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يقول الخبراء االستراتيجيون أن الحرب من السهل تحديد بدايتها، 
ولكن م���ن الصعب تحديد نهايتها. والح���رب التي تتعدد اطرافها 
تس���تغرق وقتا طويال، وتكون التضحيات فيها جسيمة، ونتائجها 
غالبا غير متوقعة. في ه���ذا العدد من إصدار )العراق في مراكز 
األبحاث العالمية( س���يطلع القارئ على ستة مقاالت مهمة: المقال 
األول )كيف تكس���ب الواليات المتح���دة األصدقاء والعراقيين في 
قتال تنظي���م "داع���ش"(، للكاتبين )الرا جاكز وكاث���ي برانين(، 
نشرته مجلة )السياسة الخارجية( األمريكية، ويجد الكاتبان فيه أن 
واش���نطن اتخذت المقعد الخلفي في معركة تكريت معتمدة سياسة 
اللعبة الطويلة لمنع "داعش" من العودة مرة ثانية، ولكن قد يترتب 
عل���ى ذلك ميالن الكفة ف���ي العراق لصالح إي���ران. ومع حرص 

الحكومة العراقية على تحقيق التوازن 
بين مصالح واش���نطن وطهران، فقد 

تعجز في النهاية عن تحقيق ذلك.

الثان���ي )ق���رار أوباما في  المق���ال 
الح���رب ضعيف وغي���ر ضروري(، 
للكاتب )مارك تيسين(، نشره )معهد 
المش���روع األمريكي(، ويحلل كاتبه 

طل���ب التفوي���ض في الح���رب على 
"داع���ش" الذي تقدم ب���ه الرئيس أوباما إل���ى الكونغرس في 11/
ش���باط /2015 عاّداً إياه مقيدا لسلطات الرئيس في تحريك القوات 
العس���كرية ومحاولة منه في إلغاء تفويض ع���ام 2005، وينتهي 
الكاتب إلى االعتقاد بأن هذا القرار للرئيس غير ضروري ويجعله 

في موقف ضعيف.

المق���ال الثالث )تحركات خل���ف الكواليس نح���و تكثيف مكافحة 
توسع "الدولة اإلسالمية"(، للكاتبة )آن برانرد(، نشرته صحيفة 
)نيويورك تايمز(، تطرقت في���ه الكاتبة إلى معركة تكريت كونها 
تؤش���ر إلى ما س���تكون عليه المعركة في الموص���ل، ورأت في 

مشاركة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة فيها إشارة إلى ما يمكن 
أن تلعب���ه هذه القوى في معرك���ة الموصل، كما قد تنبئ بالصراع 
المستقبلي بينها - حسب زعم الكاتبة - في التنازع على الفضل في 

االنتصار واالستحواذ على النفوذ في العراق.

المقال الرابع )أربع س���نوات من التطرف خالل الربيع العربي(، 
للكاتب )جون الترمان(، نش���ره )مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية( األمريكي، بين كاتبه كيف فاجأ الربيع العربي الجميع 
في سرعته وتفاعالته، كما فاجأت الحكومات االستبدادية العربية 
الجميع في مناعتها وقدرتها على مقاومة التغيير، وكيف ش���جع 
الربيع العربي تنامي الحركات المتطرفة على حس���اب الحركات 
الليبرالي���ة، وانتهى إلى االعتقاد ب���أن االنتصار في الحرب على 
التط���رف الراديكال���ي غير واضح 
ف���ي وق���ت يثي���ر تم���دده وتطوره                 

قلق الجميع.

البقاع  )تجرب���ة  الخام���س  المق���ال 
اللبناني في العراق(، للكاتب )مايكل 
نايت���س(، نش���ره )معهد واش���نطن 
لسياسة الشرق األدنى(، ويرى كاتبه 
أن معركة تحرير تكريت كش���فت - حس���ب زعمه - حجم الدور 
اإليران���ي في العراق، لكن دور إي���ران في الحرب على "داعش" 
ال يعني تقدما في العالقات اإليرانية األمريكية، وإن تجربة الحشد 
الش���عبي في الع���راق قد تعني تكرار تجربة ح���زب هللا في البقاع 

اللبناني، وهذا ما ال يمكن للقوى المتنفذة في العالم احتماله.

المقال السادس )االستراتيجية األمنية ألوباما ستؤذي أمريكا لعقود(، 
للكاتب )جون بولتون(، نشره )معهد المشروع األمريكي(، ويعتقد 
كاتبه أن اس���تراتيجية أوباما المعلنة لما تبقى من رئاس���ته أضعفت 

موقف أمريكا عالميا، وستكون لها عواقب تالحقها لعقود قادمة.

معركة تكريت و�صراع النفوذ الإقليمي والدويل
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إن الواليات المتح���دة األمريكية اتخذت المقعد 
الخلفي بعد الفصائل الش���يعية والقادة اإليرانيين 
ف���ي معركة تحرير تكريت م���ن عناصر تنظيم 
)الدولة اإلسالمية "داعش"(. والسؤال هنا: هل 
س���يجعل ذلك واشنطن غير ذات جدوى أو ليس 

لها دور في تقدم القوات العراقية 
إلى األمام؟، في إشارة من 
الكاتبين إلى قرار بغداد في 

تحرير صالح الدين.

يش���ير الكاتب���ان إل���ى أن 
الق���وات الخاصة اإليرانية 
وبدعم من الفصائل الشيعية 
العراقي���ة اس���تعدتا إلنهاء 

وجود تنظيم )الدولة اإلس���المية 
"داعش"( وطردها خارج مدينة تكريت التي ولد 
فيها الرئيس الس���ابق صدام حسين بأقرب وقت 
ممكن، وسيكون هذا أول انتصار لبغداد والقوات 
العراقية على التنظيم المتش���دد بدون أي تدخل 

مباشر للقوات األمريكية على اإلطالق.

ويرى الكاتب���ان أن الضربات الجوية األمريكية 
القاتلة ما تزال حيوية لتحويل مس���ار المتطرفين 
في غرب وشمال العراق، كما أنها كشفت الطريق 
للقوات العراقية  للتحرك في المناطق األخرى. 
ولكن هناك حقيقة بديهية بين 
دول وأمم الشرق األوسط، 
المعركة  س���احة  أن  وهي 
تش���جع على انبث���اق دور 
أكبر للط���رف األقوى في 
الميدان، ويشيران بذلك إلى 

الدور المتصاعد إليران.

ويؤكد الكاتبان أن هذا الدور 
غير مريح ومقلق بالنسبة للمسؤولين األمريكيين 
والعراقيين وهم يشاهدون إيران تفعل شيئا كبيرا. 
وكانت إدارة أوباما غير مس���تعدة إلرسال جنود 
للقتال في مدينة عراقية كبيرة )صالح الدين( ضد 

ترجمة وعر�ض : د. ح�صني اأحمد دخيل
)LARA JAKESKATE BRANNEN( الكاتبييان : لرا جاكييز، كاتي برانييني

)Foreign Policy( النا�صيير: فييورن بولي�صييي
16 اآذار 2015

تقرير: كيف تك�صب الوليات املتحدة
 الأ�صدقاء والعراقيني املوؤثرين يف قتال تنظيم "داع�ض"

ُينظ����ر إلى معركة تكريت - وعلى نطاق واس����ع - على أنها تهيئة الظ����روف إلى الهجوم القادم على مدينة 
الموصل في ش����مال العراق وهي معقل لتنظيم )الدولة اإلس����المية "داع����ش"( وعاصمة "دولة الخالفة". 
وتس����تعد "الميليشيات" الشيعية بالفعل إلى تلك المعركة. وبعض المقاتلين والقادة العراقيين يحتاجون إلى 
القوة الجوية في تكريت على الرغم من أن المس����ؤولين العس����كريين األمريكيين قالوا بأنه ال توجد - في 
الوق����ت الحاضر - خطط للبنتاغون لزيادة فعالية الضربات الجوية األمريكية؛ نظرا لتردد واش����نطن المعلن 

لمساعدة القوات المدعومة من قبل إيران كما تدعي ذلك واشنطن.
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116 تنظيم )الدولة اإلس���المية "داعش"( على أرض 
الواقع. والق���وات األمنية العراقية - المكونة من 
الشيعة وأبناء العشائر - تقاتل في تكريت أيضا، 
ولكن بأع���داد أقل بكثير. والطائ���رات الحربية 
األمريكية - على األقل حتى اآلن - لم تقم بغارات 
جوية لدعم الهجوم البري في المدينة التي يهيمن 

عليها الغالبية السنية.

وينظر إلى معركة تكريت - وعلى نطاق واسع - 
على أنها تهيئة الظروف إلى الهجوم القادم على 
مدينة الموصل في ش���مال الع���راق وهي معقل 
لتنظيم )الدولة اإلس���المية "داعش"( وعاصمة 
"دولة الخالفة". وتس���تعد "الميليشيات" الشيعية 
بالفعل إلى تلك المعركة. وبعض المقاتلين والقادة 
العراقيين يحتاجون القوة الجوية في تكريت على 
الرغم من أن المسؤولين العسكريين األمريكيين 
قال���وا بأنه ال توج���د - في الوق���ت الحاضر - 
خطط للبنتاغون لزيادة فعالية الضربات الجوية 
األمريكية؛ نظرا لتردد واشنطن المعلن لمساعدة 
الق���وات المدعوم���ة من قبل إي���ران كما تدعي       

ذلك واشنطن.

وهناك - مع ذلك - س���ابقة: في الصيف الماضي 
س���اعدت الضربات الجوية األمريكية في دحر 
هجوم تنظي���م "الدولة اإلس���المية" وحصارها 
لمدين���ة آمرلي، وه���ي المعرك���ة التي ضمت 
جن���ود عراقيين وقوات م���ن األكراد فضال عن 
"الميليشيات الش���يعية" التي تقودها إيران. وفي 
الكونغرس، فإن المش���رعين م���ن كال الحزبين 
)الجمه���وري والديمقراطي( يش���عرون بالقلق؛ 
ألن البي���ت األبيض يقوم فع���ال بالكثير لتمكين 

إيران. ويق���ول رئيس لجنة العالقات 
بوب  الش���يوخ  الخارجية في مجلس 

كروكر في جلسة االس���تماع التي حضرها أمام 
الكونغ���رس "نحن جعلنا الع���راق مكانا أفضل 

بالنسبة إليران".

ويضيف الكاتبان، أن نتائ���ج الحرب البرية في 
محافظة ص���الح الدين س���يكون لها صدى في 
وضع السياس���ة العراقية حتى لو كانت الحكومة 
التي يقودها الشيعة في بغداد تأمل أن تبقى على 

مقربة لكل من واشنطن وطهران.

 وأخبر الس���فير العراقي في واش���نطن الس���يد 
 Foreign( لقمان الفيلي مؤسسة الفورن بوليسي
Policy( ب���أن "الديناميكي���ات الفوري���ة تأثرت 

كثيرا"، وأضاف "لكننا نتوقع وجود عالقة قوية 
مع جميع الحلفاء ف���ي حربنا ضد تنظيم )الدولة 
اإلس���المية اإلرهاب���ي "داعش"( بم���ا في ذلك 

الواليات المتحدة وإيران".

في األيام األخيرة، اعترف مسؤولون أمريكيون 
على مضض بمس���اعدة إيران للواليات المتحدة 
في هزيمة تنظيم )الدولة اإلس���المية "داعش"(. 
فواش���نطن متمس���كة بعدم التنس���يق أو العمل 
مباش���رة مع طهران في قت���ال تنظيم  "داعش" 
اإلرهابي، وفي الوقت نفسه توافق واشنطن على 
جهودها جنبا إلى جنب مع جهود إيران في قتال        

التنظيم المذكور.

ومع ذلك، فالمسؤولون األمريكيون قلقوا بشأن ما 
أكد عليه رئيس هيئة األركان المشتركة الجنرال 
مارتن ديمبسي في األس���بوع الماضي، واصفا 
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إمكانية تحقق الس���يناريو: اس���تيالء 116
الميليش���يات الش���يعية على المناطق 
الس���نية التي تحررت، وهذا بدوره يضع أسس 

حرب أهلية جديدة.

وأخبر الجنرال ديمبسي لجنة العالقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ في الكونغرس "نحن جميعنا 
قلقون بش���أن ما س���يحدث بعد توق���ف الطبول 
واالقتتال وهزم تنظيم "داعش"، وعما إذا كانت 
الحكومة العراقية ستستمر بكونها حكومة شاملة 
لكافة المكونات المختلفة داخل المجتمع أم ال؟".

يوم األحد الماضي 2015/3/15، اتهم األميرال 
المتقاعد مايك مولن نظام الماللي الش���يعي في 
إيران بتأجيج اإلره���اب في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط ومساعدة المليشيات الشيعية في 
قتل أعداد كبيرة من القوات األمريكية في العراق 

بعد الغزو إلى وقت االنسحاب.

ويضيف الكاتبان أن األميرال مولن أخبر وكالة 
أن بي س����ي NBC  األخباري����ة "إننا نعمل معا 
حت����ى اآلن بطريقة بناءة للقض����اء على التهديد 
رقم 1 في العراق. وأنا ال أعتقد أن ذلك سيفتح 
الب����اب لقبول من فعل ذلك ف����ي الماضي". وال 
يب����دو أن بغداد تراعي - أو على األقل تحاول - 
استرضاء واش����نطن في وقت مايزال االعتماد 
على مس����اعدة طهران مس����تمر في القتال ضد 

تنظيم "داعش" اإلرهابي.

وبينم���ا زودت إدارة أوباما العراق باألس���لحة 
والمع���دات، متضمن���ة: البن���ادق، والذخي���رة، 
وصواريخ الهيل فاير، والدروع الواقية للبدن، 

والعربات المدرعة، إال أن بغداد تشكك في بعض 
األحيان في تحرك الواليات المتحدة البطيء جدا 
في تزويدها بش���حنات األسلحة وتدريب القوات 
العراقية. ويعتقد خبراء أن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي قلق من أن ت���ردد الواليات المتحدة في 
هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا سينعكس سلبا 

على العراق والوضع األمني العراقي.

وف���ي اآلونة األخيرة أغض���ب البنتاغون القادة 
العراقيين بإخباره الصحفيين أن القوات العسكرية 
األمريكية تتوقع أن تطلق بغداد عمليات تحرير 
الموصل في نيس���ان أو أيار المقبلين، وستضم 
الحملة العسكرية ما يقارب 25000 من القوات 
العراقية والمقاتلين األكراد وبدعم من الضربات 
الجوي���ة األمريكية. في حين أن العراقيين دفعوا 
باتج���اه أن الموضوع متروك للحكومة العراقية 
التي تقرر متى س���يبدأ الهجوم وليس الواليات 
المتحدة. وكش���فت الواليات المتح���دة تفاصيل 

حول موضوعة الموصل وردة الفعل التي ربما 
تفتح الباب لمش���اركة أوسع من قبل الميليشيات 

الشيعية وإيران.

وم���ع ذلك يح���اول العبادي تحقي���ق توازن بين 
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116 الحليفين األقوى للع���راق من دون إغضاب أي 
منهما. وأش���اد الس���يد لقمان الفيلي بالمساعدات 
األمريكي���ة، والمتضمنة ما يقارب 1500 غارة 
جوي���ة منذ الصيف الماض���ي كتغيير في قواعد 
اللعبة في الحرب ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" 
اإلرهابي. وعلى النقيض من ذلك، قال "إنه يوجد 
أقل من 100 إيران���ي حاليا يقاتلون في العراق 
والذي ينبغي أن ال أقول الكثير عن مشاركتهم"، 
فض���ال عن قائ���د الق���وة اإليرانية ف���ي العراق 
الجنرال قاسم سليماني، قائد قوات النخبة )فيلق 
القدس( الذي يدخل إلى أرض المعركة ويخرج 
منها ويلتقط الصور مع الجنود )سيلفي( ويسطر 

االنتصارات وكأنه يعزز نهجه الطائفي.

ومع وجود الجنرال سليماني 
في القيادة، فربما ال تحتاج 
إيران إلى أع���داد متزايدة 
م���ن المقاتلي���ن اإليرانيين 
األقل  على  األرض،  على 
للقوة.  الع���ام  التصور  في 
وقال سفير العراق السابق 
في األمم المتحدة وواشنطن 

سمير الصميدعي "إنه وبينما ينظر - وعلى نطاق 
واسع - إلى التفوق األمريكي على األجواء، إال أن 
اإليرانيين يسيطرون على األرض في العراق، 
وستحصل إدارة الرئيس باراك أوباما على دور 
أكبر على األرض إذا أرادت التغلب على التأثير 

أو النفوذ المتزايد لطهران في العراق".

كم���ا وأخبر الصميدعي مجلة الفورن بوليس���ي 
)Foreign Policy( ب�"أن هذا الموضوع يعتمد 

على درج���ة إرادة الواليات المتحدة 
على منع أو تقلي���ل الهيمنة اإليرانية 

على مستقبل العراق".

ويؤك���د الكاتبان أن إدارة الرئي���س أوباما أكثر 
تركيزا على ما يصفه المس���ؤولون األمريكيون 
باللعب���ة الطويلة، وهي التأكد من أن المتطرفين 
ال يع���ودون إلى نش���اطهم بع���د المعركة التي 
انتصروا فيها. ويس���عى البي���ت األبيض إلى ما 
وصفه وزير الدفاع األمريكي أشتون كارتر في 
الش���هر الماضي، وهو "الهزيمة الدائمة" لتنظيم 

"الدولة اإلسالمية" اإلرهابي.

حتى اآلن، القوات األمريكية دربت اآلالف من 
القوات العراقية لتأمين أجزاء من 
الع���راق - متضمنة تكريت 
وأجزاء من غرب محافظة 
األنب���ار - لتندف���ع الحرب 
إلى  العراق  ش���مال  باتجاه 
محافظ���ة الموصل. ويعول 
البيت األبي���ض أيضا على 
قوات عراقية  بغداد إلنشاء 
خاص���ة ب���كل محافظة تكون 
قريبة من س���احة األحداث، وهي أقرب إلى ما 
يسمى بالحرس الوطني الذي يديره المسؤولون 
المحلي���ون بداًل م���ن الحكوم���ة المركزية. هذا 
المشروع تعثر في البرلمان العراقي. وسينصب 
التركيز على تفاق���م أو تهدئة التوترات الطائفية 
بين األغلبية الش���يعية واألقلية من السكان، وهم 

األكراد والُسنة.

وقال مس���ؤول في إدارة الرئيس أوباما والذي لم 
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يكن مخوال بمناقش���ة هذا الموضوع: 116
"كي���ف يمك���ن غربلة ه���ذه األفكار 
وجعله���ا أكثر حيوية للمناقش���ة وبطرق عديدة. 
إن إي���ران لديها بالتأكيد بع���ض التأثير والنفوذ 
عل���ى تلك المناقش���ة، وهو ما نتطل���ع إليه كما                              

يفعل اآلخرون".

وقال مسؤول أمريكي "أعتقد أن هناك دول تهدف 
إلى وضع حدود لما يعرف بالنفوذ اإليراني فضاًل 

عنا"، وأضاف: "إننا ندرك ذلك جيدا".

ومع ذل���ك، يؤكد الكاتبان أن الدعم العس���كري 
اإليراني المقدم إلى العراق يطرح مشاكل حقيقية 
لتحال���ف أكثر من 60 دولة، والذي حش���دت له 
الواليات المتحدة للمس���اعدة ف���ي هزيمة تنظيم 
)الدولة اإلسالمية "داعش"(. إن التحالف يعتمد 
- إلى حد كبير - على مش���اركة الحلفاء العرب 
الس���نة في المنطقة - مثل الس���عودية واألردن 
واإلمارات العربية المتحدة - الذين قاموا بغارات 
جوية، وقام���وا بالتدريب واإلصالحات المحلية 
لمن���ع المقاتلين األجانب ومن���ع التمويل من أن 

يصل إلى المتطرفين في سوريا والعراق.

ويضي���ف الكاتب���ان، أن ال���دور اإليراني أفزع 
المس���ؤولين األوروبيي���ن أيضا. وف���ي مؤتمر 
صحفي صغي���ر للصحفيين في واش���نطن، قال 
وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير: 
"إن هزيمة تنظيم )الدولة اإلس���المية "داعش"( 
س���يتحقق إذا اهتم���ت الحكوم���ة العراقية التي 
يقودها الش���يعة في بغداد بمطالب المكون السني 
للحص���ول على حصة مناس���بة ف���ي الوظائف 
ودور أكب���ر ف���ي إدارة الس���لطة ومنعه���م من                                   

التقرب من المتطرفين".

وعلى الرغم من أنه لدى ش���تاينماير مؤشرات 
ب���أن العملية جارية بإش���راك الُس���نة في إدارة 
السلطة والحصول على وظائف، إال أنه حذر من 
"أن الُسنة قد يقاومون الفصائل الشيعية والقوات 
اإليرانية التي ترس���خ االنطب���اع واإلدراك بأن 
الجي���ش العراقي المهيمن عليه من قبل الش���يعة 

سيعيد استقرار النفوذ الشيعي". 

ويؤكد الكاتبان، أن األولوي���ة للواليات المتحدة 
في العراق هي هزيمة تنظيم )الدولة اإلس���المية 
"داعش"(، والتعامل فيما بعد مع النفوذ اإليراني 
المتزايد في بغداد. وقال ج���ون آلترمان، مدير 
برنامج الش���رق األوس���ط في مركز الدراسات 
الدولية واالستراتيجية في واشنطن: "إن المفاضلة 
بين الهدفين )إنهاء "داعش"، والتعامل مع النفوذ 
اإليران���ي( يحم���ل عواقب كبيرة عل���ى المدى 
الطوي���ل، وإن هذه المفاضلة غي���ر واضحة"، 
وأض���اف ايض���ا: إن معركة تحري���ر محافظة 
صالح الدين أرسلت رسالة إلى العراقيين حول 
قدرتهم في االنتصار وإنهاء التنظيم مع أو بدون 

دعم الواليات المتحدة".

أما س���فير العراق الس���ابق في واشنطن سمير 
الصميدعي، فقد جعل الموضوع أكثر وضوحا إذ 
قال "إن النتيجة الصافية إذا ُهزم تنظيم "داعش"، 
فالهزيمة س���تقيد لصالح القوات البرية العراقية، 
وإنهم س���يّدعون أنهم هم من حقق النصر وليس 
الق���وات األمريكية، ومن ث���م ال يمكن للواليات 

المتحدة أن ترقص رقصة النصر".

http://goo.gl/FDsXqm رابط المقال:
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116

ألقى الرئيس األمريكي ب���اراك أوباما في البيت 
األبيض في واشنطن بتاريخ 11 / شباط / 2015م 
بياناً حول التشريعات التي أرسلها إلى الكونغرس 
األمريكي للحصول على موافقته باستخدام القوة 
العسكرية ضد إرهابيي تنظيم )الدولة اإلسالمية 
"داعش"(، مطالبا فيه منحه صالحية اس���تخدام 

القوة العسكرية ضد التنظيم اإلرهابي.

وقد طلب الرئيس أوباما من الكونغرس أن يقروا 
له استخدام القوة ضد مسلحي "الدولة اإلسالمية"، 

ف���ي خطابة ع���ن حالة  معلناً 
االتحاد الذي ألقاه بداية العام 
الجاري بقوله: "نحن بحاجة 

إلى السلطة".

وقد يس���تخدم أوبام���ا القوة 
"الدولة  تنظيم  مسلحي  ضد 
أشهر  لمدة ستة  اإلسالمية" 
أن  وأوض���ح  اآلن.  م���ن 

الس���لطة المتأصلة فيه نابعة م���ن اعتباره القائد 
العام للقوات المس���لحة، وثاني���اً من الصالحيات 
القائمة على اس���تخدام القوة العسكرية، وقال بأنه 
يمتلك كل الس���لطة والقوة التي تمكنه من هزيمة 
تنظيم "الدولة اإلس���المية". وإن سبب الحصول 
على الترخيص - كما حص���ل في بداية الحرب 
األمريكي���ة عل���ى اإلرهاب - لي���س لعدم وجود 

رغبه منه في توظيف القوة، بل الستيفاء الشرط 
القانوني، والذي هو ضروري للقائد العس���كري 

من أجل تحقيق النصر.

والسبب قانوني؛ لقيام الرئيس أوباما بتقديم طلبه 
إلى الكونغرس الستخدام القوة العسكرية والقتالية 

ضد اإلرهابيين من جديد، وهو:

أواًل: غضب أوباما من االعتماد على الترخيص 
القانون���ي للحرب في الع���راق والتي ادعى فيها 
مراراً وتكراراً أنه انته���ى. واليوم يعتمد أوباما 
على التفويض القديم، أي بعد 
مرحلة ما بعد 11 / أيلول 
وخالل ع���ام 2002م من 
أجل عملية تحرير العراق. 
وفي تم���وز 2014، قالت 
القومي  األمن  مستش����ارة 
س������وزان راي������س: كان 
العسكرية  القوة  اس����تخدام 
ض����د اإلرهابيين ع����ام 2003م غي����ر منطقي. 
وق����ال رئيس مجل����س النواب ج����ون بوينر في 
رسالته مع القوات العسكرية القتالية األمريكية 
وبعد أن أكملت انس����حابها م����ن العراق: لم يعد 
انس����حاب القوات العس����كرية القتالية األمريكية 
م����ن العراق يس����تخدم ضمن أنش����طة الحكومة 
األمريكية، ويعتمد أوباما اآلن على هذه القوات 

ترجمة: م.م. حوراء ر�صيد مهدي
الكاتييب: مييارك تي�صييني 

American Enterprise Institute :النا�صيير
16 / �صبيياط / 2015م

قرار اأوباما يف احلرب �صعيف وغري �صروري
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بشكل كبير من أجل محاربة إرهابيي                     116
"الدولة اإلسالمية".

يريد أوباما من الكونغرس أن يعلن رس���مياً عن 
نهاية الحرب التي بدأها الرئيس الس���ابق جورج 
دبليو بوش في العراق عن طريق إلغاء ترخيص 
ع���ام 2002م، ف���ي حين يصر عل���ى ترخيص 
أكثر محدودية من أجل محارب���ة تنظيم "الدولة 
اإلس���المية"، لك���ن فكرة الحرب ض���د األخيرة 
ليست استمراراً للحرب التي بدأها بوش؛ لكونه 
كان يقاتل خيااًل، وإن تنظيم "الدولة اإلس���المية" 
هو نفس العدو الذي قاتل الواليات المتحدة وُهزم 
ع���ام 2007م في العراق، وه���ي تعد فرعاً من 
فروع تنظيم القاعدة الت���ي نفذت هجوم 9/11، 
وإن س���حب أوباما للقوات المقاتلة األمريكية في 
العراق ال يعني أن الح���رب قد انتهت، بل على 
العكس تماماً، خلف هذا االنس���حاب فراغاً أدى 
إلى تجدد ظهور تنظيم القاعدة والمتمثلة ب�"الدولة 
اإلسالمية" - حسب تعبير الكاتب - وبذلك يمكننا 
محاربة إرهابيي ه���ذا التنظيم في عام 2015م 

وما بعدها.

ثانياً : يريد أوباما أن يقيد يديه في منع قرار نش���ر 
قوات برية كبيرة من أجل هزيمة الدولة اإلسالمية. 
وقد طلب من الكونغرس الجديد أن ال يجيز استخدام 
القوات المس���لحة في الوالي���ات المتحدة لعمليات 
الهجوم القتالية البرية، وبنص صريح قال: إن القوة 
العس���كرية األمريكية يجب إنهاء استخدامها خالل 
ثالث س���نوات، وهذا يجعل أوباما أول رئيس في 
التاريخ يطلب رس���مياً من الكونغرس تقييد سلطته 

كقائد عام لخوض غمار الحرب.

وإذا رفض أوباما نصيحة قادته العس���كريين في 
نش���ر قوات أمريكية من أجل العمليات الهجومية 
والقتالية عل���ى األرض، الذي يمثل حقاً له لربط 
الرئيس المقبل ع���ن طريق فرض جدول زمني 
ووضع قيود دس���تورية عليه، فعلى الكونغرس 
رفض االس���تراتيجية التي طرحه���ا أوباما من 
أجل تنفيذها في الع���راق وفرضها على الرئيس 
المقبل. وكما أشار الجنرال جاك كين حول تهديد 
التطرف اإلس���المي ال���ذي زاد أربعة أضعاف 
عما س���بق من خالل رؤية ما حدث في س���وريا 
والعراق من قبل إرهابيي "الدولة اإلس���المية"، 
وفي أفغانستان من قبل طالبان، وفي ليبيا من قبل 
المتطرفين اإلس���الميين. وإن أوباما بحاجة إلى 
التفويض والمرونة الممكنة من أجل التعامل مع 

هذه األزمات وغيرها.

 وما يزال بع���ض الجمهوريين يرغبون بتمرير 
أذن الحرب وبقوة. ولي���س من الواضح أن مثل 
ه���ذا القرار يمكن أن يمر من دون جهود للقوات 
العسكرية األمريكية، وحتى لو كان قادة الحزب 
الجمهوري يس���عون لتمرير أذن الحرب فإنه ال 
يمكنهم ذلك دون توقيع إدارة أوباما عليه وإن كان 

هدفه الحد من السلطة الرئاسية وليس تعزيزها.

ويؤكد الكاتب أن���ه إذا أراد الجمهوريون إظهار 
عزم الدولة المعادية لإلس���الم فإن أفضل طريقة 
للقيام بذل���ك هو القول "ال للح���رب". وإذا أراد 
أوباما أن يقيد يديه في مكافحة اإلرهاب س���وف 
يمك���ن الكونغرس أن يفعل ش���يئاً يذكر من أجل 
منعه أو أجبار خلفه على محاربة اإلرهابيين بيد 

واحدة مقيدة خلف ظهره.

http://goo.gl/v0ocoZ رابط المقال:
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اس���تهلت الكاتب���ة األمريكية مقاله���ا بالقول: 
واصلت القوات الحكومية العراقية والميليشيات 
المتحالفة معه���ا يوم الجمعة هجومها لمحاربة 
المتشددين المنتمين الى تنظيم "داعش"، الذين 
دافعوا عن مواقعهم المتبقية في مدينة تكريت 

بواسطة القناصة والعبوات 
الناسفة. ودعى مسؤولون 
الوحدة  ال���ى  عراقي���ون 
الجماعات  مواجه���ة  في 
التي اجتاحت  المتطرف���ة 
الكثير من مناطق ش���مال 
وغ���رب العراق في العام 
الم�اض���ي، وأعلن���وا ان 

الهدف من محاربتها هو هدف عراقي وطني، 
وليس ش���يعيا او ايرانيا. وبينت فصائل جديدة 
استعدادها لالنضمام الى الصراع، و إن كانت 
باعداد صغيرة. إن هذا ينبئ ليس فقط بتوسيع 
نطاق الحرب العراقي���ة ضد تنظيم "داعش"، 

ولكنه ايضاً ربما ينبئ بالتوسع في المناورات 
من قبل الجماعات المتنافس���ة لتبادل قدرا من 
الفضل في االنتص���ار المتوقع، ومحاولة هذه 
الجماعات أن تضع لنفسها اهمية في المشاركة، 
حت���ى في المعركة االكثر اهمية في الموصل، 
الت���ي اعلنته���ا "داع���ش" 

عاصمة لها.

 700 حوال���ي  ووص���ل 
مقاتل م���وال لرجل الدين 
الش���يعي مقت���دى الصدر 
للمش���اركة ف���ي عمليات 
جنوب تكريت، واالنضمام 
الى قوة قوامه���ا اكثر من 
30.000 مقات���ل موالي للحكومة، وثلثهم من 
الفصائل الش���يعية التي تعرف بقوات الحش���د 
الش���عبي. وقال مس���ؤولون في مدينة البصرة 
جن���وب العراق، ان هناك ميليش���يات س���نية 
ش���كلتها المؤسس���ة الدينية، وذل���ك من اجل                                   

ترجمة: م.م. حيدر ر�صا

الكاتبيية: اآن برانييرد، مديييرة  مكتييب  النيويييورك تاميييز
ا لهييا. يف  ال�صييرق الأو�صييط،  والتييي  تتخييذ  ميين  بييريوت  مقييرًّ

نيويييورك  تاميييز
2015/3/13

حتركات خلف الكوالي�ض
نحو تكثيف مكافحة تو�صع "الدولة الإ�صالمية"

شارك عدد كبير من القوات في عمليات تحرير تكريت، إال أن المنافسة المتوقعة هي بين الجماعات المسلحة، 
من أجل إعطاء نفس���ها الدور والقدر األكبر من الفضل في االنتصار المتوقع، وكذلك محاولتها وضع أهمية 
كبيرة لها في المعركة األكثر أهمية لتحرير مدينة الموصل، إذ إنه من غير المرجح أن تشن القوات الحكومية 
هجوماً على الموصل من دون مش���اركة الميليشيات الشيعية، إال أن المسؤولين األمريكيين رفضوا التعاون 

المباشر مع هذه الميليشيات التي قتلت الكثير من القوات األمريكية خالل فترة احتالل العراق.
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االنضمام الى الحشد الشعبي.116

البيشمركة الكردية ومقاتلو العشائر 
الس���نية مس���تمرون في التقدم نحو االراضي 
التي احتلها تنظيم "داعش". وقال مس���ؤولون 
عس���كريون: س���وف يكون لهم دور مهم في 

معركة الموصل. 

الموال���ون لمقت���دى الصدر لم يش���اركوا في 
المع���ارك االخيرة، وذلك بع���د ان قام الصدر 
بتجميد مشاركتهم؛ بسبب مزاعم الفظائع التي 
ارتكبتها الميليشيات الشيعية في ديالى واالنبار 
بعد طرد مس���لحي تنظيم "الدولة االسالمية". 
اال انه في االس���بوع الماض���ي، دعى الصدر 
ميليش���ياته المعروفة باسم )س���رايا السالم(، 
من اجل االستعداد والتعبئة للمشاركة الممكنة 
في حملة اس���تعادة الموصل، واعلن ان قواته  
لديها سمعة افضل من غيرها من الميليشيات، 
وان مش���اركتهم س���وف تبعد النكهة الطائفية             

في المعركة. 

وتؤك���د الكاتب���ة على ان���ه مقارنة م���ع قادة 
الميليش���يات االخرى، فإن الس���يد الصدر اقل 
تقرباً الى ايران في اآلونة االخيرة، وكذلك لم 

يتم اتهام مقاتليه في االنتهاكات االخيرة. 

وتشير الكاتبة الى ما قاله حاكم الزاملي - زعيم 
الكتلة البرلمانية للص���در ورئيس لجنة االمن 
والدفاع البرلمانية - حينما ُسئل مرارا وتكرارا 
في زيارته االخيرة ال���ى االنبار وغيرها من 
المحافظات التي تكافح تنظيم "داعش": لديكم 
مقاتل���ون اقوياء ومدربون، ول���م يقوموا بأي 
انتهاكات، لماذا ال تش���اركون في المعارك؟. 

فأجاب الزاملي: ان الس���يد الصدر ايضا قلق 
من تأخر معركة الموصل، ويريد من قواته ان 

تقدم المساعدة. 

كما وتؤكد الكاتبة عل���ى ان القوات الحكومية 
العراقية من غير المرجح ان تشن هجوماً على 
مدينة الموصل من دون مش���اركة الميليشيات 
المس���لحة، والتي ارقامها تفوق بكثير القوات 
المسلحة النظامية، التي تبخرت - الى حد كبير- 
خالل هجوم تنظي���م "داعش" على الموصل. 
التعاون  المسؤولين االمريكيين رفضوا  ولكن 
المباش���ر مع الميليشيات الش���يعية؛ الن هذه 
الميليشيات والس���يما التابعة لمقتدى الصدر، 
قتل���ت الكثير م���ن الق���وات االمريكية خالل 
فت���رة احتاللهم للعراق، ويتم استش���ارتهم من 
قبل المسؤولين العس���كريين االيرانيين، الذين 

يلعبون دورا قياديا في العراق.

وق���د تم تكليف بعض مقاتل���ي الصدر لحماية 
المقدسات الش���يعية في مدينة سامراء جنوب 
تكريت، التي فجر فيها مسلحون سنة على صلة 
بتنظيم القاعدة الضريح المقدس للعسكريين في 
سنة 2006، والتي اشعلت موجة من عمليات 

القتل الطائفية االنتقامية.

واختتم���ت الكاتبة مقالها بالقول: ابدى الس���نة 
العراقيون مخاوف من اعمال انتقامية من قبل 
القوات العراقية التي يهيمن عليها الش���يعة في 
الحملة على مدينة تكري���ت، اال ان التلفزيون 
الرس���مي اظهر صورا بثها للسكان السنة في 
قرية العلم الواقعة على مشارف المدينة الشمالية 
وهم يلقون التحية على القوات العراقية بفرح.

http://goo.gl/aXtuUy رابط المقال:
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استهل الكاتب مقاله باإلشارة إلى مرور سنين 
عدي���دة كان خاللها العديد من المراقبين للعالم 
العربي يعتقدون بأن التغيير ال مفر منه، وجاء 
"الربيع العربي" بمثابة مفاجأة كبيرة منذ أربع 
س���نوات. إن فكرة التضحي���ة بالنفس من قبل 
بائ���ع للفاكهة في تونس الت���ي كان من المقّدر 
لها أن تزعزع األسس السياسية للعالم العربي 

حتى النخاع، فإنها على مستوى 
الفكرة لم تُكن سوى مثارا 
للسخرية حتى أوائل يناير 
كانون الثاني عام 2011. 
ومع حلول ش���هر مارس 
من ذلك العام، ومع اندالع 
االنتفاض���ات ف���ي ليبي���ا 
وسوريا والبحرين واليمن 

وغيره���ا، الت���ي تمخضت 
كلها تقريبا عن والدة رأي مفاده أن التغييرات 
الجارية من شأنها أن ترسخ التحّول، وذلك بعد 
أن توالت العقود على الحكومات االس���تبدادية 
العربي���ة التي أّمنت نفس���ها من خ���الل إبعاد 
الدينيين،  والمحافظين  العلمانيي���ن  الليبراليين 
ثم ش���هدت المجاميع العلماني���ة والدينية ذلك 
الي���وم الذي اتحدت فيه مع بعضها البعض في 
جيل من الش���باب المبادر لم يس���بق لهم مثيل       

لالنتفاض ضد حكامهم.

وم���ع مرور الوقت وحت���ى اآلن أثبتت النظم 
االستبدادية القديمة متانتها بشكل غير متوقع. 
بعض الحكومات تمكنت من اس���تمالة سكانها 
عب���ر مكافئ���ات مادي���ة ووع���ود باإلصالح 
السياس���ي، وقام���ت حكومات أخرى بحش���د 
س���كانها ضد احتماالت التمرد. بينما ما تزال 
بعض الحكومات تحيا على أساس القمع. غير 
أن األهم م���ن ذلك، هو أن هذه 
اس���تطاعت  الحكوم���ات 
بعضها  أخطاء  من  التعلم 
البع���ض. فبع���د موج���ة 
التغيير األولى، بدأت هذه 
العملية بالتباطؤ في بعض 
األماكن، مث���ل البحرين، 
حيث يبدو بأنه تم إيقافها. 
بينما في مصر، فإن العملية 

عكس ذلك في واقع الحال.

إن ما كان مثيرا للدهشة لم يكن مجرد تفاجؤ 
معظم المراقبين لالنتفاضات العربية ومشاهدة 
عدم إسفارها عن أنظمة سياسية أكثر ليبرالية، 
وإنما ما كان أكثر إثارة للدهش���ة هو الكيفية 
المتطرفة.  الراديكالية  الح���ركات  التي أحيت 
ف���ي الواقع، وبعد مرور أربع س���نوات، يبدو 
بإن الح���ركات المتطرفة ف���ي العالم العربي 

اإعداد وعر�ض: م.م. ح�صني با�صم عبد الأمري
الكاتب: جون الرتمان

) CSIS ( النا�صر: مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية
دي�صمرب / كانون الأول 2014

اأربع �صنوات من التطرف خالل الربيع العربي
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نشطت أكثر من الحركات الليبرالية 116
العربية. ويعود  االنتفاضات  بفضل 
ه���ذا جزئيا إلى كثير من الحركات الراديكالية 
المتطرفة التي تعتنق فكرة القتال، وإن انهيار 
النظام سمح بحدوث المزيد من القتال في جميع 

أنحاء المنطقة.

ولكن كان هناك جان���ب مدعاة للقلق المتنامي 
المتطرفة.  الراديكالية  الحركات  انبعاث  حيال 
فقد اس���تفادت الجماع���ات المتطرفة وتعلمت 
الدروس المهمة من الحركات السياسية الثورية 
أثن���اء االنتفاض���ات العربي���ة. إذ إن حصيلة 
تجارب وسائل اإلعالم االجتماعية التي بدأت 
مع جهود الثوار الش���باب في مصر وسوريا 
وجدت طريقها إل���ى المجاميع المتطرفة. في 
العام 2000، كانت غرف الدردش���ة ثابتة إلى 
حد ما. بينما في العام 2010، فإن الرس���ائل 
الخاص���ة والتغري���دات وأش���رطة الفيديو تم 
ترجمتها إلى عشرات اللغات وجعلت من الجهاد 
ليس عالميا فقط ولكن أيضا يمتلك مصادر ال 
نهائية. فلم تعد هناك حاجة لنتساءل كيف يتم 
التجنيد وكيف يبعثون رس���ائلهم، ألنهم كانوا 

على تواصل وثيق ومستمر مع الُمتلقين.

وعلى نحو م���ا فقد كانت الجماع���ات الدينية 
المتطرف���ة تمتلك دائم���ا ميزة عل���ى الثوار 
السياسيين. فقد كان هؤالء السياسيون يسعون 
إلى تحقيق التأييد الش���عبي، أمال في تحش���يد 
األغلبية لصالح قضيتهم. فهم بحاجة الماليين 
في الشوارع، وهم يحتاجون الجماهير المتنوعة 
لالنضمام في قضية مشتركة. الفسيفسائية التي 

لونت س���احات مصر العامة في العام 2011 
حيث الصغ���ار والكبار، األغني���اء والفقراء، 
المتديني���ن والعلمانيين، مم���ن يأملون بتحقيق 
أحالمهم. س���رعان ما ثبت صعوبة استمرار 

هذه الظاهرة.

وق���د كان دائما للجماعات الديني���ة المتطرفة 
نموذج���ا مختلف���ا ينط���وي عل���ى طليعة من 
الس���اخطين المؤمنين بممارس���ة العنف. فهم 
ليسوا بحاجة إلى مجاميع متنوعة من األتباع. 
لقد فش���لت الجماعات المتطرفة في أن تصبح 
حركة جماهيرية، إذ انها كانت جذابة فقط إلى 
نس���بة محدودة من الجماهير. ولكن أن تصبح 
حرك���ة جماهيرية لم يكن ه���ذا هو طموحهم 
المركزي. كقوة طليعية قتالية فإنها قد وجدت 
نجاحا محدودا في تحشيد عشرات اآلالف من 

أجل قضيتها.

ويعني هذا فيما يعنيه بالنس���بة للشرق األوسط 
هو استمرار الصراعات التي ظن العديد بأنها 
على أبواب النهاية. فالحروب المس���تعرة في 
ليبيا وس���وريا، والعراق، وكلها تدين جزئيا 
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116 في أصلها إلى االنتفاضات العربية التي جمعت 
التوت���رات الدينية والعرقي���ة والطائفية معا 

وأنتجت صراعات وجودية وفوضى كبرى.

خارج منطقة الش���رق األوس���ط، م���ا زالت 
العواقب غير واضحة تماما. لقد جذبت سوريا 
فعال أكثر من ضعف ع���دد المقاتلين األجانب 
بالمقارنة مع الحرب التي اس���تمرت عش���ر 
سنوات ضد السوفييت في أفغانستان، وعلى 
م���ا يبدو أن الصراعات المش���تعلة في منطقة 
الساحل وبالد الشام سوف تنشر تقنيات جديدة 
للتطرف، وتتمكن من تجنيد أتباع ُجدد، وتؤسس                          

شبكات جديدة.

حت���ى اآلن فإن العديد من المراقبين لإلرهاب 
يشككون في أن الغرب سوف يتأثر كثيرا جّراء 
هؤالء المقاتلين األجانب. إذ إنهم يش���يرون 
إلى أن معظ���م المقاتلين األجانب يموتون في 
س���احة المعركة، أما أولئك الذين يبقون على 
قيد الحياة يمكن أن يت���م معالجتهم من خالل 

أنشطة المخابرات القوية.

مهم���ا كان���ت أع���داد الجهاديين، يب���دو أن 
االنتفاض���ات العربية ق���د زادت من االبتكار 
وروح المب���ادرة لدى الجماعات المتطرفة في 
الشرق األوسط، وفي الوقت ذاته فإنها ضاعفت 
فرص المتطرفين في اكتساب خبرة المعارك 
في المس���احات غير المحكومة. ألولئك الذين 
يسعون لمكافحة التطرف، فإن التحديات ستنمو 

وستصبح أكثر تعقيدا.

بالنس����بة لواضعي السياسات فإن األكثر إثارة 

للقلق هو عدم اليقين بشأن معرفة 
وتحديد متى سوف تنتهي المعركة 

الضاري����ة ضد التط����رف. وبالنس����بة للثوار 
السياس����يين الذين انخرطوا ف����ي االنتفاضات 
العربي����ة، فقد كان واضحا نس����بيا لهم ماهية 
"النص����ر" إذ تتمث����ل: بزوال النظ����ام القديم 
وتحقيق مس����تقبل أكثر تعددية لبلدانهم. لذلك 
فقد س���عوا إلى تنشيط الشوارع. وسوف يكون 
هن���اك القليل من الغموض بش���أن النتائج. إن 
المع���ارك ال بد من أن يت���م خوضها، كما أن 
النصر سوف يحتاج إلى العثور عليه نسبيا في 

ضوء السياسة.

أما بالنس���بة للمتطرفين، فإن النصر هو أكثر 
غموضا. إذ يشعر البعض بأن "النصر" يتمثل 
بالعمليات االستشهادية، وان يتم تبني وفاتهم 
الخاص���ة بوصفه���ا انتصارا نبيال. ويس���عى 
البعض إلى تحدي���د "النصر" عبر الفوز في 
معرك���ة متواصلة ضد أع���داء لدودين. وفي 
اآلون���ة األخيرة، ادعى البعض بأن "النصر" 
يتمثل في إنش���اء الخالفة، فوقعت مجموعة 
م���ن المدن المغب���رة الفقيرة تح���ت القبضة 
الصارمة للشرطة الدينية. إن ما يوحد رؤيتهم 
هو قبول فكرة امت���داد الصراع الُمميت بعيدا 
في المستقبل، وهو ما يبرر أن تخوض القوات 
غير النظامية المحتش���دة معركة ضد خصوم 
مس���لحين بش���كل أفضل. وهو المنطق الذي 
يكافئ الحرب غير المتكافئة ويجعلهم يتقبلون 
خس���ائر فادحة. بالنس���بة لبقية العالم، فإن هذا 

المنطق صعب لكي يُطاق.

http://goo.gl/JMi2bc رابط المقال:
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في المعارك الدائرة في صالح الدين التي تتبلور 
معال���م المعركة في تكري���ت - العاصمة القبلية 

العراقي  للرئي���س  القديم���ة 
الس���ابق صدام حسين. ولم 
يكن وارداً في الحسبان منذ 
عق���ٍد فقط من الزمن هو أن 
الحكومية  القوات  تتش���كل 
في  تس���ير  التي  الرئيس���ة 
طليعة المعركة من "وحدات 
العاملة  الش���عبي"  الحش���د 

بإمرة زعماء الحش���د الشعبي. وأهم شركاء هذه 
القوات في تقديم المساعدة واالستشارة العسكرية 

هم���ا إيران و"ح���زب هللا" اللبناني. وقد وصف 
األمريكية  المش���تركة  األركان  هيئ���ة  رئي���س 
الجنرال مارتن ديمبسي هذا 
الوضع بأنه "أفضح مظاهر 
بداية  منذ  اإليراني"  الدعم 
الحرب على تنظيم )الدولة 
العراق  ف���ي  اإلس���المية 
والش���ام "داعش"(. ولكنه 
ألم���ح إلى أن ه���ذا األمر 
ليس بالضرورة سيئاً طالما 
تمتنع هذه القوات عن تأجيج التوترات الطائفية.

وف����ي الواقع إن تعليقات الجنرال ديمبس����ي تمثل 

عر�ض وتلخي�ض: م.م ميثاق مناحي

مايييكل نايت�ييض: زميييل ليفر يف معهييد وا�صيينطن. عمل يف جميييع حمافظات 
العراق، مبا يف ذلك اأوقييات ق�صاها ملحقًا بقوات الأمن العراقية. واأحدث 
درا�صيية له هييي التقرير الذي اأ�صدره املعهييد باللغيية الإنكليزية، "الطريق 

الطويييل: اإعييادة تفعيييل التعيياون الأمنييي   الأمريكييي يف العييراق".
ترجميية: معهييد وا�صنطيين ل�صيا�صييات ال�صييرق الأدنييى

"فورييين اآفييريز"*
16 اآذار / مار�ييض 2015

جتربة البقاع اللبناين يف العراق

تعط����ي األحداث التي تجري على األرض في ش����رق العراق منظاراً مختلفاً للتع����اون اإليراني العراقي في 
الحرب على تنظيم "داعش". وعلى كل حال، ما يحصل فعلياً هو أن معركة تكريت أظهرت جانباً كاماًل من 
الحرب تم عمداً إقصاء المجتمع الدولي عنه. فبعد تكريت، من الممكن أال تحظى "وحدات الحشد الشعبي" 
ب����أي مجال للمناورة أو التحرك، ومن الممكن أن تترتب نتائج عكس����ية عن أي محاولة الس����تدراجها إلى 
المعاقل السنية في الموصل أو األنبار. ومن الممكن أيضاً أن تكون من تملك زمام األمور مع القوات االمنية 

في طرد تنظيم "داعش" في تلك المحافظات.

*نُشرت هذه المقالة في األصل في صحيفة" فورين آفيرز" بعنوان "بعد تكريت".
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116 جوهر الج����دال القائم حول ال����دور اإليراني في 
العراق وعن التقس����يم المناسب للعمل بين كّل من 
طه����ران والتحالف الدولي ال����ذي تقوده الواليات 
المتحدة في المعركة ضد "داعش". ويبدو أن البيت 
األبيض يعد االنخراط اإليراني المتزايد في الحرب 
أمراً واقعاً ال يمك����ن التخلص منه بمجرد التمني            
- وهذا ربما صحي����ح - ولكنه يراه أيضاً كخطوة 
إل����ى األمام في العالقات األمريكي����ة - اإليرانية،                                                         

وهذا أمر يمكن وصفه بالسذاجة.

وتعط���ي األح���داث التي تج���ري على األرض 
في ش���رق العراق منظاراً مختلفاً لهذه المسألة. 
وعل���ى كل حال، ما يحصل فعلياً هو أن معركة 
تكريت أظهرت جانباً كاماًل من الحرب تم عمداً 
إقصاء المجتم���ع الدولي عنه. فإيران ووكالؤها 
العراقيون يعملون على إرس���اء منطقة نفوذ في 
ش���رق العراق منذ أكثر من عقد وهذه المنطقة 

آخذة في التوسع، كما أشار ديمبسي.

وباختصار، يمكن القول إن العراق ربما يختبر 
ما مر به لبنان منذ عدة عقود حين استولى مقاتلو 
"ح���زب هللا" على وادي البق���اع. ولكن في هذه 
الحالة، األرض موضع البحث هي بالد "ما بين 
النهرين" والقوات المعنية هي "وحدات الحش���د 
الش���عبي"، ولكن النتيجة واح���دة وهي أن هناك 
رقعة من األرض تنسحب منها الحكومة تدريجياً 

لصالح الفصائل القوية شبه العسكرية.

األراضي الوعرة

هناك ظاهرة اختالط طبيعية بين العراق وإيران 
في المحافظات الحدودية المشتركة بين البلدين. 

إذ تمتد مجموعات كبيرة من السكان 
الش���يعة من شمال ش���رق بغداد إلى 

إيران على طول وادي نهر ديالى. وفي الجنوب 
الشرقي تقع محافظتا واسط وميسان الحدوديتان 
ذات الغالبية الش���يعية حيث تنته���ي الحدود مع 
إيران في مس���تنقعات يصعب الس���يطرة عليها. 
وتترابط تلك المناطق فيما بينها بش���كل دائم عن 
طريق التجارة والتهريب ورحالت الحج الدينية 
على ط���ول نقاط العبور واألنهار القديمة. ولكن 
من���ذ عام 2003 تخطت إي���ران حدود الروابط 
التقليدية حين ش���بكت هذه المحافظات الحدودية 
ببعضها البعض من خ���الل تقديم الدعم المتمثل 
بشبكات الكهرباء المش���تركة والخدمات الطبية 

والمنتجات النفطية المكررة.

كما شّكل شرق العراق س���احة معارك حرفياً 
المدعومين  العراقيين  المقاتلي���ن  بين  ومجازياً 
من إيران والدول���ة العراقية. وبما أن المناطق 
الحدودي���ة كان���ت منكوبة ج���راء الحرب بين 
العراق وإيران، سرعان ما أصبحت بعد وقف 
إطالق النار موقعاً لتب���ادل الغارات االنتقامية 
عن���د الح���دود. وقد أرس���لت بغ���داد منظمة 
"مجاهدي خل���ق" الش���يعية المعارضة للنظام 
الديني اإليراني، والمدرجة على الئحة الواليات 
المتح���دة للمنظمات اإلرهابية، بينما أرس���لت 
طهران "منظمة بدر"، وهي قوة عراقية شيعية 
جنّدتها إيران. وفي تس���عينات القرن الماضي، 
عمدت إيران إلى إرس���ال قواتها الجوية بشكٍل 
متكرر إلى الع���راق لضرب منظمة "مجاهدي 
خل���ق"، حتى أنه���ا اس���تهدفت محافظة ديالى 
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بإطالقها وابل من الصواريخ الشبيهة 116
بصواريخ سكود لمدة طويلة وصلت 

إلى عام 2001.

وبالفعل فإن إحدى أق���ل الحقائق المعروفة عن 
سقوط حكومة صدام حسين في عام 2003 هي 
وقوع غزوان: األول من الجنوب، ونّفذته قوات 
التحال���ف بقيادة الواليات المتح���دة، والثاني من 
إيران بمحاذاة وادي نه���ر ديالى، ونفذته قوافل 
"منظم���ة ب���در" المدعومة من إي���ران. وخالل 
الحرب بي���ن إيران والعراق، انخرطت "منظمة 
ب���در" في القتال بفيلق بلغ عدده 10 آالف مقاتل 
إل���ى جانب الجيش اإليراني ضد حكومة صدام، 

وفعلت ذلك مرة أخرى في عام 2003.

والجدير بالذكر ه���و أن محافظة ديالى المتعددة 
الطوائف تحظى بمكانة خاص���ة في قلوب قادة 
الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. فالقيادي 
ف���ي "فيلق بدر"، هادي العامري، هو من مواليد 
ديالى، ومسقط رأسه مدينة الخالص حيث يلتقي 
وادي نه���ر ديالى مع طريق بغداد - كركوك في 
جنوب المحافظ���ة. وقد عمل العامري مع قوات 
االحتالل التي ترأس���تها الوالي���ات المتحدة بعد 
سقوط نظام صدام، وحرص على حشد مجموعة 
كبيرة من ضباط "بدر" في الفرقة الخامس���ة في 
الجيش العراقي الت���ي يقع مقرها في ديالى ويتم 

تجنيد عناصرها هناك.

كذلك حرص "فيلق بدر" على الثأر من خصمه 
اللدود، منظمة "مجاهدي خلق". فقد كان "معسكر 
أشرف" التابع ل� "مجاهدي خلق" يقع على مسافة 
25 مياًل فقط إلى الش���مال م���ن الخالص على 

طريق بغداد - كركوك. وبعد أن سلّمت الواليات 
المتح���دة المنطقة إلى الفرقة الخامس���ة في عام 
2009، بدأ "معسكر أشرف" يتعرض لهجمات 
مميتة ومتكررة، بحيث كان مسلّحو الميليشيات 
الشيعية يجتاحون المعسكر باستمرار؛ وقد أودت 
إح���دى الهجمات التي وقعت في نيس���ان/أبريل 
2011 بحياة 36 مقاتاًل وتس���ببت بجرح 320 
منه���م. وفي النهاية تم إخ���راج "مجاهدي خلق" 
وعائالته���م من بغداد، ويتزع���م العامري حالياً 

"معسكر أشرف" ويستعمله كمقره األمني.

وبينما غاص العراق في المعارك خالل الصيف 
الماضي، وّسع "فيلق بدر" نفوذه وبسط سيطرته 
شمااًل إلى كركوك، وشرقاً إلى بحيرة حمرين، 
وغرب���اً إلى تكريت. وتتمتع »وحدات الحش���د 
الش���عبي« في ديالى بروابط وثيقة مع التنظيم، 
إّم���ا ألن عناصر "بدر" اس���تجابت مباش���رًة 
لدعوة الحشد الشعبي التي أطلقتها الحكومة في 
أوائ���ل صيف 2014 وإما ألن فروع »وحدات 
الحشد الش���عبي« مثل "كتائب حزب هللا" تعمل 
تحت إمرة قي���ادات من "منظمة بدر" أمثال أبو            

مهدي المهندس.

وفي حزيران/يونيو 2014، فتحت إيران و"فيلق 
بدر" خط إمداد مباشر بين مستودعات األسلحة 
اإليرانية وقواعد "بدر" العس���كرية، مستخدمين 
معبر برويزخان الحدودي في شمال ديالى. وحتى 
في يومنا هذا تتلقى تلك القواعد ش���حنات يومية 
من الذخائر الصاروخي���ة اإليرانية المخصصة 
لفرق المدفعية التابعة ل�"وحدات الحشد الشعبي". 
وقد أصبحت الطائرات اإليرانية من دون طيار 
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116 وما ش���ابهها من آليات الدعم الجوي، مش���هداً 
معت���اداً ف���وق ديالى. كما أن مق���رات "وحدات 
الحشد الشعبي" مجهزة بفرق استخبارات خاصة 
وخاليا دع���م جوي قوامها م���ن عناصر "فيلق 
الحرس الثوري اإلسالمي" اإليراني أو "حزب 
هللا" اللبناني - وهذان هما بالتحديد الدوران اللذان 

لعبهما األمريكيون قبل عام 2011.

قوة "بدر"

إّن "وحدات الحشد الشعبي" الموالية ل� "فيلق بدر" 
والفرقة الخامسة في الجيش العراقي التي تترأسها 
"بدر" تش���كالن اليوم القوات المسلحة المهيمنة 
على جميع أنح���اء وادي نهر ديالى وعلى طول 
الطريق من مش���ارف كركوك الجنوبية وصواًل 
إلى ش���مال بغداد، وهذه منطقة تناهز مساحتها 
5000 ميل مربع. وتشمل معظم األراضي التي 
تمت اس���تعادتها من تنظيم "داعش"، وتتوس���ع 

بسرعة باتجاه الغرب نحو نهر دجلة.

من المرجح أن تسعى "وحدات الحشد الشعبي" 
في النهاية إلى لعب دور في كافة معارك العراق 
الرئيس���ة، بما فيها معركة الموصل. ويبقى أن 
نرى ما إذا كانت هذه الوحدات مس���تعدة للعمل 
إل���ى جانب التحال���ف الذي تتزعم���ه الواليات 
المتح���دة أو ما إذا كانت ستس���عى للحلول محل 
الدعم الغربي في العمليات المستقبلية كما حدث 

في تكريت.

فضال على إزاحة الواليات المتحدة من الصورة، 
أصبحت "وحدات الحش���د الشعبي" المرتبطة 
ب�"منظمة بدر" تحل محل قوات األمن العراقية 

النظامية في وسط العراق. ولطالما 
سعت إيران إلى الهيمنة على التجارة 

عبر الحدود واالستفادة من قطاع الحج الذي يدّر 
مليارات الدوالرات: ففي تشرين الثاني/نوفمبر 
2014، مضت "وحدات الحشد الشعبي" قدماً 
في مس���اعيها حين لعبت دوراً رائداً في حماية 
رحالت الحج في عاشوراء، كما أنها خاضت 
المع���ارك لتدخل إلى معق���ل "داعش" في بلدة 
جرف الصخر التي تقع على الطريق بين بغداد 

ومدينة كربالء الغنية بالمقامات الدينية.

وفي الوق���ت نفس���ه تزحف "وحدات الحش���د 
الشعبي" عند حدود كردس���تان العراق متسببًة 
بالعديد من االش���تباكات المسلحة، وقد أصبحت 
هي القوة األمنية الس���ائدة في العاصمة بعد أن 
أّدت المعرك���ة ضد تنظيم "الدولة اإلس���المية" 
إلى س���حب وحدات الجيش العراقي إلى الشمال 
وغرباً إلى األنبار. أما في المراكز االقتصادية 
الهامة مثل البصرة، فكان هناك غياب شبه كامل 

لقوات الجيش العراقي لمدة عام تقريباً.

احذر مما تتمناه

ستبقى مسألة "وحدات الحشد الشعبي" في العراق 
محط جدل كبير. فالش���يعة يجدون في الحش���د 
الش���عبي إلهاماً لهم - كون���ه رّداً على االنهيار 
المهين الذي ُمني به الجيش العراقي وإشارة إلى 
أن العراقيين كأفراد يتمتعون باس���تعداد وقدرة 
أكبر على الدفاع عن أنفسهم مما كان باستطاعة 

الحكومة القيام به.

س���وف يس���تمر القادة العراقيون يجادلون بأن 
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الشعبي" ضرورية 116 الحشد  "وحدات 
لش���ن الهجمات المضادة على تنظيم 
"داعش" وأنه من السابق ألوانه في النزاع أن 
يحاولوا ضبطهم. وسيجادل العراقيون أيضاً بأن 
انتقاد قي���ادات تلك الوحدات على ضلوعها في 
الهجمات على الجنود األمريكيين والبريطانيين 
والمدنيين هو ضرٌب م���ن النفاق. ففي النهاية 
تب���دو القوى الغربية في لهف���ة دائمة للعمل مع 
العشائر الس���نية التي هاجمت أيضاً هذه القوى 

منذ عام 2003 فصاعداً.

إن توجي���ه إصبع االتهام إلى إيران س���يزيد من 
جدل العراقيين بأن ذل���ك كالماً غير دقيق. فهم 
يّدعون بأن إيران هرعت للمساعدة بينما ترددت 
الواليات المتحدة في ذلك، وثمة بعض المبررات 
الدعائهم هذا، مع أنه يمكن التذكير بأن إيران لم 
تُقم بإزاحة رئيس ال���وزراء نوري المالكي من 
منصبه، كما لم تأِت مس���اعدتها دون ثمن - إنما 

يصعب ببساطة مالحظة التكاليف حالياً.

ويقّر القادة العراقيون بص���ورة غير علنية بأن 
"وحدات الحش���د الشعبي" تجسد توس���عاً مقلقاً 
لنفوذ قادة الميليشيات المدعومة من إيران، ولكن 
احتواءها ممكن. ففي األس���ابيع األخيرة، بدأت 
القيادات الدينية الش���يعية تلف���ت إلى الحاجة إلى 
انضواء "وحدات الحش���د الش���عبي" في هيكلية 
الدفاع الوطني���ة ووضع حد للح���االت الفردية 
الطائفي���ة التي ترتكبها. وفي هذا الس���ياق يقول 
الق���ادة العراقيون: يمكنن���ا التعامل مع "وحدات 
الحش���د الش���عبي"، ولكنن���ا بحاج���ة إليها في                             

الوقت الراهن.

إال أن االدع���اء األخي���ر ه���و األكث���ر عرضة 
للتساؤالت. فبعد تكريت، من الممكن أال تحظى 
"وحدات الحش���د الش���عبي" بأي مجال للمناورة    
أو التحرك، ومن الممكن أن تترتب نتائج عكسية 
عن أي محاولة الس���تدراجها إلى المعاقل السنية 
ف���ي الموصل أو األنبار. فض���اًل على ذلك، من 
الممك���ن أن تكون "وحدات الحش���د الش���عبي" 
خارجة عن الس���يطرة، مثلما ل���م يتخلَّ "حزب 
هللا" اللبناني ببساطة عن س���الحه بعد انسحاب 
إسرائيل من لبنان، بل بلغ به الحد إلى السيطرة 
على البالد وأصب���ح جنوده الي���وم يقاتلون في                  

سوريا والعراق.

من هنا، ال يجدر بالقادة األمريكيين وال العراقيين 
أن يتوهموا بشأن الخطر المحتمل الذي تطرحه 
"وحدات الحشد الشعبي". فهذه الجماعات تجسد 
المعضل���ة التقليدية بين األم���ن المدني واألمن 
العس���كري، حيث إن القوة المس���لحة التي هي 
األقدر على حماية البالد من األعداء الخارجيين 
ه���ي نفس���ها الخط���ر المحتمل األكب���ر على                           

القيادة المدنية.

ولعل أبرز أوجه االختالف بين المخاطر الناجمة 
عن نفوذ "ح���زب هللا" في لبنان ونفوذ "وحدات 
الحشد الش���عبي" في العراق هو النطاق، فلبنان 
يضم 4,5 مليون نس���مة وال يملك موارد مهمة 
تذكر، في حين أن العراق يضم 36 مليون نسمة 
ويفتخر على األرجح بأنه يتمتع باحتياطيات من 
النفط والغاز تضاهي تل���ك التي تملكها المملكة 
العربية الس���عودية. لذلك فإن العالم ال يتحمل أن 

يكون مصير العراق كمصير لبنان.

http://goo.gl/wF4o7V رابط المقال:
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116

يرى ج���ون بولتون أن أي اس���تراتيجية أمن 
قومي لإلدارة االمريكية موضوعة لالستهالك 
الع���ام، تنطوي حتما على االبت���ذال والبالغة 
وتهنئة النفس. ولكن االستراتيجية  التي أعلنت 
األس���بوع الماضي للعامين األخيرين للرئيس 
أوبام���ا في منصبه تحدد أرقام قياس���ية في ما 
سلف ذكره. ويصفها الكاتب ب�"أداة للمساعدة 

عل���ى النوم"، وإن���ه ال يمكن 
التقليل من شأنها.

 في الواقع، تحويل االنتباه 
ع����ن التده����ور الس����ريع 
لل�موق����ف االس����تراتيجي 
األميرك����ي العالم����ي من 
المرج����ح  أن����ه كان هدفا 
رئيس����ا ألوبام����ا، مثلم����ا 

أوحت إجاباته في المؤتمر الصحفي يوم االثنين 
مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل.

وفي معرض دفاعها عن هذه االس���تراتيجية، 
انتقدت  مستشارة األمن القومي سوزان رايس 
"التهويل" من قبل منتقدي أوباما، ودافعت عن  
كلمة يوم الجمعة التي ألقاها الرئيس، إذ قالت: 
إنن���ا ال نواجه تهديدات "وجودي���ة" كما فعلنا 
في الحرب العالمي���ة الثانية والحرب الباردة. 

هذا صحيح - بحس���ب ج���ون بولتون - ولكن 
ليس الفضل  لسياس���ات أوباما، التي أضعفت 
الوالي���ات المتحدة وخالل الس���نوات القادمة، 
والتي شجعت المعتدين بدال من ردعهم. فشل 
الرئي���س في إدراك أن وظيف���ة فن الحكم هو 
- عل���ى وجه التحديد - البق���اء في حالة تأهب 
لألزمات والتهدي���دات الصغيرة، ومنعها من 

النمو إلى مستويات وجودية.

اس���تراتيجية أوباما لألمن 
القوم���ي - مثلم���ا يعتق���د     
الكات���ب - منفصل���ة عن 
الواق���ع. وف���ي المقدم���ة 
الش���خصية، يعتز الرئيس 
بتخفيضه القوات األمريكية 
في العراق وأفغانستان من 
حوالي 180.000 عنصر في عام 2009 إلى 
ما يقرب من 15.000 عنصر اليوم. ثم يردد 
بس���خرية س���لفه، مؤكدا أننا "نتزعم أكثر من 
60 ش���ريكا في حملة عالمية لتقليص "الدولة 
اإلسالمية"، وفي نهاية المطاف إلى هزيمتها". 
ولم يذكر أن العراق انهار كدولة قابلة للحياة، 
وأن "الدولة اإلس���المية" - التهديد الذي يشابه 
أو هو أكثر س���وًءا من تنظيم القاعدة - تسيطر 

ترجمة وتلخي�ض: م.م. موؤيد جبار ح�صن

جييون بولتييون: �صييفري الوليييات املتحييدة ال�صييابق لييدى الأمم املتحييدة،
وزميييل اأقييدم يف معهييد اأمريييكان اإنرتبرايييز

معهييد اأمريييكان اإنرتبرايييز
10 �صييباط 2015

ال�صرتاتيجية الأمنية لأوباما �صتوؤذي اأمريكا لعقود
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اآلن على أجزاء كبيرة من أراضي 116
العراق. ما بق���ي هناك أصبح تابعا 

إلي���ران. والتكهن بمس���تقبل أفغانس���تان هو                 
أفضل قليال.

وتم عرض هذه الكوارث على أنها إنجازات. 
في الواقع، أعتقد أن "الدولة اإلسالمية" ستنهار 
بسرعة في مواجهة التدابير العسكرية القوية، 
والجهود السياس���ية لتحرير العرب السنة في 
العراق وس���وريا ممن يسيطر عليهم. بدال من 
ذلك، فإن الع���راق يؤول إلى دول���ة إرهابية 
جديدة، وبلدان أخرى في المنطقة، من ليبيا إلى 

اليمن، إذ تنحدر نحو الفوضى والفوضوية.

أوباما يّدعي أننا "ننسق مع حلفائنا األوروبيين" 
في معارضة العدوان الروسي على أوكرانيا، 
ولك���ن ميركل والرئيس الفرنس���ي فرانس���وا 
هوالند يتفاوضون بنشاط مع موسكو، في حين 
تبدو واش���نطن تقف جانبا. وفي الوقت نفسه، 

حلف ش���مال األطلسي منقسم بشدة حول تقديم 
مساعدات عسكرية  لكييف.

ومع ذلك، ف���إن أوباما يرى أن "الس���ؤال لم 
يك���ن أبدا ما إذا كانت أمي���ركا يجب أن تقود، 
ولكن كي���ف تقود؟". حقا فكرت���ه أورويلية *.                
إن "القيادة م���ن الخلف" في الواقع قيادة تدّفئ 
قلب األخ األكبر. لألسف، خصومنا العالميون 

لم ينخدعوا بذلك.

انفصال اس���تراتيجية األمن ع���ن الواقع أكثر 
فظاعة في مناقش���تها النتش���ار أسلحة الدمار 
الشامل، وتحديدا برنامج األسلحة النووية في 
إيران. أوباما يفتخر بأنه خفض قدرات أميركا 
النووية، حتى وهو يعترف بأن التهديدات التي 
يشكلها "اإلرهابيون  أو الدول غير المسؤولة" 
باستخدام األسلحة النووية هي أعتى األخطار 

الت���ي تواجهها أمريكا. ولألس���ف، فإن فكرة 
تقليص قدرات الواليات المتحدة س���وف تحث 

* األورويلية في إشارة إلى رواية لجورج أوريل عنوانها 1984، تراقب فيها الدولة مواطنيها .واألخ األكبر شخصية فيها، وهو الحاكم 
الغامض ألوشنيا الدولة الدكتاتورية، وأصبح تعبير األخ األكبر يستعمل كمرادف للتعسف في استعمال السلطة الحكومية وخصوصا في 

) http://goo.gl/vr6QAo احترام الحريات المدنية.)المترجم ( )المصدر : وكيبيديا
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116 تلك "ال���دول غير المس���ؤولة أو اإلرهابيين" 
لتعديل س���لوكهم، وهو ما يب���دو أمرا مرعبا 
تقش���عر له األبدان. ومن المؤك���د أن أمريكا 
الضعيفة ستش���كل حافزا لغير المسؤولين، بما 

في ذلك دول مثل روسيا والصين.

وعن إيران، يقول أوباما  في  الصفقة المؤقتة 
التي تمت عام 2013 )التي وافق عليها خمسة 
أعضاء من مجلس األم���ن وألمانيا(: "أوقفت 
تق���دم برنامجها الن���ووي"، وهذا غير صحيح 
بش���كل قاط���ع، ومن المؤك���د أن ذلك يحجب 
تهدي���دا متزايدا "وجوديا" ألمري���كا وحلفائنا. 
ويفترض أننا نعرف كل ش���يء حول برنامج 
إيران لألس���لحة النووية، وهو توصيف غير 

واقعي بشكل كبير.

وببس���اطة، ليس هناك دليل على أن إيران لم 
تفعل س���وى تنازالت مؤقتة بشأن اليورانيوم 
المخص���ب الذي نق���ل بالفعل إلى مس���تويات 
المفاعل النووية. ال شيء في اتفاق مؤقت حتى 
يتعامل مع  جهود إيران لتخصيب اليورانيوم 
وتطوي���ر خي���ار البلوتوني���وم في األس���لحة 
النووية، واالتفاق ال يضع حدا لبرنامج تطوير 
الصواريخ. مس���ألة  الصواريخ لدى الطرف 
اإليراني وكوريا الشمالية أدى بقادة الواليات 
المتحدة وكوري���ا الجنوبية إلى التحذير من أن 
استهداف الس���احل الغربي األمريكي هو في 

متناول يد بيونغ يانغ.

بل واألهم من ذلك، فشل استراتيجية 
أوبام���ا لألم���ن ف���ي االعت���راف 

ب�"الحق" اإليراني في التخصيب، على عكس 
معظم المقدم���ات المنطقية ألكثر من عقد من 
التفاوض مع إيران التي بدأت في عام 2003 
من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وافق أوباما 
- ومنذ ع���ام 2003 - الغرب على أنه يجب 
على إيران التخلي - من غير ش���روط - عن 
جميع األنش���طة المتعلق���ة بالتخصيب لطمأنة 
العال���م بأن برنامجها س���لمي تمام���ا. تراجع 
أوبام���ا على هذه النقط���ة الحرجة هي مماثلة 
لألخطاء ال�"وجودية" التي ارتكبها المهدؤون 

الغربيون** في عام 1930.

ه���ذه اإلدارة البيروقراطي���ة مثل س���ابقاتها،           
و قريبا ستنسى استراتيجية األمن القومي لعام  

2015 عل���ى الرفوف المغبرة. لس���وء الحظ     
- ومع ذلك - فإن فش���ل أوباما سيربك أمريكا 

لعقود قادمة.

http://goo.gl/hlBrUz رابط المقال:

** هي حركة ظهرت قبيل الحرب العالمية الثانية للتهدئة في سياق سياسي، هو سياسة دبلوماسية من تقديم تنازالت سياسية أو مادية لقوة 
) http://en.wikipedia.org/wiki/Appeasement  العدو من أجل تجنب الصراع. )المترجم( ) المصدر : وكيبيديا




