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 هزيمة داعش في العراق س���تكون مرحلة مفصلية في إعادة 

ترتيب أوضاع البيت الس���ني داخل هذا البلد، اذ س���يجد هذا 

المكون نفس���ه بين خياري���ن: اما خيار االندم���اج في الدولة 

العراقي���ة بع���د 3002، واما خيار اس���تمرار التمرد عليها، 

وس���يكون لكل خيار اس���تحقاقاته ومتطلبات الدفع باتجاهه. 

هذا ما ستكتش���فه أيها القارئ العزيز في اإلصدار الجديد من 

)العراق في مراكز األبحاث العالمية( بمقاالته الخمس اآلتية:                                                                                                          

المقال األول )ال ويستفاليا للشرق األوسط: لماذا سيفشل مثل 

هذا اإلطار؟( لكاتبه )س���ليم كان سازك( والمنشور في )مجلة 

الفورين أفيرز األمريكية( يرك���ز بطريقة عميقة على انتقاد 

نجاح الشرق األوس���ط في التوصل الى معاهدة سالم شبيهة 

بمعاهدة ويس���تفاليا الت���ي جاءت في اعقاب ح���رب الثالثين 

عام في اوروبا؛ والس���بب يعود بشكل كبير الى تأثير االرث 

االس���تعماري في هذه المنطقة، التي ربم���ا تحتاج الى إعادة 

تشكيل تنسجم مع تقسيماتها األثنية والطائفية.                                                                                                                        

المقال الثاني )الطريق الى الموصل: تقارير ميدانية( للكاتبين 

)وليام ف. مولن الثالث ودانيال غرين( والمنشور في )معهد 

واش���نطن لسياسة الش���رق األدنى( فيرى ان نهاية داعش في 

العراق باتت وش���يكة، ولكن قد تكون هن���اك احتماالت لقيام 

تمرد جديد في مناطق س���يطرته مالم تحصل مصالحة حقيقية 

بين الحكومة والسكان السنة، تكون  فيها حكومة بغداد حكومة 

لجمي���ع العراقيين بعيدا عن أي إمالءات خارجية، وتس���يطر 

بفاعلية على التش���كيالت العس���كرية العاملة على أراضيها، 

فضال عن وجود خطاب ديني معتدل من قبل رجال الدين من 

جميع األديان والطوائف.                                                                                                                            

المق���ال الثالث )القضايا الهامة في الوق���ت الحالي: الموصل 

ومستقبل شمال العراق( للكاتب )دوغالس اوليفانت( والمنشور 

في موقع )وور اون ذا روك( األمريكي المختص بالش���ؤون 

األمنية، فينش���غل بتفاصيل معركة الموصل، وما يرافقها من 

تقاطعات في المصالح المحلية والدولية، لكنه ينتهي بنصيحة 

الغ���رب بضرورة تقديم الدعم الكبير لحكومة الس���يد العبادي 

لجعلها حكومة لجميع العراقيين.                                                                                                     

المق���ال الرابع )تحرير الموصل سيس���ير بش���كل أفضل مما 

نتوقع( للكاتب )مايكل نايتس( والمنش���ور في )مجلة الفورين 

بوليس���ي( األمريكية، هو أيضا مقال ش���ديد األهمية لصانع 

القرار العراقي؛ ألنه يتطرق الى األسباب التي اوجدت تنظيم 

داعش، وكيف يمكن التخلص منه، واستحقاقات ما بعد تحرير 

الموصل. ويرك���ز كثيرا على الدور الذي يمكن ان تلعبه قوة 

المهام المش���تركة االمريكية –العراقي���ة في تدويل األمن في 

العراق وتحويل النصر على داعش الى استقرار دائم.                                                                                                                     

المقال الخامس )معركة واحدة ولكن س���ت حمالت( للس���فير 

)جيمس جيفري( والمنش���ور في )معهد واش���نطن لسياس���ة 

الش���رق األدنى( فيعتقد كاتبه ان الحرب مع داعش ستتضمن 

س���ت حمالت هي: الفوز بالموصل، وهزيمة داعش باستعادة 

الرقة، واحتواء إيران، والحفاظ على تماسك العراق، وتفادي 

الكارثة اإلنسانية في الموصل، وضمان الحكم واالمن في ال

مدينة.                                                                                                              

بعد داع�ش: املكون ال�سني العراقي بني خيارين
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يبدوا ان الش����رق االوسط يتصدر مناطق العالم االخرى في 
طبيعة وحجم المشاكل التي يعانيها وابعادها المتعددة. وهذه 
المش����اكل ُتِوجت بتصاعد حالة عدم االس����تقرار السياسي 
واالمني، فضال عن المش����اكل االقتصادية واالجتماعية في 
المرحلة االخيرة والتي نتج عنها ظهور التنظمات االرهابية 
كالقاعدة وداعش وفتح الشام )جبهة النصرة( وغيرها الكثير. 
ولالهمية االستراتيجية للمنطقة، الزالت مشاكله تشغل حيزا 
كبيرا في اهتمامات الدوائر البحثية ودوائر صنع القرار. لذا 

تظهر بين الحين واالخر مقاالت 
واوراق سياس����ات عن مراكز 
بحثي����ة قديرة )مراك����ز تفكير( 
تبحث في طرق تحقيق الس����الم 
واالس����تقرار في المنطقة . كما 
ان البعض منها تتعرض للنقاش 
وتبيان م����ا ينقصها من جوانب 
معينة ومنها المقال����ة التي بين 

ايدينا والتي جائت لمناقش����ة مجموعة افكار طرحها كاتبان 
ُنشرت في مجلة )Foreign Affairs( االميركية.

 فيفي مقالة نش����رتها مجلة )Foreign Affairs(، للكاتبين 
ماي����كل اكس����ورثي )Michael Axworthy( وباتري����ك 
ملتون )Patrick Milton( اكدا بأن اطار ويستفاليا – التي 
اختتمت حرب الثالثين عام – يمكن ان تجلب النهاية او الحل 
لصراعات الشرق االوسط العميقة الجذور. وفي حين ُكشف 
زيف التفس����ير التقليدي لنظام ويستفاليا – التي جاءت إيذانا 
ببدء النظام الحديث للدولة القومية – شرع كل من اكسورثي 
Axworthy وملت����ون Milton ال����ى انتقاء بعض موادها 

االقل تقديرا مثل آليات حل الصراعات العابرة لإلقليم، ونظام 
االمن الجماعي. ويعتقدون بأن هذه الرؤية المحدثة لويستفاليا 
يمكن ان تخدم - ليس كمشروع .. بل كدليل و ادوات - السالم 
في الش����رق االوسط. حتى اذا كانت تلك هي الحقيقة، اال ان 
الكاتبين اصابا سبب خطأ النظام. اذ ان معاهدة السالم – في 
حد ذاتها – لم تجلب السالم. بل كانت في الواقع تتضمن اربع 
ديناميكيات مهمة مّكنت تلك      المعاهدة     من  العمل: 

1- علمانية السياسات الحاكمة، 

2- تجانس او تماثل السياسات الحاكمة، 

3-  أستيعاب الخالفات، 

4-  ابعاد الخصومات.

الجدي����دة  الواقعي����ة  مهن����دس  اك����د 
 Hans ث����او  مورغ����ن  )هان����س 
ف����ي مقالت����ه ذات   )Morgenthau
العنوان المؤثر " اعادة النظر بمشكلة السيادة " أنه بفعل نهاية 
حرب الثالثين عام، " كانت الس����يادة كسلطة عليا على اقليم 
محدد حقيقة سياس����ية، مما يؤكد انتصار االمراء االقليميين 
على السلطة العالمية لالمبراطور والبابا ". وبعبارة اخرى، 
فأن نظام ويستفاليا للدول ذات السيادة خلق نظام علماني. وال 
 )Pope Innocent X( عجب كان البابا إينوسنت العاشر
غاضب جدا بفعل معاهدة السالم التي اكد على انها " الغية، 
باطلة، تافهة، ظالمة، فضيعة، فارغة من المعنى والتأثير في 

كل االوقات".

ولقسوة الحروب الدينية االوروبية، يؤكد الكاتب ان االنتقال 

 )Selim Can Sazak( الكاتب: �سليم كان �سازك
  Magazine  Foreign Affairs جملة فورين افريز

ترجمة وعر�ش وحتليل: د. ح�سني اأحمد ال�سرحان

ال وي�ستفاليا لل�سرق االو�سط : ملاذا �سيف�سل مثل هذا االطار؟
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المفاج����ئ او القفزة الى النظ����ام العلماني كانت ممكنة بفعل 
عنف تلك الحروب التي اس����تمرت اكثر من قرنين بدءا من 
 )1443 - 1419 (  Hussite Wars حروب الهوس����تي
 1618( Thirty Year's War الى حرب الثالثين ع����ام
- 1648(. وبحل����ول الوقت الذي حلت فيه اوروبا خالفاتها 
الدينية، اكتمل تجانس السياسات الحاكمة. وُهِزم "االختالف" 
بين تلك السياس����ات، ثم تمت مطاردته الى المنفى، واصبح 
سهل االنقياد في الهزيمة. على سبيل المثال يقدر المؤرخون 
ان مايق����ارب من ثمانية ماليين قتلوا في المانيا خالل حرب 
الثالثين عام. وحتى اكثر التقديرات تحفظا تقدر العدد بثالث 
الى اربع مليون مواطن، ويقدرها المحاربون بُخمس سكان 
االمبراطورية االلمانية. وبالمثل في فرنس����ا اكثر من ثالث 

ماليين قتلوا في حروب الهاجينوت  
 - 1562( Huguenot Wars
1598( بين الكاثوليك والمسيحيين 
الفرنسيين الكالفينيين. وخالل المدة 
من 1580 ال����ى 1594 تناقص 
عدد سكان فرنسا بأكثر من )1,5( 
مليون نس����مة بنسبة 10% . وعند 
حلول وقت انتهاء الحرب، اختفى 
الهوغوينت المسيحيون الفرنسيون 

- الذين ش����كلوا اكثر من 10% من سكان البالد – بشكل تام 
تقريبا. اما الذين نجوا فقد تحول كثير منهم الى الكاثوليكية. 
واخرون فرو الى المنفى ومعظمهم الى العالم الجديد )اميركا( 
مثل بول ريفر )Paul Revere( – احد االباء المؤسسين 
للواليات المتح����دة االميركية جاء من ج����ذور الهوغوينت 

المسيحيين الفرنسيين. 

كما يرى الكاتب ان تجانس السياسات كان ضروري للعلمانية. 
وكنتيجة لذلك، اصبح من الممكن ان تقوم السلطات القضائية 
االقليمية بتعيين االمراء. تلك السياسات كانت متجانسة لدرجة 
ان الغالبية هم الذين ينس����جمون عقائديا مع االمير السيادي 

واالقلية تفتقر الى االعداد الكبيرة والس����لطة 
او القدرة عل����ى الطعن المؤث����ر والفعال في 
الوضع الراهن. وكان هناك حافز قليل لالمراء 

االخرين بالتدخل. وكان االس����تثناء الواضح الحبر االعظم  
pontiff  الذي ُيطلب منه كس����لطة دينية التدخل بسلوك كل 
الكاثوليكيين وفي كل م����كان. اال ان هناك مرة واحدة التزم 
بها الملوك باالعتراف بس����يادة بعضهم البعض وهذا احبط 
التوسط او التدخل ليس من قبلهم فحسب بل من قبل االحبار 
ايضا. ومن خالل هذا التطور في معاهدة ويستفاليا تأكد الحقا 
ان " ال����ذي يحكم االقليم ... ُيحدد الدين" ويتعهد ب� " المغفرة 

والنسيان الدائم". 

في النهاي����ة، هذه النقلة النوعية س����محت بأبعاد التناحرات 
من خ����الل التنافس الدولي. وهذه 
اصبحت قضية مش����تركة وهي 
تحفيز التع����اون باتج����اه التنوع 
والديني  واالقتصادي  السياس����ي 
بين االمم، وبعبارة اخرى، قادت 
الى استيعاب االختالفات والهوية 
الوطنية المشتركة. وادى االنتقال 
من شبكة السلطات المتنافسة الى 
نظام االعتراف المتبادل بالس����يادة 
الى صعود دولة المدينة التي س����محت للمصالح السياس����ية 
والتجارية والدينية للعمل بش����كل ترادفي. في الواقع، وفي 
دراسة له حول االستعمار االوروبي، سلط االستاذ في جامعة 
  )David B. Abernethy(  ستانفورد ديفيد اي ابيرنثي
الضوء على ان هذا " االنتهاك الثالثي االبعاد للطاقة والربح 
والتبشير" كان العامل وراء التوسع االستعماري في اوروبا. 
وكانت القوى االوروبية ال تزال تقاتل بعضها البعض ولكن 
حدث����ت معارك جديدة في انكلترا الجدي����دة وهولندا الجديدة 

واسبانيا الجديدة.

ويسحب الكاتب كالمه الى الشرق االوسط ويؤكد انه لو تمكن 
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الشرق االوس����ط من علمنة وتجانس سياساته 
الحاكمة، واس����تيعاب االختالف����ات، وابعاد او 
اخراج الخصومات كما فعلت اوروبا في القرن 
السابع عشر، فبالتأكيد سيكون أكثر أمنا. ولكن السبب وراء عدم 

حدوث ذلك �� ولماذا ال يمكن 
لنظام ويستفاليا الذي لم ينبثق 
للتحوالت  نتيجة  بل  كس����بب 
اعاله، من معالجة المش����اكل 
الجذرية للشرق االوسط – هو 
وجود فرق او اختالف حيوي 
بين اوروبا والش����رق االوسط 
اليوم : وهو  االستعمار. وعند 

المقارنة بين الشرق االوسط واوروبا يؤكد الكاتب ان االخيرة 
ربما هي النظام الجغرافي الوحيد في التاريخ الحديث الذي لم 
يتشكل عبر عالقات هيمنة او سيطرة سواء أكانت سياسية او 
اقتصادية. ومثل اي منطقة اخرى حول العالم، الشرق االوسط 
هو نتاج الترتيبات االس����تعمارية المتتالية من غزو نابليون 
لمص����ر عام 1798 وصوال الى الغ����زو االمريكي للعراق 
عام 2003. هذا اليعني القول ان الترتيبات االس����تعمارية 
المفروضة جائت النهاء جميع مشاكل الشرق االوسط. ولكن 
تجدر االشارة الى انه ال يمكن تفسير انعدام وجود حلقة واحدة 
من العنف في تاريخ الشرق االوسط الحديث بشكل صحيح 
من دون االش����ارة الى االرث االستعماري بدءا من الصراع 
العربي- االسرائيلي المستمر مرورا بالثورة االيرانية  1979 
وأنته����اءا بما يطلق عليه الكاتب الربي����ع العربي، والحرب 
االهلية السورية المستمرة. وعند تأمل قضية فلسيطن "ارض 
الميعاد"، يستذكر الكاتب الوعود التي ُقطعت من قبل الكثير . 
فالسير هنري مكماهون Sir Henry McMahon - الذي 
شغل منصب المفوض السامي الى مصر 1915 – 1917 
��� وعد بها )اي فلس����طين( لتكون الى العرب. السير مارك 
سايكس Sir Mark Sykes – الطرف في اتفاقية )سايكس 
– بيكو( التي قسمت االمبراطورية العثمانية – وعد بها الى 
فرنس����ا. كذلك وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور 

Arthur Balfour  به����ا الى اليهود . وفي النهاية حافظت 
بريطانيا على موقفها اال انها لم تعد تستطع المواصلة. ومنذ 
ذلك الحين يتقاتل العرب واليهود بعضهم مع البعض االخر 

فوق اراضي فلسطين. 

اما ف����ي إي����ران، يؤك����د الكاتب ان 
االطاحة برئيس ال����وزراء المنتخب 
من الش����عب محمد مصدق بدعم من 
مثلت  االميركية  االستخبارات  وكالة 
المسمار االخير في نعش نظام الملك 
محمد رضا )الش����اه( بهلوي، وكذلك 
شكلت بداية لالحتجاجات التي بلغت 
ذروتها في الثورة االسالمية. وكذلك الحال للعديد من الحكام 
المستبدين الذين اطاح بهم "الربيع العربي" اذ كانوا مدينين 
بقوتهم اما الى الواليات المتحدة او االتحاد السوفيتي السابق 
كما فعل اس����الفهم ذلك مثل خديوي مصر ، وشمال افريقيا 

الفرنسية، او ليبيا االيطالية. 

كذلك يتطرق الكاتب الى توضح التجربة االوروبية وعملية 
تشكل الدولة، ويؤكد أن تشكيل الدولة الحديثة عملية بطيئة 
وعنيفة. في فرنسا، استغرقت اكثر من قرن ونصف. ولكن 
في الشرق االوسط، يرى الكاتب ان االرث االستعماري منع 
– او لنقل على نحو افضل – ش����وه هذه العملية )اي عملية 
تشكيل الدولة(. وبدال من ذلك بت في مصير المنطقة للعيش 
تحت طائلة الخرائط االستعمارية المفروضة، اال ان المعايير 
الحديثة التي ش����جبت العنف السياسي تماما هي السياسات 
االوروبية العلمانية والمتجانس����ة. وفي سياق المقارنة ايضا 
يؤكد الكاتب انه عندما تش����كلت ال����دول القومية الكبرى في 
اوروب����ا لم يكن هناك ن����ادي او تجمع تجتمع فيه تلك القوى 
الكبرى ويك����ون قادر على اختراق القارة وفرض الش����لل 
وتجزئ����ة الوضع الراهن لمصلحتهم الخاصة. اما الش����رق 
االوسط فقد شهد وجود حكام طموحين على مر التاريخ مثل 
محمد على حاكم مصر العثمانية والرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والرئيس العراقي االسبق صدام حسين كما هو 

https://goo.gl/oK56Ke رابط المقال األصلي:
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حكام اوروبا مثل تيودور الملك هنري السابع، وزعيم بروسيا 
أوتو فون بسمارك، والكونت اإليطالي. اال ان حكام الشرق 
االوسط على عكس نظرائهم االوروبيين، كانو مثقلين بمعاناة 
وأرث االس����تعمار وغالبا ما فشلوا في مجابهة قوته. لذلك ، 

)Lan Lustick وكما كتب العالم السياسي )الن لوستك

" ان الشرق االوسط لم يشهد نوع من العنف حول المصالح 
من خالل بعض الدول الصغيرة التي يمكن ان تش����كل عالم 
معادل لمدن س����ابقة مثل مسكوفي Muscovy ، بيدمونت 
 ، Wessex يسيكس ، Prussia بروسيا ، Piedmont

 ." Ile de France أو إيل دو فرانس

هذا اليعني القول بأن طرق قيام القوى العظمى والتي كانت 
مفتوحة لالوربيين يجب ان تكون متوفرة اآلن للشرق االوسط 
او ان مش����اكل الشرق االوسط لم تأتي من خالل اخطاء تلك 
القوى. ولكن يجب ان نقر او نعترف بأن السالم في الشرق 
االوسط سيبقى صعب المنال مالم تتوصل دول المنطقة الى 
وضع الخرائط السياسية التي تعكس معالمها االثنية والدينية 
والطائفية، أو ان تتحمل الكثير من سفك الدماء، وهذا - كما 
يقترح المؤلفان - يضطرها في النهاية إلى تبني مواقف إيجابية 

وتعاونية ضرورية إلقامة السالم.

وقد يكون من الحكمة ان نتذكر بأن ويستفاليا – كعملية سالم 
في س����ياق تاريخي - امتدت على مس����ار واحد لسلسلة من 
االحداث التي قادت الى السالم في النهاية بدءا من اوغسبرغ 
الى مؤتمر فينا مرورا بمؤتمر السالم في باريس ثم الى مؤتمر 
سان فرانسسكو الى الوقت الحاضر، وهذا يعني انها في ظل 
س����ياقها التاريخي السليم . كما هو حال االحداث في الشرق 
االوس����ط والتي ربما تحتاج الى ذات العملية وضمن سياق 
تاريخي. ولكن يجب ان ندرك انه ليس هناك مثال واحد في 
التاريخ نجحت فيه البرامج الغربية من اجل السالم في الشرق 

االوسط في تحقيق اي شي اخر عدا تفكك ماهو موجود. 

 نظرة تحليلية:
يناق����ش الكاتب موضوعة تحقيق الس����الم في 

الشرق االوس����ط وإذا كان باالمكان انبثاق معاهدة كمعاهدة 
ويس����تفاليا -كعملية سالم-خاصة بالشرق االوسط كما طرح 
الكاتبان مايكل اكسورثي )Michael Axworthy( وباتريك 
ملتون )Patrick Milton( لتنهي عقود من عدم االستقرار 
في المنطقة والتي توجت بظهور وتصاعد الظاهرة االرهابية 
وتنامي الحركات المسلحة المتطرفة. وينتهي الكاتب، وفي 
اطار المقارنة، بالقول ان الشرق االوسط مختلف عن اوروبا 
لكون االول يعاني من ترتيبات سياسية وديمغرافية فرضها 
االستعمار. كذلك عانت اوروبا من الحروب الدينية وأكتوت 
بنارها لذلك كان البد لها من ترتيبات سالم في حين ان الشرق 
االوسط لم يش����هد حروب دينية كتلك التي شهدتها اوروبا. 
واخيرا يرى الكاتب ان مثل هذا االطار سيفش����ل لالس����باب 
المذكوره اعاله. نعتقد ان االس����باب الت����ي اوردها الكاتب 
صحيحة ولكن ليست هي الوحيدة . فالكاتب لم يتعرض الى 
طبيعة النظام الدولي في ه����ذه المرحلة وطبيعة االدوار في 
ادارة دفة هذا النظام، وطبيعة التحالفات االقليمية والدولية في 
الش����رق االوسط، فالحال تغير كثيرا ونرى ان لب الصراع 
اليوم في المنطقة هو صراع االرادات الدولية لتوسيع قاعدة 
نفوذ بعضها على البعض االخ����ر. وبعبارة اخرى ان ادارة 
الصراع ليس بيد كل االطراف في المنطقة بل بيد الالعبين 
االقلييمن - كدور ثانوي- الدوار اقطاب رئيسة في ذلك النظام. 
وه����ذا كله كما قلنا في اطار ص����راع االرادات الدولية. هذا 
من جانب. ومن جانب آخر، اليشهد الشرق االوسط حروب 
دينية بل ُوِظفت وأثيرت االختالفات المذهبية والطائفية الثارة 
الصراع بعد قرون من اخفائها في بطون الكتب ولينتشر على 
المستوى االقليمي حتى اصبحت الطبيعة الغالبة للصراع هي 
الطبيعة الطائفية لذا برز الفواعل االقليميون وسوقوا أنفسهم 
على انهم زعماء للطائفة في المنطقة وانهم المدافعين عنها. 
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في ظل التحضيرات العس���كرية والسياسية التي سبقت عملية 
تحرير الموصل وتمهيدًا النطالق العمليات العس���كرية نش���ر 
معهد واش���نطن لسياس���ة الش���رق األدنى في 22أيلول حديث 
للجن���رال "وليام ف. مولن الثالث"، وه���و القائد العام ل� "قيادة 
التدريب لفرقة العمل الجوية األرضية" في البحرية األمريكية 
ف���ي مدينة توينتينين بالمس في والية كاليفورنيا، وقد قاد قوات 
أمريكي���ة على جبهات متع���ددة، من بينها مدين���ة الفلوجة في 
العراق. "ودانيال غرين" زميل الش���ؤون الدفاعية في المعهد 
وقد عمل مؤخرًا في العراق كمحلل لشؤون العشائر السنية لدى 
البحرية األمريكي���ة. وقد أدلى االثنان بمالحظاتهما عن عملية 
استعادة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" والتحضير لمرحلة 

ما بعد التحرير. 

وليام مولن

تواجه مشاركة الواليات المتحدة في العراق حاليًا قيودًا لم تكن 
مطروحة في السابق. ويكمن الفارق األكبر اآلن في التخفيض 
الكبير في حضور الواليات المتحدة وسيطرتها على العمليات. 
فق���وات التحالف، وخاصة العنصر األمريك���ي منها، غالبًا ما 
تعان���ي من نف���اد الصبر؛ ألن الجدول الزمن���ي المفضل لديها 
لش���ن العمليات ال يتالءم مع العراقيي���ن. فضاًل عن ذلك، فإن 
الجمود األولي للقوات البرية العراقية جعل من الصعب التحقق 
بشكل مستقل من معلومات االستخبارات العراقية حول أهداف 
الع���دو، على الرغم من أن التحالف كان قادرًا على تحديد هذه 
األهداف وضربها حين بدأت بغداد تشن هجمات على المناطق 
التي يس���يطر عليها تنظيم "داعش". وقد طور الخصم وضعه 

أيض���ًا. ففي حي���ن كان تنظيم »القاعدة في العراق« - س���لف 
تنظي���م »الدولة اإلس���المية« - يواجه قي���ودًا مفروضة على 
وحشيته نظرًا إلى تأثير تنظيم »القاعدة« المركزي، فإن تنظيم 

»داعش« يتصرف اليوم بطرق وحشية تفوق الخيال.

وف���ي ظل الوضع الراه���ن، ُتعد عملية قي���اس التقدم مرهونة 
بالمنظور المعتمد. فعلى الرغم من نفاد الصبر الغربي، تنص 
الضرورات السياسية والعسكرية على أن يكون الهجوم القادم 
الس���تعادة الموصل نتيجة جهود عراقية أصيلة، مما يعني أنه 
سيتم وفق الجدول الزمني العراقي. ومن وجهة نظر العراقيين، 
تسير الحملة بشكل جيد، اذ تشارك قواتهم حاليًا في إعداد ميدان 
الهجوم الس���ترجاع الموصل. وبالنظر إلى المستقبل، سيتوقف 
نجاح الحملة الحالية على قدرة الحكومة العراقية على االستفادة 
من الحملة الجوية لقوات التحالف، واستعادة السيطرة السيادية، 
ودفع تنظيم "داع���ش" إلى االختفاء من المدينة. وتكمن اآلمال 
في أن يهرب مقاتلو تنظيم »داعش« في الوقت الذي تتقدم فيه 

القوات العراقية داخل المدينة، كما فعلت في الفلوجة سابقًا.

ومع ذلك، لن تحقق القوة القاسية أهداف التحالف في ظل غياب 
التقدم السياس���ي. لذلك، يجب على الحكومة العراقية أن تحاول 
التصالح مع العشائر والس���كان من السّنة بغية تقويض التمرد 
الذي من المرجح أن يْتبع هزيمة تنظيم »داعش«. كذلك على 
القيادات الدينية ان تلعب دورًا حيويًا في هذه الحرب من خالل 
التشكيك في التفسير المتطرف لإلسالم الذي يكمن وراء خالفة 
تنظي���م »داعش«. كما يتعّين عل���ى العراقيين أن يعملوا على 
حل مس���ألة الحكم الذاتي الكردي، وعلى إعادة فرض احتكار 

https://goo.gl/ZneHje رابط المقال األصلي:

وليام ف. مولن الثالث و دانيال غرين
ترجمة: معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق االأدنى

11 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2016
عر�ش وحتليل: م.م. ميثاق مناحي العي�ساوي

الطريق اإىل املو�سل: تقارير ميدانية
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االس���تخدام المش���روع للقوة من خالل جع���ل جميع الفصائل 
الش���يعية تنطوي تحت س���يطرة الحكومة، والقضاء تدريجيًا 
على النفوذ اإليراني بع���د أن زال تهديد تنظيم »داعش« عن 
بغداد. فضاًل عن ذلك، ال يزال الجيش العراقي يواجه تحديات 
هائلة بس���بب ثقافة الفساد المتأصلة على نطاق واسع والتي من 

المرجح أن تستمر لبعض الوقت.

وعلى الرغم من أهمية التقدم السياسي، اال ان الواقع يشير الى 
أن الجانب العس���كري لهجوم الموصل سيش���غل انتباه القوات 
العراقية في الوقت الراهن. ونظرًا الفتقار الواليات المتحدة إلى 
التأثير على الحكومة العراقية الذي كانت تتمتع به في السابق، 
سيتم خوض هذه الحرب وفق الشروط العراقية. وسنشهد تقدمًا 
سياسيًا، ولكنه يبقى ثانويًا بالنس���بة إلى المقتضيات العسكرية 
الس���تعادة الس���يطرة على الموصل، خاصة وأن الحملة تشكل 
عبئ���ًا كبيرًا على االقتصاد العراقي. م���ن جهتها، قد ال توافق 
الجهات الغربية على هذه االس���تراتيجية، لكنها قد ال تملك أي 
خيار آخر ألن الحكومة العراقية تختار مواجهة تحدياتها الواحد 

تلو اآلخر. 

دانيال غرين

الس���نية  العربية  العش���ائر  تلعب 
دورًا حيويًا في الس���احة السياسية 
العراقية وفي الصراع الدائر على 
حد سواء. فالحرب الحالية ليست 
قابلة لتقبل الحلول التكنولوجية أو 

النقدية الس���ريعة كما بدت الصراع���ات الماضية. فهي تتطلب 
معرفة متعمقة بالمعالم البش���رية خارج بغداد، والتي تش���مل 
األبع���اد الثقافية واالجتماعية الكامنة وراء القتال. ولألس���ف، 
تضاءلت المعرفة المؤسس���اتية األمريكية بالمشهد العشائري 
العراقي من���ذ زيادة عدد القوات األمريكية عام 2007. وعلى 
الرغم من قيام "قوات مش���اة البحرية" والسفارة األمريكية في 
بغداد بإضفاء الطابع المؤسساتي على هذه المعرفة إلى حد ما، 
إال أن العالقات العش���ائرية تواجه اليوم عقبات جديدة، يتجلى 

أهمه���ا في نظام التناوب ف���ي الجيش األمريكي، 
ال���ذي يخّرج ضباطًا ذوي خب���رة ولكنه غالبًا ما 
يعرق���ل تطوير الخبرات في قضاي���ا معينة. إلى 

جانب ذلك فإن محدودية الحضور األمريكي تعيق المش���اركة 
العشائرية، في حين أن سيطرة السفارة على العالقات العشائرية 
تعقد عمليات التنسيق العسكري، األمر الذي يحتمل أن يعرقل 
التواصل. فضاًل عن ذلك، إن واق���ع تعاون العديد من القبائل 
حاليًا مع تنظيم »داعش«، أو عيشها تحت سيطرته يجعل من 
الصعب ترتيب اجتماع���ات في بغداد. لذلك، فمن أجل إحراز 
تقدم، ينبغ���ي على الواليات المتح���دة النظر في وضع جدول 
تناوبي على المدى الطويل من أجل ترسيخ فهم الجيش للمعالم 

البشرية والتاريخ العشائري في العراق.

وفيم���ا يتعلق بالحملة الحالية، يرى الكاتب انه ال بد من النظر 
في األبعاد السياسية للصراع. فالحرب الجوية أدت إلى تدهور 
وضع تنظيم »داعش« لدرجة ب���دأ التنظيم يتصرف كجماعة 
متمردة أكثر من تصرف���ه كدولة، ولكن هناك حدود لما يمكن 
تحقيق���ه من خ���الل الق���وة الجوية 
وحده���ا. فبمج���رد هزيم���ة تنظيم 
»داعش« عس���كريًا، م���ن المرجح 
أن تتحول ه���ذه الجماعة إلى تنظيم 
متمرد على مس���توى منخفض، إال 
أن اس���تمرار هذا التمرد يعتمد على 
المش���هد السياس���ي في الفترة التي 
تعقب مرحلة تنظيم »داعش«. ومن 
أجل تقويض التم���رد القادم، يجب على الحكومة العراقية بناء 
حكومة شرعية تشمل كافة األطراف، والتصالح مع المنظمات 
العش���ائرية الس���نية، وإعادة بناء الثقة بين السكان والحكام في 

المناطق المحررة حديثًا.

وعلى الرغم من هذه المهام الش���اقة، تبرز أس���باب تدعو إلى 
التف���اؤل. فالمصالحة تش���مل ترتيبات من القاع���دة إلى القمة 
وأخرى من المس���تويات العليا إلى المس���تويات الدنيا. ووفقًا 
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له���ذه المعايير، تحدث عملي���ة المصالحة بالفعل 
حيث تعمل القوات الحكومية والفصائل الش���يعية 
مع الش���ركاء المحليين لتحرير مناطق معينة من قبضة تنظيم 
»داعش«. فضاًل عن ذلك، دفعت وحشية التنظيم ضد السكان 
إلى فقدانه الشرعية في بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، زاد 
العديد من زعماء العشائر المحلية من انخراطهم بالعمل االمني 
ويعملون على س���د الثغرات األمنية، وذلك باستخدام مواردهم 

الذاتية لتوفير قدرات المساعدة اإلنسانية والقتال.

وعلى المدى الطوي���ل، يرى الكاتب ض���رورة التركيز على 
استعادة العراق لسيادته، وبنائه حكومة شرعية خالية من تدخل 
أطراف خارجية مثل إيران. وتبدأ هذه العملية من خالل تفكيك 
مختلف الفصائل الشيعية التي تقع خارج سيطرة الحكومة، على 
الرغم من أن العديد منها أقوى عس���كريًا من القوات العراقية 
نفس���ها. وينبغي أن تتوج العملية بمصالحة بين الحكومة التي 
يتزعمها الش���يعة والسكان الس���ّنة، اذ أن هذه العالقة ستكون 
جوهري���ة للقضاء على العامل الج���اذب لتنظيم »داعش« في 

المرحلة القادمة.

نظرة تحليلية:
يطرح الس���يد وليام مول���ن كثير من التحدي���ات أمام الحكومة 
العراقي���ة والتحالف الدول���ي في التحضير لمعركة اس���تعادة 
الموصل بالبعدين )السياس���ي والعس���كري(. ففي الوقت الذي 
تتكاثف فيه الجهود العسكرية العراقية مع قوات التحالف الدولي 
الس���ترجاع مدينة الموصل يطرح السيد مولن خيارات ما بعد 
التحري���ر، بالرغم من تأكيده على صعوبة المعركة عس���كريا 
ضد تنظيم متطرف كتنظيم "داعش"، إال أن ما يصبو اليه هو 
تنبيه الحكومة العراقية الى اهمية التخطيط السياس���ي لمرحلة 
بعد تحرير مدينة الموصل والتأكيد على المصالحة مع العشائر 
السنية والسكان المحليين، وأهمية دور رجال الدين والخطاب 
الديني المعتدل، وحل المش���كلة الكردية مع السكان العرب في 
المناطق المتنازع عليها، والعمل على دمج الفصائل الش���يعية 

وتأطيره���ا بقانون داخل المؤسس���ة العس���كرية وتفكيك قوتها 
السياس���ية والعس���كرية اإلقليمية، وكدلك العمل على تقويض 
الدور اإليراني، فضال عن الجهود الحكومية في القضاء على 
الفساد المالي والسياسي وبناء المؤسسة العسكرية وابعادها عن 
الصراع السياس���ية. أي يجب أن يكون هناك برنامج حكومي 
إصالح���ي واضح المعالم وش���امل لكل الجوانب )السياس���ية 

واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية(. 

أما الس���يد دانيال غرين فيطرح اش���كالية في غاية األهمية ال 
تبتعد كثيرًا عن ما طرحه الس���يد مول���ن. فيقول " ان الحرب 
الحالية - الحرب ضد تنظيم داعش- ليس���ت قابلة لتقبل الحلول 
التكنولوجية أو النقدية السريعة كما بدت الصراعات الماضية. 
فهي تتطلب معرفة متعمقة بالمعالم البشرية خارج بغداد". هنا 
يريد صاحب المقال أن يبعث برس���ائل إلى الحكومة العراقية 
مفادها )أن اس���ترجاع مدينة الموص���ل والحفاظ عليها تتطلب 
جهود مكثفة وكبيرة من قبلها س���واء في االنفتاح على العشائر 
الس���نية أو المجتمع الس���ني بش���كل عام( والخروج من دوائر 
التفكي���ر الضيقة، أي أن الحلول ال تكمن في بغداد فقط، بل في 
خارج بغداد وتتطلب معرفة متعمقة بالمعالم البش���رية هناك، 
ليس فقط في المحافظات الغربية بل في كل محافظات العراق 
الجنوبية والغربية؛ ألن تركيز الحكومة على المناطق المحررة 
وأهمال المناطق الجنوبية - المهملة في األصل - سيضيف عبئا 
كبيرا وتحديا أخر أمام الحكومة العراقية، الس���يما مع االهمال 
الحكوم���ي لهده المحافظات ورفض الس���كان لمنظومة الحكم، 
الس���يما مع تمس���ك صانع القرار العراقي بخيارته المحدودة. 
وفي النهاية يشترك السيدان )مولن وغرين( في تحديد متطلبات 
مرحلة ما بعد "داعش" بالتركيز على المصالحة الش���املة بين 
الحكومة والس���كان الس���نة المحليين؛ ألن هده النقطة ستكون 
جوهرية للقضاء على مصادر تمويل "داعش" الفكرية وضرب 

لقوته الناعمة في جذب المتطرفين من القبائل السنية هناك.  

https://goo.gl/lhqk0X رابط المقال األصلي:
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 يتح���دث الكاتب عن الصدمة التي ه���زت العالم ، حال 
س���يطرة تنظيم داعش على  الموصل المدينة األولى التي 
َنّصب فيها التنظيم دولته المزعومة. وبعد اكثر من عامين 
اليزال الهجوم الذي ط���ال انتظاره لتحرير الموصل من 
س���يطرة" داعش" في مراحله المبك���رة، ويعتقد الكاتب 

ان  توق���ف هج���وم " داع���ش" 
ومشاركة  واربيل  بغداد  خارج 
الق���وة الجوية للواليات المتحدة 
والتحالف س���يكون لها دور في 
ويتنبأ  ونتائجها.  المعركة  حسم 
دوغالس اوليفانت باثار مترتبة 
على معارك المدن ، لذا ينبغي 
ان تس���عى الق���وات المتقدم���ة 
ف���ي الموصل لتقليل الخس���ائر 

والمعاناة البشرية، لكن الواجب االستراتيجي واألخالقي 
ه���و تحرير وانقاذ مواطني الموصل من وحش���ية حكم" 
داعش" بما في ذلك القمع الوحشي واالعدام واالغتصاب 

وغيرها.

ويطل���ب الكاتب المزيد من التحليل والنقاش، حول وجود 
مجموعة متنوعة ومعقدة من القوات العسكرية المتحالفة 
في الموصل ، رغم استعداد هذه القوات  لتحمل المخاطر 
الشخصية وتحرير المدينة المحتلة، لكن هذا ال يعني عدم 

وجود مخاوف جدية س���واء في عملية التحرير او بعدها، 
اذ ان الموصل منطقة معقدة س���واء على الصعيد الداخلي 

او فيما يتعلق بالقوى الخارجية.

فالق���وات التي تطوق الموصل في المقام األول هي قوات 
تابعة للحكومة العراقية من جيش وشرطة اتحادية وقوات 
خاصة وبيشمركة كردية وقوات 
سنية مدربة من قبل تركيا وقوات 
" الحش���د الش���عبي"، ومف���رزة 
صغيرة من الق���وات التركية في 
المنطقة التي لم تشارك لحد اآلن 

في القتال.

كل جماعة من ه���ذه الجماعات 
مجموعة  عنها  ينتج  المش���اركة 
معينة من الصعوبات السياسية، ويرى دوغالس اوليفانت 
ان قوات البيش���مركة فعلت الصواب عندما انسحبت قبل 
دخول " داعش" في شهر آب 2014، لكن هناك مخاوف 
من تغيير الحدود السياس���ية الداخلية بقوة السالح وليس 
عن طريق االتفاقات السياس���ية، فضال عن ذلك، التزال 
التوت���رات قائمة بين الحزبين الديمقراطي الكردس���تاني 

التابع لبارزاني واالتحاد الوطني الكردستاني 

امييريكا  اقييدم مبوؤ�س�سيية  زميييل  اوليفانييت  الكاتييب: دوغال�ييش 
اجلديييدة ومدير �سابييق لق�سم العراق يف جمل�ييش االمن الوطني 

يف كل من ادارتي الرئي�ش بو�ش والرئي�ش اوباما.
)war on the rocks( االنا�سر: وور او ذا روك�ش

2016/11/1

ترجمة: هبه عبا�ش
عر�ش وحتليل: م.م. موؤيد جبار ح�سن

الق�سايا الهامة يف الوقت احلايل:
املو�سل وم�ستقبل �سمال العراق
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 يتح���دث الكاتب عن الصدم���ة التي هزت 154
العالم ، حال س���يطرة تنظي���م داعش على  
الموص���ل المدينة األولى الت���ي َنّصب فيها 
التنظي���م دولته المزعومة. وبعد اكثر من عامين اليزال 
الهجوم الذي طال انتظاره لتحرير الموصل من سيطرة" 
داعش" ف���ي مراحله المبكرة، ويعتقد الكاتب ان  توقف 
هجوم " داعش" خارج بغداد واربيل ومش���اركة القوة 
الجوية للواليات المتحدة والتحالف سيكون لها دور في 
حسم المعركة ونتائجها. ويتنبأ دوغالس اوليفانت باثار 
مترتبة على معارك المدن ، لذا ينبغي ان تسعى القوات 
المتقدمة في الموصل لتقليل الخسائر والمعاناة البشرية، 
لكن الواجب االستراتيجي واألخالقي هو تحرير وانقاذ 
مواطني الموصل من وحشية حكم" داعش" بما في ذلك 

القمع الوحشي واالعدام واالغتصاب وغيرها.

ويطلب الكاتب المزيد من التحليل والنقاش، حول وجود 
مجموعة متنوعة ومعقدة من القوات العسكرية المتحالفة 

في الموصل ، رغم استعداد هذه القوات  لتحمل المخاطر 
الش���خصية وتحرير المدينة المحتل���ة، لكن هذا ال يعني 
عدم وجود مخاوف جدية س���واء في عملية التحرير او 
بعدها، اذ ان الموصل منطقة معقدة سواء على الصعيد 

الداخلي او فيما يتعلق بالقوى الخارجية.

فالقوات التي تطوق الموصل في المقام األول هي قوات 
تابع���ة للحكوم���ة العراقية من جيش وش���رطة اتحادية 
وقوات خاصة وبيشمركة كردية وقوات سنية مدربة من 
قبل تركيا وقوات " الحش���د الشعبي"، ومفرزة صغيرة 
من القوات التركية في المنطقة التي لم تشارك لحد اآلن 

في القتال.

كل جماعة من ه���ذه الجماعات المش���اركة ينتج عنها 
مجموعة معينة من الصعوبات السياسية، ويرى دوغالس 
اوليفانت ان قوات البيش���مركة فعل���ت الصواب عندما 
انسحبت قبل دخول " داعش" في شهر آب 2014، لكن 
هناك مخاوف من تغيير الحدود السياس���ية الداخلية بقوة 
السالح وليس عن طريق االتفاقات السياسية، فضال عن 
ذلك، التزال التوت���رات قائمة بين الحزبين الديمقراطي 
الكردستاني التابع لبارزاني واالتحاد الوطني الكردستاني 
التابع الس���رة الطالباني، ومن الجدير بالذكر ان حزب 
االتحاد الوطني الكردس���تاني يتهم الحزب الديمقراطي 
الكردس���تاني بتخزين الس���الح من اجل استخدامه ضد 
األحزاب الكردي���ة األخرى، وهناك قلق بش���أن كيفية 
الحفاظ على السلطة في حكومة اقليم كردستان من القتال 

ضد " داعش". 

اما القوات الس���نية التي حش���دها محافظ نينوى السابق 
"اثيل النجيف���ي" -الذين يصفهم الكات���ب بوكالء تركيا 
-فه���ي احدى نقاط التوتر بين انقرة وبغداد وتمثل تهديد 
للمحافظ السابق الذي يجري اعادة تنصيبه بالقوة. كذلك 
يؤكد الكاتب ان النجيفي من الشخصيات التي ُذكر اسمها 
ف���ي وثائق داخلية لتنظيم القاعدة الس���ابق لداعش تؤكد 
تعاونه مع المجموعة، وهذا يجعل النجيفي او باالحرى 

ميليشياته شريك معيب في جهود مكافحة" داعش".

كذلك يؤكد الكاتب وجود نقاش كثير حول قوات الحشد 
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154 الش���عبي فيما يخص العنف الطائفي. وحتى لو كان هذا 
االم���ر مبالغ فيه الس���باب سياس���ية، اال ان غالبية هذه 
القوات الش���يعية عراقية وطنية مستعدة لقتال " داعش" 
وتحرير بلدها، وهناك اقلية مثيرة للقلق من وكالء إيران 
المدربين تدريبا جيدًا وأبرزهم حزب اهلل العراقي حسب 

قول الكاتب.

تدخل  ان  الكات���ب  ويتوقع 
الق���وات االتحادي���ة ال���ى 
بأمر  لوحده���ا  الموص���ل 
رئي���س ال���وزراء حي���در 
يس���تدرك  لكنه  العب���ادي، 
ب���ان االخير حتى لو راقب 
قيادات���ه لكن س���يترك هذا 

االمر مجاال واسعا النتهاكات حقوق االنسان والمناورات 
السياسية في المناطق الريفية المحيطة بها والكثير منها 
غير الغنية بالنفط والتي تتنافس عليها الجماعات العرقية 
والطائفية المختلفة، وينصح بمراقبة هذه الجماعات عن 

كثب.

ويصنف اوليفانت ، التوترات الرئيس���ة في الموصل ، 
كم���ا الحال في جميع انحاء العراق، ال تزال تدور على 
محورين: التوترات بين االك���راد والعرب و التوترات 
بين الس���نة و الش���يعة. كما يصبح الوضع في الموصل 
اكثر سوءا بظهور األقليات االخرى كالتركمان) السنة 
والش���يعة(، وااليزيديين والمس���يح والش���بك وغيرهم. 
كان موق���ف هذه المجاميع دائما محفوف بالمخاطر لكن 
االعمال التي قام بها " داعش" فاقمت التوترات القائمة 
بينه���ا، وان اعادة الترتيب السياس���ي الذي يتيح لجميع 
هذه الفئات العيش بس���الم مع جيرانهم مع الحفاظ على 
وجود االقليات سيكون من الصعب جدًا وربما مستحياًل 

بالنسبة لبعض الفئات االكثر تضررًا.

وق���د مرت هذه االقليات بمدة من االنقطاع 
على ي���د " داعش" ع���ام 2014، وبعدها 

اصبحت ادوات سياسية بين المصالح الكردية والعربية 
في سهل نينوى حول الموصل. لهذه االسباب وغيرها، 
يرى الكاتب، س���يكون تحرير الموصل أكثر تعقيدًا من 
تحرير تكريت والرمادي والفلوجة 
ذات االغلبية الس���نية ومس���احتها 
أصغر من مس���احة الموصل التي 
تبلغ مس���احتها س���تة ال���ى ثمانية 

اضعاف مساحة الفلوجة.

ويشخص اوليفانت ان عملية تحرير 
اختالالت  تحدث في ظل  الموصل 
كبيرة في الحكومة العراقية، اذ اس���تقال وزير الداخلية 
بعد تفجي���رات الكرادة التي نفذها تنظيم" داعش"، وقام 
البرلمان بحجب الثقة عن وزراء المالية والدفاع وترك 
ال���وزارات الثالث المهمة م���ن دون قيادة، فضال على 
تصاع���د حدة التوترات العرقية والطائفية التي تزيد من 
تعقيد الوضع السياس���ي. اما رئيس ال���وزراء العراقي 
الس���ابق نوري المالكي فاليزال شخصية بارزة ويبدو 
انه استغل انقسام الساحة السياسية العراقية ليقوم بانشاء 
تحالف���ات، ونأمل ان تس���لط عملية تحري���ر الموصل 
الضوء على فّعالية العب���ادي كقائد حرب وقدرته على 

انشاء رصيد سياسي ألصدقاء حكومته من الغرب.

ويتفائل الكاتب بالوضع في العراق، وهذا يفرض على 
الواليات المتحدة مضاعفة جهودها بداًل من ان تش���عر 
بالرضا عن ال���ذات، وعلى الرغم من التأثير الضعيف 
للقوى االقليمية قاوم العراق وتعافى من اسوأ النتائج في 
المنطقة، ولحس���ن الحظ التزال حكومته صديقة للغرب 
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https://goo.gl/f7RJJr رابط المقال األصلي:

ومن الممكن للقوى الصديقة والمسؤولة مثل 
الوالي���ات المتحدة والمانيا تقديم الدعم الفعال 
للعراق على الرغم من عدم وجود قضايا القومية والسيادة. 
ويتوقع دوغ���الس اوليفانت تحرير الموصل قبل تنصيب 
الرئيس األمريكي المقبل، وهذه ضربة حاسمة ل "داعش" 
ألنه س���يضطر الى العمل كجماعة ارهابية متمردة ذات 
ق���درة عالية، وهذا يجعلهم في موضع المنافس���ة من قبل 
الجماعات غي���ر الحكومية الخبيثة الت���ي عانت في ظل 

سيطرة داعش مثل البعثيين الجدد من العراقيين او التابعين 
لتنظيم القاعدة، س���يواجه تنظيم" داعش" ظروف قاس���ية 
بعد ان فقد الكثير من األراضي التي يس���يطر عليها ومن 
الصعب ان يس���ترجع الخالفة مرة اخرى في المس���تقبل. 
وببساطة فان التركيز على " داعش" في المستقبل سينتقل 
الى المعاقل الباقية في س���وريا، لذا من المهم الحفاظ على 
تركيز الواليات المتحدة عل���ى العراق، وقد اثبت األخير 
بان���ه حليف يمكنه تحمل ع���بء الحرب المضادة لداعش 
اال ان ديمقراطيته هش���ة، ومن مصلحة الواليات المتحدة 
االحتفاظ بعالقته���ا بحليف عمل���ي وايديولوجي في هذه 

المنطقة الضعيفة.

نظرة تحليلية:
 دوغالس اوليفانت قريب من الشأن العراقي، على خالف 
اغلب المحللين الغربيين، او االمريكيين بالخصوص. لذا 
يتميز طرحه بالقرب من حقيقة الوضع العراقي وخفاياه. 
وفي هذا المقال يناقش محورية معركة اس���تعادة الموصل 
ف���ي الحياة السياس���ية في العراق. وم���ن المواضيع التي 
يركز عليه���ا اختالف القوات المهاجم���ة وتعدد اجنداتها 
مما سيس���بب بطىء التحرير واختالفات بعد طرد تنظيم 
داعش. فهناك توترات قومية بين اقليم كردستان والمركز 
وتوترات طائفية بين السنة والشيعة، وحتى بين الطوائف 
ذاته���ا كالتركم���ان الس���نة والتركمان الش���يعة. فمعركة 
الموصل س���تكون صعب���ة لهذا االس���باب باالضافة الى 
اخت���الل حكومة العبادي التي تفتقر الى وزراء امنيين في 
وقت تخوض فيه البالد معركة شرسة مع االرهاب داخل 
وخ���ارج المدن. ورغم تيقن الكاتب من نهاية داعش كقوة 
ارهابية محتلة للمدن والمحافظات، اال انها ستس���تمر في 
العمل الس���ري ولن تختفي كليا ، حالها حال حزب البعث 
وتنظيم القاعدة الس���ابق. وهنا يجب ان ينتبه صانع القرار 
السياس���ي العراقي الى عدم تكرر اخطاء المرحلة السابقة 
والس���عي الحثيث الى ضم الجميع تح���ت العباءة العراقية 
، لكي ال تعاد المأس���اة وتضيع دماء الش���هداء والضحايا 

ومعاناة مئات االالف هدرا.
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تتوال���ى المق���االت السياس���ية للكتاب الغربيين والس���يما 
الكتاب االمري���كان حول معركة الموص���ل بالتزامن مع 
انط���الق عمليات التحرير يوم االثنين 17/تش���رين الثاني 
2016، النت���زاع المدينة من س���يطرة تنظي���م "داعش". 
وبهدا الخصوص نش���رت مجلة "فورين بوليس���ي" مقااًل 
للكات���ب االمريكي "مايكل نايتس"، وهو زميل في برنامج 
الزمالة "ليفر إنترناش���يونال" في معهد واشنطن، يقيم في 
لن���دن ومتخصص في الش���ؤون العس���كرية واألمنية في 
العراق وإيران وبلدان الخليج. تناول فيه عملية اس���تعادة 

مدينة الموصل. إذ أستهل الكاتب 
مقالت���ه بس���يناريوهات المعركة 
والمخ���اوف الت���ي يثيرها تنظيم 
"داع���ش". وأن معركة الموصل 
هي أق���رب مايكون ال���ى ايجاد 
اليقين ف���ي الح���رب، اذ يجتمع 
حوالي 2000 الى 3000 مقاتل 
تاب���ع لتنظيم" داعش" للدفاع عن 
المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 
12 مي���ل مربع، تواجه 54 ألف 

مقاتل من القوات العراقية وقوات 
البيشمركة.

يمكن أن نتخيل السيناريوهات المرعبة التي يمكن أن تحدث 
في المعركة، ماذا لو فر مليون ش���خص من المدنيين؟ ماذا 
لو اس���تهدف التنظيم جميع الجسور الواقعة فوق نهر دجلة 

وحطم انظمة الكهرباء والمياه، وأحدث ازمة انسانية؟ ماذا 
لو ش���اب العنف اول اتصال بين القوات المحررة ومقاتلي 
المقاوم���ة المحلي���ة المعادين للتنظيم الذين كانوا أنفس���هم 
يقاتلون الحكومة عام 2014؟ ماذا لو اندلعت اش���تباكات 
بين قوات الجيش العراقي والقوات الكردية أو التركية التي 

تحاول دخول المدينة؟

يج���ب أن تؤخذ هذه المخاطر على محمل الجد، ال يش���ك 
الكاتب في  ادراك المخططين العس���كريين المش���اركين 
في  المعركة لهذه التعقيدات، لكنه يش���عر بأنها لن تنكشف 
بالحدة نفس���ها التي يخشاها 
المراقب���ون، وهناك فرصة 
جيدة تدل على ان التحرير 
الفعل���ي للمدين���ة س���يكون 
نجاح���ًا وانتص���ارًا مدويًا، 
وس���وف يبقى اغلب سكان 
المدين���ة ف���ي منازلهم التي 
ل���م يتركوه���ا اذ ان اجزاء 
كبيرة من الموصل لم تتأثر 
بالقتال بش���كل مباشر؛ الن 
قلة مقاتلي التنظيم كانت حائاًل دون سيطرتهم على مناطق 
اكثر. س���وف تشن القوات العراقية والتحالف الدولي الذي 
تق���وده الواليات المتحدة عمليات خاصة برية وجوية لمنع 
الهدم الجماعي للبنية التحتية االساس���ية، وسوف تستخدم 
الحكوم���ة العراقية المع���دات المقدمة من قب���ل الواليات 

الكاتب: مايكل نايت�ش 
النا�سر: فورين بولي�سي

2016/10/1٧

ترجمة: هبه عبا�ش
مراجعة وحتليل: ق�سم الدرا�سات الدولية

حترير املو�سل �سي�سري ب�سكل اف�سل مما نتوقع
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المتحدة الصالح الجسور المتضررة.

هذه فرصة غير مس���بوقة للعمل مع اهل الموصل من اجل 
تحقيق االستقرار في مدينهم. فبعد سقوط نظام صدام حسين 
ثار الس���كان بعد غزو الواليات المتح���دة للمدينة وقيامها 
بازالة كل مايتعلق بحكم" ح���زب البعث"، لكن هذه المرة 
تقاتل القوات التي يقودها الجيش العراقي من اجل القضاء 
على دكتاتورية القرون الوس���طى الت���ي بثت الرعب في 
الموصل منذ سنتين ونصف مضت ، وبهذا سيستقبل اهل 

الموصل قوات األمن العراقية كمحررين للمرة األولى.

ويبدو ان تحرير الموصل اكثر تفاؤاًل مما يريده المشككون 
به���ا. فمنذ ربيع عام 2015، اتخذ الجيش العراقي وجهاز 
مكافحة االرهاب والش���رطة االتحادي���ة زمام المبادرة في 
تحرير مدينة تكريت وبيج���ي والرمادي وهيت والفلوجة 
والقي���ارة، وتحقق���ت هذه االنتص���ارات جميعه���ا بدماء 
العراقيين واألك���راد، لكن كان للتحالف الدولي دورًا مهما 
في كل نصر بفعل حملته الجوية وجهوده لتدريب وتجهيز 

قوات األمن العراقية. 

وصل الجه���د الدولي ذروت���ه في معرك���ة الموصل، اذ 
تمتليء س���ماء المدين���ة بالطائرات الهجومي���ة وطائرات 
االستطالع التابعة للواليات المتحدة والتحالف، ومنصات 
التزود بالوقود، كما تركز قوة االستخبارات التابعة لقوات 
التحالف الذي تقوده الوالي���ات المتحدة على الموصل، اذ 
تمنح العراق القدرة عل���ى الوصول الى المدينة وقتل قادة 
تنظيم" داعش" وكش���ف دفاعاتهم في الوقت الحقيقي، كما 
تزود الطائرات األمريكية ارض المعركة بالمواد الغذائية 
والوقود والذخيرة بش���كل مباش���ر. اما المدفعية الفرنسية 
واألمريكي���ة فتقوم بقص���ف مواقع التنظي���م في أطراف 
المدين���ة، كما تعمل قوات التحالف ف���ي الخطوط األمامية 
حيث تّعين األهداف وتقدم المشورة للقادة العراقيين، وتقوم 

ف���ي الموصل بتنظيم عمليات المقاومة واداء مهام خاصة، 
كم���ا يتواجد المستش���ارون التابعي���ن للتحالف في مقرات 
القيادة العراقي���ة مثل القاعدة الجوي���ة الغربية في القيارة 
للمحافظ���ة على الجهد العراقي الكردي المش���ترك وتقليل 

الخسائر العراقية. 

لكن هن���ا يثير الكاتب اش���كالية مهمة وه���ي ان مركزية 
التحالف في الحملة العس���كرية الناجح���ة في العراق هي 
س���الح ذو حدين، فماذا لو اختفى دعم التحالف بعد تحرير 

الموصل؟ 

س���ابقا تم الحاق الهزيمة بالنسخة السابقة لتنظيم" داعش" 
في العراق بي���ن عام 2007-2010 )وهو تنظيم القاعدة( 
واقتالع���ه من جذوره بفعل مزيج م���ن العمليات الخاصة 
التي تقوده���ا الواليات المتحدة وعملي���ات مكافحة التمرد 
األمريكي���ة العراقية الذكية واالنتفاضات التي قادها الكثير 
من المس���لحين السنة، لكن س���رعان ماتعافى التنظيم بين 
عام���ي 2010-2014 واصب���ح اقوى مما كان س���ابقًا، 
وتمكن من الس���يطرة على ثلث البالد بعد س���نتين ونصف 
من مغادرة الق���وات االميركية، فهناك مخاوف من تكرار 
هذا األمر مرة اخرى، االمر الذي يجعل النجاح الشاق في 

عملية الموصل ليست سوى هدنة مؤقته.

كذلك يرى الكاتب ان محافظة ديالى الواقعة ش���مال شرقي 
بغداد تمثل المستقبل المحتمل للعراق، وتسيطر فيها منظمة 
بدر على االغلبية الس���نية، وال يمك���ن أن يعمل التحالف 
ال���ذي تقوده الواليات المتحدة فيها بس���بب وجود الفصائل 
المدعومة من ايران التي ترفض الدعم الجوي األمريكي، 
كما يخش���ى التحالف رد منظمة بدر اذا ما تم اس���تهداف 
مقاتليها ع���ن طريق الخطأ. وقد اس���تغل تنظيم" داعش" 
العداوات الطائفية التي تفاقمت جراء هيمنة منظمة بدر في 
ديالى وعاد الى المحافظة لشن تمرد عنيف يهدد بالسيطرة 
على المدن الريفية ويؤس���س قاعدة انطالق لشن هجمات 
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تحتاج الواليات المتحدة الى البدء في التخطيط لمنع تكرار 
المعان���اة في اجزاء اخرى من الع���راق. والخطوة األولى 
لتحقيق االستقرار بعد انتهاء الصراع هو تمديد فترة عمل 
قوة المهام المشتركة"OIR" التي تقودها الواليات المتحدة 
في اطار ما يطلق عليها "عملية الحل المتأصل" لس���نوات 
ع���دة وذلك باالتفاق مع الحكوم���ة العراقية. والهدف منها 
اقامة عالقة تعاون امني على المدى البعيد تشمل الحكومة 
العراقية الحالية والحكوم���ة التي تعقبها، من خالل وضع 
هذه الش���راكة تحت رعاية  حكومة رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي، ويمكن ادراج هذه الخطوة ضمن مهام قوة 
المهام المش���تركة الرامية الى تفكيك تنظيم" داعش" حتى 
تتمكن القوات العراقية الخاصة من التعامل بش���كل مريح 
م���ع هذه التهدي���دات. ومن الواضح انه ل���م يتم حتى اآلن 
تحقيق هذا الهدف في ديال���ى أو المناطق الحدودية النائية 

ف���ي الب���الد او عل���ى طول 
جبهة كردستان العراق التي 
يستغل فيها التنظيم التوترات 

بين العرب واألكراد.

 اطالة امد وجود قوة المهام 
المش���تركة ل���ه العدي���د من 
النجاحات  وم���ن  الفوائ���د، 
هذه  الت���ي حققتها  المطمئنة 
الق���وة هي تدوي���ل التعاون 

األمني غير المسبوق مع العراق، فمنذ عام 2011-2003 
كان التحال���ف اكثر من كونه منصة للتعاون بين الواليات 
المتحدة وبريطانيا، لكن اليوم يعمل معظم ش���ركاء حلف 
الشمال األطلسي والعديد من دول مجموعة العشرين تحت 
قيادة الواليات المتحدة في الع���راق، هذا التنوع مفيد جدأ 
اذ يجمع بي���ن القدرات التي ال تملكه���ا الواليات المتحدة 
مثل مهمة تدريب قوات الش���رطة االيطالية باالش���تراك 

مع الش���رطة االتحادية، وتحقيق اس���تقرار 
دبلوماسي اكبر في عالقة الحكومة العراقية 

مع فرق العمل، لذا يجب المحافظة على تدويل قوة المهام 
المشتركة وتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة. وفي الوقت 
الذي تحول في���ه القتال ضد" داعش" م���ن تحرير المدن 

العراقية الى تحقيق االستقرار على المدى البعيد. 

يرى الكاتب ضرورة ان تتكيف الجهود الدولية لذلك ايضًا، 
اذ سيتحول التدخل االجنبي في العمليات القتالية الى مدينة 
الرقة الس���ورية التي ينصب تنظيم" داعش" نفس���ه فيها. 
واصبحت العالقة األمني���ة مع العراق تركز الى حد كبير 
على تب���ادل المعلومات االس���تخبارية، فضال عن تدريب 
وتجهيز وتقديم المشورة لقوات االمن العراقية ومساعدتها. 
فعلى قوة المهام المشتركة تطوير برنامج التدريب والتجهيز 
الذي يركز على القوات الخاصة والتدريب االس���تخباري 
على عملي���ات مكافحة األرهاب، قد يط���ور فريق العمل 
" مرك���ز متمي���ز لمكافح���ة 
للجيش  خ���اص  االره���اب" 
االتحادية،  والشرطة  العراقي 
ويمك���ن ان يج���دد المدربين 
الدوليي���ن اكاديمية الش���رطة 
العراقي���ة التي كان مقرها في 
عام  حت���ى  الموصل  مدين���ة 
للشركاء  يمكن  كذلك   .2014
الدوليين مساعدة العراق على 
الحدود والقدرات  امن  تطوير 
اللوجس���تية لدعم العمليات العس���كرية ف���ي المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة الحكومة، فبدون تأمين الحدود واالنعدام 
االمني المستمر في س���وريا قد تتضرر الموصل واجزاء 

اخرى من شمال العراق مرة اخرى.

تحتاج الواليات المتحدة الى توفير حماية أفضل ألصدقائها 
في العراق. ومن دون االطمئن���ان من دعم التحالف على 
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المدى البعيد، يمكن أن يستسلم حلفاء الغرب 
مثل رئيس الوزراء حي���در العبادي ودائرة 
مكافحة االره���اب والجيش العراقي واألك���راد العراقيين 
ومقاتلي العش���ائر الس���نية لضغوط وتهدي���دات الفصائل 
الش���يعية المدعومة من إيران في السنوات القادمة، ويمكن 
ان يس���اعد التركيز الدولي المس���تمر في تحسين التعاون 
األمني بين بغداد وكردس���تان الع���راق على طول الحدود 

المتنازع عليها.

ويش���به الكاتب الواليات المتحدة وش���ركاؤها الدوليين في 
العراق بش���خص يدف���ع صخرة ضخمة عل���ى منحدر تل 
وص���واًل الى القمة، فهل س���يصل بالصخ���رة الى الجزء 

العلوي من التل؟ ام ستسقط الى االسفل؟

وهذا يش���به تماما م���ا حدث في العراق ع���ام 2011 بعد 
انس���حاب الواليات المتحدة، فبعد 30 شهرًا من االنسحاب 
اجت���اح تنظيم" داعش" ثلث العراق، اذ كان خطأ الواليات 
المتحدة في المغادرة بسرعة كبيرة وبشكل كامل السبب في 
عودة تنظيم" داعش" بق���وة. اما هذه المرة يجب أن تنظر 
الواليات المتحدة على المدى البعيد لجعل النصر القادم في 
الموصل نصر دائم، وعلى المجتمع الدولي عدم االنسحاب 

من المعركة بعد تحرير الموصل.

    نظرة تحليلية  
بالرغ���م من المخاوف التي يثيرها كاتب المقال فيما يتعلق 
بتحري���ر مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، إال أنه 
يبدد تلك المخاوف ببعض النق���اط التي أوردها في مقالته 

منها: 

بأن السكان المحليين سيستقبلون القوات العراقية   .1
كقوات مح���ررة للمرة األولى، وذل���ك لتخليصهم من قبة 
التنظيم اإلرهابي، إال أن هدا االستقبال يتوقف مرة أخرى 
على س���لوكيات قوات األمن العراقية بعد التحرير، ولهدا 

فأن سلوكيات قوات االمن العراقي البد أن تختلف عن تلك 
الس���لوكيات التي كانت سائدة قبل سقوط المدينة بيد تنظيم 

"داعش".

التش���ديد على عالقة الحكومة العراقية بالواليات   .2
المتحدة األمريكية وقيادة التحالف الدولي؛ لالس���تفادة منها 
ف���ي تدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي وقوات االمن 

العراقية. 

تمديد مدة عمل قوة المهام المشتركة"OIR" التي   .3
تقودها الواليات المتحدة " عملية الحل المتأصل" لسنوات 
عدة وذلك باالتف���اق مع الحكومة العراقية وتدويل التعاون 
األمني غير المس���بوق مع العراق؛ وذلك لما له من فوائد 
كبيرة على الحكومة العراقية، الس���يما في المجال األمني 
واالستخباري والس���يطرة على الحدود مع سوريا وبعض 

الدول المجاورة.

هده النقاط أعاله بحاجة إلى حكمة وحنكة سياسية من قبل 
صانع الق���رار في توظيف هدا الدعم )األمريكي والدولي( 
بخطوات تصحيحيه س���واء على الصعيد السياسي أو على 
الصعيد العسكري واألمني وزرع الثقة بين جميع االطراف 
وتبديد المخاوف األمريكية والغربية من العالقات اإلقليمية 
االحادية الجانب ورفض الهيمنة السياسية من قبل أي طرف 
دولي أو إقليمي، إال في حدود االعراف الدولية المتعارف 
عليها في القانون الدولي، والعمل على خلق بيئة سياس���ة 
صالحة لبن���اء الدولة وفق منهج سياس���ي إصالحي بعيد 
عن التنافس���ات الحزبية الضيقة وتأطير كل فصائل الحشد 
الشعبي بمؤسسة عسكرية واحدة بعيدًا عن كل االرتباطات 
السياسية أو األيديولوجية، واالبتعاد عن الخطاب المتهور 
والمس���تفز الدي يهدد الحدود القومية للدول األخرى تحت 
مسميات الدفاع عن المسلمين في دول أخرى أو تحت اسم 

محور المقاومة.    

https://goo.gl/FqDAtn رابط المقال األصلي:
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تعد اش���كاليات منطقة الش���رق األوس���ط سواء فيما 
يتعلق بتهديد نظام الدول���ة أو النظام الدولي من قبل 
الحركات اإلس���المية المعادية له )السنية والشيعية(، 
أو في عدم فهم المنطق���ة من قبل الواليات المتحدة، 
نقاط اساس���ية ف���ي اإلدراك األمريك���ي بعد عملية 
استعادة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الستعادة 
المصداقية األمريكية واستعادة سمعتها كالعب أكثر 
فعالي���ة. وبهذا يس���تهل جيمس جيف���ري وهو زميل 
متميز في زمالة "فيليب سولوندز" في معهد واشنطن 
وسفير الواليات المتحدة السابق لدى تركيا والعراق، 
مقالته بأن الخبر السار هو أن القوات العراقية ودول 
التحالف ال���ذي تقوده الواليات المتحدة بدأت تش���ن 
هجومًا نهائيًا على تنظيم "داعش" في الموصل. وقد 
اس���تقطب هذا الصراع اهتمامًا إعالميًا بالغًا، حتى 
لم يس���لم من الحمالت الرئاسية األمريكية، وألسباب 
وجيهة. فاألمور الموج���ودة على المحك كّما )حجم 
قوات التحالف، وحجم المدينة وعدد السكان( ونوعًا 
)المغزى الرمزي من الموصل، التي أعلن فيها زعيم 
تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي خالفته؛ ومخاوف 
دبلوماسية وسياسية وإنس���انية معقدة لها أثرها على 
المعركة( هي أكبر اليوم من المعارك الس���ابقة ضد 

تنظيم »داعش«.

أم���ا الخب���ر الس���يء )المحتمل( فه���و أن الموصل 
أكب���ر بكثير من مجرد ص���ورة مكّبرة عن المعركة 
األخيرة الستعادة السيطرة على الفلوجة. فإلى جانب 
المعركة بحد ذاتها والصراعات التي س���تخلفها في 

"اليوم التال���ي"، هناك أربعة عناصر اس���تراتيجية 
متداخلة في هذه المعركة، هي: اس���تعادة المصداقية 
العسكرية األمريكية، والقضاء على تنظيم »داعش« 
بش���كل نهائي، وردع إيران، وإنق���اذ العراق. ولهذا 
الس���بب، ثمة س���ت حمالت تتوقف على ما سيحدث 

في الموصل.

ويستدعي فهم الحمالت االستراتيجية األخذ بأوضاع 
الشرق األوسط كنقطة انطالق، وتشمل هذه: الفوضى 
اإلقليمي���ة التي تؤججه���ا القوى اإلس���المية العنيفة 
المناهضة لنظ���ام الدولة والنظ���ام الدولي بصبغتها 
المتطرفة السنية )تنظيم »الدولة اإلسالمية«، تنظيم 
»القاعدة«( والش���يعية )إيران وحلفائها( من جهة، 
وفشل الواليات المتحدة في فهم المنطقة )إدارة بوش 
األول���ى( أو في الحفاظ على النظ���ام )إدارة أوباما، 
بصرف النظر عن االتف���اق النووي اإليراني، وفي 

بعض األحيان، مكافحة اإلرهاب( من جهة أخرى.

وس���يؤدي االنتصار في الموصل بقي���ادة الواليات 
المتحدة إلى "الفوز" بالحملة االس���تراتيجية األولى - 
وتحديدًا اس���تعادة أمريكا لسمعتها كالعب عسكري 
أكثر فاعلية. بيد أن الدفاع بنجاح عن النظام اإلقليمي 
يس���تلزم ما هو أكثر من مجرد قوة. فسوف يتطلب 
دبلوماس���ية وسياس���ة بش���أن الطاقة والقيم وما إلى 
ذلك، إال أن القوة تبقى الركيزة األساس���ية التي تقوم 
عليها س���ائر األمور األخرى. وباس���تثناء ليبيا، لم 
تستخدم إدارة الرئيس أوباما القوة إال ضد الجماعات 
اإلرهابية وبشكل عش���وائي أحيانًا )خطة االنسحاب 

الكاتب: جيم�ش جيفري
16 ت�سرين االأول/ 2016

ترجمة: معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق االأدنى
مراجعة وحتليل: ق�سم الدرا�سات الدولية

معركة واحدة، ولكن '�ست حمالت'
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من أفغانستان ورد الفعل األولي الشاحب 
تجاه تنظيم »الدولة اإلسالمية«(، ولكنها 
لم ]تفل���ح في[ احت���واء مطام���ع إيران 
اإلقليمية أو تتعامل مع الرئيس السوري بشار األسد 
أو ترد على نحو فعال على الدخول الروس���ي إلى 
سوريا. وصحيٌح أن االنتصار في الموصل لن يحّل 
جميع هذه المش���اكل، ولكنه سيعيد للواليات المتحدة 
س���معتها العسكرية و"يوازن" الدمار المرعب الذي 
تعرض���ت له حلب على يد الس���وريين واإليرانيين 

والروس.

أما الحملة االس���تراتيجية الثانية فه���ي ضد تنظيم 
»الدولة اإلسالمية«. وال يش���كل تنظيم »داعش« 
الص���راع األكبر في المنطقة - بل إي���ران الُمَمّكنة 
من قبل روس���يا ]هي جوهر[ ه���ذا الصراع. ولكنه 
األكثر إلحاحًا والتهديد األكثر مباشرًة على "األمة" 
األمريكية، واألكثر شعبية على الصعيد الدولي. وهو 

أيضًا صراٌع يسهل على الواليات 
به.  الفوز  وحلفائها  المتحدة 
قال مؤخ���رًا مبعوث  وكما 
الرئي���س األمريكي الخاص 
تنظيم  الدولي ضد  للتحالف 
»داعش« بريت ماكغورك، 
اآلن  المتحدة  الواليات  لدى 
اندف���اٌع لمحارب���ة تنظي���م 
»الدول���ة اإلس���المية«. إن 

االنتصار في الموصل ال يعني نهاية تنظيم »داعش« 
ولكنه سيقّيد التنظيم ويمّهد الطريق للمعركة النهائية 

في عاصمته السورية، الرقة.

إن اإلدارة األمريكي���ة الراهنة ل���م تنخرط فعليًا في 
الحملة االس���تراتيجية الثالث���ة واألكثر أهمية، وهي 
احتواء إي���ران - المتحالفة حاليًا مع روس���يا - في 
كافة أنحاء الش���رق األوسط. وفي حين يتعين على 

اإلدارة األمريكية القادمة التعامل مع هذا األمر، إال 
أن القيام بذلك يتوقف بالدرجة األولى على " تطهير 
الطوابق" ]م���ن بقايا[ تنظيم »الدولة اإلس���المية« 
ودوره في تشتيت انتباه الواليات المتحدة. وفي حين 
أن تنظيم »داعش« هو أقل تهديدًا في النهاية، إال أن 
قدرات���ه اإلرهابية يجب أن تجعل منه أولوية. ولكن 
في ظل الظروف الراهنة، من الس���هل على روسيا 
والرئيس األسد وإيران أن يشهدوا زورًا أن أولويتهم 
هي محاربة تنظيم »الدولة اإلسالمية« وأن يبرروا 
حملتهم الوحش���ية في س���وريا عبر تصنيف جميع 
المعارضي���ن لهم ك� "إرهابيي���ن". ومن هنا الحاجة 
الملحة إلى تنفيذ عملية الموصل في الوقت الحالي.

والحملة االس���تراتيجية الرابعة مخصصة للعراق. 
فمعرك���ة الموصل وتداعياتها س���تحدد ما إذا كانت 
البالد ستبقى متماسكة أم ال، اذ أن المكونات العراقية 
الثالثة - أي العرب السنة والعرب الشيعة واألكراد 
- كانت تناور بجنودها حول المدينة 
قب���ل ب���دء العملي���ة. إن هذه 
دور  أيضًا  س���تحدد  المعركة 
العراق  في  المتحدة  الواليات 
بع���د ]إبعاد[ تنظي���م »الدولة 
الب���الد،  اإلس���المية« ع���ن 
فالع���راق بثروت���ه النفطي���ة 
ودس���توره الديمقراطي يشكل 
طرفًا رئيس���يًا في أي صراع 
إقليمي بين إيران وروس���يا من جهة والدول العربية 
السنية وتركيا وإسرائيل من جهة أخرى. من هنا، إذا 
حافظ العراق على تماسكه وعلى توازنه المزعَزع 
بين إي���ران والواليات المتحدة والدول الس���نية، قد 
يسهم ذلك في وقف انزالق المنطقة نحو كارثة سنية 
- شيعية ويس���اعد أمريكا على احتواء إيران. ولكن 
إذا سقط الجنوب العراقي الشيعي الغني بالنفط في يد 
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إيران، فمن شأن الحصيلة المجتمعة بين الطرفين من 
نفٍط وغاز طبيعي أن تلقي بظاللها على نفط المملكة 
العربية الس���عودية وغازها وأن تتسبب بإعادة تنظيم 

المنطقة وفقًا لما يروق إليران.

إال أن الش���رط األساسي لنجاح الواليات المتحدة في 
هذه الحمالت االس���تراتيجية األربع هو نجاحها في 
الحملتين العملياتيتي���ن، أي تحرير الموصل أواًل ثم 
تفادي الكارثة اإلنس���انية وضمان األمن والحكم في 
المدين���ة في اليوم التالي. وقد تك���ون الحملة األولى 
أس���هل ]من غيرها[. فالقوات العراقية الهائلة والقوة 
العسكرية األمريكية تنتشر بكثافة ضد قوة من تنظيم 
»الدولة اإلس���المية« يقل عدد أفرادها على األرجح 
عن 5،000 آالف مقاتل. ومع ذلك، من الممكن أن 
يقاتل تنظيم »داعش« بضراوة، في حين أن القوات 
العراقية منقس���مة ما بين جيش وش���رطة وفصائل 
ش���يعية ) بعضها مدعومة من إيران(، وبيش���مركة 
كردية وعناصر من »حزب العمال الكردس���تاني«/ 
»حزب االتحاد الديمقراطي« وس���كان عرب س���نة 
بعضهم مدعوم من تركي���ا. ولذلك، لن يكون توحيد 
الجهود س���هاًل. وهناك على األق���ل احتمال ضئيل 

بانهيار هذا التحالف.

ومع ذلك، س���يكون لهذه االنقسامات أهمية أكبر في 
اليوم التالي. وفي تلك المرحلة، يجب على الواليات 
المتحدة والحكومة العراقية ضمان أمن الموصل من 
متمردي تنظيم »الدولة اإلسالمية« وتأمين اإلغاثة 
اإلنس���انية - على الرغم من أن االستعدادات ال تزال 
غير كافية - لما يقرب من مليون عراقي، فضاًل عن 
ضب���ط األتراك والحلفاء اآلخرين، من بينهم مختلف 

الفصائل الكردية والفصائل الشيعية. 

يؤكد الكاتب ان التحديات اإلنسانية والسياسية رهيبة 
على الس���واء، ولكنها ال تش���كل حالة مس���تعصية. 

والسبيل هنا هو نشر اإليمان في المنطقة 
بأن أمريكا منخرط���ة "بصورة كاملة" 
عل���ى المدى البعيد. وبم���ا أن الحمالت 

االس���تراتيجية األربع تتوقف عل���ى نجاح الواليات 
المتح���دة في المعركة وفي المرحلة التي تليها، يجب 
عل���ى الرئيس األمريكي إيالء اهتمامه الكامل لهذين 

الجانبين.

نظرة تحليلية
يوضح الس���يد جيفري خالل مقالته ب���أن الواليات 
المتحدة تولي اهمية كبيرة الس���تعادة مدينة الموصل 
م���ن قبضة التنظيم اإلرهاب���ي؛ لما له من مردودات 
إيجابية في استعادة سمعتها في المنطقة كالعب أكثر 
فاعلية وّيمكنها من من���اورة الروس واإليرانيين في 
سوريا، الس���يما في حلب. ويظهر الكاتب في مقالته 
بأن التهدي���د األكبر في المنطق���ة للواليات المتحدة 
األمريكية ليس تنظيم "داعش" وإنما إيران وحلفائها. 
وهذا س���يضع العراق طرفًا رئيس���يا ف���ي الصراع 
اإلقليمي والدولي، وهو ما يفرض على صانع القرار 
العراقي دور ومس���ؤولية كبيرة في عدم اس���تدراج 
العراق إلى هذا الصراع؛ ألنه -وكما يقول جيفري-
إذا حافظ العراق على تماس���كه وعلى توازنه الغير 
مستقر بين إيران والواليات المتحدة والدول السنية، 
قد يس���هم ذلك في وقف انزالق المنطقة نحو كارثة 
س���نية -شيعية ويس���اعد أمريكا على احتواء إيران. 
ولهذا السبب س���تحاول إيران وضع العراق كساحة 
لمواجه���ة دولية-إقليمية؛ لتتمكن م���ن مجاراة دور 
الوالي���ات المتحدة األمريكية ف���ي العراق والمنطقة 
ومواجهة خصومه���ا اإلقليميين من خ���الل الورقة 

العراقية.  

https://goo.gl/Po4gxg رابط المقال األصلي:
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رؤية ورسالة وأهداف مركز الدراسات االستراتيجية
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