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دمرت القػوات اممريييػم مدينػم الجةو ػمت ونػ ذ كػف ذلػؾ امك ػدال مق ػؿ اللديػد مػف المػدنييف  4002شهر نوفمبر  في بدايات
وأكداد غير ملروفم مف مقا ةي المقاومم اللراقيم. وأضحت مدينم المسا د مدينم مف امطالؿت إم أف آثار ذلؾ الدمار دفنػت ملهػا 

ع بػػاح الؿ مسػػ قر. وكشػػيم اله ػػـو كةػػأ الجةو ػػم أخبػػر القػػادة اللسػػيريوف ال نػػود بػػ نهـ مخططػػات الوميػػات الم حػػدة وبريطانيػػا لة م ػػ
 في في ناـ. وهيذا أصبحت اللراؽ بمثابم في ناـ  ديدة ممرييا. 8691يوا هوف يبرى ملاريهـ منذ امك دال كةأ مدينم "هيو" كاـ 

م  ملػيف اح جػام بان صػارهـت يانػت الطةقػات  4002ريؿ وفي الواقع أنه بينما ياف القادة اللسيريوف و نرامت بوش في أب 
خػرج اللراقيػوف مػف امحيػال ال ػي  4002أبريػؿ  81امف  احيػم  نطةػؽ ملةنػم بػدل حػرب اللػراؽ مػف أ ػؿ ال حػرر الػوطني. فجػي يػـو 

ذا يػػاف مػػا يجػػوؽ  ا قػػد اح جةػػوا شخصػػ 800.000 لػػاني غالبي هػػا مػػف الجقػػر فػػي كاصػػم هـ وذلػػؾ لالنضػػماـ إلػػأ مظػػاهرة شػػلبيم. وا 
بسقوط صداـ حسيفت إم أنهـ رفلوا مطةبا  ديدا وهػو "م لالحػ الؿ"ت وذلػؾ كةػأ الليػس مػف الحشػد الػذي يػاف قبةهػا بيػوميف ي ػابع 

 الدبابات اممريييم وهي  طيح ب مثاؿ صداـ حسيف.

مػػاؿ مػػوانو ومػػوظجيفت وقػػد وكةػػأ مػػدى امسػػابيع ال اليػػمت ن ػػد ارمؼ مػػف اللػػراقييفت مػػا بػػيف مدرسػػيف و نػػود سػػابقيف وك 
كادة ف ح الوزارات ودفع المر بات. وفي يػـو  أبريػؿ   مػع حشػد صػبير بػالقرب مػف  41خر وا في مسيرات مطالبيف بجرص اللمؿ وا 

مدرسم فػي الجةو ػم وقػد اح ةػت القػوات اممريييػم مقرهػا. ولػـ  شػهد الجةو ػم كمةيػات النهػب والجوضػأ ال ػي كمػت اليثيػر مػف أنحػال 
ي أكقػاب البػزوت حيػث قػاـ شػيوخ القبالػؿ والزكمػال الػدينيوف فػي الجةو ػم بضػماف حالػم اممػف فػي المدينػم. وقػد شػدد الحشػػد الػبالد فػ

كةػػأ كػػدـ امح يػػاج إلػػأ القػػوات اممريييػػم وطػػالبوا ال نػػود ب سػػةيـ المدرسػػم لسػػةطات المدينػػم والخػػروج مػػف الجةو ػػم. فج حػػت القػػوات 
 دث الذي دفع بالمدينم السنيم إلأ قةب حريم وطنيم  ديدة.ق يالت ذلؾ الح 82النيرافت مرديم 

يػػاف ال جػػاؤؿ الػػذي غمػػر يػػال مػػف  ػػورج بػػوش و ػػوني بةيػػر فػػي البدايػػم قػػد حػػؿ محةػػه اليػػ ست  4002وبحةػػوؿ شػػهر أي ػػوبر  
الشػلبيمت بينمػا وبدم مف ال رحاب لـ يوا هوا سوى البضب واليراهيم. وأصبحت ملظػـ المػدف اللراقيػم واقلػم  حػت سػيطرة المقاومػم 

لـ ي بؽ لةقوات اممريييم والبريطانيم سوى ال حيـ في خط مف القواكػد اللسػيريم الملزولػم كةػأ مسػ وى الػبالد. وقػد واصػةت القػوات 
اممريييػػم والبريطانيػػم صػػراكها مػػف أ ػػؿ فػػرض سػػياد ها كةػػأ اللػػراؽ الػػذي ظنػػوا أنجسػػهـ قػػد هزمػػويت بينمػػا أخػػذت الحيومػػم اللراقيػػم 

 أمريييا في محاولم  شييؿ قوات أمنيم وسةطم مريزيم.المدكومم 

ونقػػـو فػػي هػػذي الورقػػم ب  بػػع الخةجيػػم ال اريخيػػم لحريػػم ال مػػرد واللصػػياف ال ػػي أكقبػػت الحػػربت بمػػا فػػي ذلػػؾ الوكػػود ال ػػي لػػـ  
م  ماكيم. ونقػـو فػي هػذي ت  ةؾ الثورة ال ي حمةت لةلراقييف آمام بش ف ال حرر مف امس لمار و حقيؽ اللدالم ا8691 حققها ثورة 

الورقم أيضا ب حةيؿ أسباب ن اح الوميات الم حدة في الحرب مف ناحيم وفقدانها السالـ مف ناحيم أخرىت مما أدى إلأ نش ة حريػم 
 حػػت وطػػ ة اللقوبػػات امق صػػاديم ل هيلػػم الظػػروؼ لالنهيػػار السػػريع  يال مػػرد الشػػلبيم. يمػػا نوضػػح ييػػؼ أدى إضػػلاؼ النظػػاـ البلثػػ

دولم بلد الحربت ومع كدـ و ود اللدد اليافي مف القوات لجرض القانوف والنظاـ  وقجػت أكمػاؿ إكػادة ااكمار.يمػا نبػيف فػي هػذي لة
الورقم ييؼ أف فرض حيومم يسيطر كةيها كراقيوف ممف يانوا فػي المنجػأ وموالػوف لةوميػات الم حػدة اممريييػم أدى إلػأ مضػاكجم 

اي امحػػ الؿت وأنػػػه إزال  صػػاكد حػػػدة حريػػػم ال مػػرد قامػػػت القػػوات اممريييػػػم باي سػػاح المػػػدف اللراقيػػػم إحسػػاس اللػػػراقييف بػػالمرارة   ػػػ
 واح  از ارمؼ مف الشباب اللراقييفت ل شلؿ بذلؾ حالم امس يال.

اليف ثػـ ن  بػع طبيلػػم ال مػردت ونؤيػد كةػػأ أف حريػم المقاومػػم أبلػد مػا  يػػوف كػف م ػػرد   ملػات مػف المقػػا ةيف امشػدال المػػو  
نمػا  ضػرب ب ػذورها كميقػا فػي قطاكػات مخ ةجػم مػف الم  مػع اللراقػي. يمػا نؤيػد كةػأ أف  لحزب البلث أو الم اهديف ام انبت وا 
حريم المقاومم هي حريم أصيةم لة حرر الوطني. ونقدـ  حةيال لةلوامؿ ال ي أدت إلأ ظهور ال ماكات ااسالميم اللراقيػمت السػنيم 
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 حت في  حقيؽ مياسب سياسيم كظمأ في أكقاب الحربت يما نقـو ب قييـ اس مراريم الػدكـ الشػلبي لة مػرد منها والشيليمت وال ي ن
 منذ بدايم الحرب. وأخيرا ن ناوؿ القيود الخاصم بالمرحةم امولأ مف المقاوممت وارثار الم وقلم كف ال بيرات في اس را ي يم الوميات

بؿ القػوات المح ةػم لمحاولػم ال لامػؿ مػع فشػةها السياسػي واللسػيري. إف امن خابػات المزمػع الم حدة لموا هم الموقؼت والم بلم مف ق
 مثؿ كنصرا مف امس را ي يم اممريييم ال ي  هدؼ إلأ قطػع الطريػؽ أمػاـ دكػـ المقاومػمت وذلػؾ مػف خػالؿ  ػر  4009كقدها في 

طر هـت فػي الوقػت الػذي يػ ـ فيػه سػحؽ المقاومػم المسػةحم أقداـ ملارضي امح الؿ مف المدنييف إلأ كمةيم سياسيم خارج م ػاؿ سػي
 بقوة غاشمم.

 شعب مولود في معمعة الصراع
 ر ع أولأ   ارب يجاح اللراؽ مف أ ؿ ال حرر الوطني في أكقاب الحرب اللالميم امولػأت حيػث كقػدت يػؿ مػف بريطانيػا 

همػػا. فقامػػت بريطانيػػا بػػدكوة امميػػر فيصػػؿت زكػػيـ الثػػورة اللربيػػم وفرنسػػا اللػػـز كةػػأ  قسػػيـ اامبراطوريػػم اللثمانيػػم المهزومػػم فيمػػا بين
كنػػدما منحػػت كصػػبم اممػػـ  8640ضػػد اللثمػػانييفت لييػػوف مةيػػا كةػػأ اللػػراؽ. إم أنػػه مػػا لبثػػت أف  ج ػػرت الثػػورة فػػي اللػػراؽ كػػاـ 

 حينذاؾ قالال: بريطانيا الحمايم كةأ اللراؽ. وقد كبر الشاكر محمد اللبيدي كف حالم ال حدي والرفض السالدة

 1لسنا عبيدا

وقد  ـ ال خةص مف السيادة البريطانيم في أ زال واسػلم مػف وسػط اللػراؽت وقامػت الشػلارات الوطنيػم ب وحيػد صػجوؼ السػنم 
والشػػيلم فػػي كمةيػػات اح  ػػاج فػػي ببػػدادت يمػػا أصػػدر ر ػػاؿ الػػديف الشػػيلم ف ػػاوى  ػػدكو إلػػأ شػػف حػػرب مقدسػػم ضػػد امحػػ الؿ. وقػػد 

ؿت مس شارة المنػدوب السػامي البريطػاني فػي ببػدادت وصػجا ل هػود المسػلوليف البريطػانييف فػي فػرض المةػؾ ال ديػد قدمت  ير رود بي
أف "اممػور لػـ   خػذ بلػد وضػلا سةسػا كةػأ ااطػالؽت" وأضػافت قالةػم: "   ينػا  قػارير  8640كةأ اللراؽت فقد ي بػت فػي أغسػطس 

 ماسات داكيم اقامم نظاـ  مهػوري .. وم أك قػد أف نصػؼ  ةػؾ ال قػارير صػحيحت بش ف قياـ قبالؿ منطقم الجرات بإكداد بيانات وال
وقد أدى مزيذ مف الرشاوى وال هديدات والمناورات السياسيم إلأ ضماف حصوؿ المةؾ فيصػؿ  4ولينها  بقينا في حالم قةؽ و رقب."

لػوطني البريطػاني "حجػظ ال المةػؾ..."ت حيػث لػـ  ـ   وي ه مةيا كةأ أنبػاـ النشػيد ا 8648كةأ القبوؿ آخر اممرت وفي أغسطس 
 ييف قد  ـ   ليؼ نشيد وطني كراقي بلد.

وفػػي هػػذي امثنػػال يػػاف الم  مػػع اللراقػػي ي بيػػر بسػػركم بالبػػمت حيػػث نشػػ ت طبقػػم مػػف مػػالؾ امراضػػي الػػذيف سػػيطروا كةػػأ  
المػػػزاركيف إلػػػأ هاويػػػم الجقػػػر. و ػػػالت  امق صػػػاد والنظػػػاـ السياسػػػي كةػػػأ مػػػدار النصػػػؼ اموؿ مػػػف القػػػرف اللشػػػريف دفلػػػت صػػػبار

ل زيػػد مػػػف سػػػةطات مػػػالؾ امراضػػي زيػػػادة بالبػػػمت وهيػػذا ن ػػػد أف شػػػيوخ القبالػػػؿ  8624ال بييػػرات فػػػي قػػػانوف مةييػػم امراضػػػي للػػػاـ 
ضي. البدويمت الذيف يانوا في السابؽ يليشوف كةأ ما ي ملونه مف  رال ه ومهـ كةأ المزاركيفت  حولوا إلأ طبقم مف مالؾ امرا

يػاف أيبػر  8691يما اس جاد   ار المدف أيضا مف ال بيير في القانوف إذ أصبح في إميانهـ ارف اس ثمار امراضي. وبحةوؿ ثػورة 
ألؼ هي ار مف امراضيت وكبػد الهػادي  890اثنيف مف مالؾ امراضي هما أحمد كا ؿ الياورت يبير زكمال قبالؿ شمر وصاحب 

ألؼ هي ار مف امراضي المل مدة كةأ اممطار وال ػي يػاف  92ف ببدادت والذي ربما يانت قيمم الػال ةبيت وهو  ا ر شيلي ثري م
يمةيها  جوؽ قيمم امراضي ال ي يمةيها الياور كةأ ا ساكها. وأحمد الياور هو  د غازي كا ؿ الياور الذي  ـ  ليينه رليسا لةلراؽ 

بػػي هػػػو أحمػػد ال ةبػػيت كضػػػو م ةػػس الحيػػػـ اللراقػػي الػػػذي كين ػػه القػػػوات ت بينمػػػا ن ػػد أف ابػػػف كبػػد الهػػػادي ال ة4002فػػي يونيػػو 
اممريييم لحيـ اللراؽ بلد إسقاط صداـ حسيف. وهيذا نرى أف الطبقم اللراقيم الحايمم القديمم قػد كػادت محمولػم فػي مػؤخرة دبابػم 

 أمريييم.
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 حػرر الػوطنيت وهػي ثػورة لػـ  يػف ضػد ت انضـ ملػات ارمؼ مػف اللػراقييف إلػأ حريػم لة8691و 8629وفيما بيف كامي  
نما ضد مالؾ امراضي وال  ار الذيف يانوا يدكموف النظاـ المةيي الميروي. ويانػت  مػاهير المػدف  2امح الؿ البريطاني فحسب وا 

 فػػي قةػػب مو ػػات امح  ػػاج اليبػػرىت وبينمػػا يػػاف اللمػػاؿ المنظمػػوف أقةيػػم إم أف بلضػػهـت وخاصػػم كمػػاؿ السػػيؾ الحديديػػم وكمػػاؿ
المػوانو وكمػاؿ الػػنجط قػاموا باسػػ خداـ قػو هـ الصػػناكيم اسػ خداما فلػػام. وفػي نجػػس الوقػت يانػػت المػدف اللشػػواليم الجقيػرة والمزدحمػػم 

ت وأوللػػػؾ 8694و 8621بالسػػػياف حػػػوؿ مدينػػػم ببػػػداد بمثابػػػم مصػػػدر لة نػػػود المشػػػاة لحريػػػم اللصػػػياف المسػػػةح فػػػي المػػػدف كػػػامي 
شرقيم لةبالد ممف و دوا منجسهـ مصدر رزؽ في وظالؼ غير رسػميم. يمػا قامػت شػريحم رفيلػم الجالحوف الجقرال مف المقاطلات ال

 وليف هامم مف الطبقم الوسطأ ب قديـ اللديد مف النشطال اللامةيف ضمف الحريات الوطنيم واليساريم الم ناميم.

كضػويم الحػزب كةػأ قػدرة الحريػم  وقد  طةع ارمؼ صوب الحزب الشيوكي اللراقي مف أ ؿ إحداث  بييرت ويشػهد  نػوع 
يػػاف الشػػيلم  8699ال ماهيريػػم كةػػأ   ػػاوز ال قسػػيمات اللرقيػػم والدينيػػم كػػف طريػػؽ  وحيػػد صػػؼ اللػػراقييف طبقيػػا. وبحةػػوؿ كػػاـ 

اد يمثةوف أغةبيم الحزب الشيوكي  ويح ةوف غالبيم مواقع القيادةت في حيف ان ػذب اميػراد إلػأ الحػزب لقيامػه ب نظػيـ الجالحػيف اميػر 
  2في موا هم مالؾ امراضي اميراد مف ناحيم ول  ييدي حصوؿ اميراد كةأ حقوقهـ القوميم.

 1591خيبة األمل عام 
ت و ـ ق ؿ يػؿ مػف المةػؾ ورلػيس الػوزرال المػوالي لبريطانيػات 8691قاـ انقالب ضباط ال يش بالقضال كةأ المةييم في كاـ 

كالف قياـ ال مهوريم. وقد ياف ذلؾ فػي مصػةحم اليسػار أوؿ اممػرت حيػث ا سػع الحػزب بينما قاـ كبد اليريـ قاسـت قالد ال يشت بإ
ضػد الحػزب الشػيوكيت فػ خرج  8696الشيوكي بسركم بالبم في أكقاب الثورةت إم أف كبػد اليػريـ قاسػـ سػركاف مػا  حػرؾ فػي كػاـ 

لراقػي مػف الموا هػمت فقػد يػاف كامػؿ كبػد مؤيدي الحزب مف الحيومم وطهر ال ػيش مػف نشػطاله. وقػد انسػحب الحػزب الشػيوكي ال
اليريـ قاسـ ملامةم امبطاؿ في بدايات الثورةت يما  ةقأ الحزب  و يهات مف موسيو بلدـ إربػاؾ مػوازيف القػوى الهشػم مػع الوميػات 

ليػريـ قاسػـ وقد ا ضح آخر اممػر أف ان صػار كبػد ا 9الم حدة في الشرؽ اموسط كف طريؽ بإثارة صراع كةأ السةطم في اللراؽ.
كةأ الحزب الشيوكي انليس بالسةب كةيه وأدى إلأ نهاي ه حيػث ان هػأ بػه اممػر بػال وسػيةم ل لبلػم النػاس دفاكػا كػف نظامػه أمػاـ 

. ويػػاف حػػزب البلػػث فػػي  ةػػؾ المرحةػػم م ػػرد منظمػػم صػػبيرة ن حػػت فػػي ا  ػػذاب 8692امنقػػالب الػػذي قػػاـ بػػه حػػزب البلػػث كػػاـ 
وحدة اللربيم وال حديث وامشػ راييم. إم أنهػا يانػت منظمػم شػديدة اللػدال لةشػيوكيمت واسػ بةت فرصػم شريحم مف القومييف بمقومت ال

 امنقالب كةأ كبد اليريـ قاسـ لةقضال الدموي كةأ ارمؼ مف الشيوكييف والنقابييف.

يػػـ كبػػد السػػالـ كػػارؼت وقػػد فقػػد البلثيػػوف سػػةط هـ بػػنجس السػػركم ال ػػي يػػانوا قػػد اي سػػبوها بهػػات وأصػػبح اللػػراؽ خاضػػلا لح 
حػؿ محةػه شػقيقه  8699النالب السابؽ للبد اليريـ قاسـ. وفي أكقاب وفاة كبد السالـ كارؼ في حادثم  حطـ طالرة مروحيػم كػاـ 

. وفػي هػذي 8691اميبر كبد الرحمفت الذي لـ يس مر في موقع السةطم طويالت حيث سقط ب يدي انقالب قاـ به حزب البلث كاـ 
بلثيوف أيثر  نظيمات ون حوا في   سيس نظاـ حػايـ اسػ مر ح ػأ البػزو اممرييػي لةلػراؽ. وقػد شػهدت السػبلينيات قيػاـ المرة ياف ال

الدولم السيادة اليامةم وال حيـ ال اـ  8694حزب البلث بإحياـ قبض ه كةأ السةطمت يما منح   ميـ صناكم النجط اللراقيم في كاـ 
س ثمر ها في بنال البنيم ال ح يم وال يش ودولم الرفاهم. ومف الخصالص الرليسػيم لحيػـ البلػث هػو في الثروة النجطيم لةبالدت وال ي ا

إكػادة  وزيػع بلػػض الثػروة النجطيػػم لصػالح الخػدمات الصػػحيم وال لةيميػم وام  ماكيػػم. و ػـ إمػا  حييػػد الخصػـو المحةيػػيفت بمػف فػػيهـ 
.8694اـ الحزب الشيوكي الذي انضـ إلأ الحيومم يشريؾ أصبر في ك  ت أو القضال كةأ هؤمل الخصـو

ت قاـ صداـ حسيف الذي ياف نالبا لةرليس حينذاؾ بانقالب ضد حايـ اللراؽ أحمػد حسػف البيػرت يمػا قػاـ 8696وفي كاـ  
ب طهير حزب البلث ودكـ أوضاع مسانديه المقػربيف وأقربالػه مػف مسػقط رأسػهت مدينػم  يريػت. وخػالؿ كػاـ مػف وصػوله إلػأ الحيػـ 
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ت 8696داـ حسيف ه وما ضػد  ار ػه إيػراف كةػأ أمػؿ ان ػزاع مياسػب مػف دولػم لػـ  سػ قر بهػا اممػور بلػد فػي أكقػاب ثػورة شف ص
وبهدؼ  و يه ضربم لةملارضم الشيليم الم زايدة في اللراؽ. يما وضع صداـ حسيف في حسبانه أف قياـ اللراؽ بضربم ضد إيراف 

ي ابيػػا لػػدى الوميػػات الم حػػدة اممريييػػم. إم أف الحػػرب ام ػػدت كةػػأ مػػدى ثمػػاني ال ػػي يحيمهػػا ر ػػاؿ الػػديف الشػػيلم سػػ  د صػػدى إ
سنوات حاصدة أرواح حوالي مةيونا مف البشر. وبجضؿ الدكـ اممرييي لـ ينهػـز اللػراؽ فػي ذلػؾ النػزاع اللسػيريت ولينػه خػرج مػف 

 الملريم باق صاد مدمر وديوف  ليقه كف ال حرؾ إلأ امماـ.

ميف يانػت القػوات اللراقيػم  سػير هػذي المػرة فػي طريقهػا إلػأ اليويػتت وبػدم مػف أف  ػدير الوميػات الم حػدة وبلد أقؿ مف كا 
ظهرهػػا ميمػػا  وقػػع صػػداـ حسػػيفرت إذا بػػالرليس اممرييػػي  ػػورج بػػوش امب ين هػػز الجرصػػم لجػػرض "نظػػاـ كػػالمي  ديػػد" قػػالـ كةػػأ 

بواسػطم  حػالؼ بقيػادة الوميػات الم حػدةت  8668للراقيم مػف اليويػت فػي فبرايػر الهيمنم اامبرياليم اممريييم. وقد  ـ إخراج القوات ا
إم أف الػػرليس بػػوش امب لػػـ يمضػػي قػػدما بإسػػقاط صػػداـ حسػػيف مجضػػال اسػػ مرار و ػػود نظػػاـ بلثػػي ضػػليؼ بػػدم مػػف المخػػاطرة 

حداث حالم كدـ اس قرار في المنطقم ب سرها. وبمرور كشرة سنوات ياف ال دكـ الذي  نالػه سياسػم الوميػات الم حػدة ب قسيـ اللراؽ وا 
في فرض اللزلم والجقر كةأ اللراؽ كف طريؽ اللقوبات امق صاديم قد أخذ يضلؼ وي الشأ بال دريذت ومف هنا يانت امك دالات 

نػػازلي لبػػزو بمثابػػم الجرصػػم ل بييػػر مسػػار امحػػداث: فبػػدأ اللػػد ال  4008سػػب مبر  88كةػػأ مريػػز ال  ػػارة اللالميػػم والبن ػػا وف يػػـو 
 اللراؽ.

ومف مآسي المرحةم البلثيم في  اريخ اللراؽ هو انهيار يافم ارماؿ الخاصم بال حرر الوطني واللدالم ام  ماكيم وال نميػم  
امق صاديم المصاحبم لقياـ ديمقراطيم حقيقيم. فةـ يحرر حزب البلث اللراؽ مف اامبرياليمت وكةأ الرغـ مف خطابه القومي إم أف 

أدرؾ النظػػاـ امسػػ لماري القػػديـ فػػي اللػػراؽ أف صػػداـ يحمػػؿ  8696ب البلػػث قػػاـ بلقػػد صػػالت وثيقػػم بالوميػػات الم حػػدةت فمنػػذ حػػز 
مػذيرة سػريم إلػأ وزارة الخار يػم البريطانيػم ورد  8696مؤهالت   لةه حةيجػا مسػ قبةيات حيػث ن ػد أف السػجير البريطػاني أرسػؿ كػاـ 

داثػػم سػػنهت أنػػه كضػػو قػػوي حػػاـز وكنيػػد يح ػػؿ موقلػػا بػػارزا ضػػمف هييػػؿ الحػػزبت إم أنػػه شػػخص فيهػػا: "يميننػػي الحيػػـ كةيػػهت مػػع ح
وكةػأ مػدار اللقػديف ال ػالييف قامػت حيومػم يػؿ مػف الوميػات  9يميف ال جاهـ واللمػؿ ملػه إذا مػا أ يحػت فرصػم أيبػر لة لامػؿ ملػه."
 ضد إيراف ولقمع اميراد.الم حدة وبريطانيا باللمؿ مع صداـت بما في ذلؾ بيع امسةحم لحربه 

يما يشجت  ةؾ امكواـ أيضا كف اافالس الذي أصاب اليسارت فلةػأ الػرغـ مػف  لػرض الحػزب الشػيوكي لةقمػع مػف قبػؿ  
ت وهػو مػا يوضػحه سػامي 8691و 8694البلثييف خالؿ الس ينياتت إم أنهـ كادوا لمساندة النظاـ اللراقي في الج رة مػا بػيف كػامي 

 رمضاني بقوله:

م يكونوا ليألوا جيدا في محاوالتيم، سواء في العراق أو ىنا فيي بريطانييا، نقنياع النقابيات وحيزب ل
العمل بقبول وحشية صدام وطغيانو باعتباره ضمن نظام حاكم خاضع لإلصالح .. أما صدام، الذي وصفو 

م بنشير ورقية عنوانييا حينذاك قادة الحيزب الشييوعي العراقيي باعتبياره ممي"ال ليي يسار  حيزب البعيث، فقيد قيا
 خندق واحد أم خندقان؟  عمى سبيل تذكيرىم بدورىم الذي تضمن فيما بعيد القضياء عميى انتفاضية كيربالء 

. أميا العراقييون، بمين فيييم مين بعيض أعضياء الحيزب الشييوعي العراقيي، واليذين واصيموا فيي 1511عام 
قتيل والتعيذيب فيي العيراق، كيان يطميق الخارج فضح سياسيات صيدام الفاشيية، بيل وىيؤالء اليذين تعرضيوا لم

   1قادة الحزب الشيوعي العراقي عمييم مسمى  اليساريون الطفوليون  أو  األكراد الرجعيون. 
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انقةػػػػب حػػػػزب البلػػػػث كةػػػػأ  8691إم أف مسػػػػاند هـ لةبلثيػػػػيف لػػػػـ  نقػػػػذ الحػػػػزب الشػػػػيوكي مػػػػف مظػػػػاهر القمػػػػعت فجػػػػي كػػػػاـ  
 بالمزيد منهـ في الس وف. الشيوكييفت وقاـ بإكداـ ارمؼ منهـ وألقأ

 المعارضة الشيعية: بين ال"ورة والتاريخ
إف  بيير اسـ "مدينم الصدر"ت  ةؾ الضاحيم الجقيرة مف ضواحي ببدادت يشير إلأ خيبم اممؿ وفشؿ حريم ال حػرر الػوطني 

قػد  8691ةييػم فػي اللػراؽ كػاـ في الخمسينيات في  حقيؽ وكودهات حيث أف مؤسسها كبد اليريـ قاسـ الػذي قػاد كمةيػم إسػقاط الم
أطةػػؽ كةيهػػا اسػػـ "مدينػػم الثػػورة. وقػػد يػػاف اسػػما مناسػػبا حيػػث يػػاف سػػياف  ةػػؾ الضػػاحيم قػػد للبػػوا دورا محوريػػا فػػي حريػػم ال مػػرد فػػي 
الخمسػينياتت يمػػا أنهػا يانػػت ملقػال لةحػػزب الشػيوكي. إم أف السػػبلينيات شػهدت  حػػوم حيػث ا خػػذت المدينػم طابلػػا سياسػيا مخ ةجػػا 

نػدما بػػدأ حػػزب الػدكوة فػػي   نيػػد أبنػال الضػػاحيم مػػف الشػيلم الجقػػرال لالنضػػماـ إلػأ الثػػورة ااسػػالميمت ون ػد أف المنطقػػم ارف هػػي ك
 ملقؿ لر ؿ الديف الشيلي الم شدد مق ضأ الصدر.

مػا أ ػػاح إف نشػ ة الملارضػم الشػػيليم لهػا  ػػذور كديػدةت حيػػث يػاف مػػف ن ػالذ ال قػارب بػػيف الحػزب الشػػيوكي وحػزب البلػػث  
الجرصم لةشيلم ااسالمييف ل  نيد فلم يانت فيما سبؽ  ميؿ إلأ اليسار. وقػد أدرؾ مؤسسػو حػزب الػدكوةت مػف صػبار ر ػاؿ الػديف 
في اليةيات الدينيم بمدينم الن ؼ منػذ نهايػم الخمسػينياتت مقػدار الخطػر الػذي يمثةػه الشػيوكيوف لةسػةطم الدينيػم ال قةيديػمت ومػف هنػا 

ب ش يع قياـ نظريات إسالميم حوؿ امق صاد وأسس الحيـ ل يػوف  ةػؾ النظريػات أساسػا فيريػا لقيػاـ حريػم سياسػيم  قاـ حزب الدكوة
 6وهيذا  نبا إلأ  نب النشطال السياسييف ماللةمانييفرت بدأ ر اؿ الديف الشباب في بنال حزب سياسي شيلي  ديد. 8شيليم.

لنظػاـ ال را بػػي الػديني ال قةيػدي مػػف ناحيػمت وبػيف  يػػؿ أصػبر مػف شػػباب ويانػت المنظمػم ال ديػػدة بمثابػم  سػر يػػربط بػيف ا 
الشػػيلمت وقػػد احػػ جظ ر ػػاؿ الػػديف اليبػػار بمسػػافم  جصػػةهـ رسػػميا كػػف  ةػػؾ الحريػػم ال ديػػدةت مجسػػحيف الم ػػاؿ لةنشػػطال ور ػػاؿ الػػديف 

بؤرة اه ماـ الحريم ال ديدةت فبلػد سػنوات مػف الشباب ليقوموا بدور بارز في بنال الحزب. ويانت امح جامت الدينيم الشيليم اليبرى 
ال را ع شهدت السبلينيات  زايدا مذهال في ح ـ المسيرات المقامم في ذيرى سػقوط اامػاـ الحسػيفت حجيػد النبػي محمػدت شػهيدا فػي 

 ػػيال فػػي نهايػػم ملريػػم يػػربالل. وقػػد يػػاف اس شػػهاد اامػػاـ الحسػػيف يثيػػرا مػػا يسػػ خدـ يرمػػز قػػوي لمقاومػػم الطبيػػافت حيػػث أنػػه سػػقط ق
حريػػم  مػػرد بطوليػػم وم سػػاويم ضػػد الخةيجػػم يزيػػدت وهػػو الخةيجػػم الػػذي  صػػجه المصػػادر الشػػيليم باك بػػاري نموذ ػػا لةحيػػـ القػػالـ كةػػأ 

كندما  حولت مسيرة الحذ إلأ يرباللت إلػأ مظػاهرة  ةقاليػم مناهضػم  8699الطبياف والجساد. أما الموا هم اليبرى فيانت في كاـ 
 ريم كشرات ارمؼ.لةحيومم بمشا

سقاط نظاـ الشايت أمػا فػي اللػراؽ فقػد  ػـ القضػال كةػأ حػزب الػدكوة   وشهد اللاماف ال الياف قياـ الحريم الثوريم في إيراف وا 
كداـ اليثيريف مف زكمالهت بما في ذلػؾ يبيػر منظػري الحػزب آيػم ال محمػد بػاقر الصػدر. وفػي موا هػم القمػع مػف ناحيػم وانػدمع  وا 

ناحيم أخرى فر اللديد مف نشطال حػزب الػدكوة إلػأ  ػار هـ إيػراف أو انخرطػوا فػي أنشػطم حربيػم سػريم. وفػي إيػراف قػاـ الحرب مف 
إم أف حػزب الػدكوة  10أكضال حزب الدكوة وغيرهـ مف الشيلم اللػراقييف ب  سػيس "الم ةػس امكةػأ لةثػورة ااسػالميم فػي اللػراؽ."

ةضػبوط النا مػم كػف الحيػاة فػي المنجػأ وانػدمع الحػربت وفػوؽ هػذا وذاؾت فشػؿ كمةيػات بدأت  صيبه امنقسامات الداخةيم ن ي ػم ل
امح  ػػاج الشػػلبي ال ػػي شػػهد ها أواخػػر السػػبلينيات فػػي إسػػقاط حػػزب البلػػث. يمػػا أف اك مػػاد الم ةػػس امكةػػأ لةثػػورة ااسػػالميم فػػي 

ؿ حزب الدكوة. وفي أثنال الحرب مع إيراف شيؿ الم ةػس اللراؽ اك مادا يةيا كةأ الحيومم اايرانيم أدى إلأ انشقاقات شديدة داخ
ي يبػػم مػػف المقػػا ةيف الم نػػديف مػػف بػػيف الال لػػيف اللػػراقييف فػػي إيػػرافت الملروفػػم باسػػـ "سػػرايا بػػدر." وبان هػػال الحػػرب بػػدأت الحيومػػم 

أخبػرا فػي نهايػات ال سػلينيات اايرانيم  دري يا في  قةيؿ دكمها لةم ةػست ممػا دفػع قػادة الم ةػس لةبحػث كػف مصػدر آخػر مسػاندت و 
 و دوا ذلؾ الدكـ ممثال في وزارة الخار يم اممريييم.
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 القاعدة االجتماعية لمنظام البع"ي
يثيػػرا مػػا يػػ ـ فػػي البػػرب  جسػػير اسػػ مرار النظػػاـ البلثػػي فػػي الحيػػـ لج ػػرة طويةػػم مػػف منطةػػؽ سػػيادة الخػػوؼ وال لػػذيب ودالػػرة 

مػػػر هػػػو أف حػػػزب البلػػػث قػػػد ن ػػػح فػػػي البقػػػال وامسػػػ مرار فػػػي موقػػػع السػػػةطم ن ي ػػػم المنبهػػػريف بشخصػػػيم صػػػداـت إم أف واقػػػع ام
مسػ را ي ي ه الم جػؽ كةيهػا لبنػال قاكػدة ا  ماكيػم لةنظػاـ ال ديػدت حيػث كمةػت سياسػات البلػث امق صػاديمت وخاصػم  ػ ميـ صػناكم 

اح بإكادة  وزيع بلض الثروات كةأ الطبقػم ت كةأ خةؽ الظروؼ المناسبم لنش ة طبقم م وسطم  ديدةت والسم8694النجط في كاـ 
 اللامةم.

فجػػي ظػػؿ الحيػػـ المةيػػي يانػػت الصػػناكم النجطيػػم خاضػػلم لشػػريم الػػنجط اللراقيػػم ال ػػي  ضػػـ م موكػػم مػػف شػػريات الػػنجط  
  ماكيػم م لددة ال نسيات. أما الزراكم فيانت حيرا كةأ يبار مالؾ امراضي وقالمم كةأ قةم المحاصيؿ وقةم اان ػاج وكالقػات ا

% مػػف إ مػػالي الػػدخؿ القػػومي فػػي اللػػراؽت بينمػػا لػػـ  سػػاهـ الصػػناكم 90م حجػم. ويػػاف يػػال هػػذيف القطػػاكيف يػػوفراف مػػا يزيػػد كةػػأ 
% مػف الػدخؿ القػومي كػاـ 82% فقط مف إ مالي الدخؿ القومي. وبالرغـ مف ار جاع اان ػاج الصػناكي ليصػؿ إلػأ 9سوى بملدؿ 

ومػع حػدوث انقػالب حػزب البلػث فػي كػاـ  11ف المشػاريع الصػناكيم يانػت م ػرد ورش صػبيرة.ت إم أف البالبيم اللظمأ م8696
قامت كمةيم ااصػالح الزراكػي ب قةيػؿ سػةطم يبػار مػالؾ امراضػي كػف طريػؽ وضػع حػد أقصػأ لمةييػم امراضػي. إم أف  8696

لوضػػع السياسػي أو يمصػدر لةثػروة الماليػػم  ػدهور اان ػاج الزراكػي فػي السػػبلينيات  لػؿ قطػاع الزراكػم غيػػر صػالح يػ داة ل لزيػز ا
مثةمػا يػػاف اممػػر كةيػػه إبػػاف النظػػاـ المةيػي. وهيػػذا أصػػبح السػػبيؿ الوحيػػد ل حقيػػؽ الثػروة والسػػةطم هػػو ضػػماف الحصػػوؿ كةػػأ كقػػود 

ةػيـ لةدولمت وخاصم في ظؿ قيػاـ حيومػم البلػث ببػرامذ طموحػم ل نجػاؽ كةػأ م ػامت ا  ماكيػم م نوكػم مثػؿ الصػحم والسػيف وال ل
قامم البنيم ال ح يم لةبالد. ويوضح يؿ مف ماريوف فاروؽ سال ةيت وبي ر سال ةيت ار ي:  وا 

حيييث أن النظييام الييذي أصييبح مرادفييا لييي صدام حسييين وداكرتييو المقربيية  كييان ىييو المسيييطر عمييى 
ع االقتصاد بمعدل فياق تماميا أييا مين األنظمية السيابقة، فقيد وجيد نفسيو فيي موقيع لفيرض الوصياية وتوزيي

العقود بال حيدود. وكيان المسيتفيدون الركيسييون محمييا ىيم رجيال األعميال والسماسيرة والمقياولون مين كيل 
 12نوع، الذين أصبحوا يم"مون قاعدة اجتماعية واسعة لمنظام.

خؿ إبػاف ف ػرة ال ػ ميـ يػاف الػد 8694إف مصدر الثروة اللراقيم ياف ن ي م لةزيادة الضخمم في الدخؿ مف النجطت فجػي كػاـ  
يػاف  8692مةيػوف دومرت وبحةػوؿ كػاـ  8120مةيوف دومرت وفي اللاـ ال الي ار جع الػدخؿ ليصػؿ إلػأ  999النا ذ كف النجط هو 

مةيوف دومر. وير ع هذا امر جاع  زليا إلأ زيادة اان اجت وليف اللامؿ امساسي ياف امر جاع في أسلار النجط فػي  9900قد بةغ 
سراليؿ. أما في الثمانينيات ال ي شهدت وضلا اق صاديا قاسيا ا  ه البلثيػوف إلػأ أسػاليب أخػرى بيف ال 8692أكقاب حرب  لرب وا 

لةحجاظ كةأ قاكد هـ ام  ماكيم. وأدى انهيار أسلار النجط إلأ إحػداث خجػض يبيػر فػي قػدرة الدولػم كةػأ اانجػاؽ اللػاـت ممػا دفػع 
جػػػت ال و هػػػات امق صػػػاديم الةيبراليػػم مؤق ػػػا منػػػدمع حػػػرب الخةػػػيذ كػػػاـ شػػػريم  ابلػػػم لةدولػػم. وقػػػد  وق 29الحيومػػم إلػػػأ خصخصػػػم 

ر 8660ت إم أنػػه وح ػػأ إبػػاف خضػػوع اللػػراؽ لةلقوبػػات امق صػػاديم مال ػػي  ػػـ فرضػػها كةػػأ اللػػراؽ بلػػد غػػزوي اليويػػت كػػاـ 8668
وذلػؾ بلػد  4008و 4000كػامي واصؿ النظاـ ا باع سياسات مشابهمت حيث أقاـ اللػراؽ كديػدا مػف "منػاطؽ ال  ػارة الحػرة" خػالؿ 

 وقيع ا جاقيات   اريم مع كدد مف الدوؿ اللربيم. وقد ساهـ امق صاد الذي أنهي ه سػنوات الحصػار فػي خةػؽ فػرص أخػرى لةيسػب 
لبلض المقربيف مف النظاـ. فقد  شيةت سوؽ سودال يبيرةت يما ياف كدي حسيفت أيبر أبنال صػداـ حسػيفت المسػ جيد الرليسػي مػف 

 غير المشروكم في النجط والس الر وامسةحم والسيارات الجارهم. ال  ارة
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 أ"ار العقوبات االقتصادية
إف المسػػػػلوليف اممريييػػػػوف وأ بػػػػاكهـ فػػػػي اممػػػػـ الم حػػػػدة وفػػػػي المؤسسػػػػات الماليػػػػم اللالميػػػػم يجسػػػػروف المشػػػػايؿ امق صػػػػاديم 

ال خطػػيط ال ػي قػاـ بهػا حػػزب البلػثت فيمػا يػػرد فػي وثيقػم مػػف وام  ماكيػم ال ػي يلػاني منهػػا اللػراؽ اليػـو باك بارهػػا ن ا ػا لسياسػات 
 حوؿ  قديرا هـ مح يا ات إكادة إكمار اللراؽت ن د ار ي: 4002وثالؽ اممـ الم حدة والبنؾ الدولي صدرت في أي وبر 

لقد عانى االقتصاد العراقي عمى مدى عشرين عاما من انىمال والتدىور في البنية التحتيية لميبالد 
يكيية والخييدمات االجتماعييية .. وقييد تييدىور اقتصيياد الييبالد بفعييل مييا ترتييب عمييى وجييود حكوميية سييمطوية والب

فاسيدة شيديدة المركزيية، والعقوبيات االقتصيادية إضيافة إلييى قييام اقتصياد سيمطوي تمعيب فييو األسييعار دورا 
ميى الصيناعة والزراعية محدودا في توزيع المصادر، بينما تقوم الدولة )وتحديدا النظام الحاكم( بالسييطرة ع

     13والمالية والتجارة.

وكةأ النقيض مػف  ةػؾ ااشػارة اللػابرة لةلقوبػات امق صػاديم فػي هػذا ال قريػرت مػف حيػث   ثيرهػا كةػأ  ػاريخ اللػراؽت كمةػت 
ح الم  مػػع اللقوبػػات كةػػأ إكػػادة  شػػييؿ الم  مػػع اللراقػػي. فقػػد خر ػػت اللػػراؽ مػػف حربهػػا مػػع إيػػراف فػػي نهايػػم الثمانينػػات وقػػد أصػػب

اللراقي يلاني مف حالم مف الدمار وامنسحاؽت ولينػه لػـ ييػف قػد أصػابه الشػةؿ أو  وقػؼ كػف اللمػؿ. حيػث اسػ مرت ملػدمت وفػاة 
امطجاؿ في امنخجاض كةأ مدار الثمانينيات. يما أف ملدؿ دخؿ الجردت مع انخجاضه كػف ملدلػه السػابؽ أثنػال ف ػرة ار جػاع أسػلار 

 14لي لؿ مف اللراؽ دولم مف م وسطي الدخؿ. 8616مرا في كاـ دو  4120النجطت بةغ 

ل  سبب في  را ع يقػدر بلشػرات السػنيف فػي  8660وقد  الت اللقوبات امق صاديم ال ي  ـ فرضها كةأ اللراؽ في كاـ  
 ػي يػاف قػد حققهػا اللػراؽ وللةه مف المجارقم أف نالحظ أف در م ال طور وال قدـ النسبي ال 15مسيرة ال قدـ امق صادي وام  ماكي.

ر  يػػاف الػػ خةص مػػف 8668أدى إلػػأ صػػلوبم م زايػػدة فػػي ال لامػػؿ مػػع انهيػػار البنيػػم ال ح يػػم فيمػػا بلػػد. فقبػػؿ حػػرب الخةػػيذ مكػػاـ 
كربػم نقػؿ فػي خدمػم  10كربػم لنقػؿ المخةجػاتت وهػو يػـ مػف اللربػات مػا لبػث أف انيمػش ليصػبح  100مخةجات المدف يل مد كةأ 

فمػف الػذيريات القويػم المر بطػم فػي أذهػاف ارمؼ مػف الطبقػم الوسػطأ اللراقيػم والخاصػم  16مالييف مف السػياف. 9مدينم  لدادها 
هي ذيرى رالحم الةحـ المخزوف في ثال ا هـ وقػد بػدأ يجسػدت حيػث أنهػـ  ملػوا مخزونػا مػف الطلػاـ وليػنهـ لػـ  8668بالحرب كاـ 

ن ازات نظاـ الركايم الصحيم في اللراؽت ياف الر وع إلأ أوضاع اللالـ الثالث يما أنه بالنسبم ا 17يخططوا لةحياة بدوف يهربال.
يارثيا. ومف ناحيم أخرى فإف إحدى امن قادات المو هػم إلػأ سياسػات الحيومػم اللراقيػم يمػا وردت فػي  قريػر اممػـ الم حػدة والبنػؾ 

ا "النموذج القالـ كةأ فيرة المس شجيات ورأس المػاؿ"  ضمنت أف مثؿ هذ 4002الدولي بش ف اح يا ات إكادة ااكمار في أي وبر 
والذي ي طةب "اس يراد اليثير مف امدويم وام هزة الطبيم بؿ واللامةيف في م اؿ الصحم" هػي كناصػر لػف يميػف لهػا أف  لمػؿ فػي 

 18ظؿ م  مع شديد الجقر.

وؽ اللػػػالمي مقابػػؿ البػػػذال والبضػػػالع  ػػـ  لػػػديؿ اللقوبػػات بمػػػا يسػػػمح لةلػػراؽ ببيػػػع بلػػض الػػػنجط فػػػي السػػ 8669وفػػي كػػػاـ  
امساسػػيمت وقػػد  ػػـ  قػػديـ ذلػػؾ ام جػػاؽ ال ديػػد  حػػت مسػػمأ "برنػػامذ الػػنجط مقابػػؿ البػػذال" باك بػػاري وسػػيةم لرفػػع الملانػػاة كػػف الشػػلب 

مساسػػيم اللراقػػي. إم أف إحػػدى الن ػػالذ الرليسػػيم  مثةػػت فػػي ال قةيػػؿ الم زايػػد مػػف قػػدرة نظػػاـ صػػداـ حسػػيف كةػػأ ممارسػػم سػػةطا ه ا
يانت الحيومم اللراقيم قالمم كةأ  وفير البذال لةبالبيم اللظمأ مف السيافت وبالرغـ مف أف نظاـ  ػوفير  8668يحايـ. فمنذ كاـ 

البػػذال يػػاف يسػػ خدـ يػػ داة لةػػ حيـ ام  مػػاكي والسياسػػي إم أنػػه ضػػمف مقومػػات الحيػػاة لةماليػػيف مػػف اللػػراقييف خػػالؿ أشػػد ف ػػرات 
قسوة. وقد أدى انهيار نظاـ الرفاهم ام  ماكيم إلأ ضرب الدولم البلثيم في مق ؿ. فإذا ياف صداـ حسيف قػد الحصار امق صادي 
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سيف في قصور فارهم باذخم إم أف المواطنيف اللراقييف يانوا ي م لوف ب حد أفضؿ أنظمم الركايػم ام  ماكيػم كةػأ مسػ وى منطقػم 
 19كي مثيؿت وياف اميثر فقرا يشلروف مع ذلؾ أف لهـ نصيبا مف الركايم.الشرؽ اموسط. فةـ ييف لهذا النظاـ ام  ما

ومع  داكي نظاـ الركايم ام  ماكيم ا  ه اللراقيوف إلأ قوى أخرى  قػـو بمػؿل الجػراغت وقػد ا سػع م ػاؿ كمػؿ المؤسسػات  
لقاكػػدة ال ػػي ورثهػػا ر ػػؿ الػػديف الشػػيلي الخيريػػم السػػنيم منهػػا والشػػيليم لموا هػػم امح يا ػػات الم زايػػدة لشػػلب غػػارؽ فػػي الجقػػر. إف ا

الرادييالي مالثورير مق ضأ الصدر كف والدي محمد صػادؽ الصػدر يانػت مبنيػم كةػأ شػبيم مػف المؤسسػات الخيريػم الشػيليم. يمػا 
أف الصػػلود السػػريع لر ػػاؿ الػػديف السػػنييف والشػػيلم وبػػروزهـ السياسػػي فػػي أكقػػاب سػػقوط صػػداـ حسػػيف يلػػود  زليػػا إلػػأ  را ػػع دور 

ومػف المجارقػم أف نالحػظ أف زكمػال حػزب البلػث قػاموا ب شػ يع "إكػادة أسػةمم" الم  مػع اللراقػي كػف  20لدولم خالؿ اللقد امخير.ا
 طريؽ إدارة "الحمالت الدينيم" بما فيها برنامذ بنال المسا د ونظاـ يوفر ألمم لصالة ال ملم في المسا د السنيم والشيليم.

اللالمػػات الدالػػم كةػػأ السػػلي اليػػالس والم زايػػد لحػػزب البلػػث بحثػػا كػػف قاكػػدة أيديولو يػػم إف دكػػـ الدولػػم لةػػديف يػػاف مػػف  
لةنظاـ. و مثؿ "القبةيم ال ديدة" سياسم أخرى أثب ت دورها المدمر لسةطم الدولم المريزيمت حيث يصؼ أما زيا باراـ ييجيم قياـ حػزب 

أمػا بالنسػبم لة و ػه نحػو الػديفت فقػد يانػت  ةػؾ السياسػم  21القبالػؿ."بإكادة  شييؿ نجسه باك بػاري "قبيةػم يػؿ  8664البلث في كاـ 
 ال ي أكقبت الهزيمم في اليويت ن د أف: 8668ال ديدة مدفوكم بااحساس بالي ست وفي أثنال ان جاضم مارس 

جياز حزب البعث أ"بتت فشال يكاد يكون كامال. إن صيدام قيام بنفسيو فيميا بعيد بمعاقبية األعضياء 
سطي المكانة في الحزب لما كانوا عميو من عزلة عن الجمياىير وقيت حيدوث التميرد. وقيد لجيأ الكبار ومتو 

صدام إلى زعماء القباكل بح"ا عن الدعم القاعدي ضد االنتفاضة وفيما بعدىا فيي مواجيية أعميال التغمغيل 
 22والتجسس وحرب العصابات.

وش خاصػم وفػرض قػانوف القبيةػمت وخػالؿ شػهور ملػدودة وبصورة كمةيم يلني ذلؾ منح زكمػال القبالػؿ  صػريحا بإقامػم  يػ 
 نػػوب مدينػػم اليػػوتت نشػػب خػػالؼ كةػػأ  8664وفػػي أي ػػوبر  23يانػػت الدولػػم  وا ػػه صػػلوبات فػػي السػػيطرة كةػػأ زكمػػال القبالػػؿ.

  24مف الق ةأ. 499امرض ما لبث أف  حوؿ إلأ ملريم قبةيم اس خدمت فيها القذالؼ ال ي أودت بحياة 

نمػػا أ ػػت  ةػػؾ السياسػػم كةػػأ امسػػس إف سياسػػم القبةيػػ  م ال ديػػدة لػػـ  يةػػؼ النظػػاـ البلثػػي اح يػػاري لةقػػوات المسػػةحم فحسػػب وا 
القانونيم لةدولمت فجي اممايف ال ي  م ع بها زكمال القبالؿ بالقوة وخاصم في الريؼ يانوا ي مينوف مػف فػرض قػانوف القبيةػم وضػماف 

يافت نظريا كةأ امقؿت قالما كةأ المساواة بيف يافم المواطنيفت وذلؾ منذ بدل  طبيقه  اللدالم. إف القانوف اللراقي المدني اللةماني
ت إم أف إكادة إحيال امكراؼ القبةيم المسنودة بالقوات المسةحمت يبديؿ لنظاـ اللدالم والقضال في الدولػمت أدى إلػأ 8691في كاـ 

الحػزب والقبيةػم فػي بلػض أ ػزال المنظومػم ال را بيػمت وخاصػم كةػأ  خةؽ قػوة أخػرى فػي موا هػم النظػاـ البلثػيت وقػد  ػداخةت سػةطم
مس وى القممت حيث أف صداـ وكالة ه يانوا قد اك مدوا منذ ف رة طويةم كةأ الومل القبةي أيثر مف اايديولو يا البلثيػمت وي مثػؿ لػب 

الػومل الشخصػي والمحةػي كةػأ حسػاب مظػاهر  المشيةم في أنه يةما أصبح الحػزب مرادفػا لةقبيةػم يةمػا سػهؿ مػنح امولويػم مشػياؿ
حيػث سػركاف مػا  خةػأ زكمػال القبالػؿ كػف  4002امن مال البلثي. وقد ظهر ذلؾ  ةيا في أكقاب البزو اممرييي لةلػراؽ فػي كػاـ 

  25صداـ حسيف في صالح الدخوؿ في كالقات مع الوميات الم حدة.
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 نجاح كار"ي
ة غػػزوا دمويػػا أحػػادي ال انػػبت فبينمػػا انهالػػت قػػوات ال حػػالؼ مق حمػػم اللػػراؽ كبػػر يػػاف غػػزو اللػػراؽ بقيػػادة الوميػػات الم حػػد

انهار ال يش اللراقي. وقد قاـ أحمد هاشـ مف مريز الحػروب البحريػم بالوميػات الم حػدة  4002مارس  40الحدود مع اليويت يـو 
 بشرح ما صار يلرؼ  حت مسمأ "الن اح اليارثي"ت قالال:

قييع أن تييتمكن القييوات المسييمحة العراقييية ميين الصييمود فييي حييرب مييع قييوات قميييل ميين النيياس ميين تو 
التحالف األفضل تدريبا وتجييزا. ولم يقم أي من القوات العراقية بالقتال الفعال، وينطبق ذلك عمى كيل مين 
الجيييش النظييامي بقواتييو ضييعيفة التييدريب والييروح المعنوييية، وعمييى الحييرس الجميييوري/الحرس الجميييوري 

ي يضم قوات حاصمة عمى تدريب أفضل ومعدات قتاليية أك"ير والمتم"يل دوره فيي االشيتراك فيي الخاص والذ
الحروب وحماية النظام. لقد ذابت القوات العراقية تماما، أما ما تم بالفعل فمم يخرج عن كونو حمقة قصيرة 

  26وسخيفة من القتال العنيف غير المنظم بمبادرة من العراقيين.

طػت الوميػات الم حػدة منسػحاب قوا هػا مػف اللػراؽ بػنجس السػركم ال ػي غػزوي بهػات وقػد اسػ ندت خطػم وفي نشوة الن ػاح خط
البػػػزو كةػػػأ المقولػػػم المحوريػػػم لةمحػػػافظيف ال ػػػدد فػػػي  لػػػاليمهـ الحربيػػػم الػػػواردة فػػػي وثيقػػػم كنوانهػػػا "اللػػػراؽ: امهػػػداؼ وامغػػػراض 

. فطبقا ل ةؾ الوثيقم ن د أف الهدؼ مػف الحػرب لػـ يق صػر كةػأ 4004وامس را ي يم" ال ي أكدها مسلولوف أمريييوف في أغسطس 
نمػا اللمػؿ يػذلؾ كةػأ بنػال نظػاـ مسػ قر مػواؿ لةوميػات الم حػدة يحػافظ كةػأ بيروقراطيػم اادارة البلثيػمت فػي  إسقاط صػداـ حسػيف وا 

يػراف.الوقت الذي  و ه فيه اادارة في واشنطف اه مامها صوب الدوؿ الم اورة لةلراؽت أي سػوريا  لقػد يػاف اممريييػوف يػ مةوف 27وا 
 . في اس بداؿ القادة اللراقييف ب وللؾ اللالديف مف المنجأ في الوقػت الػذي  قػـو بػه المؤسسػات اللراقيػم بػإدارة شػلوف الػبالد يومػا بيػـو

ف وزيػر الػدفاع ويانوا ي مةوف أيضا في إحساس الشلب اللراقي بامم ناف بما يضمف حدوث  حوؿ سةس نحو الحيػـ اممرييػي. ويػا
اممرييػػي دونالػػد رمسػػجيةد قػػد خطػػط لبػػزو اللػػراؽ ب كػػداد صػػبيرة وليػػف سػػريلم الحريػػم مػػف القػػواتت  سػػاندها القػػوات ال ويػػم والقػػوات 

 الخاصم والحةجال المحةيوفت وبال الي يانوا ي صوروف أنهـ لف ي ريوا سوى بصمم خجيجم لو ودهـ في اللراؽ.

ي مطػار ببػداد طػالرة ال نػراؿ  ػومي فػرانيست قالػد القػوات اممريييػم فػي اللػراؽت و ػـ هبطػت فػ 4002أبريؿ  89وفي يـو  
ااسػػراع فػػي نقػػؿ ال نػػراؿ إلػػأ قصػػر أبوغريػػب الشػػمالي فػػي ببػػدادت الػػذي يػػاف أحػػد بيػػوت صػػداـ حسػػيف ثػػـ  حػػوؿ إلػػأ مقػػر لة ػػيش 

 20ألػؼ  نػدي إلػأ  820ت البػزو البػالغ كػددها يومػا لخجػض قػوا 90اممرييي. وا  مع فرانيس بيبار القادة ليخبرهـ ب ف أمامهـ 
ألؼ مقا ؿ. وياف  ورج بوش قد أيد كةػأ فػرانيس فػي اليػـو السػابؽ انػه سي صػؿ بحةجالػه لضػماف إرسػاؿ قػوات دوليػم إلػأ اللػراؽت 

سينضػموف إليػه وياف الرليس اممرييي كةأ ثقم مف أنه كةأ الرغـ مف ملارضم كديد مف حةجال أمرييا ال قةيػدييف لةحػرب إم أنهػـ 
ارف وقد  ـ إسقاط  مثاؿ صداـ. يما قاـ المسلولوف مف البن ا وف بإخبار الرليس بخططهـ لضـ قوات مػف حةػؼ شػماؿ امطةنطػي 

دولػم. يمػا أيػد مس شػارو بػوش لرليسػهـ كةػأ  20منا ور وم ةس ال لاوف الخةي ي وبولندا وبريطانيا والهندت مف أ ػؿ  حػالؼ يضػـ 
يومػات كةػأ أف  ضػـ أكضػال محةيػيف  حػت قيػادة اللالػديف مػػف  90الحيومػم امن قاليػم فػي مباشػرة مهامهػا خػالؿ  وقلػا هـ بػ ف  بػدأ 

 المنجأ المواليف لةوميات الم حدة.

حػػذر هيػػو شػػية وفت رلػػيس  4002إم أف المخػػاوؼ بشػػ ف أكػػداد القػػوات أحػػدثت انشػػقاقا داخػػؿ ال ػػيشت فجػػي بػػدايات كػػاـ  
ف اللراؽ قد يهوي إلأ حالم مف الجوضأ إف لـ ي ـ إرساؿ القدر اليافي مف القوات لةحجاظ كةػأ حالػم م مع رؤسال ااداراتت مف أ

إف  28اممف فػي الػبالدت يمػا  ػالت مػذيرة سػريم ل حػذر مػف أف القواكػد السػالدة فػي ظػروؼ الق ػاؿ مخ ةجػم كػف ظػروؼ امحػ الؿ.
يوسوفو خةصت إلأ أف الوميػات الم حػدة سػ ح اج إلػأ قػوات  ذلؾ اللرض الذي اك مد كةأ حسابات  ـ ال وصؿ إليها خالؿ حرب
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 820ألجا ل  ميف حدود اللراؽ والمدفت وهػو مػا يلػادؿ ثالثػم أضػلاؼ كػدد القػوات ال ػي اق رحهػا رمسػجيةد والبالبػم  210يبةغ كددها 
ألجػا مػف القػوات  200 يقػؿ كػف ألجا. وكندما أخبر ال نراؿ إيريؾ شينسػييي اليػون رس اممرييػي بػ ف ال حػالؼ فػي حا ػم إلػأ مػا م

كةأ أرض اللراؽ  مت إقال ه مف منصبه. وقد قاـ ال نراؿ  ي  ارنرت وهو أوؿ مسلوؿ أمرييي  ـ إرساله لحيـ اللػراؽت ب ةخػيص 
 مظاهر ااحباط الم زايد داخؿ ال يشت قالال:

فييي الجيييش  كييان جييون أبييي زيييد )ناكييب قاكييد القييوات األمريكييية وكبييير القييادة العييرب األمييريكيين
األمريكي( ىو الوحيد الذي وضع في االعتبار الموقف ما بعد الحيرب، فيي حيين ليم تفكير اندارة األمريكيية 
في ذلك. لم يفكر كونيدي راييس فيي ذليك، وليم يفكير دوج فييث فيي ذليك. فقيد كيان ييتم إخبيارىم ولكين دون 

  29يى المر بكل تمك المآسي.صدور أية مبادرة منيم. واقتصر األمر عمى ىزة رأس منيم. وىكذا انت

شػلاؿ النػار   "المآسي" يانت قد بدأت بالجلؿ بينمػا يػاف فػرانيس م  ملػا بقاد ػهت و مثةػت  ةػؾ المآسػي فػي كمةيػات النهػب وا 
ت بمرايز اادارة الرليسيم و دمير البنيم ال ح يم اللراقيم وال ي ياف قػد أصػابها الػوهف. يمػا  ػـ نهػب المس شػجيات والمػدارس وال املػا

ثـ إشلاؿ النيراف فيهات ومف هنا اك بػر اللراقيػوف أف قػوات ال حػالؼ أ ػت بالجوضػأ والػدمار. وفػي اميػاـ ال ػي أكقبػت سػقوط النظػاـ 
شػلر يثيػر مػػف اللػراقييف بػػ ف قػوات ال حػػالؼ قػد فشػػةت فػي أوؿ اخ بػار حقيقػػي لهػات أم وهػػو ضػماف اممػػف. فبلػد كػػاـ ي ػب ماييػػؿ 

  ايمز قالال:  وردوف في صحيجم النيويورؾ

لييم يميير وقييت طويييل حتييى تمييت تنحييية كييل األحاديييث المتفاكميية بشييأن االنسييحاب السييريع لمقييوات 
األمريكية. فمم ترغب أي من دول حمف شمال األطمنطي )ناتو( أو دول الخميج الفارسي فيي إرسيال قواتييا 

نيود، إال أن امميال الخاصية إلى العراق، كما تم إرسيال جنيرال أمريكيي إليى نييودليي لعقيد مباح"يات ميع الي
بانضمام قوات ىنديية ميا لب"يت أن تحطميت. وقيد عرضيت تركييا إرسيال قيوات حفيظ السيالم ولكين العيراقيين 

 رفضوىا، وأصبحت الحقيقة الوحيدة ىي الفرق الخاضعة لمقيادة البولندية والبريطانية.

لـ ييف يافيا ل ػ ميف الػبالدت فبػدم مػف امس سػالـ قػاـ  لقد ياف لة يش القدر اليافي مف القوات لضـ ال يش اللراقيت ولينه 
اللديد مف أفراد القوات اللراقيم بامح جاظ ب سةح هـت ومنهـ مف انضـ إلأ كمةيػات نهػب محػالت السػالح. وهيػذا خػالؿ أسػابيع مػف 

 مو هم ضد القوات اممريييم.ان هال الحربت بدأت حريم  مرد صبيرة  س هدؼ القوات ام نبيمت ويانت ملظـ اللمةيات اله وميم 

 تفكيك الدولة
إف الن الذ امق صاديم الم ر بم كةػأ إضػلاؼ الدولػم اللراقيػم سػركاف مػا يشػجت كػف نجسػها فػي أكقػاب الحػربت فجػي بلػض 

ت اليوميػم الحامت  ـ  جييؾ مصانع ب يمةها وشحنها خارج البالد. يما  ـ  جييؾ البنيم ال ح يػم لةلػراؽت أحيانػا لم ػرد سػد امح يا ػا
لةسػػػياف البالسػػػيفت وأحيانػػػا أخػػػرى ل حقيػػػؽ مياسػػػب شخصػػػيم. فجػػػي كػػػدد مػػػف المنػػػاطؽ بػػػدأ الػػػبلضت فػػػرادى و ماكػػػاتت فػػػي  ػػػوفير 
الخدمات لةمس هةييف المحةييف باس خداـ ام هزة والملدات المنهوبػم. و مثػؿ شػبيم اليهربػال م ػام مػف م ػامت البنيػم ال ح يػم ال ػي 

 41بلػد غيػاب داـ  4002هيارها بلد البزو. وكندما كادت هيجال زن انػا إلػأ اللػراؽ موؿ مػرة فػي ينػاير  لرضت ل زايد كمةيات ان
 كاما و دت أف أمرا بسيطا مثؿ ف ح  هاز ال ةجزيوف ي طةب اليثير:

بيوت الطبقة الوسطى بيا "ال"ة أو أربعة مصادر مختمفة لمكيرباء، وا ن لم تكن عمى عمم بمعدالت 
ة فقد تتسبب في إحراق كل ما بداخل البيت. فيناك الشبكة الوطنية التي تعمل لقترة قصييرة الفولت المختمف
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من الوقت. وفي البيت الذي أقمت بو كان مسيجد الحيي ىيو اليذي يقيوم بتيوفير الكيربياء، حييث كيان ليدى 
ان ليدينا إمام المسجد مولد كيربياكي كبيير )مين عممييات النييب( ييوفر الكيربياء لماكية مين البييوت. كميا كي

   30مولد صغير محمول يمكنو توفير الكيرباء لحجرة واحدة فقط.

سػاكم مػف اليهربػال  89محافظػم   م ػع بمػا م يقػؿ كػف  81ت يانػت سػبلم محافظػات كراقيػم مػف م مػوع 4002وفي مػايو 
أمػا ملػدمت  31ؿ اللػراؽ.فةـ  يف   م ع بهذا القدر مف اليهربػال سػوى محافظػم واحػدة فػي شػما 4002يوميات أما في نهايات مايو 

وقػد كػانأ  32فيانػت باليػاد  مثػؿ نصػؼ ملػدمت وفػرة اليهربػال فػي ف ػرة مػا قبػؿ الحػرب. 4002اليهربال في ببداد بحةوؿ أي وبر 
نظػػاـ الركايػػم الصػػحيم هػػو ارخػػر مػػف كمةيػػات النهػػب فػػور انػػدمع الحػػربت فبالنسػػبم لةمس شػػجيات القريبػػم مػػف مدينػػم الصػػدر فػػإف 

نما  ـ نقةها مف قبؿ مساندي ر ؿ الديف الشيلي مق ضأ الصدر ام هزة الطبي م لـ  خ ؼ ل لود إلأ الظهور في السوؽ السودالت وا 
  33ل حؿ داخؿ الليادات الطبيم ال ي  مت إقام ها داخؿ "الحسينيات" أي أمايف اللبادة الشيليم في المدينم.

ؿ مشػابهمت حيػث ان قةػت محطػات ااذاكػم وال ةجزيػوف مػا بػيف وقد  لرضت وسالؿ ااكالـ ال ابلم لنظاـ صداـ للمةيات  حػو 
ممػا نػ ذ كنػه انهيػار  34ليةم وضحاها إلأ أيدي هيلات بث محةيػم خاصػم يػديرها كػادة موظجػوف مػف القنػوات ال ابلػم لةدولػم سػابقا.

لمسػار. إم أنػه مػع إدرايهػـ أف سريع في شبيم البث ال ابلم لةدولمت وهو ما أيدي المسلولوف اممريييوف أوؿ اممر بدكوى  صػحيح ا
كمةيػػم امنقسػػاـ  لػػوؽ كمةيػػات الدكايػػم الخاصػػم بهػػـت نشػػ  صػػراع قػػوي بػػيف بلػػض  ةػػؾ المحطػػات المحةيػػم مػػف ناحيػػم وبػػيف الشػػبيم 

وللػؿ مػف المجارقػم  35ااكالميم اللراقيم في ببداد المدكومم مف البن ا وفت ودار الصػراع كةػأ المػدى الم ػاح مػف مو ػات الهػوال.
نسػػبم لةوميػػات الم حػػدة هػػو أف المسػػ جيديف امساسػػييف فػػي  ةػػؾ الػػدكوة إلػػأ الحريػػم ااكالميػػم يػػانوا مػػف قنػػوات البػػث الجضػػاليات بال

اللربيم مثؿ قنػا ي "ال زيػرة" و"اللربيػم" الة ػيف   م لػاف ب زايػد مسػ مر فػي أكػداد الم ػابليف لهمػا فػي اللػراؽت فػي الوقػت الػذي يسػ قبؿ 
 بالياد القنوات المدكومم مف البن ا وف وال ي ي ـ بثها مف اللاصمم. المشاهدوف في البصرة

 معمل لميبرالية الجديدة
يبدو أف ال خطيط اممرييي لصورة اللراؽ ما بلد الحرب ياف مبنيػا كةػأ فرضػيم مؤداهػا أف الدولػم اللراقيػم مػا زالػت اادارة 

ا منػػذ بػػدايات حيػػـ الحػػزب. ون ػػد أف يونػػدوليزا رايػػست مس شػػارة اممػػف البيروقراطيػػم المريزيػػم القويػػم لحػػزب البلػػث وال ػػي  ػػـ إنشػػاؤه
 القومي اممرييي والمقربم مف الرليس اممريييت قامت ب ةخيص الجير السالد ورال امح الؿ:

كانت الفكرة تتم"ل في أننيا سينيزم الجييش بينميا تظيل المؤسسيات كمييا قاكمية، بدايية مين اليوزارات 
  36بحيث يتسنى المجيء بزعامة جديدة مع الحفاظ عمى الييكل كما ىو.وانتياء بقوات الشرطة، 

إم أنػػه قبػػؿ الحػػرب وبلػػدها ظػػؿ المسػػلولوف اممريييػػوف يخططػػوف مس حضػػار قػػوى السػػوؽ وذلػػؾ لةقضػػال كةػػأ قيػػاـ الدولػػم 
للػػػدد مػػػف الشػػػريات مػػػنح كقػػػودا  USAIDب ػػػوفير يافػػػم الخػػػدمات. إف  هػػػاز الحيومػػػم اممريييػػػم الملنػػػي بالمسػػػاكدات اممريييػػػم 

اممريييػم اكػػادة بنػال البنيػػم ال ح يػم ونظػػامي الركايػم الصػػحيم وال لةيميػمت فقػػد  ػـ مػػنح "أبػت وشػػرياي" كةػأ سػػبيؿ المثػاؿ كقػػدا  بةػػغ 
مةيوف دومر مف أ ؿ " قويم واس قرار" نظاـ الركايػم الصػحيم اللراقػيت ون ػد أف "مةخػص المشػروع الخػاص ب ةػؾ الشػريم  24قيم ه 
  37 حديدا "ضـ مقدمي ومس هةيي الخدمم الصحيم مف القطاع الخاص." ي ضمف

ولـ ييف م اؿ الصػحم هػو الم ػاؿ الوحيػد الػذي  ػـ إ اح ػه للمةيػات الخصخصػمت حيػث أصػدر المسػلوؿ ااداري اممرييػي 
هػا الدولػمت وذلػؾ موؿ % لةمالؾ ام انب داخؿ البنوؾ والمشروكات ال ػي  مةي800ي يح نسبم  4002بوؿ بريمر قرارا في سب مبر 
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مرة منذ كشرات السنيف. و شػير نػاومي ياليػف فػي إحػدى مقام هػا اللديػدة ال ػي  يشػؼ فيهػا كػف خضػوع اللػراؽ لالحػ الؿ مػف قبػؿ 
وفػي نجػس الوقػت ن ػد  38الشريات اليبرىت مؤيدة كةأ أف  ةؾ السياسم هي سياسم  جقػد شػركي ها ح ػأ فػي إطػار القػانوف الػدولي.

مريييم الم لددة ال نسيات مثػؿ شػري ي هػاليبر وف وبيي يػؿ حقق ػا مياسػب ضػخمم مػف أكمػاؿ إكػادة إكمػار اللػراؽت أف الشريات ام
وكنػػدما  ػػـ إصػػدار القواكػػد الماليػػم  39فػػي حػػيف  ػػـ اسػػ بلاد الشػػريات اللراقيػػم مػػف الػػدخوؿ فػػي مناقصػػات لةحصػػوؿ كةػػأ اللقػػود.

  40 اج.ال ديدة اس قبة ها الصحافم المحةيم بلاصجم مف امح 

إلبػال وزار ػي الػدفاع وااكػالـ وحػؿ القػوات المسػةحمت  4002مايو  42ويذلؾ  ـ حؿ مؤسسات كراقيم أخرىت حيث  ـ يـو 
يما أف الموظجيف الحيومييف الذيف لـ يخدموا النظاـ السابؽ سوى كف طريؽ طباكم الي ب الدراسيم والنشرات الطبيػم و ػدوا أنجسػهـ 

. فلةػأ الػرغـ مػف الوكػود 4002ل يش إلأ زيادة ال مػرد الػذي بػدأ يظهػر كةػأ السػطح خػالؿ صػيؼ ف  ة بال كمؿ. وقد أدى حؿ ا
ألؼ  ندي سابؽت انج رت أكمػاؿ اح  ػاج كنيجػم  490ال ي قدمها المسلولوف اممرييييف في يونيو بخصوص دفع مر بات لحوالي 
 .قاـ بها  نود سابقوف في يافم أنحال اللراؽ واس مرت خالؿ أشهر الصيؼ

 عودة المنفيين
إف السياسػػييف اللػػراقييف المنجيػػيفت الػػذيف كػػادوا إلػػأ اللػػراؽ مػػع القػػوات البازيػػمت لػػـ ي ػػدوا فػػي كػػراؽ مػػا بلػػد صػػداـ أمةهػػـ 
المنشود. وقػد يبػدو كةػأ الظػاهر أنهػـ حققػوا يػؿ مػا يريػدوف مػف مناصػب وزاريػم وفػرص لةقيػاـ ب كمػاؿ   اريػم وحريػم إقامػم أحػزاب 

مشيةم  يمف في أف يال مف المسػلوليف اممػرييييف والسياسػييف اللالػديف مػف المنجػأ يبػدو وأنهػـ يشػ ريوف فػي وهػـ سياسيمت إم أف ال
إم  41واحد أم وهو كدـ الحا م إلأ بنال قاكدة مف ال ماهير المناصرة لهـ في اللراؽ طالما لديهـ مثؿ  ةؾ القاكدة في واشػنطف.

ح زيؼ  ةؾ الجيرةت حيث أف الدولم اللراقيم الهشم كا زة كف  وفير قوة سياسيم حقيقيػم أنه وبمرور كاميف مف امح الؿ بدأت ي ض
 طالما ياف اللالدوف مف المنجأ مل مديف كةأ القوات اممريييم.

ف ثنال ااكداد لةحرب بدت الوميات الم حدة يما لو يانت قد حققت الوحدة بيف امطراؼ الل يدة لةملارضم اللراقيمت وهيذا  
بيف أيبر حزبيف يردييف مرورا بالم ةس امكةأ لةثورة ااسالميم في اللراؽ وان هال بػالبلثييف القػدامأ فػي ل نػم الوفػاؽ الػوطنيت  ما

و د أكضال الملارضم اللراقيم في المنجأ أنجسهـ سلدال بحضػور المػؤ مرات المدكومػم أمريييػا لة خطػيط لمرحةػم "مػا بلػد صػداـ." 
يم الشػيليمت يػالم ةس امكةػأ لةثػورة ااسػالميم فػي اللػراؽت وال ػي يانػت كةػأ مػدى سػنوات  حصػؿ كةػأ بؿ إف ال ماكات ااسالم

 الدكـ مف إيرافت أصبحت مؤهةم لةحصوؿ كةأ ال مويؿ اللسيري اممرييي.

يػػيف يػػاف شػػبيها  ػػدا برابطػػم المنج 4002إف املػػ الؼ الػػذي شػػيسؿ م ةػػس الحيػػـ الػػذي كين ػػه الوميػػات الم حػػدة فػػي يوليػػو  
ت والشيلم ااسػالمييف KDP and PUKالمقربم مف الوميات الم حدة قبؿ الحربت حيث انضـ يؿ مف الحزبيف اليردييف الرليسييف 

بمػػا فػػي ذلػػؾ الم ةػػس امكةػػأ لةثػػورة ااسػػالميم فػػي اللػػراؽت والقػػومييف اللةمػػانييف مثػػؿ أحمػػد ال ةبػػي مػػف الم ةػػس الػػوطني اللراقػػيت 
ال ػػابليف لة نػػم الوفػػاؽ الػػوطني وزكيمهػػا إيػػاد كػػالوي. يمػػا قػػاـ الحػػزب ااسػػالمي اللراقػػي ب مثيػػؿ السػػنم  ويػػذلؾ البلثيػػيف السػػابقيف

ااسػػالمييفت فػػي الوقػػت الػػذي  مػػت ميافػػ ة بلػػض الم موكػػات امصػػبر ح مػػا بمقلػػد واحػػد فػػي م ةػػس الحيػػـ. أمػػا حػػزب الػػدكوة 
امحػػزاب ال ػػي حضػػرت مػػؤ مر الملارضػػم اللراقيػػم فػػي لنػػدف فػػي  والحػػزب الشػػيوكي اللراقػػي فيانػػا همػػا ااضػػافم الوحيػػدة إلػػأ قالمػػم

. وقد كارضت م موكم داخؿ حزب الدكوة الحرب ويذلؾ كارضها الحزب الشيوكي اللراقػيت إم أف يةيهمػا انضػـ 4004ديسمبر 
لسػػامي البريطػػاني فػػي إلػػأ م ةػػس الحيػػـ كنػػدما أنشػػ ي ممثػػؿ اادارة اممريييػػم بػػاللراؽ بػػوؿ بريمػػر. ومثةػػه فػػي ذلػػؾ مثػػؿ المنػػدوب ا

اللشرينيات مف القرف الماضيت ياف بريمر مف يمةؾ زماـ اممور في اللػراؽ بوصػجه رليسػا لسػةطم ال حػالؼ المؤق ػم وال ػي   سسػت 
 في أكقاب البزو. فقد ياف هو القالـ كةأ إصدار القوانيف وال حيـ في الميزانيم.
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ر يوضح قػوة امحػ الؿ الػذي   زكمػه أمرييػا فػي نجػس الوقػت 4002و 4002إف م ةس الحيـ بحيوم يه المؤق  يف مكامي  
الذي ييشؼ فيه كف ضلجها. و  ضح قوة امح الؿ في قيامه ب لييف م ةس الحيـت وبدم مف مػنح اللػراقييف فرصػم  حديػد مسػارهـ 

. إم أف  ال  لييف الم ةس أبلد ما ييوف كف الممارسم الديمقراطيم حيث قامت م موكم مف حةجال أمرييا بجرض ه كةأ بةػد مهػزـو
امدال ال ليس لم ةس الحيـ يشؼ في الوقت ذا ه كف نقطػم ضػلؼ هامػم لػدى قػوات امحػ الؿت أم وهػي كػدـ قػدر ها كةػأ إي ػاد 

 شريال كراقييف مف بيف بقيم الشلب اللراقيت قادريف كةأ  قديـ ولو دكـ رمزي لالح الؿ.

ال ػػي  مػػت لصػػالح سػػةطم ال حػػالؼ المؤق ػػم وذلػػؾ فػػي الج ػػرة مػػف نػػوفمبر وي ضػػح ذلػػؾ الجشػػؿ  ةيػػا مػػف اسػػ طالكات اررال  
ت  ةػػؾ امسػػ طالكات ال ػػي   بلػػت در ػػم الثقػػم فػػي يػػؿ مػػف قػػوات امحػػ الؿ ومؤسسػػات الدولػػم اللراقيػػم 4002وح ػػأ مػػايو  4002

النسػبم انخجضػت إلػأ  % مػف اللػراقييف كػف قػدر مػف الثقػم فػي م ةػس الحيػـت إم أف  ةػؾ92ت أكػرب 4002ال ديدة. فجي نوفمبر 
% فػي أبريػؿ مػف اللػاـ ال ػالي. ويػاف الوضػػع سػيلا أيضػا بالنسػبم لةػوزارات اللراقيػم ال ديػػدة حيػث انخجػض ملػدؿ الثقػم فيهػا مػػف 42
. أمػػا الثقػػم فػػي سػػةطم ال حػػالؼ المؤق ػػم فقػػد انخجضػػت هػػي امخػػرى 4002% فػػي أبريػػؿ 28إلػػأ نسػػبم  4002% فػػي نػػوفمبر 92

ومػا لبثػت أف انهػارت  4002% فػي نػوفمبر 29نت نسبم اللػراقييف الملػربيف كػف ثقػ هـ فػي السػةطم  لػادؿ انخجاضا يبيرات حيث يا
 4002.42% في أبريؿ 6النسبم إلأ 

ليؤيػد كةػأ  4002وقد  ال ان قاؿ السةطم المج رض مف سةطم ال حالؼ المؤق م إلأ الحيومم اللراقيم امن قاليػم فػي يونيػو  
منجػػأ كةػػأ قػػوات امحػػ الؿ. و ػػـ اخ يػػار إيػػاد كػػالوي رليسػػا لةػػوزرالت وهػػو زكػػيـ ل نػػم الوفػػاؽ الػػوطني مػػدى اك مػػاد اللالػػديف مػػف ال

إضػافم إلػأ ذلػؾت يػاف المسػلولوف اممريييػوف  43.(MI6)ر وCIAاللراقي والذي ي م ع بلالقات طويةم مػع المخػابرات اممريييػم م
ف اللػامةيف فػي المقػر ال ديػد لةسػجارة اممريييػم وال ػي يػاف سػي ـ مػ 8900مس شػارا لةػوزارات اللراقيػمت ويػذلؾ  899يخططوف ل ػرؾ 

مةيػػػوف دومر مػػػف أمػػػواؿ ال مويػػػؿ اممرييػػػي الػػػذي يػػػاف مخصصػػػا اصػػػالح قطػػػاكي الميػػػاي  812 بطيػػػم  يػػػاليؼ إنشػػػاله مػػػف مبةػػػغ 
   44واليهربال.

 تصاعد االستياء
ت كةيػه سػةطم ال حػالؼ بسػيؿ مػف امك قػامتت  زايد أكداد اله ـو كةأ قوات ال حالؼت وهػو مػا رد 4002لقد شهد صيؼ 

فقػػد أغػػار ارمؼ مػػف  نػػود القػػوات كةػػأ البيػػوتت بطػػوؿ الػػبالد وكرضػػهات مل قةػػيف الر ػػاؿ والج يػػاف وأحيانػػا النسػػال. يػػاف ال نػػود 
 مػػت سػػرقم يظهػػروف لػػيالت فييسػػروف بػػاب البيػػت ويقبضػػوف كةػػأ الر ػػاؿت ويػػاف يػػ ـ ال لامػػؿ مػػع النسػػال بقسػػوة وخشػػونمت ويثيػػرا مػػا 

ت  مػت كمةيػػم شػبيهم قامػػت بهػا القػػوات البريطانيػم فػػي قريػم "م ػػر 4002يونيػػو  49اممػواؿ وامشػيال الشخصػػيم النجيسػم. وفػػي يػـو 
مػػػف ر ػػػاؿ الشػػػرطم اللسػػػيريم البريطانيػػػم. يمػػػا خػػػرج ارمؼ مػػػف اللػػػراقييف فػػػي  9اليبيػػػر"ت ولينهػػػا ان هػػػت بان جاضػػػم محةيػػػم ومقبػػػؿ 

ت مطػالبيف بوضػع حػد لالك قػامت وللمةيػات ال ج ػيش ال سػدي المهػيف الػذي   لػرض 4002يونيو  2يـو  مسيرات كبر مدينم ببداد
لػػه النسػػال اللراقيػػات. وقػػد قػػاـ الم ظػػاهروف مػػف امحيػػال الشػػيليم والسػػنيم بال هديػػد بحمػػؿ السػػالح والق ػػاؿ إذا لػػـ   وقػػؼ  ةػػؾ البػػارات 

 لمزيد مف البارات وامك قامت.الةيةيم. فما ياف مف قوات ال حالؼ إم أف ردوا با

وياف اللراقيوف قد أصابهـ الذكر مف م رد ذيػر اسػـ أبوغريػب وذلػؾ بج ػرة طويةػم قبػؿ بػث صػور ااسػالة وال لػذيب كةػأ  
. إف سػػ ف أبوغريػػبت الػػذي يػػاف مريػػزا ملروفػػا لة لػػذيب إبػػاف حيػػـ صػػداـ حسػػيفت مػػا لبػػث أف م  ػػه قػػوات 4002اللػػالـ فػػي أبريػػؿ 

مل قػػؿت وقػػد يػػاف أثػػر ذلػػؾ رهيبػػا بالنسػػبم  80000يػػاف قػػد كػػدد المل قةػػيف قػػد بةػػغ  4002سػػ ونيفت وبحةػػوؿ سػػب مبر ال حػػالؼ بالم
ملػ قال مػف مدينػم الجةو ػم وحػدها ممػف   ػراوح أكمػارهـ بػيف ر ػؿ  249لةمدف في و ه اللاصجمت فطبقا لقوات ال حػالؼ ذا هػات يػاف 

  45مف أكمارهـ. كاما وكدد مف الج ياف في السادسم كشرة 14يبةغ 
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وقػػد بػػدأ صػػبر اللػػراقييف الػػذيف يػػانوا قػػد رحبػػوا بدايػػم بػػالبزو فػػي النجػػاذت ون ػػد أف نضػػاؿ ال زالػػريت وهػػي ممثةػػم لمنظمػػات  
ملنيم بالنسال وامطجاؿ فػي البصػرةت  صػؼ ييػؼ يػاف النػاس فػي اميػاـ امولػأ ال ػي أكقبػت البػزو يػ مةوف فػي أف   حسػف ظػروؼ 

 الحياة:

غير الحكومية إلى البصرة وقدمت الك"ير من الوعود، ولكنيا في غالبيتيا ليم تقيم جاءت المنظمات 
سوى بإعادة طالء الجدران وبعض انصالحات السطحية. فمم تتم إعادة بناء المدارس بعد، وفي ك"ير مين 
 الميدارس ال تيزال األسيطح ترشييح بالمياء واألرضييات عبيارة عيين طيين، ويعيود األطفيال إلييى بييوتيم كيل يييوم
متسيخين بيالطين مين أرضييات مدارسيييم. كميا تيم إغيالق كافية الييوزارات وفقيد النياس وظياكفيم، وكيذلك تييم 
إغالق الميناء وارتفعت معدالت البطالة إلى درجة قصوى. لقد قامت مظياىرات عدييدة، حييث احيتج النياس 

حيتالل. بيدأ النياس عمى انتخاب المحافظ وتعيين قاكد الشرطة في البصرة، فبدأت المفاوضيات ميع قيوات اال
في التعبكة والتساؤل:  ماذا عين المسيتقبل؟  ولكنيو كيان مين المحيال أن ييتم التفياوض ميع القيوات متعيددة 

   46الجنسيات.

وبػػدأت كمةيػػػات باللربػػػات المةيلػػػم بػػػالم ج رات والقنابػػػؿ المزروكػػػم كةػػػأ الطرقػػػات واليمػػػالف  سػػػ هدؼ القػػػوات بطػػػوؿ الػػػبالد  
ادة غير دقيقم م سببم في أكداد يبيرة مف الق ةأ مف السياف المحةييفت وفي أكقاب يؿ كمةيػم يػاف وكرضهات ويانت  ةؾ الحمةم ك

المشيلوف يو هوف غضبهـ نحو قوات امح الؿ. وهيذا بنهايم فصؿ الصيؼ يانت القالقػؿ قػد ام ػدت إلػأ يافػم أنحػال الػبالدت فجػي 
لقػال الح ػارة كةػأ القػوات البريطانيػمت يمػا  ػـ اسػ هداؼ الشػريات اليوي يػم  البصرة قامػت حشػود بإشػلاؿ النيػراف فػي نػاقالت الػنجط وا 

بلػدما ان شػػرت ااشػػاكات ب نهػا  سػػرؽ الػػنجطت يمػػا قامػت كصػػابات مػػف اللػراقييف بامسػػ يالل كةػػأ كربػػات نقػؿ الػػنجط واق حػػاـ أقسػػاـ 
لػػأ ااسػػيندريمت فػػي الوقػػت الػػذي الشػػرطم. وبػػذلؾ بػػدأت حريػػم شػػلبيم  ديػػدة فػػي ال شػػيؿ مػػف الموصػػؿ إلػػأ سػػامرال ومػػف الن ػػؼ إ

 ظهرت ل اف الشوارع والقبالؿ والمسا د ل حؿ محؿ الجراغ الذي أحدثه سقوط النظاـ.

ت محػػررة صػػحيجم "الم حػػد" فػػػي ببػػدادت  بػػيف فيػػه ييػػؼ بػػػدأ النػػاس اللػػاديوف فػػي   مػػػؿ   ونقػػرأ وصػػجا لةػػدي ورة فاطمػػم سػػػةـو
 المسلوليات اللامم:

دارة شيييكون إن النييياس العييياديين ىيييم اليييذين بييي دأوا فيييي إعيييادة بنييياء الميييدارس وتنظييييف الشيييوارع وا 
المستشفيات التي تعرض العديد منيا لمدمار بفعل القنابل األمريكية.. وقد بدأ الناس يتساءلون:  ما فاكيدة 
كل ىذه الجيوش؟ إنيم ال يعرفون حتى كيفية إعادة توصيل الكيرباء.  وسرعان ما أدركنيا أنيو يجيب عمينيا 

 47وم بذلك بأنفسنا، أي أنو يجب عمينا إدارة شكون مدننا بأنفسنا.نحن أن نق

 عناصر النظام؟
أصرت قوات امحػ الؿ كةػأ أنهػا يانػت فػي ملريػم ضػد "فةػوؿ النظػاـ." يمػا بػدأت إشػاكات فػي امن شػار مجادهػا أف اللديػد 

مح الؿت وياف مما منح  ةػؾ ااشػاكات مف وحدات ال يش اللراقي انسحب مف ساحم الملريم ل نجيذ خطم مسبقم  س هدؼ كرقةم ا
وزنهػا هػي المقػػابالت ال ػي  مػػت مػع سػػيوت ري ػرت وهػػي مجػ ش سػػابؽ مػف مج شػي امسػػةحمت والػذي  ػػذير أنػه قػػد و ػد أدلػػم فػي كػػاـ 

إم أف أحمػد هاشػـت مػف المريػز اممرييػي  21كةأ أف النظاـ ياف قد وضع خطم لة مرد في حالػم شػف حػرب كةػأ اللػراؽ. 8669
 لبحريمت يوضح أنه م  و د أدلم يافيم كةأ قدرة نظاـ البلث كةأ القياـ بذلؾ:لةحرب ا
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حذر المسكولون العراقيون قبل بدء الحرب أنيم سيستخدمون كافة األساليب لقتال قيوات التحيالف، 
إال أن تمك التصريحات االستعراضية لم تتحول إلى حقيقة عمى أرض الواقع، حييث فشيل النظيام فيي القييام 

مة تمرد فعالة أو القيام بعمميات قتاليية فيي الميدن الركيسيية م"يل بغيداد. وقيد اعتبير صيدام أنيو تعيرض بحم
 49لمخيانة من ضباطو، وىي تيمة كررتيا ابنتو الصغرى رغد من منفاىا في األردن.

أ أحػػد قػػادة ت بمقابةػػم بلػػض مؤيػػدي صػػداـ حسػػيف سػػابقات فػػي ببػػدادت يمػػا  حػػدث إلػػUPIوقػػد قػػاـ م شػػيؿ بروثيػػروت مراسػػؿ  
 المقاومم المحةييف يحمؿ اسما حرييا هو أبو م هدت وقاؿ:

قال أبو مجيد أنو لم يكن يرغب في محاربية األميريكيين عنيد وصيوليم فيي أبرييل.  لقيد كنيت أحيب 
صدام، فقد كان زعيما قويا، ولكنني كنت عضوا في حزب البعيث وكنيت أعميم أن رجاليو، بيل وأبنياءه، كيانوا 

وينيبييون الشييعب العراقييي. ولييذا انتظييرت كييي أرى إذا مييا كييان األمريكيييون سيييحررون فاسييدين، يسييرقون 
وكان يتخمص من أعداكو، أما المخمصيون  1551أراضينا أم يحتمونيا. وقد كان صدام قويا فيما قبل عام 

 1551فمم يمسيم سوء. فمن كان بعيدا عن األعمال السيكة كانت حياتو عميى ميا ييرام، إال انيو فيميا بعيد 
  50وبسبب األمريكيين وحرب الكويت، فقد صدام صوابو وبدأ في قتل حتى الطيبين من الناس.

و صاكدت در م الذكر في واشنطف ب ف ال مرد يؤثر كةأ مسيرة خطم إكػادة ااكمػارت حيػث  لرضػت الطػالرات المروحيػم 
لحػػاؽ امضػػرار ب نابيػػب الػػنجطت إضػػافم إ ت وا  لػػأ اغ يػػاؿ الم ػػر ميف والمسػػلوليف الم لػػاونيف مػػع والػػدبابات واللربػػات المصػػجحم لةه ػػـو

امح الؿ. ومع ازدياد اللمةيات اله وميم  رأة ودقمت أصبح موقؼ قوات ال حالؼ يؤثر كةأ سيطرة الوميات الم حػدة كةػأ الموقػؼ 
 ػـو صػاروخي كةػأ ت يػاد بػوؿ وولجػوفي ز مذلػؾ القالػد ومهنػدس البػزور أف يةقػأ ح جػه فػي ه4002أي ػوبر  49  ثيرا خطيرا. وفػي 

منطقم "النطػاؽ امخضػر" المحصػنم فػي وسػط ببػداد. يمػا ن ػا بػوؿ بريمػر ب ك وبػم مػف انج ػار قنبةػم كةػأ الطريػؽ. و ػال رد فلػؿ 
ل سػةيـ السػةطم. وفػي  4002يونيػو  20واشنطف بوضع خطػط لة ل يػؿ مػف  سػةيـ السػةطم لحيومػم كراقيػم ان قاليػمت و ػـ  حديػد يػـو 

ييوف أخيرا خطوة مجا لم إلأ امماـت حيث  ـ كرض صداـ في صػورة مزريػم بلػد أسػري أمػاـ اللػالـ أ مػعت ديسمبر حقؽ اممري 82
وقػػد ظػػف اممريييػػوف بػػ نهـ بػػذلؾ قػػد و هػػوا ضػػربم قاضػػيم لةمقاومػػمت إم أف فػػرح هـ واح جػػالهـ بهػػذا الحػػدث لػػـ يطػػؿ. حيػػث ن ػػد أف 

 لق اؿ بلدما فشةت الوكود اممريييم لبنال كراؽ  ديد:شخصا مثؿ البلثي السابؽ أبو م هد وضح أنه ا خذ قرار ا

 
لقد وعدنا )األمريكيون( بتحريرنا من االحتالل، ووعيدونا بيالحقوق والحريية، فيانتظرت أنيا وزمالكيي 
قبييل اتخيياذ قرارنييا حتييى نييرى مييا سيييفعمون. كييان يجييب عمييييم أن يييأتوا وأن يمنحونييا الغييذاء وبعييض األمييان 

ال أشعر بقدرتي عمى قيادة سييارتي لييال بسيبب عميي بابيا )أي المجيرمين بمغية فحسب، ولكنني حتى اليوم 
أىيل بغييداد(. وحينييا أدركييت أنيييم جياءوا كمحتمييين ال محييررين، وىكيذا اختييرت أنييا وزمالكيي طريييق القتييال، 
فبييدأنا نجتمييع ونخطييط، واجتمعنييا بغيرنييا وحاولنييا شييراء األسييمحة. وال يخشييى أي منييا المييوت، ولكيين األميير 

 51، فنحن مجرد رجال، عمال ال جنود.صعب

وقػػد أشػػار بػػوؿ مػػاري دي م  ػػورس فػػي صػػحيجم "لومونػػد ديبةوما يػػؾ" أف أسػػر صػػداـ قػػد أزاح آخػػر كقبػػم مػػف أمػػاـ قيػػاـ  
 ملارضم موحدة:
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كان صدام حسين بال شك عيامال عميى التقسييم ال التوحييد، ومعوقيا ال مييزة، وليم يكين مين الممكين 
د فييييو مصيييدرا لممسيياندة الشيييعبية التييي ميييا كيييان لممقاوميية أن تميييارس وجودىيييا لممقاوميية العراقيييية أن تجيي

ونشاطيا بدون تمك المساندة، م"ميا في ذلك م"ل أي مقاومة سرية. فبعد أسر صدام حسين وما تياله مين 
اعتقيياالت ضييخمة، اكتسييبت المقاوميية العسييكرية القييدرة عمييى ضييم أنصييار الييركيس السييابقين، مميين كييانوا 

 52ة كفاحيم، إلى صفوفيم.يريدون مواصم

 انسالميون
قامػػػت ملظػػػـ ال بطيػػػم لة مػػػرد فػػػي ااكػػػالـ البربػػػي بػػػال رييز كةػػػأ ااسػػػالمييف الم شػػػدديف مثػػػؿ م موكػػػم "ال وحيػػػد وال هػػػاد" 
المج رض خضوكها لزكامم أبو مصلب الزرقػاويت يمػا  يػرر ظهػور ذلػؾ المقا ػؿ امردنػي ضػمف ادكػالات الوميػات الم حػدة بيونػه 

لوصؿ بيف نظاـ البلث وشبيم "القاكدة" ال ي ي زكمها أسامم بف مدفت وذلؾ كةأ الرغـ مف أنه مف المج رض أيضا أنه ياف حةقم ا
منضػػما إلػػأ م موكػػم إسػػالميم يرديػػم ملارضػػم لصػػداـ حسػػيف. ورغػػـ ذلػػؾ الػػزخـ ااكالمػػي إم أف م موكػػم "ال وحيػػد وال هػػاد" هػػي 

يبةػغ كػدد اللمةيػات  4002كمةيػم ضػد القػوات المح ةػم فػي أغسػطس  4900مػف إ مػالي م موكم هامشيم بالنسبم لحريم ال مردت ف
كمةيات فقطت يما أف اللدد المحدود مف ااسالمييف الم شدديف في اللراؽ الػذيف ي خػذوف مػف شػبيم  9المنسوبم لم موكم الزرقاوي 

  53"القاكدة" نموذ ا لهـ إنما يقلوف كةأ هامش حريم إسالميم أيثر ا ساكا.

وقػػد أخػػذت الم موكػػات السػػنيم والشػػيليم   طػػور فػػي اللػػراؽ قبػػؿ ظهػػور شػػبيم "القاكػػدة" بج ػػرة طويةػػمت ويػػاف ممػػا قواهػػا هػػو  
خيبػػم اممػػؿ فػػي نظػػاـ البلػػث وفشػػؿ اليسػػار فػػي  قػػديـ بػػديؿ لةقوميػػم اللربيػػمت فضػػال كػػف أف الممارسػػات البلػػث القمليػػم  لةػػت مػػف 

امم الوحيدة ال ي   يح لةناس ميانا لال  مػاع والنقػاش طالمػا اسػ خدموا لبػم الػديف. يمػا المسا د في ملظـ امحواؿ هي المساحم الل
أف يردس اف اللراقيمت وال ي يانت خارج نطاؽ سيطرة الحيومم المريزيم خػالؿ ال سػلينياتت شػهدت بػدورها نمػو  يػار إسػالمي سػني 

باك بػارهـ مصػدر  هديػد ل حػزاب اليرديػم القالمػمت وذلػؾ مػف قوي. يما أف المؤيدوف لة ماكم ااسالميم محةيا ظهروا كةػأ السػطح 
حيػث قػو هـ امن خابيػم. وخػالؿ الج ػرة ذا هػا وفػي منطقػم أخػرى مػف اللػراؽت قػاد محمػد صػادؽ الصػدر حريػم إحيػال إسػالميم شػػيليم 

 مبنيم كةأ فيرة قياـ دور سياسي وا  ماكي لر اؿ الديف.

ديف السػػنم فػػي مػػدف مثػػؿ الجةو ػػم باك بػػارهـ يمثةػػوف زكامػػم سياسػػيم لمقػػا ةي وفػػي أكقػػاب البػػزو اممرييػػيت ظهػػر ر ػػاؿ الػػ 
المقاومػػم المحةيػػيفت فػػي حػػيف قػػاـ مق ضػػأ الصػػدر ب يػػويف حريػػم مسػػةحم مميةيشػػياتر انضػػمت إلػػأ حريػػم ال مػػرد ال ػػي قامػػت كةػػأ 

نوا مف اليوادر ااسالميمت فجي اللديػد ضد امح الؿ. إم أف ذلؾ لـ يلف أف يؿ مقا ةي المقاومم يا 4002مس وى البالد في أبريؿ 
مف أنحال البالد كمػؿ يػؿ مػف القػومييف والبلثيػيف السػابقيف وااسػالمييف  نبػا إلػأ  نػبت وقػد ربطػت بيػنهـ وحػدة الهػدؼ ممثةػم فػي 

 إنحال امح الؿ. ويوضح زيي شهاب ذلؾ في صحيجم "ال اردياف" قالال:

نيية، القيييت وجيييا لوجييو مجموعيية ميين الرجييال فييي شييوارع الموصييل الخمفييية، وعشييية سييقوط المدي
المسمحين، وكانوا يصيحون مطمقين األعيرة النارية في مختمف االتجاىات، وسألتيم عن ىويياتيم فعرففنيي 
بعضيم بنفسو بوصفيم بع"يين سابقين بينما قال آخرون أنيم ينتمون إلى منظمات إسالمية. وعمى الرغم 

، إال أنييم أوضيحوا ليي بيأنيم يتمقيون أواميرىم مين نفيس المجنية فيي من المسافة التيي تفصيميم أييديولوجيا
المدينة، وىي لجنة ترأسيا مجموعة من القادة الدينيين. وقد اكتشفت فيما بعد وجيود أشيكال شيبيية بيذلك 

 54في الفموجة وسامراء.



                                                  مركز الدراسات االشتراكية ـ مصرمركز الدراسات االشتراكية ـ مصر 

09                                                                                 socialists.net-www.e 

 يػػارات سياسػػيم مخ ةجػػمت يمػػا يػػذير مقا ػػؿ مػػف الموصػػؿ ييػػؼ يػػاف يػػ ـ ال لػػاوف بػػيف م موكػػات مػػف المقػػا ةيف ين مػػوف إلػػأ  
 فيقوؿ:

دعونا ال نخميط األميور. إن كممية  المقاومية  تحميل معنيى وطنييا، أميا  الجيياد  فييو فيي سيبيل ا  
وبالنسييبة لييي فأنييا أفعييل مييا أفعمييو فييي سييبيل ا . إال أن ك"يييرا ميين مقيياتمي المقاوميية ليسييوا ميين المسييممين 

تمون االحيتالل ويواجييون الميوت، فمين ييذىب فيي ميمية الممتزمين وال يحافظون عمى الصالة، ولكنيم يقا
تكون أمامو فرصة واحد إلى أربعة لمعودة إلى بيتو. إن المقاومة العممانيية والمقاومية انسيالمية تتعاونيان 

 55فيما بينيما ألن لدينا نفس الغرض، لدينا نفس اليدف.

ش النػور"ت يػ ـ ال  يػد أف ااسػالمييف اك بػروا أنجسػهـ ومف مقابةم أخرى مع مقا ةيف مػف م موكػم إسػالميم سػنيم  ػدكأ " ػي 
هـ القادة الطبيليوف لةمقاومم. وقػد ال قػأ صػحجي مػف صػحيجم "سػيدني مػورننذ هيرالػد" بقالػد الخةيػمت الػذي كػرؼ نجسػه باسػـ أحمػدت 

 وذلؾ في إحدى ضواحي ببدادت وردا كةأ سؤاله كف مصدر السةطم في الحريم قاؿ:

لمساجد، فال يسمح ألتبياع حيزب البعيث وأعضياء الجييش سيابقا بيأن يكونيوا إنيا لدى الشيوخ في ا
قادة لنا. والبع"يون خاسرون فمم ينجحوا عندما كانوا يعممون من أجل الحزب، ولدينا امن مجموعة واحيدة 

    56من القادة الجياديين تعمل عمى مستوى البالد.

 صعود مقتضى الصدر
ارات سياسيم رليسيم بيف ر اؿ الديف الشيلمت فقد وافػؽ بلػض يبػار أكضػال "حػزب منذ سقوط صداـ حسيف ظهرت ثالثم  ي

الدكوة" و"الم ةس امكةأ لةثورة ااسالميم في اللراؽ" كةأ شبؿ مقاكد في م ةس الحيـ ومناصب في الحيومم امن قاليم. أما آيم 
فقػػد ال ػـز بموقػؼ يميػؿ إلػػأ الهػدول أوؿ اممػر مؤيػػدا  ال كةػي السيسػ انيت وهػو مػػف يبػار ر ػاؿ الػديف الشػػيلم كةػأ مسػ وى اللػالـت

كةأ أنه ي ب كةأ ر اؿ الديف كدـ ال دخؿ في الشلوف السياسيم. ولينه قاـ فيما بلد ب و يه ان قادات إلػأ سػةطم ال حػالؼ المؤق ػم 
. 4002ـ  وقيلػه فػي مػارس وم ةس الحيـ لقيامهما ب   يػؿ امن خابػات الوطنيػمت يمػا أكػرب كػف رفضػه لةدسػ ور امن قػالي الػذي  ػ

ويمثؿ مق ضأ الصدر  يارا ثالثات شديد الملارضم لالح الؿت ومصرا في دكو ه إلأ ر اؿ الديف لةقياـ بدور فلاؿ في الحيوممت بؿ 
 ومس لدا لحمؿ السالح ضد امح الؿ.

طبقػا مسػ طالع لةػرأي  وقبؿ سقوط صداـ حسيف لـ ييف مق ضػأ الصػدر ملروفػا بالخػارج سػوى لةقةيػؿ مػف النػاست إم أنػه 
فػػإف مق ضػػأ الصػػدر هػػو ثػػاني أيثػػر الشخصػػيات شػػلبيم فػػي اللػػراؽ بلػػد كةػػأ  4002قامػػت بػػه سػػةطم ال حػػالؼ المؤق ػػم فػػي مػػايو 

فجػي أكقػاب سػقوط صػداـ حسػيف  57% ممف شمةهـ امس طالع كف مساند هـ أو دكمهـ الشديد له.90السيس انيت وأكرب حوالي 
ال كػادة والػدي فػي إقامػم صػالة ال ملػم فػي مسػ د اليوفػم اليبيػرت حيػث  وافػد ارمؼ لالسػ ماع إلػأ قاـ مق ضأ الصدر بإكادة إحي

ت كػاـ وفا ػهت حيػث يانػت شػلبي ه قػػد 8666و 8669خطبػم ال ملػم ال ػي يػاف يةقيهػا محمػد صػادؽ الصػدر فػي الج ػػرة مػا بػيف كػاـ 
ضأ الصدرت مثةه في ذلؾ مثؿ والدي مف قبؿت خطب ال ملم بةبت در م فاقت اح ماؿ نظاـ البلثت فمات مق وم. وقد اس خدـ مق 

اكػػالف آرالػػه السياسػػيم كةػػأ اللػػالـت فمػػف كةػػأ منبػػر مسػػ د اليوفػػم أكةػػف  شػػييؿ "حيومػػم ظػػؿ" موازيػػم لم ةػػس الحيػػـ الػػذي كين ػػه 
 .4002أمرييا في أي وبر 
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أ الػػدكـت حيػػث  ػػـ   سػػيس " ػػيش يمػػا قػػاـ مق ضػػأ الصػػدر ب شػػييؿ قػػوات مسػػاحم أثب ػػت يونهػػا أهػػـ وسػػالةه لةحصػػوؿ كةػػ 
ت وهي منظمم  ش ؽ اسػمها مػف اامػاـ المن ظػر محمػد المهػديت آخػر الملصػوميف مػف بيػت 4002المهدي" في نهايات شهر يونيو 

النبوةت والذي يل بر ظهوري كالمم لنهايم اللالـ. وقد ازداد ح ـ  ةؾ الميةيشيات بسركم بالبم فػي ظػؿ امحػ الؿ اممرييػيت فقػد أدى 
ألػػؼ ر ػػؿ مسػػةح يلػػاني مػػف البطالػػم  200إلػػأ قيػػاـ  مػػع مػػف  4002رار المسػػلوليف اممػػرييييف حػػؿ ال ػػيش اللراقػػي فػػي مػػايو قػػ

والبضػػب وبػػال أمػػؿ فػػي الحصػػوؿ كةػػأ فرصػػم كمػػؿت ويػػاف قػػد  مػػت إكػػادة  ليػػيف بلضػػهـ مػػف قبػػؿ سػػةطم ال حػػالؼ المؤق ػػم وذلػػؾ 
آخروف نحو " يش المهدي" وغيري مف الميةيشيات أو حريػات المقاومػم. وكةػأ لةلمؿ في م اؿ ال هاز اممني الوليدت بينما ان ذب 

الػػرغـ مػػف كالقػػم " ػػيش المهػػدي" بمصػػادمات يبيػػرة المػػدى ضػػد القػػوات اممريييػػم إم أنػػه لػػـ ينشػػ  أساسػػا بهػػدؼ مقاومػػم امحػػ الؿت 
نما يلبر كف كسيرة السياسم الشيليم وكف المنافسم القالمم بيف مق ضأ الصدر غير   ي مف الزكمال الشيلم.وا 

 قػػودي الوميػػات الم حػػدة اممريييػػم مصػػدر  ػػذب لةلديػػد مػػف شػػباب  الػػذييانػػت ملارضػػم مق ضػػأ الصػػدر لالحػػ الؿ  وقػػد 
بالحػػذر إلػػأ شػػلور  المشػػوبم بمػػرهـ حالػػم مػػف امسػػ يالت حيػػث أنػػه سػػركاف مػػا  حولػػت  وقلػػات وآمػػاؿ الشػػيلم  الػػذيفالشػػيلم الجقػػرال 

الدالػػم كةػػأ هػػذا ال بيػػر فػػي الحالػػم السياسػػيم هػػو رد فلػػؿ مدينػػم  اللالمػػاتو صػػاكد ملػػدمت ال ريمػػم. ومػػف بػػالمرارة بسػػبب البطالػػم 
كػادة مػا يػانوا  اممػرييييفاممرييػيت فجػي الشػهور الػولأ لالحػ الؿ محػظ الصػحجيوف البربيػوف أف ال نػود  اللسػيريالصدر لةنشػاط 

حػػاوؿ مؤيػدو الصػػدر  4002مػف اللاصػممت إم أنػػه فػي نػوفمبر  أخػػرىنػاطؽ يسػ قبةوف بالحجػاوة فػػي مدينػم الصػدرت وذلػػؾ مقارنػم بم
مػػدى امشػػهر ال اليػػم مػػف المصػػادمات بػػيف الطػػرفيفت يقػػدر القػػادة  وكةػػأ 58الملػػيف مػػف قبػػؿ أمرييػػا. المحةػػيالػػ خةص مػػف الم ةػػس 

  ػػػيشأكضػػػال " المػػػراهقيفاب كراقػػػي فػػي مدينػػػم الصػػػدر ومػػػنهـ أكػػداد يبيػػػرة مػػػف الشػػب 100أنهػػػـ قػػد ق ةػػػوا  اممريييػػػوفاللسػػيريوف 
 59المهدي."

بلػػض ال ناقضػػات القالمػػم فػػي سياسػػم الشػػيلم فػػي كػػراؽ مػػا بلػػد  السيسػػ انياللالقػػم بػػيف مق ضػػأ الصػػدر وكةػػي  و وضػػح 
كةػأ يػؿ شػيلي  ي ػبيح ؿ مر بم أكةأ مف الصدر فػي إطػار ال را بيػم الدينيػمت فجػي المػذهب الشػيلي  السيس انيالحربت حيث أف 

الدينيػػػم المةزمػػػم م باكػػػه. وهيػػػذا كةػػػأ الليػػػس مػػػف الينيسػػػم  امحيػػػاـر ػػػؿ ديػػػف يبيػػػر يحػػػؽ لػػػه إصػػػدار  وهػػػو" مر ػػػعبػػػالغ اخ يػػػار "
الوقػت وليػؿ مػنهـ الماليػيف مػف  نجػس فػي" المرا ػعبهييؿ  را بػي مريػزيت فإننػا ن ػد لػدى الشػيلم اللديػد مػف "   م عالياثوليييم ال ي 

دخةهػػا ماليػيف الػػدومرات سػنويات ويػديروف نشػػاطها مػف خػػالؿ شػبيم مػػف  يبةػغخيريػم  ام بػاع. إف أ بػاع السيسػػ اني يػديروف مؤسسػػات
يراف. المو ودةالميا ب  أنػه  إم بلػدتدينيػا"  مر لػاالرغـ مف صبر سف مق ضأ الصدر وبال الي كدـ يونػه " وكةأ 60في اللراؽ وا 

بهييؿ السةطم الدينيػم ال ػي  مػنح السيسػ اني  مة زماقد ورث كف والدي سةطم إدارة منظمم شبيهم لمنظمم السيس اني. ومع ذلؾ يظؿ 
كػاـ  بشػيؿندالا ه إلأ أ باكه والم  مع الشيلي كامم   حدث كف الومل لر اؿ الديف الشػيلم  أفامسبقيم وسةطات أكةأ منهت يما 

 الشيليم." الحوزةوكةأ رأسهـ اليةيم الدينيم في الن ؼ أي "

اممػػؿ وامسػػ يال   ػػاي امحػػ الؿ هػػو ن ػػاح يليػػس أيضػػا ضػػلؼ  خيبػػمحالػػم ن ػػاح مق ضػػأ الصػػدر فػػي ال لامػػؿ مػػع  إف 
ي م لػوف  اللراقػيالمنجيػوف السػابقوف مػف أكضػال حػزب الػدكوة والم ةػس اللةػأ لةثػورة ااسػالميم فػي  يػافخصومه السياسػييفت فػإذا 

هـ بػػػإيراف أوم ثػػػـ بػػػامح الؿ. إم أف موصػػػوميف بلالقػػػا  يػػػرونهـبػػػومل ال يػػػؿ اميبػػػر سػػػنا مػػػف النشػػػطال إم أف اليثيػػػر مػػػف الشػػػباب 
. إف اللػػراؽبشػػ ف مصػػير الشػػباب الػػذيف ي نػػدهـت وهػػي مشػػيةم  قػػع فػػي صػػةب ااسػػالـ الشػػيلي فػػي   ناقضػػامق ضػػأ الصػػدر يوا ػػه 

م اقامم أحزاب سياسيم إسالميم أضجت الشػركي اللراؽخيبم اممؿ في محاومت حزب الدكوة والم ةس امكةأ لةثورة ااسالميم في 
الم ازفم برفع  مفلةسةطم الشيليمت فيال النموذ يف ال نظيمييف يحمالف في حالم ن احهما قدرا   قةيديمكةأ اللودة إلأ هيايؿ أيثر 

يمينهمػا  حقيقهػا. إف ميةيشػيات الصػدر غيػر قػادرة وحػدها  مم اؿ ال وقلاتت بش ف ال بييرات السياسيم وام  ماكيػمت إلػأ ملػدمت 
وال لةػيـ  الصػحيمكةأ الرغـ مف محاومت ر اؿ الديف مؿل الجراغ المو ود في م اؿ الركايم  اممريييمم بالقوات كةأ إلحاؽ الهزيم
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مػف سػياف مدينػم الصػدر دوف الحصػوؿ كةػأ دكػـ مػف  الجقػرالكػف طريػؽ اللمػؿ الخيػريت إم أنػه م يميػف  ةبيػم اح يا ػات ماليػيف 
الػذي  مثةػه  الدينيمف موا هم امح الؿ سيؤدي يذلؾ إلأ إضلاؼ نجوذ نظاـ السةطم فلةيا كةأ أ قادرةالدولم. يما أف  يويف حريم 

 حريم مق ضأ الصدر.

 أبريل انتفاضة
سةسةم مف اله مات ال ي   و دكديد مف المناطؽ اللراقيم نظاما لةمقاومم نابلا مف خبرات السياف المحةييفت حيث  في ن د

مػف الم ظػاهريف  82هذا الصدد حيث بدأت المقاومم ردا كةأ مق ػؿ  فيم نموذ ا  ةيا خةقت لنجسها إيقاكها الخاصت و مثؿ الجةو 
خػالؿ فصػؿ  م صػاكدت واس مرت امكمػاؿ اله وميػم ضػد قػوات امحػ الؿ بملػدؿ 4002اممريييم في أبريؿ  القواتاللزؿ مف قبؿ 

يييم. وقد يػاف لشػلب الجةو ػم أسػبابهـ الخاصػم اممر  القواتالصيؼت في الوقت الذي أخذت المدينم   لرض فيه لبارات ميثجم مف 
الحا ػػم إلػػأ مصػػلب الزرقػػاويت وهػػو مػػا ينطبػػؽ أيضػػا كةػػأ منػػاطؽ أخػػرى رليسػػيم حيػػث نشػػ ت  دوفضػػد امحػػ الؿ  حلحمػػؿ السػػال

 مقاومم في مدف بلقوبم والرمادي ومدينم الصدر وسامرال و ؿ كجار والموصؿ. حريات

نظػػاـ مقاومػػم محةػػي فػػإف اسػػ طالكات الػػرأي  شػػير دومػػا إلػػأ أف اللػػراقييف  بهػػا أنػػه ح ػػأ فػػي المنػػاطؽ ال ػػي م يو ػػد إم 
ردود أفلػػاؿ سػػياف  بػػيفإلػػأ و ػػود  شػػابه بػػالغ  4002مػػف حيػػث المبػػدأت فيشػػير اسػػ طالع يبيػػر  ػػـ فػػي مػػارس  امحػػ الؿيلارضػػوف 

اك قةػت قػوات ال حػالؼ  فقػد 61يػم أخػرى.اممريييػم مػف ناح اللسػيريمالمناطؽ الشيليم مف ناحيم والسنيم ال ي كانػت مػف اللمةيػات 
% مػف سػياف المنػاطؽ 10أف  إم 62الثمػاني ال نوبيػم يةهػات المحافظػاتمف الجةو م وحدها كددا أيبر ممف اك قة هـ كةأ مس وى 

هػو أف قوات ال حالؼ هي قوات احػ الؿ. ومػف المةجػت لةنظػر بصػورة أيبػر  أفالشيليم والسنيم كةأ السوال قالوا أنهـ يل بروف ارف 
وقػت البػزو قػوات احػ الؿت  ال حػالؼ% أنهػـ يػانوا يل بػروف قػوات 29قد غيػروا رأيهػـ خػالؿ كػاـ واحػدت فقػد ذيػر  الشيلماللديد مف 

% مف اللراقييف 18قامت به سةطم ال حالؼ المؤق م في شهر مايو فإف  مس طالع% مف المناطؽ السنيم. وطبقا 92مقارنم بنسبم 
  63مح الؿ الرحيؿ.كةأ قوات ا ي بيروف أنه 

ل  حوؿ وموؿ مرة إلأ ان جاضػم شػلبيم وطنيػمت وقػد بػدأ اللػد ال نػازلي كنػدما  ييجياشهدت المقاومم  بيرا  4002أبريؿ  وفي 
الػػديف. فقػػد نظػػـ مؤيػػدو  ر ػاؿصػػحيجم مقربػػم لمق ضػػأ الصػدر واك قػػاؿ أحػػد يبػػار ملاونيػػه ب همػم ف ػػؿ أحػػد خصػػومه مػػف  إغػػالؽ ػـ 

المبػػػاني الحيوميػػػم فػػػي اللديػػػد مػػػف المحافظػػػات  كةػػػأالمهػػػدي"   ػػػيشسػػػ وى الػػػبالدت يمػػػا اسػػػ ولأ أكضػػػال "الصػػػدر أنجسػػػهـ كةػػػأ م
مػػف  2مػػارس  لػػرض  28رد فلػػؿ المسػػلوليف اممػػرييييف ضػػد الصػػدر فػػي  وقيػػت قا ػػؿ وأ ػػأ بن ػػالذ يارثيػػمت فجػػي  و ػػالال نوبيػػم. 

اممرييي أهػؿ المدينػم ب سػةيـ المسػلوليف كػف كمةيػم الق ػؿت   يشالال نود اممرييييف المر زقم ب يدي حشد مف سياف الجةو مت ف مر 
هنػا بػدأ حصػار  ومػفاممرت فاق حمت القوات المدينم في اليـو ال ػالي بينمػا ظةػت المقاومػم م ماسػيمت   نجيذورفض الم ةس المحةي 

 الجةو م.

الهالػؿت حيػث دخةػت مظػاهرات ال ضػامف سػني شػيلي مشػ رؾ أثػري السياسػي   مػردياف لقياـ القوات اممريييم بمحاربػم  وقد 
السػني بلشػرات ارمؼ  القػرىفي موا هات م يررة ضد القوات والشرطم المحةيم. وفي ببداد ام   مسػ د أـ  اللراؽفي يافم أنحال 

أ أبريػؿ فػي أيبػر اح  ػاج يػ ـ كةػ 6ألػؼ م ظػاهر يػـو  400كةػأ  يزيػدمف السنم والشػيلم مدال صػةوات مشػ ريمت يمػا  ظػاهر مػا 
قػػاـ ر ػػاؿ  وكرضػػهااللراقيػػوف لنػػدالات الجةو ػػم طةبػػا لةػػدكـ الطبػػي والػػدـ والمػػاؿت وبطػػوؿ الػػبالد  اسػػ  ابمػػدى  يػػؿ ب يمةػػه. وقػػد 

 بنادؽ.وال بالح ارةمسةحوفت وأغةبهـ مف الشباب المحةييفت بمها مم قوات ال حالؼ 

 والسياسي  ماما بالنسبم لةلراقييف اللادييف:وخةصت صحيجم "واشنطف بوست" إلأ أف امح الؿ قد فقد رصيدي امخالقي  
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إن االنقسام بين السنة والشييعة، واليذي أخيذ فيي التراجيع فيي العيراق بمعيدل أسيرع منيو فيي بعيض 
مناطق العالم العربي، ىو انقسام تتراجع مظياىره بالتأكييد ميع ميرور كيل ييوم يتييقن فييو العراقييون مين أن 

دد الكالم ىنا عين أنيو ميميا كانيت قيمية عيزل صيدام حسيين إال أن مشكمتيم األساسية ىي االحتالل. ويتر 
  64األمريكيين قد استنفذوا حسن نواياىم.

و الت الضربم القاضيم لةه ـو اممرييي كةػأ الجةو ػم كنػدما وقجػت ال مػوع فػي و ػه الي يبػم الثانيػم مػف ال ػيش اللراقػي  
قاكد ها فػي شػماؿ ببػدادت حيػث دكػا اللراقيػوف القػوات أم  نضػـ إلػأ   نديا والم و هم إلأ الجةو م في طريقها مف 990ال ي  ضـ 

اله ـو الم وقعت مما أصاب ال نودت ويثير منهـ مف الشيلمت بحالم مف الذهوؿ. وفي لحظم حاسمم  ـ إطػالؽ النيػراف ال ػي  سػببت 
ات   ري لنقؿ القوات  وا إلأ الملريمت ولينه في  رح اللديد مف ال نود. فلادت الي يبم أدرا ها إلأ قاكد ها بينما بدأت امس لداد

يػػاف بلػػد فػػوات امواف إذ يػػاف الحػػس الشػػلبي قػػد  بةبػػؿ فػػي صػػجوؼ القػػوات فرفضػػوا  نجيػػذ اموامػػر. وهيػػذا أدت  ةػػؾ الموا هػػم بػػيف 
  65ال يش اللراقي و موع اللراقييف إلأ  رسيخ ملارض هـ ل نجيذ المهمم اللسيريم.

ا جاقا مػع زكمػال مدينػم الجةو ػم ل شػييؿ "فرقػم الجةو ػم" ل يػوف قػوة كسػيريم  ديػدة م يونػم مػف  وكقد اللسيريوف اممريييوف 
الم طػػوكيف المحةيػػيفت كةػػأ أف  ل ػػرؼ بحيومػػم ببػػداد. وقػػد قػػاؿ سػػلد اللػػانيت أمػػيف كػػاـ "ام حػػاد ااسػػالمي الصػػوفي فػػي اللػػراؽ" 

ونػم مػف أكضػال فػي ال ػيش اللراقػي المػدكـو مػف قػوات ال حػالؼ  نبػا بالجةو مت أف أهؿ المدينم اك بروا  شييؿ "فرقػم الجةو ػم" المي
 إلأ  نب مقا ةي المقاومم اللراقيم بمثابم ان صار لةمقاومم:

إن تكوين  فرقة الفموجة  كان بالتأكيد انتصارا لشعب الفموجة ولمقاطعة األنبيار بأسيرىا، حييث عقيد 
االنتقاليية وقياموا باختييار أعضياء  الفرقية  مين بيين عمماء الدين بالفموجة اتفاقا مع مم"مين عن الحكومية 

 66أىل الفموجة.

ويػػاف  67وهيػػذا أدت ان جاضػػم أبريػػؿ إلػػأ وضػػع السػػيادة كةػػأ المدينػػم فػػي أيػػدي زكامػػم سياسػػيم قريبػػم الصػػةم بالمقاومػػم. 
سػػي كةػػأ مسػػ وى امنبػػار الزكمػػال الػػدينيوف السػػنم يمثةػػوف كنصػػرا أساسػػيا فػػي  ةػػؾ الزكامػػمت يمػػا أميػػنهـ ام صػػاؿ بشػػبيم دكػػـ سيا

وذلؾ مف خالؿ م موكات مثؿ "هيلم اللةمال المسةميف" ال ي للبت دورا وسيطا أثنال الملريم. ومقارنم بػذلؾ  68وصوم إلأ ببدادت
ت ن د أف الزكمال السياسييف الذيف  لامةوا مع اممرييييف بدوا فاسديف  مامػا. وقػد ال قػأ كبػد اليػريـ بػر ست محػافظ مقاطلػم امنبػار

بالمقػػا ةيف وأكػػرب كػػف ندمػػه ل لاونػػه مػػع القػػوات اممريييػػمت ملةنػػا كػػف اسػػ قال ه مقابػػؿ كػػودة أبنالػػه الثالثػػم الػػذيف قامػػت الم موكػػم 
 69باخ طافهـ في يوليوت وقد  ـ إطالؽ سراح أبناله فيما بلد.

أكةنػػوا أف هػػدفهـ هػػو "ق ػػؿ أو  يػػذلؾ فشػػةت قػػوات امحػػ الؿ فػػي إخمػػاد ثػػورة الشػػيلمت فلةػػأ الػػرغـ مػػف أف القػػادة اللسػػيرييف 
إم انهػػـ لػػـ ي مينػػوا مػػف  حقيػػؽ ذلػػؾت بػػؿ إف " ػػيش المهػػدي" نظػػـ نجسػػه فػػي الن ػػؼ امشػػرؼ وفػػرض  70أسػػر" مق ضػػأ الصػػدرت

سياد ه كةأ ضريح ااماـ كةي وغيري مف المواقع في  ةؾ المدينم المقدسم. وبلد  ػدخؿ ر ػاؿ ديػف شػيلييف آخػريف بالوسػاطمت وفػي 
 هػػه آيػػم ال السيسػػ اني إلػػأ يافػػم القػػوات بامنسػػحاب مػػف مػػدين ي الن ػػؼ ويػػربالل المقدسػػ يفت دكػػا مق ضػػأ الصػػدر أكقػػاب نػػدال و 

المقا ةيف الم طوكيف في " يش المهدي" إلأ اللودة لديارهـ. وكةأ الػرغـ مػف أف ذلػؾ يػاف بليػدا كػف هدفػه فػي  وحيػد يافػم القػوات 
 مثابم انسحاب مهيف لةوميات الم حدة اممريييم.الشيليم  حت لواله إم أنها مع ذلؾ يانت ب
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وبلػػػد م زقهػػػا فػػػي الن ػػػؼ حاولػػػت الوميػػػات الم حػػػدة إخضػػػاع مدينػػػم الصػػػدرت حيػػػث أرادت القػػػوات اممريييػػػم أف  زيػػػد مػػػف  
وريا هػا فػي دوريا ها في المنطقم وطالبػت بإنهػال اللمةيػات اله وميػم اللراقيػم ضػد موايبهػا اللسػيريمت يمػا طالبػت بحقهػا فػي زيػادة د

 ةؾ الضاحيم. يما خشي اللسيريوف اممريييوف مف قياـ " ػيش المهػدي" بػإدراؾ أهميػم قوا ػه واللمػؿ كةػأ بنالهػا و طويرهػا. وكةػأ 
الػػرغـ مػػف أف ملريػػم الن ػػؼ يانػػت ورطػػم ل مػػرييييف إم أنهػػا يشػػجت أيضػػا كػػف اف قػػاد الميةيشػػيات لة نظػػيـت حيػػث قا ػػؿ المحػػاربوف 

نهـ لـ ي ميزوا بنجس القدر مف ال نسيؽ المو ود لدى م موكات المقاومػم السػنيم. وخشػيت الوميػات الم حػدة مػف الشباف بش اكم ولي
قدرة الشيلم كةأ ال بةب كةأ نقص الخبرة ال ي يييمت وان شرت الشاللات ب ف الم مرديف السنم يقوموف ب دريب المقا ةيف الشيلم ممػا 

 71أفزع اللسيرييف اممرييييف.

ممريييػػوف موا هػػم " ػػيش المهػػدي" فػػي مدينػػم الصػػدرت إم أف شػػباب المقػػا ةيف ال ػػابليف لةصػػدر يػػانوا فػػي ملقةهػػـت وقػػرر ا 
وبال الي ا  هت الوميات الم حػدة إلػأ القيػاـ بضػربات  ويػم مػدمرة بلػد زيػادة أكػداد المصػابيف اممػرييييف فػي الملػارؾ الشػديدة مػع 

ب سويم   ضمف نزع أسةحم أ باكهت إم أف برنامذ "الماؿ مقابػؿ السػالح" المػدكـو أمريييػا " يش المهدي." فوافؽ الصدر كةأ القياـ 
يما  وقجت قػوات امحػ الؿ كػف محاولػم فػرض سػيطر ها السياسػيم كةػأ المنطقػم  72لـ ي مع سوى ملات امسةحم فاقدة الصالحيم.

ـ أمريييػػات فػػ وقؼ الم ةػػس ا  ماكا ػػه م ػػؿ غيػػر فػػي أكقػػاب اغ يػػاؿ رلػػيس الم ةػػس المحةػػي المػػدكو  4002فػػي نهايػػم شػػهر أبريػػؿ 
  73مسمأ  اريا لة نود اممرييييف مهمم حمايم المبنأ المحصف والذي سبؽ أف ياف مقرا لةم ةس.

وكةأ مدار امشهر ال اليم فقدت قوات يؿ مف سةطم ال حالؼ والحيومم اللراقيم سةط ها السياسيم واللسيريم في كػدد مػف  
كجار وسامرال ومدينم الصدر. وأنه لبلس الدليؿ كةأ فشؿ قوات امحػ الؿ السياسػي واللسػيري الم يػرر أف نػرى المدف بما فيها  ؿ 

ت وقػػد  حولػػت ارف ل صػػبح فػػي أيػػدي 4002الجةو ػػمت ال ػػي يانػػت قػػد سػػقطت فػػي أيػػدي القػػوات اممريييػػم بػػال طةقػػم نػػار فػػي مػػارس 
ير روبػرت فيسػػؾ لصػػحيجم "ااندبنػدنت" قػػالال: "يػػاف المشػهد م يػػررا مػػيال ت  ػػالت  قػػار 4002يوليػو  44المقاومػم اللراقيػػم. وبحةػػوؿ 

بلػد ميػؿ فػػي  نػوب ببػػداد: مػف أقسػاـ شػػرطم خاليػمت ونقػػاط  ج ػيش لة ػػيش والشػرطم اللراقيػم مه ػػورةت ومخةجػات كربػػات نقػؿ لةػػنجط 
 ي الحةم والن ؼ."أمريييم مح رقمت وسيارات شرطم دمر ها الصواريخت يةها كةأ الطريؽ الرليسيم بيف مدين 

ت بدا يمػا لػو أف ااسػالمييف الشػيلم والسػنم يسػ ةهموف النمػوذج الةبنػانيت حيػث قػاد 4002ومع  زايد حريم ال مرد في ربيع  
"حزب ال" اليجاح مف أ ػؿ  حريػر  نػوب لبنػاف مػف امحػ الؿ ااسػراليةي. و"حػزب ال" هػي م موكػم إسػالميم شػيليم قامػت ب لبلػم 

ماـ إلأ حربها ضد القوات ااسراليةيمت وذلؾ كف طريؽ ال رييز كةأ ال حرر الوطني بدم مف ام ندة ااسالميم. قوى أخرى لالنض
أكةػػف مق ضػػأ الصػػدر أنػػه "يػػد حػػزب ال الضػػاربم" فػػي اللػػراؽت فػػي الوقػػت الػػذي قػػاـ فيػػه الشػػيخ حػػارث الػػداريت  4002وفػػي أبريػػؿ 

 ملارضم لالح الؿت بالسجر إلأ بيروت لةقال حسف نصر الت زكيـ "حزب ال." رليس "هيلم اللةمال المسةميف" وهي منظمم مهمم

 موعد في سامراء
ردا كةػأ فشػةهـ فػي ان جاضػم أبريػؿت قػػاـ اممريييػوف ب طػوير اسػ را ي يم  ديػدة  قػـو كةػػأ إحػداث انقسػاـ بػيف زكمػال المػػدف 

ال السياسييف الملاديف ممرييا ودفلهـ لة لاوف مع حيومم ببدادت وبيف المقا ةيفت واس هدفت  ةؾ امس را ي يم مف ناحيم  ذب الزكم
قناع المل دليف مف أمثاؿ كةأ السيس اني ب  ييد امن خابات مف ناحيم أخرى. و ـ منح الزكمػال المحةيػيف الخيػار ال ػالي: إذا أوقجػوا  وا 

م ال ػػي نشػ ت أثنػػال امن جاضػم أف  مػػارس دورهػا فػػي المقاومػم واك رفػػوا بحيومػم اللػػالوي فس سػمح الوميػػات الم حػدة لةم ػػالس المحةيػ
إدارة شػػلوف المػػدفت بشػػرط سػػيطرة الشػػرطم اللراقيػػم كةػػأ الشػػوارع. يمػػا  مػػت إضػػافم حػػافز آخػػر ممػػثال فػػي مسػػاكدات  بةػػغ ماليػػيف 

لػػدـ ال ػػدخؿ فػػي الػػدومرات اكػػادة ااكمػػار. و ضػػمف ام جػػاؽ أيضػػا  سػػةيـ أكضػػال حريػػم المقاومػػم مقابػػؿ  لهػػد الوميػػات الم حػػدة ب
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الشلوف الداخةيم لةمدف. أما البديؿ لػذلؾ الخيػار فيػاف هػو البػزو والػدمار مػع ال  ييػد كةػأ اسػ هداؼ المػدنييف  حػت سػ ار اسػ هداؼ 
  74ملاقؿ المقا ةيف.

 وقد يشجت صحيجم "واشنطف بوست" كف هذا ال بير في الموقؼ حيث ورد فيها: 

ترتكيز عميى جيذب عيدد أكبير  2004تيا خيالل صييف إن خطة البنتاجون الجديدة التي تمت صياغ
من السينة إليى داخيل العمميية السياسيية، ميع اسيتيداف المجموعيات انسيالمية المتشيددة بغيرض القضياء 
عمييا. إن األمر يعتمد بشدة عمى بناء قوات عراقية بنجاح أكبر مما تحقيق خيالل العيام الماضيي، ويعتميد 

ية التي أحبطت محياوالت تيدفق مسياعدات إعيادة انعميار إليى الميدن أيضا عمى تجاوز العقبات البيروقراط
   75التي يسيطر عمييا المتمردون م"ل سامراء، وذلك لكسب تأييد المدنيين العراقيين.

وقد ياف اممريييوف ي مةوف في كزؿ المقا ةيف كف قواكدهـ في المدف بما ي يح لةوميات الم حدة ال حيـ في امن خابػات أو  
مس ويات مف المشاريم  منح الشركيم لحيومػم مسػاندة ممرييػا. وفػي الخمسػينيات أثنػال "حالػم الطػوارئ الماليزيػم" اسػ خدمت ضماف 

القوات البريطانيم  رييبم شبيهم   ضمف القوة اللسيريم وامس دراج السياسي في  لامةها مع حريم النضاؿ مػف أ ػؿ امسػ قالؿ ال ػي 
يت حيث قامت القوات البريطانيم بلزؿ المقا ةيف كف مؤيديهـ في الوقت ذا ه الذي قامػت فيػه بمسػاندة قادها الحزب الشيوكي الماليز 

  76الزكمال الماليزييف المل دليف كف طريؽ ال لهد بمنحهـ امس قالؿ.

الت ببةػػؽ ال سػػر الرليسػػي المػػؤدي إلػػأ سػػامر  4002وبلػػدما  وقػػؼ الق ػػاؿ فػػي الن ػػؼ قامػػت القػػوات اممريييػػم فػػي سػػب مبر  
وهػػي كمةيػػم أحػػدثت انشػػقاقا بػػيف أكضػػال الم ةػػس المحةػػيت كنػػدما رضػػخت م موكػػم مػػف ر ػػاؿ الػػديف لةمطالػػب اممريييػػم بشػػ ف 
الدوريات وامك راؼ بحيومم ببداد. فدخةت القػوات اممريييػم إلػأ المدينػم واسػ ولت كةػأ مبنػأ م ةػس المدينػم وأكةنػت كػف  شػييؿ 

حي هػا أكةنػت المقاومػمت المدكومػم بلػدد مػف زكمػال المدينػم مػف ر ػاؿ الػديفت  شػييؿ حيومػم حيومم محةيم مساندة ممرييػا. ومػف نا
بديةم م حالجم مع الجةو مت مما أدى إلأ قياـ ملريم دامت أسبوكا قبؿ اخ جال الم مرديف. وقد أوحأ ذلؾ بن اح اس را ي يم الوميات 

 الم حدة.

المقاومم يانت قادرة كةأ   اوز الجواصؿ اللرقيػم والطالجيػم فػي اللػراؽت إم أف امحداث ال ي  رت شماؿ اللراؽ  بيف أف  
فبلػػد اسػػ ياللهـ كةػػأ سػػامرال و ػػه اممريييػػوف ان بػػاههـ صػػوب  ػػؿ كجػػارت فػػي  حػػرؾ  سػػبب فػػي انشػػقاؽ بػػيف غالبيػػم مػػف الشػػيلم 

ولػػػت  ػػػؿ كجػػػار إلػػػأ مريػػػز للمةيػػػات ال ريمػػػاف وحةجػػػالهـ اللػػػرب السػػػنم وبػػػيف فػػػرؽ "البشػػػمر م" اليرديػػػم المدكومػػػم أمريييػػػا. حيػػػث  ح
ال هريػب ال ػػي  قػػـو بهػػا المقاومػػم وذلػػؾ كةػػأ طريػػؽ هػػاـ مػػف سػوريا إلػػأ اللػػراؽ. فلةػػأ طػػوؿ الحػػدود يػػاف بوسػػع الملػػات مػػف مقػػا ةي 

 المقاومم ال سةؿ إلأ سوريا وبليدا كف أيدي القوات اممريييم.

ف بش ف نػزع سػالح المقاومػمت فػدفلت المدينػم ثمنػا باهظػا ن ي ػم وقد رفضت القيادة ال ريمانيم اانذار الذي و هه اممريييو  
 490لذلؾت حيث أطةقت الوميات الم حدة كمةيم ان قاميم قذفا بالقنابؿت م سببم في مق ؿ الملات مف المدنييف ودفلت بما يزيد كةأ 

الموا هات مػع اللػرب السػنم و ػدت القػوات  ألجا إلأ ملسيرات لال ليف. وليف بليدا كف 290ألجا مف سياف المدينم البالغ  لدادها 
اممريييػػم نجسػػها أيضػػا فػػي ملريػػم مػػع ال ريمػػاف المحةيػػيفت وهػػو أمػػر ألقػػأ ب ضػػواله كةػػأ أحػػد أبػػرز  وانػػب ال مػػرد يمػػا يػػراي ماييػػؿ 

 شوار ز: 
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فبينمييا يتضييح جميييا أن العديييد ميين التركمييان الشيييعة يسيياندون المقيياتمين، يصيير الجيييش األمريكييي، 
ذلك بعيض الميراقبين المسيتقمين، عميى أن الك"يير إن ليم يكين جمييع المتميردين ىيم مين العيرب  ويوافقو في

ذا صح ذلك األمر فإنو سيم"ل تحالفا غير مسبوق بين الطواكف العرقية في العراق، وىو تحيالف  السنة. وا 
   77ينبئ بتمرد أك"ر قوة واتحادا.

ممريييػػوف إلػػأ الميةيشػػيات اليرديػػم لةسػػيطرة كةػػأ المدينػػمت واك بػػر وبم ػػرد ان صػػارهـ فػػي الملريػػم ل ػػ  القػػادة اللسػػيريوف ا 
اممريييوف ملريم  ؿ كجار نصرا يبيرا ولينه أثبت فيما بلد أنه ياف نصرا دفع امحػ الؿ ثمنػه باهظػات حيػث نػ ذ كنػه بنػال  حػالؼ 

لمدينػم وأصػبحوات منلػا لػذلؾت كةػأ اسػ لداد بيف أهؿ المدينم ومقا ةي حريم المقاومم. فقد خشي ال ريماف مػف سػيطرة اميػراد كةػأ ا
  78يانت حريم المقاومم قد كادت إلأ الظهور في  ؿ كجار. 4002لربط أقدارهـ بالمقاومم. وبحةوؿ شهر نوفمبر 

أصػػبحت الجةو ػػم هػػي الهػػدؼ امساسػػي لالك ػػدال اممرييػػي ال ديػػدت حيػػث يانػػت المدينػػم المريزيػػم لة مػػرد نموذ ػػا لةلػػراؽ  
لدور قياد ها المحةيم وكالقا ها الوطيدة بالمقاوممت صارت الجةو م هي المريز السياسي لحريم امس قالؿ. ومف هنا  المحررت ونظرا

يػػاف م بػػد مػػف  ػػدميرهات فػػ ـ إكطػػال إنػػذار لزكمػػال المدينػػم الػػذيف ظهػػروا كةػػأ السػػطح فػػي أبريػػؿت وهػػو إنػػذار ب سػػةيـ يافػػم المقػػا ةيف 
وؿ الػػدوريات اممريييػػم فػػي المدينػػم. ورفضػػت المدينػػم اانػػذار. وأثنػػال انخػػراط المدينػػم فػػي ام انػػبت والخضػػوع لسػػةطم كػػالوي وقبػػ
ألؼ  ندي  ساندهـ المدفليم والسالح ال وي والدروع ال ويمت خرج ارمؼ مف المقا ةيف  89محاربم القوات اممريييم البالغ كددها 

رطم والحرس الوطني مف مواقلهـت وهيذا و دت الوميػات الم حػدة نجسػها إلأ الشوارع في يافم أنحال اللراؽت وقاموا بطرد ر اؿ الش
 م ورطم في حرب دالريم  س ولي فيها كةأ مدينم في الوقت الذي  جقد فيه سيطر ها كةأ غيرها.

ؾ وربمػػا يانػػت  ةػػؾ م ازفػػم  ػػديرة بالمحاولػػم بالنسػػبم لقػػوات امحػػ الؿت فقػػد يػػاف  ػػدمير المدينػػم سػػيؤدي إلػػأ   ييػػد قػػوة  ةػػ 
امس را ي يم ال ديدة القالمم كةأ الخيار ما بيف امك راؼ والدكـ مف ناحيم أو المقاومم والدمار مف ناحيم أخػرى. وفػي نػوفمبر قػاـ 
مقا ؿ مف الموصؿ ب وضيح أثر ذلؾ امك دال كةأ اس را ي يم المقاومػمت قػالال: "إذا أصػبحت الموصػؿ مثػؿ الجةو ػم وخػرج ال ميػع 

ممريييوف القوات ال ويػم وسػيدمروف المدينػم. ويػرى اليثيػر منػا أف اللمةيػات اله وميػم ال ػي يقػـو بهػا المقػا ةوف لةق اؿت فسيس دكي ا
 79هي أفضؿ مف حالم ال مرد اللاـ كةأ مس وى المدينم."

رسػػػها وقػػػد أدى امك ػػػدال كةػػػأ المدينػػػم إلػػػأ الػػػدمار والخػػػراب. واسػػػ لانت القػػػوات اممريييػػػم بامكمػػػاؿ ال ي يييػػػم ال ػػػي يما 
امحػػ الؿ ااسػػراليةي فػػي الضػػجم البربيػػم وقطػػاع غػػزةت فسػػوت المنػػازؿ ومبػػاني المدينػػم بػػامرضت ويقػػدر كػػدد الق ةػػأ مػػف المػػدنييف 
اللراقييف بحوالي ثالثم آمؼ ق يؿ فضال كف أكداد م حصر لها مف ال رحأ. يما ق ؿ سبلوف مف القوات اممريييم في امك ػدالت 

مػػف ال رحػػأ. وكةػػأ  100بمػػا ي وافػػؽ مػػع ملػػدمت أكػػداد الق ةػػأ أثنػػال حػػرب في نػػاـت ذلػػؾ بااضػػافم إلػػأ وذلػػؾ خػػالؿ أسػػبوع واحػػدت 
الػػرغـ مػػف الػػدمار والخػػراب وامكػػداد الرهيبػػم مػػف الق ةػػأ إم أف "مريػػز الدراسػػات امسػػ را ي يم والدوليػػم" فػػي واشػػنطف يػػاف مةج ػػا فػػي 

 في إحدى وثالقها رأي صاحبها يار ي: قييمه لالس را ي يم اللسيريم اممريييمت فقد  ال 

% 20-10إن ما يسوؤنا ىو أن النصر العسكري األمريكي في الفموجة ربميا ليم ييؤ"ر سيوى عميى 
من المتمردين السنة المتفرغين لمقتال في العراق، بل يبدو إن ك"يرا منيم قد أسرع بيالفرار. وقيام متميردون 

عيراق خيالل تميك المعركية ونجحيوا بدرجية ميا فيي إشيعال آخرون من السنة بشن ىجمات في كافية أنحياء ال
انتفاضة في الموصل. وقد عارض كل من ركييس العيراق السيني وكبيار رجيال اليدين السينة وعيدد آخير مين 
السياسيين العراقيين قرار شن اليجوم عمى الفموجة. وكانت تغطيية انعيالم العربيي السيني تكياد تكيون فيي 
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لعييراق أو خارجييو، وقييد صيياحب تمييك الصييور انعالمييية السييمبية تغطييية مجمميييا عداكييية سييواء فييي داخييل ا
تمفزيونية نقمت صورة جندي مارينز أمريكيي وىيو يقتيل سيجينا جريحيا أعيزل أعقبتييا صيورة مدينية ميدمرة 

  10وميجورة.

 حدود المقاومة
زرقاوي المة حيت وذلؾ بالبـ مػف إف و ه المقاومم اللراقيم يبدو بالنسبم لقوات امح الؿ ومسانديها في صورة أبو مصلب ال

امهميػػم اللسػػيريم الهامشػػيم لم موك ػػه. إم أنػػه م  و ػػد حريػػم أو  حػػالؼ واحػػدة يضػػـ يافػػم الم موكػػات الم نوكػػم لةمقاومػػم كةػػأ 
مسػ وى الػبالد. ويميػف اك بػار ذلػػؾ مصػدرا لةقػوة بشػيؿ مػات باك بػػار أنػه ح ػأ دوف نشػ ة هييػؿ سياسػػي وكسػيري وطنػي موحػد فػػإف 

ؼ مػػف اله مػػات  شػػف شػػهريا ضػػد قػػوات ال حػػالؼت ممػػا يؤيػػد بشػػيؿ أيثػػر وضػػوحا ممػػا قبػػؿ أف  ةػػؾ الحريػػم هػػي حريػػم  مػػرد ارم
 شلبيم.

إم أف غياب صوت سياسي وطني يمثؿ كقبم يما يوضػح ال ػدؿ الػدالر حػوؿ المشػاريم فػي امن خابػاتت فقػد دفػع اله ػـو  
سةميف" إلأ الدكوة لمقاطلم امن خاباتت يما دفع "الحزب ااسػالمي اللراقػي"ت وهػو امك دال الوحشي كةأ الجةو م "هيلم اللةمال الم

أحد امحزاب السنيم الملدودة المشػاريم فػي م ةػس الحيػـ المػدكـو مػف قبػؿ سػةطم ال حػالؼت إلػأ  ةبيػم دكػوة المقاطلػم وامنسػحاب 
الح الؿ ا خذت مواقؼ أيثر ال باسات إذ دكا آيم ال مف الحيومم. في حيف ن د أف بلض الشخصيات الشيليم البارزة والملارضم ل

كةأ السيس اني الشيلم إلأ المشاريم فػي امن خابػات. وقػد ذيػر مق ضػأ الصػدر أنػه فػي حالػم  شػييؿ هيلػم محايػدة ل شػراؼ كةػأ 
لػػػدـ أمانػػم اللمةيػػػم امن خابػػات فةػػف  يػػػوف هنػػاؾ ضػػرورة لةمقاطلػػػمت مشػػ لا اللػػراقييف كةػػػأ "ا بػػاع ضػػمالرهـ" فػػػي حالػػم اق نػػاكهـ ب

ومػػف  انػػب ن ػػد أف مقاطلػػم الم موكػػات السػػنيم لالن خابػػات سػػ ةحؽ خسػػالر يبيػػرة بمصػػداقيم امن خابػػاتت فػػي حػػيف  81امن خابيػػم.
الشػػيلي فػػي موا هػػم امحػػ الؿت ذلػػؾ ال حػػالؼ الػػذي ظهػػر خػػالؿ ان جاضػػم أبريػػؿ -أنهػػا س يشػػؼ أيضػػا كػػف ضػػلؼ ال حػػالؼ السػػني

4002. 

ت ااسػػالميم دورا رياديػػا فػػي المقاومػػمت ومػػف المميػػف  طػػور حريػػم  حريػػر وطنيػػم بزكامػػم إسػػالميم يمػػا لقػػد للبػػت الم موكػػا 
ي ضح مف ال  ربم الةبنانيم. وليف مس لم  يويف كالقات لةمقاومم مع   اوز امنقسامات اللرقيم والطالجيم يظؿ أمػرا هامػات حيػث م 

اللراؽ ال حدث وحدهـ باسػـ حريػم وطنيػم أصػيةم. وقػد حققػت المقاومػم يبػرى  يميف حاليا مي مف ر اؿ الديف السنم أو الشيلم في
ن احا هػػػا كنػػػدما بػػػرزت يقػػػوة لةوحػػػدة الوطنيػػػم ذات  اذبيػػػم شػػػلبيمت بػػػدم مػػػف يونهػػػا م ػػػرد مشػػػروع شػػػيلي أو إسػػػالمي سػػػني. ومػػػف 

شيليم في طريقها إلأ الجةو م ورفضت هي الةحظم ال ي  مردت فيها القوات اللراقيم ال 4002الةحظات الجاصةم في ان جاضم أبريؿ 
 امنضماـ إلأ اله مم كةأ المدينم.

ويشػػػجت ان جاضػػػم أبريػػػؿ كػػػف مشػػػايؿ كويصػػػم  وا ػػػه القػػػوى المح ةػػػمت فةػػػـ  ػػػ ميف القػػػوات اممريييػػػم مػػػف دحػػػر امن جاضػػػم  
للراقيػػمت فػػي الوقػػت الػػذي الشػػيليم بػػالقوةت يمػػا ا ضػػح مػػدى ك ػػز حةجػػالهـ المحةيػػيف فػػي م ةػػس الحيػػـ المحةػػي والحيومػػم ا-السػػنيم

ان قةت المبادرات السياسيم إلأ أيدي شخصيات ملارضم لالح الؿت مثػؿ مق ضػأ الصػدر والزكمػال السػنم مػف ر ػاؿ الػديف فػي يػؿ 
مػػف مقاطلػػم امنبػػار ومدينػػم ببػػداد. وفػػي محاولػػم لةخػػروج ب نجسػػهـ مػػف  ةػػؾ امزمػػم كقػػدت القػػوات اممريييػػم ا جاقػػا ي ػػيح لهػػا وقػػؼ 

 أ الجةو م بينما  دكو يبار ر اؿ الديف الشيلم إلأ يبح  ماح مق ضأ الصدر.ه ومها كة

ت حيػػث 4002وقػد للػب آيػم ال كةػػأ السيسػ اني  حديػدا دورا محوريػػا فػي وقػؼ ال مػػرد الشػيلي فػي أكقػػاب ان جاضػم أبريػؿ  
ق ضػػأ الصػػدر آخػػر اممػػر مػػف أصػػدر قػػرارا يطالػػب يافػػم القػػوى المسػػةحم بػػالخروج مػػف مدينػػم الن ػػؼ امشػػرؼت فانسػػحب أ بػػاع م
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المدينم. وهيذا دوف  دخؿ السيسػ اني يانػت القػوات اممريييػم سػ  د نجسػها  وا ػه مػ زؽ إمػا ال جػاوض المباشػر مػع مق ضػأ الصػدر 
ةت أو انهال الموا هات بيف الطرفيفت وهي فيرة غير مقبولم بالنسبم لةقادة اللسيرييف الذيف يانوا قد  لهدوا بق ةػه منػذ أسػابيع ملػدود

شف ه ـو شامؿ كةػأ مدينػم الن ػؼ ممػا يػاف يهػدد باشػ لاؿ النيػراف و ج ػر اموضػاع فػي يافػم المنػاطؽ الشػيليم فػي اللػراؽ. ومػع 
ذلػػؾ فقػػد يػػاف م بػػد مػػف دفػػع ثمػػف مقابػػؿ  ػػدخؿ السيسػػ انيت حيػػث انسػػحبت القػػوات اممريييػػم هػػي امخػػرى مػػف الن ػػؼت ولػػـ يصػػب 

" نسػبيا بسػول. وفػي نجػس الوقػت  لػززت صػورة السيسػ اني كةػأ المسػ وى الػوطني باك بػاري مق ضأ الصدر كامم وم " ػيش المهػدي
 وسيطا وحيما سياسيات بينما اضطر مق ضأ الصدر إلأ الرضوخ لةسةطم الدينيمت وهو ما انطبؽ يذلؾ كةأ سةطات امح الؿ.

ي حالػػم حػػدوث مشػػاريم يبيػػرة فػػي امن خابػػات  ل بػػر مسػػاندة السيسػػ اني لالن خابػػات أمػػرا حيويػػا بالنسػػبم لةقػػوى المح ةػػمت فجػػ 
ذا  حقػؽ آمػاؿ المسػلوليف  و  ييد السيس اني لهات فسيمثؿ ذلؾ خطوة في إضجال الشركيم كةأ الحيومم ال ي س  ولأ شػلوف الػبالدت وا 

ا مػف خصػومهـ اممرييييف في أف  ضـ  ةؾ الحيومم كددا يافيا مف حةجالهـ بما يضمف  حقيػؽ أهػداؼ امحػ الؿ وكػددا يافيػا أيضػ
الػػذيف سػػيؤدي و ػػودهـ فػػي الحيومػػم إلػػأ  هدلػػم ال مػػردت أو  جيييػػه كةػػأ أقػػؿ  قػػديرت فسػػييوف ممرييػػا رغػػـ يػػؿ شػػيل مسػػ قبؿ فػػي 
اللراؽ. إم أف المشيةم  يمف في أف السيس اني ليس دميم أمريييم مثةما هو الحاؿ بالنسػبم لةلالػديف مػف المنجػأ الػذيف انضػموا إلػأ 

أ الػػرغـ مػػف يػػوف السيسػػ اني ذي أصػػوؿ إيرانيػػمت إم أنػػه م يؤيػػد نظريػػم حيػػـ ر ػػاؿ الػػديف ال ػػي حققهػػا اامػػاـ م ةػػس الحيػػـ. وكةػػ
وفي إطار دوري  82الخميني في إيرافت ومف الواضح أيضا انه م يريد أف يرى  زايد سةطات ر اؿ الديف الشيلي ا  ماكيا وسياسيا.

يراف ومخ ةؼ أنحال اللالـ. وقد ساهمت ملارضػ ه المبدليػم لةمخططػات  يزكيـ ديني ي م ع ب  باع يبةغ كددهـ المالييف في اللراؽ وا 
اممريييم ل   يؿ امن خابػات فػي رفػع ميان ػه بصػورة مدهشػم وذلػؾ كةػأ حسػاب يػؿ مػف خصػمه الرادييػالي مق ضػأ الصػدر وقػوى 

ال بد لةمسػلوليف اممػرييييف مواصػةم اممػؿ فػي امح الؿ وأ باكهـ المحةييف. وليف دوف و ود حةجال محةييف آخريف ذوي مصداقيم ف
اس مرار  وافؽ مصالحهـ مع مصالح السيس انيت والمخاطرة هنػا يبيػرة حيػث يوضػح "مريػز الدراسػات امسػ را ي يم والدوليػم" ار ػي: 

ف القػدرة كةػأ  شػييؿ "م ي ب كةأ الوميات الم حدة أف  نسأ أبدا أف فقداف اللػراقييف الشػيلم يلنػي خسػارة الحػربت مػف حيػث فقػدا
 83حيومم نيابيم مف النوع الذي  سلأ الوميات الم حدة إلأ  شييةه."

 خاتمة
. إف ما بدأ فػي 8640إف اليجاح مف أ ؿ إنهال امح الؿ في اللراؽ هو حرب في سبيؿ ال حرر الوطني وام داد ل مرد كاـ 

كمةيم  مرد شلبي م  صةمت أهػدافها الرليسػيم مدكومػم مػف صورة كمةيات ه ـو كشواليم م جرقم ضد قوات امح الؿ  طور ليصبح 
قبػػؿ غالبيػػػم اللػػراقييف. وم ي ػػػب أف ي ػػ ثر موقػػػؼ امشػػ رايييف   ػػػاي ذلػػؾ ال مػػػرد بسػػبب كػػػدـ و ػػود صػػػوت واحػػد يلبػػػر كػػف حريػػػم 

فػي فةسػطيفت أو بسػبب  المقاومم مثةمػا يػاف الحػاؿ بالنسػبم ل بهػم ال حريػر الوطنيػم فػي ال زالػر أو مثػؿ منظمػم ال حريػر الجةسػطينيم
الصػببم ااسػالميم لحريػم ال مػرد. إننػا نلػارض امحػ الؿ ونسػاند اللػراقييف فػي يجػاحهـ مػف أ ػؿ ال حػرر الػوطني. وقػد  جهػـ الثػػوري 
الروسي فالديمير لينيف  ةؾ النقطم منذ سنوات بليدة كندما قامت ان جاضم قوميم في إيرلنػدا الخاضػلم لةحيػـ البريطػانيت وذلػؾ فػي 

ج الحػػرب اللالميػػم امولػػأ. وقػػد هػػا ـ لينػػيف بشػػدة امشػػ رايييف الػػذيف يػػانوا أيثػػر اه مامػػا بخالفػػا هـ السياسػػيم مػػع القيػػادة القوميػػم أو 
لة مػػرد بػػدم مػػف امه مػػاـ بػػ ثر امن جاضػػم كةػػأ الطبقػػم البريطانيػػم الحايمػػم ال ػػي خشػػيت مػػف أف  ن قػػؿ امن جاضػػم إلػػأ بقيػػم أر ػػال 

 اامبراطوريم:

صور أن ال"ورة االجتماعية ال يمكن حدو"يا دون عمميات تمرد تقيوم بييا األميم الصيغيرة فيي إن الت
المستعمرات وفي أوروبا، وبدون عمميات "ورية تقوم بيا قطاعات من البورجوازية الصغيرة بما تحممو من 

البروليتارييا ضيد  آراء مسبقة، وبدون حركة تقوم بيا الجماىير غير الواعية سياسيا من البروليتاريا وشبو
القيير اليذي يمارسييو كيل ميين ميالك األراضييي والنظيام الممكييي والكنيسية، وضييد القيير الييوطني، إليخ .. ىييو 
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تصور يعني التبرؤ من ال"ورة االجتماعية .. فمين يتوقيع قييام "يورة اجتماعيية  خالصية  فمين يراىيا تتحقيق 
 84أبدا.

أهميػم أيبػر مف ال ػاريخ يبػيف لنػا أنػه كةػأ الػرغـ مػف إميانيػم ن ػاح إف  ضامننا مع اليجاح اللراقي ضد امحػ الؿ يي سػب  
حريات مقا ةم في هزيمم القوى اامبرياليم إم أنها لف   ميف مف ذلؾ سوى في حالم ن اح الحمةم اللسيريم في خةػؽ أزمػم سياسػيم 

ف مػػف  حقيػػؽ نصػػر كسػػيري كةػػأ القػػوات لةقػػوى المح ةػػم. فقػػد حاربػػت  بهػػم ال حريػػر الوطنيػػم فػػي في نػػاـ بشػػ اكم ولينهػػا لػػـ  ػػ مي
اممريييػػم امفضػػؿ  سػػةيحات وليػػف ال بهػػم ن حػػت بالجلػػؿ فػػي خةػػؽ الظػػروؼ المناسػػبم لهزيمػػم الوميػػات الم حػػدة سياسػػيا. فقػػد أدت 
المقاومػػم الم واصػػةم والشػػديدة إلػػأ حػػدوث حالػػم مػػف ال مػػرد بػػيف صػػجوؼ ال ػػيش اممرييػػيت إلػػأ در ػػم أنهػػـ وصػػةوا آخػػر اممػػر إلػػأ 

رحةم يانوا يجضةوف فيها ق ؿ الضباط بػدم مػف محاربػم المقػا ةيف. وفػي نجػس الوقػت أدى نمػو حريػم مناهضػم الحػرب فػي الوميػات م
الم حدة إلأ خةؽ أزمم سياسيم لةطبقم الحايممت فمع  زايد امح  ا ات و صاكد ملػدمت ااصػابم فػي الحػربت بػدأ السياسػيوف فػي 

 البحث كف سبيؿ لة را ع.

اليـو المقومات المؤديم إلأ هزيمم الوميات الم حدة هزيمم  قارب  ةؾ ال ي حدثت في في ناـت بؿ إف حريػم مناهضػم  ولدينا 
الحرب كةأ مس وى اللالـ هي أيبر ح ما مما يانت كةيه في في ناـت فقد هزت أزمم اللػراؽ بةػدانا أخػرى فػي الشػرؽ اموسػطت مثػؿ 

كاما مف  اريخهػا الحػالي. وفػي اللػراؽ يػ ـ مػد أ ػؿ  49بزوت هي اليبرى كةأ مدى مصر ال ي شهدت مظاهرات اح  ا ا كةأ ال
ااميانات اللسيريم اممريييػمت حيػث يػ ـ مػد ف ػرات أدال الوا ػب الق ػالي لةقػوات وذلػؾ ل ػوفير امح يا ػات الالزمػم لموا هػم ال مػرد. 

اللشػواليم إلػػأ حريػم  حػػرر وطنػي فػػي فةسػطيف. أمػػا إم أف مػا هػػو مميػف لػػيس ح ميػات فقػػد مػرت كشػػروف كامػا قبػػؿ  طػور الحػػرب 
 الدمار الذي أصاب الجةو م فيشهد كةأ المدى الالإنساني الذي يميف لحيامنا بةوغه في سبيؿ القضال كةأ ال مرد.    

 وكةأ الرغـ مف ذلؾت فما زالوا يلػانوف مػف نقػاط ضػلؼت حيػث يلةػـ  ػوني بةيػر أف الحػرب سػ جقدي أصػوا ا فػي امن خابػات 
القادمػم ح ػػأ إذا ن ػػح فػي الحصػػوؿ كةػػأ ف ػرة  ديػػدة فػػي الحيػـ. يمػػا أف اسػػ مرار امحػ الؿ سػػيزيد مػػف اسػ نزاؼ مصػػادر الحيومػػم 
ومف الم وقع أف يس مر فػي  قةيػؿ ح ػـ الػدكـ امن خػابي لحػزب اللمػؿ. إف المقػا ةيف فػي الجةو ػم و ػؿ كجػار ومدينػم الصػدر يػؤدوف 

 هض مف  ديد.دورهـت وحاف الوقت لحري نا أف  ن
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