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قضية

ّ
صحيح أن االنسحاب األميركي من العراق مثل حدثًا قائمًا بنفسه ،له حيثياته،
وليس أقلها إقرار أميركي باستنفاد أوراق القوة ،وله نتائجه ً ،وأول إرهاصاتها الحراك اإليراني
العسكري في الخليج .لكنه في النهاية لم يكن حدثًا معزوال على املستوى اإلقليمي ،وال كان ابن
لحظته ،بل نتيجة صراع استمر تسع سنوات ،أدارته إيران ،وخاضه العراقيون ،املقاومون منهم
واملشاركون في العملية السياسية .وفي ما يأتي رواية ملقاربة إيران الحتالل العراق ،تقاطعت
حولها مصادر معنية في طهران وبغداد

هكذا أدارت إيران معركة
الخروج األميركي من العراق
إيلي شلهوب
ّ
ال�ك��ل ي�ت��ذك��رون تلك الهجمات ال�ت��ي ه��زت
العالم في  ١١أيلول  .٢٠٠١وقتها ،ما عاد
م��ن ش�غ��ل ش��اغ��ل ل �ل��دول ذات ال�س�ي��اس��ات
غير املتوافقة مع السياسات األميركية ،بل
حتى لبعض حلفاء واشنطن ف��ي العالم
اإلس�لام��ي ،س��وى العمل ال ��دؤوب لتبرئة
النفس من شبهات ال�ت��ورط في ما جرى.
أول ال�غ�ي��ث ك��ان أف�غ��ان�س�ت��ان .ت�ل��ك ال��دول��ة
ال �ت��ي ل ��م ت �ك��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ت�ع��رف
شيئًا عنها ،سوى ما حفظته الذاكرة من
أيام السوفيات واملجاهدين الذين رعتهم،
وب�ي�ن�ه��م ح��رك��ة ط��ال �ب��ان .ل�ك��ن م��ع إط�لال��ة
األل�ف�ي��ة ال�ج��دي��دة ،ك��ان ال ب��د م��ن ق�ب��ول يد
امل�س��اع��دة ال�ت��ي قدمتها إي ��ران ف��ي مقابل
نوع من الشراكة املضمرة في أفغانستان
م��ا ب�ع��د ط��ال�ب��ان .وه ��ذا م��ا ح�ص��ل .عقدت
اج �ت �م��اع��ات م �ت �ع��ددة األط � � ��راف ف ��ي م�ق��ر
األم ��م امل�ت�ح��دة ف��ي ن�ي��وي��ورك ش ��ارك فيها
رج ��ال اس�ت�خ�ب��ارات إي��ران �ي��ون ق��دم��وا في
خاللها «ب�ن��ك األه� ��داف» ال�ت��ي يجب على
القوة الغازية أن تدمرها .وهكذا تخلصت
إيران من السد اإلسالمي الراديكالي الذي
يسمى طالبان وال��ذي كان يحد من تمدد
نفوذها في آسيا الوسطى.
م ��ع ب ��دء ال �ح��دي��ث ع ��ن غ ��زو ال� �ع ��راق ،ق��دم
ً
اإلي� ��ران � �ي� ��ون ع ��رض ��ًا م� �م ��اث�ل�ا ل �ل �ت �ع��اون.
ف �ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال� �ح ��رب ال �ع��راق �ي��ة ـــــ
اإلي��ران�ي��ة ال�ت��ي استمرت ثماني س�ن��وات،
س �ع��ى ف ��ي خ�ل�ال �ه��ا ص � ��دام ح �س�ي�ن ،وم��ن
خلفه من دول الخليج والغرب وعلى رأسه
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة إل ��ى إج �ه��اض ال �ث��ورة
الخمينية ،لطاملا أدى النظام البعثي في
العراق دور الحاجز املنيع أمام تمدد نفوذ
إيران ،باعتبارها دولة فارسية ،كذلك فإنه

متابعة

م��ارس شتى أن��واع القمع بحق الغالبية
الشيعية في بالد الرافدين ،من وجهة نظر
إيران الجمهورية اإلسالمية.
رد إدارة الرئيس ج��ورج بوش االب��ن على
ال� �ع ��رض اإلي� ��ران� ��ي ك� ��ان ال ��رف ��ض ال �ق��اط��ع
ه ��ذه امل� ��رة .ح�س��اب��ات�ه��ا ف��ي ال �ع��راق كانت
ً
مختلفة ع��ن أف�غ��ان�س�ت��ان :أوال ،لديها ما
ي�ك�ف��ي م ��ن امل �ع��ارض�ي�ن ال �ع��راق �ي�ي�ن ال��ذي��ن
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ف � ��ي ال � � �غ � ��رب ،م � ��ع م � ��ا ل��دي �ه��م
م ��ن م �ع �ل��وم��ات وم �ع �ط �ي��ات ت�غ�ن�ي�ه��م ع��ن
االس �ت �ع��ان��ة ب��امل �ع �ل��وم��ات اإلي ��ران �ي ��ة .لعل
أب��رز ه��ؤالء إي��اد ع�ل�اوي ،وأح�م��د الجلبي
(ال� � � ��ذي أظ � �ه� ��رت ال � �س � �ن ��وات أن � ��ه إي ��ران ��ي
الهوى ،وربما معلوماته لألميركيني كان
مصدرها طهران) .ثانيًا ،وخالفًا للوضع
في أفغانستان ،حيث كان تحالف الشمال
املعارض القوة األضعف في أفغانستان،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ��ه ي�م�ث��ل أق �ل �ي��ة م ��ن ال�س�ك��ان
قياسًا بالغالبية الباشتونية ،الحاضنة
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل �ط��ال �ب��ان ،ك ��ان ش�ي�ع��ة ال �ع��راق
وأكراده ،الذين يمثلون الغالبية الساحقة
م��ن السكان ،إم��ا يشجعون ه��ذا ال�غ��زو أو
أن �ه��م ال ي�م��ان�ع��ون��ه .ث��ال�ث��ًا ،إن إي� ��ران ك��ان
يفترض ،في ما لو نجح الرهان العراقي،
أن تكون الهدف التالي بعد العراق.

الرؤية اإليرانية للعراق
وتنقل مصادر إيرانية وثيقة الصلة بهذا
امللف عن املرشد علي خامنئي قوله ،في
اجتماع على مستوى القيادات ،ردًا على
س ��ؤال ع��ن املصلحة ف��ي ان�ت�ش��ار ع�ش��رات
اآلالف م� ��ن ال� �ج� �ن ��ود األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ع�ل��ى
ال�ح��دود م��ع إي ��ران« :ك��ان��وا بعيدين وكنا
عاجزين عن الوصول إليهم ،فأتوا إلينا
وص ��اروا ب�ين أي��دي�ن��ا» .وأض ��اف ،ردًا على
س��ؤال ع��ن رؤي�ت��ه للغزو وت��داع�ي��ات��ه« :إذا

غ��زا األم�ي��رك�ي��ون ال �ع��راق ،فستكون بداية
النهاية ألميركا».
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،اع �ت �م��دت االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
اإلي��ران �ي��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ع��زم ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ع�ل��ى غ ��زو ال �ع ��راق ع�ل��ى عناصر
خمسة:
 ١ـــــ ع��دم ال��وق��وف ف��ي وج��ه إس�ق��اط ص��دام
حسني بالحد األدنى ،بمعنى عدم مقاومة
الغزو ،وفي الوقت نفسه عدم املشاركة أو
املساهمة فيه (إلى الحد الذي منع فيه أي
ع��راق��ي م�ق�ي��م ف��ي إي� ��ران م��ن االن �ط�ل�اق من
األراض ��ي اإلي��ران�ي��ة لتنفيذ هجمات على
نظام صدام وقت االجتياح).
 ٢ـــــ جعل الوجود األميركي في العراق غير
مريح ،بمعنى العمل على ضمان أال يشعر
امل�ح�ت��ل ل�ل�ح�ظ��ة ب��أن��ه ف��ي ح��ال��ة اس �ت �ق��رار،
وف��ي الوقت نفسه ع��دم تكثيف العمليات
بما يدفع األميركي إلى مغادرة العراق من
دون تثبيت األقدام فيه وضمان قيام نظام
ص��دي��ق ي �ك��ون ج� ��زءًا م��ن م �ح��ور امل�م��ان�ع��ة
الذي تقوده إيران.
 ٣ـــــ ضمان أن يكون النظام املقبل بقيادة
ال�غ��ال�ب�ي��ة الشيعية ال �ع��راق �ي��ة ،ال �ت��ي طاملا
اض�ط�ه��دت أي ��ام ص ��دام ،م��ن دون تهميش
امل�ك��ون��ات األخ ��رى للنسيج الديموغرافي
العراقي.
 ٤ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اع �ت �ب��ار ال �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة امل�ن�ت�ش��رة
ف ��ي ال � �ع� ��راق ره ��ائ ��ن ت �ض �م��ن ع� ��دم ت �ج��رؤ
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ال � �ق � �ي ��ام ب� � ��أي خ �ط��وة
ع �س �ك��ري��ة ض ��د ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة،
ال ع�ن�ص��ر ت �ه��دي��د ك �م��ا ح �س �ب��وا األم� ��ر في
واش�ن�ط��ن أو ك�م��ا اع�ت�ق��د كثير م��ن صناع
ال � �ق� ��رار وامل �ح �ل �ل�ي�ن االس �ت��رات �ي �ج �ي�ي�ن ف��ي
العالم.
 5ـــــ ضمان فكفكة البنية التحتية للدولة
القديمة ،وخاصة الجيش وح��زب البعث،

تفتيش أمني لزوار كربالء في الدورة أمس (ثائر السوداني ــ رويترز)

المهمة كانت جعل
الوجود األميركي في
العراق غير مريح ،لكن
ليس بالقدر الكافي
لدفعه إلى المغادرة
رأى المحللون في
الحشود األميركية في
العراق تهديدًا إليران التي
نظرت إليهم على أنهم
رهائن

لضمان ع��دم تجمعها م�ج��ددًا واالن�ق�لاب
ع�ل��ى ال��وض��ع ال �ج��دي��د ،ك�م��ا ف�ع��ل الجيش
اإليراني مع محمد مصدق في خمسينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي عندما نجح ج�ن��راالت��ه في
إس �ق ��اط ه ��ذا األخ �ي ��ر وإع� � ��ادة ال �ش ��اه إل��ى
الحكم.
وه�ك��ذا ك��ان .دخ��ل األميركيون ال�ع��راق في
خالل أي��ام معدودة ،وفكفكوا بنية الدولة
خ�ل�ال أس��اب �ي��ع ،ودخ �ل��ت ال �ب�ل�اد ف��ي ح��ال
م��ن «ال�ف��وض��ى ال�خ�لاق��ة» .ف��ي امل�ق��اب��ل ،كان
اإليرانيون يعدون العدة للدخول في غمار
م�س��اري��ن م�ت��وازي�ين :األول ،تكوين خاليا
مقاومة شيعية (بدأت عملياتها في )٢٠٠٤
م�ه�م�ت�ه��ا ت �ح��وي��ل ح �ي��اة األم �ي��رك �ي�ي�ن في
ً
العراق إلى جحيم ،ال إخراجهم منه ،فضال
عن تقديم كل أنواع الدعم للخاليا السنية
امل�ق��اوم��ة .أم��ا امل�س��ار ال�ث��ان��ي ،ال��ذي يمشي
ب��ال�ت��وازي م��ع األول ،فكان إع��داد األط��راف
ال �ش �ي �ع �ي��ة ل� �ل ��دخ ��ول ف� ��ي غ� �م ��ار ال �ع �م �ل�ي��ة
السياسية التي كان املحتل األميركي على
شفا إطالقها.
أدرك اإليرانيون باكرًا ،في ظل عدم امتالكهم
بعد لكافة خيوط اللعبة داخ��ل ال�ع��راق ،أن
خيار املقاومة من دون املشاركة في العملية

يجدد المطالبة بسحب الثقة من المطلك
المالكي ّ

ّ
ح� � ��ذر رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي ن ��وري
املالكي ،في كلمة ألقاها في الذكرى الـ90
لتأسيس الشرطة ،من خطورة تسييس
أج�ه��زت�ه��ا ،وط��ال��ب ب��إب�ق��ائ�ه��ا ب�ع�ي�دًا عن
ّ
«نشدد على
الخالفات السياسية .وق��ال
ض ��رورة ع��دم تسييس أج�ه��زة الشرطة،
ألن امل�ق�ت��ل الحقيقي ال ��ذي ي�ص�ي��ب قلب
العملية األمنية هو أن تتحول الى عملية
س�ي��اس�ي��ة» .وأض ��اف «ن�ح��ن نختلف في
العملية السياسية ،وال ح��ل للخالفات
اال باالحتكام إلى الدستور .ليس هناك
وسيلة س��واه لحل الخالفات ،لكن رجل
ال�ش��رط��ة ي�ج��ب أن ي�ك��ون ب�ع�ي�دًا ج �دًا عن
ّ
ه� ��ذه ال� �خ�ل�اف ��ات» .وأك � ��د «ك �م��ا اع �ت��دن��ا،

ال �س �ي ��اس �ي ��ون ك �ل �م��ا اخ �ت �ل �ف ��وا وج � ��دوا
طريقًا ل�لات�ف��اق وسيتفقون حتمًا ،ألنه
ال يستطيع أح��د أن ي�غ��رد خ ��ارج س��رب
ال��وط��ن وال��دس�ت��ور .إن جميع الخالفات
ستحل وسنمضي ،وكلما حدثت عقبة
ً
سنجد حال».
ون� ّ�ب��ه امل��ال �ك��ي ،ال� ��ذي ي�ت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ة
وزارة الداخلية بالوكالة ،إلى خطورة أن
يتحول رجل الشرطة الى سياسي .وقال
ّ
املكون السياسي أو
«إذا انحاز إلى هذا
ذاك ،أو تعامل م��ع الجريمة واملجرمني
على خلفية االنتماء السياسي ،فهذا هو
ال�خ�ط��ر ال�ح�ق�ي�ق��ي» .ودع ��ا إل��ى محاسبة
من يعمل على تسييس العملية األمنية.

م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ط��ال��ب امل��ال�ك��ي بسحب
الثقة من نائبه لشؤون الخدمات ،صالح
املطلك ،لوصفه املالكي بأنه «ديكتاتور
أس� ��وأ م ��ن ص� � ��دام» .وق� ��ال «ن ��ؤك ��د دائ �م��ًا
ح�ي�ن�م��ا ن �ك��ون أم� ��ام ج��ري �م��ة ،أو خ��روج
ع��ن ال�ق��ان��ون ،أو مخالفة لسير العملية
السياسية ل�ل��دول��ة ،ال ن��راج��ع وال نسأل
وال ن � �ت � �س� ��اءل م � ��ن ال� � � ��ذي ارت� � �ك � ��ب ه ��ذه
املخالفة ،إنما يتحرك القانون لتطبيق
القانون على الذين يخالفون» .وأضاف
«ي �ج��ب ع�ل�ي�ه��م أال ي �ن �ظ��روا ال ��ى خلفية
دينية أو سياسية حينما يتعاملون مع
مسؤولية في امليدان».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أع� �ل ��ن م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء

األعلى في إقليم كردستان وصول مذكرة
االع� �ت� �ق ��ال ب �ح��ق ن ��ائ ��ب ال ��رئ �ي ��س ط ��ارق
الهاشمي ال�ص��ادرة من مجلس القضاء
في املركز ،مرفقة بقرار منعه من السفر،
و«س ��وف نعلمكم بالنتائج ف��ي م��ا بعد
حفاظًا على سرية املوضوع وأهميته»،
على ما أفاد املتحدث باسم املجلس.
ب� ��دوره ،ق ��ال امل�س�ت�ش��ار ال�ق��ان��ون��ي ط��ارق
حرب إن «طلب وزارة الداخلية االتحادية
تسليم الهاشمي ومعاونيه أمر قانوني،
ّ
«أصولية»
خاصة بعد أن جرى التأكد من
اإلج ��راءات القانونية للدعوة ،س��واء عن
طريق التأكد من القضاة الذين سيتولون
القضية أو أنهم من القضاة األكفاء».

أم� � ��ا رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب أس ��ام ��ة
ال �ن �ج �ي �ف��ي ،ف �ق��د ش ��دد ف ��ي خ �ل�ال ل�ق��ائ��ه
مبعوث األمم املتحدة إلى بغداد ،مارتن
ك��وب �ل��ر ،ع�ل��ى أن «امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي هو
ج��زء من الحل وليس الحل كله ،فال بد
م��ن إك�م��ال املسيرة ب��إن�ج��ازات جوهرية
عديدة في الفترات املتعاقبة ،من خالل
خلق أرضية وأج��واء مناسبة ومالئمة
إلن �ج��اح��ه ،م ��ع األخ � ��ذ ب�ج�م�ي��ع امل �ل �ف��ات
ال ��وط �ن �ي ��ة ال� �ع ��ال� �ق ��ة» .وأك� � ��د ال �ن �ج �ي �ف��ي
«ض� � � ��رورة دع � ��م األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ب �ش��أن
إخ � � ��راج ال � �ع� ��راق م ��ن ال �ف �ص��ل ال �س��اب��ع،
والسعي على نحو ّ
ّ
وجدي إلنهاء
فعال
هذا امللف».

