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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
يلقي كثيراَ   ،مؤسسة ستراتفور لإلستشراف اإلستراتيجي   ، صادر من    إستخباراتيلتقرير   هذا العدد ترجمة     في

 من  ١٩٩٦يس هذه المؤسسة اإلستخباراتية عام       وقد تم تأس   . في العراق  األحداث األخيرة  خفايامن الضوء على    

  .، وهو كاتب هذا التقرير في وكالة المخابرات المركزية الكبارأحد المسؤولين السابقينقبل 

  : ما يليفي  وقد تم إستعراض بعض أهم األفكار الرئيسية الواردة في هذا التقرير

 ، وأنها صارت تتطلع ير في االوضاعحصول تغيتشير أحدث التقارير الخاصة بالحرب في العراق الى 

  لتحّرك من جانب الواليات المتحدة لحل االزمة وكسر الجمود فيها

 
فإن تدني حجم االصابات والضحايا لن يؤيد صحة أحداث نقلة في ساحة الحرب بل يؤجل ذلك الى وقت أبعد 

  ور الزمن السابقة بمرإن التمرد سيستأنف مستويات نشاطهبكثير، وإن ما نتوقعه هو، 

 
ويمكن تفسير جزء من سبب التدني في حجم االصابات بأنها ناجمة من العمليات العسكرية االمريكية، لكن 

  من الصعب وضع الثقة التامة بهذه العملياتعندما ننظر الى مدى وشدة القتال الطائفي، نرى أنه 

 
عدد من المنظمات والجماعات ، وهو قرار صدر من جانب والتفسير األقوى إحتماالَ ذو طابع سياسي

  الطائفية بوقف العمليات والهجمات ليس فقط ضد االمريكيين بل ضد إحداها األخرى

 
 بكبح وجود بعض القرارات السياسيةولم تكن االصابات بين المدنيين لتنخفض بهذا الحجم الكبير لوال 

  و ببساطة إستجابة للضغوط األمريكيةجماح القوات المهاجمة، وتلك القرارات لم تكن لتتخذ بصورة فردية ا

 

 الذين يشكلون – تجريد السنة مباشرة، حاولت الواليات المتحدة وبشكل أساسي ٢٠٠٣وعقب غزو سنة 

وكان لقوانين إجتثاث البعث األمريكية األثر .  من قوتهم وسلطتهم–القاعدة األساس لقدرة صدام حسين 

  قرير مستقبل العراقإلغاء دور الطائفة السنية في تالبالغ في 

 
وكان الغرض السياسي للتمرد يكمن في إجبار الواليات المتحدة على تغيير سياستها المنحازة للشيعة، 

  وشمول السنة، سواء جماعاتهم الدينية والبعثيين بينهم، في تركيبة النظام الحاكم
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و مصعب الزرقاوي، تبنت الواليات وبمرور الزمن، وبشكل محدد منذ موت زعيم تنظيم القاعدة في العراق أب

المتحدة نظرة أدق ومختلفة عن السابق تجاه التمرد السني، ورسمت حداَ فاصالَ بين المتمردين العراقيين من 

  مواطني البلد االصليين وبين المقاتلين المسلحين الذين تطلق عليهم تسمية الجهاديين على نطاق واسع

 
المتحدة بعرض المقترحات والمداهنات على المتمردين الوطنيين ومتى ما حدث ذلك وشرعت الواليات 

والمتمردين العراقيين بالظهور على ) الجهاديين(العراقيين، أخذت التوترات االساسية بين المقاتلين األجانب 

 الذي أخذ السنة ينظرون للجهاديين بكونهم يمثلون الخطر األكبروبمرور الزمن . الساحة العراقية

  كثر من خطر األمريكانيتهددهم أ

 
ومن وجهة نظر الواليات المتحدة، فهي ترى إن تقسيم التمرد السني سياسياَ  وعسكرياَ يعد أمراَ مهماَ ، 

  ولكن للتأثيرعلى الشيعة أيضاَ ليس فقط لألسباب الواضحة للعيان 

 
 فهم –لشيعة العراق  ولنطرح اآلن ايران، المساند والحامي الخارجي الرئيسي –ومن وجهة نظر الشيعة 

 بإعادة تأسيس حكومة يهيمن عليها السنة في بغداديرون أن سيناريو الحالة األسوأ سيكون 

  . وتكون مدعومة من جانب القوات األمريكية

 

تمثل تهديداَ مباشراَ وإن التسوية او المجامالت السياسية بين الواليات المتحدة والسنة العراقيين كانت 

  لبلدللشيعة في هذا ا

 
 ممن تزعموا الذين كانوا بأجمعهم من السنة –ومن المهم التذكير بأن صدام حسين وأسالفه البعثيين 

وكان .  كانوا قادرين على فرض هيمنتهم على أعداد أكبر من الشيعة لعقود من الزمن–حكومة أغلبية سنية 

        اَ، الشيعة كانوا مشتتين ومنقسمين على أنفسهم  سياسيالسبب يكمن في أن 

  بشكل أكثر مما كان عليه السنة

 

الشيعة جماعة أضعف بكثير مما وقد جعلت هذه النزعات واالنقسامات الحزبية طوال التاريخ ، من 

  لذا لم تكن هيمنة السنة وحكمهم للشيعة حدثاَ عارضاَ او مجرد مصادفة. دللت عليه أعدادهم الكبيرة

 

وبينما كان السنة يقاتلون قوة . ينخر في جسم الشيعة مدة طويلةت وقد إستمر هذا االنقسام والتشت

  خارجية، كان الشيعة يحاربون السنة الى جانب مقاتلة أحدهم اآلخر 
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وفي ظل هذه الظروف، لم يكن أمراَ غير قابل لالدراك، قيام الواليات المتحدة بمحاولة، وقد تكون ناجحة، 

،  ويكون مدعوماَ بقوة أمريكية–خاضع لحكومة سنية ّحد إلعادة تثبيت الوضع الراهن لعراق مو

وشكّل ذلك بالطبع إنقالباَ او تراجعاَ عن . الى أن يتمكن من إعادة تنظيم قواه الذاتية واالعتماد على نفسه

  تشكيل نظام شيعي في العراقالهدف االصلي الذي تنشده الواليات المتحدة وهو 

  
 

 الشيعة الموالين اليرانى زيادة حجم الخسائر واالصابات بين صفوف وكانت الواليات المتحدة تسعى ال

   والمتبعين الستراتيجيتها

إجبار شيعة العراق على دفع ثمن باهظ ومتعدد االشكال لوالئهم وأرادت الواليات المتحدة 

 لقبول بتشكيل حكومة يهيمن عليها السنة والذي يشمل ا– وإتباعهم للنهج والخط االيراني اليران
 بينما يسعون إلقناع االيرانيين بأنهم معّرضون لخطر جّدي مصدره إحتمال قيام الواليات المتحدة بشن –

  هجوم عسكري عليهم

  
 

، رغم أنها إختارت في الوقت )ضد ايران(وبإمكان الواليات المتحدة أن تصّعد من حدة الحرب النفسية مجدداَ 

              الخطوة، نفترض إن واشنطن توّجهوبهذه . التخفيف من حدة هذا التهديدالراهن 

   في آن واحد الى ايران رسالتين

  
 

           حكومة ذات غالبية سنية في العراق تريد أن تشعرها بأن تشكيل : االولى

   ال يعد خيارها األول او األمثل

  
 

 الذي تمارسه  تقليص حجم العنفتكافئ طهران على دورها فيتريد أن : وفي الرسالة الثانية

الميليشيات الشيعية في العراق، والذي يتطلّب من طهران بال شك أن تغّير أسلوب ونمط  أوامرها الموّجهة 

  الى عمالئها السريين الناشطين في العراق
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وإن نقاط الضعف الرئيسية تكمن في الشيعة المشتتين والقوى والقرارات التي قد تبرز 

  ، والتي رسمت وأعدت من قبل ايرانهناك
  
 

الحصول على فايران بالذات لها مصلحة قليلة في منح الواليات المتحدة حالَ مميزاَ كانت تبحث عنه، دون 

   او إمتياز ذي قيمة مقابل هذه الخدمةمكافأة مناسبة

  
 

 المتحدة على ستحصل من الوالياتإن ذلك قد يعني أن اليران السبب الكافي لجعلها تعتقد أنها 

   المكافأة المناسبة لتعاونها المناسب معها

  
 

 سيكون الدورة التالية لعجلة – اذا كانت ستأتي –وإن الكشف عن ماهية هذه المكافأة 

  األحداث في العراق
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  يجابية إمؤشرات وبوادر : العراق 

  جورج فرايدمان: بقلم

تشير أحدث التقارير الخاصة بالحرب في العـراق        

 ، وأنهـا صـارت      صول تغيير في االوضاع   حالى  

 لحـل   لتحّرك من جانب الواليات المتحـدة     تتطلع  

 وفي البداية يمكن القول     .االزمة وكسر الجمود فيها   

ن مسلسل سقوط الضحايا واالصابات بين صفوف       إ

يتواصـل  الجنود االمريكيين والمدنيين العـراقيين      

ـ         وثانياَ . هناك ن أ، توجد تقـارير موثقـة تبـين ب

مرة قادة محليـين،    تمردين السنة، الخاضعين أل   الم

تنظـيم القاعـدة   هتمامهم صوب مقـاتلي     إولوا  ح ،

، ثالثاَ. القادمين من خارج العراق   ولئك  أخص  وباأل

، قال رئيس   فايننشال تايمز في مقابلة له مع صحيفة      

إن شن هجوم   : القيادة المركزية للقوات االمريكية     

  .على ايران هو إحتمال مستبعد فعالَ

ن الواليـات المتحـدة   إ ،ومن المثير لالهتمام القول  

وقد ال  . الحربب فيما يتعلق حّولت الزاوية والنظر    

يمكن تغيير موضع هذا االهتمام ، لكن بـات مـن           

الحكمة ، بعد كل هذه االخفاقات المتعددة منذ العام         

حدوث  في االعالن عن     حذرينن نكون   أ ،   ٢٠٠٣

عدم الخلط بـين      ومن الحكمة كذلك   – لنقاط تحوّ 

 اَنـه بنـاء   أويعني ذلك ،    . نقطة التحّول واالنتصار  

 بأن الواليات المتحـدة لـن       التوقعات القائلة على  

تكون قادرة على كبح جماح العنف في العـراق او          

ن المتمردين السنة سيواصلون تعنـتهم      إالحد منه، و  

حتوائهم إوعنادهم وسيكون من الصعوبة قهرهم او       

عن التوقع الواسع االفق بقيـام       هذا بغض النظر     –

هذه النقاط الثالث تـدل       –مريكا بمهاجمة ايران    أ

 وينبغي حمله علـى     –على وجود تحّول اوتراجع     

  .محمل الجد

إنخفـاض  كثر من غيره هو     أمر المثير للذهول    واأل

 وتدني حجم االصـابات ،      تعداد الخسائر باالرواح  

نطـاق العنـف    خص هذا التدني الواضح في      وباأل

. مر بالفعل ومن الصعب توضيح هذا األ     . لطائفيا

ويمكن أن يكون ببساطة نتيجة لالستخدام األكثـر        

فاعلية للقوات االمريكية في عمليات إخماد جـذوة        

التمرد والـسيطرة علـى تحركـات الميليـشيات         

ولكن اذا كان ذلك هو التفسير الوحيد لما        . الشيعية

.  للقلق ثاَذن سيكون هذا التفسير باع    إ ،   يجري فعالَ 

وإن منهج حرب العصابات القياسي ينص على أنه        

خالل فترات عمليات محاربة التمرد المكثفة للعدو،       

ينبغي برجال العصابات وقـف القتـال، وإخفـاء         

االسلحة وعدة القتال واالندماج او االنصهار مـع        

وإن أفراد العصابات لـن يكـون        . عموم الشعب 

لية اال بعد مبادرة    بإمكانهم إستئناف عملياتهم القتا   

العدو بنقل ساحة العمليات الى مكان آخر او خفض 

لمتمـردين  لوال ينبغـي     . حجم نشاطهم العملياتي  

محاولة القتال ضد أية عملية إكتساح او مداهمـة         

  .مهما كانت الظروف واالوضاع

لذا، اذا كنا نأخـذ العمليـات العـسكرية للقـوات           

كننا التوصـل   االمريكية لوحدها بعين االعتبار، ألم    

ن يتم نقل ساحة العمليات او      أالى بضعة نتائج الى     

عالوة على ذلك،   . تقليص حجمها اوخفض سرعتها   

 – رجـل    ١٦٧,٠٠٠ن توقع تمكن قوات قوامهـا       إ

 مـن   –معظمهم غير مشتركين مباشرة في القتـال        

قصم ظهر تمرد متخندق ومحصن، في بلـد يبلـغ          

 متفـائالَ   يعد توقعـاَ   مليون نسمة،    ٢٥تعداد نفوسه   

رقام وبكل بـساطة ال تـنجح       فاأل . أكثرمن الالزم 

يضاف تعداد الميليـشيات    لوحدها، وخاصة عندما    

لذا، اذا نظرنا للمسألة مـن      . الشيعية الى المعادلة  

فإن تدني حجم االصابات زاوية العمليات العسكرية،    
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والضحايا لن يؤيد صحة أحداث نقلة فـي سـاحة          

ن ما  إ، و عد بكثير ب أ الحرب بل يؤجل ذلك الى وقت     

إن التمرد سيستأنف مستويات نشاطه      ،نتوقعه هو 

  . السابقة بمرور الزمن

 للواليات المتحدة   كثر تفاؤالَ أن ما يجعل الوضع     إو

الهبوط الواضح في تعداد االصابات والخسائر      هو  

ن معظـم   إكما  . في األرواح بين صفوف المدنيين    

المريكيـة  االصابات لم يكن سببها عمليات القوات ا      

 المحتدم  القتال الطائفي اوهجماتها، بل جاءت بسبب     

ويمكـن  . في العراق وخاصة بين السنة والـشيعة      

تفسير جزء من سبب التدني في حجـم االصـابات          

ن العمليات العسكرية االمريكية، لكن     منها ناجمة   أب

عندما ننظر الى مدى وشدة القتال الطائفي، نـرى         

. مة بهذه العمليـات   من الصعب وضع الثقة التا    نه  أ

والتفسير األقوى إحتماالَ ذو طابع سياسي، وهـو        

قرار صدر مـن جانـب عـدد مـن المنظمـات            

والجماعات الطائفية بوقف العمليـات والهجمـات       

  . ليس فقط ضد االمريكيين بل ضد إحداها األخرى

 حداها إن واحد ؛    آب وشهد حربين في     فالعراق جر

ب األكثر أهمية،   والحر. كانت ضد الواليات المتحدة   

من وجهة النظرالعراقية، تمثلت في الصراع بـين        

السنة والشيعة لتحديد الطرف الذي سيقرر مصير       

وكان جزء من هـذا الـصراع،       . ومستقبل العراق 

 للعنف الداخلي وخاصة في الجانب الشيعي ، يعود       

والـصراع برمتـه كـان      . المحتدم بين الطائفتين  

قـي صـراع حيـاة      ، بل كان بالمعنى الحقي    سياسياَ

شـتمل هـذا    إو. جل البقـاء  أوموت او صراع من     

الصراع على مـسألة الـسيطرة علـى المنـاطق          

والمحالت المجاورة، الى جانب الوزارات وقـوات       

وكان يدور حول نمـط وشـكل       . الشرطة وغيرها 

ي من الجانبين   أنسحاب  إوفي حالة   . الحياة اليومية 

احة  في الـس   من هذا الصراع، فذلك سيترك فراغاَ     

لكن هذا األمر ظل معلقاَ لحد      . خرليشغله الجانب اآل  

  .اآلن والى حد مهم

القرارات السياسية قد إتخذت    ن بعض   إويعني ذلك   

 على األقل ومن المحتمـل     على المستوى المحلـي   

، كما أشار الـى ذلـك       يضاَأعلى  أعلى مستويات   

 عدد من المـسؤولين األمـريكيين بـشكل         مؤخراَ

بات بين المدنيين لتنخفض    ولم تكن االصا  . ضمني

بهذا الحجم الكبير لوال وجـود بعـض القـرارات          

وتلـك  ،  السياسية بكبح جماح القوات المهاجمـة     

القرارات لم تكن لتتخذ بصورة فردية او ببـساطة         

وقـد تطلـب ذلـك      . إستجابة للضغوط األمريكية  

مجموعة من التمهيدات الـسياسية المؤقتـة علـى         

  واعـداَ  مـراَ أعديدة،  وجه  أويعد ذلك، ومن    . األقل

نخفاض في حجم االصابات الناجمـة      إكثر من أي    أ

وإن . عن العمليات القتاليـة للقـوات األمريكيـة         

الترتيبات السياسية تفتح األبـواب أمـام إحتمـال         

إستمرار التدني في تعـداد االصـابات والخـسائر         

  .لوقت أطول

ويقودنا هذا الى النقطة الثانية، وهـي الهجمـات         

ا السنة ضد المسلحين الـذين يـسمون        التي يشنه 

 ٢٠٠٣وعقـب غـزو سـنة        .أنفسهم بالجهاديين 

مباشرة، حاولت الواليات المتحدة وبشكل أساسـي       

 الذين يشكلون القاعدة األساس لقدرة      –تجريد السنة   

وكان لقوانين  .  من قوتهم وسلطتهم   –صدام حسين   

إجتثاث البعث األمريكية األثر البالغ في إلغاء دور        

وبنظرتهم . الطائفة السنية في تقرير مستقبل العراق     

 الذين كانوا ضحايا الضطهاد حكم صدام       –للشيعة  

فراد راغبون ليس فقـط فـي       أنهم  أ على   –حسين  

 ضاَيأ االنتقام ، ولكن في     التسلط على حكم العراق   

ن القيادة السنية ، وخاصـة      إمن السنة ومعاقبتهم، ف   



 التحدي الصهيوين              )١٦٦(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ١١ من٨                               ٢٠٠٧ -ولكانون األ                 

 

   ضـت علـى   على المستوى المحلي، دعمـت وحر

وكـان الغـرض    . التمرد ضد القوات األمريكيـة    

السياسي للتمرد يكمن في إجبار الواليات المتحـدة        

على تغيير سياستها المنحـازة للـشيعة، وشـمول         

م، فـي   السنة، سواء جماعاتهم الدينية والبعثيين بينه     

  . تركيبة النظام الحاكم

ولو سلمنا بالهدف السياسي للتمرد، وقدرة القـوات        

األمريكية والميليشيات الـشيعية الجيـدة التنظـيم        

ن السنة العراقيين كـانوا     إ ،واالعداد، المكننا القول  

ت حيثما تـوفر    لفا او تحا  مستعدين لتشكيل أحالف  

سـناد الـسنة    إوالمصدر الرئيسي لدعم و   . لهم ذلك 

، من بين صـفوف     من خارج العراق  العراقيين كان   

المقاتلين المسلحين السنة الذين نظموا أنفسهم تحت       

حـاملين  وتسللوا الى داخل العـراق      القاعدة  شعار  

أسلحتهم بأيديهم قادمين من الخارج وبالذات عبر       

  .سوريا 

تـوتر أساسـي بـين الـسنة        مع ذلك، كان هناك     

وكـان  .  الخارج المحليين والجهاديين القادمين من   

 من تركيبة السلطة المحلية ،      السنة العراقيون جزءاَ  

مع تورط عدد كبير منهم في العضوية في حـزب          

، كثر تـديناَ  أخرين ، وهم    آ، و ساساَأالبعث العلماني   

كانوا قد بقوا خارج النظام لكنهم كانوا محكـومين         

وكـان الجهـاديون     . بأنظمة عـشائرية تقليديـة    

 فقط من حيث كونهم مستعدين      األجانب ثوريين ليس  

ن أنهـم أرادوا    ألمقاتلة األمريكيين لكـن بمعنـى       

 – يحّولوا طائفة السنة المحليين الى أفراد ثوريين      

ـ   . إسالميين متطرفين او باألحرى    ثيرهم، أوبمـد ت

ن يأخـذوا محـل القيـادة       أأراد هؤالء الجهاديون    

دخال رجال من بينهم من خالل دعم       إالمحلية عبر   

بقائهم في  وى قادة محليين جدد يعتمدون      ورفع مست 

   .القاعدةعلى قدرة 

ولقد رأت الواليات المتحدة ولفتـرة طويلـة فـي          

وكانت . التمرد السني بأنه يتألف من تركيبة فريدة      

نفـس النظـرة    النظرة للمتمردين المحليين هـي      

ن التـسمية   إ، و )القادمين من الخـارج    (للجهاديين

 حدت بـاألمريكيين    عدة،القاي  أالمتبناة للجهاديين،   

.  لهـم يمثلـون العـدو األول   النظر اليهم بكـونهم     

وبمرور الزمن، وبشكل محدد منذ مـوت زعـيم         

، أبو مـصعب الزرقـاوي    تنظيم القاعدة في العراق     

 ومختلفـة عـن     تبنت الواليات المتحدة نظرة أدق    

السابق تجاه التمرد السني، ورسمت حداَ فاصالَ بين        

ن مواطني البلـد االصـليين      المتمردين العراقيين م  

وبين المقاتلين المسلحين الذين تطلق عليهم تـسمية        

  . الجهاديين على نطاق واسع

ومتى ما حدث ذلك وشرعت الواليـات المتحـدة         

بعرض المقترحات والمداهنات علـى المتمـردين       

الوطنيين العراقيين، أخذت التوترات االساسية بـين       

متمردين العراقيين  وال) الجهاديين(المقاتلين األجانب   

وبمرور الزمن أخذ   . بالظهور على الساحة العراقية   

السنة ينظرون للجهاديين بكونهم يمثلـون الخطـر        

، األكبر الذي يتهددهم أكثر من خطـر األمريكـان        

خر زيارة قام بهـا  آثناء أوكان عدد من قادة السنة،  

مـستعدين   للعراق،   جورج بوش الرئيس األمريكي   

وقـد  . لملتقطة له بشكل علني   للظهور في الصور ا   

تحّولت العداوات واألحقاد المتنامية في النهاية الى       

مـع تفـوق    ،  حرب وسجال محتدم بين الطائفتين    

  بينما ،بالعدد على أفراد القاعدة ودحرهم في القتال      

مـتالك  إيتمتع المواطنون األصليون بجميع منـافع       

  .ماالنتماء للوطن األ

إن دة، فهي تـرى     ومن وجهة نظر الواليات المتح    

تقسيم التمرد السني سياسياَ  وعسكرياَ يعد أمـراَ         

 ، ليس فقط لألسباب الواضحة للعيان ولكـن         مهماَ
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 –ومن وجهة نظر الشيعة     . للتأثيرعلى الشيعة أيضاَ  

ولنطرح اآلن ايران، المساند والحـامي الخـارجي        

 فهم يـرون أن سـيناريو       –الرئيسي لشيعة العراق    

ون بإعادة تأسيس حكومة يهـيمن      الحالة األسوأ سيك  

عليها السنة في بغداد وتكون مدعومة مـن جانـب          

وإن التـسوية او المجـامالت      . القوات األمريكيـة  

السياسية بين الواليات المتحدة والـسنة العـراقيين        

  .كانت تمثل تهديداَ مباشراَ للشيعة في هذا البلد

ومن المهم التذكير بأن صـدام حـسين وأسـالفه          

 الذين كانوا بأجمعهم من الـسنة ممـن         –البعثيين  

 كانوا قادرين علـى     –تزعموا حكومة أغلبية سنية     

فرض هيمنتهم على أعداد أكبر من الشيعة لعقـود         

وكان السبب يكمن في أن الشيعة كانوا       . من الزمن 

مشتتين ومنقسمين على أنفسهم  سياسياَ، بشكل أكثر        

وقد جعلـت هـذه النزعـات       . مما كان عليه السنة   

االنقسامات الحزبية طوال التاريخ ، من الـشيعة        و

جماعة أضعف بكثير مما دللـت عليـه أعـدادهم          

لذا لم تكن هيمنة السنة وحكمهـم للـشيعة         . الكبيرة

  .حدثاَ عارضاَ او مجرد مصادفة

وقد إستمر هذا االنقسام والتشتت ينخر فـي جـسم          

وبينما كان السنة يقاتلون قـوة      . الشيعة مدة طويلة  

كان الشيعة يحاربون السنة الـى جانـب        خارجية،  

وفي ظل هذه الظـروف، لـم       . مقاتلة أحدهم اآلخر  

يكن أمراَ غير قابل لالدراك، قيام الواليات المتحدة        

بمحاولة، وقد تكون ناجحة، إلعادة تثبيت الوضـع        

 ويكون  –الراهن لعراق موحد خاضع لحكومة سنية       

ة مدعوماَ بقوة أمريكية، الى أن يتمكن مـن إعـاد         

وشكّل ذلك  . تنظيم قواه الذاتية واالعتماد على نفسه     

بالطبع إنقالباَ او تراجعاَ عن الهدف االصلي الـذي         

تنشده الواليات المتحدة وهو تشكيل نظام شـيعي        

  .في العراق

نتيجـة ال يمكـن     وبالنسبة اليران، كان هذا األمر      

حتمال وقـوع حـرب     إ  ألنها ستثير مجدداَ   ،تحملها

زهـاق  إ حيث يمكن اليران فيها      –عراقية  -ايرانية

وجـاء رد ايـران     . خـرين آأرواح مليون شخص    

متمثالَ بإستغالل نفوذها بين صفوف الميليـشيات       

الشيعية المتناحرة لضرب السنة وإيقاع الخـسائر       

، بهـدف  في األرواح بين صفوف القوات األمريكية   

 وعلى النقيض   .إجبارها على االنسحاب من العراق    

قت الذي يشكّل فيـه الجهـاديون       من ذلك، وفي الو   

العـدو األول   ) المقاتلون القادمون مـن الخـارج     (

، ألنهم كلمـا  قّدموا خدمة لطهران لاليرانيين، فإنهم   

 وكلما زاد الشيعة    –زادوا من هجماتهم ضد الشيعة      

 كلما أدى ذلك الى     –من عملياتهم االنتقامية ضدهم     

 األمـر الـذي     – تحالف السنة مع تنظيم القاعـدة     

إنفصاالَ بين الواليات المتحدة والجماعـات      حدث  أ

أرادت ايران حركة موحدة    خرى،  أوبعبارة  .السنية

بين الجهاديين والجماعات السنية ألن هكذا حركة       

م كل المعادالت والترتيبات السياسية الظاهرة      ستهّد

عندما أدرك االيرانيون   وعالوة على ذلك،    . للسطح

ألمريكـي ال   بأن الديمقراطيين فـي الكـونغرس ا      

ينوون ممارسة الضغط على الحكومة األمريكيـة        

لسحب قواتها من العراق، تغّيرت كـل حـساباتهم         

  .ومعادالتهم حول المستقبل

اشة القاعدة والميليـشيات    نحصارهم وسط كم  إوبعد  

 شـديد   كان السنة يتعرضـون لـضغط     ،  )الشيعية(

وجاء رد الواليات المتحدة عبـر تنفيـذ        . ومستمر

 مـع   – األجانـب    مية ضد الجهاديين  عمليات هجو 

السعي لتحديد مدى وحجم التعامالت مع المتمردين       

 واألهم من ذلك، ضد الميليشيات      –السنة العراقيين   

داخل  كان الهدف هو االبقاء على السنة     و. الشيعية

 ، على مسرح األحـداث    التركيبة السياسية البارزة  
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في وقت تلحق فيه الخسائر وتوقع االصابات بـين         

. فوف الميليشيات الشيعية التي كانت تقاتل السنة      ص

وكانت الواليات المتحدة تسعى الى زيـادة حجـم         

الخسائر واالصابات بين صفوف الشيعة المـوالين       

   .اليران والمتبعين الستراتيجيتها

كما سعت الواليات المتحدة في الوقت ذاتـه الـى          

إرعاب االيرانيين عبر تكرار إحتمال شـن هجـوم         

يران، مع بث دعايات لتصوير هذا      لى ا عسكري ع 

وكمـا سـبق    . االحتمال كحقيقة واقعة ال محالـة     

مـام القـوات    أن الخيـارات الحاليـة      إوناقشنا، ف 

ن أي هجوم تـشنه هـذه       إ لذا ف  محدودة،األمريكية  

 ولكن  .منطقه العسكري ضعيفاَ جداَ   القوات سيكون   

ن الواليـات   أ من   لم يتمكنوا من التيقن   االيرانيين  

 حول القضية برمتهـا،     تفكر بعقالنية حدة كانت   المت

والتي كانت بحجم ما أرادتـه الواليـات المتحـدة          

وأرادت الواليات المتحـدة إجبـار شـيعة        . نفسها

العراق على دفع ثمن باهظ ومتعدد االشكال لوالئهم        

 والـذي   –اليران وإتباعهم للنهج والخط االيرانـي       

 –الـسنة   يشمل القبول بتشكيل حكومة يهيمن عليها       

قناع االيرانيين بـأنهم معرضـون      بينما يسعون إل  

لخطر جدي مصدره إحتمال قيام الواليات المتحـدة        

  .بشن هجوم عسكري عليهم

 ملفتـة   النقطة الثالثـة  ننا نجد   إوفي هذا السياق، ف   

جرتهـا  أن المقابلـة التـي      إو. للنظر بشكل خاص  

 األدميرال ويليام فالون   مع   صحيفة فايننشال تايمز  

التي خرج فيها عن طوره وعما هـو مـألوف،           –

وراح يقلل من أهمية وجدية التهديد األمريكي بشن   

 او  لم تتم بالمصادفة   – هجوم عسكري على ايران   

فالمعروف عن فالون أنه ال يقبل      . كحادث عرضي 

. بإجراء مقابالت دون ترخيص او إستبيان لالمور      

وكانت الواليات المتحدة تـستغل هـذه المقابلـة         

رسال رسالة الى ايران مفادها، أن ال تقلل مـن          إل

  .جدية الخوف من هجوم أمريكي ضدها

الحرب وبإمكان الواليات المتحدة أن تصعد من حدة        

، رغم أنها إختارت في     )ضد ايران ( مجدداَ   النفسية

وبهذه .  من حدة هذا التهديد    التخفيفالوقت الراهن   

آن  في توّجه رسالتينالخطوة، نفترض إن واشنطن 

تريد أن تـشعرها بـأن      : االولى. واحد الى ايران  

ال يعد   في العراق    غالبية سنية تشكيل حكومة ذات    

تريد : وفي الرسالة الثانية  .  او األمثل  خيارها األول 

تقلـيص حجـم     على دورها في     تكافئ طهران أن  

 الذي تمارسه الميليشيات الشيعية في العراق،       العنف

أن تغير أسلوب   والذي يتطلّب من طهران بال شك       

ونمط  أوامرها الموجهة الى عمالئهـا الـسريين         

  .الناشطين في العراق

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو، هـل إن        

ما نشاهده حالياَ في العراق يعد نقطة تحـّول فـي       

 واذا أردنـا االجابـة      مسار األحداث في هذا البلد؟    

إن ظـاهر االمـور      ،على هذا السؤال يمكننا القول    

ال يكمن في   ، لكن السبب االساسي لذلك      يوحي بذلك 

فاعلية او تـأثير العمليـات العـسكرية للقـوات          

نه ناتج عن هكذا عمليات الى جانب       إ؛ بل   األمريكية

واذا أردنا  . موقف أكثر تطوراَ وتعقيداَ تجاه العراق     

 المبادرات السياسية الدقة أكثر، نقول، إن مجموعة      

لواليات المتحدة خـالل    التي إتخذتها وتعهدت بها ا    

السنتين المنصرمتين في دفعات متكـررة لفتـرات        

جهد مدروس مختلفة، كانت قد أعدت وأدمجت عبر 

وأثمرت هذه الجهود عن سلسلة من      .  واحد ومبرمج

القرارات السياسية من جانب األحـزاب العراقيـة        

المختلفة التوجهات، لم تنجح بتقليص تعداد الهجمات       

 الـى  أيَضا   بل أدت ية فحسب،   ضد القوات األمريك  

  .السيطرة على الحرب األهلية 
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زمة منا أربعة سيناريوهات لأل   قّد ،وقبل أشهر قالئل  

 إحتمال إحتفاظ الواليات المتحدة   ، ومنها   في العراق 

وفي ذلك الوقت،   . دمد غير محد  أبقواتها هناك الى    

ن ما لم ينجح    إفتراض  إجادلنا ضد هذه الفكرة على      

وبـدالَ مـن    . يضاَأينجح في المستقبل     قد ال    سابقاَ

ذلك، حاججنا بأن التصدي للقدرة االيرانية إقتضى       

منّا وقف الجهود المبذولـة لتـوفيراألمن ونقـل         

القوات الى مواقع ونقاط معينة على طول الحـدود         

لكننا لم نضع في حساباتنا أن . مع السعودية لغلقها

ـ        ات الواليات المتحدة ستقوم حينها بإتمـام العملي

لذا . القتالية، بالقيام بحملة سياسية معقدة ومبتكرة     

جاءت حساباتنا خاطئة باالستخفاف بفاعلية وتأثير      

  .ذلك السيناريو

أن نقطة التحـول ال تـشبه       وما نريد قوله هنا هو      

وإن نقـاط   .  خفاقإفقد تتحول الى    ،  تحقيق النصر 

الضعف الرئيسية تكمن في الشيعة المشتتين والقوى       

والتـي رسـمت    ،  ت التي قد تبرز هنـاك     والقرارا

ن تفـشل كـل     أويمكـن   . وأعدت من قبل ايـران    

جازفت ايـران بإتخـاذ     المحاوالت والمعادالت اذا    

القرارات الصعبة والخطيرة التي تقتضيها األوضاع      

الـراهن  مع ذلك، فـالظرف     . على ساحة األحداث  

يوحي بأن االيرانيين أخـذوا يتبعـون إجـراءات         

اح الـشيعة يتجـاوبون معهـم       فيما ر ،  إحترازية

واذا . ة وحجم العنف وتقلـيص مـداه      بخفض حدّ 

تواصل هذا المنوال على هذه الشاكلة، فقد يـشكّل         

وإن أيـة نتيجـة تعتمـد       . ذلك نقطة تحول حقيقية   

بالطبع على قيام الشيعة وااليرانيين بالـدور الـذي         

تأمله وتريده الواليات المتحدة منهم، ستكون نتيجة       

ن بالذات لها مصلحة قليلة فـي مـنح         فايرا.  هشة

الواليات المتحدة حالَ مميزاَ كانت تبحث عنه، دون        

الحصول على مكافأة مناسبة او إمتيـاز ذي قيمـة          

خـرى، وفـي     ومن الجهـة األ    .مقابل هذه الخدمة  

تعاوناَ محموداَ من طهـران     الظرف الراهن، نشهد    

اليـران  اَ  خرآ وقد يكون ذلك مثاالَ   . إلنهاء التوتر 

مال آ قبل تخييب    ،تتخلى عن تعنتها وعنادها   هي  و

إن ذلك قد يعني أن اليـران       الواليات المتحدة، او    

السبب الكافي لجعلها تعتقد أنهـا ستحـصل مـن          

الواليات المتحدة على المكافأة المناسـبة لتعاونهـا        

وإن الكشف عن ماهية هذه المكافأة      . المناسب معها 
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