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  يعود حزب البعث اىل السلطة يف العراق؟سهل 
  و شركاءأف على إمكانية عودة البعثيني اىل احلكم يف العراق، مستقلني للتعرحماولة 

  توطئة

البحـر  مع البعثيين، على ضـفاف      مؤخراَ  يأتي هذا التحليل في خضم أنباء اإلجتماعات التي عقدت          

، والتي سبقتها سلسلة أخرى مـن اللقـاءات واإلجتماعـات التـي عقـدت فـي                 ي األردن الميت ف 

، قبل عدة أشهر من هذا العام، ويأتي هذا التحليل كـذلك وسـط أنبـاء اإلجتماعـات             )هلسنكي(فنلندا

، وفي غمرة التغييـرات     عزة الدوري ويونس األحمد   والمؤتمرات القطرية واإلنشقاقات، بين جناحي      

، وفي أجواء جهود المصالحة الوطنية، ووسـط أخبـار          قانون إجتثاث البعث  ا أن تطال    التي يراد له  

  . للعودة الى رئاسة الوزراءأياد عالويجهود 

هل من الممكن أن يعود حزب      : قلق الجميع تي  ت ال ت التساؤال هيحاول هذا التحليل، أن يجيب على هذ      

، وهل سـتكون    ة أم بشكل مشاركة جزئية    كامل في العراق، وهل ستكون هذه العودة        البعث الى الحكم  

ستكون العودة لبعض   ، أم   يات أخرى  أو أية مسم   حزب العودة  تحت إسم البعث، أم تحت إسم        صريحة

   في التمهيد لهذه العودة المفترضة؟عالوي دور أيادوما هو   على أساس شخصي؟كوادر البعثيين

  مقدمة

 فهـم وإدراك الـسياسة اإلسـتراتيجية   ، البد مـن    لإلجابة على هذه التساؤالت المتشابكة والمتداخلة     

 وما تتـضمن     في تكوين وتشكيل اإلحداث،    الفاعل الرئيسي  عتبارهابإ للواليات المتحدة في المنطقة،   

اإلسـالميين   ودوره في الظروف الراهنـة، وتجـاه          حزب البعث  تجاه الموقف األمريكي من معرفة   

  .يم القاعدةتنظ ودورهم في مواجهة المتطرفين من المعتدلين

 األمريكي، بأن   إصدارات أهم مراكز الفكر اإلستراتيجي    يعتقد هذا التحليل ومن خالل تتبع وإستقراء،        

 كذلك، وسوف سوريا اإلطاحة به في، وسوف تتم حزب البعث سوف لن يعود الى السلطة في العراق

سوف يسمح للتيـارات    ك   بالصعود الى السلطة في المنطقة، وبدالَ من ذل        للتيارات القومية لن يسمح   

ف، بالصعود والتأثير علـى      والنابذ للعنف والتطر   الخطاب الديني الوسطي  ، ذات   اإلسالمية المعتدلة 

العـدو  ، الذي يمثل    تنظيم القاعدة  بزعامة   تواجه اإلرهاب العالمي  مجرى األحداث، التي يراد لها أن       

 ،العـدو رقـم واحـد    لم يعد   الذي  سوفييتي،   للواليات المتحدة، بعد أن إنهار اإلتحاد ال        األول الخارجي

  .للقطب األوحد في العالم

  اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة

حاجتها الـى   ) أ : رئيسية هي  ثالثة دوافع ك تحت تأثير     األمريكية في الشرق األوسط، تتحر     السياسة

راجع الفقـرة   (،  شظّي   والت ، بواسطته تستطيع أن تحشّد الرأي العام األمريكي وتمنعه من التفكك          عدٍو

 ، وتستطيع   )١( )ةالواليات المتحدة تدعم اإلتجاهات اإلسالمية المعتدلة في المنطق       : التالية التي عنوانها  
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