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إن العراق بموقعه الجيو استراتيجي، وعمقه الثقافي، 
ورمزيته الحضارية، وثرواته الهائلة، يش����كل رقما 
مهما في حس����ابات الهيمنة والنف����وذ اإلقليمية، فمن 
يهيمن على هذا البلد سيرسم خارطة الشرق األوسط 
القادم، وبدون حكومة قوية مقتدرة لها رؤية واضحة 
في قيادته، س����يعاني شعبه الكثير من أطماع جيرانه 
وحلفائهم الدوليين. ستجد عزيزي القارئ دالئل هذا 
الق���ول في العدد 120 من إصدار )العراق في مراكز 
األبحاث العالمية( بمقاالته الثالث. فالمقال األول )زيارة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى واشنطن: 
الواقع واألهداف(، للكاتب )كينيث م. بوالك(، نش���ره 
)معهد بروكنغز( األمريكي، يتطرق كاتبه إلى زيارة 
السيد العبادي إلى واشنطن في الرابع عشر من شهر 
نيس���ان الجاري، مبينا أنها فرصة تقتضي من أوباما 
اغتنامها لوضع العراق على المس���ار الصحيح، الفتا 
االنتباه إلى معركة تحرير تكريت التي يراها انتصارا 
للنفوذ األمريكي - حس���ب زعمه - في حس���م نتيجتها 
بعد طلب عراقي رس���مي، مما يجعل وجود واشنطن 
ضروريا النتصار العراقيي���ن على تنظيم "داعش". 
كما يجد أن ذه���اب الحكومة العراقية لتحرير األنبار 
قب���ل الموصل هو اإلجراء الصحي���ح من أجل زيادة 
مهارة وتجانس قواتها األمنية وكسب المحيط العربي 
السني قبل التوجه إلى معركة الموصل. وينتهي المقال 
إلى دعوة الحكومة األمريكية لجعل مس���تقبل العراق 
هدف اس���تراتيجي بعيد األمد يقتضي االلتزام بتقديم 
مساعدات حقيقية لحكومته لتجاوز تحدياتها الصعبة.                                                            

والمقال الثاني )سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق 
األوس����ط(، للكات���ب )راي تاكيه(، نش���ره )مجلس 

العالقات الخارجية( األمريك���ي، يبدأ كاتبه بالحديث 
ع���ن إيران كأم���ة معتّدة بنفس���ها ألس���باب تاريخية 
وثقافية تجعلها تش���عر بالتفوق على جيرانها العرب، 
وقد أضافت ثورتها اإلس���المية في عام 1979 بعداً 
أمميا لمش���اعرها بتقس���يمها العالم إلى ظالم ومظلوم 
تقود هي فيه جبهة خ���الص المظلومين، لكن ذلك ال 
يلغي حقيق���ة أن إيران تبقى أم���ة محاطة بجدار من 
العداء العربي. ويضي���ف، أن اتفاقا نوويا إيرانيا مع 
واش���نطن يثير قلق العرب في أن يفسح المجال لتمدد 
إيراني في الشرق األوسط بمباركة أمريكية، في وقت 
تب���دو فيه األخيرة عاجزة عن حس���م الصراعات في 
العراق وس���وريا. ثم يتطرق الكاتب إلى الصراع في 
العراق وسوريا عاّداً إياه حربا باردة طائفية بين إيران 
وجيرانها العرب بقيادة س���عودية، لينتهي إلى الحديث 
عن ضرورة إضعاف النف���وذ اإليراني بالتأكيد على 
قوة متانة التحالف األمريكي - اإلسرائيلي واالستمرار 
بسياس���ة عزل إيران لجعلها راغبة في االنكفاء بعيدا 

عن طموحاتها اإلقليمية.

أما المقال الثالث )مالحقة تنظيم "داعش" ربما تنذر 
بحرب عالمية(، للكاتبة )كيت برانن(، نش����رته مجلة 
)السياس����ة الخارجية( األمريكي����ة، فإنه يمثل عرضا 
للس����جال بين اإلدارة والكونغ����رس األمريكيين حول 
إلغاء تفويض اس����تخدام القوة العسكرية ضد المجاميع 
اإلرهابي����ة لع����ام 2001 واس����تبداله بتفويض جديد. 
والفكرة المهمة في المقال هي أن تنظيم "داعش" يمكن 
أن يتمدد خارج العراق وسوريا ليشكل ظاهرة إرهابية 
أممي����ة تهدد المصال����ح الدولية، مم����ا يتطلب تفويضا 

باستخدام الق����وة غير محدد زمنيا وجغرافي��ا.

اأهمية العراق اال�سرتاتيجية
يف ح�سابات الهيمنة يف ال�سرق االأو�سط
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زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الواليات 
المتحدة األمريكية في 14 نيسان 2015 وهي الزيارة 
األولى له كرئيس لوزارء جمهورية العراق لهذا البلد. 
وعلى مدى 12 عاما الماضية تحققت لقاءات عدة بين 
رئيس الواليات المتحدة ومن تولى رئاس���ة الحكومة 
العراقية إال أنها لم تحصل في أوقات مهمة وحساسة 
كم���ا في هذه الزيارة أو هذا اللق���اء، إذ إنها تأتي في 
لحظة تاريخية فاصلة ومهمة. فالعراق تحرك خالل 
المرحلة الس���ابقة باتجاهات عدة وأغلبها سيئة ولكن 
البعض منها جيدة. ومن األهمية بمكان اإلش���ارة إلى 
أن إدارة الرئي���س أوباما تغتنم ه���ذ الفرصة لوضع 

العراق على الطريق الصحيح.

النصر في تكريت:

يؤك���د الكاتب أن���ه حدثت أحداث كثي���رة في العراق 
مؤخرا وجميع هذه األح���داث يغطيها اإلعالم، على 
األقل ف���ي أبعادها الفورية بش���كل مباش���ر، أولها: 
هو تحرير تكريت. وكما أش���رت إلى دور الواليات 
المتح���دة بعد مدة قصيرة من االنضمام إلى المعركة، 
فإن الش���يء األكثر أهمية لفهم معرك���ة تكريت هو 
التخطيط المس���بق والتنفيذ من قبل الحركات الشيعية 
العراقي���ة ومستش���اريهم اإليرانيي���ن. إن ق���ادة تلك 
الحركات لم تخبر الحكوم���ة بالهجوم المزمع تنفيذه 
لتحرير تكريت إال قبل ستة أيام من تنفيذه، وعرضوا 
على القوات الحكومية المشاركة في الهجوم شرط أن 

ترجمة وعر�ض وحتليل: د. ح�سني اأحمد ال�سرحان
 )Kenneth M. Pollack( كيني��ث م. ب��والك

معه��د بروكنغ��ز )Brookings Institution( / الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة
13 /ني�س��ان/2015

زيارة رئي�ض الوزراء العراقي
حيدر العبادي اإىل وا�سنطن: الواقع واالأهداف

إن العراق يحتاج لكل شيء بسبب خطر تنظيم "داعش"، والشعب األمريكي والكونغرس أظهروا االستعداد 
لتحمل الكثير من أجل تحقيق االس���تقرار في العراق، واألحداث على األرض - من تنصيب العبادي رئيس���ا 
لل���وزراء إل���ى النصر األخير في تكريت - خلقت فرص���ة رائعة للواليات المتحدة لتحقي���ق أهدافها الطويلة 
والقصيرة األمد في العراق، ولكن كالعادة فعل ذلك لن يكون س���هاًل، كما أنه يتطلب جهدا من جانبنا، ونحن 
ذاهبون باتجاه التزامات مساعدات ومعونات إضافية للعراق، سواء لتمكين رئيس الوزراء حيدر العبادي من 
تحقيق أجندته )والتي هي أجندتنا أيضا(، أم إعطاء الدبلوماس���يين األمريكان والجنراالت نفوذ وتخصيصات 
مالي���ة إلتمام جهود العب���ادي. وكجزء من هذا، الوالي���ات المتحدة ذاهبة باتجاه إقناع العبادي ليس���مح لنا 
بمس���اعدته لترميم البيئة الداخلية، وخلق كوادر عمل تستطيع إدارة شؤون البالد والسماح للسير األمريكي 
في العراق جونز ليكون بمثابة بديل للقيادة الُسنية. وذلك لن يكون سهاًل، ولكنه سيكون أسهل لو أن رئيس 

الوزراء العبادي اقتنع بإمكانية اعتماده على الواليات المتحدة ليكون ثابتا ومقاوما ضد األوضاع السيئة.
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120 تستبعد القوات األمريكية وقوات التحالف. وماذا كان 
لرئي���س الوزراء حيدر البع���ادي أن يفعل تجاه تعهد 
عدد م���ن المقاتلين في الحركات الش���يعية للقتال في 
المدينة وتبنيهم عملي���ة الهجوم لكي تبدو تلك العملية 

على ارتباط بالحكومة ؟.

ويضيف الكاتب: إنه بعد ذلك الهجوم، الشيء األفضل 
الذي حصل هو: هو أن مقاتلي تنظيم )الدولة اإلسالمية 
"داعش"( أعاق تحرك متطوعي الفصائل الش���يعية 
ومنعها من تطهير المدينة، فتحولت الحكومة بعد ذلك 
إل���ى الواليات المتحدة للحص���ول على الدعم الجوي 
لكس���ر الجمود. والواليات المتحدة - متمثلة بالجنرال 

لويد أوستن القائد العام للقيادة 
المركزية األمريكية، والسفير 
األمريكي في بغداد ستيوارت 
جونز - وافقت على توفير أي 
شيء يحتاجه العراقيون ولكن 
الفصائل. وهنا  بشرط تراجع 
يؤك���د الكاتب أن هذا التحرك 

هو الصحيح، وأن إدارة الرئيس 
أوباما تس���تحق الثناء في اغتنامها هذه الفرصة للحد 

من تنامي قوة تلك الفصائل. 

كما ي���رى الكاتب أن االفضل من كل ذلك - وضمن 
األي�����ام األولى م���ن بداي�����ة الغ�����ارات الجوي��ة 
األمريكي��ة - انس���حب تنظيم "داعش" من تكريت. 
وكما أكد الجنرال أوس���تن والس���فير جونز من بين 
آخري���ن أن القضي���ة ف���ي العراق ب���دأت تتغير في 
جوانب مهمة. وبالنس���بة لقيادات الحركات الشيعية 
ومستش���اريهم اإليرانيين، فإن جميعه���م يودون أن 
يوصلوا رس���الة مفادها أن الهدف المهم من الهجوم 

هو إلظهار بأن لديهم الحرية الكاملة في 
العم���ل والقتال على األراضي العراقية، 

وس���وف تحرر المدن السنية حتى الكبيرة منها حتى 
مع ع���دم توافر الدعم األمريكي. ويؤكد الكاتب بهذا 
الخص���وص أنه إذا تمكنت تل���ك الفصائل من القيام 
بذلك، ف���إن العراقيين اليحتاجون الواليات المتحدة، 
وسوف لن تفعل الواليات المتحدة أي شيء إليقاف 
الفصائل المدعومة من إيران في المس���تقبل. ويؤكد 
الكات���ب أن الحقيقة تكمن في ك���ون هذه الفصائل قد 
فش���لت في تحرير تكريت بعد شهر من القتال ولكن 
الضرب���ات الجوية األمريكية قادت إلى تحريرها في 
أقل من أس���بوع على عكس ما 
متوق���ع، على عك���س ماكان 
يعتق���د به العراقي���ون أيضا. 
والنخ���ب العراقية - الس���نية 
والشيعية - على إدراك متزايد 
بأن اإليرانيي���ن وحلفاءهم ال 
يمك���ن أن يعمل���وا أو يقدموا 
ما يقدمه األمريكيون بدعمهم 

وحدات األمن العراقية، وهذا هو الشيء الظاهر. 

التحول نحو تحرير األنبار:

يؤكد الكاتب أن هناك بعض األخبار الجيدة التي تتمثل 
ف���ي أن بغداد اختارت أن ال تحاول تحرير الموصل 
في المرحل���ة المقبلة، وتحول التركيز على محافظة 
األنبار لتطهيرها كلي���اً، وبذلك تحول التركيز على 
المحافظة الغربية قبل التحول والعودة إلى الش���مال. 
وما يهم - كما يالحظ الكاتب ويالحظ معلقون وخبراء 
آخ���رون - أن تحري���ر الموصل س���يكون التحدي 
الرئيس على كال الجانبين السياس���ي والعسكري. 
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الموصل مدينة شاسعة وكبيرة ومتعددة 120
امبراطورية  عاصم���ة  وتمثل  األعراق 
تنظيم )الدولة اإلس���المية "داعش"( كما هي اآلن. 
وعليه، فإن إمكانية تحريرها ستكون أكثر صعوبة 

من تحرير تكريت. 

وفي المقابل، يؤك���د الكاتب أن مدن وأحياء محافظة 
األنبار، تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر تجانس���اً من 
مدن وأحياء الموص���ل. ومن المرجح أن تكون أكثر 
صعوبة بالنسبة للفصائل الشيعية التي تريد المشاركة 
في تحريرها؛ ألنها لن تلقى الكثير من الدعم والترحيب 
)إن وجد( من الس���كان المحليين. وبداًل من مشاركة 
الفصائل الش���يعية في عملية تحرير األنبار، ستعتمد 
الحكومة عل���ى القوات األمنية، وهذا ما سيس���مح 
لبغ���داد خفض إمدادات تلك الفصائل، كما حصل ذلك 

مؤخراً في القتال لتحرير تكريت.   

ويرى الكاتب أن ذهاب الجي���ش العراقي إلى المدن 
الصغيرة في األنبار يجب أن يسمح لتشكيالته الكتساب 
خب���رة قتالية قيمة، وبناء التالحم بين أفراده وقياداته، 
وبناء ثقة المجتمع الُسني العراقي وتعزيزها. ويؤكد 
الكاتب أنه في كل عملية - مع توافر الدعم األمريكي 
- بإمكان القوات األمنية العراقية أن تعمل بمنهجيتها 
وأن تقوم بعمليات أصغر وأكثر سهولة إدارياً. وتأمل 
الواليات المتحدة أن يتمكن الجيش العراقي من بناء 
شعور بالثقه به الذي سيعزز موقف رئيس الوزراء 
العبادي ويطمئن الطائفة السنية بأن تحرير أراضيها 
ومدنها أمر ال بد من���ه. وفي الوقت الذي يعطى فيه 
العراقيون الس���نة الثقة بأن ق���وات األمن العراقية 
ستأتي إلى المدينة، فإنهم سيشعرون باآلمان وأنهم 
تحت حماية الحكومة، وهذا األمر مهم؛ نظرا النتشار 

الخوف بين العراقيين السنة من الفصائل الشيعية. 

االهتمام األمريكي بالقضايا بعيدة األمد:

كما وسبق أن حذرت في مكانات ومناسبات عدة بأن 
مشكلة السياسة األمريكية في العراق هي استمرارها 
ف���ي التركيز على القضايا واأله���داف قصيرة األمد 
وإهماله���ا للقضايا واألهداف طويل���ة األمد المتمثلة 
بالمس���تقبل السياس���ي للعراق. وهذه المسالة ليست 
أكاديمي���ة حتى يمكن تركها إلى وقت الحق. هذه هي 
المسالة المهمة التي تواجه العراق اليوم، وإذا لم تعالج 
بشكل سليم فستنهار كل المكاسب السياسية والعسكرية 

التي حققها األمريكان والعراقيون معاً. 

وبه���ذا الخصوص يؤكد الكاتب أنه حتى مع مراجعة 
موضوع المستقبل السياسي العراق، فإن المسألة التي 
يريد كل العراقيين معرفتها هي: ما هو وضع العراق 
ومس���تقبله بعد خروج تنظيم "داعش" منه، والسيما 
وأنهم يعّدون مس���ألة خروج ه���ذا التنظيم اإلرهابي 
هي مس���ألة وقت ليس إال. ويؤكد الكاتب أن الواليات 
المتح���دة تحتاج إلى أن تتذكر ب���أن العمل التخريبي 
لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي للديمقراطية 
العراقية، وإبعاده للمكون السني الذي تسبب بانهيار 
الدول���ة العراقية مجددا، س���مح لتنظي���م "داعش" 
بالسيطرة على شمال وغرب العراق، وإعادة البالد 

إلى االقتتال. 

ويضيف الكاتب: إذا لم يكن هناك تقاس���م أو تش���ارك 
جديد في الس���لطة بين الُس���نة والشيعة من شأنها أن 
تجعل السنة يش���عرون باالرتياح - والذي يضمن لهم 
ثقلهم السياسي ومنافعهم االقتصادية بما يتناسب مع 
وجودهم وثقلهم السكاني، ويجعلهم يشعرون باألمان 
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120 من القمع العنيف من قبل الحكومة - فإنهم سيستمرون 
في القت���ال مع أو بدون تنظيم "داعش". وكما حذرنا 
في مثل ه���ذه الظروف، فإن النصر العس���كري على 
تنظيم "داعش" س���وف لن ينهي القتال، بل بالعكس 
س���وف يزيده ويؤججه. وبهذا الص���دد، يؤكد الكاتب 
أن الواليات المتحدة لديه���ا بعض األمور الهامة، منها 
- وكم���ا ذكرنا في أعاله - أنها تمتلك فعليا فريقا جيدا يعمل 
حول وضع العراق. فالسفير جونز يثبت دائما أنه ذكي 
وحي���وي، وحصل على الدعم ف���ي التعامل مع الملف 
العراقي. وكذلك الجنراالت أوس���تن وتيري وبيدناريك 
تعاملوا بالمثل مع الوضع العس���كري برعاية ومهارة 
كبيرة. وربما األكثر أهمية من ذلك هو رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي نفس���ه، إذ يع���ده عدد كبير من 
العراقيين )وربما هذا صحيح ج���دا( أنه آخر وأفضل 

أمل للعراق. 

أهمية مس����اعدة رئيس ال����وزراء حيدر العبادي 
لتحقيق النجاح:

 يؤك���د الكاتب أن العب���ادي اتخذ خط���وات صعبة 
وخطي���رة محفوف���ة بالمخاطر لوض���ع العراق في 
االتجاه الصحيح، مثل قراره بحل مكتب القائد العام، 
وإقالة المس���ؤولين الذين نصبه���م المالكي، وقبول 
المستش���ارين العس���كريين األمريكان، ومعارضته 
تولي ه���ادي العام����ري - الحلي���ف العراقي األهم 
إلي���ران - وزرا ة الداخلية، واتفاقه مع األكراد حول 
النفط، ووصول���ه إلى القيادات  الس���نية العراقية، 
وتس���ليح المقاتلين الس���نة، وطل���ب الدعم الجوي 
األمريكي ف���ي تكريت على الرغ���م من اعتراضات 
قادة الفصائل الشيعية، وخطابه المتضمن التصميم 
المستمر على فعل الش���يء الصحيح. كل واحد من 

ه���ذه الق���رارات ُجوب���ه بمعارضة من 
بعض فئات المكون الش���يعي. ويضيف 

الكات���ب: إن هذه القرارات تؤكد رغبة العبادي على 
هزيمة تنظيم "داعش" اإلرهابي، وإنهاء االقتتال، 
وإصالح العالقات مع المكون السني وإعادتهم إلى 
حضن الوطن، وتحجيم النفوذ اإليراني في العراق، 
وتوس���يع عالقاته مع الواليات المتح���دة بما يتفق 
مع أهداف الوالي���ات المتحدة في العراق على وجه 
الدقة. وربم���ا قد اليكون العبادي مثالياً، فهو اختير 
لرئاسة الوزارء وعديد من القادة العراقيين يشيرون 
)البعض يش���يد والبعض اآلخر يدين(، إال أنه إذا لم 
يتمكن من جعل العراق على الطريق الصحيح، فإنه 

ال أحد يستطيع فعل ذلك بعده.

ويضي���ف الكاتب: إن العبادي يحتاج إلى مس���اعدة، 
فهو ش���خص جيد لكنه في وضع صعب، وهو يواجه 
معارضة عدد من القيادات الش���يعية المهمة المتحالفة 
مع إي���ران، بينما يتخ���وف أغلب القيادات الس���نية 
والشيعية وحتى الكردية من أن العبادي ضعيف جدا 
وال يمكن أن ينجح، لذلك لم يكونوا على استعداد لبذل 
ما بوسعهم نيابة عنه، وهذا بدوره خلق حلقة مفرغة. 
وه���و - أي العبادي - يتوجه إلى قوة خارجية مهمة - 
الوالي���ات المتحدة -  للحصول على دعم منها لتغيير 
الوضع الس���يء وتحس���ينه. ويرى الكاتب أنه ليس 
هناك ش���ك في أن الوالي���ات المتحدة يمكن أن تلعب 
هذا الدور إال أن القيام بذلك سيعني أنها تكون ملزمة 
تجاه العراق، في حين أن إدارة الرئيس أوباما ليس 
لديها االستعداد ألن تفعل أو تقدم للعراق ما هو أكثر 

وأكبر من التأييد اإلعالمي.  

كما يؤكد الكاتب أن األحداث في تكريت خلقت الفرصة 
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المناس���بة حينما دعت مختلف 120 واللحظة 
القادة السياسيين العراقيين إلى إعادة تقييم 
ميزان القوى في بلدهم. وال يبدو أن اإليرانيين أقوياء 
كما فعلوا في الس���ابق، ويبدو أن األمريكان تفاجؤوا، 
إذ ربما تس���تعيد إيران قوة نفوذه���ا كما كانت خالل 
األع���وام من 2003 - 2009. ولكن هذه اللحظة لن 
تستمر إلى األبد، والعراقيون يتساءلون عما إذا كانت 
الواليات المتحدة ستحافظ على التزامها تجاه بلدهم، 
وهل سوف يس���تمر الدعم األمريكي إلى العراق في 

مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" أم ال ؟.  

ويس����تذكر الكات����ب مرحلة االنس����حاب األمريكي 
من العراق، ويؤك����د أن العراقيين يتذكرون قضية 
االنس����حاب األمريكي من الع����راق التي بدأت عام 
2010، وقيام إدارة أوباما بكل ما في وس����عها من 
أجل غس����ل يديها من العراق. وهذا االنسحاب مث�ّل 
الخط المس����تقيم الس����تئناف االقتتال الجاري اليوم. 
وإذا ذهب����ت الوالي����ات المتحدة باتجاه االنس����حاب 
من العراق بعد القض����اء على تنظيم "داعش"، فإن 
غالبية واسعة من العراقيين يرجحون نتيجة مفادها 
أن البالد س����تنهار من جديد في تلك الحالة. وهكذا 
سيكون من الحماقة بالنسبة للعراقيين فعل أي شيء 

سوى االستعداد لذلك اليوم.

ويش����ير الكاتب إلى ضرورة أن تس����توعب الواليات 
المتحدة ذلك الدرس بداًل من تكراره، أي بعبارة أخرى: 
أن التنس����حب وتنفض يدها من الع����راق بعد القضاء 
على تنظيم "داعش"، ومن ثم فإنها ستعمل على وضع 
التزامات طويلة األمد لتحقيق شراكة حقيقية مع العراق، 
وهذه الشراكة تتحدث عما النهاية له من االلتزامات، 
لكن الواليات المتحدة لم تفعل شيئا لتحقيقها، واآلن هو 

الوقت المناسب لتحقيق هذا الهدف.

إذا أراد رئي���س ال���وزراء العراقي حي���در العبادي 
تحقيق النجاح، فس���يحتاج إلى أن يكون قادرا على 
إقناع العراقيين اآلخرين، س���واء أكانوا من الس���نة 
أم من الش���يعة، وأن يحظى بدعم والتزام أمريكيين 
قويين لمساعدة العراق في إعادة بناء قواته األمنية، 
والحفاظ على أم���ن كل العراقيين )حتى بعد القضاء 
على تنظي���م "داعش"(، وإصالح الهيكل الحكومي، 

والبدء بتوفير السلع والخدمات للشعب العراقي.

ماذا يريد العبادي من زيارته إلى واشنطن؟

تأتي زيارة رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي 
إلى واشنطن في وقت حرج وحاسم. فجميع العراقيين 
يتطلعون إلى معرفة أي ن���وع من االلتزامات التي 
تك���ون الواليات المتحدة مس���تعدة أن تترجمها على 
أرض الواق���ع في الع���راق. فهن���اك الكثير بإمكان 
الوالي���ات المتح���دة أن تقوم به لمس���اعدة الحكومة 

العراقية، من مثل:

المساعدة العسكرية اإلضافية: 1 -

من الصحيح إلى حد كبير - كما أكد ذلك وزير الدفاع 
األمريكي السابق تشاك هيغل - أن العراقيين حصلوا 
على كل ش���يء يحتاجونه عسكرياً، ولكن هذا خارج 
الموضوع . اآلن، يعتقد الش���يعة العراقيون وبش���كل 
واس���ع أن إيران توف���ر لهم ما يحتاجونه عس���كريا 
والواليات المتحدة تعطي كميات قليلة من األس���لحة 
في الوقت الذي يك���ون الوضع في العراق متدهورا. 
ويؤك���د الكاتب أن العبادي يحتاج إلى أن يكون قادرا 
على الذهاب إلى ق���ادة عراقيين آخرين ويقول: "في 
الواقع إن األمريكيين مستعدين لتزويدنا بالمساعدات 
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120 العسكرية، ولذلك ال نكون محتاجين بشكل ضروري 
لإليرانيين". وهذا الواقع ال يجيب عما تقدمه الواليات 
المتح���دة كنس���بة مقارنة مع ما تقدم���ه إيران ومدى 
احتياج���ات الع���راق. وببس���اطة، إذا أعلن الرئيس 
األمري�كي عن مبيع��ات جدي�دة لألس���لحة الخفيف��ة 
- يفضل أن يكون الدفع الحقا حالما يتحس���ن الوضع 
المالي للع���راق - مثل المركبات المدرعة والمضادة 
لأللغام، فإن ذلك س���يتطلب وقتاً طوياًل لجعل تزويد 

هذه االسلحة أمرا واقعا. 

المساعدة السياسية: 2 -

يرى الكاتب أن هذا الموضوع مهم وحاس���م. وهناك 
أم���ران يحتاجهما العب���ادي، ولألس���ف ال يبدو أنه 
على اس���تعداد لالعتراف بهما. األول: هو المساعدة 
والتش���جيع على توس���يع دائرة موظفيه. قد يبدو هذا 
األمر مذهاًل، لكن لدى العبادي مجموعة صغيرة من 
الموظفي���ن يعتمد عليهم ف���ي إدارة الحكومة العراقية 
اآلن. ربما يكونوا بضع عش���رات على األكثر لفعل 
م���ا تفعله أغلب البلدان التي لديها اآلالف. وهذا العدد 
الكبير م���ن الموظفين، بغض النظ���ر عن مقدرتهم، 
قليلون ج���دا إلنجاز األعمال. إنه يحتاج المس���اعدة 
األمريكي���ة إلضافة أفراد آخرين، ووضع نظام جديد 

يمكنه فعال من تحريك العجالت الصدئة للحكومة. 

الثاني: هو موضوع المصالحة السياسية. وهذا أكثر 
أهمية حتى بالنس���بة للواليات المتحدة ألن تلعب دورا 
أكبر في المصالحة السياسية. ببساطة، المكون الُسني 
في العراق مجزء بشكل سيء على األقل بنفس القدر 
الذي كانوا عليه خالل المدة ما بين 2007 - 2008، 
إذا لم يكن أكثر من ذلك، وال يمتلك القدرة على التوحد 

والتفاوض حول ترتيبات المش���اركة في 
إدارة الس���لطة، والذي ب���دوره يمكن أن 

يجلب االستقرار وينهي االقتتال في العراق.

ويؤكد الكاتب أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
يأمل أن يفعل ذلك بنفس���ه في الوقت الحاضر. وهذه 
فكرة نبيلة ولكنها فش���لت بالفعل وغير مرجح العمل 
بها مستقباًل. الظرف الراهن وما تمر به المحافظات 
الُس���نية تمث���ل الفرصة األفضل للس���ماح للس���فير 
األمريك���ي جونز للعب هذا الدور ب���دال من الحديث 
عن تحقيق شيء معين للقيادات السنية لتحديد الحد 
األدنى من المتطلبات الضرورية للمكون الُسني ككل، 
وذلك بوصفه - أي السفير جونز - بديال عن المكون 
الُسني في المفاوضات مع رئيس الوزراء العبادي أو 
قادة الش���يعة المعتدلين اآلخرين. وهذه هي الطريقة 
الت���ي أنهي بها  االقتتال في العراق عام 2008 مع 
الس���فير األمريكي ريان كروكر وفريقه الذين لعبوا 
هذا الدور بالتحديد. ومرة أخرى، س���يكون من الجيد 
أن يقوم رئيس الوزراء حي���در العبادي بالتعامل مع 
هذا الموضوع بنفس���ه، ولكن األدلة تشير إلى أن ذلك 
غير ممكن؛ بس���بب عدم ثقة المكون الُس���ني بالشيعة 
وحتى بالعبادي. وهذه قضي���ة حرجة تماماً، إذ على 

الواليات المتحدة أن تقنع العبادي ليدعها تساعده. 

ويش���ير الكاتب إلى فقرة أخيرة فيما يخص المساعدة 
السياس���ية تس���تحق الذكر، وهي أنه من المرجح أن 
يطل���ب رئيس الوزراء العبادي م���ن الرئيس أوباما 
الحصول على مس���اعدة جي���ران العراق الُس���نة: 
الس���عودية، الكويت، األردن، تركي���ا. وبينما ينبغي 
عل���ى الواليات المتحدة - بطبيع���ة الحال - أن تكون 
على استعداد لمس���اعدة العراق في هذا الجانب، وما 
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يتعي���ن عل���ى الرئيس أوبام���ا أن يقول 120
لرئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي 
مباش���رة بأن الواليات المتحدة ليس لديها وس���يلة 
لتغيي���ر وجهات النظ���ر - ناهيك عن السياس���ات - 
في أي من هذه الدول حتى يش���عر المكون الُس���ني 
العراقي باالرتياح واالطمئنان لمسقبل العراق، وأن 
الوالي���ات المتحدة ليس لديها م���ا تقوله لهذه الدول 
بهذا الخصوص. ومن ثم، حتى يكون هناك مصالحة 
سياسية ذات مغزى بين السنة والشيعة في العراق، 
فإن كل األفعال األمريكية والضغط في العالم ال يسير 
باتجاه فعل مثق���ال ذرة من الخير. وينبغي أن يكون 
العراقيون ورئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي 
على اس���تعداد لقبول اتساع الدور األمريكي في هذه 

العملية )ويقصد بها المصالحة(.  

المساعدة االقتصادية: 3 -

يؤكد الكاتب في هذا الجانب أن هناك اتفاقا واس���عا 
بأن الواليات المتح���دة ينبغي أن تتفهم بأن العراق 
عانى كثيرا وتضرر نتيجة انخفاض أس���عار النفط 
وتصاع���د كلفة الحرب ضد تنظي���م "داعش". بعد 
لقاء العبادي بالرئيس أوباما، ناش���د وزير المالية 
العراقي هوش���يار زيباري البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي لتمكين العراق ومساعدته في مواجهة 
ومعالجة المش���اكل المالي���ة الحالي���ة )المتضمنة 
عج���زا بالموازنة يبلغ 21 ملي���ار دوالر(. وعليه، 
ف���إن الدعم الكبير للوالي���ات المتحدة بالموازاة مع 
تقديم المساعدة المالية من قبل المؤسسات المالية 
الدولية س���يكون مهما جدا ومفيدا إلظهار االلتزام 
األمريكي تجاه العراق وإثبات أن الواليات المتحدة 
تستطيع - وبطرق عدة - مساعدة العراق في الوقت 

الذي ال تستطيع إيران القيام بذلك بسهولة.

وبهذا المعنى، يؤكد الكات���ب أن الوضع االقتصادي 
الحرج للعراق يمثل لحظة حاس���مة إلعالن برنامج 
أمريكي جديد للمس���اعدة االقتصادية للعراق. وجزء 
من ذلك البرنامج ينبغي أن يكون بصورة مس���اعدة 
مباش���رة لتخفيف اآلثار الس���لبية لبعض المش���اكل 
االقتصادية في العراق الذي يعاني في هذه المرحلة 
بسبب انخفاض أس���عار النفط وارتفاع تكلفة القتال 
ضد اإلرهاب. فالعراق بحاجة ماس���ة إلصالح النظام 
الزراع���ي، وتوس���يع النظام التعليم���ي وإصالحه، 
وإع���ادة البن���ى التحتية، وإصالح القط���اع المالي، 
وبناء القدرات في كل مس���توى من مستويات الحكم 

والتنظيم واإلدارة. 

وجزء كبير من هذه المس���اعدة يمكن أن يتمثل بتقديم 
الخبرة األمريكية، وربما بعض التمويل قصير األمد 
إلى جانب التحس���ن في الوضع المالي العراقي على 
المدى الطويل عند ارتفاع أس���عار النفط. ومع ذلك، 
من المهم مالحظة أن العديد من اس���تطالعات الرأي 
األخيرة تظهر تأييد الرأي العام األمريكي لبذل المزيد 
م���ن الجهد في كل من العراق وس���وريا بما في ذلك 
القيام بخطوات جادة وإن تكن مكلفة إلدخال القوات 
البرية للقضاء عل���ى اإلرهاب. ويبدو أن الكونغرس 
األمريكي أيضا على استعداد تام لتخصيص األموال 
للعراق وسوريا كجزء من الحملة ضد تنظيم "داعش" 
اإلرهاب���ي. وعلي���ه، ليس هناك س���بب لالعتقاد بأن 
الجمهور أو الكونغرس سيعيق المصادقة على حزمة 

مساعدات جديدة للعراق. 

خالصة القول: بالتأكيد إن العراق يحتاج لكل ش���يء 
بس���بب خطر تنظيم "داعش" اإلرهابي، والش���عب 
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http://goo.gl/DC276P رابط المقال:

األمريكي والكونغ���رس أظهروا االس���تعداد لتحمل 
الكثير لتحقيق االس���تقرار في الع���راق، واألحداث 
على األرض - من تنصيب العبادي رئيس���ا للوزراء 
إلى النص���ر األخير في تكريت - خلقت فرصة رائعة 
للواليات المتحدة لتحقيق أهدافها الطويلة والقصيرة 
األم���د في العراق، ولكن كالع���ادة فعل ذلك لن يكون 
سهاًل. كذلك يؤكد الكاتب أن هذا الهدف يتطلب جهدا 

من جانب الواليات المتحدة. 

ويشير الكاتب بهذا الجانب إلى أن الواليات المتحدة 
تذه���ب باتجاه منح مس���اعدات ومعون���ات إضافية 
للعراق، سواء لتمكين رئيس الوزراء حيدر العبادي 
م���ن أجل تحقيق أجندته )والت���ي هي أجندتنا أيضا( 
أم إعطاء الدبلوماسيين األمريكان والجنراالت نفوذ 
وتخصيصات مالية إلتمام جه���ود العبادي. وكجزء 
من هذا، فإن الواليات المتح���دة ذاهبة باتجاه إقناع 
العبادي ليسمح لنا بمساعدته لترميم البيئة الداخلية، 
وخل���ق كوادر عمل تس���تطيع إدارة ش���ؤون البالد 
والس���ماح للسفير األمريكي في العراق جونز ليكون 
بمثابة بديل للقيادة الُس���نية. وذلك لن يكون سهاًل، 
ولكن سيكون أس���هل لو أن رئيس الوزراء العبادي 
اقتنع بإمكانية اعتماده على الواليات المتحدة ليتمكن 
م���ن الثبات والمقاومة ضد األوضاع الس���يئة، وأن 
تلتزم الواليات المتحدة  بس���خاء وكرم تجاه العراق 
بالطريقة التي لم تس���تطع ببس���اطة القيام بها طوال 

الخمسة أعوام الماضية. 

تحليل:

من خالل متابعتنا لما جاء في المقال، نجد أن الكاتب 
األمريك���ي المع���روف كينيث م. ب���والك يركز كثيرا 
على نقط���ة جوهرية، وهي: ض���رورة تحجيم دور 

النفوذ اإليراني ومن يس���تفاد منه عبر 
زيادة المس���اعدة األمريكية للعراق على 

الجوانب العس���كرية - بوصفها ضرورة ملحة لقتال 
الجماع���ات اإلرهابية - والسياس���ية واالقتصادية. 
ولتحقيق هذا الغرض، يح���اول الكاتب إقناع صانع 
القرار األمريكي بأن يكون للواليات المتحدة دور أكبر 
في العراق مدلاًل بالدور األمريكي - الذي منح خالل 
مدة وجيزة - في نجاح عملية تحرير مدينة تكريت. 
وكذلك يدعو إلى استغالل فرصة ضياع الوحدة بين 
فئات المكون الُس���ني ومحاولة لملمة شتاتهم، وأن 
تكون الواليات المتحدة ممثاًل عنهم في التفاوض مع 

الحكومة واألحزاب الشيعية.

وعلي���ه، على صانع القرار القرار العراقي االس���تفادة 
القصوى من الوضع الحالي والس���يما في المحافظات 
الغربي���ة وأكبرها محافظة األنبار، والعمل على تحقيق 
حالة التعايش الس���لمي الحقيقي عل���ى أرض الواقع، 
ومن ثم عزل السياس���يين الطائفيي���ن عن باقي فئات 
الشعب في تلك المناطق إذا كانت للدولة العراقية رؤية 
واضحة في بناء عراق موحد أو حتى عراق فيدرالي.

كذلك االس���تفادة من الدعم األمريكي في هذا الجانب 
وفق ما نصت عليه اتفاقية اإلطار االستراتيجي بين 
الواليات المتحدة والعراق والعمل على تفعيلها بغية 

االستفادة من المساعدة األمريكية.

كذلك عل���ى صانع القرار العراق���ي أن يضع رؤية 
واضحة للمس���تقبل السياس���ي للعراق بعد القضاء 
عل���ى تنظيم "داع���ش" اإلرهابي، وه���ذه الرؤية 
تراع���ي بالدرجة األولى مصالح العراق العليا، وأن 
تكون مس���تقلة عن الرؤى الدولية ومس���تفيدة من 

التعاون معها.
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استهل الكاتب مقاله الذي أدلى به أمام لجنة الخدمات 
المسلحة باإلشارة إلى إيران قائال بأن إيران كانت دائما 
تنظر لنفسها كقوة مهيمنة بشكل طبيعي على جيرانها. 
وقد تش���ّرب اإليرانيون عبر األجيال ش���عورا فريدا 
بتاريخهم وروعة حضارتهم وقوة امبراطوريّتهم. إن 
الشعور بالتفوق على الجيران هو جوهر الكوزمولوجيا 
الفارسية. وقد تقلصت اإلمبراطورية على مر القرون، 
واعتناق الثقافة الفارسية تالشى مع وصول األعراف 
الغربي���ة األكثر إغراًء. ولكن بفض���ل تاريخهم وقوة 

اإليرانيين  ف���إن  حضارته���م 
يعتقدون بأن بالدهم ينبغي أن 

تكون مهيمنة في المنطقة. 

وم����ع ذل����ك، ف����ان إرج����اع 
السياس����ة الخارجية اإليرانية 
والتطلعات  القومي  للش����عور 
لألسس  تجاهل  هو  التاريخية 

العقائدية للنظ����ام الثيوقراطي / الدين����ي. فقد تركت 
الثورة اإلس���المية في عام 1979 بصمة دائمة على 
توجهات السياس���ة الخارجية اإليرانية، إذ أورث آية 
هللا "روح هللا الخمين����ي" لخلفائه رؤية أممية تقس���م 
العال���م بين الظالم والمظل����وم. ومثل هذا الرؤية تتفق 
مع التقاليد السياس���ية الشيعية، فقد كافح الشيعة كأقلية 
طائفية تحت الحكام العرب الس���نة ممن اتسموا غالبا 

بالقسوة والقمعية. وهكذا، فإن فكرة االستبداد والمعاناة 
لها جانب رمزي مهم فضال عما لها من أهمية عملية. 
إيران ليس���ت مجرد أمة تسعى إلى االستقالل والحكم 
الذاتي ضمن النظام الس���ائد، فهي تخوض معركة من 
أجل الخالص األخالقي والتحرر الحقيقي من مخالب 
ثقافة وسياسة التدنيس والجّور الغربية. وبغض النظر 
عن تغير طبيعة رؤسائها، إاّل إنها ما تزال قائمة على 
النهج الثوري والشعبي فيما يتعلق بالسياسة اإلقليمية.

وفي غض���ون العق���ود الثالثة 
خط���اب  ف���إن  الماضي���ة، 
الجمهورية اإلسالمية الملهب 
أخفى  والعدائ���ي  للمش���اعر 
المتمثل  الحقيق���ي  وضعه���ا 
بالعزلة االستراتيجية. فبعد كل 
شيء، فإن إيران أمة فارسية 
تحيط به���ا الدول العربية التي 
ظلت تنظر لثورتها وأهدافها المعلنة بنظرة مشبوهة. 
وهكذا فقد اصطّف المش���ايخ في الخليج خلف الدرع 
األمريكي، كما استمر عداء العراق تجاه إيران حتى 
بعد فت���رة طويلة من انتهاء الحرب بينهما، وحافظت 
الدول الس���نية الحالية على العداء المستمر. ثم قامت 
إيران براعي���ة ربيبها "حزب هللا"، كما وس���اعدت 
الجماعات المنتفضة الفلس���طينية، غي���ر أنهم كانوا 

ترجمة وعر�ض: م.م. ح�سني اليا�سري

الكات��ب: راي تاكي��ه، اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة جورج تاون، وزميل اأول 
يف جمل�ض العالقات اخلارجية ومتخ�س�ض يف درا�سات ال�سرق االأو�سط

النا�سر: جمل�ض العالقات اخلارجية
24 اآذار / مار�ض 2015

�سيا�سة الواليات املتحدة جتاه ال�سرق االأو�سط
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120 مطوقين بجدار الع���داء العربي. كل هذا تغير عندما 
تم اس���تالم العراق من قبل الش���يعة وانتشار ظاهرة 
الربيع العربي التي هزت أسس النظام السني. اليوم، 
يش���اهد أوصياء الجمهورية اإلسالمية فرصة فريدة 
إلظهار قوتها في المنطق���ة التي تعاني من تحوالت 

جذرية غير ممكن التنبؤ بها. 

بالنس���بة للمرش���د األعلى "علي خامنئي" فإن الربيع 
العربي يعني "إظهار الش���عوب عدم اعتمادهم على 
أمري���كا". وأي كانت تدابير بناء الثق���ة التي يُجريها 
الدبلوماسيون اإليرانيون في المفاوضات مع أوروبا، 
إاّل أن المرش���د األعلى يصر على أن إيران "تتحدى 
نفوذ أمريكا في المنطقة، وأنها توسع نطاق نفوذها 

ب���دال لذل���ك". وف���ي توصيف 
خامنئي فإن "أمريكا هي دولة 
إمبريالية متراجعة بسرعة في 
المنطقة". حيث ترى طهران 
بأنها غير قادرة  اليوم أميركا 
الشرق  على فرض حل على 
األوسط المتمرد. إن ما يحفز 
الملحوظ  التراجع  هو  طهران 

للقوة األميركية في المش���هد السوري، حيث تم محو 
الخطوط الحمراء األمريكية بال مباالة. 

إن الالعبين الرئيس���يين الذين يحددون سياسة إيران 
اإلقليمية ليس الدبلوماسيين المهذبين عند اختالطهم مع 
نظرائهم الغربيين في أوروبا، وإنما الحرس الثوري، 
وبش���كل خاص لواء القدس الش����هير. وبالنسبة لقائد 
لواء القدس - الجنرال قاسم سليماني - فإن النضال من 
أجل طرد أمريكا من المنطقة بدأ في العراق. وقد قال 
س���ليماني: "بعد سقوط صدام، كان هناك حديث حول 

مختلف األفراد ممن يجب أن يتس����لموا 
إدارة العراق، غي����ر أن زعماء العراق 

الدينين ونفوذ إي����ران، منعا أمريكا من أن تصل إلى 
ه����ذا الهدف". وقد انتقل الصراع اليوم إلى س���وريا، 
"فهي خط المواجهة للمقاومة". بالنس���بة للمتشددين، 
فإن الدول السنية تحاول إزاحة األسد من أجل إضعاف 
إيران. وإن بقاء ونجاح س���اللة األسد هو اآلن عنصر 

مركزي في السياسة الخارجية اإليرانية.

ثم يس���تطرد الكاتب قائال: إن المخاوف التي تجتاح 
العواص���م العربية هي من اتفاق الحد من التس���لح 
الذي س���يؤدي حتما إلى االنف���راج في العالقات مع 
إيران. وإن هذا القلق له بعض المبررات في التاريخ، 
حيث يس���تند - أي القلق - إلى 
بع���ض الش���واهد التاريخية، 
فق���د كان غالبا ما يعقب القمم 
التي تتناول محادثات الحد من 
األسلحة النووية بين الواليات 
السوفياتي،  واالتحاد  المتحدة 
والتطبيع  التج���ارة  اتفاق���ات 
تم  ما  وغالب���ا  الدبلوماس���ي. 
إغواء واش���نطن بفكرة أن اتفاقا نوويا يمكن أن يمهد 
الطريق لغيرها من مجاالت التعاون. كما أن التحدي 
ال���ذي يواجه الوالي���ات المتحدة هو تح���د لتاريخها 
الخاص، إذ يتوجب عليها إيجاد وسيلة لفرض قيود 
على طموحات إي���ران النووية من خالل التفاوض، 
بينم���ا يجب أن تكبح جماح طموحاتها اإلقليمية عبر 
الضغط، وه���ذا يتطلب إعادة تأهي���ل نظام التحالف 
الضارب األمريكي في الش���رق األوس���ط. ال يمكن 
لواشنطن استعادة ثقة حلفائها من دون أن تكون فاعلة 
في س���وريا والعراق. فطالما تعفي أمريكا نفسها من 
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هذه الصراعات، فسوف ينظر جمهورها 120
العربي المتش���كك إلى وعودها على أنها 

ليست أكثر من تعهدات جوفاء. 

العراق جبهة إيران الجديدة:

ثم ينعطف الكاتب في مقاله ليبيّن أن سياسة الجمهورية 
اإلس���المية تجاه العراق كانت قد شهدت تغيرا دقيقا 
ومهما. ففي أعقاب الغ���زو األمريكي، أصبح هدف 
طهران الجوهري هو منع العراق من الظهور كقوة 
مهيمن���ة تنافس طموحات إيران ف���ي الهيمنة على 
الخليج الفارس���ي. وعليه، كان م���ن األهمية بمكان 
بالنسبة للنظام الديني ضمان سيادة الشيعة السياسية، 
وهو ما يجعل إيران في مأمن ضد تمدد الحرب األهلية 
التي كانت تهدد التماس���ك في الع���راق، والتي تنذر 
بتقطيع أوصال العراق إلى ثالث دويالت متناحرة مع 
بعضها البعض، بما يعزز موقف إيران أمام جوارها 
المباش���ر غير المس���تقر. ومن أجل مواصلة أهدافها 
التنافس���ية، اتبعت إيران سياس���ة متناقضة تقوم على 
دفع االنتخابات واستيعاب العناصر السنية المسؤولة 
من جانب، ودعم الميليشيات الشيعية التي تعتمد على 

العنف والفوضى من جانب آخر. 

إن التهديد الناتج من قبل )الدولة اإلسالمية في العراق 
والش���ام "داعش"( دفع إيران لتكون أكثر تش���ددا في 
تعامله���ا مع العراق. فق���د مألت إي���ران العديد من 
الفراغات في العراق: تنظيم القوى، والدفاع مباشرة 
عن المدن الرئيسة، وتقديم المساعدة التي ال غنى عنها 
في الوقت المناسب. كذلك اندمج الضباط اإليرانيون 
مع الوحدات العراقية في قي���ادة حمالت ضد معاقل 
"داع���ش". عمليا، كان إلي���ران دور فاعل في وقف 
اعتداءات "داعش"، وهو ما قد يفسر تراجع األخير. 

وم���ع ذلك، فق���د يترافق مع ه���ذه النجاحات تكاليف 
باهظة يمكن أن تش���كل خطرا على استقرار المنطقة 

واستقالل العراق نفسه. 

اعتماد إيران على الميليشيات الشيعية بدال من الجيش 
العراقي أقلق الطائفة الس���نية كثي���را، خصوصا مع 
اس���تمرار االنقس���امات الطائفية التي تفرق ذلك البلد 
التعي���س. ونظرا إلى بروز "داع���ش" بذريعة الدفاع 
عن مظالم الطائفة السنية بشأن التهميش في العراق، 
فقد قامت إيران بتمكين الميليش���يات الش���يعية على 
حساب المؤسسات الوطنية العراقية بما يهدد تماسك 
هذا البلد. وعلى الرغم من ش���عور العبادي - رئيس 
وزراء الحكوم���ة العراقية - بالقلق إزاء نطاق وحجم 
التدخ���ل اإليراني، إاّل أن الخي���ارات محدودة أمامه؛ 
نظرا للقوات المحتش���دة ضده. كم���ا أن ادعاء إيران 
بأن تدخلها جاء بسبب سلبية كل من الواليات المتحدة 

وتركيا، وجد صداه لدى كل من الشيعة واألكراد. 

ومن المؤكد أن إيران وصلت حتى إلى ش���ريحة من 
الطائفة السنية عارضة عليها األسلحة والمساعدات. 
وإن الرسالة التي تكمن خلف هذه المساعدة تشير إلى 
أن المجتمع الدولي والواليات المتحدة غير مكترثين 
بمحنة العراق، فمن األفضل للطائفة السنية التوصل 
إلى تفاهم مع جمهورية إيران اإلسالمية المستفيدة 
من العراق الجديد. وإلى اآلن لم يتم قبول هذه الرسالة 
من قبل القيادات الس���نية. وهك���ذا، نتيجة العتداءات 
"داع���ش" المس���تمرة واالس���تجابات اإليرانية، يجد 

العراق اليوم نفسه مرة أخرى منقسما على نفسه. 

سوريا بؤرة الشرق األوسط الجديد: 

ثم يُعّرج الكاتب في مقاله إلى س����وريا ُمش����يرا إلى أن 
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120 وعود الربيع العربي التي اس����تندت على التحول نحو 
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كانت قد توقفت 
في س����وريا، إذ إن بشار األسد يسير على خطى والده 
الُمريعة في تصفية مواطنيه. ولم تمزق الحرب األهلية 
في س����وريا البالد فحسب، وإنما سوف تحدد مستقبل 
المنطقة برمتها. الش����رق األوسط هو المكان المنقسم 
بش����كل دائم ضد نفسه. فقد وصف الراحل مالكوم كير 
- أح����د المؤرخين البارزين للمنطقة - س����تينات القرن 
الماض����ي كفترة للحرب العربية الب����اردة بين الممالك 
والجمهوري����ات الراديكالية الت����ي تكافح ضد بعضها 
البعض. فقد دارت الحرب الباردة حول الس����لطة أكثر 
بكثير منها حول اآليديولوجية، والتي أدت إلى تالشيها 
تدريجيا.  اليوم، هناك نوع مختلف من الحرب الباردة 
في الشرق األوسط، ويستند - هذه المرة - إلى الهويات 
الطائفية. س����وريا هي في قلب ه����ذا الصراع، والذي 
يتش����كل من إيران والمتشددين الش����يعة ضد المملكة 
العربية السعودية والقطاع السني. وهكذا، فإن المنطقة 
ال يمكن لها أن تس����تعيد اس����تقرارها ما لم تنتِه األزمة 

السورية بطريقة أو بأخرى. 

ثم يس���تطرد الكاتب ُمش���يرا إلى أيام للربيع العربي 
العنيفة، وإلى انهيار الطغاة المترافق مع تشجيع حتى 
أكثر المراقبين تش���اؤما في الشرق األوسط. اجتاحت 
المنطقة المعروفة باس���تقرارها السلطوي فجأة موجة 
احتجاجات جماهيرية تدعو إلى الديمقراطية، مؤكدة 
حتمية نجاحها. "رحيل األس���د" كان من بين النداءات 
الغربية. وكيف يمكن أاّل يس���قط بعد أن انهيار مبارك 
بهذه السهولة؟ وكيف يمكن لرئيس الواليات المتحدة 
أاّل يدع���و لرحيل عدو بع���د أن كان قد دعا إلى طرد 

حليف أميركا األكثر ثقة عندما واجه ثورة شعبية. 

وم���ع ذلك، فق���د تمكنت س���وريا من أن 
تبرهن بأنه���ا مختلفة إلى اآلن. فمع كافة 

انقساماتها العرقية، إاّل أن بقاءها المركزي استند إلى 
الهجوم اإليراني على النظام العربي السائد، وهو ما 
أظهر بأن األس���د كان يمتلك العديد من األوراق في 
جعبته. وعلى الرغم من إعالن واش���نطن أن هدفها 
يدور حول اإلطاحة باألسد، إاّل أنها فشلت في التخطيط 
لتحقيق ذلك. كما أنه من الصعب التنبؤ بدقة في كيفية 
انحسار الحرب األهلية. تبعا لطبيعتها وخصوصياتها، 
فإن الحروب األهلي���ة عبارة عن ظواهر غير ممكن 
التنبؤ بها، وتخضع لتغييرات وتحوالت مفاجئة. ومع 
ذل���ك، فإنه ليس م���ن المبكر للغاية اإلش���ارة إلى أن 
الروح المعنوية لقوات األس���د مرتفعة بينما أصبحت 
المعارضة مجزأة وال تعاني من عدم وجود أس���لحة 
فقط وإنما تفتق���ر إلى الرعاية الدولي���ة أيضا. تدفق 
األسلحة الروس���ية واألموال اإليرانية وقوات حزب 

هللا ضمن لألسد رعاية جيدة. 

حس���ابات الجمهورية اإلس���المية تختلف دائما عن 
حسابات الواليات المتحدة. وللحد من قوة إيران في بالد 
الشام، فإن على الواليات المتحدة أن تكون فاعلة في 
سوريا، من خالل توفير األسلحة للمتمردين الموثوق 
بهم، واتخاذ موقف حازم ضد روس���يا وإيران، إذ إنه 
ما تزال الفرصة ممكنة إلزاحة األسد من السلطة. إن 

التحدي يصبح أكثر صعوبة كل يوم. 

الدور األمريكي:

ثم يعود الكاتب ليناقش الدور األمريكي في المنطقة، 
إذ ي���رى أنه وعلى الرغم م���ن أن الواليات المتحدة 
س���عت بش���كل فاعل لعزل إيران ع���ن األوروبيين 
وحليفها التقليدي روسيا، إاّل أنها لعبت دورا محدودا 
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في التأثير على وضع إيران في الش���رق 120
األوسط. فبعيدا عن مبيعات األسلحة إلى 
الدول العربية ومحاوالت تهدئة المخاوف اإلسرائيلية، 
لم تقدم أي جه���د منهجي لعزل إيران ضمن جوارها 
المباش���ر. تحت عنوان سياسة اإلكراه، يجب الطعن 
ب���كل ما يبدو أنه ضمن أصول إيران اإلقليمية. بداية 
من األحياء الش���يعية الفقيرة في بغ���داد وصوال إلى 
القصور الفاخرة ف���ي الخليج، يجب على إيران التي 
تبحث عن ش���ركاء ومتعاونين أن تواجه واقعا جديدا 

غير مضياف.

كما إن نجاح السياس���ة األمريكية تجاه إيران يتوقف 
- إل���ى حد م���ا - على طبيع���ة التحال���ف األمريكي - 
اإلسرائيلي. ببس���اطة، إن إيران اليوم تنفي بوضوح 
إمكانية الرد العس���كري األمريكي بغ���ض النظر عن 
استفزازاتها، وهذا يجعلنا نعتقد بأن اإليرانيين يخطؤون 
في تقديراتهم للتوجه األمريكي مرة أخرى. ومع تراجع 
الخيار العس���كري األميركي في المخيلة اإليرانية، فإن 
إس���رائيل ما تزال تش���غل حيزا كبيرا فيه، إذ إن القادة 
اإليرانيين يأخذون التهديدات اإلس���رائيلية على محمل 
الجد في تأكيد خياراته���ا االنتقامية. من هذا المنطلق، 
فإن شكل ولهجة التحالف األمريكي - اإلسرائيلي مهم 
أكثر. وهكذا، يشعر رجال الدين داخل النظام اإليراني 
بأن إحداث انقس���ام في هذا التحالف ُيمّكنهم من تأكيد 
حقيقة مفادها أن إسرائيل المحاصرة ال يمكنها ضرب 
إيران خالفا فيما لو كانت تحظى برعاية قوة عظمى. إن 
مثل هذه التصورات تقلل من قيمة الردع اإلسرائيلي، 

كما وتقلل من قوة عصا الغرب في المنطقة.

كل ما تقدم ال يعني أن واش���نطن غير قادرة على انتقاد 
السياسات اإلسرائيلية، بما في ذلك أن تكون علنا وبقوة. 

إن التأرجح صعودا وهبوطا في عملية الس���الم سوف 
يسبب الخالفات وحتى التوتر بين الحليفين. ولكن، فكما 
أن استراتيجياتها تخطط الستئناف الحوار بين إسرائيل 
وجيرانه���ا، فإن���ه من الحكمة ل���إدارة أن توضح بأن 
إصرارها على المفاوضات اإلس���رائيلية - الفلسطينية 
لن يؤثر على تعاون واشنطن مع إسرائيل تجاه إيران. 

ثم يختتم الكات���ب بالقول: وعل���ى الرغم من جميع 
المصال���ح المش���تركة والتلميح���ات الخفية وغير 
المباش���رة إلمكانية التع���اون في المس���تقبل، فإن 
الجمهوري���ة اإلس���المية تعدل فقط أبع���اد عالقاتها 
الخارجية فيما لو واجهت أي تهديد درامي. وهكذا، 
فإن كسب النفوذ الكافي سيمكننا من تغيير أو التأثير 
في سياس���ات إيران. وفي ظل ه���ذه الظروف، فإننا 
نسعى لتقييد برنامج إيران النووي في مقابل إشكالية 
مهم���ة للغاية تتمثل ف���ي تكييف أنش���طة تخصيب 
اليورانيوم. كما سيطلب من إيران أن توقف تقويض 
جيرانها وأن تحد من دعمها لحزب هللا وحماس وأن 
تكتفي بالتأييد السياس���ي. إن حقوق اإلنسان يجب أن 
تتب���وأ مكانة عالية في مفاوضاتنا مع إيران، إذ يجب 
ممارس���ة الضغط عليها بغية احترام المعايير الدولية 
بشأن معاملة مواطنيها. في النهاية، من المهم التأكيد 
على أن المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران هي 
ليس���ت سوى صراع بين قوة عظمى مع استبداد من 
الدرج���ة الثالثة. ال ينبغي لنا القبول بسياس���ة العصا 
والجزرة ونأم���ل ببروز االعتدال بعي���د المنال مع 
رجال الدين المتش���ددين. إن السياس���ة العازمة على 
الضغ���ط ما تزال ضامنة ف���ي أن تجعل الجمهورية 
اإلسالمية تش���عر باالكتئاب ومعرضة للخطر، ومن 

ثم راغبة في التحاور.

http://cutt.us/g9ri6 رابط المقال:

http://cutt.us/g9ri6
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120

بداية تُش���ير الكاتب���ة إلى مالحظة مهم���ة، وهي أن 
الضربات الجوية التي ُوجِهت لعناصر تنظيم "الدولة 
اإلس���المية" في العراق وس���وريا من شأنها أن تقود 
إلى حرب عالمية يمكن من خاللها مالحظة عمليات 
عس���كرية أمريكية ف���ي أماكن أخرى مث���ل نيجيريا 
وليبيا. وبانتقال مس���لحي تنظيم "الدولة اإلسالمية" 
إلى بل���دان مختلفة من العالم، فإن الواليات المتحدة 

لمالحقتهم  بترخي���ص  تطالب 
أينم���ا ظه���روا. ويعد بعض 
الكونغرس  في  المش���رعين 
الترخيص  ه���ذا  األمريك���ي 
بمثابة شيك على بياض غير 

مستعدين إلصداره.

وقال عضو مجلس الش���يوخ 
)راند  كنتاكي  لوالية  األمريكي 

بيل( في جلس���ة استماع للجنة العالقات الخارجية في 
مجلس الش���يوخ في 11 من ش���هر آذار: "إذا ُطرح 
موضوع المش���اركة بح���رب في ليبي���ا في مجلس 
الشيوخ، فأنا سأصوت لصالح الحرب في ليبيا، وإذا 
طرح موضوع المش���اركة بحرب ف���ي نيجيريا فأنا 

سأصوت لذلك".

ومن جانب���ه، أعرب المرش���ح الجمهوري لمنصب 
رئاس���ة الواليات المتحدة لعام 201٦ عن قلقه إزاء 
طلب البيت األبي���ض الحصول على ترخيص ينص 
على القيام بعمليات عس���كرية وعلى نطاق واسع في 

جميع أنحاء العالم.

فيما عبر رئيس مجلس النواب األمريكي )جون بينر( 
عن نيته إجراء نقاش لمنح ترخيص 
األبيض الستخدام  للبيت  جديد 
القوة العس���كرية ف���ي الربيع 
القادم، لكن قد يس���تغرق ذلك 
وقت���ا أطول حس���ب توقعات 

مجلس الشيوخ.

وتؤكد الكاتب���ة أن )راند بيل( 
ليس الشخص الوحيد الذي لديه 
تحفظ بش���أن التدخل، إذ إن ما ق���ام به تنظيم "الدولة 
اإلسالمية" من عمليات الخطف، والهجوم على حقول 
النفط في ليبيا واإلعدام الموثق ل� 21 مسيحيا هناك، 
والق���رار األخير لجماعة "بوكو ح���رام" في نيجيريا 
بانضمامها إلى المتش���ددين، ع���ززت موقف البيت 
األبي���ض في التعامل بمرونة مع المجاميع التي يمكن 

أن تشكل تهديدا لمصالحها في أي مكان من العالم.

)KATE BRANNEN( الكاتب��ة: كي��ت بران��ن
)Foreign Policy( النا�س��ر : فورن بول�س��ي

2015 / 3 / 11

مالحقة تنظيم "داع�ض" رمبا ُتنذر بحرب عاملية

ترجمة: هبة عبا�ض 
مراجعة: د. ح�سني اأحمد ال�سرحان

مجموعة الضربات الجوية التي ُوجهت لعناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" في العراق وسوريا من شأنها أن 
تقود إلى حرب عالمية يمكن من خاللها رؤية عمليات عسكرية أمريكية في أماكن مثل نيجيريا وليبيا.
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وكانت الواليات المتحدة قد حاربت تنظيم 120
"الدولة اإلسالمية" في العراق لمدة سبعة 
أش���هر، إذ قامت بتوجيه ضربات جوي���ة ابتداًء من 
ش���هر أيلول 2014 حتى 2 / آذار 2015 وبلغ عدد 
الضربات الجوية التي قامت بها في العراق وسوريا 
حوالي )2,141( وبكلفة )1,5مليار دوالر(. وتشير 
تقديرات القيادة المركزية األمريكية إلى قتل )500,٨(  

من مقاتلي التنظيم منذ بدء الغارات الجوية.

وم���ن جانبه، اقت���رح البيت األبيض عل���ى التحالف 
الدول���ي لمحاربة تنظي���م "الدولة اإلس���المية" عدم 
تحجيم العمليات المستقبلية في هذين البلدين )العراق 
وس���وريا(، وفتح الب���اب على مصراعي���ه لمالحقة 

)واألشخاص  التنظيم  عناصر 
والق���وى المرتبط���ة بها( في 

أماكن تواجدها.

وفي ي���وم األربعاء 4 / آذار، 
التقى وزي���ر الخارجية جون 
كيري، ورئيس هيئة األركان 
المش���تركة مارتن ديمبس���ي، 

ووزير الدفاع آشتون كارتر بجلسة أمام مجلس الشيوخ 
للحث على تمرير مقترح البيت األبيض على التحالف 
الدول���ي لمحاربة تنظيم "داعش" اإلرهابي. وأش���ار 
كارتر إلى "أنه من الحكمة عدم وضع قيود جغرافية 
في التصريح؛ ألن هن����اك عالمات على انتقال تنظيم 

"داعش" إلى مناطق خارج العراق وسوريا".

وأض����اف كارتر: "إن المقترح يأخذ بعين االهتمام 
أن تنظي����م "داع����ش" منظم����ة يمك����ن أن تتطور 
اس����تراتيجيا أو تتح����ول إلى تنظيم أكثر ش����مولية 
وتستقطب جماعات إرهابية أخرى، ويبقى تهديدها 

للواليات المتحدة وحلفائها قائما".

وتؤك���د الكاتبة أن عالم���ات هذا االنتق���ال قد بدأت 
واضحة في نيجيريا، إذ تحاول جماعة "بوكر حرام"، 
المجموعة اإلس���المية المتطرفة التي أعلنت والءها 
لتنظيم "الدولة اإلسالمية" إقامة )الخالفة اإلسالمية( 
في الشمال الش���رقي، ويعتقد أن تكون هذه الجماعة 
أكبر مجموعة جهادي���ة موالية لتنظيم "داعش"، لكن  
خبراء مكافحة اإلرهاب يرون أن من الس���ابق ألوانه 

الكشف عن قرب تحقيق هذه العالقة. 

وعندما ُس���ئل كارتر عما إذا كان للواليات المتحدة 
حق في مالحق���ة )بوكو حرام( حس���ب االتفاق مع 
التحالف الدولي قال: "إن قرار 
جماعة بوكو ح���رام بالوالء 
ليس  اإلس���المية(  ل�)الدولة 
س���ببا كافيا لتوجيه الواليات 
جوي���ة"  المتح���دة ضرب���ة 
الجماع���ات  وأض���اف: "إن 
المسلحة تتساءل، هل تحتاج 

إلى تهديد األمريكيين".

وأشار السيناتور كريس ميرفي - وهو ديمقراطي من 
والي���ة  كونيتيكت - في وقت الحق من الجلس���ة إلى 
"أن مقترح التحالف الدول���ي يتحدث عن المجاميع 
الضالعة في األعمال اإلرهابية ضد الواليات المتحدة 
أو ش���ركائها في التحالف"، وهذا تعريف أوسع من 

الذي جاء به كارتر ويمكن أن يشمل "بوكو حرام".

وقد اتفق كارتر مع وجه���ة نظر مورفي بخصوص 
مش���روع القانون، وأضاف: "إن الواليات المتحدة 
لديها حق مالحقة جماعة بوكو حرام وفق ترخيص 
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120 اس���تخدام القوة العس���كرية الذي تمت صياغته عام 
2001 لمالحقة المس���ؤولين عن هجمات ٩/11، 
وقد استخدم التشريع منذ عهد بوش لتبربر العمليات 
العس���كرية األمريكية ضد جماعات مرتبطة بتنظيم 

القاعدة في كل من الصومال واليمن وباكستان".

وتؤكد الكاتبة أن القانون هذا يمثل األس���اس القانوني 
للعمليات ضد تنظيم "الدولة اإلس���المية" على الرغم 
م���ن إعالن القاعدة براءتها م���ن تنظيم "داعش" منذ 
س���نة، ويعني هذا إذا قررت الواليات المتحدة توجيه 
ضربة جوية إل���ى المجاميع المرتبطة بتنظيم "الدولة 
اإلس���المية" في ليبيا قبل أن يتوصل الكونغرس إلى 

الجديد،  التش���ريع  بش���أن  اتفاق 
فإن إدارة أوباما لديه الس���لطة 

الفعلية للقيام بذلك.

كما يعن���ي هذا أن���ه حتى لو 
الجغرافية  الح���دود  إدراج  تم 
ف���ي تفويض اس���تخدام القوة 
للبيت  يبقى  الجديد،  العسكرية 
المجاميع  األبيض حق مالحقة 

الملتحقة بالقاعدة بحرية في جميع أنحاء العالم طالما 
بقي القانون المتفق عليه سنة 2001 قائما.

وتش���ير الكاتبة إلى أن هناك دعوات إللغاء تفويض  
س���نة 2001، ولكن القانون المقت���رح من قبل البيت 
األبي���ض ال يمكن تمري���ره وال يمك���ن للكونغرس 
مناقش���ته، وأن مش���روع القانون الذي تقدم به البيت 
األبيض س���وف يلغي تفويض عام 2002 الذي أجاز 

الحرب في العراق.

وقال ريتش����ارد فونتين رئيس مركز األمن األمريكي 

الجدي����د: "ألن البي����ت األبيض يملك حق 
محاربة تنظيم "الدولة اإلسالمية" بموجب 

تفويض عام 2001، فإن مش����روع قانون التفويض 
الجديد يتعامل بشكل أكبر مع الرسائل السياسية". 

ويح����اول الرئيس أوباما وأعض����اء من الكونغرس 
إعالم ناخبيه����م أن لديهم تفويض����ا لمهمة معينة ال 
تمت بصلة للحروب الطويلة والدموية في أفغانستان 
والعراق، وفي الوقت نفس����ه التعام����ل بمرونة مع 

الجيش لتحقيق النجاح.

و طالب عضو مجلس الش���يوخ األمريكي وأعضاء 
آخرين الكونغرس باالستش���ارة قبل القيام بعمليات 
ضد تح���ركات تنظيم "الدولة 
اإلس���المية" ف���ي أي بلد أو 

إعطاء وصف للعدو الجديد.

 وأضاف: "لو أردنا الذهاب 
إلى أماك���ن أخرى، فالبد من 
الحص���ول عل���ى تصريحات 
أخ���رى. ال أق���ول إن���ي لن 
أصوت على ه���ذه التصريحات 

لكننا نحتاج فقط الحصول عليها".

وتش���ير الكاتبة إلى معارضة الكثير من الجمهوريين 
لذلك، وع���دوا تقديم القادة العس���كريين ش���يئا أكثر 
مرونة. بينما ش���عر الكثير م���ن الديمقراطيين بالقلق 

إزاء تصريحات الحرب غير المنتهية. 

وقد أعرب نائ���ب كاليفورنيا في الحزب الديمقراطي 
آدم ش���يف عن رغبته في "رؤية بض���رورة تحديد 
الحدود الجغرافية والمناطق التي يحصل فيها التدخل 

الجوي في الصيغة النهائية لمشروع القانون".
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وقال في تصريح له لصحيفة فورين بوليسي: 120
"أنا أؤيد تحديد الوقت والمنطقة الجغرافية 

والقوات المقاتلة المستخدمة في مشروع القانون، لكن 
يمكن العمل به بع����د الحصول على موافقة األغلبية في 
الكونغ����رس. كما عبر عن عدم رض����اه عن المدة التي 
اس����تغرقها هذا النقاش وهي النص����ف عام من الحرب 
ضد تنظيم "الدولة اإلس����المية"، وأن أي تأخير من قبل 
الكونغرس في إدراج أو التصويت على تفويض مشروع 

القانون أمر ال يغتفر وال يمكن السكوت عنه".

عرض كل من ش���يف، وبول مس���ودة مختلفة بشأن 
تفويض مش���روع القانون من شأنها أن تّقيد العمليات 
في العراق وس���وريا لكن لم تلق الدع���م الكافي من 

مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأش���ار مجموعة من الباحثين القانونيين البارزين 
إلى أن حجم الرقعة الجغرافية قد أُدرجت بنس���بة 
٦0٪ ف���ي  الترخيصات الس���ابقة، وأضافوا: إن 
الترخيص الجديد الس���تخدام القوة يجب أن يقتصر 
في مناطق النزاع المسلح الدائر بين تنظيم "الدولة 
اإلس���المية" والعراق والواليات المتحدة وفي أي 
مناطق ينش���ط فيها التنظيم أو يخطط لش���ن هجوم 

ضد الواليات المتحدة والعراق".

ويبدو أن���ه لم يتم التوصل إلى اتفاق بش���أن تحديد 
الرقعة الجغرافي���ة للعمليات، لكن هناك مخاوف من 
انتش���ار تنظيم "الدولة اإلس���المية" أو استقطابها 
لجماع���ات في بلدان أخرى، وتأخ���ذ ليبيا ونيجيريا 
اهتماما أكثر، لكن هناك الكثير من القلق حول نجاح 
إقامة "دولة إس���المية" في أفغانستان وبخاصة بعد 

استمرار مغادرة القوات األمريكية للبالد.

ف���ي كانون األول / 2014، م���ررت لجنة العالقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ مسودة ترخيص ال تشمل 
تحديد الرقعة الجغرافية، وهذه إشارة إلى تفضيل فتح 

الخيارات حتى بين الديمقراطيين.

وصرحت س���تيفاني سانوك كوس���ترو، التي عملت 
مسبقا في السفارة األمريكية ببغداد قبل انضمامها إلى 
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن 
"أن مشكلة الحصول على تحديد المساحة الجغرافية 
تعتم���د على م���دى حصول الخصم على تس���هيالت 
للتح���رك بالمنطقة". وأضافت: إننا عندما نتكلم عن 
المجامي���ع العابرة للحدود وغير التابعة لدولة معينة 

ك�"الدولة اإلسالمية"، فإن وضع حد جغرافي يشكل 
خطرا من المنظور العسكري".
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