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يتضم���ن هذا العدد م���ن اصدار )الع���راق في مراكز 
األبحاث الدولية( خمسة مقاالت مهمة:

المق���ال األول )الفرصة االمريكية ف���ي العراق جاهزة 
لتغتنم(، للكات���ب )دوغالس اوليفنت(، ونش���ره موقع 
)وور او ذا روك���س( األمن���ي األمريكي، وفيه يحاول 
الكاتب تقديم توصيات لواشنطن للحفاظ على مصالحها 
ف���ي العراق من خالل دعم حكوم���ة العبادي في أربعة 
ملف���ات مهمة هي: االم���ن، واالقتص���اد، والمصالحة 
الوطني���ة، وإع���ادة االعمار. ويرى ان ف���وزه كحليف 
عراقي مهم لواش���نطن الس���يما وان العراق مقبل على 
انتخابات حاس���مة في العام القادم، قد تقرر مس���تقبله، 

ومستقبل عالقته مع الواليات المتحدة.
المقال الثاني )مكانة إيران في االستراتيجية األوروبية 
تجاه الشرق األوسط(، للكاتب )بهزاد احمدي لفوركي( 
والمنش���ور في )مركز األبحاث العلمية والدراس���ات 
االستراتيجية( االيراني. ويحدد كاتبه العناصر الرئيسة 
الس���تراتيجية االتحاد األوروبي بعد خ���روج المملكة 
المتحدة منه بخمس���ة عناصر هي: الس���الم، واألمن، 
واالزده���ار، والديمقراطية، والقواني���ن. وعند تحليله 
لهذه العناصر يجد انها تصب في تقوية أواصر التعاون 
بي���ن بالده واالتح���اد األوروبي على قاعدة الش���راكة 

والمصالح المتبادلة.
اما المقال الثالث )سياسة ايران االستراتيجية مع الدول 
العربية(، للكاتب )س���يد حسين موسوي( والمنشور في 
)مركز األبحاث العلمية والدراس���ات االس���تراتيجية( 
االيراني، فيتطرق  كاتبه الى تقلبات العالقة بين ايران 
وال���دول العربية تاريخيا، وما تمر به االن من توترات 
السيما مع العربية السعودية، ويدعو طهران الى تخفيف 

التوت���ر مع الرياض منعا م���ن ارتمائها في أحضان تل 
ابيب وتكوين تحالف مش���ترك تك���ون مقاومته اصعب 
واكثر تكلفة من خالل فتح قنوات االتفاق مع السعودية، 
وكذلك االنفتاح عل���ى العرب الوافدي���ن الى طهران، 
وعلى الجامعة العربية بما تمثله من ثقل رمزي للعرب.

المقال الرابع )إقليم كردستان غير مستعد إلقامة دولة(، 
للكاتبة )دنيز ناتالي( والمنش���ور في موقع )السياس���ة 
الخارجي���ة( األمريكي، هو من المق���االت المهمة التي 
تخص قضية االستفتاء في إقليم كردستان وحلم االكراد 
في إقامة دولتهم المستقلة، اذ حللت الكاتبة بشكل مفصل 
نقاط الضعف السياسية واالقتصادية واألمنية في االقليم 
الكردي، واالخطاء القاتلة التي ارتكبتها قيادته السياسية 
التي حولته الى اقطاعية تهيمن عليها اس���رتا البارزاني 
والطالبان���ي. وإزاء كل هذه التفاصيل حس���مت الكاتبة 
أمره���ا بالقول: ان اإلقليم ال يمل���ك المؤهالت الالزمة 

إلقامة دولة خاصة به.
وفي المقال الخامس واألخير )كشف الخرافات المتعلقة 
باألك���راد والعراق وإي���ران( للكاتبة )دني���ز ناتالي(، 
والمنش���ور ف���ي موق���ع )وور اون ذا روكس( األمني 
األمريكي، تستمر الكاتبة بالسير وفقا لرؤيتها التي تعد 
االس���تفتاء الكردي خطوة غير موفق���ة تضر بمصالح 
بغداد وواشنطن على حد سواء، وتؤكد في إشارة مهمة 
على ان قرار فرض س���يادة القانون الفدرالي في إقليم 
كردستان والمناطق المتنازع عليها لم يكن قرارا صممته 
طهران، بل هو قرار عراقي مدفوع بضغط العراقيين، 
الذين بدأت تتنامى لديهم مشاعر الوطنية العراقية. وان 
مصالح واش���نطن تقتضي دعم س���يادة ووحدة العراق 

ومنع أي سلوك سيء يهددهما من أي طرف.

م�ستقبل العراق تقرره انتخابات العام 2018
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ترجمة وعر�ض وحتليل: اأ. م. د. ح�سني اأحمد ال�سرحان

الفر�سة االمريكية يف العراق جاهزة لُتغتنم

دوغال�ض اوليفنت، نقال عن موقع War on the Rocks/ وا�سنطن

تتباي���ن اراء الكت���اب والمختصين حول المصالح 
االميركية من اغتنام الوضع في العراق وتوظيف 
المرحل���ة المقبلة لتعزيز تل���ك المصالح وتحقيق 
االه���داف االس���تراتيجية للوالي���ات المتحدة في 
المنطقة عموم���ا وفي الع���راق خصوصًا. وهذه 
المقال���ة للكاتب دوغالس اوليفنت المدير الس���ابق 
لمجلس االم���ن القومي الخ���اص بالعراق خالل 
ادراتي بوش واوباما وباحث مشارك في )مستقبل 
 ،)New America( في مركز )مشروع الحرب

 Mantid( ومدير مشارك في
وه���ي   )International
مؤسسة استشارية استراتيجية 
له���ا ف���روع في واش���نطن 
وبيروت وبغداد، تركز على 
االميركية  االه���داف  تحقيق 
والتعامل مع المستجدات في 
العراق – السيما االزمة بين 

اقليم كردس���تان والحكومة االتحادية – بما يخدم 
تلك االهداف.

اذ يعتقد الكاتب أن المساهمة االميركية في هزيمة 
داعش أعطت واش���نطن نفوذا جديدا في العراق. 
فضال ع���ن الصورة االيجابي���ة للواليات المتحدة 
في بغداد. ومن الصع���ب المبالغة في تقدير أهمية 
م���ا أنجزه العراق في الس���نوات الثالث الماضية، 
واغل���ب العراقيين يدركون الدور االس���اس الذي 

لعبته الواليات المتحدة.

ويؤكد اوليفنت ان العراقيين حرروا معظم مناطقهم 
من س���يطرة داعش، واس���تقر اقتص���اد العراق، 
واضاف انت���اج مايقارب من ملي���ون برميل نفط 
يوميا من الحقول الجنوبية، وأبقى انتهاكات حقوق 
اإلنس���ان بمستويات منخفضة بشكل كبير، وتجنب 
العنف المجتمعي على نطاق واسع، واتخذ خطوات 
مهمة في طريق االس���تقرار والمصالحة الوطنية. 
ولكن التقدم في العراق هش. واالنتخابات الوطنية 
المزمع تنظيمها في العام القادم س���تكون حاس���مة 
في تحديد مس���تقبل الواليات 

المتحدة كحليف حيوي.
رئيس  قاد  للكات���ب،  ووفقا 
نوري  الس���ابق  ال���وزراء 
المع���ارض   – المالك���ي 
الوزراء  لرئي���س  االيراني 
حيدر العب���ادي الذي ينظر 
له على ان���ه غربيا – حملة 
للدفع باتجاه الح���رب للتعامل مع القضية الكردية. 
والعبادي تعامل بشكل حاسم مع هذا الضغط عبر 
االستحواذ – بس���رعة ملحوظة – على المنشآت 
االتحادية في كرك���وك والمناطق المتنازع عليها. 
وس���يكون هن���اك الكثي���ر من الضوض���اء، ومن 
المحتمل أن تكون هناك بعض االشتباكات الطفيفة 
المرتبطة بهذه المسألة على المدى القصير، ولكن 
النظام السياسي العراقي ناضج وعملي الى اقصى 

حد من ان يذهب باتجاه صراع خطير.
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وهكذا، يج���ب ان تكون اهداف الوالي���ات المتحدة 
في العراق خالل مدة الس���تة اشهر القادمة الحاسمة 
المؤدية ال���ى االنتخابات في الع���ام القادم هي اقناع 
طرفي النزاع في بغداد وكردستان لتجنب المزيد من 
الصراع في المرحلة الراهنة في الوقت الذي تساعد 
فيه واشنطن العبادي على تحقيق التقدم في االنتخابات 

عبر تحقيق االمن النمو االقتصادي والخدمات.
كلما اس���تطاعت الواليات المتحدة جلب العراقيين 
واالكراد لصفقة كبيرة تس���اعد على تحديد اضافي 
للتأثي���ر والنفوذ االيران���ي ، كلما كان ذلك افضل. 
وفي الوقت نفسه هناك الكثير ينبغي على واشنطن 
القيام ب���ه في االنتخاب���ات القادم���ة. والقطاعات 

الت���ي يجب على  االساس���ية 
التركيز  المتح���دة  الواليات 
عليها هي االمن، االقتصاد، 
المصالح���ة الوطنية واعادة 
مابعد  مرحلة  ف���ي  االعمار 

داعش، والقضية الكردية.
االمن :

يرى الكاتب ان هناك نوعان 
من القضايا األمنية الواضحة، ولكنها متشابكة في 
العراق: األول، انتشار المليشيات والقوات الفرعية 
في العراق على الرغم م���ن ان بغداد عملت على 
تنظيمها. والثاني اس���تمرار الضع���ف في القوات 
االمني���ة االتحادية. مع ان هناك قوات مقتدرة مثل 
وحدات جهاز مكافحة االرهاب وبدرجة اقل الفرقة 
التاسعة والفرقة السادسة عشر وفرقة الرد السريع 
التابع���ة لوزارة الداخلية. وبش���كل عام، مهما يكن 
، الزالت الق���وات العراقية غير قادرة على توفير 
االمن المطلوب في بيئة مابعد الصراع في المناطق 
المحررة من س���يطرة االرهاب، ناهيك عن الدفاع 

عن الحدود الوطنية.
في االمد القصير، س���يتعين على بغداد 
ان تقب���ل بالواق���ع، في الوق���ت الذي 

تح���اول فيه الحد م���ن وجود المليش���يات من كل 
المكونات. وهذه المليش���يات – وفقا لرأي الكاتب 
- تضم العرب الش���يعة اي الحش���د في جانبيه ذو 
التبعية االيرانية والحش���د التابع لكربالء والنجف، 
والمليش���يات الس���نية الت���ي تق���دم تقاريرها إلى 
مجموعة من الشخصيات السياسية والقبلية كمزيج 
مختلط، والبيشمركة الكردية من كل الجانبين تلك 
التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 
يتزعمه مس���عود برزاني، والت���ي يقودها االتحاد 
اضافة  الكردستاني،  الوطني 
من  المدعومة  الفصائل  الى 
الكردس���تاني  العمال  حزب 
التركي، وهذه كلها ستستمر 
وكل  الدفاعي.  دوره���ا  في 
االقليات التركمانية )الشيعية 
االيزيدي���ة،  والس���نية(، 
والش���بك، والمسيح، سيكون 
لهم جميعا قدرة دفاعية على األقل، إن لم يكن لهم 
قدرة على حمل المعركة الى أماكن أخرى. كل هذه 
الجماعات س���تعيش انشقاقات عميقة بين المصالح 

المحلية المتعددة والمصالح االقليمية.
ويرى اوليفنت ان الحل لمشكلة المليشيات العراقية 
يكم���ن في حل " عصفورين بحجر واحد ". ينبغي 
على واش���نطن – وكجزء من تعاونها مع حليفتها 
حكومة بغداد – ان تبقى ملتزمة ببناء القوات االمنية 
العراقية وتحسين قدراتها طالما بقى العراق خارج 
المحافظات الكردية الث���الث. ويتعاطف الجمهور 
العراقي بشكل واسع مع المليشيات بسبب الثغرات 
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االمني���ة. وبديهيا، بعض المليش���يات  
وبالخص���وص تل���ك المدعوم���ة من 
ايران، لديها اجن���دات عدائية تتجاوز 

االهتمامات األمنية المحلية.
ومع اس���تمرار تحس���ن ق���درات ق���وات الجيش 
والشرطة العراقية في ظل دعم الواليات المتحدة، 
س���يكون بمقدورها توس���يع نطاق وصول حكومة 
بغ���داد إلى ه���ذه المجتمعات على أس���اس ثابت، 
وتوفير األمن الذي يتوقعه المواطنون من دولتهم، 
وجعل الميليش���يات ال لزوم لها. ومن الواضح أن 
مواصلة وتعزيز مهمة التدريب األمريكية ستكون 
في مصلحة الدولتين، ويجب أن تكون من أولويات 

السياسة األمريكية.
االقتصاد 

يش���ير الكاتب الى ان هناك 
ط���رق مهم���ة تجع���ل من 
قصة  العراق���ي  االقتص���اد 
في  الع���راق  واجه  نج���اح. 
القري���ب تحدي���ا  الماض���ي 
وهو القت���ال على مدى ثالث 

س���نوات ضد االرهاب في ظل انخفاض كبير في 
اسعار النفط. ومع ذلك حافظ البلد على قوة عملته، 
وواصل خدمة ديون���ه، ودخل اتفاقية مع صندوق 
النقد الدولي وزاد من انتاجه النفطي بنس���بة %25، 
وكل ذلك بالتزامن مع قتال داعش، وهذه إنجازات 

هامة ال ينبغي إغفالها. 
ومع ذلك، وبشكل عام ، اليزال االقتصاد يواجه 
تحدي���ات. وزارة النف���ط العراقي���ة تكنوقراطية 
ونزيهة، والعب���ادي، )ليس مثل س���لفه المالكي 
اس���تغل س���لطته لهدر م���وارد الدول���ة(، ولكن 
مؤسس���ات الدولة بش���كل عام تعاني من الفساد 

ويعاني االقتص���اد العراقي من االعتماد المفرط 
على قطاع النفط. كما ان االس���واق والمؤسسات 
المالية في البالد متخلف���ة الى حد كبير وبالتالي 
ه���ي منفصلة تمام���ا عن النظ���ام العالمي. مرة 
اخرى، يجب أن تكون الواليات المتحدة حليفا ال 
غنى عنه للعراق يوفر له المساعدة التكنولوجية 
والمس���اندة في صندوق النقد والبن���ك الدوليين 

وكذلك مع البلدان الهامة االخرى.
وفضال عن ذلك، ينصح الكاتب االدارة االميركية 
بتش���جيع العراقيين على االس���تفادة القصوى من 
موارده���م النفطية الضخمة فى جنوبى العراق فى 
الوق���ت الذى يحتاجون فيه له���ا. وهناك طريقتين 
لتحقي���ق ذلك: االولى، يتعين 
تحس���ين  الع���راق  عل���ى 
تطوير  عبر  حقوله  انتاجية 
عق���ود الخدمة الى اتفاقيات 
مش���اركة في االنت���اج مع 
العالمية  الش���ركات  كبرى 
القطاع  يحف���ز  الذي  االمر 
زيادة  على  العالمي  النفطي 
التكنولوجيا واالس���تثمار في حقول النفط العراقية. 
الثاني، يمكن للعراق أن ينظر في إعداد طرح عام 
أولي لش���ركة نفطية وطنية عل���ى نموذج عرض 
أرامكو الس���عودي القادم وه���ي االكتتاب. ويمكن 
أن يعرض بيع حص���ة قدرها 5 أو 10 في المائة 
إلى الس���وق الدولي���ة وتخصيص حص���ة مماثلة 
للداخل العراقي ويحصل على عشرات المليارات 
من الدوالرات، مع اعتماد الش���فافية والمس���اءلة 
واالهتمام بالشعب العراقي. ولم يكن أي من هذين 
الخيارين مستساغين سياس���يا في الماضي، ولكن 

ظروف اليوم قد توفر فرصة افضل.
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اعادة االعمار 
يؤك���د الكاتب ان االس���تقرار في اعق���اب احداث 
دراماتيكي���ة صادم���ة مثل س���يطرة تنظيم داعش 
والحرب الخراجه ام���ر معقد للغاية، ولكن بعض 
االجراءات التي تعد لبنات اساس���ية هي بس���يطة. 
والبنى التحتية ضرورية لوضع آليات حل الصراع 
موضع التطبيق. والعراق يتخذ خطوات مهمة في 
كالهما بمس���اعدة االمم المتحدة في الحالة االولى 
ومعهد الس���الم االميركي في الثاني���ة. ولكن هذا 
اليعني انكار بان حجم كلتا المشكلتين يبدوا هائال. 
وكما كتبنا في ع���ام 2015 ووجد صداه بعد عام 
فان داعش كان عامل مدمر بالنس���بة لسنة العراق 
في مجاالت المال والصحة والبنية التحتية والسمعة 

والتعليم والثقافة والقوة السياسية.
وبالنسبة لموضوعة اإلبادة الجماعية التي مارسها 
داعش بحق المكونات من االيزيديين والمسيحيين 
اآلش���وريين، فانه - في الغالب - ليس من الواضح 
بان تلك المكونات س���وف تكون قادرة على تجديد 
وجودها بشكل كامل على اإلطالق. واالنتعاش – 
ان حدث – س���تكون مهمة االجيال القادمة. وليس 
من الواضح من أين سيحصل العراق على األموال 
المطلوبة - دون االس���تفادة م���ن عائدات النفط في 
المس���تقبل - للتعامل مع االبعاد المتعددة للمشكلة. 
ومع ذلك، هناك جهود حسنة النية للتخفيف من حدة 

األزمات األسوأ واألكثر وضوحا في األفق.
القضية الكردية

يرى الكاتب ان االستفتاء لم يكن السبب في التطور 
االخي���ر والذي ق���اد الى االحتكاكات م���ع الكرد. 
وكممارس���ة رمزية، هذا االستفتاء اخبر العالم انه 
الجمي���ع يعرف عن اح���الم االنفصال في قلب كل 

مواطن كردي. 

وباالحرى فأن التطور المهم هو بروز 
القضية الكردية كعامل اساس في تكثيف 
سباق االنتخابات العراقية القادمة االمر 

الذي جعل االستفتاء حدث مضخم.
في صيف عام 2014، استغل األكراد أزمة داعش 
لالس���تيالء على األراضي ف���ي محافظات نينوى 
وصالح الدين وكركوك وديالى. ويبدوا ان االكراد 
اليزالون متمسكين بهذه المكاسب، على الرغم من 
اس���تعادة حكومة العبادي سيطرتها على االصول 
االتحادية واالراضي من الحدود الس���ورية غربا 

الى الحدود االيرانية.
كان المالكي – وفقا لرأي الكاتب -يضرب الطبول 
القومية حول قضية االك���راد، االمر الذي اضطر 
العبادي الى التشدد مع االكراد من اجل رضا جناح 
اليمين ف���ي االنتخابات القادمة. وم���ن الحتمل ان 
تؤدي خطوات العبادي الناجحة خالل االيام القليلة 
الى فوز العب���ادي الحليف القوي للواليات المتحدة 

وبشكل مرحب به من قبل واشنطن.
وبدون موافقة واش���نطن، لن يقوم قادة كردس���تان 
العراق ب���اي حركة مفاجئة من اجل االس���تقالل. 
وكردس���تان منطقة غير س���احلية لذا تتطلب دعم 
إيران وس���وريا وتركيا وبغداد للحصول على نوع 
من الوصول الى العالم االوس���ع. س���تكون القيادة 
الكردية في العراق ضعيفة الى حد كبير ومعزولة 
بدون داع���م رئيس، وهذا هو س���بب بذل االكراد 

الكثير من الجهد للضغط في واشنطن.
وفي نفس الوقت يؤكد الكات���ب ان الدولة الكردية 
الجديدة – ان تشكلت - قد التكون حليف مضمون 
للوالي���ات المتحدة كم���ا وعدت بذل���ك العديد من 
جماع���ات الضغط الكردية في واش���نطن. نصف 
االقليم يعود – ان صح التعبير – الى اسرة البرزاني 
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الديمقراطي  والح���زب  لتركيا  الموالية 
الكردستاني. والنصف االخر يعود الى 
عائل���ة الطالباني وحزبها حزب االتحاد 
الوطني الديقراطي وقد انقس���م الحزب االخير الى 
ثالثة اقسام . وفي نفس الوقت تفصل حاشية مسلحة 
بين الحزبين الكرديين الرئيس���يين. كما السياسات 
الداخلية لالقليم معقدة الى حد كبير ومش���حونة من 
قبل جماعات الضغط التابعة للبرزاني في واشنطن 

ليؤمن الناس بها.
السؤال هو ماذا يجب ان تفعل واشنطن؟ هل هناك 
حاجة لدع���م امريكي لالس���تقالل الكردي؟ ربما، 
ولكن يجب أن يكون هناك ش���رطان ألي دعم من 

هذا القبيل.
االول، ان توافق الحكومة العراقية. اليمكن للدولة 
الجديدة ان تنجح بدون موافقة الدولة صاحبة السيادة 
االصلية. فمثال اليمكنه���ا الحصول على رحالت 
جوية وكذلك التتمكن من من استمرار تصدير النفط 
عبر االنابيب او الحصول على ايرادات صادراتها 
واليمكنهم العم���ل مع المنظمات الدولية مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي او االمم المتحدة. إن 
كردس���تان العراق التي تبدو وكأنها الجبل األسود 
- وهي دولة جديدة قابلة للحياة وذات س���يادة كاملة 
تتداول بسالم مع جيرانها - ستكون جيدة من وجهة 

نظر أميركا.
الثاني، اليمكن الس���ماح بوجود كردستان المستقلة 
اذا كان ذل���ك يعني فقدان الع���راق لصالح ايران. 
ان ع���راق مؤيد للوالي���ات المتح���دة اكثر اهمية 
للمصالح االميركية من اي ش���يء يمكن ان تقدمه 
كردس���تان مس���تقلة خاصة اذا كانت معزولة من 
قبل جيرانه���ا. العراق دولة كبي���رة، غنية، حرة، 
ومتنامية. وكردس���تان الع���راق صغيرة، ومجهدة 

اقتصادي���ا، بعد س���نوات من التنقيب ع���ن النفط 
المخيب لالمال والس���يطرة االقتصادية المركزية. 
كم���ا ان النظام السياس���ي في الع���راق نظام مرن 
وذلك بفضل المساءلة واالختيار، ويتضح ذلك من 
سلس���لة االنتخابات الناجحة التي خاضتها عشرات 
األحزاب منذ عام 2005. بينما العائالت الحاكمة 
في كردس���تان تحكم قبضتها عل���ى عدد كبير من 
السكان الذي يغلي السباب عدة ويمكن ان ينفجر " 

ربيع كردي " في اي لحظة.
وعليه يرى الكاتب انه لن يكون من المنطقي مبادلة 
حليف أكثر صالب���ة وقيمة لصالح طرف ضعيف 
وأقل تبعية. ولكن هن���اك طريقة – ربما – تجعل 
اس���تقالل كردس���تان امر مربح للواليات المتحدة 
اي تحظى واش���نطن بحليفين اذ يريد األكراد إقامة 

دولة، بينما يريد العراقيون الثروة واالستقرار. 
اغل���ب العراقيي���ن – بم���ا فيهم كبار الساس���ة – 
اليش���عرون في ه���ذه االيام بما يمك���ن ان تدفعه 
المحافظ���ات الكردية الثالث من ثمن جدي لإلبقاء 
عليها. وكردس���تان ببساطة ليس���ت جزءا رئيسا 
من المش���اعر الوطنية المتصاعدة التي هي واحدة 
م���ن نقاط القوة في الع���راق اليوم. وهذا يعود الى 
عوامل كثي���رة، والعام���ل االكث���ر وضوحا هو 
التاريخ المحفوف بالمخاطر الذي قادته مجموعتان 
-الحزب���ان الكرديان الحاكم���ان -بينهم العديد من 
القواس���م المش���تركة. وهذا واض���ح بطرق عدة 
صغيرة وكبيرة مثل عجز اغلب الشباب الكرد عن 
التحدث باللغة العربية وهو ما يتناقض مع االجيال 

االكبر سنا. 
واقتصاديا يرى الكاتب انه من ش���أن الطالق بين 
العراق وش���ماله الكردي ان يفي���د ال15 محافظة 
الجنوبي���ة. وم���ع قطاعه النفطي الق���وي، العراق 
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العربي بدون كردستان سيكون الرابح عبر انتهاء 
المشاركة في العوائد من اقليم كردستان.

كما يؤكد اوليفنت ان اعادة تأكيد العبادي الس���لطة 
االتحادية عل���ى المحافظات االرب���ع خالل االيام 
االخيرة كان س���ريعا، غير دموي نس���بيا، وفعال 
بشكل كبير. هذه االستعادة للنظام الدستوري على 
نحو فعال بعيدا عن الوضع السابق الذي شهد وجود 
داعش، يهيئ اآلن الطريق إلجراء مفاوضات نظيفة 
نسبيا بشأن وضع المحافظات الثالث في كردستان 
العراق. ويجب ان تكرس الواليات المتحدة موارد 
دبلوماس���ية مهمة لقيادة تلك المحادثات طالما اراد 

الطرفان حدوثها.
ويوض���ح اوليفنت ان هناك مس���اومة ايجابية البد 
ان تكون تح���ت قيادة الوالي���ات المتحدة: يحصل 
االكراد على االستقالل مقابل تخليهم عن االراضي 
العراقية االخرى التي استولوا عليها عام 2014. 
وهذا االمر يشتمل على سعادة وارتياح كاف ويدفع 
الجانبين ليكون���وا عمليين اكثر. والجزء االصعب 
س���يكون وضع كركوك ونفطها ولك���ن حتى هذه 
المس���الة يمكن حلها. بالنس���بة لمعظم الكرد، فان 
الجائزة الكبيرة لحقيقة االستقالل السيادي المدعوم 
اميركيا تستحق التخلي عن عش الدبور في المدينة 
الت���ي احتلتها مختل���ف الفصائ���ل المتناحرة لمدة 
ثالث س���نوات وذلك بفضل داعش. المشاركة في 
عائ���دات كركوك النفطية ربم���ا يعمل به الطرفان 
بعيدان عن القيادة االميركية للمفاوضات. وبالتالي 
يمكن االس���تفادة من هذه الفرص���ة االن لمصلحة 
الواليات المتحدة االميركية. وطالما تم تحقيق ذلك 
من خالل عملية دس���تورية تم التفاوض عليها بين 
بغداد واألك���راد العراقيين، وليس عبر إعالن من 

جانب واحد فس���يكون لذلك مخرجات 
ايجابية لواشنطن. )ومن غير الواضح 
الوطني  ف���ي االتح���اد  أن األك���راد 

الكردس���تاني يريدون االس���تقالل على اإلطالق، 
وبالتالي فإن وضعهم سيكون قضية إضافية(. ومن 
المرجح ان والدة كردستان المستقلة بهذه الظروف 
س���تكون بغداد افضل صديق لها من بين الجيران 

الصعبين في المنطقة.
بالنسبة لتركيا، عندما كانت الحليف القوي للواليات 
المتحدة والمتوجه نحو الغرب، كانت تتمتع وكان 
صوتها مس���موعا بش���يء قريب من حق النقض 
في واش���نطن حول مس���ألة االس���تقالل الكردي. 
ولكن بس���بب حالة العالقات بين حكومة اردوغان 
االس���المية والواليات المتحدة االميركية، لم يعد 
الحال كما هو، اي لم يعد لتركيا صوت مس���موع 
في الداخ���ل االميركي. االقتراب التركي للجماعة 
العراقية الكردية التي قادت االس���تفتاء، ورفضها 
حتى اآلن لعب الورق���ة الرابحة لقطع الصادرات 
النفطية الكردية فعليا، يعني بان المعارضة التركية 
الستقالل اكراد العراق ليس واضحا كما كان ذلك 
واضح���ا تاريخي���ا. وحماية التركمان في ش���مال 
العراق. ل���ذا من المرجح ان تتصدر اولوية تركيا 
في حماية التركمان في ش���مال العراق بالتفاوض 

مع اي طرف.
وفي الوقت نفسه، من الواضح انه ليس من مصلحة 
الوالي���ات المتحدة حل ه���ذه القضايا في العواصم 
االجنبية. كان اردوغان في طهران مؤخرا يناقش 
المس���ألة مع النظام االيراني. كذلك ناقش الرئيس 
الفرنس���ي ايمانويل ماكرون مع القي���ادة الكردية 
وح���اول اقناع العبادي بالحوار. ومع وجود صفقة 
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إيجابي���ة بقيادة الوالي���ات المتحدة في 
كردستان، واالنتخابات التشريعية التي 
تلوح في األفق في الع���راق، وبالتالي 
الس���ماح لآلخرين في معالجة هذه القضية سيكون 

أمرا مؤسفا للغاية بالنسبة للواليات المتحدة.
واخيرا، وفي اط���ار النصح، فأن المهام المذكورة 
أعاله تبين أن العراق س���يتطلب اهتماما سياس���يا 
مس���تمرا من الواليات المتحدة. وكذلك س���تحتاج 
واش���نطن الى اقصى درجات التأثي���ر في بغداد. 
وعليه م���ن الخطوات الهامة الت���ى يمكن ان تقوم 
بها الواليات المتحدة وبدون تكلفة هى تعيين سفير 
سياسى فى العراق. وبينما هناك عدد كبير من كبار 
ضباط الخدمة الخارجية يعملون بشكل استثنائي في 
العراق ، فقد حان الوقت الى ان تكون العالقة سامية 
اكثر عن طريق تعيين ش���خصية اليرى العراقيين 
فيها ش���خصية بيروقراطية وانما كشخص يتحدث 
عن الس���لطة. وبالتأكيد فان بغداد ليس مثل باريس 
او جزر البهاماس، لذا فان اي شخص يترك حياته 
الخاص���ة لمثل هذا التعيين م���ن المرجح ان يكون 

ملتزم الى حد كبير باالعمال الشاقة المقبلة.
ان االضطراب السياسي الذي اعقب استفتاء اقليم 
كردس���تان المليء بالمخاطر اضفى تعقيدا اضافيا 
الى وض���ع هو اصال محف���وف بالمخاطر. ولكن 
مع االهتمام المس���تمر من الواليات المتحدة، يمكن 
للمرء أن يأمل في تحس���ن كبير، وإن كان ال يزال 
من الصعب تماما ان يكون العراق بمثابة واحد من 

الجسور المفضلة لدينا للعالم العربي.
التحليل:

ان التركي���ز المبال���غ فيه على تعزي���ز المصالح 
االميركية حتى وان كانت على حس���اب المصلحة 
الوطني���ة للعراق – مع وج���ود كثير من االهداف 

المش���تركة – يقود الى انعكاسات تؤثر سلبا على 
عناص���ر العالقات االميركية – العراقية في وقت 
تعمل في���ه الواليات المتحدة على اعادة تأس���يس 
هذه العالقات بالش���كل الذي يجعل العراق مستقرا 
ويبع���ده عن الصراع���ات التي قد تع���زز التأثير 
االيران���ي الذي يراه االميركان اكثر خطورة على 
المنطقة واس���تقرارها واكثر خطرا على المصالح 

االميركية فيها.
صان���ع القرار ف���ي العراق يدرك االس���تراتيجية 
االميركية في المنطقة وطبيع���ة الصراعات التي 
تلف المنطقة وفواعلها االقليميين وكذلك من خارج 
االقليم ونقصد الواليات المتحدة وروسيا االتحادية، 
ولكن مع ذلك اسس���ت الحكوم���ة العراقية لثوابت 
وطنية عقب مرحلة من التشتت في االداء السياسي 
الخارج���ي والداخل���ي وضياع االه���داف. وهذه 
الثوابت يمكن قراءته���ا ضمنا من خالل المواقف 
والسلوكيات السياسية للحكومة داخليا وحتى على 
صعيد السياس���ة الخارجية، وه���ي وحدة العراق، 
والوق���وف على مس���افة واحدة م���ن الجميع وفق 

معايير المصالح الوطنية. 
لذا على االدارة االميركي���ة ان تكون اكثر ادراكا 
للثواب���ت الوطني���ة العراقية عند تحدي���د اهدافها 
ومصالحه���ا. وبالتالي عندما يتح���دث الكاتب عن 
امكاني���ة تأييد الوالي���ات المتحدة الس���تفتاء اقليم 
كردس���تان وانفصال���ه عن العراق وفق ش���روط 
معين���ة، فهو اليتواف���ر على ق���راءة دقيقة لطبيعة 
الثوابت الوطنية العراقية االمر الذي يضع االدارة 
االميركية – في حال االخذ بتوصياته – في حرج 
كبير عندما تتفاجأ ان وحدة العراق اليمكن المساس 
بها مطلقا واليمكن وقوف العراقيين أمام أي خطر 

يهددها موقف المتفرج.

https://goo.gl/vFpnAi رابط المقال االصلي:
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ترجمة: م. خالد حفظي التميمي

مكانة اإيران يف اال�سرتاتيجية االأوربية جتاه ال�سرق االو�سط

مرك��ز  ع��ن  نق��ال  لفورك��ي،  احم��دي  به��زاد  الكات��ب: 
االأبحاث العلمية والدرا�سات اال�سرتاتيجية-طهران

يتناول الباحث اإليراني "بهزاد احمدي لفوركي" 
وهو باحث في مركز األبحاث العلمية والدراسات 
االستراتيجية للشرق األوسط في طهران في مقالته 
دور إيران ومكانتها السياس���ية في االستراتيجية 
األوروبية اتجاه منطقة الش���رق األوسط. فيرى 
بأنه بعد تصويت الشعب البريطاني على مغادرة 
االتحاد األوربي، عرض االتحاد اس���تراتيجيتِه 
الجديدة باعتبارها اللبنة الرئيس���ة إلعادة تعريف 
مستقبل السياس���ة الخارجية واالمنية االوروبية 
المش���تركة. فماه���ي العناص���ر الرئيس���ة لهذه 

اي  وال���ى  االس���تراتيجية؟ 
مدى تتص���ل هذه العناصر 

الرئيسة بدور إيران؟
في ه���ذه الصدد اس���تندت 
العالمي���ة  األس���تراتيجية 
الخارجية واالمنية  للسياسة 
االوربي  لالتحاد  المشتركة 
ال���ى خمس���ة قيم رئيس���ة 

هي:) الس���الم، االمن، االزدهار، الديمقراطية، 
والقواني���ن(. وترتبط هذه القي���م بدور إيران في 
منطقة غرب اسيا وعلى مستوى العالم، لعدد من 

االسباب وهي:-
أواًل: ان السياس���ة الخارجية واالمنية المشتركة 
لالتح���اد االوروبي يجب ان تزيد من امن الدول 
االعض���اء ضد التهديدات مث���ل االرهاب وامن 

الطاقة. ومن هنا، فان اهمية دور إيران في امن 
الطاق���ة في االتحاد االوروب���ي وفي الكفاح ضد 
االرهاب والحرب ضد الجماعات المتطرفة، ال 

سيما التطرف السلفي، كان كبيرًا جدًا.
ثانيًا: تتمثل السياسة الخارجية واالمنية المشتركة 
لالتح���اد االوروبي في تعزيز قدرات الحكومات 
والمجتمعات المحلية في شرق اسيا الوسطى من 
جهة، ووس���ط افريقيا من جه���ة اخرى، وايضًا 
لتطبيق االس���تقرار في الدول الهشة. وهذا يعني 
تركيزًا خاص���ًا لالتحاد االوروب���ي على زيادة 
االنتقالية  المجتمع���ات  قدرة 
هذا  وفي  الصم���ود.  على 
الص���دد ف���ان دور إيران 
ف���ي ادارة موجات الهجرة 
وباكستان  افغانس���تان  من 
فض���اًل  وبنغالدي���ش، 
تأثيرها عل���ى قدرة  ع���ن 
والعراق وس���وريا  لبن���ان 

وافغانستان على الصمود، امر بالغ االهمية.
وتشير الوثيقة التي اصدرها البرلمان االوروبي 
في الشهر الماضي بشان عالقات هذا االتحاد مع 
طهران، إذ اعتبرت جمهورية إيران االس���المية 
هي الدولة المهيمنة في المنطقة وتملك احتياطات 
ضخمة من الغاز، وهي ايضًا شريك مهم لالتحاد 
االوروبي في منطقة غير مستقرة؛ لذلك ال يمكن 
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إليران  االستراتيجي  الموقف  تجاهل 
 West Asia and( في منطقة فانا
North Africa( " وسط اسيا وشمال 
افريقيا، وكذلك تم التأكيد على دور إيران في هذا 
الصدد، ال س���يما ان الوثيقة تؤكد على ضرورة 
اتباع نهج ش���امل لحل الصراع���ات واالزمات 
على اساس المشاركة االوربية والجهات الفاعلة 

الدولية في المنطقة.
وفي هذه الصدد يمكن إليران ان تلعب دورًا هامًا 
في حل االزمات في سوريا والعراق. وتدعم إيران 
ال����دول القومية في المنطق����ة وتحافظ على هيكل 
النظ����ام القائم كما ان دورها في االس����تقرار مهم 
جدًا، ال سيما في العديد من الصراعات االقليمية.

ثالثًا: طبقًا للوثيقة االخيرة حول السياسة الخارجية 
واالمنية المشتركة لالتحاد االوروبي، فان االتحاد 
ملزم بدعم اللوائح )االوامر واالنظمة( االقليمية 
في انحاء العالم. وفي هذا السياق فان دور إيران 
مه���م ايضًا. واليوم فان الوض���ع على هذا النحو 
وفقًا لما ينظر له المفكر)باري بوزان(  بان االمن 
من االسفل الى االعلى، يعني )ان االمن االقليمي 

يشكل امن النظام العالمي(.
ونتيجة لذل���ك، فان حل النزاعات وتقرير حقوق 
االنس���ان والذي شكل معيارا اساس���يا في بلدان 
المنطق���ة، بما ف���ي ذلك منطق���ة البحر االبيض 
المتوسط وافريقيا والشرق االوسط، يعد عنصرًا 
اساس���يًا ف���ي مواجه���ة التهدي���دات والتحديات 

االرهابية المتصلة بالديمقراطية.
في ه���ذا الوضع يجب على االتح���اد االوروبي 
ممارس���ة القواع���د المعياري���ة، اي دع���م القيم 
وتعزيزه���ا قدر االمكان، وبدوره س���يؤدي الى 
ش���راكة متوازنة في منطقة الخليج ومشاركة مع 

دول المنطقة.
المتأمل من خالل هذه الوثيقة ان االتفاق النووي 
بين إيران ومجموعة )خمس���ة + واحد( سيؤدي 
تدريجيًا الى التعاون في كافة المجاالت االخرى 
مث���ل التجارة والبحوث والطاقة والبيئة ومكافحة 
االتجار بالمخدرات وقضايا الهجرة وغيرها من 
التحديات؛ لذلك - وللمرة الثانية- يمكن اعتبار ان  

إليران الدور الرئيس في كافة المجاالت.
اخيرًا، وتماشيا مع استراتيجية االتحاد االوروبي، 
يجب على االتح���اد ان يواص���ل تطوير عملية 
اصالح الحكومة العالمي���ة القائمة على المعايير 
الدولية لالزدهار والتنمية المستدامة، فضاًل عن 

التجارة العالمية.
وف���ي ه���ذا المجال ايض���ًا فقد اش���ارت الوثيقة 
الى توس���يع السياس���ة الخارجية وسياسة االمن 
المش���ترك، إذ ذكرت ان االتح���اد االوروبي هو 

نظام عالمي يستند الى قاعدة متعددة االطراف.
وف����ي هذا الصدد يعد االتفاق النووي نجاحًا كبيرًا 
لالتحاد االوروبي في سياق توسيع المعايير الدولية 
واالقليمية، وفي النهاية ينبغي الحفاظ على الوضع 

الراهن، اي ضمان العمل باالتفاق النووي.
وختام���ًا، ينبغ���ي الق���ول ان���ه بع���د التغييرات 
والتطورات في منطقة )فانا( ظهرت ديناميكيات 
كثيرة من اج���ل تعامل اكثر فعالي���ة بين إيران 
واالتحاد االوروبي، ال سيما في مجال االستقرار 
واالمن في تلك المنطقة، وان العديد من عناصر 
االستراتيجية االمنية العالمية والمشتركة لالتحاد 
االوروب���ي بالتعاون مع إيران ودعمها، س���وف 

تجد المزيد من الفرص لتحقيقها.

https://goo.gl/gm8oun رابط المقال االصلي:
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ترجمة: م. خالد حفظي التميمي

�سيا�سة اإيران اال�سرتاتيجية مع الدول العربية

مرك��ز  ع��ن  نق��ال  مو�س��وي،  ح�س��ني  �س��يد  الكات��ب: 
االبحاث العلمية والدرا�سات اال�سرتاتيجية / طهران

يفتتح الكاتب مقال����ه بوضع تصور للواقع الحالي 
للعالقات العربي����ة - اإليرانية، ومنذ القدم، والتي 
تتسم بالصراعات والتغيرات والتوترات. وكانت 
ه����ذه العالقات قب����ل الثورة اإليراني����ة مع الدول 
العربية وجيرانها، خصوصا العراق، مبنية على 

اساس مؤشرات التهديد المباشر.
وكان����ت تهيم����ن عل����ى المنطقة اج����واء الحرب 
الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد الس����وفيتي 
السابق وكان العراق ضمن معسكر قيادة االتحاد 

إيران  وكان����ت  الس����وفيتي، 
حليف النظام في الغرب ضد 

االتحاد السوفيتي السابق.
كانت إيران في ذلك الوقت 
مكلفة بدور حارس المنطقة 
في الحد من انتش����ار النفوذ 
السوفيتي في الجنوب، حيث 
كانت تح����ارب ضد العراق 

للحيلولة دون توسيع النفوذ السوفيتي في المنطقة.
ولهذا السبب ظهر التنافس بين طهران وبغداد في 
المنطقة وبشكل كبير الى الحد الذي وصل احيانا 
الى ان ينج����ر الصراع واالزمة الى التصادم بين 
الطرفي����ن على الحدود. واس����تمرت هذه المعادلة 

حتى قيام الثورة االسالمية في إيران.
 مع انتصار الثورة في إيران تغيرت االستراتيجية 
الجيوسياس����ية حيث تغيرت بدورها اس����تراتيجية 

الغرب والتي دعت الى تغيرات جوهرية.

ولكن الس����ؤال هل التوت����ر واالزمة قد انتهت في 
عالقات إيران مع الدول العربية؟الجواب... ال

لقد تغيرت طبيعة المنافس����ة ووضعت إيران عدد 
اكب����ر من البلدان العربية في دائرة الرقابة، وكان 
اكبر مثال لذلك هو الح����رب العراقية - اإليرانية 
التي امتدت )٨( س����نوات وبدعم واس����ناد بعض 
ال����دول العربية للعراق نس����تثني منهم ثالث دول 

اعضاء في الجامعة العربية.
انتهاء الح����رب بين طهران وبغداد وكذلك انهيار 
ونهاية  الس����وفيتي  االتح����اد 
الح����رب الباردة ل����م يغير  
المعادل����ة الموج����ودة ف����ي 
الدول  مع  إي����ران  عالقات 
وبسبب  ذلك  وبعد  العربية، 
انهيار اح����د عناصر تعادل 
الس����لطة ) القوى العالمية( 
العربية  ال����دول  غيرت  فقد 
ذات النهج االش����تراكي منافس����تها مع إيران من 
منافس����ة قائمة على العضوية في معسكر السلطة 
العالمي����ة الى المنافس����ة على االم����ور االقليمية 

والقضايا الدينية.
 وقد اس����تمرت إيران بتوسيع نفوذها المعنوي في 
المنطقة بذريعة الكفاح ضد الصهيونية اما الدول 
العربية المقتدرة مثل السعودية فقد استخدمت كل 
مساعيها لمكافحة التغلغل اإليراني في المنطقة. 

ويرى موسوي؛ ان احتالل العراق من قبل الواليات 
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المتحدة االمريكية عام 200٣ لم يضع 
ح����دًا لهذه األوضاع، وانما منح إيران 
في جهة امكانية االرتباط الجغرافي مع 
الشرق األوسط حتى الحدود التاريخية الفلسطينية، 
ومن جهة اخرى دفع المنافس االساس����ي إليران 
)الس����عودية( الى اقامة تحالف اقليمي او اكثر من 

اقليمي لمواجهة توسع النفوذ اإليراني.
السؤال االساسي الذي يظهر اآلن هو هل ان هذا 

الحال يستمر ؟ الجواب:- ال
والس����ؤال اآلخر األهم هو ان لم يستمر الحال كما 

هو عليه فما هو الحل المناسب؟
هناك تخمينات وتقييمات تسعى إليجاد مفاتيح حل 

لهذا السؤال:-
1- جامعة الدول العربي����ة تتكون من 22 دولة ، 
يبلغ عدد س����كانها اكثر من ) 240( مليون نسمة. 
جغرافي����ًا، العالم العربي يمت����د من جنوب غرب 
اسيا الى شمال افريقيا ما يقارب من نصف الدول 
العربي����ة في اس����يا والنصف االخر ف����ي افريقيا 
ولكن نحو ٧0%  من مجموع سكان العالم العربي 

يعيشون في البلدان التي في القارة االفريقية.
2- ان العالم العربي بتن����وع انظمته واالتجاهات 
السياس����ية ليس واحدًا، فضال ع����ن ان العالقات 

الدولية مبنية على وفرة الجيوش العالمية.
٣- كان النظام الش����امل ف����ي العالم العربي تحت 
مظلة الجامعة العربي����ة محددا جدا. وعلى الرغم 
م����ن تاريخها الطوي����ل ألكثر م����ن نصف قرن، 
اال ان����ه ال����ى اآلن يعاني من نقص في التماس����ك 
والوح����دة ،فالجامع����ة العربية لم تنظ����ر وتتابع 
المس����ائل واالحداث التي تظهر في المنطقة بشكل 
دوري باستثناء القضية الفلسطينية. وقد ظهر مثل 
معروف يوضح عم����ل واجتماع الجامعة العربية 

وهو" ان العرب اتفقوا على ان ال يتفقوا".
4- يعاني ٩0%  من سكان العالم العربي من الفقر 
المزم����ن بينما 10%  من الث����روة  قد تراكمت في 

بعض البلدان العربية )الخليجية(.
5- قبل االحتالل االمريكي للعراق عام 200٣ 
وقب���ل الربيع العربي ع���ام 2010 كانت تتمتع 
اربع بل���دان عربية بوزن سياس���ي ثقيل وكبير 
وكانت مصنفة بالش���كل التالي مصر ، سوريا ، 

العراق، السعودية.
كان احت����الل العراق عام 200٣ والربيع العربي 
عام 2010 قد اثر ودمر ميزان القوى السياس����ية 
للبل����دان العربية في العال����م العربي. ونتيجة لذلك 
فقد تم سحب النفوذ االقليمي لدول مصر، العراق 
وسوريا، بقيت فقط السعودية لم تتأثر بهذه االزمة.
6- وتعزى التطورات في العالم العربي الى تقليل 
عنصر التهدي����د الذي تتعرض له إي����ران، لكنها 

قسمت المنافسة اإلقليمية بين إيران والسعودية.
ونتيج����ة للتوتر واالزمة في العالقات بين طهران 
والرياض اال ان الضرر بين القوتين واالستفزاز 

بينهما كان قليال في المنطقة.
٧- لقد وس����عت إيران نطاق نفوذها االقليمي من 
خ����الل فراغ الس����لطة في الع����راق بعد االحتالل 
االمريكي، ووسعت ظاهرة الربيع العربي مجالها 
ودعمه����ا االس����تراتيجي في المنطق����ة الى قوتين 
اقليميتين: من جهة كان لها وجود كبير في سوريا 

ادى الى اثاره الحساسية مع اسرائيل.
ومن جهة اخ����رى، اثار الدعم المعنوي والحيوي 

اإليراني في اليمن حفيظة السعودية.
ونتيجة ال����ى ذلك، تحولت قوت����ان اقليميتان هما 
اسرائيل والسعودية الى تحالف واسع في مواجهة 

التأثير االقليمي اإليراني.



15

20
17

ي / 
ثان

ن ال
شري

ت

162

٨- وفض����ال ع����ن االنظمة الوطني����ة مثل مصر 
والجزائر وايض����ا االنظمة العربي����ة المحافظة، 
تنظر النخب السياسية في العالم العربي الى نفوذ 

إيران االقليمي بعين الريبة والتردد. 
خطط للحد من توترات المنطقة :

وهنا يضع الكاتب جملة من االقتراحات يمكن ان 
تبن����ى عالقة إيران مع العال����م العربي على ثالثة 

مستويات يتم من خاللها االنفراج في التوتر: -
المستوى االول:-

إذا كان الش����رق االوسط هو نس����خة صغيرة من 
العالم وهو دائرة مقسمة النفوذ والتأثير بين قوتين 
كبيرتين، فيتعين على إيران والس����عودية -كقوتين 
اقليميتين رئيسيتين -التوصل الى اتفاق حول تقسيم 
مجاالت النفوذ. وبخالف ذلك فان القوة المشتركة 
لكل من السعودية واس����رائيل اصعب ومكلفة في 

الوقت الحاضر.
يجب على إيران تجنب انهيار السعودية ووقوعها 
في احضان اس���رائيل وكذلك منع االتحاد بينهما 
وتكوين قوة. ان االتفاق الغير مكتوب بين إيران 
والس���عودية حول تس���وية ازمة الرئاسة اللبنانية 
ف���ي الماضي القريب هو وس���يلة جيدة لمواصلة 
التفاه���م االقليمي واس���تبعاد دوائ���ر النفوذ من 
وصول اس���رائيل في المنطقة. ومحاولة الرياض 
ألنش���اء منظمة ش���به حلف ش���مال اطلسي في 
الشرق االوسط من خالل تعبئة  1٧ دولة عربية 
واسالمية وشراء السعودية اسلحة تقدر قيمتها ب 
110 مليار دوالر في ظاهرة غير مس���بوقة. اذ 
لي���س هناك معنى من ذلك س���وى ان القصد من 
وراء الحملة الس���عودية هو تشكيل جبهة اقليمية 

لمواجهة إيران ونفوذها في المنطقة.

المستوى الثاني: -
ان انفتاح الدبلوماسية اإليرانية بشكل 
عام بواس���طة التقليل من الش���روط 

المتعلقة بس���فر مواطني ال���دول العربية في إطار 
الس���ياحة الى إيران امرا مهما وحيويا جدا. وكان 
لهذا الموض���وع نتائ���ج ايجابية م���ع المواطنين 
العراقيين على الرغم من الجذور النفس���ية الناتجة 
من فترة الحرب المفروضة. وفي الوقت الحاضر 
وطبقا لإلحصائيات فان طهران سوف تتحول قريبا 
الى مرك���ز للعالجات الطبية للمواطنين العراقيين 

وسوف تتقدم في ذلك على تركيا.
ان تزاي���د وتردد مواطني ال���دول العربية على 
إيران واحداث االختالط الديني والمذهبي وكذلك 
االط���الع على التط���ورات اإليرانية عملت من 
جهة على احباط الش���يطنة م���ن الوجه اإليراني 
ف���ي المنطقة، ومن جهة اخ���رى جعل االنظمة 
المعتدلة في العال���م العربي تمتنع عن االنضمام 
الى معسكر المنافسين االقليميين إليران. وكذلك 
فان الس���فر المتزاي���د لمواطني العال���م العربي 
بدون قيود ومصاع���ب الى إيران يتضمن فوائد 

اقتصادية كبيرة.
المستوى الثالث:

ان العالقات اإليرانية مع المؤسس����ات الرس����مية 
في العالم العربي وخاصة الجامعة العربية والتي 
مقرها في مصر، ينبغي توسيعها على الرغم مما 
ذكرناه اعاله. حيث ان الجامعة العربية لم تحرز 
نجاحا كبي����رًا . ولكن دعونا نذكركم بأن مواطني 
الدول العربي����ة من حيث التعص����ب العرقي، قد 
قاعدة  واعتبروها  العربي����ة  المؤسس����ات  فضلوا 

جماعية )قومية( لألمة العربية.

https://goo.gl/Y6WByR رابط المقال االصلي:



16

20
17

ي / 
ثان

ن ال
شري

ت

162

ترجمة: هبه عبا�ض حممد الكاتب��ة: دنيز نت��ايل، نقال عن ال�سيا�س��ة 
اخلارجية )Foreign Policy( / وا�سنطن.

اقليم كرد�ستان غري م�ستعد القامة دولة

تستهل الكاتبة مقالها بأن استفتاء اقليم كردستان 
ح���ول االس���تقالل أدى الى وض���ع االكراد في 
موقف سيء. فبدال من تعزيز االستقالل والنفوذ 
الذاتي لهم تبددت النوايا الحسنة الدولية تجاههم، 
فضال عن معارضة بغداد وجيرانها، كما تعمقت 
المخاط���ر االقتصادي���ة والش���قوق المجتمعية، 
وكذل���ك تحفيز بغداد للس���يطرة على االراضي 
والم���وارد الهام���ة. اذ اعادت الق���وات االمنية 

العراقية تأكيد س���لطتها على 
كركوك وممتلكاتها النفطية 
عليها  المتنازع  واالراضي 
االخرى والمعابر الحدودية 
ق���وات  انس���حاب  بع���د 
البيشمركة من المفاوضات.

وتؤكد الكاتب���ة ان حكومة 
اقليم كردس���تان تجد نفسها 

اليوم محجوبة سياس���يا واقتصاديا. وعلى الرغم 
م���ن اقتراحها تجميد نتائج االس���تفتاء ردًا على 
التداعيات السياس���ية وللحيلولة دون تقدم القوات 
العراقي���ة نح���و االراضي الخاضعة لس���يطرة 
االكراد، نجد ان الحكومة العراقية تطالب باإللغاء 
الكامل لالس���تفتاء على الرغم من مشاركة كال 
الجانبين في المفاوضات. والتداعيات السياس���ية 
لالس���تفتاء في اع���ادة تنظيم الوضع السياس���ي 
لحكومة اقليم كردستان تمثلت في اعالن الرئيس 

مسعود بارزاني تنحيه عن منصبه في االول من 
تش���رين الثاني. لكن االستفتاء كان حافزا وليس 
س���ببا في االزم���ة الحالية في اقليم كردس���تان، 
وقالت حكومة اقليم كردس���تان ان منطقة االقليم 
هي منطقة علماني���ة ذات اقتصاد مزدهر وقوة 
عسكرية متماسكة، لكن في الواقع المنطقة غير 
مس���تقرة اقتصاديا منذ مدة طويل���ة وتعاني من 
ضعف مؤسسي وانقسام سياسي. وأن أول خطأ 
ارتكبته قيادة إقليم كردستان 
ه���و التركيز بش���كل كبير 
الدولي  الدعم  حش���د  على 
لمش���روعها الطموح لبناء 
الحصول  من  بدال  الدولة، 
على دعم العراقيين. وبدال 
االكراد  غي���ر  اعتبار  من 
مواطنين متساوين بالحقوق 
والواجبات، استخدمت التمييز ضدهم وفرضت 
ضرائب اضافية على البضائ���ع المنقولة داخل 
االقليم، كما ش���عر االش���وريون بالغضب ازاء 
مصادرة االراض���ي التابعة لهم من قبل الحزب 
مسؤوليهم  واس���تبدال  الكردستاني  الديمقراطي 
المحليي���ن بق���ادة تابعين للح���زب الديمقراطي 
الكردستاني، العملية التي يقولون انها تهدف الى 
محو وجودهم من س���هل نينوى، واليزال العديد 
من االيزيديين يشعرون باالستياء بسبب تهجيرهم 
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من قب���ل الحزب الديمقراطي الكردس���تاني من 
مناطقهم الى مناطق تواجد "داعش"عام 2014. 
ونتيجة لذلك، ع���ارض العراقيون غير األكراد 
بأغلبية س���احقة اقامة دولة كردية، خاصة تلك 
التي تض���م محافظة كركوك الغنية بالنفط. وقال 
أحد زعماء العش���ائر العرب البارزين، قبل أيام 
من االستفتاء، أن 5 فقط من كل 100 عربي في 
كركوك سيقبلون سيطرة حكومة إقليم كردستان 

على المنطقة.
وتؤكد الكاتبة بأنه حتى لو لم يؤدي االستفتاء الى 
اثارة المعارضة المحلي���ة واالقليمية فان غياب 
قيادة عسكرية موحدة سيقوض قدرتها على تأمين 
االراضي التي س���يطرت عليه���ا خالل الحرب 
عل���ى تنظيم"داعش". وكانت التنمية االقتصادية 

من  المنطقة  في  الس���ريعة 
عام 200٨ إلى عام 2012 
تمول إلى حد كبير من ثروة 
الع���راق النفطية وليس من 
اقتصاد كردي مكتفي ذاتيا. 
وقد أدى قرار حكومة إقليم 
كردس���تان في عام 2014 

بمبيعات  بغداد  للتحايل على 
النفط "المس���تقلة"، الى جانب انخفاض أس���عار 
النفط وتكاليف الحملة العس���كرية ضد "داعش" 
إلى تعزيز ضعفها االقتصادي. وعلى الرغم من 
تخفيض حكومة االقليم اإلنفاق ورفع الضرائب، 
إال أنها فش���لت في التعامل مع مش���اكلها المالية 

والسياسية بشكل فعال.
وفي الوقت نفسه، ترى الكاتبة بأن االنتصارات 
العس���كرية الكردية اعتمدت اعتمادا كبيرا على 
الدعم الخارجي -وبالتحديد القوة الجوية للتحالف 

- بدال من القوة المؤسس���ية لحكومة 
إقليم كردستان. وتمت السيطرة على 
قوات األمن في إقليم كردستان، بما 

في ذلك البيش���مركة، منذ م���دة طويلة من قبل 
المقاطعات  في  الرئيس���يين  السياسيين  الحزبين 

الثالث في المنطقة.
وتش���ير الكاتبة ال���ى ظهور االنقس���امات بعد 
االس���تفتاء عندما قام بعض قادة االتحاد الوطني 
الكردس���تاني -الحزب الكردي الرئيس اآلخر-
بالتفاوض على اجراء اتفاق مع بغداد وس���حب 
قواتهم من كركوك من دون إبالغ المس���ؤولين 
في الحزب الكردس���تاني الحاكم أو غيره داخل 
االتحاد الوطني الكردس���تاني. وهذا االمر يفسر 
س���بب اتهام الفصائل بعضها ببع���ض بالخيانة 
وبيع كركوك. اس���هم فقدان 
على  الس���يطرة  االك���راد 
االراض���ي  ف���ي كركوك 
والحقول النفطية فيها وفي 
تعميق  الى  نينوى  محافظة 
الثغ���رة المالية في حكومة 
اقلي���م كردس���تان وخفض 
والصادرات  النفطي  االنتاج 
من 600 ال���ف برميل ال���ى 2٨0 الف برميل 
يومي���ا، ويأتي هذا في وق���ت اندثار افاق قطاع 
الطاقة في اقليم كردستان، اذ انخفض سعر النفط 
بش���كل حاد وانسحبت ش���ركات النفط من 15 

منطقة منذ عام 2014.
 ان االنهي���ار المال���ي ادى الى انه���اء أي أمل 
ل���دى األكراد في إقام���ة اقتصاد مس���تقل ذاتيا 
عن بغداد، وس���تجعل هذه الظروف المضطربة 
م���ن الصعب على حكومة اقليم كردس���تان دفع 
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روات���ب موظفي الخدمة المدنية التي 
ل���م يتم دفعها بالكام���ل خالل عامين 
- أي أكث���ر من 20 مليار دوالر من 
الديون وتكاليف تش���غيل اللجنة األولمبية الدولية 
وتجار النفط، ربما تس���تمر صفقات الطاقة التي 
وقع���ت عليها حكومة اقليم كردس���تان مع تركيا 
وشركات النفط الروسية. ولكن هذه االستثمارات 
األجنبية، خاصة بعد االستفتاء، من المرجح أن 
تأتي على حساب الس���يطرة الكردية على سوق 
الطاقة الخاصة بها وآليات التس���عير، وسيكون 
الس���تمرار اغالق بغداد للمجال الجوي الدولي 
في إقليم كردستان والغاء بعض الرحالت الجوية 
اإلقليمي���ة والتهدي���د بإغالق الح���دود مع تركيا 

وإيران، اضرار وعوائق اقتصادية.
ان الق���ادة األكراد تعرضوا لضغوط متزايدة من 
اجل تنفيذ اإلصالحات السياسية. ويسيطر الحزب 
الوطني  واالتح���اد  الكردس���تاني  الديموقراطي 
الكردستاني على الشؤون السياسية واالقتصادية 
في المنطقة، كما واصال اتفاقا لتقاسم السلطة منذ 
اقامة اول حكومة إلقليم كردستان عام 1٩٩2على 
الرغم م���ن الحرب االهلي���ة والتوترات. ودعا 
مؤخرا مس���ؤولين بارزين من الطرفين كالهما 
الى تمديد مدة حكم برلمان اقليم كردستان لثمانية 
أشهر وتأجيل االنتخابات مرة اخرى االمر الذي 
يؤكد سيطرتهم السياسية. وأن المعارضة المحلية 
لهذه االحزاب السياس���ية وللحزب الحاكم كانت 
واضحة جدًا خالل االس���تفتاء. ففي الوقت الذي 
صوت فيه معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الحاك���م ف���ي دهوك واج���زاء من اربي���ل بنعم 
بنس���بة ٨0-٩5%، وصل اقبال االشخاص على 
االنتخاب في محافظة الس���ليمانية الى 50% ولم 

تزداد هذه االنقس���امات اال بعد االستفتاء. وعلى 
الرغ���م من القاء االكراد الل���وم على الحكومات 
االجنبية في محاولة االس���تقالل الفاشلة، وتشعر 
الغالبي���ة العظمى منهم بالخ���داع من قبل قادتهم 
الكردس���تاني واالتحاد  الديمقراطي  الحزب  في 
الوطني الكردس���تاني. كم���ا تعززت صراعات 
القوى داخ���ل األحزاب السياس���ية وفيما بينها، 
والتي تتجاوز المنافس���ات التقليدية بين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وحزب االتحاد الوطني 
الكردس���تاني. ويؤكد العنف األخير في برلمان 
كردس���تان العراق بعد بيان "اس���تقالة" برزاني 
فضال على التوترات المس���تمرة بين الجماعات 
هشاشة االستقرار السياسي داخل إقليم كردستان، 
لكن من غير المحتمل حدوث نزاع مسلح مستدام 
على الرغ���م م���ن احتمالية اس���تمرار الحرب 

االعالمية وتفشي العنف.
وتنته���ي الكاتب���ة الى أن جماع���ات المعارضة 
والمس���تقلين والح���زب الجديد ال���ذي يتزعمه 
رئيس وزراء حكومة اقليم كردس���تان الس���ابق 
برهم صالح دعت الى تأس���يس حكومة انتقالية 
تس���اعد في حل االزمات السياسية واالقتصادية 
في حكومة اقليم كردس���تان. ولكن حتى في حال 
ترك بارزاني منصبه فعليا، ليس هناك ما يدعو 
إلى توقع س���قوط بيت بارزاني أو بيت طالباني. 
للحزب الديمقراطي الكردستاني جذور مؤسسية 
في العراق منذ األربعينيات من القرن الماضي، 
وس���يحتفظ برزاني بالنفوذ ف���ي "مجلس القيادة 
السياسية" بينما سيبقى ابنه مسرور رئيسا للجهاز 
االمني للحزب الديموقراطي الكردستاني وسيبقى 

ابن اخيه نيجيرفان بارزاني رئيسا للوزراء.

https://goo.gl/kbLyUW رابط المقال االصلي:



19

20
17

ي / 
ثان

ن ال
شري

ت

162

ترجمة: هبه عبا�ض حممد
عر�ض وحتليل: م. م. ح�سني با�سم عبد االمري

ك�سف اخلرافات املتعلقة باالكراد والعراق وايران

الكاتبة / دنيز نتايل، نقال عن War on the Rocks-وا�سنطن.

إس���تهلت الكاتب���ة مقالها باإلش���ارة الى َفَش���ل 
االس���تفتاء الكردي في الع���راق على الرغم من 
التنبؤات بتحقيق االستقالل. وبالرغم من وصف 
بعض المحللي���ن والنقاد ووس���ائل االعالم بأن 
إعادة السيطرة على مدينة كركوك وغيرها من 
المناط���ق المتنازع عليها على إنها خيانة كارثية 
واعتداء على االكراد وانتصار إليران. غير أنه 
وفي الوقت الذي تس���عى فيه السياسة االمريكية 
ال���ى نزع فتيل التوترات والتركيز على هزيمة" 

بع���ض  يدع���و  داع���ش"، 
تقييم  إعادة  الى  المسؤولين 
الدع���م العس���كري للقوات 
استمرار  حال  في  العراقية 
الهجم���ات ض���د االكراد، 
بينما يطالب اخرون بالدعم 
المباش���ر لحكوم���ة إقلي���م 
لمنع  كوس���يلة  كردس���تان 

المزيد من الصراعات ومواجهة النفوذ اإليراني.
لهذه األصوات أولوية تتمثل في تحقيق االستقرار 
لك���ن فيها افتراض���ات خاطئة بش���أن المصادر 
الفعلية لعدم االستقرار، وعلى الرغم من تصاعد 
حدة  التوترات بين بغداد واربيل بعد االس���تفتاء 
لكنه���ا كانت متأصلة بالفعل في القضايا اإلقليمية 
والسياس���ية التي لم يتم حلها في العراق بعد عام 
200٣،  وحتى لو اكتس����بت اي����ران والفصائل 

المرتبطة بها نفوذا في العراق فإن هذا النفوذ هو 
نتيجة لدولة عراقية ضعيفة ش����جعها االستفتاء 
وليس من خالل جهود بغداد لممارس����ة سلطتها 
االتحادية، لذا يتمثل الحل في تعزيز سيادة الدولة 
العراقية، والعالقات اإلقليمية العراقية، والتوجه 
نح����و إقامة دولة مدنية، وهذا يش���مل التفاوض 
على األراضي المتن���ازع عليها وملء الفجوات 
السياسية واالقتصادية واألمنية التي تمكن إيران 

والفصائل المرتبطة بها من االزدهار.
ه���م  االك���راد  فالق���ادة 
المس���ؤولين ع���ن المأزق 
الحالي الذي هم فيه وليس 
الوالي���ات المتحدة، وعلى 
تصريحات  م���ن  الرغ���م 
التى  االمريكية  الحكوم���ة 
اعرب���ت عن قلقه���ا ازاء 
اث���ار االس���تفتاء المحتملة 
اقليم  لحكومته  لالستقرار ومطالبتها  المزعزعة 
كوردستان بتأجيله، لكن مسعود بارزانى كان قد 
رفض هذا االمر، وب���دال من ذلك كثف الحزب 
الديمقراطي الكردس���تاني جهوده للضغط على 
واش���نطن وعواصم أخرى. كما نشرت وسائل 
االعالم الكردية تصريحات ألعضاء الكونغرس 
األمريكي والمسؤولين األمريكيين السابقين تشير 
الى دعمهم لألكراد، مما دفع الس���كان المحليين 
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الى االعتقاد بأن االستفتاء جاء نتيجة 
لدعم الواليات المتحدة. وفي محادثات 
للكاتبة مع بع���ض المجاميع الكردية 
المختلفة في أربيل والس���ليمانية قبل أسبوع من 
االستفتاء ذكر الكثيرون منهم ان واشنطن ستدعم 
االستفتاء في نهاية المطاف نظرا للعالقات القوية 
بي���ن أمريكا والُكرد، وهناك اعتقاد اخر بفش���ل 
حكوم���ة إقليم كردس���تان وان الواليات المتحدة 
ستدافع عن االكراد ضد أي تهديد بعد االستفتاء.

وبدال من توحد االكراد في ش���مال العراق، أدى 
االستفتاء الى تعميق االنقس���امات في صفوفهم 
االمر ال���ذي يصب ف���ي مصلحة بغ���داد، وقد 

المس���ؤولين  اع���رب بعض 
األكراد م���ن حزب االتحاد 
عن  الكردس���تاني  الوطني 
قلقه���م إزاء تحذيرات بغداد 
وبدأو  واي���ران،  وتركي���ا 
يأخ���ذون العواقب المحتملة 
عل���ى محمل الج���د بما في 
وتواجد  الحدود  اغالق  ذلك 

الفصائل المس���لحة ووقف ام���دادات المياه عبر 
المنطقة غير الساحلية، وسعى بعضهم الى إيجاد 
طرق تساعد على انقاذ بارزاني لكن محاوالتهم 
لم تجدي نفعًا، فتعمقت هذه المخاوف فضال عن 
التداعيات السياسية لالستفتاء التي شملت اغالق 
بغداد للمجال الجوي لمنطقة إقليم كردستان وإلغاء 
بعض الرحالت الجوية اإلقليمية والسيطرة على 
كركوك وبعض المناط���ق المتنازع عليها التي 

كانت تحت السيطرة الفعلية للبيشمركة.
لم تقم القوات العراقي���ة بغزو بل دخلت المدينة 
من خالل التسوية مع بعض المسؤولين االكراد، 

وعلى الرغم من أن جهاز األمن الكردس���تاني، 
بما في ذلك قوات البيش���مركة، س���اعد بشجاعة 
ف���ي التصدي لداع���ش، فهو ضعي���ف بطبيعته 
ومنقس���م داخليا، ولم يتمكن االك���راد من زيادة 
نس���بة األراضي التي سيطروا عليها الى حوالي 
40% من دون الدعم الجوي للتحالف ومن غير 

المرجح أن تستمر دون قوة جوية للتحالف.
وخالف���ا لما ادع���ى البعض، فإن إع���ادة تأكيد 
بغداد للس���لطة الفدرالية عل���ى كركوك وغيرها 
م���ن األراض���ي المتنازع عليها ل���م يكن قرارا 
صممته طهران بش���كل متعم���د، ومن المحتمل 
ان يلعب الجنرال اإليراني قاس���م سليماني دور 
المتمل���ق للق���وات العراقية 
ويم���ارس الضغ���ط على 
الق���ادة واألحزاب الكردية 
م���ن اجل حش���د الفصائل 
المسلحة، ولكن جاء قرار 
الس���يد العبادي باس���تعادة 
مدينة كركوك بسبب ضغط 
العراقي والسكان  البرلمان 
المحليين، االمر الذي يعكس استياء العراقيين من 
زيادة س���لطة االكراد بعد عام 200٣ وسلوكهم 
العدائي فضال عن رفع العلم الكردي في كركوك 
والتخلي عن االيزيديي���ن لصالح تنظيم "داعش 
" وتكريد س���هل نينوى، وهذا هو سبب ارتياح 

األقليات  لسيطرة بغداد على شمال العراق.  
تتزامن ه���ذه االعمال م���ع الش���عور المتزايد 
بالقومية العراقي���ة، وتطور هذا االتجاه في ظل 
قيادة العبادي جنبا الى جنب مع نجاحات الجيش 
العراق���ي وعمليات مكافحة اإلرهاب ضد تنظيم 
" داعش". وتنعكس النزعة القومية العراقية في 
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محاولة إنش���اء دولة مدنية وإضعاف الطائفية، 
وفي مظاهرة جماهيرية جرت مؤخرا في ميدان 
التحرير في بغداد شارك فيها اآلالف من نشطاء 
حركة اإلص���الح، بما فيهم الصدريين وأعضاء 
الح���زب الش���يوعي والناس من جمي���ع أنحاء 
العراق، ألقوا كلمات وغنوا أغنيات ضد الطائفية 
والفساد، فضال عن النشيد الوطني، وحمل العديد 

منهم العلم العراقي.
وهذا ليس انكار للوج���ود اإليراني في العراق، 
اذ اكتس���بت إي���ران نفوذا من خ���الل التغيرات 
الديمغرافي���ة، والفصائ���ل المس���لحة، وتجني���د 
الش���باب، واألنش���طة التجاري���ة، وخاصة منذ 

هجمة "داعش" عام 2014، 
التأثير هو  هذا  س���بب  لكن 
الضعيفة،  العراقي���ة  الدولة 
المدعومة  الفصائ���ل  وقيام 
من أيران بم���لء الفراغات 
واإلدارية،  والمالية  األمنية 
وسيطروا على نقاط التفتيش 
والطرق التجارية، وقد أنظم 

بعض العرب الس���نة الى هذه الفصائل كوسيلة 
للبقاء، وقد منح االس���تفتاء الكردي هذه الفصائل 

سببا اخر للبقاء طويال بعد هزيمة"داعش".
اآلثار السياسية

يتعين عل���ى الواليات المتحدة أن تذكر بوضوح 
مصالحها االس���تراتيجية في العراق التي يمكن 
من خاللها هزيمة "داعش" وتحقيق االس���تقرار 
اإلقليم���ي. وينبغي أن يكون هذا الهدف جزءا ال 
يتجزأ من سياسة إقليمية شاملة تركز على سيادة 
الدول وس���المتها اإلقليمية، وعلى وجه التحديد، 

ينبغي أن تقوم واشنطن بما يلي:

دعم دولة عراقي���ة مدنية ذات 	 
س���يادة: على الواليات المتحدة 
مواصلة دع���م حكومة العبادي 

ومؤسسات الدولة العراقية من خالل رسائل 
واضحة تؤكد الس���يادة العراقية، ويجب أن 
تشير البيانات الرسمية للواليات المتحدة إلى 
السكان في العراق كعراقيين ضمن وحدات 
إقليمي���ة معينة وليس كمجموعات عرقية أو 

طائفية )سنية، شيعية، كردية(.
تحقيق االس���تقرار و ملء الثغرات األمنية: 	 

يمكن ان تس���اعد الواليات المتحدة الحكومة 
العراقية في تحقيق االستقرار في البالد من 
المس���تمر  التدريب  خالل 
لق���وى االم���ن الداخل���ي 
اإلرهاب  مكافحة  وقوات 
وقوات البيشمركة ووزارة 
الداخلية والشرطة المحلية، 
هذه  توف���ر  ان  وينبغ���ي 
والخدمات  االمن  الجهود 
للسكان المحليين كبديل لما 

تقدمه الفصائل المرتبطة بإيران. 
التوسط بين بغداد واربيل بشكل محايد: يتعين 	 

على واش���نطن مواصلة المساعدة فى التوسط 
لحل التوت���رات بين بغداد واربيل فضال على 
القضايا الحساس���ة مث���ل الترتيب���ات االمنية 
واالدارية فى شمالى العراق فى اطار اولويتها 
الكبرى لبلد مستقر وموحد. ويمكن ان تساعد 
الواليات المتح���دة أيضا- بناءً على دعوة من 
بغ���داد وأربيل- في التفاوض بش���أن اتفاقات 

تقاسم اإليرادات والتعاون في قطاع الطاقة.
إعادة العالقات مع حكومة إقليم كردس���تان: 	 
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ينص الدستور العراقي على  ضرورة 
مواصلة دعم حكومة إقليم كردستان 
كجزء اليتجزأ م���ن الدولة العراقية، 
ومع ذلك فان التقرب من المسؤولين االكراد 
او تجنبهم ليس نوع من السياس���ة وال يخدم 
المصالح االمريكية، واذا س���عت واشنطن 
الى إيجاد ش���ريك في أربيل فعليها التوقف 
عن تمكين الس���لوك الس���يء لحكومة إقليم 
كردس���تان بما في ذلك اإلصالح المؤسسي 

وانهاء الدعم العسكري والمالي.
ثم تختتم الكاتبه مقالها موضحًة بأن المساعدة في 
تحقيق االستقرار بعد"داعش" وتقويض التدخالت 
االيرانية يستلزم من الواليات المتحدة تعزيز دولة 
عراقية قوية ذات س����يادة، وينبغي أن يشمل ذلك 
الدعم األمني، وجهود الوساطة، والتكامل اإلقليمي 
للعراق، وضب����ط النفس، ويجب على األميركيين 
أن يدركوا التغي����رات اإلقليمي����ة والديموغرافية 
الهامة التي حدث����ت منذ عام 200٣ والحاجة إلى 
وس����يط متوازن. وهذا ب����دوره يتطلب االعتراف 
بدع����م االتجاهات القومي����ة تجاه دول����ة عراقية 
مدنية والجه����ود الرامية إلى االبتعاد عن الطائفية 
والعرقية، وأخيرا، يج����ب على الواليات المتحدة 
أيضا أن تضمن أن دعمها ال يس����مح أو يش����جع 
أي مجموعة، وال س����يما حكومة إقليم كردستان، 
عل����ى التفكير بعدم ضرورة التف����اوض مع بغداد 
أو التن����ازل لها، ويجب أن يكون الدعم األمريكي 

لألكراد العراقيين مشروطا بهذا الحل التوفيقي.
التحليل:

ُينتظر من الواليات المتحدة تقديم سياسة إقليمية 
متماسكة وواضحة تركز على الحفاظ على نظام 

 Nation/الدولة الحديث���ة –أي الدولة القومية
Stat-التي نش���أت في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا منذ مطلع القرن العشرين بإعتبارها دولة 

تضم بين ربوعها إثنيات وطوائف متعددة.
كم���ا ويتعين عل���ى الواليات المتحدة مس���اعدة 
الع���راق على تج���اوز حال���ة المحاصصة التي 
س���ادت العراق بعد الع���ام 200٣ والتخلي عن 
فكرة تقاس���م الس���لطة والثروة ف���ي البالد على 
أس���س عرقية ومذهبية وفئوية -على إعتبار أن 
فك���رة المحاصصة أدت ال���ى توفير مناخ مالئم 
لتقديم مس���ؤولين غير مهنيين وفاسدين وعرقلة 
القضاء العراقي اإلتحادي من محاس���بتهم- ومن 
ثم إنتهت حالة المحاصص���ة الى تلكؤ الحكومة 
المركزية في بغداد وكذلك حكومة اقليم كردستان 
عن تحقي���ق تنمية اقتصادية حقيقية مس���تدامة، 
ومواجهة مشاكل دفعت كال الحكومتين الى ألقاء 
اللوم عل���ى الطرف اآلخر.. وهكذا. عوضا عن 
حالة المحاصص���ة يتعين على الواليات المتحدة 
تقديم المس���اعدة للعراق في اإلنتقال الى ش���كل 
دولة المواطنة التي تهدأ خاللها النعرات الفئوية 
المستندة الى توترات عرقية أو وإثنية أو طائفية.
وهن���ا يتعين عل���ى الواليات المتحدة اإلس���هام 
بش���كل كبير وحقيقي في أجل تحقيق هذه النقطة 
إذ أنها تتحمل بش���كل كبي���ر معظم التبعات التي 
رافقت تأسيس حالة المحاصصة في العراق بعد 
العام 200٣. وبهذا تس���اعد العراق على تحقيق 
االس���تقرار بعد "داعش" وتقوي���ض التدخالت 
اإلقليمي���ة فيه، والوصول الى دولة عراقية قوية 

ذات سيادة. 
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