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 Political سياسی

  
  * دکتر امين حطيط:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ جوالی ٠٧

  اھداف صحنه پردازی تسخير عراق

  توسط امارات اسالمی در عراق و شام کدام است

  

  جا شود ؟ه به سوی لبنان جاب] امارات اسالمی در عراق و شام[ حطيط، آيا نمی ترسيد که داعش جنرال

فتيم، چون که آنھا  که در دام رسانه ھای غربی نينيم سعی کء رويدادھا را به شکلی که ھست ببينيم و ابتدا: حطيط جنرال

ولی چنين موردی حقيقت . داعش را به شکل نيروی بزرگی جلوه داده اند که گوئی ھيچ کس يارای مقابله با آنھا را ندارد

  .ندارد

  

  چگونه، ممکن است کمی بيشتر در اين مورد توضيح بدھيد ؟.٢

رويدادھای بعدی، چند روز پيش . ان اطالعات کافی در اختيار داريمما در مورد نيروھای اين سازم:  حطيط جنرال

زيرا در تسخير موصل ). ١(»صحنه پردازی داعشی: موصل «موجب شد که من مقاله ای بنويسم که تحت عنوان 

  .رو بوديمه توسط داعش ما کامالً با يک صحنه پردازی روب

 ٢٥٠٠٠ق که در کوران حملۀ داعش در موصل حضور داشتند ليس و ارتش دولت عراوآيا می دانيد که تعداد نفرات پ

 نفر گروه داعش را تشکيل می دادند؟ در نتيجه، آنچه در موصل روی داد، جنگ نبود، ٥٠٠نفر بود، در حالی که تنھا 

ن عربستا(و العربيه ) قطر( با ھدايت شبکه ھای تلويزيونی الجزيره کمپيوتریبلکه خيانت و تسليمی بود که با جنگ 

اين جريان !  ساعت پيش از سقوط واقعی موصل، تسليم شدن موصل را اعالم کردند ٦ترکيب شده بود، و ) سعودی

در آن دوران شکست معمر .  ھدايت شده بود به وقوع پيوستا مانند موردی که پيش از اين در باب العزيزيه در ليبيدقيقاً 

  .او اعالم کرده بودند) هبی دادگا(قذافی را سه روز پيش از سقوط قطعی و قتل 
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و در نتيجه » ابھامات رسانه ای «  بخشی از مردم که در ،، بر حسب قاعده»جنگ روانی « بايد دانست که در مورد 

 منتظر می مانند ببينند کدام طرف قوی تر است تا تصميم بگيرند در کدام طرف در سردرگمی به سر می برند، معموالً 

نينوا، صالح [ی مناطقی که اکثراً سنی بودند، يعنی چھار منطقۀ مورد نظر ما ر عراقی ھادر نتيجه اگ. ائی کنندصف آر

 نفر ھستند، ھرگز به آنھا ٢٥٠٠٠ نفر در مقابل ٥٠٠می دانستند که نيروھای مھاجم داعش تنھا ] الدين، دياله، و االنبار

رازيت ھای رسانه ای، پيش از آن که حقيقت آشکار در نتيجه می بايستی که با پا. نمی پيوستند و به آنھا پناه نمی دادند

  . شود، اين توھم را در مردم ايجاد می کردند که گوئی داعش نيروی عظيمی است تا به نتيجۀ دلخواه می رسيدند

آتش سوزی «يا بھتر بگويم (در دوران آغاز بھار عرب .  در عراق ايجاد شد٢٠٠٤داعش به عنوان سازمان، سال 

پس از نخستين وتوی .  نفر عضو داشت٥٢٠٠ در تونس آغاز شد، در عراق باقی ماند و حداکثر ٢٠١٠سال ) »عرب

 ايجاد شده بود و پس بشار اسد و وقتی که جبھۀ نصره به ھدف سرنگون سازی رژيم  ،٢٠١١بر وچين و روسيه در اکت

  .ريه گسيل کردنداز اين که ناتوانی آنھا در سرنگونی رژيم حاکم سوريه آشکار شد، داعش را به سو

ن توسط  القاعده به اعتراف خود خانم ھيلری کلينتھمه می دانند که داعش و جبھۀ نصره به القاعده وابسته ھستند، و

 نفر رسيد و امروز ٧٠٠٠ عضو به ٥٢٠٠، داعش از ٢٠١٢در سوريه، سال ). ٢(ميرکا بنيانگذاری شده استادولت 

  . عضو مبارز است٢٥٠٠٠داعش در مجموع دارای . نفر در عراق است ١٠٠٠٠ نفر در سوريه و ١٥٠٠٠تعداد آنھا 

  

  !ولی داعش و جبھۀ نصره در سوريه با يکديگر درگير شده اند  .٣

 ٢٥(بر اين اساس، امروز ظھر . دست دارده اربابی است که سر نخ را ب» تاکتيک«تمام اين ماجرا ... نه : حطيط جنرال

جبھۀ نصره مجبور شده است که ] محلی واقع در مرز بين سوريه و عراق [مالابوکخبردار شديم که در ) ٢٠١٤ جون

. ، و قدرت آن را افزايش دھد و تسھيالتی برای نيازھای داعش در مناطق عراق فراھم سازد)٣(از داعش تبعيت کند

  .علت اين است که زمين اصلی اين جنگ به عراق منتقل شده است

  

  د ؟چه کسی داعش را فرماندھی می کن.٤

- امريکامنشور امنيتی « کاربستن ه  که تصميم می گيرد و فکر می کند که با بی اينجا نيز ھمان ارباب: حطيط جنرال

ئی تبديل کند که متعاقباً آن را از فاصلۀ دور و از امريکامی تواند عراق را به يک استعمارکدۀ ) ٥)(٤(» عراق

ئی، عراق راه خود را طبيعتاً بر اساس شرايط امريکاج نيروھای ولی سه سال پس از خرو. واشينگتن ھدايت خواھد کرد

به عبارت ديگر، وضعيت جغرافيای سياسی عراق اين کشور را به . جغرافيای سياسی خاص خود در پيش گرفت

ديکی عراق به محور مقاومت که در مقابل او زئی ھا از نامريکا: نتيجه . ھمآھنگی با ايران و سوريه ھدايت کرد

دگی می کند، عصبانی شده بودند، و کشورھای خليج نيز از مالکی ناراضی بودند زيرا به دستور العمل و خواست ايستا

  .ھای آنھا وقعی نمی گذاشت

خصوصاً از وقتی که اوباما پايان به اصطالح اپوزيسيون . آنچه در عراق روی داد، نتيجۀ شکست در سوريه است

اپوزيسيون سوريه که قادر به سرنگون سازی رئيس «  رسماً پذيرفت که  اعالم کرد، وCBSسوريه را روی شبکۀ 

  ).٦(»  وجود ندارد ، باشدبشار اسدجمھور 

! تفاوت .  به شکست خود در سوريه معترف شده ولی از طرح اوليۀ خود قطع نظر نکرده استامريکادر نتيجه، دولت 

 از يکسو با منافع عربستان سعودی و از سوی امريکاع يعنی جائی که مناف در نتيجه جنگ به عراق منتقل شده است،

ديگر با منافع قطر و ترکيه در تالقی قرار گرفته است، و تمام اختالفاتشان را کنار گذاشتند زيرا با مصيبت فوری يگانه 

  .وگيری کنندو بايد از پيوستن عراق به جبھۀ مخالف، يعنی از پيوستن عراق به محور مقاومت جل:  شده اند  روه ای روب
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پرسشی که در اين جا می تواند برای ما مطرح باشد، اين است که از چه شيوه ای برای جلوگيری استفاده کرده اند ؟ 

آتر تھاجم داعش ئمبنی بر قانون اساسی برای تشکيل دولت مجاز بود، و آنھا ت» اتحاد ملی عراق«مالکی عضو طرفدار

بيش از يک سوم سنّی ھای : ا گزارشاتی در اختيار داريم که می گويد ولی امروز م! را برايش به صحنه آوردند 

 نفر از آنھا ترک ٧٥٠٠٠٠ ساعت از اين قبيلۀ بربر روی برگردانده اند و ٢٤موصل و سنّی ھای ديگر مناطق، ظرف 

يليون و نيم تا شش ديار کرده اند، يعنی از ھر ھفت سنّی يک نفر، با توجه به اين امر که سنّی مذ ھبان عراق بين پنج م

  .ميليون نفر را تشکيل می دھند

شکستی که در سوريه متحمل : آتر يورش داعش می توانيم دو علت را يادآور شويم ئدر نتيجه، برای صحنه آرائی ت

به وحشت انداختن مالکی و اعضای اتحاديه که برای قانون اساسی و دولت مجاز به . شدند، و مبارزه برای کسب قدرت

گيری ھستند، ايجاد ترس و وحشت به اين علت است که دولت را از نتايج انتخابات قانونگذاری گذشته منصرف تصميم 

  ).٨)(٧(را پيشنھاد کرده است» دولت ائتالف ملی «به ھمين علت جان کری تشکيل . زدسا

 آن جناح ۀگذاری که برندآنچه که در پيشنھاد جان کری مطرح شده، در واقع اين است که نتايج آخرين انتخابات قانون

مالکی بوده کنار گذاشته شود و قدرت به شکل مساوی بين شيعيان، سنّی ھا و کردھا تقسيم شود، در نتيجه تقسيم قدرت 

 درصد ٦٥ تا ٦٠[بر اين اساس يک سوم برای شيعيان ! در پيشنھاد جان کری به تفکيک مذھبی و قومی تکيه دارد

 درصد جمعيت ٢٠[، و يک سوم برای کردھا ] در صد جمعيت١٨ تا ١٥بين [ان ، يک سوم برای سنّی مذھب]جمعيت

و .  استامريکادو سوم قدرت برای سنّی ھا و کردھا در واقع در دست کشورھای خليج و اياالت متحدۀ :  نتيجه  ].عراق

  !برای ھمين ھدف بود که صحنه سازی داعش در عراق راه اندازی شد 

  

  ؟) ٩(ست کمک مالکی از ايالت متحده را تعبير کنيم ولی چگونه بايد درخوا. ٥

می گويد که اگر يکی از دو » عراق- امريکامنشور امنيتی «نظر می رسد، زيرا ه به طريق اولی کار ھوشمندانه ای ب

می تواند ... خطر افتاده موجوديت، مرزھا و سرزمينش ب] در اينجا، روشن است که عراق مورد نظر می باشد[کشور 

نتيجه اين است که، مالکی کامالً می . دودۀ زمانی و مکانی که مشخص می کند از ديگری درخواست کمک کنددر مح

گاه بی آن که با اياالت  داند که اياالت متحده پشت تمام اين عمليات است، ھمانگونه که می داند سعودی ھا و ترکھا ھيچ

 اساس بود که مالکی از اينبر. ر عراق را پيدا نمی کردند داشته باشند، شھامت تشويق داعش به تسخيآوائیمتحده ھم 

  !اياالت متحده درخواست کمک کرد 

.  رسانده است عمل کند، ھواپيما می فرستدءدر صورتی که اياالت متحده مبنی بر مفاد قرداد امنيتی که با عراق به امضا

 مالکی از بمباران مراکز داعش در منطقۀ وقتی: در اين مورد، می خواھم موضوعی را برای نخستين بار مطرح کنم 

ولی اين موضوع اياالت متحده را مجبور کرد که گزارش را ! االنبار توسط اياالت متحده گزارش داد، حقيقت نداشت 

 را مورد انتقاد قرار دھد امريکا اجازه داد که ابراھيم جعفری و از سوی ديگر به رئيس اتحاديۀ ملی عراق،  تکذيب کند

 کرده بودند، و در نخستين ءئی ھا قرارداد دو جانبه را تنھا برای دفاع از منافع خودشان امضاامريکاد که و بگوي

به عراق اجازه می دھد که قرارداد امنيتی  ھمين موضوع از اين پس . فرصتی که پيش آمده از مداخله امتناع می کنند

به ھمين علت . ائی با خطراتی که تھديدشان می کند مقابله کنند دوباره مورد بررسی قرار دھند و به تنھامريکاشان را با 

ئی ھا امريکاھدايت «نيز بود که از سوی مقامات مذھبی شيعيان و به ھمين گونه سنّی عليه اين صحنه پردازی داعش به 

  ...صادر شد» فتوا«، »و با شرکت ترکيه، قطر و عربستان سعودی

  

  ته چه فکر می کنيد ؟در مورد خطری که در کمين اردن نشس.٦
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 در خطاب به پنج کشور، و يک امريکاداعش نقشۀ جغرافيائی خود را منتشر کرد که در واقع مرتبط است به ھشدار 

  !کشور ششمی نيز ھست که جزء اسرار است 

. اين نقشه عراق، و کويت در غرب، سوريه و اردن در مرکز، لبنان و فلسطين اشغالی در غرب را در برمی گيرد

 است و نگران منافع خود می امريکا اصلی داعش خود هوشن است که اسرائيل جزء نقشۀ داعش نيست، زيرا فرماندر

  .در نتيجه، نه فرماندھی ارشد و نه داعش اسرائيل را تھديد نخواھند کرد. باشد

کويت به نقشه اضافه شده، زيرا برخی اطالعات حاکی از اين امر است که از تاريخ شکست طرح فروپاشی، تالش 

ھائی برای بازگشت به سوی سوريه و ايران در شرف تکوين است، در نتيجه به اين کشور اخطار داده اند که از جايش 

  !حرکت نکند 

. ده داشت، يعنی در تمام مدتی که بندر بن سلطان در مسند کار بوداردن که در جنگ عليه سوريه نقش اساسی را به عھ

ولی اين (خود راه داده، و به ھمين علت در نقشۀ داعش به اردن نيز ھشدار داده شده است ه اردن نيز ترديدھائی ب

  ).داستان ديگری است

اتاق عمليات اياالت متحده، صھيونيست آنھائی که مخالف اين نظريه ھستند بايد از . لبنان از آغاز روی نقشه بوده است

  !ھا، اردنی ھا يا کشورھای خليج، اطالعات ديگری در اختيار داشته باشند که ما در اختيار نداريم 

  

  ی را چگونه ارزيابی می کنيد ؟ئسرانجام، و با چشم اندازی که شما ترسيم کرديد، امکان جنگ منطقه .٧

رائيل و گسيل سربازان اسرائيلی برای جنگيدن در تمام جبھه ھا در چشم انداز جنگ در اشکال سنتی، يعنی با مداخلۀ اس

 سال ٨اگر چنين جنگی ممکن بود، اسرائيل برای راه اندازی آن . ، و نه در ايرانن ندارد، نه در لبنان، نه در جوالوجود

  .منتظر نمی ماند

  

 نفر زخمی ١٠در اين انفجار :  دستمان رسيد طی مصاحبه، خبر انفجار ھنگام بازرسی در يک ھتل در بيروت به.٨

  .اين واقعه ما را به نخستين پرسش باز می گرداند. شدند

   حطيط، آيا نمی ترسيد که داعش به سوی لبنان نقل مکان کند ؟جنرال

لبنان در :  حطيط به اين حرکات تروريست ھا که لبنان را ھدف قرار داده، به اين شکل است که او می گويد جنرالپاسخ 

 منتشر شد می يابيم جون ٢٦پاسخ او را در مقاله ای که روز ! ساختار امنيتی ضرباتی می بيند ولی مقاومت خواھد کرد 

  .که در اينجا برخی از نکات حساس را يادآور می شويم

 شروع کرد، جنگ را ١٥٥٩غرب با قطعنامۀ .  در پی درھم شکستن محور مقاومت است٢٠٠٠غرب از سال )الف

 سعی کرد در لبنان به اختالفات دامن بزند و از ھم گسيختگی ايجاد کند، ٢٠٠٨ به راه انداخت، بعد سال ٢٠٠٦ سال

 به سوريه حمله کرد، تا اين که سرانجام ٢٠١١ در ايران ھمين طرح فروپاشی را سازماندھی کرد، و سال ٢٠٠٩سال 

در نتيجه، می توانيم از خودمان بپرسيم آيا ... سم است و صھيونيامريکاامروز به عراق حمله می کند که آخرين کارت 

عبور از عراق، پس از بستن مرز بين سوريه و لبنان، به اين علت بوده است که لبنان را از آتش به دور سازد و يا اين 

  که نقش ديگری برای آن در نظر گرفته اند ؟

ی توانيم نتيجه بگيريم که غرب اندکی از سوريه آتر اصلی خشونت تبديل شده، ما مئدر حال حاضر که عراق به ت)ب

روی » صحنۀ فشار«آتر عراق تبديل کرده است، در حالی که لبنان از اين پس ئواپس نشسته و آن را به پشت صحنۀ ت

ولی مشکل غرب اين است که نمی تواند در جامعۀ . طور خاص استه طور عام و روی حزب هللا به محور مقاومت ب
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به ھمين علت چندين تالش تروريستی، يکی . د، زيرا مقاومت پيرامون خود سپر دفاعی ايجاد کرده استمقاومت نفوذ کن

  ...پس از ديگری، با شکست مواجه شد

مطمئناً تالش ھا تکرار خواھد شد، ولی در سطح آمادگی و عملياتی شاھد کاھش چشم گيری ھستيم، به ويژه از وقتی )پ

 محروم مانده Qalamounدر منطقۀ کوھستانی بين لبنان و سوريه به نام قاالمون » کارخانۀ مرگ«که تروريست ھا از 

  .اند

در اين مرحله، می توانيم بگوئيم که شکست چندين حملۀ تروريستی به دليل ھمکاری ھای دائمی بين نھادھای رسمی )ت

بی آن . يگر با شکست مواجه شدامنيتی و ارتش لبنان از يکسو، و عناصر جامعۀ مدنی مقاومت و شھروندان از سوی د

تا زمانی که اين ھمکاری ھا ادامه بيابد، امنيت . که نقش ارتش عرب سوريه را در آن سوی مرز فراموش کرده باشيم

مردم، ارتش، « : لبنان از پا نخواھد افتاد، با وجود تمام حمالت تروريستی اينجا و آنجا برای برھم زدن تعادل لبنان 

  .»مقاومت 

Dr Amin Hoteit  

٢٦/٠٦/٢٠١٤  

   

Sources : Synthèse de 2 interventions  

٢٥/٠٦/٢٠١٤   :Vidéo TV libanaise ANB  

https://www.youtube.com/watch?v=-KKo4rS2MOI&feature=youtu.be  

٢٠١٤/ ٢٦/٠٦  :Article Al-Binaa  

http://al-binaa.com/albinaa/?article=7961  

Transcription et Traduction par Mouna Alno-Nakhal pour Mondialisation.ca  

Notes :  

]١ [Mossoul : une mise en scène daechienne  

http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=82199896920140616012105  

]٢ [Hillary Clinton : Nous avons crée Al-Qaïda, Nous avons financé les Moudjahidin  

http://www.dailymotion.com/video/xsgyjs_hillary-clinton-nous-avons-cree-al-qaida-nous-

avons-finance-les-moudjahidin_news  

]٣ [Al-Qaïda et l’EIIL fusionnent à la frontière syro-irakienne  

http://rpdefense.over-blog.com/2014/06/al-qaida-et-l-eiil-fusionnent-a-la-frontiere-syro-

irakienne.html  

]٤ [Les accords du 17 novembre 2008 établissant le cadre juridique de la présence 

américaine en Irak et de la coopération entre les deux États  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_00663085_2009_num_55_1_40

63  

]٥ [L’escroquerie du contrat sécuritaire américano-irakien  

http://www.info-palestine.eu/spip.php?article5501  

]٦ [Obama: Notion that Syrian opposition could overthrow Assad a “fantasy“  
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4BwgRgRT4MY  

Extrait traduit  :  

 »Il n’y a pas d’opposition syrienne qui soit en mesure de vaincre Al-Assad… Je pense que 

l’idée selon laquelle il y aurait actuellement une force d’opposition modérée capable de 

vaincre Al-Assad n’est tout simplement pas vraie… Nous avons passé beaucoup de temps à 

essayer de travailler avec l’opposition modérée en Syrie… l’idée qu’ils puissent tout à coup 

renverser non seulement Assad, mais aussi les impitoyables djihadistes hautement entraînés, 

si nous envoyons quelques bras, relève du fantasme… Je pense qu’il est très important que le 

peuple américain, et sans doute encore plus important, que Washington et les services de 

presse comprennent cela  ! «  

]٧[Iraq crisis: Kerry in Irbil for talks as crisis rages  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27991872  

]٨[Kerry calls for inclusive government in Iraq  

https://news.yahoo.com/video/kerry-calls-inclusive-government-iraq-172247668.html  

]٩[L’Irak appelle les Etats-Unis à l’aide  

http://www.europe1.fr/International/L-Irak-appelle-les-Etats-Unis-a-l-aide-2156539/#  

]١٠ [De nouveau, le carnage évité de justesse à Beyrouth  

http://www.lorientlejour.com/article/873450/une-cellule-terroriste-demantelee-dans-le-nord-

du-liban.html  

  آدرس الکترونيک متن اصلی

 http://www.mondialisation.ca/quels-sont-les-buts-de-la-mise-en-scene-de-linvasion-de-lirak-

par-leiil/5389190  

   

  از اين نويسنده پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده است

ژی از دمشق قابل تفکيک است، ولی نتيجۀ يکسانی يستراتنبرد حلب از ديدگان : سوريه  : دکتر امين حطيط )١

   اگست١٤ و پورتال ٢٠١٢ گست ا١٣و مبارزه  گاھنامۀ ھنر — ٢٠١٢ گست ا٣مرکز مطالعات جھانی سازی  !دارد

http://www.afgazad.com/Siasi-12/081412-T-HM-Nabarde-Halab-Az-Diedagaan.pdf 

   کشيدۀ جانانه توی صورت امپرياليسم غرب؟...اجالس جنبش عدم تعھد در تھران: دکتر امين حطيط )٢

pdf.Tehran-Dar-aahod-Ta-Adame-Ijlaas-HM-T-12/090412-Siasi/com.afgazad.www://http  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ جوالی ٦

  ٢٠١٤ جون ٣٠ مطالعات جھانی سازی، مرکز

نرال بريگاد است که ھم اکنون در جژی نظامی و يدکتر امين حطيط، لبنانی، تحليل گر سياسی، متخصص سترات*(

  )بازنشستگی به سر می برد

  


