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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

    69249014462/  . منمي حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ىس  69291161416الناج قاسم شانيس 

  69244412114/ ا ستاذ أبس أحمي الننانيس   69261611911الناج أبس ىقيةس 
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 مدخل فاطمي:

مي  هيهير ديميادل ازول هيزت وليليمير  اليثيانييية  72في اليييوم 

وددان العالم اإلسالمي باالستهداف مر  أخرل لمرقد اإلمامي  

العسكريي  عليهما السالم في ساميراء  ميميا تيرع اليعيدييد مي  

 اآلثار 

لذا قررنا في هذه السلسيلية اليخياصية بييجبيرنياميج هيالل فياطيمييية 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفيد اليميعيرفيي ليليقي ييية 

الفاطمية والمناسبات التي تيتيخيليليهيا اليفيتير  اليتيي ييتيم   ييياء 

جالموسيم اليفياطيميي( بشيكيل سينيوي خيالليهيا  ـيمي   صيداره لي

جسلسلة( تحتوي على جأبحاث معيرفييية( تيخيتيزل الير يية  يول كيل 

مناسبة م  مناسبات تلك الحقبة الزمنية بحيث يخيتي ير اليطيريي  

على القارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته  تيخي ييي  

  لقة اليوم وغدا  ول هذه المناسبة..

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب المقالس

 المركز السثائقي رالمعلسماتي التابع لد مؤسسة النبأ الثقافية 

رهس مختص بإ اىة التسثيل بتجميع البيانات رالمعلسمات التي تخيم أهياف 

 تقيمم الخيمات المعلسماتية 
ً
المؤسسة م  ملا ىها المختل ةإ رم  مهامها أمضا

في إصياى مل  رثائقي متضم  مقاالت ر ىاسات ت يي صانعي القراى م  ملا ى 

 منلية رعربية رأ نبية متر مة ربإصياى شهري.

ات تخللية تعنى بالمشاىمع اال تماعية 
ّ
كذلك مليى المركز السثائقي مل 

راالقتلا مة رالسياسية رالثقافيةإ رمسعى إلى عمب اشتراك م  قبب المست ييم  

اء أر متخللي .
ّ
 قر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسقع الذي أخذ منه المقالس

   شبنة النبأ المعلسماتية  التابعة لد مؤسسة النبأ الثقافية  رمسقعها على االنترنا

www.annabaa.org 

عنى بالشؤرو الثقافية راإلنسانيةإ ذات إطاى  
ُ
ة ت

ّ
رهي صني ة إلنتررنية مسمية عام

مراعي الثسابا اإلسالمية في تنارل رتيارل كافة المساضيع السياسية رالتاىمخية 

 راالقتلا مة راال تماعية رغيرها.

تتخذ الشبنة في ذلك  انب النيا  المطلل رالمسضسعي في نقب رتنليب ا حياث 

رتقيممها للقاىئ أمنما كاو في أنناء العالم كنقيبة إخباىمة مسمية متناملة ذات 

 ملياقية عالية.
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 5صفحة 

رلنسو شبنة النبأ تتمتع بالملياقية رالمسضسعية رالنشاط المتميز فقي أصبنا 

 تأخذ منه أهم اللن  اللا ىة في العراق ربلياو أخرو مساضيعها 
ً
 مسثسقا

ً
مليىا

بشنب شبه مسمي. باإلضافة إلى عشرات المساقع رالمنتيمات راللن  التي تليى 

 
ً
 للمسضسعات المختل ةإ فضال

ً
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ّ
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ً
على شبنة االنترنا رالتي تعتبر الشبنة مليىا

ني  شبنة النبأ  مترارح  
ّ
ح في اليسم 91666أالف  إلى   96ع  أو عي  متل 

ّ
  متل 

ح العالمية.
ّ
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ً
 تقرمبا
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  46سلسلة قطاف مناسبات المسسم ال اطمي  

 

 

 

 

 

 

 تفجير سامراء الثاني

 الخلفيات واالداعيات 

 

 

 

  

 اعيا 

 المركز الوثائقي والمعلوماتي
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 شبنة النبأ المعلسماتية

 ت جير سامراء الثانيس الخل يات رالتياعيات

 عام966إنشاء قساعي عسنرمة تؤم  بقاء االحتالل االمرمني 

 

 اعيا س المركز السثائقي رالمعلسماتي

متساىع الزم  رتتسابل ا حياث لتتجارز الخطسط الدندمدراء الدتدي طدالدمدا  شبنة النبأس

تسعيت بتجارزها الجماعات المسلنة لتستطيع أو تسسع ن سذها رترغدم الدندندسمدة 

 العراقية را مرمنية على التنازل لمتطلباتها.

رمعتبر م  بي  هذه ا حياث ت جير الدمدرقديمد  فدي سدامدراء مد   ديمدي رمدع هدذا  

التطسى الخطير مز ا  حيام اللراع على السلطة رتتجي  زماىات م  قبب المسؤرليد  

 ا مرمنيي إ رمتزام  في السقا ن سه االقتتال مابي  ال لائب السنية.

اليسم رما  رو في سامراء م  ت جير آخر معتبر الثاني م  نسعه لن س المرقديمد  

فجر مسلنسو مجهسلسوإ مناىتي المزاى الذي مندتدضد  مدرقديي اإلمدامديد  الدندسد  

العسنري رعلي الها ي في ميمنة سامدراءإ رفدل مدا أكديتده الشدرطدة الدعدراقديدة 

 رمسؤرل أمني.

الت جير رقع قرابة الساعة التاسعة م  صباح ا ىبعاءإ ىغم ر س  قسة م  الشرطة 

 في منيط المزاىإ حسب ما قاله مسؤرلسو.

رنقلا ركالة أسسشيتي برس أو مسؤرال أمنيا في الدعداصدمدة بدطديا  طدالدب بدعديم 

النش  ع  اسمه لنساسية المسضسعإ أكدي رقدسع الدتد دجديدر الدذي قدي مدؤ ي إلدى 

مزمي م  االقتتال المذهبي في البال . رأشاىت تقاىمر أرلية إلى رقسع ضندامدا  دراء 

 الت جير.

أنه سبل الت جير انيالع اشتباكات بي  عناصر الشرطة رمسلني إ  CNNرنقلا شبنة 

 تبعها نجاح المسلني  في  خسل المزاى رزىعه با لطام قبب ت جيره.

ذكر أو مزاى اإلمامي  العسنري رالها ي كداو  مدر فدي فدبدرامدر/شدبداط الدمداضديإ 
ُ
م

في ت جير ننا مسؤرليدتده عدلدى  دمداعدات مسدلدندة عدلدى صدلدة رثديدقدة بدتدندظديدم 

 القاعيةإ رإو لم ممس مأذنة رمنيط المزاى أي ضرى.

رأعل  مليى مطلع إو اند دجداىمديد  رقدعدا الديدسم ا ىبدعداء فدي مدرقديي اإلمدامديد  

 إو االن جاى ا رل ا و إلى انهيداى الدمدةدذندة 
ً
العسنرمي  في ميمنة سامراءإ مسضنا

اليمنى للمرقي تبعه ان جاى ثاو تسبب بانهياى المةذنة اليسرو. رلم مدذكدر تد داصديدب 

 أكثر حسل النا ث أر الجهة التي قاما بتن يذ العملية.
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ركاو مرقي االمامي  العسنرم  قي تعرض إلى أضدراى بدالدطدة فدي شدهدر شدبداط مد  

 العام الماضي.

رنقلا ركالة ىرمترز ع  صالح النييىي ىئيس  مساو السق  الشيعي قسله االن جداى 

استهيف المةذنتي  الذهبيتي . لنقا بهما أضراى... هذا عمب إ رامي مدهديف إلثداىة 

 صراع طائ ي.

 المالني منمب القاعية المسؤرلية ع  هجسم سامراء

حمب ىئيس السزىاء العراقي نسىي المالني تنظيم القاعية رأنلاى الرئيس السدابدل 

 صيام حسي  المسؤرلية ع  هجسم على مزاى شيعي مهم في ميمنة سامراء.

رقدال الددمددالددنددي فددي كددلددمددة تددلدد ددزمددسندديددة اندده مددعددتددقددي أو مسددا ددي أخددرو سدديددجددري 

 استهيافها رانه طلب م  قسات االم  العراقية تنثي  التيابير االمنية حسلها.

 تنشي لمظاهرات

رتسس  العاصمة العراقية بطيا إ حالة م  االحتقاو رالتستر الشيميم إ فيما تدجدمدع 

المساطنسو حسل المسا ي رالنسينياتإ بداندتدظداى مدا سديدلديى عد  مدقدر الدمدر دعديدة 

الشيعية في النجد  الدتدي اتدجدهدا إلديدهدا ا ندظداى الديدسمإ لدتدطدسق هدذه الدمدندندة 

 الجيمية التي عل ا بالبال .

رانتشرت القسات االمنية رالعسنرمة في شساىع بطيا  خشية م  تجدي  مدسا دهدات 

العن  الطائ ي على غراى تلك التي شهيتها بطيا  في اعقاب ت جير قبة سدامدراء 

 في شباط م  العام الماضي.

رىفض المسؤرلسو االمنيسو في اتلاالت هداتد ديدة ا درتدهدا ركدالدة   الدمدلد  بدرس  

التعليل على النا ث الذي ما زالا مالبساته غامضةإ السيمدا راو اهدالدي سدامدراء 

مقسلسو او قسات مطارمر الياخلية رااللسمة العسنرمة تقسم بندمدامدة الدمدرقدي مدندذ 

نيساو الماضيإ رقال العميي عبي النرمم خل  ميمر العمليات في رزاىة الدياخدلديدة 

 إو رزاىته "تنقل في هذه التقاىمر" .

ربالرغم م  حالة الذهسل التي خيما على العراق مد  اقلداه الدى اقلداهإ اال او 

اليعسة للتهيئة هي سيية المسق  اللعب الذي رضع فيه الدعدراق رالدعدراقديدسو 

ندطدرربدسندتديإ الدذي   –اليسم بعي اقب م  اىبع رعشرم  ساعة على لقداء الدمدالدندي 

 النجاز تعهياتها.
ً
 راحيا

ً
 قيب او االخير امهب حنسمة المالني شهرا

 بدارقدسف رىاء 
ً
راننى سياسيسو بالالئمدة عدلدى قدسات االحدتدالل راالىهدابديديد  مدعدا

الدديمدد  الدد دديدداضإ عضددس مددجددلددس الددنددساب عدد    الددتدد ددجدديددر. راتددهددم الشدديددخ ضدديدداء

بت جير مناىتي مرقدي   العراقي المسحي االىهابيي  رم  متامر معهم  االئتالف  كتلة

 باهمية   ارامر صيى م   هات سياسية  في سامرءإ مشي ا باو  العسنرم 
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العام الماضي علدى اثدر تد دجديدر   في  االمسى كما حلب  الن س رعيم ان الت  ضبط

 قبتي هذا المرقي الشرم .

الدتد دجديدر   منظمة بيى الى او الجدهدات الدتدي تدقد  رىاء هدذا  القيا ي في  راشاى

الساضنة لجر البلي الى حدرب اهدلديدةإ فدي سدلدسدلدة اسدتدهدياف   معررفة باهيافها

شيعية رسنيةإ فبدعدي سدامدراء اسدتدهديف مدرقدي   االماك  اليمنية رم  بينها مراقي

العامبإ رالديدسم تدعدا  عدمدلديدة   الشيخ النيالني ربعي ذلك حسينية االئمة في حي

مد  االند دالت   فدي حدالدة  الظدهداى الدعدراق  استهياف المرقي الشرم  في سامراءإ

احدددددرزتدددددهدددددا   الدددددندددددجددددداحدددددات الدددددساضدددددندددددة الدددددتدددددي  االمدددددنددددديإ السددددديدددددمدددددا بدددددعدددددي

 الماضي.  الشهر  في  القانسو  فرض  خطة

لن  عبي المهيي المطيري إ ىئيس اللجنة السياسية في مدندتدب الشدهديدي اللديى إ 

رضسحا في اتهامه للقسات االميركيدة الدتدي رصد دهدا ب"قدسات االحدتدالل"   كاو اكثر

برس" إ انه "م  الدساضدح ال تدس دي سديدطدرة عدلدى االىض فدي   لسكالة " المل   رقال

سددامددراء لددطدديدر قددسات االحدتدداللإ رمدرة اخددرو تسدهددب هدذه الددقددسات   مدنددطددقدة مددثدب

لالىهابي  امنانية االعتياء على مقيسات المسلمي  في تيمير مناىتيد  مد  مدرقدي 

  الماضي.  العام  العسنرمي  الشرم  بعي او فجرت قبة هذا المرقي

راضاف" ال احي باستطاعته ا خال مدعديات تدنديث مدثدب هدذا الدتد دجديدر ار او تسدهدب 

المطيري على او التعليمات اللا ىة مد    رشي   الت جيرات".  هذه  الىهابيي  عمب

الشدددهددديددي اللددديى لدددندددب فدددررعددده فدددي عددمدددسم الدددعدددراق تددؤكدددي الدددعدددمدددب   مددندددتدددب

رالعمب على تعزمز اراصر هذه   التهيئةإراهمية ضماو رحي العراق السطنية  على

 السحية السطنية.

انده   لد"الدمدلد  بدرس"  التسافل   بهة  م   انبه قال اليكتسى عيناو اليليمي ىئيس

النا ثة التي رص ها بالمؤلمة مؤكيا باو  دبدهدة الدتدسافدل   استيعاب هذه  متسقع

 المسضسع.  حسل  بلي  اصياى بياو

 للتجسال في ميمنة سامراءإ حتى اشعاى اخرإ فيمدا 
ً
رفرضا الننسمة العراقية حظرا

 
ً
اشاىت تقاىمر صن ية الى او اهالي ميمنة سامراء خر سا بتظاهرة مدسحدية تدنديمديا

بالنا ث اال راميإ لن  قسات االم  اطلقا العياىات الدنداىمدة فدي الدهدساء لدتد درمدل 

 المتظاهرم .

 أل ا 16العن  الطائ ي منذ سامراء مهجر 

ألد  عددراقدي إلدى الدندزرح مد   مداىهددم بسدبددب أحددياث الددعدندد   16اضدطدر أكدثددر مدد  

 الطائ ي التي انيلعا إثر ت جير مقام اإلمامي  في ميمنة سامراء.
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هذه ا ىقام التي أعلنا عنها الننسمة العراقية تعنس ما أعلدندا عدنده الدمدندظدمدة 

 اليرلية للهجرة التابعة لألمم المتنية.

 ركثيررو م  هؤالء المها رم  في الياخب معيشسو في مخيمات مؤقتة.

رتتبيو هذه النقيقة أكثر ما تتبيو في العاصمة بدطديا إ فد دي كدب مدسم تدقدرمدبدا 

متم اكتشاف ضناما  ي  لهذا العن  الطائ يإ ر ثثهم تلقدى مدبدعدثدرة فدي أندنداء 

 الميمنة.

ألد  شددخدص مدنددازلدهددم رفدقددا لددسزاىة الددهدجددرة  11ربسدبدب هدذا الدعددند  هددجدر ندنددس 

رالمهجرم . ركثيررو م  هؤالء  ا را م  مناطل مختدلدطدة حديدو كداندسا مشدندلدسو 

 أقلية.

ألد  شدخدص  16لن  المنظمة اليرلية للهجرة رمقرها سسمسرا رالتي تقيى أو ننس 

قي نزحسا م   ماىهم تقسل لبي بي سي إو الرقم ال علي أكبر بنثيدرإ  و مدعدظدم 

 الناس قي انتقلسا للعيش مع أقربائهم أر أصيقائهم.

كما قال الهالل ا حمر العراقي لبي بي سي إنه مقسم برعامة أكثر م  أل  شخص 

 في مخيمات مؤقتة.

رهذه ا ىقام ىغم كبرها ال تشندب ندزرحدا ضدخدمدا لدلدنداس فدي الدعدراقإ لدند  إذا مدا 

 استمر التستر الطائ ي فإو هناك خشية م  أو ترت ع هذه ا ىقام أكثر.

رمقسل منلب شؤرو الشؤق ا رسط في بي بدي سدي انده حديدو او بدطديا  كداندا 

الميمنة التي تذرب فيها الطسائ  المختل ة فاو الرحيب عنها بهدذا الشدندب مدعدتدبدر 

 ظاهرة مل تة لالنتباه.

رقي نزحا العائالت السنية الى منطقة تعرف "بالمثلو السني"إ أما الشديدعدة فدقدي 

 نزحسا الى الجنسب كالنج  مثال.

رمقسل منللنا او ت شي الطائ ية فدي الدعدراق هدس ظداهدرة حديمدثدة رلدند  ملدعدب 

التنبؤ بني ية السيطرة عليهاإ حيو تأتي م  القاعيةإ ف ي ظدررف اندعديام ا مد  

ىبما ىأو الناس في الميليشيات المدندلديدة الدقدائدمدة عدلدى أسداس طدائد دي الدقدسة 

 السحيية التي تستطيع حمامتهم.

ركذلك تنبع الطدائد ديدة مد  الدقدمدةإ مد  الدقدا ة السديداسديديد  الدذمد  اكدتدشد دسا او 

بامنانهم كسب النثير م  السالء الطائ يإ ىبما أكثر مما لس تدس دهدسا ندندس الدسحدية 

 السطنية كما مقسل منللنا.

 السيستاني ميعس الى ضبط الن س

  عا المر ع الشيعي االعلى امة الله العظمى السيي علي السيستاني العراقيي  
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الى ضدبدط الدند دس رمدندع الد دتدندةإ فدي اعدقداب تد دجديدر مدةدذندتدي مدرقدي االمدامديد  

العسنرمي  اليسمإ فيما قال الجيش االميركي انه رضدع فدي حدالدة تدأهدب قلدسو 

 م  انديالع اعدمدال عدند  راندتدقدام طدائد دي عدلدى غدراى مدا حديث فدي الدعدام 
ً
تنسبا

 الماضي.

ربالرغم م  او تقاىمر اعالمية اشاىت الى رقسع اشتباكدات مسدلدندة فدي عدي  مد  

مناطل بطيا إ اال او اي بديداو ىسدمدي بدذلدك لدم ملديى عد  الدجديدش االمديدركدي ار 

القسات العراقيةإ راكت ى المتنيث اللي تنانا كسلسنيب كرمستسفر  داىفدر "اسدتدندا ا 

 الى نتائ  هجسم العام الماضي.. نن  نراقب السضع ع  كثب" .

رأشاى الى أو الجيش االميركي لم مجر بعي تقييما مستقال للنا ث الذي رقع في 

سامراء. قال إو الهجسم الجيمي على مزاى شيعي بسامراء مد  شدأنده اثداىة مدس دة 

أخرو م  أعمال العن  الطائ ية في العراق رأعل  أو الجيش االميركدي سديدبدقدي 

 السضع قيي المراقبة اليقيقة.

ي لنرب أهلية راستمراى االحتالل  
ّ
 سنة 966سيناىمس سر

عبر ا مي  العام لألمم المتنية باو كي مدسو مدجدي ا فدي تدقدرمدر نشدر أمدس عد  

استعيا ه للنظر في تسسيع ر س  المنظمدة الديرلديدة ر رىهدا فدي الدعدراق.رقدال 

باو في تقرمره ال للي حسل النشاطات ا ممية فدي الدعدراق إو الديعدسات تدزامديت 

كي تلعب المنظمة اليرلية  رىا أكبر هناكإ مشيرا إلى أنه "م  الضررىي لتندقديدل 

ذلك التسصب إلى تنسيل أفضب مع شركائنا اليرليي  الرئيسيي ".رعبر باو ع  أمدلده 

فدي أو مددساصدب أعضداء مدجددلدس ا مد  را مدم الدمددتدنددية تددأمديدد  " عددم سدديداسددي 

 رلس ستي قسي" لس س  المنظمة اليرلية في العراق.

رخ ضا ا مم المتنية عي  مسظ يها في العراق بعي ت جير مقرهدا الدعدام فدي  

إ فدي اعدتدياء أسد در عد  مدقدتدب الدعديمديمد  بديدندهدم 4661بطيا  في أغسطس/ آب 

 ممثلها الخاص في العراق سير يس فييرا  ي ميلس.

رأشاى باو إلى النا ة إلنشاء "البنى التنتية رالظررف الدعدمدلديدة الضدررىمدة" الدتدي 

تسمح لألمم المتنية بزما ة ر س هدا فدي الدعدراقإ مدؤكديا خلدسصدا عدلدى ضدررىة 

 تأمي  "حمامة مناسبة رترتيبات أمنية ر عم  سي رمنشآت آمنة".

رتعليقا على هذه التلرمناتإ قال الس ير ا ميركي ليو ا مم المدتدندية زلدمداي  

خليب زا  لللن يي  "أعتقي أو ثمة مجاال أمام ا مم المتنية للقيام بدالدمدزمدي فدي 

العراق"إ مشي ا على أو تلعب المنظمة اليرلية  رىا أكبر علدى صدعديدي الدمدلدالدندة 

 السطنية رالتعارو اإلقليمي مع العراق.

 ركاو باو قي زاى العراق في ماىس/ آذاى الماضي رعام  حينها السضع ا مني  
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م م  المسقع الذي كاو معقي 26القائم عنيما سقطا قذم ة هارو على مسافة 

فيه مؤتدمدرا صدند ديدا مشدتدركدا مدع ىئديدس الدسزىاء الدعدراقدي ندسىي الدمدالدندي فدي 

 المنطقة الخضراء رسط بطيا .

  أغرب م  الخيال  لننّده سيناىمس م  عدي  مد  السديدنداىمدسهدات الدتدي 
ً
ىبما منسو أمرا

 متم ت تديدا 966تيعس الى بقاء طسمب ا مي في العراق قي ممتي الى  
م
  سنة بعي أو

 بنرب أهلية مد دتدسحدة ا بدسابإ ربدتديخدالت خداى ديدة مد دتدسحدة 
ً
البلي رإضعافه نهائيا

 ركلها تساعي على المنسث ا ميركي رابقاء العراق تنا االحتالل فدي 
ً
ا بساب امضا

 للنمسذج النسىي الجنسبي.
ً
 ا قب لخمسة عقس  طبقا

رهناك م  مشير الى أو ما مجري االو في العراقإ هدس عدمدلديدة تدمدهديدي حدقديدقديدة 

 هناك تخسفات م  صيمة الرفض سساء في 
ّ
لت نير إستراتيجي بهذا المستسو لن 

 راشنط  أر في الشرق االرسط.

مدجدري –تتم مناقشتها اآلو فدي الدسالمدات الدمدتدنديةإ رأحديهدا   رثمة سيناىمسهات

مخطط الحتالل العراق مية قرو كامب. رلم ميىك المراقبسو رأرسداط  -تسرمبه ببطء

 مد  مدنداقشدات ا شدهدر 
ً
در الدمد دا دً رالدندا   ديا الخبراء حتى اآلو مداهديدة الدتدطديددا

الماضية التي ترراحا أفناىها بيد  االنسدنداب الدمدجديرل راالنسدنداب الد دسىي الدى 

طرح أفناى بناء قساعي عسنرمة على غراى التجربة النسىمة الدجدندسبديدة  الدتدي سديدلدب 

عمرها حتى اآلو الى ستي  سنةإ رتستمر راشنط  في تطذمة أسبابهدا إ رمد  ثدم 

 سيناىمس البقاء اليائم في العراق.

رمرو  هارى  الفراندتدشدي  الدمدندلدب السديداسدي فدي صدنديد دة الدندرمسدتديداو سدامدندز 

 اإلشاىات التي تليى م  اإل اىة ا ميركية للبقاء الدطدسمدب فدي الدعدراقإ 
ّ
مسنيتسى أو

 ندقدا  
ّ
تست ز المقارمة العراقية ضي قدسات االحدتدالل. رأكدي الدمدندلدب السديداسدي أو

السياسة ا ميركية مستطربسو  االنتقالة الدندا ة  فدي الدمد داهديدم الدتدي تدطدرحدهدا 

راشنط  بلي  مشنلة العراقإ ف ي مناقشدات الدربديدع الدمداضدي كداندا هدنداك آىاء 

تنتمب االنسناب ال سىي م  العراقإ لن  المؤشرات ا خيرة التي أظدهدرتدهدا اإل اىة 

ا ميركية رأكيها المسؤلسو العسنرمسو في بطيا  رفي البنتاغسو تطرح سيناىمس 

.
ً
 تماما

ً
 مختل ا

فدي أرسداط –رقالا اللني ةس ليدس مد  اللدعدب اإلشداىة اآلو الدى ر دس  أفدنداى 

تدؤسدس إلقدامدة  -هؤالء السياسيي  رالعسنرمي  ا ميركيي  في بطيا  رراشنط 

 خطط هذه ا فناى تنا الدمدنداقشدةإ مشديدرة 
ّ
قساعي  ائمة في العراق. رأرضنا أو

  حدي الدمدسدؤرلديد  
ً
 للنمسذج النسىي الجنسبي. رطدبدقدا

ً
الى  يمة فنرة البقاء طبقا

 ا ميركيي  النباى فإو البقاء في العراق قي ممتي الى عقس .
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ّ
رمؤكي  هارى  الفرانتشي  المنلب السياسي في النرمستيداو سدامدندز مدسنديدتدسىإ أو

هس إبقداء الدجدندس  ا مديدركداو  -في راحي م  السيناىمسهات المهمة–الهيف ا كبر 

فسق التراب العراقي في رضع ممتاز الى مية  قرو كامب  ررضع ذلك تنا الفدتدة 

 مساعية الننسمة العراقية ضي االعتياءات الخاى ية إ رفدي الدسقدا الدنداضدرإ تدأخدذ 

هذه الالفتة اسم  تيىمب القسات العراقديدة الدجديمدية رتدطدسمدر الدجديدش الدعدراقدي إ 

رهس البدرندامد  الدذي تدقداتدب مد  خدالل الدسالمدات الدمدتدندية الدقداعدية راآلخدرمد  مد  

.
ً
 معاىضي االحتالل الذم  تتهم باإلىهاب أمضا

 هدذه الدمدقدتدرحدات الدمدبدندرة مدس دس ة فدقدط فدي  -تقسل اللني ة–رلني اآلو 
ّ
فدإو

مل ات البيا ا بيض رالبنتاغسوإ رمنش  عنها ببطء إلو النرب فدي الدعدراق تدسا ده 

معاىضة متزامية في أرساط الرأي العام ا ميدركدي. رقدي حدذى الدعديمدي مد  خدبدراء 

 أمة خطة إلنشاء قساعي عسدندرمدة  ائدمدة فدي هدذا 
ّ
العراق رالشرق ا رسط م  أو

 البليإ تيعّدم صسىة السالمات المتنية في المنطقة كقسة احتالل ال غباى عليها.

ر مقسل  الىي  اممسني  المسؤرل السدابدل فدي السدلدطدة الدمدؤقدتدة الدتدي حدندمدا 

 ل نرة سيةةإ رهي تطذي فقط التلسى 
ً
العراق بعي سنتي سقسط صيامس "إنها حقا

العام ع  أميركا كيرلة احتاللإ ركسلطة كسلسنيالية". رأضافس "ليس هدنداك طدرمدل 

 النشاء قساعي عسنرمة  ائمة ستلبح مقبسلة م  قبب أغلبية السناو العراقيي ".

طة  بجامعة سدتداند دسى  
َ
مقر

،
 في  الي

ً
رالبررفيسسى   اممسني  الذي معمب اآلو خبيرا

 -بمس ب تجربة السنتي  ا رليي  م  االحتالل ا مديدركدي لدلدعدراق–بنالي سىنياإ ميعس 

 مدثدب هدذه الدخدطدسة  أي تدرك 
ّ
الى التخلي ع  خطط القساعي اليائمة. رمدقدسلس إو

 تدعدمدب بشدندب أحسد  مد  أمدة أفدنداى أخدروإ فدهدي 
م
أفناى البقاء الطسمب  ممدند  أو

ألد   دنديي أمديدركدي عدلدى  966ستهيئ النزاع رتخ   المعاىضة الشيمية لس س  

 التراب السطني العراقي.

كما تقسل الندرمسدتديداو –رحتى المؤازىرو للنضسى العسنري ا ميركي في العراق 

 الدسقدا غديدر مدنداسدب إلذكداء نداى الدعدياء لدألمديدركداو  -سامندز مدسنديدتدسى
ّ
مدؤكديرو أو

 بمناقشات م تسحة للبنو في فرص إنشاء القساعي العسنرمة اليائمة في العراق.

رمقسل  ىال  بيترز  ضابط االستخباىات العسنرمة المتقاعيإ المتخلص فدي شدؤرو  

الشرق ا رسطس "سننسو أغبديداءإ إذا لدم ندخدطدط الحدتدمدالديدة الدبدقداء الدطدسمدب فدي 

 م  السابل  رانه مناقشة فرصة تنقيل هذا البقاء بشندب صدرمدح اآلو 
م
العراق. لن 

 هدذه 
ّ
 اقدسل إو

م
 نربح النرب". رأضدافس "لدذا مدجدب أو

م
رم  المناسب ترك ذلك الى أو

 ا فناى لم تنجز بطرمقة ماكرة".

 رفي التعليقات ا خيرة كش   تسني سنس  الناطل باسم البيا ا بيضإ ر ىربرت 
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غيتس  رزمر اليفاع ا ميركي ع  فنرة الس س  العسنري اليائم في العراق  بقداء 

 لدلدندمدسذج  16
ً
أل   نيي أميركي في قساعدي ثدابدتدة لدمدية خدمدسديد  سدندة رطدبدقدا

 النسىي الجنسبي.

رتقسل اللني ة او مثب هذه التعليقات م  قيا ات مينية في السالمدات الدمدتدندية 

تعنس ر هة نظر القا ة العسنرمي  في الدعدراق. رمدؤكدي ضدابدط عسدندري اشدتدرط 

ل في النيمو ع  سياسدة الدبدقداء الدطدسمدبإ 
ّ
عيم النش  ع  اسمه لنسنه غير مخس

 اإل ماع متزامي رسط الزعماء العسنرمي  لتيىمب طسمب الميو للقسات الدعدراقديدة 
ّ
أو

 راشدندطد  
ّ
راالستمراى في النضسى ا ميركي لمقاتلة القاعية. رفي ىأي الخبراء أو

كش ا ع  أفناىها بلي  القساعي العسنرمة اليائمةإ لتس ه ىسالة بهدذا الدخدلدسص 

 الى الننسمة العراقية.

رحسب اعتقا   مامنب ارهداندلديد   خدبديدر الشدؤرو الدعدسدندرمدة فدي مدعدهدي بدرركدندز 

 "السبب في تررم  هذه ا فناى خاىج البيا ا بديدضإ ربشدندب أسداس 
ّ
بساشنط إ فإو

اآلو مأتي في سياق تأمالت النسنطدرس رمدنداقشداتده النسدنداب كدبديدر فدي ا فدل". 

 إ اىة بسش ترمي تس يه  ىسالة قراى  الى ا ميدركداو رلدندندهدا مد  حديدو 
ّ
رمضي س "إو

 مد  ا ى دح تدركدهدم الدتدندضديدر لدندرب 
ّ
الجسهر الى المساطني  العراقيي إ م ا ها أو

مينية قرمبة رم تسحة على كب االحتماالتإ رليس هناك خطسات مُدنتاج اليدهدا فدي 

 الملالنة السطنية شبه الممتنعة ع  التنقل اآلو".

ألد   16رالعيمي م  القا ة العسنرمي  ا ميركاو في العراق مدتدنديثدسو عد  بدقداء 

 للنمسذج  06الى 
ً
  للبقاء في قساعي ثابتة رفقا

ً
أل   نيي  أر ىبع المس س م  حاليا

النسىي الجنسبي. لن  بعض الخبراء منذىرو م  النظرة المتسارمة الى تجربة كدسىمدا 

الجنسبية في القرو العشرم  رتجربة حرب العراق فدي الدقدرو الدندا ي رالدعدشدرمد . 

 مد دهدم بديد  
م
 مهما برأي الخبير  أرهانلي   إذ ال تناظر ممن  أو

ً
 هناك اختالفا

ّ
كما أو

كسىما الجنسبية التدي كداندا مدهدي ة بدعديراو خداى دي ربديد  الدعدراق الدذي تدهدي ه 

 ال سضى الياخلية.

رمتنيث الخبراء ع  اختالفات أخرو  سهرمة بي  التجربتيد  فدندسىمدا الدجدندسبديدة كداندا 

كدسىي  دندسبدي بدالدخدطدر -أميركيدة الدسالءإ ركداو هدنداك احسداس مشدتدرك امديدركدي

 التخطيط لقساعدي 
ّ
الشيسعيإ حسب   اممسني  خبير  امعة ستان سى إ الذي مؤكي أو

إ رمدؤخدر الدتدقديم الدذي تدتدنديث عدنده الدسالمدات 
ً
عسنرمة  ائمة ممن  أو مؤثر سلبديدا

المتنية في االنتلاى على القاعيةإ رخاصة بس س  منعط  التنال  مع معداىضديد  

سابقي إ فالمتمر رو السنة الذم  مرغبسو بالعمب مع ا ميركاو اآلو قدي مدعدس رو 

 الى المقارمة إذا ما  رو النيمو ع  قساعي  ائمة.
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  ىال  بيترز  ضابط االستخباىات العسنرمة المتقاعيإ له ر هة نظر تختلد  فدهدس 
ّ
لن 

مقسلس إو السنة ا قلية قي بيأرا مررو النضسى ا ميركي ضم  نظرة مختل دة  فدي 

رقا مختلمسو فيه مع ا كثرمدة الشديدعديدة رالدندندسمدة بشدأو مسدتدقدبدب الدعدراق . 

 أمة قساعي  ائمية منبطي او تنسو فدي الشدمدال الدعدراقدي 
ّ
رلهذا م ترض  بيترز  أو

  النر ي المسالي للسالمات المتنية.

رمؤكي  بيترز  قسلهس "ال اعتقي أننا مجب او نتنيث بشنب م تسح ع  قساعي عسدندرمدة 

تدقدسل الدندرمسدتديداو سدامدندز –مرفضها ار ال مرميها العراقيسو االو". رافدتدراضده هدذا 

مشير الى او الخطة ا ميركية ممند  او تديعدس الدى قداعدية أر قداعديتديد   -مسنيتسى

 أل   نيي. 16 سمتي  ترتبطاو بقساعي عسنرمة أىضية تضم حسالي 

 المناقشات ا ميركية بشأو القساعي اليائمة كجزء م  الدمدخدطدط الحدتدمدال 
ّ
رمرو أو

ض للتقسيمإ ستعرض الندضدسى ا مديدركدي فدي الدعدراق لدلدخدطدر 
ّ
او العراق ىبما متعر

سساء م  خالل الدمدقدارمدة الدياخدلديدة أر بدتديخدب الدجديدراو الدمدذعدسىمد  ا مدر الدذي 

ميفعهم الى التيخب رالتنيز لألطراف المتنازعة بشنب م تسح امضا. لننه مرو فدي 

المشررع النسىي كنمسذج بعض ما ممن  اسدتديدسداغده. مدقدسلس سالدقدسات ا مديدركديدة 

. رلم تقبب ببقاء كسىما ميمرة نتيجة النرب. رالنالم 
ً
حافظا على السالم هناك حقا

.
ً
 كبيرا

ً
 ع  تجربة كسىما مجب او مجعب العراقيي  م همسو أنهم سينققسو تطسىا

 طرح فنرة الس س  ا ميركي طسمب ا مي مجب او مدقدتدرو 
ّ
رهذا معني حسب ىأمه أو

ليو العراقيي  باالستقراى رالدتدطدسى االقدتدلدا ي. مدع ذلدك فدإنده امدر ال مدمدند  او 

. اما  أرهنلي   خبير مدعدهدي بدرركدندز فديدقدسلس "عدلدى 
ً
مسافل عليه العراقيسو  ميعا

الرغم م   هس نا الجييةإ رطررحاتنا اننا سنبقى لسنساتإ فإو النيمو عد  الدبدقداء 

 ذلدك سديدندسو 
ّ
لعقس  طسملة ال مساعي على تقيم السضع االمدندي فدي الدعدراق. إو

 
م
 لمزمي م  ال سضى في هذا البلي الذي مختزو طاقة كبيرة للنزاعات. رمدجدب أو

ً
سببا

"
ً
 حضسىنا اليائم في العراق سينسو مربنا

ّ
 ال نعطي افتراضات مسبقة في أو
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