
فريق ترامب سينشر الفساد ويبدأ حروب جديدة يف الشرق األوسط

100 عام على اتفاقية "سايكس بيكو: العراق وتحديد الدولة املستقرة

اسرتاتيجية ترامب تجاه سوريا 

كانون االول / 2016

  
155



 االفتتاحية بقلم رئيس التحرير

مقاالت استراتيجية

فريق ترامب سينشر الفساد ويبدأ حروب جديدة في الشرق األوسط    |4

كيف يعمل " داعش" استخباريا؟                                         |7

 استراتيجية ترامب تجاه سوريا                                          |13

ت استقرار العراق بوجود " داعش" وغيابه                            |18

100 عام على اتفاقية "سايكس بيكو: العراق وتحديد الدولة المستقرة|9

 ال سايكس بيكو جديد في الشرق االوسط                                 |3

يف هذا العدد



3

155

20
16

ل/ 
الو

ن ا
نو

كا

 ولدت اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الشرق األوسط العربي 

كما نراه اليوم بعد حرب عالمية طاحنة بين القوى الكبرى في 

العالم-آنذاك-ولن تنهار هذه االتفاقية وتتغير ترتيباتها الشرق 

األوسطية اال بحرب عالمية جديدة مباشرة بين القوى الكبرى 

المهيمن���ة على العالم في الوقت الحاض���ر. في هذا العدد من 

اصدار )العراق في مراكز األبحاث العالمية( س���تطلع قارئنا 

الكريم على خمسة مقاالت:                                                                                                          

المقال األول )فريق ترامب سينشر الفساد ويبدأ حروب جديدة 

في الشرق األوسط( لكاتبه )باتريك كوكبيرن( والمنشور في 

)صحيفة االندبندت البريطانية( يرى كاتبه ان سياسة ترامب 

المعادية للمسلمين ستس���اعد التنظيمات اإلرهابية على تجنيد 

المزي���د من اإلرهابيين، وان ترش���يحات المناصب العليا في 

اإلدارة الجديدة توحي بذلك، وهي س���تزيد الفوضى والعنف 

داخل أمريكا وخارجها، الس���يما مع وجود تنظيمات إرهابية 

تعمل بطريقة استفزازية.                                                     

المقال الثاني )كيف يعمل داعش استخباريا؟( للكاتب )مايكل 

روبن( والمنشور في )معهد أمريكان انتربرايز(، وهو مقال 

جدي���ر بالتأمل، الس���يما مع ذهاب الكاتب ال���ى االعتقاد بأن 

االحتفال باالنتصار على داعش بعد تحرير الموصل قد يكون 

قصير األجل؛ ألن هذا التنظيم اإلرهابي س���يتكيف بس���رعة 

مع الوضع الجديد، وس���يحرص على زعزعة االستقرار في 

مختلف المناطق، مما يجعل المرحلة القادمة مرحلة س���يلعب 

فيها الجهد االس���تخباري دورا حاسما في كشف عمل التنظيم 

واجهاضه على المستوى المحلي والمستوى الدولي.                                                                         

المقال الثالث )001 عام على اتفاقية س���ايكس بيكو: العراق 

وتحديد الدولة المس���تقرة( للكاتب )مايكل نايتس( والمنشور 

في )معهد واشنطن لسياسة الش���رق األدنى( ويتصور كاتبه 

ان العراق الحديث دولة متعددة االنتماءات ساهم النفط والقوة 

العس���كرية كثيرا في تماس���كها، واذا كان مقدرا لهذه الدولة 

التقس���يم فليكون بطريقة الطالق الودي، ولكن على العراقيين 

في المرحلة القادمة التركيز على المصالحة المجتمعية، وعلى 

واش���نطن أن ال تحدد جدول االعم���ال للعراقيين، بل عليها 

تركهم يحددون جدول االعمال بأنفسهم.                                                                                                      

المق���ال الرابع )اس���تراتيجية ترامب تجاه س���وريا( للكاتب 

)تشارلز ليستر( والمنشور في )الفورين بولسي األمريكية(، 

ويعتقد كاتبه ان إدارة ترامب س���تقف الى جانب األس���د في 

سوريا، وسياس���تها هذه س���تقضي على المعارضة المعتدلة 

هناك، وهكذا سياسة ترامبية ستقود الى: تعزيز تنظيم القاعدة، 

وتش���جيع الحلفاء على التحرك لوحدهم، ومنح تنظيم داعش 

فرصة أخرى، وتقوية إيران وح���زب اهلل، وتعزيز الرجعية 

الروسية، وتفاقم أزمة الالجئين.                                                                    

المق���ال الخامس )اس���تقرار العراق بوج���ود داعش وغيابه( 

للكاتب���ة )دينيز ناتالي( والمنش���ور في موق���ع )وور اون ذا 

روك( األمريكي وترى كاتبته ان داعش سيس���تمر بالتواجد 

بعد هزيمته في المدن الكبرى، وان التحديات االثنية والعرقية 

في العراق لن تحل من خالل مش���روع التقسيم الخاطئ، بل 

الحل في تعزيز استقرار وس���يادة وكفاءة الحكومة العراقية، 

وان على واش���نطن دعم حكومة بغداد من خالل اليات محددة 

تعزز دورها داخل العراق وخارجه.                                                      

                                                                         

                                                                                                            

ال �سايك�س بيكو جديد يف ال�سرق االو�سط
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يرى بعضهم ان تنظيم داعش س���يحضى بوضع ايجابي 
بع���د تولي الرئي���س االميركي المنتخ���ب دونالد ترامب 
وفريقه السلطة، السيما مع تحريض هؤالء المتزايد ضد 
االسالميين والمجتمعات االسالمية، وادعائهم ان االسالم 
ال يشكل تهديدا خطيرا على الواليات المتحدة فحسب انما 
هو تهديد وجودي لها. كذلك ادعائهم بتغلغل االس���الميين 
ومؤيديهم الى المؤسسات االميركية في العاصمة واشنطن، 

وه���و ما دعاه���م الى اطالق 
تجفيف  "ض���رورة  عب���ارة 
الوضع  وه���ذا  المس���تنقع". 
س���يحصل عليه تنظيم داعش 
ف���ي مرحلة حرج���ة لوجوده 
في الع���راق وس���وريا على 
حد س���واء. لذا يشكل انتخاب 
الرئي���س االمريك���ي الجديد 

دونالد ترامب بارقة امل ل���ه. هذا ما اراد الكاتب باتريك 
كوكبي���رن توضيحه في مقاله. الكاتب مختص في تحليل 
وضع العراق وسوريا وحروب الشرق األوسط، وهو اول 

من توقع ظهور "داعش" عام٢01٤ . 

يرى الكاتب ان قيادات التنظيمات االرهابية تابعت باهتمام 
االنتخاب���ات االميركية بعد التصريح���ات التي ادلى بها 
الرئيس ترامب خالل حملته االنتخابية. وينقل الكاتب تأكيد 
ابي عمر الخراساني زعيم تنظيم القاعدة في افغانستان قوله 
"يتابع قادتنا االنتخابات االمريكية عن كثب، لكن لم يكن 
من المتوقع ان يحفر االمريكيين قبورهم بأيديهم بانتخابهم 
ترامب، وان ما اسماه ترامب "الكراهية" تجاه المسلمين 

ستمكن التنظيم من تجنيد االالف من المقاتلين".

ويرى ايضا ان خشية المسلمين من السياسات المستقبلية 
للرئاسة االميركية الجديدة ستدفع الكثير من المسلمين الى 
االنضم���ام الى صفوف تنظيم داعش؛ بس���بب العقوبات 
الجماعية التي سيتعرضون لها، كما حدث بعد احداث 11/ 
ايلول، عندما كسب تنظيم القاعدة والء، ولو بنسبة صغيرة 
من المجتمع االس���المي، اال ان هذه 

النسبة بقيت مؤثرة وقوية.   

يؤك���د الكات���ب ان اظه���ار ترامب 
تخوفه من االس���الم )االسالمفوبيا( 
باضطهاد  المروع���ة  ومقترحات���ه 
المسلمين لعبت دورًا رئيسًا في حملته 
االنتخابية عل���ى الرغم من تراجعه 
عن بعضها. ففي لحظة واحدة وعد 
بمنع دخول المسلمين الى الواليات المتحدة، ووافق على 
استخدام اساليب التعذيب كااليهام بالغرق وغيرها، وسخر 
من هيالري كلنتون بسبب عدم تحدثها عن ارهاب االسالم 

المتطرف.

ومع ان ترامب ومساعديه يعتقدون بنسيان تلك الخطابات 
وعّدها مجرد ش���عارات للحملة، اال ان "داعش" والقاعدة 
سيحرصون على استمرار توظيفها ونشر سمومها كوسيلة 

للتجنيد.

ومع ذلك، يرى الكات���ب انه لن تكون دعاية ميول العداء 
للمسلمين في االدارة االمريكية الجديدة بعيدة عن الحقيقة، 

الكاتب: باتريك كوكبرين 
النا�سر:  �سحيفة االندبندنت

٢01٦/11/18

ترجمة: هبه عبا�س
عر�س وحتليل: د. ح�سني احمد ال�سرحان

فريق ترامب �سين�سر الف�ساد ويبداأ حروب جديدة يف ال�سرق االأو�سط
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اذ عّي���ن ترامب كثيرين، من المؤيدين ألفكاره، في فريق 
األمن والسياسة الخارجية، ومنهم الجنرال "مايكل فلين" 
الذي اقاله الرئيس اوباما عام ٢01٤ من منصبه كرئيس 
لوكال���ة االس���تخبارات األمريكية، وال ي���رى "فلين" ان 
التطرف االسالمي يش���كل خطرًا على الواليات المتحدة 

انما هو تهديد وجودي لها.

وبسبب الهوس والثقة بالنفس التي يتحلى بها "فلين" انظم 
لهتافات "اس���جنوها" - اشارة الى هيالري كلنتون - كما 
يشكو زمالؤه من رؤيته الضيقة التي من المحتمل ان تعيث 
فسادًا في الشرق األوس���ط. ومن المثير للدهشة ترحيب 
الرئيس التركي رجب طي���ب اردوغان بانتخاب ترامب 

بحماس وانتق���اده االحتجاجات 
ضده في الواليات المتحدة.

كما يرى الكات���ب ان المالمح 
البارزة للطامحين لنيل مناصب 
مهمة في حكوم���ة ترامب هي 
الشخصي  الجش���ع  مس���توى 
بمعايي���ر اعلى م���ن التي في 

واش���نطن. وقد انتقد ترامب بحملته الشهيرة تحت شعار 
"تجفيف المستنقع" الفساد الرسمي، وسيكون هذا الهدف 

مدخاًل لالدارة الجديدة.

وابرز مثال على ذلك – ف���ي رأي الكاتب - هو "رودي 
جولياني" الحاكم الس���ابق لمدينة نيوي���ورك، واحد ابرز 
المرشحين للرئاسة األمريكية النتخابات عام ٢008عن 
الحزب الجمهوري الذي استغل شهرته كحاكم لنيويورك 
بعد احداث 11/ ايلول في كس���ب الماليين من الدوالرات 
كرس���وم لخطابات���ه ومش���ورته التي قدمها للش���ركات 
والحكومات االجنبية، وق���د القى في عام ٢011-٢01٢ 

خطابات يدافع فيها عن حركة مجاهدي خلق االيرانية.

  وربما يجهل تنظيم"داعش" والقاعدة درجة 
اس���تفادتهم من انتخاب ترامب الذي جاء في لحظة قاتمة 
من تاريخه���م، اذ قام ترامب واتباعه بتخويف واغضاب 

المسلمين االمر الذي وسع دائرة جذب الجهاديين لهم.

وفي ذات الس���ياق وعند العودة ال���ى احداث 11/ ايلول، 
يؤكد كوكبيرن ان االمر ال���ذي ادى الى عّد احداث 11/ 
ايلول نجاحًا بالنسبة لتنظيم القاعدة واسامة بن الدن ليس 
تدمير برجي مركز التجارة العالمي، بل رد فعل الواليات 
المتحدة األميركية عبر الحروب التي خاضها في افغانستان 
والعراق، ويرى كوكبيرن امكانية حدوث ذلك في المرحلة 

المقبلة.

هن���اك مكاس���ب محتمل���ة لزعيم 
"داع���ش" المحاص���ر اب���ي بكر 
البغدادي مهما كانت نتيجة محاصرة 
الموصل، وهي االستفادة من حالة 
الفوض���ى. اذ ان تنظي���م "داعش" 
والقاع���دة هي حركات عس���كرية 
متطرفة ولدت بفعل فوضى الحرب 
في افغانستان والعراق، وتزدهر في الظروف الفوضوية 

كالتي في سوريا وليبيا واليمن والصومال.

م���ن الناحية النظرية يتبنى ترامب سياس���ة عدم التدخل 
ويعارض التدخل األمريكي في الش���رق األوسط وشمال 
افريقي���ا، ويرغب في وضع نهاية للح���رب الداخلية في 
سوريا، كما لم يعارض في الوقت نفسه االتفاق مع ايران 
بشأن برنامجها النووي بكل تفاصيله، وانتقد بارك اوباما 
بسبب سحب اخر جندي امريكي من العراق عام ٢011 

)على الرغم من ان هذا كان اتفاق وقعه جورج بوش(.

وكانا، بوش واوباما، من المؤيدين لسياس���ة عدم التدخل 
حتى تغير مجرى األحداث. وادى حماس مؤسسة السياسة 



6

20
16

ل 
الو

ن ا
نو

كا

155
الخارجية في واش���نطن الخاصة بالمشاريع 

العسكرية االجنبية الى تغيير كل ذلك.

تش���ارك القوات االميركية اليوم بشكل كثيف في العراق 
وسوريا ولن تنتهي مش���اركتها مع رحيل اوباما، وعلى 
النقيض من سياس���ة عدم التدخل التي يتبناها ترامب، قام 
اعضاء مهمون في فريق السياسة الخارجية التابع له مثل 
جون بولتون السفير االمريكي السابق لدى االمم المتحدة 
بالدعوة الى ش���ن ح���رب ضد ايران منذ ع���ام ٢00٣، 
واقترحوا اقتطاع دولة س���نية في ش���مال العراق وشرق 
س���وريا. وهذه الخطة من وجهة نظ���ر الكاتب تدل على 
الجهل وسوء التقدير للقوات التي تلعب دورا فاعاًل على 
ارض الواق���ع، وهذه طريقة لتعميق الصراع في المنطقة 

لكن يمكن تخطيها.

هناك ع���دد من المجاني���ن- حس���ب رأي الكاتب -  في 
واشنطن، ومنهم من يتقلد مناصب عليا، لكن ربما يزداد 
عدد االشخاص الخطرين المرتبطين باإلدارة الجديدة اليوم 

اكثر من اي وقت سابق في تاريخ الواليات المتحدة. 

وعلى س���بيل المثال، ووفقا لقول الصحفي شين هاريس 
والصحفية نانسي يوسف الذين يعملون في صحيفة "ديلي 
بيست"، فان احد مستشاري الفريق االنتقالي التابع لترامب 
والتي تدعى "كلير لوبيز" الفت كتابا بعنوان"ال للشريعة"، 
تقول فيه: ان االس���الميين واالخوان المسلمين على وجه 
الخصوص قد تسللوا الى البيت االبيض، فضال عن وزارة 
الخارجية والعدل والدفاع واالمن الوطني، وترى لوبيز ان 
االرهابيين كانوا السبب في االنهيار المالي الذي حدث عام 

٢008 من خالل بيع االسهم على المكشوف.   

ويضي���ف الكاتب ان المتفائلين ي���رون ان ترامب اصبح 
اقل ايديولوجية مما كان عليه قبل االنتخابات، وان سفينة 
الواليات المتحدة اشبه بعابرة محيطات، االمر الذي يجعل 
من الصعب تغيير الجولة، كما يضيفون انه ليس بإمكان 

كل المحتالين والمجانين الحص���ول على الوظائف التي 
يريدونها.

ومع االسف، فان األمر نفسه قيل عن جورج دبليو بوش 
الذي جاء الى السلطة بعد احداث11/ ايلول، يعد هذا نوعا 
من الغطرس���ة، لكن سوء فهم االنتهازيين الذين يمكن ان 
يثيرهم االرهابيون بسهولة سينتج عنه تدمير ذاتي مبالغ 

فيه.

تحليل المركز:

مع كل ال���ذي أكده الكاتب اال ان المالحظ ان تصريحات 
ترامب حول اهمية القضاء على التنظيمات االرهابية، وفي 
مقدمتها داعش، وان ذلك له اولوية في الوضع السوري، 
وانه اولى باإلدارة االمريكية التحالف مع بش���ار االسد؛ 
النه يقاتل داعش واالرهاب في سوريا، وان القضاء على 
االرهاب في س���وريا هو بوابة الحل لالزمة السورية، لم 

تتغير ومازال ترامب يؤكد على ذلك.

ومع ان تلك التصريحات قد تدفع المتطرفين من المسلمين 
حول العالم ال���ى االلتحاق بصفوف التنظيمات االرهابية 
في سوريا، وان ذلك سيعقد جهود القضاء عليها قليال اال 
ان تلك التنظيمات، ومنها داع���ش، تدرك جيدا ان هناك 
توافقات اقليمية ودولية تهدف الى القضاء عليها في اقرب 
وقت، وهو ما يبرز واضحا في الحالة الحرجة التي يعيشها 
التنظيم في الموصل عبر محاصرته من جميع الجهات، 
ولم يبق امام افراده المشردين سوى سبيلين: اما القتل اما 
تسليم انفسهم الى القوات العراقية. وكذلك في حالة سوريا، 
فهناك دور لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة والقوات 
الخاصة المدعومة من تركيا في منطقة الباب وتوجهها الى 
الرقة مؤخرا، وكذلك قوات الجيش السوري المدعومة من 

روسيا وايران وحملتها االخيرة على حلب. 

https://goo.gl/RMgi9jرابط المقال األصلي:
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مع التطورات السياس���ية التي تشهدها الس���احة اإلقليمية والدولية، 

وتط���ورات معركة تحري���ر محافظة نينوى العراقي���ة والنجاحات 

العسكرية التي تحققها قوات األمن العراقية بمختلف تشكيالتها ضد 

تنظي���م "داعش" االرهابي وقربها من القض���اء على التنظيم. يبقى 

الس���ؤال األهم، هل أن صانع القرار العراقي والمؤسسات المعنية 

أدركوا العمل الس���ري لهذه التنظيمات، الس���يما تنظيم "داعش"، 

ومعرفة الكيفية التي تمكن فيها التنظيم المتطرف من مفاجئة قوات 

األم���ن العراقي عندما اجتاح محافظة نين���وى وبعض المحافظات 

االخ���رى؟ وهل ت���م التدقيق في طبيع���ة عمله االس���تخباري في 

زرع المخبرين الس���ريين في عموم 

المناطق التي يروم السيطرة عليها أو 

مهاجمتها؟. 

في هذا السياق يسلط الكاتب "مايكل 

روبن" )وهو اكاديمي وخبير بشؤون 

الشرق األوس���ط وعمل كمحرر في 

األوس���ط. وحصل  الش���رق  فصلية 

على زماالت م���ن مجلس العالقات 

الخارجي���ة، ومجل���س كارينجي لألقلي���ات في الش���ؤون الدولية، 

وحاليا روبن من كبار المحاضري���ن في الجيش األمريكي وقوات 

المارينز والقيادة البحرية األمريكية قبل نشرهم إلى العراق والخليج 

وأفغانستان(، مقالته على طبيعة عمل تنظيم "داعش" استخباريا.

عندم���ا ُيهزم تنظيم "داعش" في العراق وس���وريا س���يكون وقت 

االحتفال وبيان المواقف السياس���ية قصير ج���دًا. وحتى لو أنتهت 

خالفة "ابو بكر البغدادي" فانه س���يضع االس���اس لمن يخلفه، وأن 

لم تتمكن الواليات المتحدة والعراق واألكراد العراقيين من اعتقال 

وقتل أو س���جن اآلالف من المقاتلين األجانب أو المحليين، سيعود 

المحاربين القدامى التابعين لتنظيم" داعش" إلى القتال مرة اخرى. 

االمر الذي س���يزعزع استقرار عش���رات الدول.  فبعد قتل زعيم 

تنظيم القاعدة "اس���امة ب���ن الدن" بدأت الش���ركات التابعة لتنظيم 

القاع���دة بالتنافس مع بعضها البعض لش���ن هجمات من أجل تأكيد 

هيمنتها في مرحلة ما بعد بن الدن. 

 م���ن الض���روري معرفة كيف تمكن تنظيم "داع���ش" من مفاجئة 

الجميع والس���يطرة على الكثير من االراضي م���ن خالل عملياته 

االولية التي ش���نها عام ٢01٤، وبهذا 

الخصوص ق���ام "أحمد س���عيد يايال" 

الرئي���س الس���ابق في ش���عبة مكافحة 

اإلره���اب -قس���م عمليات الش���رطة 

الوطني���ة التركية- بي���ن عامي٢010 

و ٢01٢  بتألي���ف كتاب حمل عنوان 

)منشقو داعش: قصص داخل الخالفة 

اإلرهابية( باالشتراك مع البروفيسورة 

النات���و  مستش���ارة  س���بيكهارد"  "آن 

والبنتاغون ومتخصصة في علم نفس التطرف.

وقد نشروا دراس���ة مطولة بشأن العمليات االس���تخبارية لتنظيم" 

داعش" بحس���ب مارواه عدد من المنش���قين الذي���ن وصلوا اليهم. 

تصف هذه الدراس���ة كيفية عمل التنظيم على جمع المعلومات التي 

تخص من يخضعوا لس���يطرته، فضال على سعيه لجمع المعلومات 

االس���تخبارية التي تخص المناطق التي يس���عى إلى التوسع فيها، 

كما تناقش الدعم اللوجستي للتنظيم داخل تركيا والتجنيد والتحري 

عن من لديهم االس���تعداد ليصبحوا جهاديين لكن غير معروفين من 

ترجمة: هبه عبا�س
عر�س وحتليل: م.م. ميثاق مناحي العي�ساوي

كيف يعمل " داع�س" ا�ستخباريا؟

الكاتب: مايكل روبن
النا�سر: معهد امريكان انرتبرايز

2016/12/5
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قب���ل من يقوم بتجنيد المتطرفين، والعالقات مع غيرها 

من الجماعات االرهابية واجهزة االستخبارات بما فيها 

التابعة لنظام بشار األس���د. فعلى سبيل المثال، فسروا 

استراتيجية " داعش" قبل مهاجمة مناطق جديدة باآلتي:-

قبل وصول التنظيم، وضعت وحدة االس���تخبارات التابعة "للدولة 

االسالمية" مخبرين بأجر جيد في القرى التي ينوي غزوها من اجل 

رسم المواقف السياسية وااليديولوجية لمن يقطنها، وعند السيطرة 

على القرية س���يقوم التنظيم بتنفيذ اغتياالت بحق من يعتبرهم اعداء 

او غير قادرين على العمل معه. واظهروا ايضا كيفية تسلل الخوف 

ليس فقط بين صفوف الس���كان المدنيي���ن، بل في صفوف عناصر 

التنظيم ايضا . 

 كما َتدرْس وحدات االس���تخبارات التابعة للتنظيم طبيعة الس���كان 

الذي���ن يقطنون المناطق التي يس���يطر عليها للحف���اظ على مواقعه 

والقضاء على جمي���ع المعارضين داخل حدود التنظيم. وقد تعلموا 

من نظام صدام حس���ين الش���مولي وضع مخبري���ن داخل التنظيم 

وخلق نوع من الخوف لتحدي المجموعة بأي ش���كل من االشكال. 

كما يش���عر المنش���قين من التنظيم بالخوف حتى من افراد اسرهم 

بما فيه���م االطفال الصغار خوفا من تحوله���م الى مخبرين. اذ يتم 

تدريب االطفال الذين ال تتجاوز اعمارهم ٦ او ٧ سنوات ونشرهم 

للقيام باعمال اس���تخبارية، كما ذكرت كوادر " داعش" خوفها من  

اخبار االعضاء اآلخرين في التنظيم عن شكوكهم واشمئزازهم من 

وحشية" داعش" خوفا من االبالغ عنهم او معاقبتهم.

لذا سيتم تحقيق الكثير اذا تمكنت السلطات االمريكية من الحصول 

على مستندات االستخبارات الخاصة بتنظيم" داعش" وممتلكاته قبل 

ان تحصل عليها حكومات مثل تركيا او ربما حتى  بعض العناصر 

داخل حكومة اقليم كردستان التي ترغب في التستر على جرائمها. 

لكن حان الوقت الذي تدرك فيه الس���لطات العسكرية والمخابرات 

االمريكية مدى تمكن تنظيم "داعش" من تحقيق ماقام به من الناحية 

العسكرية، وذلك ألن احتمالية مواجهة حركات اسالمية مشابهة في 

المستقبل ستظل كبيرة.

تحليل المركز:

يتناول كاتب المقال جانب مهم من جوانب تنظيم "داعش"، إال وهو 

الجانب االس���تخباري في عمل التنظي���م. إذ يرى بأن نهاية التنظيم 

ال تعني نهاية مقاتلي���ه وأيديولوجيته المتطرفة، ألن المقاتلين الذين 

ينتمون للتنظيم س���يعودون إليه مرة أخرى بعد تعافيه. وهذا يؤشر 

على الخلل في طبيعة االنظمة السياسية الحاكمة سواء في العراق أو 

في المنطقة بش���كل عام وعالقتها بالشعوب، السيما تلك الدول التي 

تعاني من حالة عدم االستقرار. فدول المنطقة ما زالت عاجزة عن 

مواجهة اإلرهاب والتطرف بأدوات غير عسكرية. وحتى السجون 

التي تزج فيه���ا بعض تلك العناصر أو غيرهم من غير المتطرفين 

هي ليست طرق صحيحة لمكافحة اإلرهاب والتخفيف من حدته أو 

ط���رق مثلى للحد من التعاطف مع���ه واالنتماء له، بل على العكس 

س���تصبح أغلب العناصر المتطرفة وحتى المعتدلة في المس���تقبل 

مشاريع جهادية كبيرة وستصبح أكثر سخطًا على الحكومة والدولة 

بعد تخرجها من السجون واكمال مدة محكوميتها. وشخص أبو بكر 

البغدادي -زعيم التنظيم- خير دليل على ذلك. 

  ويقوم تنظيم "داعش" عن طريق نشاطه االستخباري بالتحري عن 

من لديهم توجهات وميول سياسية ودينية اتجاه التنظيم أو من لديهم 

استعداد بأن يصبحوا جهاديين أو إرهابيين في المستقبل وينخرطوا 

بصفوف���ه. وهذا ايضًا مؤش���ر أخر على ضعف االس���تراتيجيات 

الوطنية لمواجهة الحركات المتطرفة واس���تراتيجيتها، السيما فيما 

يتعلق بموضوع البطالة بين صفوف الش���باب وانتش���ار التطرف 

واإلرهاب وكيفية استغاللهم من قبل تنظيم "داعش". ولهذا قد تحتاج 

االس���تراتيجيات الوطنية إلى اس���تراتيجيات أكثر ذكاء وسرية من 

تلك االس���تراتيجيات التي تعمل بها التنظيمات اإلرهابية، وبموازاة 

تلك االس���تراتيجيات الوطنية، البد أن يكون هناك استقرار سياسي 

واندماج مجتمعي تعمل من خالله المؤسسات المعنية، السيما وزارة 

التربية العراقية -على س���بيل المثال- على وضع خطة استراتيجية 

شاملة للمناهج اإلسالمية والوطنية التي ُتدرس للمراحل االبتدائية. 

أيضًا هناك دور لوزارة االتصاالت واإلعالم والمؤسس���ات الدينية 

في مكافحة االيديولوجيات المتطرفة، يمكن اس���تثمارها في الحرب 

ضد تنظيم "داعش" والتنظيمات األخرى. 

https://goo.gl/yTw9qX :رابط المقال األصلي
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بعد مرور 100عام على اتفاقية سايكس-بيكو نشر معهد 
واشنطن لسياس���ة الش���رق األدنى مقالة للدكتور مايكل 
نايتس بعنوان "تحديد الدولة المستقرة". تناول فيها تاريخ 
الدولة العراقية السياس���ي بعد هذه االتفاقية، وقد اس���تهل 
الكاتب مقالته بأن أرض العراق الحالية ال ُتش���ّكل النتيجة 
الدقيقة التفاقية "س���ايكس-بيكو"- التي قّسمت العراق كما 
هو عليه اليوم بين منطقتي نفوذ فرنس���ية وبريطانية - بل 

هي باألحرى ناشئة عن عملية 
جمع ث���الث والي���ات عثمانية 
)بغ���داد، البص���رة والموصل( 
السنوات  في دولة واحدة. وفي 
 ،19٣٢ و   19٢1 بي���ن  م���ا 
الع���راق مع  تحدي���د حدود  تم 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية 
وس���وريا وتركيا وإيران. ومنذ 
ذلك الحي���ن، انُتقد العراق على 

أنه "دولة مصطنعة"،  الس���يما وأن���ه يفتقر إلى التجانس 
العرقي والطائفي. وقد انضم تنظيم "داعش" إلى صفوف 
النقاد في حزيران/ ٢01٤، عندما أصدر ش���ريط فيديو 
بعنوان "نهاية سايكس - بيكو" هدد فيه ب� "غرس المسمار 

األخير في نعش مؤامرة سايكس-بيكو"

تنّوع دون تمثيل

تس���ببت الجوانب األكثر إثارة للجدل ف���ي والدة العراق 
الحديث، من التقاء مجموعة فريدة ومتنوعة من األعراق 

والطوائف والطبقات الخاضعة ألش���كال حكومات غير 
تمثيلية. فاألول واألكثر إث���ارة للجدل، أدت الحدود التي 
ُأنش���ئت مع تركيا ع���ام 19٢٦ إلى عزل جزٍء من األمة 
الكردية داخل الحدود اإلدارية الحديثة للعراق. كما ُفوضت 
مجموعات مهمة أخرى من األقليات - التركمان واليهود 
والمس���يحيين اآلشوريين، على سبيل المثال ال الحصر - 
لتحكم من بغداد. كذلك، تم إخضاع الشيعة العرب، الذين 
هم أكبر مجموعة عرقية طائفية 
تس���يطر  إلى حكومة  منف���ردة، 

عليها جهات غير شيعية.

وف���ي حي���ن أصبح���ت الحدود 
الحديثة للع���راق وقوميته حقيقًة 
واقعة، تم الحفاظ على وحدة هذه 
متنوعة.  بوس���ائل  المجموعات 
فغالبًا ما كانت القوة العس���كرية 
الخاص���ة بالحكوم���ة مهمة ج���دًا في ت���دارك الثورات 
واالنتفاضات التي قام بها األكراد والشيعة. وأّدت الثروة 
النفطية والسياس���ة الحزبية إلى تحقيق التقدم االجتماعي 
وبداية دولة ريعية ش���عر فيها المواطنون بالطمأنينة من 
خالل رعاية الدول���ة، إال أن ديكتاتورية صدام حس���ين 
العنيفة إلى حد كبير فقدت السيطرة على الشمال الكردي، 
وبدأت الس���لطة المركزية للدولة تضعف بشكل كبير في 

ظل العقوبات الغربية.

وفضاًل عن الديكتاتوري���ة، فأن العرقية والطائفية القائمة 

الكاتب: مايكل نايت�س
ترجمة: معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق االأدنى

19 كانون االأول/دي�سمرب 2016

عر�س وحتليل: ميثاق مناحي العي�ساوي

100 عام على اتفاقية "�سايك�س بيكو: العراق وحتديد الدولة امل�ستقرة
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https://goo.gl/RMgi9j رابط المقال األصلي:

على أس���اس من الحصص، والديمقراطية التي 
تهيم���ن عليها األح���زاب في الوق���ت الحالي لم 
تحقق التماس���ك بين العراقيين، ب���ل في الواقع على العكس 
من ذلك تمامًا. ول���م تكن بعض الظروف مثل بروز تنظيم 
"داعش" وانخفاض أس���عار النفط مس���اعدة أيضًا. كما أن 
القوى المركزية في العراق - أي القوة العس���كرية والنفوذ 
االقتصادي للحكومة - ل���م تكن يومًا ضعيفة إلى هذا الحد. 
ولم تبُد فكرة تداول الس���لطات على أس���اس الهوية العرقية 
الطائفية جذابة بتاتًا إلى هذه الدرجة بالنس���بة إلى الكثير من 

العراقيين منذ والدة الدولة.

ويثير كل ما سبق عالمات استفهام حول الكيفية التي يجب 
أن تنظ���ر بموجبها الواليات المتحدة إل���ى العراق، وكيف 
يمك���ن للمصالح األمريكي���ة أن تتفاعل م���ع طبيعة الدولة 
العراقية وش���كلها. فهل يجب أن تس���عى الواليات المتحدة 
إلى نتيجة حاس���مة، أي إلى "سياسة عراق واحدة" أم، على 
العكس من ذلك، إلى "دولة كردس���تان" المستقلة؟ أم يجب 
عل���ى الواليات المتحدة أن تنتظر إل���ى أن يقوم العراقيون 

بتحديد جدول أعمال؟

تسهيل إعادة ضبط العالقات بين بغداد واألكراد

تشّكل مسألة كردستان نقطة بداية مهمة ألنها قد تكون الشائبة 
األكث���ر وضوحًا في البداية الحديث���ة للعراق. وعلى الرغم 
من أنه بإمكان المرء أن يجادل بش���أن األراضي المتنازع 
عليها، اال أنه ليس���ت هناك مصلح���ة أو مطالبة حقيقيتين 
للدولة العراقية التي يهيمن عليها العرب، ولس���كان العراق 
في الس���يطرة على معظم المرتفعات والمناطق الجبلية التي 

تديرها "حكومة إقليم كردستان". 

ومن بي���ن القوى الخارجية، يبدو أن تركيا قد تراجعت حقًا 
عن معارضتها لقيام دولة كردية سيادية، ويرجع ذلك جزئيًا 
ألن أكراد العراق صريحون على التأكيد أنهم س���يحكمون 
فقط داخل حدود العراق التي ُرس���مت إبان اإلس���تعمار في 

زمن االنتداب. 

وتبدو إيران معادية جدًا للفكرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى تقوية 
العالقات بين تركيا و"حكومة إقليم كردستان" وجزئيًا ألنها 
قد تش���كل مثاًل يحتذي به األكراد اإليرانيون، ولكن ال أحد 
يستطيع أن يجزم فيما إذا كانت إيران ستستمر في معاداتها 
]لهذه الفكرة[ إذا ما دَعم المجتمع الدولي إلى حد كبير حكومة 
س���يادية لألكراد العراقيين. وإذا ما تم التعامل مع المناطق 
المتنازع عليها بش���كل صحيح، فهناك الكثير من العالمات 
التي تشير إلى أن بغداد قد تكون أكثر استعدادًا لتقبُّل "الطالق 
الوّدي". ويتعّين على الوالي���ات المتحدة االضطالع بدور 
الوس���يط الناشط في المس���اعدة على هذا االنفصال الوّدي 
والتأكد من أن الكيانين العراقي والكردي يعيش���ان ]بسالم[ 
كجيران طّيبين. كما يجب أن تس���اعد الواليات المتحدة في 
ضمان ع���دم إهمال األقليات - أي التركمان والمس���يحيين 
واليزيديين والش���بك والكاكائيون، وغيرهم - نظرًا إلى أنها 
جماعات هامة من أصحاب المصالح في المناطق المتنازع 

عليها مع مظالم وطموحات فريدة من نوعها.

اتحادية فاعلة في العراق العربي

إلى جانب وضوح مسألة النزعة االنفصالية الكردية، يبرز 
تحدي المصالحة الصعب والهوي���ة الوطنية داخل العراق 
الفدرالي، ويعن���ي ذلك األج���زاء ذات الغالبية العربية في 
البالد. وتتعلق بعض االنقسامات بالدور السياسي المتقلص 
للمجتمع الش���يعي في العراق، ال سيما في عهد نظام صدام 
حسين. وثمة انقسامات أخرى أكثر حداثة وهي: معاناة جميع 
الطوائف من العنف المستش���ري والتمييز منذ عام ٢00٣. 
فعلى س���بيل المثال، في القتال ضد تنظيم »داعش«، خلقت 
الجرائم التي لحقت بالس���ّنة العراقيين من قبل إخوانهم في 
الدين تحديًا كبيرًا للمصالحة داخل المجتمع الس���ني، وليس 

فقط بين السنة والشيعة.

يحتاج العراقيون في المناطق غير الكردية أيضًا إلى إثارة 
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155 بعض المسائل الراس���خة بشأن مس���تقبل الدولة العراقية 
وتمثيلها. بمعنى آخر، من الذي سيحكم العراق وكيف سيتم 
ذلك؟ وقد تزايدت الدعوات االنفصالية الس���نية من خالل 
رفض ش���رعية الحكومة في بغداد وم���ن ردة الفعل على 
معاملة الس���نة كمواطنين من الدرج���ة الثانية في المناطق 
المختلطة. وتش���ير الدالئل إلى أن المرحلة الكارثية لحكم 
تنظي���م "داعش" في المناطق الس���نية من العراق أدت إلى 
التسويغ المنطقي لطرفْي االنقسام الطائفي. فقد خّف حديث 
القادة السنة على المس���توى المحلي عن إعادة الزمن إلى 
ال���وراء إلى ما قبل عام ٢00٣، بينم���ا زاد حديثهم حول 
ضمان عودة المواطنين إلى مدنه���م وتأمين تلك المناطق 

باالشتراك مع الحكومة. 

فقد عاش مئات اآلالف من المش���ردين الس���ّنة لمدة تصل 
إلى عامين في مجتمعات شيعية وكردية، والتحق أوالدهم 
بمدارس محلية، وبالكاد نتج حادث عنف واحد بين هؤالء 
الس���كان المشردين. وقد تكون هناك فرصة للقيادة الشيعية 
المرهقة لتقديم تنازالت للمجتمعات السنية التي عانت من 

الذل بشكل كامل.

وُيحتَم���ل أن تتمت���ع الفدرالية بإمكانات جي���دة للنجاح في 
المناطق غير الكردية من خالل حكام األقاليم ومجالس���ها 
ذوي النفوذ األكب���ر. وتتمتع الواليات المتحدة بمركز جيد 
يوّفر لها وجودها المطمئن مجااًل للتعاطي بين الكتل الشيعية 
والممثلي���ن الناش���ئين للمجتمع الس���ني - أي المحافظين، 
ورؤس���اء مجالس المحافظات، وم���دراء المناطق، وقادة 

الميليشيات التي تدعمها الحكومة. 

تتمتع الوالي���ات المتحدة ببعض الخب���رة في دعم كل من 
النموذجْين التدريجيْين التنازلي ]من األعلى إلى األس���فل[ 
والتصاع���دي ]من األس���فل إلى األعل���ى[ للمصالحة في 
العراق، وكالهما ضروريان في الوقت الراهن. وتش���ّكل 
إع���ادة البناء، وتطوير ق���وات األمن المحلية، وتحس���ين 

الحوكمة واالستثمار المحلي مجاالت تستطيع 
القيادة األمريكي���ة أن تحّفز بش���أنها برامج 

مساعدات طويلة المدى من بلدان متعددة.

دور الواليات المتحدة في عراق اليوم

يجب أن ُتلقي الواليات المتحدة نظرة فاحصة على أفكارها 
المس���بقة حول العراق، لكن عليها أال تحاول وضع جدول 
أعمال لمس���تقبل البالد. وقد يكون من المفيد الحفاظ على 
ح���دود العراق الخارجية وتأمينه���ا. وبالفعل ال يوجد أحد 
على األرجح مهتم بتغييرها. إال أن الوضع الداخلي للعراق 
هو ش���يء يبدو أن العراقيين أنفس���هم يدركون أنه بحاجة 
إل���ى تغيير. وإذا كان العراقي���ون منفتحين على االنفصال 
العادل عن األكراد، فال يمكن للواليات المتحدة أن ترغب 
في "وحدة العراق" أكثر من العراقيين أنفسهم. ولواشنطن 
مصلح���ة كبيرة في ]قي���ام[ عالقات اقتصادية وسياس���ية 
وعسكرية ودبلوماسية وثيقة بين عراق أكثر تماسكًا وكيان 
ك���ردي جديد. وفي النهاية، يش���ّكل كلٌّ من هذين الجارْين 

حليفًا قويًا للواليات المتحدة. 

وق���د يؤدي االنفص���ال البطيء إلى ن���وٍع آخر من عراق 
ذي أغلبية عربي���ة - أي إلى مكان تكون الالمركزية على 
مس���توى األقاليم، والمصالحة الوطني���ة والمجتمعية هما 
األهم؛ وأيضًا إلى مكان يتعّين أن يعمل فيه االقتصاد غير 
النفطي واالقتصاد الهيدروكربوني جنبًا إلى جنب. اذ يؤّمن 
أحدهما فرص العمل بينم���ا يؤّمن اآلخر حصة كبيرة من 
الموازن���ة اآلخذة في التراجع ببطء. وسيس���اعد ذلك على 
ضم���ان االرتباط المس���تدام بين المناط���ق الحاوية للنفط 
والمناط���ق غير النفطية. ومهم���ا كان من الصعب تصّور 
ذلك أحيانًا، سيتس���ّنى خدمة الحوكم���ة التمثيلية والمتعددة 
الثقافات والمذاهب واللغات على نحو أفضل بالنس���بة إلى 

جميع األراضي داخل العراق اليوم. 
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مهم���ا ينتهي المطاف بكردس���تان والمناطق 155
المتناَزع عليها والعراق الفدرالي، إال أنه ال 
يمكن أن يكون هناك انفصال كامل للنس���يج 
العراقي المتنوع تمامًا - ويجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار 
في الحكومة المس���تقبلية. فضال عن ذلك، يجب أال تتخلى 
الواليات المتحدة عن إيمانها بالفكرة األساسية المتمثلة في 

تعزيز الحكومة التمثيلية في العراق. 

في الواقع، يتعّين على الواليات المتحدة مساعدة العراقيين 
عل���ى تنفيذ ه���ذه الرؤية بش���كٍل كامل ف���ي الوقت الذي 
يناسبهم، مما يؤدي في النهاية وربما في وقت سريع، إلى 
قيام حكومة أغلبية تتألف من كتل من جميع المجموعات 
العرقية الطائفية. وكما قال زعيم ش���يعي رفيع المستوى 
إلى الكاتب: "مهما كان عدد الش���يعة، لن ُيس���َمح لنا أبدًا 
بإدارة عراق ناجح طالما يجب على كل حكومة أن تكون 
حكوم���ة وحدة وطنية. وربما علين���ا أن ُننهي »التحالف 

الوطني« ]الذي يشمل عموم الشيعة[". 

يش���ير هذا النوع من األفكار، الذي يتفوه به زعيم عراقي 
طائفي إل���ى حد كبير، إل���ى الطريق الصحيح بالنس���بة 
للسياس���ة األمريكية في الع���راق وهو: عدم وضع جدول 
أعمال، بل باألحرى مساعدة العراقيين بنشاط على تنفيذ 

أفكارهم الجيدة الخاصة بهم.

تحليل المركز:

في الوقت الذي يشير فيه الكاتب إلى الحدود االستعمارية 
الت���ي رس���متها اتفاقية س���ايكس-بيكو  وم���ا حملتها من 
تداعيات وتحديات في تاريخ الدولة العراقية، التي ادخلتها 
في بعض االوقات بحروب إقليمية واس���همت في تقطيع 
اوصال بعض القوميات بين عدة دول ومجموعات عرقية 
وطائفية واخضاعهم لحكم غير تمثيلي، إال أن تعايش هذه 
الطوائ���ف والمجموعات الدينية والعرقية اس���هم في دعم 
االستقرار الداخلي )السياسي والمجتمعي( على الرغم من 
دكتاتورية صدام حسين التي افضت إلى انفصال األكراد. 
ولعل التركة الثقيل���ة التي خلفها نظام صدام ُعِززت فيما 
بعد بالعرقية والطائفية والقومي���ة والمحاصصة )مفاهيم 
ما بع���د ٢00٣(، فضاًل عن بروز التنظيمات اإلرهابية، 
الس���يما تنظيم "داعش" وانخفاض اسعار النفط وضعف 
القوة العس���كرية واالقتصادية للع���راق، عناصر قد تعيد 

رسم خارطة الدولة العراقية من جديد. 

لكن من الممك���ن أن يكون التقارب الك���ردي مع بغداد، 
السيما بعد تضاعف الرغبة الكردية في البقاء مع الحكومة 
االتحادية، والتعايش المجتمعي بين الشيعة والسنة - الذين 
هجروا إلى مناطق ش���يعية بعد احتالل داعش لمناطقهم - 
قد يقوض فكرة تقسيم الدولة العراقية. إال أن بقاء المشكلة 
السياسية بين الفرقاء السياسيين واستمرار حالة الصراع 
السياس���ي وعدم وضوح الرؤية السياسية لمشروع الدولة 
العراقي���ة من قبل االحزاب الحالية ق���د يهدد كيان الدولة 
العراقية برمته، عل���ى الرغم من التعايش المجتمعي بين 

مكونات الشعب العراقي. 

https://goo.gl/1lWpdn رابط المقال األصلي:
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155

ف���ي عرضه الخر تصريحات الرئي���س االمريكي المنتخب 
دونالد ترامب، ركز الكاتب تشارلز ليستر على موقفه بشأن 
االزمة السورية، وعزمه على تكثيف المعركة ضد"داعش" 
وايقاف دعم من يحاربون نظام الرئيس بش���ار األسد. ومما 
قاله ترامب: "كانت لي وجهة نظر مغايرة للكثير من الناس 
فيما يتعلق بسوريا، اال وهي انكم تحاربون سوريا، وسوريا 
تحارب "داعش" وعليكم التخلص من" داعش"، كما تنحاز 
روس���يا اليوم الى جانب س���وريا، فضال ع���ن ايران التي 
اصبحت دولة قوية بسببنا، ومتحالفة مع سوريا... نحن االن 

ندعم المتمردين ضد س���وريا وال 
نعرف من هم".  

وعّ�د الكاتب هذا الحديث تبس���يطا 
غير عادي من قبل ترامب لالزمة 
السورية المعقدة، وله وجهة نظر 
ثابتة بش���أن تلك االزمة، اذ ينوي 
"داعش"  تدمي���ر  على  التركي���ز 
لكن االثر الرئيس للسياسات التي 
وصفه���ا س���يكون القض���اء على 

المعارضة المعتدلة لنظام األسد.

فقبل الخوض في جميع النتائج المأس���اوية - بحسب تشارلز 
ليس���تر- لسياسة ترامب، يجب معرفة عدم نجاح المسوغات 
المعلنة، وان درس���ا مبس���طا من التاريخ يكفي إلثبات عدم 
اهلية االس���د في مكافحة االرهاب؛ فحكومة االسد هي التي 
جعل���ت، وبطريقة منهجية، من تنظي���م القاعدة في العراق، 

ومن ثم تنظيم داعش، قوة ارهابية عظيمة بإمكانها محاربة 
الق���وات االمريكية من عام ٢00٣ الى عام ٢010، ولربما 
كان المئات من الجنود األمريكيين اليوم على قيد الحياة لوال 
دعم حكومة األسد ألس���الفه في تنظيم "داعش"، باإلضافة 

الى مئات االالف من العراقيين، الذين نساهم الكاتب.

وفي الوقت ذاته فإن اقتراح ترامب اقامة شراكة مع روسيا 
لتحطيم "داعش" والقض���اء عليه هو امر غير محبذ؛ وذلك 
لتركيز روس���يا على كل شيء عدا الجهاديين والمتطرفين، 
ووفقا للغارات األخيرة التي تم رصدها في سوريا تبلغ نسبة 
المناط���ق التابع���ة للتنظيم، 
الغارات  اس���تهدفتها  والتي 
الجوية الروسية حوالي ٪8 ، 
وقد انصب تركيز الكرملين 
عل���ى محارب���ة المعارضة 
السورية الرئيسة وليس على 

داعش.

وخالف���ا لخط���اب ترامب، 
المتح���دة  الوالي���ات  ف���ان 
تع���رف جيدًا االش���خاص الذين يتلقون الدع���م منها، او ما 
يس���مون ب�"الثوار"، كما فّعلت شبكة معقدة من العالقات مع 
العش���رات من الجماعات المعتدلة في الجيش السوري الحر 
 Timber" منذ اواخر عام ٢01٢، واليوم يواصل برنامج
Sycamore" تقدي���م الدعم الى حوالي 80 من الجماعات 
التي تم التحقق منها من خالل التنس���يق مع الحلفاء الدوليين 

الكات��ب: ت�سارلز لي�س��رت زميل زائر �سابق يف مرك��ز بروكنجز الدوحة، ركزت 
اأبحاث��ه عل��ى االإره��اب والتم��رد والتهدي��دات االأمني��ة عل��ى م�ست��وى ما دون 

الدولة يف منطقة ال�سرق االأو�سط ب�سكٍل عام، وبالد ال�سام ب�سكٍل خا�س.
النا�سر: فورين بولي�سي

2016/11/1٧ 

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

ا�سرتاتيجية ترامب جتاه �سوريا 
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واالقليميي���ن، وان دور الواليات المتحدة في هذا 
الجهد المتعدد االطراف يؤكد الس���يطرة، او الحد 
من زي���ادة الدع���م الدولي للمعارضة الس���ورية 
والمخاطر المترتبة على اس���تيالء المتطرفين على اسلحة 

المعارضين او المقاتلين.

وفي الواقع، فان هذه المجاميع، خالفا لإلش���اعات الشعبية 
المتزايدة، لن تقوم بتس���ليم اس���لحة الوالي���ات المتحدة الى 
الجهاديين، وال يمكنها االنضمام الى المتطرفين انفس���هم، 

وان هدف وكالة المخابرات المركزية هو تزويد الجماعات 
المتم���ردة بص���اروخ )ت�������او( امريكي الصن���ع المضاد 
للدروع، االمر الذي يؤكد بقاء المعارضة المعتدلة طرفًا في 
الصراع. وحس���ب المعلومات المتاحة فقد ُارسل ما ال يقل 
عن 10٧٣ من هذه الصواريخ الى س���وريا واستخدمت في 
القتال الدائر، واس���تخدم حوالي 1٢ منها من قبل "داعش"، 
وق���د تعرضت مجموعتان من التي تم التحقق منها للهزيمة 
م���ن قبل مجموع���ات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وانس���حبت 

اخرى بسبب االنشطة التي تدعو الى الشك.

 ويؤكد الكاتب ان ترامب يش���ير الى مكافحة اعراض هذه 
االزمة والمتمثلة باإلرهاب ويتجاهل السبب الرئيس لها اال 
وهو دكتاتورية األس���د ورفضه التفاوض، فعلى الرغم من 
ُبعد  المعارضة الس���ورية عن الكمال اال ان س���حب الجهد 

العسكري األمريكي من سوريا سيؤدي الى تقويض مصالح 
الواليات المتحدة فيها.

ويضع تشارلز ليستر س���تة تهديدات رئيسة ألمن الواليات 
المتح���دة  الداخل���ي والدول���ي، اذ ما مض���ى ترامب في 

استراتيجيته، وهي:

اوال: تعزيز تنظيم القاعدة 

يح���اول اتباع تنظيم القاعدة ترس���يخ انفس���هم في س���وريا 
لالستفادة من قلة دعم الواليات المتحدة للمعارضة المعتدلة، 
كما قضت جبهة فتح الش���ام والمعروف���ة ب�"جبهة النصرة" 
اكثر من اربع س���نوات من اجل تضمين نفس���ها في الثورة 
الس���ورية وتقديم نفس���ها الى جماعات المعارضة كشريك 
ومدافع عن حركتهم الوطنية، وقد ضمنت هذه الجهود ازدياد 
قوتها بش���كل ملحوظ بس���بب قلة دعم جماعات المعارضة 
والمعتدلي���ن. وبعبارة اخرى، ف���إن وصف تيار المعارضة 
بالتيار المتطرف س���وف ينتج عنه تهدي���د اكبر من التهديد 

الذي شكله تنظيم "داعش" عام ٢01٤.  

ومنذ ظهورها في سوريا في شهر كانون الثاني عام ٢01٢، 
اكدت جبهة فتح الشام للسوريين والمسلمين في جميع انحاء 
العالم ان الواليات المتحدة لن تتحول ضد بش���ار األس���د، 
وس���وف يصبح السنة الس���وريون ضحية المؤامرة الدولية 
الرامية الى اخضاعهم لحكم األقلية الظالمة، ولألس���ف ادى 
الكثي���ر من التطورات في س���وريا الى تعزيز هذا الس���رد 
في اعين الكثير من الس���وريين، وكانت عدم المعاقبة على 
استخدام غاز السارين في آب ٢01٣ بمثابة تسويغ تأمري، 
فضال على التدخل الروس���ي إلنقاذ األس���د م���ن الهزيمة 
المحتملة عام٢01٥، وكل جريمة حرب نفذها نظام األس���د 
ومؤي���دوه منذ اندالع هذه األحداث جعلت الس���وريين اكثر 

تصديقا بروايات تنظيم القاعدة.

ثانيا: تشجيع الحلفاء على التحرك لوحدهم
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سيؤدي قرار تخلي الواليات المتحدة عن المعارضة السورية 
ال���ى تقويض حلفائه���ا األوروبيين واثارة غضب ش���ركائها 
االقليميين، وكانت الس���عودية وتركيا وقطر بشكل خاص من 
الداعمين للمعارضة الس���ورية المسلحة منذ بدايتها، وهذا ال 
يعني ان هذه الدول كانت فّعالة دائما، اذ ال يخفى على احد ان 
الدعم الفوضوي وغير المنظم الذي قدمته للجماعات المسلحة 
في سوريا عام ٢011 و٢01٢  ادى الى فشل اندماج الجيش 

السوري الحر في منظمة واحدة.

وق���د أس���هم دور الواليات المتح���دة في تنظي���م المعارضة 
المس���لحة، فمنذ اواخر ع���ام ٢01٢ فصاعدًا كان دورها في 
غرف العمليات المش���تركة في تركي���ا واألردن له االثر في 
السيطرة على تدفق المعدات العسكرية والتمويل، وسينتج عن 
غي���اب دورها حالة من الفوض���ى واالقتتال كالتي حدثت في 
االيام األولى من االزمة السورية لكن هذه المرة ستصب في 

مصلحة المتطرفين.

قد تشعر دول المنطقة بوجود مسوغ لكسر الحظر األمريكي 
في ارس���ال مضادات طائرات، مثل منظومات الدفاع الجوي 
لحلفائهم في س���وريا، وبالفعل بدأ هذا التدفق غير المش���روع 
لألس���لحة ردًا على التصورات بعدم كفاية السياسة األمريكية 
"ع���رض القوة" في من���ع األعتداء الوحش���ي على المناطق 
الش���رقية المحاصرة في حلب. ووفقا لمص���ادر موثوقة في 
المعارضة تم دخول ما اليقل عن ثالث شحنات من مضادات 

الطائرات الى شمال سوريا منذ عام ٢01٥.

ثالثا: منح تنظيم "داعش" فرصة اخرى

على الرغم من احتمال ان يؤدي التحالف االمريكي - الروسي 
الى زيادة الخطر على مكاسب تنظيم "داعش" في سوريا على 
األق���ل على المدى القصير، لكن قد تكون مثل هذه الش���راكة 
نعمة ال تق���در بثمن على المدى البعي���د لدعاية المجموعات 
المتطرفة، واذا استخدمت روسيا التكتيكات نفسها، كالقصف 
الذي اتبعته لسحق المعارضة السورية، فان عواقب مثل هذه 

االنتصارات س���تؤدي الى امتالك تنظيم "الدولة 
االس���المية" دعاية يمك���ن ان تحظى بالقبول او 

الدعم الشعبي.

ويعزى س���بب انتعاش تنظيم "داعش" ف���ي العراق في المدة 
الممتدة بين عام ٢010-٢01٤ الى اس���تياء السنة من القيادة 
في بغداد والح���رب األهلية الملتهبة في س���وريا المجاورة، 
وان انتعاش���ه في المستقبل س���يكون مدعوما بالغضب السني 
من الهجوم االمريكي الروس���ي على الس���كان الذين يقطنون 

المناطق التي يسيطر عليها التنظيم عام ٢01٧.

وتح���دث ترامب مرارا وتك���رارا عن الخطر الذي يش���كله 
االره���اب الداخلي، كما يمكن ان تؤدي الش���راكة االمريكية 
الروسية المحتملة في سوريا الى زيادة هجمات تنظيم "داعش" 
على اهداف في الغرب وخاصة الواليات المتحدة. وقد حافظ 
التنظي���م المتطرف على قدرته على اثارة الهجمات الخارجية 
خالل فترة نجاحه لكن سيشكل تراجعه تهديدًا كبيرًا لالرهاب 
الداخلي، وبالمقارنة مع احتمالية عرض ترامب للسياس���ات 
الداخلية القمعية بش���أن الهجرة والمسائل االخرى العالقة ذات 
الصلة على اس���اس العرق والدين، فان هذا الس���يناريو ينذر 

بتهديدات اكبر وبأمريكا غير آمنة.

رابعا: تقوية ايران وحزب اهلل

م���ن المس���تغرب اتباع ترامب سياس���ات تحف���ظ ايران من 
هزيمة جيوسياس���ية وتعزز تأثيرها األقليمي على الرغم من 
معارضته لالتفاق النووي االيراني؛ ففي السنوات التي سبقت 
الربيع العربي كانت سوريا مهمة الستمرار تأثير ايران - من 
طهران الى بغداد ومنه الى دمشق وبيروت - وكان األسد اهم 
حلي���ف عربي إليران، وان قربه من بيروت يؤكد بقاء حزب 

اهلل كمنظمة ارهابية كبيرة، كما يصفها تشالز ليستر.

ومنذ بداية االزمة الس���ورية كان اليران دور مهم في حماية 
نظام األس���د بالتواف���ق مع تفوق الدور الروس���ي فيها، وهذا 
ُيعزى الى س���بب واحد فقط هو ان هزيمة األس���د س���تؤدي 
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الى تفكي���ك امبراطورية ايران االقليمية ويحدث 
فجوة فيها، وهذا يش���كل تهدي���دًا خطيرًا لحزب 
اهلل، المنظمة المعترف بقواتها ش���به العس���كرية 
ف���ي الدولة القومية.على الرغم م���ن فقدانه بعضا من جاذبيته 
وقبوله الشعبي في العالم العربي، ظهر حزب اهلل بشكل اقوى 
خالل االزمة الس���ورية، وتلقى شحنات من األسلحة من ايران 
واألسد، واقام اس���تعراض عسكري مثير لالعجاب في غرب 
سوريا لعشرات من العربات المسلحة والدبابات الحديثة، يظن 
من يراه انه استعراض للجيش الوطني، وان تغاضي الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب عن اصرار امريكا بعدم شرعية األسد 
وضرورة عزله عن السلطة في الفترة االنتقالية لن يصب في 
مصلحة ايران فقط، انما سيجعل من اكبر تهديد السرائيل حرًا 

ليوّجه اسلحته الهائلة صوب حليف امريكا األقليمي.

خامسا: تعزيز الرجعية الروسية

اعرب ترامب عن اعتقاده بأن بوتين هو رجل عظيم ووصف 
كيفية قيامه بعمل عظيم من اجل اعادة ترميم صورة روس���يا، 
وهذا يتجاهل حقيقة سعي بوتين لصعود روسيا وليس من خالل 
شراكة  متكافئة معها. بوتين استراتيجي وتكتيكي ماهر يتفوق 
على ادارة اوباما المعروفة بميلها الى اجراء مداوالت مطولة 
بش���أن القضايا المثيرة للقلق في الخ���ارج، لكن عند مواجهته 
لترامب يمكن ان يقيم بوتين عالقة تعاون يعلم جيدًا انها تصب 

في مصلحة روسيا اكثر من واشنطن.

ستكون النتيجة الحتمية للشراكة االمريكية الروسية في سوريا هي 

محاولة التفاوض على التسوية القسرية للحرب األهلية. وبالمقارنة 

مع مقترح ترامب الخاطئ، بان مواجهة األس���د ستؤثر على جهود 

مكافحة االرهاب ضد تنظيم "داعش"، يمكن ان تستنتج المعارضة 

السورية بان شركائها المفترضين في المفاوضات يمكن ان يتوقعوا 

منهم االستسالم وقبول انتصار األسد.

سادسا: تفاقم ازمة الالجئين

س���ينتج عن دمج جميع او بعض الس���يناريوهات المذكورة اعاله 

ديناميكيات تؤدي الى تفاقم ازمة الالجئين في سوريا، وابقاء ما ال 

يقل عن خمس���ة ماليين سوري خارج الحدود، ومع بقاء األسد في 

الس���لطة فمن غير المرجح ان يعود حوالي ربع السكان السوريين 

الى ديارهم، وهذا يعني ان الدول المجاورة ستتحمل تكاليف السكن 

والمعيش���ة بينما س���يغادر العديد منهم، بعد محاوالت يائسة، الى 

اوروبا.

ويمكن ان ت���ؤدي الهجرة الجماعية للس���كان الى اوروبا الى 
تقويض حركة الالجئين التي ش���هدها ع���ام  ٢01٥-٢01٦ 
االم���ر الذي س���يؤدي الى زي���ادة نفوذ الحركات الش���عبوية 
اليمينية المتطرفة في اوروبا، وزيادة عدم االس���تقرار وفرص 
االرهابيين والحكومات على حد سواء، كما سيعاني على اثرها 

االتحاد االوروبي وحلف الشمال االطلسي.

قد يأم���ل ترامب في الحد من االلتزامات العس���كرية والمالية 
األمريكية في الخارج، لكن هذا التطور سيخاطر بزيادة كبيرة 
للعبء الملقى على عاتق الواليات المتحدة؛ على اس���اس من 
كونها ش���ريكة في القضاء على هذه االزمة، من المحتمل ان 
تلع���ب الواليات المتحدة دورًا قياديًا ف���ي دعم وتمويل تدابير 
تحقيق االستقرار في سوريا والدول المجاورة لها وفي اوروبا، 
كما يمكن ان يؤدي الضغط الى زيادة حصة الواليات المتحدة 

من عبء الالجئين.

عل���ى الرغم من احتم���ال ان يكف الرئي���س المنتخب دونالد 
ترامب عن تبس���يط االزمة السورية، فإن مخاطر اتباع سياسة 
تعتمد على فهمه المحدود يجب ان ُتدرس جيدًا. وكما اظهرت 
الس���نوات الخمس من الفشل السياسي في ظل ادارة اوباما ان 
معالج���ة اعراض األزمة بداًل من االس���باب الجذرية - والتي 
هي بحس���ب الكاتب ديكتاتورية األسد - سينتج عنه المزيد من 

التشرد والدمار.

وبوصفه رئيس���ًا منتخبًا فان كالمه بشأن االزمة السورية يعد 
امرا مهما، اذ يهت���م به حلفاء الواليات المتحدة في المعارضة 
وخصومها في اماكن اخرى من المنطقة، لذا يجب ان يعترف 
ترامب بالتهديد الذي يمثله بقاء األس���د في السلطة، واذا قرر 
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التخلي عن المعارضة الس���ورية فس���تكون الواليات المتحدة 
شريكا مباشرا في زيادة التطرف العنيف ليس في سوريا فقط.

تحليل المركز: 

م���ن المتعارف عن الرئيس ترامب، وخالل حملته االنتخابية، 
فضال عن تصريحاته وارائه التي تعد غريبة او غاية بالتطرف، 
والتي كادت ان تطيح بسعيه لكرسي البيت االبيض، ومن بين 
تلك التصريحات ما يتعلق باألزمة السورية، والتي بنى الكاتب 
تشارلز ليستر مقاله عليه ووضع ستة تهديدات قد تثيرها افكار 

ترامب اذا ما مضى فيها.

وعن���د االمعان في تصريح ترامب نالحظ انه يس���لط الضوء 
على نقطتي���ن مهمتين، االول���ى أن الوالي���ات المتحدة تدعم 
المتمردين، ومن ثم داعش ألس���قاط االسد، وفي ذلك تناقض 
غري���ب لما تعلنه امري���كا من معاداتها للح���ركات االرهابية 
حول العالم. وفي الحقيقة، هي التي تزودها بالس���الح الذي قد 
ٌيقتل به االمريكيون انفس���هم. الثانية الثورة السورية السلمية، 
ان وج���دت، قد اختطفت من قبل المس���لحين، وهؤالء تعددت 
اس���ماؤهم وتبعياته���م وغاياتهم، لدرجة اصب���ح من الصعب 
التمييز بينهم على السوريين انفسهم، فما بالك بمن في واشنطن 
ويأمر طائراته باسقاط السالح والعتاد من الجو على االراضي 

السورية .

وعند متابعة التهديدات الستة التي عرضها الكاتب وعدها نتائج 
متوقعة لنوايا ترامب حول سوريا، وهي بالترتيب كما ياتي:

تعزيز تنظي���م القاعدة؛ على اس���اس من ان ضرب   -1
المعارضة س���يعزز الش���عور العدائي لدى العرب والمسلمين 
تجاه امريكا. ويصدق مقولة القاعدة ان الواليات المتحدة ليست 
ضد النظام الس���وري. لكن رضا القاع���دة غاية ال تدرك، فاذا 
ما رفعت الواليات المتحدة يدها سيقولون عنها انها تخلت عن 
الس���وريين، وأنها هربت خوفا م���ن مواجهة المجاهدين، وان 

تدخلت لصالح النظام فهي تساند الدكتاتور الظالم.

تش���جيع الحلفاء عل���ى التحرك لوحده���م، وهذا امر   -٢

مستحيل الحدوث؛ النه يعني تحدي ارادة امريكا 
والتي تقدس���ها انظمة المنطق���ة وتحترمها بقية 
حكومات العالم. وان تس���رب س���الح محظور 

الى المعارضة المس���لحة الس���ورية فالبد انه قد تم تحت علم 
واشنطن وتجاهلها المتعمد. وهذا التحرك المنفرد للحلفاء كان 
وراء أس���قاط العديد من الطائرات العراقية بصواريخ مضادة 

للطائرات امريكية الصنع غنمها داعش من بقية الفصائل.

منح تنظيم "داعش" فرصة اخرى، واالعذار نفس���ها   -٣
التي يس���وقها الكاتب لتنظيم القاعدة يس���وقها هنا؛ على اساس 
من ان اتحاد الواليات المتحدة مع روسيا ضد االرهاب سيثير 
الراي العام العربي واالسالمي، ويعطي فرصة اخرى لتنظيم 

داعش للحياة.

تقوية ايران وحزب اهلل. ومن منطلق امريكي يبحث   -٤
عن مصلحة الحليف االستراتيجي في منطقة الشرق االوسط، 
وهو دويلة اسرائيل، فقد تحدث الكاتب عن ال مصلحة المريكا 
ترامب في بقاء االس���د ومهادنة اي���ران التي تدعم حزب اهلل، 

العدو االقوى بوجه الكيان الصهيوني.

تعزيز الرجعية الروسية، التي تعني للكاتب ان رغبة   -٥
بوتين في اس���تعادة روس���يا دور االتحاد الس���وفيتي السابق، 
رجعية يقوم بها رجل اس���تراتيجي طموح يتفوق على ترامب 
من ناحية التخطيط لمصلحة بالده. والميل لعقد التوافق اآلراء 
بين واش���نطن وموسكو بخصوص حل االزمة السورية، عبر 
ضرب المعارضة وابقاء االسد، ال يصب في مصلحة الواليات 

المتحدة.

تفاقم ازمة الالجئين، حيث س���يؤدي بقاء االس���د في   -٦
الس���لطة اس���تمرار االزمة الس���ورية، ومن ثم استمرار احد 
تداعياتها، وهو تدفق الالجئين على دول الجوار والى اوروبا، 
مما سيش���كل عبئا كبيرا على الواليات المتحدة االمريكية من 

الناحية المالية والسياسية.

https://goo.gl/1lWpdn رابط المقال األصلي:
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الكات��ب: ديني��ز نات��ايل : دينيز نات��ايل زميلة باحث��ة متميزة يف معه��د درا�سات 
االمن القومي "INSS" �سمن جامعة الدفاع الوطني االأمريكية، وهي متخ�س�سة 

يف �سيا�سات الطاقة االقليمية و�سيا�سات ال�سرق االأو�سط والق�سية الكردية.
)war on the rocks(  :النا�سر

2016/11/16

ترجمة:هبه عبا�س
عر�س وحتليل: م.م ح�سني با�سم

 ا�ستقرار العراق بوجود " داع�س" وغيابه

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

أس���تهلت الباحثة مقالها ُمشيرة الى ما سلطته الحملة العسكرية لتحرير 

الموصل من س���يطرة تنظيم" داعش" من ضوء على الس���يناريوهات 

المحتملة في مرحلة ما بعد داعش. ويش���مل هذا االمر االس���تعدادات 

االمني���ة لمدينة الموصل وهياكل الحكم الت���ي تعالج التنافس االقليمي 

من قب���ل الجماعات العرقي���ة والدينية المختلفة ف���ي محافظة نينوى. 

وحتى لو تم تأمين المدينة نس���بيا ربما س���يبقى داعش متواجدا س���رًا 

في المدن والمناطق النائية، ويشن حرب عصابات لزعزعة استقرار 

الدولة العراقية. وهناك اس���باب متأصلة تكم���ن وراء هذه التهديدات 

مثل التظلمات العربية الس���نية، واحتمال ظه���ور مثل هذه الحركات 

المتطرفة في المستقبل. ولتجنب حدوث 

هذا اقترح بعض المحللين والمسؤولين 

ووسائل االعالم حلول عرقية وطائفية 

مختلفة مثل انش���اء مناطق على أسس 

إثنية وطائفية تش���تمل على تسليح السنة 

واألك���راد، وايجاد س���بل للوصول الى 

المناطق الس���نية المش���كوك فيها لدعم 

الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.

وتعد هذه الحلول خاطئة - بحس���ب ما اكدته رحلة الباحثة االخيرة الى 

العراق- فالتوترات العرقية والطائفية التي حدثت في العراق يجب ان 

ال تؤثر بصورة كبيرة على جهود تحقيق االس���تقرار في مرحلة مابعد 

"داعش". كما ادت التحوالت المهمة في التركيبة االجتماعية وطبيعة 

السياس���ات العراقية منذ بدء هجوم "داعش" على مدينة الموصل عام 

٢01٤ الى تقليل فرصة تقسيم البالد على اسس عرقية وطائفية اليوم 

بالمقارنة مع العقد الماضي. وبدال من ذلك، فقد توزعت الدولة العراقية 

الى كيانات مجزأة بشكل ُمفرط، كل منها يمتلك فصائل مسلحة تسعى 

الى تحقيق اإلعتراف بها وبمصالحه���ا الخاصة ومنافعها االقتصادية 

والتمك���ن من الحصول على الحكم الذاتي والحماية الذاتية داخل إطار 

الدولة العراقية. وكذلك تشتمل عواقب ظهور "داعش" على التحوالت 

الديموغرافية، واعادة رس���م الحدود الداخلية في البالد، واالنقسامات 

داخل وعبر الطوائف المحلية. 

لذا فإن اي خطة ناجحة لتحقيق االستقرار في البالد يجب ان تعالج هذه 

التطورات. ففي ادنى حد، يجب ان تؤدي السياسة والخطط الى تعزيز 

الس���يادة العراقية وتركز على الترتيبات اإلدارية واألمنية المحلية في 

الرس���مية، بداًل من  الوحدات اإلقليمية 

المصالح الخاص���ة للجماعات العرقية 

والطائفية.

انهيار الدولة وليس انقسامها

التحدي السياسي الرئيس في المالذات 

اآلمنة السابقة لداعش هو تحديد السلطة 

والس���يطرة على األراضي والموارد. 

وعل���ى الرغم من ان هذه التوترات قد 

س���بقت هجوم "داعش"، وال س���يما في المناطق المتنازع عليها شمال 

العراق، لكنها اصبحت اكثر تعقيدًا في ظل الحكومة العراقية المجزأة. 

ان قضية اعادة رسم الحدود ال تخص بغداد واربيل فقط بل العديد من 

الجهات الفرعية الحكومية وفصائلها، وبين هذه الجماعات انقس���امات 

داخلي���ة، فبعضها تابع لبغداد وبعضها اآلخر لحكومة اقليم كردس���تان 

وآخرين في صفوف المعارضة، فض���ال على غياب االتفاق الحقيقي 

الذي يخص كيفي���ة ادارة األراضي، كما تتصرف بعض هذه الجهات 

كوكالء للجهات الفاعلة الخارجية - إيران وتركيا - التي تس���عى الى 
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الحفاظ على مناطق نفوذ لها داخل الدولة العراقية الضعيفة. 

تعم���ل هذه الديناميات او الس���لوكيات المعقدة عل���ى زيادة احتماالت 

الصراع، الس���يما في المناط���ق المتنازع عليها، وق���د حدثت بالفعل 

اعمال عنف في مالذات "داعش" اآلمنة السابقة في شمال العراق بين 

فصائل محلية مختلفة مثل قوات الحشد الشعبي وقوات العشائر العربية 

السنية والبيش���مركة الكردية وغيرها من الفصائل المحلية المدعومة 

من ايران، كما توجد توترات على الصعيد المجتمعي ايضًا. اذ تتضح 

الكراهية وانعدام الثقة بين بع���ض المجتمعات، ففي منطقة واحدة في 

اقليم كردس���تان رفض العرب السنة الذهاب الى نفس المستشفى التي 

يذهب اليها االيزيديين، في حين رفض االيزيديين ارسال اطفالهم الى 

المدارس مع العرب.

تتزامن هذه التوترات مع المظالم السياس���ية العربية السنية، اذ يشعر 

كثير منهم بالتهميش، ال س���يما في الظ���روف التي حدثت بعد ظهور  

داعش، فقد اصبح عدد الس���نة المش���ردين داخليا عل���ى مدى العامين 

الماضيي���ن حوالي ٣،٢ مليون، ودمرت منازله���م وقراهم وحقولهم. 

وعلى الرغم من عودة اكثر من مليون منهم الى ديارهم بدعم الحكومة 

العراقي���ة واألم���م المتحدة لكن اغلبه���م لم يتمكن من العودة بس���بب 

التهديدات االمنية المستمرة كالعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة 

والفصائل المدعومة من ايران ونقص الخدمات. اذ يعيش 1،٤ مليون 

ش���خص من النازحين في اقليم كردستان منذ اكثر من عامين ال يمكن 

توحيدهم بشكل كامل، ويتم نقل بعضهم االخر الذي يعيش في المناطق 

المتنازع عليها الى مواقع مختلفة لمنع توطينهم بش���كل دائم. وتستمر 

هذه التحديات في الوقت الذي يترك فيه عش���رات االالف من العرب 

الس���نة منازلهم في الموصل، وهذا يعزز من شعور الحرمان من حق 

التصويت الذي يحتمل ان يصبح مصدرا لتجنيد "داعش" والقاعدة كما 

ح���دث في الماضي، لكن ماتزال هناك فرص لتحقيق االس���تقرار في 

العراق على المدى القصير. 

ان اعادة تش���كيل العالقات بي���ن بغداد واربيل مؤخ���رًا ال تقوم فقط 

على االهداف المش���تركة لهزيمة "داعش"، والحد من نفوذ الواليات 

المتحدة انما يقوم على المنافع االقتصادية والسياس���ية ايضًا، وتش���مل 

بعض العوامل الهامة انخفاض اسعار النفط العالمية واالزمات المالية 

الخطيرة والصراع على الس���لطة الكردية ومحاوالت 

نفوذ تركيا ومشروع االستقالل الكردي صعب المنال. 

وهذا الس���بب هو ما دعا رئيس اقليم كردستان مسعود 

بارزان���ي للحضور الى بغداد عام ٢01٦ كجزء من وفد حكومة اقليم 

كردس���تان بداًل من الدعوة الى اجراء انتخابات لالس���تقالل الكردي. 

وأك���د ان الحكومة العراقية هي عمق اس���تراتيجي القليم كردس���تان 

وحاول اجراء مفاوضات بشأن صادرات نفط اقليم كردستان مع بغداد 

م���رة اخرى. ومن المحتمل ان يس���تمر رئيس الوزراء حيدر العبادي 

بمحاوالت التفاوض مع اربيل، السيما في الوقت الذي تسعى فيه بغداد 

الى زيادة صادرات النفط من كركوك والممر الشمالي الذي يقع تحت 

السيطرة الفعلية لحكومة اقليم كردستان. 

تطورت االتفاقي���ات في الوقت الحالي بين بع���ض المجاميع العربية 

الس���نية وبغداد بشكل ال يمكن تصوره قبل عامين. وعلى النقيض من 

ع���ام ٢01٤ الذي كانت فيه للعرب الس���نة ردات فعل ضد الحكومة 

العراقية الطائفية في ظل حكم رئيس الوزراء الس���ابق نوري المالكي، 

تحش���د اآلالف من القوات الس���نية جنبا الى جنب مع القوات العراقية 

وقوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة االرهاب وقوات الحش���د الشعبي 

وقوات البيشمركة لمحاربة "داعش".

كما تختلف المظالم السياس���ية العربية الس���نية ايضا داخل الدولة وفقا 

للقضاي���ا الواضحة وتغير هياكل المحفزات. فعلى س���بيل المثال على 

الرغم من رفض العرب الس���نة لوجود قوات الحشد الشعبي المدعومة 

م���ن ايران والمطالبة بمعاملتهم كمواطنين متس���اوين تتمثل انتقاداتهم 

الرئيس���ة في الحكومة الضعيفة والفساد والفش���ل في توفير الخدمات 

وفرص العمل واألمن. وال تعد هذه االنتقادات طائفية اذ يقوم بها معظم 

العراقيي���ن اليوم كجزء من حركة االصالح الجارية. كما يؤكد العرب 

الس���نة بانهم ليسوا ضد الطوائف الش���يعية )كما ويوجد اعضاء شيعة 

داخل بعض العش���ائر السنية(، ولكن ضد المسؤولين الحكوميين الذين 

يش���جعون الطائفية، كما ال يمانع بعض القادة العرب الس���نة المحليين 

تواجد الجيش العراقي وقوات الش���رطة االتحادية وحتى البيش���مركة 

الكردية في مناطقهم جنبا الى جنب مع الشرطة المحلية بينما يعارض 

آخرين.
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يمك���ن ان ُيعزى س���بب هذه التح���والت الى ويالت 

"داعش" فعلى الرغم من اس���تهدافه وبوحشية للشيعة 

والمس���يحيين وااليزيديين وغيرهم من االقليات، فقد شن حمالت قمع 

ضد العرب الس���نة ايضًا. وعلى النقيض لم���ا حدث عام ٢01٤ فأن 

الكثير من العرب الس���نة الذين رحبوا بتنظي���م "داعش" او قدموا له 

دعم���ا ضمنيًا في البداية تحولوا ضده اآلن، الس���يما بعد ان لجأ الى 

العنف. كذلك تمت محاسبة االشخاص الذين تعاونوا مع التنظيم، سواء 

بشكل ضمني او بنش���اط من قبل العشائر التي ينتمون اليها، وجرت 

العمليات االنتقامية داخل العش���ائر العربية السنية وبينها، وكذلك بين 

الفصائل السنية الحضرية داخل الموصل.

تنكشف هذه الديناميكيات في الحكومة العراقية المجزأة بشكل مفرط، 

حيث تتزاحم الكيانات السياس���ية او القادة السياس���يين على الس���لطة 

والمناطق اآلمن���ة وتحقيق التوازن بين الس���لطة المحلية عن طريق 

التفاوض مع الرعاة الخارجيين مثل ايران وتركيا ومختلف سماس���رة 

الس���لطة المحليين. وقد ُعقدت بالفعل صفق���ات بين الحكومة العراقية 

وبع���ض قادة العش���ائر العربية الس���نية 

ومس���ؤولين اكراد ف���ي مناطق مختلفة 

وفقا لمصالح اقتصادية وسياس���ية مثل 

فتح طريق التجارة وتعزيز االس���تثمار 

وتأمين الحدود الداخلي���ة. تحققت بهذه 

الترتيب���ات مكاس���ب ضروري���ة ف���ي 

حكومة اقليم كردس���تان زادت تكاليف 

التشغيل والمكاس���ب األمنية خالل مدة 

القيود المالية العميق���ة، كما تمكن قادة 

المقاطع���ات والقادة المحليين من الوصول الى الموارد وتحقيق األمن 

الذي لم تحققه الحكومة حتى اآلن.

المش���كلة الوحيدة تتمثل في احتمالية عمل هذه الترتيبات على مستوى 

المحافظات، لكنها يمكن ان تقوض مصالح الدولة والمؤسسات. فعلى 

س���بيل المثال تأثر مس���عود بارزاني وبعض العرب السنة - بما فيهم 

محافظ الموصل الس���ابق اثيل النجيفي - بالرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان وحاولوا معًا تقسيم نينوى الى محافظات جديدة، لكن البرلمان 

العراق���ي عارض هذه الخطة. ومرر مؤخ���رًا قرارا يؤكد بقاء حدود 

الموص���ل وعدم احداث تغيير على المناطق االخرى حتى يتم تحرير 

الموصل. وبعد ذلك ستجري انتخابات من قبل السكان المحليين بشأن 

هذا األمر. ويتزامن رد الفعل هذا مع المعارضة الواس���عة في جميع 

انحاء العراق من العرب واألكراد لجهود الرئيس التركي الرامية الى 

المشاركة العسكرية في حملة الموصل. 

ونتيجة لذلك يتم الضغط على الحكومة العراقية، ليس فقط من اجل دمج 

العرب الس���نة في الدولة وجعلهم يشعرون انهم مواطنون متساوون، 

وانما لتحقيق االمن وتوفير الخدمات في المناطق المنقس���مة. ويجب 

ان تق���وم الحكومة بهذا في الوقت الذي تبرز فيه عدم الثقة المجتمعية 

وتتحدى فيه الدول االقليمية الس���يادة العراقية، ويطالب فيه الس���كان 

ببناء حكومة اتحادية قوية وفعال���ة محدودة الصالحيات، وتعاني فيه 

بغداد من االضطرابات السياسية واالزمات األقتصادية. لذا فالطريقة 

الوحيدة للتمهيد لتحقيق االستقرار هو تشجيع االتفاقيات بين السلطات 

المحلية وبغداد. في الواقع لن تؤدي األتفاقيات التعاملية بالضرورة الى 

القضاء على شبكات المحسوبية والتهريب، ولن تحل النزاعات عميقة 

الج���ذور على األراض���ي، فضال عن 

المقايضات السياس���ية. ومن المرجح 

ان ي���ؤدي التعقي���د والالمركزية الى 

زيادة الفوضى السياسية في العراق، 

وخاصة اذا بقيت خطوط السلطة بين 

المحافظات واالقاليم وسلطات الدولة 

غير واضحة او متنازع عليها. وبما 

ان الدولة العراقية تعاني من الضعف 

واالنقسام والضغوط المالية فقد تساعد 

هذه الترتيبات على تهيئة الظروف المناسبة للنقل الضروري للسلطة 

والحكم المش���ترك، ومناطق االس���تقرار واعادة البن���اء االقتصادي. 

ويمكن ان تس���اعد في دمج الفصائل المحلية التي تطورت على مدى 

العامين الماضيين في مؤسسات الدولة الرسمية وكجزء من االدارات 

االقليمية او حكومة اقليم كردستان.

التوصيات السياسية

لهذه الس���لوكيات واالتجاهات تداعيات على سياسة الواليات المتحدة. 
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https://goo.gl/f3A8F5 رابط المقال األصلي:

فيجب ان تعترف واش���نطن بالتحديات المحلية لتحقيق االستقرار في 

مرحلة م���ا بعد "داعش" ف���ي العراق، فضال عل���ى القيود والفرص 

المتاح���ة للتأثير على النتائج على المس���توى البعيد. فبداًل من معالجة 

جمي���ع التحديات في الع���راق او اصالح الدول���ة العراقية من خالل 

تعزيز سياسات الهوية، يجب على الواليات المتحدة مساعدة الحكومة 

العراقية في انشاء مناطق استقرار تحتوي "داعش"، وتقلل من احتمالية 

ظهوره، فمن أين يمكن ان تبدأ الحكومة األمريكية؟

تعزيز قدرات الحكومة العراقية وسيادتها:- يجب

عل���ى الواليات المتحدة االس���تمرار في التأكيد على س���المة اراضي 

العراق وس���يادة الدولة، وحدود المحافظات الموجودة في الدس���تور 

العراق���ي الذي تمت الموافقة عليه ع���ام ٢00٥، واي تغيرات اقليمية 

تحدث خالل فت���رة مكافحة "داعش" يجب عدها غير رس���مية لحين 

االعت���راف بها من قبل الحكومة العراقي���ة. كذلك يجب التركيز على 

تعزيز مؤسس���ات الدولة لتشمل االس���تعدادات األمنية وتقاسم السلطة 

مع ادارات المحافظات وحكومة اقليم كردس���تان ليتم توجيهها من قبل 

السلطات االتحادية في بغداد والحصول على موافقتها.

كب���ح "داعش" وتعزيز امن الحدود:- يجب ان يس���تمر دعم الحكومة 

العراقية ف���ي مجال مكافحة االرهاب ليش���مل تدري���ب قوات األمن 

العراقية والبيش���مركة وتعزيز امن الحدود واتخاذ االجراءات األمنية 

الالزمة في نقاط التفتيش في الم���دن والبلدات، ودعم تكامل الفصائل 

المحلية، بما فيها بعض قوات الحش���د الش���عبي م���ع الجيش العراقي 

والبيش���مركة. كما يجب ان تقوم الحكومة العراقية بالضغط واضعاف 

وعزل الفصائل الش���يعية المدعومة من ايران من خالل عقد صفقات 

مع الزعماء والقادة المحليين.

تدريب الشرطة المحلية: يجب على الواليات المتحدة مساعدة الحكومة 

العراقي���ة من اجل تدريب قوات الش���رطة المحلية جنبا الى جنب مع 

الش���رطة االتحادية، واالهتم���ام بالمناطق المتن���ازع عليها وتطوير 

وتعزيز قوات الش���رطة المحلية في المحافظ���ات التي يقطنها العرب 

السنة واألقليات.

المساعدات االنس���انية واعادة األعمار:- يجب على الواليات المتحدة 

االستمرار في تقديم الدعم المالي والتقني لألمم المتحدة 

وجه���ود الحكومة العراقية الع���ادة توطين النازحين 

واعادة بناء المالذات االمنة الس���ابقة لداعش. ويجب 

ان تعم���ل المنظمات الدولية والجهات الفاعلة م���ع الحكومة العراقية 

والمس���ؤولين المحليين للمس���اعدة في تحقيق جه���ود المصالحة على 

المستويين الوطني والمحلي.

ان اقتراب تحديات تحقيق االس���تقرار م���ا بعد "داعش" من التوترات 

العرقية والطائفية لن يؤدي الى تجاهل الحقائق السياسية على األرض 

فحسب، بل يهدد التحوالت السياسية والمجتمعية التي حدثت في العراق 

خالل العامين الماضيين. وتشير الطبيعة المحلية للتحديات األمنية في 

العراق الى ان عملية تحقيق االستقرار في مرحلة ما بعد "داعش" هي 

عملية متأصلة سياس���يا وسوف تختلف في المحافظات على اساس من 

التركيبة السكانية واالقاليم واالقتصادات المحلية، لذا يجب ان يبدأ هذا 

الجهد اليوم جنبا الى جنب مع العمليات العس���كرية الحالية وليس بعد 

هزيمة" داعش".

تحليل المركز:

ف���ي الواقع، يعتري كاف���ة المراقبين والمهتمين القل���ق من مرحلة ما 

بعد "داعش" من حيث كيفية ترس���يم السيطرة على االراضي وإدارة 

الموارد بالنسبة لألراضي التي كانت تحت سيطرة "داعش"؛ فالمهمة 

ليست باليس���يرة، إذ أن تركة التنظيم الثقافية التي ستخُلف زواله أكثر 

تعقيدا من هزيمته العسكرية. فبعد عدة سنوات من إشاعة التنظيم ثقافة 

تق���وم على تغذية التطرف والعنف وعدم القب���ول بالتعايش مع اآلخر 

المتمايز ثقافيا ودينيا، ومع اس���تذكار التوترات التي س���ادت المش���هد 

العراقي لعقد من الزمن، والتي س���بقت ظهور "داعش" في األساس، 

كلها تعقد المستقبل المنظور وتس���تلزم ترسيم أجواء قوامها اإلعتدال 

في مواجهة التطرف. 

وبالفع���ل، ف���إن الجهود الرامية الى إش���اعة اإلعت���دال ينبغي ان يتم 

ممارس���تها منذ اآلن وقبل األنتهاء من داعش، لم���ا لتلك الجهود من 

فرصة إرسال رسائل التطمين والتبشير بفرصة أكبر لتحقيق األستقرار 

وتعزيز األمن القومي في العراق. 



1 - النشرة االستراتيجية اليومية.

2 - التقرير االستراتيجي األسبوعي.

3 - التقرير االستراتيجي الشهري.

4 - )التقرير االستراتيجي الفصلي( كل ثالثة أشهر. 

5 - التقرير االستراتيجي السنوي. 

6- دراسات وأبحاث ومقاالت مترجمة تتعلق بالعراق خاصة. 

7 - كتب استراتيجية ملّخصة. 

8 - كراسة المتابع االستراتيجي التي تسلط الضوء على الموضوعات

     واألحداث العالمية االستراتيجية الكبرى.

اإلصدارات المقترحة



الرؤية

التمّيز والريادة اإلقليمية والدولية في البحث والتحليل االستراتيجي.

الرسالة

اإلسهام الفاعل في عملية صنع القرار في العراق عبر دراسات وبحوث عالية الجودة، 

وتعزيز قدرات التحليل االستراتيجي وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى.

األهداف

- تطوير الوعي االستراتيجي لدى العاملين في حلقات القيادة العليا في الدولة؛ لتعزيز 

قدراتهم في اتخاذ القرار.

التحديات  لمواجهة  متميز؛  أكاديمي  معيار  وفق  باألحداث  التنبؤ  قدرة  تعزيز   -

االستراتيجية على اختالف أشكالها.

- إعداد كوادر علمية عالية المهارة في البحث والتحليل االستراتيجي.

- بناء جسور التعاون وتبادل المعلومات مع مراكز اتخاذ القرار الحكومي ومراكز 

البحوث والدراسات االستراتيجية داخل العراق وخارجه.

- إيجاد بيئة أكاديمية عالية الجودة يلتقي فيها خبراء التحليل االستراتيجي من داخل 

العراق وخارجه؛ لتطوير مناهج البحث االستراتيجي وتبادل الخبرات في مختلف 

القضايا وبما يعزز مسار األمن والسلم الدوليين. 

- إعداد دراسات وبحوث متميزة تسهم في تعزيز مسيرة البحث العلمي األكاديمي في 

جامعة كربالء وبما يحقق لها مرتبة متقدمة في معيار الجودة العالمية.

رؤية ورسالة وأهداف مركز الدراسات االستراتيجية
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