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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

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

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

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

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

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

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

  :قولهب في العراق اآلن  والشيعي السنيينالموقفة في الحاصل

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

   "ه أو مواجهتهم وجهاً لوجالمناطحة مع  الشيعةأخرى أو سعى الى 

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

   "هدعم الدول العربية السنّية قد ُأسئ تقدير

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

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

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

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

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

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

   "ةالنفي واإلباد

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

   "يمكنه إال أن يعيد كرة التدمير مرة أخرى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   "يستمر هكذا حتى يموت

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

   " أو أكثر عراقيةًنفسه بإعتباره شيئاً عراقياً

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

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

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

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

   "التي يقودها السيستاني

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

http://www.aei.org/publications/pubID.27204/pub_detail.asp 
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  :المقالةفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذه 

 بالنسبة للعديد من الليبراليين األمريكان الديمقراطية العراقية قد جاءت متأخّرة جداًنعم ، يمكن أن تكون 

 تقام على تراب الشرق األوسط المسلم، وحتى لو والمحافظين الذين يعتقدون بأن حكومة تمثيلية ال يمكن أن توجد أو

          أقيمت صدفةً على أرض العراق ، فإنها سوف لن تكون ليبرالية بالدرجة التي تستحق الجهد الذي 

  يبذل من أجل إقامتها

 
 ٢٠٠٣ إن الحكومة الديمقراطية العراقية ، لم تكن تلك التي توقّعتها إدارة الرئيس بوش أو تلك التي ساندتها في عام

 التي يمكن أن تُبرهن على ،التجربة االسالمية الشرق األوسطية الكاملة األولى ذات الحكم التمثيليولكنها 

  أنها األكثر متانةً رغم كونها لم تكن متوقعة أصالً من قبل إدارة الرئيس بوش 

 
، الوفية لطبقة العاملة في البلددعم انعم، إنها كانت والدة عنيفة إستمدت حياتها وإعتمدت في قوام وجودها على 

  جداً للشيعة المتدينين الذين كانوا أهدافاً رئيسية للتفجيرات االنتحارية لتنظيم القاعدة

 
 إذا حاول مرة سوف يخسر خسارة فاضحةبأنه ) وألول مرة(أن المجتمع السنّي ربما يكون قد أدرك اآلن 

  هتهم وجهاً لوجهأخرى أو سعى الى المناطحة مع  الشيعة أو مواج

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

  دعم الدول العربية السنّية قد ُأسئ تقديره

 
وعلى الرغم من تحذيرات حسني مبارك وملك األردن عبداهللا الثاني من الهالل الشيعي الذي يتشكل حول 

  ال تستطيعان إحباط االنتصار الشيعي في بغدادنطقة ، إال أن هاتين الحكومتين الم

 

 بأن هؤالء الرجال الذين كانت لديهم عالقات متوتّرة مع السلطة الحاكمة في بغداد ، يبدو من غير المحتمل

ة أنفسهم  عبر تفجير حرب أخرى مع الشيعة ، كل ذلك ما دام الشيعسيحاولون المخاطرة بظهورهم الجديد

  لم يحاولوا السيطرة على غرب العراق

 
كما إنّه من الصعوبة بمكان أن يتنّبأ أو يستشعر ذلك ، أي رؤيتهم يتّجهون غرباً ما لم يقم السنّة العرب في  

تقديم الدعم والمالذ مرة أخرى الى عناصر تنظيم القاعدة هذه المناطق بالهجوم المباشر على الشيعة ،أو 

   الحياة إليهمأو إعادة
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 ، والتي ساعدتهم كثيراً على تطوير طوروا مؤسساتهم الكهنوتية الدينيةوخالف الشيعة العراقيون ، الذين 

   بكثير في مؤسستهم الدينية فإن السنّة العرب أقّل تنظيمياًوتنمية لحمتهم الوطنية، 

 
 واإلخالص الذي يتمتع به ريزما الشخصيةالكا كن لديهمتلم كما إن رجال  الدين السنّة المعروفين اليوم 

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

 
، فإنهم يحظون وعلى وحتى الخط الثاني من العلماء الشيعة ، الذين يمثّلون أساتذة الحوزة العلمية في النجف 

  ، ال يحظى به حتى الخط األول في العلماء السنّة ، وفقهائهميرإمتداد العراق ، بإحترام وتقد

 
نعم ، إن لهاتين العائلتين .  ، والمعروفتين أكثر من غيرهما كعائلتي الصدر والحكيمفللشيعة عوائل دينية معروفة 

  يهالة خاصة ، وزعامة كامنة أكثر بكثير مما هي عليه أكثر العوائل هيبةً ومقاماً في الجانب السنّ

 
إنه من غير المفهوم تماماً ، لماذا يصر العرب السنّة العراقيون وبشكل منظّم على إخبار المراسلين األجانب والضباط 

  بأن النافذة السياسية في فرصة الشيعة للمشاركة في الحكم قد ُأغلقتالعسكريين األمريكان، 

 
، لكن هذا اإلحساس مقروناً بالنظرة )رغبتهم في الحكم(و كما على المرء أن ال يقلّل إطالقاً من قيمة رغبة السنة أ

  ، لن يؤدي إال الى خياٍر النفي واإلبادة ٢٠٠٧يقوده التجمع السنّي في بغداد في ) الشيعة قطيع(الشمولية في كون 

 
غفيرة الى المنفى التكنوقراط واألساتذة والمثقفون البغداديون ، والذين أغلبهم من السنةّ ، كانوا قد سيقوا بأعداد 

      لقتال الظهوربقرار سيء من البعثيين القدامى ، واألصوليين السنّة ، والمؤسسة الدينية العراقية السنّية 

  الشيعي في العراق

 

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

  يد كرة التدمير مرة أخرىيمكنه إال أن يع

 
سوف يصالحوا ولكن المفارقة هنا ستكون مقبولة ومهذّبة ، ذلك بأن السنّة العرب في بالد ما بين النهرين 

            وإن بدون شرعية المصالحة الرسمية التي يرغب بوش وإدارته أنفسهم مع العراق الجديد،

  والحزب الديمقراطي في تحقيقها
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، ولكن فقط بعد أن يبرهن المكون العربي السنّي للشيعة تمرر في نهاية المطافبعض هذه المستحقات سوف 

، وخاصة في ما يتعلق بالهجمات التي يشنها المتمردون المتطرفون ، العنف قد أصبح في عداد الماضيبأن 

  ويصبح مبدأ التسامح هو القائم فعالً ، ويعلن عن إنتهاء هذه الهجمات هي األخرى

 

 ، ال يتوقّع منهم أن يظهروا ضعفاً بهذه السرعة بعدما تم عة بالتأكيد ، كمحور رحى في العراقولكن الشي

وهذا هو بالتحديد ، األمر الذي يثير هواجس الشيعة بال .  وليس سياسية هذه المرة دحر السنّة في معركة قتالية

اإلرادة (( ؛ إنهم ال يريدون أن يروا تحريك ارلماذا يقدم األمريكان مساعدات ألهل األنبشك ويجعلهم يتساءلون 

  وتحفيزها أو تحريضها من جديد)) السنية في الحكم

السبب الثاني الذي يجعلنا نعتقد بأن العراق قد عبر المرحلة األسوأ ، هو في كونه يعيش اآلن ، ومن المحتمل أن 

 ٢٠٠٦ في عامي ا يمسكون فعالً باألرضباتو ، ألن الشيعة أي عنصر مهم لتفعيل الديمقراطيةيبقى هكذا ، 

  ي  ولم يعد من المرجح أنهم سينجرون الى صراع شيعي داخل٢٠٠٧و 

 
فمقتدى الصدر الذي هو سليل أعظم أسرة دينية في العراق والقائد السابق لجيش المهدي ، وربما العدو األكبر 

ثر قوة، أدرك في النهاية إن موقعه داخل المكون الشيعي لألمريكان في العراق والذي يعتبر الشخصية الكاريزمية األك

   أو قيادته عبر جاذبيته الشخصيةعبر إستخدام السالحالعراقي ال يؤهله للهيمنة عليه 

 
المقاتلون الشيعة المتحالفون أو باألحرى الذين هم تحت أمرة الصدر راحوا يستخدمون وسائل التفجير المصنوعة في 

    إال إن الصدر نأى بنفسه عن تقديم أي دعمن بها من هناك لمهاجمة األرتال األمريكية، إيران والمزودي

   أو مساعدة لمثل هذه االعتداءات

 
وعندما إنفجر التمرد مرة أخرى ، وحينما أعلن الصدر بأن رجاله قد ألقوا السالح لمدة ستة أشهر، فإنه كان يشير 

 التي أيدت زيادة بنى مواجهة مباشرة ضد الواليات المتحدة أو حكومة المالكيإنه لم يعد يتبشكل واضح 

  إنه هنا كان حكيماً…عدد القوات

 
   أكثر منه مقاتالً أو مناضالًأصبح رجالً سياسياً ودينياً ، يبدو أن الصدر ٢٠٠٤مقارنة بعام 

 
تاني ، المرجع التقليدي لرجال الدين الشيعة إذ لم يعد وكأنه في حالة حرب مع رجل الدين األكبر آية اهللا السيس

   وتحفظ والءه أكثر من الصدرالشخصية الوحيدة التي بإمكانها أن تضبط الشارع الشيعيالعراقيين، وهو 

  
فإنه لم يعد يشكّل تهديداً وما دامت هذه الحقيقة قائمة ، وإن إلتزامات الصدر هي األخرى تظهر في هذا االتجاه ، 

 ، وال الى رسالة القوات المسلحة األساسية أي للقوات اة الديمقراطية المزمع تشييدها في العراقجدياً للحي
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  األمريكية الهادفة الى حماية المدنيين العراقيين من القتلة والمجرمين العراقيين

 
  تستعيد قوتها وحيويتهاإال أن الحوزة تحت مظلة السيستاني يبدو أنها بدأت 

 
 بالنسبة للسياسيين الشيعة والسنّة على حد سواء، وسوف مركز المرجعية ومحورهاتاني هو وهنا أصبح السيس

  يستمر هكذا حتى يموت

 
 أو لم يعد يتصاعد الشيعي في جنوب العراق يبدو مقلقاً ومزعجاً ، إال إنه يظهر وكأنه –ورغم أن العنف  الشيعي 

والذي كان يسمى سابقاً المجلس ) SIIC(مي العراقي    يتّجه الى صراع وطني عنيف بين المجلس األعلى االسال

  الذي يقوده عبدالعزيز الحكيم، وجيش المهدي) SCIRI(األعلى للثورة اإلسالمية في العراق 

 
 العراقي، والتي قادها في األصل المجلس األعلى للثورة االنفصال في الجنوبإن االندفاعة الكبيرة للشيعة في 

  فقدت حرارتها أو وهجها، اإلسالمية في العراق 

 
 السياسة الشيعية في العراق سوف تتمركز أو إنتصار الشيعة في بغدادومع ذلك فإن ضمانه اآلن ، وإن ربما تم 

   بطبيعة الحال ستكون عملية بطيئةولكن هذه . تتم مركزتها أو  إعادة تركيزها 

 
عتبر المنطقة الوحيدة في جنوب  العراق المتمتّعة بموقع ، التي تُالبصرة المدينة الصامتة، والبائسة والفقيرة 

  الصادرة من بغداد لبعض الوقت ) الملكية (سوف تقاوم بشكل ما األوامرجغرافي أصيل وحيوي ، 

 
 يمكن أن يجعل البصرة والمناطق األخرى المجاورة لها المؤيَّد من قبل اإليرانيينالنزاع الشيعي الداخلي للمدينة 

   بالفوضى لعدة سنوات في حالة أشبه ما تكون في الجنوب

 
بغداد ((أو )) شيعية بغداد ((ومع ذلك ، فإن االنتخابات الوطنية، وتنامي قوة الجيش العراقي، وظهور مركزية 

وتردد النجف في دعم فيدرالية الشيعة سوف يجعل من الصعوبة بمكان أو قل، يعوق بشكل متزايد من )) الشيعية 

  وب الشيعي على االحتفاظ بمسافته الحالية عن بغدادقدرة الجن

 
سوف يستمر في تجذير نفسه المجلس االعلى اإلسالمي العراقي ، الذي كان مدعوماً يوماً ما من قبل طهران، 

  بإعتباره شيئاً عراقياً أو أكثر عراقيةً
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فالتمرد السنّي . بالضبطما زال من الصعب التكهن بالنقطة التي سيقف عندها المجلس األعلى نعم ، 

    زحزح الحاجة لهذه المعرفة أو هذا التكهن عبر دفع القطار خارج السكة وأفقدنا القدرة على إستيضاح األهداف 

  السياسية والفلسفية للشيعة 

 
للقارئ لمعرفة ال تقدم سوى القليل علماً بأن الصحف ووسائل اإلعالم وشبكات االنترنيت التابعة للمجلس األعلى 

          واالكيدة التي يريدها هذا المجلس ، وكذلك فلسفة التوجهات وشكل الحكومة التي األفكار الحقيقية

  يرغب في تحقيقها

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

 بنجاح مع الصدر، ألن عقول غير قادر على التنافسموقعيته ما دام هو بنفسه ، من أجل االحتفاظ بالسياسية

  وقلوب الفقراء البغداديين مع األخير، الذي يعتبر لديهم الملهم السياسي والديني

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

        ال يمكن أن تُكتب له الحياة ما لم يؤيد المنظومة الشيعية الدينية أو إسمه األول المذكور ، 

  التي يقودها السيستاني

 
 ، ال سيما بعد أن رمت أكثر تحفّظاً أو محافظةً من شريكتها اإليرانيةالمؤسسة الدينية الشيعية في العراق تبدو 

، وراحت تعمل جاهدة للتأكيد على أن المكون الشيعي ال يمكن أن ينقلب أو التجربة الديمقراطيةبنفسها بقوة خلف 

  يستهلك في صراع داخلي مدمر للذات

 

فإن إحتمال خرق هذا اإلجماع الشيعي ما لم يقم السنّة بشيء متطرف أحمق ، كإعالن حرب على الشيعة، 

  وة شيعية مسلّحة من قبل القوى الشيعية المسلّحة ، بل أية قسيكون بعيداً جداً
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لماذا أصبح اإلحتمال األسوأ غيـر وارد       

  في العراق ؟

  رويل مارك غيريشت : بقلم

  ٢٠٠٧/كانون األول  / ٧: تاريخ النشر

 فـي مواجهـة     ديفيد باتريوس إن نجاح الجنرال    

أدهش المعلقـين   موجة التمرد في العراق كان قد       

. م للشأن العراقي ال سيما األمريكان منه      والمتابعين

نعم ، أدهشهم بنفس المقدار الذي أنكمش فيه العنف         

فالذي كان يبدو حكاية ال تُـصدق أو        . في هذا البلد  

صعبة التصديق في بعض مناطق العـراق التـي         

 ، وإن هذه الحـرب ال يمكـن         حرباً أهلية شهدت  

إيقافها ، وإن القوات األمريكية ليس بمقدورها فعل        

بات خ ألخيه ،    أي شيء للتقليل من حوادث قتل األ      

 ، بل تأكيده بكـل ثقـة        اليوم شيئاً يمكن تصديقه   

  .وإطمئنان

 ميشيل أوهانلون  : زمؤسسة بروكينغ الباحثان في   

Ohanlon  وكينيث بوالك Pollack    واللذان كانا ، 

ديمقراطيين مخلصين ومتأنيين ، تم التشهير بهمـا        

من ِقبل اليسار علـى إفتتاحيتهمـا فـي صـحيفة           

 ٢٠٠٧ الصادرة في يوليو تمـوز       نيويورك تايمز 

نحـن علـى وشـك      (والتي جاءت تحت عنـوان      

والتي أستنتجت  بأن التمرد كان فـاعالً      ) االنتصار

 اليوم ، وفيما لم تمض سـوى     )١(.ويستحق الدعم   

حتى راح  . أقل من أربعة شهور على هذه الحكاية        

البعض يوجه إنتقادات معادية والذعة الى منتقـدي      

، بأمل أن يكونا أكثر دقةً      وبوالكأوهانلون  كل من   

. ومعياريةً في نقدهم لهذين األسـتاذين العـالمين       

 مثالً ، محـرر الـشؤون   Bartle Bull بارتل بل

 بروسبكتالخارجية في المجلة البريطانية المعروفة 

Prospect        كان األكثر نقداً وربما األبعد تخميناً لما 

ففي . بالفعليمكن أن يأخذنا اليه التمرد ، أو أخذنا         

 بـل يعلـن   )) رسالة ُأنجزت : ((مقال تحت عنوان    

إنّه يـشير   . إنتصار األمريكان والحكومة العراقية   

ولكـن  الى العديد من النقاط لتدعيم قناعته هـذه ،          

  : مفتاح تعليقه هذا جاء كما يلي

إن تفهم هذا االنتصار العزيز أو الغالي هـو فـي           

. بقّى من العنـف   كيفية تفهم أو فهم ما يمكن أن يت       

فهل إن األسئلة الكبيرة المتعلقة بـالعراق قـد تـم      

 ؟  إنتصار الـشيعة  . الجواب عليها؟ أو ُحلّت؟ كال    

هل سيدفع العنف األمريكان الى العودة الـى        . نعم  

، .هل يحب العراقيون التصويت؟ نعم    . الوطن؟ كال 

فالعنف فـي العـراق     … هل يحبون العراق؟ نعم   

خـل العـراق، أي محليـاً       أصبح بشكل رئيسي دا   

الحقيقة الكبرى في  العراق اليوم هـي         . وإجرامياً

لم يعـد   أن العنف ، ورغم كونه مأساوياً ، إال إنه          

ولذلك ، فليس هناك شيء أهم وأكبـر         ،   سياسياً

إن بعض العنـف    . من هذا االنجاز فعالً حتى اآلن     

الذي كان ُيقدم لحساب األجانب أو يـدفع لحـسابه          

 وتقوم أصابع بلهاء بـالتحريض عليـه        األجانب ، 

. وتحريكه، سوف لن يتراجـع بـسرعة بالتأكيـد        

فللعراق إسالم واسع وعريض ، كما إن له حـدود          

المهم أن البـاقي مـن      . طويلة وهشّة مع الجيران   

، ومناطقياً ،   معظمه محلياً العنف في العراق أصبح     

 االنتقـام والثـأر والجريمـة     ويدور فـي دائـرة      

إنه سوف يتوقف وبشكل كبير     . قوة  وإستعراض ال 

ومرة واحدة، مادام العراق، وفي غضون سـنوات        

محدودة وقليلة ، سيكون قادراً على بناء أجهزتـه         

   )٢(.األمنية الكفوءة

 على صـواب، رغـم أن       Bull بلأنا أعتقد بأن    

 إذا مـا قامـت الواليـات        المكتسبات سوف تُقلب  

. تعجل  المتحدة األمريكية، بسحب قواتها بشكل مس     
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. ولكن هذا االحتمال ، كما يبـدو ، لـيس وارداً            

 بالتأكيد يكره أن يحول     جورج دبليو بوش  فالرئيس  

 عبر إحيـاء أو نـبش       ،هذا االنتصار الى إندحار   

مشروع االنبعاث العراقي المبتسر العائد لكل مـن        

والجنـرالين   دونالد رامسفيلد وزير الدفاع السابق    

 باتريوسظهر أن   ي. جون أبي زيد وجورج كيسي    

تقليص عدد القـوات    اليوم منكبٌّ على موضوعة     

 ، ولكنه يأخذ بنظر االعتبـار النجـاح         في العراق 

الذي حققّه في جهود مواجهة التمرد ، وهو ما بات          

 ، فضالً عن    نفوذاً داخل الكونغرس  يمنحه بالتأكيد   

رغبته الشخصية في التأكيد على أن هذا التقلـيص         

) . كما يرغب الـبعض   ( رياًلن يكون سريعاً وفو 

وبمالحظة عدم الرغبة المتزايدة لكّل من عـضوي       

 Hillary Clinton هـيالري كلينتـون  البرلمان 

 مرشّحي الرئاسة Barack Obama وباراك أوباما

الديمقراطيين لهـذا االنـسحاب ، إال أن دعـوات          

المعارضين الديمقراطيين هذه وما يمكن أن تُحدثه       

  )٣(. تبدو ضعيفةرض من حقائق على األ

 وأخيراً سيكون العراق في منأى عن موضـوعة       

، وحتى لو كانت حيئذ ، فـإن المفارقـات     التدمير  

ستكون ظريفة لكون الرئيس يشرف على مدة نهاية        

رئاسته مع إحتمال قيام حكومة عراقية ديمقراطية       

قابلة للحياة في بالد ما بين النهرين التي أصـبحت          

ن قبل أعداد غفيرة أو ال ُيستهان       تلقى دعماً كبيراً م   

  . بها من الجماهير العراقية

نعم ، يمكن أن تكون الديمقراطيـة العراقيـة قـد           

جاءت متأخّرة جداً بالنسبة للعديد من الليبـراليين        

األمريكان والمحافظين الذين يعتقدون بأن حكومـة       

تمثيلية ال يمكن أن توجد أو تقام على تراب الشرق          

 وحتى لو أقيمت صدفةً على أرض       األوسط المسلم، 

العراق ، فإنها سوف لن تكون ليبراليـة بالدرجـة          

) ٤.(التي تستحق الجهد الذي ُيبذل من أجل إقامتها       

المطّلعون والمحللون والمعلّقون في الـشرق       حتى

األوسط ، صاروا في دائرة التعليق المألوفة، التي        

 تشير عادةً الى الميليشيات الشيعية الرئيـسية فـي        

 أنها ليست أكثر مـن أدوات بأيـدي         ى عل ،العراق

نظام رجال الدين القائم في طهران، والذي ُيعتبـر         

خطاً معيارياً لألنظمـة والحكومـات المناهـضة        

للشيعة، في كل من مصر ، واألردن ، والعربيـة          

جـيش  إنه لموقف غريب أن يكون      ) ٥(.السعودية

  األكثر معروفية ، واالكثر ما ُيخشى مـن         المهدي

هذه الميلشيات ، أن يكون مدعوماً أو مستنهضاً من         

يجمع بـين العروبـة والوطنيـة       قبل حاصل قوة    

إن ) ٦(.العراقية، واالنتمـاء الـشيعي الـصارخ      

الحكومة الديمقراطية العراقية ، لم تكن تلك التـي         

توقّعتها إدارة الرئيس بوش أو تلك التي ساندتها في         

مية الـشرق    ، ولكنها التجربة االسـال     ٢٠٠٣عام  

 التي  ،األوسطية الكاملة األولى ذات الحكم التمثيلي     

يمكن أن تُبرهن على أنها األكثر متانةً رغم كونها         

. لم تكن متوقعة أصالً من قبل إدارة الرئيس بوش        

نعم، إنها كانـت والدة عنيفـة إسـتمدت حياتهـا           

وإعتمدت في قوام وجودها على دعم الطبقة العاملة        

ة جداً للشيعة المتدينين الذين كـانوا       في البلد، الوفي  

  .أهدافاً رئيسية للتفجيرات االنتحارية لتنظيم القاعدة

    موقف العرب السنّة
يوجد هناك عامالن رئيسيان يشيران الى نجـاح        

أن المجتمـع   األول هـو    . الديمقراطية في العراق  

بأنه ) وألول مرة (السنّي ربما يكون قد أدرك اآلن       

ة فاضحة إذا حاول مرة أخرى      سوف يخسر خسار  

أو سعى الى المناطحة مع  الشيعة أو مـواجهتهم          

الـذين  ،  السنّة العرب المغـرورون     . وجهاً لوجه 

اآللة الدائمـة للتعويـق والبتـر       (ُيعتبرون المحفّز   
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 سوف يكسرون في    ، صدام البائد  في عراق ) والقتل

فلقد أصبح من الـصعوبة بمكـان     . نهاية المطاف   

 هناك أياً من الـسنّة ، بمـن فـيهم،           االعتقاد بأن 

الواهمون الحالمون في تنظيم القاعدة ، يعتقد اآلن        

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦بأنه ربح معركة بغداد بين عامي       

 كما أوضح   -السنّة العراقيون ،هم أيضاً ، تعلموا       

 ما تعلّمه الفلسطينيون منـذ فتـرة        - فؤاد عجمي 

سـئ  إن دعم الدول العربية الـسنّية قـد أُ        : طويلة

حـسني  وعلى الرغم مـن تحـذيرات        )٧(.تقديره

الهـالل   مـن    مبارك وملك األردن عبداهللا الثـاني     

 الذي يتشكل حول المنطقة ، إال أن هـاتين          الشيعي

 االنتصار الـشيعي  الحكومتين ال تستطيعان إحباط     

 وثانياً وعلى الرغم من كون      .هذا أوالً  ،في بغداد   

على النافذة  الصحفيين واإلعالميين يحبون التركيز     

نـوري  التي يفترضون أنها ستُغلق قريباً في وجه        

 ، لكن   لكي يمنحوا إمتيازات للسنّة العرب     المالكي

) ٨(.الموقف يمكن أن يتطور الى العكـس تمامـاً        

فإن السنّة اآلن ليس لديهم نافـذة        إحتماالً ،    األكثر

مغلقة إطالقاً ، منذ أن حـاولوا أخيـراً إسـتئناف           

 أن يقود وبشكل ال يمكن تحاشيه        كان يمكن  اًصراع

زيادة إنتـشار الميلـشيات الـشيعية غيـر         الى  

، ومعها جيش شيعي عركتـه المعـارك        الرسمية

يفرضـوا  يقوده اليوم رجال شـيعة بإمكـانهم أن         

 على المناطق السنية المشكوك فيهـا فـي        هيمنتهم

  .بغداد

وإذا ما خسر السنّة بغداد بـشكل كامـل ، فـإنهم            

ي منفى دائم ، أي بعيدين عـن        سيضعون أنفسهم ف  

قلب الحياة العراقية علـى الـصعيد االجتمـاعي         

، عاصمة  الرماديكما إن مدينة    . والفكري والثقافي 

 ذات الخلـيط    الموصل، أو مدينة    األنبار  محافظة  

اإلثني الواضح كليهما ، ال يمكنهما أن يثيرا قلـق          

مـن ناحيـة   ، عقول العراقيين العرب أو قلـوبهم   

لعرب السنّة في صحوتهم ضد القاعدة فـي        إندفاع ا 

األنبار ، والذين راح كبار وجهاء عـشائرهم فـي          

يبدو من غير   محافظاتهم يدعمون تلك الصحوات ،      

المحتمل بأن هؤالء الرجال الـذين كانـت لـديهم          

عالقات متوتّرة مع السلطة الحاكمة فـي بغـداد ،          

سيحاولون المخاطرة بظهورهم الجديد عبر تفجير      

خرى مع الشيعة ، كل ذلك ما دام الـشيعة          حرب أ 

فال . أنفسهم لم يحاولوا السيطرة على غرب العراق      

الميليشيات الشيعية وال الجـيش العراقـي المقـاد         

شيعياً، أظهرا أي ميل أو توجه ، لحد اآلن ، لمثل           

كمـا  هذه النية في اإلغارة على المنطقة الغربية ،         

أو ُيستشعر ذلك ،    إنّه من الصعوبة بمكان أن ُيتنّبأ       

أي رؤيتهم يتّجهون غرباً ما لم ُيقم السنّة العـرب          

في  هذه المناطق بالهجوم المباشر على الشيعة ،أو         

تقديم الدعم والمالذ مرة أخرى الى عناصر تنظيم        

العراقيـون العـرب    . القاعدة أو إعادة الحياة إليهم    

مـشروع  السنّة يظهرون اليوم وكأنهم في إطـار        

ون بالكونفدرالي المتشكّل من الشيوخ     أشبه ما يك  

 ، حيـث    والرجال المتنفذين الصغار في المدينـة     

يقومون بتقليل المحاذير التي يمكن أن يتسببوا في         

إيجادها إذا ما إتّحدوا في مشروع قـوة عـسكرية          

كافية لتخويف اآلخرين أكثر من تخويف بعـضهم        

  .البعض

وخـالف الــشيعة العراقيــون ، الــذين طــوروا  

ساتهم الكهنوتية الدينية ، والتي ساعدتهم كثيراً       مؤس

على تطوير وتنمية لحمتهم الوطنية، فـإن الـسنّة         

كما . العرب أقّل تنظيمياً بكثير في مؤسستهم الدينية      

إن رجال  الدين السنّة المعروفين اليوم لـم يكـن           

لديهم ، أو لم يكونوا يتمتعوا بالكاريزما الشخصية        

ه رجـال الـدين الـشيعة    واإلخالص الذي يتمتع ب  
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الكبار وآيات اهللا في المؤسسة الدينية الشيعية وفي        

وحتى الخط الثاني من    ) ٩( .مدينة النجف المقدسة  

العلماء الشيعة ، الذين يمثّلـون أسـاتذة الحـوزة          

العلمية في النجف ، فإنهم يحظون وعلـى إمتـداد          

العراق ، بإحترام وتقدير، ال يحظى به حتى الخط         

فللشيعة عوائل  .  العلماء السنّة ، وفقهائهماألول في

دينيــة معروفــة كعــائلتي الــصدر والحكــيم ، 

نعم ، إن لهـاتين     . والمعروفتين أكثر من غيرهما     

العائلتين هالة خاصة ، وزعامة كامنة أكثر بكثيـر         

مما هي عليه أكثر العوائل هيبةً ومقاماً في الجانب         

 فـي    قوي رجل سنّي عربي  وبدون وجود   . السنّي

 ،  يلتفّ حوله السنّة العرب ويلـم شـعثهم       بغداد  

 يمنحـونهم سـبباً رئيـسياً       مثقفين بغدايين وبدون  

 لهم  بغداد كمدينة تقوم  النتمائهم العروبي ، وبدون     

، فـإن   ) كما هي باريس للفرنسيين   ( مقام وطنهم   

ليس لديه مركـز    التجمع العربي السنّي، العراقي     

 بتعبيـر   -ة  ، أو محورية جاذبة خاص    جاذب خاص 

   .-آخر 

وكما هـو   . نعم ، إن هذه المعادلة يمكن أن تتغير       

حال الدستور العراقي السيء ، فإن الوضع الزال        

. يمنح السنّة وزناً متأرجحاً إذا إختاروا العمل بـه        

وإن قوتهم الكامنة يمكن أن تفعل فعلها في إيقـاف          

لكـن  . الشرعية إذا إستطاعوا التحالف مع األكراد     

ف السنّة العرب مع األكراد يقتضي من السنّة        تحال

العرب بالتأكيد تغيير منظومـة عقلهـم العربيـة         

عليهم في الحقيقـة أن يعترفـوا ، وإْن         ،  السنية  

ليس نظرياً ، بأن العراق ليس أمة عربية أو وطناً          

وهذا ما يتطلب من الكرد أيضاً أْن        .عربياً خالصاً 

تقليل عـدد   ي  يظهروا تحفّظاً في سعيهم الحثيث ف     

 والمنـاطق   السكان العرب في محافظـة كركـوك      

ومع ذلك، ولحد اآلن ، فإن العرب       . المحيطة بها   

الحـزين المكتئـب   السنّة إختاروا أن يلعبـوا دور      

 ، المستاء دائماً ، ساعين الى دعوة السفارة       المقطّب

األمريكية ، ووسائل اإلعالم الغربية والعربية على       

 فـي   جماعة األكثـر مظلوميـةً    التصوريهم بأنهم   

  .العراق اليوم

إنه من غير المفهوم تماماً ، لماذا يـصر العـرب           

السنّة العراقيـون وبـشكل مـنظّم علـى إخبـار           

المراسلين األجانب والضباط العسكريين األمريكان، 

بأن النافذة السياسية في فرصة الشيعة للمشاركة في   

مريكـان  إن التمرد جعل مـن األ     . الحكم قد ُأغلقت  

 ، وإذا  مـا      القوة األعظم فـي العـراق     مرة ثانية   

حاول العرب السنّة ، الذين إستُدرجوا الـى عمـل          

قتالي سخيف في بغداد ، إقناع األمريكـان علـى          

إلزام الشيعة أو إكراههم على إعطـائهم مـا لـم           

يستطيعوا هم أنفسهم الحصول عليه ، فعليهم كسبه        

.  بكثيـر  بأنفسهم ولحسابهم وذلك هـو األفـضل      

فالمراسلون األمريكان ، الذين أشغلوا أنفسهم بفشل       

العراق، والقوات العسكرية والضباط األمريكـان ،     

وألسباب غير مفهومة يرغبون فـي رؤيـة حـل          

سياسي سريع للمشاكل العديدة لعراق ما بعد صدام، 

وللديمقراطيين الذين يرغبون في إنكار أي إنجـاز        

ريكان الذين يعرفون   إلدارة بوش ، وللموظفين األم    

التمرد كوسيلة تمنحهم الوقت للمصالحة الـسياسية       

… وتثير سؤاالً سهالً حول الفعالية المطلقة للتمرد        

حصل فيه الشيعة علـى     في تصوير العراق الذي     

 لتجنب أي شرخ وطني غير قابل لإلصالح        إمتياز

  .باتت مسألة واعدة بوضوح

من قيمة رغبـة    كما على المرء أن ال يقلّل إطالقاً        

 لكن هذا اإلحـساس     ،)رغبتهم في الحكم  (السنة أو   

) الشيعة قطيـع  (مقروناً بالنظرة الشمولية في كون      

لـن  ،   ٢٠٠٧يقوده التجمع السنّي في بغداد فـي        
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التكنـوقراط   . يؤدي إال الى خياٍر النفي واإلبـادة      

واألساتذة والمثقفون البغداديون ، والذين أغلبهم من       

وا قد سيقوا بأعداد غفيرة الى المنفـى        السنةّ ، كان  

بقرار سيء من البعثيين القـدامى ، واألصـوليين         

السنّة ، والمؤسسة الدينية العراقية الـسنّية لقتـال         

أصبح من المحتمـل     . الظهور الشيعي في العراق   

األكيد بأن الحظور المركزي للسنّة يمكن أن يقـوم         

 بدور التأثير المشؤوم على الـسنّة العـرب فـي         

األنبار، الذين شعروا بشكل غيـر مباشـر عبـر          

إمتداداتهم العائلية وأصدقائهم وموجات المهجـرين      

األنباريون . إذا فكروا باالنتقام من الشيعة في بغداد      

كانوا يوماً ما مشدودين بل معتقدين ، شأنهم شـأن          

العديد من السنّة البغداديين بعد سقوط صدام حسين        

مقاتلين العـرب الـسنّة     بأن الشيعة ال يقارنون بال    

السنّة اليوم يمكـن   . المسلّحين والمدججين بالسالح  

أن يعتقدوا ، بـشيء مـن االمتنـان للمـساعدة           

األمريكية ، بأن األفضل لهم االستعداد لدحر الشيعة 

. أو على األقّل لمقاتلتهم وإيقافهم عند نقطة معينـة        

وإذا كانت هذه حقيقة فإن زيادة عدد القوات، كـان          

للمواجهـة  نتج فقط إرجاء أو تـأجيالً مؤقتـاً         قد أ 

  . بين المكونين العربيين في العراقةاألخير

ومع ذلك ، فإن هذا يشير بـأن األنبـاريين فـي             

وحتـى  . الحقيقة لم يكونوا مكترثين لما يجـري        

 ، العربيتـان الـسنّيتان      فضائيتا الجزيرة والعربية  

عرب السنّة، اللتان غالباً ما بذلتا جهديهما لتصوير ال

في العـراق ومـواجهتهم لالحـتالل ومقاومتـه،         

 لم تفشال في تصوير إندحار      ،ووضعه تحت الضوء  

إن ذلك يمكن أن يكون الرهـان       . السنّة في بغداد    

األفضل بأن المكون العربي السني العراقي بـات         

يدرك بأن أي هجوم جديد ال يمكنه إال أن يعيد كرة           

احية أخرى ، إنه مـن       ، ومن ن   التدمير مرة أخرى  

المحتمل تماماً ، أن تـصبح الحكومـة العراقيـة          

الـسنّة  . البرلمانية  نقطة إلتقاء المجتمع العراقـي      

 ، وإنهـم    بالتأكيد سوف  يكرهون هذه الحكومـة      

المظـالم  سوف يستمرون في إعالن موقفهم ضـد        

ستلحق بهم دائماً والتـي بعـضها       ( التي   الطائفية

ن إقنـاع االمريكـان     وسـيحاولو ) حقيقية بال شك  

والعديد في إدارة الرئيس بوش ممن يحتاجون الى        

) صوت واحد شخص واحـد    (إقناع بسيط بأن مبدأ     

ــالعكس  ) شــخص واحــد صــوت واحــد(أو ب

 بالنسبة لهم ما دام هـذا       سيعتبر كارثة الديمقراطي  

التصويت لن يوفّر الحماية الكافية لهم بإعتبـارهم        

أقلّية ، وهذا يعني في نهاية المطاف بأن قـدرتهم          

على إستخدام حـق الفيتـو      )  قدرة هذه األقلية   أي(

 أو كل عمل شـرعي أو       سوف يعرقل كل مشروع   

  .غير شرعي ال يرغبون في تمريره

لة ومهذّبة ، ذلـك      هنا ستكون مقبو   ةولكن المفارق 

بأن السنّة العرب في بالد ما بين النهرين سـوف          

 وإن بـدون    ،يصالحوا أنفسهم مع العراق الجديـد     

شرعية المصالحة الرسمية التـي يرغـب بـوش         

نعـم ،   . وإدارته والحزب الديمقراطي في تحقيقها    

إنهم ينظرون إليها كعنصر مهم من عناصر النجاح        

لمحتمل جداً أن تقوم    فمن ا . الضرورية في هذا البلد   

 ، التي غالباً ما يجـري       النخبة السياسية الشيعية  

معانـدة  تصويرها في وسائل اإلعالم على  أنهـا         

 في مواجهتها لمشاريع المصالحة المدعومة      وأنانية

أمريكياً وخاصة في مسألة إجتثاث البعث ، وقوائم        

تقوم هذه النخبـة بعكـس      توزيع الثروة النفطية،    

رغم كونها األغلبية فـي عـراق       صورة إيجابية   

بعض هـذه المـستحقات     ) . ١٠(االغلبية الشيعية 

سوف تمرر في نهاية المطاف، ولكن فقط بعـد أن          

د ُيبرهن المكون العربي السنّي للشيعة بأن العنف ق       
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أصبح في عداد الماضي، وخاصة في مـا يتعلـق          

بالهجمات التي يشنها المتمـردون المتطرفـون ،        

امح هو القائم فعالً ، وُيعلن عـن        ويصبح مبدأ التس  

ففـي عيـون    . إنتهاء هذه الهجمات هي األخـرى     

الشيعة ، إن وجه العرب السنّة الممالئ للقاعـدة ،          

والذي سيصبح ضدها فعالً هو أمر جيـد ومفيـد          

وإن ما يثير إستفزاز الشيعة هـو كـون         بالتأكيد،  

السنّة يوما ما فعالً كانوا مع القاعـدة ويفعلـون          

حكومة المالكي، مـن    .  ٢٠٠٣ منذ عام    أفاعيلهم

 لألنبار بين عـامي     مساعدات مالية جانبها قدمت   

 ولكنها واجهت صـعوبة داخـل       ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦

الدعم الـسنّي هـو     . حكومة تقودها أغلبية شيعية   

المتداخل اآلخر ، فبين الحزب اإلسالمي العراقـي        

الحـزب  ) (أي محـافظ األنبـار    (وحاكم األنبـار    

قي هو حزب غير قبلي ومركـزه       اإلسالمي العرا 

وكذلك كبار رجال القبائل في     ) التنظيمي في بغداد    

المنطقة، سيكونون هم أيضاً عامالً مهماً في تهدئة        

خواطر المنزعجين من سوء توزيع المنح الفيدرالية     

األمريكان الذين واجهـوا أوقاتـاً      ) ١١.(للمحافظة  

عصيبة بإستمرار عند تفكيـرهم بعقـٍل عراقـي،         

هـي  )) المصالحة الـسياسية  ((رون دائماً بأن    ينظ

الشهامة السياسية الذكية المطلوب وجودهـا ، أو        

ولكـن الـشيعة    .  في مثل هذه الحـاالت     تحقيقها

بالتأكيد ، كمحور رحى في العراق ، ال ُيتوقّع منهم          

أن ُيظهروا ضعفاً بهذه السرعة بعدما تم دحر السنّة 

وهـذا   . المرةفي معركة قتالية وليس سياسية هذه       

هو بالتحديد ، األمر الذي يثير هواجس الشيعة بال         

شك ويجعلهم يتساءلون لمـاذا يقـدم األمريكـان         

مساعدات ألهل األنبار ؛ إنهم ال يريدون أن يـروا          

وتحفيزهـا أو   )) اإلرادة السنية في الحكم   ((تحريك  

إنهم ال يريـدون مواجهـة       . تحريضها من جديد  

مين عسكرياً وتنظيمياً من قبل     الجنود السنّة المدعو  

إن هـذه المخـاوف مـن       . األمريكان هذه المرة    

المحتمل أن تكون في غير محلّها ، ولكن هواجس         

الشيعة وترددهم في فهم هذا المـشروع المـدعوم         

ألن السنّة ، ربما يـصبحون      (أمريكياً يمكن تفهمها    

أما بالنسبة  ) . الخيار اآلخر المباشر والسهل لديهم    

لسنّة فإنهم من جانبهم سوف يفـضلون الخيـار         ل

ديمقراطية أفـضل   : البسيط والمباشر اآلخر القائل   

  .من موت أكيد 

  مركز شيعي أقوى 
السبب الثاني الذي يجعلنا نعتقد بأن العراق قد عبر         

المرحلة األسوأ ، هو في كونه يعيش اآلن ، ومـن           

المحتمل أن يبقى هكذا ، أي عنصر مهـم لتفعيـل         

يمقراطية ، ألن الشيعة بـاتوا ُيمـسكون فعـالً          الد

 ، ولم يُعد من     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦باألرض في عامي    

. المرجح أنهم سينجرون الى صراع شيعي داخلي      

 الذي هو سليل أعظم أسرة دينية في فمقتدى الصدر

 ، وربمـا    لجيش المهـدي  العراق والقائد السابق    

بـر  ُيعتالعدو األكبر لألمريكان في العراق والذي       

أدرك في النهاية    ،الشخصية الكاريزمية األكثر قوة   

إن موقعه داخل المكون الشيعي العراقي ال يؤهلـه         

للهيمنة عليه عبر إستخدام السالح أو قيادته عبـر         

إن التخوف األكبر الذي كـان      . جاذبيته الشخصية 

 ، عندما رمى بجيشه، ٢٠٠٤ُيشكّله الصدر في آب 

ألمريكية والـذي لـم     جيش المهدي ضد القوات ا    

ُيحقق من ذلك سوى تحطيم هذا الجـيش وهرسـه          

ُيعـد  ) أي مقتدى ( هرساً كامالً ، ذلك عندما كان       

الذي رأى دوره   ) األلفية(بمثابة الشخصية الشيعية    

في تأريخ العراق عبر سياقات ومصطلحات فـوق        

 شخصية ليست سهلة    مقتدى الصدر إن  . الوجودية  

ر من مرة يـدافع ويـشرح       فلقد راح أكث  . القراءة  
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ويفسر دوره في مستقبل العراق الـسياسي وقـدم         

إلخـراج القـوات    ) تفـسير (أكثر من رؤيـة أو      

األمريكية وتحرير العراق وأكّد أكثـر مـن مـرة          

رغبته في مشاهدة العرب السنة والشيعة يعيـشون        

ولكن أفعاله، مع ذلك ال توحي بذلك       . مثل األخوان 

ي وبشكل واضح بأنه يتفهم     كثيراً، نعم ، إنها توح    

حدود شخصيته غير المنكرة ودور عائلته وقوته       

ومنذ هزيمة جيشه النكـراء فـي       . في هذا اإلطار  

 ، فإنّه لم    جيش المهدي  ، أي    ٢٠٠٤أغسطس آب   

 كما كـان    -يتحد القوات األمريكية بشكل واضح      

وعندما دخلت الوحدات العسكرية    . -يفعل قبل ذلك  

أي حـي مدينـة     ( في بغداد    األمريكية حي الشيعة  

 بـأي   جيش المهدي ، لم يقم    ) الصدر الشهيد والده  

المقاتلون الشيعة المتحالفون أو بـاألحرى      . هجوم

الذين هم تحت أمرة الصدر راحـوا يـستخدمون         

وسائل التفجير المصنوعة في إيران والمزودين بها       

          من هناك لمهاجمـة األرتـال األمريكيـة، إال إن

ه عن تقديم أي دعم أو مـساعدة        الصدر نأى بنفس  

لمثل هذه االعتداءات ، وعندما إنفجر التمرد مـرة         

 أعلن الصدر بأن رجاله قد ألقـوا        ماأخرى ، وحين  

السالح لمدة ستة أشهر، فإنه كـان يـشير بـشكل           

واضح إنه لم يُعد يتبنى مواجهـة مباشـرة ضـد           

الواليات المتحدة أو حكومة المالكي التـي أيـدت         

  . إنه هنا كان حكيماً…لقواتزيادة عدد ا

 إن حلفـاء    :إن هذه ليست حـسابات عـسكرية        

الصدر في البرلمان كانوا يـذهبون بعيـداً عـن          

. ىالبرلمان عدة مرات ثم يعودون إليه مرة أخـر        

كما إن الصدر لم يعلن على اإلطالق بأن العمليـة          

ربما لم يكن  قد أطلعنا       . الديمقراطية غير شرعية  

 الديمقراطية ومبانيهـا وأسـسها ،       على فلسفته في  

، ما  )  في هذه الفلسفة   أي(ولكنه وحده فقط في ذلك      

دام التمرد قد إستهلك السياسة العراقية وإسـتنزفها        

وراح يتحاشى الحديث عن حاجات االحزاب السنّية       

والشيعية التي يفترض أن تـصرف وقتـاً أكبـر          

 مقارنة بعـام  . لتوضيح أهدافها وبرامجها السياسية   

 ، يبدو أن الصدر أصبح رجـالً سياسـياً          ٢٠٠٤

إذ لم يعد   ) ١٢ (ودينياً أكثر منه مقاتالً أو مناضالً     

آيـة  وكأنه في حالة حرب مع رجل الدين األكبر         

 ، المرجع التقليدي لرجـال الـدين        اهللا السيستاني 

وهو الشخصية الوحيـدة التـي      الشيعة العراقيين،   

فـظ والءه   بإمكانها أن تضبط الشارع الشيعي وتح     

فما دام رجال الصدر يسيطرون . أكثر من الـصدر  

على مدينة النجف، فإن أي رجـل أجنبـي لـيس           

. بإمكانه البقاء فيها إال بمباركة أو تأييد الـصدر          

كما إن التوتّر بين الصدر والسيستاني يظهر أنـه         

 ، مع حكايات يتم تداولها بإنتظـام        تقلّص كثيراً د  ق

جع الكبير قـدراً مـن      بأن الصدر بات ُيظهر للمر    

االهتمام بلحاظ التقليد الـشيعي المعـروف الـذي         

 من االحترام لرجال الدين الشيعة      يكشف قدراً كبيراً  

ربما مـا   . الكبار وأكثر من كل المذاهب األخرى     

 هو رجل ايراني    لسيستانييزال الصدر يعتبر أن ا    

أو ال يـستطيع أن     (مزروع باالنتقال وال يـستحق      

دير والوفاء الذي يكنّه له العـرب       بكل التق ) يحظى

كما إن العروبة غير المؤدلجة،     الشيعة العراقيون ،    

وكذلك الوطنية العراقية اللتين تسريان عميقاً في       

أتباع الصدر، وكذلك أفعاله ومواقفه كلها باتت ال        

تشير على إنه في حالة حـرب مـع المؤسـسة           

 ال  ربمـا . الدينية التقليدية لرجال الدين العراقيين    

يكون الصدر رجل سالم، ولكن قوته تنامت عندما        

راح مدافعاً عن مصالح الشيعة فـي بغـداد ضـد           

هجمات السلب والنهب والقتل التي كـان ينفـذّها         

عناصر التمرد السنّي ورجال القاعدة في بالد مـا         
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 هذا فـي الوقـت   ،)بعد سقوط النظام(بين النهرين  

الجنرال ة  الذي لم تكن القوات األمريكية تحت قياد      

 آنذاك تقدم الحماية الكافية لهـم، كمـا إن          أبي زيد 

العديد من أتباع الصدر المخلصين ، والذين كـانوا         

يشبهونه ، من أطفال اإلرهاب الصدامي هم مـن         

الذين تذوقوا بوضوح طعم العنـف ضـد الـسنّة          

والشيعة معاً ، ولكنه لم يكن راغباً في فصل نفسه          

بقي في معظمـه وفيـاً       عن المكون الشيعي، الذي   

ولفكرته الداعية بأن الحكومـة      للسيد السيستاني 

وما دامـت    ).١٣( العراقية يجب أن تنتخب إنتخاباً    

هذه الحقيقة قائمة ، وإن إلتزامات الـصدر هـي          

األخرى تظهر في هذا االتجاه ، فإنه لم يُعد ُيشكّل          

تهديداً جدياً للحياة الديمقراطية المزمع تشييدها في       

عراق ، وال الى رسالة القوات المسلحة األساسية        ال

أي للقوات األمريكية الهادفة الى حماية المـدنيين        

  . العراقيين من القتلة والمجرمين العراقيين

 ، التي تُعتبـر القلعـة       المؤسسة الدينية العراقية  

الباقية لتمتين الروابط السلمية السياسية بين الشيعة،       

ة العراقية فـي بغـداد ،       والداعمة الحقيقية للحكوم  

والمساندة للحضور األمريكي العسكري في البلـد       

تحملت ضغطاً كبيراً من الداخل والخارج      قد  كانت  

 ٢٠٠٦عـام    . للموازنة بين جميع هذه التوجهات    

كان العام األكثر فظاعة وترويعاً بالنسبة للـشيعة        

إذ أن تـدمير المرقـد فـي سـامراء           : العراقيين

 عة للشيعة الناتجة عـن الهجمـات       والمذابح المرو

قلبت حيـاة   قد  االنتحارية للسنّة والتي بدت وكأنها      

الشيعة رأساً على عقب، وكـذلك معـارك بغـداد          

الضارية الفاقدة للرحمة التي هددت أكثر األطراف       

وساهمت في إندفاعه إيرانيـة     الشيعية راديكالية ،    

ملحوظة للحصول على نفوذ فـي هـذا الوسـط          

أبي اهيك عن الفشل الكامل للجنرالين       ، ن  الصاخب

إحتواء االسـتراتيجية المـدمرة      في   زيد وكْيسي 

 أو مواجهتها للسنّة والقاعدة، التـي       للتمرد السنّي 

رافقتها مخاوف كبيرة مـن الفوضـى أو سـوء          

االستقرار الذي يسببه إحتمال إنـسحاب القـوات        

 -األمريكية القهري، وتصاعد حدة العنف الشيعي       

 في جنوب العراق حيث إنقلبـت مـوازين         الشيعي

القوى بالكامل ضـد الموقـف البريطـاني فـي          

كّل ذلك مجتمعاً كان يوحي بتهديد لحمة       …البصرة

أو إلتحام هذا المكون الشيعي المهم في المجتمـع         

  .العراقي

ولكن هذا المجتمع أو هذا المكون لم يتـصدع أو          

ـ        . يشرخ د فعلى الرغم من صعوبة قياس أو تحدي

عمق الجذور العشبية لـصحة المؤسـسة الدينيـة         

الشيعية والمساجد والمدارس الدينية المتحالفة مـع       

التقارير الغربيـة بهـذا     (النجف على إمتداد القطر     

الصدد لم تكن جيدة على اإلطـالق، وإن العنـف          

 أغلق تقريبـاً    ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥الرهيب في عامي    

 وشبكتها  كافة نوافذ هذه التقارير القادمة من النجف      

إال أن الحوزة تحت مظلة السيستاني      ) االلكترونية

 بالنـسبة   . يبدو أنها بدأت تستعيد قوتها وحيويتها     

 ،  لسيستانيللعراقيين المنتسبين أو المتحالفين مع ا     

و طلبة العلوم الدينية العائدين الى النجف بأعـداد         

غفيرة ومضاعفة ، والدعم المـالي الجـاري فـي      

كل ذلك  ،  جزاء العالم اإلسالمي    العراق ومن بقية أ   

 كما إن   .يبدو أنه في زيادة مطّردة وأكثر إستقراراً      

 المهمة والمتبادلة مع ايران     زيارات الحج التجارية  

وهنا أصبح السيستاني   . باتت مزدهرة هي األخرى   

هو مركز المرجعية ومحورها بالنسبة للـسياسيين       

ا الشيعة والسنّة على حد سواء، وسوف يستمر هكذ       

إنه يعود مرة أخرى يشجع علناً       . )١٤( حتى يموت 

 الشيعية ، مستقبالً    -ويحرض على األخوة السنّية     
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كما يستقبل وفود الشيعة    . وفود رجال الدين السنّة     

 الـشيعي فـي     -ورغم أن العنف  الشيعي      . )١٥(

جنوب العراق يبدو مقلقاً ومزعجاً ، إال إنه يظهـر          

يتّجه الى صراع وطنـي     لم يعد يتصاعد أو     وكأنه  

    بين المجلس األعلـى االسـالمي العراقـي         عنيف

)SIIC (       والذي كان يسمى سابقاً المجلس األعلـى

الذي يقوده  ) SCIRI(للثورة اإلسالمية في العراق     

إن االندفاعـة   . عبدالعزيز الحكيم، وجيش المهدي   

الكبيرة للشيعة في االنفصال في الجنوب العراقي،       

 األصل المجلس األعلـى للثـورة       والتي قادها في  

. اإلسالمية في العراق ، فقدت حرارتها أو وهجها       

إذ راح هذا المجلس اإلسالمي األعلـى العراقـي         

 ،يلعب لعبةً أخرى في مسألة الفيدراليـة الـشيعية        

نتائج بتسمح له فقوته الكبيرة في الجنوب يمكن أن 

إنتخابية مضمونة في حيازة الثروة النفطية فـي        

ومع ذلك فإن إنتصار الشيعة فـي        . منطقةهذه ال 

، وإن السياسة الـشيعية      بغداد ربما تم ضمانه اآلن    

في العراق سوف تتمركـز أو تـتم مركزتهـا أو            

هذه ستكون عملية بطيئـة      ولكن.  إعادة تركيزها 

المدينة الصامتة، والبائسة والفقيـرة     . بطبيعة الحال 

ة في جنـوب      ، التي تُعتبر المنطقة الوحيد     البصرة

العراق المتمتّعة بموقع جغرافي أصيل وحيـوي ،        

الـصادرة  ) الملكية(سوف تقاوم بشكل ما األوامر      

النزاع الشيعي الـداخلي     .من بغداد لبعض الوقت   

للمدينة المؤيد من قبل اإليرانيين يمكن أن يجعـل         

البصرة والمناطق األخرى المجـاورة لهـا فـي         

بالفوضـى لعـدة    الجنوب في حالة أشبه ما تكون       

سنوات ، ومع ذلك ، فإن االنتخابـات الوطنيـة،          

وتنامي قوة الجيش العراقـي، وظهـور مركزيـة         

وتـردد  )) بغداد الـشيعية    ((أو  )) شيعية بغداد   ((

النجف في دعم فيدرالية الشيعة سوف يجعل مـن         

 يعوق بشكل متزايـد مـن       ،الصعوبة بمكان أو قل   

بمسافته الحالية  قدرة الجنوب الشيعي على االحتفاظ      

المجلس االعلى اإلسالمي العراقـي ،       . عن بغداد 

الذي كان مدعوماً يوماً ما من قبل طهران، سوف         

يستمر في تجذير نفسه بإعتباره شـيئاً عراقيـاً أو          

مما هو عليه أو  ُعرف بـه حتـى          (،  أكثر عراقيةً 

نعم ، ما زال من الصعب التكهن بالنقطـة         ) . اآلن

 .لمجلـس األعلـى بالـضبط     التي سيقف عندها ا   

فالتمرد السنّي زحزح الحاجة لهذه المعرفة أو هذا        

التكهن عبر دفع القطار خارج السكة وأفقدنا القدرة        

، على إستيضاح األهداف السياسية والفلسفية للشيعة     

علماً بأن الصحف ووسـائل اإلعـالم وشـبكات         

االنترنيت التابعة للمجلس األعلى ال تقـدم سـوى         

قارئ لمعرفة األفكار الحقيقية واالكيدة التي      القليل لل 

يريدها هذا المجلس ، وكذلك فلـسفة التوجهـات         

  .وشكل الحكومة التي يرغب في تحقيقها

  ة فـي          تنظيم الحكيم إنمع ذلك ، ليست لديه الني ، 

االنقالب على النظام التأسيسي للحكومة التمثيليـة       

). إقامتهاأو ألية حكومة تمثيلية يمكن      (القائمة فعالً   

إن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي وأكثر مـن        

 ةأية جماعة شيعية أخرى سيبقى معتمداً على مبارك

النجف السياسية، من أجل االحتفاظ بموقعيته ما دام        

هو بنفسه غير قادر على التنـافس بنجـاح مـع           

ألن عقول وقلوب الفقراء البغداديين مـع       ،  الصدر

 . الملهم السياسي والديني   الذي ُيعتبر لديهم     ،األخير

المجلس األعلى يعرف نفسه أويحسب نفسه دينيـاً        

وإن السيـستاني ،  ، ) أي على المكـون الـديني    (

وأكثر من أي شخص آخر هو الذي يضع المعايير         

نعـم ، إن     . األخالقية ألولئك الذين يدعون الدين    

المرجع األعلى هو الذي حدد وبقـوة ، أي حكـم           

) جـل واحـد ، صـوت واحـد        ر(وأفتى بمبـدأ    



 التحدي الصهيوين              )١٧٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                        ٢٢ من١٨                                     ٢٠٠٨ -                كانون الثاين 

 

وإن الديمقراطية سـتكون الحكـم      الديمقراطي ،   

وبالتالي،  )١٦(. النهائي للسياسات الوطنية القادمة

فإن أية محاولة للمجلس األعلـى لتغييـر هـذه          

القواعد أو القيام بإنقالب عليهـا يعتبـر بمثابـة          

، خاصـةً وإن الحكـيم ال       االنتحار السياسي لـه   

ه سلطة مرجعية دينية مستقلّة،     يستطيع أن يزعم بأن   

كما إنه لم ُيظهر إشارات تشير الى رغبتـه فـي           

تجاوز مسألة كونه الشخص السياسي المبرز فـي        

المجلس األعلى العراقي اإلسـالمي وحـسب، أو        

آية اهللا محمـد    تجاوز ما أفاد به الى عمه المرجع        

وهو الشخص الوحيـد     في النجف ،     سعيد الحكيم 

الحكيم الذي يمكنـه أن يـزعم       المقبول في عائلة    

الزعامة الدينية للمجلس األعلى هذا  ، أو لشيعة         

العراق عموماً على خلفيـة االلتـزام الـديني أو          

هناك عالقة نكدة داخـل     ( . االنتساب للدم العربي  

، بين أولئك الذين هربوا  الى ايـران         عائلة الحكيم 

المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية فـي       وأسسوا  

ناك، وأولئك الذين بقوا في العراق مثـل         ه العراق

 وعائلته المباشـرة، الـذين عـانوا        آية اهللا الحكيم  

وببـساطة  ) بشكل مروع تحت حكم صدام حسين       

إن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي الذي      : نقول

تزعم الحالة الدينية وإعتنق بتعقل الثورة اإلسالمية       

ذكور ، ال   كما يدّل عليه عنوانه أو إسمه األول الم       

يمكن أن تُكتب له الحياة ما لـم يؤيـد المنظومـة            

  .الشيعية الدينية التي يقودها السيستاني

في الجمهورية اإلسالمية في ايران، كـان رجـال         

الدين أو الماللي الثوريون قادرين على التواضـع        

وإعالن التأييد للمؤسسة الدينية التقليدية التي كانت       

 وح اهللا الخمينـي   رفي األصل مشككة في قـدرة       

وبالتالي فقد أصبح علماء الدين هم األكثر       . وثورته

تأثيراً ونفوذاً في التحوالت الثورية ، واألكثر تأثيراً       

أيضاً في كبح الخطوات الثورية وتعديلها على المـدى         

الثورة اإليرانية ورغم كونها مرعبة ومخيفة،      . (الطويل

مـن الثـورتين    ولكنها بالتأكيد كانت أقّل دمويةٌ بكثير       

المؤسسة الدينية الـشيعية فـي      ،  ) الفرنسية والروسية 

شـريكتها   مـن    العراق تبدو أكثر تحفّظاً أو محافظـةً      

اإليرانية ، ال سيما بعد أن رمت بنفسها بقـوة خلـف            

التجربة الديمقراطية، وراحت تعمل جاهدة للتأكيد على       

أن المكون الشيعي ال يمكن أن ينقلب أو ُيـستهلك فـي        

ما لم يقم   : وهنا يمكن القول  . اع داخلي مدمر للذات   صر

السنّة بشيء متطرف أحمق ، كـإعالن حـرب علـى           

الشيعة، فإن إحتمال خرق هذا اإلجماع الشيعي سيكون        

بعيداً جداً من قبل القوى الشيعية المسلّحة ، بل أية قوة           

إذ يمكن للمرء أن يتـصور إن أيـة          . (شيعية مسلّحة 

موقفهم السياسي ال يمكن أن ُيـسمح       إنتفاضة ال تتبنى    

بدعمها أو إعادتها الى الصفّ الشيعي إال عبر الطريق         

، وعلى الرغم مـن إمكانيـة       ) المركزي وهو الحوزة  

عكس هذا التقدم ، إذا كرر األمريكان نفس األخطاء في          

 وسحبوا قواتهم فوراً ، فـإن       تشكيل عراق غير ناضج   

أحـرزت  د  ، كانت ق  هذه االزيادة في عدد القوات ربما       

. نجاحاً دائماً وعلى أفضل الـسيناريوهات المحتملـة         

وهنا يمكن القول، وبدون أي تردد ، وبكل وضـوح ،           

بأن إدارة بوش تتفّهم العمل الديناميكي في هذه الحالة ؛          

 ، ولـيس    إنقالباً للسنة المغـرورين   إذْ إن ذلك سيكون     

مفتـاح  ي   الشيعية التي ه   -إنتصاراً للمصالحة السنّية    

الظاهر  . الحل وهي النجاح الحقيقي على المدى البعيد      

أيضاً ، إن العراقيين اليوم أدركوا هذه الحقيقة ، وهذا          

  .في النهاية هو المطلوب في كل األحوال

زميل مقيم في معهد المشروع     / رويل مارك غيريشت  

  األمريكي

لقد عمل المحرر المساعد معهد المـشروع       : مالحظة  

ريستي هول روبنسون مع السيد غيريشت      األمريكي ك 

لتحرير وإخـراج هـذه الرؤيـة الـشرق أوسـطية           
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  الهوامش 
 مقالة نشرت في صـحيفة  We just Might win)) نحن على وشك أن نربح ((أوهانلون وكينيث بوالك )١(

 من  وإستصغاره لكلجورج باكرأنظر مثال ذلك تقليل  . ٢٠٠٧تموز /  يوليو٣٠ الصادرة في نيويورك تايمز

 ٣٠) أهانلون وبوالك على الحافة( ومقالة نيويورك تايمز وموقع صحيفة صحيفة تايمز على أوهانلون وبوالك

  :  على عنوان الموقع االلكتروني٢٠٠٧تموز 

www.newyorker.com/online/blogs/georgepacker/2007/07/ 

 كـان حـضارياً   commentary  Packer's بيكـر وعلى الرغم من إزدرائه والحطّ من قدره ، إال أن تعليق 

  .بإمتياز مقارنة بالنقد الالذع والقاسي الذي تُرك على عواهنه في المواقع االلكترونية األخرى

 Prospect مجلـة  - Mission Accoomplished) الرسالة المنجـزة  ( Bartle Bull بارتل بلأنظر ) ٢(

  .٣٢ الى ٢٨ الصفحة ٢٠٠٧تشرين ثاني /  ، أكتوبر١٣٩العدد 

 Larry والري كورب ، John Podesta جون بودستالتأكيد هذه الرؤية ، أنظر الى االفتتاحية النقدية لـ ) ٣(

Korb وبريان كاتولس Brian Katulis ل إسترات: ( التي وردت تحت عنوانيجي تحوStrategic Drift … 

تـشرين أول   /  نوفمبر   ١٥ الصادرة في    واشنطن بوست ؟ المنشورة في صحيفة     ) أين القوة في مواجهة التمرد    

تـوم  وأنظر كذلك الى المقالة النقدية المتأنية حول ضعف الديمقراطية حيال الحرب المعلنـة بقلـم                 . ٢٠٠٧

صحيفة  المنشورة في The Trap that is Iraq) اقالمصيدة هو العر( تحت عنوان Tom Oliphant أولفنت

 يطالب senator Obama السنتور أوباماهذا وكان  . ٢٠٠٧تشرين ثاني /  أوكتوبر ٢٤ لندن في - غارديان

، رافـضاً تعريـف كلمـة الـسريع         االنسحاب السريع والفوري من العراق    بين فترة وأخرى بل يراهن على       

، ومراهناً أيضاً على سحب فرقة كاملة بعد مضي شـهر علـى إنتخابـه            والفوري وأعداد الذين يجب سحبهم      

  . رئيساً للجمهورية أي بعد أن يصبح رئيساً للواليات المتحدة األمريكية 

 كـان يمكـن أن يـضع        السناتور أوباما فإن  . نحن من جانبنا ، آخذين بنظر االعتبار هذا التذبذب أو التردد            

 في الخروج السريع من بالد ما بين النهـرين لالسـتدالل علـى موهبتـه                ،ترجيحاته المسبقة الواضحة هذه   

 كما إستخدمها الكاتب متعمداً طبعاً لإلسـاءة  - strategic instinctsبل غرائزتيه االستراتيجية (االستراتيجية 

السـتنباطية  ، نقول إن المواقف ا    )  المترجم -والشماتة بـ السناتور المذكور المرشح لرئاسة الواليات المتحدة         

الدائمة للسناتور ، مع ذلك ، تُعتبر دليالً واضحاً على كونه حساساً جداً لحقيقة ومسؤولية الواليات المتحدة في                  

وإذا ما قُدر للوضع األمني في العـراق أن يـستمر فـي             . حضورها في العراق ومواجهتها لإلرهاب العالمي     

لسناتور ، إذا ما فاز بالرئاسة، سيكون أكثر ميالً في النظر الى  التحسن ، فحينها سيكون رهاناً متواضعاً ، بأن ا        

حقيقة العراق، أو الحقيقة في العراق، وليس الى قناعاته الشخصية، في تفضيالته المتوقعة التي سـيقول فيهـا                  

نـد  ع) أي الحزب الـديمقراطي     (وهي القاعدة التي سيتعكّز عليها الديمقراطيون       ) لقد خرجنا باألمس  (بالتأكيد  

  .حديثهم أو إلقاءاتهم عن قوة القطعات العسكرية األمريكية عندئٍذ
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أنظر الى المقالة التقليدية المكتوبـة      : قبح الديمقراطية العراقية  للمزيد من البحث أو الدراسة البليغة حول        ) ٤(

العراقيـة  الذي راح يتنبأ فيها بالتربيـة   ) cride coeur( الموسومة بـ John Agresto جون أغريستوبقلم 

تحريـر  : مختنـق بالحقيقـة    (العليا في األيام األولى لالحتالل األمريكي للعراق ، والتي جاءت تحت عنوان   

 Mugged by Reality The Liberation of Iraq and the Failure of) العراق وفشل النوايا الحـسنة 

Good intentions كتب  (٢٠٠٧ نيويوركEncounter . (   

 channeling Dick)) (ديك تـشني حفر قناة في عقل  ((Thomas Friedman س فريدمانتوماأنظر ) ٥(

cheney (٢٠٠٧تشرين ثاني /  نوفمبر ١٨ صحيفة نيويورك تايمز.  

إنني لم أشاهد على اإلطالق رجل دين شيعي عراقي وهو يشعر بأن التشيع اإليراني هو الجبهة األمامية                 ) ٦(

والمؤسـسة الدينيـة    بول بريمر الذي كان سفيراً حوارياً بين Hume Horan هيوم هوران. للهوية الشيعية

مستشرق فـي قـسم الـشؤون        بمثابة   هارفارد ، وواحد من أفضل المتعربين الذين عرفتهم         الشيعية العراقية 

برة التي   ، كثيراً ما كان يلمح الى  المسافة الجلية والمعت          هاملتون جب  الذين تخرجوا من هذا القسم بعد        الدولية

كما إنه صار واضحاً، ومن خـالل  . تحتفظ بها المؤسسة الدينية الشيعية العراقية عن شريكتها االيرانية في قم           

 بأن الشيعة في مدينـة      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ عام   هوران والكاتب الحوارات والسجاالت والرسائل االلكترونية بين      

 ،  - كما يقولـون طبعـاًَ       -ة علي الذي هو أبو التشيع       النجف المقدسة ، الذي يمرون يومياً أمام ضريح الخليف        

ويشاهدون السيل غير المنقطع من الحجيج والزوار لهذا الضريح والقادمين من كل أنحاء العـالم االسـالمي،                 

  )) .الحقيقية ((يعتبرون أنفسهم ، وليس االيرانيين ، الالعبين األفضل واألكثر أهميةً في تعريف هوية التشيع

- Pierre بيرجين ليـزارد : ن رؤية أفضل وإنتقائية عالية في التعامل مع األحاسيس الشيعية ، أنظر للمزيد م

JeanLuizard باريس )Paris layard 2007 (لحركة الدينية بين الشيعة أو ، وبالتحديد تعليقة ليزارد حول ا

 بصرف النظر عـن   ة أو المتعالية  الميول العراقية المهيمن  عن  (( والذي يعبر في جوهره      التحرك الديني لديهم  

إسالمية هذه الميول أو عدمها ، فإنها تحاول أن تحافظ على إستقاللية العراق ، على العكس ايران ، بحيث لم                    

 وال حتى وضع هذه القضية موضع التساؤل قبال ضرورة االحتفـاظ            أهمية إيران للتشيع  تتحدث يوما ما عن     

   - والترجمة للكاتب طبعاً ١٨٨ص )) ية والثقافية بين البلدين بالروابط والعالقات التأريخية والدين

أيلول /  سبتمبر ١٦ Wall Street Journal  وول ستريت جورنال -)) لقد حررتم شعباً ((:فؤاد عجمي) ٧(

٢٠٠٧.  

 في صـحيفة الــ   narrow  Iraq's  Window ))نافذة العراق الضيقة((أنظر مثال على ذلك إفتتاحية ) ٨(

 الموسـومة   توماس إي ركس   ، وكذلك مقالة     ٢٠٠٧تشرين ثاني   /  نوفمبر   ١٨الصادرة في   )  بوست واشنطن(

 ، وما قاله ضـباط أمريكيـون فـي     Iraqis Wasting an opportunity) العراقيون يضيعون فرصة(بـ 

ون من  عراقيون في مراتب عليا ينسحب    : (( التي  قالت     جوشابارتلو و ٢٠٠٧ نوفمبر   ١٥واشطن بوست بتأريخ    

  .٢٠٠٧تشرين أول /  أوكتوبر ١٨ أيضاً بتأريخ الواشطن بوستكما جاء في )) مفتاح حل الواليات المتحدة
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-Jean جـين بيرليـزارد    ، الحظ مقالتا     تطور المؤسسة الدينية الشيعية العراقية    في حوار ممتاز حول       ) ٩(

Pierre Luizard ١٩٩١ باريس طبعة.  

 كإشكالية رئيسية أنظـر مثـال ذلـك ماكتبـه     - ، وضيق تفكيرهم     يتهمعناد الشيعة ، وأنان   بخصوص  ) ١٠(

)        نـزاع عـائلي أو نفـق مـسدود     -في قلب المأزق العراقي (  في مقاله Jonathan finer جوناثان فاينر

At Heart of Iraqi Impasse,a family ٢٠٠٦نيسان /  أبريل ١٩ بتأريخ الواشنطن بوست المنشور في.  

ودائـرة   Frederick W.kagan  فردريك  دبليو كاغانللرسائل االلكترونية المتبادلة بين الكاتب وفقاً ) ١١(

، صـرفت الحكومـة     ٢٠٠٧ نـوفمبر    ٢٢-٢١ وبتـاريخ    الشؤون العامة وقوى اإلتالف الوطني في العراق      

، ٢٠٠٧ام   مليون دوالر لع   ١٠٧ ، وتم تخصيص     ٢٠٠٦ مليون دوالر في عام      ٩٧المركزية العراقية ما يعادل     

 ٢١فـي   .  مليون دوالر أنفقت على بغداد       ٨ مليون دوالر تم االعتراف بها في أكتوبر ، وفقط           ٥٢ولكن فقط   

النزاع بين الحزب اإلسالمي العراقي في محافظة األنبـار          تبادل الكاتب رسائل الكترونية حول       ٢٠٠٧نوفمبر  

 مليون دوالر   ٧٠راقية قد خصصت ما يقارب الـ        ، كانت الحكومة الع    ومعه العشائر السنّية مع أحمد الجلبي     

إن . لألنبار رغم عدم الوضوح في مسألة ما إذا كانت هذه المبالغ قد ُأنفقت فعالً لألنبار أم ال ومن قبـل مـن                     

االختالفات بين الحزب اإلسالمي العراقي ومحافظ األنبار مع العشائر كانت من التوتّر بشكل بحيث قام وجهاء                

  .باالحتجاج عند الموظفين األمريكان ضد المحافظ مطالبين األمريكان بإنصافهم وتعويضهمهذه العشائر 

مثل  . التقارير السرية والعلنية التي تتحدث عن حوارات األمريكان والصدريين أثناء األحداثأنظر الى   ) ١٢(

 Ned Parker يـد بـاركر  نمثال ذلك ماكتبه . هذه الحوارات كان لم يكن باإلمكان إجراؤها قبل ثالث سنوات

))              مـع ميليـشيا شـيعية     ) أو معاهـدة  (الواليات المتحـدة تبحـث عـن ميثـاق          ((والذي جاء تحت عنوان     

U.S Seeks Pact with shiite Militia أيلول /  سبتمبر ١٢ في لوس انجلس تايمز والمنشور في صحيفة

٢٠٠٧.   

 فـي  Georage Packer جورج بيكـر تخابات ، أنظر ما كتبه في تعليقة جيدة حول إنشداد الشيعة لالن) ١٣(

 ، ٢٠٠٥شـباط  /  فبرايـر  ٢٨ في New Yorker نيويوركر في Testing Ground)) أرضية لالختيار((

  ).الشيعة في العالم العربي الحديث: الوصول للسلطة  yitzak Nakash إسحق نقاشوأنظر كذلك 

Reaching for Power: The Shia in the Modern Arab World )   ٢٠٠٦مطبعة  جامعة برنـستون 

NJ ١٥٧ -١٤٤ ص.  

 للقاء  طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي    ) السنّي(مثال واحد على ذلك هو الزيارة التي قام بها الرجل           ) ١٤(

                )السنّة بقيادة شيعة العراق ((Sam Dagher سام داغرأنظر  . آية اهللا السيستانيالمرجع الكبير 

  The Sunni in Iraq's Shitte Leadership كريستيان ساينس مونيتر ، صجيفة Christian Science 

Monitor ٢٠٠٧ نوقمبر ١٤ الصادرة في.  

  ١٨٦١٠١٩/أنظر وكالة األنباء الكويتية على موقع شبكة األنترنيت) ١٥(



 التحدي الصهيوين              )١٧٣(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                        ٢٢ من٢٢                                     ٢٠٠٨ -                كانون الثاين 

 

 [www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=&Language=e] 

الشيعة العراقيون : فتوى السيستاني : (( الذي جاء تحت عنوانفتوى السيستانيوأنظر كذلك التعليق على 

  : اللكترونيعلى الموقع ا)) يجب عليهم حماية السنّة العراقيين
http://tank.nationalreview.com/post/?q=ZmZmMGEwZDgzOWViMWFjNzcxZjgwYmQ5NWE0NTU4YmU 

) علمـاء الـشيعة   (Islamic Paradox) ةسـالمي  اإلةالمفارق: ( في بحوثه رويل مارك غيريشتأنظر ) ١٦(

Shiite Clerics)  ّاألصولويون السنة (Sunni Fundamentalistsو ،  )حلول الديمقراطية العربية(         

The coming of Arab Democracy  ) واشنطن- DC  : (  مطبعةAE1 وعلى الموقـع  ٢٠٠٤ سنة ، 

  .WWW.ae.org/book799األلكتروني 


