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ملخص الدراسة
تب���دو عناصر الصراع في العراق وكأنها متيل من الناحية الظاهرية إلى االس���تقرار، إال أنها في حقيقة 
األمر ال تزال في حالة من االش���تعال، وتس���تمد محركات استمراريتها من جوهر الصراع نفسه، املتمثل في 
عدم إجناز أطراف هذا الصراع ألهدافها السياس���ية، فحسابات الكلفة واملنفعة وتبدل التهديدات واملخاطر 
قد يغيِّر من طبيعة الصراع، ولكن هذا ال يعني نهايته، فقد يتخذ أش���كاالً وصيًغا جديدة ال تكون بالضرورة 
ذات طبيعة عنيفة على طول اخلط، ورمبا تتنقل ما بني الوس���ائل العس���كرية تارة، والسياس���ية والنفسية 

واإلعالمية تارة أخرى، أو تتأرجح بينهما على ضوء اإلمكانات املتاحة واألهداف.

وقد يغري فراغ القوة احلاصل في العراق بعد احتالله، والفشل الذريع حلكومات االحتالل املتعاقبة، على 
التنافس مللئه من ِقَبل الضغوط اإلقليمية املجاورة املتمثلة بإيران وتركيا، وكالهما ساهم بشكل أو بآخر في 

إزاحة العراق عن اخلارطة كقوة موازنة.

كما أن االنسحاب األمريكي من املدن العراقية، وعدم جاهزية القوات احلكومية العراقية إال بنسبة %10، 
يجعل من العراق س���احة مفتوحة على كافة االحتماالت، وف���ي مقدمتها الفوضى، ورمبا كاحتمال ثاٍن ترك 
العراق لقمة س���ائغة إليران، وهذا ما ال تقبله تركيا املنافس التاريخي إليران في العراق، واملؤهلة للعب دور 
القيادة في املنطقة، س���واء لدول »االعتدال« العربية الضعيفة، أو إس���رائيل املتوجسة خيفة من تنامي القوة 

العسكرية اإليرانية ومشروعها النووي.

وال شك أن خيارات العرب في العراق، مقارنة بالنفوذ اإليراني والدور التركي، تعد محدودة، فمنذ انهيار 
النظام الرس���مي العربي، وتعطيل معاهدة الدفاع العربي املش���ترك، عندما مت احتالل وابتالع دولة عربية 
بحجم العراق في نيسان 2003م من ِقبَل الواليات املتحدة األمريكية دون قرار دولي شرعي، لم متارس الدول 

العربية في العراق سوى دور ثانوي اتسم باالكتفاء باملراقبة لألحداث.

وإذا ما أيقن العرب أن خس���ارتهم للعراق قد أحدثت خلاًل في معادلة القوة املعقدة في املنطقة، وكش���فت 
اجلناح الش���رقي للعرب أمام القوى اإلقليمية املتنافس���ة ملد نفوذها إلى ما هو أبعد من العراق، األمر الذي 
يجعل من االس���تمرار بحال���ة التغافل والالمباالة جراء ما يجري في العراق أش���به باالنتحار البطيء الذي 

سيطرق تدريجّيًا أبواب الكثير من العواصم العربية.
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متهيد: 

 تبدو عناصر الصراع في العراق وكأنها متيل من الناحية الظاهرية إلى االس���تقرار، إال أنها في حقيقة األمر 
ال تزال في حالة من الدميومة واالش���تعال، وتستمد محركات استمراريتها من جوهر الصراع نفسه، املتمثل في 
عدم إجناز أطراف هذا الصراع ألهدافها السياس���ية، فحسابات الكلفة واملنفعة وتبدل التهديدات واملخاطر قد 
تغّي���ر م���ن طبيعة الصراع، ولكن هذا ال يعني نهايته، فقد يتخذ أش���كاالً وصيًغا جديدة ال تكون بالضرورة ذات 
طبيعة عنيفة على طول اخلط، ورمبا تتنقل ما بني الوس���ائل العس���كرية تارة، والسياسية والنفسية، واإلعالمية 

تارة أخرى، أو تتأرجح بينهما على ضوء األهداف واإلمكانات املتاحة.

 ومن خالل هذه الدراس���ة ميكن تصني���ف الصراع الدائر في العراق إلى ثالث مراح���ل زمنية، ويعتمد هذا 
التصنيف بصورة أساسية على محصلة اخلصائص املشتركة التي تطبع فترة زمنية معينة، مهما طالت أو قصرت 

مما يعطيها وصف املرحلة، وإن تداخلت هذه املراحل من الناحية الواقعية والفعلية فيما بينها.

 امت���دت املرحلة األولى منذ الغزو في ربيع 2003م إلى مطلع 2006م، واتخذ الصراع في هذه املرحلة طبيعة 
عسكرية عنيفة وقاسية طالت كاًل من طرفي املعادلة: مقاومة الشعب العراقي من جهة، واالحتالل األمريكي من 
جهة أخرى، إال أن مرحلة ثانية كانت قد تبلورت بفعل تضافر عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ونفس���ية ما بني 
عامي 2006 – 2008م ميكن أن نس���ميها باملرحلة االنتقالية، والتي شابها الكثير من الفوضى والعنف الطائفي، 
واختلطت فيها األوراق، وعادة ما تتس���م املراحل االنتقالية بالغموض وحالة الاليقني وتداخل اخلنادق، وأخطر 

الظواهر انتشاًرا في هذه املرحلة ظاهرة شفير الفتنة الطائفية، وظاهرة الصحوات. 

ولقد حاول كل طرف في هذه املرحلة اكتشاف قدرة الطرف الثاني على املطاولة واملصابرة، كما أن اإلنهاك نال 
من اجلميع، ومييل كل طرف منها إلى إعادة تعريف املصالح والتهديدات، ومحاولة ابتكار وس���ائل جديدة إلدارة 

الصراع طبًقا حلسابات ومعادلة الكلفة واملنفعة.

    وميكن بوضوح متييز انطالق املرحلة الثالثة للصراع في العراق بفوز مرشح الدميقراطيني أوباما الذي مثَّل 
رغبة الشعب األمريكي في إنهاء ملف احلرب في العراق، كما مثل في نفس الوقت هزمية نهج اجلمهوريني القائم 
على فلسفة احملافظني اجلدد باالستخدام األقصى للعنف والعمل العسكري في معاجلة قضايا السياسة اخلارجية 
األمريكية. وعلى ضوء استراتيجية االنسحاب األمريكي من العراق التي أعلنها الرئيس األمريكي أوباما في شباط 
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2009م، وكان من أهم بنودها أن العراق لم يعد أولوية 
قصوى في السياسة اخلارجية األمريكية، وأن التعامل 
مع امللف العراقي لن يختلف عن أي ملف إقليمي آخر 
في املنطقة، وأن الصراع في املرحلة القادمة س���يدار 

بالدرجة األولى سياسّيًا وإقليمّيًا. 

أواًل: حتوالت البيئة احمللية واإلقليمية

1- تقييم األداء احلكومي:

االحتالل  بع���د  العراَق  س���اد 
األمريك���ي نظام سياس���ي وفق 
املقاس���ات األمريكي���ة، وحاولت 
إدارة االحت���الل متري���ر ه���ذا 
النظام، سواء هياكله أو فلسفته، 
عبر مجموع���ة محطات متتابعة 
ومخطط لها، ب���ل إن بعض هذه 
احملطات كانت مبكرة، وس���بقت 
الغزو العسكري في ربيع 2003م 
عندم���ا حتالف���ت مجموعة من 

األحزاب والقوى والش���خصيات العراقية مع الواليات 
املتحدة األمريكية، حتت غطاء ما يس���مى باملعارضة 
العراقي���ة، التي لعب���ت الحًقا دوًرا ب���ارًزا في تنفيذ 

تطلعاتها السياسية بعد االحتالل. 

     ورغم تعاقب أربع حكومات في ظل االحتالل ميكن 
اإلش���ارة بوضوح إلى دوامة الفشل احلكومي، وعدم 
القدرة على اإلجناز على جميع املس���ارات السياسية 
واألمنية واخلدمية؛ بس���بب هجرة وتشريد الكفاءات، 
وتسلم املناصب احلكومية احلساسة من ِقبَل أنصاف 
املتعلمني واألميني طبًقا الستحقاقات احملاصصة بني 

األحزاب احلاكمة.)1) 

)1) تعاقبت أربع حكومات على العراق حتى اآلن في ظل االحتالل، تشكلت 
األولى في أيلول 2003م برئاسة بول برمير احلاكم األمريكي، وتشكلت 
الثانية في حزيران 2004م برئاس���ة إياد عالوي، وتشكلت الثالثة في 
مارس 2005م برئاسة إبراهيم اجلعفري، واألخيرة كانت في حزيران 

2006م برئاسة نوري املالكي.

    وأما على املسار األمني.. فإن دوامة العنف املزمن 
ال تزال تضرب مبوجاتها الشعب العراقي، وحتصد مئات 
األرواح البريئة؛ وذلك لعدم جاهزية القوات احلكومية 
تس���ليًحا وجتهيًزا وتدريًبا، وافتقارها لعقيدة عسكرية 
وطنية، فه���ذه القوات تخضع بدورها ملبدأ احملاصصة 
الطائفية والعرقية في تشكيالتها طبًقا للمادة التاسعة 
في الدستور العراقي)2)، ومن املتوقع أن يستمر األمن في 
���ا ومؤقًتا؛ كونه نتاج منظومٍة هشة متكاملة  العراق هّشً

اقتصادية وسياسية وخدمية واجتماعية.

فعلى  السياسي..  املسار  على  وأما 
الرغم من مرور أكثر من ست سنوات 
من االحتالل فإن احلكومات املتعاقبة 
فشلت في معاجلة وتسوية ملفات مهمة 
وخطيرة، مثل إعادة النظر بالدستور 
املصاحلة  مل����ف  وكذلك  العراق����ي، 
الوطني����ة، وإطالق س����راح املعتقلني 
واألسرى، وإنهاء ملف اجتثاث البعث. 
وكذا عج����زت تل����ك احلكومات عن 
توفير الظروف املناس����بة لعودة أكثر 

من أربعة ماليني مهجر خارج العراق.

وأما على املس���ار اخلدمي.. فتتجس���د خيبة األمل 
الكبرى للمواطن العراقي الذي يفتقر ألبسط مقومات 
احلياة اإلنس���انية م���ن توفير املاء الصالح للش���رب، 
والكهرباء، والتعليم والصحة، والقضاء على الفس���اد 
والبطالة التي تنخر في جس���د الشباب العراقي الذي 

يشكل أكثر من 50% من نسبة السكان. 

إن املتغير اجلديد على املس���توى احمللي يتجلى في 
اس���تعادة الش���عب العراقي لوعيه اجلمعي الوطني، 
وإس���قاطه حملركات التقس���يم الطائفي، ومحاوالت 
الطبقة السياسية توظيفها لتكريس مشروع االحتالل؛ 
األمر ال���ذي أدى في نهاية األمر إلى عزل الش���عب 

)2) تش���ير امل���ادة )9) في الباب األول من الدس���تور العراقي احلالي إلى 
أن القوات املس���لحة العراقية واألجهزة األمنية من مكونات الش���عب 

العراقي، مبا يراعي »توازنها ومتاثلها«.

رغم تعاقب أربع حكومات يف ظل االحتالل 
ميكن اإلش���ارة بوض���وح إىل دوامة الفش���ل 
احلكوم���ي، وع���دم الق���درة عل���ى اإلجن���از 
عل���ى مجيع املس���ارات السياس���ية واألمنية 
واخلدمية؛ بسبب هجرة وتشريد الكفاءات، 
وتس���لم املناصب احلكومية احلساس���ة من 
ِقَب���ل أنص���اف املتعلم���ن واألمي���ن طبًق���ا 
الس���تحقاقات احملاصص���ة ب���ن األح���زاب 

احلاكمة.
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العراق���ي للطبقة القادمة م���ع االحتالل، كما يالحظ 
ازدي���اد حدة الص���راع بني حلفاء األم���س للحصول 
عل���ى مزيد من الس���لطة والث���روة، وتقدميهم املزيد 
من التنازالت لالحت���الل، أو عقدهم الصفقات بغية 

االستمرار في سدة احلكم.

2- التنافس اإليراني الرتكي:

   أغ���رى ف���راغ الق���وة احلاصل في الع���راق بعد 
احتالله، والفشل الذريع حلكومات االحتالل املتعاقبة، 
عل���ى التنافس مللئه من قبل الضغوط اإلقليمية القوية 
املجاورة، واملتمثلة بإيران وتركيا وهما اللتان س���اهمتا 
بش���كل أو بآخر في إزاحة العراق من اخلارطة كقوة 

موازية.

وفي الوقت الذي اقتصر انش���غال تركيا في السنني 
األولى من االحت���الل على االهتم���ام مبلفي كركوك 
والتركمان م���ن جهة، وطموحات األح���زاب الكردية 
العنصرية ذات النزعة االنفصالية من جهة أخرى، فإن 
إيران لم تضيع الوقت وباشرت منذ األيام األولى، ومن 
خالل أذرعها السياس���ية الطائفية املوالية لالحتالل 
واألذرع العس���كرية املتمثلة بعشرات امليليشيات داخل 
األجهزة األمنية وخارجها، فأحكمت الس���يطرة على 
كثير م���ن مقدرات الع���راق، إلى احل���د الذي أعلن 
في���ه الرئي���س اإليراني عن قدرته عل���ى ملء الفراغ 
في العراق، بل إن االحت���الل فاوض إيران فعاًل على 
ذل���ك، وعقد صفقة معها عندم���ا وافقت على مترير 
االتفاقية األمنية لتأمني انسحاب هادئ ومدبر نسبّيًا 
في اجلنوب والوسط من خالل متديد الهدنة الدورية 

مع ميليشيا جيش املهدي.

إن االنس���حاب األمريكي من امل���دن نهاية حزيران 
املاضي وعدم جاهزية القوات احلكومية العراقية إال 
بنسبة 10% يجعل من العراق ساحة مفتوحة على كافة 
االحتماالت، وف���ي مقدمتها الفوضى، ورمبا كاحتمال 
ثاٍن ترك العراق لقمة سائغة إليران، وهذا ما ال تقبله 
تركي���ا املنافس التاريخي إليران ف���ي العراق واملؤهلة 

للعب دور القيادة في املنطقة، سواء لدول »االعتدال« 
العربية الضعيفة أو إلس���رائيل املتوجس���ة خيفة من 

تنامي القوة العسكرية اإليرانية ومشروعها النووي.

هذا األمر ال يعني أن العالق���ة التركية - اإليرانية 
في العراق تسير باجتاه التصادم، بل من الواضح أنها 
تس���ير باجتاه التفاهم، وتقاسم النفوذ واملصالح على 
األقل في املدى القصير، السيما أن لدى تركيا تخوياًل 
أمريكّيًا بالتصرف بهذا الصدد، ولعل اس���تقبال تركيا 
ملقتدى الصدر املقيم في إي���ران وقادة تياره، وكذلك 
إعالن الرئيس التركي عن اس���تعداد بالده مللء الفراغ 
في العراق، وتصريحه قبل ذلك بعدم تخوفه من صفقة 
إيراني���ة – أمريكية، وكذلك مح���اوالت تركيا مغازلة 
واحتواء األحزاب الكردية في ش���مال العراق، كل ذلك 
يفضي إلى إش���ارات واضحة بأن حالة العراق تسير 
نحو الصفقة اإلقليمية الكبرى التي سيكون الالعبان 
اإلقليميان الرئيسان فيها كل من إيران وتركيا وبرضا 
أمريكي ت���ام؛ نتيجة األوراق التي ميلكها الطرفان في 

الساحة العراقية . 

3- واقع املقاومة العراقية:

تخض���ع املقاومة العراقية ف���ي تطورها إلى قانون 
املراحل، شأنها في ذلك ش���أن كافة جتارب املقاومة 
الت���ي خاضتها ش���عوب العالم الت���ي تعرضت للغزو 

واالحتالل األجنبي.

وف���ي الوقت الذي متكن���ت فيه فصائ���ل املقاومة 
العراقية اإلسالمية والوطنية من تكبيد قوات االحتالل 
األمريكي خس���ائر مادية وبش���رية هائل���ة )1)، وإنهاء 
الصفحة العس���كرية لصالح الشعب العراقي، وإخراج 
القوة العسكرية األمريكية من معادلة الصراع، لتتبدل 
طبيعة الصراع في العراق بصفة عامة، وتتحول األولوية 
إلى الصراع السياسي واإلعالمي والنفسي، مع تزايد 

)1) جدير بالذكر هنا أن نعرف أن املقاومة مفهوم ش���امل متعدد العناصر، 
فهناك املقاومة العسكرية، واملقاومة السياسية، واملقاومة املدنية، وكلها 

أشكال تتناوب وتتكامل حسب طبيعة الصراع .



الباب الرابع: العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السابع 226

الضغط اإلقليمي، وبقاء العامل العسكري عامل حسم 
مؤجل لدى ما تبقى من أطراف الصراع محلّيًا.

لم يك���ن االحتالل مح���ض غزو عس���كري، وإمنا 
مشروع متكامل، لعل صفحاته األخطر هي الصفحات 
السياس���ية واالقتصادية، وطبيعة الصراع السياسية 
تكاد تكون محل اتفاق من قبل جميع األطراف الرئيسة 
والثانوية، وفي مقدمتها الواليات املتحدة على لس���ان 
الرئيس األمريكي أوباما في 27 شباط 2009م عندما 

قال: »إن املعركة في العراق لم تعد عسكرية«.

يحتاج وض���ع املقاومة العراقية ف���ي هذه املرحلة، 
وخاصة بعد انخفاض عملياتها العس���كرية، إلى إزالة 
ل طبيعة الصراع على مس���توى  الغموض عبر فهم تبدُّ
األهداف واإلمكانات، وإعادة ترتيب أولويات التهديدات 
واملخاطر، فعلى مس���توى األهداف االستراتيجية فإن 
الهدف احمل���وري لهذه املقاوم���ة يتلخص في حرمان 
العدو من حتقيق أهداف الغزو السياسية، وضمان عدم 
استقرار منظومته السياسية بكافة أشكالها، واعتبارها 

امتداًدا وجزًءا ال يتجزأ من مشروع االحتالل.

كما أن العمل العس���كري يس���تمر إلنهاك االحتالل 
وأدواته باملطاولة واالستنزاف، وإيصاله إلى حالة من 
اليأس في الش���عور بعدم االستقرار بعد ست سنوات، 
وإذا كان معدل عدد هجمات املقاومة املصنفة »عنيفة 
ومهمة« ق���د انخفض من 180 عملي���ة في اليوم إلى 
أقل من 30 عملية؛ ف���إن هذا االنخفاض مبرر، ويُعد 
طبيعّيًا على امتداد صراع طويل، وسبق لهذه احلالة أن 
مرت بها التجربة اجلزائرية عام 1956م مع اختالف 
الظ���روف واألحوال؛ ففي احلال���ة العراقية ميكن أن 

نعزو انخفاض عدد العمليات إىل األسباب التالية:

 أواًل: قلص���ت ظاهرة »الصحوات« مس���احة عمل 
واحتكاك فصائل املقاومة العراقية مع قوات االحتالل؛ 
حيث عملت ه���ذه الصحوات مبثابة تروس بش���رية 

عراقية حلماية جنود االحتالل.

ثانيًا: انس���حاب نسبة كبيرة من قوات االحتالل من 
املدن والقصبات، وانقطاع خطوط التماس معها.

ثالثًا: يع���زى ارتفاع عدد هجمات املقاومة العراقية 
في املرحلتني األولى والثانية من الصراع إلى أن نسبة 
كبيرة منها تقدر ب����60% كانت تتم من ِقَبل متطوعني 
من الش���باب غير املنتمني إلى فصائل نظامية أعلنت 
عن مسمياتها حالًيا بجبهات قتالية معروفة ومحددة، 
وببرامج سياس���ية واضح���ة، أهمها جبه���ة اجلهاد 
والتغيير، والقيادة العلي���ا للجهاد والتحرير، واملجلس 
السياس���ي للمقاومة العراقية، إضافة إلى فصائل ال 
تقل أهمية تعمل لوحده���ا كجيش املجاهدين وجيش 
الفاحتني، وهناك فصائل مسلحة تعمل لكنها لم تعلن 

عن نفسها حتى اليوم. 

ثانًيا: متغريات االسرتاتيجية األمريكية

1-  تركة احملافظن اجلدد:

حتاول اإلدارة األمريكية اإلصرار على ترويج األرقام 
الرسمية التي يعلنها اجليش األمريكي خلسائره، والتي 
ال تتجاوز أربع���ة آالف وبضعة مئات من القتلى، على 
الرغ���م من معرفة اجلميع أن هذه األرقام ال تش���مل 
أفراد الش���ركات األمنية »املرتزقة« الذين يس���تعني 
بهم اجليش األمريكي حت���ت بند خصخصة احلرب، 
ويتجاوز عدده���م 160 ألف مرتزق، ويقومون بأعمال 
تت���راوح ما بني صيان���ة أنظمة األس���لحة والعمليات 
القتالية إلى حماية الدبلوماسيني األمريكيني، كذلك ال 
تشمل األرقام الرسمية: القتلى من اجلنود املتعاقدين 
مع اجليش بغرض احلصول على اجلنسية األمريكية، 
فضاًل عن عش���رات الشركات اآلسيوية والهندية التي 
تقوم بخدمات خاصة كالطهي والتنظيف، وجيش من 

املقاولني. 

  ولتحقي���ق أكبر قدر من الدق���ة في حتديد حجم 
 cross( اخلسائر، مت اعتماد أكثر من معيار ومقاطعتها
check). فم���ن املعروف أن لدى اجلي���وش التقليدية 

معادالت تشتق منها نسبة القتلى مقارنة بعدد اجلرحى، 
تعتمد تلك املعادالت على شدة وطبيعة املعركة وطول 
فترتها، ومدى تطور وس���ائل اإلخ���الء امليدانية، إال 
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أن ما يجري ف���ي العراق هو نوع م���ن احلروب غير 
املتماثل���ة )un symmetrical wars )، أو ما يس���مى 
بح���روب التحرير أو حروب العصابات، ولتحديد هذه 
النس���بة مت االعتماد على التقارير الرسمية األمريكية 
املعلنة للجي���ش األمريكي، والتي توضح أعداد القتلى 
واجلرح���ى من���ذ 2003م وحتى نهاية ع���ام 2008م، 
وباس���تخدام معدل )average) مت التوصل إلى نسبة 

)7/1) أي قتيل واحد مقابل كل سبعة 
جرحى، مقارن���ة باحلرب في فيتنام؛ 
حيث كانت النس���بة 2.6 وفي حرب 
كوريا 2.8 في حني كانت في احلرب 
والثانية 1.8 و1.6  األول���ى  العاملية 
جريح مقابل كل إصابة قاتلة، وطبًقا 
لع���دد اجلرحى املس���جلني ألغراض 
الرعاية والتعويض في وزارة احملاربني 
القدامى، والبال���غ عددهم 224 ألف 

جريح، وبقس���مة هذا الرقم على نسبة اجلرحى إلى 
القتلى ميكن التع���رف على عدد القتل���ى احلقيقي: 

)224000 ÷7 = 32.000) ألف جندي قتيل.)1) 

ميك���ن تأكيد احلجم احلقيقي لعدد القتلى الذي مت 
التوصل إليه من خالل جملة من احلقائق واإلحصائيات 
األمريكي���ة ذات الصلة الصادرة واملنش���ورة من قبل 
جل���ان ومراجع أمريكية مس���تقلة ومعتمدة، ولعل في 
مقدمة هذه املصادر تقرير جلنة بيكر- هاملتون، وهو 
أول تقري���ر أمريكي رصني تضعه جلنة مس���تقلة من 
الكوجنرس اس���تعانت ب�183 خبيًرا عسكرّيًا ومدنّيًا، 
وتعت���رف ألول مرة بأن معدل الهجمات في تش���رين 
األول 2006م ق���د بلغ 180 هجوًما يومّيًا، وبواقع مائة 

وقتيلني في نفس الشهر. )2)

يأتي تقرير أمريكي آخر ال يقل خطورة ليش���ير إلى 
احلجم احلقيقي للخسائر، وهو تقرير مكتب احملاسبة 
تقرير مكتب احملاسبة األمريكي GAO الصادر في 23 متوز 2008م.  (1(

موقع اجليش األمريكي إلحصائيات خسائر احلرب :  (2(
 http://siad app.dior.whs.mail/personnel/CASALTY/castop.htm
www.defense link / news / casualty.

األمريكي )G . A .O) والصادر بتاريخ 23 متوز 2008م 
لتقييم احلرب على العراق ليكشف رسمّيًا وألول مرة 
ع���ن إجمالي ع���دد الهجمات التي نفذته���ا املقاومة 
العراقية ب�164 ألف عملية قتالية مسجلة حتت وصف 
)مهمة وعنيفة))3)، مع اإلشارة في نفس التقرير إلى أن 
هذه األرقام لم تشمل الهجمات شرق وجنوب البالد. 

 وعن���د إضافة 300 جندي أمريكي 
قتيل خالل فترة االجتياح حتى نيسان 
2003م، وكذلك قتلى مرتزقة الشركات 
األمني���ة البالغ عدده���م 1315 قتيل 
سيكون الرقم اإلجمالي لقتلى اجليش 
األمريكي في العراق: 32000 + 1615 
= 33615 قتياًل حتى 2008م، في حني 
ال تتوفر مصادر دقيقة إلحصاء عدد 
القتل���ى الذين قض���وا »بحوادث غير 
قتالي���ة« واملنتحرين، أو عدد اجلرحى 
الذين ماتوا في املستش���فيات األملاني���ة أو في الطريق 
إليها، والذين عادة ال يُحس���بون ضمن األعداد الرسمية 

للقتلى.

 ال تقل اخلسائر املادية خطورة في حسابات الكلفة، 
إن ل���م تكن أكثر أهمية، وخصوًصا في حالة الواليات 
املتحدة األمريكية وطبيعة متويل احلروب فيها، فبعد 
أن كانت كلفة احلرب ش���هرّيًا 4.4 مليار دوالر س���نة 
2003م، ارتفع���ت عام 2008م لتص���ل الكلفة إلى 12 
مليار دوالر ش���هرّيًا، وبلغت القيمة اإلجمالية الحتالل 
الع���راق، طبًق���ا للمصادر األمريكي���ة، وفي مقدمتها 
تقرير اللجنة االقتصادية املشتركة التابعة للكوجنرس 
األمريكي، وكذلك الدراس���ة الرصينة التي نشرها كل 
من البروفسور جوزيف ستيغليتز عالم االقتصاد احلائز 
على جائزة نوبل، والدكتورة ليندا بيلميز األستاذة في 
جامعة كولومبيا واعتمدا فيها على عش���رات الوثائق 
الرس���مية، ومبعاونة جمعية احملاربني القدامى التي 

تقري���ر مكتب احملاس���بة األمريكي���ة GAO الصادر ف���ي 23 متوز   (3(
2008م..

///

ال تق���ل اخلس���ائر املادي���ة خطورة يف 
حس���ابات الكلف���ة، إن مل تك���ن أكثر 
أهمي���ة، وخصوًصا يف حالة الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة وطبيعة متويل 
كان���ت  أن  فبع���د  فيه���ا،  احل���روب 
كلفة احلرب شهريًّا 4.4 مليار دوالر 
سنة 2003م، ارتفعت عام 2008م لتصل 

الكلفة إىل 12 مليار دوالر شهريًّا.
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يس���رت لهم هذه الوثائق؛ حي���ث توصال إلى أن كلفة 
احتالل الع���راق بلغت: 1.8 تريلي���ون دوالر)1)؛ حيث 
تتضمن الكلفة املخصصة رس���مّيًا لتغطية العمليات، 
ومنها أجور العنصر البشري بفئتيهم اجلنود واملرتزقة، 
إضافة إلى كلف العتاد احلربي واملعدات العس���كرية 
)2000 دبابة طراز أبرامز، مركبات قتالية من طرازي 
سترايكر وبرادلي، 43000 عربة من أنواع أخرى بينها 
ما يزي���د عن 18000 عربة هامف���ي، وأكثر من 700 
طائ���رة، وما ال يق���ل عن 140000 ط���ن من املعدات 
واللوازم) التي أصب���ح 44-50% منها خارج اخلدمة، 
والبقية بحاجة إلى إعادة تأهيل أو صيانة ملدة خمس 

سنوات كما يش���ير إلى ذلك تقرير بيكر 
- هاملتون ف���ي توصيته ) رقم 48 ) )2)، 
تتضمن هذه الكلفة أيًضا نفقات الرعاية 
الصحية للجنود املصابني، وكذلك فوائد 
الديون التي استدانتها اإلدارة األمريكية 

لتمويل احلرب خارج امليزانية املقررة.

ِعي فيما توصل إليه   إن الباحث ال يدَّ
من اس���تنتاجات أنها مطلق���ة ونهائية، 
ولكنها أرقام أولية مت التوصل إليها من 

خالل االعتماد بصورة تامة على املصادر األمريكية 
حص���ًرا، ومتث���ل ه���ذه النتائج احل���د األدنى، كما 
أن الباح���ث لم يتطرق إلى اخلس���ائر غير املنظورة 
املتعلق���ة بانهيار معنويات اجليش األمريكي، وارتفاع 
معدل الكراهية للواليات املتحدة في العالم، وتهاوي 
مصداقيتها ح���ول الدميقراطية، وتده���ور هيبتها 
ومكانتها على املس���توى الدولي، إضافة إلى ارتفاع 
مع���دالت البطالة والعجز واملديونية، ومن املتوقع أن 
تعل���ن اإلدارة اجلديدة قريًبا مبجرد أن تضع احلرب 
أوزارها أو على األقل بعد أن تقوم بس���حب جنودها 
من املدن بفترة عن حجم اخلسائر احلقيقية البشرية 

جوزيف ستيغليتز وليندا بيلميز في كتاب حرب الثالثة تريليونات دوالر   (1(
w.w.norton&compan

توصي���ات تقرير بيكر – هاملتون، من إص���دارات مكتبة دار طالس،   (2(
دمشق، 2007م.

واملادية التي تكبدتها القوات الغازية في العراق. )3)

وفي معرض انتقاداته حول دق���ة البيانات املتعلقة 
بحجم اخلس���ائر والعمليات املسلحة املقدمة من قبل 
اجليش، يورد تقرير جلنة بيكر - هاملتون في حيثيات 
التوصية 77 : »فعلى س���بيل املثال، في أحد أيام شهر 
متوز 2006م مت تس���جيل 93 هجوًما أو عملية عنف 
مهمة، ولكن بع���د إجراء مراجعة دقيقة ألحداث ذلك 

اليوم تبني أن عمليات العنف بلغت 1100 عملية«.
جدول من إعداد الباحث- يوضح إمجايل اخلسائر املادية 

والبشرية األمريكية

2- سياسة الدميقراطين اإلصالحية :

 تتق���ن اإلدارات األمريكي���ة املتعاقب���ة، بش���قيها 
اجلمه���وري والدميقراطي، تب���ادل األدوار والتناوب 
في دورات يتمي���ز كل منها بخصائص تنبع من طبيعة 
برامجها السياسية، ورؤيتها لكل من السياسة الداخلية 
واخلارجية للوالي���ات املتحدة، ففي الوقت الذي يولي 
فيه اجلمهوريون أهمية اس���تثنائية لقضايا السياسة 
اخلارجية، فإن الدميقراطي���ني أكثر اهتماًما بقضايا 

نش���رت الدكتورة ليندا بيلمز في كانون الثاني 2007م ورقة عمل حتت   (3(
عنوان )اجلن���ود العائدون من العراق وأفغانس���تان) على موقع وزارة 
احملارب���ني القدامى، وموقع وزارة الدفاع على الش���بكة، وفي أعقاب 
املكامل���ة جرى تخفيض عدد اإلصابات على املواقع من خمس���ني ألًفا 
إلى خمس���ة وعشرين ألًفا، فيما صار الدخول على موقع وزارة الدفاع 
متعذًرا. انظر: كتاب حرب الثالثة تريليونات دوالر، جوزيف ستيغليتز 

وليندا بيلمز.

عدد القتلى

2003 – 2008م
 33.615  

قتياًل
عدد القتلى محسوب فقط حتى متوز 2008م.

عدد اجلرحى

2003 – 2008م
 224.000
ألف جريح

وهم املسجلون رسمّيًا لدى وزارة قدامى احملاربني 
VA ألغراض التعويضات.

عدد هجمات املقاومة

2003-2008م
 164.000
ألف هجمة

هجمات مسجلة رسمّيًا لدى اجليش األمريكي 
)عنيفة ومهمة)، وال تشمل هذه اإلحصائية 

الهجمات جنوب وشرق العراق أو الفترة الالحقة.

الكلفة املادية

 2003-2008م
1.8 تريليون 

التريليون: واحد وإلى جانبه 12 صفًرادوالر
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حيوية مثل الصحة والتعليم والتقاعد، وبقية القضايا 
التي متس املواطن األمريكي.

لقد ش���كل صعوُد احملافظني اجلدد إلى اإلدارة 
األمريكية حلظَة حتول النظام السياس���ي الدولي 
إلى القطبية األحادية، وانف���راد الواليات املتحدة 
األمريكية مبق���درات العالم بع���د انهيار االحتاد 
الس���وفييتي، وانته���زت أمريكا الفرص���ة لتطبيق 
اس���تراتيجية احملافظني اجل���دد، وفرض األجندة 
األمريكي���ة، ومعاجلة قضايا السياس���ة اخلارجية 

بالقوة العسكرية. 

وق���د وقع���ت اإلدارة األمريكي���ة ف���ي ف���خ 
اإلمبراطوريات التاريخية عندما استسهلت  غزو 
أفغانس���تان والعراق، وفتح جبهتني في آن واحد، 
األمر الذي أدى إلى استنزاف سريع لإلمكانيات 
واملوارد، وجت���اوز متويل احلرب ثالثة تريليونات 
دوالر، معظمها مت صرفه خ���ارج امليزانية، هذه 
املبالغ الهائلة جت���اوزت اخلطوط احلمراء التي 

ميكن لدافع الضرائب األمريكي أن يتحملها.

ولقد أدى االنغماس ف���ي احلرب إلى إهمال تام 
ملش���اريع التأمني الصحي، وخطط التعليم، وتزايد 
يْ���ن العام، رافق ذلك تراجع كبير  وتيرة العجز والدَّ
في مكانة وس���معة الواليات املتحدة عاملّيًا؛  نتيجة 
هزائمها العس���كرية، وفضائح التعذيب، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان، وعجزها عن معاجلة أية ملفات دولية 

أخرى، نتيجة تورطها في العراق وأفغانستان.

كما رفع الدميقراطي���ون في االنتخابات األخيرة 
التي جرت في عام 2008م شعار التغيير من خالل 
االنسحاب من العراق كمطلب شعبي أمريكي؛ لوقف 
النزيف البشري واملادي، ووقف االنهيار االقتصادي 
والصناعي، واس���تعادة املكانة املهدورة وحتس���ني 

سمعة الواليات املتحدة األمريكية في العالم . 

ثالًثا: اسرتاتيجية االنسحاب األمريكي من العراق

1- املناورة اإلقليمية :

متخض ع���ن ت���ورط الواليات املتح���دة األمريكية 
في كل من العراق وأفغانس���تان، وفي س���ياق القرار 
االس���تراتيجي إلدارتها اجلديدة بض���رورة تخفيض 
التكلفة املادية والبشرية الباهظة، وإيقاف االستنزاف 
والتده���ور االقتصادي الكارثي ال���ذي تتعرض له، أن 
وجدت أمريكا نفس���ها مضطرة في هذه املرحلة من 
الص���راع إلى اعتم���اد مبدأ إدارة األم���ن عن بُعد أو 
بالنيابة، وذلك لتخفيف أعبائها ومسئولياتها الدولية، 
وإحالة ملفات املنطقة الساخنة، وفي مقدمتها العراق، 

إلى وكيل إقليمي حصري. 

ونقصد بذل���ك تركيا املؤهلة بامتياز؛ نتيجة تضافر 
���ال في املرحلة  عوامل كثي���رة للعب دور محوري وفعَّ
القادم���ة، س���واء على صعي���د الع���راق أو القضية 
الفلسطينية، وبقية مش���اكل الشرق األوسط، السيما 
أن كاًل من إيران وإسرائيل -وهما الالعبان اإلقليميان 
الرئيسان- ال يش���كالن مناذج مقبولة أو مغرية للعب 

مثل هذا الدور في املنطقة.

 وميك��ن وصف أه��داف ومالمح ال��دور التركي يف العراق 
على النحو التايل:

- تأمني انس����حاب أمريكي هادئ ومدبر من العراق، من 
خالل استدراج فصائل املقاومة إلى فخ العملية السياسية .

- اإلش���راف بتفويض أمريكي عل���ى عقد صفقة 
إقليمية كبرى بشأن العراق.

- احتواء وحتديد -وليس مواجهة- النفوذ اإليراني 
في املرحلة الراهنة على األقل.

- تأم���ني املصالح االس���تراتيجية لألم���ن القومي 
التركي املتعلقة بتقلي���ص طموحات األحزاب الكردية 
االنفصالي���ة، وقضية كركوك والتركم���ان، واملصالح 

االقتصادية.
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 وفي الوقت الذي حت���ّث فيه إيران اخلطى لقطف 
ثمار االنهيار األمريكي الوشيك من خالل سعيها مؤخًرا 
بقوة إلعادة ترميم »االئتالف الطائفي«، وإعادة تشكيله 
حت���ت زعامة املالكي بعد أن تعرض إلى التفكك جراء 
الصراع على السلطة والثروة بني أطرافه، ورغم حدة 
هذه اخلالفات فإنهم عازم���ون على احلضور عندما 
تعقد الصفقة، بشكل قوي وموحد، وذلك لرفع سقف 

مطالبهم، وهذا شأن األحزاب الكردية االنفصالية.

وإذا م���ا أهملن���ا العناصر األخرى املس���اهمة في 
العملية السياسية املتمثلة باحلزب اإلسالمي، أو جبهة 
التوافق، والتي عرفت األطراف األخرى كيفية التعامل 
معها ومفاتيح إخضاعها بس���هولة من خالل املساومة 
وعق���د الصفقات، يبقى الطرف الوحيد الذي ال يزال 
خارج السيطرة، والذي قد يشكل خطًرا على الصفقة، 
ويقل���ب الطاولة بعد االنس���حاب األمريك���ي ويتمثل 
بفصائل املقاومة التي لم تلِق الس���الح، السيما وأنها 
تق���ف أصاًل خلف دوافع القرار السياس���ي األمريكي 
باالنسحاب، وهذا بحد ذاته ميثل إجناًزا بالنسبة لها، 
وهو ميثل ما نس���بته 75% م���ن النصر، بعد أن كبدت 

االحتالل خالل س���نني املنازلة أكثر من 33 ألف قتيل، 
و224 ألف جريح، وتريليون وثمامنائة مليار دوالر.

ولغرض إحكام أط���راف الصفقة وضمان جناحها، 
فإن تركيا تلعب حالًيا دور املفاوض مع هذه الفصائل، 
وخاصة اإلس���المية منها، والذي يبعث على القلق في 
َرى طبًقا لقواعد تركية ليست  هذه املفاوضات أنها جُتْ
بعيدة عن األجندة األمريكية وحساباتها االستراتيجية 

واملتمثلة مبا يلي:

أواًل: أن يتم التعامل مع هذه الفصائل على أس���اس 
مذهبي كفصائل سنية ال عالقة لها بقضية كبرى اسمها 
حترير واستقالل العراق، فالهدف من هذه املفاوضات 
محاولة احتواء وإقناع هذه الفصائل بكيفية إنقاذ أهل 

السنة وحتسني أوضاعهم، وإعادة التوازن.

ثاني��ًا: يتم التفاوض مع كل فصيل مهما كبر حجمه 
أو صغر بص���ورة منفردة على ح���دة، مما يجعل من 
س���قوف طلباتها ضعيفة، نتيجة عدم اخلبرة، وافتقار 
معظمها للرؤية السياسية الواضحة، مما يفقدها القوة 
الالزم���ة في التفاوض فيما لو كان���ت مجتمعة وذات 
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أهداف واضحة ورؤى مش���تركة، واعتماد األس���لوب 
املنفرد ف���ي التفاوض يأتي إليقاع الش���كوك والريبة 
ب���ني أطراف املقاومة في احتم���ال عقد هذا الطرف 
أو ذاك اتفاق���ات وصفقات، األمر الذي يس���هل على 
الطرف التركي احلصول على مزيد من التنازالت، وإال 
لكان األحرى بتركيا أن تسهل عقد مؤمتر يجمع القوى 
املقاومة واملناهضة لالحتالل لتوحيد مطالبهم أس���وة 

بالتيار الصدري.

ثالث��ًا: إبالغ ه���ذه الفصائل ب���أن التغيير املطلوب 
واملنش���ود في العراق لن يتم إال عب���ر بوابة وقواعد 
سها االحتالل ومن  اللعبة السياس���ية القائمة، التي أسَّ

تعاون معه.

رابع��ًا: يب���دو أن تركي���ا ش���أنها ش���أن بقية دول 
اجلوار وكثير من ال���دول العربية باتت تعتقد بأنه لم 
يعد هناك مش���روع بديل للوض���ع القائم في العراق، 
وبالتال���ي تتصور -إضافة إل���ى إيران وفي ظل غياب 
كامل ملشروع عربي- بأنها قادرة على ملء الفراغ في 
العراق، لذا فإنها حت���اول إزالة ما تبقى من معوقات 
وعقبات تعترض طريقها من خالل استدراج ما تبقى 
م���ن الفصائل املقاتلة بقصد إغرائها ومن ثَم إغراقها 

في مغطس املشاركة في العملية السياسية.

2- إعادة االنتشار بدل االنسحاب:

حدد الرئي���س األمريكي ب���اراك أوباما من خالل 
إعالنه لتوقيتات االنسحاب من العراق مالمح املرحلة 
القادمة، سواء من خالل اجلدولة الزمنية التي وضعها 
مع قادته العس���كريني من جانب واحد، وأتت مبعزل 
عن توقيتات االتفاقية األمنية، وإن جاءت مقاربة لها، 
كما خلت من أية التزامات وقعها س���لفه جورج بوش 
جتاه احلكومة العراقية، فالواليات املتحدة األمريكية 
ستباشر بسحب معظم قواتها تدريجّيًا إلى أغسطس/
ده الرئيس األمريكي  آب 2010م، وهو املوعد الذي حدَّ

اجلديد كموعد النتهاء »املهمة« في العراق.

تليه مرحلة انتقالي���ة تبقى خاللها قوات تتراوح ما 
بني 35 -50 ألف جندي مبهمات ليست قتالية، وإمنا 
لتدريب القوات احلكومية العراقية واإلش���راف على 
جتهيزها، وحماية الرعايا واملصالح األمريكية، على أن 
تنسحب كافة هذه القوات وبشكل نهائي من األراضي 

العراقية في ديسمبر/ كانون األول 2011م. 

ولقد أش���ار الرئيس أوباما بكل وضوح إلى أن ملف 
العراق بالنس���بة للواليات املتح���دة األمريكية لم يعد 
األولوية القصوى، مقارنة باألزمة االقتصادية الكارثية 
التي تعص���ف باملجتمع األمريك���ي، ومقارنة بالوضع 
املتدهور في أفغانستان، رغم اعترافه بأن ما جرى في 
العراق مغام���رة كان ينبغي تقدير كلفتها قبل الدخول 

فيها؛ في انتقاد واضح لإلدارة األمريكية السابقة.

وعلى الرغم من التأكي���دات األمريكية على جدولة 
االنسحاب فإن ثمة أسئلة وشكوك حقيقية حتوم حولها، 
وحتول دون الركون إليها بش���كل كامل أو البناء عليها، 
فاالتفاقية األمنية تش���ير ببندها الثالثني إلى إمكانية 
تعديلها مبوافقة احلكومتني األمريكية والعراقية، كما 
أن الرئي���س األمريكي ربط وتي���رة وتوقيتات خطته 
لالنس���حاب من العراق باالعتماد على مستوى العنف 
اجلاري في العراق، وهو مفهوم غامض ال ميكن حتديد 

مصادره ودوافعه أو اجلهات التي تقف خلفه.

إن بقاء ق���وات النخبة، وبأع���داد تصل إلى حدود 
اخلمسني ألف جندي، كقوات تدخل سريع ال يغيِّر من 
صفة االحتالل شيًئا، خاصة وأن هناك ما يقارب املائة 
ألف من قوات املرتزقة والش���ركات األمنية لم تتطرق 
كال االتفاقية األمنية وخطة الرئيس أوباما إلى موعد 
انس���حابها أو طبيعة واجباته���ا، رغم أن اجلميع يعلم 
أنها ترتبط كلّيًا بوزارة الدفاع األمريكية حتت توصيف 
»خصخص���ة احلرب« التي جلأ إليه���ا البنتاجون بعد 
املصاعب التي واجهها في التجنيد؛ نتيجة اخلس���ائر 

اجلسيمة التي تتكبدها القوات النظامية األمريكية.

نحن إًذا أمام جدولة إلعادة انتشار القوات األمريكية 
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في العراق وليس انسحابها، فهناك قوات بأعداد أقل 
ستس���تقر في قواعد ثابتة، وبعيدة عن السكان، طبًقا 
إلعادة حس���ابات التكلفة واملنفعة، وترتيب األولويات 
مبا يخدم املصالح االستراتيجية األمريكية في العالم، 
وكذلك لإليفاء ببعض االلتزامات والوعود االنتخابية 

لإلدارة الدميقراطية.

رابًعا: مشاهد العراق املستقبلية

1- االنزالق التدرجيي حنو الفوضى:

 إن الف���راغ األمن���ي احلاص���ل جراء االنس���حاب 
التدريجي للقوات األمريكية احملتلة في مدن وقصبات 
وأرياف الع���راق، وفي ظ���ل عدم جاهزي���ة القوات 
احلكومية العراقية وتعدد والءاتها، وانعدام أية مقومات 
للخدمات، ونسبة البطالة العالية التي تفتك بالشباب، 
وازدياد التذمر الش���عبي في دوامة الفشل احلكومي 
على كافة املس���ارات، هذا الوضع كله قد يغري الكثير 
من املجموعات املس���لحة، س���واء التي فقدت القدرة 
على احلركة في املرحلة الس���ابقة، أو حتى املجاميع 
التي اش���تركت في دعم العملية السياسية إلى معاودة 
نشاطاتها في املناطق التي تخلو من الوجود احلكومي، 
وهذا األم���ر من املتوقع تصاع���ده كلما خفت قبضة 
االحت���الل في بعض املناطق أو زالت، وكلما نش���طت 
أجن���دات إقليمي���ة أو مذهبية وتوف���ر الدعم املالي 

الالزم.

 هناك بؤر مش���تعلة في العراق، تضرب على شكل 
موجات من العنف قد تتصاعد، وهذه البؤر املستمرة 
نابع���ة من دافعني رئيس���ني: أولهم���ا حالة االحتالل 
األجنب���ي وإفرازاته، بغّض النظر عن املس���ميات أو 
التوقيتات، والتي ال يوجد أي ضامن مستقل لها، مما 
يعطي املش���روعية لكل من يحمل السالح ضد الوجود 
األجنبي بكافة أشكاله، س���واء ضد القوات النظامية 
أو مرتزقة الش���ركات األمنية، كم���ا أن الدافع الثاني 
ال يق���ل أهمية عن س���ابقه، واملتمثل بوج���ود عملية 

سياس���ية فاش���لة مت بناؤها على قاعدة احملاصصة 
م���ت لتخدم أهداف  الطائفي���ة والعرقية، والتي ُصمِّ
االحتالل واملصالح الضيق���ة ألحزاب وقوى عنصرية 
طائفية ذات نزعة انفصالية، ومن املتوقع أن صفحات 
االحتالل السياسية التي ستخلفها قواته ستكون سبًبا 
ا للعنف بكافة أشكاله املشروعة كاملقاومة أو  مس���تمّرً
غير املش���روعة املتعلقة بعمل امليليشيات واملجموعات 

اخلاصة الطائفية والعرقية. )1) 

2- الصفقة اإلقليمية الكربى :

من الواضح -كم���ا ورد في خطة الرئيس األمريكي 
أوباما لالنسحاب من العراق- أن السياسة اخلارجية 
األمريكي���ة لم تعد ترى ف���ي الع���راق أولوية مهمة، 
وس���تتعامل معه كملف إقليمي ال يختلف بالنسبة لها 
ع���ن أي ملف إقليمي في املنطق���ة، وأنها عازمة على 
التخل���ص من ورطتها وأزمتها في���ه، وعلى الرغم من 
أن الواليات املتحدة األمريكي���ة لم حتقق أّي انتصار 
عس���كري لها في الع���راق إال أنها ف���ي نفس الوقت 
ل���م تُهزم بعُد، وال يزال لديها من األوراق السياس���ية 
نها من املناورة وااللتفاف بأقل تكلفة  واإلقليمية ما ميكِّ
لضمان انس���حاب هادئ ومدبر من العراق يضمن لها 

ما تبقى من ماء الوجه مع احلد األدنى من املصالح.

وتش���ير املعطيات إلى أن تركيا ستلعب دوًرا رئيًسا 
في إدارة مل���ف العراق بالنياب���ة، وبتفويض أمريكي 
���ر النش���اط الدبلوماس���ي  واضح، ولعل هذا ما يفسِّ
الترك���ي األخير مع مختلف أل���وان الفصائل العراقية 
وأطيافه���ا، ومد جس���ور الثقة والغ���زل مع األحزاب 
الكردية املهيمنة في شمال العراق، وكانت أول ثمرات 
ع بإشرافها بني  هذا الدور التركي البروتوكول الذي ُوقِّ

ضرب���ت بغداد يوم 9 آب 2009م في توقيتات متزامنة أكثر من س���بع   (1(
هجمات، طالت بشكل مدمر كل من وزارات اخلارجية، ووزارة املالية، 
ووزارة التربية، واملنطقة اخلضراء، ومبنى البرملان وعدة مقار رسمية 
أخرى في آن واحد مما أوقع مئات القتلى واجلرحى، وتش���ير املصادر 
إلى أن األجهزة األمنية وقفت عاجزة ومذهولة أمام حجم التفجيرات 

وشدة تنظيمها وتوقيتات وحساسية املناطق املستهدفة.
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اخلارجية األمريكية وعدد محدود من فصائل املقاومة 
العراقية املنضوية حتت ما يس���مى املجلس السياسي 

للمقاومة العراقية.

إن مش���هد الصفقة اإلقليمية الكبرى على غرار ما 
ج���رى في اتفاق »الطائف« الذي أنهى احلرب األهلية 
اللبنانية هو ما تسعى إليه الدبلوماسية التركية بضوء 
أخضر أمريكي. تتشكل مالمح هذا املشهد على اتفاق 
معظم دول اجلوار احمليطة بالعراق على صفقة تضمن 

انسحاًبا أمريكّيًا هادًئا، وضمان ملء 
الف���راغ احلاصل جراء االنس���حاب 
األمريكي لتف���ادي انزالق العراق إلى 
احلرب األهلي���ة، وتوافق كافة القوى 
السياسية والعسكرية املتصارعة على 
عقد سياسي من خالل تأثير وضغط 
كل طرف إقليمي على القوى احمللية 

املتصارعة ترغيًبا وترهيًبا.

وسيتم إعطاء هذه الصفقة أو االتفاق إذا ما توفرت 
مقومات���ه غطاًء ش���رعّيًا من خالل إش���راك جامعة 
ال���دول العربية واألمم املتحدة، وكذلك منظمة املؤمتر 

اإلسالمي.

3- استمرار حالة الالسلم والالحرب:

ي���دور الصراع في العراق على مس���توى القش���رة 
السياس���ية، وهناك تن���ازع اإلرادات ب���ني طبقتني: 
إحداهم���ا َقِدمت م���ع االحتالل، وش���كلت محطاته 
السياس���ية، وانخرطت في قواعد لعبته لتمزيق وحدة 
الع���راق وطمس هويته العربي���ة، والنظر إليه كغنيمة 
وحصص، وحتويله إلى كيان���ات هزيلة متناحرة فيما 
بينها، وهذه الطبقة السياس���ية ال تزال تتشبث -رغم 
فش���لها وعزلها من قبل الشعب العراقي- مبا حصلت 
عليه من منافع ومكتس���بات حزبية وشخصية ضيقة، 
ومتسك مبقاليد السلطة والثروة وتديرها عبر قواعد 
وأسس احملاصصة، وحتظى عن كثب بحماية أمريكية 
مباش���رة من خالل بنود اتفاقية أمنية مشتركة، وعبر 

قواعد عسكرية ضخمة وثابتة -من املتوقع أن تستمر 
طاملا أن هناك حاج���ة ومصلحة متبادلة أمريكية من 
جهة- وحكومة عراقية تس���تمد ش���رعيتها من تزوير 
صناديق االقتراع، وحتاول أن تتنفس من خالل الضغط 

األمريكي لالعتراف بها، والتعامل معها.

   كم���ا أنها م���ن جهة أخرى تس���تند على اجلدار 
والنفوذ اإليران���ي الداعم لها بق���وة، واملطالب مبلء 
الفراغ في حال االنس���حاب األمريك���ي، والذي عزز 
مواقعه وتغلغله بق���وة داخل العملية 
الدفاع  بوزارات  وحتكمه  السياسية، 
والداخلية، وخارج العملية السياسية 
من خ���الل اختراقه لكثير من القوى 
خارج دائرة نفوذه الطائفية في شمال 

العراق وغربه.

وإذا نظرنا إلى الضفة املقابلة فإن 
هذه احلكومة ال حتظى باملشروعية كأحد النتائج واآلثار 
املباشرة لالحتالل، وتستعد القوى واألحزاب والهيئات 
والش���خصيات العراقية املقاومة واملناهضة واملمانعة 
لالحتالل الستعادة املبادأة في العراق من خالل وعيها 
التام بهشاش���ة الوضع األمني داخ���ل العراق، وعدم 
قبول هذه الطبقة من قبل ش���رائح املجتمع العراقي، 
السيما بعد انكشاف دعوات املظلومية، وفشل وعجز 
احلكومات املتعاقبة في إجناز أية وعود رغم مرور ست 
سنوات، وبالتالي فإن األمن الهش وحالة الالاستقرار 
السياس���ي من املتوقع أن تستمر في ظل تضارب حاد 

في الرؤى والتصورات.

التوصيات وخيارات العرب يف العراق
 ال ش���ك أن خي���ارات العرب في الع���راق، مقارنة 
بالنفوذ اإليراني وال���دور التركي، تعد محدودة، فمنذ 
انهي���ار النظام الرس���مي العربي، وتعطي���ل معاهدة 
الدفاع العربي املش���ترك، عندم���ا مت احتالل وابتالع 
دولة عربية بحجم العراق في نيس���ان 2003م من قبل 
الواليات املتحدة األمريكية دون قرار دولي ش���رعي، 

///

إن مشهد الصفقة اإلقليمية الكربى 
على غرار ما جرى يف اتفاق »الطائف« 
الذي أنهى احل���رب األهلية اللبنانية 
ه���و م���ا تس���عى إلي���ه الدبلوماس���ية 

الرتكية بضوء أخضر أمريكي.
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لم متارس الدول العربية في العراق س���وى دور ثانوي 
اتسم باالكتفاء باملراقبة.

 واليوم أيقن العرب أن خس���ارة العراق كحجر زاوية 
قد خلخ���ل الضغط ف���ي معادلة الق���وة املعقدة في 
املنطقة، وكشف اجلناح الش���رقي للعرب أمام القوى 
اإلقليمية املتنافس���ة ملد نفوذها أبعد من العراق، مما 
يجعل من االس���تمرار بحالة التغافل والالمباالة جراء 
ما يجري في العراق أش���به باالنتح���ار البطيء الذي 

الكثير  أبواب  تدريجّيًا  سيطرق 
من العواصم العربية.

 فليس م���ن املصادفة إذن أن 
يتعاق���ب رئيس كل م���ن إيران 
وتركيا في عرض خدمات بالده 
مللء الفراغ في العراق عند رحيل 

قوات االحتالل األمريكي.

توصي���ات  إل���ى  وللتوص���ل 
ومقترحات حقيقية وموضوعية 

إلمكانية حتسني ش���روط العرب للدخول إلى املعادلة 
العراقية، يجب أوالً تثبي���ت بعض احلقائق التي يلزم 

االستناد عليها الحًقا في آليات العمل:

أواًل: التعام���ل مع احلقائق وليس م���ع إفرازاتها؛ 
فاالحتالل األمريكي ُهزم وُدحر عس���كرّيًا، ومت طمر 
مش���روعه السياس���ي املتمثل باحلكومات املتعاقبة 
التي فش���لت حت���ى اآلن في التقدم خط���وة واحدة 
باجتاه كافة املس���ارات السياسية واألمنية واخلدمية 

واالقتصادية.

ثانيًا: إن عروبة العراق التي يجري طمس���ها، سواء 
في الدس���تور احلالي أو من خالل املناهج الدراسية 
اجلديدة، وكذلك احلفاظ على وحدته أرًضا وش���عًبا 
���ا أحم���ر ألي تفاعل عربي مع الش���أن  تعتب���ر خّطً
العراقي؛ وذلك لضمان عودته إلى وظيفته الس���ابقة 
اإلقليمية  االندفاعات  كس���دٍّ مينع  اجليواستراتيجية 

والتوسعية بكافة أشكالها نحو العمق العربي.

ثالث��ًا: إن إيران هي الالعب الرئيس في العراق بعد 
الوالي���ات املتحدة األمريكية، وقد متكنت بدهاء وذكاء 
وبراجماتية عالية، وصلت حد النفاق السياس���ي، من 
احتواء االحتالل األمريكي، وتسخير طاقاته ليقدم لها 
الع���راق بكافة إمكاناته على طب���ق من ذهب، دون أن 

تنزف قطرة دم، أو تخسر قطرة بترول.

رابع��ًا: من اخلطأ الفادح تصور إمكانية ملء الفراغ 
في العراق من قبل تركيا أو إيران، أو أية جهات أخرى 
م���ن دون العراقيني، وليس املقصود هنا 
بالعراقي���ني الطبقَة الت���ي تعاونت مع 
االحتالل، وارتب���ط وجودها ومصيرها 
بوجوده، وإمنا املقصود أغلب أبناء العراق 
الرافضني لالحتالل، والذين سيواصلون 
كفاحهم إلمتام واجبهم املتمثل باستقالل 
العراق، مهما كانت التضحيات جسيمة، 
ومهما طالت فت���رة الصراع، أو تغيرت 

أشكال الهيمنة ومسميات االحتالل.

خامسًا: غالبية الشعب العراقي رافض 
لالحتالل ومش���روعه في العراق، حتى بعض الشرائح 
ر بها في بعض املراحل املبكرة، ومن باب أولى  التي ُغرِّ
اليوم أن تُعاد احلس���ابات ويتم التعامل بدون خجل مع 
من ميثل هذا الرفض الشعبي الواسع، سواء بفصائل 
املقاومة العس���كرية، أو بالق���وى والهيئات واألحزاب 
السياسية الرافضة لالحتالل، وليس التعامل واإلقرار 
التام بواقع لن يس���تقر أو يستمر طوياًل، والتعامل مع 
من يعمل ضّد مشاعر وإرادة ورغبة الشعب العراقي، 
فالعراق املس���تقل الوطني العربي سيكون أكثر قدرة 
على إعادة االستقرار في عموم املنطقة، وإعادة التوازن 
إليها، والوقوف بوجه املش���روع اإليراني التوسعي أو 

غيره.

سادس��ًا: هناك بؤر ومحركات مس���تمرة للعنف في 
الع���راق، وبدون وضع حل جذري لها فإن احلديث عن 
اس���تقرار العراق واملنطقة يبقى من التمنيات: البؤرة 
األولى تتمثل باستمرار حالة االحتالل والوجود األجنبي 

///

إي���ران ه���ي الالعب الرئي���س يف العراق 
بع���د الواليات املتح���دة األمريكية، وقد 
وبرامجاتي���ة  وذكاء  بده���اء  متكن���ت 
عالية، وصلت حد النفاق السياسي، من 
احت���واء االحتالل األمريكي، وتس���خري 
طاقاته ليقدم هلا العراق بكافة إمكاناته 
عل���ى طب���ق م���ن ذه���ب، دون أن تن���زف 

قطرة دم واحدة أو قطرة برتول.
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على أرض العراق بغض النظر عن املسميات واألشكال 
الوهمي���ة التي يتخذها. وأما البؤرة الثانية فهي وجود 
عملية سياسية مت تأسيس���ها من قبل االحتالل تقوم 
على مبدأ احملاصصة، وتخ���دم أحزاب وجهات ذات 
نزعات عنصرية وطائفية حتالفت مع االحتالل، وهذه 
العملية مصممة على جتزئة العراق إلى كيانات هزيلة 
متناحرة على الس���لطة والثروة، وكذل���ك تلغي هوية 

العراق العربية واإلسالمية.

وميك��ن تلخيص أهم مقترحات وآلي��ات الدخول العريب 
إىل الساحة العراقية على النحو التايل:

أواًل: ميكن حتس���ني ش���روط الدخول العربي إلى 
اللعبة، مقارنة باملشروع اإليراني والدور التركي، بترك 
الدول العربية فوًرا لصيغة التعامل الفردي مع الشأن 
العراقي، واملباشرة بالتخطيط والعمل اجلماعي، وأن 
ال يُترك األمر إلى جامع���ة الدول العربية التي تعاني 
من الهرم والشيخوخة، ويتسم موقفها بالبيروقراطية، 

والعجز أحياًنا.

ثاني��ًا: صياغة وتوحيد مش���روع عربي إزاء العراق، 
يقوم على أساس الثوابت السابق ذكرها، ويتضمن في 
املقدم���ة كيفية إنهاء االحتالل األجنبي، وإعادة النظر 
بالدستور وبقية القضايا، بحسب األهمية؛ باعتبار أن 
املنظومة العربية هي املعنية كمنظمة إقليمية بالوضع 
العراق���ي بعد تصريح الرئي���س األمريكي بأن العراق 

أصبح ملًفا إقليمّيًا.

 ثالثًا: استغالل املتغيرات الدولية واإلقليمية اإليجابية، 
املتمثلة سواء بالتراجع األمريكي ورغبة اإلدارة األمريكية 
في التملص من ورطة املس���تنقع العراقي، أو بانشغال 
إيران بوضعها الداخلي املتدهور، وتفاقم التصدع فيها 
على املستوى الش���عبي والسياس���ي والديني، وكذلك 
ضرورة اس���تغالل ومراقبة وتصويب االندفاعة التركية 

في الشأن العراقي ومحاولة احتوائها.

رابع��ًا: يش���كل امللف األمن���ي أه���م األولويات في 
فتح الطريق أمام اس���تقرار بقية امللفات السياس���ية 

واالقتصادي���ة واخلدمية؛ حيث يق���ر اجلميع -وفي 
مقدمتهم القوات األمريكية- بفشل القوات احلكومية 
العراقية احلالية، وعدم جتاوز قدراتها القتالية نسبة 
10%، فهي أقرب إلى ميليشيات وقوات مكافحة شغب 
منها إلى جيش ذو عقيدة عس���كرية موحدة باملعايير 
املعه���ودة، ولدى الدول العربية ورق���ة قوية وحقيقية 
متمثلة بقيادات وكبار ضباط اجليش العراقي الوطني 
املجربة، والتي حتظى بقبول واحترام الشعب العراقي، 
وبإمكان هذه القيادات بوقت قياس���ي -رمبا ال يخطر 
ببال أحد- أن تنقي القوات احلكومية احلالية مبهنية 
عالية، وحتولها إلى صم���ام للوحدة الوطنية العراقية 

فوق امليول السياسية والطائفية والعرقية.

خامسًا: تعد جدولة االنسحاب األمريكي مطلًبا للحركة 
الوطنية العراقي����ة، ولكن ليس بصيغة االتفاقية األمنية 
التي وقعته����ا الواليات املتحدة م����ع احلكومة العراقية 
املوالية لها، والتي تفتقر ألية ضمانات دولية أو عربية، 
مما يجعلها م����ن وجهة نظر املقاوم����ة العراقية عملية 
خداع والتفاف واستمرار لالحتالل ولكن بصور أخرى.

سادسًا: يجب على الدول العربية لكي حتسن شروط 
دخولها إلى امللف العراق���ي أن جتمع أطراف وركائز 
احلرك���ة الوطنية العراقية املتمثل���ة بفصائل املقاومة 
املس���لحة، وهيئة علماء املس���لمني، وقيادات اجليش 
العراقي الوطني، والبعثيني، وكفاءات العراق الوطنية؛ 
بغية س���ماعها، وتوحيد تصوراتها ورؤاها السياسية، 
وذلك من خالل تبن���ي لقاءات ومؤمترات علنية حتت 

قبة ورعاية النظام الرسمي العربي. 

وعليها أن تفعل ذلك من باب أولى بعد اعتراف إدارة 
االحتالل األمريكي ببعض الفصائل املس���لحة، وتوقيع 
بروتوكول رسمي معها برعاية تركية، لذا فإن على الدول 
العربية أن تغادر حالة اخلجل واخلوف، وتستقبل علًنا 
رموز احلركة الوطني���ة العراقية، وتدعمها على األقل 
م���ن الناحية االعتبارية؛ وذلك للمناورة والضغط على 
احلكومة العراقية من جه���ة، وتعزيز وجودها الفعلي 

على األرض من جهة أخرى. 
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معلومات إضافية

منوذج الجتاه املقاومة العراقية للعمل السياسي:

جبهة اجلهاد والتغيري:

تأسست جبهة اجلهاد والتغيير في يوم 2007/6/9م، وضمت وقت تأسيسها ثمانية فصائل مسلحة هي:

كتائب ثورة العش���رين، جيش الراش���دين، جيش املسلمني، احلركة اإلس���المية ملجاهدي العراق، سرايا جند 
الرحمن، سرايا الدعوة والرباط، كتائب التمكني، كتائب محمد الفاحت.

مث التحق هبا فصيالن آخران مها:

جيش التابعني الذي انضم للجبهة في 2008/1/20م، وبعده انضم جيش اجلهاد في 2008/7/20م.

 أسباب تأسيس اجلبهة:

بحسب الناطق الرسمي باسم اجلبهة الدكتور ناصر الدين احلسني في مقابلة له مع شبكة اإلسالم اليوم في 
2009/2/21م، فإن تأس���يس اجلبهة »جاء تلبية لضرورة جم���ع الكلمة، وتوحيد اجلهود ملقاومة خطر االحتالل 
وتداعياته على بلدنا، واس���تهدافه لقيمنا. فكان هذا املشروع ضرورة املرحلة، كما أنه َمْطلَب شرعي؛ ألن طبيعة 
املرحلة حتتاج إلى البرامج االستراتيجية التي تُْؤِمن باستثمار اجلهود املبذولة، واملواقف الصحيحة، التي اتخذتها 

قوانا املقاومة، منذ اليوم األول لالحتالل.

وأما عن أهداف هذا املشروع فهي:

 أوالً: توحيد اخلطاب السياس���ي واإلعالمي والش���رعي، وصوالً إلى َوْحَدة الق���رار لكافة الفصائل املنضوية 
حتته.

ثانياً: التمكني للمش���روع اجلهادي في العراق، وصوالً إلى دولة ذات هوية إسالمية عربية تَْكُفُل األمن والعيش 
الرغيد والعادل ألبنائها.

اجلبهة والعمل السياسي:

يرتكز البرنامج السياس���ي العام الذي طرحته اجلبهة في مش���روعها على عشرة أعمدة تدور حول: اجلهاد، 
واملقاوم���ة، والتحرير، ورفض العملية السياس���ية، ودعوة جميع القوى املناهضة لالحتالل، والتمس���ك بالهوية 

العراقية، واحلفاظ على وحدة العراق.

 ولعل مضمون الفقرة اخلامسة من املشروع السياسي للجبهة يختزل عدة أمور مهمة، منها:

»تتبنى اجلبهة مفهوم العمل السياس���ي بالثوابت الش���رعية داخل العراق؛ باعتباره مكماًل للعمل العس���كري، 
وبدونه لن يجني املجاهدون ثمار ما قدموا، واملتضمن كتابة موقف سياسي لإلشكاليات املطروحة على الساحة 
السياسية في العراق كالفيدرالية )احتادي) والدستور، والقضية والكردية، وتوزيع الثروات، وإعادة بناء مؤسسات 
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الدولة ضمن الضوابط واآلليات الصحيحة على أساس العدل الذي جاءت به شريعتنا السمحاء، لتكون ضوابط 
عمل البرنامج السياسي الذي سينبثق من هذه اجلبهة«.

أما »أهم أهداف املشروع« فإنه يتمحور وفق قطبن رئيسن:
األول يتجه نحو »توحيد اخلطاب السياس���ي واإلعالمي والش���رعي، وصوالً إلى وحدة القرار لكافة الفصائل 

املنضوية حتت هذا املشروع«.

الثاني يعمل على »التمكني للمش���روع اجلهادي في العراق، وصوالً إلى دولة ذات هوية إس���المية عربية«. أما 
»أهم اإلجراءات لتحقيق تلك األهداف« فإنها ترتكز على جانبني متوازيني: 

- »وضع برنامج سياس���ي موحد إلعادة رس���م اخلارطة السياس���ية العراقية، مبا يضمن التمكني للمش���روع 
اجلهادي في العراق«.

- »تكوين مكاتب استشارية )إعالمية وشرعية وسياسية) موحدة يجمع فيها أهل الرأي واالختصاص للرجوع إليها«.

وعن »الثوابت في العمل اجلهادي السياسي« للجبهة، فإن املشروع السياسي يتضمن ثالث عشرة مادة، بعضها 
متداخل مع »البرنامج السياس���ي العام«؛ من حيث مبدأ اجلهاد والتحرير، واملقاومة والشرعية. إال أن املادة رقم 

11 فيها تطلعات اجلبهة جتاه العراق، حيث تنص على أنه:

»ينبغي أن تكون عالقة العراق -بعد خالصه من االحتالل- مع جميع جيرانه ومع محيطه اإلسالمي واملجتمع 
الدولي؛ عالقة التفاعل البنَّاء املتبادل، والتعاون اإليجابي مبا ال يتعارض وتعاليم الش���رع احلنيف، وندعو شعوب 
العالم جميًعا إلى التضامن مع الشعب العراقي في مواجهة قوى الشر التي حتتل أرضه، وتنتهك عرضه، ومُتِعن 
في تدمير ممتلكاته ومقدراته ونهب ثرواته، ونحذر في الوقت نفس���ه كل القوى املتعاونة مع االحتالل من عاقبة 

فعلها، وشنيع صنعها، وتنبيهها إلى أنها مثل احملتل«.

تفويض الشيخ حارث الضاري ممثاًل سياسيًّا:

في مطلع ش���هر يونيو 2009م أصدرت فصائل جبهة اجلهاد والتغيير العشر، بجانب فصائل »عصائب العراق 
اجلهادي���ة« و»جيش املجاهدين املرابطني« و»جيش اإلمام أحمد ب���ن حنبل« بياًنا أعلنت فيه تخويل األمني العام 
لهيئة علماء املسلمني الشيخ »حارث الضاري« »متحدًثا باسمها ومتفاوًضا عنها في األمور السياسية ذات الصلة، 
وأن ينوب عنها في كل احملافل؛ ليدافع عن دماء الش���هداء الزكية التي س���الت على ثرى العراق، والليوث التي 

أُِسَرت، واألعراض التي انتُِهكت، واألموال التي أُهدرت«.

وج���اء في البي���ان أن الفصائل أعلنت ثقتها في الضاري »ملا عرفنا فيه م���ن رباطة جأش، وثبات على املبدأ، 
ومطاولة لألعداء، وصبر على البالء، ومس���اندة منقطعة النظي���ر للجهاد واملقاومة في العراق، على الرغم مما 

تعرض ويتعرض له من ضغوط وجتاوزات«.

ودع���ت جبهة اجلهاد والتغيير جميع »فصائل املقاومة« إلى توحيد خطابها السياس���ي، ودعم اختيار الضاري 
ليكون »متحدًثا باسمها ونائًبا عنها في كل احملافل الدولية«.
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وعن اختيار هذا التوقيت قال الناطق الرس���مي باسم اجلبهة ناصر الدين احلسني: إنه »جاء في هذه املرحلة 
املهمة من عمر املقاومة العراقية وعمر احلركة الوطنية، ليضعها أمام نقلة أساسية في املزج بني األداء السياسي 
واألداء امليدان���ي، وليلبي اس���تحقاقاتها النضالية من أجل التحرير، ودحر األعداء وأذنابهم، بعد أن انكش���فت 

عورتهم، وبان خوارهم وتكسرت على صخرة املقاومة العراقية«.

وأعلن الش���يخ الضاري موافقته على هذا التخويل، معتبًرا أنه »من الواجبات الشرعية والوطنية التي ال يجوز 
ملثلي العدول عنها«. مشيًرا إلى أن إقدام الفصائل على هذه اخلطوة تعكس نضًجا سياسّيًا إلى حد بعيد.

ويتلخص البرنامج السياسي املرحلي للشيخ الضاري، في ظل االحتالل - بحسب تصريحات صحفية له - »في 
األمور املعلنة واملتفق عليها مع كل القوى الوطنية -مبا في ذلك القوى املس���لحة »قوى املقاومة املجاهدة« - يف 

األمور التالية: 

- حترير العراق من االحتالل األجنبي، وإفشال مخططاته ومشاريعه في العراق.

- احملافظة على وحدة العراق.

- احملافظة على هوية العراق العربية واإلسالمية.

- احملافظة على ثروات ومقدرات العراق، وعلى حضارته.

وم���ن ثم يكون العراق لكل أبنائه، وبكل طوائفهم ومكوناتهم، من ش���ماله إلى جنوبه، بعربه وأكراده وتركمانه، 
مبسلميه ومسيحييه«.

املصادر:

د. عماد الدين اجلبوري، جبهة اجلهاد والتغيير.. دراسة أولية، شبكة البصرة.

أمني هيئة علماء املسلمني يتحدث عن تفاصيل تفويضه من ِقَبل املقاومة، حوار مع الشيخ حارث الضاري، على 
موقع إسالميون، انظر الرابط:

http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1245159032775&pagename=Islamyoun%2FIYAL
 ayout&ref=body

موقع اجلزيرة. نت على الروابط التالية:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DA173F7B/99EB/4106/BBEE/F31FB27A915E.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A6D9B156/A5EF/4C81/AA67/C9EA4F64E60B.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BFA1E531/069A/412A/B8C0/EFA5AA61D975.htm




