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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
في  الملف اإليراني   والذي يتناول  ،جيةمجلس العالقات الخار   منشور في موقع      مهم تقريرل في هذا العدد ترجمة   

ـ      زة عادة ما  وهذه التقارير المركّ  . العراق ين والمهتمه وتدعم المتـصدين األمريكـان مـن مـسؤولين        توج

  .الالزمة  بالمعلوماتوإعالميين وغيرهم

  :فيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

  ن قد تنذر بصدام عسكري مستقبالَوآخرون يقولون بأن هذه اإلشارات الموجهة إلى إيرا
  
 

يتهم مسؤولون أمريكيون قوات القدس ، وهي جناح العمليات الخاصة في منظومة حرس الثورة اإليرانية ، 

بالقنابل االنفجارية الخارقة ، أو القنابل التي تزرع على ) يو أس أي تودي (بإمداد الميليشيات الشيعية  

  دفع الصاروخي وصواريخ الكاتيوشاجانب الطرقات أو القنابل ذات ال
  
 

  ويقدر بعض الخبراء بأن عدد الشرطة السرية اإليرانية في العراق كبير جداَ قد يصل إلى ثالثين ألفاَ
  
 

ويكتب ، منيرالخمري ، وهو محلل عسكري لمكتب الدراسات العسكرية الخارجية في فورت ليفينوورث في 

ن أولئك الطلبة و العلماء ينتمي إلى االستخبارات اإليرانية و البعض إن واحداَ من بين كل ثالثة م: كنساس 

  منهم هم شرطة سريين أرسلوا إلى األضرحة الشيعية المقدسة للتأثيرعلى المصوتين قبل االنتخابات
  
 

تريد طهران أن تقيم عالقات طيبة مع ماكان في يوم من األيام عدواَ لها ، وأن تبقى الحكومة في العراق 

  عيفة ، وتمنع شخصاَ قوياَ شبيها بصدام من إمتالك زمام الحكمض
  
 

، إن وجود حالة " تدير الفوضى" لقد وصف البعض سياسة إيران بأنها . وال تبحث طهران عن دولة فاشلة 

  من عدم االستقرار تكفي إلخراج قوات الواليات المتحدة من العراق ولكن ليست كافية إلغراق جيران العراق

  رب طائفية أوسع في ح
 

المكان الذي يموت فيه معظم "، " نيوز أور"سك من جامعة كولومبيا ، في مقابلة مع . يقول غاري جي

  وأنهم اليموتون بأسلحة الشيعة... األمريكيون بإستمرار ، ليس في مناطق الشيعة 
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   حزب اهللا ، والتي العديد من السيارات المفخخة تحمل آثاراَ من المتفجرات السابقة التي إستخدمها

  صنعت في إيران
  
  

  لكنهم يقللون من أهمية تهديدات واضحة بأن حكومة العراق التي تقودها الغالبية الشيعية سوف تقع 

  تحت نفوذ طهران
  
 

و إنهم ." إن اإليرانيين سوف يكونون هناك دائماَ "، " نيوز أور" يخبر سالمة نعمات من صحيفة الحياة، يخبر

 حالما يغادراالمريكان فإن الحكومة العراقية سوف تكون أكثر رغبة في التعامل مع القضايا يشعرون بأنه

  ."  التي تخدم سياسات إيران اإلقليمية و السيطرة اإلقليمية اإليرانية 
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  التحليل اليومي 

ة مشكلة إيران البغدادي  

  
المسلمون الشيعة العراقيون و اإليرانيون يشاركون 

  )وحيد سالمي / أسيوشيتيد برس ( .في طقوس دينية في طهران

  نر هيونيل بيال: ادعدإ

   ٢٠٠٧ /شباط/ ٢

بعد أربع سنوات من إزالة صدام حـسين ، يبـدو           

 فـي جنـوب العـراق        التأثير اإليرانـي   واضحاَ

إن العالقات اإليرانيـة مـع       . اَ و متنامي  متواصالَ

المجموعات الكردية العراقية في الشمال كذلك هي       

قوية على الرغم من حاالت القلق في طهران بشأن         

كبرعن بغداد  أستقالل  إدفع األكراد للحصول على     

وكما تبـين    . األقليات الكردية اإليرانية  قد يشجع   

ن إليران شـرطة    أ، يعتقد ب  )١ (ةجديدلالخلفية ا هذه  

سرية في كل أنحاء العراق يجمعون المعلومات و        

إنها كذلك لها   . يساعدون ميليشيات شيعية مختلفة     

 روابط ود    ت إلـى زيـادة     ية مع القيادة الشيعية أد

  .التجارة و السياحة الدينية للحجاج اإليرانيين 

  

--------------  

 في الـصفحات التاليـة      تمت ترجمة هذه الخلفية   ) ١(

  التدخّل اإليراني في العراق: وعنوانها

  

 )نيو يورك تايمز   ( بنك إيراني   لبناء  وهناك خططاَ 

يقول خبراء بـأن    . لتجاري  في قلب مدينة بغداد ا    

اإليحاء إلى أن العراق هو دمية إيرانية ما هـو إالّ           

هـذه   فـي    أفراسايبي.  كاوه أل  ويوحي. تضليل  

 في السياسة الخارجية اإليرانية      وهو خبير  ،المقابلة

 ، الـى أن الـشيعة       مجلس العالقات الخارجية  في  

 متأثرين بقوميتهم كما هم      كثيراَ تأثيرينالعراقيين م 

 مـن    بـوالك  .كينيث أم ويخبر  . بهويتهم الطائفية   

ــارد  المجلــس ، عــضو معهــد بروكينغــز برن

 بأن قيام المسؤولين األمريكان بإلقـاء       غويرتزمان

 في العراق على إيـران       الفوضى ا يخص اللوم فيم 

يبـدو أن إدارة     :"بـوالك يقول  . هو تضليل أيضاَ    

 تعتبر اإليرانيين بأنهم مصدر الكثيـر مـن         بوش

بالنسبة لي ،   . مشاكل العراق إذا لم يكن كلها اآلن        

 ٢٠٠٥و٢٠٠٤إن كيفية تحدثهم عن السوريين في       

موا تحفل بالذكريات الى حد خطير عنـدما ضـخّ        

." يف الدور السوري في التمرد الـسني        بشكل سخ 

 دليل هزيـل  عن وجود   لوس انجلوس تايمز    تخبر  

يربط عمالء إيرانيين ببعض عمليات هجومية فعالة       

ضد القوات األمريكية ، على الرغم من أن بعض         

ن الظنون وراء الهجـوم الـذي       أالباحثين يقولون ب  

نيويـورك  ( خمسة جنود أمريكـان   ى الى مقتل    أد

 ربما يكون التـدريب عليـه  و          كربالء في) تايمز

يؤكد تقرير   .تمويله قد تم من قبل عمالء إيرانيين        

 وجود إنقـسامات    حديث لتقييم المعلومات الوطنية   

بين رجال االسـتخبارات حـول توسـع النـشاط          

   .اإليراني في العراق

 مقيم فـي     ، وهو خبير إيراني    علي أنصاري  يبين  

ـ     – أمريكا صالح الواليـات    بأن العدو الحقيقي لم

 ، الذي يتمتع    التمرد السني المتحدة في العراق هو     

بدعم من زمر داخل الجيـران العـرب و حلفـاء           
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   ويخبـر . الواليات المتحدة مثل العربية السعودية      

) ForeignPolicy.com (ــ ــشيعة ال "ن أ، ب ال

 التفجيرات االنتحارية   عملياتيميلون لالنخراط في    

وإنك بالتأكيـد    "." ط فيها   التي يميل السنة لالنخرا   

الترى على العموم ، أن الشيعة يقطعـون رؤوس         

 مـن    سـك  .غاري جي  ويتفق مع هذا     "خصومهم

المكـان  " نأ ب " نيوز أور  "ويخبر. جامعة كولومبيا   

الذي يموت فيه معظم األمريكان بإستمرار ، هـو         

 بأسلحة  وهم اليموتون ... ليس في مناطق الشيعة     

ن على أيدي المتمردين السنة     أنهم  يموتو    "الشيعة

  " .في محافظة االنبار

 جديدة مـن قبـل       ويدعم محللون آخرون جهوداَ   

 ضغط على مراكز    تسليطقوات الواليات المتحدة ل   

 في العراق ، مثل القنصلية اإليرانية فـي         نطهرا

شمال العراق التي أغار عليهـا جنـود الواليـات          

، وهـو    ريك فرانكونا و يؤيد ،     . المتحدة مؤخراَ 

ضابط إستخبارات متقاعد في الجيش األمريكـي ،        

قوات القـدس    هذه األنواع من المهام ، ويذكر بأن      

 ، وهي وحدة عسكرية خاصة تنشط فـي         اإليرانية

أيديهم ملطخـة بـدماء     ن  أالعراق بشكل كبير ، ب    

 ." ألكثر من عشرين عاماَ   )MSNBC( األمريكيين

ـ  المراسـلين   روبرت غيتس أقنع وزير الدفاع     ن أب

الضغوط قد تؤدي مهمتها بشكل جيد في التعامالت        

إذا كنـت   "وقال  . المستقبلية مع إيران حول العراق    

 حينـذاك في العراق و تحاول أن تقتل جنودنـا ،          

    ." تعتبر نفسك هدفاَ من األهدافيجب أن

  

  

  الخلفية

  ل اإليراني في العراق التدخّ

   ريرتحهيئة الفي  ، كاتب بيهنريونيل ال: المؤلف 

   ٢٠٠٧ /شباط/١٢ : بتاريخ 

  مقدمة

  ؟ العراق في إليرانيا التدخّل ماهو

 في مؤكدة ايرانية تدخّل عالمات توجد هل

  ؟ العراق

  ؟ العراق في إيران محفّزات ماهي

 تقدم يعوق العراق في إيران تدخّل إن هل

  ؟ هناك المتحدة الواليات

 التمرد على يحرضون اإليرانيين إن هل

  ؟ العراقي

 التأثير المتّحدة الواليات قوات واجهت كيف

  ؟ العراق في اإليراني

 على المتحدة الواليات دليل قوة مدى هو ما

  ؟ العراق في إيران تدخّل

 بيد دمية العراق يصبح أن من خطر هناك هل

  ؟ إيران

  مقدمة 

كان البيت األبيض مهتماً منذ وقت طويل بالتدخل        

      ك بقـوة فـي     اإليراني في العراق ولكنه قد تحـر

وقد قدم  . األسابيع األخيرة لمواجهة أفعال طهران      

 قيـام   لـى  دلـيالً ع   ن مؤخراَ ان األمريك وولؤالمس

 القنابل التي تزرع    تشمل" مواد دعم " طهران بتقديم   

على جانب الطرقات ومدافع الهاون إلى اإلرهابيين       

في العراق والذين بدورهم يقومون بمهاجمة القوات       

 بأنـه   بـوش وقد وعد الرئيس    . األمريكية وقتلهم   
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سوف يرد بقوة إذا ما وسعت إيران تأثيرهـا فـي           

ـ    شـبكات   "البحت عن وتـدمير     " العراق وتعهد ب

. ن  ويستخدمها العمالء اإليراني  تزويد األسلحة التي    

ن المواجهة مع إيران تعكس رغبة      أيقول البعض ب  

    ة وإرسال رسالة   البيت األبيض إلظهار موقف القو

. ن التتدخل في الـشؤون العراقيـة        أإلى طهران ب  

وآخرون يقولون بأن هذه اإلشارات الموجهة إلـى        

  . إيران قد تنذر بصدام عسكري مستقبالَ 

  إليراني في العراق ؟ماهو التدخّل ا

 حول هذا الموضوع ، وان الكثير        هائالَ يدور جدالَ 

من األدلة التي تذكرها الواليات المتحـدة كإثبـات         

على التدخل اإليراني تبقى سرية ، وفـي بعـض          

وقد  . األحيان شككت فيها الحكومة العراقية أيضاَ     

شابه مزعج للفترة قبل االحـتالل    تد هذا الموقف    ولّ

سـتخبارية  إ ، عندما دفعت معلومـات       في العراق 

سرية الواليات المتحدة نحو العراق وقد تبين بعـد         

ومـع ذلـك ،     . هة  ن هذه المعلومات مشو   أذلك ب 

تدخل في العراق تن إيران أتزعم الواليات المتحدة ب

  :في عدد من الجبهات 

 ،  قوات القدس يتهم مسؤولون أمريكيون    . الجيش

 منظومة حـرس    وهي جناح العمليات الخاصة في    

يـو   ( بإمداد الميليشيات الشيعية  الثورة اإليرانية ،    

بالقنابل االنفجارية الخارقـة ، أو      ) س أي تودي    أ

القنابل التي تزرع على جانب الطرقات أو القنابل        

. ذات الدفع الـصاروخي وصـواريخ الكاتيوشـا         

    وبالتحديد ، فإنها تدعم وتدر ل ميليـشيات   ب وتمو

و الجناح المسلح لواحـد مـن        ، وه  فيلق بدر مثل  

كبر األحزاب الدينية الشيعية والذي تقع قاعدته في        أ

 ، مـسؤول    يك فرانكونا روينشر،  . جنوب العراق 

ستخبارات عسكرية متقاعد ومقدم سابق في القوة       إ

إن موقع  :" MSNBC.comالجوية األمريكية على    

قوات القدس بالنسبة للميليشيات الشيعية هو كموقع       

ي العراق بالنـسبة لمجموعـات التمـرد        القاعدة ف 

ويقدر بعض الخبراء بأن عـدد الـشرطة        " السنية  

السرية اإليرانية في العراق كبير جداَ قد يصل إلى         

 العـراق ،    فييقول السفير اإليراني    . ثالثين ألفاَ   

 ، إن بلـده يخطـط لتـدريب         حسن كاظمي قمي  

  . وتجهيز وتقديم المشورة لقوات األمن العراقية 

لفين من طلبة العلوم    أأرسلت إيران أكثر من     .الدين

الدينية والعلماء إلى مـدينتي النجـف و كـربالء          

وهو محلـل     منيرالخمريويكتب ،   . تين  المقدس ، 

 عسكري لمكتب الدراسات العسكرية الخارجية في     

إن واحداَ من بين     : كنساس في   فورت ليفينوورث 

مـي إلـى    كل ثالثة من أولئك الطلبة و العلماء ينت       

 و البعض منهم هم شـرطة       االستخبارات اإليرانية 

سريين أرسلوا إلى األضرحة الـشيعية المقدسـة        

وتوجـد  . للتأثيرعلى المصوتين قبل االنتخابـات      

كذلك أعمال تجارية وسياحية دينية مزدهرة عبـر        

  . الحدود

ويعبر عشرات اآلالف من اإليرانيين و العـراقيين        

لمقدسة كل عام ؛وحتى أن     الحدود لزيارة المراقد ا   

إيران تقوم ببناء مطار في النجف لتسهيل عمليـة         

  .  الزوار الدينيين هذه لنق

كبـر  أبرزت إيران بوصفها واحدة من      . االقتصاد

الشركاء التجاريين للعراق ، مع صعود الصادرات       

 مليون دوالر في عـام      ٨٠٠اإليرانية للعراق من    

وقد ساعد   . ٢٠٠٥ إلى  بليون دوالر عام       ٢٠٠٤

   ة في جنوب العراق علـى      وجود منطقة تجارة حر

نتشار البضائع اإليرانية في المحالت في البصرة       إ

و . وتشمل هذه البضائع الكيروسين وغاز الطـبخ        
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تقوم إيران بإنشاء طريق مرور سريع عبر الحدود        

  . لربط مدينة البصرة بالمراكز التجارية اإليرانية 

ران تخطط كذلك لبنـاء     ن طه إ ف قمي للسفير   ووفقاَ

فرع من مصرفها الـوطني فـي بغـداد وتقـديم           

  .المساعدة إلعادة بناء االقتصاد العراقي 

هل توجد عالمات تدخّل ايرانية مؤكدة في 

  العراق ؟

مسؤولون أمريكيون على وجود تدخل إيراني     يصر 

 عالي في العراق في األشهر األخيرة وخـصوصاَ       

متنوعـة للميليـشيات    في مايتعلق بتقديم األسلحة ال    

ن الذين يقفون خلف الهجـوم      أويقولون ب . العراقية  

األخير في مدينة كربالء الذي أدى إلى مقتل خمسة         

جنود أمريكيين ربما قد تم تدريبهم وتمويلهم مـن         

قبل عمالء إيرانيين ، لكن العديد مـن الخبـراء ،           

 ، مدير برنامج الـشرق   جوست هيلترمان يضمنهم  

ن أة األزمات الدولية ، يقولون باألوسط في مجموع  

النشاط اإليراني في العراق هو ليس ظاهرة جديدة        

 ، كان هناك مخبرين سربين لطهـران فـي          فمثالَ

شمال العراق في العقدين الماضيين ، ولها مكاتب        

ربيل والسليمانية ، ويتمتعون بعالقات     أرئيسية في   

حـدث  أيقول خبراء ، إن     . حميمة مع القادة الكرد     

 الـدعم المقـدم     –نتهاكات اإليرانية المزعومة    اال

 ٢٠٠٤ يعود إلى عام     –عية العراقية   يللميلشيات الش 

مركـز   من    كورب .لورنس جي يعتقد  . على األقل   

 تدفع بإستراتيجية بوش بأن إدارة  ،التقدم األمريكي

إن هـذا   : "  ويقول تثير عدوانية أكبر ضد طهران    

   " .ايران بل ألجل العراقليس ألجل 

  ماهي محفّزات إيران في العراق ؟

       : الخمـري يكتـب   . إليجاد منطقة عازلة آمنـة    

 الخـط الـدفاعي األول    يعتبر العراق بأنه يشكل     " 

ن العراق  إ و  غزو أجنبي خصوصاَ   إليران ضد أي  

 للهجمات العسكرية على    قد كان في السابق طريقاَ    

 تريد طهران أن تقيم عالقات طيبة مـع         " .إيران  

 في يوم من األيام عدواَ لهـا ، وأن تبقـى            ماكان

الحكومة في العراق ضعيفة ، وتمنع شخصاَ قويـاَ         

  .شبيها بصدام من إمتالك زمام الحكم 

متهم لقد هاجمهم العراق وسـم     : " هيلترمانيقول  

ليست ." "قوات صدام بالغازات لمدة خمس سنوات       

  " . لهم مصلحة في حصول هذا مرة ثانية

تملك إيران  .  اإليرانية   -ت العراقية لتقوية العالقا 

عالقات عرقية ودينية وسياسية قديمة ودائمية مـع        

 وهـو   علي السيستاني إن آية اهللا السيد     . العراق  

وتتمتع طهـران كـذلك     . مواطن إيراني األصل    

بعالقات حميمة مع القيادات الشيعية العراقية ، التي     

ها إلى إيران خـالل عهـد       ئبعد الكثير من أعضا   أ

  . صدام 

يقول .   المتحدة في المنطقـة تالواليا لتقليل تأثير 

الخبراء إن ماللي طهران ال يريـدون أن يـروا          

الديمقراطية تنتشر في المنطقة أو وجود دولة تابعة        

ومدعومة من قبل الواليات المتحدة على حـدودهم        

لقـد  . وال تبحث طهران عن دولة فاشلة       . الغربية  

 ،" تدير الفوضى " أنها   ب وصف البعض سياسة إيران   

إن وجود حالة من عدم االستقرار تكفي إلخـراج         

قوات الواليات المتحدة من العراق ولكـن ليـست         

كافية إلغراق جيران العراق في حـرب طائفيـة         

معهـد واشـنطن     مـن    ميشيل إيسنشتاد . أوسع  

إن : " يقول عن هكذا سياسة      لسياسة الشرق األدنى  
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عالقة ،  ]يات المتحدة   قوات الوال [ هذه السياسة تبقي  

  . " ستخدامها في إيران إلدرجة ما ، وال يمكن 

هل إن تدخّل إيران في العراق يعوق تقدم 

  الواليات المتحدة هناك ؟ 

وتـتهم  . يقول الخبراء إن هذا صحيح لدرجة مـا         

إدارة بوش إيران بتحريض مجموعات مختلفة في       

العراق على تنفيذ هجمات إرهابيـة ضـد قـوات          

سم إويقول المتحدث ب  . يات المتحدة األمريكية    الوال

أجزاء مـن   " :سيان ماكورماك الخارجية األمريكية   

 تنتهي بفرض   منشغلة بنشاطات الحكومة اإليرانية   

لكـن بعـض    . لقوات الواليـات المتحـدة      " تهديد

المحللين يقولون إن البيت األبيض يركـز بـشكل         

نه يجب أن يركز علـى      أكبير على إيران في حين      

التمر       ض عليه  د ، الذي هو في األساس سني وتحر

 مـن    سك .غاري جي يقول  . الدول العربية السنية    

 ،  "رنيـوز أو  "جامعة كولومبيا ، في مقابلـة مـع         

المكان الذي يمـوت فيـه معظـم األمريكيـون          "

وأنهـم   ... ليس في منـاطق الـشيعة     ستمرار ،   إب

ويقـول آخـرون إن     . "اليموتون بأسلحة الشيعة    

.  إلدارة بوش    اَلهاءإتوفر كبش فداء مفيد،أو     إيران  

إذا خرجت إيران اليوم من العراق ،        "كوربيقول  

  " .  ر فجأةن الوضع فيه سوف لن يتغيإف

هل إن اإليرانيين يحرضون على التمرد 

  العراقي ؟ 

إن التأثير اإليراني منتشر في بغداد وفي المنـاطق         

ة فـي   الكردية في الشمال وفي المنـاطق الـشيعي       

ـ         ،  اَالجنوب وليس في محافظة االنبار السنية أساس

كذلك إن  . والتي يحدث فيها معظم هجمات التمرد       

العمالء اإليرانيين يبدون بأنهم يقدمون بشكل كبير       

الدعم التقني و المالي والمادي للميليشيات الشيعية       

يقول الخبراء ، إذا كـان       . وليس للمتمردين السنة  

ض األطـراف   إيـران تحـر   ن  إهناك أي شئ ، ف    

 مجموعات مثـل    –السياسية و ميليشياتهم الفرعية     

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية فـي العـراق و         

 مـع الواليـات     سمياَإ والتي تقف    – حزب الدعوة 

  بـوالك  . أم ثكينيعلى أي حال ، يخبر      . المتحدة  

مجلس العالقـات    يخبر عضو    معهد بروكينغز من  

نه من المحتمـل أن     إ انبرنارد غويرتزم  الخارجية

 بيعها فـي    لسالح اإليرانية قد تم   اتكون تجهيزات   

فين اإلسـالميين  نتهت بيد المتطر  إالسوق السوداء و  

العديد مـن الـسيارات     . أو المتمردين العراقيين    

 من المتفجرات السابقة التـي      المفخخة تحمل آثاراَ  

  .  ، والتي صنعت في إيران حزب اهللاستخدمها إ

 قوات الواليات المتّحدة التأثير كيف واجهت

  اإليراني في العراق ؟ 

د التأثير اإليرانـي    رتأى البيت األبيض أن يحد    إلقد  

في الموقفين العسكري والسياسي العراقيين ، لكنه       

   االقتصادية بين البلدين     ب العالقات ال يريد أن يخر . 

عتقال أو قتـل  إحدث جهد الواليات المتحدة  أل  يخو

يين اإليـرانيين المتمركـزين فـي       لسرالمخبرين ا 

  . العراق 

 "سالون" ر في  من جامعة ميشيغان يحذّ    جوان كول 

 "يرفع خطر الحرب المفتوحة      "من أن هذا اإلجراء   

 للتواجد الكبير للحجاج اإليرانيين في العراق       ربالنظ

والذين ربما يقعون بشكل تصادفي في الشرك مـن     

 القـوات   أغـارت . قبل قوات الواليات المتحـدة      

 على إحدى القنصليات اإليرانيـة      األمريكية مؤخراَ 

 من المخبـرين    حتجزت عدداَ إفي شمال العراق و   

السريين اإليرانيين وأخذت مجموعة مهمـة مـن        

وأعلنت القوات الجوية كذلك بأنها سوف      . الوثائق  
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 –تكثف من دورياتها علـى الحـدود اإليرانيـة          

لة حديثـة    ، في مقاب   بوشحذر الرئيس   . العراقية  

سـترد  " من أن الواليات المتحـدة       "رآأن بي    "مع

تعـريض األفـراد    بسـتمرت إيـران     إ إذا   "بشدة

األمريكيين للخطر في العراق ، لكن وزير الـدفاع         

ـ       إ روبرت غيتس  ن أخبر مراسلين بأنـه يـشعر ب

  . " دبلوماسيا "حلّها ممكناَزال تالمواجهة مع إيران ال 

المتحدة على ما هو مدى قوة دليل الواليات 

  تدخّل إيران في العراق ؟ 

 ،   جديـداَ   مقنعاَ ن دليالَ ون األمريكي وولؤيورد المس 

 متسلسلة للمورترز ، و القنابـل ذات        يشمل أرقاماَ 

الدفع الصاروخي والقنابل االنفجارية الخارقة والتي    

 "السي آي أي "يقول مدير عام . تعزى إلى طهران    

 يشير  الدليلخط واضح   يوجد  : " هايدن .ميشيل في 

إلى أن اإليرانيين يريدون معاقبة الواليات المتحدة       

ولكن يبقـى   ." في العراق ، وتقييدها فيه    ها   إيذاء و

بعض الخبراء يشككون في معلومـات الواليـات        

نـه مـن    أالمتحدة حول إيران و يـشددون علـى         

ق األموال واألسلحة واألشخاص    ب تدفّ الصعب تعقّ 

  إيران ، خصوصاَ   عبر حدود العراق المفتوحة مع    

فتقار واشنطن لوجود قنصل لها     إإذا ما نظرنا إلى     

ال تملك الواليـات    : "هيلترمانيقول  . في طهران   

 ستخباراتية عن إيران ، تمامـاَ     إالمتحدة معلومات   

سـتخباراتية عـن    إمثلما لم تكن لديهم معلومـات       

إنهم ال يملكون   ]" . "٢٠٠٣قبل غزو عام    [العراق  

وقد ." و المهارات المطلوبة لها    أ ةالمصادر البشري 

رفضت حكومة الواليات المتحـدة الكـشف عـن         

المعلومات التي حصلت عليها من الوثـائق التـي         

ستولت عليها بعد الغارة األخيـرة علـى مكتـب          إ

  . القنصل اإليراني في كردستان العراق 

هل هناك خطر من أن يصبح العراق دمية بيد 

  إيران ؟ 

 جد خطر كامن ، وخصوصاَ    يقول الخبراء بأنه  يو    

 الذي يميل بشدة نحو     العراق الديني في أجزاء من    

لكنهم يقللون من أهمية تهديدات واضـحة       إيران ،   

بأن حكومة العراق التي تقودها الغالبيـة الـشيعية         

وبالمقابل يقولـون    . سوف تقع تحت نفوذ طهران    

 بـشكل   ن العراق على الرغم من كونـه شـيعياَ        أب

سه بوصـفه دولـة عربيـة ،         نف  يعرف أساسي ، 

كمعاكس إليران، التي هي فارسية بشكلها الغالب ،        

ـ  يجب أن نتـذكّ   "  ،  بوالك يقول ن الميليـشيات   أر ب

ـ ] في العراق [الشيعية والشيعة   ون في الواقع اليحب

لذلك من الصعب على اإليرانيين أن      ." " اإليرانيين  

ـ       ." وا تأثيرهم   رشني ن أمع ذلك يقـول آخـرون ب

ة إيران تستمر لفترة أطول وحتى اليـوم        إستراتيجي

 .تغادر قوات الواليات المتحدة العراق      األخير عندما   

نيوز  "خبر، ي  من صحيفة الحياة   سالمة نعمات خبر  ي

." إن اإليرانيين سوف يكونون هناك دائماَ        " ، "رأو

و إنهم يشعرون بأنه حالما يغادراالمريكـان فـإن         

بـة فـي    الحكومة العراقية سوف تكون أكثـر رغ      

التعامل مع القضايا التي تخـدم سياسـات إيـران          

        ." اإلقليمية و السيطرة اإلقليمية اإليرانية 

  


