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 دمرت القوات األمريكية مدينة الفلوجة، ونتج عن ذلك االعتداء مقتل العديد من المدنيين              ٢٠٠٤ شهر نوفمبر    في بدايات 
وأضحت مدينة المساجد مدينة من األطالل، إال أن آثار ذلك الدمار دفنـت             . وأعداد غير معروفة من مقاتلي المقاومة العراقية      
وعشية الهجوم على الفلوجة أخبر القادة العسكريون الجنود        . ع باحتالل مستقر  معها مخططات الواليات المتحدة وبريطانيا للتمت     

وهكذا أصبحت العراق بمثابة فيتنام جديدة      .  في فيتنام  ١٩٦٨عام  " هيو"بأنهم يواجهون كبرى معاركهم منذ االعتداء على مدينة         
  .ألمريكا

 مجتمعين احتفاال بانتـصارهم، كانـت       ٢٠٠٣ريل  وفي الواقع أنه بينما كان القادة العسكريون وجنراالت بوش في أب            
 خرج العراقيون مـن     ٢٠٠٣ أبريل   ١٨ففي يوم   . الطلقات االفتتاحية تنطلق معلنة بدء حرب العراق من أجل التحرر الوطني          

ا  شخص ١٠٠,٠٠٠وإذا كان ما يفوق     . األحياء التي تعاني غالبيتها من الفقر في عاصمتهم وذلك لالنضمام إلى مظاهرة شعبية            
، وذلك على العكس من الحشد الذي كان قبلهـا          "ال لالحتالل "قد احتفلوا بسقوط صدام حسين، إال أنهم رفعوا مطلبا جديدا وهو            
  .بيومين يتابع الدبابات األمريكية وهي تطيح بتمثال صدام حسين

مال موانئ وموظفين، وقـد     وعلى مدى األسابيع التالية، نجد اآلالف من العراقيين، ما بين مدرسين وجنود سابقين وع               
 أبريل تجمـع حـشد صـغير        ٢٨وفي يوم   . خرجوا في مسيرات مطالبين بفرص العمل وإعادة فتح الوزارات ودفع المرتبات          

ولم تشهد الفلوجة عمليات النهب والفوضى التـي عمـت          . بالقرب من مدرسة في الفلوجة وقد احتلت القوات األمريكية مقرها         
. ي أعقاب الغزو، حيث قام شيوخ القبائل والزعماء الدينيون في الفلوجة بضمان حالة األمن في المدينة               الكثير من أنحاء البالد ف    

. وقد شدد الحشد على عدم االحتياج إلى القوات األمريكية وطالبوا الجنود بتسليم المدرسة لسلطات المدينة والخروج من الفلوجة              
  .دث الذي دفع بالمدينة السنية إلى قلب حركة وطنية جديدة قتيال، ذلك الح١٣ففتحت القوات النيران، مردية 

 كان التفاؤل الذي غمر كال من جورج بوش وتوني بلير في البداية قد حل محله اليـأس،                  ٢٠٠٤وبحلول شهر أكتوبر      
الشعبية، وأصبحت معظم المدن العراقية واقعة تحت سيطرة المقاومة         . وبدال من الترحاب لم يواجهوا سوى الغضب والكراهية       

وقـد  . بينما لم يتبق للقوات األمريكية والبريطانية سوى التحكم في خط من القواعد العسكرية المعزولة على مـستوى الـبالد                  
واصلت القوات األمريكية والبريطانية صراعها من أجل فرض سيادتها على العراق الذي ظنوا أنفسهم قد هزموه، بينما أخذت                  

  .أمريكيا في محاولة تشكيل قوات أمنية وسلطة مركزيةالحكومة العراقية المدعومة 

ونقوم في هذه الورقة بتتبع الخلفية التاريخية لحركة التمرد والعصيان التي أعقبت الحرب، بما في ذلك الوعود التي لم                     
ونقوم في  . الجتماعية، تلك الثورة التي حملت للعراقيين آماال بشأن التحرر من االستعمار وتحقيق العدالة ا             ١٩٥٨تحققها ثورة   

هذه الورقة أيضا بتحليل أسباب نجاح الواليات المتحدة في الحرب من ناحية وفقدانها السالم من ناحية أخرى، ممـا أدى إلـى               
 تحت وطأة العقوبات االقتـصادية لتهيئـة الظـروف          يكما نوضح كيف أدى إضعاف النظام البعث      . نشأة حركة التمرد الشعبية   

دولة بعد الحرب، ومع عدم وجود العدد الكافي من القوات لفرض القانون والنظام توقفـت أعمـال إعـادة                   لالنهيار السريع لل  
كما نبين في هذه الورقة كيف أن فرض حكومة يسيطر عليها عراقيون ممن كانوا في المنفـى وموالـون للواليـات                     .اإلعمار

اه االحتالل، وأنه إزاء تصاعد حدة حركة التمـرد قامـت           المتحدة األمريكية أدى إلى مضاعفة إحساس العراقيين بالمرارة تج        
  .القوات األمريكية باكتساح المدن العراقية واحتجاز اآلالف من الشباب العراقيين، لتشعل بذلك حالة االستياء

الين ثم نتتبع طبيعة التمرد، ونؤكد على أن حركة المقاومة أبعد ما تكون عن مجرد تجمعات من المقاتلين األشداء المو                    
كما نؤكد علـى    . لحزب البعث أو المجاهدين األجانب، وإنما تضرب بجذورها عميقا في قطاعات مختلفة من المجتمع العراقي              
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ونقدم تحليال للعوامل التي أدت إلى ظهور الجماعات اإلسالمية العراقية،          . أن حركة المقاومة هي حركة أصيلة للتحرر الوطني       
جحت في تحقيق مكاسب سياسية عظمى في أعقاب الحرب، كما نقوم بتقييم اسـتمرارية الـدعم                السنية منها والشيعية، والتي ن    

وأخيرا نتناول القيود الخاصة بالمرحلة األولى من المقاومة، واآلثار المتوقعة عن التغيـرات             . الشعبي للتمرد منذ بداية الحرب    
بل القوات المحتلة لمحاولة التعامـل مـع فـشلها الـسياسي            في استراتيجية الواليات المتحدة لمواجهة الموقف، والمتبعة من ق        

 تمثل عنصرا من االستراتيجية األمريكية التي تهدف إلى قطـع الطريـق             ٢٠٠٥إن االنتخابات المزمع عقدها في      . والعسكري
طرتهم، فـي   أمام دعم المقاومة، وذلك من خالل جر أقدام معارضي االحتالل من المدنيين إلى عملية سياسية خارج مجال سي                 

  .الوقت الذي يتم فيه سحق المقاومة المسلحة بقوة غاشمة

  شعب مولود في معمعة الصراع

ترجع أولى تجارب كفاح العراق من أجل التحرر الوطني في أعقاب الحرب العالمية األولى، حيث عقـدت كـل مـن                     
فقامت بريطانيا بدعوة األمير فيصل، زعـيم       . همابريطانيا وفرنسا العزم على تقسيم اإلمبراطورية العثمانية المهزومة فيما بين         

 عندما منحت   ١٩٢٠إال أنه ما لبثت أن تفجرت الثورة في العراق عام           . الثورة العربية ضد العثمانيين، ليكون ملكا على العراق       
  : حينذاك قائالوقد عبر الشاعر محمد العبيدي عن حالة التحدي والرفض السائدة. عصبة األمم بريطانيا الحماية على العراق

  ١لسنا عبيدا

وقد تم التخلص من السيادة البريطانية في أجزاء واسعة من وسط العراق، وقامت الشعارات الوطنية بتوحيد صـفوف                  
. السنة والشيعة في عمليات احتجاج في بغداد، كما أصدر رجال الدين الشيعة فتاوى تدعو إلى شن حرب مقدسة ضد االحتالل                   

ل، مستشارة المندوب السامي البريطاني في بغداد، وصفا لجهود المسئولين البريطانيين في فرض الملك              وقد قدمت جيرترود بي   
تأتينا : "وأضافت قائلة " األمور لم تتخذ بعد وضعا سلسا على اإلطالق،       " أن   ١٩٢٠الجديد على العراق، فقد كتبت في أغسطس        

وال أعتقـد أن نـصف تلـك    .. تماسات داعية إلقامة نظام جمهـوري    تقارير بشأن قيام قبائل منطقة الفرات بإعداد بيانات وال        
 وقد أدى مزيج من الرشاوى والتهديدات والمنـاورات الـسياسية إلـى             ٢."التقارير صحيح، ولكنها تبقينا في حالة قلق وترقب       

لوطني البريطاني   تم تتويجه ملكا على أنغام النشيد ا       ١٩٢١ضمان حصول الملك فيصل على القبول آخر األمر، وفي أغسطس           
  .، حيث لم يكن قد تم تأليف نشيد وطني عراقي بعد..."حفظ اهللا الملك"

وفي هذه األثناء كان المجتمع العراقي يتغير بسرعة بالغة، حيث نشأت طبقة من مالك األراضي الذين سيطروا على                     
وجـاءت  .  المزارعين إلى هاوية الفقـر     االقتصاد والنظام السياسي على مدار النصف األول من القرن العشرين دفعت صغار           

 لتزيد من سلطات مالك األراضي زيادة بالغة، وهكذا نجد أن شيوخ القبائـل              ١٩٣٢التغييرات في قانون ملكية األراضي لعام       
البدوية، الذين كانوا في السابق يعيشون على ما يجمعونه من جراء هجومهم على المزارعين، تحولوا إلى طبقـة مـن مـالك           

وبحلـول ثـورة    . كما استفاد تجار المدن أيضا من التغيير في القانون إذ أصبح في إمكانهم اآلن استثمار األراضي               . ضياألرا
 ألف هكتـار مـن    ١٦٠ كان أكبر اثنين من مالك األراضي هما أحمد عاجل الياور، كبير زعماء قبائل شمر وصاحب                 ١٩٥٨

ـ      األراضي، وعبد الهادي الجلبي، وهو تاجر شيعي ثري م          ألف هكتار مـن األراضـي       ٦٤ن بغداد، والذي ربما كانت قيمة ال
وأحمد الياور هو جـد غـازي   . المعتمدة على األمطار والتي كان يملكها تفوق قيمة األراضي التي يملكها الياور على اتساعها            

بي هو أحمد الجلبـي، عـضو       ، بينما نجد أن ابن عبد الهادي الجل       ٢٠٠٤عاجل الياور الذي تم تعيينه رئيسا للعراق في يونيو          
وهكذا نـرى أن الطبقـة العراقيـة        . مجلس الحكم العراقي الذي عينته القوات األمريكية لحكم العراق بعد إسقاط صدام حسين            

  .الحاكمة القديمة قد عادت محمولة في مؤخرة دبابة أمريكية
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تحرر الوطني، وهي ثورة لـم تكـن   ، انضم مئات اآلالف من العراقيين إلى حركة لل  ١٩٥٨ و ١٩٤٥وفيما بين عامي      
 وكانـت   ٣.ضد االحتالل البريطاني فحسب وإنما ضد مالك األراضي والتجار الذين كانوا يدعمون النظام الملكـي المكـروه                

جماهير المدن في قلب موجات االحتجاج الكبرى، وبينما كان العمال المنظمون أقلية إال أن بعضهم، وخاصة عمـال الـسكك                    
وفي نفس الوقت كانت المدن العـشوائية       .  الموانئ وعمال النفط قاموا باستخدام قوتهم الصناعية استخداما فعاال         الحديدية وعمال 

 ١٩٤٨الفقيرة والمزدحمة بالسكان حول مدينة بغداد بمثابة مصدر للجنود المشاة لحركة العصيان المسلح في المـدن عـامي                   
. شرقية للبالد ممن وجدوا ألنفسهم مصدر رزق في وظائف غير رسـمية           ، وأولئك الفالحون الفقراء من المقاطعات ال      ١٩٥٢و

كما قامت شريحة رفيعة ولكن هامة من الطبقة الوسطى بتقديم العديد من النشطاء العاملين ضمن الحركات الوطنية واليـسارية            
  .المتنامية

 عضوية الحزب علـى قـدرة       وقد تطلع اآلالف صوب الحزب الشيوعي العراقي من أجل إحداث تغيير، ويشهد تنوع              
 كـان   ١٩٥٥وبحلول عام   . الحركة الجماهيرية على تجاوز التقسيمات العرقية والدينية عن طريق توحيد صف العراقيين طبقيا            

الشيعة يمثلون أغلبية الحزب الشيوعي  ويحتلون غالبية مواقع القيادة، في حين انجذب األكراد إلى الحـزب لقيامـه بتنظـيم                     
   ٤.اد في مواجهة مالك األراضي األكراد من ناحية ولتأييده حصول األكراد على حقوقهم القوميةالفالحين األكر

  ١٩٥٨خيبة األمل عام 

، وتم قتل كل من الملـك ورئـيس الـوزراء المـوالي             ١٩٥٨قام انقالب ضباط الجيش بالقضاء على الملكية في عام          
وقد كان ذلك في مصلحة اليسار أول األمر، حيـث          . عالن قيام الجمهورية  لبريطانيا، بينما قام عبد الكريم قاسم، قائد الجيش، بإ        

 ضد الحـزب  ١٩٥٩اتسع الحزب الشيوعي بسرعة بالغة في أعقاب الثورة، إال أن عبد الكريم قاسم سرعان ما تحرك في عام     
عراقي من المواجهة،   وقد انسحب الحزب الشيوعي ال    . الشيوعي، فأخرج مؤيدي الحزب من الحكومة وطهر الجيش من نشطائه         

فقد كان عامل عبد الكريم قاسم معاملة األبطال في بدايات الثورة، كما تلقى الحزب توجيهات من موسكو بعدم إرباك مـوازين                     
 وقد اتـضح آخـر      ٥.القوى الهشة مع الواليات المتحدة في الشرق األوسط عن طريق بإثارة صراع على السلطة في العراق               

لكريم قاسم على الحزب الشيوعي انعكس بالسلب عليه وأدى إلى نهايته حيث انتهى به األمر بال وسيلة                 األمر أن انتصار عبد ا    
وكان حزب البعث في تلك المرحلة مجـرد        . ١٩٦٣لتعبئة الناس دفاعا عن نظامه أمام االنقالب الذي قام به حزب البعث عام              

إال أنها كانت منظمـة     . وحدة العربية والتحديث واالشتراكية   منظمة صغيرة نجحت في اجتذاب شريحة من القوميين بمقوالت ال         
  .شديدة العداء للشيوعية، واستغلت فرصة االنقالب على عبد الكريم قاسم للقضاء الدموي على اآلالف من الشيوعيين والنقابيين

كم عبد السالم عارف،    وقد فقد البعثيون سلطتهم بنفس السرعة التي كانوا قد اكتسبوها بها، وأصبح العراق خاضعا لح                
 حـل محلـه     ١٩٦٦وفي أعقاب وفاة عبد السالم عارف في حادثة تحطم طائرة مروحية عام             . النائب السابق لعبد الكريم قاسم    

. ١٩٦٨شقيقه األكبر عبد الرحمن، الذي لم يستمر في موقع السلطة طويال، حيث سقط بأيدي انقالب قام به حزب البعث عـام       
وقـد شـهدت    . بعثيون أكثر تنظيما، ونجحوا في تأسيس نظام حاكم استمر حتى الغزو األمريكي للعراق            وفي هذه المرة كان ال    

 الدولة الـسيادة    ١٩٧٢السبعينيات قيام حزب البعث بإحكام قبضته على السلطة، كما منح تأميم صناعة النفط العراقية في عام                 
ومن الخصائص  . ستثمرتها في بناء البنية التحتية والجيش ودولة الرفاهة       الكاملة والتحكم التام في الثروة النفطية للبالد، والتي ا        

وتم إمـا تحييـد     . الرئيسية لحكم البعث هو إعادة توزيع بعض الثروة النفطية لصالح الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية             
، أو القضاء على هؤالء     ١٩٧٢ام  الخصوم المحليين، بمن فيهم الحزب الشيوعي الذي انضم إلى الحكومة كشريك أصغر في ع             

  .الخصوم
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، قام صدام حسين الذي كان نائبا للرئيس حينذاك بانقالب ضد حاكم العراق أحمد حسن البكر، كما قام ١٩٧٩وفي عام   
وخالل عام من وصـوله إلـى       . بتطهير حزب البعث ودعم أوضاع مسانديه المقربين وأقربائه من مسقط رأسه، مدينة تكريت            

دام حسين هجوما ضد جارته إيران على أمل انتزاع مكاسب من دولة لم تستقر بها األمور بعد في أعقاب ثـورة                     الحكم شن ص  
كما وضع صدام حسين في حسبانه أن قيـام العـراق           . ، وبهدف توجيه ضربة للمعارضة الشيعية المتزايدة في العراق        ١٩٧٩

إال أن الحرب امتدت    . يجابيا لدى الواليات المتحدة األمريكية    بضربة ضد إيران التي يحكمها رجال الدين الشيعة ستجد صدى إ          
وبفضل الدعم األمريكي لم ينهزم العراق فـي ذلـك النـزاع    . على مدى ثماني سنوات حاصدة أرواح حوالي مليونا من البشر 

  .العسكري، ولكنه خرج من المعركة باقتصاد مدمر وديون تعيقه عن التحرك إلى األمام

مين كانت القوات العراقية تسير هذه المرة في طريقها إلى الكويت، وبدال مـن أن تـدير الواليـات                   وبعد أقل من عا     
" نظام عالمي جديـد   "، إذا بالرئيس األمريكي جورج بوش األب ينتهز الفرصة لفرض           )كما توقع صدام حسين   (المتحدة ظهرها   

 بواسطة تحـالف بقيـادة      ١٩٩١لعراقية من الكويت في فبراير      وقد تم إخراج القوات ا    . قائم على الهيمنة اإلمبريالية األمريكية    
الواليات المتحدة، إال أن الرئيس بوش األب لم يمضي قدما بإسقاط صدام حسين مفضال استمرار وجود نظام بعثـي ضـعيف                     

دعم الذي تناله   وبمرور عشرة سنوات كان ال    . بدال من المخاطرة بتقسيم العراق وإحداث حالة عدم استقرار في المنطقة بأسرها           
سياسة الواليات المتحدة في فرض العزلة والفقر على العراق عن طريق العقوبات االقتصادية قـد أخـذ يـضعف ويتالشـى                     

 بمثابة الفرصـة لتغييـر      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بالتدريج، ومن هنا كانت االعتداءات على مركز التجارة العالمية والبنتاجون يوم            
  .نازلي لغزو العراقفبدأ العد الت: مسار األحداث

ومن مآسي المرحلة البعثية في تاريخ العراق هو انهيار كافة اآلمال الخاصة بالتحرر الوطني والعدالـة االجتماعيـة                    
فلم يحرر حزب البعث العراق من اإلمبريالية، وعلى الرغم من خطابه           . والتنمية االقتصادية المصاحبة لقيام ديمقراطية حقيقية     

 أدرك النظام االستعماري القديم في العـراق        ١٩٦٩ب البعث قام بعقد صالت وثيقة بالواليات المتحدة، فمنذ          القومي إال أن حز   
 مذكرة سـرية إلـى وزارة       ١٩٦٩أن صدام يحمل مؤهالت تجعله حليفا مستقبليا، حيث نجد أن السفير البريطاني أرسل عام               

داثة سنه، أنه عضو قوي حازم وعنيد يحتل موقعا بارزا ضمن هيكل يمكنني الحكم عليه، مع ح: "الخارجية البريطانية ورد فيها
 وعلى مدار العقدين التاليين قامـت       ٦."الحزب، إال أنه شخص يمكن التفاهم والعمل معه إذا ما أتيحت فرصة أكبر للتعامل معه              

  .ضد إيران ولقمع األكرادحكومة كل من الواليات المتحدة وبريطانيا بالعمل مع صدام، بما في ذلك بيع األسلحة لحربه 

كما كشفت تلك األعوام أيضا عن اإلفالس الذي أصاب اليسار، فعلى الرغم من تعرض الحزب الشيوعي للقمع مـن                     
، وهو ما يوضحه    ١٩٧٨ و ١٩٧٢قبل البعثيين خالل الستينيات، إال أنهم عادوا لمساندة النظام العراقي في الفترة ما بين عامي                

  :سامي رمضاني بقوله

م يكونوا ليألوا جهدا في محاوالتهم، سواء في العراق أو هنا في بريطانيا، إلقنـاع النقابـات                 ل
أمـا صـدام،   .. وحزب العمل بقبول وحشية صدام وطغيانه باعتباره ضمن نظام حاكم خاضع لإلصالح           

ـ          م بنشر  حزب البعث، فقد قا   " يسار"الذي وصفه حينذاك قادة الحزب الشيوعي العراقي باعتباره ممثال ل
على سبيل تذكيرهم بدورهم الذي تضمن فيما بعد القضاء على          " خندق واحد أم خندقان؟   "ورقة عنوانها   

أما العراقيون، بمن فيهم من بعض أعضاء الحزب الـشيوعي العراقـي،            . ١٩٧٧انتفاضة كربالء عام    
قتل والتعذيب في   والذين واصلوا في الخارج فضح سياسات صدام الفاشية، بل وهؤالء الذين تعرضوا لل            
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األكـراد  "أو  " اليساريون الطفوليـون  "العراق، كان يطلق قادة الحزب الشيوعي العراقي عليهم مسمى          
    ٧."الرجعيون

 انقلـب حـزب البعـث علـى         ١٩٧٨إال أن مساندتهم للبعثيين لم تنقذ الحزب الشيوعي من مظاهر القمع، ففي عام                
  . بالمزيد منهم في السجونالشيوعيين، وقام بإعدام اآلالف منهم وألقى

  بين الثورة والتاريخ: المعارضة الشيعية

، تلك الضاحية الفقيرة من ضواحي بغداد، يشير إلى خيبة األمل وفـشل حركـة التحـرر                 "مدينة الصدر "إن تغيير اسم    
لكية في العراق عـام     الوطني في الخمسينيات في تحقيق وعودها، حيث أن مؤسسها عبد الكريم قاسم الذي قاد عملية إسقاط الم                

وقد كان اسما مناسبا حيث كان سكان تلك الضاحية قد لعبوا دورا محوريا في حركة               . مدينة الثورة " قد أطلق عليها اسم      ١٩٥٨
إال أن السبعينيات شهدت تحوال حيث اتخذت المدينـة طابعـا           . التمرد في الخمسينيات، كما أنها كانت معقال للحزب الشيوعي        

ندما بدأ حزب الدعوة في تجنيد أبناء الضاحية من الشيعة الفقراء لالنضمام إلى الثورة اإلسـالمية، ونجـد أن                   سياسيا مختلفا ع  
  .المنطقة اآلن هي معقل لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتضى الصدر

ما أتاح  إن نشأة المعارضة الشيعية لها جذور عديدة، حيث كان من نتائج التقارب بين الحزب الشيوعي وحزب البعث                    
وقد أدرك مؤسسو حزب الدعوة، من صـغار رجـال          . الفرصة للشيعة اإلسالميين لتجنيد فئة كانت فيما سبق تميل إلى اليسار          

الدين في الكليات الدينية بمدينة النجف منذ نهاية الخمسينيات، مقدار الخطر الذي يمثله الشيوعيون للسلطة الدينية التقليدية، ومن                  
 بتشجيع قيام نظريات إسالمية حول االقتصاد وأسس الحكم لتكون تلك النظريات أساسا فكريا لقيام حركة                هنا قام حزب الدعوة   

، بدأ رجال الدين الشباب في بناء حزب سياسي شـيعي           )العلمانيين( وهكذا جنبا إلى جنب النشطاء السياسيين        ٨.سياسية شيعية 
  ٩.جديد

لنظام التراتبي الديني التقليدي من ناحية، وبين جيل أصغر من شـباب            وكانت المنظمة الجديدة بمثابة جسر يربط بين ا         
الشيعة، وقد احتفظ رجال الدين الكبار بمسافة تفصلهم رسميا عن تلك الحركة الجديدة، مفسحين المجال للنشطاء ورجال الـدين         

بؤرة اهتمام الحركـة الجديـدة، فبعـد        وكانت االحتفاالت الدينية الشيعية الكبرى      . الشباب ليقوموا بدور بارز في بناء الحزب      
سنوات من التراجع شهدت السبعينيات تزايدا مذهال في حجم المسيرات المقامة في ذكرى سقوط اإلمام الحسين، حفيـد النبـي                    

وقد كان استشهاد اإلمام الحسين كثيرا ما يستخدم كرمز قوي لمقاومة الطغيان، حيث أنه سقط . محمد، شهيدا في معركة كربالء
تيال في نهاية حركة تمرد بطولية ومأساوية ضد الخليفة يزيد، وهو الخليفة الذي تصفه المصادر الشيعية باعتبـاره نموذجـا                    ق

 عندما تحولت مسيرة الحج إلى كـربالء، إلـى          ١٩٧٧أما المواجهة الكبرى فكانت في عام       . للحكم القائم على الطغيان والفساد    
  .ركة عشرات اآلالفمظاهرة تلقائية مناهضة للحكومة بمشا

وشهد العامان التاليان قيام الحركة الثورية في إيران وإسقاط نظام الشاه، أما في العراق فقد تم القضاء علـى حـزب                       
وفي مواجهة القمع من ناحية . الدعوة وإعدام الكثيرين من زعمائه، بما في ذلك كبير منظري الحزب آية اهللا محمد باقر الصدر             

. ناحية أخرى فر العديد من نشطاء حزب الدعوة إلى جارتهم إيران أو انخرطوا في أنشطة حربية سـرية                 واندالع الحرب من    
 ١٠."المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العـراق "وفي إيران قام أعضاء حزب الدعوة وغيرهم من الشيعة العراقيين بتأسيس            

لضغوط الناجمة عن الحياة في المنفى واندالع الحرب، وفوق هذا          إال أن حزب الدعوة بدأت تصيبه االنقسامات الداخلية نتيجة ل         
كما أن اعتماد المجلس األعلـى      . وذاك، فشل عمليات االحتجاج الشعبي التي شهدتها أواخر السبعينيات في إسقاط حزب البعث            
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وفـي أثنـاء    . ل حزب الـدعوة   للثورة اإلسالمية في العراق اعتمادا كليا على الحكومة اإليرانية أدى إلى انشقاقات شديدة داخ             
." سرايا بدر "الحرب مع إيران شكل المجلس كتيبة من المقاتلين المجندين من بين الالجئين العراقيين في إيران، المعروفة باسم                  

وبانتهاء الحرب بدأت الحكومة اإليرانية تدريجيا في تقليل دعمها للمجلس، مما دفع قادة المجلس للبحث عـن مـصدر آخـر                     
  .أخبرا في نهايات التسعينيات وجدوا ذلك الدعم ممثال في وزارة الخارجية األمريكيةمساند، و

  القاعدة االجتماعية للنظام البعثي

كثيرا ما يتم في الغرب تفسير استمرار النظام البعثي في الحكم لفترة طويلة من منطلق سيادة الخوف والتعذيب ودائرة                   
مر هو أن حزب البعث قد نجح في البقاء واالستمرار في موقـع الـسلطة نتيجـة                 المنبهرين بشخصية صدام، إال أن واقع األ      

الستراتيجيته المتفق عليها لبناء قاعدة اجتماعية للنظام الجديد، حيث عملت سياسات البعث االقتصادية، وخاصة تأميم صـناعة                 
اح بإعادة توزيع بعض الثـروات علـى        ، على خلق الظروف المناسبة لنشأة طبقة متوسطة جديدة، والسم         ١٩٧٢النفط في عام    
  .الطبقة العاملة

ففي ظل الحكم الملكي كانت الصناعة النفطية خاضعة لشركة النفط العراقية التي تضم مجموعة من شـركات الـنفط                     
أما الزراعة فكانت حكرا على كبار مالك األراضي وقائمة على قلة المحاصيل وقلـة اإلنتـاج وعالقـات                  . متعددة الجنسيات 

من إجمالي الدخل القومي في العراق، بينما لم تساهم         % ٥٠وكان كال هذين القطاعين يوفران ما يزيد على         . جتماعية مجحفة ا
من الـدخل   % ١٤وبالرغم من ارتفاع اإلنتاج الصناعي ليصل إلى        . فقط من إجمالي الدخل القومي    % ٥الصناعة سوى بمعدل    

 ومع حدوث انقالب حـزب  ١١.ن المشاريع الصناعية كانت مجرد ورش صغيرة، إال أن الغالبية العظمى م ١٩٦٩القومي عام   
 قامت عملية اإلصالح الزراعي بتقليل سلطة كبار مالك األراضي عن طريق وضع حد أقصى لملكيـة                 ١٩٦٩البعث في عام    

لوضـع الـسياسي أو     إال أن تدهور اإلنتاج الزراعي في السبعينيات جعل قطاع الزراعة غير صالح كأداة لتعزيز ا              . األراضي
وهكذا أصبح السبيل الوحيد لتحقيق الثروة والسلطة هو ضمان         . كمصدر للثروة المالية مثلما كان األمر عليه إبان النظام الملكي         

الحصول على عقود للدولة، وخاصة في ظل قيام حكومة البعث ببرامج طموحة لإلنفاق على مجاالت اجتماعية متنوعة مثـل                   
  :ويوضح كل من ماريون فاروق سالجليت وبيتر سالجليت اآلتي. ليم وإقامة البنية التحتية للبالدالصحة والسكن والتع

ـ       كان هو المـسيطر علـى      " صدام حسين ودائرته المقربة   "حيث أن النظام الذي أصبح مرادفا ل
ـ                 ع االقتصاد بمعدل فاق تماما أيا من األنظمة السابقة، فقد وجد نفسه في موقع لفرض الوصاية وتوزي

وكان المستفيدون الرئيسيون محليا هم رجال األعمال والسماسرة والمقاولون من كل           . العقود بال حدود  
  ١٢.نوع، الذين أصبحوا يمثلون قاعدة اجتماعية واسعة للنظام

 إبان فترة التـأميم كـان       ١٩٧٢إن مصدر الثروة العراقية كان نتيجة للزيادة الضخمة في الدخل من النفط، ففي عام                 
 مليون دوالر، وبحلـول عـام       ١٨٤٠ مليون دوالر، وفي العام التالي ارتفع الدخل ليصل إلى           ٥٧٥خل الناتج عن النفط هو      الد

ويرجع هذا االرتفاع جزئيا إلى زيادة اإلنتاج، ولكن العامل األساسي كان االرتفاع في             .  مليون دوالر  ٥٧٠٠ كان قد بلغ     ١٩٧٤
أما في الثمانينيات التي شهدت وضعا اقتصاديا قاسيا اتجه البعثيون    . عرب وإسرائيل  بين ال  ١٩٧٣أسعار النفط في أعقاب حرب      

وأدى انهيار أسعار النفط إلى إحداث خفض كبير في قدرة الدولـة علـى              . إلى أساليب أخرى للحفاظ على قاعدتهم االجتماعية      
فت التوجهات االقتـصادية الليبراليـة مؤقتـا        وقد توق .  شركة تابعة للدولة   ٤٧اإلنفاق العام، مما دفع الحكومة إلى خصخصة        

التي تم فرضها على العراق بعـد       (، إال أنه وحتى إبان خضوع العراق للعقوبات االقتصادية          ١٩٩١الندالع حرب الخليج عام     
خـالل  " مناطق التجارة الحـرة   "واصل النظام اتباع سياسات مشابهة، حيث أقام العراق عديدا من           ) ١٩٩٠غزوه الكويت عام    
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وقد ساهم االقتصاد الذي أنهكتـه سـنوات        .  وذلك بعد توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول العربية          ٢٠٠١ و ٢٠٠٠عامي  
فقد تشكلت سوق سوداء كبيرة، كما كان عدي حسين، أكبر          . الحصار في خلق فرص أخرى للكسب لبعض المقربين من النظام         

  . غير المشروعة في النفط والسجائر واألسلحة والسيارات الفارهةأبناء صدام حسين، المستفيد الرئيسي من التجارة

  أثار العقوبات االقتصادية

إن المسئولين األمريكيون وأتباعهم في األمم المتحدة وفي المؤسسات المالية العالمية يفـسرون المـشاكل االقتـصادية                 
التخطيط التي قام بها حزب البعث، فكما يرد في وثيقة من           واالجتماعية التي يعاني منها العراق اليوم باعتبارها نتاجا لسياسات          

  : حول تقديراتهم الحتياجات إعادة إعمار العراق، نجد اآلتي٢٠٠٣وثائق األمم المتحدة والبنك الدولي صدرت في أكتوبر 

لقد عانى االقتصاد العراقي على مدى عشرين عاما من اإلهمال والتدهور في البنيـة التحتيـة                
وقد تدهور اقتصاد البالد بفعل ما ترتب علـى وجـود حكومـة             .. يئة والخدمات االجتماعية    للبالد والب 

سلطوية فاسدة شديدة المركزية، والعقوبات االقتصادية إضافة إلى قيام اقتصاد سـلطوي تلعـب فيـه                
لـى  بالـسيطرة ع  ) وتحديدا النظام الحاكم  (األسعار دورا محدودا في توزيع المصادر، بينما تقوم الدولة          

      ١٣.الصناعة والزراعة والمالية والتجارة

وعلى النقيض من تلك اإلشارة العابرة للعقوبات االقتصادية في هذا التقرير، من حيث تأثيرها على تـاريخ العـراق،                   
ح فقد خرجت العراق من حربها مع إيران في نهاية الثمانينات وقد أصـب            . عملت العقوبات على إعادة تشكيل المجتمع العراقي      

حيـث اسـتمرت    . المجتمع العراقي يعاني من حالة من الدمار واالنسحاق، ولكنه لم يكن قد أصابه الشلل أو توقف عن العمل                 
كما أن معدل دخل الفرد، مع انخفاضه عن معدله السابق أثناء فترة            . معدالت وفاة األطفال في االنخفاض على مدار الثمانينيات       

  ١٤. ليجعل من العراق دولة من متوسطي الدخل١٩٨٩الرا في عام  دو٢٨٤٠ارتفاع أسعار النفط، بلغ 

 لتتسبب في تراجع يقدر بعشرات السنين       ١٩٩٠وقد جاءت العقوبات االقتصادية التي تم فرضها على العراق في عام              
تي كان قد حققها     ولعله من المفارقة أن نالحظ أن درجة التطور والتقدم النسبي ال           ١٥.في مسيرة التقدم االقتصادي واالجتماعي    

كان الـتخلص  )  ١٩٩١عام (فقبل حرب الخليج . العراق أدى إلى صعوبة متزايدة في التعامل مع انهيار البنية التحتية فيما بعد          
 عربة نقل فـي     ٨٠ عربة لنقل المخلفات، وهو كم من العربات ما لبث أن انكمش ليصبح              ٨٠٠من مخلفات المدن يعتمد على      

 فمن الذكريات القوية المرتبطة في أذهان اآلالف من الطبقة الوسـطى العراقيـة   ١٦.ماليين من السكان ٥خدمة مدينة تعدادها    
 هي ذكرى رائحة اللحم المخزون في ثالجاتهم وقد بدأ يفسد، حيث أنهم جمعوا مخزونـا مـن                  ١٩٩١والخاصة بالحرب عام    

نجازات نظام الرعاية الصحية في العراق، كان الرجـوع          كما أنه بالنسبة إل    ١٧.الطعام ولكنهم لم يخططوا للحياة بدون كهرباء      
ومن ناحية أخرى فإن إحدى االنتقادات الموجهة إلى سياسات الحكومة العراقية كما وردت في         . إلى أوضاع العالم الثالث كارثيا    

النموذج القائم علـى    "ا   تضمنت أن مثل هذ    ٢٠٠٣تقرير األمم المتحدة والبنك الدولي بشأن احتياجات إعادة اإلعمار في أكتوبر            
هي " استيراد الكثير من األدوية واألجهزة الطبية بل والعاملين في مجال الصحة          "والذي يتطلب   " فكرة المستشفيات ورأس المال   

  ١٨.عناصر لن يمكن لها أن تعمل في ظل مجتمع شديد الفقر

وق العالمي مقابل الغـذاء والبـضائع        تم تعديل العقوبات بما يسمح للعراق ببيع بعض النفط في الس           ١٩٩٥وفي عام     
باعتباره وسيلة لرفع المعاناة عن الـشعب       " برنامج النفط مقابل الغذاء   "األساسية، وقد تم تقديم ذلك االتفاق الجديد تحت مسمى          

ألساسـية  إال أن إحدى النتائج الرئيسية تمثلت في التقليل المتزايد من قدرة نظام صدام حسين على ممارسة سلطاته ا                 . العراقي
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 كانت الحكومة العراقية قائمة على توفير الغذاء للغالبية العظمى من السكان، وبالرغم مـن أن نظـام                  ١٩٩١فمنذ عام   . كحاكم
توفير الغذاء كان يستخدم كأداة للتحكم االجتماعي والسياسي إال أنه ضمن مقومات الحياة للماليين من العراقيين خـالل أشـد                    

فإذا كان صدام   . وقد أدى انهيار نظام الرفاهة االجتماعية إلى ضرب الدولة البعثية في مقتل           . قسوةفترات الحصار االقتصادي    
حسين قد سكن في قصور فارهة باذخة إال أن المواطنين العراقيين كانوا يتمتعون بأحد أفضل أنظمة الرعاية االجتماعية علـى                    

عي مثيل، وكان األكثر فقرا يشعرون مع ذلك أن لهم نـصيبا مـن              فلم يكن لهذا النظام االجتما    . مستوى منطقة الشرق األوسط   
  ١٩.الرعاية

ومع تداعي نظام الرعاية االجتماعية اتجه العراقيون إلى قوى أخرى تقوم بملء الفراغ، وقـد اتـسع مجـال عمـل                       
لقاعدة التي ورثهـا رجـل      إن ا . المؤسسات الخيرية السنية منها والشيعية لمواجهة االحتياجات المتزايدة لشعب غارق في الفقر           

مقتضى الصدر عن والده محمد صادق الصدر كانت مبنية على شـبكة مـن المؤسـسات                ) الثوري(الدين الشيعي الراديكالي    
كما أن الصعود السريع لرجال الدين السنيين والشيعة وبروزهم السياسي في أعقاب سقوط صدام حسين يعود                . الخيرية الشيعية 

إعـادة  " ومن المفارقة أن نالحظ أن زعماء حزب البعث قاموا بتـشجيع             ٢٠.لدولة خالل العقد األخير   جزئيا إلى تراجع دور ا    
بما فيها برنامج بناء المساجد ونظام يوفر أئمة لصالة الجمعة فـي            " الحمالت الدينية "المجتمع العراقي عن طريق إدارة      " أسلمة

  .المساجد السنية والشيعية

العالمات الدالة على السعي اليائس والمتزايد لحزب البعث بحثا عن قاعـدة أيديولوجيـة           إن دعم الدولة للدين كان من         
سياسة أخرى أثبتت دورها المدمر لسلطة الدولة المركزية، حيث يصف أماتزيا بارام كيفية قيام              " القبلية الجديدة "وتمثل  . للنظام

 أما بالنسبة للتوجه نحو الدين، فقد كانت تلـك          ٢١."القبائلقبيلة كل   " بإعادة تشكيل نفسه باعتباره      ١٩٩٢حزب البعث في عام     
  : التي أعقبت الهزيمة في الكويت نجد أن١٩٩١السياسة الجديدة مدفوعة باإلحساس باليأس، وفي أثناء انتفاضة مارس 

إن صدام قام بنفسه فيما بعد بمعاقبة األعـضاء         . جهاز حزب البعث أثبتت فشال يكاد يكون كامال       
وقـد  . سطي المكانة في الحزب لما كانوا عليه من عزلة عن الجماهير وقت حدوث التمرد             الكبار ومتو 

لجأ صدام إلى زعماء القبائل بحثا عن الدعم القاعدي ضد االنتفاضة وفيما بعدها في مواجهة أعمـال                 
  ٢٢.التغلغل والتجسس وحرب العصابات

وش خاصة وفرض قانون القبيلة، وخـالل شـهور         وبصورة عملية يعني ذلك منح زعماء القبائل تصريحا بإقامة جي           
 جنوب مدينـة الكـوت، نـشب    ١٩٩٢ وفي أكتوبر  ٢٣.معدودة كانت الدولة تواجه صعوبات في السيطرة على زعماء القبائل         

   ٢٤. من القتلى٢٦٦خالف على األرض ما لبث أن تحول إلى معركة قبلية استخدمت فيها القذائف التي أودت بحياة 

ة الجديدة لم تكلف النظام البعثي احتكاره للقوات المسلحة فحسب وإنما أتت تلك السياسة على األسـس                 إن سياسة القبلي    
القانونية للدولة، ففي األماكن التي تمتع بها زعماء القبائل بالقوة وخاصة في الريف كانوا يتمكنون من فرض قـانون القبيلـة                     

 كان، نظريا على األقل، قائما على المساواة بين كافة المواطنين، وذلك منذ             إن القانون العراقي المدني العلماني    . وضمان العدالة 
، إال أن إعادة إحياء األعراف القبلية المسنودة بالقوات المسلحة، كبديل لنظام العدالة والقـضاء فـي     ١٩٥٨بدء تطبيقه في عام     

 الحزب والقبيلة في بعـض أجـزاء المنظومـة          الدولة، أدى إلى خلق قوة أخرى في مواجهة النظام البعثي، وقد تداخلت سلطة            
التراتبية، وخاصة على مستوى القمة، حيث أن صدام وعائلته كانوا قد اعتمدوا منذ فترة طويلة على الوالء القبلي أكثـر مـن                      

 الـوالء   اإليديولوجيا البعثية، ويتمثل لب المشكلة في أنه كلما أصبح الحزب مرادفا للقبيلة كلما سهل منح األولويـة ألشـكال                  
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 ٢٠٠٣وقد ظهر ذلك جليا في أعقاب الغزو األمريكي للعراق في عام            . الشخصي والمحلي على حساب مظاهر االنتماء البعثي      
   ٢٥.حيث سرعان ما تخلى زعماء القبائل عن صدام حسين في صالح الدخول في عالقات مع الواليات المتحدة

  نجاح كارثي

ة غزوا دمويا أحادي الجانب، فبينما انهالت قوات التحالف مقتحمة العراق عبر            كان غزو العراق بقيادة الواليات المتحد     
وقد قام أحمد هاشم من مركز الحروب البحريـة بالواليـات           .  انهار الجيش العراقي   ٢٠٠٣ مارس   ٢٠الحدود مع الكويت يوم     

  :، قائال"النجاح الكارثي"المتحدة بشرح ما صار يعرف تحت مسمى 

قع أن تتمكن القوات المسلحة العراقية من الصمود في حرب مع قـوات             قليل من الناس من تو    
ولم يقم أي من القوات العراقية بالقتال الفعال، وينطبق ذلك على كـل  . التحالف األفضل تدريبا وتجهيزا   

الحـرس  /من الجيش النظامي بقواته ضعيفة التدريب والروح المعنوية، وعلى الحـرس الجمهـوري            
ي يضم قوات حاصلة على تدريب أفضل ومعدات قتالية أكثر والمتمثل دوره في             الجمهوري الخاص والذ  

لقد ذابت القوات العراقية تماما، أما ما تم بالفعل فلم يخرج عـن             . االشتراك في الحروب وحماية النظام    
   ٢٦.كونه حلقة قصيرة وسخيفة من القتال العنيف غير المنظم بمبادرة من العراقيين

طت الواليات المتحدة النسحاب قواتها من العراق بنفس السرعة التي غزوه بها، وقـد اسـتندت                وفي نشوة النجاح خط   
األهـداف  : العـراق "خطة الغزو على المقولة المحورية للمحافظين الجدد في تعاليمهم الحربية الواردة فـي وثيقـة عنوانهـا                  

فطبقا لتلك الوثيقة نجد أن الهدف من الحرب        . ٢٠٠٢التي أعدها مسئولون أمريكيون في أغسطس       " واألغراض واالستراتيجية 
لم يقتصر على إسقاط صدام حسين وإنما العمل كذلك على بناء نظام مستقر موال للواليات المتحدة يحافظ علـى بيروقراطيـة       
اإلدارة البعثية، في الوقت الذي توجه فيه اإلدارة في واشنطن اهتمامهـا صـوب الـدول المجـاورة للعـراق، أي سـوريا                       

لقد كان األمريكيون يأملون في استبدال القادة العراقيين بأولئك العائدين من المنفى فـي الوقـت الـذي تقـوم بـه                      ٢٧.وإيران
وكانوا يأملون أيضا في إحساس الشعب العراقي باالمتنان بما يضمن حدوث           . المؤسسات العراقية بإدارة شئون البالد يوما بيوم      

ن وزير الدفاع األمريكي دونالد رمسفيلد قد خطط لغزو العراق بأعداد صـغيرة ولكـن               وكا. تحول سلس نحو الحكم األمريكي    
سريعة الحركة من القوات، تساندها القوات الجوية والقوات الخاصة والحلفاء المحليون، وبالتالي كانوا يتـصورون أنهـم لـن               

  .يتركوا سوى بصمة خفيفة لوجودهم في العراق

ي مطار بغداد طائرة الجنرال تومي فرانكس، قائد القوات األمريكية في العـراق،     هبطت ف  ٢٠٠٣ أبريل   ١٦وفي يوم     
وتم اإلسراع في نقل الجنرال إلى قصر أبوغريب الشمالي في بغداد، الذي كان أحد بيوت صدام حسين ثم تحـول إلـى مقـر                       

 ألف جندي ١٤٠ت الغزو البالغ عددها  يوما لخفض قوا٦٠واجتمع فرانكس بكبار القادة ليخبرهم بأن أمامهم . للجيش األمريكي
وكان جورج بوش قد أكد على فرانكس في اليوم السابق انه سيتصل بحلفائه لضمان إرسال قوات دوليـة                  .  ألف مقاتل  ٣٠إلى  

إلى العراق، وكان الرئيس األمريكي على ثقة من أنه على الرغم من معارضة عديد من حلفاء أمريكا التقليديين للحرب إال أنهم         
كما قام المسئولون من البنتاجون بإخبار الرئيس بخططهم لضم قوات من حلف            . سينضمون إليه اآلن وقد تم إسقاط تمثال صدام       

كما أكد مستـشارو  .  دولة٣٠ومجلس التعاون الخليجي وبولندا وبريطانيا والهند، من أجل تحالف يضم       ) ناتو(شمال األطلنطي   
 يوما، على أن تضم أعضاء محليين تحت        ٦٠الحكومة االنتقالية في مباشرة مهامها خالل       بوش لرئيسهم على توقعاتهم بأن تبدأ       

  .قيادة العائدين من المنفى الموالين للواليات المتحدة
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 حذر هيو شـيلتون، رئـيس     ٢٠٠٣إال أن المخاوف بشأن أعداد القوات أحدثت انشقاقا داخل الجيش، ففي بدايات عام                
ن العراق قد يهوي إلى حالة من الفوضى إن لم يتم إرسال القدر الكافي من القوات للحفاظ علـى                   مجمع رؤساء اإلدارات، من أ    

حالة األمن في البالد، كما جاءت مذكرة سرية لتحذر من أن القواعد السائدة فـي ظـروف القتـال مختلفـة عـن ظـروف                         
 كوسوفو خلصت إلى أن الواليات المتحدة        إن ذلك العرض الذي اعتمد على حسابات تم التوصل إليها خالل حرب            ٢٨.االحتالل

 ألفا لتأمين حدود العراق والمدن، وهو ما يعادل ثالثة أضعاف عدد القوات التي اقترحهـا                ٤٨٠ستحتاج إلى قوات يبلغ عددها      
 يقـل   وعندما أخبر الجنرال إيريك شينسيكي الكونجرس األمريكي بأن التحالف في حاجة إلى ما ال             .  ألفا ١٤٠رمسفيلد والبالغة   

وقد قام الجنرال جي جارنر، وهو أول مسئول أمريكي تم          .  ألفا من القوات على أرض العراق تمت إقالته من منصبه          ٣٠٠عن  
  :إرساله لحكم العراق، بتلخيص مظاهر اإلحباط المتزايد داخل الجيش، قائال

 فـي الجـيش     نائب قائد القوات األمريكية وكبير القادة العرب األمـريكيين        (كان جون أبي زيد     
هو الوحيد الذي وضع في االعتبار الموقف ما بعد الحـرب، فـي حـين لـم تفكـر اإلدارة                    ) األمريكي

فقد كان يتم إخبـارهم     . لم يفكر كوندي رايس في ذلك، ولم يفكر دوج فيث في ذلك           . األمريكية في ذلك  
هى المر بكـل تلـك      وهكذا انت . واقتصر األمر على هزة رأس منهم     . ولكن دون صدور أية مبادرة منهم     

   ٢٩.المآسي

كانت قد بدأت بالفعل بينما كان فرانكس مجتمعا بقادته، وتمثلت تلك المآسي في عمليات النهب وإشعال النار                 " المآسي"  
كما تـم نهـب المستـشفيات والمـدارس     . بمراكز اإلدارة الرئيسية وتدمير البنية التحتية العراقية والتي كان قد أصابها الوهن    

وفي األيام التي أعقبت    . ت ثم إشعال النيران فيها، ومن هنا اعتبر العراقيون أن قوات التحالف أتت بالفوضى والدمار              والجامعا
فبعد عام  . سقوط النظام شعر كثير من العراقيين بأن قوات التحالف قد فشلت في أول اختبار حقيقي لها، أال وهو ضمان األمن                   

  : تايمز قائالكتب مايكل جوردون في صحيفة النيويورك

لم يمر وقت طويل حتى تمت تنحية كل األحاديث المتفائلة بشأن االنـسحاب الـسريع للقـوات                 
أو دول الخليج الفارسـي فـي إرسـال         ) ناتو(فلم ترغب أي من دول حلف شمال األطلنطي         . األمريكية

نود، إال أن اآلمـال     قواتها إلى العراق، كما تم إرسال جنرال أمريكي إلى نيودلهي لعقد مباحثات مع اله             
وقد عرضت تركيا إرسال قوات حفظ السالم ولكـن         . الخاصة بانضمام قوات هندية ما لبثت أن تحطمت       

  .العراقيين رفضوها، وأصبحت الحقيقة الوحيدة هي الفرق الخاضعة للقيادة البولندية والبريطانية

 لم يكن كافيا لتأمين البالد، فبدال من االستسالم قام          لقد كان للجيش القدر الكافي من القوات لضم الجيش العراقي، ولكنه            
وهكذا خالل أسـابيع    . العديد من أفراد القوات العراقية باالحتفاظ بأسلحتهم، ومنهم من انضم إلى عمليات نهب محالت السالح              

موجهة ضد القـوات    من انتهاء الحرب، بدأت حركة تمرد صغيرة تستهدف القوات األجنبية، وكانت معظم العمليات الهجومية               
  .األمريكية

  تفكيك الدولة

إن النتائج االقتصادية المترتبة على إضعاف الدولة العراقية سرعان ما كشفت عن نفسها في أعقاب الحرب، ففي بعض                  
ت كما تم تفكيك البنية التحتية للعراق، أحيانا لمجـرد سـد االحتياجـا            . الحاالت تم تفكيك مصانع بأكملها وشحنها خارج البالد       

ففي عدد من المناطق بدأ البعض، فرادى وجماعـات، فـي           . اليومية للسكان البائسين، وأحيانا أخرى لتحقيق مكاسب شخصية       
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وتمثل شبكة الكهرباء مجاال مـن مجـاالت البنيـة        . توفير الخدمات للمستهلكين المحليين باستخدام األجهزة والمعدات المنهوبة       
 ٢٠٠٤وعندما عادت هيفاء زنجانا إلى العراق ألول مرة في ينـاير            . هيارها بعد الغزو  التحتية التي تعرضت لتزايد عمليات ان     

  : عاما وجدت أن أمرا بسيطا مثل فتح جهاز التلفزيون يتطلب الكثير٢٨بعد غياب دام 

بيوت الطبقة الوسطى بها ثالثة أو أربعة مصادر مختلفة للكهرباء، وإن لم تكـن علـى علـم                  
فهناك الشبكة الوطنية التي تعمـل      . ة فقد تتسبب في إحراق كل ما بداخل البيت        بمعدالت الفولت المختلف  
وفي البيت الذي أقمت به كان مسجد الحي هو الذي يقوم بتوفير الكهربـاء،              . لقترة قصيرة من الوقت   

. يوفر الكهرباء لمائة من البيـوت     ) من عمليات النهب  (حيث كان لدى إمام المسجد مولد كهربائي كبير         
    ٣٠.ان لدينا مولد صغير محمول يمكنه توفير الكهرباء لحجرة واحدة فقطكما ك

 ساعة من الكهرباء    ١٦ محافظة تتمتع بما ال يقل عن        ١٨، كانت سبعة محافظات عراقية من مجموع        ٢٠٠٣وفي مايو   
 أمـا   ٣١.ل العـراق   فلم تكن تتمتع بهذا القدر من الكهرباء سوى محافظة واحدة في شـما             ٢٠٠٤يوميا، أما في نهايات مايو      

 ٣٢. فكانت بالكاد تمثل نصف معدالت وفرة الكهرباء في فترة ما قبل الحرب            ٢٠٠٤معدالت الكهرباء في بغداد بحلول أكتوبر       
وقد عانى نظام الرعاية الصحية هو اآلخر من عمليات النهب فور اندالع الحرب، فبالنسبة للمستشفيات القريبـة مـن مدينـة                     

ة لم تختف لتعود إلى الظهور في السوق السوداء، وإنما تم نقلها من قبل مساندي رجل الدين الشيعي                  الصدر فإن األجهزة الطبي   
   ٣٣.أي أماكن العبادة الشيعية في المدينة" الحسينيات"مقتضى الصدر لتحل داخل العيادات الطبية التي تمت إقامتها داخل 

ل مشابهة، حيث انتقلت محطات اإلذاعة والتلفزيون مـا         وقد تعرضت وسائل اإلعالم التابعة لنظام صدام لعمليات تحو        
 مما نتج عنـه     ٣٤.بين ليلة وضحاها إلى أيدي هيئات بث محلية خاصة يديرها عادة موظفون من القنوات التابعة للدولة سابقا                
إال أنه مـع    . لمسارانهيار سريع في شبكة البث التابعة للدولة، وهو ما أيده المسئولون األمريكيون أول األمر بدعوى تصحيح ا                

إدراكهم أن عملية االنقسام تعوق عمليات الدعاية الخاصة بهم، نشأ صراع قوي بين بعض تلك المحطات المحلية مـن ناحيـة                     
 ٣٥.وبين الشبكة اإلعالمية العراقية في بغداد المدعومة من البنتاجون، ودار الصراع على المدى المتاح من موجـات الهـواء                  

نسبة للواليات المتحدة هو أن المستفيدين األساسيين في تلك الدعوة إلى الحرية اإلعالمية كانوا من قنوات                ولعل من المفارقة بال   
اللتين تتمتعان بتزايد مستمر في أعداد المتابعين لهما في العراق، فـي            " العربية"و" الجزيرة"البث الفضائيات العربية مثل قناتي      

  . بالكاد القنوات المدعومة من البنتاجون والتي يتم بثها من العاصمةالوقت الذي يستقبل المشاهدون في البصرة

  معمل لليبرالية الجديدة

يبدو أن التخطيط األمريكي لصورة العراق ما بعد الحرب كان مبنيا على فرضية مؤداها أن الدولة العراقية ما زالـت                    
ونجـد أن كونـدوليزا رايـس،    . ا منذ بدايات حكم الحزب اإلدارة البيروقراطية المركزية القوية لحزب البعث والتي تم إنشاؤه        

  :مستشارة األمن القومي األمريكي والمقربة من الرئيس األمريكي، قامت بتلخيص الفكر السائد وراء االحتالل

كانت الفكرة تتمثل في أننا سنهزم الجيش بينما تظل المؤسسات كلها قائمة، بداية من الوزارات               
   ٣٦.بحيث يتسنى المجيء بزعامة جديدة مع الحفاظ على الهيكل كما هووانتهاء بقوات الشرطة، 

إال أنه قبل الحرب وبعدها ظل المسئولون األمريكيون يخططون الستحضار قوى السوق وذلك للقضاء على قيام الدولة                 
لعدد مـن الـشركات      منح عقودا    USAIDإن جهاز الحكومة األمريكية المعني بالمساعدات األمريكية        . بتوفير كافة الخدمات  
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على سبيل المثال عقدا تبلغ     " أبت وشركاه "األمريكية إلعادة بناء البنية التحتية ونظامي الرعاية الصحية والتعليمية، فقد تم منح             
ملخص المشروع الخـاص بتلـك      "نظام الرعاية الصحية العراقي، ونجد أن       " تقوية واستقرار " مليون دوالر من أجل      ٤٢قيمته  

   ٣٧."ضم مقدمي ومستهلكي الخدمة الصحية من القطاع الخاص" تحديدا الشركة يتضمن

ولم يكن مجال الصحة هو المجال الوحيد الذي تم إتاحته لعمليات الخصخصة، حيث أصدر المسئول اإلداري األمريكي                 
ها الدولة، وذلـك    للمالك األجانب داخل البنوك والمشروعات التي تملك      % ١٠٠ يتيح نسبة    ٢٠٠٣بول بريمر قرارا في سبتمبر      
وتشير ناومي كالين في إحدى مقاالتها العديدة التي تكشف فيها عن خضوع العراق لالحـتالل               . ألول مرة منذ عشرات السنين    

 وفي نفـس    ٣٨.من قبل الشركات الكبرى، مؤكدة على أن تلك السياسة هي سياسة تفقد شرعيتها حتى في إطار القانون الدولي                 
مريكية المتعددة الجنسيات مثل شركتي هاليبرتون وبيكتيل حققتا مكاسب ضخمة من أعمال إعـادة              الوقت نجد أن الشركات األ    

 وعندما تم إصـدار     ٣٩.إعمار العراق، في حين تم استبعاد الشركات العراقية من الدخول في مناقصات للحصول على العقود              
   ٤٠.جاجالقواعد المالية الجديدة استقبلتها الصحافة المحلية بعاصفة من االحت

 إلغاء وزارتي الدفاع واإلعـالم وحـل القـوات          ٢٠٠٣ مايو   ٢٣وكذلك تم حل مؤسسات عراقية أخرى، حيث تم يوم          
المسلحة، كما أن الموظفين الحكوميين الذين لم يخدموا النظام السابق سوى عن طريق طباعة الكتب الدراسية والنشرات الطبية                  

فعلـى  . ٢٠٠٣لجيش إلى زيادة التمرد الذي بدأ يظهر على السطح خالل صـيف             وقد أدى حل ا   . وجدوا أنفسهم فجأة بال عمل    
 ألف جندي سابق، انفجرت     ٢٥٠الرغم من الوعود التي قدمها المسئولون األمريكيين في يونيو بخصوص دفع مرتبات لحوالي              
  .أعمال احتجاج عنيفة قام بها جنود سابقون في كافة أنحاء العراق واستمرت خالل أشهر الصيف

  عودة المنفيين

إن السياسيين العراقيين المنفيين، الذين عادوا إلى العراق مع القوات الغازية، لم يجدوا في عراق ما بعد صدام أملهـم                    
وقد يبدو على الظاهر أنهم حققوا كل ما يريدون من مناصب وزارية وفرص للقيام بأعمال تجاريـة وحريـة إقامـة      . المنشود

مشكلة تكمن في أن كال من المسئولين األمريكيين والسياسيين العائدين من المنفى يبدو وأنهم يشتركون               أحزاب سياسية، إال أن ال    
في وهم واحد أال وهو عدم الحاجة إلى بناء قاعدة من الجماهير المناصرة لهم في العراق طالما لديهم مثل تلك القاعـدة فـي                        

ح زيف تلك الفكرة، حيث أن الدولة العراقية الهشة عـاجزة عـن              إال أنه وبمرور عامين من االحتالل بدأت يتض        ٤١.واشنطن
  .توفير قوة سياسية حقيقية طالما كان العائدون من المنفى معتمدين على القوات األمريكية

فأثناء اإلعداد للحرب بدت الواليات المتحدة كما لو كانت قد حققت الوحدة بين األطراف العتيدة للمعارضة العراقيـة،                    
 بين أكبر حزبين كرديين مرورا بالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وانتهاء بالبعثيين القدامى فـي لجنـة                   وهكذا ما 

الوفاق الوطني، وجد أعضاء المعارضة العراقية في المنفى أنفسهم سعداء بحضور المؤتمرات المدعومة أمريكيـا للتخطـيط                 
ية الشيعية، كالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، والتي كانت علـى            بل إن الجماعات اإلسالم   ." ما بعد صدام  "لمرحلة  

  .مدى سنوات تحصل على الدعم من إيران، أصبحت مؤهلة للحصول على التمويل العسكري األمريكي

يـين   كان شبيها جدا برابطـة المنف ٢٠٠٣إن االئتالف الذي شكّل مجلس الحكم الذي عينته الواليات المتحدة في يوليو        
، والـشيعة  KDP and PUKالمقربة من الواليات المتحدة قبل الحرب، حيث انضم كل من الحزبين الكـرديين الرئيـسيين   

اإلسالميين بما في ذلك المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، والقوميين العلمانيين مثل أحمد الجلبـي مـن المجلـس                    
كما قـام الحـزب اإلسـالمي       .  التابعين للجنة الوفاق الوطني وزعيمها إياد عالوي       الوطني العراقي، وكذلك البعثيين السابقين    
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. العراقي بتمثيل السنة اإلسالميين، في الوقت الذي تمت مكافأة بعض المجموعات األصغر حجما بمقعد واحد في مجلس الحكم                 
 األحزاب التي حضرت مـؤتمر المعارضـة        أما حزب الدعوة والحزب الشيوعي العراقي فكانا هما اإلضافة الوحيدة إلى قائمة           

وقد عارضت مجموعة داخل حزب الدعوة الحرب وكذلك عارضها الحزب الـشيوعي            . ٢٠٠٢العراقية في لندن في ديسمبر      
ومثله في ذلـك مثـل   . العراقي، إال أن كليهما انضم إلى مجلس الحكم عندما أنشأه ممثل اإلدارة األمريكية بالعراق بول بريمر              

لسامي البريطاني في العشرينيات من القرن الماضي، كان بريمر من يملك زمام األمور في العراق بوصـفه رئيـسا    المندوب ا 
  .فقد كان هو القائم على إصدار القوانين والتحكم في الميزانية. لسلطة التحالف المؤقتة والتي تأسست في أعقاب الغزو

يوضح قوة االحتالل الذي تتزعمه أمريكا فـي نفـس          ) ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عامي  (إن مجلس الحكم بحكومتيه المؤقتتين        
وتتضح قوة االحتالل في قيامه بتعيين مجلس الحكم، وبدال من منح العراقيين فرصة تحديد              . الوقت الذي يكشف فيه عن ضعفها     

ه على بلـد    مسارهم جاء تعيين المجلس أبعد ما يكون عن الممارسة الديمقراطية حيث قامت مجموعة من حلفاء أمريكا بفرض                
إال أن األداء التعيس لمجلس الحكم كشف في الوقت ذاته عن نقطة ضعف هامة لدى قوات االحتالل، أال وهـي عـدم                . مهزوم

  .قدرتها على إيجاد شركاء عراقيين من بين بقية الشعب العراقي، قادرين على تقديم ولو دعم رمزي لالحتالل

التي تمت لصالح سلطة التحالف المؤقتة وذلك في الفترة من نـوفمبر            ويتضح ذلك الفشل جليا من استطالعات اآلراء          
، تلك االستطالعات التي تتبعت درجة الثقة في كل من قوات االحتالل ومؤسسات الدولة العراقيـة                ٢٠٠٤ وحتى مايو    ٢٠٠٣
 النسبة انخفضت إلـى  من العراقيين عن قدر من الثقة في مجلس الحكم، إال أن تلك        % ٦٣، أعرب   ٢٠٠٣ففي نوفمبر   . الجديدة
وكان الوضع سيئا أيضا بالنسبة للوزارات العراقية الجديدة حيث انخفض معدل الثقة فيها من              . في أبريل من العام التالي    % ٢٣
أما الثقة في سلطة التحالف المؤقتة فقد انخفضت هـي األخـرى            . ٢٠٠٤في أبريل   % ٣١ إلى نسبة    ٢٠٠٣في نوفمبر   % ٦٣

 ومـا لبثـت أن      ٢٠٠٣في نـوفمبر    % ٤٧نت نسبة العراقيين المعربين عن ثقتهم في السلطة تعادل          انخفاضا كبيرا، حيث كا   
  ٢٠٠٤.٤٢في أبريل % ٩انهارت النسبة إلى 

 ليؤكـد   ٢٠٠٤وقد جاء انتقال السلطة المفترض من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية االنتقالية في يونيـو                   
وتم اختيار إياد عالوي رئيسا للوزراء، وهو زعيم لجنـة الوفـاق            . منفى على قوات االحتالل   على مدى اعتماد العائدين من ال     

 إضافة إلى ذلك، كان المسئولون      ٤٣.(MI6)و) CIA(الوطني العراقي والذي يتمتع بعالقات طويلة مع المخابرات األمريكية          
ن العاملين في المقر الجديد للسفارة األمريكية        م ١٧٠٠ مستشارا للوزارات العراقية، وكذلك      ١٥٥األمريكيون يخططون لترك    

 مليون دوالر من أموال التمويل األمريكي الذي كان مخصصا إلصـالح            ١٨٤والتي كان سيتم تغطية تكاليف إنشائه من مبلغ         
   ٤٤.قطاعي المياه والكهرباء

  تصاعد االستياء

ت عليـه سـلطة التحـالف بـسيل مـن            تزايد أعداد الهجوم على قوات التحالف، وهو ما رد         ٢٠٠٣لقد شهد صيف    
. االعتقاالت، فقد أغار اآلالف من جنود القوات على البيوت، بطول البالد وعرضها، معتقلين الرجال والفتيان وأحيانا النـساء                 

كان الجنود يظهرون ليال، فيكسرون باب البيت ويقبضون على الرجال، وكان يتم التعامل مع النساء بقسوة وخشونة، وكثيرا ما             
، تمت عملية شبيهة قامت بها القوات البريطانية في         ٢٠٠٣ يونيو   ٢٧وفي يوم   . تمت سرقة األموال واألشياء الشخصية النفيسة     

كما خـرج اآلالف مـن      .  من رجال الشرطة العسكرية البريطانية     ٦، ولكنها انتهت بانتفاضة محلية ومقبل       "مجر الكبير "قرية  
، مطالبين بوضع حد لالعتقاالت ولعمليات التفتيش الجسدي المهين         ٢٠٠٣ يونيو   ٣ يوم   العراقيين في مسيرات عبر مدينة بغداد     
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وقد قام المتظاهرون من األحياء الشيعية والسنية بالتهديد بحمل السالح والقتال إذا لم تتوقف              . الذي تتعرض له النساء العراقيات    
  .لمزيد من الغارات واالعتقاالتفما كان من قوات التحالف إال أن ردوا با. تلك الغارات الليلية

وكان العراقيون قد أصابهم الذعر من مجرد ذكر اسم أبوغريب وذلك بفترة طويلة قبل بث صور اإلساءة والتعـذيب                     
إن سجن أبوغريب، الذي كان مركزا معروفا للتعذيب إبان حكم صدام حسين، ما لبث أن مألته                . ٢٠٠٤على العالم في أبريل     

 معتقل، وقد كان أثر ذلـك رهيبـا         ١٠٠٠٠ كان قد عدد المعتقلين قد بلغ        ٢٠٠٣سجونين، وبحلول سبتمبر    قوات التحالف بالم  
 معتقال من مدينة الفلوجة وحدها ممن تتراوح أعمارهم         ٣٢٥بالنسبة للمدن في وجه العاصفة، فطبقا لقوات التحالف ذاتها، كان           

   ٤٥. من أعمارهم عاما وعدد من الفتيان في السادسة عشرة٨٢بين رجل يبلغ 

وقد بدأ صبر العراقيين الذين كانوا قد رحبوا بداية بالغزو في النفاذ، ونجد أن نضال الجزائري، وهي ممثلة لمنظمات                     
معنية بالنساء واألطفال في البصرة، تصف كيف كان الناس في األيام األولى التي أعقبت الغزو يأملون في أن تتحسن ظروف                    

  :الحياة

غير الحكومية إلى البصرة وقدمت الكثير من الوعود، ولكنها في غالبيتها لـم             جاءت المنظمات   
فلم تتم إعادة بناء المدارس بعد، وفـي        . تقم سوى بإعادة طالء الجدران وبعض اإلصالحات السطحية       

كثير من المدارس ال تزال األسطح ترشح بالماء واألرضيات عبارة عن طين، ويعود األطفال إلى بيوتهم 
كما تم إغالق كافة الوزارات وفقد النـاس وظـائفهم،          .  متسخين بالطين من أرضيات مدارسهم     كل يوم 

لقد قامت مظاهرات عديدة، حيـث      . وكذلك تم إغالق الميناء وارتفعت معدالت البطالة إلى درجة قصوى         
احتج الناس على انتخاب المحافظ وتعيين قائد الشرطة في البصرة، فبـدأت المفاوضـات مـع قـوات                

ولكنه كان من المحال أن يتم التفاوض       " ماذا عن المستقبل؟  : "بدأ الناس في التعبئة والتساؤل    . حتاللاال
   ٤٦.مع القوات متعددة الجنسيات

وبدأت عمليات بالعربات المليئة بالمتفجرات والقنابل المزروعة على الطرقات والكمائن تستهدف القوات بطول الـبالد      
ادة غير دقيقة متسببة في أعداد كبيرة من القتلى من السكان المحليين، وفي أعقاب كل عمليـة                 وعرضها، وكانت تلك الحملة ع    

وهكذا بنهاية فصل الصيف كانت القالقل قد امتدت إلى كافة أنحاء البالد،      . كان المشيعون يوجهون غضبهم نحو قوات االحتالل      
 الحجارة على القوات البريطانية، كما تم استهداف الـشركات          ففي البصرة قامت حشود بإشعال النيران في ناقالت النفط وإلقاء         

الكويتية بعدما انتشرت اإلشاعات بأنها تسرق النفط، كما قامت عصابات من العراقيين باالستيالء على عربـات نقـل الـنفط                    
لى اإلسكندرية، في   وبذلك بدأت حركة شعبية جديدة في التشكل من الموصل إلى سامراء ومن النجف إ             . واقتحام أقسام الشرطة  

  .الوقت الذي ظهرت لجان الشوارع والقبائل والمساجد لتحل محل الفراغ الذي أحدثه سقوط النظام

في بغداد، تبين فيه كيف بدأ الناس العاديون فـي تجمـل            " المتحد"ونقرأ وصفا للدكتورة فاطمة سلوم، محررة صحيفة          
  :المسئوليات العامة

دأوا في إعادة بناء المدارس وتنظيـف الـشوارع وإدارة شـئون    إن الناس العاديين هم الذين ب    
مـا  : "وقد بدأ الناس يتـساءلون    .. المستشفيات التي تعرض العديد منها للدمار بفعل القنابل األمريكية        
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وسرعان ما أدركنـا أنـه      ." فائدة كل هذه الجيوش؟ إنهم ال يعرفون حتى كيفية إعادة توصيل الكهرباء           
  ٤٧.وم بذلك بأنفسنا، أي أنه يجب علينا إدارة شئون مدننا بأنفسنايجب علينا نحن أن نق

  عناصر النظام؟

كما بدأت إشاعات في االنتشار مفادها أن العديد        ." فلول النظام "أصرت قوات االحتالل على أنها كانت في معركة ضد          
الحتالل، وكـان ممـا مـنح تلـك         من وحدات الجيش العراقي انسحب من ساحة المعركة لتنفيذ خطة مسبقة تستهدف عرقلة ا             

اإلشاعات وزنها هي المقابالت التي تمت مع سكوت ريتر، وهي مفتش سابق من مفتشي األسلحة، والذي تذكر أنه قد وجد أدلة       
 إال أن أحمد هاشم، من المركز       ٤٨. على أن النظام كان قد وضع خطة للتمرد في حالة شن حرب على العراق              ١٩٩٦في عام   

  :لبحرية، يوضح أنه ال توجد أدلة كافية على قدرة نظام البعث على القيام بذلكاألمريكي للحرب ا

حذر المسئولون العراقيون قبل بدء الحرب أنهم سيستخدمون كافـة األسـاليب لقتـال قـوات                
التحالف، إال أن تلك التصريحات االستعراضية لم تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث فشل النظام 

وقد اعتبر صدام أنه . لة تمرد فعالة أو القيام بعمليات قتالية في المدن الرئيسية مثل بغدادفي القيام بحم 
  ٤٩.تعرض للخيانة من ضباطه، وهي تهمة كررتها ابنته الصغرى رغد من منفاها في األردن

ى أحد قـادة    ، بمقابلة بعض مؤيدي صدام حسين سابقا، في بغداد، كما تحدث إل           UPIوقد قام متشيل بروثيرو، مراسل        
  :المقاومة المحليين يحمل اسما حركيا هو أبو مجهد، وقال

لقد كنت أحب   . "قال أبو مجهد أنه لم يكن يرغب في محاربة األمريكيين عند وصولهم في أبريل             
صدام، فقد كان زعيما قويا، ولكنني كنت عضوا في حزب البعث وكنت أعلم أن رجاله، بـل وأبنـاءه،                   

ولذا انتظرت كـي أرى إذا مـا كـان األمريكيـون            . وينهبون الشعب العراقي  كانوا فاسدين، يسرقون    
 وكان يتخلص من أعدائـه،      ١٩٩١وقد كان صدام قويا فيما قبل عام        . سيحررون أراضينا أم يحتلونها   
فمن كان بعيدا عن األعمال السيئة كانت حياته على ما يرام، إال انـه              . أما المخلصون فلم يمسهم سوء    

 وبسبب األمريكيين وحرب الكويت، فقد صدام صوابه وبدأ في قتل حتى الطيبين مـن               ١٩٩١فيما بعد   
   ٥٠.الناس

وتصاعدت درجة الذعر في واشنطن بأن التمرد يؤثر على مسيرة خطة إعادة اإلعمار، حيـث تعرضـت الطـائرات                   
لى اغتيال المتـرجمين والمـسئولين      المروحية والدبابات والعربات المصفحة للهجوم، وإلحاق األضرار بأنابيب النفط، إضافة إ          

ومع ازدياد العمليات الهجومية جرأة ودقة، أصبح موقف قوات التحالف يؤثر على سيطرة الواليـات               . المتعاونين مع االحتالل  
أن يلقى حتفه في    ) ذلك القائد ومهندس الغزو   (، كاد بول وولفوفيتز     ٢٠٠٣ أكتوبر   ٢٦وفي  . المتحدة على الموقف تأثيرا خطيرا    

كما نجا بول بريمر بأعجوبة من انفجار قنبلة علـى          . المحصنة في وسط بغداد   " النطاق األخضر "جوم صاروخي على منطقة     ه
 يونيـو   ٣٠وجاء رد فعل واشنطن بوضع خطط للتعجيل من تسليم السلطة لحكومة عراقية انتقالية، وتم تحديد يـوم                  . الطريق
كيون أخيرا خطوة مفاجئة إلى األمام، حيث تم عرض صدام في صـورة              ديسمبر حقق األمري   ١٣وفي  .  لتسليم السلطة  ٢٠٠٤

مزرية بعد أسره أمام العالم أجمع، وقد ظن األمريكيون بأنهم بذلك قد وجهوا ضربة قاضية للمقاومة، إال أن فرحتهم واحتفالهم                    
لقتـال بعـدما فـشلت الوعـود        حيث نجد أن شخصا مثل البعثي السابق أبو مجهد وضح أنه اتخذ قرار ا             . بهذا الحدث لم يطل   

  :األمريكية لبناء عراق جديد
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بتحريرنا من االحتالل، ووعدونا بـالحقوق والحريـة، فـانتظرت أنـا            ) األمريكيون(لقد وعدنا   

كان يجب عليهم أن يأتوا وأن يمنحونا الغذاء وبعض    . وزمالئي قبل اتخاذ قرارنا حتى نرى ما سيفعلون       
أي (ال أشعر بقدرتي على قيادة سيارتي لـيال بـسبب علـي بابـا               األمان فحسب، ولكنني حتى اليوم      

وحينها أدركت أنهم جاءوا كمحتلين ال محررين، وهكذا اخترت أنا وزمالئي           ). المجرمين بلغة أهل بغداد   
وال يخشى أي منا الموت،  . طريق القتال، فبدأنا نجتمع ونخطط، واجتمعنا بغيرنا وحاولنا شراء األسلحة         

  ٥١.، فنحن مجرد رجال، عمال ال جنودولكن األمر صعب

أن أسر صدام قد أزاح آخر عقبة من أمام قيـام           " لوموند ديبلوماتيك "وقد أشار بول ماري دي ال جورس في صحيفة            
  :معارضة موحدة

كان صدام حسين بال شك عامال على التقسيم ال التوحيد، ومعوقا ال ميزة، ولم يكن من الممكن                 
د فيه مصدرا للمساندة الشعبية التي ما كان للمقاومـة أن تمـارس وجودهـا               للمقاومة العراقية أن تج   

فبعد أسر صدام حسين ومـا تـاله   . ونشاطها بدون تلك المساندة، مثلها في ذلك مثل أي مقاومة سرية       
من اعتقاالت ضخمة، اكتسبت المقاومة العسكرية القدرة على ضم أنصار الرئيس السابقين، ممن كانوا              

  ٥٢.ة كفاحهم، إلى صفوفهميريدون مواصل

  اإلسالميون

" التوحيـد والجهـاد   "قامت معظم التغطية للتمرد في اإلعالم الغربي بالتركيز على اإلسالميين المتشددين مثل مجموعة              
المفترض خضوعها لزعامة أبو مصعب الزرقاوي، كما تكرر ظهور ذلك المقاتل األردني ضمن ادعاءات الواليات المتحـدة                 

التي يتزعمها أسامة بن الدن، وذلك على الرغم من أنه مـن المفتـرض              " القاعدة"لوصل بين نظام البعث وشبكة      بكونه حلقة ا  
ورغم ذلك الـزخم اإلعالمـي إال أن مجموعـة          . أيضا أنه كان منضما إلى مجموعة إسالمية كردية معارضة لصدام حسين          

 عملية ضد القوات المحتلة فـي أغـسطس         ٢٧٠٠من إجمالي   هي مجموعة هامشية بالنسبة لحركة التمرد، ف      " التوحيد والجهاد "
 عمليات فقط، كما أن العدد المحدود من اإلسالميين المتشددين فـي            ٦ يبلغ عدد العمليات المنسوبة لمجموعة الزرقاوي        ٢٠٠٤

   ٥٣.نموذجا لهم إنما يقعون على هامش حركة إسالمية أكثر اتساعا" القاعدة"العراق الذين يتخذون من شبكة 

بفترة طويلة، وكان مما قواها هو      " القاعدة"وقد أخذت المجموعات السنية والشيعية تتطور في العراق قبل ظهور شبكة              
خيبة األمل في نظام البعث وفشل اليسار في تقديم بديل للقومية العربية، فضال عن أن الممارسات البعث القمعية جعلـت مـن                      

كما . امة الوحيدة التي تتيح للناس مكانا لالجتماع والنقاش طالما استخدموا لغة الدينالمساجد في معظم األحوال هي المساحة الع 
أن كردستان العراقية، والتي كانت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية خالل التسعينيات، شهدت بدورها نمو تيار إسالمي                 

باعتبارهم مصدر تهديد لألحزاب الكردية القائمـة،       كما أن المؤيدون للجماعة اإلسالمية محليا ظهروا على السطح          . سني قوي 
وخالل الفترة ذاتها وفي منطقة أخرى من العراق، قاد محمد صادق الصدر حركـة إحيـاء                . وذلك من حيث قوتهم االنتخابية    

  .إسالمية شيعية مبنية على فكرة قيام دور سياسي واجتماعي لرجال الدين

دين السنة في مدن مثل الفلوجة باعتبارهم يمثلون زعامة سياسية لمقـاتلي            وفي أعقاب الغزو األمريكي، ظهر رجال ال        
انضمت إلى حركة التمرد التي قامت علـى        ) ميليشيات(المقاومة المحليين، في حين قام مقتضى الصدر بتكوين حركة مسلحة           
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نوا من الكوادر اإلسـالمية، ففـي       إال أن ذلك لم يعن أن كل مقاتلي المقاومة كا         .  ضد االحتالل  ٢٠٠٤مستوى البالد في أبريل     
العديد من أنحاء البالد عمل كل من القوميين والبعثيين السابقين واإلسالميين جنبا إلى جنب، وقد ربطت بينهم وحـدة الهـدف                     

  :قائال" الجارديان"ويوضح زكي شهاب ذلك في صحيفة . ممثلة في إنحاء االحتالل

نة، القيت وجها لوجه مجموعة من الرجـال        في شوارع الموصل الخلفية، وعشية سقوط المدي      
المسلحين، وكانوا يصيحون مطلقين األعيرة النارية في مختلف االتجاهات، وسـألتهم عـن هويـاتهم               

. فعرفني بعضهم بنفسه بوصفهم بعثيين سابقين بينما قال آخرون أنهم ينتمون إلى منظمات إسـالمية              
، إال أنهم أوضحوا لي بأنهم يتلقون أوامـرهم مـن           وعلى الرغم من المسافة التي تفصلهم أيديولوجيا      

وقد اكتشفت فيما بعد وجـود      . نفس اللجنة في المدينة، وهي لجنة ترأسها مجموعة من القادة الدينيين          
  ٥٤.أشكال شبيهة بذلك في الفلوجة وسامراء

تيارات سياسية مختلفـة،    كما يذكر مقاتل من الموصل كيف كان يتم التعاون بين مجموعات من المقاتلين ينتمون إلى                  
  :فيقول

فهو في سـبيل اهللا     " الجهاد"تحمل معنى وطنيا، أما     " المقاومة"إن كلمة   . دعونا ال نخلط األمور   
إال أن كثيرا من مقاتلي المقاومة ليسوا مـن المـسلمين           . وبالنسبة لي فأنا أفعل ما أفعله في سبيل اهللا        

تلون االحتالل ويواجهون الموت، فمن يذهب في مهمة        الملتزمين وال يحافظون على الصالة، ولكنهم يقا      
إن المقاومـة العلمانيـة والمقاومـة اإلسـالمية         . تكون أمامه فرصة واحد إلى أربعة للعودة إلى بيته        

  ٥٥.تتعاونان فيما بينهما ألن لدينا نفس الغرض، لدينا نفس الهدف

، يتم التأكد أن اإلسالميين اعتبروا أنفسهم       "ش النور جي"ومن مقابلة أخرى مع مقاتلين من مجموعة إسالمية سنية تدعى             
بقائد الخلية، الذي عرف نفسه باسم أحمد،       " سيدني مورننج هيرالد  "وقد التقى صحفي من صحيفة      . هم القادة الطبيعيون للمقاومة   

  :وذلك في إحدى ضواحي بغداد، وردا على سؤاله عن مصدر السلطة في الحركة قال

لمساجد، فال يسمح ألتباع حزب البعث وأعضاء الجيش سابقا بأن يكونوا           إنها لدى الشيوخ في ا    
والبعثيون خاسرون فلم ينجحوا عندما كانوا يعملون من أجل الحزب، ولـدينا اآلن مجموعـة               . قادة لنا 

      ٥٦.واحدة من القادة الجهاديين تعمل على مستوى البالد

  صعود مقتضى الصدر

ارات سياسية رئيسية بين رجال الدين الشيعة، فقد وافق بعض كبـار أعـضاء              منذ سقوط صدام حسين ظهرت ثالثة تي      
على شغل مقاعد في مجلس الحكم ومناصـب فـي الحكومـة            " المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     "و" حزب الدعوة "

 فقد التزم بموقف يميل إلى الهدوء       أما آية اهللا علي السيستاني، وهو من كبار رجال الدين الشيعة على مستوى العالم،             . االنتقالية
ولكنه قام فيما بعد بتوجيه انتقـادات إلـى         . أول األمر مؤكدا على أنه يجب على رجال الدين عدم التدخل في الشئون السياسية             

ـ                   م سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم لقيامهما بتأجيل االنتخابات الوطنية، كما أعرب عن رفضه للدستور االنتقالي الـذي ت
ويمثل مقتضى الصدر تيارا ثالثا، شديد المعارضة لالحتالل، ومصرا في دعوته إلى رجال الـدين               . ٢٠٠٤توقيعه في مارس    

  .للقيام بدور فعال في الحكومة، بل ومستعدا لحمل السالح ضد االحتالل
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 طبقـا السـتطالع    وقبل سقوط صدام حسين لم يكن مقتضى الصدر معروفا بالخارج سوى للقليل من الناس، إال أنـه                  
 فإن مقتضى الصدر هو ثاني أكثر الشخصيات شعبية في العراق بعـد             ٢٠٠٤للرأي قامت به سلطة التحالف المؤقتة في مايو         

 ففي أعقاب سقوط صدام     ٥٧.ممن شملهم االستطالع عن مساندتهم أو دعمهم الشديد له        % ٧٠على السيستاني، وأعرب حوالي     
اء عادة والده في إقامة صالة الجمعة في مسجد الكوفـة الكبيـر، حيـث توافـد اآلالف                  حسين قام مقتضى الصدر بإعادة إحي     

، عام وفاته، حيث كانت ١٩٩٩ و١٩٩٧لالستماع إلى خطبة الجمعة التي كان يلقيها محمد صادق الصدر في الفترة ما بين عام 
ضى الصدر، مثله في ذلك مثل والده من قبـل،          وقد استخدم مقت  . شعبيته قد بلغت درجة فاقت احتمال نظام البعث، فمات مقتوال         

موازية لمجلس الحكم   " حكومة ظل "خطب الجمعة إلعالن آرائه السياسية على العالم، فمن على منبر مسجد الكوفة أعلن تشكيل               
  .٢٠٠٣الذي عينته أمريكا في أكتوبر 

جـيش  "ى الدعم، حيث تم تأسـيس  كما قام مقتضى الصدر بتشكيل قوات مساحة أثبتت كونها أهم وسائله للحصول عل          
، وهي منظمة تشتق اسمها من اإلمام المنتظر محمد المهدي، آخر المعصومين من بيت              ٢٠٠٣في نهايات شهر يونيو     " المهدي

وقد ازداد حجم تلك الميليشيات بسرعة بالغة في ظل االحتالل األمريكي، فقـد  . النبوة، والذي يعتبر ظهوره عالمة لنهاية العالم 
 ألف رجل مـسلح يعـاني مـن         ٤٠٠ إلى قيام جمع من      ٢٠٠٣رار المسئولين األمريكيين حل الجيش العراقي في مايو         أدى ق 

البطالة والغضب وبال أمل في الحصول على فرصة عمل، وكان قد تمت إعادة تعيين بعضهم من قبل سلطة التحالف المؤقتـة                     
وغيـره مـن الميليـشيات أو حركـات     " جيش المهدي"آخرون نحو وذلك للعمل في مجال الجهاز األمني الوليد، بينما انجذب     

بمصادمات كبيرة المدى ضد القوات األمريكية إال أنه لم ينشأ أساسا بهـدف             " جيش المهدي "وعلى الرغم من عالقة     . المقاومة
  .ه من الزعماء الشيعةمقاومة االحتالل، وإنما يعبر عن عسكرة السياسة الشيعية وعن المنافسة القائمة بين مقتضى الصدر غير

 تقوده الواليات المتحدة األمريكية مصدر جذب للعديد مـن شـباب         الذي كانت معارضة مقتضى الصدر لالحتالل       وقد  
 بالحذر إلى شـعور  المشوبة تغمرهم حالة من االستياء، حيث أنه سرعان ما تحولت توقعات وآمال الشيعة        الذينالشيعة الفقراء   

 الدالة على هذا التغير في الحالة السياسية هو رد فعل مدينـة             العالماتومن  . وتصاعد معدالت الجريمة  بالمرارة بسبب البطالة    
 عـادة مـا     األمريكيين األمريكي، ففي الشهور الولى لالحتالل الحظ الصحفيون الغربيون أن الجنود            العسكريالصدر للنشاط   

 حاول مؤيـدو    ٢٠٠٣ من العاصمة، إال أنه في نوفمبر        أخرىناطق  كانوا يستقبلون بالحفاوة في مدينة الصدر، وذلك مقارنة بم        
 مدى األشهر التالية من المصادمات بين الطرفين، يقدر         وعلى ٥٨. المعين من قبل أمريكا    المحليالصدر التخلص من المجلس     

 أعـضاء   المـراهقين اب   عراقي في مدينة الصدر ومنهم أعداد كبيرة من الشب         ٨٠٠ أنهم قد قتلوا     األمريكيونالقادة العسكريون   
  ٥٩." المهديجيش"

 بعض التناقضات القائمة في سياسة الشيعة في عراق مـا بعـد             السيستاني العالقة بين مقتضى الصدر وعلي       وتوضح  
 على كل شيعي    يجب يحتل مرتبة أعلى من الصدر في إطار التراتبية الدينية، ففي المذهب الشيعي              السيستانيالحرب، حيث أن    

وهكذا على العكـس مـن الكنيـسة        .  الدينية الملزمة ألتباعه   األحكام رجل دين كبير يحق له إصدار        وهو" مرجع"بالغ اختيار   
 الوقت ولكل منهم الماليين من نفس في" المراجع" بهيكل تراتبي مركزي، فإننا نجد لدى الشيعة العديد من    تتمتعالكاثوليكية التي   

 دخلها ماليين الدوالرات سنويا، ويديرون نشاطها من خالل شبكة من      يبلغ خيرية   إن أتباع السيستاني يديرون مؤسسات    . األتباع
 إال بعد،"  دينيامرجعا" الرغم من صغر سن مقتضى الصدر وبالتالي عدم كونه           وعلى ٦٠. في العراق وإيران   الموجودةالمكاتب  

 بهيكل السلطة الدينية التـي تمـنح        ملتزماومع ذلك يظل    . أنه قد ورث عن والده سلطة إدارة منظمة شبيهة لمنظمة السيستاني          
 نداءاته إلى أتباعه والمجتمع الشيعي عامة تتحدث عن الـوالء لرجـال الـدين         أنالسيستاني األسبقية وسلطات أعلى منه، كما       

  ." الشيعيةالحوزة" عام وعلى رأسهم الكلية الدينية في النجف أي بشكلالشيعة 
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 األمل واالستياء تجاه االحتالل هو نجاح يعكـس أيـضا ضـعف             خيبةحالة   نجاح مقتضى الصدر في التعامل مع        إن  
 العراقـي  المنفيون السابقون من أعضاء حزب الدعوة والمجلس العلى للثـورة اإلسـالمية فـي                كانخصومه السياسيين، فإذا    

. هم بإيران أوال ثم بـاالحتالل      موصومين بعالقات  يرونهميتمتعون بوالء الجيل األكبر سنا من النشطاء إال أن الكثير من الشباب             
 بشأن مصير الشباب الذين يجندهم، وهي مشكلة تقع في صـلب اإلسـالم الـشيعي فـي               تناقضاإال أن مقتضى الصدر يواجه      

 إلقامـة أحـزاب سياسـية    العـراق إن خيبة األمل في محاوالت حزب الدعوة والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في       . العراق
 للسلطة الشيعية، فكال النموذجين التنظيميين يحمـالن فـي حالـة           تقليديةة على العودة إلى هياكل أكثر       إسالمية أضفت الشرعي  

إن .  يمكنهما تحقيقهـا  ال المجازفة برفع مجال التوقعات، بشأن التغييرات السياسية واالجتماعية، إلى معدالت            مننجاحهما قدرا   
 على الرغم من محاوالت رجال الدين ملء الفـراغ          األمريكيةة بالقوات   ميليشيات الصدر غير قادرة وحدها على إلحاق الهزيم       

 من سكان الفقراء والتعليم عن طريق العمل الخيري، إال أنه ال يمكن تلبية احتياجات ماليين الصحيةالموجود في مجال الرعاية 
ن مواجهة االحتالل سيؤدي كذلك إلى       فعليا على أ   قادرةكما أن تكوين حركة     . مدينة الصدر دون الحصول على دعم من الدولة       

  . الذي تمثله حركة مقتضى الصدرالدينيةإضعاف نفوذ نظام السلطة 

  أبريل انتفاضة

 سلسلة من الهجمـات     توجد عديد من المناطق العراقية نظاما للمقاومة نابعا من خبرات السكان المحليين، حيث              في نجد
 مـن  ١٣ هذا الصدد حيث بدأت المقاومة ردا علـى مقتـل    فية نموذجا جليا    التي خلقت لنفسها إيقاعها الخاص، وتمثل الفلوج      

، واستمرت األعمال الهجومية ضد قـوات االحـتالل بمعـدل           ٢٠٠٣ األمريكية في أبريل     القواتالمتظاهرين العزل من قبل     
وقد كان لشعب   . يكية األمر القوات خالل فصل الصيف، في الوقت الذي أخذت المدينة تتعرض فيه لغارات مكثفة من               متصاعد

 الحاجة إلى مصعب الزرقاوي، وهو ما ينطبق أيضا علـى منـاطق             دون ضد االحتالل    حالفلوجة أسبابهم الخاصة لحمل السال    
  . مقاومة في مدن بعقوبة والرمادي ومدينة الصدر وسامراء وتل عفار والموصلحركاتأخرى رئيسية حيث نشأت 

 نظام مقاومة محلي فإن استطالعات الرأي تشير دوما إلـى أن العـراقيين              بها  أنه حتى في المناطق التي ال يوجد       إال  
 ردود أفعال سـكان     بين إلى وجود تشابه بالغ      ٢٠٠٤ من حيث المبدأ، فيشير استطالع كبير تم في مارس           االحتالليعارضون  

 اعتقلت قوات التحالف فقد ٦١.ية أخرى األمريكية من ناح   العسكريةالمناطق الشيعية من ناحية والسنية التي عانت من العمليات          
من سكان المناطق   % ٨٠ أن   إال ٦٢ الثماني الجنوبية كلها،   المحافظاتمن الفلوجة وحدها عددا أكبر ممن اعتقلتهم على مستوى          

هو ومن الملفت للنظر بصورة أكبر      .  قوات التحالف هي قوات احتالل     أنالشيعية والسنية على السواء قالوا أنهم يعتبرون اآلن         
 وقت الغـزو قـوات      التحالفأنهم كانوا يعتبرون قوات     % ٤٧ قد غيروا رأيهم خالل عام واحد، فقد ذكر          الشيعةأن العديد من    

% ٨١ قامت به سلطة التحالف المؤقتة في شهر مايو فـإن            الستطالعوطبقا  . من المناطق السنية  % ٦٤احتالل، مقارنة بنسبة    
   ٦٣.الحتالل الرحيل على قوات ايجبمن العراقيين يرون أنه 

 لتتحول وألول مرة إلى انتفاضة شعبية وطنية، وقد بدأ العد التنـازلي             كيفيا شهدت المقاومة تغيرا     ٢٠٠٤ أبريل   وفي  
فقد نظـم   .  الدين رجال صحيفة مقربة لمقتضى الصدر واعتقال أحد كبار معاونيه بتهمة فتل أحد خصومه من               إغالقعندما تم   

 المباني الحكومية في العديد من المحافظات       على"  المهدي جيش"ستوى البالد، كما استولى أعضاء      مؤيدو الصدر أنفسهم على م    
 من  ٣ مارس تعرض    ٣١ رد فعل المسئولين األمريكيين ضد الصدر في توقيت قاتل وأتى بنتائج كارثية، ففي               وجاء. الجنوبية

 األمريكي أهل المدينة بتسليم المسئولين عـن عمليـة          جيشالالجنود األمريكيين المرتزقة بأيدي حشد من سكان الفلوجة، فأمر          
 هنا بدأ   ومن األمر، فاقتحمت القوات المدينة في اليوم التالي بينما ظلت المقاومة متماسكة،             تنفيذالقتل، ورفض المجلس المحلي     

  .حصار الفلوجة
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الهائل، حيـث دخلـت مظـاهرات        سني شيعي مشترك أثره السياسي       تمرد كان لقيام القوات األمريكية بمحاربة       وقد  
 الـسني   القرىوفي بغداد امتأل مسجد أم      .  في مواجهات متكررة ضد القوات والشرطة المحلية       العراقالتضامن في كافة أنحاء     

 أبريل في أكبر    ٩ ألف متظاهر يوم     ٢٠٠ على   يزيدبعشرات اآلالف من السنة والشيعة ألداء صلوات مشتركة، كما تظاهر ما            
 العراقيون لنداءات الفلوجة طلبا للدعم الطبي والدم والمـال، وبطـول الـبالد     استجابوقد  . ى مدى جيل بأكمله   احتجاج يتم عل  

  .بنادق والبالحجارة قام رجال مسلحون، وأغلبهم من الشباب المحليين، بمهاجمة قوات التحالف وعرضها

والـسياسي تمامـا بالنـسبة للعـراقيين        إلى أن االحتالل قد فقد رصيده األخالقي        " واشنطن بوست "وخلصت صحيفة     
  :العاديين

إن االنقسام بين السنة والشيعة، والذي أخذ في التراجع في العراق بمعدل أسرع منه في بعض                
مناطق العالم العربي، هو انقسام تتراجع مظاهره بالتأكيد مع مرور كل يوم يتيقن فيه العراقيون من أن                 

دد الكالم هنا عن أنه مهما كانت قيمة عزل صدام حـسين إال أن              ويتر. مشكلتهم األساسية هي االحتالل   
   ٦٤.األمريكيين قد استنفذوا حسن نواياهم

وجاءت الضربة القاضية للهجوم األمريكي على الفلوجة عندما وقفت الجموع في وجه الكتيبة الثانيـة مـن الجـيش                     
 قاعدتها في شمال بغداد، حيث دعا العراقيون القوات أال           جنديا والمتوجهة إلى الفلوجة في طريقها من       ٦٥٠العراقي التي تضم    

وفي لحظة حاسمة تم إطالق النيران      . تنضم إلى الهجوم المتوقع، مما أصاب الجنود، وكثير منهم من الشيعة، بحالة من الذهول             
ات تجري لنقل القوات جـوا      فعادت الكتيبة أدراجها إلى قاعدتها بينما بدأت االستعداد       . التي تسببت في جرح العديد من الجنود      

وهكـذا  . إلى المعركة، ولكنه كان بعد فوات األوان إذ كان الحس الشعبي قد تغلغل في صفوف القوات فرفضوا تنفيذ األوامـر                   
   ٦٥.أدت تلك المواجهة بين الجيش العراقي وجموع العراقيين إلى ترسيخ معارضتهم لتنفيذ المهمة العسكرية

لتكون قوة عسكرية جديدة متكونة     " فرقة الفلوجة " اتفاقا مع زعماء مدينة الفلوجة لتشكيل        وعقد العسكريون األمريكيون    
االتحاد اإلسـالمي الـصوفي فـي       "وقد قال سعد العاني، أمين عام       . من المتطوعين المحليين، على أن تعترف بحكومة بغداد       

ونة من أعضاء في الجيش العراقي المدعوم مـن قـوات           المك" فرقة الفلوجة "بالفلوجة، أن أهل المدينة اعتبروا تشكيل       " العراق
  :التحالف جنبا إلى جنب مقاتلي المقاومة العراقية بمثابة انتصار للمقاومة

كان بالتأكيد انتصارا لشعب الفلوجة ولمقاطعة األنبار بأسرها، حيـث          " فرقة الفلوجة "إن تكوين   
من " الفرقة"االنتقالية وقاموا باختيار أعضاء     عقد علماء الدين بالفلوجة اتفاقا مع ممثلين عن الحكومة          

  ٦٦.بين أهل الفلوجة

 وكـان   ٦٧.وهكذا أدت انتفاضة أبريل إلى وضع السيادة على المدينة في أيدي زعامة سياسية قريبة الصلة بالمقاومة                 
سي على مستوى األنبـار     الزعماء الدينيون السنة يمثلون عنصرا أساسيا في تلك الزعامة، كما أمكنهم االتصال بشبكة دعم سيا              

ومقارنة . التي لعبت دورا وسيطا أثناء المعركة     " هيئة العلماء المسلمين  " وذلك من خالل مجموعات مثل       ٦٨وصوال إلى بغداد،  
وقد التقى عبد الكريم برجس، محافظ مقاطعة       . بذلك نجد أن الزعماء السياسيين الذين تعاملوا مع األمريكيين بدوا فاسدين تماما           

، بالمقاتلين وأعرب عن ندمه لتعاونه مع القوات األمريكية، معلنا عن استقالته مقابل عودة أبنائه الثالثة الـذين قامـت                    األنبار
  ٦٩.المجموعة باختطافهم في يوليو، وقد تم إطالق سراح أبنائه فيما بعد
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قتل أو  " أعلنوا أن هدفهم هو      كذلك فشلت قوات االحتالل في إخماد ثورة الشيعة، فعلى الرغم من أن القادة العسكريين               
نظم نفسه في النجف األشـرف وفـرض        " جيش المهدي " إال انهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، بل إن           ٧٠مقتضى الصدر، " أسر

وبعد تدخل رجال دين شيعيين آخرين بالوسـاطة،        . سيادته على ضريح اإلمام علي وغيره من المواقع في تلك المدينة المقدسة           
جهه آية اهللا السيستاني إلى كافة القوات باالنسحاب من مدينتي النجف وكربالء المقدستين، دعـا مقتـضى                 وفي أعقاب نداء و   

وعلى الرغم من أن ذلك كان بعيدا عن هدفه فـي توحيـد          . إلى العودة لديارهم  " جيش المهدي "الصدر المقاتلين المتطوعين في     
  .مثابة انسحاب مهين للواليات المتحدة األمريكيةكافة القوات الشيعية تحت لوائه إال أنها مع ذلك كانت ب

وبعد مأزقها في النجف حاولت الواليات المتحدة إخضاع مدينة الصدر، حيث أرادت القوات األمريكية أن تزيـد مـن        
ورياتهـا  دورياتها في المنطقة وطالبت بإنهاء العمليات الهجومية العراقية ضد مواكبها العسكرية، كما طالبت بحقها في زيادة د                

. بإدراك أهمية قواته والعمل على بنائها وتطويرها      " جيش المهدي "كما خشي العسكريون األمريكيون من قيام       . في تلك الضاحية  
وعلى الرغم من أن معركة النجف كانت ورطة لألمريكيين إال أنها كشفت أيضا عن افتقاد الميليشيات للتنظـيم، حيـث قاتـل                      

وخـشيت  . نهم لم يتميزوا بنفس القدر من التنسيق الموجود لدى مجموعات المقاومـة الـسنية             المحاربون الشبان بشجاعة ولك   
الواليات المتحدة من قدرة الشيعة على التغلب على نقص الخبرة التكتيكية، وانتشرت الشائعات بأن المتمردين السنة يقومـون                  

  ٧١.بتدريب المقاتلين الشيعة مما أفزع العسكريين األمريكيين

في مدينة الصدر، إال أن شباب المقاتلين التابعين للصدر كانوا في معقلهـم،             " جيش المهدي "ألمريكيون مواجهة   وقرر ا   
وبالتالي اتجهت الواليات المتحدة إلى القيام بضربات جوية مدمرة بعد زيادة أعداد المصابين األمريكيين في المعارك الـشديدة                  

المـدعوم  " المال مقابل السالح  "بتسوية تتضمن نزع أسلحة أتباعه، إال أن برنامج         فوافق الصدر على القيام     ." جيش المهدي "مع  
 كما توقفت قوات االحتالل عن محاولة فرض سـيطرتها الـسياسية            ٧٢.أمريكيا لم يجمع سوى مئات األسلحة فاقدة الصالحية       

م أمريكيا، فأوقف المجلس اجتماعاته  في أعقاب اغتيال رئيس المجلس المحلي المدعو٢٠٠٤على المنطقة في نهاية شهر أبريل      
   ٧٣.ألجل غير مسمى تاركا للجنود األمريكيين مهمة حماية المبنى المحصن والذي سبق أن كان مقرا للمجلس

وعلى مدار األشهر التالية فقدت قوات كل من سلطة التحالف والحكومة العراقية سلطتها السياسية والعسكرية في عدد                   
وأنه لبئس الدليل على فشل قوات االحتالل السياسي والعسكري المتكرر          . عفار وسامراء ومدينة الصدر   من المدن بما فيها تل      

، وقد تحولت اآلن لتصبح في   ٢٠٠٣أن نرى الفلوجة، التي كانت قد سقطت في أيدي القوات األمريكية بال طلقة نار في مارس                 
كـان المـشهد    : "قـائال " اإلندبندنت"ير روبرت فيسك لصحيفة     ، جاءت تقار  ٢٠٠٤ يوليو   ٢٢وبحلول  . أيدي المقاومة العراقية  

من أقسام شرطة خالية، ونقاط تفتيش للجيش والشرطة العراقية مهجـورة، ومخلفـات             : متكررا ميال بعد ميل في جنوب بغداد      
ي الحلـة   عربات نقل للنفط أمريكية محترقة، وسيارات شرطة دمرتها الصواريخ، كلها على الطريق الرئيـسية بـين مـدينت                 

  ."والنجف

، بدا كما لو أن اإلسالميين الشيعة والسنة يستلهمون النموذج اللبناني، حيـث             ٢٠٠٤ومع تزايد حركة التمرد في ربيع         
هي مجموعة إسالمية شيعية قامـت      " حزب اهللا "و. الكفاح من أجل تحرير جنوب لبنان من االحتالل اإلسرائيلي        " حزب اهللا "قاد  

مام إلى حربها ضد القوات اإلسرائيلية، وذلك عن طريق التركيز على التحرر الـوطني بـدال مـن                  بتعبئة قوى أخرى لالنض   
في العراق، في الوقت الذي قـام فيـه         " يد حزب اهللا الضاربة   " أعلن مقتضى الصدر أنه      ٢٠٠٤وفي أبريل   . األجندة اإلسالمية 

 معارضة لالحتالل، بالسفر إلى بيروت للقـاء حـسن          وهي منظمة مهمة  " هيئة العلماء المسلمين  "الشيخ حارث الداري، رئيس     
  ."حزب اهللا"نصر اهللا، زعيم 
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  موعد في سامراء

ردا على فشلهم في انتفاضة أبريل، قام األمريكيون بتطوير استراتيجية جديدة تقوم على إحداث انقسام بين زعماء المدن             
اء السياسيين المعادين ألمريكا ودفعهم للتعاون مع حكومـة         وبين المقاتلين، واستهدفت تلك االستراتيجية من ناحية جذب الزعم        

: وتم منح الزعماء المحليين الخيار التالي     . بغداد، وإقناع المعتدلين من أمثال على السيستاني بتأييد االنتخابات من ناحية أخرى           
ة التي نـشأت أثنـاء االنتفاضـة أن         إذا أوقفوا المقاومة واعترفوا بحكومة العالوي فستسمح الواليات المتحدة للمجالس المحلي          

كما تمت إضافة حافز آخر ممـثال فـي         . تمارس دورها في إدارة شئون المدن، بشرط سيطرة الشرطة العراقية على الشوارع           
وتضمن االتفاق أيضا تسليم أعضاء حركة المقاومة مقابل تعهـد الواليـات            . مساعدات تبلغ ماليين الدوالرات إلعادة اإلعمار     

أما البديل لذلك الخيار فكان هو الغزو والدمار مع التأكيـد علـى اسـتهداف               . عدم التدخل في الشئون الداخلية للمدن     المتحدة ب 
   ٧٤.المدنيين تحت ستار استهداف معاقل المقاتلين

  :عن هذا التغير في الموقف حيث ورد فيها" واشنطن بوست"وقد كشفت صحيفة   

 ترتكز على جذب عدد أكبـر  ٢٠٠٤تها خالل صيف   إن خطة البنتاجون الجديدة التي تمت صياغ      
من السنة إلى داخل العملية السياسية، مع استهداف المجموعات اإلسالمية المتشددة بغرض القـضاء              

إن األمر يعتمد بشدة على بناء قوات عراقية بنجاح أكبر مما تحقق خالل العام الماضي، ويعتمد                . عليها
ية التي أحبطت محاوالت تدفق مساعدات إعادة اإلعمار إلى المدن          أيضا على تجاوز العقبات البيروقراط    

    ٧٥.التي يسيطر عليها المتمردون مثل سامراء، وذلك لكسب تأييد المدنيين العراقيين

وقد كان األمريكيون يأملون في عزل المقاتلين عن قواعدهم في المدن بما يتيح للواليات المتحدة التحكم في االنتخابات                    
" حالة الطـوارئ الماليزيـة    "وفي الخمسينيات أثناء    . مستويات من المشاركة تمنح الشرعية لحكومة مساندة ألمريكا       أو ضمان   

استخدمت القوات البريطانية تركيبة شبيهة تتضمن القوة العسكرية واالستدراج السياسي في تعاملها مع حركة النضال من أجل                 
ي، حيث قامت القوات البريطانية بعزل المقاتلين عن مؤيديهم في الوقت ذاته الذي          االستقالل التي قادها الحزب الشيوعي الماليز     

   ٧٦.قامت فيه بمساندة الزعماء الماليزيين المعتدلين عن طريق التعهد بمنحهم االستقالل

اء،  بغلق الجسر الرئيسي المؤدي إلى سامر      ٢٠٠٤وبعدما توقف القتال في النجف قامت القوات األمريكية في سبتمبر             
وهي عملية أحدثت انشقاقا بين أعضاء المجلس المحلي، عندما رضخت مجموعة من رجال الدين للمطالب األمريكيـة بـشأن                   

فدخلت القوات األمريكية إلى المدينة واستولت على مبنى مجلس المدينة وأعلنـت عـن              . الدوريات واالعتراف بحكومة بغداد   
حيتها أعلنت المقاومة، المدعومة بعدد من زعماء المدينة من رجال الدين، تشكيل            ومن نا . تشكيل حكومة محلية مساندة ألمريكا    

وقـد أوحـى ذلـك بنجـاح        . حكومة بديلة متحالفة مع الفلوجة، مما أدى إلى قيام معركة دامت أسبوعا قبل اختفاء المتمردين              
  .استراتيجية الواليات المتحدة

المقاومة كانت قادرة على تجاوز الفواصل العرقية والطائفيـة فـي           إال أن األحداث التي جرت شمال العراق تبين أن            
العراق، فبعد استيالئهم على سامراء وجه األمريكيون انتباههم صوب تل عفار، في تحرك تسبب في انشقاق بين غالبيـة مـن      

ولت تل عفار إلـى مركـز       حيث تح . الكردية المدعومة أمريكيا  " البشمرجة"الشيعة التركمان وحلفائهم العرب السنة وبين فرق        
فعلى طول الحدود كان بوسع المئـات       . لعمليات التهريب التي تقوم بها المقاومة وذلك على طريق هام من سوريا إلى العراق             

  .من مقاتلي المقاومة التسلل إلى سوريا وبعيدا عن أيدي القوات األمريكية
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ن بشأن نزع سالح المقاومة، فدفعت المدينة ثمنـا باهظـا           وقد رفضت القيادة التركمانية اإلنذار الذي وجهه األمريكيو         
نتيجة لذلك، حيث أطلقت الواليات المتحدة عملية انتقامية قذفا بالقنابل، متسببة في مقتل المئات من المدنيين ودفعت بما يزيـد                    

 المواجهات مع العرب الـسنة  ولكن بعيدا عن.  ألفا إلى معسكرات لالجئين   ٣٥٠ ألفا من سكان المدينة البالغ تعدادها        ٢٥٠على  
وجدت القوات األمريكية نفسها أيضا في معركة مع التركمان المحليين، وهو أمر ألقى بأضوائه على أحد أبرز جوانب التمـرد              

  : كما يراه مايكل شوارتز

فبينما يتضح جليا أن العديد من التركمان الشيعة يساندون المقاتلين، يصر الجيش األمريكـي،              
 ذلك بعض المراقبين المستقلين، على أن الكثير إن لم يكن جميع المتمردين هم من العرب                ويوافقه في 

وإذا صح ذلك األمر فإنه سيمثل تحالفا غير مسبوق بين الطوائف العرقية في العـراق، وهـو                 . السنة
   ٧٧.تحالف ينبئ بتمرد أكثر قوة واتحادا

ألمريكيون إلى الميليشيات الكردية للـسيطرة علـى المدينـة،          وبمجرد انتصارهم في المعركة لجأ القادة العسكريون ا         
واعتبر األمريكيون معركة تل عفار نصرا كبيرا ولكنه أثبت فيما بعد أنه كان نصرا دفع االحتالل ثمنه باهظا، حيث نتج عنـه          

لمدينة وأصبحوا، منعا لذلك، فقد خشي التركمان من سيطرة األكراد على ا. بناء تحالف بين أهل المدينة ومقاتلي حركة المقاومة  
 كانت حركة المقاومة قد عادت إلـى الظهـور فـي تـل              ٢٠٠٤وبحلول شهر نوفمبر    . على استعداد لربط أقدارهم بالمقاومة    

   ٧٨.عفار

أصبحت الفلوجة هي الهدف األساسي لالعتداء األمريكي الجديد، حيث كانت المدينة المركزية للتمرد نموذجا للعـراق                  
.  لدور قيادتها المحلية وعالقاتها الوطيدة بالمقاومة، صارت الفلوجة هي المركز السياسي لحركـة االسـتقالل               المحرر، ونظرا 

ومن هنا كان ال بد من تدميرها، فتم إعطاء إنذار لزعماء المدينة الذين ظهروا على السطح في أبريل، وهو إنذار بتسليم كافـة                       
وأثناء انخـراط   . ورفضت المدينة اإلنذار  . ول الدوريات األمريكية في المدينة    المقاتلين األجانب، والخضوع لسلطة عالوي وقب     

 ألف جندي تساندهم المدفعية والسالح الجوي والدروع الجويـة، خـرج            ١٥المدينة في محاربة القوات األمريكية البالغ عددها        
رطة والحرس الوطني من مواقعهم، وهكـذا       اآلالف من المقاتلين إلى الشوارع في كافة أنحاء العراق، وقاموا بطرد رجال الش            

وجدت الواليات المتحدة نفسها متورطة في حرب دائرية تستولي فيها على مدينة في الوقت الذي تفقد فيـه سـيطرتها علـى                      
  .غيرها

ـ                     ك وربما كانت تلك مجازفة جديرة بالمحاولة بالنسبة لقوات االحتالل، فقد كان تدمير المدينة سيؤدي إلى تأكيد قوة تل
وفي نوفمبر  . االستراتيجية الجديدة القائمة على الخيار ما بين االعتراف والدعم من ناحية أو المقاومة والدمار من ناحية أخرى                

إذا أصبحت الموصل مثل الفلوجة وخـرج       : "قام مقاتل من الموصل بتوضيح أثر ذلك االعتداء على استراتيجية المقاومة، قائال           
ويرى الكثير منا أن العمليات الهجومية التي يقوم بها         . ألمريكيون القوات الجوية وسيدمرون المدينة    الجميع للقتال، فسيستدعي ا   

  ٧٩."المقاتلون هي أفضل من حالة التمرد العام على مستوى المدينة

رسـها  واستعانت القوات األمريكية باألعمال التكتيكية التـي يما       . وقد أدى االعتداء على المدينة إلى الدمار والخراب         
االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فسوت المنازل ومباني المدينة باألرض، ويقدر عدد القتلى من المـدنيين                  

كما قتل سبعون من القـوات األمريكيـة فـي          . العراقيين بحوالي ثالثة آالف قتيل فضال عن أعداد ال حصر لها من الجرحى            
 مـن   ٨٠٠بما يتوافق مع معدالت أعداد القتلى أثناء حرب فيتنام، ذلـك باإلضـافة إلـى                االعتداء، وذلك خالل أسبوع واحد،      
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فـي  " مركز الدراسات االستراتيجية والدوليـة    "وعلى الرغم من الدمار والخراب واألعداد الرهيبة من القتلى إال أن            . الجرحى
  :في إحدى وثائقها رأي صاحبها كاآلتيواشنطن كان ملفتا في تقييمه لالستراتيجية العسكرية األمريكية، فقد جاء 

-١٠إن ما يسوؤنا هو أن النصر العسكري األمريكي في الفلوجة ربما لم يؤثر سـوى علـى                  
. من المتمردين السنة المتفرغين للقتال في العراق، بل يبدو إن كثيرا منهم قد أسـرع بـالفرار                % ٢٠

عراق خالل تلك المعركة ونجحوا بدرجة وقام متمردون آخرون من السنة بشن هجمات في كافة أنحاء ال      
وقد عارض كل من رئيس العراق السني وكبار رجال الدين السنة           . ما في إشعال انتفاضة في الموصل     

وكانت تغطيـة اإلعـالم العربـي       . وعدد آخر من السياسيين العراقيين قرار شن الهجوم على الفلوجة         
لعراق أو خارجه، وقـد صـاحب تلـك الـصور           السني تكاد تكون في مجملها عدائية سواء في داخل ا         

اإلعالمية السلبية تغطية تلفزيونية نقلت صورة جندي مارينز أمريكي وهو يقتل سجينا جريحـا أعـزل     
   ٨٠.أعقبتها صورة مدينة مدمرة ومهجورة

  حدود المقاومة

زرقاوي الملتحـي، وذلـك     إن وجه المقاومة العراقية يبدو بالنسبة لقوات االحتالل ومسانديها في صورة أبو مصعب ال             
إال أنه ال توجد حركة أو تحالف واحدة يضم كافـة المجموعـات المتنوعـة               . بالغم من األهمية العسكرية الهامشية لمجموعته     

ويمكن اعتبار ذلك مصدرا للقوة بشكل ما، باعتبار أنه حتى دون نشأة هيكل سياسي وعـسكري                . للمقاومة على مستوى البالد   
ف من الهجمات تشن شهريا ضد قوات التحالف، مما يؤكد بشكل أكثر وضوحا مما قبل أن تلك الحركـة        وطني موحد فإن اآلال   
  .هي حركة تمرد شعبية

إال أن غياب صوت سياسي وطني يمثل عقبة كما يوضح الجدل الدائر حول المشاركة في االنتخابات، فقد دفع الهجوم                     
، "الحزب اإلسالمي العراقـي   "إلى الدعوة لمقاطعة االنتخابات، كما دفع       " سلمينهيئة العلماء الم  "االعتداء الوحشي على الفلوجة     

وهو أحد األحزاب السنية المعدودة المشاركة في مجلس الحكم المدعوم من قبل سلطة التحالف، إلى تلبيـة دعـوة المقاطعـة                     
الحتالل اتخذت مواقف أكثر التباسا،     في حين نجد أن بعض الشخصيات الشيعية البارزة والمعارضة ل         . واالنسحاب من الحكومة  

وقد ذكر مقتضى الصدر أنه في حالة تشكيل هيئة محايـدة           . إذ دعا آية اهللا على السيستاني الشيعة إلى المشاركة في االنتخابات          
عـدم  في حالة اقتناعهم ب   " اتباع ضمائرهم "لإلشراف على االنتخابات فلن تكون هناك ضرورة للمقاطعة، مشجعا العراقيين على            

 ومن جانب نجد أن مقاطعة المجموعات السنية لالنتخابـات سـتلحق خـسائر كبيـرة بمـصداقية             ٨١.أمانة العملية االنتخابية  
الشيعي في مواجهة االحتالل، ذلك التحالف الـذي ظهـر          -االنتخابات، في حين أنها ستكشف أيضا عن ضعف التحالف السني         

  .٢٠٠٤خالل انتفاضة أبريل 

ت اإلسالمية دورا رياديا في المقاومة، ومن الممكن تطور حركة تحرير وطنية بزعامة إسـالمية               لقد لعبت المجموعا    
ولكن مسألة تكوين عالقات للمقاومة مع تجاوز االنقسامات العرقية والطائفية يظل أمرا هاما،             . كما يتضح من التجربة اللبنانية    

وقـد حققـت    .  العراق التحدث وحدهم باسم حركة وطنية أصيلة       حيث ال يمكن حاليا ألي من رجال الدين السنة أو الشيعة في           
المقاومة كبرى نجاحاتها عندما برزت كقوة للوحدة الوطنية ذات جاذبية شعبية، بدال من كونها مجرد مشروع شيعي أو إسالمي            

شيعية في طريقها إلـى      هي اللحظة التي تمردت فيها القوات العراقية ال        ٢٠٠٤ومن اللحظات الفاصلة في انتفاضة أبريل       . سني
  .الفلوجة ورفضت االنضمام إلى الهجمة على المدينة
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وكشفت انتفاضة أبريل عن مشاكل عويصة تواجه القوى المحتلة، فلم تتمكن القوات األمريكية من دحـر االنتفاضـة                    
لعراقية، في الوقـت الـذي      الشيعية بالقوة، كما اتضح مدى عجز حلفائهم المحليين في مجلس الحكم المحلي والحكومة ا             -السنية

انتقلت المبادرات السياسية إلى أيدي شخصيات معارضة لالحتالل، مثل مقتضى الصدر والزعماء السنة من رجال الدين فـي                  
وفي محاولة للخروج بأنفسهم من تلك األزمة عقدت القوات األمريكية اتفاقا يتيح لها وقف              . كل من مقاطعة األنبار ومدينة بغداد     

  .ى الفلوجة بينما تدعو كبار رجال الدين الشيعة إلى كبح جماح مقتضى الصدرهجومها عل

، حيث  ٢٠٠٤وقد لعب آية اهللا على السيستاني تحديدا دورا محوريا في وقف التمرد الشيعي في أعقاب انتفاضة أبريل                    
قتضى الصدر آخر األمر مـن      أصدر قرارا يطالب كافة القوى المسلحة بالخروج من مدينة النجف األشرف، فانسحب أتباع م             

وهكذا دون تدخل السيستاني كانت القوات األمريكية ستجد نفسها تواجه مأزق إما التفاوض المباشر مع مقتضى الصدر                 . المدينة
إلنهاء المواجهات بين الطرفين، وهي فكرة غير مقبولة بالنسبة للقادة العسكريين الذين كانوا قد تعهـدوا بقتلـه منـذ أسـابيع                      

ة، أو شن هجوم شامل على مدينة النجف مما كان يهدد باشتعال النيران وتفجر األوضاع في كافة المناطق الشيعية فـي                     معدود
ومع ذلك فقد كان ال بد من دفع ثمن مقابل تدخل السيستاني، حيث انسحبت القوات األمريكية هي األخرى من النجف،                    . العراق

وفي نفس الوقت تعززت صورة السيستاني علـى المـستوى      . نسبيا بسوء " جيش المهدي "ولم يصب مقتضى الصدر عامة وال       
الوطني باعتباره وسيطا وحكما سياسيا، بينما اضطر مقتضى الصدر إلى الرضوخ للسلطة الدينية، وهو ما انطبق كذلك علـى                   

  .سلطات االحتالل

ي حالة حدوث مشاركة كبيرة في االنتخابات       تعتبر مساندة السيستاني لالنتخابات أمرا حيويا بالنسبة للقوى المحتلة، فف           
وتأييد السيستاني لها، فسيمثل ذلك خطوة في إضفاء الشرعية على الحكومة التي ستتولى شـئون الـبالد، وإذا تحقـق آمـال                      

ا من  المسئولين األمريكيين في أن تضم تلك الحكومة عددا كافيا من حلفائهم بما يضمن تحقيق أهداف االحتالل وعددا كافيا أيض                  
خصومهم الذين سيؤدي وجودهم في الحكومة إلى تهدئة التمرد، أو تفكيكه على أقل تقدير، فسيكون ألمريكا رغم كـل شـيء                     

إال أن المشكلة تكمن في أن السيستاني ليس دمية أمريكية مثلما هو الحال بالنسبة للعائدين من المنفى الذين                  . مستقبل في العراق  
ى الرغم من كون السيستاني ذي أصول إيرانية، إال أنه ال يؤيد نظرية حكم رجال الدين التـي                  وعل. انضموا إلى مجلس الحكم   

حققها اإلمام الخميني في إيران، ومن الواضح أيضا انه ال يريد أن يرى تزايد سـلطات رجـال الـدين الـشيعي اجتماعيـا                        
وقـد  .  في العراق وإيران ومختلف أنحاء العـالم        وفي إطار دوره كزعيم ديني يتمتع بأتباع يبلغ عددهم الماليين          ٨٢.وسياسيا

ساهمت معارضته المبدئية للمخططات األمريكية لتأجيل االنتخابات في رفع مكانته بصورة مدهشة وذلك على حساب كل مـن                  
ولكن دون وجود حلفاء محليين آخرين ذوي مـصداقية         . خصمه الراديكالي مقتضى الصدر وقوى االحتالل وأتباعهم المحليين       

ال بد للمسئولين األمريكيين مواصلة األمل في استمرار توافق مصالحهم مع مصالح السيستاني، والمخاطرة هنا كبيرة حيـث                  ف
ال يجب على الواليات المتحدة أن تنسى أبدا أن فقدان العراقيين الشيعة            : "اآلتي" مركز الدراسات االستراتيجية والدولية   "يوضح  

  ٨٣."ن القدرة على تشكيل حكومة نيابية من النوع الذي تسعى الواليات المتحدة إلى تشكيلهيعني خسارة الحرب، من حيث فقدا

  خاتمة

إن ما بدأ   . ١٩٢٠إن الكفاح من أجل إنهاء االحتالل في العراق هو حرب في سبيل التحرر الوطني وامتداد لتمرد عام                  
عملية تمرد شعبي متأصلة، أهـدافها الرئيـسية        في صورة عمليات هجوم عشوائية متفرقة ضد قوات االحتالل تطور ليصبح            

وال يجب أن يتأثر موقف االشتراكيين تجاه ذلك التمرد بسبب عدم وجود صوت واحد يعبر               . مدعومة من قبل غالبية العراقيين    
 فـي   عن حركة المقاومة مثلما كان الحال بالنسبة لجبهة التحرير الوطنية في الجزائر أو مثل منظمـة التحريـر الفلـسطينية                   

إننا نعارض االحتالل ونساند العراقيين في كفاحهم مـن أجـل التحـرر             . فلسطين، أو بسبب الصبغة اإلسالمية لحركة التمرد      
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وقد تفهم الثوري الروسي فالديمير لينين تلك النقطة منذ سنوات بعيدة عندما قامت انتفاضة قومية في إيرلندا الخاضعة                 . الوطني
وقد هاجم لينين بشدة االشتراكيين الذين كانوا أكثر اهتماما بخالفـاتهم           . ج الحرب العالمية األولى   للحكم البريطاني، وذلك في أو    

السياسية مع القيادة القومية للتمرد بدال من االهتمام بأثر االنتفاضة على الطبقة البريطانية الحاكمة التي خشيت مـن أن تنتقـل                     
  :االنتفاضة إلى بقية أرجاء اإلمبراطورية

صور أن الثورة االجتماعية ال يمكن حدوثها دون عمليات تمرد تقوم بها األمم الـصغيرة               إن الت 
في المستعمرات وفي أوروبا، وبدون عمليات ثورية تقوم بها قطاعات من البورجوازية الصغيرة بمـا               
 تحمله من آراء مسبقة، وبدون حركة تقوم بها الجماهير غير الواعية سياسيا من البروليتاريا وشـبه               

البروليتاريا ضد القهر الذي يمارسه كل من مالك األراضي والنظام الملكي والكنيـسة، وضـد القهـر                 
فمن يتوقع قيـام ثـورة اجتماعيـة        .. هو تصور يعني التبرؤ من الثورة االجتماعية        .. الوطني، إلخ   

  ٨٤.فلن يراها تتحقق أبدا" خالصة"

أهمية أكبر ألن التاريخ يبين لنا أنه على الرغم من إمكانية نجاح            إن تضامننا مع الكفاح العراقي ضد االحتالل يكتسب           
حركات مقاتلة في هزيمة القوى اإلمبريالية إال أنها لن تتمكن من ذلك سوى في حالة نجاح الحملة العسكرية في خلـق أزمـة                       

ن من تحقيق نصر عسكري علـى       فقد حاربت جبهة التحرير الوطنية في فيتنام بشجاعة ولكنها لم تتمك          . سياسية للقوى المحتلة  
فقد . القوات األمريكية األفضل تسليحا، ولكن الجبهة نجحت بالفعل في خلق الظروف المناسبة لهزيمة الواليات المتحدة سياسيا               

أدت المقاومة المتواصلة والشديدة إلى حدوث حالة من التمرد بين صفوف الجيش األمريكي، إلى درجة أنهم وصلوا آخر األمر                   
وفي نفس الوقت أدى نمو حركة مناهضة الحرب فـي          . رحلة كانوا يفضلون فيها قتل الضباط بدال من محاربة المقاتلين         إلى م 

الواليات المتحدة إلى خلق أزمة سياسية للطبقة الحاكمة، فمع تزايد االحتجاجات وتصاعد معدالت اإلصابة في الحـرب، بـدأ                   
  .السياسيون في البحث عن سبيل للتراجع

 اليوم المقومات المؤدية إلى هزيمة الواليات المتحدة هزيمة تقارب تلك التي حدثت في فيتنام، بـل إن حركـة                    ولدينا  
مناهضة الحرب على مستوى العالم هي أكبر حجما مما كانت عليه في فيتنام، فقد هزت أزمة العراق بلدانا أخرى في الـشرق             

وفـي  .  عاما من تاريخها الحـالي ٢٥غزو، هي الكبرى على مدى      األوسط، مثل مصر التي شهدت مظاهرات احتجاجا على ال        
العراق يتم مد أجل اإلمكانات العسكرية األمريكية، حيث يتم مد فترات أداء الواجب القتالي للقوات وذلك لتـوفير االحتياجـات            

العـشوائية إلـى حركـة      إال أن ما هو ممكن ليس حتميا، فقد مرت عشرون عاما قبل تطور الحرب               . الالزمة لمواجهة التمرد  
أما الدمار الذي أصاب الفلوجة فيشهد على المدى الالإنساني الذي يمكن لحكامنا بلوغه فـي سـبيل                 . تحرر وطني في فلسطين   

  .    القضاء على التمرد

وعلى الرغم من ذلك، فما زالوا يعانون من نقاط ضعف، حيث يعلم توني بليـر أن الحـرب سـتفقده أصـواتا فـي                      
كما أن استمرار االحتالل سـيزيد مـن اسـتنزاف          .  القادمة حتى إذا نجح في الحصول على فترة جديدة في الحكم           االنتخابات

إن المقاتلين في الفلوجـة وتـل عفـار         . مصادر الحكومة ومن المتوقع أن يستمر في تقليل حجم الدعم االنتخابي لحزب العمل            
  .هض من جديدومدينة الصدر يؤدون دورهم، وحان الوقت لحركتنا أن تن
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