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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الذي   العالقات الخارجية  زكمر وهو من ملفات     عراق في ال  التفكير في تغيير المسار    لملف   في هذا العدد ترجمة   

 مـن خـالل وجهـة النظـر          تطور األوضاع في العراق    عن كثب عتبر من أهم مراكز األبحاث التي تتابع        ي

ر من مقاالت فـي     ش ما ين  رصدت التي   ر يتابع صناع القرار األمريكي هذه التقاري       ومن الطبيعي أن   األمريكية،

 وكذلك نتـائج اإلسـتفتاءات       األبحاث اإلستراتيجية  كزاودراسات وأبحاث إستراتيجية التي تعدها مر      الصحافة

 فهي كـذلك مهمـة      لصناع القرار األمريكي  هذه التقارير مهمة     امك و .للجماهير التي تحلل المزاج العام      العامة

 تـوفر    وتقلباته، وكـذلك   زاج الشعبي األمريكي  لم، ألنها تزودهم بمعلومات ثمينة عن ا      لصناع القرار العراقي  

 ، األمر الذي يوفر األجواء الفكرية المناسـبة        المختلفة خياراتها و طريقة التفكير األمريكية  معلومات مهمة عن    

  .اإلستراتيجية البديلةالعراقية خاذ السياسات إلت

  : على سبيل المثال الملف العراقي منهاةرا إلد مختلفة أفكاراَ واقتراحاتفي هذا التقريرالحظ ن 

  . ديمقراطية مستقرةقاإستبعاد إحتمال جعل العر -

 .على توفير األمن في بغدادالتركيز  -

 .الفوري من العراقاإلنسحاب  -

 .من العراقالتدريجي اإلنسحاب  -

 .مع سوريا وايرانالحوار  -

 .العراق الى ثالث فيدرالياتتقسيم  -

 .هلية التي بدأت عالماتها األكيدةنشوب الحرب األإحتمال  -

 . وكثرة أعدادهمالعراق أدى الى تقوية الجهاديين المتطرفينغزو  -

 .العراق قوى ايرانغزو  -

 ."عقدة فيتنام" التي تشبه "قاعقدة العر"ستظهر  -

 . الجهاديين السنةتطرفينم للقضاء على االبالشيعةاإلستعانة  -

 .الشيعي بعد رحيل األمريكان-بالصراع الوهابيالتخويف  -

 .هناك رغبة أمريكية جدية إليجاد تغيير دراماتيكيليست  -

 . لعدة سنوات قادمة فوضىالعراق في حالةسيبقى  -

 . المنطقةفيسيزداد الشيعي -السنيالتوتر  -

 .غير مستعدين إلدراك إحتياجات السنةالشيعة  -

توزيع  إلتفاق على المسائل األساسية، مثل كيفية      تشترك فيه دول المنطقة ل      خاص بالعراق  تمرؤمعقد   -

 .لنفطية بين األكراد والسنة والشيعة، وتحديد صالحيات الحكومة المركزية وحكومة األقاليم اوةرالث

   .دور أكبر لألمم المتحدة في العراقإعطاء  -



 التحدي الصهيوين                 )٧٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                ٤٦ من ٣                                   ٢٠٠٦ - تشرين الثاين            

ي ت ال مريكيهد المشروع ااأل  معمن   غيريشتمارك   رويل   األهمية اإلستثنائية لمقالة السيد    ىنود اإلشارة ال  وهنا  

   : فيما يلياونود أن نعيد أحد فقراته عدة مرات، انوصي بتكرار مطالعته
مر المثير لالندهاش في الصراع العراقي هو قلة عدد المتطرفين األجانب الذين التحقوا به ، لقد كان ينبغـي أن                    ان األ 

وبرغم ذلك فان تقـارير      !!!؟؟د أنحاء البال  في كافة يكون العراق ساحة لمئات اآلالف من المقاتلين الفدائيين ينتشرون          

  !!!؟؟طقد دخلوا العراق فق العرب والبنتاغون من العراق تذكر ان بضعة آالف منهم

 فخـاَ   قا تجعـل مـن العـر       التي تريد أن   ،طريقة تفكير المحافظين الجدد    عنوبوضوح  يعبر   النص   هذاان  

 والـذبح  القتـل وينشروا فيها  الفساد  فيها   لكي يعيثوا    دنا العزيزة التجمعهم على أرض ب    ف  المتطرفين للتكفيريين

  !!ا شرهم عن أراضي الواليات المتحدة؟؟بذلك يبعدوواإلرهاب، و

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

:  تدرس خياران–بوش، جيمس بيكر . دبليو.  برئاسة وزير خارجية الرئيس جورج اتش–العشرة أعضاء حالياً لجنة 

  ،كالهما يستبعد أي إحتمال"إعادة اإلنتشار واإلحتواء"و " االستقرار أوالً"

   لجعل العراق ديمقراطية مستقرة في المدى القريب 
  

 المدى البعيد لرؤية ةحرب الحالية ولكنه يبقى على حالأحدهما يدافع عن ثوابت ضعيفة ، إصالحات في خطة ال

والمقترح الثاني أن تركز قوات التحالف هجومها على القاعدة فقط .  مع إنتخابات منتظمة ،الديمقراطية في العراق

  وليس على التمرد األوسع
 

 القوة العسكرية أن تركز على حيث أن على" االستقرار أوالً "وأكثر الخيارين قبوالَ بالنسبة للبيت األبيض هو  

  .إستقرار بغداد،  بينما ينبغي على السفارة األمريكية العمل بإتجاه تهدئة وتسكين الوضع السياسي مع المتمردين 

   إن هدف تغذية الديمقراطية في العراق قد سقط
  

إن خيار . ومة العراقية كما أنهم ركزوا الضوء على ما هو قادم خالل الشهرين والنصف  القادمين بالنسبة للحك

يعني اإلنسحاب المرحلي للجنود األمريكان من العراق ، ويبقى على مجموعات العمل أن " إعادة اإلنتشار واإلحتواء"

  تقول متى وأين هؤالء الجنود سيذهبون

  
ر المقبلة ستكون إن كالً من السيد بيكر وشريكه في اللجنة لي هاملتون ، قد قالوا قبل شهر مضى إن األسابيع واألشه

  .حرجة للهيئة المنتخبة في بغداد 

  وقبل وقت قصير قال السيد بيكر إنه يميل ضد نصيحة الرئيس لالنسحاب من العراق
 

إن الهدف اإلستراتيجي هو مساعدة الديمقراطية بشأن النجاح في عالم يحاول فيه المتطرفون إستمالة بعض الناس "

  " الخالفةلقلب الحكومات المعتدلة ولتطبيق
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  ولكن الهدف اإلستراتيجي للرئيس على خالف مع فكرة فريق عمل خبراء السيد بيكر

   التي أبعدت فكرة النصر في العراق
 
كان السيد بيكر يقول بحذر إنه يعتقد إن هيئة المحلفين الزالت بعيدة عن الحكم ما إذا كان العراق يعتبر نجاحاً ام فشالً 

  ال غير" التمثيلي"والشرق األوسط " الديمقراطي"لتمييز بين الشرق األوسط ولكنه كان قد بحث عن ا
 

إذا ما إستطعنا أن نحسن التمثيل ، والحكومة الممثلة ، وليست بالضرورة الديمقراطية في عدد من أمم "

  لالشرق األوسط وجلب المزيد من الحرية للشعوب في ذلك الجزء من العالم فسيكون ذلك نجاحاً ، كما قا
 

  "ممثلة"إن بيكر أراد االعتقاد بأن دكتاتورية سنية في دول ذات غالبية سنية تعتبر 
 

  كال الخياران ستجبران أمريكا لفتح حوار مع سوريا وإيران
 

  إن إستقرار العراق سيكون أمراً مستحيالً من دون تعاون أكبر من إيران وسوريا"
 

بيكر فان الفريق وافق على عدم نشر محتوياته حتى بعد ه لجنة توبسبب اإلنفجار السياسي الذي أحدث

  تشرين الثاني) ٧(إنتخابات 
 

المبادرة األمريكية األعلى خطورة والتي ستكون لنتائجها مضامين خطيرة على "الحرب في العراق هي 

  " ةقدرات الواليات المتحدة للعمل في العالم ، والتأثير فى األحداث فى العالم في السنوات القادم
 

إنسحاب أمريكي فوري ، إنسحاب أمريكي ؛ معظم المشاركين قد حدد ثالث خيارات رئيسة 

  تدريجي ، أو تقسيم العراق الى ثالث مناطق ذات حكم ذاتي 

  مما سيؤدي الى خروج الواليات المتحدة
لقد " نا قد ننسحب ؟لماذا تفترضون أن"ولكن ميشيل كوردن رئيس المراسلين العسكريين للنيويورك تايمز قد سأل 

أشار الى إنشاء قواعد دائمة في العراق كدليل على أن الواليات المتحدة سيكون لها حضوراً جوهرياً في البلد 

  للسنوات القادمة
 

  اذا ما غادرت الواليات المتحدة العراق ، ستكون هناك حرب أهلية ، واذا ما بقت الواليات المتحدة "

  "ستكون هناك حرب أهلية
 

أوضح الطرق التي "لجميع تقريباً كان يبدو متفقاً مع تعليق دودج من أن إنسحاباً مباشراً للواليات المتحدة هو ا

  "تقود العراق نحو الهاوية
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  ولكن القليل كما يبدو وافقوا على رأيه من أن الحكومة العراقية الحالية تستطيع أن تقدم أي إستقرار حقيقي
 

   أن تقسيم العراق  ليس خياراَ قابال للحياةالعديد من المتحدثين شعر
 
ويرى سايمون أن الواليات المتحدة قد تكون قادرة على بعض اإلنسحاب مما سيسهل إنسحابها النهائي ، وذلك 

هذا الفهم يدعو الى المزيد من القطعات األمريكية للمساعدة على تأمين بغداد ، " نقطة الحبر"بتنفيذها ستراتيجية 

  ة األمن التي يمكن للحكومة العراقية أن تبدأ بها لتحصل على تأثير إيجابي على حياة الناس وخلق فقاع

   وأخيراً نربح والئهم بينما تهمش مسؤولية الميليشيات الطائفية عن معظم العنف
 

  :ومن نتائج الندوة األمور التالية 

  حرب العراق تقوي الجهاد ضد الواليات المتحدة  

  تعلمت دروساَ خطرة من غزو الواليات المتحدة للعراق  "  الدول المارقة

  الحرب العراقية  قوت ايران  

  غزو العراق أخل بتوازن القوى اإلقليمي  

  ليس للقوة العسكرية األمريكية القدرة الكافية على األرض لقتال التمرد في العراق

  حرب العراق ستغير إتجاه سياسات الخارجية والدفاع للواليات المتحدة

  أوربا منقسمة بشأن كيفية التعامل مع الواليات المتحدة  

  أوربا متحدة في معظم الملفات الدولية المعاصرة  

  تأثير حرب العراق على آسيا لم يكن بحجم تأثيرها على أوربا  
 

نبأ ستيل التي تسببت في خجل أبعد الواليات المتحدة عن التدخالت الخارجية الرئيسية ، يت" كمعقدة فيتنام"تماماً 

. حيث ستمتنع الواليات المتحدة عن إستعمال القوة ، وخصوصاً لمساندة القضايا األخالقية " عقدة العراق"ب 

ويرى إن سياسة الواليات المتحدة ينبغي أن تتسم بالواقعية السياسية، إن أحادية الجانب وتدعيم الديمقراطية 

      سوف لن تكون من األمور المفضلة
 

ي ، ان تصاعد التمرد والحرب األهلية في العراق تقود الى كارثة استراتيجية غير مقبولة من وجهة نظر

السير حتى نهاية "ال . كما ال تظهر أية طرق قابلة للحياة يمكن اتباعها لكي نتجنب ذلك. للواليات المتحدة 

روج بموجب جدول زمني تقدم  وال فكرة الديمقراطيين للخ– مهما كانت تعني استراتيجية بوش اآلن –" . الطريق

  لنا شكالً من أشكال النجاح
 

  .يمكن المساومة معهم ، وكراهيتهم تنتشر عالمياً ال اإلرهابيون الجهاديون في العراق 

   النصر في العراق سيقويهم
 

  . ولكنا لسنا عاجزين عن إعاقة نصرهم حتى لو خرجنا من العراق 

الذين يخافون الجهاديين بالقدر الذي ) الخ .. دية ، األتراك ، األردنيون ، األكراد ، السعو( إن لنا حلفاء جاهزون
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الذين يريدون ان يحكموا جزءهم الخاص من ) البعثيون وشيوخ العشائر السنية ( نخافه نحن والتحالف المحتمل 

  العراق يخافون كذلك ويحتقرون الجهاديين 
 

  كن ان نوفر للبعثيين الوسيلة لسحق اإلرهابيينوبينما نحن ننسحب تدريجياًً ، فإننا وآخرون يم
 

ولكن نحن ننسى بسهولة أن شيعة . فان الخطر يبدو مضخماً. أما ما يخص سيطرة ايران على جنوب العراق 

  .ولهم مفاخرهم الخاصة بهم ، تقاليدهم ومصالحهم . اَ وليسوا فرساَالعراق عرب

  يعة كذلك ينبغي أن نكون على استعداد لمساعدة هؤالء الش
 

  وبضمنهم ايران، ان لواشنطن القوة الدبلوماسية المساعدة في تحديد شكل هذا االهتمام ، ليكن البدء من اآلن
 

 العراق ، ولكن فيوعلى الرغم من ان آخر شيء تريده أمريكا هو هزيمة .  وفوراً –واألفضل أن نحاول 

ان سيناريو الكابوس قد يبدأ اآلن ، او في . االنسحاب األحداث قد تنزلق بذلك االتجاه ونحن بحاجة الى تقليص 

  . او من ذلك الحين فصاعداً ، مفاجئ او بالتدريج . السنتين القادمتين عند انسحاب القطعات 

  إن الحديث عن الهزيمة ليس دفاعاً عنها بل لالستعداد لتخفيفها
 

 مناهضة االرهاب فى التربة داخل نحن نريده أن يفك التصلب العضلى للدبلوماسية األمريكية لتبذر

  وتركيب سالم إقليمي بين الدول الخائفة من حرب إقليمية .العراق

  ولتقليل كوارث الفوضى والهزيمةـ وربما حتى إنتزاع النجاح سلفاً
 
والكتاب المحافظون مثل جورج ول ووليم اف بكلي توقفوا منذ أمد بعيد، عن فكرة ان الواليات المتحدة تستطيع 

وتتناقص شيئاً فشيئاً ، النخب السياسية الوطنية التي تعتقد . مساعدة في إنشاء حكومة ديمقراطية في العراق ال

  أن اإلبقاء على الوضع على ما هو عليه في العراق يعزز الحرب ضد اإلرهاب 

  ويعزز كذلك مصالحنا في الشرق األوسط
 

نا اقل أمناً او ان العراق اصبح العامل األساسي في تغذية وانه فى الحقيقة لم يقل ان الحرب في العراق قد جعلت

ولكن المختصر بكل تأكيد يتضمن ان األمور ليست على ما يرام وان العراق قد اصبح . حركة الجهاديين العالمية 

  قبلة أنظار المقاتلين الدينيين السنة
 

رباً ضد العراق تقودها الواليات المتحدة  كان الكثيرون من المناهضين لإلرهاب قد  قرروا ان ح٢٠٠٣قبل آذار 

هل كانوا على صواب ؟ هل العراق يغذي كراهية الجهاديين . ستضر بجهود الغرب في مجال مكافحة اإلرهاب

ألمريكا ؟ واذا كان األمر كذلك فهل على الواليات المتحدة ان تقلع عن وضع سياسات تؤدي الى زيادة التطرف 

) إعادة انتشار ( ستكون عواقب الستراتيجية المحتملة  في الشرق األوسط في حال في العالم اإلسالمي ؟ كيف 

  قوات الواليات المتحدة للخروج من العراق ؟
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فالحرب واكثر نتائجها وضوحاً التي هي تقوية جانب الشيعة واألكراد في العراق . دعنا نكون في غاية الوضوح 

  ورغبة السنة في السلطة هي شيء عارم . ما بين النهرين ، قد عززت موقف الجهاديين السنة في بالد 
 
ال هذه المجلة وال وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية توقعت زيادة هذه النزعة او انتشار االصوليين 

  في الطائفة السنية بل توقعوا إرساء حجر األساس للعلمانية داخل العراق 
 

ومن المعقول ان . صصاً حول المقاتلين السنة المسلمين على نطاق العالم وقد وفرت الحرب بوضوح عروضاً وق

  .نفترض ان الصراع قد ساعد الجهاديين السنة المناهضين للواليات المتحدة على زيادة أعدادهم 
 
 وفضالً عن ذلك فالعراق مثل أفغانستان خالل الحرب السوفيتية قد وفر مكاناً يستطيع فيه الجهاديين من مختلف

  البلدان ان يجتمعوا او يصبحوا اخوة في الدم وان يحصلوا على المهارة في القتل 
 
  والمقاتلون اإلسالميون في العراق من المحتمل أن يكونوا قد تعلموا شيئاً من البعثيين الذين أصبحوا قادة السنة

 
اق سيعودون الى أوطانهم وهم اكثر والمقاتلون المسلمون األجانب الذين يتحالفون مع البعثيين السابقين في العر

  خطورة مما كانوا عليه يوم مجيئهم وتقديرات االستخبارات الوطنية تحذر من عودتهم ظافرين
 
المتحدثون بإسم القاعدة يعلنون بصورة منتظمة ان العراق سوف يكون مركز مجهوداتهم العالمية إلذالل الواليات 

   وفضائلها المتحدة ، اكبر منتهك للديار االسالمية
 
وعلينا ان نصدقهم ، على الرغم من ان ساحة قتالهم المفضلة تبقى هي أمريكا اذا ما استطاعوا ان يبذروا بذور 

وادارة بوش والمسلمون األمريكان الذين ابدوا معارضة شديدة للدعوة الجهادية قد منعوا . الجهادية على ترابنا

  القاعدة حتى اآلن من تحقيق أقصى أحالمها
 

ان يرى المرء النقاد الذين ، ومن المثير لالندهاش على وجه الخصوص، كل هذا  كان قد ضعف قبل العراق

ومن الجدير . في اذكاء جذوة الجهاد " قبل طالبان"يتركز نقدهم على العراق يتناسون دور باكستان وأفغانستان 

 تحتل اليوم موقع -- "االحكام العامة" وطنية   لم يرد ذكرها  في تقديرات االستخبارات ال--بالنقاش ان باكستان 

  السعودية ومصر بوصفهما مواطن الوالدة الفكرية الجهادية
 

،  تاريخاَ عمره قرن من الزمان  من االفكار التى ترد بالمناسبةً,ايضا وفي أيدى  منتقدوا السياسة تجاه  العراق

ف خلف الحرب المقدسة السنية الراهنة وهو الذي سيد قطب الذي يمكن إعتباره أهم قوة فكرية تق: من أمثال 

  طلب من أتباعه مكافحة االفكار المتعفنة التي جاء بها الغرب الى بالدهم
 

بالبحث عن مصادر  الغضب ، ان النقاد المتركز نقدهم  حول العراق يقلبون حكمة سيد قطب رأسا على عقب

  اإلسالمي إزاء أعمال أمريكا وبخاصة في العراق
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يذهب العراق الى الجحيم ، ولكن ليس من المحتمل أن يتمسك الضعفاء في الشرق االوسط بدكتاتورياتهم قد 

  بسبب الفوضى هناك
 

له الخطر نفسه الذي ينطوي عليه الشذوذ الجنسي ) بالنسبة للمقاتلين االسالميين ( وتحرير المرأة والحالة هذه 

بني المساواة بين الرجال والنساء في الدول االسالمية الن مثل هذا وبرغم ذلك فهل علينا ان نقلع عن ت. وااليدز 

  التبني يجعل بعض المسلمين اكثر ميالً الى جعل طائرات الخطوط الجوية قنابل وقود ؟
 
والكثيرون من منتقدي تصاعد الجهاد والمسؤولين السابقين المختصين في مكافحة اإلرهاب يجادلون في اننا 

وبموجب مثل هذا  النمط من التفكير ينبغي .  تصرف يزيد من حنق اإلسالميين على أمريكا بحاجة الى تجنب أي

  علينا دائماً ان نكون في موضع الدفاع ضد هجومهم وربما ضد امتعاضهم الذي يصاحب العنف
 

الجهاد ؟ وبموجب هذا النمط من التفكير من يعلم كم من المقاتلين المسلمين سوف يمتنعون من االلتحاق فوراً ب

 كان سيتمنع عن المشاركة فيها اذا ما اقلعنا عن محاصرة وضرب ٩ / ١١ربما واحد من الذين قاموا بهجوم 

  العراق وكان البرجان التوأمتان قد ضال واقفين في مكانهما
 

ولئك وبالنسبة لبن الدن وال. واذن فمرة اخرى فان مثل هذا االقالع ما كان ليوقف شهية مثل هؤالء المقاتلين 

  الذين يعتنقون هذه الفكرة فان انهزام أمريكا هو اكثر الهاماً بكثير من انتصار أمريكا
 

في هذه البلدان كل ما تفعله الواليات . مثل هؤالء الرجال والنساء هم اكثرية المسلحين في سائر بالد العرب 

  ة ان تفعله يثير غضبهموكل ما تحتاج الواليات المتحد. المتحدة في العالم يقلق هؤالء الناس 
 

  سوف نستمر بالتعامل مع هذه األنظمة المقيتة ورعاياها سوف يستمرون في احتقارنا كما هو معروف
 

  فان السبيل الوحيد لحل مشكلة البنالدنية  هو من خالل القضاء عليها بواسطة 

  جعل األصوليين السنة يفعلون ذلك
 

مين اوقات اكثر صعوبة ليتجنبوا األخالقيات التي تسمح في ظل حكومات تمثيلية سيكون امام المسل

  للشباب ممارسة  القتل بهذه السهولة
 
اذا ما طردت الواليات المتحدة من العراق فان البحث عن النفس الضروري لقتال المتطرفين اإلسالميين 

  سوف يتعرض للهزيمة
 

حول إن جهنم التي لدينا اآلن هي أسوأ من على النقاد في االقل أن يحاولوا أن يجعلوا مناقشاتهم تدور 

  الرياح التي تهب بعد أن نهرب
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يمكن للشيعة العراقيين كما هو مفهوم أن يحمونا من أن . وبطبيعة الحال فقد نكون محظوظين 

فالهيكل االجتماعي . والعراقيون السنة لن يفعلوا ذلك . نرى الجهاديين ينتصرون في العراق 

 وهي اكثر –والنخبة السنية في سامراء على سبيل المثال . ر به صدام التقليدي لهم قد أض

   ارادوا الوقوف ضد األصوليين والجهاديين لكنهم فشلوا–المدن برجوازية في العراق السني 
 
هناك احتمال ضعيف في أن تستطيع السالالت السنية والقبائل غير األصولية في المناطق الحضرية أن 

  لسنةتقاوم األصوليين ا
 
الطائفة السنية العراقية ليست لها آيات اهللا العظمى وهيكل ديني يشبه ذلك الذي للشيعة،  قادر على لجم 

وعلى افتراض ان الشيعة لن يغزوا المثلث السني فان السنة سوف لن . الشباب العنيفين وايقافهم 

 األمريكية ويرفعوا العلم يتوانوا عن عرض مشاهد النتصارات الجهاديين وهم يستولون على القواعد

  ليراه الجميع من خالل قناة الجزيرة
 

اذا كان للشيعة أن يحمونا ونحن نغادر بغداد من أشرطة الفيديو الخاصة بالمتطوعين الجهاديين ، من خالل 

إسكات التمرد السني ونحن مازلنا في العراق فانهم يستطيعون ذلك دون شك من خالل ذبح كل السنة الذين 

   السني سيزيد من إستعار–ومثل هذا التصادم الشيعي ن بالقنابل الذين يستطيعون اإلمساك بهم يلهو

   نار الكراهية الموجهة  ضد أمريكا
 

  )مشركون ( إن السلفيين والوهابيين المتطرفين يكرهون الشيعة ، وينعتوهم بأنهم 

   يجعلون هللا شركاء
 

ان آخر وهو ان الشيعة يتحملون مسؤولية، أن تحريرهم على رأي أكثرية السنة في العراق وفي أي مك

  جاء على أيدي األمريكان
 
إذا ما أجبر الشيعة على غزو المثلث السني وهو ما يحتمل أن يحصل فإن السنة العرب سوف 

  يلومون الواليات المتحدة بمستوى أعلى من الشدة
 

 الذين يمثلون أكثرية المقاتلين األجانب في العراق فاألصوليون السعوديون. والجيران لن يقفوا مكتوفي األيدي 

  سيضيفون شيئاً جديداً الى األفعال الشيطانية التي فعلتها الواليات المتحدة 
 

 – وهو أمر ال مفر منه إذا رحلت الواليات المتحدة –وان انتصاراً شيعياً شامالً في غزو العراق 

 الوهابيين المقدسة ضد الشيعة ويقدمون سوف يثير غضب السعوديين فيعمدون الى دعم حرب

  المال والسالح للسنة العراقيين العرب
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ستطيل المساعدات األجنبية مدة الحريق في العراق ، ومن األمور التي تستحق االهتمام تذكر اندالع األصولية 

جهاً لوجه في دعم لقد وقف السعوديون واإليرانيون و . ١٩٧٩اإلسالمية في إيران بعد الثورة اإليرانية في 

األصوليين المسلمين كل بحسب من يؤيده وهي مواجهة فازت فيها السعودية وكان أسامة بن الدن اكبر رابح 

ومعركة جديدة بين السنة والشيعة سوف ترتفع بمستوى فعاليات المهمات الدينية الى مستوى لم يسبق . فيها 

  وجود مثله منذ الثمانينات
 

 الشيعي على قوى تعويضية ومكملة بعد –ن يحصل اإلنفجار السني من ناحية أخرى يؤمل أ

  االنسحاب األمريكي 
 

ان االمر المثير لالندهاش في الصراع العراقي هو قلة عدد المتطرفين األجانب الذين التحقوا به ، 

  لقد كان ينبغي أن يكون العراق ساحة لمئات اآلالف من المقاتلين الفدائيين ينتشرون 

   أنحاء البالد في كافة
 

  وبرغم ذلك فان تقارير العرب والبنتاغون من العراق تذكر ان بضعة آالف منهم

   قد دخلوا العراق فقط 
 

 ، ١٩٧٩الجهادية اإلسالمية اليوم هي أقوى مما كانت عليه عندما غزا االتحاد السوفيتي أفغانستان في 

كبر بكثير منه اليوم ازاء بالد الرافدين التي هي وبرغم ذلك فان التزام الجهاديين بأفغانستان حينئٍذ أ

  الثانية من حيث القدسية بالنسبة لمشاعر المسلمين
 

خوان المسلمين المصريين مصممي السنية األصولية المحدثة ، يلقون بأنفسهم في ونحن ايضاً ال نرى اإل

  لماذا ؟. هذه الحرب 

صري حسني مبارك ربما ال يريد للمقاتلين ذكر الباحث اإلسرائيلي روفن باز ان الدكتاتور الم

  الذهاب الى العراق كما سمح لهم بالذهاب الى أفغانستان والبوسنة والشيشان
 

  وقد يتغير هذا الموقف اذا ما قررت الواليات المتحدة االنسحاب من العراق

   وبدأ الغزو الشيعي للعراق
 

  ألصولية غزو وسط العراق وغربهاذا ما استطاعت الطائفة الشيعية ا: ومالحظة جانبية 

   فسوف تنقلب على األكراد 
 

واذا ما رأى األكراد ان ) . وقد تجعله الحرب على السنة أقوى ( ان االلهام الوطنى للشيعة العراقيين هو حقيقي وقوي 

  ان العراق ومن يعلم ماذا سيكون تأثير ذلك في جير. العرب قد أصيبوا بالسعار فقط يجازفون بإعالن إستقاللهم 



 التحدي الصهيوين                 )٧٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                ٤٦ من ١١                                   ٢٠٠٦ - تشرين الثاين            

ولن يفيد أن تقوم . ولكن ذلك سيجعل الشيعة خارج نطاق تأثير مرجعياتهم في النجف ويدفعهم في طريق الحرب 

األكثرية الكردية السنية بقمع األقلية الكردية الشيعية ، هل ستقوم واشنطن بحماية األكراد هذه المرة ايضاً ؟ هل 

  سنفعل هذا الى األبد ؟
 

داَ يبدو محتمالً جداً ، اذا ما هرب األمريكيون وباشر الشيعية االستيالء اإلنتقامي على هناك أمراَ واح

ايران التي تحاول ان تكون قائدة للعالم اإلسالمي سوف تعضد المقاتلين السنة في أنحاء العالم . البلد 

م اإليرانيين وسوف يكون اهتما. كافة من أجل حرف االنتباه عن هجوم الشيعة العراقيين ضد السنة 

  منصباً على استهداف أمريكا
 

في فيتنام استطاعت حكومة فيتام الجديدة تأمين قوة عسكرية البأس بها لفترة معينة بعد 

هذا غير محتمل في العراق عندما نبدأ االنسحاب فستبدأ الحكومة العراقية والجيش . انسحابنا 

  العراقي بالتفتت على أسس أثنية ودينية
 

سنة في الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي وهو شيعي سوف ينتهي في حالة عمل واشراك ال

لقد ذهب . تذكر فقط كيف تصرفت النخبة السنية عندما هاجمت القوات األمريكية الفلوجة . كبير مناوئ للتمرد 

ل إحتالل مدينة الرمادي تصور كيف سوف يتصرفون لو أن احداً ما حاو. الكثيرون الى جانب التمرد الصريح

  مركز المعارضة والقوة السنية
 
ومن غير المحتمل أيضاً أن يستطيع جيش يهيمن عليه الشيعة أن يسيطر على أتباعه وأقاربه في الميليشيات 

  الشيعية على األقل ما دام التمرد السني قائماً 

  يغادرون ومن المؤكد أنه لن يستطيع ذلك ابداً اذا ما علم إن األمريكان س

للتمرد والصراع الطائفي ، ولكن التفرقة السنية ) حل سياسي ( هناك أسباب اخرى لعدم نجاح خطط أمريكا فى 

  الشيعية الكردية كافية لجعل أحالم الجمهوريين والديمقراطيين والجنرال ابي زيد 

  ال تأتى بأية نتيجة) العرقنة ( من اجل 
 

اذا ما . هو الجحيم على األرض يشكو من ضعف في المخيلة ان أي إمرئ يعتقد ان العراق اليوم 

  غادرنا فان األمر سيكون على اكثر االحتماالت أسوأ
 
ليس علينا ان نبقى كما يريد رامسفيلد وابي زيد بل علينا اتباع خريطة الطريق التي ترسمها الورقة التي كتبها 

  ة للكسب كاغان وهي أفضل طريق. دبليو .المؤرخ العسكري فريدريك 
 

 – وليس العراقيون –ونحن .  ينبغي ان نبذل جهداً كبيراً للقضاء على التمرد السني – وليس العراقيون –نحن 

   من ذبح السنة هم يمكن العلينا ان نكون شرطة على قوات األمن الشيعية لكي
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مادي ومراكز المقاومة السنية وعلينا ان نوحد جهودنا مع الشيعة واألكراد من اجل سيطرة أفضل على بغداد والر
 
علينا ان نديم المشاركة الشيعية األمريكية في بناء جيش عراقي يهيمن عليه الشيعة او ان ننقله بصورة بطيئة 

  الى حيث يستطيع بالمشاركة األمريكية ان يعمل في مناطق مثل تلعفر 
 

  ان نرى تقدماً حقيقياً علينا ان نتوقع ان عدداً من الحكومات العراقية سوف تنهار قبل 
 
وبرغم ذلك فوجودنا في العراق هو مفتاح الوثوق من ان الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لن 

  تنهار تحت ضربات المتطرفين
 

ويمكننا ان نرتاح مطمئنين الى انهم . وسيعلم ذلك مقاتلونا وأعداؤنا . مغادرة العراق لن تجعل عالمنا افضل

  ر واكثر وكثرسيجعلوننا ندفع اكث
 

بوالك ، مدير بحوث وزميل اقدم في مركز سابان لسياسة الشرق األوسط وخبير قيادي في منطقة . كينيث ام 

الخليج الفارسي ، يقول ان العراق اآلن في حرب أهلية ذات مستوى واطئ ، ويبدو ان الشكوك تتزايد في مقدرة 

  الواليات المتحدة على وقف هذا التدهور
 

 بأن يرسل الرئيس بوش بعد انتخابات تشرين الثاني إنذاراً نهائياً الى القيادة العراقية يهدد فيها وهو يوصي

  بإنهاء دعم الواليات المتحدة لها مالم يحدث تغييراً دراماتيكياً
 

 العراق أنني أخشى ان النتائج التي نسير اليها في. "ولكن بوالك يقول ان البلد كما يبدو يسير باإلتجاه المعاكس 

  هكذا قال" . قد تؤدي بالعراقيين الى أسوء مما كان عليه الحال في عهد صدام حسين
 

وهذا يجعل . لقد  رأينا هذا العام دعم الميليشيات لسيطرتها على األرض ومن خالل العملية السياسية في بغداد 

تتركز . اع العنف في أنحاء البالد انه يخلق كل أنو. األمر في غاية الصعوبة للخروج من المأزق الموجود هناك 

  . أنظار الناس غالباً على بغداد ولكن الموقف في البصرة مخيف 

  وكذلك الموقف في كل المدن في وسط العراق مخيفاً
 

ولكن حتى في هذه األجزاء يميل السكان . وهذا يعني أننا ال نستطيع ان نقول ان هناك جزءاً في العراق هادئ 

ويبدو المشهد وبشكل متزايد ان قدرة . سيطرة إحدى هذه الميليشيات الشرسة او أخرى الى الهدوء بسبب 

  الواليات المتحدة على وقف هذا المنزلق مشكوك فيها
 

كل ما حصلت عليه هو خطة تأمين بغداد ، والتي لم تجر بصورة مناسبة وبالشكل . لسوء الحظ ، لم يحدث ذلك 

واآلن نحن في تشرين األول ، واحتمال اننا سنخرج العراق من هذا السقوط . الذي أراده الجنرال تشارلي لها 

  اللولبي أصبحت غير محتمل بشكل متزايد
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اننا بحاجة الى تجاوز حاجز األلفاظ السخيف هذا اننا بحاجة الى ان نعرف ان "لقد بدأنا الموضوع بالقول ، 

  "هليةهو في حالة حرب أالعراق ، بكل المقاييس وبكل التعاريف 
 

كل المؤشرات تشير الى ان الحرب األهلية تسير من سيئ الى أسوء ، مالم تكن الواليات المتحدة والحكومة 

  العراقية راغبة في اتخاذ إجراء دراماتيكي حقيقي لقلب المسار بشكل جوهري ، وتغيير الهبوط الرأسي الحالي
 

   إلحداث تغيير دراماتيكيفي الحقيقة اننا ال نرى رغبة كبيرة من جانب إدارة بوش
 

وفي العراق " قليل جداً ، متأخر جداً "ولسوء الحظ ، في الغالب ، كانت التغييرات تأتى على شكل 

ان على "واحدة من المشاكل القاتلة التي اقترفناها هي ترك الموضوع للعراقيين ونقول ، 

  ونوالمشكلة انهم ال يستطيع" . العراقيين حل هذه المشاكل بأنفسهم
 
والشكل الذي تجده دائماً ان مختلف قيادات الميليشيات ، والقيادات الطائفية المختلفة ، والقيادات السياسية او 

  العرقية المختلفة انها تتخذ قراراتها اعتماداً على افضل مصالحها الضيقة
 

علينا ان نعد أنفسنا لنستعمل ان . واذا كانت هذه هي القضية ، فإن علينا ان نجري بعض التغيرات الدراماتيكية 

  القوات األمريكية سوية مع القوات العراقية لخلق منطقة آمنة وهذا ما يجري اآلن بالفعل في خطة تأمين بغداد
 
لقد كانوا هناك لمدة سنة وأنجزوا عمالً مدهشاَ وطبعاً باللحظة التي غادروا أخذت مكانهم فرقة اخرى تدهورت 

  ماماًبسببهم األمور بعكس ذلك ت
 

ناس . الحكومة تسيطر عليها حالياً قيادات الميليشيات انهم وسطاء السلطة : المشكلة هي كما يلي . نعم ، تماماً 

وهؤالء ليس من الضروري ان . مثل مقتدى الصدر ، عبد العزيز الحكيم ، وقائمة طويلة من الناس اآلخرين 

   كل من يعرفهم يقول ان . وهم الذين يحركون الخيوط ولكن هناك أشخاص وراء المشهد . يكونوا في الدولة 

نوري المالكي مشاعره في المكان المناسب انه شخص ذكي ، شخص جيد ، يريد ان يفعل ] رئيس الوزراء [ 

  الشيء الصحيح ، ويعرف ما هو الشيء الصحيح
 

 من المجموعات ولكن المشكلة انه في النهاية يعتمد كلياً على مقتدى الصدر والحكيم وتشكيلة

  األخرى ، وبصراحة ، ليس له مصلحة في عمل الشيء الصحيح
 

ان الطريق الذي حصلت فيه الميليشيات على القوة في العراق هي بسبب أنها وفرت : انظر الى الوضع من هذا االتجاه 

طريقة التي حصلوا فيها على هذه هي ال. األمن والخدمات األساسية للناس بطريقة لم تستطع الحكومة المركزية أن تفعله 

وبالمناسبة " . ال األمريكان وال الحكومة العراقية تستطيع حمايتكم. ال أحد يستطيع حمايتكم "جاؤوا وقالوا للناس ، . القوة

وبذلك ضمنوا " . هل تحتاج الى عمل ؟ نحن سنوفر لك عمل: "فانهم يستعملون نموذج حزب اهللا ، ونموذج حماس 

  لهم هذامساعدة الناس بفع
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ان ما نحتاجه لكسر هذا المأزق السياسي ونتعامل مع هذا العنف الشرس هو أن نصل الى نقطة 

  تكون فيها الحكومة المركزية قادرة على تقديم األمن الضروري والخدمات األساسية
 

ظروا ، لقد بدأ ان: "اعتقد ان علينا ان نذهب الى العراقيين ونقول لهم .هناك العديد من األمور يجب ان تحدث

. وان قدرة الحكومة األمريكية على مساندة تعهداتنا أصبحت صعبة . الشعب األمريكي بالتعب من هذه الحرب 

نحن نستطيع ان نعزز ذلك ولكن سيتطلب ذلك تبني هذه الخطة الحديثة والتي سينظر اليها الشعب األمريكي 

اذا كنتم ترغبون ايها .  ستنجح لنعطيها الفرصة نعم ، ان هذا شيء مختلف حقاً ، وتبدو وكأنها"ويقول 

وان لم تكونوا ترغبون بفعل ذلك .العراقيون ان تتعهدوا هذه الخطة وتنفذوها وتلتصقوا بها ، فأننا سنبقى معكم 

  ، فان من الصعب ان ترى كيف ان الواليات المتحدة األمريكية ستستمر في االهتمام بكم على المدى البعيد
 

العديد من . ذه هي الطريقة التي بها ستجعل العراقيين يقتنعوا بما نعرف نحن جميعاً أنه ضروري أعتقد إن ه

هؤالء القادة العراقيين يعرفون مالذي  يجب فعله ويحتاجون إعطائهم الغطاء السياسي من الواليات المتحدة لفعل 

  المالكي ال يستطيع النه من المديونين لهذه الميليشيات. ذلك 
 

ان . "ء الوحيد الذي يمكن ان يتغير هو اذا ما استطاع المالكي الذهاب الى هذه الميليشيات وان يقول لها الشي

هذه هي نوع البداية " . ان علينا ان نفعل البعض منها على األقل. األمريكان سيغادرون اذا لم نفعل هذه األمور 

  ئي ولكن في غياب هذا النوع من اإلنذار النها. التي نحتاجها 

  من الواليات المتحدة فال أعتقد اننا سنكسر هذا المأزق
 

لقد عدت أقرأ بعض الفصول التي تحدثت فيها عن أهمية إعادة األعمار ، وعن مدى الرعب الحاصل اذا ما 

سنخلق عدداً من المشاكل بقدر ما نحل منها اذا : "ان لي في الكتاب سطراَ أقول فيه . أخطئنا في إعادة األعمار 

  وقد حددت فيه كل ما كنا نحتاج اليه ، كل األمور التي لم نفعلها" . م نفعل ذلك بصورة صحيحة تماماً ل
 

لسوء الحظ أنا ال أعتقد ان هذه هي النتيجة التي كنا نأملها أخشى ان النتائج التي نتجه نحوها في العراق 

أنا نرى من االستبيانات ان هناك أعداداً ن بدستكون أسوء من تلك التي كانت في عهد صدام حسين ، وأننا اآل

  لم تكن الحرب ضرورية "متزايدة من العراقيين يقولون ، 

  "الن الموقف اليوم هو أسوء مما كانت عليه تحت حكم صدام
 

 عاماً على نهاية الحقبة االستعمارية ٥٠ عاماً على زوال اإلمبراطورية العثمانية ، ٨٠ وبعد مرور –ولكن اآلن 

   الحقبة األمريكية في المنطقة قد إنتهت–ماً على نهاية الحرب الباردة  عا٢٠و 
 

األكثر احتماالً هو . إن رؤية شرق أوسط جديد شبيه بأوربا من حيث السالم واالزدهار والديمقراطية لن تتحقق 

  ظهور شرق أوسط جديد يسبب ضرراً كبيراً لنفسه وللعالم
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  ، القوي ذو الدوافع الكافية لموازنة ايران الشيعيةلقد ذهب العراق ذو السيطرة السنية 
 

كيف سيبدو الشرق األوسط الجديد ؟ ستستمر الواليات المتحدة بالتنعم بالمزيد من التأثير أكثر من أية قوة 

ستواجه واشنطن تحدياً متزايداً من اآلخرين ، . خارجية ، ولكن تأثيرها سيبدأ بالهبوط عما كانت عليه يوم ما 

ومع ذلك فسيكون التحدي األكثر أهمية هو المنبعث من دول المنطقة . هم االتحاد األوربي و الصين  وروسيابظمن

  والمجاميع المتطرفة
 

إنها قوة إمبريالية كالسيكية ، ولها طموحات إلعادة . إيران ستكون واحدة من الدولتين األكثر قوة في المنطقة 

إسرائيل ستكون القوة المحلية األخرى ، . ل ترجمة األهداف الى واقع تكوين المنطقة وفق تصوراتها مع إحتما

  ولكن ما جعلها أضعف موقفاً اليوم عما كانت عليه من قبل هي أزمة الصيف في لبنان
 

سيبقى في حالة فوضى لعدة سنوات قادمة ، مع حكومة مركزية ، العراق في أحسن األحوال

أسوء األحوال ، سيصبح دولة فاشلة أتعبتها حرب وفي . ضعيفة ، مجتمع مقسم وعنف طائفي 

  أهلية شاملة وسيتحرك ذلك نحو دول الجوار
 
الميليشيات ، نتائج ومسببات الدول الضعيفة ، ستنتشر خالل المنطقة حيثما كان هناك نقص وعجز في قدرة 

سالم سيمأل الفراغ السياسي اإل. التوتر بين السنة والشيعة سيزداد . اإلرهاب سينمو بشكل معقد . وسلطة الدول 

  والفكري في العالم العربي وسيكون أساساً لسياسات  غالبية شعوب المنطقة
 

هناك إختالف جوهري بين شرق أوسط فاقداً التفاقيات السالم ، كل هذا سيكون مبرراً لقلق كبير ولكن ليس مميتا

  الرسمي وآخر يعرف باإلرهاب ، حرب بين الدول وحرب أهلية 

  بين دولة تأوي ايران القوية ودولة تهيمن عليها ايراناو 
 

  ال ينبغي أن يعول أحد على ظهور الديمقراطية لتهدئة المنطقة 

  إن إيجاد ديمقراطية ناضجة ليس مهمة سهلة
 

تشجيع السلطات العربية واإلسالمية للتحدث ،  األفضل من ذلك إجراءات إصالح المدارس ، تحسين االقتصاد الحر

وتأنيب ومعاقبة داعميه ، وتوضيح وكشف األساليب الظالمية التي .  عاٍل لسحب الشرعية عن اإلرهاببصوت

  تدفع بالشباب والنساء للمشاركة في اإلرهاب
 

إحدى الخطوات المهمة المساعدة، هي تأسيس منتدى إقليمي لدول الجوار . الدبلوماسية أيضاً مدعوة لذلك 

يتطلب هذا إنهاء العزلة . مماثل لذلك الذي حصل ألفغانستان ، حداث هناكالعراقي للمساعدة في إدارة األ

  الدبلوماسية األمريكية لكل من سوريا وإيران
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سيبقى الشرق األوسط جزءاً . ال توجد خيارات سريعة وسهلة لحل مشاكل هذه المنطقة الحرجة 

   التحدي سيكون في. مضطرباً ومثيراً لالضطراب للعالم لعقود قادمة 

  إحتواء التأثيرات وإستعجال قدوم شيء ما أفضل
 
بإعتباري محاور في الشرق األوسط لمدة طويلة ، فقد تعلمت إن أكثر المتطلبات إحتياجاً لصنع السالم،كان جعل 

   .كل طرف يتغير بإتجاه الواقعية 

   يبدو أن أحداً يفعل ذلك سنة من ذهاب الواليات المتحدة الى الحرب هناك ، ال٣,٥ في العراق اليوم ، وبعد 
 
الشيعة التي تهيمن على الحكومة ، ربما كان لهم سبباَ في عدم الثقة بالسنة ، ولكنهم الزالوا 

  غير مستعدين إلدراك إحتياج السنة لتأكيدات رسمية من أنهم سيكون لهم جزء من الكعكة 
 

طة واالمتيازات ، ولكن عاطفياً الزال عليهم أن وربما فهم السنة ، فكرياً ، أنهم لم يعد يمسكوا بكل مواقع السل

  يقبلوا بفكرة إن الشيعة قمة سياسية مهيمنة ، وقد كانوا يعتبرونهم من الدرجات الدنيا في أعينهم 
 
الكرد ، وبغض النظر عما يقولوه ، فقد قبلوا أن يكونوا مستقلين ويريدون ببساطة إطاراً سياسياً لشرعنه هذه 

   يتعرضوا لتهديد من تركيا وإيرانالحالة من دون أن
 

. هل تغيرت بإتجاه الواقعية ؟ أنها تدعي التقدم ، حتى ونحن نغطس في حرب أهلية . وماذا عن إدارة بوش

اآلمال بأننا سنتمكن من سحب قواتنا إرتفعت ثم هبطت بسبب إزدياد . جرى تطبيق خطط أمنية جديدة وفشلت

  العنف الطائفي وأصبح أبدياً
 

ولكن تحديد موعد نهائي واالنسحاب ربما سيشكالن . ر حتى نهاية الطريق هو شكل من تجنب الواقعية السي

  إذن ماذا يمكن أن نفعل ؟.  التنكر لما قد يحصل في المنطقة بعد إنسحاب حاد –شكالً من التنكر 
 

 أن يكون أنموذجا نقطة البداية هي أن ندرك إن العراق لن يكون ديمقراطياً ، او بلداً موحداً ينفع

   الشيعي قد جعل ذلك أمراً غير وارد –العنف واالنقسام السني . للمنطقة 
 

: وبدالً من ذلك ، يمكن للعراق في أحسن االحوال ، أن يتطور الى بلد فيه المواصفات التالية 

ومحاصصة ؛ حكومة مركزية ذات سلطات محدودة، وحكومات إقليمية ذات حكم ذاتى شامل 

. وعلى المستوى المحلي ، شكل مضطرب من التمثيل والتسامح مع االقليات ؛ النفط عائدات 

  وفي هذه الظروف قد يحقق العراق أخيراً االستقرار
 

  ثالث مبادرات مرتبطة مع بعضها قد توجد طريقاً أكثر قبوالً لألدارة ، إما هذه الحصيلة 

  او على األقل فك إرتباطنا بالعراق
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 الوقت ألدارة بوش أن تصر على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية على أن ال ينفض حتى األولى ، لقد حان

رئيس الوزراء نوري المالكي قدم خطة للمصالحة الوطنية ، ولكنها فشلت في . الوصول الى تعديالت الدستور 

  ذكر الدستور والضمانات  القانونية التي يطالب بها السنة
 

ا في االنتخابات في كانون األول الماضي على أمل أن يكون هناك تعديالت على لقد دعم السنة الدستور وشاركو

  حصص عائدات النفط ، وعلى منع قيام األقاليم
 

اذا ما اعتقدوا إن هذا هو كل ما سيعطى . وفوق ذلك ، فإن ماال يريده السنة هو  قطعة أرض من دون موارد 

  لهميذعن ، على األقل، سيستمرون بالتمرد حتى. لهم 
 

ال ميثاق وطني وال هيكل رسمي يعطي موطئ قدم .وبالنسبة للشيعة ، فان ذلك سيبرر االحتفاظ بمليشياتهم 

  النهاية لدعمهم للتمرد وال إستعداد لدى الشيعة لحل ميليشياتهم. شرعي للسنة 
 

  الثانية ، ينبغي عقد مؤتمراَ إقليمياً يناقش بشكل مستفيض مع كل جيران العراق
 

ا قد يقبل جيران العراق بأقل من ذلك ، المصالح المشتركة في الرغبة لتجنب حرب أهلية شاملة في العراق بينم

على اإلدارة العمل . قد يخلق أسس لتفاهم عام عما ينبغي أن يفعلوه او ال يفعلوه لمساعدة تنامى االستقرار هناك 

  على البحث عن مثل هذا المؤتمر اآلن

يين أن يكونوا جاهزين لحل خالفاتهم السياسية الداخلية ، للتعديل بإتجاه الواقعية إلتخاذ وأخيراً ، على العراق

  الخيارات الصعبة التي يواجهونها
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  المسار فى العراقالتفكير بتغيير

  
  من الممكن قريباَ أن يعتمد العراق أكثر على قواته األمنية

  ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٧: حّدث في 

  اليونيل بيهنر : عداد إ

ن صانعي السياسة األمريكية قد هبطت      أليس سراً   

آمالهم وتوقعاتهم بشأن ما  سيرسو عليه مـستقبل         

شـروق   "كانت آمال الرئيس بوش فـي     . العراق  

تي ستوصـل الديمقراطيـة الـى        ال "منارة الحرية 

 جيمس أي بيكـر   .  قد ضعفت  يينالجيران الفاشست 

 ،ترأس كتابة تقرير وشيك عن العراق ، يقول فيه        

ن ترى فـي    بأستكون الواليات المتحدة محظوظة     

على األقل ولـيس     "التمثيل"الشرق األوسط ظهور  

ـ نطوني كورد أ."الديمقراطية" مركـز   مـن    مانس

  )١(قل كرماً أ كان   دوليةالدراسات االستراتيجية وال  

 ،الـى حـد مـا     ، ن العـراق  أن فكرة   إ". في نقده   

ن ينتقـل الـى     أسيصبح ديمقراطياً ومثاالً يمكن     

  مثيراً للعواطـف    اَ  وهم  ةالمنطقة كانت منذ البداي   

  ،"وهام المحافظين الجدد أمن 

  

، وهو تحـت    قادم ال عددتم ترجمة هذا التقرير في ال     ست )١(

  وقبيحةغالباَ جيدة، سيئة، : قخيارات للعرا:عنوان

  

مع ذلك .  CSIS لقد كتب ذلك في تقريرجديد فى 

مال قد ن جميع اآلإمان يقول سفليس بيكر وال كورد

  .فقدت 

ال أحد  . دارة بوش   هناك خيارات واسعة متوفرة إل    

كثر دقة، لقـد حـاولوا تقليـل        أ، و "النصر "يضمن

ـ . تأثيرات الهزيمة ـ والكل يقاتل بمغامرة  اً وطبق

 عـن   لجنة بيكر  تسربت أرقام من     للنيويورك صن 

كتمل إ والذي لم يكن تقريرهم الرسمي قد        –العراق  

 يقترح على البيـت األبـيض        –قبل كانون األول    

األول التركيز على تثبيـت      . )٢(خياران رئيسيان 

 " األمن في بغداد في نفس الوقـت الـذي يجـري          

ربية ن هدف الت  إ. ""لتمرد العراقي لتسكين سياسي   

تقرير صحيفة  " . الديمقراطية  في العراق قد سقط     

والخيار الثاني يدعو الى إعـادة      . نيويورك صن   

نتشار القوات األمريكية على مراحل من العـراق        إ

 ،يـن أمع ترك السؤال الصعب مفتوحاً وهو متى و       

   ؟نتشارهؤالء الجنودإسيعاد 

 جيـد ، سـيئ       غالباَ "قسم كوردسمان خياراته الى   

قترح مـساعدات مدنيـة وعـسكرية       إلقد  . "وقبيح

للنشاطات السياسية في بغداد، وخـصوصاً داخـل        

ن الجهود  إوقال  . وزارتي الدفاع والداخلية العراقية   

ن تتطابق مـع برنـامج      ألتفكيك الميليشيات ينبغي    

ن تـرك   إ. فرادهـا المساعدات بتـوفير العمـل أل     

 عشرات اآلالف من الشبان العراقيين في الشوارع      

 هـذا مـا     " كارثة بعد سقوط الجيش العراقي     كان"

  .كتبه

   

ـ     مقالة ال هتمت ترجمة هذ   )٢(  ي في الصفحات التالية، وه

ن نصر العـراق ال مجـال       أيكر يعلن   بفريق   :تحت عنوان 

  .لتحقيقه
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ن يزيل  أن على الرئيس بوش     إمان  سويقول كورد 

ن أبتوضـيح   "  وذلـك  ةالمخاوف ونظرية المؤامر  

 وجودهـا   إبقاءها طموح ب  الواليات المتحدة ليس ل   

". و طموحاتها بشأن نفـط العـراق      أ "فى العراق   

هناك طريق واحد لفعل ذلك ، كما قال ، هو نقـل            

الواجبات األمنية لهيئة دولية مثل األمم المتحـدة ،         

ن إرسال مجلس األمن لبعثة القبعات الـزرق        أولو  

 )١( الندوة األخيرة . مراً صعباً أالى العراق سيكون    

رجح خيارات مختلفة لمغادرة العـراق   ت CFRل

ثر الخـسارة علـى صـانعي الـسياسة         أوكذلك  

  . األمريكان 

ن الهزيمة ، إ هذا الشهر    كد بوش للصحفيين مراراً   أ

نسحاب القوات األمريكية قبـل     إ تعني   التي ظاهرياَ 

مين العراق، قد يشجع اإلرهابيين للسيطرة علـى        أت

منه لـشن   من ينطلقون   آ جديد   أالعراق وإنشاء ملج  

ن الـرئيس   إمع ذلك ف  . هجمات جديدة على أمريكا   

 فـى   نـاقش  قـد  سلي جلـب يل  CFRالفخري ل

ننـا  إقد تنزلق األمور بذلك االتجاه و      "هنإ )٢(التايم

ـ  ر بينما ينظر " . ن نقلل الخسائر  أبحاجة الى    ل وي

  الى معهد المشروع األمريكي   من   شتيرغيمارك  

بنـصر  ختصار الحرب    من إ  )٣(المضامين األوسع 

ذا ما خرجت الواليات المتحدة من العراق       إ. "سريع

 لمواجهة المتطرفين   ةالضروري ، الذات مراجعةن  إف

 ".يـضاً أعاني من الهزيمة المنكرة     تس،اإلسالميين  

   .الويكلي ستاندردكتب ذلك في 

 هذه الندوة في الصفحات التاليـة       تمت ترجمة ملخص  ) ١(

 سياسة الـدفاع    ندوة تأثير العراق على    :وهي تحت عنوان  

  .والخارجية للواليات المتحدة

 في الصفحات التاليـة وهـي       هذه المقالة تمت ترجمة   ) ٢(

  هل الهزيمة في العراق بهذا السوء ؟  :تحت عنوان

ـ نيمعهد بروك  من   كينيث بوالك  خبـر عـضو    أ زغ

ــة  ــات الخارجي ــارد  CFR مركــز العالق برن

عدم رغبتهـا   ثبتت  أن إدارة بوش قد     أ ردزمانيوغ

غير زيادة الدعم التي غالباً ما      ب )٤(راء تغييرات جإب

  "قليلة جداً، متأخرة جداً "تي على شكلأت

 الواليات المتحدة، على    اتجراءإ بغض النظر عن    

زدهـار  إن القليل من الخبراء يتوقـع     إكل حال ، ف   

قل بكثير مـن الـشرق      أالديمقراطية في العراق ،     

ان تصورات شرق أوسط جديد يـشبه       . "األوسط  

 زدهار والديمقراطية هيأي يعمه السالم، اإل ، اوربا

 هكذا كتـب رئـيس      )٥(".تصورات ليست واقعية  

CFR     ارد هـاس   تشري مركز العالقات الخارجية

، المدير  روسسدنيكما كتب . الفايننشل تايمزفي 

السابق للتخطيط السياسي في وزارة الخارجية في       

أحـسن  فـي   يستطيع العراق،   "،  الواشنطن بوست 

حكومة  : )٦(ن يتطور الى بلد له مايلي     أحوال،  األ

قليمية إ و حكومات    ;مركزية ذات قدرات محدودة     

،   تقاسم عائـدات الـنفط        ;ذات حكم ذاتى واسع     

وعلى المستوى المحلي ، مع شكل قاسٍ من التمثيل         

  " .قلياتوالتسامح مع األ

 في الصفحات التاليـة وهـي       لمقالة تمت ترجمة هذه ا    )٣(

 قللنـه سـي   أال تظنـوا    : الهرب من العراق     :تحت عنوان 

  .يالتهديد الجهاد

 في الصفحات التالية وهي ابلةتمت ترجمة هذه المق )٤(

قد ينتهي العراق الى أسوء مما كان : بوالك  :تحت عنوان

  .عليه في عهد صدام

 في الصفحات التاليـة وهـي       لمقالةتمت ترجمة هذه ا    )٥(

  .ير للمشاكلبزوغ فترة شرق أوسط مث :تحت عنوان

 في الصفحات التاليـة وهـي       لمقالةتمت ترجمة هذه ا    )٦(

  .خطة للعراق: تحت عنوان
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ن نصر العراق ال مجال أيكر يعلن بفريق 
  لتحقيقه

   من مراسلي النيويورك صن  –يك للي إ: بقلم 

٢٠٠٦ / ١٠ / ١٢   

ـ واشنطن  أعلنت اللجنة التي شكلت لتقييم حرب  

ن مشهد النصر   إجديد  العراق وتقديم توجيه بمسار     

 وذلك طبقاً لما ورد في      ،األمريكي ال يمكن تحقيقه   

 نيويـورك صـن   لل مسودة الخيـارات الـسياسية    

  . رسميينباالشتراك مع لجنة مسؤولين 

 برئاسة وزير خارجية    –حالياً لجنة العشرة أعضاء     

 –  جيمس بيكر  ،بوش. ويدبل. تشجورج ا الرئيس  

إعــادة  " و"والًأاالســتقرار "  :تــدرس خيــاران

حتمـال  إكالهما يـستبعد أي     ،"حتواءنتشار واإل اإل

  .المدى القريب لجعل العراق ديمقراطية مستقرة في 

 فـي   انلمزيد ، على أي حال ، هو تقديم خيـار         او

أحدهما يدافع عن ثوابت ضعيفة ،      .الشهر المنصرم 

إصالحات في خطة الحرب الحالية ولكنـه يبقـى         

 لديمقراطية في العراق  ا المدى البعيد لرؤية     ةعلى حال 

ن تركز  أالمقترح الثاني   و. نتخابات منتظمة   إمع   ،

قوات التحالف هجومها على القاعدة فقـط ولـيس         

  .على التمرد األوسع

تقديم خيارين سياسـيين    لن اللجنة تتجه      إوالبديل ،   

 خطاباتـه بـشأن   تنـاقض واضحين للرئيس بوش    

ن كثر الخيـاري  أو. تثبيت الديمقراطية في العراق     

" والً  أاالستقرار   " هو    بالنسبة للبيت األبيض   قبوالَ

ن تركـز علـى     أعلى القوة العـسكرية     ن  أحيث  

 بينما ينبغي على السفارة األمريكية      ،  ستقرار بغداد إ

تجاه تهدئة وتسكين الوضع السياسي مـع       إالعمل ب 

ن هدف تغذية الديمقراطية في العراق      إ . المتمردين

  .قد سقط 

ي سربته مصادر من داخل اللجنة      الخيار اآلخر الذ  

والزال قيد التعديل والمراجعة كلما تقـدمت  فـي          

عملها ، يعطي صورة أوضح عما يعنيه السيد بيكر   

  .الى تعديل المسار في مقاالته األخيرة عندما دعى 

 نهم ركزوا الضوء على ما هو قـادم خـالل         أكما  

 للحكومـة     القـادمين بالنـسبة     الشهرين والنصف 

يعني " حتواءنتشار واإل إعادة اإل "ن خيار   إ .العراقية  

نسحاب المرحلي للجنود األمريكان من العراق ،       اإل

قول متى وأيـن    تن  ألعمل  اويبقى على مجموعات    

 الوثيقة ، أكدت المكالمـة      .هؤالء الجنود سيذهبون  

ن أللنيويورك صن ، والقائلة     ) البرقية  (   الهاتفية  

 ةن أعاد إخرين  ن توضح للحلفاء ولآل   أ"على أمريكا   

نتشار القوات لن يضعف تصميم أمريكا لمهاجمة       إ

ن قمـة   إكما أنها تقـول     " . اإلرهابيين أينما كانوا  

ن تكون تقليـل الخـسائر      أولويات أمريكا ينبغي    أ

  .األمريكية في العراق 

لـي  ن كالً من السيد بيكر وشريكه فـي اللجنـة           إ

ن األسـابيع   إ ، قد قالوا قبل شهر مضى        هاملتون

األشهر المقبلة ستكون حرجة للهيئة المنتخبة في       و

نه يميل  إوقبل وقت قصير قال السيد بيكر       . بغداد  

  .ضد نصيحة الرئيس لالنسحاب من العراق 

   مدير     ما قاله  مؤيداَلقد تحدث السيد بوش البارحة      

حملة والده االنتخابية وكبير الدبلوماسيين ، قـائالً        

ـ ل من جيمي بي   ماذا سيقول ك  "نه يتطلع لرؤية    إ ر ك

  " .ولي هاملتون بشأن كيفية إنجاز المهمة

. تغيير التكتيك    ل هاَنه ليس كار  إوقال الرئيس كذلك    

ستراتيجي في العراق هو    ن الهدف اإل  إولكنه كرر   
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 نفـسه   يعـزز بلد يستطيع الدفاع عن نفسه ،       "بناء  

ستراتيجي ن الهدف اإل  إ "، وأضاف و  " ويحكم نفسه 

 بشأن النجاح فـي عـالم       هو مساعدة الديمقراطية  

 بعض الناس لقلـب     ةستمالإيحاول فيه المتطرفون    

  " .لخالفةا لتطبيقالحكومات المعتدلة و

ستراتيجي للرئيس على خالف مع     ولكن الهدف اإل  

فكرة فريق عمل خبراء السيد بيكر التـي أبعـدت          

االسـتقرار  "وكان بحث    . فكرة النصر في العراق   

ن تهدف الـى    أمتحدة  يقول على الواليات ال   " والً  أ

االستقرار وعلى وجـه الخـصوص فـي بغـداد          

  .والتهدئة السياسية في العراق بدالً من النصر 

وكان السيد بيكر يصرح بهذه الفكرة فـي األيـام          

فـي برنـامج    . األخيرة بصوت عاٍل في مقابالته      

كان السيد بيكر    PBSمن  " ستعراض جارلي روز  إ"

الزالـت  حلفـين   هيئة الم ن  إنه يعتقد   إيقول بحذر   

 نجاحاً ام    يعتبر ذا كان العراق  إبعيدة عن الحكم ما     

لتمييز بين الشرق   ا  قد بحث عن   ولكنه كان . فشالً  

ال " التمثيلي"والشرق األوسط   " الديمقراطي"األوسط  

   .غير

التمثيـل ، والحكومـة     نحسن  ن  أستطعنا  إذا ما   إ"

الممثلة ، وليست بالضرورة الديمقراطية في عـدد        

الشرق األوسط وجلب المزيد من الحريـة       من أمم   

ـ للشعوب في ذلك الجزء من العالم        سيكون ذلـك   ف

  .نجاحاً ، كما قال 

حـد  أوهذا التمييز واضح وحاسم ، طبقاً لما قالـه          

لخبراء الذي طلب عـدم     لأعضاء مجموعة العمل    

ن دكتاتورية  أراد االعتقاد ب  أن بيكر   إسمه قال   إذكر  

   ."ممثلة " تعتبرسنية في دول ذات غالبية سنية

 أمريكا لفـتح حـوار مـع        ان ستجبر الخيارانكال  

 ، والدولتان المارقتان اللتان يقـول       سوريا وإيران 

عنهما القـادة العراقيـون والقـادة العـسكريون         

لمتمـردين العـراقيين    انهما تـزودان    إاألمريكان  

مراً أستقرار العراق سيكون    إن  إ ".السالح والمال   ب

  يران وسوريا  إ كبر من أون  مستحيالً من دون تعا   

  .هكذا يقول البحث " والً أاالستقرار "الى "

هذا وقد دعى البحث أمريكا الى طلب المـساعدة         

والدعم من االتحاد األوربي واألمم المتحدة ، على        

سـتخفتا  إن كال الهيئتـين كانتـا قـد         إالرغم من   

   .بالماضي بطلب المساعدة للعراق

ه لجنة بيكـر    ت أحدث نفجار السياسي الذي  وبسبب اإل 

فان الفريق وافق على عدم نشر محتوياته حتى بعد         

 اللجنة سميت رسـمياً     .تشرين الثاني ) ٧(نتخابات  إ

 ،  شـكلت مـن قبـل         فريق دراسة العـراق   ب  

الكونغرس برعاية تشريعية من قبـل الجمهـوري        

 ، جمهوري من فرجينيـا ومقـرب        فرانك وولف 

لسيد بيكـر   قال ا . موثوق به من إدارة السيد بوش       

  الفريق فـي      نتائج بحث  ن يقدم أنه من المحتمل    إ

   .كانون األول

  ملخص

ندوة تأثير العراق على سياسة الـدفاع       

  والخارجية للواليات المتحدة 

   ٢٠٠٦/ تشرين األول  / ٦

المبادرة األمريكية األعلى   "الحرب في العراق هي     

خطورة والتي ستكون لنتائجها مضامين خطيـرة       

يات المتحدة للعمل في العـالم ،       الوالعلى قدرات   

 " .العالم في السنوات القادمة    فىاألحداث  والتأثير فى   

مجلس العالقات   ، من     ستيف سايمون  هذا ما قاله  
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دراسات حسيب صـباغ     في قدم  أ زميل   الخارجية

 في ندوة المجلس األخيرة حـول     الشرق أوسـطية  

 تأثير العراق على مستقبل سياسة الخارجية والدفاع      

  .للواليات المتحدة 

ن الجلسات األربعة للنـدوة قـد       أوعلى الرغم من    

ركزت على جوانب مختلفة من سياسة الواليـات        

ـ        ن المتحـدثين   إالمتحدة التي تأثرت بـالحرب ، ف

الية للواليات المتحدة   حستمرار الخيارات ال  إدرسوا ب 

معظم المشاركين قـد حـدد ثـالث        . في العراق   

مريكـي فـوري ،     نـسحاب أ  إ ;خيارات رئيـسة    

و تقسيم العراق الـى     أنسحاب أمريكي تدريجي ،     إ

ثالث مناطق ذات حكم ذاتي ممـا سـيؤدي الـى           

 ميـشيل كـوردن   ولكن    .خروج الواليات المتحدة  

 قـد   للنيويورك تايمز رئيس المراسلين العسكريين    

لقد أشـار   " نسحب ؟ نننا قد   ألماذا تفترضون   "ل  أس

ن أكدليل علـى    الى إنشاء قواعد دائمة في العراق       

الواليات المتحدة سيكون لها حضوراً جوهرياً فـي       

  .البلد للسنوات القادمة 

 .مستساغ  الرأى  ن هذا   أالقليل من المشاركين وجدوا     

 ، مساعد أسـتاذ فـي       وز الثالث غوري  غريغف  أ

 ورئـيس   جامعـة فيرمونـت   العلوم السياسية في    

 :حد التحليالت الشائعة    أص  الجلسة األولى، قد شخّ   

اذا ما غادرت الواليات المتحدة العراق ، ستكون        "

هناك حرب أهلية ، واذا ما بقت الواليات المتحدة          

 ، مـدير    ي دودج بتو . "ستكون هناك حرب أهلية   

المعهد الدولي للدراسـات    برنامج دول الخليج في     

ن المستوى الحالي من تـورط      أى  أ ر االستراتيجية

 اضـطراب واطـئ   "الواليات المتحدة قد يـضمن      

 قتدارلعراقيين باإل للحكومة ا يسمح  " المستوى نسبياً 

الجميع تقريبـاً   . اذا ما حصل مثل هذا االنسحاب       

نـسحاباً  إن  أاً مع تعليق دودج مـن       فقكان يبدو مت  

أوضح الطرق التـي    "مباشراً للواليات المتحدة هو     

ولكن القليل كما يبـدو      . "تقود العراق نحو الهاوية   

لحكومة العراقية الحاليـة    ن ا أيه من   أوافقوا على ر  

 رونالد ستيل  . ستقرار حقيقي إن تقدم أي    أتستطيع  

جامعـة  ستاذ في العالقات الدولية والتاريخ فـي        أ

رك الواليات المتحدة   تن ت أى  أ ، ر  جنوب كاليفورنيا 

 وبدالً مـن ذلـك      ،تعهدها بالديمقراطية في العراق   

 تستطيع إنتـاج دولـة      دكتاتوريةيحسنون حكومة   

  .ة رمستق

 ن تقسيم العراق  لـيس     أالعديد من المتحدثين شعر     

كرسـي  أسـتاذ     شبلي تلحمي   .للحياة اَ قابال خيار

 ،  جامعة ميريالند نور السادات للسالم والتنمية في      أ

ن تغضب دول   أن مثل هذه الحركة يحتمل      إأوضح  

. الجوار العراقي ، فضالً عن معظـم العـراقيين          

من التقـسيم   كثر المستفيدين   أ –وحتى معظم الكرد    

. ن ذلك غير واقعي ، كما قال تلحمي         أ يدركون   –

، قال ستيل ، وقدم دلـيالً       " التقسيم ال يعطي حلوالً   "

 من السجل التاريخي البائس للتقسيم فـي أمـاكن        

  .سيا وفلسطين آ مثل جنوب خرىأ

ن الواليات المتحدة قد تكون قادرة      أويرى سايمون   

ا النهائي  نسحابهإسهل  مما سي  اإلنسحابعلى بعض   

 هذا الفهم   "نقطة الحبر "، وذلك بتنفيذها ستراتيجية     

يدعو الى المزيد من القطعات األمريكية للمساعدة       

مين بغداد ، وخلق فقاعة األمن التي يمكـن         أعلى ت 

تحصل على تـأثير    لن تبدأ بها    أللحكومة العراقية   

 خيراً نـربح والئهـم    أإيجابي على حياة الناس ، و     

ة الميليشيات الطائفية عن معظم  تهمش مسؤوليبينما

وعندما تأمن بغداد بهذه الطريقة ، يستطيع       . العنف  

الجيش التحرك نحو المدينة التالية ، وهكذا بالتدرج        
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تنشر الحكومة تأثيرها وهي تـدفع القـوات الـى          

 جنـدي   ١٢٠٠٠ن نـشر    إيرى دودج   . الخارج  

ن أ  على إضافي في بغداد في حزيران كان مؤشراً      

  .المتحدة تحاول تنفيذ هذه الفكرة الواليات 

  :ومن نتائج الندوة األمور التالية 

حرب العراق تقوي الجهاد ضد الواليـات       •

  المتحدة 

 تزدهـر فـي مخيلـة       ،ن حركات مثل الجهاد   إ"

. ، كما قال سايمون     "  كضحايا وغالبين  ،المسلمين

لقد زود العراق هذه المخيالت بدفعة قويـة مـن          "

  .هكذا قال " .الدم

ن حرب العراق قد سلطت الضوء إأوضح ستيل  و

ن سياسة الواليات المتحدة تحرض على أعلى كيف 

 الواليات  وتنبأ بزيادة الدعوات لتتجنباإلرهاب،

 النشاطات زورط في األماكن التي تستفتالمتحدة  ال

  .اإلرهابية 

 من  ة خطر ساَوتعلمت در "  الدول المارقة " •

    غزو الواليات المتحدة للعراق

 ميلر. أي  .ستيف  واحدة منها، وفقاً لما قاله       

  مركز بلفور  ، مدير برنامج األمن الدولي في     

ن القوة األمريكية تستطيع    إفي جامعة هارفر،    

  .ن تقاتل بطريقة تحيد العديد من المخـاطر       أ

كثـر  أخر ربما   آ درسهنالك  ، وكماقال ستيل 

ن تحمي نفسك من    أاذا اردت    "خطورة  هو    

ن تمتلـك األسـلحة     أدة فعليك   الواليات المتح 

  " .النووية

  

  

  الحرب العراقية  قوت ايران •

الحرب علـى   "ن التهديد األعظم إليران قبل بدأ       إ

كان صدام حسين وطالبان وأفغانستان ،      " اإلرهاب

قترنوا بمـصالح   إاألعداء  . وضحه ميلر   أهذا ما   

 وسوق النفط قـد     ،مشتركة في االستقرار اإلقليمي   

ن العالقات مع طهـران قبـل       يمثل فرصة لتحسي  

  . غزو العراق 

العديد من نفس هذه الدوافع التـي       "وبدالً من ذلك،    

، واذا مـا    " قادتنا الى العراق موجودة في إيـران      

ن ايران تـشكل    أكانت الواليات المتحدة تعتقد حقاً      

ن أنـه يـرى     إ. نها ستهاجم ، قال ملـر       إتهديداً ف 

ات آنـش جزاء معينة من الم   أجهاضية على   إضربة  

النووية االيرانية قد تؤخر البرنامج النووي للبلد من  

ي ك.ريجاردخمس الى عشر سنوات، هذا ما يعتقده        

زميل مساعد اقدم فـي مجلـس العالقـات          . بيتز

ن مثل هذه النتائج غير مضمونة      إالخارجية ، وقال    

 ، أسـتاذ فـي دراسـات        لورنس فريـدمان  ما  أ. 

المـشكلة فـي    ن  إالحروب في كلية الملك فقد قال       

مثل كل العمليـات ،     "نها  أالضربة االجهاضية هي    

دموية فوضوية وينتهي بك األمـر للعـودة ثانيـة          

 تبنـى   ويعتقد ان الواليات المتحدة عليها    " . للمزيد

مثـل إيـران    " الدول المارقة "حتواء تجاه   إسياسة  

  الـسماح  وكوريا الشمالية حتى لو كان هذا يعنـي       

 مثل كوريا الشمالية    –بعض المواقف غير المريحة   ب

ن تصر عندما يكون الحل غيـر       أ –المسلحة نووياً 

  .جاهز 

  خل بتوازن القوى اإلقليميأغزو العراق  •

القـوة العربيـة     فـى     تآكل  الى  سقوط بغداد  أدى

 لتأكيـد    شديد   هناك توق . "وبروز للقوة اإليرانية    
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، قال تلحمي ومع عدم إمكانية دول    ] " العرب[قوة  

فـان  "وف بوجه الواليات المتحـدة ،       الخليج للوق 

الشعوب صارت تشارك العبين غير تابعين للدول       

، لـذا فرعايـة حلـول       " كوسيلة لممارسة القوة  

قـوي  ت الفلسطيني بطريقة    –للصراع اإلسرائيلي   

الفلسطينيين قد يشبع هذا التـوق ويـساعد علـى          

. إصالح صورة الواليات المتحدة فـي المنطقـة         

منية فـي العـراق وإيـران       ولكن االهتمامات األ  

ستجعل ذلك صعباً بالنسبة للواليات المتحدة لتركز       

  .على األجزاء األخرى من الشرق األوسط 

ليس للقوة العسكرية األمريكيـة القـدرة        •

 العراق  الكافية على األرض لقتال التمرد في

لقد تمددت العسكرية األمريكيـة فأصـبحت       "

 ردنميشيل كو ، قال   " رفيعة بشكل ال يصدق   

ن قوات عراقية مؤثرة قد تساعد في تهدئة        إ. 

ن أبعض الضغوط ، ولكن عليها مـع ذلـك          

زيادة حجم القوات األمريكيـة قـد       . تتقوى  

خذ سـنتين   أيساعد كذلك ، مع ان العملية قد ت       

ن إوكما قال ميـشيل كـوردن ،        . و ثالث   أ

ـ إنقص األفراد سببه جزئيـاً        إدارة  صرافن

رارهـا بنـاء     وق ،بوش الى البناء الـوطني    

ـ     بة ،   فيفخوحدات   مة مصتقنيـات عاليـة م

بعض المشاركين عبـروا    . ة  يلمعارك رئيس 

ن وزارة الدفاع تكتب مبـادئ      بأعن تفاؤلهم   

جديدة لمناهضة اإلرهاب ، ولكن كوردن قال       

ن هذه الوثيقة سوف تشرع شيئاً هو في قيد          إ

  .اآلنالممارسة الفعلية 

تجـاه سياسـات    إحرب العراق سـتغير      •

     رجية والدفاع للواليات المتحدةالخا

بعـد  أ التي تسببت في خجل      " فيتنام عقدةكم"تماماً  

ة يالواليات المتحدة عن التدخالت الخارجية الرئيس     

 حيـث سـتمتنع     " العـراق  عقدة"، يتنبأ ستيل ب     

ستعمال القوة ، وخصوصاً    إالواليات المتحدة عن    

ن سياسـة   إ ويـرى     .لمساندة القضايا األخالقية  

ن تتـسم بالواقعيـة     أاليات المتحـدة ينبغـي      الو

ن أحادية الجانب وتدعيم الديمقراطيـة      إالسياسية،  

ما فيليـب   أ. سوف لن تكون من األمور المفضلة       

ز فقـد   غكنيو بر  معهد قدم في أاج كوردن ، زميل     

ن من التناقضات لدعمها للديمقراطيـة      إ"الحظ ،   

 كثر كلما كان  أنه كلما كانت هناك ديمقراطية      أهي  

  " .فى خالفالرأي العام 

ن كيفية التعامـل مـع      أأوربا منقسمة بش   •

 الواليات المتحدة 

ن حرب العراق كانت قـد قـسمت األمـم          إمع  

ن المناقشات األمريكيـة    إاألوربية الى حد بعيد ف    

 األفكار   صراع   حول العراق كانت بحق من نتاج     

  دانا ن كيفية فهم قوة الواليات المتحدة ، كما قال        ع

ن أنـه يـرى     إ . IISSقدم في   أ زميل   نليأ أتش

انبثاق قادة جدد في عدد من األمم األوربيـة قـد           

 األطلـسي   عبر فضل للروابط أيساعد على رعاية    

  .في السنوات القادمة 

 أوربا متحدة في معظم الملفات الدوليـة       •

  ةالمعاصر

على " فلسفياً  "تفقت  إن األمم األوربية    إ لينأيقول  

 تغيرت األجواء   مانة حيث مثل هذه المواضيع الساخ   

دوار األمـم   أ، الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ، و     

تفقت األمم  إكما  . المتحدة ومحكمة الجرائم الدولية     

 في مخاطبـة    – وغالباً ما تأخذ القيادة      –األوربية  
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كمـا  . األزمات في إيران ، أفغانستان ، ولبنـان         

ن نكون سعداء   أعلينا  " ،   ن كورد أتشيقول فيليب   

  " .م يفعلون ما يفعلونألنه

تأثير حرب العراق على آسيا لـم يكـن          •

  بحجم تأثيرها على أوربا

قدم باحـث فـي     أ ، زميل    ساوندرز. فيليب سي 

 في جامعة   معهد الدراسات االستراتيجية الوطنية   

نه بينما الرأي العام    إالدفاع الوطني، أوضح قائالً     

للواليات المتحدة يضعف في آسيا فان الحرب لم        

ح موضوعاً سياسياً بالنسبة للقادة اآلسـيويين       تصب

ن القوة الصينية تكبر،    أوحيث  . المؤيدين ألمريكا   

ن ترى الواليات المتحدة مشغولة     أن بكين سعيدة    إف

ن أكما يشير ساندرز الـى      . في الشرق األوسط    

معظم البحرية األمريكية والقوة الجويـة الزالتـا        

 شـيء مـن   تقيمان في المحيط الهادي ، مما يديم    

 وكوريا الشمالية في    التوازن تجاه طموحات الصين   

   .المنطقة 

ـ ستضاف مجلس العالقات الخارجية النـدوة       إ دعم وب

كريم من ريتا هوستر وبالتعاون مع المعهـد الـدولي          

عـدوا بحوثـاً    أ المشتركون   –للدراسات االستراتيجية   

 والربيع من عـام     الشتاءللندوة ، والتي ستنتشر في      

وترسل الى مجلس العالقات    " البقاء"جلة   في م  ٢٠٠٧

  .الدولية 

  هل الهزيمة في العراق بهذا السوء ؟ 
جلـب  الـرئيس الفخـري        . تشا. سلي  يل: المؤلف  

  قدم في المجلس أوزميل 

   ٢٠٠٦ / ١٠ /١٥ -مجلة التايم 

من وجهة نظري ، ان تصاعد التمـرد والحـرب          

 غير  األهلية في العراق تقود الى كارثة استراتيجية      

 طـرق   ة كما ال تظهر أي    .مقبولة للواليات المتحدة    

ال . قابلة للحياة يمكن اتباعها لكـي نتجنـب ذلـك         

 مهما كانت تعنـي     –" . السير حتى نهاية الطريق   "

 وال فكرة الـديمقراطيين     –ن  آلااستراتيجية بوش   

للخروج بموجب جدول زمني تقدم لنا شكالً مـن         

: ج اال كوابيس    مفاهيم بوش ال تنت    . أشكال النجاح 

  وسط العـراق يـسيطر عليـه         ;فوضى عارمة   

. اإلرهابيون يشجعهم االنتـصار علـى أمريكـا         

 بأموال النفط العراقـي ، جنـوب        ةوجيوبهم منتفخ 

   ; إيران أو إيران نفسها    االعراق يسيطر عليه مؤيدو   

ـ        حتـى   ةوجيران العراق يتباكون على جسد االم

نفط  لتـصل    تنفجر حرب إقليمية وترتفع أسعار ال     

  .  دوالر للبرميل ١٥٠الى 

ولكن بالوقت الذي تستوقفني هذه المخاوف فاني ال        

منع نفسي من العودة الى الوراء الـى        أأستطيع ان   

الى ذلك اليوم في فيتنام عندما      ،  عاماً ٣٠اكثر من   

شعرت بحتمية سقوط قطع الدومينو خـالل آسـيا         

 وتدمير الموقع االستراتيجي ألمريكا هنـاك وفـي       

 الدومينو ، ان هذألقد كنت مخطأ بش . أماكن أخرى   

 –وكذا هو الحال بالنسية  لجميع خبراء الـسياسة          

  .الخارجية تقريباً 

ـ أ . ١٩٧٥ نيـسان ، مـن عـام         ٢٨في يوم     ذخ

ن األمريكان يزحفون الى مـتن طـائرة        والمسؤول

الهليكوبتر ، عائدين الى الوطن ، يبشرون بالهزيمة    

امية الشمالية تدوس عاصـمة     بينما القطعات الفيتن  

وقد كانت اكثر أنواع الهزائم خزياً ، .فيتنام الجنوبية

فقد جاءت بعد حرب استمرت عقود ، بعد عشرات         

اآلالف من القتلى األمريكان والفيتناميين ، بعد ان        

  .ن ال يعودوا الى مثل ذلك أتعهد رؤساؤنا ب
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ن تسيطر الصين واالتحاد السوفياتي ،      ألقد توقعنا   

ان حلفاء كاليابان وكوريا الجنوبية قد يـشككون        و

بقرارنا ويراجعون أنفـسهم،وان فيتنـام الـشمالية        

الشيء من هذا قـد     . ستدعي ببقية الهند الصينية     

  .حدث 

بعد ثالث سنوات ، كان موقف وقـوة الواليـات          

عظم من أي وقت مـضى منـذ        أالمتحدة في آسيا    

 وحلفاؤنـا   أصدقاؤنا. نهاية الحرب العالمية الثانية     

ن الهيمنة الـشيوعية ،     أفي المنطقة كانوا قلقين بش    

لقـد   .كما كنا نحن كذلك ، وقد تجمعوا كلهم خلفنا        

ن أمنهم يعتمد على حضورنا وقوتنـا فـي         أفهموا  

  .بداً أوهكذا لم تسقط الدومينو . آسيا 

ن تكون نتائج الهزيمة في العراق ليست       أهل يمكن   

  بهذا السوء الذي نتصوره ؟ 

 الدرجة األولى ، الجهاديين العرب اإلرهـابيين        في

كثر مما كان فـي     أ، زداد صعوبة التعامل معهم   تس

قادة هانوي كانوا يديرون بلداً . حالة فيتنام الشمالية 

. منتظماً مع طموح محدود تجاه الهنـد الـصينية          

يمكـن  ال  اإلرهابيون الجهـاديون فـي العـراق        

النصر . لمياً  المساومة معهم ، وكراهيتهم تنتشر عا     

  .في العراق سيقويهم 

ولكنا لسنا عاجزين عن إعاقة نصرهم حتـى لـو          

       ن لنـا حلفـاء جـاهزون       إ. خرجنا من العـراق     

.. األكراد ، السعودية ، األتراك ، األردنيـون ،          ( 

الذين يخافون الجهاديين بالقدر الذي نخافـه       ) الخ  

ائر البعثيون وشيوخ العش  ( مل  تنحن والتحالف المح  

الذين يريدون ان يحكموا جزءهم الخاص      ) السنية  

 . من العراق يخافون كذلك ويحتقرون الجهـاديين      

خرون يمكن  آننا و إب تدريجياًً ، ف   حسنوبينما نحن ن  

مـن  . ان نوفر للبعثيين الوسيلة لسحق اإلرهابيين       

فقـد  . دون مشاركة عسكرية أمريكيـة واسـعة        

  . ل مناً فضأيستطيعون ان يقوموا بهذه المهمة 

. ما ما يخص سيطرة ايران على جنوب العـراق          أ

ولكن نحن ننسى بسهولة    . فان الخطر يبدو مضخماً   

ولهـم  . ن شيعة العراق عـرب وليـسوا فـرس        أ

.  بهم ، تقاليـدهم ومـصالحهم        ةمفاخرهم الخاص 

ن نكون على اسـتعداد لمـساعدة هـؤالء         أينبغي  

  .الشيعة كذلك 

غرق جيـران   أكل المنطق قد يبدو مخادعاً اذا ما        

العراق المنطقة في الحرب، ولكنهم، بضمنهم ايران 

، يرغبون بتجنب النار التي قـد تبتلـع إنتـاجهم           

ويعرضـهم  ) مصدرهم الوحيد للعملـة     ( النفطي  

ان لواشنطن القوة الدبلوماسـية     . لتمردات داخلية   

ليكن البدء  المساعدة في تحديد شكل هذا االهتمام ،        

  .وبضمنهم ايران ، نمن اآل

تجـاه  إوللتأكيد ، لم يكن العرب مستعدين للعمـل ب        

واحد وكمجموعة واحدة ، حتـى عنـدما تتطلـب          

الجميع يمكن ان يستبق الى     . مصالحهم العامة ذلك    

. الباب ليسترضي اإلرهابيين ويرفع أسعار الـنفط      

  .ولكننا ال نعرف حتى نبذل جهدنا 

وعلى الرغم مـن    .  وفوراً   –ول  ن نحا أواألفضل  

 العراق ، فيخر شيء تريده أمريكا هو هزيمة آان 

ولكن األحداث قد تنزلق بذلك االتجاه ونحن بحاجة        

ان سيناريو الكابوس قـد     . الى تقليص االنسحاب    

ن ، او في السنتين القادمتين عند انـسحاب         يبدأ اآل 

او من ذلك الحين فصاعداً ، مفاجئ او        . القطعات  

ن الحديث عن الهزيمة ليس دفاعاً عنها       إ .لتدريج  با

  .تخفيفها لبل لالستعداد 
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وبينما كانت إدارات فورد ، وكارتر تعمـل بجـد          

تحركت الـدومينو   ولتخفف من سقوط الدومينو ،      

. اآلسيوية بسرعة إلنقاذ أنفسهم وذلك بدعم قوتنـا         

ن نكون محظوظين مع سـكان      أن تنوقع   أال يمكن   

ونحن بالتأكيـد ال نـصنع حظنـا        . منطقة الخليج   

باالستمرار حتى آخر الشوط ونختفي وراء مخاوف 

ن أنحن نريـده    . بوش من دومينو شرق أوسطية      

 التصلب العضلى للدبلوماسية األمريكية لتبـذر     كيف

وتركيب .مناهضة االرهاب فى التربة داخل العراق     

، سالم إقليمي بين الدول الخائفة من حرب إقليمية         

وارث الفوضى والهزيمةـ وربما حتـى      ولتقليل ك 

  .نتزاع النجاح سلفاً إ

 قللنه سيأال تظنوا : الهرب من العراق 
  يالتهديد الجهاد

   ٢٣/١٠/٢٠٠٦-شت يريرويل مارك غ

  مجلة الويكلي ستاندرد

 بسبب العراق ؟     تصاعديهل تنمو الجهادية بشكل     

برالــي مــن الــصحافة والــسياسيون يالقــسم الل

 مناهضين المختصين ال   من ثيرونالديمقراطية والك 

ـ  انهم  . لإلرهاب يقولون ذلك     التقرير يستشهدون ب

اتجاهات في  ( للمخابرات الوطنية المعنون     السري

 ٢٠٠٦الذي استكمل في شباط     ) اإلرهاب العالمي   

 منه قصاصات زعموا انها تـستنتج       تسربتوالذي  

ن ننا نخسر الحرب ضد المتطرفين اإلسالميين أل      أ

ـ تنـتج   عراق  الحرب في ال    مـستمرة فـي     اَأمواج

  . االنتشار من المقاتلين الدينيين 

حـسنة  ن الجهادية حية و   إن من المؤكد    أوفي حين   

، وان للحــرب فــي العــراق دوراً فــي الحــال

رضـة  ااستمراريتها فان اإلصرار على العالقة الع     

 تغذي نار    التي التي تخفي كثيراً من العوامل الثابتة     

 كانت الواليات المتحدة في     نإالكراهية ضد أمريكا    

وهي ايضاً تدعو الـى تخيـل ان        . العراق ام ال    

 مـا   فى،  جعلنا في حال افضل     تلعراق س ل مغادرتنا

  . الجهادية نايرهو يزيد احتمال استعار ن

لـيس  .  فهناك إجماع ينمو في واشنطن       ومع ذلك   

 فـي حـين   ف. هناك فرق كبير بين اليسار واليمين       

وارد دين وجـون كيـري      ه ون الديمقراطي يرغب  

  في انـسحاب سـريع فـان وزيـر           وجون مرثا 

 سـيقوم   جيمس بيكر الخارجية االسبق الجمهوري    

  باماطة اللثام عن تقريره المركزي الحاوي علـى        

والذي يقال انـه سـيعلن ان النـصر         ) البدائل  ( 

توقف ،  ( مستحيل وان افضل ما علينا ان نفعله هو       

الكتاب المحافظون  و . )تكلم مع الجيران ثم اهرب      

مـد  أ توقفوا منـذ     جورج ول ووليم اف بكلي    مثل  

 عن فكرة ان الواليـات المتحـدة تـستطيع          ،بعيد

  . حكومة ديمقراطية في العراق    ءنشاإالمساعدة في   

 النخب السياسية الوطنية التي ،وتتناقص شيئاً فشيئاً 

ن اإلبقاء على الوضع على ما هو عليه في         أتعتقد  

رب ضد اإلرهاب ويعزز كـذلك      العراق يعزز الح  

  .مصالحنا في الشرق األوسط 

"  او علـى االقـل     ان تقرير المخابرات الوطنيـة    

في خطأ  أ تلخص ان الرئيس قد       "ة  ياالحكام الرئيس 

  لم يقـل   حقيقةال وانه فى  والسماح بالنشر    التصنيف

منـاً او ان    أجعلتنا اقـل    قد  ان الحرب في العراق     

في تغذيـة حركـة     العراق اصبح العامل األساسي     

 ولكن المختصر بكـل تأكيـد       .الجهاديين العالمية   

يتضمن ان األمور ليست على ما يرام وان العراق         

وهو  . قد اصبح قبلة أنظار المقاتلين الدينيين السنة      

اذا كـان االنـسحاب مـن       . يطرح سؤاالً منطقياً    
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العراق يؤدي الى إنقاص الخطر اإلرهـابي ضـد         

 الشرق األوسط في حـال      الواليات المتحدة ويجعل  

   .تبنيه ينبغى  مسلك ال هذا  فان،افضل

 كان الكثيرون مـن المناهـضين       ٢٠٠٣ذار  آقبل  

هـا  ودقرروا ان حرباً ضد العراق تق     قد    لإلرهاب  

الواليات المتحدة ستضر بجهود الغرب في مجـال        

هل كانوا على صـواب ؟ هـل        . مكافحة اإلرهاب 

يكا ؟ واذا كان    العراق يغذي كراهية الجهاديين ألمر    

األمر كذلك فهل على الواليات المتحدة ان تقلع عن         

وضع سياسات تؤدي الى زيادة التطرف في العالم        

ـ كيف  اإلسالمي ؟    ة الـستراتيجي عواقـب   كون  تس

إعـادة  (  في الشرق األوسط في حـال        المحتملة  

قوات الواليات المتحـدة للخـروج مـن        ) انتشار  

  العراق ؟ 

فـالحرب واكثـر    . وضوح  غاية ال في  دعنا نكون   

نتائجها وضوحاً التي هي تقويـة جانـب الـشيعة          

واألكراد في العراق ، قد عززت موقف الجهاديين        

ورغبة السنة فـي     . السنة في بالد ما بين النهرين     

ال هذه المجلة وال وكالة     . السلطة هي شيء عارم     

المخابرات المركزية ووزارة الخارجيـة توقعـت       

 انتشار االصوليين في الطائفة     زيادة هذه النزعة او   

 للعلمانيـة   السنية بل توقعوا إرساء حجر األسـاس      

ضاً ووقد وفرت الحرب بوضوح عر     .داخل العراق   

وقصصاً حول المقاتلين السنة المسلمين على نطاق       

ومن المعقول ان نفترض ان الصراع قـد        . العالم  

 للواليات المتحدة   ناهضينساعد الجهاديين السنة الم   

  .يادة أعدادهم على ز

وفضالً عن ذلك فالعراق مثل أفغانـستان خـالل         

الحرب السوفيتية قد وفـر مكانـاً يـستطيع فيـه           

ختلـف البلـدان ان يجتمعـوا او        مالجهاديين من   

يصبحوا اخوة في الدم وان يحصلوا على المهـارة         

مـن  والمقاتلون اإلسالميون في العراق      .في القتل   

يئاً مـن البعثيـين      تعلموا ش  ا قد  يكونو المحتمل أن 

العراق في عهد صدام    . سنة  الصبحوا قادة   أ نالذي

حسين درب الكثير من الرجال على القتل بحـذق         

وبوحشية ، وعندما انحسرت سلطة صدام الشمولية       

عن الوجود جاءت في محلها هويات دينية لتكسب        

والمقاتلون المسلمون األجانـب الـذين      . الشارع  

بقين في العراق سيعودون يتحالفون مع البعثيين السا   

الى أوطانهم وهم اكثر خطورة مما كانوا عليه يوم         

مجيئهم وتقديرات االستخبارات الوطنية تحذر من       

  .عودتهم ظافرين 

سم القاعدة يعلنون بصورة منتظمة ان      إالمتحدثون ب 

العراق سوف يكون مركز مجهـوداتهم العالميـة        

ار إلذالل الواليات المتحدة ، اكبـر منتهـك للـدي         

وعلينا ان نصدقهم ، علـى      . االسالمية وفضائلها   

المفـضلة تبقـى هـي       الرغم من ان ساحة قتالهم    

 أمريكا اذا ما استطاعوا ان يبذروا بذور الجهاديـة        

وادارة بوش والمـسلمون األمريكـان      . على ترابنا 

الذين ابدوا معارضة شديدة للدعوة الجهاديـة قـد         

  .ى أحالمها أقصن من تحقيق منعوا القاعدة حتى اآل

هذا أقصى ما يستطيع المرء قولـه حـول تـأثير           

وبرغم ذلـك   . الحركة الجهادية العالمية في العراق    

ن هذا ليس الموضع الذي يحب ان يتوقف فيـه          إف

في منظـورهم ان حـرب       ، سياسة االدارة  امنتقدو

 غـذت التطـرف     قـد ، العراق بشكل من األشكال   

يين وفجرت نفسية المتطـرفين االسـالم     اإلسالمي  

فـي  بطريقة لم  تفعلها االحداث والعوامل السابقه          

         .العراق
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في منظور هؤالء النقاد فان االستفزاز الذي جاء به  

حرب العراق أثار غضب جميع الجهاديين حـول        

ب األمريكي من بيروت بعد تفجير      وأمور مثل الهر  

ب األمريكي من الـصومال بعـد       و والهر ١٩٨٣

 والهجوم على الـسفارة     ،)  الصقر األسود    سقوط(

األمريكية في أفريقيـا والهجـوم علـى الـسفينة          

 العـراق   قصف واستمرار   ١١ / ٩األمريكية كول   

في ظل إدارة كلينتون ، والعقوبات االقتصادية ضد        

نظام صدام التي رأى المسلون انها خنق للـشعب         

 ، كما يـرى المنتقـدون     ،حرب العراق . العراقي  

ى طالبان وبن الدن ،     عل كىمريالهجوم أ اربكت ال 

البقـاء   طالبان في أفغانستان وعلـى      ال دوعلى تمر 

الباكـستانية   "المدرسة" لبن الدن وماكنة     يالكارزم

  من وزيرسـتان    برويز مشرف وانسحاب الجنرال   

 االغـراض   ي متعدد -المبشرين بالفلوس -وماكنة  

الزالت هذه اكبر ناقـل      -- السعودية الوهابية فى  

لمناهضة لالمريكـان والغـرب     للكراهية المؤثرة ا  

  و وجـود  --والسامية والمـسيحية فـى العـالم      

 ،  ٢٠٠٠ إسرائيل من لبنان في      تراجعإسرائيل ، و  

حزب اهللا  وانبعاث  والهجمات الفلسطينية االنتحارية    

 ونجاح ثقافة البوب األمريكية في الديار اإلسالمية      

 ، والرســوم الكاريكاتيريــة واآليــات الــشيطانية

 والـتهجم    التي تهزأ بالرسـول محمـد      نمركيةاالد

الغربى على االعـراف و االخالقيـات الجنـسية         

والهيمنة الذكورية على العائلة اإلسـالمية      التقليدية  

التي تقرها الشريعة اإلسالمية ويهاجمها الغـرب ،        

ومناصرة أمريكا وأوربا للـدكتاتوريات المـسلمة       

ومناصرة األنظمة الوحشية التي تقف بالضد مـن        

 فـي   اإلسكندرية الى   نابليوندة اهللا منذ مجيئ     إرا

 والتفوق العسكري الغربي الذي ال يمكـن        ١٧٩٨

 الذي حل محل الف عام من االنتصارات         و تحمله

بالنسبة لهؤالء المنتقدين فـان حـرب       . اإلسالمية  

العراق هي الى حد ما اشـد بـشاعة مـن كـل             

المسيحيون : المواجهات الكونية في العالم الحديث      

غربيــون واليهــود والملحــدون فــي القمــة ، ال

واآلسيويون البوذيون والكونفوشيوسيون يحرزون    

قوة والهندوس يتقدمون والمـسلمون الـذين هـم         

 فـي طريـق     نالشعب الذي اختـاره اهللا يـسيرو      

  .االنحدار 

 ومن المثيـر    ، قبل العراق  ضعف ان قد  ك هذا   لك

 ان يرى المـرء     ، على وجه الخصوص   لالندهاش

لذين يتركز نقدهم على العراق يتناسون دور       النقاد ا 

 في اذكاء جـذوة     "قبل طالبان "باكستان وأفغانستان   

لـم   --باكستان  الجدير بالنقاش ان    ومن   . الجهاد

       في تقديرات االسـتخبارات الوطنيـة       ذكرها   ردي

 تحتل اليوم موقـع الـسعودية       --"االحكام العامة " 

. الجهادية ة  الفكريوالدةالا مواطن موصفهبومصر 

  فـى الغالـب     وما يجري في باكستان منذ عقـود      

فالمجاهـدون األوربيـون    . العالقة له بـالعراق     

العراق يستــشهدون بــوالباكــستانيون دون شــك 

هـذه   من خطيئات أمريكا ، ولكن تحـت         عتبارهإب

 وط  مـن ضـغ     تتفجر  براكين التصريحات تكمن   

  .بالدهم  لكثر قرباَأ

 ً,ايـضا ، العراق   تجاه  سة   السيا ا منتقدو ى  يدأوفي  

 التـى   من االفكـار  من الزمان    عمره قرن  اَتاريخ

 الذي يمكـن     سيد قطب  : من أمثال    ،ترد بالمناسبة 

هم قوة فكرية تقف خلف الحرب المقدسة       أعتباره  إ

تباعه مكافحـة   أالسنية الراهنة وهو الذي طلب من       

 .  جاء بها الغرب الى بالدهم     تياالفكار المتعفنة ال  

 ف قطب  انتصارات اسرائيل على العرب      وقد عر 

. عمـق   أعراضاً لـضعف عربـي      أ كانت   بأنها  
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تباعه مثلهم مثل الكثيرين من االخوان المسلمين       أو

 في وجه االهانة    ا العنف لم ينهضو   بنونالذين ال يت  

مال عبـد الناصـر فـي       جالتي تعرض لها جيش     

لقد كان ذلك عقاباً الهياً للقائد المـصري         . ١٩٦٧

ومثل الخـط المتـشدد فـي       . عن الدين   الخارج  

 ضـد انـصياع     البـن تيميـة   لعصور الوسطى   ا

علـن  أ فان سيد قطـب      المغولالمسلمين لطرائق   

بل علـى   ) االمبريالية الغربية   ( الحرب ليس على    

وقد ساعد على تقيـيم     . التحالف المسلم مع الغرب     

نها ان تمكن الشباب المسلمين في      أخالقيات من ش  أ

ن يـذبحوا النـساء فـي مـصر         أجيلين فقط من    

  . والجزائر والعراق ومدريد ولندن ونيويورك 

 العراق يقلبون حكمة    حولنقدهم    د المتركز   اان النق 

 بالبحث عن مـصادر    ، سيد قطب رأسا على عقب    

زاء أعمال أمريكا وبخاصة في     إالغضب اإلسالمي   

ن شد منتقـدي بـوش اآل     أالكثيرون من    . العراق

ـ   ـ   مناقـشة  ةيبدأون أي  ، مـضادة لإلرهـاب    م   له

 ةوهم يعدون أي  . باستطالعات في العالم اإلسالمي     

سياسة خارجية ناجحة مضادة لإلرهاب ينبغي لها       

  .ان تقوم بتحسين صورتنا في ما بين المسلمين 

 إدارة بـوش قـد      أثنـاء  هنأن  ويقول هؤالء الناقد  

أصبحت السياسة الخارجية للواليات المتحدة فظـة       

ـ      بـو غريـب    أو. سلمين  وال تراعي مـشاعر الم

 والسجون السرية لوكالة المخـابرات      نتنامواوغو

المركزية و غير ذلك من األعمـال المـشينة قـد           

سهمت في إعطاء الواليات المتحدة سمعة سـيئة        أ

بين المسلمين ، كما لو اننا لم نثبت مصداقيتنا فـي           

اثبات كوننا راعين منصفين في الصراع العربـي        

اث يقـال انهـا تـشوه       هذه األحـد  . اإلسرائيلي  

. الديمقراطية وتقوي الدكتاتوريـة فـي المنطقـة         

وبرغم ذلك فان اقوى القوى التي تحـاول فـرض         

الديمقراطية في مصر علـى دكتاتوريـة حـسني         

ن أوال يبـدو    . خـوان المـسلمين     اإلهى  مبارك  

األخوان المسلمين قد انتقص من طلبهم للديمقراطية       

العـراق الـى    قد يذهب    .عمل أمريكا في العراق   

ن يتمـسك   أالجحيم ، ولكن ليس مـن المحتمـل         

هم بـسبب   اتالضعفاء في الشرق االوسط بدكتاتوري    

  .الفوضى هناك 

ن الميليشيات االسـالمية تكـره      أنقطة مهمة هي    

اسرائيل كراهية شـديدة ، النهـا تعـدها دولـة           

 يهوديـة تحتـل االراضـي       –ة  بياستعمارية غر 

ليس هنـاك مـايثير     و. االسالمية التي باركها اهللا     

غضب هؤالء اكثر من العملية الـسلمية ، وهـي          

كارثة يقوم بها االمريكيون واالوربيون في عمـل        

ولكـن  . يناقض ارادة اهللا وقانونه المقدس وشعبه       

 االدارة الى االنسحاب من العملية      اهل يعمد منتقدو  

ن يثيروا غضب هؤالء المـسلمين      أالسلمية خشية   

  .مريكا أي الوقوف ضد كثر دموية فأويجعلوهم 

 .عند المسلمين   والشيء نفسه يقال عن حقوق المرأة       

ان :  كان محقـاً بقولـه       برنارد لويس ان المؤرخ   

التحرير التدريجي للمرأة في الغرب مـن حيـث         

دورها العائلي واالجتماعي هو عامل مهـم مـن         

وهذا ما يجعل دخول العـالم      . عوامل تقدم الغرب    

. صعباً الى درجة عظيمة     االسالمي الى التحديث    

   فرهاد خسرو خافـار    االيراني   –والمفكر الفرنسي 

عضاء أجرى مؤخراً دراسة ممتازة حول      أالذي  ( 

يختـزل ذلـك    ) في القاعدة في السجون الفرنسية      

  : بصورة رائعة عندما يكتب 

زاحة الحجـاب عـن النـساء المـسلمات      إن في   إ

امـر  ) بـين الجنـسين     ( وفرض مساواة قانونية    
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والمشاركة ، يناقض شريعة اهللا ويدمر وحدة العائلة 

المسلم بها في الواجبات بين النساء والرجال التـي         

وبموجـب  . يحاول الغرب ان يمنعها عن النـساء   

الشريعة المقدسة التي يقدم المقـاتلون المـسلحون        

على تفسيرها حرفياً والتـي يمنـع أي اعتـراض          

نساء عليهن ان   د فان ال  ،بوصفه اهانة لقدسية االعتقا   

يكرسن انفسهن للعائلة والمنزل في ما يبقي الرجال        

ـ والغـرب يح  . هم السادة في الشؤون العامة       م ط

ـ        العالقة األ  تي أساسية التي فرضـها اهللا حـين ي

  .  الجنسي لشذوذبالمساواة وحب التلذذ وا

بالنـسبة للمقـاتلين    ( وتحرير المرأة والحالة هذه     

الذي ينطـوي عليـه     ر نفسه   خطله ال ) االسالميين  

وبرغم ذلك فهل علينا ان     . الشذوذ الجنسي وااليدز    

نقلع عن تبني المساواة بين الرجال والنـساء فـي          

الدول االسالمية الن مثل هذا التبني يجعل بعـض         

المسلمين اكثر ميالً الى جعل طـائرات الخطـوط         

 ولبرايـت أمادلين  هل كانت   الجوية قنابل وقود ؟     

ن هذه االمور دائماً ؟ وماذا      مخطئة عندما تكلمت ع   

 اليوم ؟ هل علينا ان نؤدب فنانينا        كارين هيوز عن  

 والكتاب والفنانين المسلمين الذين جاءوا      –وكتابنا  

 اذا ما تجاوزوا على     –الى الغرب بحثاً عن الحرية      

حدود ممتلكات المـسلمين المخلـصين وبخاصـة        

المسلمين االصوليين الذين يحتاجون الى المزيد من       

 النفسي ليرسلوه من فوق سياج الحـرب        TNTال  

  المقدسة المضادة المريكا ؟ 

 كثيراً من فرض رقابة ذاتية      بل كلينتون لقد اقترب   

 حول حادثـة صـور      جاك شيراك فنية وكذا فعل    

والكثيرون مـن منتقـدي     . نماركية  االكارتون الد 

تصاعد الجهاد والمسؤولين السابقين المختصين في      

نا بحاجة الى تجنب    نجادلون في ا  مكافحة اإلرهاب ي  

 .حنق اإلسالميين على أمريكا     أي تصرف يزيد من     

وبموجب مثل هذا  النمط من التفكير ينبغي علينـا          

دائماً ان نكون في موضع الدفاع ضـد هجـومهم          

  . وربما ضد امتعاضهم الذي يصاحب العنف 

 تصاعد الجهاد ان يعيدوا كتابـة       اهل يريد منتقدو  

ا ضربات الرئيس كلينتون وعقوباته     قفووالتاريخ وي 

ن كيف اسـتغل    ضد نظام صدام حسين مدركين اآل     

همية هـذا   أكيد  أ وحدة المسلمين من اجل ت     بن الدن 

ن نتـرك   أاالعتداء الغربي ؟ هل كان يجب علينا        

؟ ان االغلبية    ) ٢٠٠٠وكان هذا في    ( صدام حراً   

كيد أالساحقة من المسلمين في الشرق االوسط بكل ت       

 وبموجب هذا النمط من التفكير      .لتصفق لنا   كانت  

من يعلم كم من المقاتلين المسلمين سوف يمتنعون        

من االلتحاق فوراً بالجهاد ؟ ربما واحد من الـذين          

 كان سيتمنع عن المـشاركة      ٩ / ١١قاموا بهجوم   

فيها اذا ما اقلعنا عن محاصرة وضـرب العـراق          

وكان البرجان التوأمتان قـد ضـال واقفـين فـي           

واذن فمرة اخرى فان مثل هذا االقالع ما        . كانهمام

وبالنـسبة  . كان ليوقف شهية مثل هؤالء المقاتلين       

لبن الدن والولئك الذين يعتنقون هذه الفكرة فـان         

مريكا هو اكثر الهاماً بكثير مـن انتـصار       أانهزام  

  .مريكا أ

الحقيقة ان الكثير مما تحتاجه الواليات المتحدة ان        

ن تكسب الحرب على المتطـرفين      نفعله من اجل ا   

االسالميين والذين ينظرون الى الواليات المتحـدة       

والى الثقافة االمريكية على انها تهديد لالسالم هو        

ان المـسلم المتـشدد     . انهم يرون انهما مرغوبان     

والعادي الذي الرغبة له فـي ان يـصبح مقـاتالً           

مثـل   . هاامريكا ويحـسد  بيخاف ويكره ويعجب      

رجال والنساء هم اكثرية المـسلحين فـي        هؤالء ال 
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في هذه البلدان كل مـا تفعلـه        . سائر بالد العرب    

. الواليات المتحدة في العالم يقلق هـؤالء النـاس          

وكل ما تحتاج الواليات المتحدة ان تفعلـه يثيـر          

   .غضبهم

 سبيل المثال فالواليات المتحدة سوف تـستمر        على

ي كثيـر   بالعمل مع مختصي األمن والمخابرات ف     

ولسوء الحـظ   . من دول الشرق األوسط المستبدة      

فان وكالة المخابرات المركزية ليس في استطاعتها       

إصدار الحكم الجيد على القيمة الحقيقية لمثل هـذا         

التعامل طالما ان مـصالح بيروقراطيتهـا يمكـن         

تحقيقها على افضل وجه من خالل تـضخيم هـذه          

مملكـة  ولكـن مـصر وال    ) . السرية  ( العالقات  

العربية السعودية واألردن وباكستان حتى اذا مـا        

ساعدت قليالً في سـبيل مـصلحتنا فـي عـصر           

 الـضحايا فـان نتفـة مـن          مـن  اإلرهاب الكثير 

ـ         ن أالمعلومات في اللحظة المناسبة قد يكون لها ش

سوف نستمر بالتعامل مع هـذه األنظمـة        . كبير  

المقيتة ورعاياها سوف يستمرون في احتقارنا كما       

  .هو معروف 

 وهـو مـا     –اذا ما صوبنا نقدنا نحو هذه األنظمة        

بعاد أنفسنا عنها وبجعل مساعداتنا     إنا ب أ وبد –يجب  

مـن قبـل     مـدانين    ننا سنبقى إمشروطة بشروط ف  

الكثيرين في المنطقة لتبنـي الديمقراطيـة ودعـم         

نوقـف  وف لن   وس. في الوقت نفسه  الدكتاتوريات  

نظمات اإلرهابية  دعمنا إلسرائيل او معارضتنا للم    

حماس وحزب  ( التي هي حركات اجتماعية شعبية      

او حديثنا عن تفضيل مساواة المرأة والحرية       ) اهللا  

 ربما قرروا   نا األوربيين الذين  ءالفنية او دعم حلفا   

غطاء الـرأس او سـائر      ) حكمة  من دون    (منع  

لهذه األسـباب   . الممارسات اإلسالمية في بلدانهم     

 أمريكا سوف تبقى في مستوى      واكثر منها مناهضة  

  .عال 

 فاذا ما تحرك الـشرق األوسـط        ،وفضالً عن ذلك  

والحديث عن الديمقراطيـة  ـ باتجاه الديمقراطية  

الذي عززة إسقاط صدام حسين فهو يبقى مناهضاً        

واألصوليون سيدخلون النقاشات العامـة     . ألمريكا  

ومالم يعتقد المرء   . ن   أعلى من صوتهم اآل    تبصو

ماكنهـا قتـل جميـع      إفـي   وظمة تستطيع   ن األن أ

المقاتلين اإلسـالميين وتحطـيم كـل المنظمـات         

اإلسالمية التي لها حركات إرهابية في داخلهـا ،         

 هو مـن     البنالدنية فان السبيل الوحيد لحل مشكلة    

 السنة  صوليينخالل القضاء عليها بواسطة جعل األ     

 خالل الكثير من بلدان العـالم       منو . يفعلون ذلك 

سالمي فالتشدد اإلسالمي هو الغالب على الحياة       اإل

ولكن السيطرة على السلطة تحرم المقاتلين      . العامة  

وسواء أكـانوا   .  المجردة   من المعارضة المحضة    

 والمـسلمين   صوليين فان األ  افي السلطة ام خارجه   

األكثر اعتداالً سوف يركزون بصورة اشد علـى        

 فـي ظـل   .السياسات والممارسـات اإلسـالمية      

اوقات اكثر  ين  محكومات تمثيلية سيكون امام المسل    

يتجنبوا األخالقيات التي تـسمح للـشباب       لصعوبة  

   . القتل بهذه السهولةة مارسم

 . ٩ / ١١ازداد تساؤل المسلمين حول عالمهم منذ       

ولما كان فاسداً فان المذابح في بالد الرافدين مثـل          

القتل في الجزائر ومصر في التسعينات أشـاعت        

 اتهم ض األفكار بـين المـسلمين حـول معتقـد         بع

يـدي بعـض    أها علـى    وقواإلهانة البالغة التي ال   

من الخطأ ان يعد ذلك واسع االنتـشار        . المؤمنين  

اذا ما طردت الواليـات     . ولكن تلك كانت البداية     

المتحدة من العـراق فـان البحـث عـن الـنفس            
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الضروري لقتال المتطرفين اإلسـالميين سـوف       

 حزب اهللا منتـصراً     أعندما بد  . يمةيتعرض للهز 

على إسرائيل في هذا الـصيف ، حتـى العـرب           

براليين بدأوا بإعادة التفكير    يالمسلمين المعتدلين والل  

 .مع الدولة اليهودية    التسوية  الى   تجهفي موقعهم الم  

رئيس مركز  مصطفى الحمارنة   برالي المعروف   يالل

 الـذي   الدراسات الستراتيجية في الجامعة األردنية    

كان قد رحب باإلسرائيليين في عمـان قفـز مـن     

طلـق  أالفرح عندما طرد اإلسرائيليون من لبنان و      

هل يستطيع المرء   . سم النازيين   إعلى اإلسرائيليين   

 فكريـا ً  انه صادق   . ان يجري وفاقاً مع النازيين      

ومسموع الصوت شعبياً ويمثـل مـا يفكـر فيـه           

ـ . الكثيرون من المعتدلين منفـردين       د تـساءل   وق

الحمارنة لماذا ينبغي على العرب ان ينشدوا السالم        

مع إسرائيل اذا كان الصهاينة يمكن قهـرهم فـي          

اذا ما انسحبنا من العـراق فنتوقـع ان         . المعركة  

براليين سينقـضون علـى     يالمسلمين المعتدلين والل  

  .الشرق األوسط 

عندما يصبح الناشطون اإلسالميون اكثر مسؤولية      

 ان المتشددين سيبدأون حربهم األهليـة      عن الحكم ف  

) . ت في األراضي الفلـسطينية      أهذه العملية بد  ( 

واعادة النظر في األفكار والمناقشات والسقوط من       

ن يكون عنيفاً حيث ان أالهيبة سيكون مؤلماً ويمكن 

المسلمين الخلصاء الذين يحولون اإلرادة الـشعبية       

يين الـذين   الى شريعة ربانية سيقاتلون مع األصول     

  . يرون ان القوانين الوضعية هي إهانة هللا 

ن نشر  ألة ال تكمن في ان إدارة بوش تنبأت ب        أالمس

الديمقراطية في الشرق األوسط هو جزء من الحل        

 ولكـن   ٩ / ١١الذي أصابنا في   الشر   لمشكلتنا مع 

. رد فعل الرئيس من الديمقراطية كـان صـحيحاً         

لغربيـة سـوف    وحين يفكر المسلمون كم االفكار ا     

تتسلل الى افكارهم فان العداء ضد أمريكا سـوف         

وفي الحقيقة فان تصاعد الكراهية ضـد       . يتصاعد  

أمريكا سيكون بارومتراً جيداً يبين كيـف تجـري         

 الدينية في الشرق األوسط     –النقاشات الديمقراطية   

وكلما زادت جدية النقاش زاد التوجه ضد       . المسلم  

  . المسلمين المقبلين أمريكا من قبل المقاتلين

 قد هذه الصورة يوحي من بين أمور اخـرى         ان تع

بالدرجة التي تصل اليها ضحالة المناقـشات بـين         

أولئك الذين يرون أخطاءنا في العراق بوصفها اهم        

ومناقشة ما سوف   . شيء في مشكلتنا مع اإلرهاب      

يحصل اذا ما انسحبت الواليات المتحدة من العراق        

  .سها من السخف كانت بالدرجة نف

    لقد زعم اسامة بن الدن دوماً بانه هـو واتباعـه           

         وان الواليات المتحـدة هـي      ) الحصان القوي   ( 

ال يستطيع ان يـديم حربـاً       ) الحصان الضعيف   ( 

تلقاهـا   ت هانـة إسـوأ   أوسـتكون   . ضد المؤمنين   

الواليات المتحدة في العراق هي ما يراه الجهاديون        

سوف يستقطب عواطف المقـاتلين     من ان العراق    

ـ        ب رالمسلمين ويذكرهم بهجمـات بيـروت وض

 ٩ / ١١السفارة في مقديشو والسفينة كول وهجوم       

ن أعلى النقاد فـي االقـل       . ويجعلها امراً موحداً    

ن جهـنم   إن يجعلوا مناقشاتهم تدور حول      أيحاولوا  

سوأ من الرياح التي تهب بعد      أ ين ه التي لدينا اآل  

  .ن نهرب أ

يمكن للشيعة  . طبيعة الحال فقد نكون محظوظين      وب

ن نـرى   أن يحمونا من    أالعراقيين كما هو مفهوم     

والعراقيون السنة  . الجهاديين ينتصرون في العراق

فالهيكل االجتماعي التقليدي لهم قد     . لن يفعلوا ذلك    

 علـى والنخبة السنية في سامراء      . ضر به صدام  أ
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رجوازيـة فـي     وهي اكثر المدن ب    –سبيل المثال   

 ارادوا الوقوف ضد األصـوليين      –العراق السني   

 الـسنة    السن من    وكبار. والجهاديين لكنهم فشلوا    

. في سامراء حقيقة يقدرون المرقد الشيعي الذهبي        

 التاريخيين وطالما اجتمعوا فـي      سدنتهوكانوا هم   

ربوعه للتحدث في السياسة او شرب الشاي قبل ان         

هناك احتمال ضـعيف    . يقوم رجال العنف بنسفه     

ن تستطيع السالالت الـسنية والقبائـل غيـر         أفي  

 األصوليين  تقاومن  أ حضريةاألصولية في المناطق ال   

  . السنة 

 لها آيات اهللا العظمى     تالطائفة السنية العراقية ليس   

 قادر علـى    ،  وهيكل ديني يشبه ذلك الذي للشيعة     

وعلى افتراض ان    . لجم الشباب العنيفين وايقافهم   

الشيعة لن يغزوا المثلث السني فان السنة سوف لن         

يتوانوا عن عرض مشاهد النتصارات الجهـاديين       

 العلم  اوهم يستولون على القواعد األمريكية ويرفعو     

تـذكروا   .قنـاة الجزيـرة   ليراه الجميع من خالل     

منتصرين في أفغانـستان فـي     الصورة المجاهدين   

ية  صور فوتوغراف  ة غير بضع  وا ، ولن تجد   ١٩٨٩

ولكن كل رجل وامـراة     . في تلك الحرب البعيدة     

وطفل في العالم اإلسالمي ستصله صورة واضحة       

  .ومستمرة تبين الهروب األمريكي من العراق 

ن يحمونا ونحن نغادر بغداد مـن       أاذا كان للشيعة    

أشرطة الفيديو الخاصة بالمتطوعين الجهـاديين ،       

ـ         ي من خالل إسكات التمرد السني ونحن مازلنا ف

العراق فانهم يستطيعون ذلك دون شك من خـالل         

 يستطيعون  نذبح كل السنة الذين يلهون بالقنابل الذي      

 السني  – الشيعي   التصادم ومثل هذا    .اإلمساك بهم   

 ضـد   ستعار نار الكراهية الموجهـة      إسيزيد من   

ن الــسلفيين والوهــابيين المتطــرفين إ . أمريكــا

ـ      ) ركون  مـش ( نهم  أيكرهون الشيعة ، وينعتوهم ب

  . يجعلون هللا شركاء 

الشخصية الكارزمية في التـاريخ الـشيعي هـي         

الخليفة علي والساللة المنحدرة منه وهم األئمة وهم  

ال غنى عنهم بوصفهم حلقة وصل بين اهللا والناس         

ي أ علـى ر   .كثرية السنة   أوذلك ما ال يرضى به      

خر وهـو   آكثرية السنة في العراق وفي أي مكان        أ

ن تحريرهم جـاء    أ ،حملون مسؤولية ان الشيعة يت  

جبر الـشيعة علـى   أذا ما إ. ن  ايدي األمريك أعلى  

ن إن يحصل ف  أغزو المثلث السني وهو ما يحتمل       

السنة العرب سوف يلومـون الواليـات المتحـدة         

  .على من الشدة أبمستوى 

فاألصـوليون  . يدي  والجيران لن يقفوا مكتوفي األ    

مقاتلين األجانب   يمثلون أكثرية ال   نالسعوديون الذي 

ون شيئاً جديـداً الـى األفعـال        ففي العراق سيضي  

وان . الشيطانية التي فعلتهـا الواليـات المتحـدة         

مر أ وهو   –غزو العراق   في  انتصاراً شيعياً شامالً    

 سـوف   –ذا رحلت الواليات المتحدة     إال مفر منه    

 فيعمدون الى دعم حـرب      ينيثير غضب السعودي  

ـ     شيعة ويقـدمون المـال     الوهابيين المقدسة ضد ال

  .والسالح للسنة العراقيين العرب 

ن أوالمؤسسات السنية األردنية والمصرية يحتمـل       

تفعل الشيء نفسه خوفاً من الشيعة المؤيدين إليران        

 الالجئين السنة من تـسونامي ، كما يخشى األردن   

العراق الذين سـوف يغيـرون البنـاء الـسياسي          

تخيل نوعـاً   . ( مية  والثقافي للملكة األردنية الهاش   

 ) .من األصولية يفوق ما حكم به ياسر عرفـات          

ستطيل المساعدات األجنبية مدة الحريق في العراق       

، ومن األمور التي تستحق االهتمام تذكر انـدالع         

األصولية اإلسالمية في إيران بعد الثورة اإليرانية       
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لقد وقف الـسعوديون واإليرانيـون       . ١٩٧٩في  

عم األصـوليين المـسلمين كـل       وجهاً لوجه في د   

بحسب من يؤيده وهي مواجهة فازت فيها السعودية 

ومعركـة  . سامة بن الدن اكبر رابح فيها       أوكان  

جديدة بين السنة والشيعة سوف ترتفـع بمـستوى         

فعاليات المهمات الدينية الى مستوى لم يسبق وجود    

  .مثله منذ الثمانينات 

ر الـسني   نفجان يحصل اإل  أخرى يؤمل   أمن ناحية   

بعـد  ومكملـة    الشيعي على قـوى تعويـضية        –

ان االمر المثير لالنـدهاش     . االنسحاب األمريكي   

في الصراع العراقي هو قلـة عـدد المتطـرفين          

ن يكون  أاألجانب الذين التحقوا به ، لقد كان ينبغي         

العراق ساحة لمئات اآلالف من المقاتلين الفدائيين       

وبرغم ذلك فـان    . ينتشرون في كافة أنحاء البالد      

تقارير العرب والبنتاغون من العـراق تـذكر ان         

الجهادية . بضعة آالف منهم قد دخلوا العراق فقط        

قوى مما كانت عليه عنـدما      أاإلسالمية اليوم هي    

 ،  ١٩٧٩غزا االتحاد الـسوفيتي أفغانـستان فـي         

       وبرغم ذلك فان التزام الجهاديين بأفغانستان حينئذ

 ازاء بالد الرافدين التي هـي       كبر بكثير منه اليوم   أ

  .الثانية من حيث القدسية بالنسبة لمشاعر المسلمين 

ان األرقام حول الحرب األفغانية السوفيتية ال يمكن        

االعتماد عليها ، فهي تأتى جميعاً من المخـابرات         

ولكن التقـديرات األوليـة     . العسكرية الباكستانية   

الى وا  ؤ مقاتل جا  ٧٥٠٠٠ – ٢٥٠٠٠ير الى ان    شت

وعلـى   . ١٩٨٩ – ١٩٨٠باكستان في ما بـين      

نها تعطـي   إالرغم من ان هذه األرقام غير دقيقة ف       

فكرة عن جذب العراق للمقاتلين األصوليين اليـوم        

 ونحن ايضاً   .والتزام األصوليين بالحرب المقدسة     

خوان المسلمين المـصريين مـصممي      ال نرى اإل  

في هـذه   السنية األصولية المحدثة ، يلقون بأنفسهم       

  لماذا ؟ . الحرب 

 ان الـدكتاتور     روفن بـاز   ذكر الباحث اإلسرائيلي  

 ربما ال يريـد للمقـاتلين       حسني مبارك المصري  

الذهاب الى العراق كما سمح لهم بالـذهاب الـى          

والمــسلمون  . أفغانــستان والبوســنة والشيــشان

خذوا ينظرون فـي    أنفسهم  أالمصريون الناشطون   

ن غيرهم النهم شهدوا    كثر م أزيف الحرب المقدسة    

انهـم  .  من مقاتليهم فـي الماضـي        اَبربرية بعض 

خـوان المـسلمين    يمن الظواهري ، واإل   أيعرفون  

دين بعـض   دالمصريين مثل مناصريهم كانوا متر    

. الشيء في دعم الجهاد عالمياً بـصورة عمليـة          

ويبدو ان نزعات وطنية عميقة قد تكون السبب في         

 شيئاً ما يجـري      فان هناك  ،ي حال أوعلى  . ذلك  

 هو كما يبدو صراع سني ضد الشيعة وصراع ،هنا

وهذا ما يجعل المرء يـشك فـي         .سني ضد السنة  

آمال القاعدة في حملة منتصرة في العـراق تـأتى    

 ثمارها اذا ما كانت الحرب المقدسة تأتى بالـدمار        

وقد يتغير هذا الموقف اذا ما       .اكثر مما تأتى بالمجد     

دة االنسحاب من العراق وبدأ     قررت الواليات المتح  

  .الغزو الشيعي للعراق 

اذا ما استطاعت الطائفة الشيعية  : ومالحظة جانبية   

األصولية غزو وسط العراق وغربه فسوف تنقلب       

للشيعة العراقيين  االلهام الوطنى   ان  . على األكراد   

وقد تجعله الحرب على الـسنة      ( هو حقيقي وقوي    

د ان العـرب قـد      ى األكـرا  أواذا ما ر  ) . قوى  أ

  .ستقاللهمإجازفون بإعالن   يأصيبوا بالسعار فقط    

ثير ذلك في جيران العراق     أومن يعلم ماذا سيكون ت    

ولكن ذلك سيجعل الشيعة خارج نطـاق تـأثير         . 

. مرجعياتهم في النجف ويدفعهم في طريق الحرب        
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ن تقوم األكثرية الكردية الـسنية بقمـع        أولن يفيد   

ية ، هـل سـتقوم واشـنطن        األقلية الكردية الشيع  

فعل هـذا   نهل س  بحماية األكراد هذه المرة ايضاً ؟     

  الى األبد ؟ 

 يبدو محتمالً جداً ، اذا ما هـرب         اَ واحد اَمرأهناك  

على اإلنتقامي  األمريكيون وباشر الشيعية االستيالء     

ايران التي تحاول ان تكون قائـدة للعـالم          .البلد  

ة في أنحـاء    اإلسالمي سوف تعضد المقاتلين السن    

جل حرف االنتبـاه عـن هجـوم        أالعالم كافة من    

 وسوف يكون اهتمام     .الشيعة العراقيين ضد السنة   

كـل   . اإليرانيين منصباً على اسـتهداف أمريكـا      

مناقشات الخبراء حول اإلرهاب اإلسالمي تنصب      

 ستموت موتاً ، الفاعلين غير المتصلين بحكومةعلى

لعائلـة العلويـة    وقد تقـوم ا   . سريعاً على حسابنا    

الحاكمة في سوريا باالستجابة للنـداء طالمـا ان         

. الطائفة السنية في سوريا قد أصبحت اكثر تـديناً          

سيكون ذلك نتيجة غير مرضية وغيـر مـستهدفة         

للحرب في العراق ، ولسوء تدبيرنا في الحملة ضد         

التمرد السني ورداءة الدفاع عن مركـز الـشيعة         

ويبدوا . طرفين األقوياء   المعتدلين ضد الشيعة المت   

ن معدي تقديرات األمن الوطني حـول الجهـاد         أ

والمنتقدين الديمقراطيين للحرب لم ينتبهوا الى هذه       

  .المعضلة 

ان القاعدة الجمهورية للرئيس تتضعـضع بـسبب        

 من فرجينيا هـو     جون وورنر السناتور  . العراق  

شخص يحب ابقاء الوضع على ما هو عليه ، ولكن 

. ا عليه أعراض التعب من المعركـة        اخذت تبدو 

وهذا يظهر ان العديد من أعضاء مجلس الـشيوخ         

الجمهوريين يميلون الى الهروب من العراق لو ال        

خشيتهم من الظهور بمظهر الـديمقراطيين الـذين        

  .) توقف و اهرب(يميلون الى سياسة 

مين قوة  أفي فيتنام استطاعت حكومة فيتام الجديدة ت      

هذا . ا لفترة معينة بعد انسحابنا      س به أعسكرية الب 

غير محتمل في العراق عنـدما نبـدأ االنـسحاب          

تبدأ الحكومة العراقية والجيش العراقي بالتفتـت       سف

كما يقول وزير الـدفاع      . ثنية ودينية أسس  أعلى  

 فسواء بقينا ام    ابي زيد  والجنرال   دونالد رامسفيلد 

. خرجنا فان ذلك يعتمد على صالبة جيش العراق         

هذا رهان غيـر جيـد وبخاصـة اذا مـا بـدأ             و

  .االنسحاب

 في يوم من األيام كانت للجيش العراقي هوية قوية         

تفرضها سيطرتها على البالد ولكنها كانت تـستند        

وعلى الـرغم مـن     . الى الطريقة الحاكمة السنية     

وجود العديد من السنة الذين يخدمون في الجـيش         

ع الوقـوف   العراقي الجديد فان خدمتهم ال تـستطي      

بوجه التمرد القوي الى درجة تؤدي الـى تهدئـة          

واشراك السنة في الحكومة التـي      . المثلث السني   

 وهو شـيعي   نوري المالكي  يرأسها رئيس الوزراء  

. سوف ينتهي في حالة عمل كبير مناوئ للتمـرد          

تذكر فقط كيف تصرفت النخبـة الـسنية عنـدما          

هـب  لقـد ذ  . هاجمت القوات األمريكية الفلوجـة      

تصور كيف  . الكثيرون الى جانب التمرد الصريح    

حتالل مدينة  إن احداً ما حاول     أسوف يتصرفون لو    

  .الرمادي مركز المعارضة والقوة السنية 

ن يستطيع جيش يهـيمن     أيضاً  أومن غير المحتمل    

قاربـه فـي    أتباعه و أن يسيطر على    أعليه الشيعة   

السني  األقل ما دام التمرد      علىالميليشيات الشيعية   

نه لن يستطيع ذلك ابداً اذا ما       أومن المؤكد   . قائماً  

ــم  ــيغادرونإعل ــان س ــسحاب  . ن األمريك االن
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األمريكي سواء أكان سريعا ام تـدريجياً سـيجعل         

ون الـى   ؤالعراقيين في السنوات القليلة القادمة يلج     

 .جـل أمـنهم   أانتماءاتهم الطائفية والعرقية مـن      

النسحاب مـالم يقـم     وتهديدات الواليات المتحدة با   

فضل من آفاق حكومـة وحـدة       أالعراقيون بعمل   

نها سـتأتي   إوطنية وقمع اتباعهم الميالين للعنف ف     

  .بعكس ما هو مرجو منها 

   فـى هناك أسباب اخرى لعدم نجاح خطط أمريكا        

للتمرد والصراع الطائفي ، ولكـن      ) حل سياسي   ( 

م التفرقة السنية الشيعية الكردية كافية لجعل أحـال       

الجمهوريين والديمقراطيين والجنرال ابي زيد من      

ن وجـوداً   إ.  نتيجة   ةال تأتى بأي  ) العرقنة  ( اجل  

قوياً للواليات المتحدة في العراق كان دوماً مفتـاح         

ن أن الهوية الوطنية العراقيـة يمكـن      أالوثوق في   

ن رغبة السنة في السلطة قـد تـم         إ. تولد بسالم   

للبعثيـين والـسنة     وكراهيـة الـشيعة      ،حتواءهاإ

ر شامل يـؤدي الـى      أالمتطرفين لم يفلح بإيجاد ث    

ية اهللا السيستاني   آتدمير المركز الشيعي الذي يقوده      

ن نحن خارج نطاق هـذا اآل     . واالنفصال الكردي   

ختبار أسوأ النزعات في    إولكننا لسنا خارج نطاق     

  .داخل المجتمع العراقي 

اقيين ولسنا بالتأكيد خارج نطاق فرصـة ان العـر        

نفسهم بصورة اكثر إنسانية    أيستطيعون ان يحكموا    

ان أي  . يام صدام حسين    أمما كان عليه األمر في      

مرئ يعتقد ان العراق اليوم هـو الجحـيم علـى           إ

اذا مـا   . األرض يشكو من ضعف في المخيلـة        

غادرنا فان األمر سيكون على اكثر االحتمـاالت        

  .أسوأ 

قرار وبالنــسبة ألولئــك المعنيــين باالســت   

الجيوستراتيجي للشرق األوسط او نمو الجهاديـة       

السنية او اإلرهاب ضد الواليات المتحـدة ، فـان          

 .البقاء في العراق ينبغي ان يكون خياراً منفصالً         

ليس علينا ان نبقى كما يريد رامسفيلد وابي زيد بل          

علينا اتباع خريطة الطريق التي ترسمها الورقـة        

. دبليـو   .فريـدريك   ي  التي كتبها المؤرخ العسكر   

 وليس  –نحن  . فضل طريقة للكسب    أ وهي   كاغان

 ينبغي ان نبذل جهداً كبيـراً للقـضاء         –العراقيون  

 – وليس العراقيـون     –ونحن  . على التمرد السني    

علينا ان نكون شرطة على قوات األمن الـشيعية         

وعلينـا ان نوحـد     . لكي يمكننا من ذبح الـسنة       

فضل أ من اجل سيطرة     جهودنا مع الشيعة واألكراد   

. على بغداد والرمادي ومراكز المقاومـة الـسنية         

علينا ان نديم المشاركة الشيعية األمريكية في بناء        

جيش عراقي يهيمن عليـه الـشيعة او ان ننقلـه           

ـ     حيـث يـستطيع بالمـشاركة       ىبصورة بطيئة ال

علينـا  . األمريكية ان يعمل في مناطق مثل تلعفر        

لحكومات العراقية سـوف    ان نتوقع ان عدداً من ا     

وبـرغم ذلـك    . تنهار قبل ان نرى تقدماً حقيقيـاً        

فوجودنا في العراق هو مفتـاح الوثـوق مـن ان           

ن تنهار تحـت    لمة التي يهيمن عليها الشيعة      والحك

  .ضربات المتطرفين 

 .ن  المتحدة اآل قد يكون هذا اكثر من طاقة الواليات        

ضل لو  وكنا في حال اف   . ويبدو ذلك للديمقراطيين    

ان الرئيس بوش وفريقـه قـد عملـوا بنـصيحة           

 عندما بدأ التمرد    ٢٠٠٤ في   نجون مككي السيناتور  

اخبروا الجميع ان الحـرب طويلـة       . باالستقواء  

واذا لم تكن   . وصعبة وارسلوا المزيد من القطعات      

 مع  – وسيكون مروعاً    –لنا القدرة على هذا القتال      

ننا فخورين فـان    القليلين من العراقيين الذين يجعلو    

 . األقل ان نكون صادقين مـع أنفـسنا        علىعلينا  
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 وسـيعلم   .مغادرة العراق لن تجعل عالمنا افـضل      

ويمكننا ان نرتاح مطمئنين    . ذلك مقاتلونا وأعداؤنا    

  .الى انهم سيجعلوننا ندفع اكثر واكثر وكثر 

 زميل مقيم فى معهد المـشروع       شتيريرويل مارك غ  

  . فى الويكلى ستاندردو محرر مساهم، االمريكى 

قد ينتهي العراق الى أسوء مما      : بوالك  

  كان عليه في عهد صدام

ردزمــان ، محــرر يوغبرنــارد : أجــرى المقابلــة 

  بوالك. م أمع كينيث  . يستشارإ

٢٠٠٦ / ١٠ / ١٣    

بوالك ، مدير بحوث وزميل اقدم      . كينيث ام   

في مركز سابان لـسياسة الـشرق األوسـط         

نطقة الخلـيج الفارسـي ،      وخبير قيادي في م   

ن في حرب أهليـة ذات      يقول ان العراق اآل   

مستوى واطئ ، ويبدو ان الشكوك تتزايد في        

مقدرة الواليات المتحدة علـى وقـف هـذا         

ن يرسـل الـرئيس     أي ب صوهو يو . التدهور

نذاراً نهائياً  إبوش بعد انتخابات تشرين الثاني      

الى القيادة العراقية يهدد فيها بإنهـاء دعـم         

لواليات المتحدة لها مـالم يحـدث تغييـراً         ا

  .دراماتيكياً 

قـضية  : الذي كتب العاصفة المهـددة      هو  بوالك  

 ، يقول انـه كـان فـي         ٢٠٠٢غزو العراق عام    

ان يكتب ذلك الكتاب    عليه  صراع يومي ، هل كان      

ما قد يبرر هذه الحرب هـو إعـادة         "؟ ويقول ان    

األعمار بصورة صحيحة ، وخلق عراق مـستقر        

زدهاراً ورخاًء اكثر ممـا كـان       إمناً ، اكثر    أثر  اك

ولكن بوالك يقول ان البلـد      . عليه في عهد صدام     

أنني أخشى ان   . "تجاه المعاكس   كما يبدو يسير باإل   

النتائج التي نسير اليها فـي العـراق قـد تـؤدي            

بالعراقيين الى أسوء مما كان عليه الحال في عهد         

   .هكذا قال" . صدام حسين

  كانت في شباط ،    مقابلة  معك  أجرينا فيها   آخر مرة   

ستكون   فيها وقد أكملت لتوك دراسة موسعة تقول     

. فـي العـراق     " نجاح او فشل   " سنة   السنةهذه  

وحيث لم يبق من السنة سوى شهرين ونصف هل 

  تستطيع ان تستنتج ان سياسة العراق قد فشلت ؟ 

. لم تفشل تماماً ، ولكنها في فشل وفـشل سـريع            

ان ما حذرنا منه في شباط الماضـي مـع          واعتقد  

 رأينا هذا العـام     لقد  . األسف الشديد قد بدأ يثمر      

دعم الميليشيات لسيطرتها على األرض ومن خالل       

وهذا يجعل األمر في    . العملية السياسية في بغداد     

. المأزق الموجود هناك    غاية الصعوبة للخروج من     

تتركز  . انه يخلق كل أنواع العنف في أنحاء البالد       

أنظار الناس غالباً على بغداد ولكن الموقـف فـي          

وكذلك الموقف في كل المدن في      . البصرة مخيف   

   .وسط العراق مخيفاً

وهذا يعني أننا ال نستطيع ان نقول ان هناك جزءاً          

ولكن حتى في هـذه األجـزاء       . في العراق هادئ    

يميل السكان الى الهدوء بسبب سيطرة إحدى هـذه         

 ويبـدو المـشهد      . الشرسة او أخـرى    الميليشيات

 وقف  وبشكل متزايد ان قدرة الواليات المتحدة على      

اعتقد ان ما حذرنا منه      . هذا المنزلق مشكوك فيها   

هناك فرصة حقيقيـة فـي      كانت  و. قد وقعنا فيه    

الصيف ، وخصوصاً ولدينا قائد عـسكري جديـد         

 ،  ارليتشبيتر دبليو   ن ، وهو اللفتينيت جنرال      اآل

 خطة يمكن في الحقيقة ان –وضع خطة ذكية   الذي  

 واألمور األخـرى    واردتنجح اذا ما توفرت لها الم     
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 لسوء الحظ ، لم يحدث      . التي تحتاجها لتنفيذ العمل   

مين بغداد ،   أكل ما حصلت عليه هو خطة ت      . ذلك  

والتي لم تجر بصورة مناسبة وبالشكل الذي أراده        

ين األول  ن نحن في تشر   واآل. ارلي لها   تشالجنرال  

، واحتمال اننا سنخرج العراق من هـذا الـسقوط          

  .اللولبي أصبحت غير محتمل بشكل متزايد 

في الموضوع الذي اشتركت فيه مع دونالد بايمن         

للواشنطن بوست فـي آب     ] ز  غنيمن معهد بروك  [ 

" . ن في حرب أهلية فـي العـراق   نحن اآل "قلت ،   

  ماذا يعني هذا ؟ 

شـهر  أ يقـارب العـشرة      دانيال وانا قد صرفنا ما    

عداد هذا العمل ، كنا نـدرس سـتة او          األخيرة إل 

سبعة حروب أهلية أخيرة في محاولة إليجاد شـبه         

  .يخص العراق 

اننـا بحاجـة الـى      "لقد بدأنا الموضوع بالقول ،       

تجاوز حاجز األلفاظ السخيف هذا اننا بحاجة الـى         

ان نعرف ان العـراق ، بكـل المقـاييس وبكـل            

هنـاك مـن     . " في حالة حرب أهلية    التعاريف هو 

ن في حالة حرب أهلية منخفض      يقول ، انه لحد اآل    

ن قد وصلت الى مستوى     المستوى او ربما هي اآل    

ولكنها ليست في حالة . هلية األحرب الالنصف من 

ليست بمستوى البوسـنة    . الحرب األهلية الشاملة    

 وال بمستوى حرب لبنان في      ١٩٩٣ – ١٩٩٢عام  

وال كحرب أفغانستان في    . الثمانينات  السبعينات و 

انهـا  . التسعينات كما انها ليست كحرب الصومال      

واخيراً فـان   . ولكن يمكن ان تكون أسوء      . سيئة  

 . مساراً سـيئاً     يالمشكلة الكبرى هي مسار المنحن    

كل المؤشرات تشير الى ان الحرب األهلية تـسير         

من سيئ الى أسوء ، مالم تكن الواليات المتحـدة          

جـراء  إوالحكومة العراقية راغبـة فـي اتخـاذ         

دراماتيكي حقيقي لقلب المسار بشكل جـوهري ،        

   .سي الحاليأوتغيير الهبوط الر

في الحقيقة اننا ال نرى رغبة كبيرة مـن جانـب           

لقد قـاموا    . إدارة بوش إلحداث تغيير دراماتيكي    

ريد ان أقول انهم لم يقوموا باي       أانا ال   . بتغيرات  

 ولسوء الحظ  .قليل جداَ كن التغيير كان    تغيير ، ول  

، في الغالب ، كانت التغييرات تأتى على شـكل          

وفي العراق واحدة مـن      "قليل جداً ، متأخر جداً      "

المشاكل القاتلة التي اقترفناها هي ترك الموضوع       

ان على العراقيين حـل هـذه       "قول ،   نللعراقيين و 

 . عونوالمشكلة انهم ال يستطي   " . المشاكل بأنفسهم 

انهم في ورطة سياسية مغلقة الن النظام السياسي        

يضع قيادات هذه الميليشيات الفاسدة      الذي نبشر به  

  .المسؤولية في الحكومة قلب في 

يضاً ان ترى ان الحـرب      أعلى قيادات الميليشيات    

هل لدينا حالة ان كل جانب      . األهلية موجودة فعالً    

   يعتقد انه يستطيع كسب الحرب األهلية ؟

انها الى حد كبير حالة كل      . كال ، انها ليست كذلك      

طرف ببساطة يجري حساباته اعتماداً على افضل       

مصالحه ، هذه عكس ما يجب ان تـرى افـضل           

حد اكبر األوهام هـو ان النـاس        أو. مصالح البلد   

 –الذين يصرون على ان العراق ليس بهذا السوء         

ن  سـيقولو  –او ليس بالسوء الذي يبدو به فعـالً         

" .  ليس في العراق من يرغب بحرب أهلية       ،حسناً"

دانيال بايمن وانا نظرنا الى كـل هـذه الحـاالت           

األمر الثابت الذي وجدناه فـي      ] و  [     المختلفة  

أنا " تجد فرداً واحداً يقول ،        ال هذه الحاالت هو انك   

الحرب األهلية سـتكون جيـدة      . أريد حرب أهلية    

جده دائماً ان مختلـف      والشكل الذي ت   " .بالنسبة لي 
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قيادات الميليشيات ، والقيادات الطائفية المختلفـة ،        

والقيادات السياسية او العرقية المختلفة انها تتخـذ        

. قراراتها اعتماداً على افضل مصالحها الـضيقة        

زداد الناس الذين يقومـون     إوالمشكلة هي انه كلما     

بذلك كلما ازداد دفع ناس آخرين لفعل الشيء نفسه         

حد يريدها أ وهكذا ندور في حرب أهلية ليس النه .

، ولكن فقط الن الحصيلة النهائية لكل هذه األمور         

وهـذا  . تؤدي في النهاية الى قرارات أنانية فردية        

 مقتدى الصدر انا ال اعتقد ان     . ما نراه في العراق     

اهللا ، هو   ويريد حرب أهلية ، ولكن      ] قائد شيعي   [ 

للسنة وال للميليشيات الشيعية    لم يقدم أي تنازل ، ال       

  . األخرى ليحذو حذوهم 

ن أننا سوف لن نرى فـي شـهر         من الواضح اآل  

تشرين األول أي تغيير رئيس في سياسة الواليات        

ولكـن بعـد    . نتخابات النـصفية    المتحدة قبل اإل  

 و  انـت نتخابات ، اذا ما دعاك الرئيس بـوش         اإل

   تقول ؟ نأماذا يمكن  دانيال وسئلكم عن توصياتكم،

حـد اتجـاهين    أاعتقد اننا نستطيع ان نتحرك في       

ما يقوله ب نعمل  يجب ان    أحدهما هو أننا  . مختلفين  

 .إعادة بناء العراق    ؤدي التزاماتنا في    نالرئيس وان   

المشكلة هنا ان كال الجـانبين علـى حـق وكـال         

الجانبين على خطأ من ناحية الخطـاب الـسياسي         

. مريكي يدرك ذلك    واعتقد ان الشعب األ   . الضيق

ولهذا السبب ترى ان القلة من الناس تثـق بفهـم           

الرئيس وإدراكه للعـراق او فهـم الـديمقراطيين         

ان "الرئيس محق عنـدما يقـول ،        . وإدراكهم له   

سمح له بـاالنزالق فـي      نهم جداً من ان     أالعراق  

اننا قد نعـاني    . العراق ليس فيتنام    " . حرب أهلية 

انزلق العراق في حـرب     من نتائج واضحة اذا ما      

أهلية وسيكون االمر سيئاً للمصالح الوطنية ، مـن         

  .جوانب مختلفة، اذا ما حدث ذلك 

ن علينا ان نجـري     إواذا كانت هذه هي القضية ، ف      

ان علينـا ان نعـد      . بعض التغيرات الدراماتيكية    

أنفسنا لنستعمل القوات األمريكية سوية مع القوات       

ن  وهذا مـا يجـري اآل      العراقية لخلق منطقة آمنة   

وهذا هـو محتـوى    . مين بغداد أبالفعل في خطة ت   

ارلي ثم ينبغي دفع هذا الجهد مع       تشخطة الجنرال   

عـادة  الجهد السياسي الكامل وكذلك االقتصادي إل     

بناء األنظمة السياسية واالقتصادية في هذه المناطق 

اننا لم نفعل   . سها فما فوق    ابتداًء من أس  إالمؤمنة و 

ة في  يوان هذا يتطلب التزامات رئيس    . مور  هذه األ 

  .رات السياسية المهمة جداً يالمصادر وبعض التغي

  هل الزال جارلي في العراق ؟

ولكنه سـينهي جولتـه     . يا الهي ، آمل انه الزال       

  .هناك في كانون األول 

نه هو الشخص الذي عندما كـان       مر مخجل أل  أانه  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤قائد فرقة في شمال بغـداد فـي         

لقد كانوا هناك لمـدة     . أنجز عمالً رائعاً مع فرقته      

 وطبعاً باللحظـة التـي      اَسنة وأنجزوا عمالً مدهش   

بسببهم  تدهورتخذت مكانهم فرقة اخرى     أغادروا  

انه الشخص الذي يعرف    ، األمور بعكس ذلك تماماً   

لقد أنجزه في الميدان فـي      . كيف ينجز هذا العمل     

أنى سأحاول ان افعل     "العراق ونفذه في بغداد وقال    

عندما يكون  " . الشيء نفسه في كل مكان من البلد      

لدينا جنراالت تعرف كيف تؤدي هذا العمل فـان         

  . األمر سيسير بشكل جميل 

الحـرب األهليـة منخفـضة      . هذا القتل الطائفي    

لقد قلت سابقاً    .المستوى ، ال يبدوا ان لها نهاية      
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 الحكومـة   هذه. ان هناك أزمة سياسية في القمة       

  هل هذا صحيح ؟. تبدو مشلولة تماماً 

الحكومـة  : المشكلة هي كما يلـي      . نعم ، تماماً    

تسيطر عليها حالياً قيادات الميليشيات انهم وسطاء       

ناس مثل مقتدى الصدر ، عبد العزيـز        . السلطة  

. الحكيم ، وقائمة طويلة مـن النـاس اآلخـرين           

. دولة  وهؤالء ليس من الضروري ان يكونوا في ال       

ولكن هناك أشخاص وراء المـشهد وهـم الـذين          

       كـل مـن يعـرفهم يقـول ان      . يحركون الخيوط   

نوري المالكي مـشاعره فـي      ] رئيس الوزراء   [ 

المكان المناسب انه شخص ذكي ، شخص جيـد ،          

يريد ان يفعل الشيء الصحيح ، ويعرف مـا هـو           

  .الشيء الصحيح 

 كليـاً علـى     ولكن المشكلة انه في النهاية يعتمـد      

مقتدى الصدر والحكيم وتشكيلة من المجموعـات       

األخرى ، وبصراحة ، ليس له مصلحة في عمل         

  . الشيء الصحيح

ان الطريـق   : انظر الى الوضع من هذا االتجـاه        

الذي حصلت فيه الميليشيات على القوة في العراق        

نها وفرت األمن والخدمات األساسـية      أهي بسبب   

ن أ الحكومـة المركزيـة      للناس بطريقة لم تستطع   

هذه هي الطريقة التي حصلوا فيهـا علـى         .تفعله  

ال أحـد يـستطيع     "وا وقالوا للنـاس ،      ؤجا. القوة

ال األمريكـان وال الحكومـة العراقيـة        . حمايتكم  

وبالمناسبة فـانهم يـستعملون     " . متستطيع حمايتك 

هل تحتـاج   : "نموذج حزب اهللا ، ونموذج حماس       

وبذلك ضمنوا  " . لك عمل الى عمل ؟ نحن سنوفر      

  .مساعدة الناس بفعلهم هذا 

حتاجه لكسر هذا المأزق السياسي ونتعامل      نان ما   

ن نصل الى نقطة تكون أمع هذا العنف الشرس هو 

فيها الحكومة المركزية قادرة على تقـديم األمـن         

  . الضروري والخدمات األساسية 

أن تهـدد  هل ينبغـي علـى الواليـات المتحـدة          

  ؟ باإلنسحاب

اعتقـد ان   .هناك العديد من األمور يجب ان تحدث      

انظروا : "علينا ان نذهب الى العراقيين ونقول لهم        

، لقد بدأ الشعب األمريكي بالتعب من هذه الحرب         

وان قدرة الحكومة األمريكيـة علـى مـساندة         . 

نحن نستطيع ان نعـزز     . تعهداتنا أصبحت صعبة    

لحديثـة  ذلك ولكن سيتطلب ذلك تبني هذه الخطة ا       

نعم ،  "والتي سينظر اليها الشعب األمريكي ويقول       

ان هذا شيء مختلف حقاً ، وتبدو وكأنها سـتنجح          

اذا كنتم ترغبون ايها العراقيون     . عطيها الفرصة   نل

ان تتعهدوا هذه الخطة وتنفذوها وتلتصقوا بهـا ،         

وان لم تكونوا ترغبـون بفعـل       .فأننا سنبقى معكم    

رى كيف ان الواليات    ذلك ، فان من الصعب ان ت      

المتحدة األمريكية ستستمر في االهتمام بكم علـى        

  .المدى البعيد 

ن هذه هي الطريقـة التـي بهـا سـتجعل           إعتقد  أ

نـه  أما نعـرف نحـن جميعـاً        يقتنعوا ب العراقيين  

العديد من هـؤالء القـادة العـراقيين         .ضروري  

هم يعرفون مالذي  يجب فعله ويحتـاجون إعطـائ        

. من الواليات المتحدة لفعل ذلـك       الغطاء السياسي   

 لهـذه   مـديونين المالكي ال يستطيع النـه مـن ال       

 الشيء الوحيد الذي يمكن ان يتغيـر         .الميليشيات

هو اذا ما استطاع المـالكي الـذهاب الـى هـذه            

ــا  ــول له ــشيات وان يق ــان . "الميلي ان األمريك

ان علينـا ان    . سيغادرون اذا لم نفعل هذه األمور       
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هـذه هـي نـوع      " . ها على األقل  نفعل البعض من  

ولكن في غياب هذا النـوع      . البداية التي نحتاجها    

عتقد أمن اإلنذار النهائي من الواليات المتحدة فال        

   .اننا سنكسر هذا المأزق

رضاء فضولي ، هل تأسفت يوماً      سؤال أخير ، إل   

قضية غزو العراق ،    " : العاصفة المهددة "لكتابتك  

   ؟ ٢٠٠٢عام 

ولقـد  .  صراع يومي مع هذه المسألة       لقد كنت في  

خطئت من الناحية الموضوعية حالي كحال العديد       أ

من الناس اآلخرين ، بشأن تهديد أسـلحة الـدمار          

ولكن كانت هناك   . لقد كنت مخطئاً تماماً     . الشامل  

عتقد انها أالعديد من المواضيع في ذلك الكتاب التي 

قرأ أ  لقد عدت  .نها تماما   افى مك كانت صحيحة ، و   

بعض الفصول التي تحدثت فيها عن أهمية إعـادة         

اذا مـا   الحاصـل   رعـب    ال األعمار ، وعن مدى   

ان لـي فـي الكتـاب       . خطئنا في إعادة األعمار     أ

سنخلق عدداً من المشاكل بقـدر  : " أقول فيه  اَسطر

ما نحل منها اذا لم نفعل ذلك بـصورة صـحيحة           

يـه ،   وقد حددت فيه كل ما كنا نحتاج ال       " . تماماً  

  . كل األمور التي لم نفعلها

عتقد ان الكثير من المواد في الكتاب فيها لفتات ألذا 

ذكية ، تماماً ولكني كما تعلم ، كنت فـي صـراع            

يومي مع سؤال ما اذا كانت الحرب امراً صحيحاً         

بالنسبة لي، وقد قلتها مرة وأقولها ثانيـة ،         . ام ال   

بهـذه  هل تهديد أسلحة الدمار الـشامل لـم يكـن      

الخطورة التي كانـت تعتقـدها هيئـة مخابراتنـا          

عتمدت عليه فـي    إ وهو ما    ،والمخابرات األخرى 

حواراتي ، ان األمر الوحيد الذي يبرر هذه الحرب         

 اَهو إعادة األعمار بصورة صحيحة ، وتخلق عراق       

 أي اكثر ازدهاراً مما كان      ،مستقراً ، أي اكثر امناً    

تطعنا فعل ذلـك    فاذا ما اس  . عليه في حكم صدام     

قد يكون ذهابنا   "عندها سننظر الى الخلف ونقول ،       

الى الحرب ألسباب خاطئة ، ولكن النتائج انقلبـت         

عتقد ان هذه هـي     أنا ال   ألسوء الحظ   " . الى جيدة 

ملها أخشى ان النتائج التي نتجه      أالنتيجة التي كنا ن   

سوء من تلك التي كانت     أنحوها في العراق ستكون     

ن بدأنا نرى مـن     حسين ، وأننا األ   في عهد صدام    

عداداً متزايدة من العـراقيين     أاالستبيانات ان هناك    

لم تكن الحرب ضرورية ، الن الموقف       "يقولون ،   

  " .اليوم هو أسوء مما كانت عليه تحت حكم صدام

  بزوغ فترة شرق أوسط مثير للمشاآل
  رئيسالهاس ، .تشاردري: بقلم 

  ايمز   الفايننشيال ت-  ١٠/٢٠٠٦ /١٧

ل نابليون مـصر    ولم يمضي سوى قرنين منذ وص     

 –ن  آلاولكـن   . مبشراً بحلول شرق أوسط حديث    

 عاماً علـى زوال اإلمبراطوريـة       ٨٠وبعد مرور   

 عاماً على نهاية الحقبة االستعمارية      ٥٠العثمانية ،   

الحقبـة   – عاماً على نهاية الحرب البـاردة        ٢٠و  

  .نتهت إاألمريكية في المنطقة قد 

ؤية شرق أوسط جديد شبيه بأوربا من حيـث         ن ر إ

األكثر . السالم واالزدهار والديمقراطية لن تتحقق      

احتماالً هو ظهور شرق أوسط جديد يسبب ضرراً        

  .كبيراً لنفسه وللعالم 

نهيار االتحاد  إنتهاء  إوكانت الحقبة األمريكية ، بعد      

السوفياتي ، هي الفترة التي تمتعت فيها الواليـات         

ما أوصلها الى   . بأسبقية التأثير والتصرف    المتحدة  

قل من عقدين ؟ أهم األمور هـي        أنهايتها هذه بعد    

قرار إدارة بوش مهاجمة العراق وقيادتها للعمليـة        

لقد ذهب العـراق ذو     . حتالل  إوما نتج عنها من     
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السيطرة السنية ، القوي ذو الدوافع الكافية لموازنة        

 بـضمنها   وهناك عوامل أخـرى   . ايران الشيعية   

نهيار عملية السالم في الشرق األوسـط ، فـشل          إ

األنظمة العربية التقليدية لمواجهة بروز التطـرف       

اإلسالمي ، والعولمة ، التي سـهلت للمتطـرفين         

  .الحصول على المال ، السالح والتجنيد 

ستـستمر    كيف سيبدو الشرق األوسط الجديـد ؟       

كثـر  أير  الواليات المتحدة بالتنعم بالمزيد من التأث     

 ولكن تأثيرها سيبدأ بالهبوط      قوة خارجية ،   ةمن أي 

ستواجه واشنطن تحـدياً     . عما كانت عليه يوم ما    

 ومتزايداً من اآلخرين ، بظمنهم االتحاد األوربـي         

ومع ذلك فسيكون التحدي األكثر      .الصين  وروسيا  

ع يأهمية هو المنبعث من دول المنطقـة والمجـام        

  .المتطرفة 

واحدة من الدولتين األكثر قوة فـي        إيران ستكون    

نها قوة إمبرياليـة كالسـيكية ، ولهـا         إ. المنطقة  

عادة تكوين المنطقة وفق تصوراتها مع  طموحات إل 

إسـرائيل   . حتمال ترجمة األهداف الـى واقـع      إ

ستكون القوة المحلية األخرى ، ولكن مـا جعلهـا          

 هـي   من قبل ما كانت عليه    عضعف موقفاً اليوم    أ

العملية سالم قابلة للحياة    .  في لبنان    أزمة الصيف 

. ن تظهر في المـستقبل المنظـور        أمن المحتمل   

 يالحكومة اإلسرائيلية ضعيفة ، فك االرتباط أحاد      

الجانب يبدو كذبة ، وال وجود لـشريك فلـسطيني          

قادراً او راغباً بالتسوية والواليات المتحدة تخـسر        

  .الكثير من موقعها كوسيط نزيه 

 سيبقى في حالة فوضى     ،أحسن األحوال في  العراق  

لعدة سنوات قادمة ، مع حكومة مركزية ضعيفة ،         

أسوء األحوال ،   في  و. مجتمع مقسم وعنف طائفي     

تعبتها حرب أهليـة شـاملة      أسيصبح دولة فاشلة    

  .وسيتحرك ذلك نحو دول الجوار 

أسعارالنفط ستبقى عالية، وستستفيد كل من إيـران        

. ذه األسعار غير المتكافئة والعربية السعودية من ه

  .المؤسسات اإلقليمية ستبقى ضعيفة 

الميليشيات ، نتائج ومسببات الـدول الـضعيفة ،         

ستنتشر خالل المنطقة حيثما كـان هنـاك نقـص          

اإلرهاب سـينمو    . وعجز في قدرة وسلطة الدول    

  .التوتر بين السنة والشيعة سـيزداد     . بشكل معقد   

ي والفكري في العالم     الفراغ السياس  اإلسالم سيمأل 

ساساً لسياسات  غالبية شـعوب      أسيكون   و العربي

  .المنطقة 

 ، ليس مميتا  كل هذا سيكون مبرراً لقلق كبير ولكن      

ختالف جوهري بين شـرق أوسـط فاقـداً         إهناك  

خر يعرف باإلرهاب ،    آالتفاقيات السالم الرسمي و   

حرب بين الدول وحرب أهلية ، او بين دولة تأوي          

  .ة ودولة تهيمن عليها ايران ايران القوي

تجنب . ن هناك أمور نستطيع القيام بها       أونؤكد ،   

. االعتماد الكلي على القوة العسكرية واحد منهـا         

القوة ليست مفيدة كثيراً ضد الميليـشيات ضـعيفة         

 من  ينين جيداً والمقبول  حالتنظيم واإلرهابيين المسل  

السكان المحليين والمستعدين للمـوت فـي سـبيل         

ن أن تكون واثقاً من     أكما ال يوجد سبب     . يتهم  قض

ت النووية اإليرانية   آتنفيذ ضربة وقائية على المنش    

ينبغـي  . كثر من إلحاق ضرر     أستفعل فعالً جيداً    

  . في النهاية إبقاء قوة عسكرية هنا 

حد على ظهـور الديمقراطيـة      أن يعول   أال ينبغي   

يس يجاد ديمقراطية ناضجة ل   إن  إ. لتهدئة المنطقة   

 تطـورت عنـدهم     نهـؤالء الـذي   . مهمة سهلة   
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 إرتكـاب الديمقراطية ربما الزالـوا يـستطيعون       

 هؤالء الذين فـازوا باالنتخابـات قـد       . اإلرهاب  

األفضل من ذلك إجـراءات     .ر الحرب اقر ايختارو

  تشجيع   ،إصالح المدارس ، تحسين االقتصاد الحر     

السلطات العربية واإلسالمية للتحدث بصوت عاٍل      

وتأنيـب ومعاقبـة     . الشرعية عن اإلرهاب   لسحب

داعميه ، وتوضيح وكشف األساليب الظالمية التي       

  . تدفع بالشباب والنساء للمشاركة في اإلرهاب 

لخطـوات  احدى  إ. اً مدعوة لذلك    ضيأالدبلوماسية  

 هي تأسيس منتدى إقليمي لـدول       مساعدة،المهمة ال 

 ،كالجوار العراقي للمساعدة في إدارة األحداث هنا      

يتطلب هـذا   .  مماثل لذلك الذي حصل ألفغانستان    

إنهاء العزلة الدبلوماسية األمريكية لكل من سوريا       

 ال تجدي نفعاً    ،والتي هي في كل األحوال     ،وإيران

وسيكون من المفيد كذلك إعادة الحياة للدبلوماسية       . 

لصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، والذي الزال      في ا 

ر وتـشكل الفكـر العـام       كثر المواضيع التي تؤث   أ

ليس الهدف من هذه النقطة     . المتطرف في المنطقة    

هو حمل األطراف الى كامب ديفيد او أي مكـان          

آخر ولكن للبدء ، بخلق الظروف التـي تـستطيع          

  . ن تبدأ بشكل مفيد أمنها الدبلوماسية 

ال توجد خيارات سريعة وسهلة لحل مشاكل هـذه         

ألوسـط جـزءاً    سيبقى الشرق ا  . المنطقة الحرجة   

. مضطرباً ومثيراً لالضطراب للعالم لعقود قادمة       

سـتعجال  إحتواء التـأثيرات و   إالتحدي سيكون في    

  .فضل أقدوم شيء ما 

  خطة للعراق  
   واشنطن بوست-بقلم دينس روس

٢٠٠٦ / ١٠ / ١٥   

عتباري محاور في الشرق األوسط لمدة طويلة ، إب

لصنع حتياجاً إكثر المتطلبات أن إفقد تعلمت 

 . تجاه الواقعيةإغير بتجعل كل طرف يكان ،السالم

 سنة من ذهاب ٣,٥في العراق اليوم ، وبعد 

ن أ يبدو الواليات المتحدة الى الحرب هناك ، ال

   .حداً يفعل ذلكأ

الشيعة التي تهيمن على الحكومة ، ربما كان لهـم          

 في عدم الثقة بالسنة ، ولكنهم الزالـوا غيـر           سبباَ

حتياج السنة لتأكيدات رسمية من     إاك  مستعدين إلدر 

 وربمـا فهـم      .نهم سيكون لهم جزء من الكعكة     أ

نهم لم يعد يمسكوا بكـل مواقـع        أالسنة ، فكرياً ،     

السلطة واالمتيازات ، ولكن عاطفياً الزال علـيهم        

ن الشيعة قمة سياسية مهيمنـة ،       إن يقبلوا بفكرة    أ

 .ينهم أعوقد كانوا يعتبرونهم من الدرجات الدنيا في    

ن أالكرد ، وبغض النظر عما يقولوه ، فقد قبلـوا           

طـاراً سياسـياً    إيكونوا مستقلين ويريدون ببساطة     

ن يتعرضوا لتهديـد    ألشرعنه هذه الحالة من دون      

  .من تركيا وإيران 

تجاه الواقعية ؟ إغيرت ب تهل  . وماذا عن إدارة بوش   

أنها تدعي التقدم ، حتى ونحن نغطس في حـرب          

 .تطبيق خطط أمنية جديدة وفـشلت     جرى  . أهلية  

رتفعت ثـم   إاآلمال بأننا سنتمكن من سحب قواتنا       

  .صبح أبدياً أزدياد العنف الطائفي وإهبطت بسبب 

السير حتى نهاية الطريق هو شـكل مـن تجنـب           

ولكن تحديد موعد نهـائي واالنـسحاب       . الواقعية  

 التنكر لمـا قـد      – شكالً من التنكر     نربما سيشكال 

ذن مـاذا   إ. نسحاب حاد   إنطقة بعد   يحصل في الم  

  ن نفعل ؟ أيمكن 
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ن العراق لـن يكـون      إن ندرك   أنقطة البداية هي    

ن يكون أنموذجـا    أديمقراطياً ، او بلداً موحداً ينفع       

 الـشيعي قـد     –العنف واالنقسام السني     . للمنطقة

يمكن وبدالً من ذلك ،      . مراً غير وارد  أجعل ذلك   

 يتطور الى بلد فيه     نأحسن االحوال ،    أللعراق في   

حكومة مركزية ذات سلطات    : المواصفات التالية   

 ; شامل   حكم ذاتى  وحكومات إقليمية ذات     ة،محدود

 وعلـى المـستوى     ;ومحاصصة عائدات الـنفط     

المحلي ، شكل مضطرب من التمثيل والتسامح مع        

 العـراق   حقـق وفي هذه الظروف قد ي    . االقليات  

  . خيراً االستقرار أ

 . من تلقاء نفسها   صيلة ال يمكن تحقيقها   مثل هذه الح  

لـة ،   يهر بعد حرب أهلية طو    ظنه قد ت  إللتأكيد ، ف  

   .ن اآلهنزلق فينهو الطريق الذي و

ثالث مبادرات مرتبطة مع بعضها قد توجد طريقاً        

ما هذه الحـصيلة او علـى       إألدارة ،   لكثر قبوالً   أ

  .رتباطنا بالعراق إاألقل فك 

ن تـصر   أألدارة بوش   قد حان الوقت    ل ،   ىاألول

ن ال  أعلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنيـة علـى         

.  حتى الوصول الـى تعـديالت الدسـتور          فضين

رئيس الوزراء نوري المالكي قدم خطة للمصالحة       

 الدسـتور   ذكـر الوطنية ، ولكنهـا فـشلت فـي         

  .السنة بها طالب التي ي القانونية ضمانات وال

نتخابات في  لقد دعم السنة الدستور وشاركوا في اال      

ن يكـون هنـاك     أكانون األول الماضي على أمل      

 منع  تعديالت على حصص عائدات النفط ، وعلى      

هـذه  .، وعلى دور اإلسالم في الدولة        قيام األقاليم 

ن ، وعندما    واآل . أبداَجر تبنيها لحد    يالتعديالت لم   

ن أخيراً لجنة لمناقشتها ، فقد ظهر للـسنة         أشكلت  

لسالح على رؤوسهم ، مـع      ن يفاوضوا وا  أعليهم  

إلنـشاء  خطـط   تطـوير   ن  أمناقشات متوازية بش  

  .األقاليم

رض أقطعة  هو    ن ماال يريده السنة     إوفوق ذلك ، ف   

ن هذا هو كل ما     إاذا ما اعتقدوا     . واردمن دون م  

 علـى   ،سيستمرون بـالتمرد حتـى     . سيعطى لهم 

 وبالنسبة للشيعة ، فـان ذلـك        .يذعن لهم   ، األقل

ال ميثاق وطنـي وال     .ظ بمليشياتهم   سيبرر االحتفا 

. هيكل رسمي يعطي موطئ قدم شـرعي للـسنة          

ستعداد لدى الشيعة لحل    ال إ النهاية لدعمهم للتمرد و   

  .ميليشياتهم 

قليمياً يناقش بـشكل    إ اَينبغي عقد مؤتمر   ،   الثانية

وال واحد مـنهم     . مستفيض مع كل جيران العراق    

 ، سـوريا ،      ايران ، العربية السعودية ، األردن      –

   ن تنجح فـي العـراق      أدارة بوش    تريد إل  –تركيا  

 ) .الرئيس النجاح  بهاعلى األقل بالطريقة التي يعرف    (

ومع ذلك فان كل واحد منهم يخشى نتائج عـراق          

حـرب  . مترنح بعد كارثة االنسحاب األمريكـي       

شاملة ، مع تدفق الجئين خارج البلد ، مـع عـدم            

ج الحدود ، وتدخل    ستقرار مرتبط بتسرب من خار    إ

دولي لحماية مصالحهم الخاصة وحلفـاءهم مـن        

 كل هذا يعتبر كابوساً اليران والعربيـة        ،العراقيين

قل مـن   أ بينما قد يقبل جيران العراق ب      .السعودية  

ذلك ، المصالح المشتركة في الرغبة لتجنب حرب        

أهلية شاملة في العراق قد يخلق أسس لتفاهم عـام          

ـ ته او ال يفعلوه لمساعدة      ن يفعلو أعما ينبغي     ىمان

على اإلدارة العمل على البحـث      . االستقرار هناك   

  . ن عن مثل هذا المؤتمر اآل

ن يخبر المالكي أننـا   أ، الرئيس بوش ينبغي     الثالثة

لن نفرض موعداً نهائياً لالنسحاب ولكننا سنتفاوض 
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ان الفرق بـين    . جدوالً لمغادرتنا   عن  مع حكومته   

جدوالً زمنياً متفق عليه كالفرق بين       نهائياً و  اَموعد

ترك العراقيين في هزيمة منكرة وتعلمهم ان عليهم        

 يضمن ،ن يأخذوا المسؤولية على عاتقهم ، األسبق  أ

تدفع الى تعميـق الحـرب      التي  حماية الميليشيات   

كـل المجـاميع الطائفيـة       يدفع   ،األهلية ، والتالي  

ـ      أمالحظة  ل ن نهم يستطيعون تشكيل المـستقبل ولك

 المـصالحة   فـى د  بجالساعة قد دقت ومالم يبدأوا      

  . فانهم سيواجهون الهاوية  مسؤولياتهم الخاصةذوتنفي

ولكـن  . نه يريدنا هناك    أال أحد في العراق يبدوا      

الجميع خائف من مغادرتنا ، وفي نفس الوقـت ،          

فكل واحد يبدوا راغباً بالعودة ، يتجنـب معالجـة          

.  صدمة القتـال     حملتالمشاكل الصعبة ويتركنا ن   

  .هذا ما يجب إيقافه 

كون هناك عالقة بـين     تن  أنه يجب   إمن الواضح   

خيراً الى المصالحة الوطنية وفهمنا     أالجهد المؤدي   

اذا ما  . تفاق على توقيت االنسحاب     إللعمل ألنجاز   

ـ     ثاقاًأوجد العراقيون مي   ن الواليـات   إ وطنيـاً ، ف

كثـر مرونـة فـي جـدولتها        أالمتحدة قد تكـون     

نسحاب واذا ما فشلت في تنفيـذ ذلـك ، فـان            لال

كثـر  أن تكون لها مطالب     أالواليات المتحدة ينبغي    

  .ن الجدول الزمني أفي التعاون بش

ن لحـل   يجاهزأن يكونوا    ينالعراقيعلى  خيراً ،   أو

تجاه الواقعية  إخالفاتهم السياسية الداخلية ، للتعديل ب     

ن إ . هـا نتخاذ الخيارات الصعبة التـي يواجهو     إل

ن يكون مـساعداً فـي مرحلـة        أحضورنا يمكن   

ستمروا بتجنب الواقعية فان    إولكن اذا ما    . االنتقال  

 . وحالتنا   اإلنكاروجودنا ببساطة سيديم كل من حالة       

  .لقد حان وقت التغيير في المسار 

كان الكاتب مديرا للتخطـيط الـسياسي فـى وزارت          

 دبليو بـوش    أتشالخارجيه فى عهد الرئيس جورج        

فى عهد الـرئيس بـل       منسق خاص للشرق االوسط   و

 لمعهد واشنطن لسياسة    اَن مستشار وهو اآل . كلنتون  

  .دنىالشرق األ
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