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اِر} َهذا َباِطاًل �ُشْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
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االفتتاحية

التقارير والتحليالت املنشورة ال تعبرّ بالضرورة عن وجهة نظر املركز

جملة الفورين بولي�شي)ال�شيا�شة اخلارجية( والعراق
 Foreign Policy: A Trusted Advisor for Global Leaders

When the Stakes are Highest

من������ذ اكثر من اربعني ع������ام ويف اجواء م��ا بعد حرب 
فيتن��ام مت تأس������يس ه������ذه اجملل������ة من قبل اس������تاذ 
جامع������ة هارف������ارد صموئي��ل هينغتنت��ون وصديقه 
املق������رب مانش������يل. وكان اهل������دف ه������و البحث عن 
النقاط املشرتكة وتقديم وجهات نظر متعددة حول 
السياس������ة اخلارجية من خالل التفكري القائم على 

جهد فرق العمل. 
عام 2000 ويف ظل ملكية وقفية كارنيجي للس��الم 
الدولي، حتّولت اجمللة من ش������كلها الس������ابق كدورية 
تصدر كل ثالثة اشهر اىل ش������كلها االنيق احلالي، 
حمتفظة باس������تقالليتها وبالتزامها الصارم بتناول 

قضايا العامل الكربى. 
ومع اتساع نطاق خماطيب اجمللة على مستوى العامل، مت اطالق الطبعات 

الدولية يف اوربا وافريقيا والشرق االوسط وآسيا وامريكا الالتينية.
يف ايلول عام 2008 مت شراء اجمللة من قبل شركة الواشنطن بوست،احدى 
اكرب الش������ركات االعالمية العاملية، وازدات اجمللة منوا اىل ان اصبحت 
»جمموعة الفورين بوليس������ي«، وهي اآلن تقدم اخلدمة لصناع القرار يف 

خمتلف اجملاالت، السياسية واالقتصادية وغريها.
}بهذه الفقرات اعاله ُتعرِّف جملة »الفورين بوليس������ي« نفس������ها للقراء، 
وحن������ن يف املركز نتابع هذه اجمللة املهمة باس������تمرار كجزء من مش������وار 
التج��ورّل يف العق��ل االس��راتيجي االمريك��ي، لكي نتع������رف على طريقة 

تفكريهم وكيفية تناوهلم لقضايا العراق االسرتاتيجية{.
وم������ن امثلة املقاالت املنش������ورة يف ه������ذه اجمللة االس������رتاتيجية، املقالة 

املرتمج������ة وامللخصة يف هذا الع������دد واليت عنوانها: 
»املالك��ي ميتلك مق��درة فريدة يف اجي��اد االعداء« ، 

وفيما يلي نستعرض اهم افكارها:
- ان رئيس وزراء العراق نوري املالكي ، ميتلك مقدرة 
فريدة يف خلق األعداء، حيث يقول جوس������ت هيلرتمان 
اخلب������ري يف جمموع������ة االزم������ات الدولي������ة »عالقات 
املالكي الشخصية جبميع الفرقاء السياسيني مفزعة«.

- ان اآلم������ال اليت كانت لدى املس������ؤولني االمريكيني 
يف ادارة الرئيس بوش بش������أن عراق ما بعد صدام، 
كانت قائمة عل��ى ان تقود العراق ش��خصية علمانية 
مثل زعيم املعارضة أمحد اجلليب، ويكون العراق دولة 
قوي��ة ومس��تقرة وموالية للواليات املتح��دة يف منطقة 
الشرق االوس��ط وهو االمر الذي يبدو اآلن سخيفا وبشكل واضح. فاملالكي 
مل يك��ن مهتما ج��دا بأن يك��ون صديقا للوالي��ات املتح��دة، ومع رحيل 

القوات االمريكية مل يعد ُيعري االمر اي اهتمام.
- ومل حتضر هذه الدول اىل القمة يف بغداد لش������عورها باالستياء مما 
تعتق������د بأنه عداء يكنرّه املالكي للس��نة داخل وخارج الع��راق، ومن ثم َّ 

حتّولت القمة اىل طقوس روتينية ال قيمة هلا.
- وكان الصديق الوحيد للعراق يف املنطقة هو إيران الش��يعية، واليت تبدو 

عازمة على حتويل العراق إىل دولة تابعة هلا.
- ان العراق اصبح اليوم اداًة بيد ايران.

- االمر الذي جعل العراق يبدو منصاعا لالجندة االيرانية على حس������اب 
سياسات اململكة العربية السعودية وقطر.
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االفتتاحيةيف هذا العدد

- ان كل اخلرباء يف الش������أن العراقي )تقريبا( من الذين حتدثت اليهم يتفقون على أن 
املالكي رجل وطين عراقي يتلوى حتت ضغط النفوذ اإليراني.

- التفسري األكثر مالءمة لسياسة املالكي اخلارجية هو ما ُامسيه »فرضية الوغد«، اليت 
طرحها جون الرتمان اخلبري يف مركز الدراس������ات االسرتاتيجية والدولية. حيث يقول 
الرتمان: ان املالكي خيلق له اعداء ، بسب سعيه لتحقيق املصاحل الوطنية العراقية فهو 
»ال يتوانى يف التعبري عن كرهه الغلب الناس ، يف منطقة ُتثمن فيها اجملاملة واللباقة«. 

الرتمان يعتقد أن املالكي يسلك طريقا وعرة بني األعداء واألصدقاء املزيفني.
- اما النظرية االخرى فهي أن املالكي مصاب باالرتياب والشك، فبحسب احد احملللني 
ال������ذي يعرفه جيدا كما يعرف احللق��ة الضيقة اليت حتيط به، انه عل������ى قناعة تامة بأن 

خصومه يف الداخل واخلارج يسعون للقضاء عليه.
- م������ع ذلك فإن هناك وجهة نظ������ر اخرى ترى بأن املالكي متعصب للتش��يع وينظر اىل 

ف كثريًا يف نظريات املؤامرة( . السنة كعدو )وهي فكرة توظرّ
- ولك������ن وحت������ى يف ظل عدم وض��وح دوافع املالك��ي واجندات��ه السياس��ية اال انه ميكن 
االس������تنتاج بأنها ُتلحق الضرر مبصاحل العراق. فليس هناك زعيمًا عراقيًا عاقاًل يفتعل 

نزاعا مع تركيا، كما فعل املالكي.
- ولكن املالكي يصر على النظر اىل جارته تركيا بأنها قوة سنية تسعى الستعادة اهليمنة 

السنية أو العثمانية على العراق.
- وكانت املش������كلة األساس������ية هي ع��دم رغبة املالك��ي يف التوصل اىل حلٍّ وس��ط مع 

خصومه السياسيني.
- ان محلة التهميش القوية  اليت يقودها املالكي ضد منافسيه السنة، وكذلك ضد املعتدلني 
من الشيعة مثل إياد عالوي، رئيس الوزراء االسبق ومؤسس ائتالف العراقية، رمت به يف 

أحضان إيران، فهي وحدها اليت ميكنها أن حتكم بني اجلماعات الشيعية يف العراق.
- وكانت ايران هي من كسر اجلمود السياسي بعد انتخابات العام 2010 بعد ان اجبت 

أتباع مقتدى الصدر على القبول باملالكي رئيسا للوزراء. 
- املالك������ي يعرف متاما انه مدين الي��ران حبصوله على منصب رئيس الوزراء، ومن ثم َّ 

فإنه عندما تكون لديه مشكلة يهرع اىل طهران. 
- وبالنتيج������ة اصبح خصوم إي������ران يف منطقة اخلليج ينظرون إلي������ه على انه دمية بيد 

إيران، وبغض النظر عن صحة ذلك.
- أصبح العراق يف ظل حكومة املالكي دولة جمزأة اىل حٍد بعيد هلا مسات دميقراطية 
سطحية، ومصدرا للطائفية. وهو الواقع الذي قّدم درسًا لصناع السياسة األمريكية يف 

العواقب غري املقصودة لتغيري االنظمة السياسية. 
}نالح��ظ التأكيد يف الفقرات اعاله على احنياز العراق صوب ايران وعداء الس��نة وعدم 
االهتم��ام ببناء عالقة جيدة مع الواليات املتحدة، االمر ال��ذي يتطلب بناء عالقات متميزة 

م  مع الوالي��ات املتحدة بوصفها دولة عظم��ى من خالل االتفاقيات االس��راتيجية اليت ُتنظرّ

م املصاحل املش��روعة للبلدي��ن اواًل، وثانيًا املطل��وب بناء عالقات  العالقات على اس��اس تفهرّ

متمي��زة ومتوازن��ة مع دول اجلوار على اس��اس املصاحل املش��ركة املش��روعة،واخريًا انتهاج 

سياسة متوازنة ومنصفة جتاه كل مكونات اجملتمع العراقي {.   
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مقاالت ا�شرتاتيجية

ان تنظيم القاعدة يف العراق اقوى من اي وقت م�شى , والحتواء هذا التنظيم وردعه جمددًا ينبغي ان ت�شتوعب 
احلكومة احلالية كيف انها �شاهمت يف متكني املتطرفني وجعلت حتالفهم مع ال�شكان املحليني امرًا ممكنًا.

ة اىل جانب القاعدة �شيا�شات املالكي تدفع بال�شنهّ
الكاتب: ح�شن ح�شن 

�شحيفة ذا نا�شونال االماراتية 
 1/ايار/2013  

ترجمة وتلخي�س : في�شل عبد اللطيف يا�شني

مراجعة : د. ن�شر حممد علي

يش������ري الكاتب يف مستهل املقال 
اىل ان م������ا يق������رب م������ن االربعة   
اش������هر م������ن التظاهر الس������لمي 
يف املناط������ق الس������نية انته������ت يف 
االس������بوع املاضي بعدما هامجت 
الق������وات االمنية احلكومية خميم 
االعتصام يف بل������دة احلوجية يف 

مشال البالد ، ويف وقت الحق، اعلن املتظاهرون انهم 
سريكنوا تظاهراتهم السلمية جانبًا وسيشرعون بتشكيل 
جيش س������ي حلماية مناطقهم  ، وما يزال يتعني علينا 
ان نرى ماس������تفضي اليه هذه املوجات االخرية، لكن 
املالحظ ان االستياء يف اوساط السنة جتاه احلكومة 
وصل اىل درجة يبدو فيها قيام حرب طائفية دموية 
امرًا ال مفر منه. ان مطالب الس������نة مش������روعة ، حيث 
يش������كوا احملتجون م������ن التمييز يف اس������تخدام قوانني 
مكافحة االرهاب واجتثاث البعث والس������جن والتهميش 
االقتص������ادي والسياس������ي من قبل احلكوم������ة املركزية، 
وحتى هذه اللحظة ترفض احلكومة النظر يف مطالبهم. 
رئيس الوزراء العراقي لديه اسبابه اخلاصة يف تهميش 
منافسيه السنة ، لكن االزمة تفاقمت بسب تواجد بعض 
التنظيمات املرتبطة بالقاعدة يف صفوف املتظاهرين.

ثالث س������نوات مرت بعد القضاء عل������ى تنظيم القاعدة 
يف العراق والفض������ل يعود اىل جمالس الصحوات ذات 

اجلذور القبلية ، ام��ا القاعدة 
اآلن فه��ي اق��وى م��ن اي وق��ت 
مض��ى ، ولردعه��م م��رة اخرى 
ينبغي فهم  كيف ان احلكومة 
س��اهمت يف متكني املتطرفني 
وجعلت حتالفهم مع الس��كان 

احملليني امرًا ممكنًا. 
ان القاعدة مألت الفراغ الذي خلقه س������وء االدارة بعد 
االنسحاب االمريكي من العراق يف اكتوبر عام 2011. 
وُتعزى زيادة قوة التنظيم اىل عدم وجود رغبة لدى سنة 
العراق يف التعاون م������ع احلكومة يف مواجهة القاعدة ، 

فاحلكومة مستمرة يف تهميشهم وابعادهم.
 وميض������ي الكاتب بالق������ول: ان هناك احس������اس عميق 
باملرارة يش������عر به س������نة العراق ، فهم ي������رون انهم قد 
اس������ُتهدفوا مرت������ني : احداهم������ا: بعد انته������اء احلرب 
مباشرة من خالل سياسات اجتثاث البعث اليت رّكزت 
على عناصر النظام الس������ابق من السنة فقط واستثنت 
الشيعة ، االمر الذي دفع العديد من السنة اىل االنضمام 
لتنظي������م القاعدة ملقاتلة االمريكيني واحلكومة، البعض 
من هؤالء عاد للتعاون مع احلكومة من خالل ما ُعرف 
مبجال������س الصح������وات او ابناء الع������راق ، اما االخرى :  
فعندم������ا فش������لت احلكومة يف دمج ه������ؤالء باجليش او 

الق������وى االمنية االخرى، عل������ى الرغم من ان 
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مقاالت ا�شرتاتيجية

هذه القوات الشعبية  كان هلا دور يف هزمية القاعدة 
للمدة من 2007 ولغاية 2010.  

ان خط��ر انبع��اث القاعدة هذه امل��رة يكمن يف ان 
معظم افرادها اآلن هم من العراقيني على العكس 
من العام 2006 عندما كانت يف اوج قوتها . فخالل 
ل االجانب مانس��بته  املدة ما بني 2006 و2010 ش��كرّ
90% من مقاتليه��ا ، اما يف الوقت احلاضر فإن هذه 

النسبة قد انعكست.
إن اعض������اء ه������ذه اجملالس اليوم يقاتل������ون جنبًا اىل 
جنب مع خصومهم ملواجهة ما يعتقدون انها حكومة 
طائفية . وان بعض الذين س������قطوا خالل املواجهات 
يف االس������ابيع االخرية هم اعضاء من هذه اجملالس، 
االم������ر الذي جي������ب ان يك������ون مبثابة ج������رس انذار 

حلكومة املالكي.
ويؤكد الكاتب على وجود ابعاد اقليمية يف هذه االزمة 
جيب ان تؤخذ بنظر االعتبار ، لكنها ال جيب ان تكون 
مربرًا للس������يد املالكي ليتجاه������ل مطالب املتظاهرين 
املش������روعة ، ووفق������ًا ملا ورد يف بع������ض التقارير، فإن 
االزم������ة احلالية تغذيها عناصر خارجية ، وعلى وجه 
التحديد من قبل شخصيات يف منطقة اخلليج . فخالل 
هذا الوقت سيتم بناء ثقل سي مناوئ ملا يرى الكثري 
م������ن العراقيني عل������ى  انه حماولة  تركيز للس������لطات 
يقوم به السيد املالكي وتشكيل قوات عسكرية موالية 
له، فه������و مدرك لوجود ه������ذا البع������د االقليمي، لكنه 
س������يكون خمطئًا اذا اعتقد ان احلل يكمن يف التهويل 
من خماطره اكثر م������ن املواجهة الفعلية له والتصدي 
حمل������اوالت التصعيد الطائفي ، ومع ذلك فإن الس��يد 
املالكي يبدو مرتابًا وغ��ري راغب يف تقديم اصالحات 

ذات معنى ، االمر الذي جيعل املواجهة امرًا حتميًا . 
احد العوامل ال������يت ُتلقي بتأثريها على االوضاع هي 
احلرب يف س������وريا ، فالعديد من الس������نة يف العراق 
يرون بأن احلرب يف سوريا هي جزء من حرب اوسع 
على ايران وعمالئها يف املنطقة ، كما ُيرجع الس������نة 
السبب يف تهميشهم اىل ايران اليت اليقتصر عملها 
على دعم املالكي يف العراق بل يتعداه اىل دعم نظام 
االس������د يف سوريا وحزب اهلل يف لبنان ، وبدرجة اقل 
ي������رى الس������نة ان كل اجلماعات الديني������ة يف املنطقة 
مس������لحة جيدًا عدا السنية اليت ُأبقيت ضعيفة عمدًا 

من قبل قوى خارجية.
ومن اجلدير بالذكر ان الوحدة اليت يش������هدها س������نة 
الع������راق يف مواجه������ة احلكوم������ة لي������س هل������ا مثيل يف 
تارخيهم، ليس������ت طائفية بص������ورة حبتة ، بل تنبع من 
احلاج������ة اىل رّص الصفوف يف ح������ال غياب الدولة، 
عملي������ًا هي عودة اىل التحالفات التقليدية اليت تقف 
بوجه احلكومة اليت ُينظر اليها أنها حكومة طائفية.

 وخيتتم الكاتب املقال بأنه حتى هذه اللحظة اثبت  سنة 
العراق � من خالل وقوفهم  مع الدولة بوجه التمرد � بانهم 
مستعدون للتخلي عن االشكال التقليدية من التحالفات 
والتعه��د بال��والء للحكوم��ة وان م��ا مترُّ ب��ه القاعدة يف 
العراق من احنسار ومتدد بصورة دورية، يتوقف على مدى 
اش��راك الس��نة يف العملية السياس��ية يف الع��راق. مع ان 
الص������راع يلوح يف االفق لكن هناك امل بأن القادة من 
رجال الدين والعش������ائر واحلكومات احمللية سيعملون 
عل������ى التهدئة . لك������ن مثل هذه االمال م������ن املمكن ان 
تتحط������م على صخرة سياس������ات املالك������ي واملتغريات 

احمللية واالقليمية .

رابط املقال:
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/mali-
kis-policies-are-pushing-many-into-al-qaedas-camp#full
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أوضح الكاتب������ان أن تركيا قد غرّيت من نقاش������اتها 
السياسية وبشكل سريع، فباألمس كانت سوريا حمور 
النقاش، أما اليوم فاحلديث يتعلق بصنع الس��الم مع 
االكراد، وهذا يع������د مبثابة هدية من حكومة رجب 

طيب اردوغان يف الوقت الراهن.
ش������هد عام 2012 مرور عش������رة اعوام على انش������اء 
ح������زب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا ، الذي يعد 
مفخ������رة نادرة وأحد الثواب������ت القليلة واالكثر حيوية 
يف السياس������ة الرتكية ، ولكن������ه كان عاما صعبا على 
اردوغان بسبب استمرار احلرب األهلية يف سوريا، 
فقد واجه انتقادات حادة بس��بب تعامله مع سوريا وال 
سيما بعض اعضاء حزبه مما أضعف موقفه السياسي.

للم������رة األوىل، فقَد رئيس الوزراء الدعم الش������عيب، 
وواجه������ت جه������وده لتغيري نظ������ام تركيا السياس������ي 
دس������توريا اىل نظام رئاس������ي فاعل مش������اكل كبرية. 
ويساهم اردوغان بشكل غري معلن يف جهود إسقاط 
نظام االس������د حيث استقبل اكثر من 150,000 الجئ 
س������وري يف املخيم������ات و80,000 منه������م يف البلدات 
واملدن الرتكية، مما شّكل عبئا على امليزانية الرتكية 
م������ن دون وجود عالم������ة مؤكدة على س������قوط  نظام  
صديقه الس������ابق  بشار األسد. واألسوء من  ذلك ، فإن  
إخراج القوات الس��ورية من األراضي اليت يقطنها األكراد 

مسح حلزب العمال الكردستاني السوري بفرض هيمنته 
هناك، ورمبا قد يتمكن من انشاء منطقة اخرى للحكم 

الذاتي يف سوريا اجلديدة.
ولفت الكاتبان النظر اىل ان سياسة اردوغان بشأن 
املفاوض������ات مع زعي������م حزب العمال الكردس������تاني 
عب������د اهلل اوجالن ، قد حظيت بتأييد خمتلف الوان 
الطيف السياس������ي )باس������تثناء القوميني(،  كما انها 
عملت على تف������ادي االنتقادات املتعلقة باس������تمرار 

الكارثة يف سوريا . 
إن عملية الس������الم صعب������ة بطبيعته������ا، فهي تتطلب 
الصدق وحس������ن النية من اجلانبني ، ولكن متاس������ك 
حزب العمال الكردستاني والتزامه غري مؤكد، كما 
ان األحداث اإلقليمية باس������تطاعتها التأثري وبشدة 
على ه������ذه العملية وعل������ى جهود اردوغ������ان املبذولة 
لتغيري النظام السياس������ي، األزمة يف س��وريا قد تزيد 
األمر س��وءًا حتى بعد سقوط األس��د نظرا لتزايد سفك 
الدماء على اساس طائفي ،فهناك توقعات بزيادة عدد 
الالجئني من س��وريا وكذلك املصري الغامض لألكراد 
يف س��وريا بعد س��قوط النظام، فضال عل��ى تأثري ازمة 
الع��راق املتزاي��دة املتعلق��ة بوحدة ومس��تقبل املنطقة 

الكردية شبه املستقلة.

مقاالت ا�شرتاتيجية

اي معركة بني االكراد ومن يخلف اال�شد على اقليم كردي ثاٍن م�شتقل على احلدود الرتكية من �شاأنه اأن 
يعد تدمريًا �شيا�شيًا لرتكيا واأردوغان , وال �شيما اذا عرقل ذلك جهود تركيا الإحالل ال�شالم مع اكرادها.

ويف الوقت نف�شه هناك قلق اآخر يوؤرق تركيا, اال وهو احتمالية انبثاق دولة م�شتقلة الكراد العراق . 

اأردوغان وامللف الكردي يف املنطقة 
الكاتبان:مورت��ون اأبراموويتز/زميل اأقدم يف موؤ�ش�شة القرن و�شفري 

�شاب��ق يف تركيا.وجي�شيكا�شيمز/باحث��ة م�شاركة يف موؤ�ش�شة القرن  

2013/1/28

ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد

مراجعة : د. ن�شر حممد علي
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اإلنهيار السوري
اك������د الكاتبان حت������ت هذا العن������وان عل������ى أن اجنرار 
س��وريا اىل احلرب األهلية  ُمكلف جدا بالنسبة لركيا 
وألردوغان، فقد أنهت س��وريا سياسة تركيا املعروفة ب� 
» تصفري املش��اكل« ، وكش������فت عن توّرط اردوغان يف 
الش������رق األوس������ط، وهذا يتعارض مع  صورة املفاوض 

احملرتم اليت حياول أردوغان رمسها.
ان اردوغ������ان كان يأم������ل بإقن������اع اوباما ليس������اعدُه يف 
التخلص من األسد، ولكن املس������اعدة مل تأت، فأحّس 
ب������أن امريكا ختلت عنه تاركة تركيا تتعامل مع القضية 
السورية لوحدها. لكن مع ذلك فإن طلب اردوغان نشر 
صواري������خ الباتريوت من حل������ف الناتو ادى اىل حتقيق 
تع������اون مع الواليات املتحدة على الرغم من عدم تعاون 
االخرية مع تركيا بش������أن امللف الس������وري  . ومهما يكن 
م������ن امر فقد اث������ار طلب تركيا مس������اعدة حلف الناتو 
انتقادات مجة والسيما من وسائل االعالم االسالمية، 
وتس��اءل العديد عن احلكمة من وضع كل البيض يف 
سلة وجوب رحيل األسد، فضاًل على ذلك فقد عزفت 
املعارضة السياسية على وتر فشل اردوغان يف ابقاء 
تركيا بعيدا عن مرمى اطالق النار السورية، ووقِف 

نزوح الالجئني . 
مشاكل ما بعد االسد

اردوغان سيس������تفيد سياس������يًا يف نهاية املطاف من 
رحي������ل االس������د ، بغ������ض النظر عن كيفي������ة حدوثه، 
فهو س������يضع نفس������ه مرّوجًا ناجح������ًا للدميقراطية 
متخفيا بطابع املسلم اجليد الذي احتضن الالجئني 

السوريني )وهو ما جنح بفعله(.
ولكن يف س��وريا ما بعد االسد، هناك امكانية 
تزاي��د العنف الطائف��ي وقيام حكومة س��وريرّة 
ضعيف��ة ،فضال على تفاقم األزمة االنس��انية 
مع تزايد عدد الالجئني وهذه املرة سيكون 

معظمه��م م��ن غ��ري الس��نرّة، وع��ودة الالجئ��ني 
املتواجدين حاليا خارج سوريا .

من املرجح ان يضع  اردوغان ثقله مع الطائفة الس��نيرّة يف 
س��وريا بعد س��قوط نظام االس��د،وهذا ما يتفق وقاعدته 
الدينية. قد جتد تركيا نفسها يف وضع غري مريح لدعمها 
حكومة االخوان املس��لمني اليت متتاز براديكاليتها غري 
احملبرّذة وحتت تأثري االموال السعودية والقطرية، وبذلك 
يزداد التطرف ليصبح اكثر مما ترغب فيِه تركيا، وهذا 
من ش��أنه ان يضعه��ا يف موقف مناهض لرؤي��ة الواليات 
املتح��دة حلكوم��ة حيادية يتمت��ع فيها االك��راد بقدر 

اكب من حرية الرأي.
قضية االكراد االقليمية

إن مصري االكراد السوريني من شأنه التأثري بشكل 
مباش������ر على إدارة اردوغان وس������يطرته على عملية 
الس������الم الكردية احمللي������ة يف بالده. يش������ّكل حزب 
العمال الكردس������تاني تهديدا امنيًا مباشرًا لرتكيا، 
بوج������ود مالذ آمن له عرب احلدود الرتكية، وهذا ما 
يريد اردوغان جتنبه، ويضع خطًا امحرًا على قبول 
تركيا بأي منطقة كردية مس������تقلة يف سوريا –  لكن 

هل هو قادر على منع ذلك؟ هذا غري مؤكد . 
واك��د الكاتبان على ان اي معرك��ة بني االكراد ومن 
خيل��ف االس��د بش��أن اقليم ك��ردي ث��اٍن مس��تقل على 
احلدود الركية من شأنه أن ُيعد تدمريًا سياسيًا لركيا 
وأردوغ��ان ، وخاصة اذا عرقل ذلك جهود تركيا إلحالل 

السالم مع اكرادها.
هن��اك قلق آن��ي وضغط  إقليم��ي آخر ي��ؤرق تركيا، اال 
��رد يف الع��راق واحتمالية  وه��و التف��كك السياس��ي املطرّ
انبثاق دولة كردية مس��تقلة، وكذلك تزايد االنقسام 
في��ه على اس��اس طائف��ي. ازدهرت عالق������ة تركيا مع 
حكومة اقليم كردستان حيث تدعم انقرة االكراد يف 
خالفاتهم املتزايدة مع بغ������داد حول تصدير النفط 

مقاالت ا�شرتاتيجية
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مقاالت ا�شرتاتيجية

رابط املقال:
http://nationalinterest.org

بشكل مباشر ومطالبة االكراد بإقليم كركوك.
اصبح������ت تركي������ا معارضة بش������دة لرئي������س الوزراء 
نوري املالكي فهي ختش��ى اهليمنة اإليرانية على 
الع��راق، وأوضح������ت احلكومة الرتكية ان مش������اكل 
العراق السياس������ية نابعة من السلوك الدكتاتوري 
للمالك��ي، لذا جيب تنحيته إذا ُأريد للعراق البقاء 
موح������دا ، وهذا ما جع��ل تركيا عل��ى خالف مع 
الوالي��ات املتحدة اليت تؤم��ن مبركزية املالكي 
يف حف��ظ الع��راق موح��دًا. وهل������ذا اصبحت تركيا 
متناقض������ة؛ فهي تريد احلفاظ عل������ى العراق موحدًا 
بس������بب خوفها من تأثري دولة كردية مس������تقلة على 
اك������راد تركيا ، ولكنها يف الوقت نفس������ه تس������اهم يف 
اخلالفات العراقية الكردية، كما انها قلقة من رفض 

عرب العراق إجياد اقليم كردي يف مشال العراق.
اردوغان يف عام 2013

حت������ت هذا العن������وان اكد الكاتبان على ان مس������تقبل 
اردوغان السياس������ي يتوّقف على االحداث يف سوريا 
والع������راق. فسياس������ته جتاه س������وريا ما زال������ت تكلفه 
سياسيا، لكن حتّس������ن عالقاته مع اقليم كردستان، 
ادى اىل  تاثريات اجيابية على املس������توى الش������عيب 
فضاًل على االرباح اليت خلفتها تلك العالقات، ومع 
ذلك فإن هناك احتم������ال ان ُتطرح القضية الكردية 
م������ن جديد، وان جناح مفاوضات اردوغان مع الكرد 
امر مش������كوك فيه . ورمبا يكون هناك تطورًا اجيابيًا 
اذا متك������ن اردوغان من تعديل الدس������تور مبس������اعدة 

النواب االكراد بدال من القوميني املعادين له .  

مع هذا ميكن للتغيريات االقليمية الظهور بس������رعة، 
فالتبعات السياس������ية، بالنس������بة ألردوغان، النامجة 
عن زيادة العنف وعدم االستقرار يف سوريا ما تزال 
ي  موج������ودة، كم��ا أن اخلطر املتزايد من التش��ظرّ
السياس��ي يف الع��راق مل خيت��ِف بع��د، يف الوقت 
الذي تدخل فيه مفاوضاته حول دستور جديد عامها 
الثاني، فإن التطورات يف العراق وسوريا ميكن ان تؤثر 
مباش������رًة على مفاوضاته م������ع اجلانب الكردي فضاًل 
على تأثريها على هيبته ورأمساله السياسي وحريته 
يف املن������اورة. وما يزال اردوغ������ان العبا مهمًا ويتوجب 

عليه ان يكون مؤثرًا و اكثر حزما هذه السنة.
ان ع������ام 2013 يع������د حامسا، فهناك ق������رارات بالغة 
االهمية جيب اختاذها حتت وطأة االحداث، فمستقبل 

اردوغان وتركيا واكرادها اآلن يف وضع حرج.
واختتم الكاتبان بالقول : اصبحت القضية الكردية يف 
تركيا اآلن مشكلة امريكية ايضًا ، اذ لطاملا ابتعدت 
الواليات املتحدة عن هذه القضية ، بإستثناء دعمها 
الكبري لرتكي������ا بتدمري حزب العمال الكردس������تاني 
مشالي العراق. ولكن ماتفعله الواليات املتحدة 
يف س��وريا والع��راق ق��د يؤثر مباش��رة على وضع 
تركي��ا الداخلي. ان موقف واش������نطن حيال تركيا 
بش������أن العراق قد تغري ، ومن  احملتمل حصول ذلك 
ايضا  مع س������وريا اذا ما رحل االسد. وللمرة االوىل 
سوف حتتاج الواليات املتحدة لسياسة كردية اقليمية 
واسعة. وهذا ما قد يقلل من التوتر يف العالقات بني 

الواليات املتحدة وتركيا .
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يش������ري الكاتب »جيمس تراوب« اىل ان رئيس وزراء 
الع������راق نوري املالك������ي ، ميتلك مقدرة فري��دة يف خلق 
األع��داء ، حيث يقول جوس������ت هيلرتمان اخلبري يف 
جمموعة االزمات الدولية »عالقات املالكي الشخصية 
جبميع الفرقاء السياس��يني مفزعة«. وبرزت هذه املقدرة 
بش������كل جلي يف ش������هر مارس، عندما مت عقد القمة 
العربية يف بغداد واليت كان ُيراد منها ان تكون مؤشرا 
على ع��ودة العراق كدولة هل������ا مكانة يف املنطقة بعد 
عقود من الدكتاتوري������ة واحلروب، اال انه مل حيضر 
س������وى عش������رة قادة من بني الدول العربية اليت يبلغ 
عدده������ا 22 دولة، بضمنها معظ������م دول اخلليج. ومل 
حتضر ه������ذه الدول اىل القمة يف بغداد لش������عورها 
باالس������تياء مما تعتقد بأنه عداء يكّنه املالكي للسنة 
داخل وخ������ارج العراق، ومن ثّم حتول������ت القمة اىل 
طقوس روتينية ال قيم������ة هلا. وكان الصديق الوحيد 
للع������راق يف املنطقة هو إيران الش������يعية، واليت تبدو 

عازمة على حتويل العراق إىل دولة تابعة هلا.
صحيح أن العراق مل يعد ميثل تهديدا بالنسبة جلريانه، 
كم������ا كان يف عهد صدام حس������ني. فمن هذا املنظور 
الضي������ق ، فأن غ������زو الواليات املتح������دة للعراق 

جعل منطقة الش��رق األوسط أكثر أمنا، بفاتورة باهظة 
مت دفعها باالرواح العراقية واألمريكية. ان اآلمال اليت 
كانت ل��دى املس��ؤولني االمريكي��ني يف ادارة الرئيس بوش 
بشأن عراق ما بعد صدام، كانت قائمة على ان تقود العراق 
شخصية علمانية مثل زعيم املعارضة أمحد اجلليب، ويكون 
الع��راق دولة قوية ومس��تقرة وموالية للوالي��ات املتحدة يف 
منطقة الش��رق االوس��ط وهو االم��ر الذي يبدو اآلن س��خيفا 
وبش��كل واضح. فاملالكي مل يكن مهتما جدا بأن يكون 
صديقا للواليات املتح��دة، ومع رحيل القوات االمريكية مل 

يعد ُيعري االمر اي اهتمام.
ويش������ري الكاتب اىل ان العراق اصبح اليوم اداًة بيد 
اي������ران ، ففي اجتماع جامعة الدول العربية، عارض 
الدبلوماسيون العراقيون كل اجلهود املبذولة الختاذ 
تدابري صارمة ضد س��وريا، كما عارضوا حتى استخدام 
اللغة املتش������ددة ضد نظام االسد، االمر الذي جعل 
العراق يبدو منصاعا لالجندة االيرانية على حساب سياسات 
اململك��ة العربية الس��عودية وقط��ر، واليت كانت تدعو 
اىل تسليح املتمردين الس������اعني لالطاحة بالرئيس 
الس������وري. وهرع املالك��ي إىل طهران، مباش��رة بعد انتهاء 
القمة العربية، للتش������اور مع الرئيس حممود أمحدي 

مقاالت ا�شرتاتيجية

ان االآمال التي كانت لدى امل�شوؤولني االمريكيني يف ادارة الرئي�س بو�س ب�شاأن عراق ما بعد �شدام, كانت قائمة على ان تقود 
الع��راق �شخ�شي��ة علمانية  ويكون الع��راق دولة قوية وم�شتقرة وموالية للواليات املتح��دة يف منطقة ال�شرق االو�شط وهو 
االم��ر ال��ذي يب��دو االآن �شخيفا وب�شكل وا�ش��ح, فاملالكي مل يكن مهتما جدا ب��اأن يكون �شديقا للوالي��ات املتحدة, ومع رحيل 

القوات االمريكية مل يعد ُيعري االمر اي اهتمام .

جملة الفورين بولي�شي:
املالكي ميتلك مقدرة فريدة يف ايجاد االعداء 

اخلارجية  العالقات  جمل�س  يف  وع�شو  و�شحفي  كاتب  تراوب:  جيم�س 

االأمريكية, ويكتب يف الوقت احلا�شر يف جملة )فورين بول�شي(

27 ني�شان/ اأبريل 2012

ترجمةو تلخي�س:ق�شم الرتجمة

مراجعة:في�شل عبد اللطبف يا�شني
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جناد. ان كل اخلرباء يف الش������أن العراقي )تقريبا( 
من الذين حتدثت اليهم يتفقون على أن املالكي رجل 
وطين عراقي يتل��وى حتت ضغط النفوذ اإليراني. ولكن هذا 
هو الواقع الذي جيد نفسه اليوم فيه. والسؤال هو ملاذا؟ 
التفس������ري األكثر مالءمة لسياسة املالكي اخلارجية 
هو ما أمسي������ه »فرضية الوغ��د«، اليت طرحها جون 
الرتمان اخلبري يف مركز الدراسات االسرتاتيجية 
والدولي������ة. حيث يق������ول الرتم������ان: ان املالكي خيلق 
له اعداء، بس������ب س������عيه لتحقيق املصاحل الوطنية 
العراقية فهو »ال يتوانى يف التعبري عن كرهه الغلب 
الن������اس ، يف منطقة ُتثمن فيه������ا اجملاملة واللباقة«. 
الرتم������ان يعتق������د أن املالكي يس��لك طريقا وع��رة بني 
األعداء واألصدق��اء املزيفني. اما النظرية االخرى فهي 
ان املالك��ي مص��اب باالرتياب والش��ك، فبحس������ب احد 
احمللل������ني الذي يعرفه جيدا كما يعرف احللقة الضيقة 
ال��يت حتيط به، انه عل������ى قناعة تامة بأن خصومه يف 
الداخل واخلارج يسعون للقضاء عليه. مع ذلك فإن 
هن������اك وجهة نظر اخرى ترى ب������أن املالكي متعصب 
ف  للتش��يع وينظ��ر اىل الس��نة كع��دو ) وهي فك��رة ُتوظَّ

كثريًا يف نظريات املؤامرة( .
ولكن وحتى يف ظل عدم وضوح دوافع املالكي واجنداته 
السياس��ية اال انه ميكن االس������تنتاج بأنها تلحق الضرر 
مبص��احل العراق. فليس هناك زعيم������ًا عراقيًا عاقاًل 
يفتعل نزاعا مع تركيا، كما فعل املالكي. ففي يناير/ 
كان������ون الثان������ي عندما قال رئيس ال������وزراء الرتكي، 
رجب طيب أردوغان، ان������ه ينبغي على املالكي ان ال 
يش������ّن احلرب ضد املعارضة السنية داخل العراق، 
اتهم املالكي تركيا ب� »التدخل غري املربر يف الشؤون 
الداخلي������ة العراقية«، مضيفا بأن أردوغان يس��عى إىل 
اس��تعادة اإلمباطوري��ة العثمانية واهليمن��ة على املنطقة. 
وادى ذلك بدوره إىل جولة أخرى من التصعيد والشتائم 

املتبادلة، واستدعاء السفراء من كال اجلانبني.
اىل  الع��راق حباج��ة  ان   : بالق��ول  الكات��ب  ويس��تطرد   
تركي��ا اكث��ر م��ن حاجت��ه إىل إي��ران. فرتكيا متتلك 
ضع��ف امجال��ي الناتج احملل��ي اإليراني، وه������ذه الفجوة 
االقتصادية سوف تنمو بس������رعة، فرتكيا مستمرة 
يف التوس������ع االقتصادي يف ح������ني ان اقتصاد ايران 
يئن حتت ضغط العقوبات الغربية. وكانت تركيا قد 
سعت للعب دور الوس������اطة بني الفصائل السياسية 
العراقي������ة، ولكن املالكي يص��ررّ على النظ��ر اىل جارته 
تركيا بأنها قوة سنية تسعى الستعادة اهليمنة السنية أو 
العثماني��ة على العراق. الدبلوماسية الرتكية رمبا مل 
تساعد يف هذا الصدد، ففي انتخابات العام 2010 
دعمت تركيا منافس������ي املالكي يف ائتالف العراقية 
وقامت بتش��جيع قطر لتموي��ل ذلك الفصيل السياس��ي، 
ذل������ك  ألنه������م رأوا فيه������م البديل غ��ري الطائفي نس��بيا 
الئت��الف املالكي ال��ذي يغلب عليه اللون الش��يعي. وكانت 
املشكلة األساس������ية هي عدم رغب��ة املالكي يف التوصل 

اىل حل وسط مع خصومه السياسيني.
م������ا حيدث يف الع������راق من توت������رات داخلية مقلقة 
مردها عدم اس������تعداد الش������يعة والس������نة واالكراد 
للقب������ول بتطلعات ومطالب بعضه������م البعض، واليت 
امتدت اثارها اىل الدول اجملاورة مفاقمة التوترات 
الطائفي������ة اليت تعصف باملنطقة فعليا ، فقد اعقب 
توجيه تهم لنائب الرئيس العراقي طارق اهلامشي 
باالرهاب وجلوءه اىل كردستان بادئ االمر ثم اىل 
تركيا وهو االمر الذي ادى اىل توتر عالقات حكومة 
بغداد مع اربيل وانقرة . وظهر اهلامشي مؤخرا يف 
قطر، وبالطبع أثار ذلك تبادل تصرحيات مشحونة 

بني البلدين.
انهي������ار احملادث������ات بني حكومة الع������راق االحتادية 

وحكومة اقليم كردستان اللتني تتنازعان على 
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عائدات النفط واحلدود الداخلية اس������هم يف زيادة 
حّدة التوت������رات يف املنطقة. ومن������ذ ان مد اردوغان 
ي������ده اىل حكومة اقليم كردس������تان يف العام 2007، 
واندجمت املنطقة الكردية يف االقتصاد الركي، شهدت 
كردس������تان منوا اقتصاديا مطردا، االمر الذي كان 
م������ن املمك������ن أن يكون منوذجا للعالق������ات بني تركيا 
والعراق، ولك������ن بدال من ذل������ك أصبحت العالقات 
يف غاية التوت������ر. وهددت حكومة اقليم كردس������تان 
ببي������ع النفط لرتكي������ا من دون موافقة بغ������داد، وبناء 
خط انابيب يربط كردس������تان برتكيا. لتصبح تركيا 
الرهان الذي يعتم������د عليه االكراد يف صراعهم مع 

احلكومة املركزية .
ان محل��ة التهميش القوية ال��يت يقودها املالكي ضد 
منافس��يه السنة، وكذلك ضد املعتدلني من الشيعة 
مثل إياد عالوي، رئيس الوزراء االس������بق ومؤسس 
ائت������الف العراقية، رمت به يف أحض��ان إيران، فهي 
وحده������ا ال������يت ميكنه������ا أن حتكم ب������ني اجلماعات 
الش������يعية يف الع������راق. وكانت ايران هي من كس������ر 
اجلمود السياس������ي بعد انتخابات العام 2010 بعد 
ان اج��بت أتباع مقتدى الصدر على القبول باملالكي 
رئيس������ا للوزراء. املالك������ي يعرف متام������ا انه مدين 
اليران حبصوله على منصب رئيس الوزراء، ومن ثمَّ 
عندما تكون لديه مش������كلة، فإنه يهرع اىل طهران. 
وبالنتيجة اصبح خص������وم إيران يف منطقة اخلليج 
ينظرون إليه على انه دمية بيد إيران ، وبغض النظر 

عن صحة ذلك.
ان هناك واقع مثري للقلق، وهو احد اآلثار النامجة 

عن االضطرابات اليت عّمت  البلدان العربية على 
مدى األشهر ال� 16 املاضية ويتمثل هذا الواقع بربوز 
اخلالفات الطائفية إىل السطح، متاما كما حدث 
يف اعقاب الغزو االمريكي للعراق. وهذا بدوره أدى 
ع العالقات اإلقليمي��ة. فاملظاهرات اليت  إىل تصدرّ
قام������ت بها األغلبي��ة الش��يعية يف البحرين، تصدى 
هل������ا بعنف الزعماء الس��نة يف ه������ذا البلد، وقامت 
اململكة العربية الس������عودية بارسال قوات عسكرية 
اىل البحرين حلمايتها ضد ما قالت انه مترد جاء 
بتحري������ض إيراني. وتدور حرب اهلية يف س������وريا، 
بني الغالبية الس������نية الثائ������رة يف وجه نظام احلكم 
الذي تقوده الطائفة العلوية الش��يعية. هذا الواقع 
جيعل كال من تركي��ا ودول اخلليج يف مواجهة مع 
إي��ران ، ومؤخرا مع العراق. وكلم������ا طال أمد هذا 
ة. الصراع، سيكون من املرجح ان يزداد عمقا وِحدرّ

مصاحل الواليات املتحدة يف الش������رق األوسط هي 
ذاتها مصاحل الش������عوب العربية واملتمثلة باستبدال 
دميقراطي������ة،  بانظم������ة  االس������تبدادية  األنظم������ة 
واالستعاضة عن الطرح الطائفي بآخر غري طائفي- 
أو أقل طائفية. وكان������ت إدارة الرئيس جورج دبليو 
بوش تتطل��ع اىل ان يكون الع��راق مبثابة مرتكز 
للتح��ول صوب هذا االجتاه يف هذه املنطقة. بدال من 
ذلك، أصب��ح العراق يف ظل حكوم��ة املالكي دولة 
جمزأة اىل حٍد بعيد هلا مسات دميقراطية س��طحية، 
م درس��ًا لصناع  ومصدرا للطائفية. وهو الواقع الذي قدرّ
السياسة األمريكية يف العواقب غري املقصودة لتغيري 

االنظمة السياسية. 

رابط املقال:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/27/our_man_in_baghdad
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يش������ري الكاتب يف مس������تهل مقالت������ه اىل ان ايران قد 
س������عت منذ مدة طويلة اىل نشر ثورتها اإلسالمية يف 
العراق اجملاور هلا ، سواء خالل حكم الرئيس السابق 
صدام حس������ني او بعد خروج الواليات املتحدة وصعود 
الش������يعة اىل احلكم . ان قادة الع������راق اليوم يتطلعون 
اىل اع������ادة بناء بالدهم كقوة اقليمية ش������يعية، االمر 
الذي حيت������اج اواًل اىل تهدئة االطراف الس������نية ومن 
ثم توحيد الطوائف الش������يعية املنقسمة. فاالنقسامات 
فتحت اليران الباب حنو حتقيق هيمنتها على العراق 

وهو ماكانت تسعى اليه منذ مدة طويلة.
وكما هو احل������ال مع معظم اجلماعات الدينية ، يعاني 
الشيعة من انعدام يف التجانس حيث توجد بينهم الكثري 
من االختالفات السياس������ية و االيديولوجية  امللحوظة، 
وعلى مدى عقود من الزمن ظّل العراق مصدرًا رئيسًا 
للفكر الش������يعي الذي يش������ع من مدينة النجف الواقعة 
جن������وب البالد . و على أي حال ، فقد اس������تهدف نظام 
ص������دام حس������ني العلماني كب������ار رجال الدين الش������يعة  
بص������ورة منهجي������ة ، االمر الذي اضط������ر العديد منهم 

للذهاب اىل املنفى والعيش يف ايران اجملاورة.
ان  ع������ودة  آالف العراقي������ني الش������يعة ورج������ال الدين  
املتأثري������ن بالعقيدة االيرانية ، ش������كلت حافزًا  كبريًا 

اليران من اجل نشر رسالتها يف العراق ، حيث سعت 
اىل حتجيم واستبدال الزعماء الشيعة التقليديني من 
مدرسة النجف » اهلادئة«  مبجموعة من رجال الدين 
الذين درسوا واعتادوا على االسالم الثوري يف مدينة 

قم االيرانية  . 
وميضي الكاتب اىل القول: انه وعلى العكس من أي وقت 
مضى ، فقد اختذت إيران منهجا سياس��يا حذرا وحمس��وبا 
لزي��ادة نفوذه��ا يف الع��راق ، حي��ث وع��ت اي��ران يف وق��ت 
مبكر ان نش��ر الثورة عن طريق القوة ال ميكن ان يكون 
فاعاًل،كما حص��ل االمر خالل حماولتها فرض نس��ختها 
من االس��الم على الع��راق وال��يت ادخلت البلدي��ن يف حرب 

دموية استمرت مثان سنوات.

ومن الناحي������ة األخرى فإن إي������ران يف الوقت احلالي  
ال حت������اول اس������تعداء او جتاه������ل االحزاب الش������يعية 
الرئيس������ة ، لكنها يف واقع االم������ر ُتفّضل بعضها على 
البع������ض االخ������ر ، وخاصة تلك اليت ُتع������ّد اكثر تقبال 
لاليديولوجي������ة اإليرانية ، كما انها حريصة على عدم 

اثارة أي خطابات عدائية جتاه العراق.
 وقد يتس������ائل العق������ل الغربي عن مدى تأث������ري العقائد 
الديني������ة وما الذي ميكن أن حتققه . ففي دولة مس������لمة 

حمافظ������ة قد تس������هم قولب������ة الفكر الش������يعي 

مقاالت ا�شرتاتيجية

مما ال�شك فيه ان ايران م�شتمرة بزيادة نفوذها يف العراق وتعزيز طموحاتها الرامية اىل الهيمنة على املنطقة , ولتحقيق 
ذلك, فقد راأى �شناع القرار يف ايران ان ن�شر اال�شالم الثوري �� قبل كل �شيء ���� يوفر لهم فر�شة اف�شل الإحكام قب�شتهم على 

العراق , االمر الذي جنحوا يف حتقيقه حتى االآن.

تعاظم النفوذ الديني االإيراين يف العراق 
ماك�س   « �شركة  يف  يعمل  ا�شتخبارات  حملل   / برود  دانيال   : الكاتب 

املتعلقة  اال�شت�شارات  بتقدمي  خا�شة  �شركة  وهي   » �شوليو�شن  �شيكيورتي 

باملخاطر اجليو�شيا�شية , مقرها )اإ�شرائيل(- جريوزاليم بو�شت 2012/6/6

ترجمة:ق�شم الرتجمة

تلخي�س :في�شل عبد اللطيف يا�شني
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مقاالت ا�شرتاتيجية

العراقي وفق������ًا للنموذج االيراني بتوفري نطاق غري 
مس������بوق من النفوذ للجمهورية االس������المية االيرانية 
داخل العراق . وبالنس������بة اىل هؤالء الذين يبحثون عن 
دليل تنامي اهليمنة االيرانية داخل العراق ، فإن تراجع 
النجف امام صعود نفوذ قم هو احدى العالمات املقلقة 
بهذا الص������دد ، فضاًل على ذلك ف������إن معظم الكيانات 
الرئيس������ة ضمن املعس������كر الش������يعي مثل حزب الدعوة 
واجمللس األعلى اإلس������المي العراقي والتيار الصدري 
لديهم مس������توى معني من االتصاالت م������ع إيران وكثريًا 
ما تدور املناقش������ات داخل املراكز الش������يعية الرئيسة 
ح������ول العدي������د من القضاي������ا منها : أي ان������واع الفكر 
الشيعي هو االنسب للعراق ، وعالقة البالد مع القوة 
الشيعية الرئيس������ة يف املنطقة املتمثلة بايران وصيغة 
النظام السياسي الواجب ترسيخها )فيدرالية، وحدة 
وطنية..(، فكل طرف لديه رؤاه اخلاصة به سواء على 
أس������اس وطي / ديي  مثل حزب  الدعوة اإلسالمي 
الذي يرتأس������ه رئيس الوزراء الس������يد نوري املالكي او 
نه������ج اكث������ر فدرالية مثل  اجمللس األعلى اإلس������المي  
الذي يتصور انش������اء كيان شيعي مستقل تكون مدينة 
البصرة مرك������ز القوة فيه . من جه������ة أخرى ، يوجد 
هناك التيار الصدري املتشدد الذي يتبنى نهجًا دينيًا 
وطني������ًا، ويعد حامسًا للحفاظ على مس������توى الوحدة 
الش������يعية و كذلك للس������يطرة عل������ى العاصمة بغداد . 
علم������ا ان إيران تفضل وص������ول االحزاب ذات النزعة 
الفيدرالية اىل سدة احلكم، ومعرفة الدافع وراء ذلك 
سهل جدًا ، اذ ان  النظام الفيدرالي مُيّكنها من فرض 
نفوذها على البالد وهو االمر الذي س������يكون صعبًا يف 

حال وجود حكومة مركزية قوية.

ويلعب العام������ل الديي دورًا مهمًا يف الطموحات 

االيراني������ة يف الع������راق ،  اذ تش������ري التقارير األخرية 

اىل ان رجل الدين الش������يعي  اية اهلل العظمى حممود 

هامشي ش������اهرودي  يتم الرتويج له كخليفة حمتمل 

للزعيم الروحي لشيعة العراق آية اهلل السيستاني.

فاذا توىل الشاهرودي مقاليد االمور بعد السيستاني 

س������يكون ذلك مبثاب������ة خطوة هامة يف ه������ذا اجملال، 

فاالخري ينحدر من مدرس������ة حتمل طابع اهلدوء ، اما 

الش������اهرودي الذي درس يف قم ، فهو ايراني ، ولديه 

رواب������ط وثيقة مع النخ������ب الدينية هن������اك ، كما ُيعّد  

معاصرًا جليل جديد من الشيعة اكثر جرأة ونشاطًا  

حيكم الب������الد يف الوقت احلاضر ، اما السيس������تاني 

فعل������ى الرغم من اتباعه الكثريين اال ان معظمهم من 

االجيال اليت عانت القهر حتت حكم صدام حسني . 

وخيل������ص الكات������ب يف اخلت������ام اىل الق������ول: ان بزوغ 

الش������اهرودي ميث������ل مؤش������رًا على طموح������ات ايران 

السياس������ية والدينية لتطبيق منوذجها االس������المي يف 

البالد، واحد االمثلة على اسرتاتيجيتها للقيام بذلك.  
ومما الشك فيه ان ايران ملتزمة بزيادة نفوذها يف العراق 

وتعزي��ز طموحاته��ا الرامي��ة اىل اهليمن��ة يف املنطق��ة ، 

ولتحقي��ق ذلك ، فقد رأى املاللي ان نش��ر االس��الم الثوري 

قبل كل شيء ، يوفر هلم فرصة افضل إلحكام قبضتهم 

على العراق ، االمر الذي جنحوا يف حتقيقه حتى االن..

رابط املقال:
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Arts/Article.aspx?ID=268097



ن�شرة العراق يف مراكز االبحاث العاملية/ االحد 9 - 6 - 2013 / العدد)21( 15

ان  مس��تهله  يف  التقري��ر  يذك��ر 

االنهي��ار  عل��ى  يش��ارف  الع��راق 

االمين يف ظ��ل النزاع ح��ول النفط 

واالرض ب��ني احلكومة اليت يهيمن 

عليها الش��يعة من جهة واالكراد 

املس��تقلني نس��بيًا من جه��ة اخرى 

وال��ذي تصاعد جنب��ًا اىل جنب مع 

العنف الطائفي بني الشيعة واالقلية السنية. ويف سوريا 
اخذت احلرب االهلية ، اليت تدخل عامها الثاني بني 
االغلبية الس������نية واالقلية العلوية احلاكمة، باالمتداد 
اىل العراق ، ويف هذا الصدد ينظر حمللون اقليميون 
اىل النزاع الدائر كمواجه������ة طائفية كبرية بني التيار 
الرئيس للطائفة الس������نية بقيادة السعودية ، والشيعة 

بقيادة ايران.
اذا ما تط������ور النزاع القائم  بني املذاهب االس������المية 
، اليت تص������ارع بعضها منذ وفاة الرس������ول حممد يف 
الق������رن الثامن، فإنه س������يقود اىل مرحلة حرجة ، من 
املرجح ان تؤدى اىل زعزعة اركان العامل اإلس������المي 

من املغرب وحتى اندونيسيا. 
  ويف االسابيع القليلة املاضية ، عاث املتطرفون السنة، 
من تنظيم القاعدة، وحلفاؤهم فسادًا يف احناء العراق 
عرب موجة من العمليات االنتحارية اليت راح ضحيتها 

اكث������ر من 200 قتي������ل . اهلجمات 
ه������ذه حدث������ت يف بغ������داد واحدة 
من املدن املختلطة واليت تش������هد 
هيمنة متزايدة من قبل الش������يعة، 
وكركوك املتناَزع عليها يف الشمال 
، ومعظم احملافظات ذات الغالبية 

الشيعية يف اجلنوب.
االنقس������ام الطائفي ب������ني االغلبية الش������يعية واالقلية 
الس������نية، اليت تعد الركي������زة ال������يت كان يعتمد عليها 
نظام صدام حس������ني ، اخذ يزداد عمقًا نتيجة التمرد 
الذي تقوده منظمة س������نية اخرى وهي رجال الطريقة 
النقش������بندية . هذه اجملموعة ال������يت تضم اعضاء من 
نظام صدام حس������ني البعثي ، ويقودها عزت ابراهيم 
ال������دوري احد نواب الرئيس صدام ، لديه س������جل من 
الوحش������ية والقس������وة . وهو العضو الوحيد من الدائرة 

الضيقة احمليطة بصدام  الذي ما يزال طليقًا . 
وعل������ى الرغم م������ن ان الدوري يف الس������بعني من عمره 
ويعاني من اعتالل يف صحته لكنه هو من حيافظ على 
استمرارية التنظيم ، حيث اكتسب املزيد من اجملندين 
يف صفوف الس������نة الذيَن يعتق������دون بأنهم  يتعرضون 
حلالة اب������ادة ممنهجة من قبل حاكم العراق الش������يعي 

نوري املالكي.
الطريق������ة  جي������ش  ان  التقري������ر  والح������ظ 

مقاالت ا�شرتاتيجية

الع��راق يق��رتب من االنهيار االمن��ي يف ظل النزاعات بني احلكومة التي يهيمن عليها ال�شيع��ة واالكراد, بالتزامن مع العنف 
الطائفي ال�شني- ال�شيعي .

تفاقم االنق�شام الطائفي يف ظل الفو�شى 
يونايتيد بري�س انرتنا�شيونال

30 ني�شان /2013
ترجمة وتلخي�س: في�شل عبد اللطيف يا�شني

مراجعة:د.ن�شر حممد علي
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النقشبندية يرى ان عراق ما بعد صدام حسني اصبح 
حتت الس������يطرة االيرانية والس������يما بعد االنس������حاب 
االمريكي من البالد عام 2011. ان املواجهة الطائفية 
حتم������ل الدالئل على االجتاه حنو االس������وء مع تصعيد 
املالكي حلمالته ضد ما عّدُه متردًا تغذيه الس������عودية 
يرتّك������ز يف احملافظات ذات الغالبية الس������نية. وانطلق 
النزاع يف الثالث والعش������رين من ش������هر نيسان حينما 
قام������ت ق������وات املالك������ي الش������يعية مبهامجة حش������ود 
املتظاهري������ن يف قرية احلوجية يف حمافظة كركوك ، 

اكثر من 50 من السنة ُقتلوا وُجرح اكثر من 110. 
»ان اهلجم������ات االنتقامي������ة ضد االجه������زة االمنية من 
املمكن ان تؤدي اىل رد فعل اقسى من قبل السلطات« 
كما الحظت جمموعة االزم������ات الدولية، مضيفة انه 
»لن يتس������نى للعراق ايقاف املد املتصاعد من العنف ، 
اال من خالل االس������تجابة الفعلية ملطالب املتظاهرين 
املشروعة وحصول السنة على متثيل حقيقي يف النظام 
السياسي، يف وقت يتعاظم فيه االستقطاب الطائفي 

عرب املنطقة، االمر الذي ينذر حبدوث كارثة«  . 
وميضي التقرير اىل القول: ان االحتجاجات الس������نية 
قد بدأت منذ اواخر العام 2012 للتنديد بتزايد نزعة 
االس������تبداد لدى رئي������س الوزراء ن������وري املالكي ، لكن 
جم������زرة احلوجية وضعت نهاية ملا كان ُينظر اليه على 
انه مرحلة من ضبط النفس. فالس������نة بدأوا باجلنوح 

بصورة متزايدة اىل خيار العنف واملقاومة املسلحة .
ومع ذلك ، فإن الكثريين يرون بإن الصدام الذي يلوح 
يف االفق قادم من مكان آخر ، فهناك مواجهة مشحونة 

بني ق������وات املالك������ي املدعومة من اي������ران واملتمردين 
االكراد يف مشال العراق حول مدينة كركوك املتنوعة 
عرقيا وحقول النفط املتامخة هلا. فألش������هر عديدة ، 
انتشرت قوات عسكرية كبرية من كال الطرفني حول 
كرك������وك واحل������دود اجلنوبية للمنطقة الكردية ش������به 

املستقلة.
االقلية الكردية ال������يت دخلت يف نزاع مع بغداد طوال 
عدة عقود من اجل احلكم الذاتي ، تّدعي بأن كركوك 
، ال������يت حتت������وي عل������ى ثلث خزي������ن النف������ط العراقي 
االحتياط������ي مب������ا يقارب حوال������ي 150 ملي������ار برميل 
، منطقًة كردي������ًة تارخييًا. لكن بغداد ال تس������تطيع أن 
تتخلى عن حقول النفط أو تسمح لألكراد باالنفصال 
ألن ذلك ميكن أن يش������جع املناطق املضطربة األخرى 
عل������ى أن حت������ذو حذوها، مما يتس������بب بانهيار الدولة 
االحتادية ، وقد اثار االك������راد حفيظة بغداد جبذبهم 
معظم ش������ركات النفط العاملية للعمل يف حمافظاتهم 
الثالث������ة وقيامهم بتصدير النفط اخلام اىل تركيا من 
خالل حقول يصل احتياطي النفط فيها اىل 45 مليار 

برميل.
وخيتت������م التقرير بالقول: اش������ارت التقارير يف االيام 
االخ������رية اىل ف������رار  اف������راد م������ن الق������وات العراقية 
املتواج������دة يف ه������ذه املناطق بس������بب تصاعد االعمال 
العدائية ضدها. فهناك دالالت بأن اجليش ال يستطيع 
التعامل م������ع االزمة اليت تضع������ه يف مواجهة  العرب 
السنة واالكراد معًا ، كما الحظ ذلك احمللل املخضرم 

»باتريك كوكبرين« ))صحفي وكاتب بريطاني((.

رابط املقال:
http://www.upi.com/Top_News/Special/2013/04/30/Iraq-Sectarian-faultlines-widen-
amid-chaos/UPI-19361367341691/#ixzz2S4WA3RBm

مقاالت ا�شرتاتيجية
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1- إن م������ن أبرز املزاي������ا اليت ُتعزى 
إىل املنظمة ه������ي حتويل االقتصاد 
الوطي للبلد املعي اىل اقتصاد حر 
يعتمد على التجارة احلرة املستندة 
اىل املنافسة، وان هذا من شأنه ان 
يساعد على دفع املنتجني حنو إنتاج 
وبكلف  منتوجات مبواصفات عالية 

منخفضة.
2-كم������ا أن االنضم������ام إىل املنظمة 

يؤدي إىل توسيع أسواق البلدان األعضاء وتشجيع فرص 
التصدير جراء اخنفاض الرسوم الكمركية املفروضة على 
صادرات البلدان املذكورة يف األس������واق العاملية، مما يعي 
ازدياد حجم اإلنتاج وارتفاع معدالت اس������تغالل الطاقات 

اإلنتاجية واخنفاض تكلفة الوحدات املنتجة.
3-كذلك فإن التوّس������ع املتوّق������ع يف حجم اإلنتاج ال بد وان 
ينعكس على توفري املزيد من فرص العمل و من ثمَّ تقليص 

حجم البطالة املنتشرة يف معظم البلدان.    
4- ُيالحظ أيضا أن االنضمام اىل منظمة التجارة العاملية 
جيذب االستثمار األجنيب، والذي بدوره حيّفز االستثمار 
الوط������ي. كما ان تدفق االس������تثمار األجنيب يس������اهم يف 
تدفق التكنولوجيا احلديثة اىل البلد العضو، االمر الذي 

يساعد يف تعزيز القدرات التكنولوجية احمللية .
5- من املتوقع أن ترتفع أسعار السلع الزراعية املستوردة 
نتيج������ة لتطبيق أحكام اتفاقية الزراعة املتضمنة ختفيض 
دع������م إنتاج وتصدير هذه الس������لع، وه������ذا االرتفاع يف 

األس������عار يدفع بالبعض إىل توّقع حدوث 
آثار اجيابية على صعيد حتقيق االكتفاء 
الذات������ي من ه������ذه الس������لع، القمح بصفة 
خاصة، وذلك ألن ارتفاع األس������عار سوف 
ُيش������جع املنتجني العراقيني عل������ى زيادة 
املس������احات الزراعية املخصصة لإلنتاج 
الزراعي، فضاًل على دخول منتجني جدد 

بهدف االستفادة من ارتفاع األسعار. 
6- تتع������رض العدي������د م������ن الصناع������ات 
الوطنية العراقية إىل ُمنافسة شديدة يف أسواقها احمللية 
من الصناع������ات األجنبية امُلماثلة والس������يما اليت حتصل 
على دعم من ُبلدانها واليت ّتباع بأسعار تقل عن أسعارها 
يف بلد املنش������أ )عمليات إغراق(. لذا فإن رفع هذا الدعم 
ومكافحة اإلغراق على وفق مبادئ منظمة التجارة العاملية 
س������يؤدي إىل منح الصناعات الوطني������ة العراقية ُفرصة 
للنهوض وامُلنافسة داخليًا وخارجيًا، وسيعمل على حتفيز 
الصناعات احمللية ورفع مستوى اإلنتاج واجلودة وحتسني 
الكف������اءة يف ختصي������ص املوارد ومن َثمَّ ارتفاع مس������تويات 

املعيشة يف العراق.
7-إن نظام فض النزاعات الذي رمستُه امُلنظمة سيجعل 
الع������راق أكثر ق������درة يف احلفاظ عل������ى مصاحله وحقوقه 
التجارية، الس������يما وإن الدول داخل امُلنظمة الَدولية كانت 
تف������رض إجراءات من طرف واحد عل������ى التجارة العاملية 
وهو ما كان يضر باآلخرين دون وجود آلية فاعلة للفصل 

يف النزاعات اليت تنشأ بني األطراف املختلفة . 

اجلزء الرابع : االآثار االقت�شاديةااليجابية 

�شوؤون اقت�شادية

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

.....................

حتديات ان�شمام العراق ملنظمة التجارة العاملية
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ال������وزراء الرتكي  قال رئيس 
رجب طي������ب أردوغان ، يوم 
الثالث������اء املواف������ق 14 ايار، 
إن ش������ركة تركية دخلت يف 
إقليم  ش������راكة مع حكوم������ة 
كردس������تان العراق وش������ركة 

النفط األمريكية العمالقة إكسون موبيل للتنقيب 
يف مش������ال العراق، يف خط������وة أخرى على طريق 
تعاون تركيا مع أك������راد العراق يف جمال الطاقة. 
وأوضح أردوغان أن التفاصيل س������تتضح بصورة 
أكرب بعد زيارته للواليات املتحدة . وأبلغ الصحفيني 
يف مطار أنقرة قبل السفر إىل الواليات املتحدة، 
يف زي������ارة رمسية يلتقي خالهل������ا الرئيس باراك 
أوباما » ان ش��ركتنا النفطية لديها اتفاق بالفعل 
مع إكسون موبيل، وهذه خطوة مع حكومة إقليم 

كردستان بشأن أنشطة التنقيب«. 

وسيس������عى أردوغان خ������الل زيارته للحصول على 
دعم أوباما ملزيد من اتفاقيات الطاقة اليت تأمل 
الشركات الرتكية إبرامها يف مشال العراق. و وفقًا 
ملصادر يف صناعة النفط الرتكية، لوكالة رويرتز، 
إن الشركة الرتكية س������تأخذ حصصا يف شراكة 

مع إكسون موبيل وحكومة 
جزءا  وستصبح  كردستان 
من اتفاق تقاس������م اإلنتاج، 
وان الش������ريك املرجح  يف 
هذه االتفاقية هي ش������ركة 
العاملية  الرتكي������ة  النف������ط 
TPIC  وه������ي احد اذرع ش������ركة النفط الرتكية 

احلكومي������ة TPAO. وتركيا حتى اآلن تعد زبون 
ومنفذ للصادرات النفطية من إقليم كردس������تان، 
وس������يلعب األتراك بهذا االتفاق دورا نش������طا يف 
استغالل موارد النفط والغاز الكبرية يف اإلقليم. 
وكان وزير الطاقة الرتكي، تانري يلدز قد استبعد 
يف ال�10 م������ن أي������ار2013، بقاء تركيا »س������اكنة« 
حيال مشاريع الطاقة يف العراق، مبينا انها ُتدير 
مش������اريع للطاقة يف بلدان »بعي������دة جدا« مقارنة 
ببغداد، وبينما كش������ف عن تنفيذ تركيا مشروعا 
يف جن������وب الع������راق »بكلفة )25( ملي������ون دوالر«، 
أكد ان تطوير هذه املش������اريع يتم من اجل »تطبيع 

الوضع يف العراق«.
وق������د أك������دت تركي������ا، يف )11 نيس������ان 2013(، 
أنها س������تبقى »املع������رب الرئيس« لنق������ل صادرات 

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية

اردوغان: اتفاقية �شراكة مع كرد�شتان واك�شون موبيل
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النفط والغاز العراقي������ة إىل اخلارج، معربة عن 
اس������تعدادها ملد أنب������وب جديد لنق������ل النفط من 
حقول البصرة وتوقيع اتفاقية شاملة على مستوى 
حكومي لتوسيع التعاون املشرتك بني البلدين يف 

جمال الطاقة. 
م������ن جانب آخ������ر، اتهم������ت احلكوم������ة العراقية، 
رئي������س ال������وزراء الرتك������ي رجب طي������ب أردوغان 
ب�»اس������تفزازها« العالنه عن اتف������اق بني حكومته 
وحكومة إقليم كردس������تان وشركة »إكسون كوبيل« 
النفطي������ة األمريكي������ة على عملي������ات للتنقيب عن 

النفط يف اإلقليم.
ويف تصري������ح ل�»الش������رق األوس������ط«، قالت مريم 
الرّيس، املستش������ارة السياس������ية يف مكتب رئيس 
الوزراء نوري املالكي: إن »احلكومة العراقية طاملا 
أكدت أن أي اتفاق تعقده حكومة إقليم كردستان 
مع أي جهة لن يكون س������اري املفعول ما مل حيصل 
على موافقة احلكومة االحتادية« ، عاّدًة تصرحيات 
رئيس الوزراء الرتكي »حماولة إلثارة فتنة ومشكلة 
فضال على استفزاز احلكومة العراقية وهو أمر 
مرفوض بالنسبة لنا بشكل مطلق، ألن هذا يتعلق 
بسيادة البلد واحرتام قوانينه وهو ما يتوجب على 

أردوغان أو غريه أخذه بعني االعتبار«.
وتق������ول بغ������داد: إنها وحده������ا صاحبة الس������لطة 

لإلش������راف على الصادرات النفطية من العراق، 
وان االتفاقيات بني الش������ركات النفطية وحكومة 
كردس������تان غري قانوني������ة. ويقول زعم������اء اإلقليم 
الكردي شبه املستقل إن حقهم يف السيطرة على 
املوارد النفطية مكفول بالدستور االحتادي للعراق 

الذي صدر عقب سقوط النظام عام 2003.
وكان������ت الواليات املتح������دة قد دع������ت يف ال�6 من 
ش������باط2013 تركي������ا إىل تس������وية خالفاته������ا مع 
احلكوم������ة العراقي������ة لضم������ان اس������تمرار توج������ه 
صادرات النفط والغ������از العراقي إىل الغرب عن 
طريق األراضي الرتكية، وحذرت من أن الفش������ل 

يف إجياد تسوية سيعزز فرص تقسيم العراق. 
وكشفت مصادر دبلوماسية تركية، يف )18 نيسان 
2013(، ان تركيا والعراق اجريا مباحثات فنية يف 
لندن، قبل عشرة أيام، يف جمالي الطاقة واألمن، 
عرب »وساطة أمريكية« قادها وزير اخلارجية جون 
كريي ل� »تشجيعهما« على التقارب، وأشارت اىل 
ان تركيا أك������دت على »وحدة األراضي العراقية«. 
وبينما ج������ددت أنق������رة دعوتها »إلنش������اء أنابيب 
إضافي������ة لنقل النفط والغ������از العراقي عرب ميناء 
جيهان«، أوضح������ت املص������ادر أن الطرفني اتفقا 
على »االس������تمرار باحلوار« على الرغم من وجود 

خالفات على عدة قضايا.


