع أك يف ادلدرسة ؟ 
اـ ابلطبع ال ديكن أف نضمن ىذا األمر ألنو من األمور الذاتية الداخلية عن اإلنساف ، كىذا ما دلسناه يف حكم النظ
السابق ، فمهما حاكؿ أف جيرب ادلواطنُت أف يكوف كالءىم لو كحلزبو مل يستطع كسبسك أبناء الشعب ابنتماءاهتم 

. العرقية كالطائفية 
لذا يكوف األمر األكؿ الذم جيب أف تقـو بو احلكومة العراقية كالكتل السياسية أف تبٍت ادلواطنة عند ادلواطن 

كزرع الثقة فيما  اليت تفصلهما ىو الوائـ بُت الكتل السياسية كتذكيب احلواجز كأسهل طريقة كأسرعوالعراقي ، 
ادلواطن أبف قادتو كساستو متوحدكف يف كالئهم للوطن فيتأثر ىو ، ألف الوائـ الوطٍت سيخلق شعوران لدل  بينهم

. ادلذىبية كالقومية كالدينية كالعشائرية  بذلك ، كىذا ال يعٍت أف يلغي انتماءاتو
كسيبقى  لن يفكر خبدمة كطنوكسوؼ  فبالتأكيد سينعكس ذلك على كالئو ا إذا كجد ادلواطن قادتو يتصارعوفأـ

، لذا ىذا الوالء ال ما ديلي عليهم الوالء للوطن  عليوكفق ما ديلي  كسيتحرؾ، كاحلزيبادلذىيب كالقومي  على كالئو
. قتتاؿ بُت أبناء الشعب ىو بسبب سياسة الساسة تكوف بداية احلل من السياسيُت ال من أفراد الشعب ، ككل ا
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مشكلة ادلليشيات  
عمـو ادلليشيات تشًتؾ يف كوهنا مصدر اخلطر األكؿ لألمن يف العراؽ حبسب تقارير أمنية أمريكية ، كأف السيطرة 

ؽ مقتدل الصدر فإنو ما زاؿ خيل رغم ذبميده من قبل زعيمو( ادلهدمجيش )عليها صعبة كأكضح دليل فإف 
كد إىل إاثرة ادلشاكل يف أم ادلشاكل كاالضطراابت ، كطادلا أف ادلليشيات موجودة كمل يتم حلها فإهنا ديكن أف تع

 2 .لذا كاف من الضركرم كالواجب على احلكومة أف تعمل على تصفية ادلليشيات كنزع سالحها  كقت ،
 

اخلطوات اليت جيب أف تتبعها احلكومة قبل القضاء على ادلليشيات 
إف التحسن األمٍت الذم شهدتو العاصمة بغداد بعد تطبيق إسًتاتيجية بوش يف زايدة عدد أفراد القوات األمريكية 
جاء ليس دبعزؿ عن التحرؾ السياسي ادلوازم للعمليات العسكرية ، حيث استطاعت اإلدارة األمريكية أف تقنع 

ضات مع إيراف أسهمت بشكل معتد بو يف ربسُت السنية للقتاؿ ضد القاعدة ، كدخلت يف مفاكعشائر األنبار 
كاف لو إذ  من ذبديد مدة التجميدف ذبميد جيش ادلهدم لفًتة ستة أشهر مث استفادهتا ـ الوضع األمٍت ، إضافة إىل

. األثر الواضح كالكبَت يف استتباب األمن يف مناطق عديدة من العراؽ ابعًتاؼ القادة األمنيُت األمريكاف 
، لذا كاف ادلفركض أف  أف العراؽ حباجة إىل خطة سياسية ألف اخلطة األمنية لوحدىا ال تكفي 3 للُتكيرل بعض ادلح

تنتبو احلكومة العراقية للحل السياسي الذم جيب أف يكوف دبوازاة احلل العسكرم يف القضاء على ادلليشيات عمومان 
. كمليشيا الصدر خصوصان 

 
 

  عملية صولة الفرساف يفاحلكومة السلبيات اليت تؤخذ على 
مّر التيار الصدرم كمنو جيش ادلهدم بتطورات ملموسة كزلسوسة ، إذ بعد أف كانت لغتو الوحيدة ىي السالح، 
سواء كاف ذلك ذباه األمريكاف كالقوات األجنبية أك ضد من ال يشًتؾ معهم يف الرأم ، أصبح يفكر بطريقة أكثر 

بلوماسية ، فبعد أف امتنع عن ادلشاركة يف االنتخاابت األكىل يف سلمية مستخدمان الوسائل السياسية كالد
مقعد يف رللس ( 32)ـ ، إال يف بشكل يسَت ، شارؾ يف االنتخاابت الثانية كدخل بػ2005كانوف الثاين /يناير

                                   
. م 26/3/2008ليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم النشرة ا  2
( . العربية نت)، نقالً عن موقع  مدير مركز احلوار العريب األمريكي يف واشنطن -صبحي غندور  3
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يف كل كاستخدـ الوسائل السلمية احلضارية ادلعموؿ هبا  –قبل انسحاهبم منها  –كستة كزارات يف احلكومة النواب 
دكؿ العامل الدديقراطية مثل التظاىرات كاالعتصامات كغَتىا من كسائل التعبَت عن الرفض ، كجاء آخر التطورات 

ىو ذبميد جيش ادلهدم دلرتُت كل مرة دلدة ستة أشهر عقب أحداث كربالء يف الزايرة ( صولة الفرساف)قبيل 
. ـ 2007الشعبانية عاـ 

ـ 2007أغسطس /ء التزاـ جيش ادلهدم هبدنة أعلنها مقتدل الصدر يف آبأثنا( صولة الفرساف)جاءت محلة ؼ
كىذا ما يدعو  أم أنو مل تكن ىناؾ أسباب موضوعية تستدعي ىذه احلملة، ـ ،2008فرباير /كجددىا يف شباط

 4. بعض احملللُت إىل القوؿ أبف تصفية مليشيا الصدر ىو ىدؼ سلطط لو يف إطار صراع النفوذ القائم يف العراؽ
إيقاظ اخلالاي النائمة جليش ادلهدم أك من حيسب نفسو عليو كمل ربقق تلك اخلطوة الغَت دقيقة للحكومة  أنتجتك

 قنشرتاحلكومة ىدفها كغايتها من العملية يف فرض سيطرهتا على البصرة كفرض القانوف فيها ، كأكد ذلك مقاؿ 
قالت فيو (  آباثر عكسية كيعزز شوكة الزعيم ادلتطرؼاذلجـو العراقي أييت)ربت عنواف ( يو أس أيو تودم)صحيفة 

أف اذلجـو الذم شنتو القوات احلكومية ضد عناصر جيش ادلهدم دبدينة البصرة قد فشل يف زعزعة سيطرة الصدر 
، كتضيف على ادلدينة كتركها أبيديهم ، شلا أضعف موقف ادلالكي كحكومتو اليت سبثل أمل الوالايت ادلتحدة 

ادلؤسف أف تلك اذلزدية قد قوَّت من ساعد مقتدل الصدر ، إذ أ هرتو دبظهر الداعي للسالـ على  الصحيفة أف
 5. العكس من ادلالكي كالقوات األمريكية اليت  هرت دبظهر الباغي ادلعتدم 

لعراقية إذا كانت القوات ا: مث يطرح ادلقاؿ بعضان من األسئلة اليت ترتبت على فشل القوات العراقية ابلبصرة كىي 
 ؟ فكيف سيمكن للوالايت ادلتحدة تسليمهم قيادة العراؽ قبل انسحاهبا منوفشلت يف ىزدية ادلتمردين العراقيُت ، 

مث خيتتم ادلقاؿ بقولو إف مهمة تقدير عواقب ىذا اذلجـو ستقع على عاتقي بًتايوس ككرككر ، كىي ادلهمة اليت 
كل اآلماؿ يف أف يؤدم التصعيد العسكرم إىل خركج سريع ازدادت صعوبة عما قبل ألف معركة البصرة حطمت 

. كمنظم للقوات األمريكية من العراؽ 
أشك كثَتان يف قدرة القوات العراقية يف البصرة : " من اجملموعة الدكلية إلدارة األزمات ( جوست ىتلرماف)يقوؿ ك

مليان عندما فّر أكثر من ألف جندم من كىذا ما ثبت ع 6" على االعتماد على نفسها ، إهنا ليست جيشان كطنيان 

                                   
. م 31/3/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   4
. م 3/4/2008للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم  النشرة اليومية ملركز اإلمارات  5
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القوات العراقية إىل صفوؼ جيش ادلهدم ، كىذا ال يعٍت أف اآلخرين ابلضركرة كطنيوف ألف اآلخرين قد ينتموف إىل 
. جهات سياسية معادية دلليشيا جيش ادلهدم 

رساؿ ككالء الوزارات بعد رجوع ادلالكي إىل بغداد أصدر أكامر عديدة منها إكعلى صعيد النشاط احلكومي ك
زم لدل ادلالكي قد كىنا يتساءؿ البعض ىل ىذا التوجو ادلرؾاخلدمية إىل البصرة لتسريع إصلاز ادلشاريع اخلدمية ، 

أـ أنو مع شركائو يف اجمللس األعلى يركف  َقر يف الدستور ؟الفيدرالية كالالمركزية كالنظاـ االربادم املُ  غَّت نظرتو حوؿ
ح للشعب العراقي ، فإذا تصرفوا دبركزية فادلركزية ىي األفضل ، كإذا دعوا إىل ؿفضل كاألصما يفعلوه ىو األ

.  ازباذ مواقف مبدئية من دكف حساابت سياسية كىنا جيب التنبيو علىالفيدرالية فالفيدرالية ىي األفضل ، 
 
 

أسباب فهم التيار الصدرم أبف صولة الفرساف ضدىا  
موجهة ضد جيش  (صولة الفرساف)عملية حملللوف كادلراقبوف قبل الصدريُت يركف فيها ىناؾ أسباب كثَتة يراىا ا

جيش ادلهدم هبا ادلهدم ابعتباره مليشيات كيضم رلموعة خارجة عن القانوف ، كمن ىذه األسباب التجربة اليت مّر 
. الديوانية كالسماكة كغَتىا ء كيف زلافظات مثل كربال (صولة الفرساف)خالؿ الفًتة اليت سبقت عملية مع احلكومة 

أبف دعوة ادلالكي بتوقيف عمليات إلقاء ( احلرة)من الكتلة الصدرية لقناة ( لقاء آؿ ايسُت)صرحت الدكتورة حيث 
القبض دليل على أف عملية صولة الفرساف ذات بعد سياسي ، كلو كانت ضد اخلارجُت على القانوف دلا كاف ىناؾ 

. الت ضد اجملرمُت لتوقيف االعتقا قانوين مربر
كما يدعو جيش ادلهدم إىل تصور أف عملية صولة الفرساف كغَتىا من العمليات اليت شنت ضد اخلارجُت عن 

ىي عمليات ضدىم ىو اعتبار الوالايت ادلتحدة أف جيش ( كما يف كربالء كالسماكة كالديوانية كالكوت)القانوف 
. أنو أف يزيد من تشدد عناصر ىذا اجليش كانفالتو ادلهدم ىو أكرب خطر على االستقرار ، كىذا من ش

بل كحىت بعض السياسيُت كسائل اإلعالمية ككمن يشاىد كيتابع آراء أغلب احملللُت كالباحثُت كمركز البحوث 
العراقيُت كغَت العراقيُت جيدىم يقولوف بصراحة أف احلملة احلكومية يف البصرة تستهدؼ التيار الصدرم ، كإذا 

ة سياسية كىو أف التيار الصدرم مصدر إزعاج لألمريكاف كاحلكومة كالقول السياسية ادلتنفذة فال كانت احلج
كل أتباع مقتدل نقوؿ ليس أف كادلوضوعية تقتضي توجد حجة قانونية تعطي ادلربر للقضاء على جيش ادلهدم ، 

. الصدر ىم رلرموف كيستحقوف التصفية 
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قمع التيار الصدرم كتصفيتو فإنو كحكومتو كمن ( صولة الفرساف)ف عملية د ـرِ كحىت لو فرضنا أف ادلالكي مل مُ 
كقف معو من القول السياسية أخفق يف إيصاؿ ىذا اذلدؼ بشكل كاضح ال يشوبو شيء إىل التيار الصدرم كاىل 

ضد  كسائل اإلعالـ ، حبيث ال نرل ىذا الكم اذلائل من التحليالت اليت تؤكد أف عمليات البصرة األخَتة ىي
. جيش ادلهدم 

كىذا اإلخفاؽ يسجل نقطة سلبية كبَتة ضد سياسة احلكومة احلالية كدبلوماسيتها ، كيبُت أهنا غَت قادرة على إدارة 
. مثل ىذه احلملة العسكرية الضخمة كادلتشابكة كادلتداخلة سياسيان كأمنيان كاجتماعيان كاقتصاداين 

ة على البصرة بدالن من تنفيذ تعهده دبواصلة اذلجـو على مسلحُت سّنة ملاحلشن يف أف قرار ادلالكي  كيرل مراقبوف
اخلبَت يف شؤكف ( رايدر فيسر)كيقوؿ . يف ادلوصل يعطي كزانن الهتامات التيار الصدرم بوجود أىداؼ سياسية 

ة مع ابقي إذا كاف ادلالكي جادان بشأف إهناء حكم ادلليشيات كاف ينبغي أف يتعامل بنفس الدرج: "جنوب العراؽ 
.  8 "7ادلليشيات

كما سبقها من محالت يف زلافظات كربالء كالديوانية كغَتمها تستهدؼ  (صولة الفرساف)كىناؾ من يرل أف محلة 
قرب انتخاابت رلالس احملافظات اليت خيشى منافسو الصدريُت من عودة صدرية بسبب التيار الصدرم كجيشو 

عتقل من التيار الصدرم ال مُ  دلراقبُت يرفض ىذا التحليل ألف مابعض ا قوية للساحة السياسية احمللية ، إال أف
بشكل ملحوظ يف تلك االنتخاابت ،  يتجاكز العشرة آالؼ أك عشرين ألف شخص ، كىذا ال يؤثر على أصواهتم

رلموعة ق يفتناكؿ  كلكن ما قاـ بو اجمللس السياسي لألمن الوطٍت مؤخران يثبت صحة الرأم األكؿ ، إذ أصدر بياانن 
كىذه اخلطوة إذا نفذت ،  نقاط أمهها أف تنزع مجيع األحزاب أسلحتها كىو شرط لدخوذلا يف االنتخاابت القادمة

  . بدكف عوائق قانونية ستكبل التيار الصدرم كتكبده خسائر إسًتاتيجية كبَتة قد ال ينهض بعدىا أبدان 
أف ادلواجهة يف البصرة للسيطرة على موارد  : "يث يقوؿح اخلبَت يف شؤكف جنوب العراؽ( رايدر فيسر) كيؤكد ىذا

نفطية كمنافسات قبل االنتخاابت القادمة ، كأيضان على خالؼ بشأف ما إذا كاف ينبغي أف تكوف البصرة جزءن من 
. 9 "منطقة اربادية شيعية جبنوب العراؽ 

اإلعالمية ألشهر عديدة السياسية كاحة شلا يثَت االنتباه أف اجمللس السياسي لألمن الوطٍت الذم غاب عن السك 
، يظهر اآلف مرة ( 1+3)حىت مت تشكيل اجمللس التنفيذم الذم يضم رللس الرائسة مع رئيس الوزراء أك ما يسمى 

                                   
(  مركز أضواء. )والسنية املتمثلة مبجالس الصحوات مليشيات ابقي األحزاب الشيعية والكردية   7
. م 31/3/2008ليوم  النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية  8
. م 31/3/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   9
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كىذا يعطي تصوران عن أنو ىناؾ ربرؾ سياسي نشط قد يغَت مسار العملية  كقراراتو ،ىذا أخرل متوحدان يف بيانو 
.  السياسية

 
( صولة الفرساف)غاايت 

لتتضح دبا منتلك من مؤشرات موضوعية كآراء ابحثُت كزلللُت  كحقيقتها (صولة الفرساف)لنناقش الغاية من عملية 
الباحث دبركز الدراسات اإلسًتاتيجية ( أنتوين كوردمساف)يوضح ؼ، ( صولة الفرساف)مربرات الصدريُت من عملية 

 ادلناطق اجلنوبية كبعض أجزاء بغداد بُت جيش ادلهدم بقيادة مقتدل كالدكلية أف العراؽ يشهد حاليان حرابن يف
الصدر كاالئتالؼ الذم يقوده حزب الدعوة كاجمللس األعلى ، كاألخَت ىو ادلسيطر الفعلي على أغلب قوات 

ائر يف حوؿ القتاؿ الد 10، كأغلب التقارير( لواء بدر)األمن العراقية فضالن عن مليشياتو اخلاصة ادلعركفة ابسم 
البصرة الذم أطلقت احلكومة شرارتو تفًتض أف الصدر كأتباعو ىم أساس الشر الساعوف إىل تقويض فرص السالـ 

ؿ كخطَت ال يتعُت ، كىذا تبسيط ُمخ، كالقوات احلكومية ىي الوجو الشرعي الساعي إىل استتباب األمن كالنظاـ 
 11 . دمسافعلى اإلدارة األمريكية السَت كراءه على حد تعبَت كور

من السذاجة إضفاء الرباءة على حركة الصدر أك ( : "نيويورؾ اتديز)كيذكر كوردمساف يف مقاؿ نشرتو صحيفة 
من السذاجة أيضان إضفاء الرباءة كالتقليل من سلاطرىا أك ذباىل التيارات الراديكالية العنيفة داخل جيش ادلهدم ، 

، فالقضية كلها قضية صراع على السلطة كزلاكلة من جانب  على ادلالكي أك حزب الدعوة أك اجمللس األعلى
.   "ادلالكي كاألحزاب الشيعية القوية بسط سلطتهم على البصرة كعلى أجزاء من بغداد

من انحيتها أف احلملة العسكرية على مسلحي البصرة كانت  (الكريستشاف ساينس مونيتور)اعتربت صحيفة ك
الصدر يرسل ) كنشرت الصحيفة مقاالن حوؿ ىذا ادلوضوع محل العنواف هتدؼ إىل ربجيم عناصر جيش ادلهدم

أتيت احلملة ادلشًتكة اليت شنتها القوات العراقية كاألمَتكية على مسلحي جيش : "جاء فيو ( إشاراٍت غَت كاضحة
دراج على است ضمن زلاكلة كاشنطن كبغداد توجيو ضربة قوية دلقتدل الصدر من خالؿ اسًتاتيجية تقـو ادلهدم

  ."منها العناصر ادلخربة يف جيش ادلهدم إىل العلن كمواجهتها عسكراين للتخلص

                                   
. بل واغلب الفضائيات الرمسية وغري الرمسية   10
. م 31/3/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   11
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 :جاء فيو ( الواشنطن بوست)نشرتو صحيفة ( الساحة العراقية تتفجر عنفان )مقاؿ بعنواف  سياؽ متصل كيف يف
خرل الفاعلة يف األ هتدؼ عمليات البصرة العسكرية إىل كسر شوكة ادليليشيات الشيعية كاجلماعات ادلسلحة"

األمريكيُت لالستفادة من كقف إطالؽ النار الذم ُأعلن  اجلنوب العراقي، كلكن أنصار الصدر يركف فيها زلاكلةن من
 12 " .عنو سابقان كإضعاؼ جيش ادلهدم
ىذا احد أسباب كغَتىا من الصحف الربيطانية كاألمريكية فاف  زالغربية كالتامي كحبسب ما تناقلتو كسائل اإلعالـ 

التحرؾ العسكرم الضخم ىو الضغوط الكبَتة من اإلدارة األمريكية على ادلالكي لإلقداـ على ىذه ادلواجهة كاليت 
قناع مهورم يف محلتو االنتخابية إىل إابإلضافة إىل حاجة احلزب اجل هنا ديك تشيٍت خالؿ زايرتو األخَتة للعراؽيبّ 

الفراغ الذم ستًتكو بعض القطعات األمريكية يف حاؿ مغادرهتا  ية دللئ الرأم العاـ األمريكي جباىزية القوات العراؽ
األمريكاف جبدكل اإلمداد ادلادم الستمرار دعم كجود قوات بالدىم يف العراؽ ابإلضافة إىل إقناع دافعي الضرائب 

 .
 
 

تبعات صولة الفرساف  
شيعية عرّبت عن نفسها من  –يف البصرة إىل مواجهة شيعية ( صولة الفرساف)أدت احلملة العسكرية احلكومية 

، كىذه ليست ادلرة األكىل اليت ( حزب الدعوة)كمقرات ( قوات بدر)خالؿ ىجمات جيش ادلهدم على مقرات 
ىل مناطق النفوذ يف اجلنوب العراقي عسكراين حيث سبق أف تصارعا ع( قوات بدر)مع ( جيش ادلهدم)تتواجو فيها 

، كىذا يعٍت أف احتماالت توسع ادلواجهة يبقى شلكنان ما داـ ىناؾ ترااثن عدائيان سابقان يعكس تنافسان على السلطة 
. كالنفوذ يف الوسط الشيعي 

ـ نواة العملية ابلنظر إىل أف الشيعة ق تؤثر سلبان على العملية السياسيةىذه الشيعية  –ادلواجهة الشيعية إف 
السنية كالعربية  –السياسية ، كما تؤثر ىذه ادلواجهة سلبان على ادلصاحلة الوطنية ألهنا تضيف إىل اخلالفات الشيعية 

. شيعية تتطور إىل مواجهات مسلحة  –الكردية خالفات شيعية  –
فإف األمر حيتاج إىل مواجهة  كعلى الرغم من أف مواجهة ادلليشيات ادلسلحة ىو أمر مطلوب على الساحة العراقية

إىل مليشيا أك قوة سياسية بذاهتا دكف غَتىا ، كابلتايل تنحرؼ ، حىت ال تبدك ككأهنا موجهة  شاملة كليست جزئية
                                   

( . العربية نت)موقع   12
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كىذا يقود إىل تشعب عن ىدفها احلقيقي ، كاحلاصل اآلف يف العراؽ ىو استهداؼ حكومي جليش ادلهدم ربديدان 
 احلكومة كعناصر ادلليشيات فقط بل بُت ادلليشيات أنفسهم ، خاصة كأف ىناؾ ، حبيث ال تكوف بُت الصراعات

قول سياسية يف احلكومة تتبعها مليشيات كأجنحة عسكرية ، إضافة إىل ادلليشيات اليت تدعمها أمريكا دلقاتلة 
. لساحة العراقية العشائرية كغدت عنصران مؤثران يف حالة األمن على ا( الصحوة)كىي مليشيات ( القاعدة)عناصر 

كاألمر حيتاج إىل إسًتاتيجية شاملة للتعامل معها بعيدان عن ىذا يعٍت أف اجلزر ادلسلحة ادلنفصلة تتكاثر يف العراؽ 
 13 . التعامل االنتقائي أك اجلزئي

حداث مل يعلم ما قد تؤكؿ إليو األكضاع ادلتدىورة يف بغداد كزلافظات اجلنوب كالوسط ادلضطربة بسبب أ أف أحدان 
كلعل التصعيد من احلكومة سوؼ يقابل بتصعيد من الطرؼ األخر شلا يعٍت ادلزيد من اخلسائر يف األركاح ، البصرة 

فهل تنتبو القيادة العراقية ذلذا ادلوقف أـ تستمر يف تنفذ خطتها العسكرية دكف النظر يف  ، كإتالؼ يف البٌت التحتية
؟ ر عنو محلتها من نتائج كارثية ما تسف

أف ادلواجهة بُت الطرفُت ال ديكن أف تنتهي إىل ( التاديز)يف مقاؿ يف صحيفة ( جيمس حيدر)يرل الكاتب ذا  ؿ
 ، بينما يرل14 خسارة، فخسارة ادلالكي ستكوف دبثابة انتحاٍر سياسي كخسارة مقتدل الصدر ستعٍت هناية نفوذه

نطن إف القتاؿ كضع جيش ادلهدم يف مواجهة خبَت الشرؽ األكسط دبجلس العالقات اخلارجية يف كاش( كيل نصر)
 15 .مع مقاتلي منظمة بدر 

كلكن األخطر أف لعبة ادلالكي جّرت أمريكا معها إىل قصف جوم للبصرة ، كأف ضرب عناصر جيش ادلهدم شيء 
فإذا ما أتثَت ىذا اذلجـو على أمريكا ؟ : كالسؤاؿ الذم يعنينا ىو . كاالشتباؾ مع حركة الصدر شيء آخر 

نفتحت بوابة الصراع على السلطة بُت الفصائل الشيعية بشكل عنيف ككاسع كمستمر فإف ىذا يعٍت ضياع كل ا
، كيعٍت أيضان توسيع رقعة الدكر األمريكي يف العراؽ  ادلكاسب األمنية اليت صلحت كاشنطن يف ربقيقها العاـ ادلاضي

 16. خالؿ ادلرحلة ادلقبلة 

                                   
. م 27/3/2008اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم  النشرة اليومية ملركز  13
( . العربية نت)موقع   14
. م 31/3/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   15
. م 31/3/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   16
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عندما امتدت ادلواجهة خارج البصرة لتشمل عدة زلافظات ، ككاف ( فرسافصولة اؿ)اتضحت سلاطر عملية لقد 
إشراؾ القوات من للتدخل األمريكي يف ىذه العملية دكر يف زايدة أزمة ىذه العملية على الرغم من ذبنب ادلالكي 

. كي يف العملية لكي ال تتحوؿ إىل مواجهة بُت ادلقاكمة كاالحتالؿ حبسب مقربُت من ادلاؿاألمريكية 
أما فشل الربدلاف يف عقد جلسة استثنائية لبحث التطورات األمنية يف البصرة كغَتىا من احملافظات بسبب مقاطعة 

كتليت االئتالؼ كالتحالف الكردستاين الذم يعكس تصاعد كتَتة االستقطاب يف الساحة السياسية العراقية فيوضح 
 17 .مدل ادلخاطر اليت نتجت عن عملية صولة الفرساف 

صحيفة كنشرت  أمجعت الصحف الربيطانية على أف أغٌت ادلدف العراقية ابلنفط تواجو اختباران عصيبان،ىذا كقد 
تشكل أحداث البصرة االختبار اجلدم األكؿ دلعرفة مدل : "جاء فيو ( اختبار البصرة)مقاالن بعنواف الديلي تلغراؼ 

انوف، فإذا صلح اجليش العراقي يف احتواء البصرة ككضع حدان على فرض النظاـ كالق فاعلية القوات العراقية كقدرهتا
 18" ميداين متدىور فإنو سيفتح صفحة جديدة يف احلقبة اليت تلت حرب العراؽ دلوقف

 
ىل سينتهي الصراع بُت احلكومة كالتيار الصدرم ؟ 

ف ىناؾ العديد من األسباب ىل التهدئة بُت طريف النزاع يف صولة الفرساف ىي هتدئة مؤقتة أـ الصراع سيستمر ؟ إ
كأف أسباب الصداـ كادلواجهة ما زالت قائمة  األمر ال خيرج عن كونو هتدئة قصَتةاليت تدعو إىل القوؿ أبف 

:- 19كمتجذرة ، كمن ىذه األسباب 
ـ كىو يثَت ادلشكالت السياسية كاألمنية، 2003منذ أف  هر مقتدل الصدر بعد سقوط صداـ عاـ   .1

سعيو إىل النفوذ السياسي كالديٍت كاصطدامو يف سبيل ذلك ابلعديد من العقبات كالسبب يف ذلك ىو 
، (بل رتبة الصدر الدينية ادلتدنيةكجود السيد السيستاين مقا)كدينية ( منافسة قول شيعية أخرل)السياسية 

دلتكرر سواء كىذا يبقي الصدر دائمان يف موقع ادلطالب بنفوذ ال ديلك أغلب مقوماتو ، شلا يدفعو للصداـ ا
مع األمريكاف أك احلكومة أك حىت السيستاين ، كطادلا  ل مقتدل الصدر ساعيان إىل موقع مؤثر يف الساحة 

 .العراقية سوؼ تظل رلاهبتو السياسية كاألمنية مستمرة 

                                   
. م 30/3/2008اسات اإلسرتاتيجية ليوم النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدر  17
( . العربية نت)موقع   18
. م 1/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   19
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كثرة االنشقاقات كعدـ سيطرة مقتدل إحدل أىم ادلشكالت اليت يعاين منها التيار الصدرم بشكل عاـ   .2
 .على جيش ادلهدم ، شلا يؤدم إىل عدـ استمرار اذلدنة  الصدر

شيعي على النفوذ يف اجلنوب طرفو األكؿ التيار الصدرم كالثاين ىو حزب الدعوة  –ىناؾ صراع شيعي   .3
كتشَت التقديرات إىل أف الفًتة ادلقبلة شلكن أف تشهد صراعات ( . منظمة بدر)كاجمللس األعلى كمليشياتو 

 . د انسحاب القوات األجنبية من العراؽ كخصوصان يف ادلناطق الغنية ابلبًتكؿأكثر شدة خاصة بع

إف شخصية مقتدل الصدر ادلتقلبة كآراءه ادلتغَتة كمواقفو ادلفاجئة تضيف بعدان مهمان إىل أبعاد التيار الذم   .4
كؼ معينة سرعاف ، شلا جيعل قرار التهدئة ليس ذا بعد إسًتاتيجي كردبا يكوف رلرد موقف أملتو  ريتزعمو 

 .ما يتغَت خالؿ الفًتة ادلقبلة 

:- 20كما جيعل قضية الصدر عامل تفجَت كصراع مستمرين ، أمراف 
  .عدـ اعًتاؼ القول الشيعية ادلضادة للصدر بدكره كأتثَته يف الساحة العراقية :  األكؿ
الوالايت ادلتحدة دكران على الصعيد ادلوقف األمريكي السياسي كاألمٍت من التيار الصدرم ، إذ مل تعط :  الثاين

السياسي للصدر يف عراؽ ما بعد صداـ كىذا ما دفعو إىل التصادـ معها ، كعلى ادلستول األمٍت جربت أمريكا 
على الساحة العراقية   إخضاع الصدر عسكراين إال أهنا مل تنجح ، حيث ما زاؿ قوة سياسية كشعبية كعسكرية مهمة

كما أكد ىذه ( صولة الفرساف)بعملية ( ديك تشيٍت)ايرة انئب الرئيس األمريكي ز كفربط كثَت، ىذا كقد 
(. احلامسة)ك( االختبار)التحليالت تصريح الرئيس األمريكي جورج بوش حوؿ ىذه العملية كاصفان إايىا بػ

 الذميكي ديكن أف هتدأ انر الصدر كمشاكلو ، كقد يستغل االنسحاب األمرفما داـ ىذا العامالف مستمرين ال 
رئيس ىيأة األركاف ادلشًتكة للقوات األمريكية أف بالده ستمضي قدمان يف خطة سحب قواهتا ادلقاتلة يف عنو أعلن 

إف التطورات  (:مايك مولُت)سبوز ادلقبل رغم تصاعد العنف مؤخران يف العراؽ ، كقاؿ األدمَتاؿ /العراؽ يف يوليو
ليصل عدد القوات إىل  ارة الدفاع لسحب مخسة ألوية مقاتلة من العراؽاألخَتة يف البصرة كبغداد مل تغَت خطط كز
 21 .مستواه قبل إرساؿ التعزيز العاـ ادلاضي 

 
ضعف احلكومة العراقية  

                                   
. م 1/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   20
. م 3/4/2008ة ليوم النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجي  21
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ىا ، كمن ىذه األزمات انسحاب نصف عدد كزرائها اؼضعأدت إىل إعديدة سياسية مّرت احلكومة العراقية أبزمات 
ىم ىو عادؿ عبد ادلهدم ، إضافة إىل تشكيل بعض منط ادلالكي كإبدالو بقيادم ، كزبطيط اجمللس األعلى إلسقا

مثل التحالف الثالثي الذم يضم  -العمود الفقرم للحكومة  – القول جلبهات فهمت أهنا ضد االئتالؼ الشيعي
 من عدة مشاكل الكرد كاحلزب اإلسالمي السٍت ، ىذا من انحية كمن الناحية العسكرية فإف القوات العراقية تعاين

إىل أحزاهبم كطوائفهم ، كما أف مهنية منية شخصتها احلكومة العراقية قبل غَتىا ، كمنها كالء أفراد القول األ
القوات األمنية العراقية ليست ابدلستول ادلطلوب الذم يؤىلها الستالـ ادللف األمٍت يف عمـو العراؽ ، بل إهنا غَت 

بق كأف استلمت القوات العراقية ادللف األمٍت فيها ، كمنها البصرة كما شهدتو قادرة على حفظ األمن يف أماكن س
. من أحداث كاقتتاؿ يف معركة صولة الفرساف 

عدـ مقدرة القوات العراقية احلفاظ على إف ادلواجهات اليت حدثت يف البصرة بُت احلكومة كجيش ادلهدم كشفت 
شكل كامل يف ىذه ادلدينة تكتنفو سلاطر كثَتة ، شلا دفع رئيس الوزراء األمن يف البصرة ، كأف استالـ ادللف األمٍت ب

. أف يؤجل مسألة انسحاب ابقي القوات الربيطانية من مقرىا الرئيس يف البصرة (جوردف براكف)الربيطاين 
سحب  إبصللًتا ، قرار براكف بتأجيل( إكسًتا)برر جاريت ستانسفيلد ، أستاذ سياسات الشرؽ األكسط يف جامعة ك

القوات الربيطانية يف ربيع ىذا العاـ أبنو يريد دعم حكومة ادلالكي بعد اذلزة اليت تعرضت ذلا جراء ادلواجهات جيش 
إف مصداقية : "ر فيها ، كانؿ من مصداقيتها يف السيطرة على الدكلة ، كأضاؼ ستانسفيلد ادلهدم بشكل أثّ 

 22 " .ادلالكي أطلق عليها الرصاص يف ىذه ادلرحلة
حت فيو أف فشل ، كضّ ( معركة البصرة)مقاالن ربت عنواف ( كريستياف ساينس مونتور)كقد نشرت صحيفة ذا ق

اجليش العراقي يف إجبار قوات الصدر على االستسالـ ال يبشر خبَت يف الكفاح ضد الطائفية الشيعية ، لذا جيب أف 
 .كايت الضركرية اليت تستطيع أف توحد العراقيُت ربث تلك ادلعركة كل من إيراف كأمريكا كالعراؽ للوصوؿ إىل التس

23 
 

ادلالكي كصولة الفرساف 

                                   
. م 3/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   22
. م 3/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   23
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كىو  –حينما صدر بياف من مقتدل الصدر أيمر فيها مجاعتو بنزع السالح كإلغاء ادلظاىر ادلسلحة صرح ادلالكي 
لتايل قاؿ إف عمليات أبف عمليات صولة الفرساف مل تبدأ بعد ، كلكن عندما عاد إىل بغداد يف اليـو ا -يف البصرة 

. صولة الفرساف حققت أىدافها يف القضاء على اخلارجُت عن القانوف 
ما جرل يف البصرة إىل حُت رجوع ادلالكي إىل بغداد ىو قتاؿ بُت ؼفهل حققت عمليات البصرة أىدافها ابلفعل ؟ 

، فأم أىداؼ ار أك كياف معُت احلكومة العراقية أكدت أف احلملة مل تكن موجهة ضد يتكجيش ادلهدم كاحلكومة ، 
أف ىناؾ تغيَت تكتيكي إزاء ىذه العملية  يعطي داللة علىف ىذا التغيَت ادلفاجئ يف التصرحيات مث إ ؟ربققت 
. شابكة عسكراين كسياسيان ادلت
الن عدـ ، مثيف ادلستقبل أك تنفع حزبو سياسيان  إثبات عدة أمور قد تنفعو( لفرسافصولة ا)يريد ادلالكي من عملية ك

يسعى دكمان  –أم ادلالكي  –كإرضاء اجلانب األمريكي كإقناعو أبنو كمضيو دبشركع ابدلصاحلة الوطنية ، طائفيتو 
أف  كااعترب افاألمريككأف  خصوصان للحفاظ على مصاحل الوالايت ادلتحدة يف العراؽ كأنو ال يسبب أرقان لألمريكاف 

الشريك اجمللس األعلى كاستحقاقو للمنصب الذم ينافسو عليو بقوة ىذا االختبار فرصة للمالكي إلثبات جدارتو 
.  ابعتالء قياديو لرائسة الوزراء عن رغبتو السياسي حلزب ادلالكي كعرب مراران 

، كهبذه العملية قد ضمن أتييد االئتالؼ العراقي ادلوحد كضمن أتييد ابقي الكتل السياسية مثل األكراد كالسنة  
الكي السخط الشعيب كالرمسي دلا قاـ بو عناصر جيش ادلهدم من قتل طائفي كاعتداء على ىذا كقد استثمر امل

األمواؿ العامة كاخلاصة كفرض بعض ادلتبنيات اخلاصة ابلتيار الصدرم على غَته من القول الدينية كالسياسية ، 
. فوّلد ىذا السخط للمالكي دعمان شعبيان كرمسيان عند القياـ بعملياتو يف البصرة 

ىناؾ كثَت من التحليالت كالتقارير تشَت إىل أف ادلالكي ردبا خرج خاسران من معركة صولة على الطرؼ النقيض ك
:- 24الفرساف يف ضوء رلموعة من االعتبارات ادلهمة منها 

إف ادلالكي ىو الذم بدأ ابذلجـو على جيش ادلهدم يف البصرة على الرغم من أهنا كانت يف ىدنة رمسية  .1
قبل زعيمو مقتدل الصدر ، منذ آب كقد جددىا يف شباط ادلاضي ، كىذا دفع إىل تعاطف  معلنة من

بعض القول الشيعية مع الصدر ، ألف عمليات صولة الفرساف بدت ككأهنا ربرش حكومي ابلتيار الصدرم 
. 

                                   
. م 3/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   24
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ت يعطي إف تعامل ادلالكي بشكل انتقائي يف عمليات البصرة مع مليشيا مقتدل الصدر دكف ابقي ادلليشيا .2
، رغم أف التقارير تؤكد خطورة  مصداقية إلدعاءات الصدريُت أبف ىذه العمليات ذلا غاايت سياسية

 .ادلليشيات على ادللف األمٍت يف العراؽ 

بدت القوات العراقية غَت قادرة على إخضاع جيش ادلهدم رغم الضرابت ادلوجعة اليت كجهتها القوات  .3
يكية ، بل إف ىناؾ أكثر من ألف جندم سلموا أنفسهم أسلحتهم إىل احلكومية كإبسناد الطائرات األمر

 .جيش ادلهدم 

، لذا يتوقع زلللوف أف الفًتة  ادلواجهة الدموية بُت احلكومة كجيش ادلهدم كضعت بذكر العداء بُت اجلانبُت .4
. ادـ أكتوبر الق/ادلقبلة ستشهد مواجهات أشد قوة خاصة قبل االنتخاابت احمللية يف تشرين األكؿ

 
صولة الفرساف دلاذا اآلف ؟ 

مدير مركز احلوار العريب األمريكي  25 (صبحي غندكر)إف توقيت عملية صولة الفرساف لو تفسَتاف كما يبُت ذلك 
الديلي )ىو اختبار القوات العراقية يف مقدرهتا على حفظ األمن كيؤيد ىذا التفسَت صحيفتا  األكؿ،  يف كاشنطن

ُيستفاد إلجياد تفاعالت أمنية ىو زبطيط من قبل اإلدارة األمريكية  كالتفسَت الثاين، ( ستالواشنطن بو)ك (تلغراؼ
الذم يطالب داخلي داخل الوالايت ادلتحدة اؿضغط اؿلتواجو  منها إلبقاء القوات العسكرية األمريكية يف العراؽ،

.  سحب القوات األمريكيةب
 
 

جيش ادلهدم ؟ ؿ أزمة كيف ُتح
البعث بدا كاضحان أف ما حيملو من أساليب يف مواجهة اآلخرين مل يسقط بعد ، فما زاؿ قادة  بعد أف سقط نظاـ

العراؽ اجلدد يتعامل مع اجملـر دبا أجـر فقط ، من دكف السعي دلعاجلة أسباب ىذا اإلجراـ ، فكل من أخطأ يباد ىو 
( من أخطأ)نقصد بػأك غَتىا ، كضلن ىنا ال كمن ديت إليو أبية صلة كانت ، حزبية أك عشائرية أك مذىبية أك قومية 

.  من ثبتت عليو التهمة قانونيان ، كإمنا نقصد بو من أخطأ خطأن سياسيان ، كقد ال يكوف خطأن من كجهة نظر معينة 

                                   
. من على شاشة قناة العربية الفضائية ( السلطة الرابعة)يف لقاء مع برانمج   25
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كعلينا االستفادة من أخطاء النظاـ السابق يف مواجهة اخلصـو ، إذ استخدـ قادة ذلك النظاـ كسائل تعسفية ضد 
صولة )ـ كما حدث يف البصرة يف عملية 1991ل ذلا اجلبُت ، فلو قاران بُت ما حدث يف انتفاضة خصومو يند

مع أخذ الفارؽ بنظر االعتبار ، لوجدان أف صداـ استخدـ القوة بشكل مفرط كمع ىذا سيطر على ( الفرساف
نفوس أبناء الشعب أدت إىل كّلدت غضبان داخل احملافظات اجلنوبية يف فًتة ال تقل عن شهر ، كىي سيطرة كقتية 

ـ ، كأعيدت العمليات القمعية نفسها مرة أخرل ، كلكن جذكة االنتفاضة بقيت كأدت 1999انتفاضة أخرل عاـ 
. إىل سقوط النظاـ 

فإف ذلك سيولد يف نفوس فإذا استخدمنا القوة لوحدىا يف عمليات البصرة األخَتة من دكف ربرؾ سياسي 
كمن يقف كراءىا ، كقد يكوف احلقد ضد العملية السياسية برمتها ، عند ذلك  الصدريُت حقدان ضد احلكومة

. سيكوف الصدريوف قنبلة موقوتة قد تتفجر يف أم حلظة بوجو احلكومة كاألحزاب ادلكونة ذلا 
:- 26 لذا فإف أم إسًتاتيجية للقضاء على االضطراب الذم يسببو الصدر ال بد من أف أتخذ يف اعتبارىا ما أييت

بدكر الصدر كأتثَته كنفوذه  من قبل القول الشيعية الكربل كمنها مرجعية السيد السيستاين ،، العًتاؼ ا  -1
 .يف العراؽ سياسيان كأمنيان كالتعامل معو من ىذا ادلنطلق بدؿ اجتثاثو كهتميشو كإضعافو 

ة ادلليشيات ادلسلحة تفادم ادلواجهة ادلباشرة مع جيش ادلهدم على أف يتم تنفيذ خطة كبَتة دلعاجلة قضي  -2
 .بشكل كامل كليس بشكل جزئي ، كبعد أف تكوف القوات العراقية قادرة على ذلك 

فعلى احلكومة كإذا كاف مقتدل الصدر كمليشياتو سبثل خطران يهدد أمن العراؽ كادلصاحل األمريكية يف ادلنطقة 
البعثيُت بشكل ملفت مع عاملة امل، إذ مت تغيَت  العراقية كاإلدارة األمريكية أف تتعامل معو كما تعاملت مع البعثيُت

دالة الذم يعطي امتيازات علالنتباه يف مشركع ادلصاحلة الوطنية كتغيَت قانوف اجتثاث البعث إىل قانوف ادلساءلة كاؿ
زمن رغم أف البعثيُت عاثوا يف األرض فسادان لعقود من اؿكجاء ذلك للبعثيُت مل تكن موجودة يف قانوف االجتثاث ، 
. قتلوا فيها ادلاليُت من أبناء الشعب العراقي 

كعلى جيش ادلهدم أف يغَت تكتيكاتو ألف ما يقـو بو سيضعو يف عزلة سياسية ربرمو من شغل أم منصب كزارم 
 .كخصوصان الوزارات األمنية 

                                   
. م 1/4/2008النشرة اليومية ملركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية ليوم   26
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