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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
باألوضاع المستجدة في العـراق بعـد       الكاتب  رأي   ، تعبر عن     لمقالة إستراتيجية مهمة   في هذا العدد ترجمة   

  الرئيـسي  بـر منال الـذي هـو      ،مريكـي المشروع األ معهد  موقع  ، منشورة في    زيادة عدد القوات األمريكية   

، مـن   يـشت رالـسيد غي  ن كاتبهـا    إ ، وتأتي أهمية هذه المقالة مـن       في الواليات المتحدة،   للمحافظين الجدد 

ويتردد علـى   المتخصصين بشؤون المنطقة والعراق، وكان ضابطاَ سابقاَ في المخابرات المركزية األمريكية،            

  . في خط المحافظين الجددناع الرأيص، وهو من العراق بشكل مستمر

  اإلستراتيجية التغييراتخالصة  ، يتناول   ةيخطة زيادة عدد القوات األمريك     على   ائهنثإستحسانه و معرض  ففي  

  :قولهب في العراق اآلن  والشيعي السنيينالموقفة في الحاصل

  السنيالموقف 
 "  ة ( ربما يكون قد أدرك اآلن       المجتمع السنّي أنإذا حاول مـرة     سوف يخسر خسارة فاضحة   بأنه  ) وألول مر 

   "ه أو مواجهتهم وجهاً لوجالمناطحة مع  الشيعةأخرى أو سعى الى 

إن : ما تعلّمه الفلسطينيون منذ فترة طويلة      -كما أوضح فؤاد عجمي      - ،هم أيضاً ، تعلموا      السنّة العراقيون " 

   "هدعم الدول العربية السنّية قد ُأسئ تقدير

وخالف الشيعة العراقيون ، الذين طوروا مؤسساتهم الكهنوتية الدينية ، والتي ساعدتهم كثيراً علـى تطـوير                 " 

   "فإن السنّة العرب أقّل تنظيمياً بكثير في مؤسستهم الدينيةوتنمية لحمتهم الوطنية، 

 "   واإلخالص الذي يتمتـع بـه       لم تكن لديهم الكاريزما الشخصية     المعروفين اليوم    رجال  الدين السنّة   كما إن 

   "رجال الدين الشيعة الكبار وآيات اهللا في المؤسسة الدينية الشيعية وفي مدينة النجف المقدسة

، لكن هذا اإلحساس مقرونـاً      )رغبتهم في الحكم  (كما على المرء أن ال يقلّل إطالقاً من قيمة رغبة السنة أو             " 

لن يؤدي إال الى خيـاٍر       ،   ٢٠٠٧يقوده التجمع السنّي في بغداد في       ) الشيعة قطيع (بالنظرة الشمولية في كون     

   "ةالنفي واإلباد

أي هجوم جديد ال  بات  يدرك بأن المكون العربي السني العراقيإن ذلك يمكن أن يكون الرهان األفضل بأن " 

   "يمكنه إال أن يعيد كرة التدمير مرة أخرى

  عييشالالموقف 
 من الهالل الشيعي الذي يتشكل حـول        حسني مبارك وملك األردن عبداهللا الثاني     وعلى الرغم من تحذيرات     " 

   "دهاتين الحكومتين ال تستطيعان إحباط االنتصار الشيعي في بغدانطقة ، إال أن الم

بعدما تـم    ، ال ُيتوقّع منهم أن ُيظهروا ضعفاً بهذه السرعة           ولكن الشيعة بالتأكيد ، كمحور رحى في العراق       " 

وهذا هو بالتحديد ، األمر الذي يثير هواجس الـشيعة          .  وليس سياسية هذه المرة      دحر السنّة في معركة قتالية    
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 ؛ إنهم ال يريدون أن يـروا تحريـك          لماذا يقدم األمريكان مساعدات ألهل األنبار     جعلهم يتساءلون   بال شك وي  

   "دوتحفيزها أو تحريضها من جدي)) اإلرادة السنية في الحكم((

 "       هو فـي كونـه يعـيش اآلن ، ومـن             العراق قد عبر المرحلة األسوأ    السبب الثاني الذي يجعلنا نعتقد بأن ، 

ألن الشيعة باتوا يمسكون فعالً بـاألرض فـي          ،   عنصر مهم لتفعيل الديمقراطية   المحتمل أن يبقى هكذا ، أي       

   "يصراع شيعي داخل  ولم يُعد من المرجح أنهم سينجرون الى ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 

 "    السياسة الشيعية في العراق            إنتصار الشيعة في بغداد   ومع ذلك فإن ضمانه اآلن ، وإن سوف تتمركز  ربما تم 

   "ل بطبيعة الحاعملية بطيئةولكن هذه ستكون . أو تتم مركزتها أو  إعادة تركيزها 

  السيد مقتدى الصدرموقف 
   " أكثر منه مقاتالً أو مناضالًالصدر أصبح رجالً سياسياً ودينياً ، يبدو أن ٢٠٠٤مقارنة بعام " 

 ، فإنه لم يُعد ُيـشكّل       إلتزامات الصدر هي األخرى تظهر في هذا االتجاه       وما دامت هذه الحقيقة قائمة ، وإن        " 

 المزمع تشييدها في العراق ، وال الى رسالة القوات المـسلحة األساسـية أي               تهديداً جدياً للحياة الديمقراطية   

   "نيكية الهادفة الى حماية المدنيين العراقيين من القتلة والمجرمين العراقييللقوات األمر

  السيستانيالسيد موقف 
   "تستعيد قوتها وحيويتها السيستاني يبدو أنها بدأت تحت مظلةإال أن الحوزة " 

 بالنسبة للسياسيين الشيعة والسنّة على حد سواء، وسوف مركز المرجعية ومحورهاوهنا أصبح السيستاني هو " 

   "يستمر هكذا حتى يموت

  المجلس االعلى اإلسالمي العراقيموقف 
، سوف يستمر فـي تجـذير       المجلس االعلى اإلسالمي العراقي ، الذي كان مدعوماً يوماً ما من قبل طهران            " 

   " أو أكثر عراقيةًنفسه بإعتباره شيئاً عراقياً

سيبقى معتمداً على مباركة النجف     إن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي وأكثر من أية جماعة شيعية أخرى            " 

   "غير قادر على التنافس بنجاح مع الصدر، من أجل االحتفاظ بموقعيته ما دام هو بنفسه السياسية

إن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي الذي تزعم الحالة الدينية وإعتنق بتعقل الثورة اإلسالمية كما يدّل عليه                " 

ال يمكن أن تُكتب له الحياة مـا لـم يؤيـد المنظومـة الـشيعية الدينيـة                             عنوانه أو إسمه األول المذكور ،       

   "التي يقودها السيستاني

  :طالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالياإلبيرغب ولمن 

http://www.aei.org/publications/pubID.27204/pub_detail.asp 
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